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Meghívó. 
A hml:lll!'sri unihiritls ('Uylub:kö1.séll Kebli Tnnlkq 1!)31 december 

7-l'u (h6Im) d. U. 5 órakor a tanácsteremben 

évnegyedi rendes ülést tart, 
melyre II Tanács tagjllit szeretettel meghívjuk. 

BudIlIlest. 1931 november 20. 

. nr. Ku:r, mn "!'nii S. k. 
"", .. lnok . 

'J'<Íl'fl!lsoro:al : 

J07.an ~fiklü~ s. k . 
1t11:"'~ll>llk. 

l. Elnöki Il\rgnyitú. 2. Jegyzőkönyv hilelesítéscre kiküldetik 3 lag. 
3. Elnűkileg elintézett cs folyó ügyek. 4. Püspöki látogatás j egyző
könyve. 5. Költségvetés az 1932-ik évre. G. Gróf Batthyány Ilona-féle 
ör(ikala pi tvány heindítása. 7. Ilít- és nevelésUgyi hizottság jelen léSl'. 
8. Gazdas(lgi hizottság jelentése. 9. l\lííszaki hizou ság jelentése. 
IQ. f dőkö7hen crke7.ő ügyek. ll. Indilványok (ir:\.suan előre) . 

:\'II.! II) lli l- t'.~ :'\eveJesiigyi BizoU~{lg; 1931 nov. 30. d . u. 5 órakor 
bJ G:wlnsági Bizotls:\.g: 19:H lI('c. 2. d. u. :i .. 
f) Gondnoki értekezlet; 1931 dec. 3. d. u. 6 .. 

A fonlo~ l<irg)'akra való tekiutettel nlÍndenütt pontos meg
jelrnést kérUnk, hogy c\ökí'szlthessiik az ügyeket az 1931. Ilc(:l"UlbH 

:!O-n .. (\' II ~!Í rIlUp) déli l:! {,rakor lill'tnnctó k;Jlt ~é [J\·t'tési k;;z!lrlll~s rl". 
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Az inségakcióról. 
)1iudennemti scgtlly kizúrólal.l :' 1. ilJclckcs k.' r. Elölj flró~itg utj:'1Il 

törtl-nhetik csupím. 
"Un(ft'lHlcmű segélyhez jutásnnk első r(':!létele, hogy a seB:-~l yt 

igénylő kérjen "kérdöivet" :lnnllk (IZ Elő lj úróságnak a port:í~{tl{01. 
,.hol. illetve nmelyik kerülethen Inkik. l [fl nincs jc1enh(·[] l)cjelentett 
Ink,lsa, ahl.\lln II kerületben, :Ihol ('Wllh ]tlkott. ha ~ehol sincs bej den
lell lakása, az V. ker. Elóljftrósftglól..\ " kérdőivel" fWl!lo~(jn kitöllw 
vissza kell vinni od::!, ahonna n ka pta. 

• A fön t jelzett "kérdö[v" kitölti'se cs visszaslolgúltalása fcks-
1egesse tesz nlinden további, ismHclt kércst bármi segélyezkért. 
mert ti kerdő !v tulajdonos:'lt. ha a segélyClésrc va lóba n rftszoru1. 
felveszi ti város gondozott jai sorába s ('se tről~setre segélyezi allNkiiL 
hogy külön kérdmezni kellene. 

A ker. Előljá róság útján kerül kioszlflsra II kormányzóué Őfőmé l 
tósága akciójának a főváros Jakossflgának SZánHlr:lny szerinti része is. 
lehill kiilön folyamodni egyesek nek II föntnevezelt akcióhoz felesleges. 

A segélye7.és kiterj ed: 

aj gyermekekre (csecsemők , óvod(~sok, iskolások), akik heti p:ír 
filléréri, indokolt esel ben tcljcSI'1I ingy<'n napi fr!ügycleUJell. ché(Il)l'1I 
részcsüln('k; 

bj fel nöUckr<!, kikel ehédj('ggycl. péhzscgéllyel, fuhancrmiwJ. 
élehlliszcrcsomaggal és t üzelö:ulyagga l óhajta nak Sl'gdyew i rt ~ziiks(~~- • 
t~S leheWséghez mér len ; 

ej kűzéposz\;ílyheliekn'. kik nek ~zú múrll külűn néJlkullyh(ok: ~r 

I."rvel.rlt'k felóllit.ani s esel1('g: cipö- és l"uIHlseg" lyhen résl.(·sikni. 
NngyolJh arányli ingycnke nyéra kció {·S mclcgcdö-helys~g("k m~g:

nyílása, ynlalllinL 10 és ')0 filU'fes, kenyérre, húsnernürc, vagy lej re' 
hevállható szelvények kí:IlI{Lsa is kivitel elötl (~ II. 

ih Unitárius Nöszűv('tség. búr _ vagy éppen az(:rl, mcrt II viszo
nyok nagyon nehézz,: vfll\:lk. gondoskodn i kivúll _ luinl mÍLs '·\'t'k 
hen is: oj iskolús gY"rnwkl"iuk SdtnKíra cgy kis cu!.ornt'llliirill: 
bj t:scrk."..s1.cink cl; II Bra$Slli ,." I"; v~m .. Fiúra EJ!y,'~ül"t lalti"i sz(ml:ira 
~7('1·dcl\'enMgsé!ln3 ' : 

r) szeg~nyei llk rész,; ... ' p'·uz, ,·I'-"misz'·1" <'1; tiizelöHllwLgUJl, kirl,·k
kill,·k :I s:úiksl'g ü legrűk':' !,,· u II le/u:IIi.~f9 sZc'rirl L 

~lit\ rt mondju!. el ('7.z,·1 kal )t~ol"lo~all. anlit ug) is Ludullk, hogy 
lievl·S'·" v:Igyuuk ~ I,'gnugyuhh r"~7.ilkll,'k .,z liküsl'1l klik ~Iljúl .o;r.Uk-
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~~gl('tcikr(' is. mégis kt'rnünk kC!lt II fön t felsorolt eélokr-l 
lflrius Tcslv,"'reinktöl. 

kedve~ uni-

Kiki :\lclozzoll ncm lehetsége szer int, hanem fölül azon: jó 
un iliirius ~ rzíill'tre való s:iv szerint. 

lltl mindannyian áldozunk rillércinkbÖI. kiknek fll, aJdozattevés
na együt ( illik ICllllünk, akkor azon II nagyon szomorIi és nehéz magyar 
knnícso nyon ~cm maradnak birnnsz ls vigasz nélkül szegény lest
,'crci nk. 

Pénz- és természetheni adomanyokat a Nőszövetscg eimére, a 
lelkészi irodAra kérünk. V., Koháry-utca 4. szám . 

Özv. 

A N6s:zilve/seg. 

Ferencz Józsefné 
Gyergyai Anna 

:-Iligy gyásza van nz unitárius valláskiizönségnck. Kilyéni FerellC: 
JÚf.~dné kissulytilOSi Gycryy(d Anll tl, holdogcmlékíi püspökii nk özv.::gyc, 
U:! ~VCS koráhan visszaadta lelkét m~ ö Urá nak. I, ét cmheröllöl 
befogó hos~zu időn át vezetője az unitárius niitársadalOlllllak. 
Im]Jodll~ llIegjdenésii. szép magya r asszony. az erdélyi urinók 
kel't'sdll'n nyájas ElloJoni.val. 1 hiséges oszlá lyosri ferje-ura küzdel
llwinek, éltető napfénye nagy családjának s lelkcs támogatója mindell 
magyar és unitárius iigyuck. Talán utolsó képvise l őj e annak ri holdog 
lOs t".gikus sorsú erdelyi embernek, aki élele javát a magyar világ 
delelőjén .illó na pjának fényében tölWllc el s aztán lálta annak el
horulllsát. Koporsójának födeiével egy csodás korszak záródott le 
I::rdélyhcn. Az elköltőzőtt Nagyasszony elmülásában nemcsak öt 
~;raLjuk, ha nem a régi szép világot is, amelynek mosolyát, boldog 
~~Illlékeit magával ville. Legyen áhM csendes, pihenése édes! 

KcrCS1.tclés, esketés, tcmetés c!lY nappal eliíbb bejelentemlő R 
hh'ululus or:ik ulat! II lelkészi irOlhihnu, V. , Koh,iry-utca 4. 

IIIV/\TALOS Úll j{K: I. Lelkészi iroda - hétköwapokon déleJöIl 

10- 1, déininn ',--t. Vaslirl.ap délutnn 12- 1. 
2. Et!yházközW:Ji iroda _ hétközllUllokon délclölt 9- I, déluliin 

3- ;;. \ ' ll.úrnap dl!lc!ütt 10---1. 
:1. l'énZlnri \lrúk _ ltétközIIIIl,(lkon dNl'iütt 9- I. VasárnAp dél

elijtt 9- I, 

• 
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:h e!l~·lllí7,kijz.sé!l kiilly,'tára, v., Koh{lry-ulca 4., I. cm" nyitva 
van: vasárnap 12- 1, kedd délután 5-7 és csütörtök délután 5-7 

órák alatt. 
1\ l\' öszü\'/" I:sé" cr tckczlcte havonkinlll második csűlörl(iki napon 

dél ut án 5 órakor van, IX., Rákos-ul c:1 3. S~ .. nJalt. 

1\ l.eúlIyc9~'es ille l összejövetelét a hón~lp 2. (is 4. va~(U'napján 

délután fél 4 órakor ta rtja. V" KoMry-utca ,I. !>z. a latta tanácsteremben. 

SzerNell el k",jUk oh'lI sóinka l, Im h;ílrHlrlw~ok ll l. Érlf'.i1örrl , 
~zh'bkedjenek cz é, ' foJ,tnrnlin ;n;1 rl' lIIlczni ; ha h.kii.-l vfi lto7.lnt nllk, 

k\',Wlen ,"am" Ider~1I ii tj:ín It Idalhihh'II 1al1l1 1 lliizii In i. 

Ih ins;'!JlIkd" kapcs!m Budapest, I- X. kCl'iiJcll'hcn lakó hiVl'illk

nek névsorfll hC3dtuk a Közjótékunysági ügyos1.tálynak. remelve. 
hogy hiveink az onnan nyerendő felhívás fol ytfln szí\'esen \':\l1:1 lk01.llak 
II mai nehéz időkben (j népjóleli IIlt{Jbf:QII cmberb:mHi l>zerepére. 

Ezúton is kérem hiv(,'inkct, szi\ eskedjellek ti már megindult 
fóvflrosi akcióhoz idejükhöz mérten csa llakozn i. hogy últa luk közben 
esetleg unit:'lrius szcgéllyl'k is kapjanak anyagi lámogatflst és lelki 
Ulcgnyuglatflst a s7.ereLö szívek mclegén ke resztül. 

Budapest, 1931 november 20. Szíves iidvözlelll'l 
JÓ:WI .l/ik/ols. 

,\d:ímosy li:íbur kövem!i unitúrhis lelkipásztor, egyMzi lam:'csos 
életének 53 .. szolgflla tnna k 30. évében november 2O-án hossz(1 szenve· 
Ms utnn elhúnyt. Xyugodjék cscndl'sen ! 

J'lllltlokló iskuhl. Az erdélyi r. klltholikus Státus II napok han 
tartott ülésen székelyudvarhelyi fógill1lll\zilllllállak megsziintetésCl 
mondta kL A legmagyarahb erdélyi \'úrlllegyt;hen ilyeuformnn csak 
egy magyar középiskola marad. A székelykereszlúri unitárius Cögim
Ilázium. 

Iltszédes sliimuk. A duname11éki rcformatus egyhflzkerűl l'l 
léleks1.flma 10 év Hlatt 20 ezerrel szapOl'odoll. AUcrés útj{ln II keríil('1 
3120, rrver:ú/isak rtvhl JJ9j lelk~l nyeri. 

Az ifj(I ~:í!l(o tl . Nöszüvetscgiink !Ichú ny tagja hetenként hál'om 
!zhf'1\ meleg vaeson\ t (,d a i\!issziói llflzhall lakó cs IIclkülözó egyl'temi 
hallgatóknak. Felhívj uk lestvéreilIk szivcs figycJmét erre az akeiór,l, 
I<érjük azokal , akik segíten i hajlandók, ha vacsorát nem is vMIainak. 
"Hgy nelll váUalhatnak , adomanyaika l k(l ldjck be a ~'őszö\'eh';'gh<·z. 
V.: KOh:i.ry_u. 4. )I cgjegyezzük, hogy vaesorM csak azok kapnak, 
Hklknck Illeg lIines álJ{lsuk vagy Fizd ésük. 
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Charles fo'. n . lIeldl'u I-s lIolau, l \\ . lIuyden. Kél "ilaghirü ungy 
embert 57.6lilolt CI n hnl:'ll l\merik:\Jmn m: Nők sor:\ból. A:d, hogy ki 
volt Charles F, D. Bdden az cgész nngol-s7.:\sz viJúghan mindenki tudja. 
rWnyvl:ír-igazga1ú Boslonhan. n:lgy hil"(1 tudó~, ki r:\Ülijtlc lelkénck 
[lcesi" jt' t az i'j kor sr.cl km i éJclüe s hall hn la lia IIsúgoL S7.crZt'lt mag:'t ua k 
azo!; lelkében. a!;i!; clvonl ludom<inyokknl foglalkozuak. Holand W. 
Boyden neve már közötliink is ismerctesc,bb. Ausztria pénzilj:(yl' inek 
ellenőre, Wilson clnök polilikflj:inak nagy cs.1Iódollja, lloo\cr l'Inök 
poli tikai fegyverbarátja, a hágai döntőhiróság igazlelkü hirúja s a 
hflhonis jóv;ite teli hizottsúg tagja Amerika részérő l . Ehbcn (I minő

ségébcn emelte fcl Jrgdsönek kemeny szav{il a győzök eröszakos poli
tikáju ellen, akik a legyözöttck ,'Irtatlan millióit gazdasúgilag is rab
szolgas,í.gra akllrják juttatni. Alnpiló lagja volt a Val1:hi és :-':elnzeli 
Kisebbségek Védclml'rl' Alakult Ncw Yorki Ligtllmk, mely a kischhso!gi 
kérdést \'ilágllolilikai kérdéssé tette. A Bever1cy-i unitár ius egyház
kűzség presbitere volt s II hulál egy' vns.1rnapi istcntisztelet alkalmával 

ős i csalitdi padjftból szólította cl. Alelolt az igazak emléke. 
Dr. Cs. { i . 

htcntiszlt'let {;~' ö riilt és (iyul:íu. David Ferellc halálának évror
dulóján, ;no\'cmbel" hó la·cn GyőrölI llrvaesoraosztással egy he· 
kötött Istentisztelet voll II Kossuth-utcai hatalmas !"('[orrnátus 

templomban . amelyet n györi es vidéki unitárius hivek kicsiny seregc 
t·s a györi rdormátus és ágoslai hivek nagy tömege teljescn meg· 
töltött. A szertartást Jó:all püspöki vikárius úr végezte, aki allostoli 
szent lelkesedéssel varázsolta a hallgatóság lelki szemei elé David 

Fercnt' szcllemalakjál. s hirdette a Kriszt usi szeretetet. 27 unitárius 
hlvilnk veLt ú rvacsorát. Az Istentisztelet IIt an kÖZl'héd "olt, am.::!ycn 
ft hl\'l'k igen nngy számhan "cit ck n!szl. 

NO\'emher 22.c;n (iYIIliin volt Islentisz tekt I'S úrvacsoraoszt{IS, 
ugyancsak ft re[onná!us t.Clll plomlh1n. A lclkeszi szolgá1ft tot dr. CsO;! 
missiói lelkész végc7.le. ASiHyos idókhö7. /U Ntó :'ddolnlholatalrli 
biztató, hatalmas IcmHilctíí hcszéd,'nt moll)' halúsL keltet! ti nngy
SZfI1l1\' IHdlgalóS{lg Iclk,:'I,,· n. 

~ I int szemlélő. vt'gtd en jólesÖ o.',.zés.~('1 állnpilol.lam meg, hogy 
a bh'oli súilóföldlöl, t' \:sonka orsdgrmn szór"(myosan élö hi\"cink 
klkl':lwn a hítJnis"g. sz"kdy testvéri szerekt Inngja rl'luwn lobog. 
s \IZ összetart:.s érlele nem csiikkcn .. \ Itlissiói szolgáln t Ilag)" Idld 
szükségletei cll'gil ki. A lest"éri talárkoz;)~ Jlll'gcrösH. lelki gyönyö
rüsl':get nyuj t. Az dvetett mng tennő t .. r"jra hullott. s nz i~,' meg-
érW klkckrc talMI. 1\. U . 

• 
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A N1iS7.Ö,·clsé" hírei. II november 8-án tarlott templomi hang

verseny jövedelm,': 
I. Előre ela dott rniísorok árából ........... . ........ . 72-:10 p 
2. Hdyszincn eladott míísorok árából ......... ...... . ',-_r--

" 
:j. FcliiJfizctésckhól (Hacklcr Arthur, Kálló A ndr{lsné, Belo-

váry Istv~lJlné I_ I P, Dcr;:!>y JlIlia 2, Hédigcr Károly 
4 I~) . .. ....... .. .. . . ...... ..... . ..... ......... . 

~=--" összesen 
"- " 

lOS-30 I' . . . . 
Űsszes kiadás 32-54 

" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _' _' _' _ -"C'-:':-': 

Tisztn jövedelem . ..... . 75-7ű P 

;\1. L.-ué, Bud<lJlCst. A cikket II lemplommal kllpcsolatban nem 
közölhr ljük. Az J! rlcsitü 10 évalalt mindig a felekezeLközi l)f.~k es

ségcl szolg:ilta. g7. alapon mrg 11 nyilt l llmadások eJül is mindig kitért. 
Azokal, akiI;. nem ve87.nl'k rólunk ludom{lsl, mcgszokolt (Iljuknil 
cJt .... l'ltcni (Igy se tudjuk. Jobh is tahin, ha rólunk scmmit se 

minl hogy c llens .... gesen írjanak . 
írnak , 

Érdcklíídiíllck. A preshiterium legkö;.:e]ebhi ülése ut:"ln amIIgy is 
sur kerül az alapitvány Wlhaszlll\lflsi módozatainak ismertetésére . 
. '\ddig szives lürelmét ](éi"j ük. 

lh~hr(·tt ll he ll , il Hatvan-utcai imaház han az Istentisztele tet dee. 
ü-:iu, délelőtt 10 órakor J6:all Miklós püspöki vikárius tartja. 

Istentiszteletek sorrendje december eLsö fe lében . 

I lIIe lyik I Melyik 
.,. 

II , , Szolgálatai "ég,i 
nalJOll órában 

A) A Itmplomokban ; 

V" Koháry-utca ,. . . . . . dec. 0, ó . " " BaraMs Is/vdn 
V., Kvháry-lltea ,. ..... dec. U, ó . 0, " Józa" Mikló. 

IX. , nákos·utca 3. . . . . . . . dec . 0, ,. ., " ", Csiki Gd!;or 
. I X., Hitkos·utcól :1. . . . . . . . dec. 13. ó . ., '0 F UtflCZ J ózsel 

Ol A kIJrz.ltkben .. 

VI., GÖmb·u. 53, elemi Isk . dec. l ~ . ó . ". "' <Ir. Ivdl1 Ldsz!ó 
X'I IIIÁ V és t " kl r(Í!l1~ltely dec. I <I. ,. ". , "" Csiki Gdbor 

cl l'.slkDrliythll .. 

, I'cstcrzséhct, llrzsé het ' ([[i 
",lc'"; hkQI~baJl ..•.... . dec. lJ . d. u. " liarabas ls/vá" 

I U kos!, alO)ta - P~s l it j he I y 
'\ladádHér l c!. IskQJIIt"IJ' d~c. , ,. ". , lJun,M. l s/ua" 

!l:tI. Adu.ml; "óIJ,oklJ~" \"asör""J' 

" Hák"' · ll . dIlItal. 
d~I "IIt" o. " IJ·áu , ÓJ"nk"r J~oh:\ry · 

• 
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I'e-",eo.sébeli szúrvúnyunkhan novemher l!í-cn :'17. islcnli~zt{'lc.tlcl 

kapcsol31b311 iinncpelték ottani híveink D{jvid F. hnláltl1ll1k cvFordu. 
16ját. f(ü i\Józes ny. íg:'lzgató-preshíter aty;mkfia huzgólkod~sn folyt<í n 
felnőtle\{ és ískol~sgycrmekek 105-en jötlc\, egyl){'. hogy elllléke~zenck 
egyháwlapítú első püspökünkre. Budapestről is sokan jclcll tck meg. 
:\~. ísfcntiszteleten örömmel hallgattuk 3Z iskolásniiV{'ndékek cnckél. 
nkíkct a f:í::mlhatatlan f(is Mózes preshiter , ;lZ cnséheti sz6rvilny 
hiíséges gondozója lnnított he. Alkalomszeríí köllcmcnyelccl s~avallak 
lhds~ i\'13gda V. oszt.. Fazeka.5 Irén II. , és G!larmalh.lllrma IV. ]Jolg. 
tanul6k. A P .-né Kozma Flóra Lc[lIlycgyl~siilet is képviselteUe magát. 
Supka Magda és Va.~ Ilonka V [[ J. os~t. tanul6k szavaltak . Mind az üt 

SZ3való szépen, lélekkel szavalt. Kiiszöncl ércltc ! A közönség meg
értéssel foga.dta és szeretettel hononílta a szereplők munkáját. A Leán\,
egyesület énekszámai az egyik leány váratlan meghetegedése miatt 
elmaradtak. Köszönettel nyugtázzuk Enyedy Hóhert.né lll'asszonynak, 
a Leányegyesület elnökének szíves fáradozásait. Az elmaradt ének
számok előadására kará~ony harmadnapjára már most meghívjuk 
a Leányegyesület tagjait. 

1\ Rrassai S:illltlcl Hjúsági I~gyesiil ct közg!'iílésc. november 17-én 

folyt le az I::gyesülel helyiségéhen, melyen a régi tisztikar beszámolt 
a mult év munkásságáról. Dr. Borbety András multévi elnök távol
létében vitéz dr. Nyi redy Geza tb. elnök vezette a közgyíí!t!sl. A regi 
tisztikar relnlentésekor megemlékezett dr. Borbély hervadhatatlan 
érdemeiről. fáradhatatlan munkásságáról s fel"ctődütt a volt. elnök
nek tiszt.eletbeli elnökké választása, melyet II kö~gyülés nem szava
zott lllcg. Nem szavazta meg azért. mer t nem akarja elzárni annak 
II lehetőségel, hogy II későhb i években ismét elnökké "á!nszthassa. 
_!cgyzökönyvi dicséret és clislllert's méllalja lllind az .elniik, mind a~ 
egész tisztikar l\Hlitévi munkáss:lgát. 

fh új tis1.tikar a kiizgyülés s~avazása ut~ll a küvelkezőkbül :\11 : 

Elnök ..................... /(ri:o K~l lrn {Hl vegyés7,IIlérníik. 

Alelnök ....... . .......... . . Burbél!J Pál lan{I L 
r" - k~ 'ulll ,r ....... .. .. •. ... ... 

Titkár ..... ..... ... ... . ... . 

l3iilii/ly Andor. 

/jü/iill!J 1)(,l-s'i . 

. kgy~ö ................... . Hrksi D:lllicJ. 

l'én1.tá!(l~ .. .... . . .......... IJojka Andr{ls. 

Könyvtfll'Os. h(I7.IIagv ...... .. Csiki (;ú!Jor. 
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.\lArlono,.i (;:ílff~' .hinoi szőlészeti "'5 borúszali roreliigyclö. Ul: 
Igazgató Tan:lcs tagj:!. W (óv(;s kor{lhan folyó (-vi Ilovcmucr' 25-cn 
meghalt. Tcmct(~sc lH)vcmhcr 27-Cll volL ti rarkasréti IcmcLiiben. 
NVngodj,\k csendcs(l ll ! 

Felhíds II Brassai Sámu el I1júsiifJi Enycsiilcl r~!li tfl!Jjaihoz. FeI
kérjük az Egycsiilet mind::una regi tagj!lÍt, kik annakidején Egyesü
lc Lünkt.ő l kölcsönökhcn és scgélyC'khcn részesedtek, ne relcdkez7.cnek 
mcg n mai időben sülyosbbodott nnYllgi hcl)"':clünkr'öL Akik segélyben 
részesedtek akkor s ITI:l esetleg ők segithetnének, segítsenek, akik 
pedig külcsönökhőz jutoLtak, bármilyen apró létd",kben, de kezdjék 
Illeg töl'leszt(;silket. Az Egyesületnek csak ilyen régi kiadott kölcsö
nökben nJiu\.cgy 600 pengő kinUevősége van . Nyomatékkal fejezzük 
ki e k('resünket, mt'ly ha nem lnl:lllltl visszh:lllgra, névszel"inti fel-
kérest vonna maga .után. Az elnökség. 

Könyvtári hírek. 
Unitárius Könyvtárunk az Egyházközség évi doHlciójából igen 

értékes és keresett szépirodalmi könyvel,et szerzett he Jókai, i\1ikszáth, 
Gárdonyi, Herczeg, Gál, Benedek stb., stb. legjelesebb íróink váloga
tott müvciből. Már az olvasni szerelö künyvtártagoknaJ... igényeit 
inkább van módjában kielégíteni. I{iilönösen az egyetemi és főiskolai 
hallgató hiltestvéreinkel kérjük szeretettel, hogy szellemi igényeik nek 
gya rapítása. és kielégítése céljftból látogassa nak CI könyvtárunkba cs 
vegyék igénybe annak értékes müvcil, mert ott csak olyan vfllogatot.t 
munkákat találnak, amelyek egyikének tar talma sincsen rUentéthen 
a jó erkölcsi érzéssel. sem uz IIniUi.rius szellemmel. Könyvtflri órák; 
csütörtökön 5-i-ig. vas{lrnap 12- t- ig: (BlIdupest, V., Koháry-u. 4., 
L em.). 

Az Erdél~' j Unitlírins KéljeS ~upltír mllr megjcl(~i1t. llZ 1932. lIvre. 
Ara 1 pengő. Kaphat.ó a~. Un itúrius lrat. l11i s~ ziÓn{ll (Budapest. V., 
KoMry-\!. 4. sz., I. cm.) a könyvtári órák atatt. .4. kiJnyV/(Írol'. 

ALKALMIAJÁIOÉKNAK 
IMAKÖNYV, 
ÉNEKESKÖNYV 

jutányos árOD buzere:hetó 
Unitárius Iratmisszi6nknál 
kedden és csütörtököD d. u. 
S-7. ig, vasárnap n-hig 

V., Koháry.u. 4., I. em. 

I'.I.\~. khdó: dr. Iván U .. 16 _ "Pó1T;a'" R .• T .• Bud. pest _ 1'. 1.16, ... zot6: MOI:)'ary I. 


