
!)( . 4 v'Oly.'" 15. sZ6"'. 

Sre<k.-ztösig is ki~óhiut -' 
SUct.ep • • t, V., KOha r,. . u t c: . 4. 

Telefon Aut 174-24. 
A budlpt,tj unitárius 89VhizkőlSig 

~ivillatGs lapja. 

Bud.p.s l , 19 3 0 . Október 1 

Megj&lenik kéthet.nk"' 
Elö lIze tési .r. 

e g,. tlo vr.. . . .. . 4 p e n96 
Az etőlizet" i dijak a lelkini " tv_Iii 

cimere küldendök. 

f6mrkeszt6 BARABAs ISTVAN • felel6, szerkesztő JAN C S I L AsZL6 

r,Töth 
.. J ...... 

Az egyházi könyvtár 
dl2k ' U' Ii' mCi,lnyitasa s~eptember 14-én C i I ó rll or volt II KohtWY. fCIII 

5ZékhA~ ta nácstermében . Ezzel egyházi életünk i8mét Ifllzdagodott. 
A mevnyító (innep8égen Józan Miklós vikárius és dr. Tóth GYÖrgy 
lIondnok atyánkfiai mondoltttk megnyíló be8zédeket. üdvözölve mind
tlzokct. tlkik ti könyvtárnak olvusói lesznek s ezaltal (I felvilágoso
doIt . Uszta. kereszteny vüllil80S eszméket 8zivükbe fogadják 8 kö
szöntve u fárudhatatlan munkásoklll és a jószivCi adakozókat. akik 
ti. könyvtár megnyita8ál lehetövé lették. A könyvIlír uüonan készült. 
ré.zben megujítoll farSlltí808 diszitésú szekrényekben (összesen 12 drb.) 
van elhelyezve s mini lelkes és buzgó rendezője LHszló Gyula. a 
Nemzeti Muzeum könyvtárába beoutotl tanIló al}6nkfia mondja 
eddi, kb. 6- 7000 kötetet cs irtItot turtalmaz. A munkák jó része. 
ti nallyobbík fele magylH nyel vü s felöleli ft magy8r unitárius iro
dtllmllt a XIX. és XX. 8zazodból. Meg van benne pl. o nagyértékü 
.Keresztény Ma\IVelő· c. Unitárius tudomanyos folyóiral tc!jes soro
zott!. omi ~ddig csuk 8 Nemzeti Muzeumban voll meg. A művek· 
nek II másik fele idegen nyelvű. főkép un801. A mult ·századbeli 
unllol nyelvCi unitárius irodtllom sttlndurd művei mind mcgttlltllhtltók 
illcn. Ez ti m{umdík resz lesz ti legkevésbé hösznált az ungol nyelv· 
nek huzánkbun vuló csekély ellerjedtllége miatt. Iti ez angol nyelvü 
részben is hiltnyok vtlnntlk. ümennyiban a XX. sz6zad termelése 
hi6ny.:ik. Ez e. hiány felltl tlenül pótol(iIldó volna. Felhivom iti tiZ 

illetékesek Figyelm~1 arra is. hOllY II kél fő-fő 8nllol nyelvU Cilyházi 
ItIpunk . Inquirer" és t! .Chrislilln Register' évfoJytlméot - u"y 
Ilondalom - be lehelne 8zere~ni AngHlIból és AmeriktibóJ díjmentesen. 

Tekintve ad. hogy mi ffi llgyurok föképen a nemet nyelvet 
tsmerjük IIZ idegen nyelvek k6~ül. tili ungol n)'eh·ü irodulom kipót· 
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MSl:\ Ullill. no:l-htlny ncnl<~t nrd\, i) slnndMd 1llIlnkt'i"ul kellene ll. kol
R)id i rdnl.:\j;a"ult Hul", kCU'~htn}' u.t'll ~m(' t képvisdtetni, hiu oly 
n(~~ i rodo:tll1l ::l WI1\ ","("knek II It; eu.me knc k N6\lct0r57.6i1bun is.. 

A kon>" 'tir nyih '" win minden "<l$Mnllp délben 12- 1 ó ráig, 
I(m\b~ kedd.-II ots t:sUlOrt6kön d. u. -7.~. TtI~Aí!i dij c \'enkénl 
uniktrlusolmtlk 50 nIter. Ilu\soktulk l penQ\'i. UI.) 

Ki vagyok én? 
1, \ n U: cls", "':MX aJ: firtc;;"ő SUp1. I.j $dmdb.l ll Id e"l m ... g.) 

Minden t\nr iti1'i te;;! i',gyik fÖlu!6jdo nOOgn il tehetetlenség. Az 
l:\ny~ önmó!;"d t<l l nem It'\'ékeny. Ar. o nyugol kals5 ern lend!! i ki 
tehtktlens~-eb61. mil;' ml en bds6 erák - érzelem. é rle lem. 6kt!rllt -

h"lIdsMd 11.";\"i-ken)'kedik . .4:z i n esI/pa m01!gds, Cl!,elehés. ero. akfl rat. 
AI ;ist ll. l..épzd6t>.m Sl:llrnyiin repü! hegyeken.völgyeke n. vizeken. 

ten~-erekt'n ill. Ie 8. föl d m€-:Iyébe es fel il Illtlgassiigokba.. Ellenben az 
tm~'lIg egynlagiibl'ln minden enelem. ertelem és akara t nélkü li holt 

tömes . A :s..."1:l1em ~abad. az anyflg kö tött. 
A Iélekbt-n m inden küls6 benyomás érzelmeket é breszt és a z 

akarato! csel .. J.. .... ·esre kenieli. Az én érez.. trzelmi világa boldo&itl. 
"-ag)' elkeseredetté teu.i. .~ l'II1yftg nem bo ldog és nem elkeseredett, 
ninC$ ölÖme. n inL'S oonfltn, ne m esik kétségbe, de nem is lelkesedik. 
nem m,iong t s nem áldozza fel magUl vala mely eszményeT!' mikén! 
al en, 

.-U. in ml'gki1f~nbdzli!li ijnmogdt a \'ildgiol, a nl'm-in·tól. 

Az én önmflgánttk alanya cs IHr~:ya: alanya. birtokosa gondolatai
nak. Ie-."é.kenrsegenek. Vajjon a birtokos nem több. mint ft bi rlokil
Mn [t\,ő dolgok es jelenségek ÖSSi':esege 7 De az tn nemcsak szen· 
"edöie ft kÜh'ill!gnak. hanem t""'()je is. Az e n tevékenységevei ö n
allŐftn hdolY6solni. in\n~ilflni. al6kilani tudjfl a külvilágo!. Képes-e 
eme az l'I:n~'I\g. \ 6.!n' HJ: a nyag It'\'éken)'~gt' 1 Az én nem ffiagasabb-e. 
mini az anyag? 

AJ: én eure\ esz. megfijO'el ielensegeket. azo k összefüggései!. 
klilönbsegeil. kuta!. \-i7..sgii1. ile! és alkot. 

Az .!n. ft .szellemi lélek kilesi ft lermeszel a n)'agána k és erői

nek litkai! és ;gaba hajljft a földet. a hegyeket. ba nyákal. tengereket. 
a le~ 416·elle!. uralkodik II nÖn ';ny-. ~s\·ány- és tillah,ilágon. a karata 
lile hajtj", lU ég \illámöil. kikutatja II parányi bacillusok és az égi

tesIek c:soclált. szemhesuill 1'1 betegségek és a halál ero;'·e!. utal
kodlk idön es t~ren lit. betekinttst n} er a multba s méil: ll. jöw: ndöbe 
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l', urra I~H ll l. On) 61100. 
"fi/timi. tim; több, mmt ft 

Ex ti szellemlltlek. 

'"'va)"n lud.itl ezt megtenni? Vftn bt!nne 
kémiaI. ft:ukftt, éleIIam erők Ö8sZ~~ 

A tudol rendezi II kepz~tek sokn8llgAt A nll.lfY lermeazet on 
mllllábnn cSAk ismeri és Ismercllen "dothlllmuz, nz öSl7.eköt6 .. ~Alftk 
II szellemi Itlek birloká bt'tn \'Il nnak . 

Az akaro! cél felé m07.lIÓ tudat II te rmészeti törv~n~~k él 
lehe/6.égek felhu$ znó!ósáru. Az tIkaral mell llyilatko7.t\slti II fl:r.lkt\, 
kémlu, ma temlltiku tudotnónyam nézve mint c.soollk jelentkeznek 
Az uk/tml oly energitt. omelynck nincs pll rjn o látható terméS7.etb~n . 
n:r. anyogi világbun. Ez önnUigll t h01.2:n múkÖdc8be. nem pedtg 
kivül lévő energia. mint fi l!: fln yngot. v.!I.gy a te rmészet n16S er6it. 
A céh. tervet megvnlósitó. uk6dályoktll l egyőzó. ismeretlen olegol
dósoktll feltuláló nkflrol ti legmuRlIsltbb szellemi működés. Az akoral 
érvényesülése nem anyogi fo lyumut Nem j" lehel ftz kizérolflg IIZ 
rmyllg fizikai és életveg) luni e rm működésének köv~lkezmén)'e, 
EszNini 67. - 6nYll.gi erők 11111ködésébi'i1 meg nem mflgy<lr,\zlUl16 -
Ilkurnti levékenység fllfln)'tI sem lehet nnY6g Ezt megeTÖ,m IIZ én 

luclnlu is, 
Nem lehel minden életnyilv/mulást uz nnyugi test szen 'ezel műkÖ· 

désére vis9zvezelni A kellö kö.-.ö ll klJlc.'ilJnhalds \'on. A t~sl II sul/trni 
lil~kn~k múszerv~. nem ruhájfl . MLként lIZ agyve!6nek, idegrend· 
szernek és o belső szekréciós mirig)ekn~k befolyásuk van It.-.dle
munkre. lelkunkre, kedé lyünkre, ugy bi.-.onyos. hogy o tiszta leUn 
élményekn~k is (öröm, biinot. ké tségbeesés) döntő halásuk VflO o 

szervezetre. Lélek és tesi cgyülI ll lkotjak az emberI. De mig eg)es 
lestrészein hiiln)lozhntnok vogy felIllondja k fl szolgálntol, - tr. llomio 
mtlmd oz én, Ez 8Z állag, lényeg u,ig 8 lesi szervezet o járulék, -
ugy, miként It mHg lll'. állag és u virAlI II járulék. Az én, Ilz /lllng 
öfls7.cfogja. egységesIIi Jtirulékuit, mini 8Z ok k8velkezményeil, dll 
nem azonos II járulékok öS8zeuscllével, hnnem - más. önálló. 

A szellemi lélek képes 90ndolnllllt kifejezni. beszéd és irbS 
áhol. Az unyaglolan dohlokut is Ll1ei1i ~mc fi es képesséIle \'un löbbet 
lá tni. mini IImenn)'iI az érz.ékszcr ... ek multllMk. tgy 1.6 lJo o s7.éprt, 
i6t, 1(j:8%t\t t. ezek ellentéld/, UI ÖSSze!í1RSésckel, fognlmukl:ll : n 
ml:ltemt\tikl\ logika, metufi:dkl\ , II hit i"II:f.lHg.ut Erkölcsi. tnr.ndll lmi. 
poliliknl és aazd6lAgi eszmén)'",k felé töreksz ik. Lé/rehozxa II tudo
mány. m(h'éa:l:et, költészet és lechnikll nlkotlt"nil. 

Az l\nyall 8%onban minderre nCIll ké~s . 
Ezek szerini 8Z ~n , sull~mi It'fl!k lullljdonsdgai mfndmbl!n 

ell.llt~'eltk az anyagi t.slek lulajdonsdiolllol. 
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Ha az én, ti lélek csupán az anyag - az ügyvelő, idegrend_ 
szer' belső mirigyek - járulékos működése volna, - akkor 8 

léleknek is anyagi és nem ellentétes tulajdonSágai volnának. A 
szellem magasabbrendü tevékenysé8éböl egynemű alanyra kell kö
vetkezletni. tura. hogy az ember elsösofban szellemi lélek. Meg
nyilvánulásai felüJmulják az anyagi lehetőségeket. Azok ft szellemi 

lélek privilégiumai. 
Bár a felsorolt tulajdonságok mindegyikében ellenlé!e, II 

n:eJJemi lélek az anyaggal és ennek erőivel szemben, mesis van 
közös tulajdonságuk. A lermeszeUudornAny megállapitása szerint ti 

lermészelben sem az anyag. sem 6Z erő ncm semmisülhelnek meg, 

csak óla[akulnek ti. lesti halál utlm. Testünk anyag és energia 
mennyisége Órókkltartó. De az emberbeli van vtl18mi. timi fel ül~ 
mulhtllöt!tlnul több. hatölm6Sabb, mint a világ minden energiája . 
Ez a Jélek. a szellem teremtő ereje, amely urölma alá hajtoltö a 
világ sok enerl!"iéjét. Ez még kevésbó semmisülhet meg, mint az 
anyagi testszervezet, (Imely annak ClIak mÚ$zerve volt. A halál nem 
temetheti el szenemi lelkünket is. Ez a tesi felbomJésa után tove.bb 
él. megtar!jl:l. öntudatát, annak érzi és tudja magát, aki előbb volt. 
Több, mint teslOnk fizikai, kémill.i. anatómiai s éJeUani harmoniája, 
több, mint tevékenység: sullemi lelkünk él s halhatatlan. 

Dr. Ujlaky Géza . 

• 
Van,e Isten? 

Valion minden szellem csak az emberbe szorult, a millilÍrdnyi 
sok égitest egyikének, a szerény, kicsiny föld élőlényébe ? 

Az emberen kivül a Mindenségben nincs szellem? 
Magasl:I.bbrendü égitestek is vllnnak mini 1:1. Föld. Ezeken tő

tökéletesebb élet lehetséges és magasabbrendű lények élhetnek. 
Természetesebb annak fel tevése. hogyanfIlI")' Mindenségben 

fl Föld emberén kivűl magasabbrendü szellemi lények élnek. mint 
6Z, holl")' nem élnek. Minden arra mulat. hogy nem kizárólfll!"OStln 
a Föld az 6. kiváltsáyos éyilest. amelyen szellemi lények élnek, 
minthogy 6 fejlettebb égitestek létfeltételei arra még alkalmasabbak. 

A Mindenségben fokozatokut látunk: a szervetlen világtól II 

növényeken és állatokon át til'. emberig. Ezen világokon belül is 6 
fokoz8tok számlal8n ilTny81at8.it tll.pBsztolhaijuk. Igy vlIn az égitestek 
világában is úGY minöség, minI mennyi~ég, térfogat tekinlelében. 

Fokozatok v6nn6k 8. szellem világlib6n is: ti plslogón egő 
kicainy s<:cllemlöl, 6Z ösztönös 61!attól ketdve felfelé m8s68abb 
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lényekill'. /IZ emberig s azontúl magasabb és még mugasabb lényeki". 
Nemcsak az anyag, e rő, tér és idő végtelen. hanem a szellem 

is. Ennek kétségtelen bizonyítéka a végtelen Mindenség, amely vég
telen szellemi e rő. működését mutatja. 

A Mindenség célszerüségében, rendjében. hörmóniéjában VéK
telen értelmi erő megnyilvánulását tapnsztalhatjuk. E végtelen é rtelmi 
erő al6.l1yának kell lennie. fo.'lűvéből ismerhetjük fel a mestert. 

A Mindenséget a fejlödés egymagában nem magyarázza meg. 
Lehetséges oly folytonos változás. a melyben nincs cél, rend, har
mónia, szépség, hanem össze·visszaság. A Mindenség azonban nem 
a te rmészeti erők orkánjai éltal hányt, veri össze·visszüság. Tudós, 
bölcs gazda. műkertész áltól vezeletl gazdaság. Végtelen. berendezeU 
üzem. Végtelen. összhangzó szerkezet örök m01.gásban, működésben. 
Végtelen. élő szerve.let. Végtelen, tevékeny birodalom, központi 
kormányzás aiatI. 

A Mindenségben törvényeket látunk. Kell törvényhozónak 
lennie. 

Rendet látunk, Kell rendezónek lennie. 
Harmóniát látun k. Kell egy hutalmas En.nek lennie, aki 

harmóniát, egységet tart. 
A Mindenség szerkezetében végtelen önt udat lélezését tátom. 

Bennem ii'! öntudu! v~m. Az én öntudatom és a Végtelen Öntudal 
közi:'1I összefüggésnek kell lennie. Annak ez az ősforrása s amaz 
ennek származéka. 

A Mindenség okának kell lennie. Az okok egy leg/Öbb okra 
vezetnek. 

A Mindenség lényeinek céljö V8n: a fejlődés; a Mindenség 
berendezésénak módjában célszerűséKet látunk. Kell egy legmaga
sabb ctlkitűzó ósérzelemnek. ósésznek lennie. 

A legmagasabbrendüség magában fo~lalj(l a kizárólagos egy. 
ségel, a végte{ens~get. Az egység vcgteJen számu részekból áll . Az 
egyseg -- a végtelenne!. EI végtelen az egységge). 

A legmagtlstobbrendüség jelenti a tőkély legmagasabb fokét 
is, amelyhez tartozik: a létezés és a személyiség is. Már öz ember· 
nek is van én.je. A legmagasöbb En, amely megkülönbözteti magát 
ft mindens~Löl s önmögának alanya s tárGYa. az. akit EI vallások 
Istennek neveznek. a bö1cllcszek mós s mas néven emlitcnek. 

ft. lellmallasobbrendüség magóban foglölja ti legfőbb akaratot ' 
3zép<légel. jósflgol, igazságot szeretetet. tudast s bölcseS8élld. 

A vé"lelensé1:l kiterjed uz idóre, - mindig volt. v"n és [esz : 
örökkéVIlló. 



" UNITÁRIUS t:t<TESITO 

A véglelem~ég kiterjed lt létre; mindenüt es mindenhen jelen van. 

Jelen vun az emberhen is. ebben 6. kis világban, ti kiben 
szintén benne Vtln egy kis én ti végtelen Én-ből. 

A Mindenség nagy világa emlékeztet az ember kis vi16gára. 
Ez is egységes. öntudatos szervezet: szellem. erő II 8nyag egyesü
lése. Mindkettőben csodás összjáték, csodás összhang van. 

A végtelen Szellem. minI minden. ami végtelen. az ember 
elő tt elképzelhetetlen. De ti IcSclképzelhetetlencbb annak fchevése 
volna, hogy: nincs. A tagttdásra az emberi nem jogosilja fel az 
Ismeret szük köre. szemben az Ismeretlen véglelensegével. Az ember 
őszlöne, érlése. sejtelmei, erkölcsi viliigrendje. logikéjtl, életének 
rendje e~nesen követelik 8Z lsten létezését. Az Istentagadó is 
lelkének legmélyében vagy életének legbensőségesebb óráiban ele
ven erővel vilógosan rlÍ.ébred: él az lsten I Ha az ember az islen
nel kapcsolatot teremt (religidJ, egyesül , ha Obenne él s ha O lelke ' 
belsejében él, akkor érzi, hogy él az Isten. Ekkor a tulvilágot már 
belsejében megtalálhaUu. nemcsak kívül a Mindenségben találja az 
Istent. Saját belsején vezet az ut H túlvilág Felé, 

Miként II Nap végtelen sok különböző szinű fénysugHra kiárad 
es végig özönlik a villÍ.gŰrben H Földre, annHk minden leremtmé
nyére s azokat éltelí, úgy a vél/telen lsten szelleme különböző szín
ben és alakban végig árad a Mindenségben és megjelenik bennünk. 
emberben is, akii éllel szelleme. Az emberiSég szelleme, géniusza 
is szétárad a földön a nemzedékek halhatatlan sorozatán és alko
tásHin . 

Az örök cél: a fejlődéS, tökéletesedés közeledés a végtelen 
lsten felé, aki! soha el nem érhelűnk, miként a Föld közeledik 8. 

Naphoz. de nem éri el. Ez nz út vigtelefl. ezt az utat csak halha· 
tattan lélek járhntja be. Dl. Ujlaky Géza. 

Őszi hélaad6 istentiszteletünk alkalmával ft Koháry-u . templo
munkban a megleritetl szent asztalra a kenyeret Józan Miklós és 
neje adományozttik. lsten áldása nyugodjék meg a jókedvű adako
zók élelén l 

A k. tandcs folytalólagos illése l évi októbet hó 7-én dé/uldn 
5 órakor fesz a landesletemben_ 

Egyhézl énekkar létesülése mindnyájunk régi óhaj
tása_ Kebti Tunácsunk L évi milrc. 3-án tartolt gyülésc hlltároztlttl 

értelmében szeretettel kérünk fel minden énekelni tudó és szere tő 
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clJ)'Mz1/Igunka' - nóket és fMiekal enerén!, hogy az ineloka, 
aÚlkulhal686 cilj6ból jelentkezzenek ~házunk irodé}lib8n. Célvrlk 
egyel6re elJ)' vegyeaker "Iaki~. emelyet azután a ferfilutr kö'ld
hdne Az Iv ki ... lin live az egyh. irodájé~n fl muk«i6.laeok él 
(IZ ének""r Cigyét dÓmID'Ail.tlní kivlInó pdftoló·lagok Teszere. 

KirjOk tlZ aláírásokat szepl 15·1Q'. v. levél útján III jelentkewk 
.r.iv~ nyllblko7.l1lál. hogy fl munkAt minél hamarabb meg!tezdhes.úk. 

P. Gy. 
A budapesti unitár ius egyházközség szórványai_ 

bM Pe.lef:r.3ébc-tcn , Peslszenllórincen. Rákospalota, Ujpesl, Kispest . 
WekerleteJep éli ti Máv. ésUlki rőmOhelynél okt áprili. hónapok 
folyftm6n haVOnként, vasárnapon délután istentiszteletekel tarlunk. 
A helyj~vck kijelölése mOll van folyamlilban. Annak idején érle
.itjak hiveinket tíZ istentisztele tek helyéröl éa idejéről. 

Felhh" . elöjeBy-zésre. Köztudomású. hogy Mikó-Egy_ 
há:.:1 Köziga:.:galólági jogu ml;! már kézirutban is ritkaság. Jól tudjuk 

1.1 :.:1 tI'. högy ennek ma már jogtörténeti é rtéke van. azonban az 
egyhá z vezető e mbe reinek ezekre a szempontokra igen ' sokszor 
wz llkwégOk Vbn. CwonkumagYll rorS7.ógon ebből fl munkaból. tudomé
llOm szerini egy példány sina. jóllehet II vicarius. 6z esperes é, 
lelkészek könyvlli röbun meg kellene. hogy legyen. Egyéni szempon· 

to k II' Igényelhetik e munka hOzzáférhetővé tételét. Euk indi tonak 
atm. koay ez év őszen ti munktl gépi sokszorositását keresztül vi· 
gyem. Az 6 r6 úZ elóó.lIilundó példányok számalól függ. Akik e 
munkát megszerezni óhojtjllk. sziveskedjenek jelentkezni. 

Dr. Tóth Gy. 
Egyh'zl 6nekk.runk oluku lP gyülésél f. évi okt. hó 

12-én Mil 126m kor o Kohli ry-utc6i te mplomban ta rtja. Kérjük a 
mlJkDdd· éli pdrtoló. tngoka l. hogy c l:IyO lésre teljes szá mba n meg

jele nni lu.lvcllkedjcnck. 
Adom'ny. A lelkészi nyugdijintézcl j6viir6 özv. Héderváry 

Il uIIóné td ylink!io 10 P odomhnyozoU. Úszi há laadó is tenliazlelelen 

hivek l>e rwdy odo mlinytl 25 P 72 fil l. Szabó Sámuel adománya 
10 p kös7.öneUe! nyuglilzzu k. 

A OA"ld Ferenc fm6ralapra ujóltlfj' a da km;oU: 
ZaIlImond Lőri nc 365 fillérI. Az ~rlc.rl i5 szepl. 15-i számában a z 
c hll'.ilmollUIOld s n.i16hibo CIIUS;COU be. A végösszeg nem 181,1 78 fil l. 
honem 158 678 nl1 ~ r Ide ud"o o mosl nyugllizoU 365 nJJérl . a 
gyOJ I~~ eredmén ye eddl~ 159.0'13 fill é r. Gdl M iklós 

·pl!n~ tA .. n. 



UNITÁRIUS ÉRTESITO 
I 

A Nöszövetség hitei. 
Okt. Il/wi J(yűléll: 9-én. csütö rlÖkön d. u. 5 órtlkor (IX .. 

Rúkos-I). 3.) 
Hirdetés . Idősebb, dc még munkubíró gyermekkertésznő 

aj tinlko1.lk igen szerény htlVi dijozllsérl. csetleg idősebb háUlspiir 
vo8'Y ITltlg{inos nlS mellé is, ohol természetesen minden házi munkúl 
is végezne. 

Az eg,hé zköz . ég kUlföldi öaztönd(Ja. A buda
pes!! un iláriu8 egyhózkö7~ég presbi ter iumo 1928·bfln külföld i ő,...

löndijtd IJlopilO1! olyon okleveles ifjaink részére, akik tanulmányai_ 
k" , külföldón 6haj1ják bövHeni. Az 1929' 30. isk. évben a z ö8ztön· 
dijlll nem voll p61yázó. Az [930/3 1. évre Kriza Kilimán okleveles 
vC!I'yészmérnök alyilnk Fitl kérte az egyházkö7..8éB' 1000 pengős ösz

!öndij61. A presbitérium szepl. 20-án lartotl ülésén egyhangú halá
rozl'IIlbl Krizb 1I1ylÍnkfián8k 8z0vaztll meg az ösztöndijal. Kriza 
Berlinben rolyla tja Itlnulmányai1. Szeretettel gratulálun k Kriza bará
tun knak és sikeres munkát kivimunk, 

CserkészUnnepél Y' lesz október 5-én (vasárnap) délutá n 
5 órakor €l Rákos u· 3 sz. ~Iti gyülekezeti teremben (M isszió-ház). 
A műsor már készül. Csert . 7.ei nk minden gondja, hogy II közön
séget jól tartsák szindfITabbltl. sZllvalatokkal, ének és zeneszámok
kal es ami a fő; humorrul es nevetéssel. Készülnek is mindet! 
unitár ius eSllládbun e rre a vasárnapra. hiszen oly rit ká n lehet fl mi 
törhetetlenül jókedvű H(linkat fl nyilvfi nosság előtt lá!ni, hogy igazán 
ünnepszómbfl megy egy-egy ilyen szereplésük. Meg azlim kevésbe 
is kerül. Potom 50 finér az egéSz s egy déluhin lele van nevetés
sel. ö röm mel. napsugárra l ebben 6Z örömtelen. szomoru világbfln. 

Iskolai év rnegnyitáSb szeptember 14-én volt a Koháry u· 
templomban. A szokásos szószéki szolgálatot Jancsi László hílok
tató lelkip6sztor a tyánkfia végezte. A lemplomot megtöJtő szülőket 
/ózan Miklós vi kárius a tyánkfia üdvözölte s intézeti bes«édet az 
egybelrYül! ifjuságkoz. 

NY'omorba n Sinylödö rokkant katon/] testvérünk számára 
lIdakm,tak : Szentannui Sámuel (KlHcag) 20 P.. Zsigmond Lőri nc 
I P .. Kov6c8 Ernő (Érd) 10 P .. özv. Farkas Gyözöné (SomOl1Y
C3urgó) 3 P .. Tontseh Róbertné 4 P. 20 lill.. Bartók Géza (Polgá rdi) 
I P. 50 fill.. László Miklós (Miskolc) 2 P .. GálFalvi Lajosné r P .. 
Horvilth Ida I P. ösazescn=-43 P. 70 fill .. mcly összeget nélkülözŐ 
tcatvcrünk eimére postúra adtuk. Az értc$itő előbbi számában nyug· 
tatolt ÖSS7.cg - 33 P .. a mostani 43 P. 70 lil l. Együll 76 P. 70 fill . 

Szerkesztőség. 


