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FOslefKesllo BARABÁS ISTVÁN. FelelOs $ltrb$l1{d ANCSI LÁSZ LÓ

A lelkészi nyugdíj
.es

megyházi funkci6náriusok címe iranl érdeklödik Ong unitdrius
atyánkfia. S1.ilyl helyez ni. hog)' mind ti keUóról az Uusitóben adjunk
\"á18SZI. Magunkról nem szoktunk (I n)ikimoss,;,g elölt b-o -ulni. Dr
levelében ann)<J jóindulet és meleg rokonérzes nyilal o.tik meg kik..
paszlori karunk ugyei iránt hogy mindkét kérdésere nyih-ánosan
nilaszolunk..
Lelkiszi n)'Ugdijalapunk mai állapota ez : ~)'Ugdijinlezetünk
nincs. SUlbillyzalunk \'6n . KörilIbeiul 10 Uef" pengÖ I'IIlapunk is, ami
e\"enle hamm forrásból és egyesek e.do mán)"ából 2000- 2500 P·,d
gyarapodik. \ 'on még 82 állam reszerol is ,'ala meb~ ii:~relOnk. df.
ez ma még intezmen}'esen biztositva nincsen,
A 10 ezer Palapre. - ami ma meg ve n is amire ip.leni
lehel - van MalO'arországon 8 lelklpaszlo r, E,gI,ik kart.oi nk. milli
ufvftl'OSi hitoktoló tagia az országos nyugdt,jiniéze lnek, A
kóziil
kettőnek van olyan jö"edelme, hogy abból felre is lehet "",lmMOlnek minden bizodalma a 10 ezer P jö,'edelme, A he!}-zd ma az.
hog)'. ha oké.rmelyik ma valO' holnap uolgiilotkeptelenné \4Iik.
ClIaliidosló\ együtt az. utClira kerül,
Az lsten mmaellkh'eI ulIbdd. Ha fl 7 IdkipawOl" közli\ 3
vagy 4 nyugalomba nmu1. ' -agy baleset eri. a 10 ezer P 600 P
kamaUara szorul. Ha csak ~'flek is kell ebből élme. ha'; 50 p
nyugdíjm számithat. Özvegye havi 25 P-re. De ha 2-3 nem kosz
{ungens ? A 600 P-öt kell osztam lmabb.
A ~kebeli n)-ugdijinléaelünk soT$l'i.ról semmi ~tl1ó adatunk nlnekn Egoeuében eh-eszell.e ti t6ke. V~' maradi mo:';g belőle
".Itlmi - nem tudJuk. 12 év aiatIt sem magán. sem hl\lllalos uion

r
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KoJ/);lllvárról semmIl lern Ili ker Ol t mCllludnunk. Abból II IzomOrú
vnlóMl/ból tizonbtm, hOHY cHylk mlökó "YUII. kttt16r.unk hl 280 P
nyuudrJtlt éJvt'z, tJrrll ketl következieinlInk, hol'Y oz alap n611Y része

r/imen'

oz

új

cl

háborurl!. Az hl lehet. hogy oz egélz elveazelt é. mOlt

JntézeU61 kopJn

(IZ

évi 280 P nyulldlját.

óllapolunkbön "ahánYl.ln élelbizlol1t6a.al
ukmluk elrllt$zltlnl éjjeli ólmunkról az 6rl6 "ondol. De ez il kélz
nnyl.I,,1 romlál, meri egy belcg$ég. vogy balesel végleg áthl.izhallfl
Ilye n

ti

kélllé"beejlt'S

lIzlimilÓsl. Nem III IIzólvll lIZ elemi CIIllp/llmak beillő rntlgaa dijtéle_

tekriSl. Jó mllgam évi 2 170 P blzloeU611t fIzelek . Még lokkal IZOmo rubb egyik kort6rllflm elwte. Havi 240 P flze té8éblSI 120 pengő!
fize l vll rOllbtln tanuló (jáéri. II maga 3 IllIlU családjával él havi 60
I).ből, rJlcli tiz é letbiztosIIAsi részleteket, tö rvényeink é rlel me sze rini
6116s(,hoz illően ruházkodik és a jótékonyaó8 gyakorlásában elŐJjár.
A IIzomUóshun nJncl hih(l, meri 120 P lelkipásztornak csllk 60 P-t
ér. mivel semmi olyon Intézménynek, amely kijár minden közollolkalmM.oltnuk, lasje nem lehet, Akllr gyermekei ten lt1etunk. akár utazunk,
ukl1r meghulunk. fizettség dolgában minden Uli az 1000 holdalOk
közé soroznak, Egy példa. Az egyik illlomi klinikán ugyanezért ti
mű l é té rt egyik tisztviselő ismerősöm 40 P-őt, én 400 P-t fizettem.
Az e tragédillnk. hogy kevés s7.ámunk miatt nyugdljinlézelel
nem tudunk fenntartani. Sel/lleni se lehel rajtunk egyházunk kere·
tében, Magya rországi egyházunknek ninca semmi vegyone. CyOlekezeieink közül cs uk (I budape8ti támogathat. A többi maio i8
Hc"UéIHC szorul. Scm Amerikától, se Anglilltól, se Rothermere-t61
ncm kaptunk semmi\. Ime, kedves jó öreg uni/dr/us testvérem, a
helyzetünk.
Elképzelheli ezek után milyen lelkiállapotban o lv8.stam kérd ~1 ft mi titulusunkról. Hanem azért iránIa érzell tiszteletből erre
is VÓlfli:wlok.
Egyházunkban ti püspök, helyesebben f6pá8ztor eime !öliBzle\cndö. EsperCBeké. lelkipá8ztoroké - lisztelendő. A presbitérium. egyházközsé"i h köri közgyülése)., címe - tisztelend6. E. K.
ttl.nÓcs. E. Főtanács - fő tisztelend6k. A méltóságos cím föpászlornál
cs 1.1 kct utóbbi 16hotóS6.8n61 nem egyházi e red elO későbbi szer·
zemény.
A lelkipásztorokat Erdélyben liszlelend6knek és liszteleleaeknek
'7.ólllj6k vegyeBe n. Mr.gY6 rorszégon használjék némelyek ti kinos
&zerkezelil nügytl.zleletO megBzó];lóel la. Ez Idege n lerületről sziv6.rgoH At hoz z 6nk. HlvlltaJoUIn n'Junk Iiazleleleaek ti a. vagy h.
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kJkJp4morol$ " .tÁIlt lU I!rdem« k·tenltl.lk ~". Mnlorok. ...."'"
nU! " cúnmel ~ E. Főt4n~ fóJ,ul!6;e,
Demokralilw. egyMl:unkbOln külo"ben i. ol ti~1s nem ..,lutt
jelentenek. Nem i, a inál ebb61 nál unk -.enid kelmlet kfr<U.\ PA
nem í, volt kö7.túnk lOhOl Ilenki , .. ki 6 Ii/lzt.dendö ". ün.l..kt ...
címeken felúl valami má. után lö rtetell volntl Min.dal:.ett"" bm...1
400 e1l.dendi!i hit.hUségl!nek. 6Idol'AthoM16J.6n .. ls. igen ~1s.(1) r "yomo.
rúa6g6nök pölináj.. fl!J1ylík. &..ekböt elveJ)nl völam!! ytl"y ..".,.11.11"1
ho~.Aadni yelamit semmiféle földi hatuJmtlO$6lí.g nem tudotl ......".
után Ile tud .
Lelkipt.l.lor tér88lm nevi ben I. h616l-tln k&1.önöm »lndul"tu
trdekJődétét . AIre kérem, hogy kil6.l6.Ibö hel ye'~ IndJlv~ny6WJk
nyilv6.noesA~e ho:odelávaJ mtlt6zlaMtIs 8ddlg vérni, emh, uz 61llJrn
dönt ~,hünls. fewt 8JJlinek kedvez.O elintt~ jó re~nY~lACd v'duk

AtyöliMIIOf

IJl1rdbd.s

t1t;(.t~letl.otl

Ü/Qt/fl

-~

HIRE K
hfw6. Sz. 35()- /930. A BudofHSIi Uníldllu$ EgyluJzkDzslg Ktbli Tam1cS4 1930. ,up{. 20·6" (Sl~) d u. 6 .ó,~
on • •

e l.8II.k.teremben

évnegyedi rendes ülést tart,
melYle ti. Tan.6..a lIigjeJl atye/iMgOf tllAroe.tdkI ml!:l;bJvJuk.
Budapest, 1.30. IY/..eoI $ ,
l (non MIkIAI •• "
Dr. KJnma 1014 .. ~
8<"M'oot..

I<'11<,h,

TdrOllHtWll: I . Elnök; mqnyitó 2. J~)}lWny.,..bu.ek.u.o"
( \Ih~, 3. ~ di»tb,dt 0.y4 4. Y.olyó Olty<tk. 5 1lI~
~ uit_ .;r..e,yI!:"/-t., 6. JelenJhl _ O.lllwl.el ~y~ P1H 411 ...!(A

7. .Mo.,~ B~ ~, 3, c.7A1f61Ó 61~~ Jo*Il~ '
<9 ,tit-- ~ Nevdtlli Sz6fvlmy B1xntw.tg }ekn~, 11) . ÚIIYffl:nrl n..
~ ~be. I t, ld6Mztx.n ~tA .olly.ek. 12, IwJltv.4nY'J"·
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NB. a) Gazd..s.;gi Bizoltság Olese: 1930. nept. 17 (nerda) d. u. S
b) Hit. es Nt:"e!9i Bizott.." ol6&e: 1930. nepI. 18 (csCit) d . u. 5
ej Gondnoki ertek~let: 1930. nepI. 19 (pintek) d . u. 6.

Meghiv6. Sz. 227 _ J930. Magyarorszdgi Uni/drills Egy .
házunk Jgazgafó Tandcsa 1930. szeptember 30·án (kedd) d. u. 6
órakor a tanácsterembe n

évnegyedi rendes ülést tart,
melyre

II

tanács tagjait alyafi$ágos szerele\tel meghivjuk.

Budapes!. 1930 szeptember 8.

Dr. Mikó Ftrenc s. k..
I~'"

bd)·,.:ues..

Jtkan Miklós s. k.
pCupOki vic.iriul.

Tdrtysorozal: I. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hilelesilese.
3. El n6kileg elintezeH ügyek. 4. Kölc&önszenódés bemutatása: Buda·
pest. 5. Külföldi öszlöndijról jelenlés. 6. Adásvételi szerződé.: Fú·
p !gyarmat. 7 . Tanyabérleti szen6dés: Debrecen. Bra"ai S. Ifjusii gi
~yesület jelentése. 9. E. K. Tan. 877- 1930. Baldácsy Prot. Ala·
pitvány megbizoU8l 193 I-33 évekre. 10. Vicarius adománya a
[.dk! . ; Nyugdíjalapre. II . Vasúti kedvezmény a dunántúli mlssióra.
12. U. P. 1331 - 1930. Prot. EncycJopédia 13. Iskola-bérlet: Déva·
van)"a . 14. Birtok.bizoltság jelentése. 15. Időközben beérkező Qgyek:
~udel fl Fötanácson. 16. Inditytnyok (irásban e1öre).
NBt Aznap d. u. 5 ó rakor elnöki érlekezlet az irodAn.

Kére le m. A Ko háry-utcai templomházunlua vonatkozóan
tett a ltal6nos jelenté$em úírgyaláalin61 nélküJözhetellennek muta tkozik.
hOiY presbyter - miai llZ avu l6solu!l e. romláaoket közvetlenlll
UltAk kv>en. Ugyanez. a közvetlen szemlélet é:s lap8Szlalal kivána·
loan4k rnulatkozi k a münek{ bizotlaiglól épitiluli szempontból
k&t J8vitások otlszenisége e. .tilne~8e tekintetében A iloIhikus
épitkez.& attlne rü j.ayf1itdt annyira kikerülhetetlen nek tarto m, howr
az ipület .musAnak meg nem felelö j&vf~ sokhoz hozzá nem i.érul.
nék .oM. Aual is tintában kell lennünk. hOlfY templomháEunk jó
~ aoth i\tiu sb1uHn61 for"a. kOlő nöPI"I II fecMlzelen .
• :.kkaI k61tsq" F bb. mint egy sima letöz.etü etrYSz.erií épOld rend·
bentana.e.
Anll U rem p,esbyte, afillit, hOgy II blzollMiP olések el611
fIUIIMked)oMe1r. a Sz.alay-ulca' oldalon 1ev6 lIOulerr",n '- hefyl~el
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r.

pincehel)'ill'éllcket belülről é~ ne clluk kiv ü lről meg".z('mlelni.
hog)' egyforma t6,iékollOtlSt\1I 81111);611 hlltti rozz unk, tt replHótiök -uOk.
Setleu~ge tekintetében ,
Dr. Tóth Gy.
1'11' II

A mélr_ágba) kiAlt a z un itárius IArslldalomhoz egy tellt.
vCrilnk. Okleveles lI"ilzdn ti,lZ1. A so r~ "egh•.:t'tzolt r6j16. Rokkanlan
kcrüll ki ti hti borü poklából. Agy hozszöllcl.ve '·crgödik cmberekt61
eJhag)'alollnn é,'ek 61a, Ann}'i id6 61a n Né pjóleli minillzleriumban
neUl tud tu m68tit ll:/: ápoltak közé fölvé te tnl. MOllt uj rafölvélelét kérelmezi (hn·ének. De 1\ hiva tnio!! e ljóu;'!! hosszlld81tnns. Februárig
kellene kitnrtaniu . Akkor lcsz fel ülvizsgálni. . Mil csiná ljuk.
hova forduUu k? - kérdezi. Mitr ken yerünk sincs. jön ti. lel. lukbétI
fizetni nem ludok. kitesznek betegen. n}'o mo ré ko n sz ulcára. Nem
le~ l\ más mód reSZemTC. mini rt httla lba me nn i. $egitsenek Tejtnm.
ne ha\lyjtlllllk nyomorultnn elpusztulni. ·
Derék erdé l)'i unitári us test vérünk jajkiáltását hallja k Illeg a zok.
akikhez n so rs kegr esebb. mint őhonA ! Szepl. 7-én a Koháry- u.
tem plo mun k persel)'penzet a z ő fölsegilésé re adtuk. 22 P 8)·űlt
egybe. t,gy _székel)' nő es fiu- k~d del1 udtok l P-6!. Az Unitárius
NŐ$Zövel seg adománya l O P. A 33 pengő t kedden ~tára a dtu k
,·jdeken lukó tesh'érünk e imére.
Az lsten nevébe n kérünk s zerencsétlen hitroko nu nk rölsegitel é~cre báTlllilrcn clieke l~, ooszelle t. Mel'tsük mt'1I a lelkét ti kárhoZtlUól. testét a pun lulli.stól. Köszöne UcI fogodunk és to\'ábbilunk
mindennel1'ü adomá nyl
Surkeulósiz·

A Nószövetség hirei.
A \'urhuló nehéz tél előre Itíth81Ódn oz edd igiekn!!l ntlg}"Qhb
fet ..dutok megold,iolát s limi eud jli.T - ntlgyobb áldozatol fog
161ünk kivánni.
Heh l CStlk uH')' állhatunk, ha mmde n tagunk komoi}'an törek·
uik UTm. hogy ami erejétől telik. ti jó Üln' 3Zolgtl.lt\tlibA állitjt\ s
munkájávnl es fil1éreivd ~)'tlrtl.nt segílsegere siel s:zQ,·e\stgü nknek.
Eddig a~ 1930. évre lRóló It\gdijtl.t összesen 61 tesh"ifÜnk
Fizettc be 193 P é th~ kbcn .
Mindké t szám sokt\t mond. tö bbek között t\;tt IS - ~"'Y ncm
egy tesh énl nk hORií n ktarto;umd~oInnk legelemIbb ]Clél $em ttd!a

UNI1'ÁRlt' ItRTESITO
C$ak. ~, nrll1 dolizoalk ,diln'" - tk m~ It l;\Jdijd,l
$letti fi~h br. ~~ ft ~t"'~ie 3J:Orul<-\ k'~h'frek utlll1lt oI)'nn
n_~'. h
• .:U.dnl~,-6f'n ftkkm srm lenn~ m6dunkbltn ft bc\Jakftt
on-o:rohu, ha minden 1t\.l:unk, ht'''~~b~A hft mlndo:taak - \..iknl:'k
~",lInkbnn Il'!nne 1'1 heb ilk. I"~ 1t'1; ou i, AlIl'lnt\ntloR ftT\)'t\iI:\ ~. ~,.
kölni ~jilkkd f':g)llIt.
~ht \'~.&h('lilnk tttOnban ij(f. t'1\ 193 ~~"t1\~I?1

_ lmror

nw'!

Fddkn

1'1 ",,trdf~

mindrnkl IdkU"mel\"le ~erin,1

Mmden nl)le",h-ertl;n"'d ktl:rilnk IUM, hQi;!y I'lS /\'''1.1 f\lhltbr~e,.
af~k kl'lpcsá.n ntlkülóahel('i\T \ dit cipő tI:, nlhrmi:'mUjiI bocMUé'i
ft N6.uO\-e~ n-nddkr..f "elT.
5l:~én\... ink kilI6n6...... n fra ll~ni:'\'f"r.('\1 .. ri u.t'1;fn)t'k'"
,úmn kttrd~:uk. hQQ' mikor jön Alilf'rikAból hl'lunAU runMrmil1
A nehuen \~rt ~S ör(\mmd w'lt I\m ... rl"'ai tldomdn)'Ok ~p~n mini tmm'lk id ...j6l n. orQ:i'\g ......" ·"bt'il kifuló
'erm .. k' \'Qntltok
filj6. di:' nt'm di('s&l~es s .. ht-l nf';m~eli ilelilnknt:k.
Mikor jön 1:'1 AZ Jdö, mikor" IMgunk c~ból i!l fOl tudunk
It\lnl minden "l\lóbtln rasaorulót 1

EtiY

uemrebbenésn) i idt''i\'e! mindt'nkm .. k módláoon \'tm meil'
1'Ö \ 'idileni f\r.I az időI.
Tarlsunk fu fO is AI\<:tndóan l'Ut'n 1... lkílnkben tl st"llileni tlka·
ms \ dg} a, ökkor - kt:\'eSf';n l;t ;toknl d~fht:mnk ,

•

lOr. Vass József I Nem c....élk n<'tiben. d.. munknbirAMo
ban II \'as ember \'01.. Eg} I'nl's('n I.. :tl'.nrmft~otijft ft nu\sik \'tl~ "' 1'11
bemek - Bllro.....~ Gábo.rnllk, Sorsn l' nil: i'h'~, f'bflkorn leUcüé}:ébt-n
\"onult n%. llrilkkc\'ulós<.\g P6ntheon,inbtl,
i-\ ('seC$cm6" \"')'I'rm e k,tm~ II\'t\di"lem ei! 1.1111: i\~ k ori bi"tositt\1i
lcrén m.ltlldtlndö becsil nlkotnso k örz.lk nt'\'el h Ilute" emlékei.
A tnlt:nlumokb<:tn nem "tutdnlol CSQllktl'mfliJ)'<:trors7.c\S mehAn boiUl
1J}'t\!I~btI ('Ir) ik lej.lnt\g)oobb fin dmuttAn, A in°ö;u:olók kÖltI!; ml I.
meghalolt n l\'\'d iloftlko%unk.
A % örök \'i16go!\,,;j;t\S fen)'(',kt:djtk n .. ki I
lu c-m1.tj ük ln"'." hOll~ Ignltiln16 TunAC(luk dn6 k:ttlll' " mll.lnl..",
dn öl..~"'II('n lA\'imtoon konclolec\lt, .. I.. nll:'t"'~n m<':it.ld .. nl ~ h.b.·
k6&~ltlünk 1emplnm6,ril kilüz:t", ft ltrA!U\lobol/Ól.
0

Dr, Kelemen Ilflu ~ndG,flSl nnt\f;"M al)'6nkOA1,

II

deb r....

llen! lenn)'ell}'hn:;r.köllt!lcg gondno ... AI. Bud "pe!'Ir.., ,I b1'1OjI)'nll nl ~~I/rl .
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umba helyeztek áL Nagy lzereteltel gondozta a debreceni 1'Yfi1eke.
utel éli .sokal L;radowtt annak anyagi mege ro-ilé&e terén. Az egy.
h,;zkDzdg a go ndnoki tilztet ideigle nesen dr. Imre Déne. tllyánk~
fiára ruhArla

Méltóságos Dimény Mózt:S k6ri fefülnel6-aondnok. m.
ki r. p<»1a es távi rda fÓlsltzga1ó úrnak. A Hódmez6v.u6.tbelyen
tartoH elnöki megnyitóbeazéd közléaé! csak a jövo .számban kezd.
hetjük meg. Méltwe"sék lud aini a sze rkeszt6séggel. hogy folytatj.
sokban leendő lWz1eshez hozájáruJ.e ? Talán ez. okt Iá-i .sziunba
lehetne hqyni. am ikor hir .szerint megbóvul az .e:rlesiló. Akkor
....e!leg egy(o!)1.6ban jöhet.

A Dávid Ferenc fIlléralapra ujó!ttg adakozt.. k: Havas
knó 2500 fill.. láZJÓ Domokosek 1000 fill .. Kotódy János 100 filL.
Bardocz PóJ 200 fill. A gyűjtés eddig
181.17 fillér.
Odl Mikló,
p4m1 h OL

Adomány. Havas lenó afyónkfi.a ft lelkés-ri ;tWgdíjjntézd
jc\·aza 25 P-öt adoU. Hólás kőszönel1e1 n)-vgfázmk.
Az Ifjuság köréból. A Bra..... Sámuel Unitárius Ifjúsági
ftrye:siifet inekkara minden kedden és pén1eken X7 ó rakor próbat
Iart. 11; Ralws utcai templombcn. Kérem az énekkar lAgj!lil. hogy a
próbákon pontosan jelenjenek meg.
BorlJtly Pdl.

Az Uniürius Le'nyegylet rendes ha vi ÖQze;6vefele l
a hónap II. és IV. va-áma pj.6n d. u. lbrtJ8 a Koháry·ulcei ,zékMz
lenáaterrnében óuzel és IavflMUlI - jó idó eseten d. u· 2,
nem lúréndutni va ló tdó esetin X4 órakor. A LeilOyegylel laJlia:i
.atáhe lUTetdfef hívu nk minden confirmált kányi.
FM őuzejővetdú nkd f. hó 14-én tartjuk.
Dr, Eny~dy R6IHrlni Dr. POnk6sti Mdria
..

l..uI>,~,kt 1"e:lO:lótC-

Munkát, kenyeret a dolgoz6kn.kl S7..epl. l-én

r:.

ev

hlItsOVIii k Budapest utcAin Ma rx es Lenin IlInitv6nyai.
euk ISZ
emberelt ré eWY héttel kiiitőfték II únyerd etIY dc rlk fi.atlJl
unitárius testvétű."lk kell:éb61 és munJwnilkQJiJigr~ kArhozlalt6k. Az.
a büne. hosv lzept. l-én nem 6 tlf II llínletök IIOtéb ll. A gy6rbf1 n •

UNITÁRIUS tRTESrrO

8

ahol dolgozott II biUllmi fmiu ki mondta rá az itéletet ki kell
dobni. Az ilélet jogero.. FeJJebbezesnek mnc. helye. A gyár veze..
t6'~ie nem tudta mqvédelmezni jó munkás81. Súlyosbító karOlmenynek velték cserkész voltál. PerIIze. perIlU ! A haitIlom lSz ~ efll·
tdrSQk ~ lumében csak akkor rossz, ho m6sok kezében van. Az
ők keúben jó, még orra is, hogy II munka nevében munluonélkú.
Uvé tegyenek valakit, aki csak dolgozni és nem Hintetni akar I

Ö.zl hál •• d6 IstentladeletUnk s.zep!. 28-611 úrnegybekötve. ti Koháry-u . templomban d. e. 11, a
Rákos-u. Mipzió Ház kápolnájában rl. e. 10 órakor ke'Ldódik.

caortl-OIz1áll'f1J

A Ráko&-u.-b8n
éTiekel. A perselYJ)énz

l)

ti

S'",'6i Sámuel Ifíúsági Egylet dalárd6ia
dfilérdiié leaz.

A Koháry-u- templomban

II

petselypénz

li

lelkészi nyugdijin-

Ineti.

Put.unlförinun lJ hiilasdó is!enliszlclel tlz iilllimí lakótelepi
Kullúrh6zb(t lt 26-im d. e. II órakor leu;.
Akiket

l.

ten megáldott anyagi íavakkal -

a hálaadás napján

teritsélt. mt:g az. Úrnak 4lIztalál.

Egyh.ázi é nekkar

léleflűlése mindnyájunk

régi 6hajtáaa.

Kebli Taniaesunk f. éví mhrc. 3·iin ilortoll gyCilé9;i hatáwzl:iltI érlelmében 3lerefeltel kérúnk fel minden eneke/ni tudó és 37.eret6 egyhhztolunkal - nöket b ferfiakal egyarlinl hogy ti)! énekkar
alalwlha-lé.!I. céljából jelentkezzenek egyhózunk irodájábbn. Célunk
ea'velöre egy vegyeskar tllakilé.B. amelyet /lIzutén a firfikar követhetne Az ív ki van ttve tu. egyh. irodéjhban a múköd6. lagok és
el énekkar ügyét eI6mo7.dité3h1 kívánó pártoM.taflol! rétl7..ére. KérjOk /lIZ /lIU,I,áao!wt uepl. 15-19. vtlgy I~él utján ti jefenlkewk niV~ nyí!atkoze.tíil. hovv II munkht minnél hamtirabb megkezdheuük.
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