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Az " Unitárius Erteslto . 

l ' '/' 'o(li /'clefösséf/f>11 Idül 'iuimlen ''''stii
J' MI.! 0./ oe' " I / ő'/' I' 

leli Illlojt/oubau, dlló lo'p ldel~ ... szer WS~ I . e . ., . ~ I-

ló '/ " //0"' felelo"s~é(J lel'het,. A z er/y/k (I lfl1Jol rI( I /1("~ • • , • • 

r / I' fe 'Hitetl el foIzemlJcn. fl 'lnwHk (IZ ol/}fIlio
NIIt (11' o .~ . '., lj I . I 0(11} 

k",,?" .;;éqqe! szemben (Il! l eml. gy 11Z{,1lI, I .~. 
,:.Z;;;~:o;.~~~em (It e.fJ}}i!.- fe~dülef h alci",oz(I fd! ;''1I11el'· 

ldl/cm az ol/"(/,\()kőiiju:o;é!lllel, de IIf/.IIHUrtkkm' CI 
kell JJlol/CJo/lom 1'l:l eméuHemet ezzel k(fpc.~·ol(/f-

b'JJi~ , "'I I 
.Az UJlifúrill.~· t!r(esitöl fennf oTlo ! (>S III (' (I 

budolJesti l/1l i tá dus ern; li (Íz~öz;.j(!!J, f( eul.~ ~t m','íc .'i(l 
le.r/ufúbbi ülésében a. felelos szerkesz!o Jnchtvá
lI.1)rítal szem/Jen elfog(((lf{/ [(eleme)! Bdo j1(I!fJJOU -

kezelő fJoud,/Ok i 1IdífVÚ'l1yúf, melJiJlek léll.1le!Jl' (lZ, 
/iollY a lap ferjedel'mi é,') szellemi e,'ősilé,'Jét. nem, 
kéthetenként, hanem !io l'on /a 1lIaga.";aób lerJedel · 
mií 11Iegjeleltés nI,ellelf ki.w>l'e!jiik merI· A !/f/((íro· 
zof kimondotta azt is, bogy (/ felelős szerkesztő 
indí/vánwit nem veli el !('ljesen, "011e1l1 ff !uwonta 
t:zenkét oldol Ilelyetl tizenhal oldalon mer/jelenő 
példányok t.(f,1)Osztalolaiuak, feLJ/(/foiználástÍval ct de· 
{>emberi K eMi 1'muícf.! iilésében 1.<:m.N fOfJla17wzik 
ezzel (f h:pl'déssel, ErnIliIlal (I Z(f1) -lársszel'kesz/ő· 

j éiU 1neflrdlaszfotfa S~enl·T/'(ínyi SáJ/dor va llás· 
tan ító le/kéut , 

Nhe' em .o;zer;nf (IZ imI elérI eredmény is ör· 
'ven defes, (uiT a céln(/k l eZje,<;en ílem. f el el 'mer/. 
mert az Uni/á'rhus É1'!psifö olv(lsok-özön.o:;éae az 
eddini havi f1.zc llkét oldalas la'1) llelJlett CI jelenlegi. 
e1.öf'jzpl€si rÍ1'on tizenhat oldalas fol/Jói1'ftfho~ jnt
lIat. U [JljmU!zf a~ elOO1)dofá8t célozta az én javas
lalom. wel.IJ t/{/ya'II(>~f o ~ nU.I}Oflo f kel 1'é .. ,zre G,'):!!' · 

1'0, k('lIu: lenként k.ívánto az ofvfl5;ókhoz el iu,fln l'11'i, 
azza l rt~ e!,q01u!olrissrtl, ho!f'!I miuden iörek:véfn'ink 
li jÖ'I'ő !1'11mkríló célkitiiz(>siink oz U1l1fú1'jus hefi
la}i H1P!lalr/oifrí,<;rít és l ét 'l'ellozásár 1H1mkáljo, 

Az rr !Jondolal, homl erdélni foga/nU/lLlwl mo
!JJjo/'úzzmn illeg oz elfogado It 111dHván1/ szellmnét, 
Jloml (IZ Unitóri'lts J(özlö'n:ljf és rt [{c1'eszlénJI Mag
,,'előt efm fo l yóira i on beWl. egysér/esífsiik, n em 
lesz el'edmé1/ljes és cél1'o 'Vczelő, me1'l hol az eU,1;ik, 
hol fl ·J)uhik. roró.<;óra !rell 'm(ljd eU,fJedmenyeket 
lel/uünk, az elké]JzeIések közé be nem sorozható 
i-lcl ,,"ö velel'1llf'lIyei szerint. Feladolunk ped'ig oz, 
/iOfJY P{}JI llWnas szellemi igényl. is kielégílö, v aló
!"an "Uni(-a:rfu.<; Ér /esítö"-t adjunk, mel'b képes 
nrro, hogy ?Wf/yon 'i.<; ,~ok{éle rétegezödésű unUfÍ-
1'-jns o11)f/,<:álcözön séuiinlr. i nényeU kiclég? I,\·c. 

A z (' l/ogridott il1dí."'ICÍ1I?J a legteljerwhb elisme
rését fe jezte ki a jelenlegi ,~ze1'kesztő eddigi mnn
'~fÍjáv(l1 ..... zemben .<; a lap irányitása jövőben 'is az 
ti hezében mff/'(/d, m:í.fl az új lársszerkesztö fl tup 
1(lIIu lmól1Y- és cikkanYflgának megirásrí!mn és 
iix:',z('fI.Jjiij l éiiében áll be (IZ olvasóközöuséf/ szol
f/ó !atábo, 

7\'ö fele8ségem l eUá ismeJ'e lem, :~zeri1I ' felelni 
'/látJ anu fl l .. érdhJ'c. lIorJ?) 11,ié1'" 'l)(íll(flont 
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fl fenlieldJen pl,mondottak ellenére IOI 'áld). 
ro i:.: (IZ Uni fáJ' iw~ F:1" l esitö felelős sze,.I,,(t.'1zlé.<;';!, 
Te::ízem ezl rtzé7'l, meri, hllen" szerint el/j bJ) 1'(IfIY 
111r5bb ol, ) r/ só/~ÖZÖH8é!Jiinh mellet t, lOm/l1/wl re)~l1 ' 
larló I c.'; /iile l iink is recíjőn annak i.'J(IZ~ó fJáTfl , 
IIOfllJ a mo.<;1 elfogodoU- indil. v(iny csak. (I :~ en !Jon

rlolo (ai m ke'reszNilv ilelének eset ében l esz valóban 
!Iyfirn ülcsöz6 ré, 

(j),I'c~/f I"ni {oyok. hOgyha ebben (/ kúrlé.<;l,pn 
oz eY.lJi.k torl/m be,<;zéde után Ct másik I01'lt1n: (lZ 

ol vasÓkJjzÜl/.';é !J i ::í hullatni fogju (/ IWlIyjál, 

F erencz .József, 

Ötven éves éretségi találkozó . 
1889-1939. 

lI ol 'l'o!IJ/lok li 1'égi :iátsí:6 hÍ1'~f1"'? 
Közülel ek c,<;uk egyet i,') lúswk!" 

A nrl[/H P el öli 8orr/1 jntónof.;. {'::íz f' lalN mosl, 
omik01' (>/c/pályúnk 1'éfJe felé já:rtá1.wn s?ólol" hoz
zútok h((/árokon bel ül h; halúrohon f ú l ehzr;.rtan 
élő ker/res osztálytársaim, akikk~i t:yYÜlt pze1űll 
:iO évt'el, o kincse,fI kolozsvári ,.UniláTiu.<; Alrno 
Mole?''' k ebe/(>ben teltem éreU.o:;évif, 

ll l eIJs;tó[alok, hálha szavain'/. nem l!(ln,e}Z(I,'/,(l!c 

1)/{8zló l)(l')1, el '1 / isszhou{J nélkül, 
7!:mLekezzelek! rld jatok életjelt '1 iuf.fjoloknjl! 

Arra. kérlek fl.~ ml1!rt/ddején aláíd kölei,·,zl'éuyünk 
ét-Ielmébcn, miilf emlékezte tés re akkor föf!t(l(o I1l1Cl
zott oszfálylónalok, 

fl (l válaszofokof kezeimhez ve::;zC'ta : '1 lovlÍlJ~ 
b1ak1'úl is tájékoz!rrfl1 i t'o,fJlak mindnyájotol;(lt, 

A natlJ! l1Tossoi-bács1 sze1'Ínt: az 1smétlát á.~iy 
szeretet tel kÖHzönt os,ztályfá1'saf ok: 

Alsóda/)us, 1939. VI, 10. ( Pes(m ef/vf'), 
, lll/feli .lóz.'w/ 
l1.1J, fijsw!tJOlJiró. 

,~'_-:' . " " ~_" 4 ~ , '" " 

AZ Ui\l'r"' nrrs XöSZöVE1'SJcG hálil. kö· 
~zöne1.tel n yu.!!.' táz"a H mug:n.1l·kúti g :rerm?knya
raltatil~ célj;í,:n cddig kézhez yett cul.:ol'- es lek-

, 'l , 'l' l' tettel alTa ho"'\' ebben \'~lI' adOIllHJlYO H l " C Oll ' , , ' >:t" , , 

11:7. eszJent.li:ibcn kétszer annyi a i1~' al'alüdH"; al,~a
sában l'é<;ze~ü lő gyc r mek, min t t.,l\'ab", IllTi.L kel'
jUk kedves 'pcsiyéreinket, hógy ak i még Il cm .,da· 
kozott. ha ))lC'gtcheti, juttasson a II, esop?,· tb~lll 

l , l' l· sza' tn a'ra cuk]'ot lekvHrt. A n~-anl o gyerme ~e, "c c , , : .,: 

sok apró adomúny jayítja a gyermekek cllata~,IL 
és könnyít az Eg~'házközség teJ'hén . ,Jllc!yel 11 

nyaraló gyermekek :ió ellát/isa jelent SZI,IIlHlI'a, 

ÖI'ömm el tud:ltorn lall lluk ol vllsóiva l, ho)!')' 
lnpun}{ uug,' Il !o>ztl1 s i sz:ima már Iw vi 16 old,u las, icr-

l " ,.. t" ' II' v 'tltn-j edele mbcn jelenik meg, Az e o Ize CSI. ' " 

'l.utIau mal'nd. SZt~ nt-Ivtinyi S.Lndol' t.i. rsszerkes:du 
is ekkGr k n llcsol6dik bele közvctlc.II iil l :ljIu lI ~ ~z~l'
!,: eszilíi IllUukid:i b:t. _ Lallz.ida m iudc lI ",0 ~. I'!l , 
Kesőbb érkezü híreket nem tuduuk hll sznalul: ::-, 
Mimlen kezint ezután is: " U nitit ri us Ér fesl to, 
SzerkcszW~';g'e . Uud'lpcst. V., Koh ;i ,.' ~' - u . ,I. .,.." lila 
k iiJdcmlő. 



Keresztek 
S " ·"1 'o l'ol'b'lll rLl lanilk '-17. á ldott magy<ll' 

lill ~ .. \. ~ . . .~ It'1 ~I r"lel 
,"Idön ÖL b úznkcrűsziCk' . .IsLcn .l OVO a,)5' , o . -
o ' 111' 111I\cr'"IClt'L ~ylimotcsét. A legclrHgabb,tt '!nya \. '-b~ (b b 't" I " . , IOfy'I" lnt' cscbbet, Rmit valaha r ITI CrI "orC {-

,'s CI ,~',' , , ", , ' I I 't I űzott vés ' 12 ist(>,lll nkm'at tamoga.w..~ava e re} ~ ; . A nép fia a. föld szcrclmcFic, rcmeny:seg 

I lt SZ'lntott S amit a bnrázchlkba ;;wnak Ide
a a. ~c· ' .. '1 ' ti I 'O'b néző 
jrll (Igy mélys?ges so 1[I,J " lSS~ l , egyeM, c ."0' 
Í,ekintctlel ('lszol't, c.l.ye~ctt! m'13cl"cn egyes ;na:, 
_ mint a boldog JOVO blzt?s ltekn, -: m~g' cl. 

Itótnkal'ó a latt is megtette ko.telcsseg~t. E,d:s
declcn szunnyndt egy da.rabIg, maJd ,.~ely 
I-ílomha. lI1C'riilt, s egy~zcr c~ak nzt v~:ttc eszl:~~, 
hogy (lZ ö}'ök~l?t ?sírc;ja < crJ('~lC'z a~ ~ ben~c,l ~
heJ). Az ntszeh rog es .. tZ I s tC'}l kc~y~~t.IC, ~ .. l 
drága mag, kezet fognak egyma.s?al, szovetsú
eret kötnek esőcseppel, n apsllgal'ra l} meg It 

kÓ~Zil széllpl. meg a szívből jövő buzgó imád
:-:ií.lYo·al s - ime! - itt VHll mindnyájunk szeme 

~,. J l' " l ' Jcítk'Í.l'n a csoda: az ara.ny "H, a.SZ, az UJ '-('nyer. 
Szrrte HZ Ol'sz.:'Ígban, áldott mH~yar fö l

(lünkön, SlíT'lí sorokba,n állanak mindenfelé cl 

bílzakel'esztek! Eyim - tied - övé . .. :MiJld
nyá.jllnké! l\fcl't mindaJln y ia n gondoltunk 
l'iljn, naponta imádkoztunk él'ette, Jw lnp lev§vc 
kiisr.öntöttiik n. ga.zdát és az ·ura t6munka st: 
"kinek rithmikus csapás" a la.lt hullottak II 
rOl1(lok, hull ottnk egyre-másra, a nap hevében 
és il telehold ezii stös tányél'.ia n.latt. Most vég
n ' itt van cl dagadó kévékbő l e~yb(>l'akoit 
::"·err,r.:zi"(, il mngyar megvGlltás symboluma. 

A nép fia, a föld szerolme~o s velc egyiitt 
mink is, r ,r;bpnéző tekintettel adunk hálát a 
mindonható Tston áldott gondviselésének, 
hogy atyai keg-yclmét n(\m vonta mc~ tiililll k, 
maffYil1'októl, nkik 1-1. k(\~cr (í ::iorscsapúsok nla.tt 
is eg-.vrdül Brnnc bíztl.ll1k .- l'cnd iilrtlenill. 

Meg-megáll ok itt-ott II Dunántúllankáin, 
<1111)1 C'!{ykor n. pályafutás 1I ('mes ö~ztön évol 
b:,állott nm nz U I' soregébe, Ar. ősi avnl' föld 
' :)ne (népiesen: Bolondvá I') ('tejé ről bolátom 
HZ rgrs'l. kÖl'nyékf't, amelyet il Duna és it BH
l<.~ton, t1 Bakony és n. Vértes l lil.tárol nak. Jc1<' 
li~t ~ 7.. i k ~tán még a falu tornya. iR, ilhol 'a lévlta
sag- ~7;.a.ri1Z ke.,:ycl'én tan ultn 111 lI1C'ghecsii l n i n 
,~"nkat, il, g~lll ekezetet, az iskoh1t, n. gy(\ r111("~ 
kpt, ;l,hi11'a.t ~agot, a dalt, n. szerC'lmet s il SZf'I1t 
hilzn,fu:iit::; 111ocsokt.;'l.lnn zászlnjiit, amely köré 
ma l:: 11lvná111, hívogatmlm Ínin(lf'n rrwS"yn l' 
h' stveremct --:- a ,,'ke1'esztCl :icb'"Yében. 

~o,k i.t ml l(rr c:;:;:l.tilnk. DC' amí~ I sten j(l
~rolta.hol. ~ lyon alma.t ag, il yC'n t,ü ndél'i látvGlI; y_ 
.)~n "van es h'het l·ósúink . 'l mint ~z.ét.tC'kintil l;k 
dZ OS tlvnr határon, add ig ll(" félt ~i i k er.t 'I 
Ilcmzf'tc1 E ..... y"1 , I, l~ . , ." 'l . o ~ - ·ClTI('s «' I ('sz cny ('f rylmzullk 
;IZC1' (,!l1l' ltC' <lz l swn johhjára a. 'mil~;l tnnító
~:nN;t.eI .. ct, rry.f>l"t a l~~.rC'R~t ll?rdoz{j Rh<l1l ~inc1ny;Í 
il~Il!( ~,tk l<?vetcndo pC'ldat ado1t. Mintha. ha l
~;~Ö\,~a ~ ~ , a l~n s~,a Rnlt.ill~ii.sábó l s az azt I<Í
cl d,gy zlJ',cgcsho! a bliJlw,i jeligét: ),Aki én 

~tún~w~ . • ~kar :jöl~~ i, ~ul f:ia.d .iil ~!l"g magát, Vl'gyt' 
t cl !_~:(. o hn'sszt1fft es ugy. kovesscn en ~C'm C' t." 
VaJJon 1~~:.-;-e ,.<J k~, ~(>gh~dl]a ~s megé rtR(·. Ya :i
Ion .. Iesz-c, aJn tU 'l.on-vlzC'n a i k öve~s('~ ~le r l 
nekunk ninc::; sz iikségi.lnk so lagymnüw ll1a
g)~a.rokl'a, sc lagyma.lag keresztónyek re. ~\ név 
meg nenl sokat jelent ... 

Sok n mi ker(}~ztiink. Dc mindjárt. kev(" 
&~bb lesz, h i1~ ep;ymast mcgbccsi.lljiik. :Mindcn
kl,t a ma,g(7~ e!'clen~c .,szerint. ~[('gbC'csüljiik ki 
vaJt azt il ]0 teRtvel'unket, u];,ll'ől e.1 lehct mon
(lani közpé lc1abpszéc1ben, bogy "olyan, mint 
egy :faln,t kenye!'." 1IegbC'csill ji.lk il. kórlJ'l'S t.e
nyeret, a, hulló vel'e;tékot a.' szent l'Ö~o" t ' I " , , I" I .l, 1:1 ! ~ l, 

Ir!'taru,. 11VO est }.arangs.~ó~.' az ~I?~m ka.rjaihan 
Plheno csecse-mot, a Jova a.n1to]at és minde
nekfölött a.z aratás Urát, akit ·ké;·ve-kél'link: 
b,?csássa k'i az Ö arn.tóit a nagy magyar Ara
tasra. 

J óz(tn Miklós, 

HOS K 

Apa és fia. 

• Gondnok volt (tz ap(t, (t fia presbiter. Egy-
szen'e vállalták kötelességeiket c, kocsoTtli "ni
tá,'úts gyülekezetben és egyszerre //Ogytál, eZ 
ö'rhelyiiket. Három, 1U1,P1xtl a teml)lomsz~htdés 
elfitt egymás mellé temetkeztek (t kocso,.,li új 
temetőben, A gondnok beteq volt, 76 éves ."zíve 
egy f él esztendeig ví'vtc, életheLredt (t haláll"l, 
A szív nem bírtc, már s qyőzött (t halá/., E IlL

u",' S01'S(t ez, MáskOl' ne1>l döbbenii,,,, meg 
,((l,it(t, K is A,uZ,'ás //{llál(t méqis me(Jrenrlítd 
"olt, 10{ ert fl fieL, (t presbiter egészséges volt és 
néhány árávaZ mégis előbb Iwlt IlLeg, mint az 
apj(t, (t gondnok, K is Ignác c, koeso",li ""iM· 
,'i"s gyülekezet fi(tt(tl presbite.'e, élet" rlelén 
innen ta'rtott. U.rJY 1·oppant össze, 111/llnka l.:ö~
ben, mint rt 'llillcímsll.itotia. ti:ilgy. T1"ogi/ws lta
híZ" qondolkod6ba, e,itette, /w voltc,k, 11Iéq el
lenségeit is, ri szénakazal ,nellett, aliq két "',,
tc,' "wr/as létrán állott , A létmfok eltörött 
a/att" és ő olI/ szerenesétlenii/. esett le, llOml 
összetö,.t fle,.'necel többet talpm álln",i "em 
tudott, az orvosi t'lulomány nMn 8Crlítltetett 
1·o.1ta. Elvégeztetett. NéhríuJI órával uld1~a a, 
Italállal "ívórló apa követte fiát , A,,,, és {za, vo 
fírnulnok és a 1n·psbiter, ft teJ1~plo 'II1,(1p;t/; f!.lf'ii~ 
lekezet két vezetőie beleép1tette lelkét az ú,1 
székely tC'H1,lJlO1nba.. Eletük 'iize1~et '/l?'~ l:e
kUnk, ak.ik ismertiik őkrt. Un1·tárlU~ bdllkcrt 
sokat szenvedtek, q1Ínyt, 1ncgpr6báltatcís t. iT e
dtékez've dolqoztak, áldoztak az 1í j lii':ért, mel.1J 
i)SSZr,.tó'1·t ld/o'ük pqyensúlyúf arlhL '/n..;s::o. T e
mctésü.1rön 1I1('(jc-rősödött a ll'itünk. Nem lehef, 
hogy ott a S'í1:nál befe.iezőrlött vnlllO mind(' ~t. 
A f/Onrlnok és " p.'esbitCl' él to'vább . ;Iz 'Wtl aS 
a, fiú. haMlri- 1negszar/(Jatta, n. c~alád l('l~'ét a 
r;J/ász fájdalmával, ele ha 11l'tnden ros,-:Zl'ndll -
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""fú (>1IIIu' l' utolsó (>rf' j éi.r; s::iinle(p/I;il s írokat 
dSllfl {(IJ,'or ...... p t"dndn{(k (lllltyi l ásni, II Q!I.lJ 
fll.·et,' do/gos é.~ béketiinJ le/kiiket tiiWnJ.; (-l
llehehlé. ri templomépiiő 1nll11kábf/;, ism er-
1(' 1n 111eg li1ret, aJJát és f iát, a Jlondno l, rJt . P-S (t, 

presbitert. ]-I ilet teszek ~!_Iell('ttl/k, llulolll, ~1O.'Iy 
áldolt és boldog az a [jy'lrle~ezet, 'm~I.1)nrk 1tyen 
mun.kás vezrtői vfl'll1wk . ).fJS a gyu( t,kczet ok-
1.'01' lesz méltó II ozzd,inl.., ho a példát, 1u f> lyet 
rlk mu lattak a jövőbe n is kÖ'ljeti. A -m,egft,pz
det t 1n1/nka l fo1ú{atrlsálJan az li rloloos (~ l)-itő 
szellemiik le(J1Jen vif6.r;itő .szö'/;étnek. Il halot
tak pihcnjenel, csendesen, fL dolgozó é/dt pedig 
törjön előre tovcíbb a 'megkezdett úton, tL 'nw!)
álmodott jövendö felé, 

l'ethö [stván, 

A kocsordi templomszentelés, 
Egy házi éle tiin'k-ben a tem pl omszen telés min

dig a legünnepélyesebb alka lmak közé tnrlozil<. 
A gylileko'l..eti élet legszebb Jl1egnyilatkozúsa az a 
pillanat, amikor a hivő lelkek közössége úldoza
tú n ll éplil t I stenhajlékot cgyszel' íí , de ünnepélyes 
~ze l'tal'tás kerotében az egy igaz. Isten ti sz t"cletére ' 
fe lszentel i. A kocsordi uniti rius tcmplom a Jeg
fiatala bb D cson kaol'szágí unitárius templomok 
között. s ugyalli l )~cu fjatal az a gyülekezet, mely 
most féllő gonddal á ll ja körül a fel épült hajlé
kot.. DZ új templomot. A falu közepén, szép helyen 
nhonn~ n a t·orony messzi r e el lát.szik, s ahon nan 
a harang s:r,nv[t. mc~szire elhallatszik, épi.il t Jel az 
C'l'flé ly i székely ~tí1l1 :;; ú templom, · Szi.nte László 
hudapesti szé. l<csfővál'os i műszaki főtanácsos szép 
:llkot.ása , m ely nek egyszerű felér fala i é,<; fából 
késziilt tOl'l1yn a sűl'Íín arrajáró autós vándor okat 
al'l"a késztetik, hogy pár percro megáll va~ elgyö
:lyörl<öd:;enek benne. Ig·a-;o; j lelki gyönyörüsége 
VHn azo llban annak, aki heliih'ő l is meglek int i ezt 
a templomot, mely nek m ennyezetét 104 lünöul'é le 
feste tt ko('ka. (li,,",zíli, valamenn Yi más és más ma· 
g~' Hl' és ,,",zél<ely motivummal, m el yek K ereki Gá
hol' lelkész lell{cs munkásságát és művészi érzékét 
dícsé l'ik. 

Szóp VaH:l l'nap j r eggel foga.dj a a temJ)l om~zen. 
t~lé~l'~ főt i s:r,t~l endő J ó z (t n ~nklós püspöki 
y ~ I;;<~ 1'1 tH: ~czctésével érkező vendégek et. A koc~ol'
~h . ~l\lomastlH a vill'megye nevében dr. T<oz6nyi 
Zfo;lgmond vcl l'megyei főjegyző. a község 11evébcn 
~,·a'1ld!. ?Cí':~ő kö:r,~;égi főjegy7.ő üdvö:dil<. a gyii.le
l'~~ 'I.et Ol'omct, pedig' VaTfI(I T10llka tolmácsolia, aki 
l\i.~ VOI'ses iidvözl őjo után vi l'úgot nyujt át II fő· 
Il<lf;;zt O1'n<.1 1.;. 

.. r\ hara ng hí vó S'l...:'1vára sokan gyiilckeztek 
OSSZ? a k Ö'l.('h·ő ! és a tá volh61 f> tele tem)llom fo
golHl /a a palfl'itof> lelkéf>zcket. amikor it felszcn
i(-'lent ~ ? !f'lll plolO kapuja elé é l'l'c7.nek. A tcrnplolll 
1:::<ljJll.!nb:ll l fl föp:i.~'I.tOl't éf> HO'/'1'inglon Donald 
1I11l('l'tk a.1 IIllilú";lf~ le lkéR1.t ü :i l·/\ vil'ágcsokol'l'Hl 
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fll l,!'lH I.iúk. Bent. II tCTllp lOlllhan rt hin.lk . ':;'011' , 
, k ' I l' 1"1 I k '!i.. ,tIO~ 

011 (' ' S;,:OV3 oga( J<J < II c l ·és'l.ekcl v,", " J ' l' _ .' ..' :. I', ., ncz l)'l,kC 
~l kOú~ol rlJ gyulckcí'.f'!. vezetcsével mC"'1 j. (, It I ", 

t 'lll' ·" 1[' " "..!'1. <oz· pon I e <osz rO\'1I . ohasza CH hibli aol, .:. . 
l , II " I ,t : . "" Vd f.; UfoIa l ltan 

(! 10 .f> V<lIl P Csl'S1..ent.!Ot'lIl CL leU·é., z b. .. . 
- , . . k' · ' .~, \l~gO Imad-
~u.glH1 n C l"l ht.en á ld ását az ú ', ha', I"k' 'I' ~" .. ':> la.~ cgy_ 
ben .1 egelső magyar embel"l'c az .: , ó' . . . - • < ~ OI'S'l.ug' KOI"· 
munyz .Jara IS, nkmek sziiletése na" ,,,t " " .CZCn a 
nUJlon a'l, egesz oJ'szaghan mcO'iinncllcltl';k ,\, 
I ' 'b 'd t:> •• Z. C''"r-
IHZ,1 esze et dr. Csiki Gábo," ,,]"S"I"·"'· I II.~· ' I t - . . " ,,,1. ,1 C ~C!iZ 

mOll( ot. a, s bef>zédébcn h it.et tett a' 'I : .. . , 
t , tc . . -z UH I d lI U!i 

ISZ ' sseg cs szer etet m e llett. mel yek e l "'I' , ll .' 
l 'I I '" l 111",\ a 1<11.

na{ PI eret e~ a a?~ö.vei. Nagy Sándor vezetése-
vel· a kocsor(lt unlhtJ'lU Sok alka lmi fe'rf',k'" I , kl S <la cen I{ -e te chubert: Itt a szeut, a nagy nap ke"!... 

, 

.Az unitá.rius dalárda, a templom bejárata el i,; U. 
, 

detű szép énekét. A templomszentelő beszédet J ó
zan Miklós püspöki vikárius, fe l ső ház i tag mOn

do tta. "Békesség ez háznak" voltak a:r..ok az ev.l n
g'éti II m l igék, m elye!{l'e nemesvcl'ehi bc~zédél fel
ép ítette. Gondolata i ma i s ott csendülnek meg 
min dnyá.junk szívébcll s fe ledhetetlen volt az a 
per c, a mikor I sten á ldásáérL fohiu;zkodott a hí
vek gyülekezete és minduyájunk s'lJimál'a~ med 
c haj lék a békesség hajléká nRk szcnteltetett fc!. 

A most má.r felszentelt templombail a lell.é,;z 
üdvözli Józan ]'iiklós püspöki vilnhiu st. aki m~g
Itatott sza.vakka l vúlaszolva köszöni Jlleg az. ud
vözlést, emlékeztetve arra 'J.Z alka lollll'a. anll,k~1' 
vál' héttel ezel őtt a beteg gondnok II1cg'l;ito~aln:,;a . 
r a múl' nébúny ót'át Koesol'clon tii l töt.t. <l Io I~;'~~H 
már presbiter fi ávn l eU<őltÖz.öt,t S(~I·~i~lk. ~w;wl.' 
Lelkész bejelenti , hogy egyházunk v dHgl J CJO~ ,rl1. 
11likó FCl'ene főg'ondnol(-h elyottc~, nk;l.dúl yot.~<1 t'-~:"<I 
miatt nem tn dott megjel enn i s to h11licso!;i"l i.J(I~o z. 
l etét. Bejelent i, h ogy S1.nim[lI· viÍ-rmegye. k?,~).V'~O
Jeiéhon dr. J(ozá'lI'J/"i. Zsig1nond vllrmeg-yel !o./cg-y
" 'l' lk· '" 1-', 'selete'l,c" (h' 1J1rulfl-:'.0. fi ma csz.:a -al .I1l1·'l.'l ~Ol VI. ' .. 

r , r" I b'·' ·· le t ",eg unllCJl ' "a ssy stvan tb. 'oszO ga 11 o JO II 

í 

! 
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" , I-,'I'cl ~"el·ot.ctte l ii dvözöl. J{öszön Li 

'·"'on.1 '\ ." "'I ' 
!'=Cg' II Jl' 'u ' I _n " o" ,'I'o" I--"Jitúny-hc!:'{etles omc Lo-'I 'n o ua 1,llu h . 
1\ l' ('lill ' I. I l' o,\v:1cklb:f.iia go ndnokú,t. aki az 
: ""íj fL ult(upe~ I" .' " ' . " 1 " I ('( t 1 ~<I ... , , <, J' ' . ·,I."t"·II~ egryhaz tI( voz e c O-. ,..v 1HZ l'S <17, Uli <' , " , 

all~ fleg: 1 l' gyülekezetnek. EgyuUa l be-
, 'lc,,;o] Hl II WCSOrl I. ... , l 1 
~ II' .. ' " 11 tcnljdolllj:;zcntclcs Öl'OTl1CI'C a )II~ a-
.JelCI,lh . h~}n 'I " l.:Özség' H kocsonli Icilll yegylwy.
,,~stl. all~':leg'Y,' HI~ \'OZZ11 2.200 pengő értékii temp
!' ozsc''"l\ok IH o 1.1 III II. .. I ' l " , ., ... I ,- ·'u'út eddiO" kö lcso lI ~CJlcn e Q ' 
I/llltclkét. fllü ~' lIe ... < " ... • •• 

') .' , .' I Donal d amerika i ull l t.al" l uc: 
I .n"lc Harn1/,g on . 
coe: . I .'" "",vakkal üdvözli a templomot. szen

J -lko-'7. mO cg Sm 
~ " . .' l'sordi uuiü'ü' i us gyiilekezet.it~ ,rnelyet HZ 

Ic/o ~o , 'la' "iti' cyuiilckczetek is tUlllog:ntlak 
,ttuordw l tllll ~ ",J ", " 

.' i 'l J" 'C"O" nomo:; munka.Jahl:l!l, A t~lIno· 1""lZ!S'I"O ,Cl .. , , , 
O'(~' ~ "', 'I'J'e l tCllt ' L jJónzlJcu, hall om c:t tOstVCl" 1 ,ra ilS Cl c, ~, . _ ' ,i, 

d 'Ja l.J-oz,'u:;auan van, s on nel .... omlekct szol'olOL JlIcgn y I , .~ , . , , ., 
': . I ,.' ,ol eJTő l <1 tOlllplomszollte lmH UllllOH 
\ · 'SZl C 111tlgU\ u, · . ' 

" ' ről iR, s ör vend, hog'y üt to llll ~tc:<.::o lh at.ta. az 
pcb '1" J te ( "t' t <' zerOllcs" 'J ' o' .. ttllO'ol tilll (l 1'1 uso .;: S \ · c .. " " . ~ ...... a morI 011 ':, '" 
kívúlls<lgai t , 

Dr. Csiki Gábor lolkész felol nl sta <1; l~o?S~l'lli 
O'viilekezct a l akulú~n és a templom Inegcpllc:;c llck 
~{l:datos Uirténetét, A gy ii lcl~ezct ~ur.g? éneke 
ulún Dm'/i:.ó Béla, I'ii zesg'y annatl lelkesz U1'viteso· 
rai úgolldája késúti el ő a hívek lcll,~t az "?r asz· 
talúhoz \'u ló zarú ll dok lúsnl, s a vendegek os h el~'
be liek háládatos 1 .... lekkel I'és~siil u ek a kenyér cs 
a bor iddúsaibóL Az Ur aszta lára a ke n yeret és 
a bort Ajtai Mihúly presbiter és I'c.lesége Tá'rká
nyi, Klára aclOmúHyozlúk. Ez alkalommal vottLik 
e lőször hasí'.ná latba azokat az úrasztal i kelyhe
ket, melyeke t budapesi i eg'yháztál'sadaJmi egye
~ii l eteink adomáuyoí'.tak il. kocsol'lli gy iilekezet
lIek, A Dá'vid F erenc Egylel:, a Bnl,ss((i. Sámuel 
Unild·rins I fjúsági, Egyesület, a P er czclné [(oz'nw 
Plónt Leányegylet és a 1(0nfet'e1'/cüís Tábo'" lljú
sá!lct j ött segitségiink l'e s együttesen két tll'asz
tal i kelyhet, egy ú l'asztali tányért és egy kerosz
lelő kancsót vá.sáro lt ős ajándékozott a koc::\ordi 
g:.' illekezeluck, 

A. gYlilel~ezet örömmel fogadt.a a budallcsti 
unilúl'ius Nöszövetség', a hódmező·nísál'hel:., j , o ros· 
házi, kecskeméti uuitárius hívek levélben tol ma
csolt iül\'özletét. A t.cmplomsz,entel ési ünne))ólycn 
il fenlellui sorol.ban már említetteken kí v ül r észt 
ve tlek Imreh József ny, főszolgabíró és L,íszló 
János uy. Máv, t'öI'cliigyelő, egyhazi tanú.csosok, 
lovú bbci Csipkés ödön, d'r, Venws lstváu nyíl'egy
házai, dr, hnreh D éncs nagykállói, D erzs!) Ká.!· 
mán, dr. Egyed János debreceni eg'yházi htllácf\o
~ok, Bogá1'di lstvún, il dunapataji u niiúriu5 g yii
IckC'/'ct g'ondnoka, Po'iz.'i · Zsigmond, a pestszontlő
I'i uci gyü lokczet p6n'l.túrnoka, vala mi nt töhbc n II 
l{ö'l.oli és távolabbi körny61{J'öl összegyü lt híveiuk 
}"özül. 

, ,A telUplomsí'.cntoló!; i ü nnepé.ly fl mugya l' 
"lIn?d8á~, a T:I.imnusz e léllck lésóvcl ért végűt, mel~ 
utan Jozan Mildós pU spöki vikár ius Istf'1l id dá. 
sát kél,te a gyülekezet.ro, m inden tomplomm llS 
emhcl'l'o cgyurllllt. 

A hívek adományábÓl összeadott közobódon 
}( i!i$ ~sigmon(J 1))'C8hitol' cHűrjóbeu a gyii lokc ... .ct 

tagjtd c!'a lárli közebédon vettek TÓSZ t. nho\ I\ Z 
első poh {lI'köszön lőbc ll .JÓZfI/t Miklós p iiHpöki \i 
ldll'iu~ MagYllror~zúg KonJ\úllyzójá.t últC'!tf', A tll
vtl hbi Jlohill'köHzüutósckbOIl dl'. I mreh nrl1t:!!-; ko. 
('so l'di th. A'olldnok a g'y ülokczet IH' \'(;hclI .JÓZI/ II 

Mik l ó~ pii:"pöki v i ktll 'iust kös .... öntöt1C', A Jlol!úr 
köszöntők köziil k ie mcljük -ifj, Szoúo Lú!' zló lis'l.n
jg'aJ'i ki~g:\7,da unilárius testvérünk he!'zl'tlé t. me
lyet lapunk mai sr.itmú.ban köz liinI\". 

ROVÁS 

Az élő hit tiszta tüze, 

lJli.ndí.g (wr<:al'Hl(/s érzé ... '1)eI;Z C1'ö l. mjl.on!, 1!1I

lali án:lJwzol' f:1izet lálok. A Mdc[) i.s Ú01'zol'lr/fll, 1'IIH;

kaT ldlom., I/ogy (I l ék(!vesz!-e fl. elem. 1/0.'1.11"'1 lÜ.,.i . 
.<:lÍzzo, Tom},olja le s em,észN me!J m.indft.z l , mI/ii 
// 7. emuer i 8z01'!Jalo1n és munko olILoI nl. I tu/olI. 

E i! .zel ellcntélhrn ff Jóleső Öl'öm érzele fü/li 
meg rt szivem" am:ikor oz élő II if- fi,\;z(a. I üzét lálolll 
re llobbml1t'i emlJ(Jrlár!wim. l elkihen. A fe/loIJIJot/ó 
hit 'Y1W[}WO·(t tÖ1'Ő lángja veze /ell. el engem ·is kö
zel 200 k.rn-1'ől - mint a napkeleti bölc.r.;eliel az 
i!Jazság cSilla.go, - hoglJ l'észt 1."é1'jl!l"i. é,'i '11e!lJ/ck 
h-ooson!-i lti.tlestvére im öl'ömében, Valllho!1.IJ /ÍJ/H 

(rzem, lelki Ir.apc!iola/ fűz koc!ion/i l el; /vé rci'Jnh(}z; 
wn('nnyi.be.n engem is hasonló módon vezt:1'rI! (I.Z 

CflY élő igaz l st en az unilá1'ias Itit c.\·orlcíla/os l,i
lduossáuára. l sten, alá méltósúg(Í'/1 alci lil/ok Im'Uo 
I~özvenenül foglalko.z l1:;. VClii17/r, a!foTtl l"ú1Ulk véfJ
hevilelé1"e emberI:, halált, csapd si. Iwsz'lUit. eszkö· 
zü l, Velc nl, szem,l)en -i.r.; a;z end;e1't /w.'I z1Hil!a, (/m í y 
ide nmn. li'rU;eU ez e!Jllsze1'üsé.qében 1.'1 !el1séljc.'i 
hif1'e. [(ltp l a.m felbujtó, lázitó, úékessürrontfí :iel
;töket, v 'iseUe1n hite/wgyoU, csúfolódó '1JwuJeyyzé
seket, l f'szedték rólo,tn ·méa ((, k eresz/ v i.zel is: mfml· 
ez t csak tlZ,h-t mert" a feketére nem. voll am !la';· 
l andó mondo'ni, hO.Q!) hófehér , nem ismertem cl (I 

nJj(IJcatekel't iguz.'Hígo/ színigaz,wig1/.ak és mert 
nem, hövettem a z elvet, mely 'szerin i b01" i!Jyok, 
arnik01' vizet prédikálok.. lJlindcll l lih'/f>m, amíg 
az ls/en keg.'/}elme erkölcsi elfJglélell is odoIt, n1lli-, , 
IWf' még (Innoh; is 'innia. kellell az ef/e8z.<;l'!Jemre 
e.oy 1)o/uÍ1' bort - ha csak nevetséf!es nem ,,(/km'~ 
lennl" _ aki 1'((;)1'/ k'iauálta rt .. fe,<;z!ls(l 'lill)!! -~/ , ,~ 
nem sajnálta v olna elvesztemcl sem, P1'oba~/(rk 
'I.'isszaté,'íten·i" meri; eUI5111erlek tJ rl éknek. "m.~lkOt 
má'" el vesztettek. lIli,nden hiába·, m m·t e II/fial cl -
térni ne'nt fOfJOJc soha, . 

Ez 'I1I ef/ /"(I.ní.t (/ minden tckinl clbe11l e.1/}(!lIes-
" d I 'lj'(I!i ,;" nem-.'I(Íf}1'e jelleml)eU Nsztas .{)I'O, m eg (Int ./ " 

ze ;'i 6t~tudah,(l, sZQ1'{/alm.as, mtmk6s éleI r e, ,1~.Uf'1l 
l aka.TékOSS(Í.f}1·a; ez teszi l ehetövé hOrJY a~I!~n.rIl I((t 
ebből Ir.ilolyólarJ erkölcsilefl is emelk~d}/I IO{/lm, : ' 

, Az erkölcsi emelkedéssel ped ifJ vele Jár (I !,n~.fJl" ; 
- , ". w(,l)(,C~'l/le$ ft l és, a sz(~ ?'etcl és az e.Qy'/JWS u'uu I II " . " ., 

8,zl? rel et ·pedig az (I hatalom" mell'lf..el 'U~I(~l/O/l:O ~ I~ 
hel 1'omba([öu l('n i, 'viszont .,-ombadolf cd",(}o l,(f : , 
lciJz/c (I mi magyar v; (úfjunka/ i.~ - fel lehel ( ' Jl I· 

leni. 
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EUül t.eljes. 1mlnkás, becsiile/.es éle te t , élni 
k hál köt elességünk, 1IIell.lJcl Im·lozu~l.k ertyll(t~!tnk-
110k, [(fjlm/mak, {iai 'nknak, é,: lImokmnknak. I~rfo
,. Ii: (I 1)10 fJ 1)(11' jövendőnek es (I ma.Qyft1' fe lf amn
;i:~~l1(1k. E';1;eh: ft boldo!l kornak m";e!őbbi. eljöve
fr' lét köszöntsük! 

Szere/ ef I elje.<; iirl1.Özlell el: 
'J'i szllngu l". ifj. Szauó Lá."lzló. 

BESZÁMOLÓ 

A nyári konferencia. 
Az unil<íl' ius Konfcl'cnciil:'> Tabol' jnthő hi

zoUsitga, mC.l,r:r c nder.t.e :iúllius 22-25 nn.pja ;n ioe i 
konfcrcnciúját. E l indultuJlk u. dé lut.á n 2 óra 17 
perces vonattal tizenketten, mint az. a postolok, 
az....al a célla l, hogy ]l Íl l" napot csendes helyen, jó 
Jevegőben, üdítő forrás mellett, Istent keresve, a 
. restel' árnyékában el töltsiink a mi ]{edves ma 
gyal'kúti telepünköIl . Megérkezve Magyal'kú tra 
i"clVOlltuk a zászlót, Fel'encz József' központi misz
súói lelkész mondoLk"l a megnyitó imát és ü dvö
zölte a megjelenteket. Ozsonna után szahédi Szé· 
kely S~indor .. Un itill'izmus és nemzet" c ímen ko
moly 6rvckkel b izonyította, hogy a z u n itál' ius 
egyház magyar egyház s egyúttal II legészszcl' ühb 
vallás. Másnap délel őtt Ujvári László .. Dr. Iván 
LásrJó unitál'i7,mll ~a művei alapján" címen tar
tott cm]?kbc!{zédet, megelőú)!eg bibliát olvasott 
és záróul imút mondott Szon t-I vány i Sándor volt 
teológiai tanár . S'l.ombaton d.é l előtt Szent-Iványi 
Sándor .. Mi a konl"'crcncia célja~" címen tarto t t 
előadást , II jelcn lévők k imondották a szervezke
dést és megválasztották a szervező bizoUságot. 
Délután dr. Cs iki Gábor "Unitál'i zmus és cg'yé
n iseg" CíOlC~l tartott feloJvasá.gt, melyben isme!'
tette a mai mozgalmakat s az egyh á7Al.k fe lé pí.
tettségét és ismertette az egyénjségr e épített Ulti
tárizmus előnyei t és hith'ányait is. A vita bere
kesztése utáll HaITington Donald ismertette a 
hollancli ifjúsági szabadelvü keresztény m 07.ga l
mat. Vasárnap délelőtt Istentiszteleten imát m Oll 

dott DOllahl Harringtonué Szanihó Vilma, bibliát. 
olvasott és beszédet tartott az igazi lelki csel eke~ 
detröl Máthé avaugéliuma V. resz 41. verse alap
jún Szent-Iványi Sándor teol. tanár, A n apot zÍtsz
I,Mel,vonássa l egybekötött i ma és ének nyitotta meg 
es zasz16bevonással egybekötött ima és én ek zárta 
be" Imát mondtak lelkészeink és la ikusok. Az elő. 
adasokat bibliaolvasással Im·zdtük meg. Bibl iát 
o l "a.~oit Szent-Iványi Sándor es Ujvári László. 
~tkcy.éschü;et. is imával kezdtük meg, im:ít akkor 
IS lelkészeiuk és laikusok mondottak. Csütörtök 
este a ter emben szórakoztunk, péutelten és Szorn ~ 
haton tithorWzct gyujtottunk a táboron k ívül 
aho l :o:zombaton Kisgyörgy Aron kcbJjtanácso~ 
tes~vél'~in l, fleld.cn siitést rendezeU, Vasárna!) 87, 

esi! órakban oszloit szét. a ta rsaság. Egy rés7.o 
r,o'? log mcnt. Nógt'átlverőeóre 'és onnan U'l. esti 
haJóva l é,'ke7..ett Pestre Donald Hal'l'ingtoné.kkal 

18 u. E. XVIII. 7 

• 

és, ~zent~ [ványi ,Sánd.orr al s kedveiöt felcségével. 
:Vhls lk l'CSZC a tU I'susagnak a z esti yonattnl .i (jlt 
113'l.11. A konCel'enc ián hosszabb-,'övidcbb itlciO' 
Öf'R í':eSCII ötvenen vettek részt JÓza.n Miklós v iI.; ;\: 
.. ius ú , ... v~zcté~,éYel. Legtöbben vasál'\luJ) volta k. 
a l, kol' Iwrulbelul negyvenen voltunk, de minden
naJl v oltun k 15- 20-an. E z csak váza a nn ak ..... kNl. 
\'e8 n ~gy n~pnak, amit telepünkön töltöttünk fl a ki 
n?~l l~re8 le l? kkel, meni le, t1'l. bizony g nzdn.g lell.:i 
a.J<lndckkal tert. VIRsza otthonába, ö,'veHd "c a nna l, 
hogy isteni sugallatl'a vette magúnal, a I'ú \'a d sú ~ 
got és költRé~et fo; el inulI,lt fl konrc rcll('iill'u, hog ;.' 
Ictegyc a napI gond terhe t és <.\7. evungélinm ol'ük
f. letíí v i zétől megfl'i ssiiljön ős (d erő l morí tsc lI II 
tovúbbi l.::iizdclemrc, 

lj jvár i '..Já szló, 

IFJUSÁG 

A nyaralótábor. 
Június vége felé r endre be:dl l'ulnak az ii' ko

Ják kapui s a kisebb-nag y obb diitkok bolc\(,g ,'e
ménykedéssel tekiutenek a két hóna pi yak úció 
elé. Az uuitúrius ifjak szí"I'ejlcs \'p' VÚ l'júk H7, in
dulást a magyarkúti paradicsomba, az !lnitlu'ius 
nyaralótelepre. Végiil e lé rkez ik a uag~' Hap. A \'0-
na ton töltött másfél óra, az e mlékek fe iidézéséLen 
és tervezgetésel"bell a jö\'őrc nézve, észrc\'étJen iil 
elmúlik. 

A magyarkúti n yaralótelep .. , A v iMlIll g yCl'
meld::acajtól, madúrdaltól hangos lúbor, lUelyet a 
környékbeli hégyc.k védőleg vesznek körli l. A ko
mor erdők és az égbe ny ú ló hegy ormok a k i lIeses 
Erdélyre e mlékeztetnek. A csobogó patak és a 
lombokat l'ez;get:ö szellő, mennyi meset locsog a 
Tili'dőző apl'ósúgoknak. Az erdőben s'l.aladgúl ó őzi
kék, amint hideg orruka t a patak f r iss v izélJC 
mártják, szor osan a táborhoz, a tábor életéhez 
tartoznnk. Ha az erdőbe k il'ándnlna.k a. gyerekek, 
más világball va nnak, mint a patak partj it~l és 
más érzelmek dúlnak kebliikben a l'éteu is. J~z 
mlnd külön élmén y , csupán az ózondús heg y i lc-
vegő egyformán egészséges mindeniitt. , 

Az első napon öt óra után talpon v an az' ege~z 
tábor de a harmadik hé ten bizon y hé t ó l'<l kOJ' 
soJmdk kell a fülébe fújni a z ébres ztőt. A z egész
napi szaladgálásban kifár adva, éj s7.aka !l yug~d 
tan és mélyen alusznak. Reggel sipszól'u JI1"' ~ 
denki felkel, :jéghideg vízben mosdik és zá~z ló. 
felvonáshoz, majd r eggeli' tO l'l1ához és ,1'cg·gelthe'l. 
sorakozik. A zászlófe lvollás InindclI t;:l bOl' ball .a 
ha ~Al fias ér zést s a vallásosságot hU'Ua éureJl os ~ 
fokozza, A táborban elmaradlultatlaJl I'cg'g'oli tOI '

na az e~ctleges álmot teljesen kiüzi és I'I'iss OI:Ő!.: 
ú:j kedvet ad a napi munkáJlOz, A l 'cggcli IlU~ "1 
munkaszolgúlaiot kedélyesen, vigan vég'l.ik. \'111" 

ván a tízórai t. Az elfáradt és esiiggcdt le lkeket 
jókora ízes henyél' és :1 tízórai utáni szaulHI fog
Inlkozás yígushtalja, Délclőtt \lagy ~étlJkl1t lehet 
tenni u fCl1yvesb~n, k irúndulni az CI't1l.íIJClI, vllgy 



"'takbnn fiirdeui. Ebédre nundcllkit elsősorban 
ltp ... , ó'IW ' 
<I gyomra, s cSllk azutllJl a 80l'ukoz t :10 cn, STp-
FZÓ hív haza. Most következik az izleteF ebed. m,e
I 'CL mindenki fl.lI'kasóLvúggyal fogyaszt eJ. A,del
I;~tú n eseménye a football -mél'kőzés. A !{öl'1ly~ken 
túiJorozó c."cl·k ésí'..c~a.pa,t?k l{u l .~l agy ~Sllt8kll .~ V l~' a 
nyuralótelcp. T...eg-Lobbszol' g;yoz.Lcskent kel~I:1.1 kt , a 

. I Ibo·1 Jl vcnkoJ' dupla M la o ' vacsora kovetke-
V HH a .. ' '" . 
zik. Az egész Uthor diadaHinllepet. ül: Élteti ,a csa-
,tot fi Jegjobb :iátékost, a góh·ugokat. 1l1lnden

Ih l ~ L·I k I " k . kit. Este ",iiszlóbcvo l1 ás. , c ~ eme? perce::, alT~l-
kOl' a,y, em bOI' magába szall es napl munlw.Jut, cl
móJlyét fltgondoUa és meg'köszöni a jó J ston se-
gítségét. A magyal' ,;Hiszekegy" alatt fl. . 'lii.~'l,lót 
he vonj ilk és al. ünnepély a székely himnur-;z llla~ 
gllsztos hangjaival zárul. UUma mindenki szom
sY.édja kezót fogva jóójszakát ldván és elbúcsúúk 
üll'Ruitól . 

Elcsendesedik II tábor, c.~ak e(!,'y-eg'y fcliigyelő , 
hímpása világít, amint az cg'ész telepet bejárva, 
gOlHlosan betaknrgatja az apl"ósÍlgokat. 

Igy megy ez húrom héten át, minden nap 
bővülnek az örökké megmHmdó élmények. Ezek 
HY; élmények és ez a három hét minket egyházunk
ImI és vallásunkkal szemben köteleznek. Nem sza
bad elfelejtkeznü nk az itt töltött szép napokról s 
mindenkinek áldozuja kell majd vagyon a szerint, 
hogy minél több ntszoruló gyermek élvezhesse a 
magyarkúti paradicsom á ldot t l evegőjét, hogy 
mi nél több ajakról zengjell fel a z{Lszló elölt a 
~zékely bimnusz és unitáriu s hitvallár'Hlnk: 

"Egy az l slen". 

legifj. Gvidó Bél". 

A cse rkésztábor. 
Június 29-én reggel futott ki 345, sz. Jimos 

Zsigmond cserkészysapatunkkal a balassagyar
mat i vonat a Nyugati p. u.-ról. RUSZOTlIlyolc cser
készkalap integetett ki a vonat ablakán, hogy hu
szonnyolc fiú búcsút mondjon a füstös nagyvá
rosnak és a Börzsöny erdejében élje három hétig 
a maga cserkés'l~letét .... Azóta már több nap eltelt 
é~ ál~ a tábor. A három őrs és a parancsnokság 
satI'a l, a G. H. és a konyha valamj nt a kcrékpá
r?k sátra szabály os rendb~n helyezkednek el a 
taboI" közepén álló zászlórúd körül. A rúd tövé
bC,~l mohával kirakott hármashalom emelked ik, 
e!ot~ az er~ély i címer és i\ia.gY3rOrszág virágos 
terkepe emlckeztetnek nagy fel adatainkra. 
. ,. Táborunk - hiszen mi más is lehetne a mai 
Idokben - a munka tábora. Az első napokban 
kora re It "l k '" . . ,', ,gge o esD estIg dOlgozl.unk il tábor fel-
nlhtasan és Rzépítésén. Ezek befejez lével mcgvál-
tO"ottm kt ··kA , un . a ervu u . . nap legnagyobb résdt a 
cS~l:k?s:próbák anyagának, a cserkésztndásllak el
saJ'lbtasa t"lti I· 
... < o u. Ez a parancsnokságl'a es a 
Ilukra e""yarúnt l I d . 

'. e nagy c a atot ro, ugyanis a 
~nal }dök .s::e~~cmé nek és követelményeinek meg
,el~loen kltmo:oH "honvédescl"k ész" eszménykép el
c l'oslo sok tanulást, szorgalmat és kitartúst ig'é
lIYe. Elméleti és gyakorlati tutlnivalóink nagy-

jából a követkoző területeket ölelik fel : alak i k i
képzés, eéllöv&nct, hir_ és jeladás, t.erképé~zct 
honpolgiiri ismeretek, mugyar tör ténelm i tájéko~ 
~otts,~~. önvédelem, elsősegél y, életmeutés. Ui'l.eh·'s 
~S .fozes, . mindeufélo tábori munka, ügyess6gek. 
s t~ . Nehez [eladaiok, sok munka, dc a eól. am u
ly?,rt. u~lgozunk és a cserkészct sok szépsége jól
~~o cr~es~el tölti el lelkünket ÓS kiu'pótol a f>ok 
tm;ads~~~rt. A jólélekkel végzett napi mU llku 
utan kozlsmert és közkedvelt túbol"tüzeinkct tart. 
juk me~, ,ahol II környék lakosságának és a nya
raló umtarius fiúknak bekapcsolódásával eleve
Oltjük fel a cserkésztábol" kedves élmónyeit é~ 
megemlékezünk a zokról a magyal" iestvéreiukröl , 
akik hozzánk legközelebb állnak, de még nem ül
hetnek a mi tábodü'l..eiuk mellett. 

A három hét alatt több gyalogkirálldulúst és 
kerékpárutat tettünk ill. teszünk a környéken és 
avisszacsatolt folvidéki r észeken, úgymillt az 
Ipoly mentén, Komáromba és RO'l..5nyóu keres'l .... 
tül Kassára. 

Csapatullk a télen ünnepli fennállásának 10 
éves jubileumát. Ebből az alkalomból új CSGl'ké
szekkel akarjuk a csapat életének vérkel"ingósét 
meggyorsítani, hogy az új orők bekapcsolása vi

.gyen tovább egy újabb 10 éves jubileum fele. Ezt 
a cólt szolgálta tulajdonképpen mostani túbor
helyünk megválasztása: Reméljük, hogy a ma
gyarkúti fiú-nyaralótábol' tagjainak szívéhez kö
~..elf'érkőzött az egyetlen csollkaorszlÍgi unihirius 
csel'készesapat és a budapestiek köZtül - ~Iki csak 
teheti - ősztől fogva résztvesz cserkészeink illet
ve apródjaink munkájában. 

Rövid beszámolóm végére érkez tem és most 
hálás szivvel mondok köszöneiet az egész csapat 
uevében mindazoknak, akik ezt a S'l..ép h1.borozást 
akár erkölcsi, akár anyagi támogatásukkal s'li~· 
munkra lehetővé tették, és arra kérem öket, hogy 
tartsanak meg minket ezután is szeretetükben és 
pártfogásukban. 

vitéz N1Jiredy Szabolcs. 
• 

• A NAGYVILÁGBÖL 

Hollandiai ifjusági konferencia. 
A hollandiai Szabadeh~ü Keresztény Ifjúság 

július 27-től augusztus 4-ig tartó llemy..ctközi tá· 
borba hívja meg a különböző ol'szágokban d ó ha· 
sonló hitű és gondolkozású ifjakat. Tizenhat és 
tizenkilenc év közötti fiúk és leányok ,"ehetnek 
részt, l'észvételi díj 40 pengő. A fiú k részére Leel" ' 
somban és a leányok részére Vughtban van a 
tábor felállítva. :i\Hnden levél er re a cím t·o ldil · 
dendő: Centr al Secretariat V. C. J: C. Nionwe 
Gracht Utreclit, Holland . . 

A tábor célja az ifjúsiig nevelése <iobban a 
llom'l.etközi szellemben, melyet tőlünk a mi SZ<l.

hadelvü Jteresztény va llásun k megkíviin, Nem e l
pazurolt pénz és idő, melyet al"l'a szentelü n k, hogy 
más II c1l1zetek gyormekeit megismcrjük. magu 11-
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1
"1 " CI"!IJ';;:ii l - ~s b 'll'hti ktlPc-.o lntoknt 

kllf ,-c ll;: 1ll0g'1:-<1ll l'i . ~ • ' , 

I l'lc~ii,sULlk olt, ,dlOllW11I Ul. h iil,Il Y7. ik. ,A nC\cplc:-:t. 

l
, I ' I 1-"11 kezdoni oí':!Jl'i tesz ik Holla nd 

]lee 19 ,onl II o ~U . .' . .. ·1 ,. I '. 
J

, I 'I- lItl "'yOJl okOSIllI, n, kodlcll. I l.< lll !':i/j 
nl l'O\.OIH1I 1I -, , ~. '. kél'i II l' ó:O>l.! 

éven alól. A YC1.o!.őscg kii löllüs l:úVOII . . . _ 
• "k t I Dg" jólwt!víikOI, IIcpdalalkat. IlUfJlCS 

\ l: vo C . I .l • . I i"l' I ' 
, ' I I '. l Ia ,"III IICJlIzcli VISO c \I -<CL ~C II \J se l;Jtll'~I L~H . C ~ ~. ' 

t'clc,it.Flc otthon. 
H, S z, I', 

Heltai Gáspár 
• • tanItasa. 

A tudós lIlli t{U'lUS clö tljjIL1\lI(~ k, llolti.l i G;Í,.;púr
li lik 1:"'",7:l-bcll mogjtJieul egy J;;őll y \'c: "Diút~g~,~ ;l 

I' .~szcgség és II tobzódús eII olI" , Tellút 1l ~ .1I1~lt~"·.~u
sok mÚ I' aldwr ldizdö U,cl;: c" cll 011 fl Y1lu g .. urOl,n 
e llen. AíI tuncrikni IIl1i túriusuk éd;:ölIyvohotl IS 
ol V;1SU Ilk al koholt>llen cs I II II n ká ró l, l\(ag'y ,ll'or~:t,ú
:.rOli egTef.!c ll cgy húz .scm vég'cz sZÍ! mol tOYŐClt 
ilyen mUllJ~út. A'/. "Orszúg'os Ha.ptista Allwholollc
IlCS Egyes ülct" l;:öz l eméllyéből ycssziik ezt il jcl
IClH'/.Ő esetet iti : "A multkol' e~s kŐ'l"..,ógbell vo l
lam, aho l az if,júR:'lg JIlula tsilg'o L l'cndo1ic tt. Vig'fln 
lIle lI t ti. sz.ól'akozús, mígnem újl'él körül il'/. cg'y ik 
ifjú, ak iknek idül t szivbaj a. voll, ö!-)szc nom esc U, 
Orvosért szaladtak s cg;..' órn mulva megél'kc'/.cU-, 
ugyancsa.k cgy músik lhulatsúgból az oryog, a 111U

!,ltsúg nyoma it Ú1'u !v a. ol lépése i vol és bes'/.édé \'e l. 
Az if,iú múr ha lott volt, He ltai" Gúspúr hit."orsos 
utódai, nem él'ezzük, hogy volna teend őnk? 

(jlJ b'szionóriv,s.) 

Országos protestáns napok. 
A mttgya l' l)l'otestáussú.g' átfog'ó tÚl'~<lll a 1 m i. 

C'gycsülete: az Ül'szúg'os Bethlen GúboI' Szövetség' 
ti Refol'mác ió Bmlék ünuepóvel kapcsolatban ez év 
október végén Ol'szúgos protestúns napoJul.t ren
elez Budapestf' II, Ezeken a napokon testvéri la lúl
kozól'a gyií lnek ös<:;ze a~ egész ol'szúg p t'otestán
sai, hogy ta uubizonyság'ot tegyenek élő c\'a ngó
lium i hitül~ J'ő l , -protestáns öutuclatu król és a 1)1'0 -

lei:!tu,uti'/.lllusuak - a történelmi multba.1l g'yöl.;:e-
l'e'l,ő - elh ivatottságár óL _ _ 
, Az Ol'S'l.úgos protestáns Iln\lokon nagys'l.,abású 
llllucpól'yek ős lllegmo~du l úsok történnek, Közös 
I stentiszteletek, előadások, J)l'oteshílls s'/"e r veknek 
l<ö:t.ös rnegbeszélósei, Operai cs színházi (líszo l ő
udás.ok, fúkl yás felvollulús. stb" ~tb, A Pl'otcstúns 
H~lllokra fc~ u tazók vasuti kCllvczroéllyben és ju
ta ll~' OS elszalJáso lásban l'és'l,esii lnek. 

. Már most l'elltívjuk olvasóink szíves figyel
m.ct. a magyal' pl'otestánsok nnk Orre cl mlgys'/.a,
basu tÖ,I'iéllc.1nlj InegmozdnlúRUI'U, A prot.ostáns 
Iln )ok 'ol \ ' "b'" ' l " , t I , r ;,csu vl I(opoutol~bnn részletes tújé koz-
Ull~~t. adul~k,. (A'/. ol'~zágos IlI'o testáns napok ren
d,e~,ol)lz~ll'SagHlluk clme:. OI'szúgOS Bethle n Üiibol' 
Szovetseg. Blldapest., IV" S e mme lweis-utea 17,) 

( 13e/ciildö l t k.öz le múlIy,) 

Siessen el őfizern i! 
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HIREK 

HA I)IÓ kÖ1:vetíti Isteutiszteletiinket Kohú ,'y
utc:ti tCJIlII\o lllunkból július hó :IO-:.'I n d. e, 9 ilra

I.or, A szolgá ltltoi Bnrabás Istvan hlld:lllesii lelki 
lI:iszior végzi. 

DB_ 1\IESTlTIR ~nKIJOS tanúl't. sí:ékel yke l'c~í:
t úri I:őg i mnú'/. iumunk ogykO'l'i ;;e les l'oL vallús ú 
d iú lCiitt a ráckevei I\(~l'iiletbcn Ol'iW,ú,ggytilégi \':ép
\' i ~elővé vúlasztoltú l<. A fiatal onlólyi tudó~ mUl! 
kÚ~lo' ;lg'l-\t.ól fő!;:t'H1t mO!oit soku.t v:'trunk. ~reg\'ú ' 
IU~'l.tú ... a alkahnúb6! bal':'lti s'/.cl'eleilcl mi is ii d-
vii.-Ailjiik , • 

KOV L\.CS KAL},f AN gim nú:t,iumi igazg'Hlú 
l ,rcsbi t.orii n ket }'fagy a l'Ol'szilg KOI'mú uyzója ta 11 -

'ii~y i l'őtRllilcsosi eímmcl t.i.illtellc ki. Sze retette l 
ii(lvözöl,jiik az új méltosúgos urat, fi tovitb hi mUIt 

k :'ls ~i\gúhoz is sok s ikert. kívú,nunk, 

DH, VITÉZ SZlNrr]"\~ .JANOS pre~b ilQl'i i. 1l1,cl 
iHúv, ig'azg-atóvú never.ték ki, s egyt:,lta! öl'ömmel 
tudal.jul, azt j s. hog'y il KOl'llU'tn p ,ó UI' rü h 'clte a 
Vitéz i R end tagjai közé, Kitiillleté~éh ez öJ'öll ill1 c l 
g'l'atu lúlu uk, 

UH, FABER holland lelkész, a nemzetl,öz i szö
Yúlség t i tkára. felesége l, isé l'cté boll Erdélyben jú d 
s ot.t részt vett az i fjúsági lWlI l'el'CUc'l<Í1l .... ~ tö bb 
gyülek ezetet m eglátogatot.t. Júli us 9-én prédikúll 
a Misszió Há~ templomában s ez t kö\-et-ően r é:.:zl 
yoll az Igazgató 'l\U1ács lákii ltJött bizottsúg él'
tckozletén. m e ly a jövő évbeu itt, Blldape~tc ll Illeg
J:eJld ezeudő unihll'ius világkollgTCSSZUS kCl'll é~ét 
t.úl'gyalta, 

A NE~,rZETKöZI SZöVETSÉG l~lnök i l.'1I1I :'t 

!"~a :júl ius hó 11- 12, napjain U trechtbell tOldja 
t"yülósót, melycn részt vesz J ózan Mikl6s p lL,;; pöki 
e ' . " 
viliúl'iUR l,épviselctóbon d1'. Csiki Gábor 1lI1~S;f,lO l , ., .. 
lelkész. Ey, a gy i.il és határoz végleg'esen 11 ,10'"0 

~,' i kongresszus ügyébeu_ 

SU\LÁ'KDY TA1\fAS dl', p l'esbitel'iinl~et kiJ', 
ítClőt.úblai b íróvá nevezték ki, l\[egónlernclt :;'/.óp 
el'ölép tetéséhez gratuláluni" 

V11'ÉZ NYl.R.EDY GÉZA d!', pl'csb iiCl'i,inl.;ot 
miH. oszl<'í!yiaUúcsossú nevezték I,j, S'/.c l'otoUel iill

vözőljiik. 

BAU'J'fIA LAJOS 
!i:Ös'/.Ö II t;i ti kulezr edessé 
múból, 

pl'csb i te rii nket. szol'do t t cl 
történt killeve:t.é~c aJlwl -

.. ' . 
BOROSS ARON úllaUl i tanító, hód1l1cZOVHSUl" 

holyi kúnto t'uukut. a VII. fizetól'li osztú ly lw II (}\'CZ

tók ki. Szcretettel üdvözöljü.k. 

KELE-r..U!:N BÉLA V:lgyol lkezoW g'ondllol.:ll\lk 
meg'látogatta m,ngYHl'kúti te tüpüllkot. és I'cll'('J'(·,;.IO 
:ly. o t t túbol'ozó cserkés\wsapiltot is, I'~g'yllú \l, i elol 
jÚ l'óink lúl.ogalú s<1 i (~l'l b uzdító Lcszédc i jó IUlt.'tl'll 

tCl'lZllOk ifj ÚSÚgUl lkJ'H, 

, 
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00'1' 11 A HP Z;S IG !\IOND 1'1'c~hijcl'iillkcl nl; 

ti; ..:~t.CI' i III iis;f,n ld t;,Il,úcsol:Isá IIC vel,té l, k i. 81.01'(>
t,./Id iid\'i;züljiik. 

DR IH::\IC% lIR.-.. üRi\föSSY GABOR afyúnl, 
fila. ;'tld i"7.0r.:iftlis intézm ényeink i l'{H1Y:l h<l1l Yi'.)b 
í")'l' 1I mu/ att il Ill eg nlIPISzkf)dúl<ál. milll ~.t~r! ~ I t
J.:itrl'ú 1I0vo7. lo ki a hcIiig ,\' lllinisz t c r. E lolepesc 
,l lkl,JIIlI {l hól ~z( 'I 'o lcttc l gTatulülunk. 

J\L .-\OY.-\ R"I{[ J ~I ' r INrrJ~Z:MJ;~N YEINK"R1' és ott 
l li llo l'ozó l!.Ycl'mc l\sc rcgiinket m cglútogatt,a J~) 'l.all 
1\Iildós Jlii~pöki vikúl'iu s. a id megelegedessel 
~zelll l éJj c Ill eg H nY~lI'nlóhan til hOl'OZó 60, él'; fl cser 
k{osz(úbol'l.IlHL mUllkúlkodó 30 unitál'iu s g:,-c l'mc
la-t, - cg.\' teljes unititl'ius f iHtal mcn clszit'l.udot . 
A g yennekeket l~l el~g ü(~vözlö ~za\~,ak knl fi.gycl
IIl cz lctte kötc l es~cgctlo'e cs a vC7..etok nck eln;;me· 
résőt fo:ic:de ki ci"edm 6nyes munkH s.~;'lgt1k fele tt, 
TTg'yancsnk lllí:g'látogatta llynralótúborunka t V l'k 

s,í l'nup (Ir, H , Fabe" holland lel kész, felcsége és 
Kisgyö ,'g,v A I'OIl pl'esbitor kí !',él'otébcll, ilk i ::t va.~ 
!"lll'lwpi I shmti s'l.t e lct után , mcl ycll a sw lgrtlato t 
Pethő Istvún lelkész látt a. el, F Cl'e llcz J ózsef' lel
k é!"z iidvözlő szava i utá n besz;éde t intéze tt az egy~ 
heg'y űlt fia.t-al se rcghez so öröm énck ;l II ott, ki I'cje-
7,i'~t a liltoUuk felet.t. Este milg~' aros flek ken \'a~ 

('<;01',1" vett részt., mely n ek pom(Jás fels7,cJ'elését 
Kisg'yöl'gy lu'oll j)l'cshitorünk m ost a jú ndék ozta 
tl "nll'alótcl('PIlCk, 

D H. TC\ LNOKT KISS Jcnö és ri/'. Lő/'i.ncz 
,\kos on'osok végezté k el uyal'n lótúhorha k és7. i il ő 
gYf' rmekcillk ol' yosi v izsgálatat, M lIllkú!,o;súgukcrl 
fogndjü k mindnyfljunk hál á.s kÖ!'iz,öllctéL 

KOCSOllDt MEGlllZATÁSA alól :iún, 19-én 
felmentette Jónl ll Miklós ll ü~Jlö ki vi lolrius Fe
,'ene? J ózse!' lelkészt és Nauu Sándor kánlnrt, 
ak ik mind l.cttell j e lCIlleg a. ma gyal'kú! i f iúl ú hol'l 
"czrt i k, 

v .I 'r É'7. :\' YlREDY Gli; ZA (h ', Jl l'c~hiLcl' fi át. 
Sza lJOfc!íol rch-ették a Vitézi R end Ülgjai közé, 
Edd igi Illu'd.;ús-;súga alapjá n a j ö vőbeli is sol,at 
\ 'únuIl.; lő l e. 

A OYEl tMEKvltnö T.JTGA és Ll Zsóri u Sza.~ 
",alól' ium most mcg ta l'toLt közgyülóse il,p ll c lha
ta l'oztitk cgyesiil ésüket ós a jövőhcn ,.Ol'szú g'os 
G yc l'mckvedő Li ga és Gyc ,'me].;!' z.ana tó l'i um lI:g",e
f.:i ilct" néw!I1 fogn a.k továhh miiködni . fh. új in~ 
tezm~ny kC'/'clésébell közel h{I!:> z; gYC f.'JlleJ.:jó léti te~ 
~~P <tll, m clyeJolek sz.ámút még !'iWPOl' itilui aka ,'. 
.\il le F.nnek a munkúnak úll swlgálat;~llAn Nö, .. zö~ 
vetséglink is, amil<Ol' minllcn cS'l.Íen dő lw]'J vúlla l
.ín eg-y ik OI'~y.úgos gyiijtőna pi sátor vezct.úsét. 

A MACoYAR li'űT~n NAGY,JAI ÉB 'l'OR'n:;
N~'~T~,MI, ~MLÉl( ra, A vallús- és köy.oldati'Ls iigyi 
n~ I,lll s:-l~l'lll m 17 ,tl9Jl!1928, sz;, eng<;:dé l yévcl 19;11 -ben 
I'\.?"a l _"L:.l:i.os ki l:Hh'\sú bcln egy szep kiá ll ílús ú isko~ 
Ir", fa h t0rkúp jelent meg, melyet, Scha r'f Nrtlltlot' 
rn~zolt, s mel yet A lh l'('cht Tstvún, dr, ,8rödi l({t1~ 
IIl,an , .Jovit:z;n J, SúndOl', (h~, } « II'] ,TiT 11 01' , M'idó 
.Tanos és cll', P écs i Albe rt ,~ZC diCSYiteitck, A t.Ó I~(,P 
27 i"Ó, i ud{m, művész;, idli1ml'6d' i es ;12 töl'lénori 
em lék ben - vá r, templom, SZObOl' _ mutatja be a 

:nil_gy_~lI' ,1'öI_~1 .,"<1~~:-~ :lit {>~ iö1'léIH'lllli ('1Il1~k('it. _\ 
, f) l, SZ(H ]{C .... ,r,1 o 1,of.oli valóh<I!! "l"",,,,,.\ t - ' ",~··v n g-VC I" 
In ek" ~{"oloz:-;VÚ l'i a ,~I';·tI~' i1 .. szohol' mulat.ia h('.' n e 
!:le rn [ o l '~ la, ~cm Df'\'avul'a. nem sZ('T'ppel fl IWH! I 

lH~ot.1,_ !<cpek !<Öz.üLt. hogy l'cúvil ilgil!olon n ki!]' !II~_ 
1~' J!, IS az; ull ilill' i llS cgyhll7nll mcgnlupiló "I) : I\"i d 

l~ erem, 6 letól~ok tan 1I 1s úgai II kercszt iiI az Cg~'~1 len 
!llagyal' ,vall,usalapító e mlél,úro, Szól<clyke!'t$í'.túl'l 
IS elfeleJtettek a tudós szerke~ztöl' I' C l' , ' , . fN' " '. • '. ' . J llg aZ' 11111-
l<l l'lllS Oe,-lllllH!Zlllnl mellett. i lt alakult . , , ' I . meg al. 
IHlperl1lm V~l toza!' Óhl az e l!'iö g"z ,la":' " k' 

, " n • ,~ug I !iY.a. ' L S-
k(!ln, S e~ a \'<I I'OS II szókel.y éleL $jze ll omGncl{ í:gyij{ 
~ocpontJa .. A, fo;zed;;esztők köúil t llllomúsllnk Rz.e~ 
I'l ll t dl'. P oe!.; l Albcrt tanÚ t" az unilúl'im; egyh úz 
tag'ja. 

• ERDélY 

DR, VARGA B:€LA. pii spököt a l' omún l.;i ni l ~t 
k i leu(' ef.>ZlNl {l ől'c kin evey.te a. román sYienúlus tag
:in i köz;é>. Erdé ly magyal' piispöl,ei kö" iil löhbct 
ncve ztck ki oz alka lommal u román szenidushu, 

A 1\TF.MH1~GlHlijN L]ijZ A,JLOT1' I'omún vit~ 
lasztúsokon egy nni lÚl' ius Wrvényhoy.Ó is InallClit
tllmo t szc)"l.ctL: l' om1J(t, [njo .'; tonlai gyÚl'os. cgy~ 
hilzi t-a IL úcsof; te~ t."{~t'üllk, akinek HllInkúss<'lgútól 
sl)kat várunk. A magyar népközösség bukaresti 
köz,pollti irod ú;jálluk vezetője : i fj, dl', Mikó hnre 
f'gy hl:lú lanilcsosu nk, 

HOMOTtOnSZENTPf:TmRBE. Bedő Mildó, 
e lh alá lozástÍva l meg'ü r csedett le lké:'lzi <illasnl P(1) 
Ferenc eddigi kedei le lkeszt válaszLoHúk mcg', Uj 
lIlu nkah 21yén törekvései re I s ten úldúsút kérjUk, 

BA LtN'l' öDöN homol'ódkarÍlcso ll~'fal vi lel-
1,03z, ~1(J va l' heJ ykör i esperes t ÜIlIlB)lclték tisz.te lői 
é!'3 l e] k ús·~tÚI'S~li gyiilel,ezetóllek 1Cmlllo!nitban 25 
úves le lkészi Cl.zo lgálnta. óvfonlnlójá ll, 

A DtCSÖSZF:N'PMA R'l'O-Nl lllutú ri us riil l i-l l ~ 
súg' m eg'látog'atÜl TOl'o(Jkó, Kövond ,Js T OI'{.!<1 uni 
trn'i us fiata ls::lgát egy tanulsúgos k in't lldlll il5: és 
(lg'yházi m issz iói ünnep kCl'otéheu. Di l,~ősy.c.ll tlTlál'
tonban hl, Gv idó B é la llyug-n lom!lH vonult cspe
r es linlmek méltó uLódn, Lukác," Súndor lelkész, 
ak i tovitbbl'H. is élénk és eredményes munkú5:súgot 
vég'ez gyiileli:czetéhen , 

KOLOZSVAtn teológiai nkndómiállkoll nz; cl
mult hólHlll Ki.'is Zo lLú n, Ld.'iz16 Attihl, JlliJrló-" J:.;t 
" {Ill, Na/J:IJ r!'crcne, Si?uonyi (l yörgy és Szol.rln Fe
renc S7--C 1'0::r.tt'lk Ilni b'll'iu s l el k ó~z i swlg'úlal ra képc~ 
~ítő oldcvelet T(özülii k Miklós I sl\'án .ielefi ered
ménnyel v izsg'ázott. Si'mou,lJi Györg',v JlulgY<-lI'O I'
bz;;'tgi i I lelőségü, 

LET.Kl~SZT T-rAZASSAGKŰTÉS I':K , ~o!l"I'é
g'iben két !0Ikészh;lznspú l' kötölt luízu.:'lsúy:o l ':: 1' 
dél y bé l',~c i köy.ött, J(elf'mpn lw're okl<illdl l oll,:e~z 
rol ~sógü! vette Redő BOI'i ~ k,1 okI. lelké:.;z!. éR t.V'!fil 
hd ]V[ózes mal'O$ujvin'i le lkés z. és ]Jed k BC,I' f~\ ok,l. 
lelkész. e l'zsébctviu'os i s, le lk ésy. fl. koI01.Snll:1 1111,1-

tÚl' ius te mp lomban k ötöttek h Üzlls';;;Ig'of. ~ I I I ](~k et 
riaLa l p Arl'u -dr, l('iss Elek eg;yhitzi főjegyző kor'to 
J sjen gazdag' itl(hí:ö:ii.t, 

L 
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1Il~OGY1~S" G-Yűl,EKEZn:'rONK lclkél"zi ál
!;'l",úra Sihikösd Pill l etkós;.-.. old. vn lhistHllih' nyeri 
J.::ine\'czést. MUllkitsságához f.l7..óp reményeket. fü
:~ iilll,. Mint énlckességet megomlít:iiik, hogy obbcn 
:t sy.Ópon gyaJ'lLJJodó · f jalal gyülekezetben ét gond~ 
!lok i tisztet évek óta egy áldozatos uniiál'ius a.sz
:-:zony, Gumnn Jenőné. sz,. A'rkossJ) Ferikc látja cJ. 

SZÉKELYKERESZ'rURON az cgyhúzki)zség 
üj harangja felszent€'léséi dr. Ven'go B óla pli f.lpök 
\"égczte. az üj elemi iskolai épiilctet pedig (h', [(i8.') 

E lek egyházi rő:jegyző avatta fel. A szép ünne
pélyről me!pghanglÍ tudósítást olvast.unk aY, Uni
tárius Köz!önyben ~fcílhé Sándor lelkész tollából. 

B UKARESTI egyházközségünk kebl i tanúesi 
Jwtá l"ozattal elhatározta. hogy leJkésJI.e, LÖ1'inczy 
Géza nyúl'i sJlAtbadsága idején egy hónapig nem 
tnd Istentiszteletet s ahogyan az Unitill'ius Köz
lön)' írja: "Híveink vegyenek I'észt II tes t vél' pro
testáns gyiilokEYtetek Istentiszteletein". Az oh'a
~oLtak felett kritikát gyakorolni nem Ali :iogunk
han, de llg)T gondoljuk, . hogy ez az intézkedés ak
kOI ', Ilmikol' nyáron teológusai Ilk köúil többre J'á
f('me egy kis gyakorlati lelkészi munkálkodás is, 
ltom válik az unitárius öntudat orösitésérc, 

UNITARIUS IFJUSAGUNK ezév i nyári kOll

ftwenci{dát .,zóp siker mell ett Nyál'árlgúlf<.lIván 
I'endezte meg, melyen dr. H. Fober holland é~ D. 
T-f(f1'1'ing'on amerikai unitári us lelkészek i~ l'Ó~zt 
,"ettek. A", ünnepélyes találkozón megjelent dl'. 
Vnrga, Béla püspök is, A konferencia mUllkássá
gdnak ismertetésére még visszatérünk. 

PAT, MIHALY ny. tanító és neje Kovács Bert.a 
('.lhunyt .Er·nő fiuk emlékezetének megöl'ökítósére 
II székelykCl'esz túri főgimnáz.iumnál 20,000 lejes, 
kb; 700 I~~ngős alapitvány t tettek, két jór avaló 
sz.ekel y fIU tanulmányai elősegítésére, A hitnatos 
sziil?k nemes cselekedete I stennek tetsző buzgól
kodas. 

AZ UNTTARIUS IRODALMI TABS.ASAG. 
l~~~'lIllt ~zt,,~,kolozsvári Ell enzék llcll oIva8~1lk. pün
k?!id he.t~oJen felolvasó ülést tartott a gimnázium 
d,' ~,~iermeh,ell, Az elnöki , megn yifót ciT. Ji'm'ellcz.1) 
~~7.a tb. fögondnok, a tarsaság eluöke mondot.ta 
·I~J. dT. IIfi1có Imre rendes tag székfon-laló előlHl'~l~ 
~at ,.a vall~si kisebbségek védelme" ~ímen . G.'I)o'l
l.ay , Prt·]> Sandor székfoglal6:iául néhá.ny köItemé
ll;\',et ol~'a.sia fel. P. Szentmártoni };va szf.p ének-
~Z(ll1l a es G~'rrllo, D l . . t ."J y omo ms nag)' slkel'ü oJo"" J'"a 7.<.1 r a be" ' c • 
. á. . a ,mll ~ort, melynek nlegrende7.óse Szent-
til 11 'ml:/, Knlman főti tkár szorgalmát díeséri. 

BA TJ AN erdél,·· ... " J ·1' . 
J., I gOI og ,o eh roman metl'opo, 
I a mozgalmat· l l't tt J 

" 11 . ( loe , m aly minden bi zon,,-
'J1Ya1 a kOrlllHlIyhafósag tet~7.ésével is talúlk~zo(·t 
IO'~" a ro," J J ' < .' , e. " ,\1\0 { i:et c'''vház'· a .. ··· k J ( ' • .. .. k' e. ""' , gOIOg C e I CH a 

tWrog "aiot tl\ll~ III ie l őbb új I'U eg,'oo" J '.. A . • , 'T t B J .., U Jon. z ee:ve
~l~, %.,:. a un mctr'~,)noliia úgy kópzeli el, hogy' a 
,ct F>za zaddal ezelott les7.akndt és gÖl'ögktlto] ikns 
('~yhhat lfnbshu l'g uralom alatt h taj . .. . JJ a ml t.lmo-
gatas me olt lIlegalaldlott l'omiLnok J , ,. . , egllilgyo)v-

u. é. XVIII 7. 

ré~z.t erdélyiek, térjenek "jSS7.U ti. göeögkeleti c,pv
hÚ7.ha. Ueménységc nézetünk fi7.cl'int nom cgé~;'~n 
I.IhlP lululI , mod il. vilúgháhOi'ú ut álT a csch- " 
J J """k C. üllgye QI·S7.<:lgl gOJ'og atolikussúgnak :ielenWs ,'_ 
87.0 viss7.atért a göt:ögkeleti. egyllázba. E7.t a m:):
g?,lmat il. llYlI,gall p.rotestilntiz,mus ónleklőd é
~o\'el melcgen tamQgatJa. Figyelmesen szemlélj iik 
Il ~t a m07.7'n.lm:,-t. moly az. erdélyi románság kö
l"cbcn valIasI teron most fog kibontakozni. 

. AZ UNT'l'ARruS KÖZLÖl\'Y Jegutóbb; szílln". 
ban a mag?',U1:kutl nya,ralotelep i ~m(' I'tetéséről ol
vastunk a JUJllUS hó 8-all tartott férfi konferen" 
J "k' cia elrasa ·apcsan. 

.A KERESZ'l'(~NY MAGVE'l'ö nyári 8zúmu 
gazdag tartalommal :ielent meg Vári AlbeJ't és 
P. Szentm.árloni. Kálmán szer kesztésében. 

KÜLFÖLD 

AZ AMF.RTKAI UNITARIUSOK évi na~y
gyíí léseiket május hó 21-27. napjai között t<1l"t~t. 
túk meg, Ezekben a napokban Bostonban töbhezer 
unitárius gyűlt össze, hogya kiilönféle Slervez(>
tekben csoportostiott munkák évi seregszemlé:iét 
megiartsák. Di. F. 1\1. Eliot új elnöksége alatt a 
megujhodott élet értékes eredményeiről adOtlk 
s7.ámot, l\.1Int érdekességet említjük meg, hogy az 
egyik szeTvezet a Warc lectul'cs felkért cliiadó.ia 
dl". B enes Ede, a mcgszűnt c~eh köztársas{lg ,"olt 
elnöke, aki azonban A demokrácia és a ,<lIlás c. 
előadását, amint arról levelében egyik banltunk 
értesit, nem tartotta meg. 

THE JOURNAL OF LIBERAL REHGlON 
címen az amerikai unitáriusok és lllli\Tel'l}lli!':lál, 
lapot adtak ki, mely negyedévp.uként a tudomá
nyos irodalom tCl'mését viszi el az ér~leklödő ol· 
vasóközönséghez. SzerKesztője Profess7.0l' dr. L. 
.T, Adarns, a chicagói unitúl'ius teo lógiai f«kult/ís 
f iat.al tanára és a ldadás költség'eihez a fakllHás 
is hozzájárul. Hozzánk ismerl"etés l'c beküldött el ső 
számában dl'. F. :M, Eliot, az amerikai unitil.J'ills 
tÍlrsulat elnöke, Emel'son nevei'..etes beszédének 
hatását fejtegeti, dr. K. Betli volt bécsi eg:vctemi 
teológiai tamll' az intézmény él' szell em hajú~úi 
lsmerteti. A newyorki Union Theological Somi
nRl'y tanára dr. W. A. Brown., az amerikai tcoló
giai tanárok nesztor3, az ökumellicitíLS és a liho
rál izmus viszonyára vonatkozóan mondja (~I né
zeteit. Ly/tlp- professzor és többen ér tékes könyv
ismertetést közölnek A sMrkesztöi bevezető ó!=; fl 

későbhi számok vC7.ető cikkein ek iRmeJ·tetése <1IT61 
tanuskodik, hogy a tudós fiatal s7.o l·kcsztö munlw
hu'sai l{özé az egész világ szabatlelvíi szellonwil 
is be akm'ja kapcsolni. Uj unitárius laptá l'su1l knt 
szeretettel üdvözöljük . 

.AZ AMERIKAI UNITARIUS 'l'ARSUr,A'J' 
elnöko, Dr. F. M. El'iot és Chal'les M. Wri.f/hI all 
gol lIoihírillS lell{ész szolgáltak IIZOII a ;iúliu ... hö 
4··én l'lldión közveUteit Istentiszteleten, meh 'et l1 Z 

európai kontinens uuit.áriusai r észére tartottak. 



·\~ OXFOHDT MANC.I:I ,ES:F~.R, .COI .. ~ ... E.a~ 
t I · 'totta Oxfordhll ndo atkollozesenek ob cn 

WO" ,tr 'b'[ " ' I S I s-
t Jo"., c','fo nlulóill idkalma O unnepe ye (' .. z ctlf " . . W D d 
t, t J lc't A szolO'{il atot dl' , . H. rzt'i1unon 

1(,'11 t S'" C ll. .' ''' .• . l '··· 
'loi'" "LJ,'",.k édesD ll ja az ll11ezei 19ar.~a oJa cs 

!;J] ,l" ~ ... ' l ' " , 1- ' ,. tan{II'a volt egykoron . Az IC Cl C\-
Ol'~",a g'os l l rll . J" d" " J " J"tt 
I 

' tC" '''''lb<>,' k '~ t vcmlé!2'c oa o IS mu wc o . 
ICtl nl. ln . " A- ~" ";. . • 

\ 
'I Jc ... ·lw\·csch b Hll'lcnkal professzo]', RClTl -

Z \'f~\'l,11 '" . ' . S 
Ilo'rd· ... j\IieIJlllir, II llcw~· o]·ki Uni~n 'T~lCOlog l ca~ .e-

, 'eJo"aflóia aki cl kCl'csztcnyscgnek a las1í~-
11]111,11',\ ' , ' ,." I ' 

J O" ""lrxizJlluo;;hoz cs hbCl'ahzm ushoz va o 
iliUS l ,,., o.' . , ' / 

viszony/a vizsgúlta ciŐ'HUlsaiban. Dl'. F',1\f. Hm ~. 
:1 pl'úgn i Husz Júnos teológi.ai J~~~lt~s t.anúl'a 
,,('dig a kercsz.tény ~z~ciológla ko:'eb~1 Ü\l·tott 
(' I Ő<ldú~ol,at-. Örvendenen k, ha il mmdell évhen 
IIl eg'hívoti. veudégclőft.dók SOI:i1b~n egys.zc..~' k~lo z~
\~;'n'i Lco lógiúnk tanitI'ai közül IS ycndeg'ul latna -

Ilak·vnlakit. . . .,. .. 
THE AXIS h címe HZ amel'lkal Utl l tc.ll'lU S 110-

rg.deli mozgalom lapjúl1ak. mely ismcl'Lcti, hogy 
H n't1asztú50k '5on'ln idra 1\frs. Rus-sel P. Wise 
lÍ1'uőt yúla<;zt.ottúk mcg' elnöknőuek. A titkár: 
Mr~. n. B. Flcl1'fu·C'll. fl pénztc'tl'os: hll's. ,ViIliam 
\V. ChuTchill. 

AZ I~rl'ERKA1'TO~ATJ R.ELIGIOTTS FEL
l~O'VSHIP. <lZ unilíll'ius ifjúsúgi Yi lág'szövet~ég 
az idei évben II ~;vl:'ljci Al'cegnoban tal't:ía meg kon
fel'en ciá:ját, aug. 7- ] 2 napjain il svájci szabad
eh ' ü Zwingli Bund táborhclyén . A vúlas7tmúny 
\';ilasztoLt tagja. F'erencz József lelkész kép''1' ise
letében 'riléz NJJiredy Szabolcs vesz részt a kon~ 
ferenci.ún . 

HALOTTAI?\'K. P Cl'czelné Kozma ]i'IÓ1'a Le
<ÍllyegyleLünknek két fiatal tag:ia: JózSCt Vjl ma é'S 
Sző/I'e Rózs i köliözött cl az él ők sorából. Min d 
kettő:iük et jJpfltő htnlll lelkés'l. temette. A csalá.
dllk és leányegylf'tiink hánatában őszi utc szívvel 
mindnyájan osztozunk. 

öZV. LOV AG A RLO\V VTRrl'OR~l~. <;70. SZf' nt
geri ce i Nf/fm ::\[ill' ia é let ének hctycnedik évében 
jún . 20-im elhunyt. Az elköltözött egyike volt 
awknak az uni.titriu~ asszom'oknak, akik örö met 
" ' 
ef:. Szctl\'cdest eg~'al'ánt Istcnbe~l bízó Jélekl{cl vi-
!j clnel~. s akinek megeng'cdtc az Isten, hog-y g'YCl" 
mckelbrn és llllok;i ihan ül'öm e toljé l" rl'cDlctÓi'){>tI 
Br/l·(/u(Íf.1 IsLv{m lelkipás'l .. tol' mondott gyúszheszé
det a :3rka<;l'éti temetőben. ~agyszúlTIÚ hútramn 
l'!l.~l ot.~ .l3i között yan dr. v ilfL't NY1redy Uézúné, 
Nos%O\·etségi.lnk fiu'adhata tlall főtitl 'll"l minden ·t·· ,~~, 
UIlI al'Il~S l~ozgalom lelkes résztvevője . akinek 
lIag~' hanataban m intlnyil:ian együttérző szívvel 
osz.tozu II I,. 

Női és férfi kalap naoy vá
lasztékban - l110delek után 
alakítást O I c s ó n v á I I a l ok 

ÖZV, Péter Jánosné 
V III .• Baross-utca 82. 

Öveg és porcelIán 
szaküzlet 

épületüvegezés 

BP" V" VILMOS CSÁSZÁR-ÚT R TELEFON: tl4-066 

Cégtulajdonos 

HAVAS JÓZSEF 
üveges m ester 

, 
HIV AT AlOS RÉSZ 

A GYERMEKVÉDÖ LIGA'l'OL <ileei t 110 dTb, 
á 1 P tikett elszá'molásn: dl'. Halász Jánosné 5 P, 
Lawnel' Kál'olyné 2 P. öZ\'. Ny il'ö Gézúné 2 P

t 

,Józan Miklósné 5 P, Heutler Gyöl'g~'lIé 4 p , üzv. 
Schey Ernőné 2 p , dr, Csiki Gúuol'né 2 P. Tonlai 
Lá~7. lóllé 2 P, Hécliger Károly 1 P. U,ivár i László 
1 p, Eng-el Györgyné 1 P, Djmén~~ Lajos l P , Iván 
XTal'glt 3 P , Vernes 1 p, L órúnd Tstvánné 
2 p, Hadk Imréne 2 P, özv. Jakobi Fülöpne :2 P. 
Buzogán:v Anna 3 p, Pauszpedi Kitl'olyné 2' P, 
dl'. Zsakó Istvánné 2 P, AI7..ertné l p, J ukl 
Kilt'{IIYllé 2 p, Belováry I sb'ánné l P, l[ol'geutha
lel' AJrl'édné 2 p, Fel'cncz J ózsefné 2 P. Sigmond 
Sándorné 2 P. PI:eyer Mária 2 p, 'Pörök Kidmúnué 
2 P. G~Tal'mathy 2 p, Borsos Zolt:hmé 4 
p, Póterff'y Gyula 2 p, Ben cze Bé.li:.lué :l P. Gáthy 
FüJöpné 2 p, dl'. S~ent-IvJnyi Józsel'né 2 r. Deák 
Farkasné 2 P, l\fihúly Rudolfné :l p, lI avHs .Jo
z:-:efné 2' p , Bal'abitS Is t\'ánné 1 P. 1\:0\'Ú<;5 l\Jil
mú nué 2 P. Összesen : 82 P. - A fJ,lJiijlés olkalJJui· 
?'al 1'1 helyszínen beszolfj{ilfalolf jelt'hUJek úro le
jcfben : dl'. Zsakó Andorué '2 P . H egyi Gndá!lé 
2 p, Polgár ~[aJ'g'it 2 P, Péterfi Júlia ~ P. ÖZ\'. 

llil'ó J":ínosné 2 P . özv. Háduly J únosné 2 p, Fürst 
Ö,lönué 2 P, J ú l,y Nándorué 2 P. vjtéz N~'i redy 
Géz~í né il p, Eng'cl Gyöl'gynó :> P. Összesen : :!4 P. 
- H elJJszínen feliilfizetés C"Íméu befolyt: 1. nap 
27 P tikett. kosár; II. nap 12 P tikett kosár: ÖSf.:.ze
sön 39 P. T. nyugta. f12 P: II. nyugta 19 P Ö U]. 
nyugta II P; Öss7..cscn lZ! P. Az összes eredmény: 
16(; P 98 r. Ehhől t ikeUek árllból ] 21 P . utcai g;o.-üj
tés bő J 45,98 p, 

Barabás I stvánné pénzhll'os. 

i<"4o& 
ci pés meste r 

• 

II.. Vi-u. 48. 
u, É, XV JII , 7 83 



Islenliszleleli sorrend 1939. aug. hóban. 

H O L .selylk Me" I SzolgfJatot v'gll 
C.-_.C.-::....::.......::.. __ -+1-".".'=on 61 'ban , 

A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4 . . • , 6,13,20 d.e. 9. Józan Miklós 

R 27 • .. Józan Miklós 
6, 13 d.e.l0. FerencI József • • 

ll. eil111 I •• re· •. I. IJi,uliU'1 
(Rákos-ulca) 

• • 
SJ Körzetekben: 
X., Máv.-telep. Yrrl. I • • bir 

• " " 

20 n .. Gálna Sándor 
z7 ... dr. Csiki Gábor 

6 
20 

d.u.4 

. " 

Ferencz József 
Józan Miklós 

c) Pesrkörnytken: 
PestszentJ őrindllaDlI \elep 6,13 d. e.ll Gálna Sándor 
Vnitarius templom .. 20,27 .. " Pethö István 

Dl Vldtken: , 
Debrecen, Hatvan-u. 24. 
Unitárius templom . . 

. Dunapataj, 
Unitárius templom .. 

Füzesgyarmat, 
Unitárius templom .. 
Hódmezővásárhely, 

Unitárius templom . . 
Kocsord, 
Unitárius templom . . 

Magyarkút 
Unitárius nyaralótelep 

Polgárdi, 
Unitárius templom . . 

• 

20 d.e.IO. Ferencz József 

20 "" Barabás István 

20 • " Darkó Béla 

20 ... Biró Lajos 

20 .. 11 dr. Csiki Gábor 

6,13,20 d.u.4. Szent-Iványi S. 

20 d.e. 10. Bartók Géza 
I 

liVEO és 
porcel/án szaküz!el 

ÓL.oM~RISTÁLYOK, Dlsz
MUÁRUK, HÁZTARTÁSI 
CIKKEK. ÜVEGEZÉS KÉP: 
KERETEZÉS. KÁ V{H ÁZI 
VENDÉGLÖl, K Ó R HÁZI 
SZANATÓRIUMI üVEG ÉS 
PORCELLÁN EDÉNYEK 
RAKTÁRA 

Bp. lit., Párisi-u. 2. (Váci-u. sarok) 
-: KIS üZLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRAK_ 
HIUestvéreknek árengedmény! 

MÁTÉ ZOLTÁlv 
üz/etlu/Bjdono:J T: 584-289. 

• 

OR SY ts EÖR 
• 

üzletében vásárOljon 

Férfi és női szövetek, selymek, siffon és 

vászonárúk. Mosóárúk, flanalek, mérték

utáni férfi fehérneműk stb ... 
• 

Férfi és női konfekció osztály: 
Kész kabátok, ruhák, pongyolák. 

Nb I Aláhulott dátumokon urvacsoraoszlas. - Egy- Esőkabátok, balonkabátok, munkaköpe-
hAli adó befizetését azért szorgalmazzuk, hogy végső eset-
ben ne kelljen hatósági behajtáshoz folyamodnunk, Pénz· nyek, munkaruhák. 
táros: Zsigmond LÖrinc. Hivatalos órák: délelőtt 9-I., 
délután 4- 6. Pénzbesz_dők: pesti oldalon: Lux Ernő, IV,. Petöfi Sándor-u. 3, az udvarban 
budai oldalon: Varga Jenő. Kérjük hivei nket fogadják öket Udvari helyiség _ kis rezsi. legolcsóbb árak' 
megértéssel. Ugyanök átvehetik a lelkés~i nyugdijalapra 
küldött adományoka I is. - Egyházközségünk csekk.zám- Hittestvéreinknek áreng edméDj' l 
lájanak sdma : 30.400. - ====~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

UNITÁRIUS 
RTESIT. 

Felel6s szerkesztö és kiadó: Ferencz Józs4tf 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Koháry~utca 4. Telefon 117wS29. 

Megjelenik minden hó lS-én. 

A lap 

azerve 

Előfizeté5i dij egy évre 4'- P, amely 
bektildhetö a 30.400 számú posta ta
kar~kpénztári folyósdmtára - (csekk
tulaJdonos : Unitárius Egyházközsé2. 
Budapest). 

tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség. 
A .Hivatalos rész" c. rovat a Magyar
orszá~i Unitárius Egyház bármelyik 

által beküldött hivatalos közteményt tartalmazza 

Utánaküldés kizárva! 

Uj eim: 
• 

A lap elfogadása eIÖfJzet •• r. kötelez. 

Nyomatott Maté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, vm., József-utca 61. - Telefon: l-392-59, 

• 
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