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Egyhaztarsadalml, hitéletI és mlsszl61 célOkat 5zolgal6 lap. 
Felel6s 5zerkeszt6: KOVÁCS LAJOS brass6i lelkész-esperes. 

k minden h6napban. Előfizetési ára Romániában éli 150 I '. n é. 5 Más DBúgakban ,""ek 

H U sv é t U t á n. 
Husvét ünnepe kalönösen alkalmas az unitárius 

hitrelfogás ismertetésére és er6sitésére. Ilyenkor a 
• szokottnál nagyobbszámn haUgat6ság jelenik meg a 

templomban, akik ünnepi h:mgulattal várj ák 3Z ige
hirdetést. A közelebbi husvét alkalmával is a világ
háborus helyzet borzaimuinak a rajzolása helyett a 
husvét igazi jelentőségére igyekezttlnk reámutatni, 
nem mulasztvn el a figyelmet felhivni arra, bogy a 
husvét az unitárius ember számára mást jelent, mint 
a többi keresztény ·egyházak tagjai számára. A kO~ 
lönbözó keresztény egyházak hitvallásában egyebek 
között a Krisz.tus testi feltámadása is fontos helyet 
foglal ej, amit sokan az igehirdetésben feltOn6en 
h8ngsulyózn3~ sőt bizonyitnni próbálnak. Azok, a 
kik szeretnek elgondolkozni azon, ~mit hallanak, ké~ 
telkedve, hitOkben megzaV2rV8, fejllket rázva fogad .. 
ják az ilyen dolgokat. Az unitárius ltitfelfogás semmi 
olyant nem tanit, ami az élet és természet lörvé
nyeivel, n józan gondolko~ással ellentétben áll, igy 
nem tanilja Jézus testi "feltámadását se. Ezárt tart
ják oz unitárius egyház szervezetén kivOI álló em~ 
berek közlll is igen sokan az unitárius vallást a leg~ 
igazabb és legtisztább, legérthetóhb és legtermésze-
tesebb vallásnak. ' 

Az unitárius hilfelfogás husvét történetében is 
magasabb értelmet lát, amely hitoilágával teljes össz
hangban oan, Az uDitárius prédikátornak pedig 
aligha lehet szentebb feladata, mint erre a magasabb 
értelemre minden lehet6 alkalommal ugy mutatni rá. 
hogy azáltal a hallgatókat a hit igazságában és tisz
taságában erősítse s az azzal kapcsolatban álló egy
házszeretetet növelje; hogy inditást adjon ann&k 
a meggy6a:6désnek a megujitására, felfrissitésére, hogy 
n unitárius embert egyházát61 és vallásá.161 semmi 
el nem tántoritbatja és el nem szakithatja, mert az 
8 hite világos 6s igaz. Aki az igazságot nem becsOli 
meg, aki att61 könnyen eltér, az kOnnyelmi1 módon 
elbom~lyositja magában az eIl}beri öntudatot, eldobja 
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magát61 a legdrágább kinc,et, mivel bten (elékesi
tette j érdemetlenné teszi magát arra a lelki . ado
mányra, amely az öntudatos gondolkozásban sálta .. , l 
lában a gondolkoz6 er6ben az Osszes teremtmények 
között t!gyednl neki, az emberJlek a kiváltsága. 

Pál apostol pl. feltétele, m6don beszé~ bogy 
célja érdekében nagyobb jelentőséget adjon sZ3.vai~ 

nak, amidőn azt mondja: .Hogyha a Krisztus fel 
nem támadott, akkor hiá~ .. al6 a mi prédikálásunk, 
de hiábavaló a ti hitetek is." Az Ontudatosan gon
dolkoz6 unitárius ember az apostolnak' e kijelenté
sében és figyelmeztetésében is a magasabb értelmet 
keresi, a mélyebb jelentőséget lálja s ezért (eltétel 
nélkftl, határozottan, minden kétséget kizárólag mond
ja, hogy Jézus testben nem támadott fel; s akik a 
régies felfogáshoz val6 ragaszkQdással még ma is 
ezt · hirdetik, azok nem értékelik az idők folyamán 

. messze előrehaladt hiUelfogas ttmaságának. a j6zan 
észnek és gondolkozó erőnek szent jogait. Egy kiváló 
unitárius prédikátor bizonyára .nem ok nélkftl kér
dezi : ~Miként lenne lehetséges egy láthat6 és kéz· 
zel foghat6 fizikai feltámadás? . .. Auayy isten. 1 

bölcsesség lenne-e az, amely több ezer éu'folyamán 
csak egyetlenegy 'ily eseményt. csupán egyel mu-' 
tatna lel 7". 

A hus.ét jelentősége tehát legjobb meggyőz6· 
désDok szerint nem a testi feltámadásban rejHk, ha
nem abban a magnsahb feUogásban, bogy Jézusnak 
haJála után neD150kára feltámadott a szelleme, amely 
hivatásuk tudatára ébresztette a magukra hagyott 
tanitványokat és áljárta még sokaknak a lelkét; fel
támadott és megujult életánek a hatása, atqely mind 
többeket állitolI knvet6i sorába; példaadása mind 
dics6bb fényben kezdett ragyogni s mind többeket 
vonzott magához; szeretet6n.ek 6s j6ságának ereje 
mind többek lelkében k .. dte éreltetni csodálato. 
hatalmát; Istenben való hite és bilalma lelkesit61eg 
h3tott azokr:!, akik foglalkoztak vele j az iguság végs6 
győzelmében való rendithetetlen hitét, melyl61 lelk. 
egészen át volt hatva, a történelem számtalan pé~ 
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déja jgazqlj8j t1letig8Zsás maradt a 13Ditása: "Ne fél· 
Jetek azokt61. akik a testet ölik meg. mert a lelket 
meg nem ölhetik"; megfjy6z6d4!ae mellett való szi
lárd megállása és eszméjér' való bátor önfeláldo
zIba a nagy, a liszta, a bizonyságtevó léleknek feJ 01-
mnlhat jj tlan példája, • igy tovább. Ha valakire, reá 
igszán b!ál a kés6 kor k01t6jének gyOnyOrften meg
fogtlJmtlZolt mély értelmO mondása: "Nem hal meg az, 
ki milli6kra költi dus étle kincsét, ámbár napja mul, 
hanem leráz.ván. ami benne földi, egy éltető esz
mév~ finomul", 

JtZUS éltető eszme lelt és marad Orokre~ Eb
ben van feltámadásának igazi jelentősége. 

Ha. new igy volna, ha nem igy éreznők, 3klH~l' 
Csakugyan hiáb3vnl6 a mi prédikálásunk, mert nincs 
felvilágosit6 és meggyOz6 eró . henner n'em. indit On
tudatos gondolkc.záus, nem táTja fel a tiszta vilá
gosságot, nem vezet igazságra; uem oltja belénk :lZt 
a tud8io ~ hogy eszményein khez és meggyőzódés(.ink_ 
hez, szép és igaz vallásunkhoz akárhol vagyunk, 
akármilyen foglalkozási, körben éljünk, akármilyen 
társadalmi osztályhoz tartozzunk: - élelünk árán 
is ragaszkodnunk kell s alkalmas és alkalmatlan 
idöben mindeneknek hirdetnünk azt { 

De hiábavaló a mi hittlnk is, ha nem ilyen 
alapon n'yug!zik, mert gyOngfl, e rőtelen és bizOIJyt2.
hn. Ha még mindig talál reánk is a h!igyom;1nyo5 
mondás, amit az egyházl bovat&rtózanaóságra nézve 
olyan sokszor lehet hallani akOIOnbOzó felekezelO 
emberek köo:OU, begy :IZért vagyunk ily~n, vagy 
olyan vallásuak, mert annak sztdettOnk, de magunk 
az unitárius hitfelfogás cáfolhatatlan igaZságáról 
mélyen meggyőződve nem vagyunk, akkor még ki
sebb megpr6báltatás idején sem tudunk hitünk mel. 
left szilárdan megállani. kitartani, az egyházért ál. 

, dozafot hozni; akkor könnyen megtörténhetik, hogy 
a legnagyobb szükség pillanataiban sokan magára 
~agyjók az egyházat, mert meggyengüln( engedik 
magukban a hit erejét, elhomályosulni a megismert 
igazságot; f az ilyen ~itnek nin9i l?iz:onYBqg(evő ; reje. 
csak szavai vannak, de feJtei n'incsenek· az ilyen 
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hit nem iga2~ hit, öntudatlan és igy hiábaval6. ~ 

Ha. most, husvét törtánetének a megujulá!lávD 
~II elmultával, ezt a jelent6séget megérljflk ~s átérez~ 
zak, akkor n Krisztus lelke feltámadott bennök, szel_ 
leme él és munkálkodik kOzOlt6nk. Ha. életOoo.kkel és 
tetteinkkel bizonyitani tudjuk, bogy érljQk vallásun
kat s: annak igazságát éa Iz6pségét mindenek fölé 
belyez'Zo.k; bu nemcsak ragaszkodunk a hithez, ha
nem annnk kflls61ei( is kirejezésl adonk. _ akkor 
nem biábavaló a mi prédikálásunk és nem hiába.' 
val6 a mi hilflnk, mert annak életé van. Akkor bus
vét flanepe nem ltesti reltámadúról beszél nekOnk 
ami eUentétben án az, ismert tényekkel és 'a j6za~ 
gondolkozással, hanem a lélek, a szellem, :lZ eszme 
és igndg 'ty6zetmét hirdeti, ami er6t ad, megnyug-
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tat s a háboru aggodalmai között is vezet a jobb 4s 
szebb jöv6 felé. 

Oh bár ezzel az érzéssel tudo6k várni mindig 
és Qnnepelni a husvétot s elmult hal annak bizlat6 
hatása kisérne az álet utam. 

Kovács Lajos. 

Épitsük ki egyházi életünket I 
- Fo)ytatás. - 3. 

Egyház.unk életáben ft dolgok és az események 
menete nagyon sok tekintetben érzi a 2-ik fögondnoki 
állás be nem töltésánek a hiányát. Azok, akik vala
m eJy,es betekintést ~zerezhcttQnk egyhállunk jelenle
gi élet~ irá nyitá!ánnk és vezetésének ~~g; feielós
séggel járó terres munkájába, mélységes tisztelettel 
tudunk dr G ál Miklós f6gondnok urrn tekinteni é9 
6sz!nte h álit érzf1uk az isteni gondviselés iránt hogy 
ö ilt v:m közöttOonk és vállalta sz egyházkor~ány
zás nagy u1unkájat. De kivánhat j a-e egyházunk to
vábbra is ~gyetJ c ll emhert61 azt, hogy a mai kOrül
mények közott :lZ egyházkormáoyz!isi mu'nkát és fe-

, leló"éget egyedOI vége~ze és vállalj"? Vagy olyan 
sze~éDyek leUflnk, bogy nem tudunk munkatársat 
állitoni a fógondnok ur meHé? Ezt aligha billné el 
bárki is kOzOlOnk és meddő kisérlet lenne b árki ré- \ 
.széról is, hogy erról u unitárius közvél~méDyt meg-

I győzze. Egyházunk érdekei kOvclelilt a 2-ik fógond
noki állá!'.Dak megfelelő személlyel vnló haladéktalan 
betöltését, 

Ugyane-ak a jelenlegi egyházkormányzásunk
ban észlelt hiányok vetik fel Dzt n kérdést is, hogy 
a jelenlegi vezetóség miért nem gondoskodott oz 
egyházi elnök helyetteséröl. Abból • fényból kiin
dulva , hogy eddig nlem adódtak olyan kOrOlmények, 
amikor ~z egyházi elnök ll.kadáiyozva lelt volna bi
vats li munkája teljesitésében, tebát nem volf szo.k
ség a helyettesitésél"e, bctorság és rOvidlátás volna 
azt áUitalli, hogya jö\'vue'n sem lesz szükség, tehát 
nem sQrgos a gondoskodás, 

A multban ezt a tisztséget ás munknkört az 
eyyházi főjegyző tOltOtte be. Aki ismeri szt a ha
táskört, melyet egyházi törvényeink n rőj egyző ré
száre az egyház kormányzását és közigazgatását il
letőleg meghatároznak, az előtt sUgaa közOmb"s, 
hogy ez az állás be van-c töltve, illetve annak ellátá- . 
aával meg van-e bízva valaki. 

A legnf6bbi E, K. T. T. O,lesáról az ·egyházi 
pénztárnok vett fel jegyzőkönyvet, aki világi ember. 
'Ez tudomásom szerint nem fordult eló a történelem 
rolyamán. 

Az utóbbi id6ben tObször~ bllUunk e~ybázköz
igazgatásunkkal kapcsolatoJan !lZ Elnöki Tanácsr61. 
Ilyen egyházi hatóságol 8Z érvényben leveS szerve

. zeti törvény nem bmer. Az utóbbi 2 ávtized alntt 
azonban a Ryakorlatban találkozunk velc. Az E. K. 
T. által készitett uj törvényjavaslat már felöleli és 
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megb lltáro:o:zn összetételét és .hatáskörét. Korábban 
111 Elnöki Tanács taruai voltak: a pOsp?k"! fl f~gODd~ 

k k sz egyházi fójegyz6 és az egybbl referens, 
:~eg~s~itve szobég szerint az. elintézendő' kérdés 
uakreferensévcl ' vngy szakért6Jével; hatásköre pe-

d · E K T elfVik illésélól a másikig eJnyu16 12' az . . . t>J '" 

időközben az E. K. T. hntásB:öre alá tartozó, halasz-
tást nem tQr6 ogyekben való intézkedás volt. A. gy~-

~ korlal megmutatta ezekben nz időkben az ~IDOkl Ta
nács fontosságát és szQkségességét. Azért IS szQksé
gesnek tartjuk egyházi szerve',ielOnk kiépitését, hogy 
legalább az Eloökl TZlDács ne legyen kénY,lelen cson
kán vezetni és intézni egyházunk Ggyett ézekben 
8 nehéz id6kben. ' 

Egyházunk tObbi tisdviselói közOl, kOlönösen 
az egyházi kOzig~zgatást tekintve, igen nagy fele16s
séggel járó hatáskört tölt be az. egyházi titká: vagy 
referens. Az ó vállaira nehezedik az egyházI köz
igazg3tásnak nemes ok szellemi, de technikai . mun
kájának SZ irányitása is. V nIamikor . a p'OspOki tit
kári teendők ellátása is az ó h3táskOrébe tartozott. 
(L. a szervezeti tOrvény 255-278 §) A szét válasz
tásra az elsó lépések 1917-ben törléntek. Akkor a 
kísérlet neM járt sikerrel; ~ kérdés még nem nyert 
-törvénr..esitést, pedig a gynkorlatban már 1919 óta 
szét van választva. Minderre, ha csak érintve is, 
azért biv.1tkozom, hogy mindnyájunk előtt tiSztán 
álljon az a t~ny, hogy egyházunknll k tz utols6 négy 
évtized nlat! állnnd6an nO~ekedó adminisztrációs 
munkáján3k n követelménye n gyakorlatban miként 
t(lrte át a törvény korlátnit ~s kényszeritette alkal
mazkodásrll 8Z egyházo I. Egyházunk jelenlegi hely
zetében átmeneti megoldásként 3Z egyházi titkári 
teend6k végzésével ideiRlenesen a tordai lelkész van 
megbizva. Mi e h elyen is elismeréssel vagyunk tor
d'ai telkész nfiával szemben, aki e tt.rhes munkát végzi. 
Azonban az egyházi titkári állás jelenlegi formájában 
sokáig fenn nem állhat. A lelkészi L áUás már maga . 
is a jelenlegi viszonyok között az ember egész mun
kaerejét igénybe veszi. Az egyházi titkári állás mun~ 
kaköre js egy ember szellemi erejét és ide jét egé .. 
szen igényli. Éppen ezért ennek a kérdésnek jelen_O 
legi megoldása nem szolgálja és szolgálhatja az egyház 
érdekeil. Az egyházi titkári állá's, mint melIékfoglal
kozás, nem kezelhet6, dp. nem lehet azzá s111yente
ni a lelkészi áUást sem. Egyházi ~rdek tehát, hogy 
ez a kérdés minél hamarább végleges megoldást 
nyerj en. 

Tudomásunk szerint az egyházi pénztárnoki 
valamint az irodavezetói állás alkalmas munka~ 
er6kkel van betOltve, ami minden bjz~nnY81 az egy
ház k~~igazgatási munkáját sok tekintetben meg. 
kOnnylh. Azonban itt is, mint egyházunk minden 
más kérdé!ében a megoldás csak lideiglenes. Az örök 
refrén itt is felcsendOl: "Épits11k ki egyházi életOnket." 

Egybázunk életében mindig fontos szerepe volt 
az e9yhdz.i bir6ságoknak. Meggy6z6désem szerint az 
egyházi fegyelem kiTára történik, ha az .zervezeti 

, 

törvényben meghatározott fegyelmi és közigazgatási 
biróság megs,zervezése további' balogatá!t szenved. 

Hasonló a helyzet az állandó bizotlságokra 
nézve is. Ezeknek a tpultban az volt a feladata, 
hogy &z3:kvéleményezést igénylő Ggy.ekben rendel- • 
kedsére álljanak az E, K. Tanácsnak és szo.kség 
esetén még önáll6 inditványokat is terj cszthettek 
elő. Ezekre 3: bizottságokra ma ép o lyan szo.k!6g 
van, mint voa ,, -multban. A legutóbbi E. K. T. T. 
gyGlése is, mely részben bivat"'i;8 lett volna a ren
des évi f6tanácsi gyOlést pótolni, a tárgyalások so
rán nagyon nélk'OlOzte ezeknek a bizottságoknak 
8zakszero' jelentéseit és a jOvőre vonatkozó irány toO r 
mutatását. Ez volf az oka annak, hogy akik a A:YO
lésen jelen vol~ak, alig nyerhettek bepillantást az 
egyház gazdasági, pénz11gyi, nevelési és missziói, ko.
lönösen p'edig a Nyugdijintézet Qgy;ei.he. Nem tagad
h ató, bogy voltak, akik a legjobb akarattal és szor
galommal igyekeztek előterjesztett jelentéseikben (pl. 
Adorján G.: A Bors hagy.ték) a val6,ágnak meg
felelő helyzetet elótárni, de mindeniknél biányzott a 
szakbizottságok előzetes felOlvizsgálás8 és megjegy
zésekkel va16 ellátása. Igy csak mint egyéni szem
szOgből összeáUitoU és elóterjeszteU jelent~seket ve
~ette agyOlés fir;yelembe és fogadhatta el. 

Kttlönösen érezbető a Nyudijbizottság munká
jának a hiánya. AzelOlt er;yháJi étetonk egyik leg
fontosabb kérdése volt a Nyngdijintézet. Ma nem 
ludunk r61a semmit. Pedig ezl illetőleg tOrténtek fon
tos és az egyházi tiszlviselc"5i kart anyagilag is érint6 
intézkedések. Azonban hogy a tisztviselői k3r által 
megajánlolI (vagy haUgatólagosan belenyugodott) 
50% , kal felemeli dijak a nyugdijasok kOzOIl hogyan, 
milyen kulcs szerint osztattak fel, arr61 nincs tudo .. 
'm ása az egyházi tisztviselc"5i karnak s még kevé,bb' 
az unitárius közvéleménynek s lehet, hogy még ma
~uknak a nyugdijasoknak: se. A többi magyar egy
házak már ré~en mégszervezték ezeket a hizottsá
gokat és b.i~dilollák mOkOdésükel. 

Akik. valamennyire ismerik a legfőbb kormány .. 
z6i é, végrehajtói szervanknek a jogtOrténeti fejlódé
sét bizonyára megértik azoknak aggodalmait, akik 
ej:lyházunk félt6 szeretetétő! indíttatva !.Qrgetik .8Z 
ideiglenes állapot megszOntetését és nem.. fQ.gnak)6-
akaratu szándéfr '1ikban a ,.kákán is csom6lieresést" 
látni. Nem vádolbat6k tehát azok, .kik egyházunk 
sorsa és jOvője feleU 8ggódva{~a jelenlegi helyzetb61 
ad6dott snlyos problémák megoldása feleli tOpreng
nek, azzal, hogy bizonyos ködszer'O fátyol takarja el 
.zema~ elói a val6 belyzetel. Fel kell tételeznank 
mindenkír6J, aki ehhez a kérdéshez hozzászól, hogy 
éppen ugy látja az akadályokat, a nehéz!égeket, 
mint bárki más. Ai egyházi élet kiépilését azért 
sbrgetjOk. hogy az Elnöki Tanács, mint kormányzói 
és végrehajtói szerv, az E. K. T. mellett halasztást 
nem tOrG Ogyekben intézkedési felhatalmazást és vég
rehajtói jogot nyflrjen az egyházi élet irAnyitásában 
és kormányzásában, még azon esetben is, ha a szo
kásos évi E. Fóta,nácsi gyOIések nem lennének meg .. 
tarthat6k, magán hordozza a választások utján ráru
h~zott joguál fogva az unitárius kOzbizalomllak hely ... 
benhagyá,ál. (FolyI. kOv.) 

Máthé Sándor 
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Legközelebbi teendöink egyházi 
életünk jövó biztositására. 

Korábbi cikkemben egyházszervezetQnk kiépi
lésével kDpcsoJntosaD AltalAnosstigbaD foglalkoztam. 
Vonatkozó megnyilatkozások, személyes beszélgeté
sek azt mutatják, hogy ft kérdésekkel részleteiben 
is foglalkoznunk kell; tetté kell váltani az elméJke-
9~seket. Dr. Gál Mikl6s fógondnok urral való sze
mélyes beszélgetésem alopján 8Zt láttam, hogy tordai 
kOzponlonk lelkiismeretesen ddJgozik, sokat t~s:z egy
há2szervezetOnk kiépitésére, meglevő ' értékeink meg
tartására. A nehézségeket ott is látják, igyekeznek 
áthidnlni s minden munkakészséget, segilséget szive
sen fogadnak. Teljes mértékben bizva vezet6inkben, 
legyQnk segilségQkre legalább annyiban, bogy oly 
kérdések megoldására, melyhez az egyetemesség , 
segitsége szQkséges, kivihető javaslatokkal szolgálunk. 

Az Unitárius Jövendó az egyellen lap. melyben 
az .Iá~bi kérdést feJ' lebet vel ni. Meg vagyok gyo
zódve, hogya megbeszélések eredményének alkal· 
mnzásánál egyházunk vezetősége, és a lap szép sike
reket érhet eJ. Az utánp6tlás kérdéséről van sz6. 
Sok:m oly véleményeliet h3Dgozlatnnk. bogy ily 
irányban mo. idő- és munkapaz3r1ás dolgozni, mert 
az uj Európa kialakulása kQszöbön van és a kérdé
sek önmaguklól fognak megold6dni. A' természet
tudományok a semmiből val6 keletkezésnek ellent
mondanak. Mindenki a sflját életéből is tudja. bogy 
mindenétl meg kell dolgozni. Azt is mondják, hogy 
az utánpótlás kérdése nemC9ak bennönket, hanem 
minden kisebbségi egyházat érint és azt egyetemle
gesen fogják megoldani., Erre sem s.ijabad várni, -mert a mi munkánkat akkor sem fogják mások el-
végezni. A kérdést csak anyagi áldozatok hozásával 
lebet megoldani, tehát jobb ezt mennél hamarább 
megkezdeni, már csak a tókegyQjtés elve alapján is. 

Első lépés volna, bogy , a jelen cikk minden 
olvas6ja, unitárius iskoláink vezetői és ellenörzoi, 
egyházközségeink lelkészei, gondnokai s szQlók min
dennapi gondjaikat félretéve tehetségkutatókká vál
nak. Seregsze~lét tartanak környezetokben s ha a 
4-7 osztályosok közt olyan fiukat vagy láo;,:okat ta
lálnak, kiknek tovább tsnittatása érdemes, azokat 
feljegyzik. Majd tanulmáoyozzák a gyerekek kOrnye
zetét, családi és ap.yagi viszonyát s igyekeznek meg
állapitani, hogy a uftlók vagy rokonság egyo.Ues 
ereje vagy a falu, egyhúkOzség nem v61nll·e képes 
8Z if jut faniltatni. A tanittatá.s alatt gazdasági, ipari 
kereskedelmi vagy középiskolai továbbképzést érlek. 
Ennek a kiválasztásDak 's egyházi utánp6J.1ásr61 való 
gondoskodásnak az kell legyen a célja, hogy föld
mivelő népftnk és gazdatársadalmunk szinvonaUl 
emelkedjék. Értelmes gazdára az uj Európáb9.n nD
gyobb szOkség lesz, mint a multban volt valaha. 

y Amennyiben az értéket felfedezte valaki és ugy 
látszik, hogy 3 szQkebb környezetben nem hlálha. 
tók meg az any8Jli eszközök, akkor a közösség se-

• 

gilségét kell igénybe venni. Sokszor már az is ",lég
séges, ha a mester megtalálja a tanulni vágyó tanit
ványt. Jó ipar~sokl61 Brassóban gyakran hallom, hogy 
nem tudnak l.nast kapni. Más esetben 8Z iparos haj
landó ruházm ,6s élelmezni inasát, de nem tud la
kást adni. ~indezek elhárithat6 akadá.lyok. Városi egy-

, házkOz.!Iégemk megfizethetetlen szolgalatot tehetnek 
~z uton II ~alunak, viszont hálára kOtelezett értékes 
Iparos. osz~allyal b6vOI városon a hivek tábora. Az 
értelm19ég.l p~lyákra kiválasztott ifjuság továbbkép
zésére uOltárIus felekezeti középiskoláink nincsenek. 
Más feleke~eti közép_is~ol~nkban azonban elhelyez. 
het6k yolnanak 8Z urutárIus fiuk es lányok. Termé
szetes, nem szabad csak a papok és tanitók után
p6t1ására gondolni; orvosokra, Qsyvédekre mérnö
kökre is szQksége volna az unitárius társad'alomnak 
Elké~zeiésem e tekintetben az volna, hogy városi 
egyhazközségeink a n6szövetségek utján anyagi te~ 
hetségo.knek megfe~eI6 számu tl\nul6 ifju napi élel
mezését biztositanák. Biztos vagyok benne, hogy még 
a mai szQk lakásviszonyok közt is meg ~hetne ol
dani "I,káskérdést is. KörQlbelQl40,OOO-en vagyunk 
nnitáriusok Romá:qiában. Nagyon szomoru volna, ba I 
közösségi erőnkre támaszk,odva nep:t tudnánk 30-40 
fiut és leányt tanitl . tni 18-20 {középiskolában 
ipari , 'kereskedelmi és gazdasági továbbképzésre: 
Azokon kivOl , kiket szOleik tanittlltnnk. A'z ipari, ke. 
reskedelmi és gnzdnsági kiképzésnél, csak 8Z els6 \ 
év, a ruha jelentene nehézséget, mert a második év- \ 
tól kezdve a tanuló munkájának értéke már nagyobb, 
mini n létfenntnrhlsára forqitandó összeg. A 20 kö
zépiskolás fiu és lányból kiteine az az utánpótlás, a , 
mit társadalmunk természetesen fejlődő 5Zllkséglete 
kiván, vagyis évenként egy-két pap és lanitó, a tObb
let pedig a közösség segitsége állol emelkedvén ki 
osztályából annak igazi vezetője és nem elnyom6ja, 
s kizsákmányoJ6ja lesz. 

A vonatkozó tervezgetésekkel szonban nem sza
bad sok időt elvesitec. ' :. A mO.!lt következő tan
évben már meg keUene kezdeni az els6 sorozat ta
nithatását. A f6hat6ságunk .más felekezetek t~nitó
képzóiben, kOzépiskoláiban vagy nz állami iskolák
baD bizonyára biztositani tudja a szo.k.!I6ges belye
kel Első sorban meg kell találni a tebetségeseket és 
ezzel párhuzamosan 8Z anyagi fedezetet. Az Unitá
rius Jövendő az elókészité.!lt .!Izivesen '/41lalja, vagyis 
elfogadja a tanulni vágyók jelentkezését és elókésziti 
8Z önként nyujtand6 segélyek jegyzékét. Az iskolák 
megválasztásánál a törvényes formaságok elintézésé
nél bizton számithatunk e g y h á z i vezetóségank 
támogatás4ra. 

Kezdjo.k ez évben 6 fiu és 4 leány kOzé'piskolai 
taniUató.sával és annyi ifju ipari és' kereskedelmi ki
képzésének megkezdésével, a hány mester és tanit-
vány jelentkezik. :. 

I I KérGnk mennél több erkölcsi és anyagi ,meg-
nyilatkozást! ' Dr. Kerekes Jstván. ! 

• 

I 

• 

• 
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Örömmel adjuk közre a renDti életbedg6 cik
ket, amely gyakorlatilag óhsjtja szoJgá,lni a jov~t. 
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figyelmébe ajánljuk. Az U~iláriusl . Jo.vend6 ~ár ko
rábban felvetette a lelkészI és t801l61 utánpótlás kér
dését s az E. K. T. T. gy~lélléD is volt szó róla, de 
az Agyben eddig uA:yszólv,n semmi se történt. Két lelké
szi állás már Ores s ft harmadikkal is szrunolni 
ken, esetleg tObbel is - s nincs kivel betölte~i. ~e
vés felekezeti iskolánk számára nincsenek UUJtáfl~ 
tSDit6ink több helyr61 S2 énekvezér is hiányzik. Rö
vid idG ~Iatt nagy bujok kOvetkezbelnek, ha idejé
ben gondo!kodás nem történik. A továbbmen6 után
pótlás is egyházunk fontos érdeke, mert tanplt em
berekre, akik vezetők lehetnek ; jó, szorg~hrias és 
becsQletes 'iparosokra s . kereslcedókre j képzett és 
másoknak is példát ad6, másokra is j6 hatást gya· 
korló gazdákra kétségtelenill sztlkség van, akik ke· 
nyérkeresó foglalkozásuk m~lleU :lZ egyháznak és 
egyházközségnek b erOss~gei leb.elnek. Az id6 és a 
helyzet silrget, tehát :l kiválasztás J;nunkája s ahol 
9ztlkséges, a segités megadása halndéktalnnul bein· 
(Jjtandó. Nem lehet ura várni, hogy a kiválasztott 
mennyiben teszi mélt6vá magát a segilségre, mert 
enel a módszerrei sok jó tehetség elvesz az egy· 
Házra nézve s utánp6tlás nem történik, ami pedig 
nfinden körOlmények kOzött cS:lk h:lsznára válhatik 
az egyháznak. A kiv:1lasztásra hh8tottak felismerő 
Képességében és jóhiszemQ eljárásában meg kell 
bízni. 

Az Unitárius Jövendó szivesen ad helyet az er
re irfrnyuló hozzászólásoknak. A szervezés munkája 
első sorban nz egyházi vezetőségre vár, de szo.kség 
~eté~ a sz((rvezést és i'rányitást is vállalja. Szolgá
latainkat szivesen ajánljuk f~l 8Z egyház érdekében , 
s t61ttnk telhetőleg minden tekintetben rendelkezés
re állunk. , 

) Szerkesztö. 
• 

Az összhang. 
, 

Egybázi F6bató,águnk a kormány igen belye. 
intézkedése alapján elrendelte az iskolai (inekkarok 
szervezését. Szép és felemeló gondolatból"fakatlt. in
tézkedés. Célja az,' hogy azok az ifju szivek átérez
zék, 6bpjbák és ápolják mindenben ~s mindenkor 
az ö!Jszhang,?t. Hogy hivatásuk, pályafutásuk és egész 
életOk olyan összbangboz legyen hasonl6, melynek, 
Qtol.s6 akkordja a megdicsóOIés. Hogy törekedjenek 
uQnetlentU II valódi, igazi békességre, az ig~zság és 
szeretet gyakorlására. 

Az összhang eszméje azonban iDem csak a gyer
men lelket kell, hogy az emelkedés • áhitatára, len
do.letére reá.birja, a feln6ttek szivének liurjait is 
rezgésbe kell hozza. Hisz ez a világ amilyen nagy 
a benrte megnyilvánuló rend és egység épen olyad 
csodálatos. Alkotó résaei izekre, elemekre bontba- ' 

• 

, 
. t6k s titkainak felismerésében évezredek 6ta kutat

vá· fáradoz az emberi elme. Szemlélete hol magasba 
emeli, hol mélységbe zuditja leikOnket, végcéljának 
megbatározás4ba pedig még a bölcsek feje is bele
szédilI. ÉrezzOk, bogy a végtelennek gondolata a 
Teremtő iránt va19 h6doló !imádatra indítja. Egész 
val6nkat lebilincseli a beláthatatlan világegyetemben 
uralkod6 összhang s indokolt, hogy a láthat6 és lát
hatatlan val6ságok egyezóen zengik az Urunk di
cséretét . s összhangz6 -Snekben magasztalják szent 
nevét. j I 

, . E teTmészeU .összha.ng mása tapasztalhat6 a 
szellemi és erkölcsi világ életében, az emberi lélek 
egészséges, ép, fokozatos fejlodéséhen és befejezett 
voltában: a tökéletességre val6 törekvésében, 8Z is
tenhez való közeledésében. Mert csak az az ember 
érzi s tudja igazán, mi az Isten képe 's hasonlatos
sága, kinek élete összhangban van a \oilágrenddel, 
az erkölcsi törvénnyel s a szellemi lét feItételeivet j 

csak az lehet boldog, kit nem (\znek; gyötörnek el· 
érhetetlen vágyuk; Kinek lelkiismerete tiszta. csön
des s egész élete - mégha cSak egy kis körben js 
- fényt és meh;~get áraszt. Jézus éléle, tanai 5l ... 'E:n 
páratlanul magasztos ÖSSZhangban fOlytalf le, hang
zottak el, s a szivek hurjain sz idők végezetéig bol
dogit6an rezdOJ át, mint Bngyali karok égi hima ' 
nusza. 

Ám, noha a természeti és szellemerkOlcsi Uit 
ez összh~gjú.t lelkilnk epedve. s6várogv3 sejti, mé- ' 
gis csak mintegy fátyolQn át észleli. A visszhang, a 
másolat, az utánzás csak halvány képe az eredeti
nek 9 mul6 alkotásokkal alig képes DZ ember meg
közeliteni az örök eszményt. Bármily elragadóan 
tQkröztet!k is vissza :l?hidias szobrai az arányok ré
vén a formai szépséget, a kellemet, a magasztost ; 
bármennyire hiven fejezi kUa [IDttvész vés6je, ecset-
je a kedélyállapot, a bangulat hullámzását, él0.lél, 
lelket lebelIve mjntegy akóbe: mindam'3l1ett éreza 
2ttk, hogy az eszmét márványbttn megtestesiteIrl, 
avagy nz eszmény. megdicsóHés~t vásznon felU1ntetni 
amilyen nagy, épen olyan nehéz feladat Kevés mti
vész aratott j61érdemelt babért. 

Annál csodásnbb varázseróvel hat lelkOnkre, 
, • • I 

kedélyvilágunkra az élő és zenei bang összhangzó 
szépsége, melyet az áhit8~ keltésére és fokozására 
ut61érhetetlentU alkalmas zsoltárköltés.zetQen tap,asz, ) 
talhatunk 9 meJyet már '8 szent hajdankor v~a8z
tott népe' s a klasszicizmus o.de, tiszta légkörében 

~ ' ;" '1 
élt görOg nemzet ismert, méltányolt, élvezetl és part ... 
fogolt. Mégis csak Haydn zenereformátori mOködé- . 
s~hez fQz5dik e milalak megalapítása, ki miDtegy 
120 szebbnél·szebb symhoniájában a IzenemQvészet
nek megannyi remekeit hagyta OrökOl az ut6kornak. 
Avagy a másik 6riása ennek az isteni adom/ánynak : 
Beethoven, a ki élhetett szelleme alkotásaiban. f6-
kép a symphoniáiban az orömöt, keservet, a lázon
g6 inpn).atot és lecsendesOlt kedély t, az ábrándodst 
és rajung6 lelkesedést olyan hiven és természetesen 

• • 

• 
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tolmácsoJja, hogy mOvészi lángelméje e16ft a nagy 
mOvészek is meghajolnak. 

Szálljunk most alá az elérhetetlen eazmák, ma
gasan szárnya16, merész gondolatok világáb 61 a föl
di ember kOrébe. SzivQnt, Ielkonk valódiságra vá
gyik, energiánk igazi boldogságért kQzd s aZ I ossz~ 
hangot nem álom és ábránd képében, de megvaJ6-
sulva akarom látni. Jó gyermekekkel megáldott csa
ládi tOzbelynél, virágz6, hitbuzg6 gyQlekezet kOzOIl, 
reménydús ép növendékek intézeteiben, megelége
dett, mivelt tÚ'sadalomban, békés, boldog emberek 
fiai kOzt, itt keresem, itt találom meg, itt élvezem 
azt az összhangot, amely után lelkem eped, a 
melyárt naponként imádkozom. , 

Kovács Islván. 

, , 
Jeles mondások. 

IV. 
Olva. közben "'Jegyezte NAGY BÉLA wlÍtárlu lelkész 

AJÁNDÉK. 

Xenocrr·tesnek Alexander Magnus ajándékul kOI
dOtt 38 talentum Dr~nyt.t. Xenocrates a kOveteket 
meghivta az ó eRyszerQ ebédjére. Másnap kérdez
ték a követek : Kinek számolnák át az aranyukat ? 

Hát nem láttátok a tegnapi ebédemen, bogy 
nekem ilyen n s:gy kinc!l~!!-nc3en szdkségem. 

Sokrates' soha semmi ajándékkal és adomány
nyal senki meg nem gyozbelle. (Plutarch:) 

Barcsay Bomokos any6sának névnopi ajándé
kul valami finom vád.kat keresett, de kifogyott a 
pénze. Kérdi a kereskedótől: Nincs ilyen esetleg Ösz~ 
szetOrve? Van. Kdldje el ... EIkdidi . \ . A .legény 
a folyó,6n a megbeszélés alapján elejti a ládát. No 
most mind összetOrt I O.iszeszalad S ház. N érik a 
kárt l Mi volt benne ? Barcsay felsOlt kieszelt tervé
vel. A vá28 darabok egytől-egyik finom selyem ps
pirba voltak pakolva. Barcssy szalad a céghez do
hOsen. Mit csináltak ? Hát kérem csak nem kOldheti 
egy világbirl1 cég a cserepeket egy olyan nagy urnak 
rendes pakolás nélkül. 

-
AKARAT. 

• 

Az akaratnak jebzava: Győzelem minden áron. 
(Bársony István.) I 

• 
Az akarateró' minden testi er6nél fonatosabb. 

(f. w. Foerater.) 

• • 

• 

• 

Vásároljon az 
• 

ELEKES 
• 

, 

könyv és 
pqpirOzletben. 

• 

I 

Akácvlrágzás. 

A májuai akácvirágzás a Ulrelem tavasza . FOr
tOs azépsége, mézes illata a szerelmes aZÍvek muzsi
kija. (Hock Jónos.) 

j; 
ALKONY. 

Az alkouy bizonyos fino~abb aIkohisu lelke~ 
számára, mintha megnOvelné a szerelem OrOmtU 
(Slandhal). . • 

, AI.Á Z4TOSSÁG. 
, Ag~toclesl syracuzai fejedelem, egy fazakasnak 
volt a fIa. Asztalára , c5~rép edényeket is r3katott, 
hogy alacsony származását el ne feledje. (Plutarch). 

ALKALMAS. 
• Nem mindenki alkalmas mindenre de 

deoki val6 valamire. (P. Trefan LJ ' 
mm-

I 

ALVÁS. 

Meggyőződésem szerint az vét a legnagyob 
mértékben. egészsége és élete ellen, aki "nem alszO 
eleget. A tulsok alvás bár nem egészséges, soha nem 
lehet oly káros batásu, mint az elégtelen alvás. 8 
6,a; alvás az egészségtan szemponljáb6l feltétlen,l 
helyes. (Dalmady Zoltán) , . ..:.-

. ANGOL. 
. - Az angó)ok ' szórakozásból és rDgeszméiktól Ille· 

nektllendók utazni , mennek s az utozás alatt beteg..i 
ségftk még nagyobb mérvb9n vesz rajtok erót. , 
. (ponson du TerruilJ 

A legokosabb angol is naponként egy 6rán át 
OrDlt, megjelenik nála az Ongyilkosság' démon3, mely 
az . ország Istene. (Standhal) 

• 

Angliába érve az elmésség és a lángész 250/0-ot 
veszit értékéból. (Slandhal) , 

S6.Q'!mi sem oly szép, csodál:llra, Imélt6, elér· 
zékenyit6 a világOD, mint amilyenek az angol tá
jak. (Slandhal) 

BlzIOSl16s1 a legelönyösebben 

azEIsö Romániai , 

Temetést Biztositó 
R. l-nál (azalőtt G. SZAVA BS A. SZAVA) 

kölhet. , 

Brassó, Weiss Mihály-u. 35 
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SZEMLE. 
, , 

Dr. Gelei József főgondnok előadásai. 

MegemlékeztOnk már arról, bogy dr. Gelei {6-
zse' egyetemi taDár, 'egyházi fógondnok tudománY~lJ 
mnnkásságáru af .pémelországi) tudományos kOrok IS 

(elfigyeJtek 8 ennek al:lpjá~ több ?émet ,t~dományos 
inhSzet e16adás tartására blvtP. 'meg, amInek kOze~ 
lebbr61 eleget tett. H~z\atérése . után . a sepsiszent-

. györgyi UpitáriulI Nószövetség \meghivás~t ~ fogadta 
el meUyeI kupcsoiatban március 29-én, virágvaslir

.... n~p délelőtt résztvet~ ~Z \lAitári~s istentiszteleten és 
az azt követő évi egyházközségl kOzgy61és6D, mely
nek keretében az elb::mgzott üdvözlésekre válaszolva 
a cselekv6 emberről beszélt, mint igazi értékről. 
Délután a N6sz0vehég által rendezett mOsor kere
tében l' A valláserkölcsi élet a nevelés szolgálatá· " , ' 
ban" eimen tartott 3 figyelmet és érdeklődést egé-
szen lebilincselő előadúst) Ibivatkozva németországi 
tapasztalataira és részletesen kifejtve, bq,iY hit nél· 
kül nincs boldoguláS, Másnap a Népmllvelési Bi
zottság eÚiadássorozatának n keretében szintén a 
nevelés kérdésével foglalkozott, szélesebb alapon. A 
~tdnő előadásokat a nngyszámu közönség szOnDi 
~pm akar6 t lO pssnl és kitörő éljeDzések~el köszönte 
meg, 

A közgazdasági tudás méltánylása. 
, I f III, I 

Örömmel adunk hirt arról, bogy közguzdasagi 
tuaó,ának és tevékepy,égének elismerá,éill 1és mél-

I '1 'Il P ~ • I. \ , l , 
, tilnylásáu\ dr, Szent·Iványi Gáborr61. "háromszéki 

unitárius egybázk'Or érdemes fell1~yeló gondóokár61 
a sajtó is n :lgy lelkesedéssel emlékezik meg_ Az Er· 
délyrészi Gazduági T anácsnak és n fOldmllvelés· 
Ogyi minisztérium erdélyrészi kirendeltsége mellett 
mllköd6 válem~nyezó bizotlsáRnuk eddig is tagja 
volt j mo'st a Pénzintézetek Központjának n vezetó
ségébe választották be, ami közgazdasági képessé
geinek Qrsdgos viszonylatban való elismerése. Gra~ 
tulálunk, ' 

e s p e r e s. \ \1 1 ' \ .1 \\, 
\ , ; \\ l l \ t \\ 'l l , 

Dr. Csiki , Gábortl \ 8 'Misszió Ház lelkészét, a 
Duna~ Tiszamenti egyházk.ör fspnesévé választotta. 

" \ \ 
Unitárius lelkészi konferencia. ' \ " '-.I 

Az unitárib~ le\kéftek ápr1lis íl8';:"!,\fns~'k~
zOtti tdóbeu' Ml611~frÖ~\b. \ \onareh'bf9.t , tartan.ak a 
kOvetkez6 tárg~rozaUa1' \ t \ ~,\. ...... , ;;, .\ 
~ .. ..,. ,r ' , , ... . ""' ~~ ' \~ " ~ . ~ 

1.-, Aprilis ·in, d. e. 10 órakor Onnepél~s 
,tmegnyitó ,i!ltentisztelet, mclyen~á,~~~\ ~~~ fA-, 
00\ prédIkál Kelemen Imre -és '1:degnyit6 besddel 
tart~lirt Andor Jelkészkor\ elnök. Ezt követi ';,:.:' . 

, ~~~iszt. ~zaxi. :Miklől pQsp~k ,1r \e'tGadát~~~, .. 
"Hlvatal é. bivatlisl' cimen. 

, 
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3. Délután Simán Dániel el6adása "Az un1t'~ 
riua lelkész az uj vilag kQszObéu'" cimlJlel. 

4. Április 29-én" délelőtt dr. Kovács Lajos tart 
el6adást "Az ujszövehég mni problémái és az uni
tárizmus u cimen. Elt követi 

5. Dr. Abrudbányai János e16adása "Az unitá· 
rizmus és ft fajelméletU cimen. , 

6. Április 30-án Erdi5 J ános ad e16 "Az I(lemi 
iskulai vallástanitási tanterv alapgondolatai" cimen. 

7. Dr. Kiss Etek bezáró el6ndást tart nA kon
ferencia lelki eredményei" cimen . 

Április 29· én, d. u. 6 órakor ' Pests4:en16rincen, 
30-án d. u. 6 órakor a Misszió Há.zhaD, május 2.-án 
d. u. 6 6rakór a Zenemo.vészeti F6iskola kamara
termében müsorps tlnnepély lesz, az utóbbit ft rádió 
is kOzveliti. 

Május 3-án rádi6istentisztelet, melyen R'ostás 
Dénes imát mond és Ekárt Andor prédikál. 

A' meghallgatott szó. 
t 

" Pálffy Istuán mürosludasi gyógyszerész, egyházi 
tanácsos, aki az Unilárius Jövendőnek eleitől fogva ~ 
lelkes pártfog6ja és áldozatkész táID .... ~atója, oIn 11, 
hogy n nyomdai költség nagy mértékben emelke~ 
d eU, ami II lap feuntarlásr szempontjáb6l is nehéz-
8éget jelent. Unitárius bitbuzgóságn és áldozatkész· 
sége ujabb bizonyítékául ~ uyomdai költSég fedezé
sére 2000' lej adományt kOldöl!. Husvétnak a tövé
ben érkezett és óuinte husvéti örOmet okozott. A 
felbiv6 sz6t nemcsak olvasta, hanem meghallgatta, 
szivére vette és cselekedett. Szolgáljon figyelmezté
s111 ez 9Z önkéntes nemes cselekedet azoknak, akik 
az eMfizetési 'összeggel még mindig bátrAlékban van
nak s azoknak is akik a folyó évi 'elófize1tési dijat 
még nem killdöuék meg, nlht balogatá.ukkal • ki
sebbségi sorsban és megnebezfUt idóben megjelen6 
egyetlen unitárius lapnak a !enntart~sát nebezitik; de 
IzoIgáljon utmutatásul arra nézve IS, hogy a , lapot 
miként támogatbalják anysgilag azok, akik azt tebe
tik, Pállfy István barátunk fogadja szivb61 jöv6 bá
lás köszönetanket. 

Az unitárizmus szelleme. I 
I Az unit!rius egybáz nemcsak rokonszenvezett 

ele'it61 fogva ft subndelvQ sz~llemmel1 ~mely Er· 
délynek történelmi nevet és dlcs8séget. IS s~erzett) ! 
banem a 5zabadelvll szellemnek köszönl ltHreJövete~ 
lét és Deház id6kben fennmar:tdását is,. V~szont az 
unitárizmus a szabadelvO szellemnek mmdlg támo· 
gát6j9, .6t zászlóbordoz6ja volt, A~ unitári74Dus lé~ 
nyege. 8Z nbb61 kiára~6 történelmI 8z~Uem és ,8Z 
e~báz mult ja ellen vétenek nzok, akik az idelg~ 
óráig tartó baugulnttól vezéreltetve, oly~n lépést tes~· 
nek ás' olynD magatartást tanusitsnak, amely az um· 
tárizmus szelle ével egyáltalán nincs összhangban. 

Nyugdiiba vonuló lelkész. 
Arr61 érte,alank, bogy Baláz. András ~zékely

derzsi lelkész, tb. esperes b'eDyujtotta nyugdijaztatá-
, 

\ 
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.a iránti kérését. Az egyházra nézve ma szinle p6-
tolhatatlan veszteség a munkamez6r61 va16 elvoDu~ 
lás, s még nagyobb a veszteség, ha lazt sulyos egyé
niségek teszik. lsmerjQk a családi fáidalmat, amely 
szolgatársunknak a lelkére nehezedik 9 egészségi 
szempontból való gyengéll[edés~t is, amely ft lh:tou
kátói való tartózkodásra inti. Mégis ki kell fejeznűnk 
remépy9égQoket, bogy id6vel a l fájdalom eoyhat s a 
gyengélkedés. javulás váltja fel 8 igy a tekil;ltélYBs 
echázkoz,ég lelkészi állásliban még sokáig Od.ö
zOlhetjOk. Adja Isten, hogy ugy legyen. 
--~~~~~~~~, 
Előfizetési táiékoztató. ti . , 

Tiszteletlel kérjftk olvas6inkat, bogy az ellSfizetés 
dijat az esetleges hátrálékkal egyOU,· az alább meg
nevezeUekbez mie16bb megkoldeni sziveskedjenek ' 

a) Romániában a &zerkeszt6ség eimére; 
b) Az erdélyi lertllelen Hadházy Sándor elO'r 

házi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Unitárius Kollé-
gium. I 

eJ A Nagyváradon tullevo terOleten az "Unitárius 
Iratmisszi6" vezet6je Ujváry László urhoz Budapest. V. 
.Koháry n. 4 .• Z. 

d) Koloz .. árI az el6fizelé,i dijakal Szabó László 
lanárjelOIl .zedi be. 

Bizalommal kérjflk olvas6inknt, hogy kérésftnket 
fi,gyelembe venni sziveskedjenek. 

Szerkesztőség kérése. 
Az "Unitárius ,Jövendó" az egyházi érdek szem 

. elött tartúa mellett az unitárius gondolkozás és szel
lem ismertetésére és erósitésére is törekszik. Hirt ad 
a kioebb,égl .orsban élő egyházi életről, de ,.olgá; 
lalol igyekszik lenni a bárhol élő uniláriusoknak és 
az unitárius Ogy iránt éraek16dóknek. A megnehe
zGlt életkörftlmények között s az ujesztend6ben . uj
ból igen nagy mértékben emelkedett nyomdai költ· 
ségek mellett azonban felndatát csak ugy tudja be. 
tölteni, ha il szives olvas6k a csekéiy előfizetési di
jat elóre pontosan befizetik és a hátrálékot gondo
san rendezik. Köszönettel vesszOk, ha egészen díJ· 
mentes fáradozásunkat azzal is méltányolják, hogy 
a lapra mások figyeimét felhivják, uj el6fizet6ket 
szereznek s amennyiben tehetik, a lap fenntartásá
hoz önkéntes kegyes .adománnyal is bozzijárulnak,. 
am~t nyugtázn~ fogunk. Aszentirás tanit ja, hogy 
"a.ki adakozik, aq.nál inkább gazdagodik." .' 

A lakás· és cimváltozás sGrgtia bejelentését 
kérj6k. 

• 

A Közgazdasagi Bank R. T. 
(volt Brassói Népbank) 

-értesiti igen tisztelt ügyfeleit. hogy a kölcsö-
nök fdly6aitáaát ujra' megkezdte. 

• 

ALAPITVA 1823. 
, 

g Vilmo S és Társai 
,.:".~....;;;.....;.., R. T. 
POSZTÓ 105 DIVATÁRU GV,ÁRA 

---~-

a leQfinomabb és leQ
tartósdbb uri~ és nói 
divat=zöveteket qyórtja. 

LERAKATOK: 

B r assó, Temesvár, Kolo'zsv ár 

Biztosits6tok életeteket 
és vaQyonotokat a 

Alt. Bizt. R. T.-n6l 

ÜgynOkségek az ország 

minden fontosabb városában. 

Felvilágositások a biztositás minden 
, ,; ' ,; 

Brasso, Tehen p 

Szerkesztőség és 
B •• ,ov, Stro D •• Babe, 

hova a lappal kapcsolatban minden m' 
keresés. közlemény és 

Kbjilk munkatörsainkat, hogy a lapba .udnt 
kel vagy .egyéb közlemény t 'ci hónap 5-éig 

nek a 82erkesz/óségbe .juttami. 

• 

I 

• 
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