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Az "Unitárius Jöuendó" utolsó számának a megjelenésekor dr. Varga Béla mdr nem volt az

között. A szomoru hir

későn

élők

érkezett hozzánk, de elég korán ahhoz, hogy megdöbbentsen . és megróz.zon.

Nehéz megfelelő szavakat találni arra, hogya veszteség
felett érzett fájéIalmunkat mélt6an fejezzük
,
ki. Dr. Varga Béla nemcsak a családjáé és az unitárius egyházé uolt, melynek 'főpásztori palástját évekig
uiselte, hanem a családi kör és egy felekezet szük keretén messze tulnöue. a tiszta tudománynak ' hivatolt
mivelóje. a magasabb emberi
szellemnek olyan képviselóje volt, hogy faja és nemzete jogosan tekintett
,
büszkén reá. Tudásának erejével a tudományt el6bbrevitte, oz i'gazi tlld6.sokat jellemzá alázatos lelke szár~,
nyatáSával t~rmészétszerüleg emelkedett embertársai fölé. 'Neki nem k.ellett törletönek lenni. hogy érvényesü/jön. Élelének célja a szellemi haladds 'eltünés nélküli munkd/clsáoal az emberiség /elki ügyének a

szo/gá/ala oolt:
Már tanuló korában éles elme és kivételes szorgalom jellemezte. Tiszta jeles érettségi után a tanári
pályára készült s egyetemi tanulmányainak kilünő elzégzése után a kolozsvári unitárius kollégium tanára
lelt a magyarr, latin·, görög-szakon. Egyetemi évei alatt szaktárgyai mellett a filoz6fia tudományával rend~
szeresen, alaposan foglalkozolt s az európai hirü dr. Böhm Károlynak legkivál6bb tanitványai közé tarlo~
zott. A logika és értékeimétet tudományában, melyböl koron doktorátust szerzett. oly mélyen merült el, mint
kevesen kortársai közül. Az impérium 'változás elölt mint egyetemi magántanár a logikáb61 éveken át elö~
adásokat tartott, amit csak a külsö körülmények miaU kellett megszakitania. Tudományos müvei a Magyar
Tudományos Akadémia költségén és kiadásában egymás után jelentek meg. melYek és a szaklapokban
'
,
napvilágot látott dolgozatai korán a legkivál6bb tudósok sorába emelték. Nagy és biztos tudás, logikai kö··.
vetkezetesség és fejlődés s az itélöképesség tisztasága szép jellemvonásai közé tartoztak.
.,
14 évi középiskolai tanári müködés után lelkészképesitót szerzett. majd teol6giai tanári vizsgát tett
s nemsokára a Teológia Akadémián a bölcsészet és neveléstudomány, hillan és erkölcstan tanára lett. Nehéz kérdéseknek szabatos és érthetö megfogalmazása, könnyebb tárgyaknak tudományos mezbe öltóitetése
s azoknak világos elóaddsa nem közönséges megbecsülést biztosítottak számára tanitVányai körében. Eleinte
kemény harcot folytatott a Teológia Akadémia szellemének és szinvonalának emelésfMH. Nem rajta mult.
ha komoly törekvesei megfelelő sikert nem értek el.
Teológiai ,tanárrá választása után nemsokára a szegedi egyetem is tanárnak hivta meg. de erkölcsi
érz.éke nem engedte, hogy a csak' imént történt egyházi bizalommal visszaéljen. A késóbbi meghivásokaf
sem fogadta el.
.
1938·OOn a fáradhatatlan munkássógu és nagy tekintélyt képviselö Dr. Boros György nyugdijoo vo~
nulása után az egyház akkori belsó zavarai dacára egy1}angu.lag püspöknek válasZtották Azt lehetett hinni,
hogy tudása, jelleme és tekintélye a szélsöségekbe is átcsapó belső harcot leszereli. Minthogy ez csak lát·
sz6lagosnak bizonyult, a nyugtalanság az egyházban továbbtartott, ami sok keserüséggel töltötte el. A kialakult helyzet miatt elkedvetlenedett, tapasztalt és eröt jelentő tekintélyes emberék az egyházi munkamező-
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igyagyakorloU és megbizhat6 munkatársak hiányoztak oldala mellől. Omaga
tisztán látta nem egy munkatársánál a háttérben folytatott egyéni önzö törekvést, amiről azonban %áThozott
természe/énél fogva csak bizalmas baráti körben beszélt. Egyebek között az "Unitárius Jövendó" önzetlen tötól fávoltarlotlók maguknt

8

es

rekvéseivel feljes mértékben egyetértett. egyházi szolgálatait méltányolta, a lopnak eleitől fogoa elöfizetője
olvas6ja volt. a kritiluít szükségesnek tartotta. Munkatársait és azoknak iellemét igen jól ismerte s öket értékük szerint becsülte.
A kisebbségi sors, medd6 munka és s;Zélsóséges egyházi helyzet már korábban meglámadolt idegeit
egyre őrölte s val6ságos megkönnyebbülfjst jelenthetett számára. midőn tudományos irodalmi munkássága
elismeréséül., a Corvin koS%oruval kitűnletve. egyetemi tanárrá nel'e:zték ki s ő a főpásztori palástot 3 él'

után letehetle.
Mint teol6giai tanór irni kezdte az unitárius "Hillan "-t. amit püspöksége idejében is folytatott. A
közl'élemény öt tartoUa erre legalkalmasabbnak s tőle l'árla a még mindig nélkülözött unitárius hitfelfogásnak rendszeres és meggllőz.ó erejü megirásál s a nagyközönség elé bocsátását. Igen nagy nyereség l'olna
az egyházra és a tisztult vallásos gondolko~ásra. ha ezt a munkát befeje;r.ue hagyta uolna hátra.
Számtalan tudományos cikke és népszerü előadása mellett neuezetesebb müuei: "Valóság és érték",
liA logikai érték problérmija". nA subsisfencia fajai". "Az indiuidualitás kérdése", stb. melyek még sokáig
fogják az egyházban és tudományos világban azoknak szellemét foglalkoztatni, akik a tudomány mélyebb
kérdései iránt érdeklődnek.
Tagja uoU a Magyar 'Tudományos Akadémiának. az Erdélyi Muzeum Egylet bölcsészeti szakosztályának, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, az Unitárius Irodalmi Társaságnak, stb. Nagy tiszteletben részesiteffék a külföldi unitáriusok. Megbecsült emlékét szereltei mellett nagyszámu barátai és tisztelői is őrizni
fogják a sirig. Pihen/én csendesen s szelleme éljen örökké I

•

Dr. Varga BéJa egyetemi tanár, volt unitárius püspök április 11·én hajnalban halt meg tüdőgyulladásban.
A háztól Benczédi Pál kollégiumi vallástanár imája után a templomban ravatalozták fel. A temetésen Vári Albert
teol. tanár mondott imát és Főtiszt. J6zan Mikl6s püspök ur gyászbeszédet. Dr. Geley J6zse f főgondn~k az

•

egyház és intézményei, Dr. Zolnay Béla egyetemi tanár pedig az egyetem nevében bucsuzoU a kiváló tudóstól. A temetőben SzikszQlI Jenő tanárjelölt tanitványai és az egész egyetemi ifjuság nevében tartott bucsubeszédet. A temetésen a r. kath., református, magyar és szász evangélikus egyházak küldöltségileg képviseltettek magukat. d~ megjelent 8Z egyetemi tanári kar a rektorral és dekánokkal az élen, a katonaság. a vármegye, a város. a rendőrség, a birói kar s a különböző egyesületek képviselői. A gyászmenet élén az unitárius kollegium ifjusága és tanári kara haladt. kiket az unitárius lelkészek s az intézmények és testületek képviselői követtek. A gyászmenet indulását a város összes protestáns templomaiban megszólaló harangok jelezték. Az elhun~t nagy embert felesége, lia, nagyszámu rokonság, barátai és tisztelői sokasága gyászolják. Szerkesztő.
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Épitsük ki egyházi életünket!
IV.

SJámolva aZ'laJ, bogy ft jelenlegi rendkivüli kö· '
ro.lmények között és rajtunk kiv(U áll6 okok miatt
a legjobb akarat mellett sem volna lehetséges II
Zsinati F6tanács összehiv:b», az E. K. Tanács jogtörténeti fej16dése ebben az esetben is mutut kisegiló m6dot.
Egyházunk 400 éves fennállása tli.1ltt soks2or
törMnt meg, hogy rendltivo.li id6k kényszere utalt,
háboruk és járványos betegségek idején, a H ab~
burg királyok elnyomatási tOrekvései között és az
ellenreformáció következtében ráoktódaló o.tdOztetések korizakáhan a "Genero.lis Synodus" (Zsillati
F6tanács) boss2u id6n át nem volt megtarthal6.
Azonban tlZ egyházi .élet aJ egyh~z vezetóségét61
akko,: is követelt balnBztbataUa,n in'ézkedéseket. Ilyenkor a pü spök Osszehi~ta az espe.reseket, az egylíáz~
kOri jegyz6ke1. néhány egyházi tanácsost (Consistort) 8Z egyháziak és világiak kOziU s e:z:~kkel zsi-

'nIltot tartva , u v,y intézte egyházunk QgyeH, mintha
rendes zsinat lett v·oloB.
.
Ez volt az ugynavezett "R~prezenlativa Synodus."
Sokszor azonban az js megtörtént, hogy még
ez' n R. S. sem volt megtartható, ~6t még nz u. n.
téli "Egyházi Főtaná cs" (SnpremufD Consjslorium)
se. A2 egyházi 'élet azoDb rm nkkor se ismert megállást. Az ügyeket intézni kellett. A szQkség 1718
után életre hivta a p'.n;m:mep.s "Rep,rezentativum
Consistorium"-ot, melyb61 u mui E. K. Tanács ffjl6dött
ki kormányz6i és \'égreh ~jt6i munkakörrel, meJy az
utóbbi évtizedek :a lntt j~ sokszor tdt butáskörét tullépő 'fontos inté2kedéseket.
Egyházi szervezelOnk jogtörténeti fejlődése
és kislakulás:l közbe'o. gy fl kron találko2uo k :l rendes
f6testületek mellett más rendkivOU vagy csak átmeneti , jellegtl "kisegit6" hatáskörrel felruházott testO.·
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letek kel is: melyeknek jog- é'l' halásk öre nem volt
tételes törvénybe fog lalva. H a végiglol0ndoJjuk knlOnO!lcn 92' 1718-1860 közötti kÖ1.el másfél évszázadig tarló nagy kü r.deiroeket. C'I9K akkor érljo.~ ~~g,
hogya ma is oly;!ln c!ltldálfttlfll emlege tett u m tarlUS
sze, leooct miért t ~ láliuk tIl eg nz ullítárius ember nemes, egyházát féltó fcllán jlolásábaD és n em az iTa lt
5zabtílyokb nn.
R •.,mtlki'll oli idók r codki vtUi iulézkedesekct kivánnak. Jog~nl teh eti fel minden egybáz áért dolgozni
akaró u nitárius embt:r ;J, kér~ést, bogy mi miért
neM akr.ru nk enge d elmeskedni ennek a, törvénynek
egyházunk életében i ~. Az E. K. T. T. eddig is tett
ol Y:ln intézhdé.';ek el, Dl p.lye-k a SZ(! T\'c7.dil törvér.ty
értelmében az EIlyll3zi F6hID Ács (206 §. f. g. lp ont),
illet ve a Zsinati Fól unács (216. § b. pont) hatáskO~
rébe tartozn nk. Az u nitáriu:J közvélemény, ép :1
r endkivüU időkre tekin tettel. megny u ~"ással \/t;tte
tudomásul ezeket s-z jntézked ések et. Meg vag:y unk
~yózódve, bogy 3; jóvőhen is megll)"ugt'ássl!:l fog
d Ofllásul venni mjnd ~n o lyan intét kedést. amely nlkalmuzkodva a r endl!:ivCJ i idók ált31 teremt ett v i~
szonyokhoz, _ az egyn ázi éjet kiépités et célozz!! és
munkálja. Az egybáz történel me és ~ r endkiv üli
i dők parancsszava tehát ·egyar ánt jogot biztos it a
jelenlegi E. K. T. T.· n uk is arra, hogy olyan á tmen (' ti kisegitó szer 'lvé (Ilakuljou ilt , ö o.rongát ld e gé~
szitve az annak idején, megválasztott egyb ázi taná~
c!>osokknl (ami an nál i:s iukánb m ege'ngedhetó, mert
1872· ig az E, K. T.-nak minden egy h ázi t.mácsos
tagja volt), mely az E j,!yIJázi Fótl.l.n2CS h 3tásk öréb e
tartoz6 intézked éseket is tehet. A püspök és 2-ik fó ..
gondnok kivételével, bár er1"~ is. lehet megoldást ta·
lálni, v;éghezvih-eti az Osszes választásokat, m e${szervezheti a biróságokat es álland6 bizottsligokat !j igy
kiegészith eti IlZ eddigi gY.Iokorls tnak meg felelő en a
szokásjog alapján törvényes o.gykezelési jogot nyert
E InOki T unácsot; lepés eket tehet a lelkész i és tani·
tói utánpótlásra j megkezdbett :IZ egy házi élet kié pi~ésé t , gyakorlatil ag és iroda tmil flg . megértve és
támo:galv3 ~IZ unih\ rius közvélemény ezirányu óhaját é!l kiváoll'lmait.
Ez :mnál ~okább végbczvib ~ tó, lDert egyházunk közig3zg?tási menetén ek z9.vartalansága tuiajdanképpen az az alap , melyen az egész egyházi
élet kiépithető és amely az egyház be lső életében
azoknak a valláserkölcsi érlékeknek akitermelésére
biztositékot nyujt , melyek a multban is a többi keresztény egyházuk mellett egyházunkmk méltó bely eit bizto!litottak és unitárius hiveinket a társadalom
értékes tényez6jévé tették. Ebben a munkában egyházunk mindig bizton számithatott 9zon intézményeire és :) valláserkölcsi élet ápolását munkál6
egyesOleteire, melyek a tulajdonképpeni egyházi
munka alappiUéreit képezték. Bennnk és munkájukon kere8zttll éJte meg egyházunk a maga igazi kQIdeté!lét és épitgeUe unitárius népOnk lelki világában
u Istenországát. Lebet, hogy ezeknek a v 3 11á!lerkOI~
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esi és kultn.ráljs tényez6knek 8Z uji 6.!lurvezése é!l
m,unká buallitástl nagy nebézségeke,! fog.j elenteni , de
flz IJkadályokkal szembe kell n6z;ni. Egyházunk ugyan·
is a muga Itnldetését e tényez6k közr('\munkáló s~-:
gitsége néJ ~ n l aliRbiJ tudja betölteni. Ezért szent kötelessége azok uj életre hivá!l8 és roullkátu\ ál! itás~
érdekében mi lld tmt elkövetni.
Ma aliR [Qt:rQnk ::IITa gondol ni. bogy tunulni
vágyó u nitárius ifj Qink r észére bil vaUáso~ középisk olát l ~ t esilhe IO() k; ezzel szembe.D flzonhnn e~ybá
zunkn ak se mmi áldozatt61 se szabad visszar iadni ar~
ra vonatkozólag, hogy meglevő elemi iskoláinkaf
megtartsa s azok számát lehetőleg növelj e. Hogy e
célt e.lérhe!lse, mi ndenetel6tt gondOSKodnia kell nz
egybáú munkaerők uláopótLásár61 : a lelkész· és tanitóképzésról. E kérdésnek n megoldá8"l sok tekintetben nigg egy felől egybJzunk anyagi eróbirásától,
másfelől a l.•.u.lgas kormány mindeDl:.0ri j6indulatátóJ. A tanitói u tánpótlás még a m &i kOrnlmények
között is inkább megoldbató.. De sokkal neh ezebb en
elbáritbaló ak ud á lyokba Qtközik a lelkészi ulán pótláfl. A dr. Kerekes Islván áttal ajánlott megoidás
(U. J. 1942. 2-ik 8Z.) is azonnal felveti a teológiai
tanárkérdés nagy Iproblémáját. :r~lenJ eg u gyanis egyházunk nem r end elkezik teol6Riai tnn ári k ép .~ sités
sel biró lelkészekkel s még a m egfele lő tudományos
mun kás!lágot felmut atók számn is kevés. De ba voln ának is tudományos felkészQ.ltségQ. munkner óink. Q
lelkészképzés legfeljebh évek: mulva nyerb etne m eggoldást, m ert tudomá!lunk szerint j elenleg n incsenek
olyan középiskolát .végzó növendékeink, kiket ti. lel·
készi pályám lebetne irányitani.
Azonb an bármilyen nehéznek látszik is ez a
kérdés. az ~lá pfeltételek I>iztositásához az elókészitó
munkálatoka t már most meg kell k ezdeni. A tovább i várakozás ~lillba fogju egyházunk jól fdfogott érdekét szo\litá1ni. Ezért párhuzamos!j n nemcsak a teológi ai b nbi képesités lehetósé~éról keH ~ondoskod
ni (a mely mu b árkinek is nem éppen kOnnyO dolog, mert forrásIDunkákbao, nagyon szegányek va·
gyunk) hanem unitárius ifj akról is. akik egyházunk
és népan)J.: érdekében a lelkészi hivnfás fontos munkájárK váUalkoznak. '
Az egyház valláserkölcsi és kultnráii", élete irá~
nyilás ában mindig Dagy szerepet játszott az egyházi sajt6. Valamikor E"gyházunk tekintélye!l számu folyóirattal igyekezett unitárius n~pOnk vallásos és bitéleti igényeit kielégiteni. R endelkezésére áUtak ezek
egyházi ir6iBknak, bogy népszerO és tudományos
irodalmi munkásságukról a nyilvnnosság el6tt számot adjanak. Sok szerény és csendben dolgozó emberünkre a kereszlény társadalom. az egyházi S8j~
tón keresztOl figyelt fel. Sót tudományos szakmun·
kákhan is nem egyszer haszoálták fel az egyházunkra vonatkozó ott található adatokat é. megállapitásokat más egyházak és nemzetek tud6sai is.
Azt II nagy munkát, melyet egyhbi életonkben
az egyhbi sajt6 jelent, ma Romániában egyedül az
.. Unitárius Jövendó" végzi. némelyek rá!lZér61 nem
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kta kOzOnyOIIU!i"lilcl talilkozva • els6sorban tSppen

ft

bival.lol egybáz meg nem értésát vagy éppen ellenszenvét t8po.szhtlva. E *,ren ts sftrg6seo tenni kell
valamit Uj lapnak vagy él,>pen lapoknak. ft megindilása ma aUg remélhet6. Azon~8D ft mejllev6t . kib6vilenf s n gyakorlati életnek és tudományoI irOdalomnak is s%oJgálalliba álJilani nemc!ak lehetséges, hanem kotelességOnk is. :Udowlbunk szerint ft
Izerkent6 ezt szivesen "álJul)8. E kérdés kedvez6
megoldásának feltélele: minden kicsinyes gondolkozás félretétel(>, a kölcsOnö. bizalom kere!ése, fl jószándék felbannáhiso. Az egyhbi irodalom lehel6ségének ft korlát(lzáaa helyett vt'Zessen a magasabb
egyházi érdek és emelJtedcll Rondolkozá!. Nyis~unk
meg minden utat, haszoáJjDDk fel minden módot ar:
ra nmi közelebb boz egymáshoz. Igy az egybázi
~dalom bizonyára a jelenleRi nehézségek közott is
inkább ad jelt mllgáról, meg fopja találni IlZ ulai
biveink áldozulkész lelkébez B reményt nyujthat
hogy ,irodalmilag hl dolgozni "zeret6 embereink szel~
lemi termékei nspvih\got lálhulnuk.
ERybóti életank U,dései •• 1 való fogl , lkoZiis
kOzben nem !zab8d megfeledkemQnk a lelkészi és
lanil6i karl kő%uellenül érinl6 kérdésrol se. E, pedig
8Z
Általános Lelkészk.örtj (a ezzel kDpcsoJatbsn ft
vidéki) és a .. Tanit6k Egyesülete" ujjászervezése. A
multban mindkét testQlelnek a munkája nemcsak
tagjai érdekeit szolgálta, banem értékes munkát fej- .
tett ki az egyetemes egyház jav4ra is. E két tesiQ·
let létének a fontossliaár6l eléggé beszél DZ BIapszabátyokban leleklelell cl!lkilftJés é. munkásságának
eddigi 10,ténele. Uj élelre keU tebál bivni, hogy végezze tovAbb a mUI1U.t, amely nincs befejezve, csupán ideig· órAig sznnetel.
Amiket B fennebbiekben ~rintetlem. mind arra
irá o.yulnak, bogy ft jelenlegi mozdulatlandgot az
épiteni aksrás és a kOzOt munkálkodás lehel6"éRe
kell ho~y felváltsa. Amint azt bevezet6 sorHIuIban
js e'mlitettem, egyéni elRondoló'sai ét tervei az ei(y~
báz jobb jöv6je érdekében min<jDyájunknak lehetnek s bizony6ra -vannak is. Ezeknek me~ismertetése
és összhangba hozán végetl az unitárius közOsség
OsszemunkAI6 akaratára nIl 8z0kség. Ez egyet3karásIlnk a meuszervezése 82, amit sQTg(bnek és el6dé.zbabtlunntlk tartok és tartun uk m t n d 8 Z o k,
akik e"yhbi 4SlelOpk ki~pitésével 8 mé" rendtJkelésre álló munkaer6knek 8J e"yetemes egyház életébe való bekapcsQ!ását ki'(ánjAk, hORY egyhhunk
tarténelad ktUdetésének na~y munkájáb61 mindenki
kivebesse n rés2ét.
Hiszek 82 unitárius Osszetartásban, a kOzös mUIl~
kAlkodás lehetlSségében és egyhbunk történelmi k"O.ldetésében , - lIzért sz61tnm.
Hálá.Rn köszOnöm 81 "Uoitáriu!! Jövend6 w szerkeszt6jének, hoRY Jtondolataimnak helyet adott és
kOszOnOm az olva.6nak szives tOrelmét.
Vége.
Sacaenl , 1942.

1D,I~a

b6.
MÁTHé SÁNDOR,
lel~6sz .

Utánpótlás az egyház jövője
érdekében.
Brassó megmozdult és példát mutat.
Dr. Kerekes István egyb. tAnácso!! DZ "Unitárius
u
JOvend6 mult számában "Legközelebbi teend6tuk
egyháti életQnk jOv6 bi:ztositbára II Clmtn cik.ket trt.
A cikkben 3 tudós meglát ó erejével routatotl rd a
gytkorlnti 61et legf6bb kivánalmára, a minde u téren
való egyháti utánpótlás aznkségáre. Azon óbajh\t6.nak adott kifejezést, ho@y a 4 - 7 elemi osztályosok
közOI nz nrrll illetékes tényez6k vál Rsszák ki 8Z
olyan fiukat és leányokat, akik n ,tovAbbtnnittatásra
alkalmasok s ahol a 82Qlók elég anyagi ér6vel nem
birnak, flZ egyház vagy egyházközségek eSlybázi és
társadalwi sZl"rvczkedés által menj enek a uQlók "egitségére s tegyék lehe.tóvé n sugényebb sorsUj de
taDulibra ~lkDlmas nö vendékeknek is II tanulásAI.
Mert papokra és tsnitókra, mns pályán rnQltOdó tanult emberekre, értelmes ip:lrosokru , szo.kképzett
gnzdákrlt bt b., tehát lelki és közéleti vczet6 i.re szokséRe v:m és sz"O.k!lége lesz mindig az unitárius egyháznnk.
A cikkre sokan felfigyelt ek. akik I\Z egyházi
élet iránt érdek16dnek s annak jO v6 jét szivo.kou "i~
setik; nz abb:lll r"jtegetetl eszme vnlósitását sznksé·
geanek itéllék é. felkarollak. Igy pl. H o c h J . n 6,
8 hrassói egyházköZ8~g egyik kebli t a nácso~Jtl ft cikk
elolvasása után u 9Zerkeszt6séghez a kOvetkez6 le·
velet intézte :
Hivatkozássnl llZ U. J. 4·ik számában dr. Kerekes "István egyházközségi fögou dnok ur által irt
id6szero. és nemes szándéku Cdbivásf.II, lelkem egész
melegével és szerény snyagi teb ets é.R:cmwel magam
is hozzájárulni Óhlljtok ÍI nagy és szép cél v8Iósit~
sAboz. Az unitÁr Ius Hjusá g tová bbképz6sének és ml·
ve16dé~ének lIZ eI6D101.ditnslI , k"O.lOnösen pedig 8Z
egyházi utánpótlás kérdése mindlly~junkD8~ őszinte
vágya kell , bOi(Y le~yt:n . wert HZ egyház mlDdenko~
ri vezetőit s áltnluk II jövőt biz tosHnni kell. Az egy~
ház mai helyzetében a felvetett eszme támoRtdtba
minden j6érzé!lQ unitáriusDllk erkOlcsi élJ .:\nyngi kO·
•
telessége.
Ettől a gondobU61 áthnlvll elsőnek szeretné.k
1000 lej ,zerény adománnyal 8: fe lvetett eszme klviteJébe2 hozzájárulni , mely öuzeget termé~ze!esen
a további évekre is felnjánlom . Szeretnék hlDDI 8b~
ban, hogy 82 eg~ház jOv6jének biztositásu érdeké·
ben fiSgondnok urunk nemes elgondolását é~ Onzet·
len törekvését soklln fogják magukévá tenDl éll tá·
mogotni. Adja Isten, hogy ugy legyen. Stb."
Az elsiS fec~ke kedves megnyilatkozása ulán
ápr. 26·án az istenti~~lelct végén a brusói egybáz~
kOzség és n6szövehé" vezet6ságe s az egybblagok
kOznl többen dr. K e r e k e s I s l v á n vezetásévlJl
megbeszélást t3rto t.la~. mid6n II f6gondo. o k az c;gy-

•
húi, utánpótlásra vonat~z6 , qJgopdolását állS ~6val
ji kifejteUe s kérte a kérdésbez való hozzászólási.
EIs6nek e sorok trója szólott a kérdésbez, reámutalva annak fontosdgára. KiE?m~,~t'!. HQ,SJ, If!~l is vap.nak egyházközségek, ahova ,nincs akikb61 ~apokat
iS, unitárius tanitókal kftidem. De más táren IS szokdg van ta!lu!t emberekre, akikre az ' 8 bivatás vár:
bágy polgári foglalkozá~uk mellett az egyház v~lágl
vezet6i legyenek. Buzditotta a sztU6ket, bogy akinek
jobb felCogásu gyermeke vaD s anyagi ereje is van
hozzá, tanittassa azt középiskolában, de tájékoztatást
nyujtott arra nézve is, hogy az egyházközség veze16ségének szándékában van a 4-ik elemi osztályt
végz6 szegényebb ,sorsu és j6 elómenetelO növendékek köznl egyeJ6re 1 fiut a lelkészi és l leányt a
tanitón6i pályára kiválasztani és azokat kOzépiskolai tanulásukban erkölcsileg és anyagilag segélyezni.
Tervbe van véve az is, bogy a helybólJ és vidék1'61 ipari pályára jelent~ez6 ifjakat szQkség eselén
szintén anyagi támogatásban részesitsék. Az eszme
felkarolása és hath atós támogatása nemcsak a hivek
egybázszeretetét, hanem lelki nagysága~ is mutatni
fogj n s az egybáz jobb jöv6jét szolgálja.
A jelenlevók a kérdést nagy megértéssel fogad,t ák s hiven már sokszor tapasztalt egyházszeretetOk.
hOz, hitbuzg6ságukhoz és miveIt gondolkozasu~hoz,
h,e Jyeslésakról és támogatásukr61 bJzonyságot teltek.
Els6nek a nőszOvelségi elnOk távollétében Preiszner
Péterné sz. Kil!yéni Etelka, a NőszOvelség tb. elnOke
nyilatkozott s felajánlotta a N6sz0vetség támogatá.át. Dr. Zoltán Gyula ny. !6álloooásf6nOk. egyh. tanácsos, Hoch jenó mérnOk, kebU tanácsos, Milinta
János ny. mozdonyvezető , gondnok, Fazakas Zsig·
mond cipészmellter, kebli tanácsos felszólal
ása s má•
sok egyhangu megnyilatkozása a mozgalomhoz való
lelkes c!latlakozást juttatták kifejezésre s az Ogy minél jobb megszervezé!lét óhajtották. A vezetők arra
is reám~tattak, hogyamegszervezés és munkába
indulás anyagí áldozatot követel, de er6ltetésr61
kényszeriténői nincs SZÓ j mindenki a helyzetet mérlpgelve, ~reiét számbavéve cselekedhetik; a jelenlét
áldozatra nem kötelez, sót akiben a hajlandóság az
.áldozatra már most megvolna, az is beSZélje meg a
-kérdést otthon nyugodlan a ·családjávnl
és. azután
,
.
nyilatkozzék, mert ~z Ogy komoly meg.gondolást kiván. Mégis voltak többen
, ' akik megérté. saket és lelki mOveltségOket, egyházszeretetOket és
lbitbuzg6ságukat az egybázi u t á n p 6 t l á s r a nézve
azzal juttatták kifejezén,e, hogy a szép cél érdeké·ben azonnal megnyilatk'oztaJ:t, s tekintályes évi adományt IIjánloUak fel, némelyek évi egybázi ad6juk
Osszegét. Elek megérdemlik, b'ogy min't uttöröknek
a neve nyilvánosság számára is feljegyezve legyen:
-Dr. K e r e k e s I s t v á n gyárigazgat6, egyb. tanácsos
·évi 2500 lej, N. N. évi 2400 lej, a Nős zOvets'ég
legkevesebb évi 2000 lej, ha le h e t; t O b b is,
H a lm" g y i G y ö r g y mészáros, kebU tanácsos
1500, Kovács Lajos lelkész, Hoch Jen6
•

•

mérnök, kebU, tanác~os, L á z li r Elpk ny. tisztvise16,
egyhk. jegyz6j T 6 t·h F e r en c péki'D.ester, kebli ta.
nácsos 1000-1000, Dr. ~oltán Gyula ny. f6'llo~
mál5f6IJ.~k, eg1 h: tppAcs~s ~~ . F e ~ e1 R, J;. ~j ~ I J?~~f
mester 720, Scbuszter Vllmosué n6sz0v. tag
600, E i n z i g J e n li ny. magánUsztviseU5 600 lej,
fo' a z a k a ~ Z si g m o n d cip~szmest~r, kebli tanácsos,
i li\,~t,ft. J\ ~p,o s ny. mozdonyvezet6, egybk. g9n~
nok, Id. Bálint János ny. cfr f6raklárnok, tb. gond•
Dok, I z s á k V i l m o s kiskeresked6, tebU tanácsos,
Seiffert Jánosné n6szöv. tag, Pál J oUn n6sz0v.
,
"
'
titkár, Szakács Sándo I: mészáros, Vajda J6.
z 8 e f Dlészáros,
S z a b 6 A n d r á s Cári soffOr, kébli •
•
tanácsos 500-500, P r e i s z n e r P é t e rn tS tanár
Ozvegye, a N6,10vel9~g tb. eInöke 360 lej (az hi
egyházi ad6) .s még tObben kijelenlelték, hogy a sorb61 nem maradnak. ki, de családjukkal' való megbeszélés alapj án óhajtanak cselekedni
,
A jelenlev6khOz II vezet6séa nt a kérést intézte. hogy az ORyet testvéreikkel, rokonaikkal, barátaikk~l, ismeró~rikkel ismerte~sék s kényszeritt~s
helyett a meggyózés szavával igyekezzenek minél
többeket az eszmének megnyerni, hORY 8Z elgondolás nagyszabásu szervezkedéssé fej l ődjék s unitárius
egybázunk minél tObb hasznot láSSaD bel6le.
Őszintén szeretnők, ha az ideiglenes egyhúi ve·
zetóség a bras!Jói egy~á2kOzségnek az egybázi után_o
pótlás érdekében tOrtént megmozdulá,át é, példaadását magáévá temié, felkarolná és továbbvinné s
•
ez egész egybáz terOletén a szervezkedést a tanulók
kiválasztására és IlZ anyagi feltételek biztollitására
beioditaná. Abban a nem remélt esetben pedig, ha
8Z ideiglenes egyházi vezetóség eZ!- az egészen egyetemes jellegO egybázi munkát nem tudná vállalni, a
megalv.kitandó brassói bizothág igyekezni fog m6dot találni arra, hogy a szervezked,é s a romániai
uDitáriu~ egybáz egész terOletén megkezdődjék. Ad·
dig is azonban fe lbi vjuk az illetékese k figyeimét a kiválasztásra s felkérdnk minden hitbuzg6 és áldozatkész unitárius embert, bárhol lakik, hogyl tehetsége
szerint, ha. csupán alk::llmi segéllyel is, támogassa a
•
megindított mozgalmat, mert végeredményben nezp.'
h~lyi, banem egyetemes egyházi l1gyról van 5z6. De
ha az 8oy3.gi támogatás helyi keretek kOz~ szorulna
is, Br1l5s6 az egyetemes ,egyházi szempontol sohasem
fogja SZC3m e161 tévesz.teni.·
Kovács Lajos •

t!4

• Amikol' az egyházi ut6.np6t1b gondolata fe1merrut 5
ez ir6.nyban a lépések meglOrténtek, nem volt ismeretes eUSttfulk az a nagyszabliau és bizonyára 0161' szép eredményeket
felmntató mozgalom, mely az unitárius egyháZ másik részében az egyházi fISgondnok lelkes vezetése és irányitáu mellett az utánpótlás s általában a szegényebb 50rsa, tehetséges
növendékek tanlttatás a érdekében a Berde Bizottság munU·
jával már korábban me~lodu'Jt. A tOrtbelmi hQség kedvéért
fel kell j egyeznQnk, hogy Brass6ban
o. mozgalom önállóaD,
•
•
minden más belyrOI jOvO befolyás nélkQI Indult meg. Mindenesetre nagy megelégedéssel tölt el minket, hogy más érdemes és az egyház jövőjét !!lunUló unitáriusokkai egy alon
jkonk. Szivesen és örömmel követjük a nagyObbak és erts.
8e~bek iránymutatá8l1t és Igyekednk munkájukból lelkesedést és kltartfst merUenl. Szerk.
•

•

Jeles mondások.
v.

SZEMLE.

•

Olvasá. közben .IJegyezte NAGY BI::l.A WiJtárlu. lelkén

,

A szombato8 vallás.

A j6 anya magát mutatván gyermekeit mulattatja, mint· a galamb bOgyében meglágyiljn DZ eledelt, melylyel kicsinyeit táplálja. (Rousseau.)

Ismeretes, ho~y a 17·ik százl\d elején Erdély
nébány kOzségében II szombatos vallás o.tOtt~ fd ft
{ejét. Teljes kürlásuk hatalmi er6vel sern tlikerDIt
Utódaik c!8k flZ advarhelymegyei BözOdujfalu kOz~
I~gben maradtak renh, akik néhány évtized e16tt
blvatalosan is a zsidó vallást vetlék feJ. A bécd dOntés után ozonbl:lon a keresztény V1ílJásra tértek s értesülésünk szerint u kOri esperes minleRY 90 lelket
kerelztelt meg.. s veli fel 8Z onUáriu., f'1i' házba.
I~t emliljQk meg, bogy Szabó lwré ujságir6 fl.
legteklDtélyesebb szombotosr6J, Pécsi Simonról, ski
Bethlen Gábor fejedelem kancellárja volt
Simon
kancellár" cimen regényt irt. A kODy ... be~ Öá v i d
Ferencr61 és DZ unitá rius egyházról igen kcd vcz6en
emlékezik meg, de maga a kOnyv tuJzutt z:Jid6.
irányzattal van m egirvH.

Akármely aJkalommel, vnlamely gyermek (I természettel ellenkezve anyját, ki ót mébében hordozta

Móricz Zsigmond nyilatkozata
az unitárius vallásról.

ANYA.

Nekem az caak örömOmre 8z01gáJ, ha 8Z enyéimért doJgozom - mondja . az Bnya. (Schwartz M.J
.

Mint ft szaporodás f6tényez6'jét az anyát már
fizioloRJai alapon is legnogyobb meghecsQlés illeti
meg. (Gil/mann).

A szeretet, mellyeI az iránt víselteto.nk, kir61
tudjuk, bogy anyánk - egészen másféle. Igy csak
egyszer 8zeretbelo.n.k, cank nt, kin~k szeretete gyermek,égODkt61 fogva velODk n61t s egé,z létOnkkel
összeforrott (B. Eötuös J.J
I

ki 6t tej6vel táplálta, ki éveken :\1 magáról meg(e-

ledkezve. egyedDI vele fORfaJkozott, - tiszteletben
nem tartaná : eyen nyomorékot, mint oly szOrnyet.
ki nem méltó, hogy 8Z Isten ege alalt járjoD, minál
e16bb meg kellene (ojtani. (Rousseau).
A remények egész boldogságát mak minden kínjait csak
szen. (Br. Eő/oös.)

;.IZ

nz aggodalBnysi sziv ismeri egé-

•

Az . any aság nem valami viletIen, b tmem 8Z
egász n6i oem közös kötelessége és köz0., dics6.ége. (Gil/mann.)
Az anyai ösztOn erej ének kOszöni 8 világ 8 szeretet élJ az emberi ulkolő képesség keletkez ő8é t. _ .
(Gil/mann.)
E"y francia b allada von tlZ anyár61: A fiD
mee:ölte az édes anyját és levágva fejét, tovnroban
vele és ele.ik. Anyju feje n porban toVa"DrDJ, de
mcg,z6Jal : Fiam nem titotted meg magad? (_)

KorDnk

8Z

nnyasáf( válságának korn, (Rákosi

JJ

Az anyaság eddigi fogalm a elhnlványul és el.
jOn az id6, mikor nz állnm kénytelen lesz meg"azdagadni egy intézménnyel : az orszá~os smberlenyélztés9tl1. Ezzel kiesik az ember báztartásából a
magántQzbely, a család és az anya. KeletkezDi fo"
egy anyátlan táf88dalom és s z emberiség anya nélkal árvaságra jat. (Rákosi Jenó.)
Ha mint birnök jOttél, jelentsd fiamnak: legjobban vagyok. Ha pedig, mint hóhér: végezd köte ...
le.ségedet. (A.micetasnak mondá Agrippino, a Nér6
anyJa, mikor fia utasítására bozzáment, hogy ölje
",og.)

Az unil óriu ~ vaaP.st a más felekezelDek közOlI
aránylag k t;:vescL ismerik, ko.!OnOsen ltzon vidékeken, abol közelben unitárius egyhá7.község ni nc.!!. De
akik megismerik, azok bitbeli tisztaságát, igazságát
és szépségét elismuik. Igy· tOrt ént M6ricz Zsigmonddal is, a legnsgyobh mf)~y"r regényjró.,~I, skinek
eddig nem volt tl1k11Jma az unitárius voUást megiamerni. E~yjk megirsD d6 TeA:éDyén ek !l lár~yáboZ'
köze!~bhról ada.tok utún kut<i toU fl kolozsvári uni·
táriu! koJJéRiur.l bires m:gyhOnyvfáráb:ln. KOzben azunitárius egyház történetével és hitelveivel is meg~
ismerkedet!. Az unitárius v;JlIás nugyon érdekelte és.
a hHeszme negy mértékben megngsdtn figyeiméI.
Amikor tisztába jöU veje, igy nyil&tkozoU: "H ~ e z""
az unitárius vallás, ukkor én is unitár i II S V II g Y o k." S igy mág igen sokan vannak.
Az unitárius vallás me~b6ditju azt, aki megismeri:
és elfogulaUaoll1 gODdolkozik.
•

Unitárius szervezkedés.
Az unitáriusok 8zI.'rvezkedése tObb helyen folyamatban van. Igy Nagybányán L6rinczy Géz'B)
lejkész é!l S II k II S á n d o r lelkes gopdnak vezetése mellett egybázközséget szerveztek.
Amint értesDIDnk Or. Gelei József egyházi.
f6gondnok kOzremDkOdése
mellett kOzelebbr61 II Besz,
tercén lés vidékén lak6 unitáriusok is sz6rványepbázkOz,éggé alakultak. GondDoknak Or. K r i z a J á~
nos Qgyészségi einOkOt választották meg, az egykori>
kOlt6-pftspOk unokáiát s megalukitoUák a kebU tanácsot. Ez alkalommal F i l e p I m r e kOzponti miszszi6.! lelké!lz ftnnepi btentisztcletet tartott. &!Ite a
Magyar Kaszin6 pagytermében n.8gysikerO knllurestély volt, mid6n nz el6ke16 közönség n termet %su--

•

I

•

fohisig megtöUöUe. Megnyit6t Dr. Krhu János
gondnok tartott, rámutatva azokra a kaucsolatokrs,
melyek Dávid Ferencet Beszlercáhez COdék II melyek
a nagyközönség elliU ismeretlenek. Utána ifj . M á rk o s A 1 b c r t, a kolozsvári ZenekoDzervatorillw bires fintaI tanára következett
mOvészi begedOjátéká,
vaj. Dr. Gel ei J 6z sef egyb. f6gondnok nagybatásu
el6adásában a közönség lelkes Quueplése közben a
vnlIásos életről beszélt a nevelés szolgálatábDn. Klickn József karnagy zongorakisérete mellett
p II k II á n é B o r o s I r ,én énekmQvésznó ragadta
magával az 61 eddig nem hallott besztercei köZODséget. F j l e p I m r e lelkész II székelyek éleféról, a
székely gondolkozásról tartott eIóudást, nagy hatást
keltve nehány keaves székely tréfa. mesteri elmondásával is. A magas szinvonalon álló estély t Dr.
Ver n e s G y u 1:1 vármegyei tiszti f611gyész zárta be,
-kifejezésre juttatva, hogy ez a nep !lzért lesz em16.
kezetes n Besztercén és vidékén lakó unitáriusok
~zámárs, mert otthonra találtak. A közönség lelkes
hangulatban és azzal sz érzéssel távozott, hogy rit·
kán tapaszlslt megas szinvonalon
álló kulturális ese4
•
ménynek volt részese.

Uj lelkészjelöltek
Érteso.lésünk szerint ez év első fejében lelkészkép esitó vizsJtát tetteit I z s á k Vilmos és I m r e h
Lajos jeles, D i m é n y András jó eredménnyel, kiket a vizsgáztató bizotiság okI. lelké,.jel~lteknek
nyilváoitotl. Mind II hárman Kelet-Erdély terDIetán
nyertek elhelyezéslj Izsák Vilmost Kolozsvárra se.gédlelkészoek, Imreh L ajost H.-Almásra bitoktatónak.
.ás Diméoy Andrást Korondra bitoktatónak nevezte
ki ft Fótiszt. PQspök ur. Örömmel vesszOk a biri a
!Szép eredményről s buzgó munkáJkodásukra Iden
áldását kérjük,

Az unitárius lelkészek konferenciája.
,

A m llgyar terilleten lakó unitárius lelkészek
Budapesten nagyon látogatott és nSlI!ysikerQ továbbkép~~ ~onfer(\nci~t tartott:lk ápr. 28-május 3 kö.
'20th Ido ben . .Ez Id6 alatt bizonyára nemc!lak saját
képzés~ke~ v!tték előbbrej banem az unitárius gondolkozast IS umerleUék, az unitárius szellemei szélesebb körben terje!lZtették. A konferencián 6 e16.
adás .hangzott el; 6·on imát mondtak, o. masoros
-összeJ~veteleken 26·on szerepeltek, május 3-l1n az
erdé~YI. terQl~ten tul IG helyen 21 erdélyi vendég'Prédtkator hlsdeUe az igét, erósitve a hiveKet hitOk- .
ben s törve az utat llZ unitárius gondoint számára
más lelkek fe~é is. :Április 29-én nz Unitárius N6s~Ovetsé~ ft Vidékről megjelent ps'pnék részére teát
,3 . ott: mldón S i g m o n d Józsefné szOl. M á t Y á s
PI~oásk.a székelyudvarhelyi lelkész nej 'tl az' erdélyi
UDlt flUS pnpnék muukásságáról tarlott eI6/ldást.

Lelkész változás.
kodi !i~~t~;riélyter'Uetán

Zsigmond Jó~sef 16Kocsordot L6L· gdYdbal meot papnak, Nagy Sándor
~
ilO
a cserélte fel.

Halálozás.
D i ID é n y M 6 z e s ny. postai f6igazgat6 április
bó folyamán előrehaladott korban Budapesteu elhunyt. Az igazi székelyi jellemző sz.ellemi er6vel és
kötelességtudattal, munkaszeretettel és kitart6 szorgalommal pályáján .m agasra emelkedett s ft székely
névnek megbecso.lést szerzett. Hivatali kötelessége
teljesitése mellett mindig talált időt az egyházi élettel való foglaJkozá~ra is. Egyházias buzR6sága elis.
meré!éQI a Duna~.Tiszamenti egybázkOr felOgye16
gondnokká választotta, később a tiszteletbeli eimmel
tOntette ki.
K o v á e s I LU re nyug. unitáriug lelkész, egyh.
tanácsos áprilb hó 2-án rOvid ideig tartó sulyos beteg,ég után élete 76.ik és boldog házassága 51.ik
évében Kolozsvárt jobb hazába költözött. Keményfelván, KissolymosoD, Bágyonban és Kálnokou volt
IéIkész. MiadeniUt nagy buzg6sággal és lelkiismere4
tesen töltötte be hivatását. Adomázó természetével
sok embert felviditott és sok barátot szerzett mBgának.
Avesztesekkel egyon érezQnk, az elhunytak
emlékét tisztelettel órjzzo.k. Pibenjenek békében.

Az Unilár}us Jövendő támogatása.
Dr . .li' e k e t e Sándor főorvos} köri f. ü. gondno~ 2000 és F e r e n c z JÓzsef teju~i R:yógyszerész,
egyh. tanácsos 1000 lejt juttattak az Unitárius Jö~
vendő támogatására} I z s á k Vilmosné brassói nószOvetségi tag pedig 50 lejt .dotl nyomd,i kOIt,égre. Eleitől fogva a lap olvasói és pártfogói. Szives
figyelmükért és áldozatukéri hálás kOszOnetel monduok.

Szerkesztőség

kérése.

Az "Unitárius J Ovendó:r 8Z egyházi érdek szem
előtt tartása mellett az ' unitárius gondolkozás és szellem i~mertetésére és er6sUésépe is törekszik. Hirt ad
a kisebbségi sorsban élő egyházi életről, de 8zolgálatot igyekszik teoni a bárhol éló unitárinsoknak és
az unitárius ügy jtánt érdelilódóknek. A megnehezOIt élelkOrülmények kOzOIt , s az ujból ige ,n '
nagy mértékben emelkedett nyomdai költságek mellett azonban feladatát csak ugy tudjll be.
Umeni, ba li szives olvas6k :1 csekély el6fizetési dijat 'előre pontosan befizelik ás a hátd.lékot gondosan rendezik. Köszönettel vesszOk, ha egészen dijmentes fáradozásnnkal uzaI is méltányoJják, hogy
a lapra mások figyeimét felhivják, uj e16f1zet6ket
szereznek s amennyiben tebetilr, ·a bp fenntartásához önkéntes kegyes adománnYlll is bozzájárulnak,
amit nyugtlizni fogunk. A szentírlis tenitja, hogy
"aki adakozik, 8nnál inkább gazdagodik."
A lakás- és cimváltozás sOrg68 bejelentését
kérj Ok,

,

Előfizetési tájékoztató.
Tisztelettel kérjQk olvasóinkat, bogy 82: el6flzetéai
.dijat az esetleges bátrAl6kkel egytlU, az alább meg·
nevereUekber miel6bb meRknldeni sziveskedjenek :
a) Romániában a uerkeszt6ség eimére;
b) Az erdályi terIlIeten Hadbásy Sándor e5(ybázi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Unitárius Kollé,

gJum.

.

'

ALAPITVA 1823.

Sch g Vilmos és Társai
,R. T.
POSZTÓ ÉS DIVATÁRU GYÁRA

ej A Nagyváradon tullevli terIlleten az "Unitárius
Iratmisszi6" vezet6je Djváry László urhoz Budapest. V.
Koh6ry u. 4. sz.
'
I'
d) Kolozsvárt az e16fizetési dijakat Szabó László
tanárjeiOlt szedi be.
Bizalomm31 kérjIlk olvasóinkat, hogy kérésftnket
fiuelembe venni sZiveskedjenek.

'

,

a leqfln omabb és leqtart ósabb ~ri- és női
divats zöveteket Qyártja.
LERAKATOK:

"

Bra~ov, Timi~oar8,

ÁKözgazdasági Bank R. T.

Cluj.

(volt Brqovi Népbanld
Biztositsátok életeteket
és vOQyonotokat a

értesiti igen tiszteli ügyfeleit. hogy _a kölcsönök folyósítását ujra megkezdte.

..

,
Ált. Bizt. R. T.-nál

azElsö Romániai
Temetést Biztositó

Ügynök ség ek az ország
minden fontosabb városában.

R. T.·nál (ezelött G. SZAVA és A. SZAVA)
k61beL

."

Felvilágositások a biztositás minden ágáb; n:

'.

,

,
.-'\ {
,

Bra!?ov, Tehén piac

Bra§ov, Weiss Mihály-u. 35
Vásároljon az

,

,

Szerkesztőség

hova a lappal kapcsolatban minden
keresés. kizlemény és pénzÖ8SZeg .
• Kérjük munkatársainkat, hOllll a lapoo S%ánl
ket -vagy egyéb k6%leményt a hónap 5-tig
nek Q s%erkeS%f6ségbe julIatni.

k ö n y v és
papirOzletben.
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fiókok:

és kiadóhivatal

Bra,ov, Slro Dr. Babe, 1 SZ.
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