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Pünkösti tüzek. 
Bizony, bizony mondom néked: HB valaki nem 

születék Jél eJ..'101, nem mehet be az Isten országába· 
Ján 8. 5. 

A felséges Islen teremtett világában a szent János bogár 
szelid fényétől kezdve a világokon áttüze}ő napkitörésekig sokféle 
alal{ban jelentkező tliz melegiti a levegöeget, földet és emberi 
sziveket. Mindezeknek egy a forrása - a nap. Melellgetö suga~ 

raiJlsk csókja alatt feslik a rózsabimbó s perzselő hevében érik 
keIlyérr.é az áldott buzaszem. Körülötte forog fóldünk, feléje haj
lik a füszál s arcanak mosolya után tör ég felé a százados tölgy, . , 

Az a nap, amely benső világunkat látja el fénnyel, élettel 
- a Lélek. Mindent ez szül és táplál. Minden gondolatnak, min~ 
den embernek ebből kell születnie, ha beakar jutui Isten orszá~ 
gaba. Ezen a t isztító túzön kell atmennie és ujjaszületnie. A szent~ 
irás szent léleknek nevezi ezt az erőt, amelyből uj tápot kap a 
kialudni készülő túz és ujra lángm lobban a hamv ában roskadó 
bizalom. Ennek a léleknek fénye ragyog a pünkösti rózsa lángo
ló szirmai fölé hajló ártatlan gyermek szemében s meJegitó ára
ma villanyozza föl és formálja új emberekké, cselekvésre kész 
férfiakka a csüggedező tanitványokat. Millió alakban éjnek beJ)_ 
nünk a pünkösti tüzek és tesznek csodákat a lélek világában. 01-
vasztgatJák a közönyösség vastag jegét, á tttizesitenek lemondó 
szlveket é3 salamoni pompába öltöztetnek szegényt, megtaposo
(lottat. 
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F'ejetetejére állitott világban élünk. Lázadozó indulatok maii. 
gat ják alattunk a földet. Oltogatják, tapossák a pünkösti tüzeket, 
hogy helylikbe fi. pokol ~énköves lángj~i k,al~j,anak elétre. 
. Igazságtalanság, meltánytalanság IS legio . számra hatalmas
kodik a lélek fölött. Huzza az ag fi. szegényt: csattog az elfo
gultság szeges ostora fl. megkinz<?tt sziveken. Sorsok, családok, 
életen eluralkodott fi. bizalmatlanság , a kesel'üség, Az Ur igaza. 
mellett bizonyságottevő lelkek is gyakorta csüggedten állnak a 
romok főlött. 

Szabaditást csak a Lélek erejétől varbatunic Mindennek 
és nIilldellkinek ujj á kell születnie a Lélektő!. Ujra és ujra meg 
kell gyujtani fi. pünkösti tüzeket S annak fénye mellett hivő hit
tel vál'lli a vigasztalót, akit az Úr nekiink is megigért. 

A duna-'tiszamenti 
ullital'íus egylulzkör 70. évi közgyűlését Bl1dapesten, 1932. május 
8-án tartotta a J\1issziói Haz templomában. Az elnöki tisl'ítet 
Dimény Mózes köri felügye lő gondnok és J ózan Miklós esperes 
töltötték be. Jelen volt vitéz d1', Kozma György köri felügyelő

gondnok és 20 közgyülési tag. 
Az ilyenkor szokásos _iste iItiszteleten a szolgálatot Jözan 

esperes, Bm'lók Géza polgárdii lelkipásztor és Pélcrfy Gyula ének
vezér látták el. 

Az elnöki megnyitót Dimény Mózes le f. ii. gondnok, az 
esperesi jelentést Józan esperes t.artotlálc MindkettŐt alkalomadtán 

, . 
közöljük az Ertesitőben. A tanügyi jelentést dr. Ivein László uta 
és adta elé. . 

A tisztikart 6 évre megválasztotta a közgyülés. Espere9 
!6zan Miklós, köri felügyelő gondnok Dimény Móze3 és dr, vitéz 
Kozm(~ György, köri jegyző a lemondott Bambás István helyébe 
Bir6 Lajos, közi.igy·jgazgató Ba1·t6k Géza" jogtanácsos báró dr . 
Daniel Gabor lettek. 

Megyálasztották a közigazgatási biróság, a fegyelmi biróság, 
tnisszió~. biz?t~ság és nevelésügyi bizoItsúg tagjait is. . 

Kozgyules után a Missziói Ház termében közebéd volt , n.uut 
unitárius nóink Icészitettek szí ves szeretetieJ. A közebéden az első 
köszöntót a ~(.?ymányzóra J6zcm esperes mondta.. 

Itt emhtoJuk meg, hogya közgyiilésből lidvözl6 iratok mentek 
n. kormányzóhoz , minisztel'elnökhöz, kllltllSZlluuisZ1Cl'hez és :\z 
Amerikai Unitárius 'l'arsulathoz. 
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Lelkészelnöki jelentés az 1931. évről. 
(III. közlemény.) 

N öszijvelség szegény-gondozó akciója, a maga körzeti mód
szerével, s bekapcsoJódva a fóvárosi inségakcióba, amely kerü
Jetenként vall szeIVezve, sokat, emberfelettit végzett segélyre
szoruló hiveink felkutatásItban , S az anyagi segély mellett a 
lelk i gondozásban. Sol{ könnyet letöröit. 80k bá.natot megvigasz
talt. Sok sebet bekötött. A szent Karácsony megváltó hangula.
tftban sok ártatlan örömöt szerzett. Helyettiink vitte a Krisztust 
közelebb az egyesekhez, a szenvedól& öz, ft, nélkülözókhöz. Ujab
ban nemes elgondolásu vacsoráztatási a.kciójával jóvátette a mult 
mulaszt.ásait. Az Intern átusi Ifjuság boldog lebet a Hákos- uccában , 
hogy ez a jótékony akció az ősszel lnegindult ; s ez alta.1 még 
otthonosabbá valik számukra az a hely, abol jö'Vö életpaIyájukra 
e lőkészülnek. Ezért I,illőn is köszönet illeti a Nószövetség áldo
zatkész tagjait, a vezetőket, mint az egyszerü munkásokat. Kérem 
is, hogya közgymés adjon ennek illő formában kifejezést. 

,Dávid Ferenc Egylet a ma.ga egyháztársadalmi munkájában 
30 éves Jlll1ltra tekint vissza. Megállapithatjuk, hogy nemes ha
gyoruilnyaihoz bü maradt és felolvasó asztalánál szivesen lá to tt 
más vuJ lásu szereplőket is. Müvészi programmról bőven gondos
kodott. Centenlláriumok során felujitotta Zwingli Uh'jch emléke
zetét, halálának 4oo.· ik évfordulóján. Szive sen látta vendégiil 
kipróbált barátjá t., Rev. W . H. Drurumond, angol lelkész afiát, 
aki nyugalomra szánt éveit edd ig a Nenlzetközi Vallásos K.ongre
szm;ok szervezésében, most pedig a Ker. Egyházak Vililgbéke 
Szövetségében, mint főtitkár él'tékesiti. Szentmihályi agenda. 

Hősök emléktáblája mellett, az amerikai zászló alatt., ' a ' M. 
H. templomában egy ujabb kis müvészi tábla hirdeti egy 'ame
rikai ifju, \Villiam Howland nagylelkUségét, aki végrendeletében 
• M. H.-nak bagyta \I 1500'- dollár megtakari tott pénzét. A 
tábla felavatása ünnepi keretek között men t végbe. -

Amerikai vendégünk, Dr. Robert C. Dexter, augusztusban 
több napot töltött a mi körünkben. Az volt a. feladata, hogy a 
M. H. pénzügyeit egészségesebb arapokra fektesse s az Am. Un. 
rrnrsula t kivánsága szerint itteni hiveinke t is felhivja a M. R
nak, mint kultnrközpontnak és erdélyi menedékháznak anyagi 
tamogatására. rröbbrendbeli . tanácskoz~s során, az Cg, 'l'a.nács tag-

• 

• 
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jaival is, megértettük egymást s ö bizullyára a látottak. es hal· 
lottak alapján erkölcsileg ah\ fogja támasztani azt a memoran· 
dUlllot, amelyet ebben fl. tárgyban Bostonba I,üldöttünk. M. H. 
intézményünket Budapest Székesfőváros is bökezlien támogatta 
a tavalyi évben is. Évi rendes 5000 P. segélyen kivlil ujabb 

. (szóval 4-ik) 24.000 P. segélyt ut.lt 1,i a templomépitéssel fól· 
merllit tulkiadáso~ fedezésére. Ebből látható, hogy fövárosunk 
méltányolja [.\ merikai testvéreink kAzségét., amellyel annak idején 
ezt az intezményt létesitették az erdélyi menekiilt hivek javam. 

'Egyházközségiink is hálá.s köszönettel vette a hitfelekezeti 
segély eimen kiutalt évi .2500 Pengő t.. Mint szintén örömmel 
jegyezziik feJ , hogya közlllunkatanács a kelenfdldi városrészben 
egy névtelen utcát . ., D dvicl Ferenc ttlcának f

( nevezett el. 
Iratmissió és Könyvtár szintén a Dávid Ferenc örökségét 

van Hivatva mi közöttiink gyampitani, amit rsak szerény keretek 
között lehet ez idö szerint megvalósitani. Könyvtár egyesek ado
mányából értékes I.:önyvekkel és kézimtoldml gd.zdagodott. Miért 
e helyről isJog.djak. hiveiuk meJeg k.öszönelét. 

M~gjeleút Ij Az E1-clélyi Unilá1ius l ~allriskó'zó'sség Igazgatdsi 
R endszere'" néhai bölöni Mikó T,őrinc kéziratából, elószóval és 
kritikai jegyzetekkel ellátva Dr. Tóth György :"Ifia utjánl akinek , 
ezen a téren egyházunk örök hálára van kötelezve. Erdeklódö 
hiveinknek szives figyelmébe ajánlom. (Ára: 10 P.) 

Vén diák találkozó . 
• 

Május 7-en kedves ismerősök seregével telt meg a Missz iói 
Ház temploma. A kolozsvári és székelykcresztlll'i fógimuáziumok 
véndin.kjai adta.k találkozót egymásnak Erdélj/böl és fi, vidéJa'öl 
is többen voltak jelen. A derékhad at a s.zékesfövárosbHll lakók 
szolgáltattak. Mintegy kétszazan énekeltek a T ebenned biztlLllk 
ösi dallamilt s hallgatfi~k az imM, amit dl'. Csiki Gábor lelkész 
mondott. Megnyitót J6zan vikarius Il).olldott., fölhivlÍn az Unnepló 
közönség figyelmet válsagos hely2!etbe jutott il1tezeteinkl'e. A 
főpásztor iidvözlő levelét vitéz dr. Nyiredy aéz!~ olvasta föl. 

. A kolozsvári főgimnázium legszomorubb korszn.kiLból dr. 
GáZ Kelemen nyug. kollégiumi igazgató elevenitett föl néhány 
sötét ál'llyah\tu képet., amelyekból ar. unitárius kitartlts és hithti seg 
égő sugami vetődtek a. szivekbe. Felejthetetlen emh!kkel gazdl\· 
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god lunk és f~ Iclk li nk l>on ismét llH'gcsclldll l t J\ régi isko h~ hnmng. 
jll1U\k - egl'kor /lll, unitúrius f6iakoh~ egyelllil i vngyonánnk _ 
hnllgjn. Ez IL hnng n. fóh'ovcr t hnrfl ng~k I'inaztó Y.UgRSÍ\VI\\ vngó
dott IL j elCll volt.llk lelkébe. A IlIcgh,d odott arcok vOlIIl saibó l ll1. t 

láH!!", hogy nbból 1\ hnm,ngból Il e IlI !esz eln ém.ul! hfll'll ng! 
A hegediis:l.óló clluwgzt\sfl után u. J(bIOS Zsigmond uni tárius 

cscrld~szc A.pnt npród-avil.ló és znsz l ósy.e n te ! ő iinlle pe következett,. 
nmnly llck rendjén nr. nvaló ueszécl et cserkészcsapfü unk régi, kedves. 
jóbnnitJn , dr. Pataky li'c rcnc CSbrkészpo.mncsIIok tartottn. ~'l i llt 
mindig, most is fi SZCl'Ctot h fl llgj {\.1l szólt fiui l\khoz, szóp er!,ölesi 
tökéjét ismét g,y:\l'I\pitvn Ilzoknnk lelkébeu, akik mindig nagyra
bccsliléssel és megkiilöllbö:1tetet t szeretettel lát j Ak őt temploma
inkbalI . 

Az apl'ódolm1. Jóean vilo\l'ius adt.a áldAsút fl. felllltnl' tó tesUllot 
llevóben s a sz ervező bizoUsl'lg képvisel etében lell,es sZfLvnld::l1 
vitóz JVlji l'cd!J Géza biz. t/tg n.ynj t.ottn. á t fL diszesen Id:\ ll itott apród
zllszlót. Srindor Zoltán sZI\\'nlatu u thn lL csn pnt mcgkoszor Ílztn f\ 

hősök emlékt/\bIAj át. A szép ünnepélyt 1\ Hy mnusz hangja ival 
zfll't.a be fi mult emlékein elmerclIgö templomi syli lekczet. 

A cserkész fiuk énekét - I\ lI1 it Dézsi :6oltán npl'ódplll'nllcs llok 
tallitott be nagy buzgósnggnl - lmllgJl, tvfl. fité l'ezt,Uk, hogy fl. kt!dves 
tiuk csengő hangja vfl hthol n. fényes IlHl-gtl,ssi'lgba,n összeolvndt a 
kolozsvnl'i kollégi um ősi hf\. l'ollgj.\nnk hallgjávl\l , biztiLtV fL a esng
godó s7. iveket : jVO lélJ kicsiny sereg! ... 

A templomi Ullllcpseg u tán fl. ven diákok a t isz l,j Imszinóbf\ 
vonultak vilcsoráJ'íl 1 n legtöbben csnládostul egyUtt. A szép nők
kel diszesedett társaság tes tvcr ies hangulatban l\ késő éj jeli órá.
Idg Il1 llradt egyiitt. l tt-ot t fl. Idilönböző evekból egy·egy csoport 
alakult. Régi osz tály thrslLk. HárJ11 l\n · IH~gyc ll l ell1 lél(ezvo 1\ boldog 
di ákévek kedves eseményeire, A fiirge csel' kós~ tillk SZíwnllLttn l, 
zenével éléllldtették ft PO IH't,l' köszo n tő k soroz!üát., IUllely ezuttal l\ 
regi islw lál\l\t ölelte körtil meleg érzésekkel. A f/U'llClhnt.n.f,lan 
csm'l,észek két fiu nynrn.!tnh\si költ ségét "hozh\k egybe n reitjuk 
szeretettel tekintö véndiÍl kok fulomá.llyából. 

zilkre sZi\ bott Inpunk nem engedi, hogy" szép és lélek
emelő tah\lkozás minden mOZZll ll fl tál'ól megfel e l ő formaban és 
terjedelemben emlékezliiink meg. De följcgyozzil k !lZ utánunk 
l;;övotke7.6 nemzedék s~!\m ó.l'I\l hogy 1\ székely un itl\rius lélek 
itt is, most is solmt szenvedet.t el ődeink Ilyomdokili ll j árt. Av, 
egybegyUltek közó Ula is I\tyn.fiui Iilzeretettel tes tvórok űl fogildbt 

• 
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nzokat a más vallásn barfl.~okat, akik egykor iskolttink növendékei 
voltak, mint ezelőtt. 30-40 evvel az alma matcr falr:ü közé. Ha 
mindenünkbó! kifosztana is a kegyetlen sors - fi. Dávid Ferenc 
lelkéból lelkedzett azt nz erkölcsi tökét, amelyet az ember meg
becsülésból az igazi tehetségek fölknTOlásabóI századok alatt gyUj
töttünk - senki töliink el nem veheti. Minden érzésünk, nünden 
gondolatunk ft. Szamos és Kiili:li lló mellett küzködő testvéreinké 

. és drága iskoláinké. A többi a nlinclenható l,s ten dolga! 
A nagy szeretettel elökészitett iinuepségek rendezéséért 

ósziute elismeréssel adózuJl k dr. Csiki Gábor, dr. Iván László, 
Fm'eucz József és vitéz dr. lYy iTCdy Géza testvérei11knek és név· 
telen segitötársmknnk. 

Visszavonhat6-e a reverszális? 
-

A református egyhúzi lapokban széles köl'U vita támadt 
egy adott esetből a körUI, hogy a gyermekek vallására. vonat· 
kozó luegel!yezés, amit kil'vényes form á k között az illetékes 

~ . 
hatóságok elótt kötöttek, visszavonható-e? A vita abból eredt, hogy 
a felek fL házasság előtt kö tött megegyezést az egyik fö szo]gabil'ó 
elö tt Illeg akarták változtatn i. A föszolgabiró a bejelentést az 189 ... 
év XXXII. t.C. 3. §':1nak 1. bekezdésére t,imaszkodv1t - nem veti e 
tudomásu l. Az ügy fellebezés folylán az alispán elé került, aki 
a fÖszolgabirói határozat megváltoztatásállá.l kimondta, hogy :l. 

házasságkötés elött kötött megegyezés visszavonható, mert fl, 

törveny a megegyezésnek csak a házasság ta.rtama alatt történő 
megváltoztatásál'ól rendelkezik s nem olyan esetrő l, mikor II 

házasság még létre I I em jött. 
A kérdéshez a. Kdlvin-isla. Szemlé- bell dr. Benedek Zsolt., a 

fL konvent elöadója is hozzaszólt es az alispáni határozat mellett 
foglalt állást és Szászy Béh\nak Egylj{izjo9 i. kérdések a gyermekok 
valldsos 1wl,'"lésf! lúiJ·éb6l c. él'tekezesére való hivatkozlÍRsal is, meg
állapitja, hogy megkötött megegyezést a házasság me.qkötésóig 
ujabb megegyezés kö tése nélkül is vissza lehet vonni , mert ezt 
il felfogást támogatja négy évtized [~lI alldó gyakorlata s mert 
ennek a gyakoI'latnnk fenntartása egyaránt követelménye fi jog· 
nak és a méltányossagnak. 

. Az ullital'ius egy házat fi l'eve rs7Jálisok révén nagy veszte-
segek érik . Mindenkinel, tudni{\, kell azért n. védel.ezés módját ft 
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feivilágositania atokat, akik elhamarkodott módon megká~ositják 
egyházunkat. Ez idószerillt alig tudunk védekezni a reverszalisok 
kártevése ellen. Egyházunk fóhatósága a polgári házasság életbe
léptetése alkalmával eltörölte a háromszori előzetes hirdetést, 
amit egyetlen más egyház sem tett meg, s igy elestünk a vede-
kezésnek ettől a lehetöségétö} is. . . 

Faluhelyen, kisebb vál'osokpan, ahol minuenkit személyesen 
ismer a lelkipásztor, nem látszik fontosnak az előzétes kihirde
tés. Bár az egyház szempont.jaból ezekben a gyülekezetekben 
se lehet közömbös az, hogy a házasságm lépő k érintkezést taláL 
janak az eskü.vö ,előtt egyházukkaI. De már Budapesten komoly 
veszedelemmel jár, ha a felek csak a polgári házasság megkö
tése vagy a niár meglévö egyezség aláil·ása. után jelentkeznek 
egyházi áldásra. Prezsbitereillket különöse n kérjü.k a foko7.ott. éber
ségre és hiveink kellő fölviJágositására. Ha ma még nem is tudunk 
e téren rendszeres munkát végezni, amit .módunkban áll meg
tennünk, tegyük meg. A presbitérium jegyzőkönyve 2- 3 év óta 
őriz egy határozatot a gondozó társasq,g. megalakit.ásáról. Szüksé
ges ezt életre kelteni, mert az idők gonoszok. A szoba keresz
ténység idejét multa. 

A bpesti egyházközség közgyűlése . 
• 

Az 1932. március 20·án tartott . közgyűlésről rövid referád'· 
ban már megemlél{eztünk. A jegyzőkönyv elkészül vén, ma mar 
részletes tájékoztatást adhatunk olvasóinknak. 

, A lelkész-elnöki jelentésböj, amit folytatásokban most boz 
az E1·tesitö, nagy vonalaiban mindenld láthatja az egyházl{özség 
egy évi életét. A jövőre nézve nagyobbszabásu terveket Jlem hoz 
a jelentés. A mai időkben, amikor nlinden bizonytalan, kockáza.tos 

- is volna olyan irányu gondolatok fölvetése, amelyek pénzügyeldcel 
függnek össze. A szociális vOllatkozásu dolgok azonban nem tiir~ 
nek halasztást. A nyomoruság hangosan dörömböl kapuinkon. Azt 
csak az Isten tudna megmondani, hová vezet az aUamnnl~ túl
hajtott takarékossági müvelete ('saládi vonatkozásol,ban. A családi 
kötelékek meghzulásából eredő betegségek nyomai ké tségtelenUl 
első sorban az egyháza.lc testén jelentkeznek. 

E tekintetben figyelmet érdemel a jeienMsnek az a része, 
amely a Nöszövet.ség tervezte háztartási női alkalmazottal, foko· 

• 
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. 
zottabb gondozásáról emlékezik meg. Ezzel a gondolattal a Nő
szövetség még boldoglllt P.-né Kozma Flóra idejében is foglalko
zott. Most, hogy a tevékeny Leányegyesület is folytatja li..1dozatos 
munkáját, a Nószövetséggel ]{aröltve remélhetőleg termékeny és 
eredményes 'munkát várhatunk. De rá kell mutatnunk a Nőszö
vetség munkásságának küzdelmeit látva) arra a valóságra, hogy 
a költségvetésbe fölvett 500 P. kevés. 

Közgyűlés után természetszerűleg nem sokat ér az észre
vétel. De agyiilekezet figyeImét mégis szükségesnek látjuk fel-

• 
hivni erre a legégetőbb kérdésre. Eppell ezér t nem lenne talán 
helytelen intézkedés, ba közgyűlés előtt mindenki számára lehe
tövé tétetnék a számadásba és költségvetésbe betekintés. 

Az egyházközség 1931. évi bevétele 61,2ÖO P. kiadása 
56,960 P., pénzmaradválly 4,240 P. volt. Egyházfenntartási alap 
66,32 P. 37 fill. Kisebb al.pok '250 P. 32 fill. (Folyt.ljnk.) 

Az Értesit6 olvasóinak kelle
mes és Istenáldotta pUnkösti 
Ünnepeket kiván ... 

a SZERKESZTŐSÉG. 
Győrött, a Kossuth-u. ref. tem

plomban, május 22-én d. e. 11 óra
kor unitárius Istentisztelet lesz. 

Nyiregyházán az unitárius Is ten -' 
tisztelet máius 29-én d. e. 10 órakor 
lesz az evang. iskolll disztermében. 

A hittani csoportvizsgák a ren
des hillani órák idején május 27. és 
junius 4.-e közt lesznek. Az évzáró 
ünnepél y junius 3-én d. II 4 órakor 
lesz a Koháry-u. templomban. 

Cserkészeink az apródavalá s 
nllpj~~ templomi perselybe.n 35 P' f, 
véndu1kok vacsoráján 46 P-I gyüj
töltek II nyári táborozásra. 

Máté Ernő az Ipari és Kereske
d~lmi nyomda tulajdonosa és bicskei 
Buskey Emilia f. hó ll -én lartonák 
esklivőjUkel a Koháry-u. unitári us 
templomban. Az ifiú pári ;ózanMiklós 
P1l:spöki vi kárius áldolIa meg. 
M.I IS lsten gazdag áldását kérjilk 
frlgykBtésUkre! 

Or. Ke:rekes Ernő atyánkfiát II 
debreceni m. kir. Ti sza IstVán-Tu
dom!l nyegyetemen május Ifi-en ilvat
ják Sub auspicIis OubernaJorfs az 
államtudornányolt doklorává. 

l'elel61 kiadó : Dr. h ' lIIl Li uló. 

Az ÉrtesWH II mai számtól kezdve 
Málé Ernő atyánkfia nyomdájában . 
nyomják. 

Halottaink. l.5zlay Mihály 32 éves, 
Liuke Henrikné 66 éves testvéreinket 
május 5-én kisértlik utolsó ut jukra 
a rákoskereszturi temefőbe . Pihen
ienek békében. 

Felhivás. Mindazok, akik a jövO 
1 93~-153. tllnévr.e az Un itárius Misz
szió Diákinternálusába való felvéte
IUkel kérik, pályázati kérvénylikel a 
szokásos mellékletekkel felszerelve 
nyujtsák be L9.32. máius hó 61 · ig. 
Későbben beérkező kervényeket, hely 
hiánya miatl nem veszünk figye
lembe. 

Ujabb adományokkal gazda.
giorták könyvtlirunkl1t: a.) Dr. UJ~ 
laky Oéza atyánkfia: 1.) A Gyer
mekvedelem Lapja 2 ézr. 2.) Or
szágos Törvénytár: 1924. évf. 1 
évr. a.) Pénzügyi közlöny l évf. 
b.) Polgár Lipót atyankfia : 1.) Dr. 
Tóth Tihamér: Hiszek egy Istenben 
t drb. 2.) Endrődy János: Az embe~ 
boldogsága (1806) 1 drb. 3.) Karol! 
Gáspár: Szent Biblia (Basileában, 
17.5,1.) Ritkaság, 1 drb. . . 

Könyvtári és IratmisszIói hiva
talos órák, Bp. V. Koháry-u . .f. J. 
em. csUtörJökön d. II b-7.-ig, Vll
sárn!lp 11 - 12. óráig. -

Mit' I1.rn6, Blld.peU, VIII. , J óaaef'llleB 61, 
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