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Újévi főpásztori szózat. 
Anyas, Társ. és Leányegyházközségeinkben és a szórványokban levó 

szeretett unitárius híveimhez ! 

• 

A békességes tÜrésnek Istene 
adja , hogy ugyanazon indulat legyen 
bennetek egymásjránt Krisztus J éZus 
szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal 
dicsőitsétek Istent, a mi Urunk J ézus 
Krisztusnak Atyját. 

(Pál apostol. Rom . 15. 5. 6.) 

I-Iozzátok küldöm a főpász tor köszöntését. Az Adjon Istent. 
Tőletek várom mindenitek feleletét, a Fogadj Istent. 

Új esz te ndőbe léptünk. Új szívet kell teremtenünk, új megérzést, 
új hí vést, új remcnységct, új embert. új uni tá riust! 

Adjátok ide sz iveteket, feszítsétek ki szívetek húrjá t hadd zengjen 
uj zso lozsmá t. Új ' imádság fakadjon nlinde n ajakr.ól. Új szii letésre. 
új fe ltamad{ls ra, új Illcginclulásrn van szül_ségiink. Oj találkozóra 
hivlak. F öl a mi unitárius Sionunk szen thegyél'c. Kond uljanak meg 
aharangok. Zendü ljön föl az ének: hiszek, vallok én egy Istent I 

S7..ilz templomu nk száz orgonájn kiS'érje, hetvenezer ajak súgja, 
zengje. zokogja: ls ten á ldd meg ezt a népet I lsten adj hitet Jelkébe, 
adj akaratot szívéhe, hogy amit te egysze.' IdjelenteUél szent igaz
ságod gyaná nt. az egy istenhit örökre élj en és a nép. ki ez l; va llja, 
kedves lesz le e l ő l led mind az idők végezetéig. 

, 
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Ti férfiak , nők cs ifj:lk , tnn ul jálok meg cs ta rlsátok meg. hogy 
legszente hb hely az !slcnhúza, legjobb barúlotok az Isten . szolgája. 
Ti apák és anyák bccs iil jéLck meg a ta nítót, ki helyettetek embert 
neve l gycnnckcitckböl. [ts li mindnyájan gondoljátok meg, hogy 
clőd cilck II t'cm plom ulún az iskohí érl úldozlak leg többet. Veszélyben 
HZ iskola . I< inck mil ndoLl lsten, ossza meg ls ten szolgájával és nl. 
isko la mesterével. 

A bckességcs llírésnck Istene adja, hogy cgy szivvel, szájj al 
d i cső ítsétek Istent. a mi Urunk J ézus Krisz luslll'lk Alyját.)::s adjon 
IsLen nektek kitartást a nagy bajok és nehéz gondo k dv ise lescrc 
es tcg)/C boldoggá a beállott 1932. llj esz te n dő\. 

Vagyok es maradok éretletek aggódó főpásztori atya i szerctellel : 

Dl'. Boros Gyö/JJY 
piispök. 

A N ószövetség karácsonyfája. 
Nyugtázás és köszönet. 

December elején kérő szóva l fordultunk unitárius tes tvéreinkhez, 
hogy tegyek lehetővé :17. öl'ömszcrzést is kolásaiuk, a !;egr.lyczésL 
szegényei nk számár:J a karúcsonyi ün nepek ~dka l llláh6 1. 

A kapott válaszok h61 a következőkben szá molunk he; 
aj Corvin Áru ház 25 J> értékíí utalványt. 20- 20 pengőt adtak : 

J óza n lMiklósné, Dinll>ny !\<\ózcsné és IlZ "Est"; 12 pcngőt: özv. 
Lipkay Arthurné ; 10- 10 pCllgő L : Kis Iren és Jolán, Fa lu végi Áro n, 
Ormössy Gyula, Ujváry László, 7\ lájny Dezső, Oraruch Gyula, dr. 
Ilannos Arpád, Bcn<)zc Bélám>, llegyi Gyuláné, J akah Zoltán , d r. 

Enyedy Róber tné, dr. Iván L{tsz lú, Kozma J en őné, d r. Imre Józsefné, 
Boncza Ferenc, 1\'l álr"ffy Domokos, Hajós Ukey Zsuzsá nna, Mihá ly 
HudoHné; 7 jJt: llgőt: dr. Simon MihiIly .Pá l ; ű'34 pcngöt: Csat kHi 
,Jenő; ö pengő!:: Péterfi J cnön(Ö ; 5--5 pengöt dr. 1 6th György, 
Péterfi Julia, Pauspertl J(fu-olyné, P olgár Lipótné, dr. Tihanyi 
Györgyné, vitr-z Kozma Ferenc, dr. Szinte Jánosné. Tonsch Róbertné, 
l3arabás Ist.vánné, özv. )lyirő Gezáné, T lholdi Gyula, Kárpát, 
Istvttlllll\ Izsák Zsigmond ; 4 pengő t : Borsosne Wendler Inna 
3·-:i pcn g:őt: Bác!i i Mária, Deók Fllrkasné, özv. BcJlovics rmrcne, 
Székely ?o'Iihál)', Léta)' Cyula, özv. Sigmond Károlyné, J ú!tJ Nlllldor n(', 
üzv. I Biuffc! Tivadamé, Tflkács Ft:rene; 2- 2 pcngijL: Nyin·dy 
J enőné, Gú lfnlvy I.nj osné, liz\'. Szi llte GúlJorr\i', H(' lo"úl)' Is tviln nr, 



UN [ TÁR [ US I>RTESfT(j 3 

Pongrácz Vil rml , I lcgediis Szi lúrdn C. özv. HáJu]y Jállosne. }jir6 
Sándon ré. BOl'bCly i\ lártonnr , Ny iredy Erzsi'bcl, dr. Biró Lip6tné. 
SZt'IH .. rcs S<indol'll c. lüomp('(' hel' JenÖllé, Bu;.:ogúny L ajos, r:sik i 
PflIIlC, Tóth Mih<.'llync; ,l pengöl: lkrdr I.ajosné, ÖsszcsrlJ n !)';jl p 

l3orsos nc \Vend le l' I. adomá nya ..................... . 3'- .. 
. \ i\ lisszió-ház " ......... . ........... . 40' _ . .. 
A szék/Hí z lakóinak " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'60 ,_ 

A Tébc " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300-·- " 
" ---.:.::..:...--..:: 
ü SSZ('SCIl ... . 776'9,1 P -

b) Cipől é; ruhanemiít: Kis Irén es Jolán , Il cgt.:düs Szilú l'd lh\ 
Orbók FCI'CIlCJié, Mah lcl' 1\ lúrluska , Berde Lajosné, Pulnoky LászlólH\ 

Borsos ZoltúnlH" vitez Fábry Daniel cs neje, Dalmady Zoll{lI1m~. 

1<lei n Gézáné, Feldmann Káro lyné, dr. Surány i Edéné, Bardócz 
PáltH" Fodor Béla, Paaspertl KárolYIl é, dr . Tihany i György lH\ 
lmrc h Ilona, dr. Szentgyörgyi F erencne, Bacsilla Sánd orné, Hélc l' 
Elemérné, Gál Endre, Percze l növére.k, N . N. , Tóth Sá ndor és családja, 
Mol ná r Dezsőné, Endrey Gézáne, 'Moicsányi Gy uláné, Merész K á rolyné, 
özv. Jéger Kálmá nné, Dimcny Mózesné, özv. Stra uch Gyuláné, 
Tonsch Hóberlne, Györffy Is t ván , Buzogány Elekné, P atik Etelka, 
Horvá th Lajosné, (;á l Zsigmond, Nyirccly Erzsébet, Albert J á nos, 
Gálh y FliIöpné. Göncz Árpádné, Ko vacs Gáborné, K oródy János, 
dr. Zsakó Istvá nné, Bácsi lVIária, Havas Béla lit ján a magyaróvári 
müselycmgyál' 12 darab gyermek gyapj u nad rág, Ha uer és Márton 

eég 2 kis ruhára való anyag, 2 pár ha risnya , H ajduböszöl'ményi 
kötszövelgyár 12 pál' harisnya, Budakeszi tcxtilmüvek 4 méter 
nyersvászo n, Guttmann és Fekete 3 szvetter, 3 sapka, Köztisz tvise l őI.:: 

két gyenneknek ruha, Csepeli ' posztógyár g darab maradékanyag. 

c) /{önyvel.' 

Egyházközség ..... . 
dr. Mátyás SÚtll ll el nt-
Studi um .. . ....... . 
Biró Lipótné dl'. '" 
dl'. l m re J ózsefné .. . 
Lázár L úsz lú ... . . . 
Dá nielné L. La unl . 
Pesti Hirlap ...... . 
Vallá~os Iral ok ~cm-

le lk. kia d 0Jli va lat a 

If) 
G 
3 
3 
9 
,) -

Unitú l'ius rendőr .... 
d r. S UI' Íl ll y i Edéné . 
Il egedíis Szilárdné .. 
Sche.y El'Ilőnú ... .. . 
Belovár)' Pisti ..... . 
Putnoky L. -IIC .... . 
Barab~ís Islvá nnc .. . 
Göncz Arpá dné ... . 
Gúl Endrc ........ . 
Pfciffel· (' S Zc- idJc l' . . 

7 
2 
.( 

') ( - " 
( 

7 
3 
( 

( 

,( 

107 

" 
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• 

d) Játékot : 

K ovács Gáborné 
dr. lm l'e Józsefn é 
Lázár László 
Putnoky L .-ne 

.. dr. Szentgyörgyi Ferencne 
dr. Lengyel Menyhértné. 

e) Gramofont : 

dr. l mre .Józsefné. 

f) Cukrol es Iwr<icsonyfcldíszl: 

Fürst Ödönné 
Gábor Antalné 
özv. Hadu ly Jánosné. 

• 

g) f:lelmis:ert.. özv, Lipl.;ay Arthurné, Pauspertl Ká rolyné, 
P olgár Lipótné, Barabás Istvánné, dr. Tihanyi György né, Kisgyörgy 
Sándorné, Péle"rfi Julia, Nyiredy Gézáné, Belováry Istvánné, Józan 
Miklósné, Buzogány Anna, J-IC'gedíís Szilárdné, Csiki Pálné, dr. Csik i 
Gáhorné, P ongrácz Béláné, özv. RádlIl y Jánosné, Deák Farkasné, 
özv. Szinte Gá borné, Bacsi ll a Sá ndonu\ Lakatos J ánosné, Szi lágy i 

Gyuláné, K órody János . 
• 

• 
Kiosztottullk : 

aj 485 da ra u kis szeretetcsomagot (cukor és teasütemény, fü ge) 
az iskolás és a ki sebb gyermekek között (306'59 P). 

bJ 25 pengő értékű uta lványt a Brassai S. I. Egy.-nek. 

ej 55 egyén és család között (1, 2, 5 és 10 pengös tét C'lek bcn 203 P-l. 

d) 50 szeretetcsomagot ( tO kg. szén, 2 kg. li sz t, 1 kg. cukor, % kg. 
zsír, ~ kg. rizs, 1 dkg. tea, I citrom) 215'50 pengő értékben ; 
9 szeretetcsomagot (Pesterzsébet) 39'03 pengő értékben ; 
6 csomag szenet 3'60 pengő értékben. 

e) 4 darab énekeskönyve t 12 pengő értékben. 

/) Karácsonyfát á llí tottunk a Koháry-u. templomban, Hákos~ 
• 

pal.otán és Pesterzsébeten 26'55 pengő ér tékben. 

g) Szeretetvendégségen láttuk a két ifj . egyesület tagjail ús cse r
készeket (vendéglátók a Nőszövetség tagja i) keszkíadások 
7'70 pengő . 

h) A Tébe adományábó I vettünk 28 pár cipő t 300'50 pengő. 

Uni tárius gyermckte lcn csa l ád 

azerelne örökbefogadni 
12 é. körUli leán, kál 

lehctőleg arvát, vagy esetleg rtílárvát. 
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i) porló és szálJita si kőlLseg 12-08 pengő. öSszes kiadas 11 51'55 P . 
A ~öszövetség lehát 374'61 pengővel já n tl t a karácsonyi ado

lil iI nyokhoz. 
Használt ru hát kaptak. ............... . ........... 39 
Cipőt és sá rcip{j t .............. .. ..... ... .•••.•... " :~5 

"8 I<önvvcl ...... . . . ...... . .... . .... . ...•. . ......... v 
• 

J átékot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 

• 
JsLf' nnek há la , az adakozóknak Le.stveri köszö net azert, hogy 

a kicsiny és anyagi java kban szegény unitá rius Nőszővelseg ebben 

a nehéz esz lendőben is tudott adni gyámolt jainak . 

• 
A számadás zá rta ulán adakoztnk: Miklósi Fe renc l pengő, 

Máthé Lajos 3 pengő, Szabó Mihály :O, pengő, J á hl Nándorné 4 pengő, 
Buzogá ny A. :l pengő, Biró J á nosné 5 pengő, Kárpáti E. 10 pengő. 

Protestáns Enciklopédia. 
,4: egés;; magylJ.l' proteslánlizmu~nlJ.k régen ér:ell 'szükséyet óhaj t ja 

kielégiteni a Protestáns Encikol[Jédia Kiadóvállala t , amikor a Stádium 

Saj tóvá ll a lal Részvénytársaság ha t hatós köút' müködésevel és az 
Országos Bethlen (já bo r Szövetség külső támogatásáva l a nagy
közönségnek szóló, betűsoros lexikont ad ki Protestáns Enciklopédia 
eimen. A Zoványi által ki adott Theológiai Ismeretek T ára megjelenése 
óta több min t egy embrröl tő telt el és az csak szakemberek számára 
késiült s nem a művel t és míívelődni kívánó nagyközönség nlinden 
irá ny ban való eleven tájékoztatásá ra. í\la a világ összezavarodása 
óta minden élettcrület és irányzat új, összefogialó lexikonokl~al és 

• • 
enciklopédiákkal igyekszik útha igazítan i a bizonyta lanságban tapo-
ga tódzó embert. A vallási téren ka tholikus es zs idó lex ikonok végzik 
már ezt a fe ladatot. Annál sürgősebb a protestá ns encik lopédia meg_o 
alkotása. 

Ezt a korszakos j elentőségű, égetően szükséges munkát ve tte 
kezébe a Protestáns Enciklopédia Kiadóválla lat az eddig is értékes 
könyvkiadói tevékenységet vegzett s kivá ló h il'll cvnek örvendő 
StádIUm Sajtóvállalattal karöltve. A ké t köte t re tervezett Protesl6.ns 
Enciklopédia szerkesozlöb izollsáyának elnökeivé mcgnyelte a hazai 
cgyClCJlICS református cs evungélikus egyház hivata los lell, észi vezetöi t, 
Ba/lazlÍl' De::só és Getlulll Ifeurik" püspököket , elnöki hHlftrsába pedig 
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rölkél'te az összes hazat cs clszakíloll lt'l"ü lc li magyar !H'olcsláns 
püspököket.. A Jelel ős szcrkcszl.bi uch(>z mu nkflt Veress Jenő főiskola i 

lrlllúr avatott kezébe telll', a id a csonka PS II n'gi ország magyal' 
pl'otest:lIlS egyház i irócmbcrcit egy lflborba gyLijLü llc s az ezek közü l 
va ló kiWnli sza kszerkcs1.Lőkkd kívá nja n honyo lull cs fúra dsflgos 

munká t elvégezn i. 
A nagyjelenlöségli vú llal kuzásra múr mosl felhivjuk uz cg('sz 

ma(Jvar l)rolcstá ns lársada lom figyeImét II ha túrokOIl innen és llll o. 

s azt minden ön tudatos pro t csUi ilS, ső t mi nden mcgt>rtö lelk íi magyar 
ember e rdeklődő szcrclcL(;hc ' aj(lnlj uk. 

Jégvirág • • • 

t','Jegfagyoll Ta vasz az abl .. kom .. . cgy megfagyot t T:lV:l.SZ 
virágzása . Vi rágok nyilnnk rajta hóból, jégbű l ... v iriIgok, amelyek 
hidegből születt ek , fáj da lomból nyiltak .. . J cgvil'ágok ... Erdő. Egész 
erdeje a fil knak, ága knak; hóval fedett ágak, bolo'ok, bozótok ... 
hatalmas rengeteg erd ő, egy néhá ny tenyé rn yi a blakon . . . síírií, 
lo mbos e rd ő, madilrfészkek né lkül. Nagy, fehér ligelek, némán . .. 
csa logánydal nélkü l. Ez a T él Tavasza ... a Fagy virágzása . :Meg
fagyo tL mosolyok ... 

ÚI'ákon á t á llu nk a nÜ$x tík u$ kézzel rajzo lt ab lak e l őtt. Ámu
latba hullott lelk ünk órákig barango l, tág uló szemmel a jégvirág
c$odá k rét jein, a Jehell elfi llolll Szépségek képei közön . . . Honna n 
érkeznek ezek a mosolyok megfagyva ... ? Kinek a bá nata a -
. é '. ? J gV lrag .... 

Az ablakon még nem bá nta nak, nem fáj na k. i\ losolyogva ka parod 
le az üvegrő l. De ha egyszt'l' njkadon fagyott meg a mosoly, az ró lHd 
SZOl11orúa n hirdeti, hogy:) szivedben Tél van ... hideg, fHgyOS Tél ... 
merev jéggé t'agyott a szivüd v irágker tj e, nin cs mils v irágja, min t 
[1 fagy nak ... megfagynak benne a moso lyok ... és tavasszHI is úgy 
já rsz szíveddel a ny íló, kacagö, virágos, Il npsugal'3s J'étcl~ ösvényein, 
mint egy fagyos, hideg, léli jégvirág . . . Biro L ajos 

AJÁIOÉKNAK 
IMAKÖNYV, 
ÉNEKESKÖNYV 

unitárius lelkész. 

jutányos á ron beszerezhető 
U n i t á r i u s Iratmiss ziónknál 
kedden és csütö rtökön d. u. 
5 - 7. ig, va s árnap 12- 1~jg 

V., Koháry~u. 4., I. em. 
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KcrCS1. l elés~ eskelés, I,emelés egy TH'I'P'" clöhh hejelenlcmHi u 
hivnl.dos órák l.IlatL n lelkész i irothiban , Vo, Koh:íry-utcu 40 

JI I Vl\l'l\ LOS ÓUl\.K: I. Lelkészi iroda - hétk özlIupokon délclött 
10- 1. délllhíu 1i-5. VnslírlUll. délután 12- 1. 

2: EUyluízközségi irodll - hétköznapokon délelí;u 9- t, délut:.ín 
3- 5. Vasárnap délelött tO- l. 

3. I'énzhiri Őrii.k - hétközuapokon délelőtt 9- 1. VaSIt rnap dél
előtt 9- I. 

UJlil:írius férfiak összejövetele. Az Elnökség az unitárius hivek 
IcgszClesebbkörü barátságos ériulkezésé nek le hető vé tételére február 
hó folyamán összejövetelt fog re ndezni. Az elnökség sú ly t helyez arra, ' 
hogy az Ig. Ta nács és pres hyterium tagja in k ivü l hivei nk minél 

nagyob b számban jele I/jeITek meg. Az összejövetel szerény vacso ra 
keretében történik menü-rendszer és étla p szerin ti étkezésse l, hogy 
mindenki egyéni kedve szerint é tkezhessék. A szárazok és nedvesek 
önelhatározásuk szerin I csoportos lIlhatnak. A vacsora helyét, a 

menü á rál és a jeJentke"és hr lyél és ha táridejét később fogja közölni 

a:. egyhd:;kö:.ség elnöksége. 

lk i\lájay Dezsii kaposvári k ir. közjegyző a tyánkfiát és nej ét 
súl yos csapás érte Bahí:.s fiuk vára l"l a n elhilll y tflval. A szép jövő 

előtt á lló ifjú r. úv i januá r 7-én, 17 ~ves korá han halL meg. T estvéri 

szeretettel ny ilv31litjuk igal. részvétünket a gyflswló csa ládnak s 
nagy fájdalmára I ste ntő l kérü nk v igaszta lás t. 

S1.clI 1.-l ványi István, cgy húr,un k cgykori jószágigazgatója, Vámos
pCfcscn, j::lIluár 8-án, életének iS. évében meghal t. ~y llgodjék békében! 

.\ Blldölpcsli Ullil:írius EUyh:izkiizs l-U Ig:lzgalú-hlll:íc.s:ímlk lagjail 

szeretettel kérem, hogya birtokukban lévő Kolozsvá ri Főtanács i 

jegyzőkönyveke t L< önyvtú run kna k ajándékozni kcgycskedjenek, mert 
azo k közül - sajnos - bizony a lig csa k egy néhá ny va n meg K önyv
Láru llkuu n, ped ig azo knak az egyhúzlörténelm i l'on losscigÍl kiaclvúnyok

nak megőrzése mindannyiunk szent köte lessége. 
r!lllz~á!Jot Mtlflyarorszl.i!)lUlIi ! Petllö Istvá n hiLoldató lelkészlársunk, 

aid most a 1\fanchester College-ben ta nul , a na pokba n levelet írt. 
K~ri a Pesti Hírlap, Igazságot l\ lagya rországnak dmii propaganda
könyvet az in tézet s"á mÚra. Amint irja, a ngo l hi troko naink igen 

Dolgos asszon, ajánlkozik 

vasalasra, takaritasra 
özv. SZRSZ Mihalyné, Sashalom, Benlczky-u.I., ,. 8. 
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kevcsel l udnak :\'ragyarors7.ágró l s am it ludnak, ab ba n s incs köszönet. 
A Pesti Hirlap ajándéka hól postá ra adlunk egy ango lnyeh ,íj példányt. 
.JusLi ce for Hungary. Jó inullkit t és sikel't Idvflnunk Pethő kartársunk

nak Magyarország ismertetcsehez ! 

). Icll. észi nyugdíjirllézel javára adakoztak: ozv. Farkas 
Győzőne (Csurgó) 3, L é/ai Gy ula (Szekszárd) 1, Rallay Dá niel 
(Derecske) 20, .\'évle/en (Győr) 23"40, Lyachovics Dénesné tO, 
Szabó Albert hentesmeslel" (Nagykálló) 50, özv. Paulayne 1, Dávid 
Mihály 5, Együ tt. 11 3-40 pengő köszönettel ny ug tázzuk. 

~épescdési Idllwtatús 1931. i>' " ről. Kereszteltünk 36 fiút. 12 leányt 
= 48. Eskettünk 3 1 párt. Tiszta unitá l'i us pár = l. Egyházunk 
javára 3 megegyezés köttetett. Temettünk 26 férfit. 17 nőt = 43. 
Beté rt egyházunk ba 13 férfi , 7 nő = 20. Ezek közül reL 4, f. kath. 
3, gőr. kel. román 2, izr. 10, felek ezetet;lkivüli l. Kitért egyházunk
ból férfi 4, nő 14 = 18. Ezek közül r. kath. egyházba tért 11, reL 2, 
bapt.i sta 4, felekezetcnldvüli lett 1. A kitértek közül budapesti lakos 
5, vid~ki (távoli szórvány) 13. Egy k)térö amsterdami IDkos. 

A Niiszi;vc1.!;éy ülése havonként a második ' csütörtöki napon 
IX., Rákos-u. 3. SZ.; a L eányegyes iilel összejövetele a hónap 1. és 
3. vasárnapján délután %4 órakor V., Koháry-u. 4. szám alatti 
t anácsterem ben. 

Dr. Gál Miklós tn. kir. honvéd főorvos, unitárius vaUású. test-
• 

vérünk, belgyógyásza ti rendelőj é t Budapest, V III., Szentkirályi-u. 
6., III. em. 30. sz. alatt megnyitotta. Szegénysorsú unitárius bete
geknek ingyen rendel. 

Jubileum. A JVJagyar Szaklapok Orszgdos J:::gyesülefének intéző

bizottsága küldöttségileg tisztelgett J ufassy Ödön vezetése mellett 
ügyvezető elnökén.él, dr. Radványi L ászlón<il, abhól az a Jkalomhól , 
hogy lapja, Az Üzlet , huszonötödik évfo lyamat betöltötte. Az Ösfer

reichischer Fachschrijlsleller-" erband a j ubilá nst dísztagjának vá lasz
totta meg s az cn'öl szóló díszoklevelet küldöttségileg sza ncléko:;ák 
Budapestre hozni. (Beküldtek.). • 

NAGY ÁRON 
IIlUIIIllltlllllllUlIIllIIlIllILllIlIlIIllIIlILlIllllIIlIIlIIlIlIllllllllllIIlllIlIIllIIlII1II 

IV, KÁROLY~KÖRÚT 7. 
fel elős Iciadó: dr.ldn U.Sl: ló _ "Pá1ria" R. .·T ., Duda l~1 -

unitatius asz ta losmes" 
ter ,j utányosa n készít 
mindo:n nemű .lszta> 
los mu a kát . • Kívá_ 
n at ra házho! megy. 

Telefon h iv6 : 373.0i 

felelős vezető: Magyar}" l 
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