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Datk unitar iusok á l tal lakott kis 
rr.agyar falu . Hévixen ~1ü1 az észa
ki erdöségekból klszökellö előhegy, 

a Sólyomkő, az Oltot déli iranyú 
nagy kanyarulatra készteti. A 56· 
lyomkő hosszu lancolatát kijrilUolyÓ 
ezen cs&.knem köritlomu ka'ly<\o:ulat 
déli karajánél :ekszik Datk.. Ralta • 
túl rengeteg erdőségek medvékkel 
és &ekkel. 

Budap.st 1944 október hó 
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T ó Z A N M l K L Ó s 

Da tlt r égi neve Dakk ,'olt. ú rban 
Balázs 1868-ban megjelent ,,A Sze
kelyföJd leírása" CÍmű müveben m~g 
Dakknak nevezi a kis falut _ s mint 
irja - "ezen zugban megmaradt va
lamely dák telep lehetett, melynek 
lakóit a hévizi rómaiak rabszolgákul 
haszmlJhatták. E korban a hóditó és 
a hódított között csak ily viszony Ie
hetett. Mult évben - ír ja tovább a 
szerző - a már többször emlitett 
Sándor Ish'an dakki lelkész ker tjé
ben, egy cseréptál tőredekeit talál
~Jc, melynel nem annyira az idom, 
m int inkább annak anyaggazdagsá
ga meglepö, amennyiben a lE"1n!r6t 
lefele izmosodó edény oldala fene
kénél h árom hüvelyk vastagsagú. 
Alakja közönséges, anyagja fínom 
szemcsésfőld , hanem legmeglepöbb 
azon finom átlátszó s zománc
szerúen szilá rd m áz, mel1yel az 
edénytőredék ügy kivülről, mint be 
lülröl be volt vonva. 

Ez az egyedüli régi emlék, mit 
Dakk fel tud mutatni." 

A dakki nép igen csinosan öltöz
ködil(. A m enyecskék ósmagyarosan 
[ejükön szép szövetú fehér fátyollal, 
mit igen m úvészileg gőngyőlitenek 
fejükre; derekukon szíjjal kivarrt, 
cifragombos keskeny övet viselnek, 
mely Hévízen és Rákoson is divatos. 

A dakki tájbeszéd eltérő minden 
m ástól; - nyelvökben az Ü, ü és az 
Ö. ő nem létezik, azt i , I, c, é-vel h e
lyettesí tik. pl.: ügyünk _ jgyink, 
öreg - ereg, ördög - erdeg stb ." 

A falu temploma az általánosan 
ismert erdélyi falu si kötemplomok
hoz hasonló. Jellegzetessége, hogy 
tornya aránytalanul nagyobb mére-

ru, mint ahogy azt a templom nagy
saga megkivánn á. A templom körül 
embermagaságúnál nagyobb köfal 
húzódik. Mellette van a papi lak s 
tovább a falu házai szép egymás
utánban következnek. A falu székel,. 
lakossága szorgalmas templomlát0-
gató. ünnepnapokon buzgón imád
koznak, a munkanapokat pedig szor
galmasan használják fel, hogy a min
dennapi kenyeret megkeresheFék. 

li- G. 

A NAGYVÁRADI DlSPUTAClO 

há romszizhetTe.nötódik érlordulóiá::,!
emlékezünk,. m ely i\Iindszent hava 
20. napjá n k~ödöU az u r 1569. esz
tendejében Várad viriban.. 

A mai idok nem alkalmasak a dis
puta a nyaga felelevenitésére. De ::. 
törté.ne lmi megallóhely m ellett el· 
haladva. a multba visS't.atekintve, 
kegyelettel idenük Dávid Ferenc es 
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J ános Zs igmond alakjain keresztiil 
e ko r tiszta, emelkedett szellemet, 
m ell' a XVI. sz.ázad ziiravariban 
olyan e5unenyl kiutat talált az uni
tárh:musban, mely hosszu századokra 
e lore m egvilágitotta a szellem fe,ilö

desének űtjáL 
A disputáeió jelentös állomás as 

e rdélyi és magyarországi unitárizmus 
életében, annak fénye ma is Világit: 
s er eje é ltet es táplál a jelen terhel 
és megpróbáltatásai között. 

l sten á ldba maradjon azokn·k 

emlékezetén, akik háromszá:dJetven
ö, esztendövei eze1öU az igazság le l
kéért hauolva, amSI a hatalom nraJ 
és a vUatkoz.ásra egybegyűltek elótt 

blzonyságo' tettek.. 
Ferenc: József. 

XXIII. évfolyam 10. • sza_ 

• • 



, Egyházunk ideiglenes közigazgatása Budapestről 
.A m egszl1Llés kövclkc:Iltóbcu t öbb 

m enek ül: egyházi alkalm azott j ött 
B udtlpesW'C. Többok leJki!bcn fel m e
rült II gondolat, hogy ideiglenes jel
leggel felel& szen 'ilck k ell jtcz6,be 
venni az egyházi (lgJck legfelsö fo
kon való IrMyHáslt. K 01'IICS K dl

-man egyházi tnn1csos értekezletre 
lúvln egybe az egyházi tanácsosokat, 
közülük Ml'llIWCnn megjelentek ok
tóber H-én II budapes:1 egyházköz
ség ta nácste.rmében tartott értekez
leten. Az egybegyültek elhat.tirOZUik , 
hogy egyházunk közJgnzgat{lSl .kOI"
m ti.nyzö SZC I'VC, II " K tJpvfsCl6 TlIl! dcs", 
Budapl'lSt szé.khcllyel Jtezdje meg 
ideiglcnesen munkáját s végezze 
mindaddig. mig €In c n körü lmények 
k ényszere mIatt szükség vnn . El'I'!! fi 
jogalapo ~ II tordai hasonló Intézmény, 
valamint cgyh{Lzunlc fögondnokulnak 
ittléte, ős II főtisztelendő Püspök UI'
n.'lk dr. Galei J6;:s('f fögontlnoknak 
adott megblz.n.tasa. adja meg. Lehe
töséget pedig az. hogy az Egyházi 
Képviselő T an:icslUlk közel 20 tagja 
UlI"l6zkodlk Budapestcn és közve!len 
környékén s Igy a taná.eskozásl ha 
tarozalképe.sséghez szükSéges szám
ban mindig egybegyülhetnck. 

Az értekezlet uttin az E. K. Ta
nács tartot:a meg elsO tanáesiilesét, 
m ely foglalkozott a tisztviselői állá
sok és bizottsági elnökségek behe
lyettesi,tés útján való be:öl tésevel, 
rendezte a lelkeslol flzetésulalások 
ik:él"dé8ét, gyorssegély t ula.lt a mene
ikült egyhfizi alkalmazottaknak s be
taditoUa a zt n flllUlkát. melynek 
célja, egyfelől a menekUlt egyh ó.z! a.l . 
kalmazoUnkl'Ól való gondoskotlns, 
másfelől pedig az egyh.'Jz ilgye!nek 
mlnden vonalon \'a16 kép\' lselete. az 
alkot6 egyházi munkána k a nehéz 
idök közepet ~e ls nllnden el'ö\'el foly_ 
tatása. 

A "Magyarországi Unitárius Egy_ 
ház ideiglenesen Budapesten mGködö 
Képviselő Tanö..csúnnk" kö\·elkezö 
olyan tagjai laltózkodnak Budapes
ten vagy köz\'etlen környékén, akiket 
e tisz:ükre egyh6.zunk u,.lkotmányoző 
t estülete. a Főtan(acs vdla.sx.lott m eg: 
dr. GM MUrMs ts ilr. Gcld JÓzse/ 
t6g0ndnokok, Gu/Ily ZlI19lnond. ko-
10Ulv!lr1 és ' >é/cr La jos I3zÓk~lykc. 
resztúri gtmnllzlu.ml Igazgatók , M ó
tIlt ZlIfgIllOIr(f, dr. -elte::: Gyulay Ti. 
bor, RclclII(,·" Dll/o, I(O t'(/CIt K.í /mdll, 
dT. Vnjlf,a B (.lu, d,·. vi tt:- N yired ll 

GtI::o. választott t agok, tovlibbá ti l" . 
A bl'1Hlbdllyu i E dt', Csiky AII>CrI, (l r, 
Sal€lIt- l oonyi Gdbor felUgy eh5 goo<l
Dokok, d r . Csi1..·y Gábor. Uw Lfljo.~ 

cs~l·ese.k . dr. Gál Kelemen ('IS (I r, 
Gdl Zsigmoml állf.J1dó bl7.oltsúgl e l4 

nökijk, minI az Egyh {iz l Képvlsel t'S 
Tanácsnak tisztségükből ~olyÓa.n tag
jai, 

A Kóp\'lselő Tank.s tőbb behelyct
tesitést eszközölt, mclyekről bpzár-

Október 31. 
évs~rlt:·adoJc óta IZClfjy iilwcpe (I 1)1"0-

t estáltI> egylui;;;.a"ku(llr. A nil/Hmm miii 

dOI {;VVOII. ors.t·úgol; 111é1'eta. ünll op
ségek "ker et ében cmli·kalü nr., ·lIIcg 
a lcercszt(mység lI!egrc/orllui/tÍ8llról. 
E z é!;bell aligl!/l lesz aIt.:o.lllllw k 1111-
so II ló 111 ódol! cmléke::1I ii /I k. 1\1 1111 ba:

tlézö lelkUni. /ú ssa 111eg a l·iyi ill{,I· .. 

k ivivott credmC:uyei t s tgyckcz.:iiflk 
azok t lyOlll eiU tijakk.<d !la::dll!lltaui 
IItpiillk l elki kill c.scit. Elk6p;:clhclct 

lell s!ámuII1,;ra, "ogy ősei/Ik szelle
mével ell€lI/ .. e~ö tilctet éljihll.:. 11111..'1 
"ittel, lilás moggyő::ődéssel, mrls bC4 
c.~ijlf)ttel~ mint ~I öseilll· .. let/ik, bleL 
S;:/ÍllllUlkra IICIII lehet e :("I1 a lől/WIl. 

Egylllj;:ulI1.·at lIégy l.rvsz{Í.zocloll k e
resztiil sok megpróvciltalcis úte, (lC" 
lill Jévin alapVető tételeihe::, mi/Id-
1II0fj(lllllyi csapást túlélte. L egyen a 
reloTJllrición.ak ez a e iilll/qJC e/susor
mm a tllaglUlk cgyélli !T/ormlic iajll, 
Nézzcn mindenki s,:-cmbc őn 1II.at/O "al. 
N e /é/jiiliT" a 1IIa.91111k mC!Ji.mlerésé
lől. Ss ha illegislncl·l iik hibriillkat , If:
fjye/! batorsáfj llllk a::ok "' (I!lIUI!." ('Wtt 
való bcismCl·ésel1Cz s a=uClÍ.n igye
h·Czt: iÚrk 1IwY IW1.·,wz mf ltOOl1 fjOllClol
kW"i és cselek ednI. L C!lyc lI c:: a. rc
/01"máció betti/ii"", állulldó 8 1Hilldig 
épi/ó szellemü. K . G. 

A menekültekért 
210- 194<1. esp. 

K eüves Unitárius T estvc reim ! 

Nagy megprób álta tások ideje ez, 
n em csak azok számá ra. a k ik kifo5Z
tolla n, haj léktala lluJ á lla nak :\ kö
ze lgő le l elött, ha nem a m i számun k
ra is. kiket Isten hasonl6 sorstól a 
lIla i n alI ig m egkim Ht. A m i Ilróbú nk 
abb ól a li , hog y él -c s·/lÍv iinkbell It 

testvériseg é rzete és teJjesitjiik-c II 
belöle fo ly6 kijte lességet, vagy csak 

ta rolatt csak legk6zel~b adhntunk 
számol. A KcpvisC:lt'S T andC!'J Irodája 
II. budapesti egyhhközség kön yvU.r_ 
termében m{\kÖ(llk. te.Je.fonja: 317_ 
529, elöadója: Fcn:flCZ ./d::;sc/ 1e.lk6sz. 
ak i dtHtl tt'm ls meg,alálható 380-088 
telefonon. Egyházunk alkabnazottai 
és tan1(So~31 . ha m enekülésük után 
m egá!la"J>Orltnk, kötelesek az egyházi 
clöndón[tl holltl.l1.ózkodásukat Il"ásba.n 
j (:lenleJ"lI. 

fr ázis volt az a ml ajkunkon. B izo
lIyits uk be. hog)' j ó unitár iusck, j ó 

m agyar ok vagyunk. A~l, amit l sten 
szám u n kra még meg h3g~'OU . m eg
ta r tott : otthonunkat, r uhaza tunkat, 
r ilIére inke l. é lel m ünket osszuk m eg 
m enekiilt testvércinkkel. Ez lesz az 
egyetlen uuhlja a h;ilának is, mell yel 
Istennek tartozunk, azert. hogy meg 
cliink és v an h ova. fejünket lehaj tsuk. 

K eth'es AtylimCiai! kevés szóval 
szólck H ozzátok, "t r tse tek lJelöle so
k at cs cselekedjetek m ég tőbbel ! 

Adományaitokat h ozza lok. ill etve 
kü ldjétek s ürgösen lelkészi hivata
lainkba: V .. Kohary·utca 4.. és IX., 
lI ögyes E ndre- u tca 3. sza m. 

A j6 l sten legyen m indnyájunkkal! 

Budapest , 19-1 1 cktöber hó 5-én. 

Dr. Cs iki Gabor 
espe res. 

FEL HI VÁS 

a sz6kely ke re szt il r i cs aJtalaba n a 
s :r.ékelyföltll un itár:ius kÖZeljiskolai 

t an ulókhoz! 

F clhivolll a székely Föhli unila rius 
közé lj is ko la i tan ulóka t, hogy ta nul
m áll y l iigyeik folytat asa es rendezesc 
erdekében. sziikség cselen . fordul
janak hoz.za m tajékozasér t és útba
iga"dtásért Buda lles je n a Koha ry
utca 4. szam alatti un itá ri us lelk,észi 
h ivatalban naponként déleliHt 11 és 
1 óra között. P e te r Lajo s tan· 
ügyi rö tanáesos, székelykeresztílri 
g im názi um i és Ilolgtiri iskola i igaz

gató. 

VAsAI~NAI' OI!:LUTÁNl ISTEN· 
TISZTELETVN K .. :T októbe r Illi 22-é· 
t ől , tekin tettel ali clsötélitésre vonat· 
kozó újalJb r endelkezések rc, nem G, 
ha nem 5 órako r tartjuk m eg a Ko
ha rY4 ulea 4. sz. al l1 l11 t emll lom b~n . 



, 
Kedves Unitárius Ertesitö 

Levelet hozott a posta. A levél 
valahol Magy:u'orsz5gon kelt a 
foly6 háborüs ev októbel' hava
ban. Egyik kedves atyánkfia kül
döUe, - mint maga írja - azzal 
(l célb!, "hogy unita ri us test.\'é
reim llitet és erőt. merílsenek be
lőle". Készséggel adunk helyeI. le
szü.kitellt lapunk hasábjain is CIl
nek a levetnek azzal a hittel. hogy 
e redeti célját eléri s a nehéz na
pokban biztatáské.nt fog halni az 
olvasókra. Ime a levél, beszéljen 
a to,'ábbiakban: 

"Az alábbiElkal~ azzal a szán
írom, hogyha alkalmas ar-

hogy többi unitarius testvé
hitet és erőt merítsenek be

lőle, úgy közöljék a lap hasáb
jain. 

Manapság, amikor mindannyiun
kat elfog a csüggedés és a sok 
romhalmaz, pusztulás hil'-<lra sok
szor reménytelennek . látjuk a jö
vőnket, hadd Oleséljem el egy 
halálra ítélt cseresznye ágnak a 
történetét, mely diadalmaskodott 
a halálon s valahányszor csügge· 
dés fog el, erre gondolok, hogy 
~röt merítsek. ebböl a csodálatos 
életeröböl. 

Tavasz volt, a cseresznyefák 
épp, hogy bontogatták a virilgu· 
kat. A kertünk sarkában állott 
egy vén cseresznyefa. Hogy mi· 
lyen öreg volt, magam sem tu
dom, me!'t pendelyes gyerek ko
romban is ugyanekkorának láltam, 
ma már pedig a második évrtized 
is mögöttem van. Ki is -kezdte a 
vén fát az öregség s minden év· 
ben találtunk rajta elhalt, száraz 
ágakat, amelyektöl meg kelleIt.: 
szabadítanunk. Ültett ünk is meI
léje egy csemete cseresznyefát, 
hogyha az öreg fa kidől. legyen 
helyette mindj3rt utanp6this. A 
kis fa azonban nem akart fejlöd
ni s rajöttünk, hogy az öreg fa 
nyomja el, különösképen pedig az 
egyik vastag ága. Az ág hatal
mas volt, közvetlenül a törz.sbŐI 
nőtt ki, majd negyed-részét ké· 
pezte a koronának s ha Jevagjuk 
a fa is egész csúf, csonka, félol· 
dalas lesz. ~légsem volt más meg
oldás, az ifjü nemzedék itt is 
előbbrevaló és az ág sorsa meg 
volt pecsételve. Sirt, könyörgötl a 
fa a fűrész alaL~ s nagy recsegés· 

sel esett az ág a földre és éktelen 
nagy seb maradt a. helyén. A se· 
bel megfelelőell bekötözlük. az ág 
pedig a többi száraz gulyhoz ke. 

,rült, hogy maj dan kiszáradva tűz. 
re kerüljön. Többe t nem is gon
doltu nk vele, ha mfutnap szemünk
be nem ötlik a farakas tetején, 
amjn~ élő tarsait megclözve, hófe
hér vini.gaival gyöllyörűen pompá
zott. l\'[eghatoilt mi,nket a levagolt 
ág erölködése és szívóssaga, hogy 
lekóko,dt bjmbók helyett gyönyörű 
Yirágpompaval gyönyörkötlfetelt 
benllünk€l~. Pedig a kora-tavaszi 
éjjeli fagyok könnyen végezheltek 
volna vele. A szorgos méhecské.k, 
mintha megértették volna a hal
dokló ág néma küzdelmét, mini .. 
egy búcsúzóu! körül döngicsélték 
és felkeres ték a virágkelyheit ép
pen úgy, mint élö társainál. Az. 
tán lehullott a sok virágszirom s 
a száraz galyakat úgy fedte be, 
mint a frissellhuJott hó, vagy 
mintha egy virágvasárnapi virág· 
szőnyeg terült volna ra. 

T öbbe: nem is törödtünk a le
vágott aggal. A kert sok mWlkát 
ad, még akkor is, ha az csupim 
néhány négyszögölnyi. Ásás, per
metezés. palán tázás, mind·mind 
sok gond ot okoznak. 

Lassacsk án elérkezett a gyü-

OL VASO l NK H OZ 

lapunk formájának megváltozasa al
kalmaval is változatlan szellemmel 
kívánunk szólani. A mindnyájunkra 
nehezedő helyzet következtében, fel · 
söbb rendelkezés folytán. kénytele
nek voltunk lapunk terjedelmét a 
;elenlegire korlátozni. Ezulfln is, ha 
nem is a régi böségben, de igyekez
ni fogunk olvasóinkhoz. egyházköz. 
segünk híreit eljuttatni. Szólani fo 
gunk a szeretet szavával s megértést 
kérünk. 

VALLASTANJTAS EGl'UAZKÖZ. 
StGÜNKBEN. Híveink szives ludo
mására. lion uk, hogy a rend kivüli 
helyzetre '\' aI6 tekhItellel a. vallásta· 
nitást egyh:izközségünk tauacsler
mébcn (V. ker., Koh:íry-utca 2--4. 
jobb l épcső, I . em.) vD sárnDllollkcnt 
délelött 10 órakor. közvet~cn ii l tn : 
Istentisztele' után ta rtjuk meg. Kér
jük azon híveinket. kiknek akár nep 
Iskolás, akár pedig középiskolás 

~~I.~sérl.elő nyitr II a. zöld lombok 
kozül Vidáman kandikált - l - k. 

• • I.<:U\. 1 a 
szep piros, ropogós cseresznyék 
~egkezdödö'Lt lL cscrcsz.nyeszüret· 
Nagy volt a sürgéS-forgás a ese: 
resz:'yefák körül 5 egyik kosár a 
~~tk.. ut~n lelt meg a fa edes 
.,yumo!cselVc! a SZorgos kezek 
nyomán . E gyszer amint a farakás 
mellett álltam s odapUlantv 
megbaboní~va néz \em a tavassza~ 
levá.gott agra, az agakon végig 
ap.:o c~ereS2.nyék piro~lottak kis, 
csokevenyes. zöld levéLkek mellett 
Egy ideig csak némán. földbeO'yö: 
kerezett lábbal álltam, aztán ~za
la.cil:am Édesanyámért és együtt 
bamuJtuk ezt a csodát. 

Mert csoda volt! - A kilartás 
az élniakarás. a halálon való gyÖ~ 
zedelmeskcdés csodája. - Ma a 
csoda várás ltorat éljük. Szemünk 
a beboruJt lálóha.!:art kutatja os 
görcsösen kapaszkodik abba. a kis 
kék egdarabba, amit még nem 
nyeltek el a fekete fe llegek. E b
ből a kis égdarabból várjuk a cs(}

dal, holott naponta e lhaladunk. 
melletlte anélkül, hogy meglát
:p.ank. Nyissuk ki a sí'.eOlünket és 
lássuk meg a kis csodákat s ak
kor nagyobb lesz. a bizodalmwlk a 
nagy csodák iránt IS. 

Belovári Istnin. 

gyermekük van, hog:\-" egy levelező

lapon lelkészi hivatalunkba jeleDt· 
sék be, bogy gyermeküket melyik 
iskolába. iratták be. Amennyiben a 
valJastauilás említett módján \'últoz
tatha tunk, (Igy azt a jelentkezetlek. 
kel közölni fogj uk. Tekintettel II 

rendkívüli helyzetre, hangsti lyoz· 
nunk kell, hogy a gyermekek testi 
epségéér' felelósséget nem va llaIha
tunk, bá r mindent megleszünk, ami 
tő lün k tel hető lesz. 

ISTENT ISZT ELETET TARTUNK 
Koháry-utcai tcmlllomunkb:1ll no
vember hó 15-én dt:lelött 9 órakor. 
egYházalapitó elsö Iliispökünl" Di \'id 
Ferenc halálának évford uló emlék
ünnepén. A slolgálatot, Szeut.lvá n)·j 
Sándor \'cJ:el/j lelkésJ: \'égzi. 

l\lcnekiilt lel készek lel'cletése k ÖZ

vetítését vüllll ljll F ercllcZ J ó:tS"f lel

keszköll tIlkál'. time: Budapes LX" 

Hogyes Eodl'l!-utCII 3. 
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. .. ,"l<!g :agjs. a X&rih·et~gtlek. még 

n eoenl el4. ba megfiseJ '.I é \i tag
e p dij3t. ban~l d, " e.. lélekkel 

11 :.s.!.:ll kcll a k~ rl\.s ro mU.t ! Sd
,"u en fugadjuk 9% UJ ,)cll I.: t ka6ket 

~ ! Kön~ .... ürunk is so rA,!,.lk rende.!

t u:eséN. ill .. "Dd.w bé', ÖD. délut.!!1 
. rsejö\"\l ..... 4 Ú .. óra k'izót t., m'.'" 
u n M e.... ........ h~:~jeo ~e:J' ~ ~'-iz 

• . .. 'lWtm...s.·yi mes ,,,o.. 
l: hel."en k er."lU kah'~ n.n~t\"~ 

M1.."'\lreI. Ilbu At .. rlindenid " ruhats

mt s ami rsak né1ki1!(bh!tő. kU!d~ 

.. N;5st5\~e};: ( K <lM.!'y-'.ltes 
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oekil.'tje'..nk n ,h3, \mM ti'lÓ nélkül 
némcl;. a :8 elé. Regi köt6a l;.tól:..u 
Ital is keek,. mer. ~ nutnka -

Dr. l rin upJo ~;'b.l.p Berde 
bimttri.( IÍuére u. 1" 3 l L iskolaJ 
hbeu befoQ1 adominyok n..nJ&ti
ri : Arloy G~ 1-1, dr. Banbá-

&J Rabrvl,)i ~ 10. BiM lll
.. SO, B~~..s Fle:e .... r*é !..'O, BeJoYli..~ 

IShi"'~ l~ ikrE pe BéJine 30, Dr. 
&="'Ml J in 6 50,. Brnes \ í......-hé 

nn.ogá:ly .ot'" ...... 5. CUgledy Jö
t ci 00. dr. Ocikf C',.iP'''">i!é 10, Fjbib 

%.s. ji"l;.zöe- FaR_'11 Is-"'ti,ny 6. 

Gibar " Na!"'" S. mdó B Phé H, 
B .,lin Ji,.. '" a. He:ged:üs Gr...t!~ 
10, Heg< - S:Uan,l U , Iti.o l.largl.': 

is ( '\djs!iG. J""r...t" Fű.J.Op::~ ... 4:". 
R:lp!3~ Sr!itOS '\!i!!rJu U. K id'" 
F6iea: 9 . ön. Ki!ooti K's J ........ -f1é 

dr. S"V"'!O\j Els Jm6 SO, ~~. 

KQ:;iry E-",~ 10.. lla~ Pite::- 10. 
V iN· ! "!i' 74h b 10, d:-. :UOksSo~ 

Gym!ore 10. dr. YW"\'ay Á.."'P.id 
Otos 'c§n 100. X"'-~_ ..... _. . -..u._ .. ~, \.wt: 

10.. fio>. X y""''''''"""y C h ;.~ u.. d:-. vi
t& Xyi:t:d), Ghi". ~t. X s".!ecly E::>
e ?'"'ll l2, d:'. X~5' ~ ~t. 
&n. d:". X ).'k.,t!:j> JOio, .... tf. u" p",J1t,. 

P a d lUrUy :ss. ptiey G&a 30f !dt:. 

ft 4G. N.by 'ra""'" ll, Ncls 
A'tr'i~ n. PRaft G~ 40. a . 

!ti CJU!a ss. dr. Péte."'tt)r .lft)(i 

... ~ ~ U. Pu!glr ' ''':-go., 

N6sröV"C~n}I; nev~ben M !h k ij· 

"'önet('t mondok núnd3..v>k n .. ' _k. a klll 
~ D r . I\'án L.<\.s%ló cmléka18p-Berd~ 
bizott.."~\8" r-éSWre az alább nyugtt. · 
%Qtt. adomán yokat ru:. elmult iSI( >\,\ 1 

é l' tolyrunAn houánk eljuttAt ta.k . 
K oloU\'i.rOD Hatos Sl\muel VL 

glnm. tanuló, btizöd.l srtjleté&U 6T? 
geny Sl::ékeJy gyermeket., Budapeste.n 
Benaeru Judit fels6lparlskolaJ nó
..-endeket :anIttatjuk. :Miután a t a n J_ 

tás foly tatólagos, kújük W \-es ado

msnyalkat jelen tané\"bea Ls. Bo!~ 
g:a..n lrlultom.. hogy sokan vannak, 
s.k1k megértve a Demes ce!ü munkAt. 
az ndalrozó.k táborához csatlakoztak 
e2 ~'ben e.\őnÖr. ~ ano§! megnyug
tatóbb, men 8% egy gyermek i { lére 
eJÓirnny"zot1. De'\'el6si költség minden 
_ .. . :\ • . • _u'·ednl ' og ...... vs · .m,."s s:r.er lD. enl~ ~, 

8 jli\'6be:l is. Sajnos. \"'8DDak olya
nok is, skik megfeledkeztek ~ 
tükr6l:, de 3 jclen ta.név ben jóvátehe

tik. mul"sz·§snlmt ez ügg yel kapcso
la.: b-"39 

BudaPn'l. 19+1 október hó 2 ti .. 
KdbIoki X is Ja--..öM 

elnöl<. 

U. Pe .. ··czelné K O'7Dl1J ~ T d .,y. 
egsltt 17, &iduly Já!'OS!'é 6. Rh;ll. 

ger Ká.'"Oly 20, R&le.'" Va!érla. Du· 
mahSMspti SS, Sclurudt Gusrtá. né. 

\ ·ss Donka 30, Sepsi .Js ...... $fié 6., Sig. 
nvmd s3.odorne 12, sb'to::l ' ObQly 

P.ili!;~ 60, dr. Su.rá.nyi Ede 90, dr. 
S mS' .-\ n"3 -10. St gedi :Mirta 10. 
S:=i1áni J.,""9lmánné 2. :::ukely K~ 

"sh"d 6&. dr. Tsutfer Beláné 30, 
'I'oil' y=h R I)bc i wé :!o. &::V. Tö."'Ök 

R §lm1§nne 10. t)j~ T diS7Jó -ts. vi

t b " " d3dy .-\ lberme 20. Vértes Je
Dő P. 'i6. fill.. özv. nnlg .Fe-
. ( ... né Kssss 9 'WeltllI. J"q ~/'é 

• • 
P.iJ. Yi.ris IS., ZS1gmODd L6rine 10, 
c, n ' 1640 P . i 6 filL 

S~ A lr.ek . X )"tJ9dij 

lati:~t ja.n."'3; dr. K E! Mb'$5 P§' ''é 

20 P . - Xó&-:öm.wg- jaDdnl.: .Albert 
J~é Uigdlj 10 • ... ,.hakán -.r.ak 

tak jar.iza :!5 P . Be\~es "· .... b>é ado
miop 100 P . En~ G~ (Tar 

~ js~"'3) ~ P , \(ajar Péter 
( boiflbaki!'(lS1JJ:ak ja~~l 10 P. Ku· 
ti Ki.roly &; f .g- ege ( bvnbekáro--

ra) -tS P . Bot .. • -to =. "'end'e Ir
ca S P . cav. S-~hto!' E:: , """'é ( bad.' . 
t..."T:lt. . ! 'iL--e) 4 P . U~'"'Y I ásrlA 
t'l"!\a:' ~ JG,Ti.""'3.) 16. (tu' .... . 

Istentiszteleti sorrend 
november hónapban : 

A) Templomokban: 
V., K ohhy·u. 4. 

5, d. e. 9 Sunt·h4..nyt S . 
d . u- 5 Ba.ra.bda lstvln 

R I2, d. e. 9 
d . u. 5 Szabta F e renc 

15, d_ e. 9 Sunt-IvA.nyt S , 
19, d. e. 9 Barabh lstvin 

d. u. 5 Kereki Gibor 
26, d e. 9 Swlga F e.rene 

d . u. 5 Kereki G fibnr 

U wtárlu. :!!,U 116 Hh 
OC. H6nes--u. 3-

5, d. e. 10 dr. Csiki Gé.bor 
d. u. 5 Sebe Ferenc 

12" od. e. 10 Ot6 Lajos 
d, u. 5 F erPDM'. J Ó l ef 

19, d. e. 10 Bencz.eYArton 
d. u. 5 Pelerffy Mihály 

26. d. e. 10 Sebe Ferenc 
d. u. 5 Bencze Márton 

B) K6rz.tekben : 
XL, Bc< -kay·ú t 5. 

Re:. tempL 
5, d. e. 12 Szolga Ferex 

II .• Toroclt6-t!:r l . 
&et, tempL 

l!, d. e. 12 K e.re.k1 Gibor 

cl VIdOk , 
D UDapa ... ·j 

5, d. eo 10 Török Elek 
d.a3 . e 

12, d. e. 10 Kel~m~ Imre 
d.u.3 . • 

)9, d. e. 10 Törölt: Elek 
d. u. 3 . .. 

26, li. u. 10 Kelen:en Imre 
d. u. 3 . • 

kSrOSultak javaral 10 P , Bencze 
Béhiné (tagdij) 2 P . - A BetrtSe m
~.taig ja.t:cinl.: Péo!:!. ,\!arl3r-ne ( Ba
los Simuel jav--iJ"a) 3 P . Kádár F~ 
1"C!lC 2 P , \1a.rg::l ls!tioné 2 P , Uru
tAriu.. Leanp."let 2 P . Pawp:ztl 
Károl).' t P . dr. Kaplay ~ t P. 
_ ZA. hic; t.eMpIo .. jtJcGnJ..' Ku:i 
K ároly es fi!:!csige 6s P. - .vt:2i~

kiiUek I!IC9jj!l~: ~,.AAeJy Ko
csini 200 P . l..6rinc:z ZOltán 2 P . lIn· 
re RSro!yDé 6 P 20 f . K. "átéL.,
zo:tá!l: 1 OS P . Demjén El:.--d..'"1!; :!o P. 

.. ...:.)' no' ""ros. ~1I-- _ ..--

SreR:1 "á dI" es ki2d óhi-ntal: Buda· 
p Ii , "\1_ K obUy·Uk:a .... T .: llt·~ 
Q-, U;Si i m lssrim : _Dl.. F ddiis 

- és kiado: SZE\~-IV~\..'""YI 
.Elörudisi dO ca f: n"t: 

5..- P 1iJ:i.. lftddenik minden bi 
15 fn A Jsp tula jdO" 2 'S B rubll I t i 

t:I1iQrill.5 EcThjd:i' E,. 
~ Y.ilé & .. 6 -
Buda:;x:n. vm... Jóa . '-Ulea U . sz,.. 

~don: 139 25$. 
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