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Unit4rius Egyház.
Az unil:írius {'gyh:\1.. mint cr XVI. szár.ad reform{ltori mo?gahnúHuk libnMis ~z{lrn ya . 1;)68-b:1n a tordui ursz{lggyiilesen nyert sza had
~':llliisgyakorlaLol .J únos Zsigmond Fej('de1em uralkodása alatt. Alapílúj'l es első piispökc Dduí;t Fer('nc volL I,or{lnak ('gyik \cghirest~hh
(·J,Nlu'l7.i s1.únoka. aki irodalmi Léren is maradandó érdem('kct sr.cr?cll'.
A~ urlitftrius vall(ls alapl.cte1e a7. Isten ('gysége és OS7.tallan voila.
Amint clnev('zl'se is muL[llja. a Lrinitflrius 1IllúspOllltnl s7.crnhen a~,1
tanit ja a7. Cjl.e~tarmnt\lm alupjuin, hogy a7, lsten min d Il'nyeg,jben.
mind S7.cm "'ly~'h('n cgyclltm cgy,
Az ul1ilitriu~ valllís szervezetét [I tüllhi történe lmi egyhÚ7.1.111
cgy(itL orsr,<igos türv{'ny védte n7. idők során Erdélyben. nhol Ml~ndó
gyi,keret vert. A magyar'ors7.(lgi rés1.cklJen csak al. 18<18, XX. 1.-{',
1. §-a bi1.to~itoLt:J, az unit<irius vall{js IÜrvcnycs jogait az Erdély ,'s
:>1agyarors7.ág kíi7.öttléll'ejöU unió kapcsán,
Az erddyi rés~eken kuz([clben töhb minL 400 gyülckc7.('l állott
[l!l1n, Illv('1 vezeLő szerepet viLLck a városok iga7.gatasáhan. sől ~l~
tH'S7.lÍgos politikáhan is. A magyarorszúgi rés7.eken is vollak vidg7.Ú
gy(ilckezl!lek. de ezek a XV II, század vég!.' felé megszünlek.
Budapesten a kicgye1.és után. t8ű!l-h e n volt a7. első unillÍl'ill~
i~lcllti~zlc!el. Kolo~!;vári lelkész. későhlJ püspíik, Ferem:: J67.scf
1>1'édikáll. s osztott tJfv:lcsorát II széls7.ól'lsÚghan ,jlő híveknek. Ez II
lelki gündozús {,vl!nte ismé t lődöll. mig végrr 18i6-Lmn megalak ul! "
•

•
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]c{, nyrgyhilzkö?stlg, lov:'l bhrn is igc ny hc veve a kolo7.svúri 1clkl-sl.{' k és
1:!I1:', rok s7,olgal:lW l.

.

Ekkori han IJI h~ esn I; púr SZÚl': lelket, sz:'unlt.l a gyh l('kl'n' l. "ny~
!'/,lyh:'Iu.(1 :l.!nkll ll 188 1-IH' II . Első papjn I)(>r;.~ i J« (' l'oly vol t., aki szó nok i
kf,7.S(·gh'd (os rokonszenves cgyéniS('gévd sok jó barMol szerzett
u ni l:, rius cgyhúzu nkuak. Beszédei és fOl'd lL:isai az "Uni lúri us Kis
I{(inyv t{w' cim ü vállalatban jelent('k Illeg. "1.okal országS7.t' rt c SZ i VI"
sen olvast:i k n m:is vnJJ:\sllflk is . i\lun kat::'rsni voltak J/ uió.~ J á nos.
S(>br.~ Pül, dr. /3edó Allwr]. és dr. S:ékr1!l Ferenc gondnokok . a kiknt'k
l;ű.~7,ü n hchi lste n ulÚn. húgy a rÜVllI'OS {, Iln! ajt'lmll'kozot.t S7.Cp lelken,
a7. Alkotm:my-utcMHlIi, 18!)O·!Jcn rcl é piilhctc tl az ebö unitárius
t emplom és h(or hil~.. HI11í'ly ma is cl4ylt{!ó': !wk egyik bii s~, k ('ségé í's
:myagi Illizisa,
Az :llapí1 ;ls és ('I,Bés munk ájá ban rés1.lvclte k ango l es a lllel'i kai
hi1roko naink is. nkik évi j ít r nlékknl bizlositotlftk a hud a pcs ti cgy házki)zst'g fennr nm'a d llsÍll s a villi gh:ibor(1 11'~,ajlúsa után is Hi kénL lIt'ki
kiisúinheljíik. hogy az :mlOrtió':ációs Lt'herlöl mcgsza badultullk,
Az bko!(tsok hiLoktatú~a Végl~ tt 1'894-hcn szc rve1.tíik !l ~cgéd
Iclk é~zi ;'t II;'ls\.. UJlifIC ~y Déncs és Ormi;:';,~y Károly küvetkez t ek !'i)vid
idüküzük hcn egy mús nUw , m ig 189ű-blH\ J)u:si KMol y nyuga lomba
vu nul ús.1\'a l G(il ~liklós lelt a rend es lelkész, aki nl' k e lsü (.vé IJ(' n, az
urS7,:'tgos Mi lle nium kere téhen h ud a pes ti t emp lom u nkban cgy Nl'nlze t kii7,i Va lhhos I):onrcrcnci:t is tarlatott, tlI1H': lyen :lngol tudóso k mell"'t
'.'nl(Oly i kivlllóhh papjnin k ('s pedagóg usai nk is résztv;ettek,
l(löküzhen Gtil Miklós v (tlhllta a hil.oklnt:'tsi tee nd őket is, Igy
vdle M a remles II'lkészi lll hí s! 189!) oklóbt'r 1-'\ 11 az előd lem onditsa
foly1t'l n J ó:an r-olik lós, \'oll torockói lelkész, Ekkor mÍlr mintegy 1000
lelket szá m U\ lt a gyii lekezct, l'gyrtlszü k szé t szó rtan a v idéken,
Ekkor m:lf m u talkozotl az egyhitzlá rsadal rn i szervezkedés sziikstl~t' is, mint haladó kOl'nnk egyik l>lengc dlll' lctle n k őwtel n lt1 n yc.
Ennek hatá~a alatt J!lOI-be n Onnjj"sy Mik lós és Perc:tlné 1< (/:11111
I.' JÚ rll " ln őkkte a laH IIl cgszcrvcZtiik a Dú v id Ferenc ggylclct: amc1y n... k ümwpél ycs ll1egllyitús{m szepll'mber 1_(' 11 tc mplOlllunkhnll rcszt wtt rrlinlegy :1O-41J an gol hi trokonunk is i\ liss Taga!'t ve:l;l' tcse IIIdielt ,
Fdólvasó-aS7.la lun k ll á l találkozó t [ulta k ('gy m{\snak II kiltő uhü1.ó
fch:kcze tek kCllViscloi. Nyi tt fúrum (,z m a is, ahol a zenei s7.:\ lI1ok mdtdt m ég m ind ig a relol\'lIslls viS7.i II döntő sze repet.
El ső nl'J.: Y évi !IIUllk:lssl'lgunkrúl évkö nyve i is :.tdLullk ki. A ktlsó Lbi
clGQdások II .. 1";el'eSzlÍ'lly l\lilg \'eW" -Lun ;'.'1 aZ Un ilárius l~r l c . . itllL,'n
J,bm Mikltk
jcl,-u !\'k 1IIq.~ t 'J:.!~ 6 tn, (FolyLaljuk,)
•
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írjunk röviden!
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k/. t ' nitári ns ~rl l'silő szcrkcszlöhizotls,,-'lga folyó hó ?.!-én tar i ot t
il lt1....;tn dlHllflroz1a, hogy azz.:\l a keressel for dul az I~ r l('silö iroAt'lrdáj{l_

ho7., hogy Hl': J! rtBSitöbc sziinl cikkei kel. köz1cmé nYl.'ikt-t Il'hclölcg kis
h 'rjrd elcmbcJl, dc annálsullmlosabban mcgil'vn j ulLassftk cl sZ<'1"kcszlií~\;gíinkhöz . Sujnos, Illai anyagi kiil'íílményrink közölt Illeg nem is
gondolhatunk arra , hogy lapunkat ki h Ővitsük. igy :mi.nylag kis helyeI!
~o knt. illetőleg löbbrc'ICl kell adnunk . E zl a cél unkat azonban csak (IAY
l\rheljiik cl, ha minden munkatársu nk ig:y{"kszik czl a kérésünket tel-

jesíteni,
A szcrkcsz lőbi zollsag felhatalmazta fl hip szrrkcsztöségf l, hoJt),
kCt bizotl.s.'lgi tag k őzre m l1 k öMsé"cl a hc(orkczö cikkeket ilycn s~cm 
ponthól is "egye birálat nM s nzoko n a Inp erdckehcll csellel;( szüklit"-gCSSÓ való rövidiléscket és kihagyásokal eszközÖlhcsscl1. Tcrm cs ~e_
lesen, amenn y ire lehet, e v altozl atitsok a cikkíróva l előzete sen közleu<tők ~S llt egbesz~ l endők. Dc, h .. a kölcsönös ll1('gl~irgyalas idö hiún),;'t1J0l1l, v agy búrmc1y más ok miatt nem volna lehet srgcs, kérjük lllunkat:'t rsai llkal, lrogy ezzel a körühn éun yel m:'u' eleve _." minde n s7.cmélyi
·CL7.ékcny kcdcs mdlözcsévcl - sz:"ullo lj ullak.
Terjedelmesebb ri!ozófi:ti , valláserkölcsi li cgyeb htlsonJó [<'lrgYll
do lgozatok mcgjc1en tctrse a lap kere tein kivü l esik li kiilön mí'sbeszélest igényel.
Cdun k közös. Lt'gy iink S<'gitstisére egymásnak azzal, hogy mindlIyájan magunkévá tesszük a jelszót : ifjUIlk rőuid,/! !

•

Erdélyi Magyar Évkönyv.
A

főiskolai

hallgató ság.

Az erd élyi impcr iulll-változús a főiskol a i ha lJgaLósftg élctkiiriilményeiben is mélyreható nyomokal hagyot t. A kolozsv<iri r~si T udonlímy Egyetem magyar ha llgatói Kolozsvúr_Budapesl_Buka rt's t között
oszlanak mcg. !\ statisztikai adatok lIem \Idnak pon to~ szá mokat , dc
né mi képet nyuj tanak a rról a mozgalom ról, amely a kolozsvári egyetcm haltgalóil luirom irá ny ba tefcllc. Az I~vkönyv fl harom magy:u'
t'g)' há zhoz tartozó egyetemi ha llgatók s;o:{uuát 1920- 1928. évek k Ö7.0~t
6Oü-l'a leszi. Az unitárius ha llgatók igy oszlanak meg: l!)lg-ben 3,
Hl20-han 2, 1921-hen 8, 1922-ben 2<1, 1'J:.l3-lwn I I, 1924-han g, 192;)-1),-,11
2\ 1\l2(j-ban 2ü, f'J2í-ben 25, 1\l28·ban JO.

,
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A hl1karc~ti egyetemen tanulO hallgalúk sz:'tmál csak h{)1,~ilvHö
JrgcsclI Ichd rncgMlupit:lIli. 1927-hen 50. HI~8·han 6:). Ing-hcll 102
nwgyar diák tanult. ot.t. Ezek a számok n1.l mulat jú k, hOf(Y
Huk<1rcst vot1ZÓercjl~ ~\'röl-évrc nő. ;\hlgyar nczőpontból mindenesetre
gondolkodás ra késztető lén)'.

Ezzel t:óppcn ellenkező fl helyzet budapesli "i~z()nylalhan. Az r:vkönyv adatai szerint Erdély lcriilctcn lakó magyar s1.ülők gyermekei
kÖl':ii I lllllgyarorszngi föiskolft kon 192'Lhcn 210-I. 1923-ha II 1i51,
[924-ben 1355, 1925-bcn 1259, 1926-han 1112, 1927-ben '.)7:3, )928-hau
901 diák tanIlIt. Ezekre a szamadaIok ra az I~vkönyv az aláhbi nwgjl'gyzesl teszi :
A táblázat kél örvendete!; dolgot teSz nyilv{ltlvalóvlÍ sdlll1unkm,
azt, hogy a kolozsvári egyetemen é\'ről-évre rohnmosnn növekedik a
1l11lgyal' nemzetiségii hn!lgatók ~z[llna és hogy n magyarorszagi egye~
tcmeken enel nrányban <'sik az erdélyi sz<Írmnz<Ísú diflkok sZ~\llla.
De larlognt sZ<Ímunkra egy lllegdöbhcntö adatot. is, nzt ugyanis,
hogy 3z elmult évbe n még mindig :lOO-:11 több erdélyi fiú t.anull
mngy31'országi fóiskoh\kon, miHt amennyi a kolozsvftri ~'gyetcl1l(,11.
Emiek a ténynek t ra gikus \'oltM csnk akkor tudjuk kdlóen méltanyolni, ha tekintetbe vesszük azt, hogy ezek nek az irjaknnk csak ig~n
kevés ~zázalékn fog visszatérni Erd~ryhc a nosztril'ikáhis nchb,srg('.
illet\'('" lehetetlensége miatt. Ezek Olt kinn fogtlak felmorzsolódni I'S
cSilk :'Ililgyal'ország szellemi proletnriátusflt fogjak 57.aporítani.
A :'Ilagyar Statiszlibi Szem le 1930. fcl)l'uári ~zá;ll1't1Jan közölt
kimutatás szerint nz 1928/29. 9vben magynrorliülgi egyekrmk és
főifkolák r/s6 évére beiratkozott hallgatók közölt Illl'g nlindig 11 4
volt olyan, akinek szülei az utódállamok teriilel\'n laknak . Az 1V2!)/:~o.
évbe n első évre beiratkozottak között múr csak ~89 ul6(h'tJlami ilklősegCI magyar diák iratkozott be, Ebből E rdély leriilclére esik 1eg~
kevesebb 100, lehát ifjús(\gunknak meg mindig a kk megy ki tanulnL
I::~ d/cn {cl keil vennünk a harcol ó alrger6sebb propagandát indi/ulll/llk.
Szegény jó Jal/csó Benedek hátyánk! ~[ennyil küzdött ezt'rt
a'!. ig;u.~ágérl. Kese.fves !O esztendőnek kdlctt c lmúlni;! , míg r<ljiil.Uink :lrw, hogy az crdélyi magyar ifjlr~ág idevaló ldÖ7.ön]('~c ]>olul-

N~araljunk

aBalatonon !

Balaton-SZep8Zden
közvetlen a Balaton patti:'.n., ~rdótól.öve:etl, p~r~
.
I
nyaralómban
ldenyre lckothetö pcnzLO
ment ~s

•

n~.I"

,ul~d las otthon és jó házi koszt ka p ható. Sz~:onnyit3s

m1ius IS,töl. Résdetcs
fdvll~goslU5t ad, SZ.ke , e ... d.p • • t, VII I., J6z ••' . u. 2 . , I. e m. S .

•

UNITÁR I US J~ R TES IT Ö
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E rdclybclI cs kihHástalan kllzdelem Magyaror$7.:\80Il . ) Iint ann yi sok derek mugyllrnak. nek i is meg kellett elóhh
halnia. hogy igaza napfcny re jusson. Enlel)'i m:lgyar tes tvérei nk jó
Il yamon járua k akkor, amikor ifjóságukat oda aka rják köl ni a1. ős i
röghoz. '::5 II magyarorszagi magyarak is csak a kkor lepnek a helyes
üt r:l. ha erdélyi fiaink figyeImé t a Janc,~ti Benedek igazal felé in\nyitjók.
lill milr ann y i póto lhalathHl magyu r e rővel szegé nyítellék I~ nl é l yl,
legu Ulbh u jövő nem7.ed ék - hn m egmaradhat ott \"esse meg a
lilhilt atyái nak rö ldjCll s eJsaját it va. az új ga7.da nyelvét, t artsa. a Jl O~7.
LÓt, ahovfl sorsa fl Jlitotta. l\I erl hiflha hangoztatjuk il rcvi7.iÓ szólam ai t ,
ha nem lt'sZllck oda~il tes t vé reink, akikért meg kell a revizió t csi nálui.
A l largi ta "rrrcl ön tözött hegyei (-rtéktelen kőh a l ommá vfll toznak,
ha ne m csendü l fel azokon magyar sz6 és magyar nó la ...

MEGHIVÓ.
A I'EJICZEI.NE KOZMA !'LOJlA UNITARIUS
tE .4NYEGYESULET 1931. EVI MAJUS liO 15·EN
(I'ENTEKEN) UELUTAN lj OlIAKOR

MÜSOROS ERDÉLYI DÉLUTÁNT
IIEi\UEZ !\Z Ui'l ITJlJlI US TEMPLOMBA !\"
(V., KOIlAllY-UT~i\ 2- I,. SZAlI)
.\Z ERIJELYI KÖU'ÖK ROL IJESZ EL:

BODOR ALADÁR
ill OSOR-i\mGVALTAS J P, A V}\ B HODA-ALl\l' ,JAVARA
Keresl.telés, e~kelé.s, tem elés 4'U}' lUllljlll1 előhh hejeleDlendií II
h; \"IIIIIl os ílriik alllU II lelkészi irOlhihall , V., Koluíry -ulca lj.
IIIVA'I'.\IAJS ÓIÜK: I. 1 . ,'lktl~"li irotln _ hClkö7.m11lOkoll déll"löu
lU- I, d ~ llIhí n 1,.......;;. Va,;:;irmlI1 délllllín I:.!- I.

a-

:.!. l~tl.\· h:ir.k;;z~éUi iroda _ hélk ö7.1I11!",koll délelőt! !I- I, dél ut Hn
;;. \r ;I~;í. r";'11 délt-Iött lU- I.
•

a. l'él17.llíri ilr;ik _
I'mtl :J- l.

Jlélkii7.11UI",kulI déll'lüll !J- 1. \ 'IISMrlll11' dél-

•

UNITÁRIUS ERTES I TÖ
A:r. c!lyJu<:r.kö1.sé!l kii nyvhlra, V., KoMry-utca 4., 1. cm., nyitva
van: vasárnap J2-I, kedd délul{m 5-7 és csütörtök délután 5-7
órák ala Lt.
A ,,'ös:r.öl'CIsé!J ':rtekczlctc havonkinl a második csütörtöki napOn
dCllltán 5 órakor' van, IX., Hákos-utca 3 . ~z. alatt.
•<\ I.clÍlI~·c!lyes iilct ijsszejövetelét a hónap 2. és 4. vasárnapján

délután fél 4 órakor lartja, V., Koháry-utca 4. sz. alatt a tanácsteremben
Piillkösrl "lsö rmpj;in <IdeJött I J úrakor prédikál Józan Mik lós.
;lgClldál Barabás Istv;\n. Második napFm délelőtt II órakor prédikál
HarablÍs Islván, ;!gend:íl ,ló:(1I! i\"iik lós.
";\diós i.q e nliszll'leIUnk május 17-én d . c. ~12·kor lesz. Közénekel a Brassrü Sámuel Ifj. Egycsillel fédikara ad ..i!5. enek.
A kvnrirrmíeió - amint rmir töhh ízben rrnlitcltük - május
14·én (AldozóesiiWrWkőn) d(>lelőtt II órai kezdettel lesz;1 I{oháryutcai lemplornhan . Az állalános kikerclezést lmijus 13-lU! délubill
,I órakor ej' t jük llJeg.
Ihi 7- Kn ll'lIIhí rinma 111:11. m:ij ns hit rmiSlIIlik fl'lrrr.
I!W majus 17-én dC[előlt IG órakor istenlisztelet. Prédikál Pethő
Istvan.
I U31 május U-én dél e lőtt IG órakor píillküsdi istentiszl.elet úr\'acsoraosztással. Prédi kál Dr. Csiki Giibor.
1\:131 maj us :.!·I-én délelőtt 9 órakor piinkösdi islentisztelellirvaesoraOSl'.tással PeslszenUőrincen, az lIIIami telepi kulturházban. Prcdikál P el hő István.
1031 május :.!5·cn (lélcl6tL W órakor ist.entisztelet u["vacsoraoszt;"~ ssal.
Prédikál Pethő Istvan.
1931 1ll{ljUS 25-én Mielőtt 10 órakor' piillkősdi istentisztelet urvacsoraoszlással Debrecenben. P rédikál Dr. Csiki
Gábor.
HI31 majllS 31-cu dClelőlllOórukoristentiszlclet a hnhorllban eleset.t
hősök emlCkére. Islentiszteleten szolgajnak : Pethő
István és Dr. Csiki Gahor.
1\

;Ui~s~.ió

Ilivalalos ora
délelőtt 9- l-ig.

II

!\lissúó Il áz lelkészi hivulalftbuu hétkőWllpokop

Al

In:l:r.fliU() TIln:íC$ mújlls :l'J-én ri. n . 5 6ralwl" t;ulja évnegycdi
rendes ülését a L;lll:J.cslcrcmbcn az I~rlesitü 5. sz(unúhan köziilt tárgySOL"(IzaL szerint.
A hittllJlvi"LStIÜk lllújUS :!7-étöl június :!-ig ll'sznek.
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""\'HI!S .,Ióz~er s1.ékl'Srtivf!rosi la nfl(, nty:\ nkfiál a lll. k<, riilelllt!
cl~mi iskolai ig'l1.gnló"ú nevczték ki, i\ jól m c~~ rd~mcl l eliíl"'IIII! I "'sll ~l
gralulMunk ~ új rdh'Is{,IHln rnunhljflra lsten [I ldús;'l k':·rjiik.
i\ J\lallyu r C~erk{·.~l:sl:ü\' Cl~é!l hHdrr.pC~li kcr(iIHc knmcli cscrk"s7. _
nl1lloL tart máju~ 17-én délutá n :~ ómkor il fCl'Cllcv:iros i 101'1111\:111 1,.
iillüifrli jl:lly:ijún. '\ 1, íiuncpNyen il mi csilpatunk is részt VeS7..

szék.,lykrrc$zliui unitárius f6gimnflzium nláj us IG-án ' ".Ióltc"ük eml"künn epe]" tart tunclynck keretéhen a kegyel<'l nz in1"7..,1
rHlllyncvü igazgatója - SÚnilor .I{mo!! - einlékének áIlJo7.. A lé té"rt
kÜ7,d" iskola vczetüsége helyes ér7.ékkcl vú laS7.loltn ki a jóllcviik
fr"nylő sor[d,lól annilk II Illilrkúns "ID'énis"gnek n<,vCl. llki évli7.cdckclI
:U nem lankadó kitarlllssal harcolt a gilll l1:\7.iumnak fiiginmúzi ummi,
Ft'j It'szléséérl.
Az ün!lepély egy IH tal befejezése annak :l lelkes mOllIalom nak is,
alllt'iy az iskola kÖft! cso portosu ló slckelység csod{ls úldo~ókészségt:
folytán megmentette a rőgim náziumot a jövő s~álHára. On neptö
lcstvéreinket II lélekmozga ló cmlekczés a lkal rnúbó l szeretellel kÖs1.Öntjiik s áldjuk kedves cl1llékt\t Sándor J{IIlOSHllk. aki haló pornilrnn is
tlid lelkesít eni és bU7.dl tan i.
1\

a II Y{lri ttl borozósl j IHl ius 26. és i Illins 2:J.
Balalonslepesden tartja,
t:scrk';sl,C~U]lllhlll k

kÖ7.űll

.\ z IIlIilárh,s \'IlH lí~ ú rendőrök IlrvaCllofa osztássa l egybekötotl
i.'i lentiszlcle~e mrijus 22-rrr deJu lún fi órakor ]('Sl :1 Kohilry-ute:li
lclUplomban.
1\

kiiri kHzIlyülés

1·' ij7.es !l~·llrnlllIOn júnin ~ !' -Ílu Ie.~z.

Az Országos li~'er lll ekvétlö Li,n n~'IIr!,hllr lha. Az Ors7.(lgos Gyl.'r•
•
•
mekvédő Liga a 7. előző eVf."khez hason lóun eZ év nyadn is négyezer
gyermeket nya ra ltat SZl'nlcndre-szigdén. a Du na mellctt és II Bakonyt!UtI. Fa rkasgyepü közs(lg halárában rrdci környezetben lélesitell
gyennciidiitötelcpein négyhetes lu rn usokban, i\ jcle n tke7.ők ö!lSzdrása
II Lig6 ná I (V I I ]., Tref ori-u ten 3.) m:, r l11egkt'zdüdölt. E lő jegyzi'st nyerhctnck oSl.tály és fe lckezeLi kUlönhs ég nl,lk(il G- 12 evcs kOl'11 ~z~g('ny,
ildölésl'c " ~szorIl16 Mycl'Uwkek.
i\ MkitlltSzturi 1I)'Ulltlfjlllapr.l adako7.t:lk: il1. \'. II t;tkrv:í l')' J!u góJlc

lU P, Tóth :\Iihftly (Vác) 15 P. Blaschnt'k Bé' lu ]2 P . .luki Károly" ';
•
2 ll, Köszi! net!cl ny u(.(t:izz uk.

Ki adna bl'r~he buda llc~ t i h{'7.mc~ler.,,!g,' 1 41).1 ·O -ilt~s. uö]ü,'el
beültetet t telekérI. :llllcly " váci vill,ullos rncllcH fe ksúk. kÖlel ;J

•

UN ITÁRI US ':;HTI;:sITÖ

•

tnl"l(:Wúho1.. A l('II'kilr I I~ rt>$ze rn~g ni ,)('~ kirizeln', hall("1n havi
.W pt'ugüs nlsz lctJll'l) Wr/('S1.lrl1l lü. Bő"," hhd KO\'Ú(' 5 H;')linL :Ifiim "l
fl 1.. \'jl':z-utca 1.).
t :srrkés;w" U1U'!tlnkhitl ismÍ'l ii1"wlldHcs híreket k:Jpullk. Uműni
Dezső

és Parragh Gyul:1 nagycscrkí·sz(·illk l<'letl{·k rt s" lo(cdtiszli
vizsgút jú I'rcdrm\nnyd. A sikcr1w? grlllul(,lunk . .J ó murrkM!
•

"lIslÍma]l; iskuhíink

;iprilis

hdt·jl'zl.;k

2G-:ival

:17.

(,Is.) twl.

KoMry-utcai te m plolllunk kedves csap OrLw,'.t'lüjt·, vir;igg:ul ]<'pld;
Illeg II kicsinyt>k. amt'ly virt.gok olt d iszletlt'k :IZ ist.I'ni l iszl<)!('l alaLt is.
Ar, i)ssz.:s csojJortvczl'liik május vlWin tarlanak ucsz(ullohi iiiesI.
ntnl.'lyre mcgllívjftk az ÖSS7.CS IclJ, ,\sz<,ht, a hitokl:tlu-h·lk\'S7.(·k\·\ I'S
hitoktatókat tos a hil és m'V('lési IJizolts{lg hlgjail és akkor hat!JroznHk
nfelelt is, hogy fl jövo ("v he n czl a lélekmcnlö munkát:. múr októbe'r
.:Jején megkezdjük. l\djon az Egek Um jó pihenést a jumbor SZ:'lIId ékú
munka vezetőin ek i's növl'nd t'-ke inek t~S a jüvo évre has7.llOs dökésziilésl
í's jó m unk át.
(I~'9Y csoporIIJc:elo)
Az Ildókh'I'lés mUllk:'ija szé pen halad. A hizottság ta gjai II .ll'g.
nagyobb kürüHckin1.('~~('l !Jllapiljilk Ill('g az egylu\zi adó ÖSS1.I'g,\I,
ttkinletbe VtVC a kür(llml' nvt'kel l'S visl.Ou\'okal. A vezet ö (>SZlIIl' HZ,
hogy minde nk i rizess('1I adút. aki rile lh ct. ha kevesel is: Illal al
egyhflz mUll kfljáha Clen fl réven kallcsolódik be a hi"o t'-s az egyház
re nnlart.'t sahoz hozdijárulva, igy kivúnhatja. hogy 1ll'],:>szóIlIllSSOIl al
l'gyhh ügYI'ihe. Amil rneg is t<,het. IHI 11 kÜ7:gyiil,lscn ré~l.l Vl'S7..
Al. adó ku1csot hivntalos rcJszólítlisra ilt küziiijük , .'\ budapesti unitíU'ius egyhitzk ül.ség adól.~si sw!J:', lyl.a ta G. lHJ ÍJl~'lclek Ilon t j a sl,·ri n1.
i\ nll'gliatárolandó ,ldÓfll"p ulún a kii"t'lkl'Zü ,1(lú "rthd,) ki:

..

.

I. oSli {,ly I'vi
II.
,.
,.
lll.
••
••
l V.
••
••
V
V I.
V I I.
VIII.

•

••
••
••

.,

2.000 P.i!!
,:\'i
I l'
.)- \o ..
2.001- 2.100 ,.
••
\[ - 20,.
2.<101- ,1.800 • •
••
2\- :ICI ..
4.801- 6.000 ••
••
, 1;.001 - 9.000 • •
:11 - :10 ..
••
;"j I - JUD "
••
•• \).001-15.000 ••
•• 15.001--30.000 • •
•• JOl - 200 ..
.,
30,000 1>'11 f..Jill •• 2ú1-500 "

.

\'cI</ycshazassflghap o.'JÜ l'lI külön jövede\e mml'l uem rendelkl'w nók
terhére ft i;:ütőnlll"ll ml'g!\lIapi lft lld ó Hdúnak r,'le vetendő ki. i\I:'I:I,\lúJ
l-rtelód ik, h0l</)' o:zt'l.CIl ;) kerd,' ken hl'l"1 ft bi~()lls(,g min J en mélt:'iuyos
kcdvt:ZllIéllY I mérlcllt:1l.
(.\" ,J/(Íri II~.)
rtlOl4t ~1.<Ui, J'~<il L~ .. I'"
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t·.I.I~. . .«ló, Mt"f,OI l'.

