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A karácsonyi • • szozat. 

A Lukács cvangélista irúsa szerin\: való cvangeliu.l\) :1 mennyei 
.suer/ek szájába [ldja M.:t az üzcnelcl, amely még ma is c&1k progrilmm : 
DicSQsty l s/ennek, a földön békesscg, az emberekhe: jóakarat. 

Csodás zcngcsű szózal. Tiszla, mint a kisgycrmckkacag{ls, erő
tcljes. mint a mennydörges. Hatalmas ckhója 2000 év óta ostromolja uz 
emberi súvckel. Harangok zúgásában és orgonák búgásában ez a 
szózat vcrödik vissza templomok kupolájan, égnek boltoUllúu. 

Istennek dicsősége még sem tud Illegleljesedni, II békesseg ncm 
képes fészket rakni s a jóakaratot mindig elborítja a gonoszs.'1g, az 
árló szándék és az ellenséges indu l:"\L 

Milyen erőtelen is az emberi c ,·ő! A nagy fogadkozúsok, világ!"!l 
-szólú hangos esküvé~ek, irott szerződések hogy szétmállanuk, amikor 
a békességért kellcne áldozatot howi, ilZ isteni és emberi igazságok fel~; 
lörekvő jóakarat útjából cgy sZlllnlHSzálal elmozdítani. Az agyon
gyötört világ hitetlenül hallgatja a k:1rr,csonyi programmol. Mert 
amit lát, amit hall, ami vcgigg:lzol II lelkén. min(lell cgy<'l). cS3k CII/IC II 
nem az égi lh.:enet teljesültsc. 

Csak az Or Jézus hűséges hadsereg~·, az árl;ltlan szivű gYI'fUlekek 
hismek, bíznak és őrUlnek a mennyei s<'fegck szóral:i.ban. ""CIII hift h:l 
tette őket Urunk a mennyorszr,g tul:ljdonosuiv{,. 

Karácsony közeledtével "l,unhUIl :I F,·luŐUek Idkt· is Wlszabadul 
az élet sz/il"nyii nyom{ls;\ alól. A jégl,(·r,·g itI is, /l!! i~ I1wghllsnd s II 
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szorltö p,inct.'ll}rl kcnys7.crildl l'mh .. r II nyll(\5011 'It mcgMlja az egel. 
.\ hflhOflló l-rzésck fficgcst'ndcsflhwk. fIlIIin t :1l ( rn:lk kezl' v('gigsimil 
'l7. l'gymhl'u lorlódli hult;\mokon. A szerelet . :tOldy ilgy fogj:! körűl II 
knn\csouyi üzenet ig..:· i!. mint érlckcs gytin'ifoglalat a dr!lg:\ gyün
gyiike t. ('szl't'vét lell r:'lszú ll (l .~ajgó so'hck n.' ('S tdes úhnol hint a vi r
rasztó s;wmrkrc. 

Sorsok szeri nt cgy ékt.'n út bHI-c a ~songíló ígb-el, vagy ('sak 
cgy slcllll'chhcnésig. OJY:Hl 11Iind\,~y :lz! III van . (-!lel. vig:1S1.lnl. 
Jllcgny ugt:ll. Lcgaláhh I{arúcsony 11a1Ij!m. 

j in csak cgy ónícskára is érzo.'d . TI's\\'(or. a rnagassflgból ;l1{lpcr_ 

mdcző \izenet lIIc1egéL bccsíild meg :lzl. z{Hd II szívedhe cs S1.crCZ1. 
magadnak holdog ünnepi órákal. Akrlr nmgas.1bh, akár tllncsonyahh , 
gyertyatartóba helyezte Isten élcled é~ ~ol"sod mécS<'sd. lúmicsony 
iinnejJo.In ne bölcsl'lkedj, ne kritiz:\lj. han(,1ll állj hl' a kisgyennekl'k 
csapatába . PiS]{lkoló mcesesedet crösilsll fül a karácsonyfn 1{lngjúnM 
s ne szcg)'dd együtt énekel ni az aprú cm herk('k kcl ,.-'lenl/!jböl o: M9yid 
lejUtI Iro::alok .. . . " Az Úr .JÍ'zus. nk il ma VisszHvárs7. házadbn. el
jön hor.7.M, ha ajt.ól nyitasz elő tt e .... Jslfnwk (/i{"sö~f9, u /üldiil t 
brke~sé!l, (I: embanek ióakafal. Aml.'lI. 

Sz. 56 1- 1931. 

Meghívó 
A bu~hllle~ ti unit:' r ius cgyh:''I.kö'I.;;.ég 1931 december :'!O-:ín (\':I~lír-

1111]1) déli 12 órakor a templomban (V .. KoMry-ulca ,I. sz.) 

évi rendes közgyűlést 
lal'l, In~lyl"l: mindl'n kellCriZCW (í'Ryh:í7.i adófizcW) aly:ín kfi:íl szer"c

tüld nwghivjuk. 

Budupcst. Hnl deeemher i. 

dr. "'''Z IllU J~'níi s. k. .1':''1.:111 11ikrit~ t'. k. 
1W",jnok. kl~f .. ·dook 

· IYlf!w~ ... r()'1.n I : I . El nöki megnyiló. :.1 . .Jegyzökóu)'vhitd(·si tök 

kikilhli'$(". :1. EIrH:;ki lcg elinlÍ'zcll u!lYl'I .. . \. Költségvetés (17. 1032. 

é \' r ... ;~. l;róf Bil\lhyáll)' llonn ,.röka lajJi\"ány ('lhclye7.cSC és ahll~ltó

l,,'·él. li. ~"ísodlelkés1. (jjjlc\'l'Je. 7 . Kd lli TiIlH\CS :íltlll .H,utall iiJoü·ck. 

X. l \liiku~. lwn tlrh·z':; ügyek. ~ I , llldlt\'!IIl)'ok (ir,\.~bnll d örc). 

, 
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A N ószövetség hírei. 
t\ szel'clct fcjcddlllcllck megszületését vflró hungulu thun ter!l\é

s/,elcsen ésnk .nzzn! :! gondolattnl fogl:llkor.hntu.uk, hogy mi módon 
tndjunk egy kis szcl'etclnyujtollu derül, lIlc1cget jutl:ltni gyer
mekein knek és slcgénydnknek, 

J logy ehhez a puszta jó szándékon tú l még másra is \'Uu szükség, 
IIz! ncm kell mondnni, nemk ülönben azt scm, hogy ennek a másnnk 
(' Ióteremtése m:1 nehezebb ta ){m - mint volt barmikor, nelllc.~ak 

azél'l, mert nó a szegénység, h:wem mert (I lelkekben is nó II C!iüggedés. 
!\Ii mégis megbfr'kózu nk azzal a ungy kérdéssel - lehet-t: ma, 

nl. Úrnak 1931. súlyos esztendej ében, n minden oldnlról SzorunglHott 
ezer bnjj:! 1 kÜldő unitár ius ulI'sadalom segitségevel egy kis örömet 
SZl'relni ta nulóiuknnk s valami szerény adománnyal meggyőzni 

cIcsettjcinket arról, hogy ezekben a SI'llyos időkben is gondolu nk 
rfljuk. szcret néuk bM pillanatokra - örömet "inni az ő elctilkbe is. 

Bizunk az unitári\l~ szeretet és öSSlelllrtús évszázados meAszentl'lő 
cn'jébcu ! 

Ennek a bizalomnak "édöpajzsn nlat.t úll ilottuk iiss~e ün nepi 
programmunknt n következőkben: 
dre. l Y-in tli lularr Y24 6rakor Hakospalollin, a MadaclHüi al/ami 

iskoltibon: 
dec. 20-011 di luttin Y25 6rakor u K ohtiry-ulcai templomban, (/ Jonos 

Zsigmond cserkú:;csopaf i\nnepélye, utana a Nöszövetség 
rendezésében szeretetvendégség II Cserkész-Otthonban: 

dct. 21-én dé/I/hin y~4 Qrakor (u iskoldsgycrmckek lÍ/lllcpil!IC II 
Koháry -u/cu; templomban; 

dec, 23-án düutan fi órakor a Perce/lli I\o:;m(l Fiára Leüny-Egytsiifet 

ú II I1rassoi S. llj. Egyesülel ün nepelye a Bflkos- uteai 
templomban. Utána szeretetvendégség ugyanott a nagy
le remhen : 

lIee. 27-éti délután " órakor (I pes/erzsébeti lIillani csoport Hmlepélye 
az Erzsébet-utcai iskol(lha n. 

Az újpesli cs kispesli stb. csoport tnnulói :1 J(ohárY-lIlwi illllle-
pélyen vesznek reszt . • 

~1indhárom (:sol)or1 (Rákospalota. Kohúry, Pesterzsébet) ünne
l>élye utál! a gyermekek és szegényeink szerctetcsomngot kapunk. 

A. hitoktaW lelkészek altal kijelölt gyermekek a eiplH , nem
klilönben n rend,·!kez':sfinkre {I lló Iwsznfl!t ruhaneműt uz iinnep 
c h11ti uHpokhnn vl'szik fi l szcg~nyeink. 
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A Ka!':~csony mclcg~(~gl: \'d C~ s7,ncl.clcvd kérjük minden unitarius 

t est.vérünket, hogy lélckhcn lcgalúl,h lcgyiink együtt a7. ünnepek 

elkövetkező idejében. 
Aki tcheLi - II gond(llnthan voló cgyütUét mcgpecsélel~sü(; 

küldje cl adoma nyá t - , legyeJl U7. bármi csekély, akár pénz, ak~i\' 

bármi néven IIcvczcndó lldomflny. 
Ne fch'.jtsc cJ senki, hogy ;\7. úh.lozaLlal elvont adornanyon piht.m 

Illeg legörömestebb az Úr Jé7.u~ szeretete! 
A betlehemi bölcsö I.tékcsségc áradjon el hittestvel'i szeretetben 

összeforrt 
rajtunk! 

gyülckczctünköll 1 Istennek s~cnt áldása pihenjen meg 
• 

A karácsonyi istentiszteletek sorrendje. 
L A Koháry-utcai templomban: 
l. Karácsony cbö napján d. e. II órakor. P['édikál: Barabás István 

lelkész, agendal : J6:ulII :o.liklös püsp. vikárius; 
2. második napján d. e. II órakor. Prédikiil: Józan Miklós, agendá! : 

dr. Iuán László hilokt. lelkész: 
J. harmadik napjún d. e. y', 12 órakor. P rédik<Í): Barabás Istvún 

(rád ió közveti tésscI) . 
[I. A Rak'os-utcai templomlnlll : 
l. Karácsony első napján d. c. 10 órakor. PrédikM és agend:H: 

dr. C~iki Gábor missziói lelkész; 
'2. músodik napjáu d. c. 10 órakor. Prédikál és agendál : Ferenc: 

József lelkészjelő l t; 

3. harmadik napján d. e . 10 órakor. I'rcdikál : Perenc.:: József. 
l ll. A MÁV északi fömííhely: kar<Ícsony IWrlnadik napjún d. ll. 

4 órakor. PredikM ':s agcnditl: Ferenc.:: József. 
I V. Pests7.cntJörinc: karácsony el ső napjiin d.e. 11 órakor. Prédiktil és 

ngendál: Ferencz J ózsef. 
V Pt:slensélwl: k'nn'lcsony har!llndik napján d. u .. ] órakor. Prédi

kál, agendá! és Úru(l(;$ordt os:,l.. BQrabds Islván. 

l; n y I nagjVlradi p O sp ök úr h.gy.lák;ból 2 man,lloa 2 p'dllos 

Univ ersal , Budapest, VII , 8 sz. 

\ 
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S~. 2ii-H131. 

Meghívó. 
Unillí rins E!I.V1uíÚ IfI!l7.f1UtúhllllíCSlIllk U)3 1 dcccnlllrr 23-{1Ii 

(s7.rrdn) d. u . 5 bl"llkol" lartjH 

évnegyedi rendes ülést tart, 
melyre a Tanács tagja it S7-cre tetld nll'ghivj uk . 

Budapest. 1931. d"cl'!IIber 7. 

4r. ilUkó I·'ereue s. k. 
fÓ~Q"Jnok. 

.JímHl l lildil" 5. k. 
]""IX;k\ ' ·k.M" •• 

TlírnxsurOl.:l l : I. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitch.'sitése. 
3. E lnükileg dintezt!ll cs rolyó ügyt'k. 4. Lelkészi Nyugdijalall elhelye
zése. 5. Misszió-I laz n1l1ködt\si jelentése. Ü. ;\ lisszió-H{lz kiilht'gvctésc 
1932. cvre. 7. Jelentés a gróf Bat thy:'I11)' Ilona őrőkalapitvfll1yró l . 

8. Philadelphiai ]{onrc"I"("ncia tid \'özIÖira ta . 9. dr. Dcxter-Boston Y(lhlsza. 
10. I dőköz crkt'zöben Ggyek. II. Ind ilványok (in'tsban előr(-) . 

. Áldozat. 
.\ magyar unitíU"iusok fejenkint é, 'enle {IHag két pengijt is alig 

{l ldoznak egyházuk és l'gyházi intézménycik rCllntartásMa. S hogy 
aztán Icgalabb en nek az e llenertéket egyházu nktól Illegkupjak. 
azt eldön teni az adózók és adakozók vanuak hivat v:] és 11elll mi: az 
egyhflz hivatásos slolgíÚ. Mi Ir.g rennebh csak alTa kérhetjük hi v<'Ínkct. 
hogy becsüljek meg a jó szán déko t. mely egyhúzunk feI"lős tényezői l . 
az egyháziaka t és "ilágiakat vezeti. A budapesti egyhilzközseg ma m:"II' 
- hála Istennek _ több mint öt"en esztend6s mnltrJ. tekint vissl.1 
jószándékú lelké~zck, gondnokok cs pn'sbiten'k vezetese melle t t. 

Az egyhflzkölség melle tt Budapcsten ma mÚl" ott áll a Misszió
I lill'; is. hogy együt tes erővel próbillják megoldani az új idők új (chIda
tait . Al. Angol-Magyu l"-Amerikai Unitáriu s Testv<!riség l;ithaló Szilll
bólulIIl\ ez az intézmény. Tek intsen I"á mindl'nk i úgy. 1lliut o! ll ilcni 

akrlrÓ. jószil ndékil emberek fá]·adozás..'tnak ére l! sytimö!csl-rt'. I::z az 
idehaza is és küJröldön 15 sokunk .íJtal szi"ünkön 1llelengetctt intéz
Illény a magyar un itárius híveknek ezideig jóforUI:in semm ifék nll~agi 
41dol.'\tába se került. Eszlendőkön át uzonba!! :I hiwkuek mindig ("SlI k 
adol t-udolllelkieket 5 <Ihol szüksége nlu latkuzoLl.illchel6s(>glll"1. nlt.'r
len ndolt any:lgi:lknt is. S :llapilói és rt'll'lő~ vezetői holrtogok vol1;1k 
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mindig, hogy ad hatln k s II szere tetnek e vangéliullIfIt, a m i a szószékról 
dhungzik. gyakorlati jócselekedetté t ud tá k bárm ilyen forrn :'!han is 

á lvMt:mi , 1\e lássék d icsekedésnek, hogy cll ilt fe lemelltettük, mert 
égen és földön minde n dicsőség egyed til csu k a z Iste né 1 ils a bban is, 
~lmjt edd ig l erltlünk sikerült, maga az lste n cli csői tctlc meg magát. uak 
azért tettü nk most itt errő l is említést. hogy azok a teheWsebbek , 
akik majd főhatós:'lgun k megkeresésére II Misszió-H áz számára is ada
k07.ll i fog nak, azzal ti t udat t.al hozzák mcg maj d á ldozatukat , hogy ti 

Misszió-Ház. minden filtért jót ékony célra , swciális bajaink orvoslasára, 
Krisztus eva ngéliumának gya korlati szolgMa túl'a fog fo rdítan i, olyan 
célra tehát, ami az cgyházakna k ma Icgégclöh h felada ta, 

Dr, Csiki Gábor. 

A gazdasági válság hatása az egyház 
veszteségére. 

Budapes tcll a legforga lmasa bb vá rosrészckbc n is n lehiLzott 

redőnyiik néma ti ltakozása jelzi a ga u laság i válság nagyságH. Nem 
érdcmes a redőnyökcl Illég csak fö l is ercszteni, mcrt úgy sc néú meg 
érdeklődő az üzlete t. Az üzlet telen Alkotmá ny-utcába n két bolt hely i
ségiink leszállitott bérek me llett is hónap'ok óta ül'esen á ll. A !(ohá ry

u lcrli részen egy k is hely iség 1931 november clsejetöl iires és a Sza lay
Illeni részen a gé pür.le t 1932 május elsejére felm ondott . A töhbi bol
toknál is bérelengedéssel tudtuk a bérlcti viszo ny t fen n ta rta ni. 

A mult 1930. évi decembe r elseje óla a há z nyers bevélele pontosa n 
és !\Cm kikerekitve tiszta 10.000 (t i~.ezer) pcngövel csökke nt. Ez a 
gazdasílgi vcrveszlcség a pass: i" köUsi g"efés hHt:l ráig süllyesztetle az 
egy házközség jövedelmét. :\I inden un itá r ius a gátra! Dr. '1'. Gy. 

Fekete napok. 
E rdclybclI most kii lÖnÖ.sen megnehezedet t az idők járú sa lcs t

vIIl'cink fölött. A kOl'lná ny llZ államsegély lcf(l rag(lsá vlll válságos hely
zet he juttatja cgyhfozunka t. A I<olozsv:í l'ott megjclenő EUen:ek aről 
dect: lllhe r hatodiki sz(lllláhan czt irj a ; 

Ismereh's a r. cZl!vi cgyh:lzi á lla msCj~t" I Y('k trag ik us :m'm ya az 
,' rtlt"lyi magya r I:llyhúr.ak ~zem pontjáh6 1. K ii l ö Jl ö~e ll :IZ lIuitM iusok 
úlhllllscgt" lyc v:l\ós ilt.lA:,1 l1wgcslHolúsa a Z {, Ila lllsegt" ly elncv.' zcs Jl l' k . 
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N~h!lny ~1.(\zez('r Ici, mindössn' ennyit irányr.utl c(Ij az ull ililriUS e~ \ . 

hilw:lk MlllUlsegt'ly cfll1~n. . 
Akik C7.t a kcrd~ st. közc!ch lJrő l ismerik, mcg is rnagpr{In!lk \' II Iw k 

a csúfondáros segl'>lynck a l.itk{~ l. 

Az unitúrhIs egyhi~z kiilönlegesen lllagyar cgyház é~ cInellcIt 
még az :~ hire is megvan, hogy Ilemzetközi relációinÍli fogva állandóan 
a kiilfOld szeme elé viszik a kisehbségi egyh:hi screimeket. Ezért "bül)

telCsképcn" jutottak most abha a helyzetbe, hoyy a Immlyi /öbb mini 
hélmilli&> difafllseyélyiikel 700.000 leire, azaz egytiledére szálHlotta 1\. 

a korm{ulY. 
lia a kOl"lminyt nem sikerül jobb beJúlflsra hírni, sokaL ~zenvedcll 

egyhilzunkra fekete kar{ICsony és még feke lébh új cszlendő virmd . 

Az Egyházi Főtanács ülése. 
A Kolozs"árra decemher 13-ára egybehívott Főlan{ICS HIc$(' 

egye tlc n napon bcfejcződött. Ennek a szokaLtan rövid időre szn holl 
iiléslll~k :li': n magyanhata, hogy az egyházkormflnyzó lestíilct a jövö 
évre nem tudott kiiltségwtést előterjeszteni, mert. még körllolw lawi 
sc lehel, mennyi lesz a fedezet. Ezért megbízta a Főtanács az KI\. 
Tanácsol, hogy találja meg ebhen a katasztrof:ilis helyzetbe n a 
megoldást. 

Az '::rtesí tö másik helyén cmli\.jük, hogya bukares ti kOrluáu)' 
néhány százezer leire csökkentette az áll:l.I11segélyt. Az cddigi segélynek 
mint egy ölödrészCre. Ez uz intézkedés n lapjúhan rendíti mcg :11. 

.egyMzat. Elsősorhan a népiskolákat fenyege t i a bezárás vcszcdclnw. 
A Fötan{rcs mégis !'Igy határozott, hogy né]liskoláit a végső erő

feszítéssel is fennta rtja. A legfájdalmasnbb intézkedést azonban m {t!· 

most meg kenett tenni. A nyugdijakat 30%-kal csökken ieIIék. 
,\z anyagi gondok közt vigaszlaló n püspöki jclé'nlesnek aZ:l réSZé' , 

amely arról emlékezik Illeg, hogya va lJflsos l'let mindeniitt erősödulI 
és az clszcgényedctt falvnk nl'pcnck áldozalkéslsl'gc nem t;sökkenl. 
A m1gy szornorúsúghan iirvCll dclcs jelenség. Egy\·(hili záloga :1 jol>h 
jövönek. 

lLK1LI11JÁIOEKIAK 
IMA. KÖ1\' ,-' , ' . 
í~NEKESKÖ1\., ~,r 

j .. Uinyos áron beueruhdó 
Unlládus l ra(misulónknj l 
ke<.lden ~s csütörtökön d. " . 
5-7.1g, -vasárnap 12-1. 1. 

V., Koháry.u. f., I . em. 
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Az Egyistenhit befolyása az ember 
erkölcsi életére. 

K étség/cicI!. IlOyy II hilnek léll!J('YC~ befr./YÚ$/1 IllU! a: embcr rrkiJ/csi 

iMért. 
Ern' nézve igen ér tékes wnuls.'igot mcrllhctűnk (I: i lJl'vo/!alkow 

.~I(tI;.~;lik(/ i ada/ok 1!1I'gfigyeléséböL 
.lI a!J~'arorS1~í!,OIl ti h'gulubb megjeleni. teljesell fe ldolgozott 

s/afis:/iklli 1I({(lfok sze rint : 

, 

l~ónJ;,! i kaloJiku ti . .. . .. . ..... . . 

Görögka tolikus .. ... . ...... • •. 
Hcformálus .. ..... ........ o • • • 

l"' ",,, "g" I," ", •• " u . ... ... . . . ... . ... . 

Görögkeleti ......•..•.... • ..•. 
Uuit;í rius ........•............ 

1;(radita ... . . . .............. . 
Egyehek """"" "" ",' , " 

T e/uil (l blill(j :i~ s:em/Jollljliool 1'(J!Jed iil 

ri II: 0' 1 %~ol sem, 

II: ii., .• :- " 1('/.-0,.119 
s ,áma 

" " , 
ü;j·!) 

2'2 
21'0 

1j ' 2 

0'6 
o, I 
.l' ') 
Ö· j" 

" 
, 

al n II il ,l ri 11,,411> 

iog.r(,Jtn 
. lIIiIt, k 
<:411'<1 

• " 
iO'" 
" --' , 

18'0 
:;. I 

0'5 
11'11 
" ~ 
~ 
O' I 

nem hi/..-

t\ Z idcvonntkoz(, sta t isztikai :Hla l ok szeriul a jogeriísl'n ditélt 
l'v i ,~,3.f)ij1 hiincsch: k ményböl csak 20 ésik IIlIilliriusokra, Fclsrg

sl'd és. a~, {llIam é~ II tll l'SllunJolll clll' ni hiínlt"ny v:lgy vétség:, hű tlenség, 

J:'Il,au{ls. izgatás, tJf/lllisellr/l; lJ!in/ell o(t9Y oilsf9. magánosok dlcni 

t' rőszak , pénzha misilás. ha m is t.1tlUZás ('s hamis cskii. hamis vád, 
r{lgaJm<lz;is , k,,!lős lui:(ISS(i9 , csa lfldi áltú s ell t' ni híintl'tt vagy vétség, 

9yilkosSÚ9. ~z'lIld ékos cmhenilés. fe lind u h\sb:m clkü\'detl emberölés. 
gonda lla n!\úgból oko1.011 emhcrölés. gyermekülés és kiléte !. emher 
Hde elleni híintéuy, és vét ség cgydJ l's!'\(' i. p:\rviadal. súlyos lesti 
sütés, küz('gészség dlt'ui híinl clt vHgy " {' ISt'g, s7.emé,'cm él1eui lll"mlclt 
v:IR)' v(ots('g. szclll{'JyC's 1>zabads:ig megs,'o rl l'sl'. rn:lg:Jul .. ksrrtés, rnhU.s, 
z~ll ro lús. sikkasz t :h. 7.iI "tnri's ,IS lIli IlelI k,'ze l('s . org:lldasflg ,IS hün
I,{,r lol:h. okira lh:unisi t :'ls. h ,'olyeglmmisi l:\s. C'SlJ lilrd é~ \'clkes bukás, 
~y uj log" l ,h. I"z\"i's,,: {>~ "j7.úr .. dfls Ok ('7.{I SH. '1:l s l'~\l yflk , h:ijók. t(lvirdfll, 
uIt·grongi. lfISll tS ").(yolh kÜ7. \' es7.é lyl·S 1·~. ' h'klll<:' lIy. ti je9YOUf,' ('rő ellen 



• 
UN 1T ÁH1US I~ HTF.SIT(j 

r /kimrli:/I biin/fny. rogQlyS7.ökh't~$. hivnlali ~~ ügyvCdi lJiinlt'tl él\. 
"etsl'j.!. ktiz\·cs1.c lycs 1l1lHlknk('riilcs és árdr;\.giló \'isszaClés 117. uui_ 
.,'Tiu""k ki,lzi.il\ - a hivatalos s la l isztik:l i kimulatas S7,eTin! - (lJY

lil/oldll lIem lordu/l d o. 

1111 ped i" ri n1U!I ;I ~3h IJrO'1 "Hí lelk i Nc, $~emJlonfitiból Ic!}s lilyosnb/.l 
blÍftcu/rkllu'n,llrkrf, nevel.elcsen : 

II Ilii/his e/l('/li biinlényeJ.: 111I9!1 m!/.w'qck. 

(I bigl/m ia (kel/ös Ird~ilss(Íg). 

II flyi/kos.wig és 
(I Jegyllcrts ('r6 ellen dküvelelf Mnlinyek 

tscfeil tesszük összchason litás t;\r~ya"{I . öl eutl! keres:/ü/. amelyrő l 
(/: i dev(JI!(llko:ó s{nlis:likCli (ldt/lok S:ÓIIl(lI.:, a következő ercdméllyckct 

kapj uk: - .. . ~ 
.:. i < :-i'. h~ ~;;tI '1. 'i - ,~ ~ ,. ~ ~I!. 

" " 
Hómni kntolikus . , , .. . :~o· I :18'" 
(iijrijgknlol ikus " ... . . 20'ü lS'7 
HefoTlllálus ......... . 14 ' :~ 12' 1 

, E\'tlngelikus . .. ..... . . :.1' I ;s-ü 
Gúrögkdcti .... . _ . , ... . I ti<i 18'2 

IJni t:í rius .. , . , ....... . 
I:r.ra(' lita , .... . ... " .. 

~ • 
~ e .. , 

27'(; 

23"·] 
13'1 

• 
·b l 

27'2 

" 
:.l5-:.\ 

:no 
I \·2 

7';' 
21' 7 

.' " 
:\(1'4 

:.! 1·7 

I:H 
\'7 

~1'5 

-
' 6 ,. 

• I:::ekbijl ti: ada/okból /IleljáliaplllUlljuk. hOff!! eyyediil :11. nni. ,i rin-ok 
(I killmllllQII négy {egsúl!/os(lbb Minr$rlrkmcllybiíl fl: rm/ilrl/ öl rv a/ali 

f'lI~·I' t" ·I1 -I'm· l·t sem küvell~k 1'1. 
lb . nnihirill ~nk ,Htk a biinü;hllm Villó a/ocwlly s;a;(l/ckar!iIl!lIl_ 

ille/Ile :1 IC!I.sil lyosuhh biim.'irleklm:ny,·ktöl .~ (I leg/übb egyrb biincsr/rk
mény/ül uaM le/ies (arló=koda.~lIk i!/II;oliu 11 1. Eu~' i$ !, ' " bi ! befulyd.wil o; 

ember trkő/c.~i rlefrrc. 
Ör;im nw] á llapí thu!ó 37.u"hl,n n" 'lI _ hu!!." nw m:ír ; t mÜH I! \ il:lg 

noin tlfn \':,lIlÍsa a7. 1-:!WiS!t' u hil lrii' t ör,' k~7.i k S tÍ lJIJcn II IcUhIl1.!IÚhl. 
~.~ ' ''!I f ''l \ il:iU'' __ lI l tohh "Im~k ji;rr ks7.I,tuok ,, 7. Ejly i;;It-" hi t hir!tlk ,íhu • 

• 
I M"lJy",~r':(,1J b(ln09(li sl,III~:lIklll". i7. ahtnt. _ Dr. lI"cl-,r .p,r"I~,' n . .. 

Il-I" tllI " ,h'r Jü m lc5slon ~" I dt. lüll1<1,,,,tllnl III tinJ.t'"l"(( t. .dmit k,",,,I .• I ~ •. 
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, 

10 

Ad 1Ii_~=em. Iwyy ismerlelúemel 1/::(// egés::111'f1l ki tcghe/!/esebben. 
ha mig it/eiklalom .\I;I !/yllror~7.1íg IffJulóbb megjelenI. teljesen Ie/dolgo::ol/ 
sfl/lis:lilwi ada/ai alapjan kimu/(l/oll mU1l:IS:III11 mÍl\'CI ISé!li foko7.a lok_ 
IItlk fc/rkr:efek s:erin l való megos:lá:uiI : 

, 

HÓllwi katolikus __ . - - -
Görögkatolikus ______ . 

HefonllúLus ,_ . . _ . _ , .. 

Evangélikus .. __ ....•. 
Götögkt>leti _. _ ..... • . 

Uni IMi li S •. , ••••. .. _ • • 

lzradita _. _ ..... . • _ . , 

1$ Ivt:s Ü a:m. 
f~WIi fgll' ''tL-

" k(J:~pi.ko/a , Q$:/Ii/lIá1 
el"lfle:U~-

" • 
lj-:.! 

'I - I 
iH 
9-\ 
.I'G 

:11· I 
29-J 

n ,.~S l.o:on 
20 lvt:. ~$ O:On le/at! fgytnek 
'e/.lIi ~yi"t~-

" U:ipisko/a 
8 <4:/úlJ!á/ 

fiii.ko/ál 
vlge:/ek 

eI!~!le:lék 

". % 
;:)- l 2-5 
J-.1 U l 
4-5 ?-, 
7-8 "-2 
J-8 2-O 

:!7' /o 1",8 
2J<J ... 

8-" 7-2 4-O 
-- l i' 3 :1· l 

Egyebek __ , _ . _ • . _ :':' :"'-_ _ ...::,:. ____ :..:: ____ ,.:. __ 

illlu!1 _ .... _. _ . .... .. . , -, 

Jflive/lség s:elll /)Qlltjából leJuiI az lIt1itiír iu!>ok s:inlén elso helyeI! 

(U/II(lk .~ pedig oly IIWg(/S s:áTlwránI!Yo{, hogy - l/ k imu/atds ősszes 

(/da/o il I'yybevc/ve - " .. imagasI6 1Il1i/lcl/segi s::ámorányukkul nCHlcsak 
ünnm!Jllkra ne7.n· tat lj:i k az c.l5ijhh~euet: hUII/!/II fl: ily módon feleli/tIl 

.ll laU!lul (1lIIlivel! k{ilfölddel $:emben i.~ lényegeseII megjflv/ljtik !\IllU)''''''' 
orsl.:IU kullúr:;/l/li:;:/ikdjd / s II ma!lyur "CHl 7..·It~t erköl csi CS kul/urd!i:; 

s:emWJIIlból (/ vi/dg leyjobbj(li kő:e emelil.;. ' • 

• 
/)f ismer/eU.mll irdllyd/ /omibb kÖVe/vf, irdekes megfigyelisre 

/(lláIUIII; (//kul/llul. hu a lIIu!I.\'at lIem 7.I'1 Ctkli l~i és kultUr/His f"j l/' It

sé!Iél . II kihhb:nlum lIIe !l ll yih';í nulii ~ 1I Sl.CIUIIOUlj:íhúl, ar. ors7.1íQ 
lÜr\'i'" ylmlÚ~ií!Ii hi 'f.o Us:l!li lu!üainak \' lIl1ii~r" I "kl'r.I'It'k ~l,l'ri .. 1 \'1I 1{, 
mt'!tn~7.h;~;i l Ickirll jíik. 

IdrvOlw/ko:ú/uy u r. or"r.li!) nírUIO.'IIYl'i é~ nlru~ i tiird-",·hntó.;;,iuainuk 
(I: I!);!~,. r/Ii xxx. törll/i llydk/; II/O/Jj1Í11 II: 1930. rvbell fIIcymi/os:/1I11 
hi7.lJ tl ~{'\l i hl!d ll ; " /fytijabb st(//i.~:liktli (/(/a/ok .~:l'ril!l fl kiJllrll;r:ökrpclI 
(IY:/(II/I/k IlII'y : 
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BÓlIIlIi ka l oli kll ~ .. , .. , . , . , , . , . , .. . 
(ilirö!!ka IOlikus ., ... ,., . . . ,.,., .. , 

lkfornuí l us 

E\'an~o.'tikus 

, . , . . . . . . . . , . , . . . . . . , . 
. . . . . ' . . . . . . . . , . . . . . . . 

" 
.. '''<<lk "", ', 'tllu~ U ~ ... ....... • •.. . • •...... 

r , ' , • 
u llllllrlll ~ ..... ... , .. , • •.. , . •• • . • .. 

[ ~rllcl il ll 

Egyebl'k 

. . . . . . . . , . , . . , . . . . . , . , . . . 

..... ... , .. , ....... , .. , .. 

, ~ 1/$<: 

((. , ." •• dg 
$:,!m" 

" • 
():Hl 

, ),.) 

21'0 
ij'~ 

(l'Ü 

O' 1 
.-r!) 

ll· J 

" 
. \ /v,t>o'''II/r,'/'>3d~ f 
bi:oIl<6gf /"~ok 

~:dm , 
" • 

.-,G ' I , ' , 
' ) ' . _. 1' h 

~-:~ 

O, :\ 
ll-:l 
11':\ 

1~'bb('1I (I s/(IIi,,~/ikoba". amel!lbel/ lll. II l1itiir i u ~ok ii: illtrn ti {I'9 PI.~(} 

helyen d/lllllk. ll:I!I~' UrOrS1..\1I akölc.~i l~ kul/urtilis /tittl/sigClIl>k II 
kij1.hi1. lIlumJml\ ki/rif':tSf II!1U/ lIyukurlllli I'rl'IiIlU~nrl' nyiludllu/ . 

. \ kÜ 1. hi ~:l lom m egnyi lv{Ul U[ÚS:I l'1.l'kböl M: :Idatokból lm nll l 

ti s~ t úb hall lép d~nkhe . m ert. :\1. II n ih\r ill ~ Wrm!IIY/Ullósoqi bi:ollslÍyi 
fl/lfok /.:ü:üll e!I" sin cs. nki (I I/(tlld.\"/,,/t·kl':d kép/!ise/cle {;im('n. v:lgy 
ürükü.~ III.qsrig eiIlH':n jUlotl 1/ /ijflJh/!llwlósrirli bi:QII.~rigb(l, Inig fl /übbi 

l/allri4drkt':rI t' k l' l eimen is kefJ/J isdlll' lilII! ({ /önlényllllfósriyi bi:oll,\'/igi 
l(llfOk .~orriblll1 . tgy - hogy c:snk :1 töhhi ki sebb sz:'l mnrúnyba n Ié\'ö 
wlllflsfl'll'ke1.t'lct l'm litsc:m - (I Ifö rőtjkrlr'lil'k 6. (I IfQrügkalo/ikusok 11 
es II: i:Nltlitl ik 23 bi:o/lsdg i IlIggtll s1.l'rl']lcltwk a 1Il1l/lisltleke: rlr k 

kipvistlde eimén és QrőkQS fllf/sli!! cim é.1l (/ Irő/JéllyhufQsorl; bi:ol/sri9ok 
sonib(m.~ 

Jdlem:Ö. /togy ti: Qss:es sfalis:liklli jr.lc/IS':!II·k ncmcs/lk, /togy II/ i ll//

lIég ig U1. IInil l\rin~ok rlsiibbseyrl ml/ta/ilik, hamm (Irról is MI/Cll lrijltko: 

InI/w/.:, lIOg.'! II lühhi , 'ull:í..,; relt·kt· 1.(·t is csaknem mincl/Jé..lfi.lf ('f/!I/Qrll/dll 
ml'y/arlj(1 111. l'rkii ll';; i r:< kllltll f!ílis .~ llItb 1.1i k:ih ;\1I J.: /':dl'lf,il el/Of/If/ ll 
sorrl'/lfl jél. 

• 
\ i'sl.lIllilllIlIl:i ~ 1I 1 (~bbiJl II: iSlw·rl,.,fúblil k ilollJÓWI is IW!/Iil/llpl/mu. 

hogy minden ember Istentül nY"rt r,'JkMIt'II ,.1. iih· l e~élül IIw!já bllU 

bord ja :11. E'J~, is l t' l\hil és lll. erküh' -; , 'ihíll't'ud ,·,ir .ijlil ~ s illY ll l. ("l'dt'li 
\'lIlhi ~i IUthlhi llll11 1I 1~l m8rlltl t j'm h"rnt'k II hfínüzük ", lali~Z fiküjlíllllll 
nin~~ hrl~' ,' . 

I ''' ''(JYII, SI'dis:lik"i S:~",I~ 1\)31 ),,,,111, ho\"1 sd""". (;0(1 . (t hl"l. (.\ ',.",:" , 
Uf .. lg l U:!! jlill,,~ 17 .. G. ohlal.) 

~.,\I"Ollll' S/"lls:Ut,,1 S:t """ 1031 jl\ "III . """I .~,l",n . liOII .... ",,,1. 
3 I. ~."I " JI : embrr bold{/lJsdflW' d ",,1 kö " .'· \ ·C II' I~. uldnUI. 
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,\ z i ~t1Il"r /N('I1 /lemdy helyeI! eUy bt/ue:6tlen - sttui ~1.1ikai 

adutok ,'.s,:lk az "ININi "'II"ís i Iml:lttlÍ l tört{<n t ('lterés mert iike t, lJuyy 
h/I ,igy lels:;/.: : r li',hu{'np'i t mll/atj/ík, P olyar Lip6t 

nyug. gazdaságl tllfcl llgyc1ő. 

A református egyház a presbiterekről. 
.\ IJrl'shitcl'rk az rByht'lzkö7:ség szellemi ~s auyagi ügyeinek ill té

zrsNwlt. az rf!yhfizi önkormányzat gyakorlásában cs az egyházi 
f('gYl' Icm fc II II lal'! (ts:) hn It közrcm íi ködi) l'gyházközsrgi tiszl Vi~l'\ök, 

• 
I\öto.:lcss,;gcik: 

fl) a l'l'cshilrl'iullI gyiil<!sein s Ifln{lcsko~,ásaiban I'<!szlveswek; 

b) II I'rcsbiterillm bizotlság:liban közrt'miiködnek s külön meg
hizat:'lsuk ('sclen kikiildclo.'sii kbe n r[jMnak; 

í) az egyhlh:kiizseg tagjait nz e!.!yh{Jz CS iskola jrúnti köteles-

St'gt'ik !(,ljl'silCsérl' h uzdilj(l k, az lsten lörv .... nycuek IIlcgla rtilsa ra 
szen'letlel figyrlmczlclik, inUk azokal, nkik l'cndC UelLiil j(\rnak 
(I. Tlu.'ss, \ ': 11.), iuLik , mint a tyjok fiál (II. Thess, lll: 1 ~), fel
cpi tik al(~zatoss(lgnak IdkcveJ (Gal. VI: l); 

II) II IrlkipászlOl'l cgyházv<!d6 és épitií mhnk:ljlt lbn minden 
irftnyhan t:hnogatjilk : 

rJ az c/Jyházkö7,sé!.llU.:k az ő re lii gyclctűkre bizott t.agjllit időn

kint, dc \ega!~hh \!wnki nL t'gySZí'l' mt'gIMogalják. kiilüllösctl az 
t !hagyoU:tkaL é~ h('trgckel fdkeresik I"S II Ir [ki gondozás (os belmissú6 
nlunkáj:Hmll a Irlki p{\szlo/'tmk scgits\'go.'l'C vanna'k: 

lJ II \'cgycsh:hasJcigokal figyelemmel kisérik s a vcgyrsh(lzas
""lgr:. l(opó egyháztagot a h:'lzasságból sziilclen dö gyermekek \'!IJI{lsa 
t('kin ll'téb(,!l az egyhú7,r;1 nC7,H' kúros megegycz<!s IclesitésCtö\ v issza
tart:wi igyekeZtlt'k, t:qms7.lalalaikra a Il'lkip:ísztor rigyt'hnCt fel
hivjilk: 

!l) mind magún, lniuJ csnlúd i Nctükkel, vtllami ll t az egyh::lz 
ir;'III L turhcletlrll l'flgaszkodússl\l, tiszll'S lll:lguk\'iseleleve!. islen
hilZllt1(lk huzgó gyakorl;isúvrt l, a sak mm('ntumok kal va ló ('ll's~cI llZ 
... ~~ hazlagok ('Wil pNdrt ként \'ilúgoljallak, 

Az dlt' tI (l preshiter dlen. aki a közüns .... gcs istcutisztddckr61 
a~t,lnd(mll elmarad, az u rvllesorúv!11 vllló él<!s tól vonakodik, :1 nek i 
kIosztott Idkigo,lld(ld~i vagy hchnissziúi munka teljesitését 19i,zolal.-
1:llluI1l\ (" 'la""<I,,, "" .. , ' ""'"'' '0.'' ' kl', ' , " ' k' ,,; "'" ' . '" " .• ~~dg' "'.~l'tI~ l'j; gY('l'tlll' ' l ' l vn : sos 
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nevelésének ügyében egyh"n~ lInk rovására já r cl. re~yc1m i c1j:'II':\sl 
kell inditani . 

. \ zt a presbitert. aki válasltójog~sulhágát jogerős határo7..tl 
rolylfHI clVClsztelte. tovMlbfl, aki ll. prClsbitüiumllak három cgYlllá$
u1:\n következő gyülósén nem jelenik meg és elmamdasát fe!hiv{lsra 
scm igazolja, presbite ri lisztségéröl Icmondot tnak kell tekint .. ni és 
helyét pótpresbiter behivásáva! be kell tölten i. 

Egyházi Törvenykönyv I. t.-C. 41\- 45. §. 

Kl'resztelés, esketés, temelés efjY nnpI11I1 elöhh hcjelenl cl1t!ü II 
hh'lIwlos órák alftll II lelkészi irodúbulI , V. , Koháry-utca 4. 

IIIVJ\TALOS Ólll\K: I. Lelkészi irOI!:t - hétköznapokon dHe1iiu 
10- 1, délul;íu li- G. \7usárnap délutúu 12- 1. 

:!. EgyhlÍzkö7.séfji iroda - hét kűZlUlllOkoll déll'lön 9- I , déluttill 
3--5. \ /asárnup délemlt 10- 1. 

3. Pénzt.iri úrak - hÓlkümapokon tlÍ'lelön 9- I . Vns:irnall dél
elön 9- I. 

Az cgyh:ízküzséU ' kiiu ~' \ ' I :í ra , V., Kohúry-ulca .1., I. cm .. nyitva 
van: vasárnap 12- 1, kedd délután 5- 7 és csii \.örtök délu tán 5- 7 
órák alatt. 

A Nöszö\'etség ér tekezlele havonkinl :l második csütörtöki napOn 
délu Hln 5 órakor van, IX. , Rákos-ulca 3. sz, a la t t. 

A Le:í nyefjyesiiJ('\ összejövetelét a hóna p 2. és 4. vas:'u'na llj án 
délután fel 4 órakor tartja, V" Koháry-utca ,I. sz. alatta tanácstcrcmbell. 

Szeretettel kl:rjiik olvnsúinkal, lm MtruWkusok IIZ Ér les il íí{~r l , 

szh'eskedjenek ez év rOlJIIIII:ín azl rendezni ; ha hlkás l \':í llo7.hU nak, 
le\'élhen \'ag)" telefon Úljlill il kiadiihin llllllal kii7.iílni. 

tlh'asiiinknak és luindell jósuludékú embernek blentöl meyliJdull 
holdo!! ka rácsonyi iillneJlekel kh'lill llnk. 

Ú-é\' utolsó napj{1I1 este 6 órakor .. ]{oh(try-ul.cába n Hanl b:is 
Ist\"ún, a H[tkos-utcában dr. Csiki Gábor s7.0lgfll. 

Újé" e lső napján délelőt t. 11 órakor a !(oháry-utcúbnn J Ó7.,HI 
Miklós , a Hákos-utcMJan délelötl 10 órakor Fercncz József szolg:\! . 

. \1egem/ék~::e/tk a log/yokról, milltha iJ velük egyiil/foglyok /Jo{1I6/ok 

és a;:okról, akik nyomortis6gokkal terhelte/mk, minf/IU fi is tes/bell su/!
vedlll!/ek. (Pál. Zsid. XI I I. 3.) 

Békességesek legyetek Atyámfiai az Űrmlk eljóveteléig és cr6sil 
sétek meg a ti s7.ivcitekct. mert :n Orlluk eljövetele (·lküz(·IS<'I. 
(Ja k. l. V. 7-8.) 
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.\ !lrM Ihlllh ~·;i ll.\ ' IlmUl örükulHl,ftni uy 1);1 7.u. Olvasóink ülesii llek 
miII" arnil, hogy 1>udapes li egyhá7.községünk Jcgrwgyohh jóltevője . 

• 
{ddoUenMkli grM Batthyány Ilo!Hl fl Kohúry-KloLild-u. h(U"OIllClllC_ 
leles bérházflt v<'gl"cudrJdilcg il bu(bpcsli 1lllitflriu$ (~grházközség 

szegény iskolásgycrm(·""inck segélyezésére hagyományozta . 

A végn:ndclelcl il holdogult rokonsílga pörrcl támadta Illeg. Az 
('gyházkőzso"g cWljúrósúga a rokonokkal \'gyclségct kötött és :)7, 

C!D'cncg folybin l)ü:tosilolt összcgt't hirtokbtl vette. 

A [Jrcsbiteriu1ll haHlrozatn alapjfln az cgyhhközség cliiljárósága 
az alapitvÍlnyl bérh(\zha kklcltc. mcgv:'lsároJván [I Budapest, 
VII .. SZÖVCISI;g-utc,! 18. sz. kétclll(']cws bérház:l! 125 ezer pengővel. 

A szcn:()d(:~no)k n kiilönfé!e fórumol, Mlal történő jóváhngyúsa 
után (IZ alapi tvú ny múr a jövő év fotyamf\n a nemes alapít" akaratának 
lIlegfdelően fogja szolgfllni az unilát'jus n(:pncve l é~ szent ügyét. 

.\ 1''.! n ·j' lu é Kozm:, Flűr;! UlIit;irins LI,ünyl' !.w~s ii l et Ü55Zl'jÜ\'ctelét a 
hional! elsü és ImrnHld ik nls:irIHII!j:in dt.'lul!ín 1:Ulj" a lalllí('~ ll'r('mhen. 

Ko h:ir ,\'-utcn ~, 

Knr:í csonyi ii ulU.'IJcink a .. idéken : 

músodik napján d. e. 10 órakor. 
Debrecenbell (!-Ia\.wm-ulca 24.) 

I \ " 
NIJ irCfmliá:dll (Tanítóképző diszlcrnl(') . hannudik napján d. c. 

10 órakor. szolgfll : dr. Csiki Gábor Idkész. 

PolgdrdibU/J (Fejér m .) első és músodik napján d.e. \o órakor, szol
gá l: Sayy Súndor lelkészjclölt. 

Tí7, h íJl1U,JO~ gyünyüríí szép kislúny t örökbe minának szülői. Fcl
vil{lgosilúst ad a J\"i.is:i.ivelség. 

IIr. Ii;'" 1Iik1t,~ m. kir. honvéd főorvos, unitárius vallású test
vérünk helgyógyúszati rendcl6jét Blld:lpcst, VII J. ker., Szcntkirályi

utca 6. sz., lll. cm. 30. alatt megnyitott ;\. S7,egénysorsú unitarius het e
geknek ingyen rendel. 

Uni1;ítill ~ híw ink figYl'lmé t felhivjuk egy tchetségc~ ullitMius 
if ji. fcstömíh'e~zre (Hcllcdek Jenő lakik: IX. , lUko~-utcn 3. sz.), 
ki jutányosa n fest porlrékat cs míivé~zi t<i jképckel. Töhb kiállítást 
tarlott I11l1r. T~lI\lOgassllk ifjÍl ,hilleS[vé.riinkel. N. K. 

~~.ék,' I.\ ' il ';,rmíÍ\'í\~Z" l i ki;ílHt ,i ~ lesz meg decemher 20- 24. napjain 
Y .. Vilmos CSúsJ,úr_Íll 2~. l. 2. szúm alat ti hdyiséghcn. A ki:i.llítás 
knrácsoo\'i vi' I k I , ; sarr<"l ' <"IpCSO atos. Erd';]yi tcsLvcn:inkcII ~,'git, nki ott 
\';\s{u·ol. A kiúllit<ison hdcpődíj nincs. Il. If. 
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EW .... hlÍzki.i Z,;f.gilllk ki.izgy lilés,·, fi lii in t fl7 .• H1. f:rt e:;;h íj mlí~ik hl'l~'~1I 
jf' If'7.z iik, december ~O-lÍn ,I éjeiIiII 12 úrak"r I .. "z a Koh ,ir~· _ .. H·Hi Il'mp_ 

'mIllInIl. 1\ ki.i:r.9ylilés ru"to.~ I,írfl~' a ,.z I$I~. (' \'i kmtsé !J ""Ii'~. Fclhh'juk 
f'rrt ' milllh.'TI ndóri;':f'fíi hl ... iink szí\'es fi!l~' I ' hni,t, "'\ kiill ~éU \'(.' l é!l "!I~' {O\' 

mUl.k iijHllak unyll!/i kf'rN l', i\lilllll'n nnihíriu~ emhcfll ek jU!la i ~, Iditl'_ 
les~ége i", llIeQjl'lcnt':sé\'I'I, s1-n\·nn ll,í n .1 Ilím oualni IlZ e!J yh lÍzk i;7.~PU I'liiI

j lír(ISlÍlI lí I. 
E !Jy iílésen ker ill IlÍr!I!'llhis ra a z e!I ~' h á7.kü7_4!1 c li.ilj ,irú~li!/i\ m.k fl 

grúf IJ tllll'~' Hny lIo"a_ulapit \· tin~t elhelyezése i,. fiilhaswiil=b ll k"riil lelt 

inlézkNlése is. E l .! i ~ hh'eink júakaralú "' rd" klüd t':sébe :Ijául; uk II holtlofl 

"mlékl'zNü alupítoi kl'd ..... s I'mlékén ek kij/ír .. 1Í.-;7.tdct és kCll r l'\el md

Icu Jl7 .... rt is, lIl erl 11 1. ;ll u llít\" í n~' jih'eoleJmélH'k mik ii llli Wlh :I ~1. " {lhí SIl 

gyermekei ré\'r n mind en ~1.e!l im"sors í. -"1. iilöt r rdekel. 

I'alakrah'~' Ilolllol.:os ny. elemi iskolrli igazga tó atyánkri;. II évi 
szolgálat után jól megérdemelt nyugalomba ment. Ez alkalommal a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi niszter a nyuga lomha vonuló 
a tyánkfiátl~k buzgó Illu ukálkodásá érl legtelj esebb elismerését rejezte 
ki. A kitüntetéshez mi is szivből gratulálunk. Ad multos annos! 

Karác;;on~' i ls te n t i ~"l.h' I t!H'k II úl!J11I'l.iÍ\r;b ;\ rh I'I" C11 és kiiru ,l'ék en. 

A hódme:övdsdrhelyi unitárius templomban dec. 2':>. , 26., 27-en 
délelött 9 órakor Istentisztelet; az e lső ünnepen (25-cn) úrvacsora
osztás a déle l őtti Istentisztelet után s déluH.n 3 órakor könyörgés. 
Dec. 3 1-én délutá n 5 órakor évvégi, más!m p januflr I-i'u (\ r lclött 
9 órakor új(wi Istentisztele t. 

Uroshá:án, a Vörösmarty-u tcai iskolilblln Kanicsony első napján 
(25-én) délelőtt II órakor ülln('pi Istentisztelet ú rv:lcsoraos?h\ssa l. 

S:egeden, II Kálvin-téri J'('f. t<,mplomban Kar~l('sony m:hod
~apjá n (26-án) ddben 12 órakor ünnepi Is tentisztelet Drvacsorn
oS7.téssal. :\Iindl'zeken a helyeken Ulr6 Lajos hódmezösás:'Irhelyi 
lelkész szolgál. 

Itt említjűk meg még fl~t a hirl is, hogya voll \'1Ísúrhclyi 
uniU.rius iskoláha n dec. 20-án. vnsáruap délu!.Ún 3 órokor a v6sMhelyi 
un itárius gyermekekn('k karácsony f(l hirdeti a kis .Jrzus sz!ilctését. 

i . I. dr. 

A IJraSSll i Sá'mll'l HjílSlí lJ i Eg)'!',," J," számára cseh lIll'gszá llotl 
terülctröl mult é ... i karác~ollyi r:ídiös beszédre cgy lir i:ISS1.ony 
20 !lengől ktildött. A deri!k magyal' llSS7.0ny n~\'ét érthl'lö okokból 
nem hozhat juk nyiJvá noNsflgTa. ü ' (lk (llllwk III l'gltiril<nté! jck1.hl'ljíik. 
IlIlgy fl? üs~zegd úttHltuk nz ifjúságnak. 
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I'es ler,.sébeti szórv{~ny unkban az Úl'vacsor!tt első ízben ÜUIICjl 

hann:Hlna])ján dcllll:in " órakor osztjuk az Er7.sébel-ul cai :Hla mi 
elemi iskola I. emeleti tanlcrmchen. ti.. szent vendégségre szerelelld 
várjuk c!iepeli híveinl.el is. 

Uru-,>süi egyházközségiink templomot akar épí teni. A gytl lekezet 
JeJk ipílszlol"fl, f{ovdcs J.njos előfizetés i f .. lhlvást hocs.1tot t k i. Aki 
100 It'it ad crre ri celm, megkapja az ö f.:breszfgelés chnü munkájftt. 
A Mgy jő\'őjú unitti rius eklb'.siát és annak kérését szerctellcl ajím lj uk 
olvlIsóink szíves jóindulrttáhll. Pénzt eHogad a lelkészi hivntal is, 

Kohá ry-utca 4. 

Er7.séhe l \'ilro~ i (Erdély) cgyházkőzscgiink. nmclynck cgés7. népc~
ségc mi ntegy SO lélek, most ép[ttette WI illlahin::H. Az építéssel jiu'ó 
költ ség.:k fe(lezésí~ re most gyüjtest indítolllIk. llozzánk is clj llllullak 
50 darab képeslcvelcziilapot az imaház féuyképével. A levelezúlapok 
á r:l 20 fi llér, k:\pható :\ lelkészi irodan, J(ohitrY-ll. 4. A jó iigyet 
oh·asÓink jóakaratúll:\ :tjánlju k. 

IU'resz Kálmún, fl tiszitniulleni rdormlÍllIS egyh{lz~erü l ct fó
Ilászlorn folyll hó i-én Miskolcon elhunyl. Testben és lélekben egyenc5-

tartású, őszinte beszéllii, nyilt jellemií férf iú II lllngyar f:\jttl minden 
előnyével ék(·<;ítve. Testi ~zenvedé~ i közcoeltc .1,r6s . Iélrkkel járt:! 
rüld i illjait. Példás, puri tán éle tének emd ményei egyházán titl a 
nemzet közkincseivé vflltflk . Pi henjen békében ! 

1\ .J=ínos \·itéz és II Vltdró.,~ik, Most, hogya Jdnos vitt!.:; 30 évi 

várakozás uUm bevonult az Operaházba, Hel/ai Jenő, az tlnnyira ked· 
velt uótúk szővegJrój:l, minket is érdek lő kedves intimitást mondott 
c l az t.: gyik énekről. 

Ami kor a JtinQ.~ vilé: - mondja Ilcltai - három évtizeddel 
ezelőtt diaJalúljál l:\flott •• az országban, (lZ egyik vidéki bemulat6n 
a helybeli újság kritikusa, egy különben jónevfi irodalomWI'h\ncti 
l;tnúr, kiemelte :l Whbi közül ezt a két sort: 

.,Udv:l romon húrom vá ly u, 
AlJból i$zik h{nom nyúj j uh " 

K\'M~ rvcs kinrim biz' E'Z, írln a l.an:'t l'. Csak egy dob-ucC:l i hűcher agy:í
bun fogamzh' ltott lIlt.:g . A klnrhn nek dcgmd(tlt, két sort _ mondja 
Ilclla i :~O é \' utún most m:'tr bcva llolll a nyilv:\nosság előt t _ .~:úr(jl. 
szóm u lüi:EI Jdllf.ob·'1lépdoIYYIÍ;lemé!lyéMI. II I' mlró;sdk-búl /JI' II/'1Il ki . 

• 


