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Egy terv margójára. 
BLlclnpcslcn az elmult IInpokban kél hatalmas 

cgyhli'li megmozdu lás vonul! el ~Zc~lnllk elölt: a 
k.1tolikus nagygy !lh~s SZ illPOlllpáJfl cs a rcforllléi
tus hét komoly gondolntsoroznla. Miodakettö il 

m:lga módjflB ugynnazzn l II kérdéssel foglalkozott, 
hogy hogyan lehelne a magyar értelmiség, ti ma
gyar ifjusiig, ti magyar fah. népe és a varosi mun
kásság ungy tömcgeit Jézus l<risztushoz, vagyis 
az evangelium for rásni hoz visszavezetni. 

Ezck a nagy gyillések korant. i egy-egy esz
tendő ll1u nkájármk és gy Umölcsei egy év l1lagveté
sének. Scppen czért hatalmas bizonyságtételek 
arról. hogya magyar kereszténység táboniba n de
rék munka folyik. Legalább is a folyton növekedö 
tömegek ezl mutat jak. De ezt látjuk évközben is. 
A katolikus cs reformát us szeretet intézmények 
napról-naprn növekednek kiterjedésbell és tevé
kenységben egyaránt. Látjuk és ta pasztaljuk, hogy 
hogyan ér cl az egyházo k jótékony keze oda , ahol 
az imonl meg fl sötétség-. fl nyomor, a szenny, a 
betegség. ti testi-lelki fertőzött ség il lte diadnlát. S 
liitjuk, hogy egyik nnpról a masik rn, hogy deriiI 
ki a fel hős ég, hogy oszolnak cl II gondredők egy
egy ember homloká ról, hogy váll ja fel a szennyet 
a tiszlasllg, II sötétséget II vi lltgosság s ahol az 
imént még a tá rsadalomellenes istenkáromlás dob
zódott tOrt rö hejével. gunyos fintorltval, olt lllost 
a megbékéltség, a bizo lorn, az IIjjáéledt szeretet 
mi a maga diadalát. Nem mintlm kevesebb volna 
il. gond és nagyobb lelt volna 1\ kenyer, csak az 
történt, hogy az evangelium nevében egy testvér 
megosztotta SZCnvedö testvérével a nondol is a , . , 
kenyeret is. Es ez elég a közOs kereszt könnyebbe 
tételére. 

Azt kérdezhetné lölilnk valaki, ugyan mi ér
dekUnk lehet nekUnk, uniláriusoknak mi ndennek 
megemlilése és örömmel leli feljegyzése. Odási 

Ilól gy érdekünk ez neknnk! Először azért, mert mi 
az egyetem cs keresztény egyház tagjai vagyunk s 
ami az egyik tagnak örOm, az nekUnk is az s ami 
a llIásiknak fá j, nekU nk is szoll1 oruság. Másodszor 
pedig azért, mert végre nekUllk is el kell ezen az 
II10n indu lIl unk. Nem lehel egy egyházai csupán 
csak jó nc\m iniszlrációva l és pontos hivatal i beren
dezkedéssei, va lami nt kilílnö statiszti kák készitésé
vel megmenteni. Hanem rá kell lépni az evangeli 
umi ébredés és jézuskri sz!usi segitö szerele! utjára, 
ha valóban élő egyház. az élő egyháznak é lő tagja 
akan l1l k lenn i, mi kisszámu unitáriusok. 

Nem akarjuk mi ezMlal a pon los hi\!atalve
zetés elönyei! kétségbevonni, sőt azt valljuk, hogy 
a ponloss~got sok téren mi nt pl. adófizetes, lakás
nyomozás, hivek fel keresése slb. még fokozni kell, 
mcrt ez minden egyház i mu nka alapja, ez minden 
szellemi törekvés anyagi segédeszköze. CS<1k éppen 
az ellen a fe lfogás ellen akaru nk kilzdeni, amely 
mcgál l az al[lpnltl. [llIlely megelégszik [IZ eszkö
zökkel s elfelejtkezik arról, hogy az ala pra épiten i 
is kcU és az arany, mÍllt segédeszköz csak add ig 
értékes, amig az evangelilIIIl i llIu nka szolgiila1á
ban alI. 

S ezen a téren nekílnk uni1áriusoknak sokat 
lehet tanu lnu nk katol ikus és református tes1véreink
t ől. Ok minden anyagi crejilkct a I1irsada lomép.i t~s, 
a gyermekmcll tés. a szegény ápolás .felé. f~~~ltJ~k 
s ezzel nanybil ll előse .... Wk ilZ evangehunl1 uJJaszLl 
letést is, a~le l)' ugyan I:>nem azonos a szociális ~e
gités szellemével, dc IliIgyban részese, sőt szulö 
anyja cz utóbbinak. .. . 

Ez a szellem az ujjászi1letés és szoclahs 
segilés szelleme n;ilatkozik Illeg abban a terv~n , 

• " of' .. tábor kéSZitett amelyet a nógrádverucel I jusagI . . 
egy állandó i1dillö és nevelö tábor alapI tasa lár
g; ában. Ma még csak terv, de talán éve~ lI1ullán 
valÓra válik. t:s itt kellene a csekély ~T111l UIl1-

tárius társada lomnak összdognia. Egy Ilyen terv 



me;l!\"üIÓSuI3sa \'3Ióban "i.h·etkezm~nr~ .és bilon),j-
- 1__ .,'""nl'diU01i megtlJhodasnak. lek"3 ~Ietne ~ ,u '" _ . 

Ma. ami },:or minden felekezet. minden part 
n "nden szellemi aremlm resz&úl oly h:nalmas \"u
se0\1ur.\s indult meg az ifju~nért. ma _nem sz.a
b..ld I.!tlenül nb.ni .:lZ lll<inunk kÖ\'elke~ok \~ 
desét és szen\'aiését. Ha .~m3 ke\"esen IS . \'3g)'UQ~. 
h . e " illi~ képel nl !\'<lItOZl3ssuk s ezaltat en>
h~~1 hOu'únk fi3.inknak és lejnyainknak de arra 
. eI~n _ 'másl szeressük 
~~spgit6 szerele I álml eg)'OI,hma ~ \'3lóba~ I~I
\-érei é:5. Istennek \1I16OOn gyermekei lehe&unk . 

Nos mutassU ' meg, OO<J)" a jó admini~lra
'ón tul hiszünk iS1eni eJhhü lonsagunkb..Ul es az 

unidriu:, szellem jö,-öjében ! 
l.d.dó 

EMBEREK. 

Két h irneves unitá rius orvos. 
\Veszprémi Im <ÍI1 1 ti ~ 1184-ben lepben 

latin. d .,. · ben m::gyar nyeh"en megjeiem munlr.ijs
ban. amelybm 1ll.!~'llJ'Orsz.ági es en1.a~i orvosok 
életrajzait a lJ közre. uniWiusok3t érdeklő ada 0-

kat is ta}3lun~_ Ezek közül Blandrnto G)-örgI.' ~ 
ci Benedek kh..a!ó orvosokTól közOhekr61 ki-

\';in . auual ro,id~ m~mlekezni. -I. A mllrelwb en~s éle rap:gyüjlemenyben 
lUaltdml.ird a }"""Ö\-akezökel ol\~ sb:niuk : 

.81andrata (G JUs\ fa talis ."'edicu~ geme 
halus" patria Pedemontanus S ... tluciensis.. dáem: 
3\i tJ. religione b ctus eit primum Cahini. pG.S11!'3 

'eli, t:mdem Socini, " , , _ Az. éJeuajzban az an, 
hogy Dj\id Fereni:tl. m3jd az egész. _orsziigot" 
megn)~e t3nainak.. A fejette!em hh'malt sem adon 
masn3', .csak, ali B!andrata te.~ésc!ne.k mi'Ofe-

'" leU", 15fi.4..ben Enyedre 'elemes r.s.inalUi hinni 
e. az elnöki tiSZISt'gei itten ö töltölte be.. Mi

l .... or 15ö6.h;m a re!ede!l'lll ud\'uri embuei\-eJ 
Jejman 'SZultan ul"hiWetére a p:ini:SQ\'ai r.iborba 
utalOtt. m aa\"3I \i tte Blamlrnti, It <!: .,törilk 
~srir' igen mekes. nemzeli ruhamlfuis....-.:al aián
dek~t3 meg, RozsoYa! [)j,i d mondja eu el ". Ho
rWogicum :rurti~m ~ ~u munbj;ih:m. jános Zsig_ 
mond halila "~n a Báthoryak alan is ud\'aIi or
vos maradt es ~I~i l:\ná ' dői melt6sagot \i sell, '" 
• De u~~ a~ - a jezsuitak felhujti~ _ len-
gyt:loJSZ3'!l. maid erde"i hh'öi- c· ........ - • 
U - -' ~~-.-. ... ,~gyta.. 

D - n gyona ~ üst _ 159().ben 
megfojtOu3. 

A .DkriOD-SriU histom: cri ticum- h_ .u ' -u.sD ez; 
ar: attldJZOI megldWjut, Az antitrinit3riusok ön, '-

• 

U. E. ,. 

tára adja munkainak teljes felsorolásál Valame . 
munkáját - eim szerin! is emhtve _ az 1::;11 
librorum prohibitOrum- egyh3.zi lilalommai ~jto: 
(8. kötet, 16, oldaltól kez \'e. latin eredetiból atül
teh -e,) 

II . ,~rkosim vo natkozólag a klh-etkeWket ta
láljuk: . Ark?Si (Benedictus Tegz6,) ln \ico haud 
in~uenli, Arkos adpellato, Sedi Siculiaceli Sepsi
ensl adscnpto a quo nomen quoque fortitu~ in 
lucem suspectus esl" .. . Tovább fol)'"tatólag el
mondja, hogy a sepsi szekhez tmozo Árkosoo. 
szüle,eu. innen kö.pta ne"et is _ _ A mi Álkosinkban 
mar kora ifjuságától fog-.-a ft nagy szellemek ne
mes ragyogou. T anitöinl k bölcs b~oa 
pedi - e.16bh a hid"égi unitárius gimnaz.iumban. 
miljd ahogy az eyek multak. KoIozs\'MOn felg}"u~ 
toUa lel eben a mély ludomany S2Ö\'emekeL Es 
mive.l ene.! a nemes mesterséggel. az Or\'OSLissa1 
is meg ru-arl is.merl...-edni. kimem a padO\'3.i egye
terme, ahol az akkori id6 ' l kh~b OI"\""OS- tana. 

rait h3I1gal"\d : ebben a ludominyá~rrb:m is a lehem 
alapos janassagut iparkodon sajátitani. Amil)" 
ménékben haJad, elöre az iSleni és emberi dolgok 
megismerese körül. epugr itthon is... a <illinidön 
is f" nyes tanulságai adta j \'aIó lehel...egen ', Jói· 
lehel azén mem l; idegen orsrigba. bogy - e!(-. 
getietJen le\'in a hazai állapo kkal - od ·' nn 
me1y~bb mün~ltsége.t sajátilson el: móbb megis 
ro é.n szulöfOldjéu~... Itt eJ~7ör a szoonianusok -koloz.s:\-an l..'OUegiumban 13I1i100... maid é.fet~~ 
bátrale\'ő ,iszit is az iiju- ' Pl1ak szenrelte. Igy is 
Öicgede.n meg csendes mun ' b.1n ~ bali meg 
1660 körül... Khciló f&fiu \'ull, j:irtJ.s roindennemü 
mdomam'ban: az isteni és emberi titkokban egy
<l:ranL ES s g)"ög};las mü\rész:etenek is ismerle leg. 
rejletiebb fogásait is.. - (A mlsodik <Öl:e.l m jsndl 

ré.s.zéböl .. t o ldalon, Larinból áiül!e -e..) , 
... \ ti!! BI:mdratiról nem ked\'eZ~_ sót ~ - .' '.'.ft Ar!rosi' , .... 

0)'05 ~,iilólenel oc." el az ~etraF''''''' "" 
roko nszeoves szinbe.n tünteti fel, 

Eg)"Uit3l megtagadom az an..-aJllllt, hogy il 

már rLgcbben ba .!OztJl0a ind ird.nyom:n , i~~iI 
,- , .......... 1 PCJl." umnnus mri;;in -';a ele hornm L I., ..... SJ! -::,... , .. 

l~-oron megll.iSlira felh' 'Pm a figyelmet. Ke\'e5Sbe 
a külföldi de fö~ a be}fi)ldi, a \ c:srendőnek , "" , . 
mindink-abb kitett adalo' ös&eg)"ÜJle5e, ugy gon: 
dolom. nem sol'liig h3.l.1sztbató, • 

,Ir. Z~ f.itnht , 

--,.;-.~ !::l"' :"llsio CDitarioro Hidngiecsipri=ua d 
I'I'!M b"':t1:""beiS anals ilii C!:atllliopollQ,,::t..-

e haldssza Tovább az 
elófizC/o!sidij bcküldffstl . 
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KÜLFÖLD. 

(gVhálOk Kongresszusa, 
KO)J]JClIllfiga, 1934. augusztus 1-1.-19. 

A cimet ne értsük fé lre. Az itt használt 

badelvú" szónak ahhoz a politikai szabadel-
"sza ób . ' I "séghez meJy mngát noz ut bl Időkben o y na-
Vll, . . k" A ' 
gyoll kompromittálta, nmcs semmi . ·oze. ml 
szó táwnkIJll 1I ez egy szent dolgot Jelent: II lel
kiismeret szabadságat a hitéletben. 

Az egyházak életében mindenfelé különös 
elevenség tapasztalható. Jó jel! A hiv[l,talos ve
zetők minden államban kezdik belátni, hogy az 
egyházak létjogosultsága azon fordul meg, hogy 
vajjon, segitségül tudnak-e ma jönni az élet s?
[YOB feladatainak megoldnsában s fl, szeretet es 
és igazsag jegyében reforrn álni tudj ák-e egyes 
emberek, társadalmi osztályok és nemzetek meg
romlott erkölcsi es gazdasági eletét. A mai elet 
ezer bajának egy forrása van, melyböl mint 
flzörnyú ~andom sze lencéb61 fakadt fel korunk 
milldeu átka es nyomorusÁga. A keresztény egy
bázak többsége élettelen dogmak gyártásában es 
védelmezésebt:lI) különös ceremóniákban es ha
talmi érdekei körülhástyázasában elte ki magát. 
Az evangelium erkölcsi tanité.sának gyakorlati 
ervenyesitésével igen sok egybaz eddig adós ma
radt, sót a gyakorlatban nem egyszer egyenesen 
megcsufolta azt, amit elméletben hirdetett. Igy 
támadt egy álkeresztenység, mely csak hábornt, 
igazságtalan békét, felfordult gazdasági aJlapo
~okat, szenvedést és nyomor t eredményezhetett 
a világ számára. Ebböl az ál kereszténységből az 
emberek méltan kezdenek már kiábrimdulni. Az 
egYIJázaktól az élet té nyleges megj avitásM, Krisz
tus erkölcsi tanitásinak gyakorlati érvéll)'esitését 
várjá~ az elet .mindeu vonalan. Az egyház, mely 
korunknak ezzel a követelményével szemben adós 
marad, létjogosultságát vesúti . 

. A mi unitáriús és m(ts szab'.ld el vú egybá
zamk a kor követelmenyeinek a feli smerésében 
~inden al1amb.an mindig legelől jártak. A keresz
t~?y vallás hittani r észét kinek· kinek saját lel
kllsr.n~retére ~izzak,. mert a hit mindenkinek leg
egY.71ll~b 1~lknsmereti ügye. A kerctlztény vallás 
erkolcsl torvénye, a szeretet és igazsag isteni 
p~ranc~olata azonban minden emberre egyaránt 
kotelezo. Itt ti. magyarizata annak, hogy vala
hányszor_ valahol az erkölcsi törvényen , a szere
tet és az igazsag szent ügyén sérelem esett 
mindig ók e:ne~ték fel elsónek tiltakozó szavu~ 

kat . S ók siettek -legelőbb a szenvedő emberek s 
11~ Igaztalanu l üldözött népek segitségére. ·Nem 
\"elet~e~ .tehát, hogy az erdélyi magyar kisebbsé
gek JaJklAltásM az angol és amerikai tluitó.riusok 
ha~lották meg legelőbb s tették szívügyükké nz 
egesz magy!u· nemzet ügyet. Számukra ez nem
es.ak magya~ kér~~és, hanom az igazság ügye, 
IUlt szol~áll\l lelkIIsmereti kötelességüknek ta.r
tanak. 

A keresztény va\[as gyakorlati nagy felada
tait szolgáló unitárius és más szabadelvü egy bá-
7.ak hathatós együttmüködése érdekében már 
1900-ban egy Nemzetköci 8zöuetséget alapítottak 
Bostonban. A szövetség lIl11nkajat ma Hollan:
~iában .. Utrechtbe1~ levő központi irodából irányit 
Ják, s osszesen tizennyolc nemzet vesz ma reszt 
3. közös munkl't.ban, - termeszetesen nemcsak 
ullitáriusok, hanem milldazok a protestánsok, 
akik a szövetség cólkitüzésével magukat azo
nosították. A s~övctségnek a. háboru előtt· a kü
lö~bijző országok fóvárosaiban (London, Párits, 
Amsterdam, Berlin stb. stb.) tartott kongresszu
sai mar akkor jelentös nemzetközi esemény 
számba mentek, A nemzetközi egyházi és tudo
mauyos élet legkivúlóbb férfiai: Samuel Etiot , 
Charles lVe?ldte, Harnack, P/leiderer, Eucken, Car
pentel' stb. stb. vittek azokon vezetó szerepet. 
Józan Miklós püspöki vikárius egy kiveteiével 
mindenik kongresszuson közremullkálkodott. 1910-
ben a berlin i kongreszusolI ]Jlassaryk 1.'amdssal 
:~ cseh köztársaság mai elnökével egy szónoki 
emelvényről hirdette a kereszteny vallás nagy , 
eszméit. 

Hogy Koppenh3.gáball augusztus 14-HJ-éll 
végzettek ról lapunk olvasói teljes képet kaphas
sanak, a kongresszus teljes programmját kellene 
ideiktatnullk, a mi igen messze vezetne. Itt ezért 
cBa.k altalán os ismertetest adhatunk . 

Négyszázötvenen jöttünk össze a világ min
den részé ból a festőien szép dán fóvárosban. 
Eljött még a hind u unit{~riusok képviselője is, 
egy ka.!kuttai egyetemi tanár. A. filippi szig~t~k 
é rseke. egyHe püspök kollégajával hnrom mdM 
hivó unitárius lelket képviselt. Legnagyobb szám
ban termés7.e tesen az ango lok, az amerikaiak és 
o. hollandusok voltak. Örvendetes volt ez reánk 
nézve, mert ti. mi specialis magyar érdekeink 
irant mindig 6k mutattok !f>gtöbb megértf>st. Saj
m't.Jaltal kellett ezuttal lIélkülözni a németeket, 
akik a jelenlegi némcterszági belpolitikai ;í. lIapo
potok mia tt mnradtak távol. 

A kongresszus augusztus 14-én este I.~ ~nll 
parlamentben lIyHt meg fényes kiilsóségek kozott. 

u. É! XIII . 10 9' 
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IFJUSÁG. 

Beszámoló az Unitárius Nőszövetség 
vacsora akciójáról. 

A mi kedves 8.ékely elu,ládi hagyománya
ink nyomán megindul! vllcsora akcion k elérke
zett bllrfllltdik évrordulójáboz. Hálntelt szi" ,'!!1 
kösllönjUk Illeg a j ó Istennek. bogy ull itó.riu~ 
I\SSIOll)'aillk colJcu" llj 'iizsgö lázas IIRg)l \ 'ArOili 

életben is szi ,UkÖII vi selték az elmult évben 
olthonuldól elSZil kadt ifjaink sorsát. I,ii!öllöscn 
kcth'Ci! fOlt !lakUnk, hogy Pécsett és Kisbéreu 
is gOlldoUnk 11 8!ueaszi\'U lelkek n mi akciónk 
előmozditásAra . Ahija meg II jó lsten az {\Ido
,"stos lelkeket. 

i9i.m-3J-ik évben október 15· tOI j unius 
l- ig 95 esten teritettUnk I\s~ ll\lt ~5 unit árius 
dia!;uRk. 1-1 nlkaloLUwal természettJen kap tuk n 
,'aciiorAt, 8zeknek elkéuitéséért is hálás köszö
netUnkot fejeZIrilIk ki s nemes:::zi\'ii adakor.ólall\k. 
RgéiU! e\'bell :')():.!5 UdRg keriil t kiosztllsra, 
eze.k nek elöállitásahoz n ~üksóges hozzá
"alót rüszben természetbe.ni RdoWfUlyokból , Il'g-
1ll\Sl'obb részben pénzbeli adomállyokból állitotta 
elö IUl Unitárius Nöszö \'erség. 

Egészé.\" i elszámolásuIlk n kÖ \TOI kezó ; v i h~z 

l\:ozJUf\ Ferellclle 90.-, Uuit. Mi:::sf:ió Haz 00.-, 
Br. Dauiel OAlIor 40_-. Józan Miklósué 30.-, 
Unit. lIöszö \'etst'g gö.-, Dr. Mikó Gáborné 'l}-, 
~hjdef\'i\r)' Hugól\~ :.~_ -, Hegyi GYIll!ine :!O.-, 
Dimeu'y Mózes.ue til.-, Péterffy GyullUlé 15_-, 
~it.(luly Jimosné 10.-, Nyiredy J e nőné 10.-, 
l)zv. Ado\\' Viktorné 10. - , ~st\k ó Audorné 10.-, 
OZi\uicb Gyula Pécs 10.-, MUZSll8y L 10.-, 
I~elew~u Béla S.-, Hend Domokosné 5.-, 
h.ArplLfI Islvánné 5.-, Hah\s ... JiUlosué .J. -, Be
lon\ry Ist\'áuuÉl 5.-. Lázár Jánosné 5.-, P~oh 

Altuh\ rné ö.-, 'l'örök Kalm!ul1l é ;).-, össJ'lesell 
4f.k-: P. '1'ermésze\beui vacsorát adomílllyoztak 
huszonöt diAk rész(\re hnt I\ lk!\lommal dr. Mikó 
PsrcllcnÉl1 három ulkalOUlU181 dr. C;;iki Gt't.ooruú. 
Egy diák\' t\c$on\t t\donH\IlJ'o~lak: Burt\bás l$t
:~(m~é. dr. l~olH:~ Lajosné. Szabó Deuesné, 
: l YI~,(\Y ?ezt\nil és t\ I)!wid Ferenc E!!ye

slllet. ~ lermui ze\beni adományok 1\ kiJ \'etkezök : 
dr .. K.OZUlI\ Jel\őné :! zsfik li~z;t, dr. F'Ur$t 
9d~~lI\e 5 ~. hm~se, b kg. bor:5Ó. 5kg. bab. 
i) kg. dara, <l kg. nzs, l kg. mak, Ll\a:6ló Do
mokos ~ drb. u.yul. Nadáll)'1 halkeroskedő lu\la
domány. Subtorka heu\es m~ster::; kg. koibAu 
\!os teP,ert6. Unit. Mi~ió Hl\z 100 kg. pt\rlldi· 
CSom. A .aesorn kes:titéshez a ga;,;\ 1\ Misszió 

Ház Aldo:mtkéstsege ré\'cn kapluk 
elkc~zité!:le körül kifejtett önzetlen . bU~ ~:~iKl~k 
Berei Berta segétlbázfelUgyelőn6t ·u gt' gá ert 
köszönet. I e I meleg 

.Az uj iskolai esatendó küszöbim bizakodás. 
sallölt el az a tudl\{ hogy több ' é 

k 
. . . ' 19 relel kap-

IUO el: eVI mUllkáll k elős'g't " , 
Ó

. • lesere llerueSSZIVU 
1\d1\koz wkto!. Szeretettel ke' "'k h', " 

• T • rJu I testverem_ 
ket, hOgJ aldozatos segitségCIkkei ebb ' 
b 

. . en 8Z ev-
en IS t!\mog!lssi\k a nöstö ,'ets(><Te' az ' , " .. , ö 'r' I.. .. um anus 

JOv I, I jUsngunkl\t i$tapoló muukáj:i.bllll. 

vit ez Nyiredy Gt zá'lé 

Ifjusagi klubdélutánok. 

. At ~llIitá rius főiskola i és egyetemi diáks..lg 
larsadalnu elete szempontjából szükségesnek mu-
tatkozott a klubdélu!ánok rendsz.'" be té 
E kt

' . • veze se. 
ze.e I!unden szerdan 6-IQ-ig tartjuk saját 

helylségelllkbeu, IX., Rákos-ulca 3. szám alatt. 
~~I~iIIk ~ klub:tléllltánok rendezésével az . hogy 

az ull!t~nus flatal~1g intellektuel jeit a tancon kivül 
szellem1 vonatkozasban is kielégitsUk. 

. Bunet, bridge. pimpong, sakk, könyvtár, 
napilapok. ~ongora és állandó tán~zene áll a tagok 
rem!clkezesere. Szórakoztató maganmüsorszamok
ról IS gondoskodtunk. 

.J\\eghi\'ót •. m~ly egyben klubigazolványul 
s:Olg<l1 él Bras~a~ S'\flluel. Unitárü~s Ifjus.ági Egye· 
sulel . Elnökségetol lehel 19ényelnl. Uj tagok fel 
vétele! hattagu bizotts.ig dönli eJ. 

Meghivó az Unitárius Táncestélyekre 
A Brassai Sámuel Unitárius Ifjusági Egyesület ez 
évben is megrendezi szokásos üinceslélyeit. Uji
tásu nk a szélesebb kOrü megrendezésen kivül az 
lesz, ho~'Y novembertől májusig folytatólagosan 
Illiuden hónap elsO szomb..1tján tartjuk Illeg tánc
estélyeinket. melyekrol esetellkt~nt is pontos ertesi
tési kUldilnk. 

Első megnyitó táncestélyünket november 3-.1.n, 
szombaton fél 9 órai kezdeltel S'ljat helyiségeink
beII, IX .• Rákos ut~a 3. szám alait tar!juk meg, 
melyre minden unitáriu~ testvérünket szeretettel és 
tiszteleltd meghivja a . Rt;ttd~wtg. 

Konferenciás estély. 

Az ifjusági kOllferenciások az iden is meg
rendezik a reformáció napján. október 31-én közO~ 
Slcretd\'clluegsegiiket a Misszió Ház gyülek~elt 
termében. Az estély k{'zd~te S órakor. lesz. Ht\'~
talmwk nz ifjuság b::m:üai. az egye.tem.1 hallgatósa~ 
és a közt-piskotii k VII- Vitt oszlalymnak. tanuiól. 
Teajegy ára (szend\'ü.'\.'5el együtt) ~·etenu. hallga· 
lóknak és kOzepiskola:;oknak 30 fill~r, masoknak 
50 filler. 

U, 



HÁT IGY? 

Helyreig a zitá s 
F. é\'"i $.leptemberi sltlmunkbs.n ug,ranebben 

II ronubnu ket k is . rÖ~'id . ~i li:k jel~nt meg, 
sruelyekre Körospalal'1 KIss Á aroly ft ko\'el kezó 
nyi(stkozntoS küldte be: ._~, " _ ." n 

193-1. e\.·~ 

Hdyreiga:;ittJ rlyilalko.!al. 

• ,1.3 .. Ct.ild'; IlS l.' rtl'sitö', Q~ ["" jtár;,,! . E!J.Y
hd:. Bllda~sti C,litdrius Egyhci:: , UnItanIls 
JIi.!~i6hdr hit·ataws tudositója": éó s.:ama '" I. 
oldala,. .,A tciUos gyíUek~ete· t és .. Koppany 
tornya és a.: Im iMrius egyhri.:" eimen mC!1je
le,,, cikkl'J.Te "elyreig~iló "Wilatko.:atom II 

l:ót'd J:c:o : 
S em igrJ.!, hogy "több fdekezetet, hitel meg

. ayö:oohl" megpröbállam l'oI"a. hap/em igaz az. 
hogy a budtJputi. unitárius parokia elbocslilo 
inis/Ú:a l él'tk flllt/ra a refcwmáilUl egy/ukba 
Up/ern s annak l'agyok fila is tagja anélkiil, 
hogy papi cill3.st l'cillaltnln ralna. 

9(6rd$ptJftJlci 9(IM 9(tiroly J. Ic. 

111 ezt a belyreig t\Zitó nyilntko!':nto tész
ségesen közöljük. mert a sok téves hirIapi köz
lemény stb. utan Körosps tski Kiss Karoly erő
!tili meg azt. amit ugy is tudtunk, bogy ő az 
unitárius egyb:\rból kilépett, amiből kö,-etKezik . 
bogy ó unitarius lelkész nem is lebet. 

Yésodszor maga Köröspataki Kiss Karoly 
mondja. bogy az unitarins egyhizból a. refor. 
~Stnsb!l lepet~, . Amibez bozzáfüzbetjük, hogy 
jelenleg ft tnmm vall ásos mozgalom n~zére. Re
~éljük ezt nem \-onja kétségbe. \ ár pedig. ba 
Igy .,"sn, . azt s.teretnók tudni, hogy ez 3 t.urán i 
vallssossag azonos· e a reformntus hitel . ekkel. 
Me,rt , ha nem azonos. a kkor ft helyreigazitó 
~ydatkozattal szemben tala n menü nekünk " olt 
Igazunk ! Egyébként béke velüuk! , (; II il " ri II " 

, 
Bibliai 

" 
naptár. 

November 15. ö rökre emlékezetes nap a mi n IIasi 
kÖ.~égünk é.letében. Ezen a napon hal t n' rtanuhalalt 
DaVId Ferenc 3. dévai börtönben. Élete a hósök dele h3.-
lila at e"angeJiumért önként vil lal! marl irium. • 

M -rú . eru I nk el a M siesség szemléletében. keszüljiink 
a lélekben a SZomoruan dicsőséges é,10rdulóra 

okt. 18-10 Máté e\'. 5 r. 10-12. . 
okt. 2~-24 J!nos ev. 16 r. 1-4 \'. 
okt. 2;:,-27 Ap. csel. 21 r. 27-40 
oki_ 28-31 Ap. csel. 23 r. ~- I1 .· 
no,'. I - 3 2 Kor. II r. 16-33. 
no\'. 4-7 22 uoltár. 
nov. 8-tO 16 uollar. 
!lOV. 11-14 2 Kor . .. r. 1-6. 
no, . 15_17 2 Kor . .. r.7- IS. 
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HIREK 

Az unitárius család 
. Fi'Uöp Elek és . KÖl'h !1~:~ L'egyes hti=assQga 

f. ét·~ sup'- ll -hl t!.s::ta u nu al"Ucs Jui.cassaggci t:lil
torolt. 

. ~as.:a~ ~~ ~ K~yörgy A'l aw ti.sda tullt a
n us ha.:assagá.b6L f. ét'. cUlg. IO·e,1 Budaör~6n ~I't 
k"l ' -I t _'.' Ii ~y 
:-ts ean!! .S:IU!~tt, UA" c epI. 23·áPi a k~es.:ts~bt:1I 

lU EmIlia net'el kapla . 

Nagyb á n )' a i v il~z Horth y ~1 ik l óst ~Ia
gy~ror~z:\g .korm:\ny!ój~t ünnepelte az eO'ész or
szag part- e? felekeze.tl különbseg nélkül a bból 
az alk:\lo~bol. bogy tIzenötéyes é, fordulója . olt 
3 .. nemz~tl h3o~sereg megal3oknh\sának. Emléke
zunk meg ma IS a. rra az esős november 16.ára 
a melyen a fó t'ezér e város fa la.i előtt megjelen~ 
s egy roha mma l ,'ett~ be a. magsarul erző szive . 
~er.. A j ubi!eu mi ü~nepségek napján, szeptember 
30-an ko hary· utclu templomunkban JÓ~a,1. Jlik
lós püspöki \' ikarius emlékezett meg Horthy :\Iik. 
lós kor m{myzóról, fi kü ldetéses magyar ferfiuról. 

P o s ta i b efi z e tó la p o t (csekkel) mellé
kelünk azoknak az ol"asói nknak lappéldanyaba, 
akik a f. évi előfizetési d ijat október l·ig nem 
küldték be. Felkérjük a mi kedves barátainkat. 
hogy legyenek eleget kérésünknek es fizessenek. 
mert különben lapu nka t megjelen tetni nem tudjuk. 
Az. Unitarius Értesitö tisztán az elöfi zetökre támasz
kodi k s ha ezt az előfizetők nem fogják megérteni. 
ugy kenyszerülve leszünk lapunk terjedeimet csök
kenteni. Ezt azonban szeretnök elkerülni ! 

A b u d a pe!:>li unitá r iu s egyh ázkö zség 
rendes negyed évi ütésén megemlékezett ar
ról :l szomorú esetről, mely érte erdélyi testvé
reinket zsinat juk s ikaimAból a lelkiis meret sza
badsagfóldjéll , ahol D:\\' id Ferenc, a mi ,'ezérünk 
a lelkiismeret s l nbnds:\gsér t . értaull balalt han. 
Mi velük érzünk es velük maradunk. mJn ket erő
sebb köt elék fú z egsbe ErdélJytl l, azt :l trianoni 
hatarRk nem n\lnsztbatják el. Yig30szul cssk az' 
mondbatj uk:: A fák nem nőnek az égig '. ~elL1. 
mad Da" jd Fe renc szelleme a maga fensegeben! 

At u ni tÍlrius ifj uság nógrá.Merócei . ko~fe
renciajaról szóló jelentésekE" ?röm~el .es bIZ.Il ' 
lommai " en e tudomásul fi kebli tlUH1CS es a.z I f · 

j u:::ág ujabb mozgalmAt, az üdü lótelep l é tesité~~t 
is il legjobb sr;andékk:ll " ette tudomásn!. A g,~Uj' 
tést err e 3 cé lrs megengedte il kebl! t!\lHlCS. 

E!én fe lszóli[Uuk mindenkit, hogy adjon erre 8 

nemes célrA. Jegyezzen mindenki egyegy négy· 
szögölet , ara 1 pengő. Vagy \'egyen le. elezölapot 
10 drb. 10 fi ller. Különösen az iCj u3ag mutasson 
példat abban, bogy terjeszti az üdülótelep esz
méjét. 

A J állos Z$igmond cserkészcsapab18k Mbo· 
roza.ssrÓI szóló jelentést l~guagyobb örömmel 
vette tudomt'ssul a kebli tnm\cs. Csnplltu uk fa 



Hlllill-!Jflll tflhor01.ott {'It Y tölgycr/lő közepen fekvő 
111I1.l l\aoll. ('IW I)!\ /u llk K1.c,lI clllf'. nl': erc~llllényekh61 
IMJllk, Idvflló rI'! J('II(>II11.1 1\ \'('z(' IOk IUVilt(180S rn-

lel' Ill('II ~ (.gó L . k "" ö, ' l" 
f{nmhltfl I!iW{UJ IllIk{:f!7. . 01; te i\ revel'z !~ ,

!lok falylAII c l()hlloU 6tntl iuluk:\I ndlHokll.t és ~II ' 
dil,vRnyt lett li k(·ril{·A 11l (>A:o~d fl Sll.m nézve. Az 111-
ditvflllY 1\ ]lIlk{>szi l~nl~C!1 ufJ An I(erill f\ fa ls6 li:1.-

tÓRflgllkhotj. k , 
Dr. 'I'ó rh Uyörgy V(lg.~ p onkeze/l) gondno .. e-

lIIondáill'lL 8Z01ll 0ru fl.1l vc itI" ,llIlIv,m flBIl,'. n k~bh kt~~ 
w\rfl 1' 11 f'lIllltflr07.tll , hogy tiszte elhe I J~OIl hO 
vflIRII 1. IJ 1 ~ el! nj gondnok vfllaBr.t!l'u\ JrJ'tnL 1\ de
cClllh~ri gylÍlÓ8 fog inl ezlcNlni. A hatl'l.ror.!l.t hozll
tnl 1111\ 11 ,Uhh tng hivtit ViS8f.l\ f1Z oltlh'ozott \'fl.' 

,il'vOIl kf'1.elll gOlll l llO k o I. ' . 
. A kehH tanÍll's IlflvözlC'tét .JÓgal' ,If,klós ph~

pöki viki'lrillíl vA ln"7.olt mftgem léker...,c ~ngyol1ke-
7.e l ői gOllllllOk hll 1.~Ó lIlunkAsshgáró l és I sm ~rleLte 
II kebl i tllll heB kiUIrIl,r l,{i Ilfdhro1.~II\1. . Az ,lI'odhn 
II 1ll1lhkld hrsnl.: nC'véhen " i,'drl l,asdó J!'g,V7.lI 
mOlldott kÖd7.Önctet. /Jr , ~I'dlh fiy ör,f/Y v llg.~'oll lm-
7.clt, gondnok Illeg1111LvII VI"fHly.olr, 1\ nll~gt l s",t.c ló 
S7. IlVllkra é8 Illl.'gigértp, ho;.:y fl .,'cnov:\ll\saal Jlhó 
Ill llll khkn.t "ftllalju 6s tO \','Lh hm IS rÓsy. t "eaz al'. 
cgyh flld nlIIHkfl.lmll . 

A kt'1J1i l unh l'S fl BrllflSll i Sn!l1 l1el ifjusllgi 
cgycSilltt tngJaillnk 7G pcngö t, Blllth:\u,yi örök 
l\lnpitvfl.nybó l éfl egyf' ~ fol"lll mol16knll k 105 I1CII
gÓl , ft BIHtlu\n,Y al ilpitvlwyhól f,nnd ijsf'góly eiméll 
utlllvhll,Y0r.olt , , . . 

A u' lllplomMr. rc novl\III:l1 1ll1lllkhJ!lL fl. keh! 1 
tllllllC:t hh l a~ küszt!ncttel \'uttc t llllomá~n l , cgy lt r_ 
Ini II \'n,:vollk'o?oI6 gondnok "ldo7.i1tkósy.sóp;ót, hogy 
II föh(lj ~rnt(l1l elhel,l'í'?CI,t, II\hl"k , betllit Sllj!\t 
költ sé~éu nrrlny01.tnHIl , I',g,' nu nl L1\1é?kccl ctt II 
sr.!\mad!\sok l-s i\ I'cno\'l\ I!'IR cllull(jr~ósc irúul. 

A htld"IH~Sll unllá rhl 1 szé tcház r~nová láS8 lel
jc" he l,*,~~t nyerI, Negyvcnn~RY ~y ullin cgy lillll hil10S 
jCllegu !tl fci\ I ~8, Yi1 l l1ny rcIS1eret~iI fnlbn ft::k I CI ~sc, Il tl1.CSö
vek kkser~I~"c s lh, stb, c lk crOlhe l e tl e ull~ vll lt . Mil szebb 
II I(oh ~ ry· urcn l IIl,~ kh1l1. , mini vItiIItHI. Csnk 1II ~~ egy .IOIQg 
VIIll hMm, S7~kMumk mellett tCllllltOlllUUk lilII nrt~)'on ko
\1011 , nll/U'.llI elllrvul1. [)C rCll1éllllk, hOR:Y Ifi len scgirségé
vel slkerUlni lu!; ICl tllllolllUtlk rcnovi\11I1HI ;11, nmcly szinIén 
hnllls/,j II II 1111Inn kOlelc!lst':):t, 

Dr. Tó th Györ gy gondnok lemondása, 
Dl'. Tóth O.,lIrg-y kLlrin i bil'ó, budapcsli cgyluh Lll lk 
vngyonkczelő g'UlldllOkn szcptl!lllher 21 ~Cn lartoll 
kebl It ft nncstl l ésen ~(lIld nok I I i Slh~ röl ICtllo ndot t • 
!(t\le! hal cv i~ tö 1t (~ttc he :tzi il nehéz fdn<btol, 
olL,lety..::r :t hlldllpcsti cgyh,h vllgyol1kczclésc jelent, 
Ml~ :lIInak döUc pLlSl.lnn a hAz kczclése kU/önhözl) 
tI~yvCdl!k fl ll al telcmes össl.cgct cmcsztett I11 q~ , 
:a~tdig nz Ö ~oll<lnoksn~:l nliltt nz e~yhnz ettő l II 
kHHtllstól tclj..::sc:n lllegsl.obndlllt , sOt o székhflznnk 
nogysl.ern IIlcl411jilnsn is befejczcst nyerI. Ii ezt /I 

n1pp:tn l IlILlnkn t gntlllnoktfl rsa i segitst:gcvcl r ól ll 
Gyorgy dr. éllcrglflJn CS cgy hJ\zS'lercretc cgyCllcl1 
filicI' rls1.tclcld ij lIélkHl vcgezle , Vnlóh1\lI pt" lI!tl r 
ollott arm, ho~y Iluitt\riu :-I emhernek hOgyn II kd l 
bl.Crcrnic cgyhn7nr Ig!l1ftn CS OnzclfClln! , MIIködcse 

alall teljesen ujra szervezletett 31.. cgyh<lzi ügyke
zel és. CS alló7.,1s, egyensulybll hOI.OIOIl il félelmcle
scn I~!gndozó pCn7.lIgyi egyellsuly li ma amikor 
rávor.lk , maga ulán egy abszolut bir.los, jól ren(lc
z.clt anyagi hClyl.clel hagy. Amint crtesU1ünk a hi
veknek s1.eretere és ragaszkodása abban fog meg
nyilváuu.hli, hogy d r Tóth Györgyöt a Ih. goml
Il?kság I?l megérdemeli , ncmes cilllc:vcl fogják 
kltunlctlll 

Az unitár ius missz.ióház bizOlIsága 
IHJI. S'1.eptc rnher hÓ :!8:\n Ulést l urtott J ózan 
M,klós vikf1.rius f' ! lIBklete rdi\tI, melycn tudoma
Bul vette 1\ lelkéd1.; j ... lclltést , ll? amerik,ti IAlo
gntAsokat, 1\ kOJlren h"~lIi konrereneill.n végzett 
munkat , é!'l IlZ ŐS7. 1 Illulllmtcorveke!. A gondnold 
je lentés II H7. Ukségs'1.erli javithsokról SZÁ molt bl"', 
melyek elodn.lIhlltatl:Lllul !l'1.lIkségeHck n Mz ver
sC I I~' kópeBaégét1 , l; IlW~1I1I'I!\shhoz, 'I'ermószete!', 
hogy II j!lv itúaok iglm mO~le l' h elik ,t ~o lt ségve
rést s Il Il'Lsi rft.nyhll ll gr'ttol ják 1\ B'1.:lbnd m07.J,;i\s 
Ichcr6iiégét. A l) i'l.ott í'!I\~ B7.!\hnd51\goltfl I?el'oncz 
.!ó'1.Scf ll. lolkcslIl, Ilki illi o", fordi öS7. tondijr\L 
ImptIl Illeg n? ,na I- JIn. isk olai oSlI tendórc és 
heJyf'ttcsltósévúl Oti/'ká m Ia ~ I anchcsterbö l most 
hU7.IUórt ftktLllémi ra lclkésl',jdöltet bizla lllCg, 

Reformáció i c mlék Unnep ély lesz okI. 
al -én a reformáció HlI l1cpén a budapcsti Vigadó
\):tn CSle 7 órtlkor :l Bcthlcn Gáhor Szövelst:g ren 
dezéséhen, A három cvangcliurni felekezet egy-egy 
Icmplomában este 7 órakor lesz HI!l1epély .. I ~y II 
rakos-ulcai 1l1lilárius templomban IS. lit ulltldko
zik Oltt'kó nrlll hcszédel mond Pelhö [stl'dll . Az 
lIui l.1ri llS egy liázkOzscg 1I111le.pélyes reformációi 
Istcntiszleletc oklóbcr 31 -én dclelőtt II órakor ICSl 

a kohárY- IIh:a i Icmpl om ban. 

Tí~ bol'i beszámoló ilnnepél y t rcndez a 
j;'t1l0~ Zsigmond cS~~kés7.cs~pal 110vc!lIber ID-én, 
SZ01l1\)il.IOII il. tO llll lólfJ ll SÓg és novcllllJt:r II -én VQ

s:\ rn:tp i l tlagyközö,n sé~ szft lll .1 rn l\lincJ~tt es~tbcn 
estc fi ór:tkor :I MI SSZiÓ, HAr. gyUlckczeh I~n~lt: [}c ll . 
Az i1lltlcpélyen cSCl'készJclcllclck a I:\bort deiből 
és aZ egesz öl ev .lOrtóllctc kcpckbcll fog~la~ sr.~
fepelni. Millt tIl indlg, u c:icrkc:-izck lll osl 1:- sZá ll11-
t:1IU1k :1 kÖZötlség szives tMnognl:\ s:\ r:l, MUsor á,ra 
20 fillér szombnton II t nlllllőkllilk , vi'lstlrnap 50 ftl
IcI' [I n:tgykllzöIl SéJ,:l1ck , 

OHm,,1 FíHküs Sándo r Ipflrosok és kc rcs kc
d"k kOrc \'('111 ngllis ~:l hU lg!'. föl i l k!irn JJII"'~ IIJIIO~ 
k ,. él C vett \!:l \'!i lutOllJí'l IOI ~S l~llIIenl 1>~,nll1erlk!ihn II] 
l' :C~k~lc l ö~t:l:e l r;a lfthl] , Az (·j.::)'ICl Ingjni cgyh!ir.unk I:CZC
h~h'cI t gyUI1 bucsu/.laW\k cl II lelkes viltlgi IIIII~I ,. RI/ l ,~-

"11111 ha" " odllkUnul;S ig)'CkSllk n (I ~ I!llI H!rlkll l uml. 
ll! , f>J I l Iko Ili 1\ 7. c~' rc l dmi 1IU1/,;)'nrok ö~ !llchft:->lI IJ,1n ~ l~l1.g~ ,!. " kCltlCtt 
111 elhl"u1,) cSl léndöheu IS fo)ll" tI~1I 1 kl\' ri nJII rn~~, ' -k _ 

, " !i.lIt k " 1'lZ 1I111 1t\r11l ~ llla rosoll tl l és kerc," C 
111111111 M; g :I • ri ,,,, "t (\ 'slc,'(II'\'Icleillel IIl illtlcn hón!11l ,Mk..:1 hogy kert'S"c c li, . . '. 

1l161i1Ó vn~tlrnllllJftll ll. c. II rt\lIos-ucl.'lIi IClllll lmll ' $ telll1 ~l 
leleMvei IInllcsollllhllll. 

< " 
DA\'td I~c rc tl c Cf:ytcf ,ng/ll lho% 1l1C~gkcrcs~,s ~ ~"-

I llll l f~l ~ko.l!l IlIgdl]i1lkal lh l il llk Illet,'hcll kér/lik öket, logy "h " L~"",",_ 
' l fI~ '!lSC~ l~' 0;."" ~ lIlIIIéi elilhh, csellel; r~s:'-'c l ekbc l1 II, ,c . . 

U " 



tIInk csak aldI:o.
\~bb folytatni, ha 
e:stéIyílnllet novemM r 
már jó ~h5re feIhivjuk a :-~" 
püspökünk Dávid Ferenc ..-, 

munkáját to
sietúnk. Első 

RA ko 5 uccal ,emplo mun kban. az 6ui hálaadó 
urvacsoraosztáshoz a ken~rel T8m4s1 Lajosné adoma
nyolla. 

Gyermekistenfis zteleteink az egesz vá
rosban október 14-én vasárnap reggel _9 ó~akor 
kezdődnek s folyó tanévben a következo vasarn~
pokon lesznek : október 14 é: 28 .. novem~er I I es 
25., decem ber 9 .. január .13. ~s 27., f~~rua! 10 és 
24 .. március 10 es 24., apnll s 7.,. maJus .::J és 19. 
Kérjük a szülókel, hogy gyermek~I!-::~t a hitoktatók 
állal ki jelóll helyre pontosan küldJ~k, mert az 
Istentisitelet hozzátartozik a gyerme~1 lelkek neve
léséhez. Gyennekis lentiszteleti helyemk. ~ követke
zők: J. Attila ll . I. fógimnázium, (CsikI E~zter.) 
II. Medve u. 5. polg. isk_ (Simonyi György!.) V. 
Koháry u. -t (Barabás István) V. Szeme.re II ~ . 
cl. isk (csak cserkészek nek, Vitéz dr. Nylredy g e
záné. ) VI. Gömb u. 53. fiu elemi (Derzsy LI~y.) 
VII. Telep u. 32. el. isk. (Rend Dénes.) VII. Arena 
u. 25. polg. isk. (dr. Zsakó Andorné.) VIII. Duy;<?
nics utca 17. elemi isk. (Kerekes Ilona.) IX. Ra
kos utca 3. (Rajczi Mária) IX. Gyáli ut 25. el. 
jsk. (G.rarmathy Ilona.) X. S7. il ~ados .ut 6. polg. 
isk. (Rédiger Károly.) X. Szt. Laszló- ter 1. polg_ 
isk. (Ujváry Ülszló.) XI. Fehérvári ut lD. polg. 
isk. (Péler Julia.) A pestkörnyeki községekben : 
Kispest. Hungária uti el. isk. (Péterfy Gyula.) 
Peslszenlerzsébel Erzsébet u. cl. isk. (Imreh Ilona.) 
Rá kospalota Mávlelepi isk. (Csáka Dezső.) Ujpest, 
Szt. Istvá n téri polg. isk. (vitéz Vadadi Albertné.) 

Énekeskönyvünk uj kiadása megjelent. 
Sok uj eneket kapuIl k benne, amely a régiból 
hiányzott, de viszont jó nehányat a román cen
ZOr törölt. Olyat termeszetesen, amelyben a győz
tes, uralkodó nemzeti én.:és 8érelmet vélt felfe
dezni. Például a szegény magyarnak nem sza
bad igy énekelni : 

Porbasujtott ncped 
SÓhajtását értsd meg (276.) 

.-\. . román cenzor ugy vélte, hogy magyar 
emher Igy sem vigasz talhatja magat: 

Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy. 
,\. 2ú!-!. zsoltár is serelmes volt az uj urak ra: 

Ilogy Babilon vizei mellett ültünk 
Szent hazánkcrt kesergett ott a lelkünk. 
Me.rt e kivGl .nincs boldog hely sehol, 

.. SUlmunkra Ilmcs a földön löbb Sion. 
"'Z a néhány szemelvény is mutatia a cen

,.01: merészséget, aki most mÍl.r a legszéntebbhez 
Il)' ut hozzá: ar. ember sziv en:eseihez. Ez az út 
a Icgvesr:é lyesebb út., mert pénzt, vagyont el le
het ven nI, kohl llsBá is lehe t egy uemzctet tenni, 
de a. lel.két. e lrabolni erry nép sem engedi. Li;ne
kehll mllldlg fog - bármenllyire is nem tetszik 
1\ t.ulbu zgó cenzornak. Mi a m iko r lá t.j uk a szá 
Il s1'!'8san ö!lsz~szabdlllt új éllekes kölly\'et, nem 
l udJ ~" ne.\'c.8slink- e vagy bosszankodjunk fi mill 
den Idők örök cenzorAnak ügyctlenségén és fél -
8zegségéll . 

UI alapitvány 51mén Domokos emh!:kuetérc 
A Dávid Ferenc Egyletnél d t'. ilrmiis.sy Oyu/~ tb. elnök 
al alábbi levéllel uj alapitvány t lé tesitett Simén Domokos 
emlékel etére : 

Me/yen li3ztell eflyc.sJJlet! 

NyaralálOmból visszatérTe 6!uinte kÖUöneltel kö
szönöm kitünletésüket: tiszteletbeli ~lnOkül válaszlisomat. 

l\liklós bályám oldalin állottam az egyesület meg_ 
teremtéséné!. mellelte munkáltam a megindula.s nehézsegei
nek eloszlatisánil, lelkes tevékenységgel vettem részt a 
a fe lvirágzás bid ositásába. Ma is hagyományos érzéssel 
tekintek az egyesület magasztos hivatására. 

Kiskadácsi Simén Domokos neve ékes betükkel 
van beirva theologiai irodal munkban. Nevelésemet és ok
tatáso mat 20 éves koromig al Ö kezétöl nyertem. Tudós 
levékenysé~ének scgltségéül leltárollam könyvtarát, az Ö 
szerkesztette folyó ira t szétl.:Uldését végeztem, munkássá
gát legkolelebbröl szemléltem és alakja ma is a leghálás
sab érzelmeket kelt ik fel lelkemben. A j e/es tud6s emli 
keze/ének fenlarliÍsiÍriJ egy 500 P. a/api/v6nyr teszek. 
amelynek első részletéül 50 P.-ő t idecsatotok. Célom az, 
hogy az 5QOP.-re kigyült összeg ka matai idönként vala
mely az ö Szellemében késl UII, n1cgfelelö irodalmi 
szinvonalon álló egyházunkat érdeklö mti jutalmauisara' 
vagy kiadására forditassék. 

Ismételt köszönetem mellett maradok tiszteleltet : 
dr. Ürmössy Gyula. 

A bá n yakerületi nanlrill kus egyházke rület 
k6zlryUléslOf n. Raffay Sándor püspök fontos n}'ilatkozatot 
te tt, amely minket is érdekel. Felkérte ft római katolikus 
egyházai, hogy a vegyes házasságok kérdésében e!foglalt 
áll tispontját változtassa meg, ismerje el a vegyes hazassa
gokai bármely templomban köttetnek, mondjon It! a rev~r
zálisokról és állitlassék vissza az 1868. Lll!. törvénycikk 
a ma életben levö 1894. évi XXXII. törvénycikk helyébe
Raffay Sándor mini minden munkasságávai, most is ~eg_ 
mutatla. hogy Luther MártolI bekés, megértő szelleme'l~k 
nemcsak pUspöke, hanem ami ennél is több, méJló tamt
dnya. Mi fel hivjuk hiveinket, hogy addig is, mig a. rever
zális kérdés megoldast nyer, ezt a slellemet k~v.e~sek s az 
unitti riusokkal \'6gyes h.izasságra lépö nem umtanuso.k te
kintsék a mi templomunkat is oly szent helyn.ek, nunt .. a 
" ,'át templomukat és fogadják el az 1868. éVI Lill. tor-

Ö " ak vénycikket melyben mindkét félnek egyenl Jogai "ann . 

Kozma ' enG s ulyos bal~s~f~ . KOtma Jenő dr. 
országgyülési kcpviseló, budapes ti egyházközségünk gon.d; 
noka felcs titi birtokan belelépett egy szegbe. Ne.m SO~~t 
törödöt{ sebével de mikor pár nap mulva dagadm kez(.e 
a lába vén ncrg;zést61 brtva orvoshoz ment. Az orvos 10-
jekció; adott amitő l Kozma Jenö Stérumbetegséget kapott· 
Néhány napdn át igen sulyos voll a beleg állapota, de 
má; azóta tetjesen fe lgyógyult. Igaz szeretettel és részvét
tel gondoltunk a mi nagybeteg gondnokunkra s 1110St 
ugyanazzal a szeretettel kívánunk jÓ egészséget J 

J6za n Mlkl6sné be lE:flSére. J6zan M!klós piis
öki vi kflriu~unk felesége beleg s a Bethezda dlakomssz~ 

eórhtitban fekszik. Szívünk aggodó szeretetév~ J tilIunk. meg 
belegtigyánál 8 kérjük J~ te nl, hogy hOZLa Ime1öbb vissza 
közénk a nagyasslOnyt jÓ egész!olégben. 

Igazgafó Tanács évnegyedi rendes Olés~1 
I \)34. október 23-án (kedden) d. u. 5 órakor tartja 
a tanácsteremben. Tárgysorozat a hivatalos részben. 



f!"irc.ncz Jóud al Uairarius Missorióbb. s. I~lkf
sze koJoZS\-tr1 h5hat6dgunktÓI em' evi 6utOndijal kapotl 
.al oxfordi MandteSler Colkge ba, Ebben al: esuend6ben 

angol lI)"elTet is al: unllirius leófoai.i.1 fogja tanuim'" 
:~ sol;: sikert ki'fitJun" l MissUóhUi b~J)'eue:se okto.. 
~ l. tóI keLdn! lkrl:ó 8d~ ~lett ~"és:r.jelö1L Sz.ere. 
teltel k6s:r.Onljük s jó mun~jt kivanunk l 

ifJ- LiszJ6 Oyula okl. kazepiskolai t4n&r. ol. D. 

muL. g)vomok .3.1)"ankh;1 a perugiai (OlaSZOf"S.:r.ag) ~ye
lem~ és ft"iuomc*ba tiiidte ti a PizlDio)' peter Tudo-
min)' Egyetem l.nulmán)'3i~ak }tibóvitese célja.ból. Ifju 
baf'itLmttW; .ti a k:onferenciás mo:r.galomnat.: rs lelkes 
~. gdluWunk l • 

Az angyaJföldi elme és ideggyógyin
.. tzd október lO-én ünnepelte fennaJlasanak öí
\'enedik évfordulóját. Ebből az alkaiomból szívünk 
melege\"el köszöntjük dr . .zsnJ;O l$wml afiát, az 
iniérd igazgató fóorvosát. Unitárius orvos nem 
adózbatott szebben az elmult időknek, mint ahogy 
dr. Zsakó IsMn főorvos tette megemlékezven a 
hime\'es elödőkről. Két nevezetes orvos elődjéről 
szóló cikke lapunk jelen számában ol\>asható. 

Unilárlus éne.keski5nyvUnlo: (uoUá.ros·könyv) 
tE'glljabb kiadisI ~lenl, KololSVinól megerkezetl es 
inumisszjónknáJ, valamini • lelkeszi·irodánkban l .. apható. 
Ara; l penlŐ 50 fiUé.r. - P6üUut a régi enekeskön)'\-ek 
kiegesritesere 250 fiLlb-. - PósLti kiifdkyl 10 sdralillal --

Erdélyi unitárius napIárunkai az 1933. ene mir 
elé ~ ~ h'2rmissz.iónkniJ. AkI egy Ie:relező-Iapon 

(fag,\' SZÓl al) bejelenti, az mindenesetre megkapja, mert 
föVrs!f't:US pildin}1 lIem fogunk rendelni Ko!ozs,-arról. 

SUiÚly tanulóink nemcsak hirtanl;öny\""t~t, de -
torlikllt sziroMn - mis 12Dkoof\'el is bphatnU köksör 
SJ #rtoo}'l1ánJAkból 

NyU&'dijas, \-ag)' mis, szabadidö,'el tendelkező 

atyintfiai üd\'ös dolgot cseJetedneaek, illi rohamosan fej· 
1öd6 unitirius kOoy\1árunk feldo~ozisib3:n reszt 'Venninek 
csütör1M.;:On d. n. 5---7. ig. 

Az ei)'hizi adók bcfiteltstn~k m~gkönnyl· 
Itu vegel! .a ke.bl! lan.6cs megbizta Varga Jen6 nl'ug 
irodatönsztet a budai részen és Lw: Emőt a pesti reszen 
lakó hiv~ink adójinak a ~désére. Hh-.einknek e:z.uton 
is becses jóindulatába ajánljuk őke:!. Eg)'biUunk anyagilag 
is szilárdan kell, 1IO&Y .illjon. 

Vidék 

Zalaegerszegr6J Jelkes hangu beszámolót 
kaptunk dr. Bo..-b&y .!ndras orvos leveléből. 
amet)'be~ ~~mondja JÓ: {UI JrtkMs püspöki vikárius 
szept. 2-J latogalásit. agy varakoz.ással készültek 
e napra Za1aegbSZeg, Szombathely, Nagykanizsa, 
K~t~ly, Zalaszentgrót és Lenti unitirius csala
da~ akik messze fOldrói jelenrek meg az evangeH
ku::. temP~0!llhan,. hogy hallhassik az igehirdeté:si. 
A prédikáCIÓ utan Jótan A\iklós vikárius & tiJ:e 
Me~ lenti ,P0slalllesier haram fiát konfirmálta, 
majd az egesz gyülekezetnek kiosztotta az UI'\'8· 
csata ~nt ifID'eit. Az Urasztalara a ken)!eret es 
a bort 11,!1'. Borbél!l Gyiirgyn;. adományozta. Józan 

Miklós már az t:16z6 s.zombatOt is Zalaegerszegen 
t6ItC?'t~ s felhasználta az alkalmat, hogy az ott élö 
erdel)'1 magyarságo! haufias hit~ben megenlsitse 
~ a 'Ovo sunt eszményeii velOk egyelt klnOsen 
apol}8. A ~Iaegelszegi évenkénti latogaras minwg 
nagy es szep eredménnyel zarul egyházi tarsadal
munk éte.teben. 

. Autó az igehirdetés szolgálatában. 
E Clme~_a. m~1t uamnnkban megjelen; hirt ki 
tell ~eszlten.üt;1k. ~~. hogy annak araboz ft 
S!eg~!. OroSb~1 Dek~c"~bs.i es gyulai hivek is 
b~t;ESJ8l'nl~. b~nJos össr.egekkel. amit. utiköh . 

.~ . meg~ntes elmen juttJltt..'\t ti. Jelkes:~het. A~ 
8UI0 . ~ al~ harOmHiumyolc\'"an peD~ '"oh. 
E nel.k~ egyi~~t nem lehetett megközeUteni 
e~'es . t3,·~!es~ !SfOsobl:,. de viszont n eddigi 
bérsuto koltsegelt. a lelkes!; fe-dez.ni mir nem 
"foh kepes.. At aUf Ó eg)' régi biborU3 Wa.ndere.r 
gyartruanyu német rutar kocs.i volt ""falsmikor. 
á. bábor!l~an a I?u?~~il.:\s pa~ucs.8it hordozta, 
most 8. KriSztus tgeJevel nta!.tl:: es s suretet 
parimeSalt hordozz8.. A lelkes.z masra ft sorror, 
maga u e reli és tisztogatja kOCS:j:ft. Jnitasi 
költségeit, épen ugy mint a garaz.s epite.st 8. 
a lelkésznek kell majd rendre letölleH.tenie. 

SzombalhC!lyen okt. 28--in Józan Miklós piis. 
pöki \ikirius tart Istentiszteletei urvacsoraOSZlissal egy. 
bel.:apcsoh'a. Vas es Sopron!1legyek unitirius hivei gyill_ 
nek össze tesn-en találkozóra. A ta\Gly elindilOlt maf. 
\'e1és az idén keH, bogy megleremje igari gyilmőlc:seil 

Szórvá.ny istentlsztele.teink pe!.tköm~-eti:D ok· 
tóber hó folyamin kezd~tüket \~tték. A régi öráJlomi-
sokon ös51egyújtjúk ujra a hi\"'e.k~t s kere5.Súk kOzös 
imidkozással az Örökkevaló feje \·etető utaL ' Kirjtik a 
hh'ekel, hOi}' keress6: .az. imadkownak alkalmait lell.iik 
epite.sere. 

Erdély 

Véndiák· adomány. Az 3 ragsszkod:\s:, 
amell'el a slékelykereelwri nnitSrios fógimna
ziu mmal szemben mint Alma l-tsterrel et ö'Si in
tezet. , 'éndhH'jai tanusit:mak, a magI\. nemében 
ü!'s,z.an paratlan az erdélyi kisebbségi eleiben ig, 
\'?alós3ggn1 történelmi lapokra ki"fftnkolÓ, 5lebb-
nél yebb megnyila.tkozasok és: cselekedet~ról 
jlr;S,molbat. bt: fl fógimmuium fe1iötsgo!:Bf8D al; 
rentart3sáén ala.J.:nlt isl;:ola(entarlÓ bizotp,Sg , 
amely már Slamtshlnsz:or jelentésében L.if~j~· 
re j otsttA me.lyseges h:ilsjá' 3.!- ilyen , ,'en~I:ll". 
a.sgy unitAriU3 es fajtest"feri ildouu.esl.<:eggeI 
sr:emben, amelynek töszönbeli ~ elete m~bo;;.z· 
szabbodasát is ez az intézet. AI.' Ilyen sdom:mro~
ról megemlekezni nemcs!lk az~r.[. sr:~t;;eges es 
kivi.nalos reszÜDkróL mert sz OSl mtel.'e~el;.: !e~. 
maradisaert az adakoxó leltek áldouu.eszseget 
é.bren.t.'uts.n.i mindenEmek köt.elessege. hSllem 
uen is meg keU emleL:ezni lU ilyen jÓJ~.ó~, 
bogy di~eretére méli:ó c.sele.li:edetül::el. ~a,sok ~S 
követbessék. Egy ilyen ért~kei! ':lJa~bl 3:~~m:l' 
nyozásröl szimol be most IS ~z UlIE2et l ~k~· 
fent3rló bizotlS!iga, amely srennt ~. Pa, BiJ4 



hevesi iigYlléd é8 116vé1'C Pa}) Irma .hittes~vérei~k 
kiknek szUlüi J(ooitfalvAn - a kies Nyl ~ó vol
gyeoen pihenik örökálmuk:-t - a ker~szturl Alma 
Mater, illetve aUlI ak f ~lsotagoz,at~ Javára_ 3. . ko , 
oátfalvi határon levó .15 l,tOld ~rtekes erdoblrto, 
kukat egészben odauJándekoztl\.k. Az Isten nek 
szeretete es áldása legyen a Jutalom e nemes 
cselekedetükért ! 

Az első kOlön ke lyhes Ur vacsora osz
tás egyházunkban. Korábban hirt adtunk ar
ról hogy uukaresti te!:!tvéreink a mult é vi föm
ná~si határozat. ala pján külön kelyhek kesz itését 
vállal ták magukra, Az elsö külön helyes Urvn . 
csoraosztás szeptembcr 30 án őS7. i há landó ünne p 
alkalmával folyt le Bukarestbell. A tálcan felso
rakozó hetven kis cz üstkeJy heket egyen kén t n.yuj
totta il lelkész a híveknek, aki k igy mentve 
maradtak a közös keh ely bn.s:.Illálat esetleges hát
rállyaitól, 

Kölrözésf 1l1cgbizha!óan és olcsón vAllai Kolozsi 
Károly VI!., Dob-utca 10. földszint I l. Telefon 346- 24. 

• 
HIVATALOS RESZ -
Sz. 365/1934. Meghívó. 

Unitárius Egyll!iti 'gru.galó Tandcstmk 1934, 
október 23-án (kedden) délután 5 órakor, a lelkészi 
irodán 

évnegyedi rendes ülést 
tart, melyre a Tanács tagjait szereleltel meghívjuk, 

Budapest, 1934. október 8, 

dr. i'-likó Ferenc s. k. Józan M iklós s. k, 
fögondnok-helye tte~. püspöki vikárius. 

. Tá,rgys~r~.ul.t : 1. Elnö~i meg~yi~ó. 2. Jegyző
~önyv hrtelesrlcse. 3. Elnökrleg clrntezett és folyó 
u~yek. 4: Jele,n t~s a székelykereszturi zsinah·'ól. 5. 
Blrtok-blzottsag Jelen tése. ~. Jelent~s a ~oppenhágai 
kongresszusról. 7. LelkéSZI kar vciemenyes javas
la.ta töb~ ~gyben. 8. Il. foku fok u fegyelm i biró
s~g .. tagJalnak megválaszlása. 9. O. F, B. birlok 
fOf,clugye,lelére v0.!1atkozÓ szabályrendelet és ado
~anyle\'e!, 10. ,Idoközben érkezö ügyek. 1 L Állandó 
'legyő es BIzottsag jelen iése. 12. Inditványok (irásban 
e te). 

NB! ÁI!an~ó yegyes Bizottság ülése: X, 
19. (pénlek) delutan :> órakor a lelkészi irodán. 

Adókivetés. 
~z e2"j'b~köneg hh-eioek pontos ad' ' ", 

a mat nehez \' t"'zon~'ok k" ., . . oza_a 
~ . .. ozott IS :lzen kh'ana-

to.!!, men ~ renovalás költsegeire felvett kölcsön 
~n.~!8n torles.ltenl!ő. A bi\'ekre nem ak k 
kulon r'O\'atalt k.i\-etni. arm n 

, _,:\ , batr~lékos hh-ekkel sz-emloen az eo _ 
hasl;:ozseg kenytelen most ;nar k-- - ~y . 
behajtás" is igensbe venni. a oZlgazga.truu 

'8 U Eo XIII, tO 

., A7, ad~záSll á,1 mutatkozo aránytalan fiágok a 
legkozelebbl adó kl rov!\snál ti sztázt:ltll llk, 

. ,A .pl'es byterium elhatá rozta, hogy az n(ló
krveto ur.zottsag munkásságát már novem be!" l ;én 
I1!eg~ezdL , hogy legyen elég idő a hivek r~szé
rol ~rkezett kérelmekk el és panaszokkal fO l-hal-
kozn r, co 

])r, T óth Oyfirgy 

Sz6rványgondozás. 
. A budapesti egyhb.község a környékben lakó hivek 

lelkr go~d.ozAs~ lpk lehetövé tetcU!rC szervezeti szabályza
Iában külön feJezetct szentcit c nagy honjerejU kerdésnek. 

vaz. A lelk.cs Immka tűUi meg tartalommal. A 
t c.éllából, de meg esetlcges inditványok 

~Ivált ás .. okából is a szabAlyzatot szö~ 

.szórvány . g~n~ozás i szabályok. 
1. A budar.e!ö11 ul11 tárms egyházközség a hozzátarto_ 

zÓ sz6n'.Anyok srkeresebb gondozhatása céljából szórvAny 
gondnokl hsztsegeker szervez. 

2: A, szÓrvAny~gon(.lnokok az egyhá1.község hit es 
nevelésUgyl es sz6rvAnyb r1.ottsAganak tagjai cs abban a 
sz6rvAnyUgyeknek ellindóí. 

. 3, A s1.Órvány-gondll?kok. közvetlenül a keblitanács 
fei'liJ~yelete. a~alt Allnak, . rnl~rt IS kötelesck a keb1itanács 
hal~ro1.atar t lllven végrehaJtall1 és utasi tAsait pontosan betar
tant. 

4:. A szórványok lelki gondozása a lelkészek feladata, 
ezért kotele~ck mmden hónap két vasArnapján déleiOUi, 
vagy déiutAm órákban, továbbá sátoros ünnepek alkalmá
val délelöUi időbcn mindig mAs-más szórvá.ny terUlcrén 
istentiszteletet tartani, valamint évenként és s1.órvAnyon
kenI legalAbb kétszer vallAsoscstélyt rendezni. 

5, A szórványokban tartandó istcntiszteletek alkal~ 
maval az énekvezi:~ lés rö l az eb'}'htizközség énekvezére aka
dályoztatása esetén a lel kész gondoskodik. 

A vallásos estelyek szerepei t Ichetőleg a szón'ány
ban lakó hivek lát jAk el. 

6. A szórvá.nyok lakó és i UIII~ 
tarius tanköteleseknek a i ta-
nitása céljából az 
portok és az iskolán 
ifjusági eg}'esUletck a I 
a csoportok lanitása és az ifjusági 
tetése az ö kötelességük. , 

7. A szórvAny terülctén lakó és beiskolázott unitá
rius tankölelesek támogatása celjaból az összes szórvá· 
nyokban lakó hivckböl .Unitárius Jótékonysági Bizottság" 
szerve:!endó, A bizottsá~ utján a tankőteles ruha, tovAbbá 
tan, hiltan és cnekeskönyv\'cl segélyezendök. ' 

8. Az unitárius egyház és az egyháZkÖZség kiad· 
\'ányában megjelenO ffizelek, lapok és könyvek a szór: 
vany gondnokok utján terjeszlendök. Az .Egyhá~közs~l 
köny"tár· a szórvAnyoknak mindenkor rendelkezésukre alI. 

9, A szórványok termelén lak6 lehetetlen szegé
nyekről an'akról, nromorullakról, szórványgondnokok Ja
vaslatának lehetőleg vaJó figyelembe l'étele mellett meg
felelő módon gondoskodni kell. 

Eddig tart a szabal)'Z3l 
A legfon tosabb szervezeti ren~el~ezés, hogy a ~~r

l'ánvgondnokok a hit és neveJésűgyl blzottságoalc taglal s 
Olt á. saját kerűletökre néz\'e II swrványugyek. előadÓI_ 

Lehelne arról is szó, hogy azok a swrvanygondno-
kok, akiket a közgyűlés, r.em választott ,m.eg presbílerek· 
nek, a presblleriumnak IS ranácskozó tagJar legyenek,. 

A presbiterium a közgyűlés által \'áluzlot1 hIVek
bői alakuld.n. ennek rendes: tagja más nem lehet, mini 
akii a kOzg)'ulés meg\'.ila.s.tt, A szórványok gondnokai 
helyileg oJy értékes ~olgálalot vegeznelc, hogy méJlán 
igenyelhetlk. ha idejök is van a. pres:blten Wéseken l'alÓ 
rC5zl'etelre, hogy a presblleriumnak rendes tagjai leeyemk_ 

A szervezés és fejlődés kezdetén \'agyu~k. A gya
korlati tapasztalatok is majd ul/IJulatáwl SZOlgalnak arra, 
hogy mely irán)'ban haladjunk. (I . ey,) 



A Mlss r.lóh tlz fclhlv6sa volt 
s egél y ezertjei hez. 

I\ r. ij!J~r.t'CHu lt\~ t "6"011' é\'Ckoou SOkall vol· 
Ink SIll!g\\ lLy éit s~\I l ö i ImJ l~kt~ 1 . I:\vOI é lő ifjak, 
nklk cg,~' t:lI O ll l j 1,l1Iulm l'mYlu k IlIi.\Jc lllntt órcztók 
1\1 1I 1I1I:\ ri uii t!~" h l\1'. sCj.ti IÓ, I:\mog:\tó ödcs:myz\; 
s,crf' t, \ I ~ t. M: Lllll fi\ ri n!! Mi ililzió hn1. hO~~"1I idő n 
k f' r"il~l\ll ilO).; ifj u fdo n,yujtOlhl ki sc!!it6 kC1.ól. 
1:lh\1I c I111l'U ukkor, 11mikor ti Icgllugyobb ,'ol t a 
~J\U I. :i~g cS 1~ g; lI t~ h l'Mbh II Illeg Iheles: II megnI
Hs ri' Óle l u(H! 8 II kll v.dolOIll :1 di p lOI1l11 és :l 1. 

MtH "hl."I· r~st'!~ rt. Sllj nOS II lUili he1Sv,ct nyomo
f usAg:1 flHg i'ugl·di mog II s~gélyozóst , merL fl, 

rorr:l~o k khlprulólJ!U\ \'1I 1l1Hlk S l'gyre kCI'csebb 
:11 :11 Ö$157. I'&, 1I111 0ly rondclkev.és ra :\ 11. Ezól't h :l 

I:\ rO!hl ol fl llI iss~ ió b itott 5lfl~ , hogy felszóllil,jn. 
nl'.okni. tlkik segNycket ólvev. lc-k egyetemi t~'llln l
m:\nvnik ltk'jo aln1l , hog,y jöjjenek il lJiv.ottsng 

• 
aegi ts(-g~I'O s sngél,V~ kijh.!SÖ1Wik \' lssMt6r it.éaé:\T ol 
Ull\sokllf, m:li fia /i\loklll, sr.C' lIvcdöket j mtl\ ss!U\ t\k 
hO"'tl t\V. l\le t pt\l,Vt~ elnyarésllher.. l,'elve lJocs:\j lot
Ill k IIJ jár!\ s 1l: \'elckcl nehev.cll, egyoukém jól 
IIIi'gfoIl IOlv!1 kUlIHllk cl Okol. de nugy ,"olt IeJ
kllnk mel:ll" \I lf \':\:m, :l 1II ikor m:\r :l! elsőre is 1\ _ , o 

l('gtcljt~!mhh 1II~'j;l' r t~:::sl'l, il g.\'l.'rmcknck :\ 1 édcs
:\lItl f~l~ ATmló h:\1I\8 sr.erotel,eyel ml:\Ikor. tunk. 
Al, I\ki k:o. pOIt 8 m:\ nun johh SOTsh~\lI Vi\ll , erzL 
hog,\ mi III erkiilc:!i kij l dess~gc. tt'lllljil. hog,\' 
\;:iutok mi\Tel I:n tozik. ~t'lllos:\k am·a1!bknt. h~1U'm • • 

h' lkN is userl :: cllIlek ereji!tól ö:::zlönöz\'e siot 
1111)$.1 !\ selPts~~s~gUnkr(', hogy másokh:m is meg
mi'nllll'~s\\k K \l'glln\!:I\bhfl t . il lelek tisr.ln es 
Ml\!t:\ kin~se i l , .\ kikcl meg illc l . fig'yclmer:r.enek 
f' sOTok('tll ken'slItIIl is II s:!\j:l l l(llkilk besr.~dere 
s Ii'kill t ~ck fi l i . nmil \' I\I:, hll :ir. l1nil:'\,r ills Misz~ 

íUhls lHr:lűl ki'lIU:\k l>t)h~!!ijnnek , :\Iuill~k rt>sr.le· 
l (lkb~1I ,tl\lt\ "l:::al nfil t::lh' l'\(.n' tit irolt Hlf\lelt,rnt'-1 
ero;,"t~hh SlÓ. il lelkiisR\t' rN SJ;tWll. l> tl lt"le! . .-\ 
Miss.hl Htll til ~\' ~Ih\u, tljbh miM 36,000 P?U
S'~I forllitott :\II;t\l:\b1\1\ st'gNyut'!sre. H!\ :uok, 
!\kiket $ej.!li l~· t.\ \·c1 ith' k 50n\1l ki.'rNiClhez $rgiteH . 
:1 k:\llOII ij~RZ('gekel hnl:\hól ,' is:;:,lt\l~ri te1H1k. nj 
1It'l\\ l': ell~k(,\.."'1 I('helne belőlo nl'\' t'llli. M " ohm :\ 
tlolgok l('fI\h\i\, i ... tNl tt'll ttjtl : l\legcrl~S ~S jű indu· 
hll, IUclj'r\' ll\lelh\h'll :\1 ilIntók :l1umk idl'jt'l\ Sí'
g:~l..,\· ekt'1 kt'rl~k t. ... S k:\Phlk . H~ml'ljilk 1It't1l e$:110· 
tlunk! iDr. w ;ki 93.k.·r. 

.Az UlIi,ár i lJ É rr 
g "'iWlli 111 g lJj h 

silÖ az vall
dá~ 'r' küz d ! 

L~,l kéS.z l nY ll l1d ij~ l~pra uj!\bolln adakoz
tak flo kÖVlltkozö liJ,yl\ nkfuu éi3 llgyUllkllek önzet 
~c n 1.It\ ~:t\tI' i, nki k H\ llgórtcu.ék, hoa:y 1l\ir61 " I\I~ 
~"Ó', I O.~'~ (lj t\k ,1~ ~tUUlea a!1V1I IItlukozók egy há
ZU1~k h , \ It, ~ k?swneté\. ca IIzt 1\ vigasztaló biz
!I\tást , hogy IIlmdűn fi llér a Illi\g!:\ id ejében igllzi 
Jólóte mény g,\' I\IH\lIt köllY\'eltetik el S7.tl.madt\._ 
s,ullk ~ iU\ és, t\~ Elet .. köuY,\'éhen is ... , Az ada.
kozó!. nCVel: ozv. kovcnd t dr. Wert·ss IJajosné _ 
1?ubreceu - ( f~rj e emlékére) 500 P. "itéz Kozma 
I~ e r~nc, altl\bOrtH\ ~l' Bp. - ~O P. - dr Tóth 
Györg)' - lO p , . I) imcny Mor.es. ÖZ \'. He'nd 00-
lI\onkos!\é és KI\hk 19\.v l\n - Csurgó - 5-5 P. 
'l'óth ~h h:\l.\' ~ V:\o - ·1 P. I\ rieger 'l'N.lIlásné 
(péte.rffy Gj'ongYl ke eSkih'ője :\Ikalmából) ~~ p 
Dim61lY Dones cs C9!11 kni Jenő (Sopron) ~_::! P: 
Cst\ ka J (\1\OS - Pestujhe l ~' - 1 P. IJászló Do
mokos -.00 p , PerselSSj'iijtés őszi hálaadó \i ll
nopan !\ kohitry-u tc~li tcmplomlml\ : 23 P. 87 f. 
no Missió-Húz rAkos-lI tcni templomában: O P. 6-1 f. 
!.smétult.en I\jtlnlom . u,. l~ ll;: eszi , n,\' ugdijalapol 
o~sz.es m:\gj' :l~orsZ:\g l l\l vc u.\k llek os üg,\' ünk b:l.
r!\t:l\lIak mcgertö SZo l'ct,eteue és fl.llnlldÓ lTond
j :l il.Hl, A szen t célm sz:\nl. adom :i.n~'ok~t al. 
Országos Kö z pont i Hilelszö vetkezetnél 
(\." NiIclor-u. ::!:!,) vezetett "Ny ug ." jelzésil bi
~l1\CO csekkl!\pon is be le bet kiild6l\i, 8 486 
szfunjelzes ul!ltt, Befolyó adom:\nj'oknt tU Uni
iflrius l~r l esi t6 lI tjl\ lI - mint eddig is - nyug
l:lzlI i fO~ l1 k . 

Blldi\ llest, Hl3-L X. ~. 
Hitrokoni St h'es \id\'özlettel 

.16: (1 11 .ltiklós 
Iclk~ iir.- c1nÖk , lU :t13p kezelőj e. 

Islentiszteleti sorrend 1934. november bóban. 
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UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 
SZEAKUZTlistGE 

ts 
KlAOÓHIVATALA 

LEGJUTAHYOSSAa

SAN ,.ELVESZ 

E TÉ S 

Könyvek kötését 
a legegysl~r~ bblöl a .le~ 
di szeseb kl'n telben. Juta 
nJ os árban ,,:illal --

TICHY REZSO 
könyvkötő 

IX. , Mária Valéria.telep 
6 J 359b. 
Levelezőlap hiniosra jövök. 

NÓI ÉS FÉRFIKALAP NAGY 
VÁLASZTÉKBAN - MODELEK 
UTA - ALAKITÁST OLCSÓN 

VALLALOK. 

PÉTER JÁNOS 
VIII ., BAROSS-UTCA 82. sz. ' 

NAGY 
ÁRON 

G 80 ft HHIHl fftHllPl 
Budapest, lX. kerület, 
Remete-u. ll. szaru 
Butor, epület es tUzifa. 
áll andóan raktáron . 
Telefon: 41-2-54. sz. 

berde lajos 
unitárius clpészmurer 

jutányosan vállal 
minden munkál 

Lakik : fL, Battbyany-utca -lS. 
Hó- és sá rclpőr is kiszil. 

Dr. TIHAN Y I 
GYÖRGY 

fogorvos rendelője 
Budapest, 1\-.. Pro
hászka Ottokár-utca 
S. szam - Ren
dei: 12-1!:'I és 
ór:\k alan. -
tarius betegeknek 
ked Y ez m eny. 
Il/iIIM kllllllítJl n,I,liI 

BUDAPEST 
VIII, József-utca 61 
TELEFON: 461- 81 

1-16ft Ernő, 6udllpUI, I . 61 · 
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