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Való ig"z szeretetből és különös buzg"lomból, bármi hiusá
gos érdem keresése nélkül, hagyat: igauág napfényre jöjjön, óh(ljt 
dr. Lulher Márlan, liszteleles atya, WiUenbergi Ágosionos, " sza
bad müvészetek és Szentirás mestere s rendes taniIra, lsten ke· 
gyelme segitségével a bCinbocsá nalról a következő mondásokban 
foglalkozni. a rról vitatkozni, azt védelmezni s érvényben tartani. 
Tetzel János predikillórendi tesivér ellenében. Kéri annakokáért 
mindazokat, akik vele arról jelenleg nem értekezhetnek. tegyék ezt 
meg t6volból, irás utján. A Mi Urunk Jéws Krisztus nevében. 
Amen. 

Luthernek ez a fölhivilsa nyitotta meg azt ti világraszóló 
szellemi mozgalmat, amit a történelem reformációnak nevez. Mi, 
unitAriusok, is ennek vagyunk gyermekei és szellemi örökösei. Az 
evangelium alapjim reformált egyházak közölt a legfiatalabbak. 

A reformáció akkor, amikor minden külső hatalmi eszközl 
eivelelI és sorsát fölte tte ti Szentirásra, az Igére - a legmerészebb 
és legkockázatosabb vállalkozásba fogol I. A felül ről kiépilelt ka
tolicizmussal szemben. a királyi papság elve alapján, az alulról 
való épités munkáját· inditotta meg. 

Eredményei. vivmányai an nyiben voltak viharállók. amennyi
ben ezt az épite,1 a gyülekezetek élő erejére. élő hitére tudta 
alapozni. Valahányszor ettől a gondolattól eltért, mindannyiszor 
csatát vesztet s erőteljes előrehaladás helyeit megállott, csak napról
napra élt. 

Egyházunk válságos helyzetében pillanatra se szabadna feled· 
nünk. hogy minden jogna k fo rréSll ti. gyOlekezet. Törvénynek jog-
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szokásnak csak tlnyiban van értéke. léljogosu1!ságo, amennyiben 
ti i)'ülekezeli gondolatol szolgálja. A többi reformált egyházak ezt 
az igaz.ságol régóta megtáUák és ennek érdekében alakitják át egélz 

jogrendszeríikel. Mi még várunk. keslekedünk, gondolkozunk. 
Meddig ... 7 

Dávid Ferenc emlékezete. 
A magyar unilériusok Egyházi Fólaniicsa a hitUjítás egyik 

nagy harcosának. ft magyar unitárius egyház megalapítójának és 

első pÜSpÖkének marli r-halála 350·ik évrordulója alkalmából (1929. 
év) dhalározta és elrendeUe. hogy: minden évben november hó ma
sadik vasárnapján Dávid Ferenc martir.halálával kapcsobItban 
mindenik egyházközség tartsa meg .. az unitárius hiluiitás ünnepét" 
Dávid Ferenc emlékével kapcsolatban, 

A mul! cvben lezajlol1 emlékünnepek u!án a folyó évben ve· 
szik kezdem kel az unitárius hituiilási ünnepek, Elgondolás szerin! 
hasonlók lesznek a Reformulio Emlékünnepéhez, vagy a'Luther, vagy 
Kálvin emlékére rendezetl ünnepekhez, Az unitárius egyház törvény
hozó Fötanácsa ekkén! szól az unitilriusokhoz; , ilZ d hit, dmely 
Déva Otírdl szenl sirunkkd nldgilsztalld, dZ ilZ erkőles, dmely 
krisztusi szeretettel tápldljd dZ öntuddfra ébredt embert, elég 
erős lesz minden ory ember lelkében, aki csak. pdrónyi lehele_ 
lét is érzi ilZ apostolok entfwsÍ<lSmusándR. Indítsunk. uj Iw~ 
szdROI unitárius hitűnk történetében és ezzel kőnnyitsűnk 
népűnR. nehéz sorson, megérteiDén oelűR., hogy dZ d mérhe_ 
tetlen türelem, dZ (). ndgy lelki elmélyedés, dZ <'lZ oldoz6 
szeretel, <'lmely megmentette hi/ünk.e( és fent<'lrtott<'l egyn<izun. 
IMt, lelkökben lilkik, gyökerezik, eSdk oárják és kioónjdk dZ éb
resz/ó szózatoff, " 

Az ébresztő sz6zat szólói: il papok a mai nagy lelki válsás 
kors:l:akában nemzeti feladatot is teljesitenek, ha a nép s:l:éles ré· 
tegeit II ga:l:dasági élet megmáslthatatlan igazságairól is tájékoztatják. 
A hitélet. szabadságol és a krisztusi szeretete! bele kell vinni ft 

fII"j Ror SloCüi!i$ küzdelmeibe is. hogy ft harc egyoldalu8lÍ.ga és 
durvusálla eszmei Itszt6slÍgot nyerjen s ezáltal nemzetiInk és az 
emberiség javát szolgálhassa. 

A mall}'ar uniláriusok a hitéleti szabadságol és a magyar 
nemzet szabad,állál mindig egynek és azonosnak {ogták rej é, soha 
egy pillnntdra se kerültek ellentétbe fl nemzeti célkilU:l:éseel. Dávid 
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Ferenc emlékezete a hi leleti Bzabadság gondol6tának 8. melfSzenlelt 
ilnnep le.z • egyben ti magyar nemzet szabadságának riadós On
nepél is jelenti - mindig és minden elnyomoU helyzetben. 

A muh évi Dávid Ferenc ünnepély a lkalmából a budnpe.ti 
eklézsiában elhangzott beszédekről - közbejött akadályok rol~' l ón 
elkésve - egy kis füzet jelent meg Dávid Ferenc emlékezete cimen. 
A folyó évi ünnepek elökészitőjekenl e rről a kis füzetekr<,~iI ujból 
megemlékezünk es unilárius hiveink figyelmébe ajánljuk. 

(- l 

Az Isten • es az ember. 
(A cJkk elsO ~s m~lodik része az cr,u l16 13. és 15. sZ;1m;1b" n Jelen' mt"Q.) 

Akaratom a világakaral megnyilvánulása . A világakaral. a 
vildgUJrv!ny okozola ,n, hogy aka rat szabadságom legyen. 

Csak igy lehetek küzdelemre képes és fejlődésemért fe l elős . 

A szellemi lélek fejlődése nem lehe l el szabadság nélkül. 
különben végtelen pályájá n nem lud előrehaladni. A végtelen pálya 
örök kll:l:delmet. ötök türelmességel jelent. Minden egyes ember o 
maga erejéből küzd és halod, de egymásra, öSSzeta r1f1sra is va
gyunk utalva. 

M i vitte előbbre az embe rt ? A gondolat megkötöttsége, vagy 

(I gondolat szabad~ága ? 

Az ember akarala a M indensélr a karata é rclörvényeinek hatll· 
rai között szabad, mint a patak, amely medrében szabadon Folyik. 

Miként a Mindensél:lben. ugy a :r. emberiségben is megle\'6 
fokozntOSSág azonban kizárja tlZ egyenl6sé l:le l. Az emberek kUlön· 
bÖ:I!6 lelki, szellemi és lesti erővel szüleine k. 

A H:I!iklll és lelki éle lhez, az életfel tételekhez. a tehelségek 
szabad kifejtéséhez. a lanulltshoz. cl l:Iondolfltszabadsághoz. II fej· 
IlSdéshez, a lőké letesedéshez \'816 jog és kötelesség minden ember 
osztályrésze. A fejlődés. a villlozás sorAn - a kicsiból nagy. cl 

flelgyból kicsi lehel. Kicsinek. nagynak helye van a.z emberi géniu~z 
munkájábtln. A Na.p éltető fénye és metege is egyaránt mindenkire 
Arad. 

Az emberi géniusz tg)1Iége. (l közö8 90r, az egymósrtt ultt! l· 
.6g. a kOzdelem. a munka - örök Ü9szctur1é8H1. s;.:oliddrilAsrll . 
t~$""étlségrt, emberszerete ire inI. 
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TlJrviny ls szabadsdg 0:-' emberi éld tslupj"i. Az ember épen 
titly nem fejlOdhelik .zlIboda6g nélkül. mini nem élhet levegö nél. 
kül. 1-101 elnyomá, VlIn, 011 /.IZ egyen lőségre törekvé. mérlege egyen • 
• uJytolsn. 011 szerele! sem lehel. 

Az emberi lélek Izobud86gónok mell'k/}1é~ vélé. lIZ Embcrl. 
sés örök fejlődé8ének eszménye ellen. Lélekroniás. léleköléfl. le.U. 
Jyc8:dé!l. Az én, II IIzelleml lélek eleme ti 8UlbfJda6g. M iként 81111")' 

né lkül nem repüJhcl ft me.o6 r, 8ZlIblid,lig nélkül ncrn rej16dheUk. 
nem !Izárnyulhlll ti. lélek. II Q'ondollll. A hit. fl ludom6ny, (I művé

lZel m(lifll8s6goi ret hOll'yon emelkedhetik oz elnyomolI lélek? Enged· 

jétek oz emberi lehetségekel kifejlődni, lIZ emberekkd én::7.n1. ilon
doJkooni, .,kurni és cselekednI. 

Ne s :.:Onjünk me!!, &Oho 6Z emberi fej lődéll, IIwbúdll6i1 és 
telltvérisé!!, legmb!!'bstlbb eszményeit IillztcJni. ápolni, ilOndol'.nl. ~:Z 

mindig szűkaé ll"cs voll és lellz, 
A !!,ondolotszabad.6got Ic!!,vllli!!,olWbbon h i rdelő, (IZ Isteni ncm 

belüben fs mell"hötöll fo rm6kban, hloném lélekben é. IIlIoZS6!!'btJn, /IZ 

iglo<:.ll61l örök kulailisIiban imlid6 hitünknek egyelemelI, IIl.ent vlltlll
hivbt6tla van. Scrvét Mihály. Dávid Ferenc (is bZ unll6rluII 
üldö7..őtlek II vértanuk sokuságtl ezért tlz clizményérl 6ldozl/] fel 

életél. 
Az emberillégnek .zűk&(Ígc van arra tlz unil6rizmus ro, omely 

e7.ckel oz esményekel épen ú vbllás, ti hit vil611"ábun hirdeli. 
Általában a p rolea:tontizmus példuutl6s6vol, eszmél apoltol! 

hirdetésével évezrcdek nyom6su ulól ígyek&zik ozemberlségel fci.zu· 
blidlluni. 

Erre u hívul6aru gondo ljunk .zűnteJenOI. 
Turt.uk ébren oz emberi fejlődés , szubutls6g, tűrclmellJléll él 

cl'flhcrllzerelel ő rök lángjának I[lzél. f.z6ltul munkáljul! uz emberl!lég 
öröl! fejlödését. II megértö, 016zulos s7..olg61 vUlI"yunk Islen olui rulánuk. 

"Legyen meg a rt akaratod/ff 
Dr, Ujlaki Oha, 

Délut6nl Istentiszteleteink. Atyafi.6I/o, szere.c Uel 
é/lclIltem hlveinl!eI, hogy Rtilw.fpa/o/a- Pes/lIjheluell to Múd6ch. jérl 
itokul6btln (A/MY J'mOll_U végén) " é vi november O,én déll/t6n Ml 4 
ó rtokor, Pel /erzsébetetl f. évi november 16.6n délutl\n 4 órt>koT lIZ 

ErZSébet-uli lako16bon lúrlJuk i.lenU.ztdelűnkel. Mind ti kél helyen 
mel/emlékezünk cl/yh6;,: tlltlplliJ elliŐ "ü.oöI!Gnk Dtivld Fe,cnc 



h.r.;"cud. EJJe.:r: k~&:l. sI éne~nk II kOvetka6k. te"wek 40. 2 13.. 2J... 
ZI+dl J,. 10eue iJ~ kez,' ltd , En- Istenünk. esy -agyar h".",nk.. 
Bibhdool Me! .. 5.. ~ 1.t-2O ~I!k.et oI~e ..,1. 

&uubds lsttdn 
klklp.osmw_ 

Bud_pesti .,yhá.zk6zsógUnk temploma Rib=nle
~Mk -ID. ivfordul6io okt. bó 26-.an volt. Az ivforduIótol ]Ó~ M.. 
~J"p"s<tQr atyftnk6" ..",likn:ett mea. alu 31 ~~ NOlPl II buda. 
pesti 1D~n. 

Nyil egyház.n old I ~n jözan M. VICariUS e.tránkfut 
!ariDü ~enliszteletet Nemcsak a VlitcoJ, hanem III kömyt'k Ilmhiriwu tt 

is m~l .. otek a sz .... 1 nndi:iséa .... amelyre 4/: ~ balaadó Unnep 

aIkolm6bó1 bnrták esYbr II biveket.. Az enek .. ~zbí ~dóket Szdbö 
G6:a rer. wtor láttB el InIviri jóindulatból. A .Vgt.-oidefl okt. 

23. száma mdea ulIvakban .. mlékezik meg ti f .. lekezeti beken f" 
.ie8Yiben f~yt SttrlarlMnll. Az urasrlaldoJil aub I'd .. kezetbdiek 
lS mes;elenldL 4. mietnkkd ~~ ! lDJ.Dt~ ~n .. n aldCl<l:hlk 
a ~et lIl5Ztalénal fU: dott fU: lsten előtt. aki nem teremteti se 
felekezet .. !. st!: "iYhé.zal. nanem csak emben. aki akkor ViR Ii magan 
az Úr orc6jlinak vonUaiI. ba szeretetben jöt_ 

D6wld Ferenc balata t'vforduIÓJI1ll minden er-hé.zköi év 
köteles megtartani 41: uniténu:t hih.,ijThi3 ünnepét. A bude.pesü egy

hé.zközsig Kohliry-u. templomában november 16-in déle1i'itt II óta· 

kot-. a rendt!:$ islenh:cfelet ke~ében cmlékuik meg Ouvld Ferenc· 

ról n halálliföl. 

E.,.hizkezs'gUnk. Rakosllöloh,.P~tujhely szofVWlyabWl 

az e lllŐ btentfs:i:!e:lelel o któ ber L~n. Pc:th:l2~be!t!n okI. 16...an vol!. 
&ík.OIJpa/ota-P~Ujhcl:fen F~r Domokos h:miló, PC!Mcuxbetcn 

Kis Mo,c! Iq_ i&"lUlI'aJÓ atyénkfilll vigezlek II kanton teend,jket· Ok 
kénitelték diS a lrYülekezetet IS. ~Ve:I ftlllldovi'P .. kéri bá/ú 
kÖlJZÖnet. 

a8.8.1 •• k6 Ferenc h, illll1mtilÍwr, IOgondnok h. öl)'önkfia 
& ~leaelile bdduui Barlal lIona Manl:l leanyuk ~foJUSI iliemetm 
Imre lur Iöl'Ve~ bitóve.I okl. 25-in 1:IIttot1u. eskilv6iet a Kalvm
tiri reformálu:s tcnmplomban. 8oIdolJ.'I>!" kl~l'Jt! a s:. .... nl ~velsiilef. 

U ......... 1a12fttlsz .... t G ', .. IúI. M,egballl lildrem.eIQ 
Wm~ volt október 1.2.ec G~ulltn t!lö uml4nUS hi~bek. 
Bitó le.!o.. hódmu,l5vU6mcIYI Idké:l:. atyllDkfio. undcwus btenti:R'" 
teletet törlolt es a:c 6ui h61ItI:lQI1lI IlIkaImItool Úrva<.":IO .... t CI flot! 
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lren MM)' &r&me Voll kOll'klhen fl SzAn aa1&dnak. mt:rt En:dbet 
!e4nyuk e% olk"lomml'll kon'lrm411 I!. rhu.Olt el6ROt Orv&c.of'ben 
At. 1.lentJnldelel " Ilo ul.1I ft· rorm" u. templomban Iartoli6k. melyet 
et. alkalommal UarMnyl IJal ,d eaperea Idk&l. úr & 011% t'lYhltd 
k6~ pre.blletlumft, tu: UlVflca.t1U1 o.llMhoz noLt ';:et ~rek
ltd C'1r)'Q1I le.",~rI Hereleud boCI/ltatt6k ,,,ndelk,.bre A ,donnAlu. 
I!nekkttr Kerthz LaJa. kollloalO' úr vezd~ ... el ft lernarYObb kb,,· 
'~lIel mQklKlöll közre é •• :toI1l'611" (I (O'OlekeulI é, '".616 e,-th.u.1 
énekkeiOnnepi i.lentl.leldeIOnk ben~"c.~él. Har'lo6nyl Hperes 

úr é. II prubllerlum .zlnMn r&71 veti ftZ IltentlntelelC'n, miért ,. fl 
IrYUlal un lMrlulOk ezuton I. h6/6, k&7.6nelel mondanak Ptote.tAn. 
lettvérelknek. Az IltentlUleleten körolbelQI 200 helll"ló voll }ekn. 
Az uníl4riu.ok 24·en éltek UIVllcsor6vaJ. A kenyer~ b bort "SzAn. 
caa'6d adla. Iltenlls:delet utAn Dr. Orm6u)' KArol)' Ol)'Vld ur köm. 
ebUet adotl vendé:glurel6 h.u6nAI. Vajhll halOn16 lelki 6rom 
OnnepOnk iYakrabban lehelnt'. 

A D'vld Ferenc Egylet melln)'1t6 estllylt okt. 24~n 
tllrtolta II M I .. zi6 HAz k6polnAJAban. A azakad6 eső daúra is IÚP 

IlAmu k6%6nség Jeleni meg. tImei,. II minden rl.%lellben evYbevAIÓ 
mIlIOrt lelki ~Ivczettcl halIllIIIlI. MOlOr vé:gezllvel lll. ElD'kl hul· 
ujlt6 k6zgyOlls1 larloll. amcl)'cn mcavAlaulollo ft liutikarl él e 
válu%tmAn)'t. Elnök leli dr. B6ró Ddnfef GAbor. Közgyülél utAn e 
N6uövel.ew odolt leAI. A I%eretelvendlpq; liazlll jÖ\'edelme a 
N6.%Övet.ev ,zC1lény(londoz6 akci6jiua rordlllelik. 

Templomba J'r6nak. f~lrdr1é1 \ '110 II dolowban. A 
presb i l ~ rium lC11k6ze1ebbi o.[~~n nem hozol! hlllll.rozetot az IrAnt. 
hOiY az adventi ls böjti iltenti'7.lelelek c~1t a RAkos·u.·ben IC1I)'e

nek lt1.rthat6k. Ilyen hat6nztltot aem ti p",sbitlrium. sem mAi f6rum 
nenl ia h07.hat, mert mi ndenki ub!>'1 a templombn jtk omel)'lkbe 
8.k!!.r. eluk szóbu kerillt It\rgyalill közben az emlitett iatentilztele
teknek 8. R6kol.u.·bon vol6 ell)'~ilbe. Innen eredheieIt u ti hir. 
ami ellen fölemeli IZnvÓI. Az udventi h böjti iltentiszlelelek m~' 
t(1rtalnak oz eddiII i módon mind ti klt helyen. 

A Nöszövetség hirei. 
Rendes havi 6rtekezlelet ta rtunk nov. 13·án, d . u. 5 

6rokor IX., RAkos·u. 3 .• ba n. 
N6gy pol uj rit végze t! 17 éves leilnykll részére keresün k 

elhelyezkedéal e.ulódnÓI. gyermek mellett - ""8'>' könnyebb lIyóri 
munMl - vogy trf\fikbon, teje,ornokbl.ln klszolgtilón/!i i á llás!. 
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Hólá. köszönelleJ nyuglázzuk a következő adományokat, 
Pau$zperllné uljiin veU 3.-. Simon Béláné 5. -. özv. Singer Vilmosné 
5.-. dr. Kemény G. 1.-. Germiin Jénos 2.- . MiSI! Mnulice Deutseh 
15.-, Demeter Lidia 2 -. Uniliirius egyházközség 300.- . Szilárd 
Béla 20.-, N. N. 5.-, özv. Héderv6ry Hugóné 20. - P. 

A Szövetség VallYOna , takarékbelétben 403.98 P. KészPénzben: 
330.55 P. Szepl. és okt. foJyamiin beiratásra, landijra isk. szerekre 
adtunk , 123.30 P. szegénysegélyre : 53.56 p, 

Az okt. 24-6n tartolI Dávid Ferenc estet követő szerelel
vendégségen befolyt: 35.50 P. Kiudiis volt: 33.70 p, 

A karácsonvl seg61vezés céljára december első heté
ben músoros estél rendezünk fi Koháry-ulcai templomban. Az Ul 
sikere é rdekében minden lagtársunk segitségére számitunk s azt 
kérjük is. 
Szegénvelnk részére használt ruhát fehérnemű t és cipőt 
kérünk. Ilyen adományok a Nőszöveiség eimére a I("Jkészi hiv.·hoz 
küldendők. 

A Budapesti Dávid Fereno Egyletbe beléptek és 
lagsági dija l fizettek: Rendes !dgOR Tóth Albert 2 pengő, Tóbiás 
Jenö 2 p., dr, Bá ró Daniel Gábor 2 p .. Nagy Istviln 2 P .. dr .. Imreh 
Sándor 2 P.. Péte rffy Lajos 2 p., Bartha LaJOS 2 p., Buzogány 
Anna 2 p., Nagy Jenő 2 p., Gergely Sándorné 2 P .. dr, Serák 
László 2 p., Józan Dezső 2 p., Szász Mózes 2 p., özv, Bodnár 
Józsefné 2 P" Vészi Emil 2 p" dr. Dé:zsy Ferenc 2 p. 
Pár/o/ó Idg Klein Géza 10 p. 
Altlpitá t(Jg Raffa y Dánie l 50 p" Albert Jánosné sz. Orbón Nagy 
Zsuzsánna 2 p. Midőn szeretettel üdvözöljük a Dávid F, Egylet új 
tagja it kérjük hivei nket. hogy minnél többen jöi,ienek a nagy egyházi 
alapítónk nevét megörökilő Egylet tagjainak sorába, A D. F. E. 
Elnöksége. 

Olv •• 6Ink szives fi gyeImét fölhivjuk ft LeoenIe Székeig 
szám~ra . A LeoenIe c. folyóirat az Országos Tesinevelési Tanács 
kiadásában havonta kétszer je lenik meg. Október 2. számát t:gészé
ben ft székely nép ismertetésére szánta. A 88 oldalra terjedő füzet 
gyönyörü iIIusztrilciókkal tarkHvlI valóságos kIncsesbányája a .szé
kely nép mul t jának, páratlan népmúvészetének és költészelének. 
Aki nem ismeri a székely nép csodás tö rténetét - ebből ft {üzetbőL 
mintegy tükörképböl t61Ja meg a mondák. legendák. baJlad6k hósét. 



UNITÁRIUS tRI ESlro 

fl dics6sfg sugAl"Pfllftstj6b1!1n tundöklj} draga tesh'em~ml:~I~t - ti 

szek~I)1. Akik ism~"k. s kik _a ki'l ldel~tt fej"·ból ~I~k - Ujj!. 

sak föl lelkukben a hit az akarnt. langoló hon~Belem diCIŐI ' '':cl 
es rnArliriummal fttszóft hislóriAjAt. ft szikei)' n~mz~1 il~let. A ru~1 
kapható V .. AJkolman)'·u. 3. $L 11. e. T~I~fon Aut. 208-10. Árr. 2 P. 

Felhlwá s. At)'afisAgos tisztelettel kerjílk hitoktatOinkell. hOiY 
a Budapest szekesf6n\ros és köm)'ékin (Pestef7.Sébet slbJ beimtko
zolt unit6rius ~·aJl';'su növend ... keink sr.ilmftt (elemi. polgAri. ködp 
b inasiskolftk) a lelkipásztori hivatalhoz sürg(ilcn megkilld~ni szi"es_ 
kedj~nek. Nem névsort kerunk csak ti nÖ"'t'.ndik~k sUim61. Hilny 
fiu . hAn)' leány? 

A hittani tankönyvek Kolozs\'AfTÓl megérkeztek. A 
szulok és a lenulók besz~r~zhelik a hitoktató lelkipásztor un'Jk ,",s 
8.2. Imt-missió re~'én a kón)'\'lári hivatalos órlik ülatt KönY"tari 
órák ; kedd. csülörtök d . u. 5- 7 és \'asárntlp 12- 1. 

A budapesti egyházközség külröldi 1000 P öntön· 
dijához. amelyel KriZd Kálmán vegyiszmérnök a tyAnkfia kllpoU 
meg. a BrdS1<1i Stimucl lfjmdgi EglIC!iiilct szinlén 1000 P,vel já

rult hozzá. 

I.lentiszl :Iet a ~Iáv. ~szaki Főmühely T~lepi iskolnban. 
~rlesíljük a Fömuhely környéki uni tdrius nt)·afitlkal. hogy n Telep 
iskolájában az első istentisztelete.t november 23-án délulán 4 ófltkor 
larljuk. R~letes tájékoztatási az ~rI~silŐ jövő szlimilban tldunk. 

Hölgyek figyelmébe! 
11.11 '''CII'OU O 6, hléscsen .II~ar OhOlkOdol. kcrcsse fel 
SZŐKE FERENC 1I0Bol. és rra n cl~ nöl dJ,~bzalon jd t Bud.P •• ', 
Józ s ef utc. 2 . I. 3 . (I R.!c D,inlet Ct'1I \'olt ll~básu. 
~ltd ~r4k l Pontos ~i$ZolgA1.!I ) 

Nagy Aron 
Unitár ius asztalos mester jutányosan 
keszit mindenncmü aSztaloslllunkát 
Kivánatra házhoz megy. L a k á s a; 
IV., Károly ... körút 7. azám. 

T e lefon hlvó 373_ O". 




