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Figyelmeztetö számok.

.

A kormány most adta ki az ország közállapotairól szóló
jelentését. A számok r~ ngetegé ből kiválogattuk az egyházunkat
érdeklő tanulságos adatokat.
A népesedési adatoknál bizonyára. érdekeini fogja olvasóinkat, bogy a szék esfő váro s la.kossága a Budakeszitöl Csepelig terjedő teriileten 1 millió 6 ezer 115-re nőtt 10 év alatt. A környék~eli varo~ok és községek köz~U 67% ·os szaporodás van Pesterzsébeten, 44 Blldafokon, 26 Kispesten, 2Q Rákospalotáll, 18
Ujpestell , 159 P estszentlörincen, 90 Sas halmon , 69 Cs~pelell ,
43 Pestujhelyen, 4 l Rákosszentmibá lY <;Hl és 14 Soroksároll.
Ezeken a helyeken mi m indenü tt é rd eke l v~ vagyunk és ha
rt. gazdasági válság még tovább is tart, ezutá n még inká.bb
leszünk. A fővúro sb ól két irá nyban tqrtén ik. a kiánqnlás:. A budai
!J.egyvidék és a pesti oldal keleti része fe lé. A mi hiveink nagyrésze a pesti oldal il'ányaba huzódik. Min él széle~ebb körben
történik a kiar,lmlás, annál nehezebbé " Alík a hivek pásztorolása..
Minket pl0St el sősorban a pászto rolás, az evangelizálás é r~
deke!' Ak i figyelemmel kisér i n, köriilöttün k forrongó életet, észre
kellett vennie, 1,\Ogy csak 5-G év alatt mélyreható változások
történtek az egyháza.k életében. Az irodából iráuyitott pásztorl\lás csődöb mondott. Ha a "lás egyházak nem tévednek) alDillt~
hogy az eredmélly eJ~ ből itélve helyes utOIl j*rnak - az irány
csak a hi vek között á ll andóan mozgó pásztorkodús lehet. Most
erre az utm kell lépnUnk nekUnk is! Első lépés - ~isszaadní ft,
bivatlünok·lelkésszé ny omorított lelkipásztort pásy.tori hivatáslÍ~
lIak. Az épkézl áb lelkipciszto1' szóban beune van fl, teeudók és
módszerek il'.ány~ és lényege .
•
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. A pásztorolást egységesen kell végezni. Úgy, amint ~zt a
ma is érvényes 1929. évi pUspöki vizsgá.lószék rendeli. Azt a.
3000 unitárius lelket, akik Nagybudapest terUletén -laknak, 2 vagy
3 gyülekezetre szétszaldtani káros következmények nélkül nem
lehet. Ha.t helyen kell megerösiteni a nyájat és nem szétforgácsoIni. Karitativ tevékenységnek, istentisztelet tartásának, bitQktat4snak és vasárnapi iskolának mind ezt· az egy helyről iril.nyitott megerösitö célt kell szolgálnia.. Röviden - végre kell
hajtani az 1929. évi püspöki vizsgálószék rendelkezéseit!
Amit a perifériák evangelizálása körül 2 év alatt végez-

tünk - csak a kezdölépések, amelyek sok teldntetben korrigálásra
szorulnak. Mert hiába állitjuk föl a felelősség elvét, ha a végrehajtás kátyuba kerül. Amint azt a csepeli gyülekezet esete
bizonyitja, ahol 2 év alatt egyetlen istentiszteletet se tartottunk.
•
•
Véleményünk szerint az Ertesitöt is elsösorban a pasztorálás
gondolatának szolgálatába kell álli tanunk. Mindent el kell követnünk abban az . irányban, bogy hiveinkkel a kllpcsolatot fenutartsuk s ahol ez nincs, ott megteremtsük az összeköttetést. Hivatkozunk itt kti!önösen a házasságkötéseknél feJlyegetó veszélyekre. llr29-30-ban például 68-70 volt az unitárius völegény és
46-58 • menyasszony. Az 1926-7 években az átlag 78, illetv~
56. Vegyes házasságoknál 1929-30-ban unitárius vőlegény 61-66,
átlag 72, menyasszony 39-54, átlag -50. Vegyes házasságból, ahol
mindkétnemti gyermek vallása. a mi javunkra állapittatatott meg:
1930-ban 4 volt.
Reverszálisok révén az unitárius egyház 1924·ben ll, 1925ben 15, 1926-hsn 15, 1927-ben 12, 1928-ban 26, 1929-ben ll,
1930-ban 15 százalékot vesztett. A tizedes számokat elhagytuk.
Végösszeg 6 év alatt 137'5' 1,.
Áttérések folyti.lÍ a veszteségünk 1921-1930-ig 95. Ez a
veszteség, amelynek nagyrésze a szétszórtan lakó nnitáriusokból
kerUI ki, a reverszalisból származó veszteség mellett elenyésző.
Felekezetenkivüli lett közülünk 1930-ban l . Aki tőlünk tért
ki, de ismét betért egyházunkba 6-7 év alatt 9 volt.
A számok - amelyek az egész országra vonatkoznakbar n~m felelnek meg mindenre, de mégis sokat mondan~k:
A.z Ertesitöben több alkalommal figyelmeztetett gazdasagI
gondunknak a gazdasági fronton beállott gátszakadásokból eredő
veszélyekre. A népmozgalmi változásoknál is fennáll a gátszakadás . . Olyan nehézségekkel kell megbirkóznunk, amiket
előre Iá.tni nem lehetett. 'riszteljük mindenkinek fl véleményét a
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mentés terén. De mi is ragaszkodunk a mienkhez ' mindaddig,
amig az ellenkezőjéről meg nem győ~nek.
Gátszakadás és lassu elverzés van IDasutt is, nálunk is.
Ásó-kapa és a szakadások mellé emberek kellenek, akik mindig
a veszélyeztetett vonalon állanak. A módszerről ,lebet vitatkozni, .
de a gyakorlati élet által fölvetett kérdések mellett elmenni nem

,Iebet. Legalább is Jlem tanácsos.

'

Az unitárizmus fejlödése •
•

A Szabadelvü Vallilsos Ertekezések c. soroza.t 2. számaként
most jelent meg a kolozsvári Iratterjesztö Bizottság kiadasaban
a eimben emlitett munka. Irta: Szent-Iványi Sandor kolozs\'ári
lelkipásztor. Kapható az Unitárius Irstmissiónál;- Kobáry~u. 4 sz.
csütörtök délután 5- 7 és vasárnap 12-1 óráig. .~~a 15. Lei.
Az értékes fiizetet szivesen ajánljuk olvasóink figyelmébe·
A mai napság sokat vitatott racionalizmus és libBralizmus és az
unitárizmus kapcsolatait világus és könnyen érthető alakban adja..
Az onitá rizmus hivatását szerző igy látja: "Ne legyen az unitá..
rizmus - Czakó Ambró elnevezésével szólva - modern juda.·
izmus, mely néhány negativ jellegü kitétel kuruckodó ismétel-

getésében éli ki magal s a lélek élete helyett csak a józan· ész
sekély vizei ben evezget, hanem kövesse a Dávid, Martineau és
Parker ntmntatásait, kövesse Jézust s keresse lelkének dfága

tart.lmában az örökké kinyilatkozó Istent".

A lelki élet fejlödése.
Az ember életének (lelkének) közös forrása. (IZ Isten: az az
egyetemes Lékk, ,kitól minden ember lelke sarjadzik. S minthogy
az ember fóldi élete folyamán sem szakadhat el attól ftZ alkotó
erőtg), akitől lelkét és boldogulása minden eszközét nyerte, az
emberiség lelki egysége soha meg nem sziinik. Innen van, hogy a

lelkek és az általuk iranyitott érlelem közll;.t veheluek át egymástól a. természeti érintkezés minden anyagi eszköze nélkül. A
léleknek ez a képessége abból ered, hogy a benne rejlő isretll erö

A1tal cselekvésre késztett lélek az á1ta1a irányitott gondolkodás·
ban és érzésben fokozottabb értp.lmi képességet (lelki megnyilvá·
ntdást) hoz létre, amely kedvező köriilmények között átszármazik
más lelkek érzésébe és gondolkodásába.
.
Ez a lelki megnyilvánulás a léleknek át.sugá.rzása a másik
e~dekelt lélekre, ahol magasabbremlü erkölcsi és szellem i érUkei
btrtokában, mindenkor fölénybe kerülhet. Innen van a magasabb-
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foku erkiiiesi szellemi (ejletlség1'i emberek hatása a világ életére
és jellemére. A jellem kedvező fejlődésére azonban a saját ~rköl
esi erő l~knek van l egfőbb hatása; mert a jellem az er];:ölcsi élet
érdekében l11~gtett erőfeszi tések eredménye s ft, bUn ellen vivott
harcok diadal a. Fogyatékossftgai llJ\lml és h ibáin kkal szemben
tehát az ft ' helyes lel ki meghatál'ozásunk, hogy nem bibáztatnnk
senk it, még magull Jmt sem ; - hanem bátran és azonnal hozzáIMunk annak komoly tanulmányozásához (fJ!JakodáSdhoz), amit
1l1agunkév{~ akarunk tenni. S egy szép napon flllllak a boldog
érzésnek tudatára ébredünk, hogy azzá lettUllk, amivé lenn i
akartunk. Az eredmény egészen biztos, csak legjlen elég kitartá-

sunk és hinnünk kell az embC1'i le1'mészet és h'i wlás diadalmas
voltában, il hitben 61'ösek mindenben győzedelme s kec\nek; mert
mikélIt a hit mind en vall ásnak ala.pja s Ct szeretet a megvalósitója,
i lgy az igazi. lelki és erköl csi fej l ődés n ek is a hit az alapja s a
stm'etet a megvalósitój a,
A, szeretet megvalósulása olykép történ ik, hogy lelkiinkböl
legelébb kiválik egy kicsiny érzés (lelki gondolat), tl.mely elindnl
ahhoz a személyhez (lélekhez), aldnek szánva (mondjuk: eimezve)
van, Egyenesen, miként a kil őtt nyíl , ugy repiil a téren át a célpont felé. rrávo lság nem határoz, a két személy között fennálló
lelM kctlJCsolat vezeti s midőn eléri azt a szeillélyt, felid éz i annak
lelkében is a m egfelelő hangul atot (érzést), amely befogadja,
magáévá teszi és hatványozottnbban visszasugároztnt.ja azt a szeretetet, amely ami l el künkből feléje elindult. .ti lesti élet megsziinésc
nom állit sorompót ct szeretet elébe. Sót a szm'elel sokkal élénkebben és ha tal!l!asabban é ri el a megdicsöiillekel, mert az ő lelkUk
'a, m egd icső ülés pillanatában oly érzéssel gyara pszik, :lmel,y az
eddi giilél sokkal hathatósabban és tökéletesebbe n veszi fel a feléje
go ndolatokat érzelmeket. i l megdicsöültek felé in'lll,yitot t lelki éJ'7.el mek (, szerelet és 1'CLgaszkodds lelki virúgait fonják Azo k k'öró, akil;:et életuklJen szerettii lik s e szeretetiinket megdicsőii l ésii k után
m é~ fokozzuk. A szeretet viragai egyfOl'lI1l.Íll gyönyörködtetik
annak lelkét, akitö! szn l'1II3znak s annak l elkét is, akihez szálla·
nak. Mindaz, ami bennUnk jó és szép, az Örökkét;a{ó megnyiint-
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kozása lelkünkben. Ezér t a. s':c I'cl el l sten legföbb ajdHdé ~'a s a tökéletes
élet bl~o n!lsága. Akibmt ez a t.e re m tő es vil{lgfe:\tart6 erő nincs
meg kelló mertekben, az képzelje Ill nga- ele azt ct. cs.:mény f, aki
II szeretetben mÍnd nyáj llnl\1lak peldi\t mn tf\tot,t ... J&ttS Jú is:tlls

képesség, hogy
ll,yomdokain hfl.ladv!\ s a.z 6 tanit.úsni szer int él ve, lmson lók ki
lehessiink hu z~áj a. . A mint ll:l.pl'ól-napra elmel'iilUnk életének szep-ségei be s e lképzelve ,a z ólet nlinden kÖl'Ul mcnyeiben s minden
egyes esetben, hogy Ö mit tenne helyzetUnl.;hclI s amint minet·
fL

tö kéletes embur, s mindll,):ftjunkban

m egvil.1l 1U1 II

jobban igyekez ün k megismerni lelkének bölcseségét szivenek szerete tét, mindjObba n visszas llgftrzik l e l k1.illldJC ~! ,Wi a szeretet amely
öt millllnyáj llll k esz mclly képó\'e :~\l attfl . Az O Il yo md okain ha ladó
Egyetemes kris.::lusi kereszténység AZ egész emberiség összetartoza.n·
Jlóságftnak (test\'l'éresiil ésénok) ó l' zésó b ő l fa kadó erkölcsi erzelem,
a11101,)1 csak szeret, ' békít, e ngesz tel, öss zehoz es lI em vála szt, el
e mber t ember h'tI':sMól. Nem osz túlyozza az emberel,e t felekezl;ltek
es szertartások szerint.
Ha eí'it az egyete mes erkölcsi érzelm et figye lemb e vesszUk,
ann ak tndntám é bred ii nk, hogy - legalá bb a. Ill illl~et l,özelebbröl
é rd ek l ő va ll ások egy ala pon : az Ef/yislenség Ititén alapsz:llWk S
csn k egy vall<ist jelentenek. Azok il. rószek., am elyeket felekeze·
tekn ek nevez nek, !lelll egyebek, mi!lt, fej lödés i fo kozn tok, amelyek
n lelki élet ma i fej l ő d és i fok á n egyfol'm án mngnsz tosak és egy '
fo rmán élvez ik.az erkölcs i életn ek azt fl, bold/)g itó hntását, amely
legtö kéletesebben II kris_-lusi s~cj'ctetbül surJtir.::ik min dnyllj uuk
lelkébe.
Hogy fL lel ki életn ek il maga.sabb fejlődés i foká hoz eljus·
sunk, sziikscges, hogy ah'u.:!\tos lélekkel, vógtel en Uirelel1lJllel s it
hithez való hüséggel és rngasz kodássfL.1 j árjuk HZ élet u tjait.
Ha mindnyája.n e nnek n. lelk i éle tn ek Ill agaslatára emelko·
dU nJe, elj utun k az egész e mberiséget es,Yes ifö e,q!Jo/emcs I:allds·
hoz : (~ Szeretet valláscíhoz, amely (f·Z Ii.'.rtff isl(' uhitcn és (, tesll'fl'i
szcr cfct en épiil fö l s legtökéletesebben az 89ffistcuhilJok e,'Iyclcmcs
keresztény e9yhá.!ciban nyilvá nul.
POIe-ár Lipó t
ny ug. gazdlIság i röfe lü~n' eló.
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Társas hajókirándulás Visegrád ra.
Unitárius egyhliz.t6rsadalmi egyesUleteink 19~2. iunius hó 19~én
vasárnap a M. F. T. R. lurislahaiójávlIl egész nlIpas társashll!ókir6ndul6si
rendeznek Viseg~ádrll . Célía a killönböz6 egyházI6rsadalmi egyesUlelekben
munkálkodó hiveinknek egy Jelkel és leslel egyaránt felUditó kirándulás
keretében való összehozása és egymással való megismertetése. Visegrádon
egy arra alkalmas helyen dr. Csiki Oábor misszió lelkész fog istentisz-

teletei IlIrlani.
Jelentkezni lehel az Unitárius Misszió, H6z lelkészi irod6iában, IX.
ker., R!§kos-ulca 3. Tel.: 893 - 77, lIho! II reszvéfell dij P. 1.80 junius hó

IO-ig előre befizetendö. Aki nem jelentkezik idejében, annak jegyél bizlosilani nem ludjuk_ A hajó -reggel pontosan 6 órakor indul Budapesl Eöt~
'v/jstéri z!lIomásr61, de a budai oldalon is felveszi az utasokai a Pálffy
lérnél. Hazafelé fél 7 órakor indul és ef;le 9 órakor van Budapesten.
Unitárius hiveinket cS41ádjaikkal és ismeróseivel együn szereielIel
hivjuk és v6rjllk.

DAvid Ferenc Egylet, Magyar U.,ltárlus Nök Szövetsége.
Perczeln., Kozma Flóra, Unitarius Leanyegylet, B«II«Inl Far"kas SAndor Unitárius Iparosok és Kereskedők Köre, Brassai
Samu.1 Unitarius Ifjusági Egyesület, 3045. János Zsigmond
Unitárius cserkészcsapat.

Virágok.
(Biro Lajos 10 predlk.clója.)

Ennek a. könyvnek megjelenése nem volt meglepetés a budapesti unitáriusoknak, mert már régen vártuk Biró Lajostól. De
tartalmában a kellemes meglepetésnél sokkal többet jeleni az
iisszes unitáriusoJmak. Akik a szerzőt szószékról ismerik, azok
örömmel látják e múből az egészséges szellem törvényszerü fejlödését, akik pedig könyvén keresztül ismerték meg, bizonyára
többet is szeretnének hallani tőle.
Könyvében megj elent mindellik beszéde élénk világot vet
egy kutat6 szellem magasra ivelésére s a hivó léleknek problé·
mákat megoldó képességére. Beszédeinek legfőbb sajátossága. az,
bogy a nagy kérdéseket nem a régi sablonok segitségével oldja
meg. A nagy feladaihoz méltó elmélyülésböl és Istenhez való
felemelkedésból táplálkozik alkot6ereje, vagy azt is mondhatjuk,
hogy llem csupán teológiai módszerrel dolgozik. Ez érthető is, ha
figyelembe vesszük, hogy a tehetségek szárnyai sohasem tudtak
.
teljesen kibontakozni az iskolai formák között.
Szerző életbivatasát tekintve, külön ki kell emelnünk müvének e~edeti~égét,. mert épen a papipálya az, ahol nagyo? soka~
nem tudják kivOI1Il1 magukat az ugynevezett .. nagy szono~ok
hatása a161 Hogy csak egy példát emlitsek: a reformátusok legna:gyobb sz6noka: Ravasz László, külőllösen püspökk~ vaJasztása
elott akaratlanul is a katolikus vall ásu de· a felekezeti korliLtokoll
messze felUlálló Prohászka hatása al~tt á.llott.
. Lapunk szük terj edelme miatt csak röviden foglalkozhatunk
Biró ~ajos stilus~val. Pedig erről érdemes volna tö~bet irni. St~
IU>38., .el) ugy, mmt beszédeinek egész felépitése teljesen egy~nl.
I~ásalt nem ~ehet a prózai müfajhoz sorozui, bár azokra elmelehleg a retorika szabályai voln ának az irknyadók. Ezekben a be-
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szédekben csak annyi a pr~za, ame.~lJlyi ,szilárd tal ajra épen
szüksége van ah~oz, hogy rune~b~ zokk~nJen. Egy dolog azonban bizonyos: mmden beszéde tokeletes hm.
Egy müvet sokféle szempontból lehet birálni , de eO'y
prédikációs könyv szerzöj év~l szem?en .ta~~szt~tt letröbb igé~ty
mégis csak az, hogy memlylre tudja klelegltem a blVÖ lelkeket
s mennyire sikerül hivővé tenni a hitetleneket? Nyugodtan állithatjuk, hogy s zerzőnk ennek a legnagyo~b feltételnek telj esen
megfelelt.
.
Köszönjük Biró Lajosnak, hogy ilyen szep csokrot b.elyezett
az unitárius családok asztalára.
Szabó Islván.

Egyházi adózás.
Az egyházi adók megállapitasánál a lehetó legméltányosabban jártunk el. A kivetett adókról március hó folyamán legtöbb
egyháztagunkat értesitettük és kértük azoknak mielőbb vali'>
beküldését. Ennek folyományaként adójukat számosan megfizették,
de sajnos jóval nagyobb azoknak száma, akik még egyáltalaban
lIem fizettek.
Fizetett a mai napig 344 egyháztag 4700 pengőt, evvel
szemben, tartozik az 1932 évi egybázindója tej ében 1718 egyháztag
11983 pengóvel.
Egyházunk az adó kivetéBévei és beszedéBével mindig a
legliberálisabban járt el, mindig csak kért, ámde most a szUkség
arra kényszerit, hogy az am ugy is igen méltányosan megállapitott adók befi•• tését nagyobb gonddal és nyomatékl,al szorgalmazza.

rsmeretes kedves bitl'okonaink

előtt,

hogy a

Kobáry ~utcai

házunk lakás és boltbéreit jelentékenyen lejebbiteni kellett,
mely veszteséget csak ugy tudjuk pótolni, ha kedves hi'veink
mindenike azon lesz, hogyegyháziadóját minél előbb megfizesse.
Az évnek fele maholnap eltelik, de hiveilIknek még csak
egynegyede fizotett!

Ismeretesek

előttünk

is a mai élet nehészségei és ismétel·"

ten csökkentett jövedelmei, de mégis úgy gondoljuk, hogy a~ol
a hagyományos unitárius áldozatkészség meg va n, ott be fOgják
látni, hogy az egyház is hasonló nebéz belyzet be kerUIt s nap:
nap után való fizetési kötelezettségeit csak úgy tudjuk teIJe,sltelll,
ha hivei ezt neki lehetövé tesziIL Akinek sok a. kirótt ado eg)lszerre való lefizetése, fizesse tetszésszerinti részletekben, ak:\r
havonta, de nagyon kérjük, hogy fizesell.
.
Máeodik édesanyánk hiv, halljuk meg kérő szavát ! .
A Gondnokság.
Aa értesltö következ6 száma
szeptember hó 1-Ifn Jelenik meg.
Hivatalos, 6rék. Julius-augusztu. hónapokban a lelUszl Irodán

a hivatalos órák hitköznapokon
délelőtt 10- 1, vasárnap 12-1-lg
tartatnak. - A pénztár hétköznapokon délelőtt 9 - 1-J8'. vasárnap
10-1-ig van nyilva.

Unitárius Értesítő

8.

Zsigmond L ő ri n c atyánkfia.

II

bu·

dllpesli egyh tizközség . uj p.élll:lárosa,

majus lO-én elfo g 1111Ill a.l lás~l: t-1ár egy
év ó la segédkezik II penzllI n t ee nd ők
körül nllgy jói nd ulaITa!. Relldszereló,
po nlos ember. t>lin den okunk .me~

va n arra

II

hi Ire, hogy egyházközse-

günk jó vállIszuisI csi nál! uj pénzlárosavll l. SzereIelIel ajánljuk híveink
bizalmába és jóindulalába.

Rádiós isten tiszte lelÜnk legközelebb julius 3 1-én d. e. 11 ó ra, 15 perc
kezdelfel lesz

Szolgál

Biró La jos

hmvásárhelyi lelkipásztOr.
Konfirmáció. A presbilériumhoz

junius 6-á n beadolI jelenlés szerin I az
idén II Misszlói Ház lemplo rn ábnn :W
fiu és 171eány k o nfirm ált. l(onflrmáI6
lelkipászto r dr. Csik i Gábor volT. Az
egyházközség nevében Br. dr. Dániel
Gábor gondnok Ud vözölte a nö vendéKeket s áldásban józan Miklós ré szesitelle.
Csatkai J en ő soproni lakos, vasuli
főiniézö atyánkfia junius 6-an k érTe
egyházunk áld ásá t Scl1lesingcr. Margittal junius 2·á n k ö t ő " házassagá r a.
Sok szeren cse és boldogság ki sérje
a szen! frigyet!
Gergli Károl y ny ug. erdörótanaCSOS, életének 74. évében. máj. 21-en
Bpesten elhunyt. Temetése május 23-an
voll a X. Kő bá n yai leme t ő b e n . Nyugodjék csendesen!
'Förster Lajos, a boldog emlékü
försler Lajosné fér je, pénzügyminiszteri tl!m6CSOS, életének 73. évében elhunyt. Temetése jun. I ·én volT a Kerepesi temető ben. A Putnoki, Dalmady.
Tclcszky családok gyászolják . Pihen jen C3cndescn
A bpestl egyházközség presbitérium ának illése junius 13·án délutón
:; órakor lesz a Koháry- u. tCm l,l o rnban
A Magyarországi Unit ári us Egyhát. Igazgató Tan ácsa j)Jnius 14-é n
délután 5 órakor tartjll év ncgyedes
illesót a tllnácsterembell.
Az országos tanulmányi versenyen három VIII. osz tályos unitárius
tanul ó indult :
Kerékgyártó lenő
(Ból yai-reál .) Supka t-l lIgda (OMEleánygimnl!.z.ium) és Vass Ilona (Evang.
leánykoll.) Már mllga az ind ulás is
a jó képzellségrőltanu skodik, de ezen
ki vUl kell Ő közUltlk dicséretet is kapoll:
Kerékgyár tó l e n ő a fizikai versenyen,
Vass Ilona pedig CI szépirodalmi versenye n tUnt ki. További sok szep
sikert ki vánunk .

12. "zárn .

A 345 János Z sigmond Cse.rkész_
csapat ez idei láborát a bakonyalji
e rd őségben I{isbér hlltárában fORia
megtarrani. A táborozás junius 25-én
kezdődik s bezárólag julius 16 ig tiUl.
A táborban e l ő r e l átha tóan 40- 45-en
vesz nek részt. A t<ibor07.ás dija bO
Pengö, amelynek egy részér a szege nysorsu cserkészekné.l II hivek adományaibó l pótolja a Szervező T estület. Adja 151en. hogy sok szép sikerr el
járjon ez a táborozÁs is. amelyre oly
nagy buzgósággal és uj tervekkel
.k esz ül ődi k az egész csapaI. ló munkát!
A cserkeszcsapat nyári láborOzásá r a már szep szám mal adakozta k
hi vein k. Szegén ysor su cserk észeink
tábordijának ki egeszilése cbbő l telik
' ki . Az adakOzók névsorár 1:1 szept. I -i
számunkban közöljilk. Ad dig is igazi.
bensős é ge s htila és k öszönet. Kerjük
mindazo kat, akik nél még van ki tölretlen csekk, sziv ük szerint tö ltsék ki s
mihamarabb killdjék be. Jó munkát l
Nyilvános kö szö net. A Brassai
Sámuel Un i tári us Ifjusági E gyesület
10. éves jubi leum ár a CI hel yszi nen fe!Ulfi zellck : BuzogiÍny Anna 2 P, lokodi
dr. Sándor Balázs 2 P, dr Sándor
Zoltán l P, Biró Sándo rn é 50 fil l,
dr. E nyed i Róbertné 4 P. N. N. l P,
t-1agi Antal I P, dr. Szi nte János I P,
JlIkat>h ázy Zsigmond 6 P, dr. Kiss
Tamásné li P, N . N l P, dr. Kovács
Ákos 2 P, Belová r y IstvlÍ nné l P,
Bá li nt M ózes 2 P, Madari Sá ndorn é
l P. - A z Egyesület védnökein ek ez
évi segit ő hoz:ájárulásából a mai ntl pig a k övet k ező adományok érke ztek:
Jakab József 20 P, Rédiger Károl y 9
P, dr. Rend A urél fi P, Bartha La jos
1 P, dr. Mikó Lajos 9 P, vi téz Nyir~d~
G éza 5 P Józan Miklós 10 P. lItliII
Kovács J6zsef \o P, Uj vá r y László 9
P, dr. Iván l,ász ló 10 P, dr. Zsakó
Gyu la 9 P L6rincz Dénes 5 P. József
De zső 2 p ' dr. Koncz Jrinos 8 P, Zol tán Bmil
P, Szabó MillIi ly 5 P.
f aluvég i Áron 15 P, Szi!lte Gyula 20
P, Vá nyol ós Jáno~ fi ~), Klll cses László
5 P. Csiszér Jánosne l) P, fodor Béla
4 P v Ltez Kozma feren C 15 P. dr.
T ellma nn Sándor 10 P. Kiss Mózes
2 P, dr. Hajós Bela 10 P. Dim ény Mózes
10 P, dr. MáhlerSándor 10 P. Jnkab.hlizy
Samu.) P. Léta y Gyul a 3 P, dr. 81 1110 n
f'.1ihá l y Pál 10 P, dr. $oóslstvli n 10 P.
Kovács Gábor lU P. dr. I<ozmll Je n Ő 20
P lOkOdi dr. Sándor Balllzs 5 P. - A nem'esszivü adományoklll ezuron is köszönjük és. nyugtázzuk. Az Elllöksell·

io

