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HIVATALOS RÉSZ • 

Sz. 454- 1929 

Meghivó 
pr.. budapesti unitárius egyházközsé!! Kebli Tanácsa őszi rendes ülését 1929. szeptember 9·én (hétfőn) 
d. u. 5 órakor a fanác!itercmben tartja. Erre a Keblt Tan4cs 42 tagját szeretettel meghívjuk. 

Budapest, 1929. augusztus 23. 

D~. KOZMA JENÓ JÓZAN MIKLÓS 
Bondnok lelkész 

Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. 6. Kéry András kérvénye lakbércsökkentés iránt. 
2. Jegyzőkönyv hitelesités. 7. Gazdasági Bizottság jelentése. 

3. Elnöklleg elintézett ügyek. 8. Szórványbizottság jelentése. 

4. Folyó ügyek. 9. Hu- és Nevelésügyi Bizottság jelentése. 

5. Á.rajánlatok a lelkészi lakások átalakítási 10. Időközben beérkező tárgyak. 

munkáira. ll. IndiÓ/ányok. 
• 

d) Gazdasági Bizottság megalakul: IX. 5. (csütörtök) d. u. 5 órakor. 
bJ Szórványbizottság megalakul: IX. 6. (péntek) d. u. 5 órakor. 
ej Hit- és Nevelésügyi Bizottság megalakul : IX. 7. (szombat) d. u. S órakor. 

NB! Dátumokat illető atyánkfiai jegyezzék el6 a ' naptárukban, mert külön meghív6t nem küldünk! 

Tanév elején 
ifjuságunk ismét összegyíil templomunkban, s 
kéri lsten segedelmét egy uj esztendö munkájára. 
Kérik , hogy a Világosság szent Atyja vitágositja 
meg elméjüket, szentelje meg szívuket, acélozza 
meg akaratukat, hogya ráJuk váró munkát be
csülettel elvégezhessék. 

A szülök számára mindíg kedves látvány 
gyermekük összesereglése, de kétsze resen kedves 
a szeptember e lseje, hisz Ilyenkor ér1.lk igazán, 
hogy van miért dolgozniok, van miért éln.lők, 
mert ime gyermekük egy esztendőve! Ismét Idő
sebb, egy esztendővel ismét okosabb lett. 

De bármily nagy legyen ls a szülői orom, 
kétségtelen, hogy ezekben a nehéz időkben, 
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I .. . " 1" I,o ,nlokoko n felh ők is mutatkoznak. ( e rll !> S Zli v 

l\ m lnde nnnpi c it:! Rondbunlzdtli mellé uj b~~j7.. 
d rl k huzódllak: lIlerl dr:\ )! ll ól könyv. II tan c!!) , ti 

fii zcl , II ccrU1.n és II többi. A föv:!rosi statisztik ák 

S7.0moruun b CS1.élnck ró lu, h0I:Y az iskollik nép. 
tclcncd nck II sulyo!> terh ek mi alt . H ála Is ten nek 

szckcsfövli rosunk vczcföséilC mindent mcgtesz. 

I .' " Iök Icrhchl töle lelh et6leg könnyitsen. lOR)' .1 57. 11 

S jól is vnn ez I!lY . f'-'lcr t hlkoJa né lkül - legalább 

is II néRY középisko la c lvéilzésc ,~élkm ugyan mi 

lehet cll)' fö"órosi !lycrmckbő l 'l Erzi czt mind en 
:iZmO, s ezé rt Ilyen kor II tml c'" e lején ;. gondok 

söté t lll1llyulllvn l mlndcn édcslIpn és édesanya 
biro k ra Indu l. A nullY Iwrc bnn ne m mn radhatllak 

cRycdiil , nem hngyhutj:lk nbbn II birk or.:lst, mig mcp 
nem tlldJn öket !tycr'll1ekclk IHH:ls á ld ó tekinte te. 
O tt Vlll!yunk mllldcn sziilö mellett s II Gyerm ek
kel e1!y iitt ké rjtik : sc).!li s rajtunk s il Gye rmek
kel el!y iitt Igérjiik: se).!IHiuk rnjtad l 

A hitoktatást 
sze"t. 9-én hétfőn délutlm kezdjük meg a~ alébb 
relsorolt csoportokban. Minden ta nuló a laktis4 hoz 
legközelebb e!u5 csoportba n tortozik jelentkezn i. 
t:vmcQnyil6 Istentisztelet ~JZepl. 8-il n, vasórnap d. e. 
11 6mkor lesz. 

Hitoktotllsi c",oportok o követkczők: 

HHfli: O. u . 'h 3- 1/26_ig Arénll-u l 25. Polg. leiulY
iskolil. D. u. 3- 5-ig VIII. Dugonics- u. Elemi 
iskolt.. 
D. u. 2- 4-ig Kispes!. HunQlIri tl-ul 2. St. Elemi 
iskola. 
D. u· · /~5-6-ig. Pcstszenllórinei Wlesich-u. 
Elemi ill kolu. 

Kedd : D. u. 1 /~3- lh6-Ig l. AttillHI. 1. fo'ögimn. 
D. u. Ih 3- 4_i!:l' I. Váli-üti Elemi iskola . 
D. u . 5- 6-ig lll . Üröm-u. Elemi iskolfl. 

S:erda : D. u. 1 /1I 3- t/~6_ig ll . Mcdve-u. 5. Polg. isk. 
D. u. 3- 4-i8 RókosPlllota . Dobó-u. 4. sz. 
Polgt\ri iskolo. 

Csütörtök : D. u. 'h 3- 'h 6_ig. VII. BtHCStli-u. Fő
gim n. 

D. ll . 3- 5-lg x.. SZI'lzudos-(I!. Polgóri tctiny
iskolu 

Péntek : D. u. ' t3 1 /~6-ig. VIII. Üll ői-li t 54_ Pola . 
hJkolu. 
D. U· 23-ly IX. Cy611-u. Elcmi iskolu. 
D. u. 4- 6-lg Peslerzsébcl. Erzsébet-út Elemi 
I,kolu. 

Slombllh D. u. 2- 5-ig. V. Szemere-u. Elemi isk. 
D. u. 3 5-ia. VI. Gömb-u. Elemi b~kolo . 
D. u. 5 (i-iy. V Mu rk6-u. Ber".t14ényi D. F6-
w lml1l\, iu rll , 
D. u. 57_IQ. Koht\r)'_u. 4. Eg)·ht\zi Tan6cs. 
l(' rCIll 

Dávid Ferenc Emléktábla. 
Ennek ~\z esztendőnek első napja iban la_ 

pun kban felhívást tettünk közzé, mnelyben az 
unitiu'i us társadalomhoz ford ultunk, hogy ad
j uk össze félretet.t néhány fillé l-ünket s állit
su nk em lékt{lblát Dávid F e rencnek a Koháry 
utca i $zékházu nk falában. Tettük pedig ezt 
azé it , mert. c lsz<\kithat.\thm kötelékek füzik a 
mi v~\ l lásunkal a nagy re formátor emlékéhez, 
de még inkább a zól·t, mert az ö vértanúságáért 
legl.llább fl MIa kőbe vésetl szavaival akartunk 
köszönetet mond ani megdicsőült szellemének. 

Azóta má i- több alkalom mal irtunk cikket 
erről :\ U\ l'gy l'ól Inpun kba. Megállapitottuk, 
hogy az egyszel·(j j ó magyal' unitárius szi \'ek 
meg is mozdultak akkor, mikor az egyetlen ma
gyH I' egy húzn ln pitó emlókél'öl vall szó. Ezt mi 
<.\ megindultság ér zésével közöltük és nyugtáz
tuk is hire in k kör.t . Azonban moslmár - nyolc 
hóna ppnl e lső cikkünk megjelenése óte" - biz~ 
nVOS ]tescI'íiséget is é rúink szívünkbe össze
gl' iilve. Mc ri az eddig ao akozók né"sorát végig 
nézve, .azt II megállapiiús t tettlik . hogy még 
mindi g sok an , de n1.\gyon sokan hiányoznak a 
névsOl'OOI s ilyen kor azl kérdjlik magunkbnu: 
h~í.t fi tö rté nelm i nevek többé nem j ó csengé
s Uek 1.\ WI'léllchn i nevek előtt. Hát a nagy ina
gYaI'ok emléke töblJé ne m érték a székelyek, a 
magy;uok elött ? 

Fúj. hogy ezeket 1.\ sorokat le kellett imi, 
de nem te hetii nk egyebet. Merl ig.\z, hogy nl. 
esrvsze rii sz ivck f Ul órei böl már 156 pengö 77 
f ili é r gyiilt össze :t nuí.I·vlí.nyt.í.bla 1.\l'anyn~1 ér
tékesebb betiii I'e, de hol van n:tl, azok, akiknek 
ls ten a dott. s nkiknek ar. e l őbbiek kel a rányban: 
pengök!;:e l kellett voln!\ fl ldor.n i a z emlékezett 
olbí.l'on. 

Egy ik vasá rnap cg,\' egyszerü, sokgyenne
kes asszony j ött II lelkész i hivatniba, zsebkell
dőj ébő l 3 penbrő 50 .fill é lt vett e lö s azt mond!..'l.: 
Il[l.g,\'on nehezen keressiik, ne tessék h? I:~lgud ll1 , 
n em hozhnttlllll többel. Oh én ll l'anysZ1\'U asszO
nyOm, hozzíld h :\son lóval még nem U\lálkozt~m. 
A bibliabeli örega sszony két fillérjének emleke 
szoritott össze a sz ivemct s ezt gondoltam m:l~ 
gamba: n t.e meleg, szeret.ő szived megtört. JO 

1. 1. I 'deg m:h-öreg, bizonyoStl II ben ne lesz Il v v ;\Il a ti < 

v{lIlyb.m . .. 
1\'1 ár csak két hónap vúlnszt el oollnullket 

1.\ DÁvid F'el'Cne iinnepségekt.ó1 s itt :mun~ .. tn-
ri O k "ol,ez kezdJ unk . nácsta lun ll l, I\zt sc tu JU , II . _ 1 _ : e-

Hát hllgvjuk el llZ emléktábla á lhtllSt.. 11 M I 
gyUnk I(:~ \'esebbck ezzel .I\Z .i.l.lll ziÓvl\1 is. HAt. n~ 
higyjünk . igllzfr.u ne IngYJ tw k . abban . • ~\Og) 
ls ten pn1fétlti sz ivet l\dol.t I I ili i Illll l'okn) I né
piinknck'! Nem. ezt 110 1ll l\ku l·juk hiu II i ! 
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UNIT Á I~lllS 

Dávid Ferencről 
A kornnk egyik legérdekesebb, sót egyik 

legkiválóbb em bere David Fe renc volt. A ma· 
~yn r reformátorok közt nincs egy sem. aki t 
houll fogni Ichcl'nc. Buzgó. nem es sziv, tele 

jámborsággal, szeretette l. az igazság keresésében 
hat:lrfnlan vágy és odaadás, tisztu, II század sa· 
lakjától me nt szabadclviiség és t ürelem, hatalm as 
t:IIHllm ány és erős dialektika , fényes szónoki 
teh etség. ugys7,ólván .. lángész ad om(ln y,\val 
egycsii ivc, mind ez di csoséget á raszt é lc.ie küz
.dclm érc. A reformáció alapeszméjének majdn e m 
II tökéldesség;!! foko1.ódása és rncgtestcsmésc 
pályájlibn n, oz e redetiség. mclycl társai között 
-egyediil diszcskcdctt, a mártirhalál kos7.oruj<l, 
mdy homlok6t övezi, II IHI!ly rcformátorokhoz 

teszik hasonlóvá . Korának ugy szólván hajnalán 
születve, átéltc annak külső és belső forrongá

salt és ti század törekvései lelkében érték el 
fejlődésük legma gasabb fokát. Érezfc az uj es zme 
varázserejé!'. s teljes szivvel csatlakozott hozzá 
és me nt tovább. amerre a génius , az elv ragad ta, 

a nagy' sZlj )1efl.,lek vaskövetkezetességevel, nem 
töröd ve akadállyal, nem állva meg a fele utOIl 

és nem r ette nve vissza a következmények viss:t.a
riasztó nallysá!ldtól. M Int katholiku s p ap kezdette 
pályáját, mint lutheránu s, majd kálvinista foly

tatta és mint szélső unitá rius fejezte be , oly 
mltveke t ha ilY va hátra. melyek diszére válnak 

nevének és szdzadának. 
(Dr. Horvillh Cyrill, A rt'!g! mag)'ar 

!roualom lOrhinele 230 L) 

IL 
A harcok zúrzavarából igy bontakozott ki 

az uj r end!>zer , a rcfofllláciÓ racionalizmusa. Más
félczer év cszmélt tagadtak meg, ölték ki lelkük
ből, hogy tiszta , elfogulatlan szemmel értsék 8Z 

irás szavát .. be lcélhcssék magukat . és ujjászülesse
nek az apostoli kor szcllemébel1. Es am ikor mind
C7.t mClltették , ott állanak c1őtHhlk kezökben 
könyveikkcl. szájokban az Igével. amelyben nlig 
van titokzatos, 81. értele mnek meg mngyarázhnt at
Inn. Mngok ls elrettenck, megdöbbenek az c red
mCnytöl. Az lsten Fiát nagy emberré , de véllre ls 
emberré t ett ék . Nincs más menekvés: vagy meg
e ngedni , hogy - mivel n Fiuban n7. Atya isten
ségének teljessége mu nkál - II Fiu nz Atyjával 
Istenségére nézve egy, vagy kimondani a nyiltan 
ki nem mondottat, az utolsÓ nagy szót, amely 
kimOndóját a halálbu . vértanusállba vls1.I, odu
kiáltalli 81. cmbcrlség millióinak: bálványozók . 
vagytok, szivelek legföl1ségcsebb Ideálja, remé 
nyelek kütforrása, Imádóstoknak tárgya: üres 
ábránd; Istenetek hou:átok hasonló teremtmény: 

lé RTE S IT Ó 3 

mert imóclcis$(I ! fl:)'lliW (IZ "\lYli ll(l!! , (Ir(n~ .. L I: 
D I k 

U w uJU I '. t:..<; 
ávl( imondju Ctt II s7.M mel, ,,,, •. , 

d ··bb . " . ol meg_ 
a e nll . a reakc1ónnk I1lcly a BÓthory_háual 

uralkodóvá 16n, fegyvert adott kC7.ébc. EI 
é re tte a b~rt~nbe, a halálba. L:\nC!linak zö~~! 
közt, a ~~rtön hom:\lyáball, stemcin már az 
enyészet uJJa: diadalrói álmodik és rajongó lélek_ 
kel irj a a szomoní. rideg falakra végsö vallo_ 
~láSát : .A pápák k;,rdja. mC1H1ykövej , a ke restt 
~s halá l ké l)e, - scmmi hata lom nem fogja az 
Igazsállot feltartóztatnI. A.zt lr!:lm, amit ére:r.tem 
és RmU é rzck, bizó lélek kel, ig,lzán hirdettem . 
meg vagyok gy67.ődve, hogy vesztem után a hami~ 
igehirdetők tanai össze fognak (lmlani." 

Eu.el a kiáltással záru l a nagy kiizddem 
amelynek fenkölt apostolánál senki a s1.abadságot: 
a s zellemjogát több megllyö7.ódéssd nem hirdette 
és amelynek szebb napjai né mi tiirclcm és a meg
gyöződés ünnepel voltak . DognHH , am elyert unuy l 
ved ték fol yt, lehetnek igazak vagy hamisak. A 
szellem fénye, amely öket lélrehow i segített, a 
kriiika ereje, amel yet kin yilntk oztattak, messze 
távolbó l I;ltszik előre villan!. mint a csill a!!ok 
sugara és a jövövel rokon. Kolozsvár fellcndiilt 
a kil7.d clemben . szász polgársá!lot Jllng)'3rrá vál
t01.tattu és a szellemi munkásság, az irodalom 
terén min t de ré k kö~.pont ma gasodott ki Erdély 
hegyei fö lött. Ez mindenn él ink ább a dévai bör
tön rabj ának é rdc me és dlesösé!lC volt és csak 
másodsorban 37.o ké, akik hatalmas geniejét me~
értették, nehé7. munkájában támogatására siettek: 
ir ótársaié. 

(Dr. Horválh C irill : A régi magya r 
Irodalom törté nete : 246- 248. 1.) 

==~F~I::_I R .EK 
Házasságukr. Isten áldását kérték: 

Dr. Csc~cz)' Gé7.l\ 'c':;Yct. IlInllrscgt'!ó (unll .) t'!s Szabó 
Sá ra (unit) 

OTlnOssy Istvdn 1ll11!!i1 llllStll'!sclö (u nh ,) és Tóth 
Györg)'1 (róm. k!i1h ,) , 

nczutsck ll t'!l" hOl1v.!d fOhadnIlH)' (róm. kath.) C$ llxa 
Altce (róm, ktl1h.) I 

\'ltéz \Jenke József "lczredcs (róm, ka1la.) cs ld ó1.sl1 
~·ldnn lll (róm. ktllh.) I r I t'! Sd ! 

Anghl Csnba GCy7.11 egyet. tanár5litéd re. s m 

"'la8d,1 lunU.1 I I é V Szt'!kcl)' Domokos e~cndort! szthclycllcs unU. 5 Ilrga 
Köllllln lunil.l k I I t'! II 'álh Galubovlcs 1.alos 1I1111ndcsnok IrOm. at l. s ' on 
Agota IrOm. k.th·1 I t'! Do . 1 

Verner Euc honvc!dsz"zados IrOm. klllh. s rn)c 
Jolán Ir6m. kath·1 k t I és Horos 

lJöla I"nos ,'!l1amo$ kalau:r. IrOm. 0.111 , 

Ju1!annll lunll.1 _ 
1~lennek ,Uddsu tcg)'cn hll7.asstlgt uövdstgukOn 1 

Halottaink: 
öZ\'. Peul ItInosru! sz. S!gmond K.1foUn M. t.'cs kord-

blln (l'atkosrct) b'CS korában 
Gá! ZoltJn lVII glnuHltlum! tünnlO 13 

(Kcrepc~l) k· $s ~"es kordban 
TOth JOucfnt'! u. Kllllus/ Veronl a 

(Ráko.) , kor.:ibun 
lua)' lijndc n\'. MAv. Iguzgald &,1 " .'C$ 

(Kerepesi) d7. orok ha:t.,lba k0110zlck. 
NyugodlaneIk b~kcss('gbcn I 
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_ hn~~ linyn~, lr:lwk, hlh l lil ~ kl'ph.'!! .n: .. 
hl, ,.j .. II\4", 

lelk;!sl.i 

f. " ~lrh)'\"rl II ny.ir rol)' • .,n<ln \ aluki .I 11:1"1110111-
h.ln h"t:;~1I '~)(,u:orr wl.lldon<JSIl .Ih 'l:h,,1I II klk<.!nl lro><J.1 n, 

"EIJI. I T I\ NACS ulé. Ic~r. nel11f'mber !),~n hétfon 
1I('\ullin [, .:.rlll<or II leUl IJ lom blu,. Er.t U1eg.!I~·<l(JI .. ~. S<le l'
lembc>r [ •• ,1n, <:s!iIJrlűkilll d, II. :j órllkor u ?lIl.da';l!'Ig, 

!Jixoltsüg. l!lellt('m~ r ti,-án. 1!élllek('11 délutal1 l} ór<l; 
kor ft S.or\"áll)' Bilolhilig. l!ZeIJI('mi)er 7.·éll d. U. il 

lirllkor 1\ 1I ,Iéleti (>8 N .. ,'eléilUj.!")'i Hilollsllg 11\1'1 m"'st, 
:\ rn .. ghh·ol Inpunk cimhllJjlín k';<löljilk. 

Or. IH~ I )t~ n \' I\ln' II UCO kebli Ill lU'U:l<O!l u fai su' 
ly08 0~r4do.in 111"111 k..r'csalLl!. de l ti lt·u sl'gitségé"cI Iul 
"Uli rm\r n '·eillél)' .. ", 

IH; BIU;CENHEN "Ie!llember 1.·l!n ,léJeluu 10 
órakor Islt'nti8Xlekl [I II nh'HIl lItetu t~'l11 lllomba n .. 
UI!LlII1 UI IljOlll llln é,,(l lt I lI n)'u hlllt fdnenlelé$e. 8'1.01-
gá lnlot \'é~i Or , Csiki GlIbOt' missr.iÓi le lk611., 

GÁL ZOI.,'ÁN II Kökll(')' Fer enc rcl\ lgi m nílld um 
1\' , o, tanulGj u j ulius 2:1,-lÍn l\l uro~,,:í!ilÍrhclyen "{II'M
Innul 1" 1I1l1t1)'t. "i~!igái "{-~1. I ~\'el. ment Ic 1I1.il1l"h'e\ 
$'lcntg\' r ieére. hog~' iuau :'i1l :1 1. {,des e rdélyi l l nyn fő l dön 

jntizndo'ln~ni kÜldi r Uj,'lHlju cl 1\1. Ur nngy:l ln, J eles 
Inl1ul6 I'oh. II !!J:i.llők r:ljonglÍsn. fl (amhok szerelet e 
I'ctle körü l. :\ hittlllli.rfm ÍL!;,}' Sl"nki$('!l\ enckelte 111. 
éneket: .. HOllád meg)'ek Urnll1. hOU:(I(\ kŐJ:el", AJ: ':lIl"k 
S1!\\'llit be,·(c ltottn, Sle" h:mgj:ít többé nem hnlljuk. 
mflr cs~k nl itng)'lI lok b,,>'Ürn)'örkö(\nck bennc. Az U r 
kegrelme I'iguilt ll ljll nH'tr II jó .uUloket es nngynülii
ket, 

AZ ELSO OSZI RÁ DIO-I STENT I8ZTELJo.:T 
s'lep t erll~r :!!l.-(m len déle!ött I t úr :lkor :1 t>.ohi'II'r 
utcai le1llplomball. I'rL-dik!\1 J ÓJ:a n Mikló:J I)Üs\mki \'i kn. 
r iO i!. UIAml óui hAltuu!ó U n '/u',wnl OiIZtÁS. 

P E HCE I.N f: KOZ MA FLÚIt A L E Á N Y EG YE SÜ
LET $z())1 ll"mber SAlU I'Hl;nn lll l) dél ut lc.n fél 4 ó rll kor 
ta r tju e lso rendes ÖSSl.('jö"clcl~ 1 n Tludicsl e rem ben, 
F<'.Jhi\'juk lclínYllinkut , hogy "nllUl1 l'11 11 )'ien jc1cl1jl"nck 
111('g e fon to~ lul lI.lkozl\son , m;" .. 1 uz eg(>sJ: Jszi es l éli 
IJrogrlutl ll1egheslé.lésérol " nn IIZÓ. 

AZ OB SZÁGOS P HOT E:ST ANS S I\J T OSZO, 
V I~TS I~G mC'gkl'1" I1 ,~ l11 ilkHdéllét, 1\ 11:11'0111 c\'lI l1 geli um i 
egyh III 1'I' '' I1 ':NHkusok , I'cfo l'nll; tII!;Ok l'S un it liri usok 
eg)' lu\zi és "I hIg; "CICloi fd il!l1lc rték , hog}' 11'1: eg)' t'C 
johbll ll tAmIIdott 1I1 t1!;)'III' Prot eSln nth;m ust csak UKY 

vMclmczl!Cl ik 111Cg. hll lellll'~ r i IIzerNdbl'11 ".I;yeSiill e ll 
~p i li k ki il modern iduklll'k I1lcgfeld" \'{'(I.'lml ":Xi'I'W~Z~ 
lekIll , 1\ l) rot CSI:l l1 li"lrnu~ \'l ... k lmtll>cn II lf'gfol1l0$8 bo 
nerep II llfij .. ...,., Ezérl l\lll llitotlnk m('j: II Illag)'II I' 

llroleSlul1l ilnUl Ii "c!érei - III (>Jén d r . Iltl1t:II{\f Ilu .. ó 
b dr, Hllffuy SIÍI\(lor. 1'1I1ulIIinl JÚI,UIl MiklÓi:! uni t. 
1l~8Pökl "ikll r iu. llü81lökökkcI _ Rt Or~{lg'Os PrOICIl 
lUII8 SlIj lólllUW·Isi'gel, mri)' nlOljt ItZ e~81. or6'lngbull 
mc"kezdlC nlukutl~sét. _ "Oly IlIlI nlnms cr. 1\ 11\011kll_ 
IJl'Ugrlll1lm, hog~' " )I)'cllcnCKY IlfOIf'l<lnns 1f' lkel ~cl1l 
nélkü\(;1.hct" - ir ju KII I" Bélll IIU" ,.';k II SlIj IÓgJö\'('I . 
ségrul. Mi jO)t'Q"ul h l~nUk. hujl'y 1\ nmg)'lIr IJrot estllnQ 
IlI. r~Hdulo.n In'\lIo lelll nugy ősci emlf.kéh('1 II ~I"'g.~nrek 
él ICIn.dngok I l'lkh~l1\er,-,IUkkd ~tll.mol ,('1\ ", c8yll dUl~ 
lIu' g l ll ll,Ij(lk n I'n)b~lII AI" ~ IIJtÓllij\"I.1I@;lg uolgf,lullllmn 
\ 1110 ,'llwl~"'Ikcd j\ .. Uk.'I , 

AI IAv l l1 F F: lt t :NC F1L !. F': lt I\I ,I\ I' IIA ujolug 
IldllkoZlllk : IIr . ( ;A"IIIÍ I' M \I~"" </,00 'I " f r , lIut'j{m "'N" ' II(' 

-
:170 íi11 ~ r , 1><-"tfJU Z8uxslinnu 1110 ( ill, Or, MájIly FUtnc 
( " n l'o~"'ll r ) 3Gó fi llér, Ur, Kelemeo Bélil (lJebreeen) 

01 00 f ill , FOIlor lIélll 600 rill, Os..,lI.lh AIt:.t' rtIOO fm . 
II r , 11.,;1'111' Zohfl11 :lG:I 'iIl, II UISIU Kllhnnn 36;) fill. 
Oo:lI.k l."j08 :;00 fm, F riihlteh Márhl 400 fill, András 
Mó~e8 :lK. fm. C~Akll JAnQ8 ( PCIIlujhcl)') 400 fill . 
lI ul"~r Vilmft (Uétll'll llls) 1000 fiU. PercIeI No..,érek 
( !lnrl\l':;ku) GOO fill. JÓI~f Belli.:) (G)'uIQ) 3r.:; fill . 
Il:\ rthl' !~AI1111 :Hi:í fln. NemCll Nng)' SAndQr 3G,; CiiI. 
A I;'ydjlés (...Idigi eredményc 88,-123 fillér, 

A nÁvl!) F F;UENC E MLf:KT ÁIH .. ARA ojnbban 
IldnkoJ:lnk: Fd~ .. bUki d r , Nllgy Húlu 10,_ P. Hon' iith 
J/inOljllé 3.1i0 1'. ('S{lkll JAnu~ 1._ p , Eddigi g)'ujtésilnk 
i'rt'o.ltl1él1)'i' 1{i6,77 pengu, 

J ÚZi\N l\I l KLOS ,'i k:irius ur UUjtUll'llUl! 18-á" 
sZU!J.:ltllllígA rÓI "illf'~lIll r ketett S ftl\'('tte hh·ntnl\!. "ueté
"él. 

lk CS I KI GA Bo n lIIislll iol Iclkf.l!1l1ugoS'ltus G,.an 
tlnh' r iklH kiu' ulj:'lró l haznérkezelt. A kelC'ti PIU)'lIud\'lI_ 
,'O li nr. ('g)'hA~köU!ég ('lnöksl!ge. ti Nosző,'etség "(,let ő
s(.ge él! nt. i (jusi\11' fogadllik. 

I!: IW Et>. ES V E: N ln::GE \'011 auguul us l-én eg)'
h:izkü'ls~gtinknek Un', ROllolin" L.tt uemélyélxon. Mi ss 
Lt-.' ogyanis sok{l ig ' ,'oll eg)' ungol unitu r iUl! gyü!t':ke
zellel késze. jelen leg lK'diR" II N~IÖ\'cuég f"ti t kArn. 
Re" n. Lee IIl.u t iLn Erdélybe UUIWIt l! hossmbb kőrutat 
' ''II "g)'húlközséb~ i nkben , 

HAIiM1 NC UN ITA HI US GYE IU I EK ér kezett. 
hnlll juli us 3 1-én :1 nIl IUlonS~l badib.:.1I\ !é,'ó Zsófia 
gyerll1('klSJ:nnntór i UIUQóI. 1\1 i ndnyAjll11 jó egéu..;oégbcn. 
011 1:1\"11 lesüh·e. ,'id:un kl!(h'\'cl. A uü10k !! lill egyhzil
kÖl..S~g kiHdettel IlIIg )' örilmnlel fogndtnk oket. :\ S1!&

nutÓrio mlml1 ,'1116 lu rtózkodAsu k :& lu1I l:slenliSlte!elel, 
In r tOl t 81.{l tlIuk rll J ÓIlI n i\I ik l 6~ "ikAtlos ur és Jancsi 
LllszIó hl l ukl, 1('lké;;z. 

ESK OvO. Sá mi Mngd"l. néhai Fer enc J öz..sd püs
l}ÖkUnk u noki'ljnt fl'leségm I'ette Anghi Csab:c GC)'UI 
kÖ1.g, ('gyl'! . I:Hl:\ri$egéll, At esk~lé8 t J ÓJUII MiklÓS ]Jüs
!Jök hd)' llök ,'éJ,.~z(e. A lell n)' I~SlértJ l Dr, f eNncl 
J Ó7.s(' f kOlozs"úri iigy,'~d I'o lt ti tu 11 11 , 

1\ i\l AGY .\H CS J.;:IlK J::SZ I~ K di ... dllluirúl Cr kCl l1ck 
!\ hi\'ek messzi i\1I1,.'"O lho nból. i\l ng'lI n IOl1dl.1ni lo rn
m IlyOl' fU~."lI d lll oket. qrömtlle l jegreuiik fel . hog}' eg)' 
ull i t h r ius e"c f kén id l'OIt kijlöit ilk: l-~g1'ni Att iln sze-
111"' ly,lU.'II, Ök jó rnunkll.t. ,'égedck, k'{lltsuk 1111 is: 
huj. huj, Imj r lil 

AUGUSZT US 22·25 kÖlt II ,' iI:lgban ,·13 nl1l1dell 
lI1Hg)'lIrok kongrcuzu.\ll t:lrlllJ1l1k' Budnpest ... n. I. e.gy('
nek iidl'ÖIŐh'l' fI "l &Ict. uI)'ll i hnjh:k\):H1, 

1\ m : lJ B l-X I:: N I onszÁG OS IMI.OS\'EBSl-;N\' 
IIlkil lttldh.\1 II 11l8ko\ dlllA r.:!n ellekell II H:l t"llll IIICIIi . 
debrl'Ceni INl1l110munk!mn, AI isU'm ",.oll,.'">ihllol JÓ'l.:m 
Mikl6s jliI!:I)"ki I'lktirlu$ \'~S\'atc, 

OSZ I U A I. AA DO ISTEN T ISZT EI.ET üNK sz ...... 
t('mt:.t-r :!~I..o!rl lelll. ~\I url s);(' III "lIC.\IOru j"tD'CI CI Illkll-
10l11mlll klOlll llll l1uk. I\ cn,li ljll nk rll ml,~r('ldu lelki l''''' 
ZCl llll' kkl'l . 

IS I\ O L .\ 1 €\'M I':GN \ 1'1'0 IS'n;NTI SZ'I'E I ET 
f!.'I" ll tNllb.· I' 8.-j"l "II ~II.I·III1 IJ " "'d .. tt II úl'nk<.\r leSJ:, \ 
111I", I. ,k IIdmlirn :1 uwgjcl"11f11:1 kol .. I .. ,,>, \ \":1 1I :\~okll\

I A~ k" I,".'I~' n"llt. 1l, •• IU h.llfl' '' ' A '1\lhl.\l tlllli 1'~" I)OrlUk 
hd)'~ 1 In llll1l k mll.llik h l'l~l\ n kUl!u\jUk, 
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