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Templom és iskola. • 

Templom. 
, 

, 
Élénk figyelemmel ki.érjOk a m~. felekezetOek 

egyházi életét is. Tanulságot és biztatást igyekezOnk 
abból meriteni. Igy örömmel és a bála . érzetével 
vetto.nk részt aug. 23 án A br:l ~oví reformátusok 
llnD.epélyéo, melyet templomuk felavatása 50·ik év
fordul ója alkalmából tartottak. Több, mint 40 esz
tendón át az u'nitáriusok is ebben a templomban 
gyiUtek össze istenti~zteletre, melynek épitésénél is 
erejük szerini segédkeztek, mid6n a ' régi imaház 
helyett a mai diszes templomot emelték. . ' ~ 

Nem egyszer mutatluok rá arra mi is, hogya tem
plom az egyházi élet kOzpontja, honnaD erő és rej
lódé" egybáziasság é. bitbuzgó,ág árad szét. Mo.t , . 
a pO' pökhelyelte, jetentétében a hallg.tó,ág elé tárt 
adatokbót i. meggy~zód~eltOnk erról é. buzditá.t 
nyerheUQnk unitárius munkánknak minél Odhd6bb' 
teljesitésére. 

Jóles6, érzéssel voltunk fo.ltanui a templomépi
tési megelőző nagy er6feszitések sikerének, melyre 
vonatkozólag a brasovi unitáriusoknak is vannak 
tapasztalatai, s a felépOIt templommal kapcsolatban 

• 

a minden tiszteletet megérdemló fokozatos föltődés- . 
~nek. A templom melletl feléplllt az emeletes paro
chiális ház, melyben 'a lelkészi laká; és hivatalos 
belyiségek nyertek elhelyeust a még jövedelmet 
h8it~ lakrész is maradt. KésŐbbr a temető lelkén egy 
másik emeletes ház is épOlt. melynek . a sz-oltség 
idejéh nagy hasznát vették. M ·jd megvásárolták az 
u. ,n. Szeretetbáz épo.letét, mely eleitől fogva szinte 
telles egészében iskolai célokat szo.lgál. LétrejOtt-a 
7 outályos, 'mintegy 400 tanulót befogadó ~Iemi ls
kola, melynek érde'-ábqn uz addig tanácstermOl 
hn~nált keU6s termet emeleJtel toldották meg majd 
a másik nárnyon egy 2 emelet~s r6s'l%el b6vitf'tték 
ki. A Szeretetbázban a leánygimnázium 8ts6 tago
Z8t ll , a 2 osztályos Idnykt-reskedt-lmi indulI bts tn

te~D'tuss81 . és konvlktusaal. A ma már 8 o!ll'ltályuvá 
fejlesztett fiU kereskedelmi iskola 3 emeletesnISk ia 

• 

-

• 

beilHS diszes . épOlete várja a kereskedelmi pályára 
készOló ifjakat. Az alkotások közölt foglal helyet a 
3 osztályos iparostanouc iskola, A várós 3 részében 
3 imaház épOU, melyek közöt kettó hkolahelyi ,égOI 
i~ szolgál, egy pedig ag"menbázul. Mindezt kOlOn. """ 
b~z6 szervezetek és intézmények egészitik ki. Min. 
denikre ahivek buzgósága é. áldozatké ... ége volt 
a fedezet. A terv kigondolásakor és az épitó mUD

ka elinditásakor egyil{ részére se volt más tóke. Min
denik n templomb61 'nyerte az erőt. A . nem lanka
dó, bizni tud6 hitbuzgóság rendre DZ .áldozatkész
ség mind tObb csatornáját nyitolIa meg s az áldo- ' 
zatkészség alkotó munkája mind jobban hozzákap-
csolta 8Z egyházboz a férCi lt kat ás nőket. . 

~;yen muqkát végzett, ilyen fejtódé.t hozott 
létre a kezdetben egyedOt áUó templom . . 

Reánk, unitáriu90kra nézve is 8. templom az a 
hely, ahonnan kiindul az alkot6 eró, abol me~gyul 
és lángra lobban 8 lélek tOze, meJy átmele~itt az 
egész szervezetet és cselekedetekre indit j n 3 hive
kel Ezért követ el bOnt I egyházávat é. hitével 
szemben 8Z olyan unitárius, aki nem jár templomba, 
mert nem beviti a hitbuzgóság és egyházszeretet tOze, 
mely áldozatkészségre és alkotásra OsztOnOz. Az egy
háztól tAvoljár6, a templomot kerOI6 ember nem érez- . 
heti át 8Z egyház' ás templom jelent6séfitét. de nem is 
lehet részese aDnak az OrOmnt'k és lel~i er6oek, 
melynek a templom 8 forrása s 8Z egyház az On-

• • 

t~ző csatornájll s amely a gon4~k ás aggodalmak, a 
nyomoruságok' és szenvedések, nehéz mr'gpr6bálta
tások ás bizonytalanságok idején is bittel és biza-
10mau~1 tOlti meg a lelkeket 

B .. cstUjOk meg és szere8!l1lk a templomot I 

Iskola. : 
• Az iskola a templr,m kiegészit6 rlsze. Egy tut 
képezik ·8z egyházi élet szilárd . h'pját ; apoljék é. 

• • 
(ejllSsztik egyéb tekintetben ia M legnemesebb 4klel-
mekel. SzOtseg h·bát, bogy il templom md'eU ott 
leg~en lIZ hl.h.ola is. Hitel6deink az eg)'báz vetemtS-
• 

• 

• 

• 

• 
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• 

nyes kerljének mondották 3Z iskolM, mert látták , 
megérlették, tudták, bogy ez nOTeJi ' n hitbuzgó és 
áldozatkész ltllkeket, n vnIlásosságban és erkölcsös
ségben tRndökló hivek el. 

Ennek eJgond9hb:l és megértése ma lokozott 
mértéltLen szQkségÉL>4. Ha megvan, álljunk melléje 
minden er6nkk<:J, bogy éljen és vir.ágozzék j ha 
nincs meg, erónb:el meg baladó áldoz:lU61 se rf'Uen
jünk vissza, bogy ' roegteremlbessük. Az unitárius 
egyház nem tOzhet fontos!lbb feladnlot maga elé, 
mint 8zl, bogy minden templom melletIlegyén hitvallá
sos iskola. Aki ezt munkiiJj a és meg nem lttnkadó 
ereSvel szorgaloo8zz3, a jOvónek épit h9jlékot. 

• 

Húsunkba vágjon tehát, égesse szOntelen lel· 
kOnkt a koltó figyelmeztetése: "Ne hagyjátok a 
templomot, a templomot és iskolát , lj KI. 

, 
• 

• 
Az· erősek ·az erőtlenekért. 

Statisztikai adatok szerint nránylag :;z uo.it árius 
egyházból taDult.k " legtObbeD. mig korlátozá.ok 
neip történtek. A kicsiny uaitárius egyház sz~rl 

tudta a sokkal nagyobb számu felekezeteBkel szem
ben tekiatélyét . megtsrlaoi, mert sok volt a tanult 
embere s azok szellemi erejével a versenyt birta. 
Nemcsak B szOlók forditoUak nagy gondot gyerme
keik taniUatására s annak érdekében oem eRY esel
ben egész csajádi v3gyont áldoztak fel. hanem akad
tak egyes vagyonosabb emberek és tekintélyes egy
házközségek, melyek kOlönOsen 3 tovább tan itta tá
sért sokat áldoztak. Megéreztek azt, amit Pál apostol 
a Rómabeliekbez iroU levelében ugy fejez ki , hogy 

, 8Z er6sek ' turtoznak az erötelenek erótelcnaégét 
hordozni. . . 

A mai id6ben mind kevesebben lesznek egyhá- , 
zunk tngj ai között olyanok, akik s 3ját e'rejOkból gyer
mekeik k.özép- és felsőbb iskolai tanHtatását vállal
hatná:k, de wind többen leszoek jobb tehetséggel 
megáldott, jó elóruenetelil, szegénysorsu gyermekek 
,akik tanulásrA alkalmasak, de 9z'O.lóik h tunittatá~ 
k~1tségét hOldqzni nem tudják. Hogy I~Z egyháznak 
mmél több ,tu nutt embere, kenó számu papja és to
nitója legyen s ~zek első sorqnn a jobb tehelségQ 
gyerm~kck közQl kerOoIjenek ki, ennek a célnllk tl16~ 
,mozditása\ a m:ü id6ben mindinkább :lZ e'gyház fel. 
adatává vllik , 

• 

. :nuek a fel'a.d dtnuk a nagyságát látták .pIeg s 
Jelentoségét érezték át :lzok. akik az ' egybázi ulálÍ
.pótlás kérdesérd rá~szwéltek s az er6sebbeket az 
erőtlenek ., megsegitésére szólitották fel. Magasabb el
gondolás. az egyház jöv6jének a bizlositásn :t tisz
tult hitvitág f~DDtartásáDak és továbbviteiének' a 
Jc;ér~ése ujHotla meg benno~ azt 11. tudatot, hogy ft 

segltés készségében fénylik, u legszebben a keres!. 
,tény 'jellem. 

Nem mutatunk most részletesebben reá ar'ra, 

• 

• 

hogya keresztény jellem igazi SZépségét mikén bo
mályosilja. el a mai időben az eg6sz földk erekségen 
~o.lyó háborus v~rontás. De nehéz helyzehlnkben, a 
l6v6~r~ lelk~nk~en tornyosuló nggodalmnk között 
felnYItjuk uOltárlus egyházunk viszonbgsáRos törté
ne!ének a. kOnyvét s abból olvassuk, hORY hitel6-
demk a ]egnyomoruságos:lbb id6kben is feli smerték 
ho~ mit kell tenniök :\2 egyház jOv6jéért s nz uni~ .. 
tárlUS sz~lIe~ terjedéséérI. HitOket cselekedetekben 
~ut3~lák lD('g. Megértették nz evangéliumi mondás 
19azsagát,. bogy aki nz emberek kÖlölt nngy és els6 
ak~r l ~nm, 8D?ak másokért sok szolgálatot kell tel
Je91tem. e~ymnsn:lk te.rbét hordozni kell, mert nem 
8Gb t t r n, ba vnlnkl azt mondja, hogy neki hite 
van, de cselekedetei nincsenek. Ellál ' a szellemtGI 
áthatva LZ erősebbek, az értelmesebbek az er6tle- • 
neknek erót adtak, mert szivQkre vették n prófát 
figyelmeztetését, ~~gy ,,~lvész n nép, amely todo~ 
mány nélkOl valo. Aankor n szegénység és egyéb 
nyomoruság feleUe n agy mértékben nehezedett az 
egyház tagjaira ; amikor az idők gonoszsága félel
metesen fenyegette az egyházat, bogy tanult embe
rek hiányában lelki . vezetők nélkal murad, ami hát-

~ ramHradását, sOlyedését, leromlását, eler6Uenea6sét 
jelentheti: - akkor a jobbak, a belát6bbak, a tehe
tósebbek összeálloUBk és kOzOs eróvel biztositolták 
az unitárjus jOvőt. Gondoskodtak arról, hogy az egy
házn;ik legalább papj ai és IsnHói legyenek) akik 
szellemi erób~ és gY :lkorlati tudásban a többi fe
lekezetekkel a versenyt felvegyék, s az egyház te~ 

't' kintélyét megóvják. De gondoskodtak arról is, hogy 
tanult emberek más tekintetben, más pályákon is 
egyenek. mert olynn vezetőkre, skik flZ egyház ér
dekét szivOkOn hordozzák, mindig szQkség van. 

Ezért kell komoly odandással foglalkozni az egy
házi utánpóllás kérdésével ~ ha szQ.kség vlln rá, segi

·teni :lZOkllt, akik szegények, de tanulásra alkalma
sok, Ezért kell, bogy az erőtleneknek, de többre hi
vatottaknak segitségére menjenek azok" akiJi értel-

• 
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mese bbek, miveltebbek s vH13mennyire er6seknek ér~ 
zik maguk ut. Az id6 figyelmeztet, hogy buzgó hitQokket 
és áldoznto! cselekedetienkkel ig:tzol juk, hOAY sze~ 

retjOk egyhózuokst és m egérljOk ll ona k belyzetéf, 
• • 

r agnszkodunilt vKUásunkboz és fálljQk nz 'unitárius 
jöv6t s ne héz helyzetünkben is tudunk áldozn tot hozni 
érette. Mosl !\ megértésre és n saját éi-dekQnkOn 
való lulnézésre, ti magasab b gondolkozásra és telj es 
összefogásra csukugyan szokség vaD, ru kelllépo,\nk 
arra DZ utra, mely nz igazi, nagyság, :lZ ela6ség felé 
vezet A .!JZoJgál:\t készségével kell tová bbmenn Onk 
hogy u j eJen kQzdelmeib61 a jOv6 biztoD!lága fej lód· 
jék ki. Ellllne kelt álhmupk az ördögnek: ho~y az 
clfus90n tólOnk. 

Tudjuk jól, bORY a mai idók milyen na~y sulYR 
lynl nehezedn~k mindnyájuokra. De egyiknek mégis 
könnyebb 3Z élet nehézségeit hordozoi, mint fl. má
siknak'. Az ilyeneknek sz6J elsó sorban a kOltói mon_ 
dús: na mu lt' példa legyen most." Az erósck árezzék 
át fi na5ZY kötelességet, hogy nz erőteleneknek efl~-
t elenséglí.t hordozzák. • 

A 6-uövetségbeli ·történet szerint volt e~y sze
gény asszony. nki muga is alig tudott éln i. Mégis uz 
tUdözött és éhező prórétának utols6 liszljéből és utolsó 
olaj ából pogácsál sülOtt, hogy éhségét csilh' pilsa 
Ezéd Isten azz:! l jutnlm:lzta meg, hogy vékájából a. 
liszt és korsójáb61 az olaj soha ki nem fogyott. A 
szegény asszonyhoz bosonló ember ek v.ogyunk mi 
unit áriusok, csaknem mindünnyian. De ba bdátás és 

• 
m egértés, hitbuzg6ság és egyházszer etet , összetartás 

'és mivelt Jélek, önzetlenség és áldozatkészség vezet, 
akkor a szcgéQ.Y nsszonyéhoz hnsonló juhllmazásban 
lesz részQnk. Akkor II Illegturtó erő birtokában VD

gy unk. Élni tudunk és élni fogunk j éJtetnitudjuk :lZ 

egyházat és biztositani annak jövójét. 

KOVÁCS LAJOS. 

A sors· vállalása. 
Sokszor megtOrténik, hogy az események ne

héz helyze t elé állilják nz embert és' szenvedések
kel kell 9'!embenézni, Aggodalom él a l e~kek l)en s 
kétség fesziti n keblet. Próbára vnnnak téve :lZ ide
gek s az anyagi erő, de az otthon nyuga lma tS meg
szenvedi DZt. 'Aki h at ározottságot, erős lelket. bá tl'l r 
maJintartást mutat ilyenkor, (az bősnek bizonyul" kit 
• kétséRek .Iól (elsz.b. dult lé lekkel lehel mások 
elé példának állitIIni, mint aki sorsát n támnd,>sok
kul szemben. a rosszban is DaJlY akaraterővel , nyu
godtan, bizh. t6 bittel vállalta . Sorsunkat minden bely
zdlben mindnyájunknak vállalnunk kell, ha élni )o k.a~ 

runk s biztosltani 8 jöv6t. 

A 8zövetkezé.s erő. az erő élet. 
Jegyezz Hangya·Áglaz részjegyei I 

• 

• 

Az !'lba-superioarai egyházkör 
hatarozata az "Unitárius Jöven- ' 
dö" érdekében. . 

Az 1I lha-superiollroi egybázkOr juliu! 7-én tar
,tOlt k6zgy Olése oz Unitárius Jöuendö érdekében ba
táro:r.n tot bozott, melyet már n mult számball kO . 
zOlheUQok volnn, .de nem ~ieltilnk v~le. Most ti; leg
szQkségesebb fel"tlóRositás kiséretében az alábbiak
b.n kOzOljftk: 

.' "Dr. Kerekes Isluán hozwsz61ásáuol és Fekete 
LaJos esperes helyeI/es jouaslaláual kapcsolatban a 
közgyülés megállapitja, hogy a Kouács Lajos szer
ke~,ztésében Bra~ouban megJelenö "Unitárius JÖuen. 
dó c. egyházi lap megto/cilta azt a formát és han
(Jot, melyet egy unitá rius lopnak ma szem elött kell 
tartania. Erre va16 tekintettel kéri a MéIt. és Fötisz.l
E. K. Tanácsot, hogy az "Unitárius Jövendő "-vel ' 
szemben kiadolt tilt6 rendeletél vonja vissza s a lap 
elöfizetési dijánah a lelkészek államsegélyéböl tör 
ténö leuonása elé ne görditsen akadályokat. Kouács 
Lajos lelkész-esperessel vegye fel ujra a tárgyalá. 
sok fonalát és tegyen meg minden 'ehetőt a meg. 
egyezés érdekében, hogy az "Unitárius Jövendő", 
mint egyetemes .Egyházunk hiuatalos lapja, végre 
betölthesse azt az óriási hiányt. melyet a Mélt. és 
Fötiszt. E. K. Tanács minden fáradozása és igye
kezete eWmére a mai napig sem tudott p6Iolni." 

• 
A fenti h ntározatot az eRyházköri kötgyQlés 

bizonyára oz egyházi élet jól!elfogoll érdekében h oz
ta . Ki kell azonban jelentendnk, bogy ft magunk ré
szér61 nz nU~ilárius Jövend6"-nek hivata los lappá 
nyilvánitását sohusem ki vántuJc: s most sem kiván
juk. D ~ szivesen adunk helyet $z egyházi fóh u tó~ág 

mind3zon kOzleményeinek, melyek 8 beillő. eDlb~re
ket. az egyházközségeket és nz unitárius n~gykOzon
séget érdeklik. Bármikor rendelkezésre állnnk, bORY 
II fennforg6 nebézségeket, h a ugyan vannak ilyenek, 
eloszlassuk és 8 megértés utj át meRtaláljuk. 

Téves felfogás elkerftlése v égell ki kell h,ng
sulyoznunk :tzt is. bogy ;z ideiglenes egyházi v('ze
t611ég a hp járn tástil nem tiltotta meR senkinek, csu
pán 3; lop cimeb~n oz " unitárius" nevezet h3S~'.Dá· 

. lalál tiltotta el, valamint a szerkeszt6t a szerk~s'Ztés
t6J, ami felebbezésre adott okot. 

Miután .!lZ olvas6k között sokan lehetnek, 8kik , 
az nUnitárlUs JOven~ó"-vel kapcsolatban tOrlénlek4 

r6J semmit se tudnak, de a fenti határozatból ,·D la· 
mit mégis gy anita nak, tObben pedig leRfeljebb egy
oldatulag vannak tájékoztatva , szOkségét érezzQk an
nak, hogy a mult~a vonatkozólag némi telviJftgosi
tássnl szolgáljunk, 

MindenekeJ6tt hangsulyozzuk, hogy az nUnifá-
• 

rius JOv8od6" nem azért jött látre, hogy az egyház-
ban zavart és ellentéteket támass.zon. h "nem l&zér~ 
hogy az egyház magasabb érdekének szószólójll le-

• 

• 

• 

, 
• 
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gyeJl. Életre hivta az n szellem és magatartás, amely 
egyid6 óta, de kaJOnOsen t937-ben 8Z akkori pOs
pök tisztelelreméJt6 személyével szemben meloyil
vánuU, amelyhez hasonlót unitárius egyházunk tOr
tén~te nem ismer, és életre hivla 8Z 8Z er6!Zakos
ságm tOrekv6 és er6szakot gyakorló magatartás • 
melyet egyesek me.der!lll!igesen alakilottak ki s amely 
az egyházi életbe az egyoldaJu pártpolitika uralmát 
vitle bele. HozzájárulI ebhez :az, hogy &z uralmon 
levó párt az egyházi lapokon ugy njta tartotta a 
kezét, . hogy a hibákkal, önző törekvesekkel, az egy
házi romlá!! előrevetett árnyékával szemben nyilvá
nosan véleményt mondani nem lehetett s a pArthoz ' 
nem tartozó ember egyéb tekintetbén sem jutott 
szóhoz. 

Alapnak a· célját az els6 számban közölt pro
gram világosan mutatja. Arról azonban az életrehi-, . 
vók nem tehetnek, hogy az er6uakra épHett egyoI-
dalu: egyházvezelásból és a bizonyos 'tekintetben 

. bozzánemérlás cselekedeteiből számos sulyos 'hiba 
szabálytalanság, a lönénytelenségiR menő lelkiisme
retlenség és megbizhatatlandK fejJi5dött ki, melyet 
az: árdekeltek helyesnek találtak, málok pedig az 
eubáz érdekében sz6 nélkOI nem,A1.gybattak. Igen 
természetes, bogy . az ezekre való reáa;llltatást a sze
mélyektől teljesen elvoDstkoztatni nem lehetett, ami
ból személyi érzéKenykedés é. megbántódás i. szár
mazott. Meg kell áUapitanunk azt is, hogya megje
lent kritikai cik~ek állí~ásjJÍval ~aRcsolaiban soha 
h~lyre~gazitás V8!C' felvilágositás nem történt. Pl? a 
btu,ágt megbántodá. hDragot é. az jg.z~ág gyQlőle-
tet gyOjtőgetett nem egy emberben. " 

1940 ~;ugusztus 30-ika uj helyzeteit teremtett . 
A ~uls6 részen maradt egybáz kormányzása az itte
niek érdekkörén kiönl maradt. Az innens6 rész egé
.9zen uj helyzet elé ker~lt. A lap uj programot adott 
és aszeri.nt fo lytatta addig senki által számon nem 
kért és , meg nem z8_vart munkáját. Az elso ~zámp3n 
egy~Uen kritikai cikket hozolt, mely az elóbhiekból 
folyt s ez"el cl mu Ura vonatkozó kritika teljesen 
megszQnt 

Alapnak vállozoU és az uj helyzethez alkal
mazkodó programmal való megjelenése és tovább'
folytetása már az első szám után 8zok::itlan ha'raRfB íob
hantotta a délerdélyi ideiglenes egybázi vezetóséget, 
!lDlely a nemlJokára öSlJzeQló, lllkalmila2 kiegászitett 
E. K. TanIicsot is a,z egyházi érdeket fIgyelmen kiw 
vtl b_agy.ó, elsietett, eléggé meg nePl gondolt lé
pésr~ l~dltotta az iltmara:dt egyetlen egybbi lappal, az 
",UOltirIUS Jővendó"-vel szemben. Fellebetett volna 
és fel kellett volna használni a lapot a nebezen in
duló szervező és épi16 munkához. Erre azonban ~em
mi ,lépés ~em történt. Ahelyett aE 1940 szeptember 
ioktóben el~3 számnak a megjtlenése után 196-1940 
~ K. T. T: szám alatt n vezet6.9ég a szerkeszt6bOz 

tézett leiratában a lap megjelenése miatt . meg-
1\,lk

t 
Ozés6nek adott kifejezé.9t s a következő . kérdé.9t 

ete lel' H'I d ' .... OJ an 6-e a .lap további ' szerkesztésé-

• 

• -

vel .'elhagyn~ a maga jószántáb61 és a lap I'tlegje
lenesét beszuntetni. vagy nem ?" A leiratra ll. szer
ke.9ztó nzt válaszolta, hogyamegkeresést indokolat
Innnak ~artj8, a lap magán tUl8jdon, mely fölött min
den ~eklDtetben ft tulajdonosok rende"eznek. 

Erre az E. K. T. T. 194-0 novembpr . 14-én tar~ 
tou gyülésében meRtiltotta "az UNITÁRIUS neve
z~tn~k egy magánérdekeltség által fenntartott lap 
cl171eb~n való használatát'· és a szerkesztőt a lap 
szerk~sztés~t61 eltiltotta. A batározatot, amely egyet
Jen 'blzonyIték nélkül, csupán általános kijelentéssel 
nB ~~p 8 gyh"ázi életünkre gyakorolt káros és rom
boIo hatásá -ra hivatkozott, a vefet6ség az egybáz
községeknek is hivatalosan megküldötte amivel a 
htpnak kétségtelenQl 'ártani akart. ' 

A hatátozatot a szerkeszt3 .9ZÓ szerint közOlte 
a lap 8Zon tulajdono.9aival, akikhe,> bozz"érbetett 
A vélemények i.9merete alapján a határozattal kap~ 
cs~latban. felebHezést jelentett be, amely" ma sincs 
elintézve. KQIOnbe~ a lap n:határozalblnyilvánosan 
nem foglalkozott, csupán a , szerkesztó, miot magán 
ember, az UNIT:ARIUS név ba~zDálatára vonatkoz6-
lag mondotta el elvi szempontból vél~méByét. 

1940 karácsonya el61t a ,szerkeut6 Fekete Lajos 
e.9peres-helyettes.gel, alkalmi találkozá.! közben az LS 

lérdekl6désére, be.zélgetést fOlytatott DZ UN/r ÁRlUS 
JÖVENDO·vel kapcsolatban. Fekete Lajo. január ele
jén Turda-n járva, u szerkeszt6 megismert áUáspont
j~t kOzölte a~ egyházi vezetók,kel ~s szóbeli izenetet 
hozott. Az izenet tartalmából arra Iehetett következ
tetni, bogy n megértés ufban van. Ebben a hitbed 
szerkesztő 'még aznap irásban tárta {el álláspontját 
a vezetőség e1611, j elene, hogy ti közölt feltételek 
kOzQI miodeniknek bajland6 magát alávetni, 11 tu-

. lsjdoQjog feJett szonban nem rendelkezik, aminek 
átrubázása az állami törvények szerint sem lebet-

• 
sége.9. 

Erre a január 9-én Kelt fellerjesztésre január 
27-ig nem érkezeU semmi. -De . ekkor sem válasz ér
kezeli, hanem jouuár 25-ról keJtezve 64-1241 E. K. 
T, T. szám als.1t egy ujabb körirat a leJké.9zekhez 
é.9 egyházközséQ'ekhez. meJyben. azt közli, bogy az 
UNITÁRIUS JÖVENDÓ-vel kapcsolatban a leonebb 
jelzett intézkedé.9 fennáll. Az 3szinte megértésre tO
rek"és megféveszió bangoztatása mellett a második 
hivatalos figyelmezteté.9 volt ez a lap ellen és a~t a 
benyomást keltette, hogy a :vezetóségben sem i5szinte 
j6akarat, sem megértésre irányuló hajland6ság nincs. 

Azonban január 29·én, szintén 25w r61 keltezve, 
egy 34_1941 E , K. T. T. számo leiratot hozott a 
posto:kOvetkezó .szöveggel: . 

"Hiuatkozással az UNlrARIUS JÖVENDO c. 
lap körüli nehézségek fdrgyában KovdC3 Lajos es
peres afia 6-1941 sz. és Fekete Lajos esperes h. 
t;1.fia 22-1941 sz. (elterjesztésére. sajHdlatlal kellett -
megál/apilanunk, hOBY ~z annyira óhajtott békés 
me90ldásra vezetó lpre~vésün,k komoly nehézsé-..-• , 

• 

• 

• 
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gekbe ütköz'ik szerkesztö-esperes afia (elterjesztése
seben felhozott ozdn feltételei alapján, mely mellett ' 
E. K. K. T. nem rendelkezhetnék a lap fölött. 

pon a békés utat meg 'lehet falálni. Hogyha az egy. 
házi oezetőség is őszintén óhajtja, "részemr6l ninca 
akadálya. . , 

'Ha szükség van rá, barátságQs megbeszélés 
vagy tárgyalás elói nem zárkózom el." . Épen ezért mielőtt az ügyet ismételten E. K. 

'T. T. elé terjes;theln6k, a magunk részéről i8mét~1. 
len - őszinte békeszeretettól vezéreloe - tesszuk 
fel a kérdést szerkesztő-esperes afiához: 

1. HajlaJldó·e az UfJ.itárius JÖuend6t . minden ' 
lenn tartás nélkUl E. K. T. T· rendelkezésére bocsá· 
tani? . 

2, Hajlandó-. Eo K, T, T, 230-1940 sz_ hata
Tozatáoal szembeni felebbezését visszavonni? 

3. Fenti két kérdésre való igenlő válasz eseté,: 
hajland6.e kordbban kifejezésre juttatott azon kl
vánságunknak eleget tenni, hogY'pI ~. K. T·.r 
által megbizand6 s:z;erkesztó~ blzotlsaggoI e9yutt· 

'mankálkodva jelentessék meg a lap 7 . 
Mindaddig, mig ezen feltételek mellett ~ékés 

megegyezés nem jijhet létre; E. K. T, T. fenh S~: 
határozatát érvényben levőnek k;ll tartan~nk} stb .. 
Aláirás : Dr. Gól Mikl6s egyh. fogondnok es Arkosl 
Tamás közügyigazgat6·esperes. 

Ez a leirat, a megbizaod6 szerkesztő bizott
sággal ~BJ6 egyQUmuokálkodás lehetóségét is kife
jezésre juUatja, el6bb azonban a szerkeszt6t nevezi 
meg az aunyira 6h8jtott békés megoldás akadályo-, 
.zójaként. Mintha :1 farkas és bádny j6lismert me-
• éjét haU.nők_ 

A szerkesztő, tekiotet néJkQl arra, hogya meg
.egyezés keresése m~g folyamatban volt s mégis az 
egyház.i vezet6ség békebont6nak minden j6akarata 
eUeDáre n lelkészek és egyházközségek el6tt ót jelölte 
meg, az el6zményekre részletesen reámutatva s 8Z0-, 
kat kritika. alá véve, terjedelmesebb válaszát a kO-
vetkező szavakkal végezte be.: ' 

E~ a felterjesztés 1941 február 6-tin kelt és ' 
33-1941 szti.m alatt szolgálati uton jutott a veze-
tóségbez. . 

Azóta "az annyira óhajtott, békés megoldtisra 
vezetö törekvés" egészen megállott s e felIerjeS2-
tésre semmi válasz nem jOtt. Azaz, hogy annyi mé
gis tOrtént, bogy az EID~i ~rtekezlet "Unitárhu , 
Stemle" eimen uj egyházi lap meginditására tett lé
péseket s a szerkeszt6 bizottságot megalakitotta. Az , 
engedélyt azonban nem tudta megszerez.ni ; az egy-
elóre kilátástalan, , 

SzGkségesnek tartottuk a fentieket okmányokra 
hivatkozva elmondani, hogy az elfogult és elfogu
latlan kOzvélemény egyaránt táiékozódbassék és sza .. 
hadon itéletet alkothasson magának arra vonat-
kozólag is, bogy ki volt a b'ékebontó'. . 

A vezet6ség e sorok'iráBáig a szerkeBzt6vel a 
kapcsolatot nem vette rel, de reméljGk, hogy nem , 
marad el. 

, 

Szerkesztő . , 

- , 
, 

A ,larnavai egyházkör évi 
közgyü!ése. 

Az 1940 augusztu. 30-án meghozott b~c.1 dOn
tés után épségben maradt tirnavai egybbkOr eJslS , 
'évi rendes kOzgyQlését 1942 augusztus 24-én tartot
ta TAroaveniben. A rendes szokást61 I eltér61eg. a 
.uplAci egybázk~z.égben már a múodik a~plom
mal ,ke.ltett elbalasztani az egyhúkOri gyQlé~ .mei1.
tartását és igy a tArna veni ~gyházkOlSégt ba a,rend
kivOli viszonyok tovább fognak tartani. a kOri k4z
gyGlések megtartásáyk az álland6 helyévé is válhat.· 

.,Felejtoe mindent. ami eddig a lappal és cse· 
kély személyemmel szemben történt, ujb61 l felaján

, lom, hogy keressük együttesen a békés megoldás 
utját az unitqrius egyházunk érdekében 0016 közös 
mury.kálkodósra, ami elói eddig sem zárk6ztam el. 
Ebból a célb61 ismételten kijelentem, amI a feltelt 
kérdésekre oálasz is, hogy szerkesztői minóségem. 
ben a köoetkező eloeket tartom szem el6U: 

1. Alapiránya hitéleli, egyháztársadalmi és > 
. hi/erősitő. 

Szathmdry Gyula egyházkari felQgyeló gond
nok elnöki megoyitójában azokat a kOrOlruényeket 
vázolta., melyekkel. egyetemes egyb.ázunknak a letelt 
két esatend6 alatt meg kellett kQzdenie és ennek el
lenére további bizalomra és kitartásra tntette azo-

.2. Egyhpzi és egyházközségi fontosabb ese
ményekr61 tájékoztató, ami az egyházi néplap jel~ 
legét is magában foglalja. 

3 Céljaim közé tartozik a lapnak lehető váltó
zatossá tétele, különösen pedig az unilárius öntu- ' 
dat ébrentartása és erősitése. 

4. A multra vonatkozó kritikát mindenki ré. 
.széről lezártnak tekintem. De szükn~ szoritalt éS az 
el!.yh~z _te.ki.ntélyét .szem elölt tartó kritika teljes ki
kuszoboleset nem tartom helyesnek. Közmegitélés 
s~.rint minden egészséges szervezetben kritikára 
.szukség van. I • 

5. Nincs kifogásom az: ellen, 'hogy oezetéseril 
mellett szerkesztő bizottság alakitlas.sék. .... 

6. A lap tulajdonjoga felett neh\ Tend~lkezem. 
7. A vedtóség lalálja meg a m6dját ~ t hatá

rozat é~ fellebbezés visszavonásának. - A formá
nak. olyannak kell lennie, hogy mindkét felet ki
.elégdse. 

Abban Q hitben vagyok, . hogy ezen az ala-

,I bt, akik 8. sors nehézségeiben val6 osztozás\ a 
könnyebb életlehetóségek helyett ~átran váJlaUák és 
a jelenben is vállalni kivánják. L6rinczy Gergel!! • 
egybázkOri kOzQgyignzgaló Imájában a Mindenbat6-
tól tamogattist kéri, hogy tiZ igaz ügy barcouit to
vábbra ~is segitse. adjon erót; hogy 8Z egyházi épi
tés munkát minél eredményesebbé leh~ssen ' tenni. 
. A kOzgytUésnek kiQ1agasló pontja Mátyus Ger-

gelyesperes évi jelentése y-olt. aki I ~ kO~elebbi két 
eszt~nd6 nehézságeire mutatott rá, Fájdarom~al uiulr 
meR miDdnyájunkban snnak tudata, hogyabeállo" 
kOzjpgi változ,ás -bennOnket uDitáriusokat sujtott • 
legjobban. Mig a más három magyar jeUegG feleke
zetnek (reformálus, katolikus és magyar evangéli
kus) 8Z addig meglev6k kOzGI bizonyos intézlÚ4Dyet 
megmaudtak, melyekben ujnlt er6vel lebe tett .. 

- • , 
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munkát megindítani. addig nekOok unitáriu!loknok D • 

pQspökságDnk, teol6giai akadámiá.nk. f6Jtimnáziu
mnink és gozdnsági iskolánk mind ft tulsó részre es
tek, ugy, bOllY' egyh4:zkOzségeiok CSB k 3Zt a néhány 
elemi iskolát mondbatják DJagukéioak) melyekkel 
még rendelkezQnk. Ezl 8 kérdést, mely egyh'ázuok 
jelenlegi llelyzetében ft legfájóbb seb, DZ esperesi 
jelentés nagyon kibangsulyozta. 

Az egyházi inlézményekt61 való ebzakitás kő-
vetkeztében al egy~ázi pályákrn kÓ3Zi1l6 ifjak után
p6Uhának a megoldása komolyaggodalommal töl
tott el minden résztvev6t, anélkOl, bogy ezen a Ié
reD, e!letleges anyagi áldozatok meghozatala árán is, 
valameryes kia16git6 megoldást lehetett volna talól
ni. As esperesi jelentés kOIönben beszámolt azokról 
8 nehézségekr61 is, melyek egyházi életOnk rendes 
mederben folyásának akadályai voltak. Elsóliorban 
a rendkivOli id6k gyQléstilalmi ltorlátozásait emelte 
ki , melynek következ!ében ft mult évben még egy
bázköri közgyClést lJt.Dl lebetett tsrtani ; az esperesi 
vizsgálószék sem végezbeCte ugy ft .munk6ját, mint 
abogy. ezt eddig tette. Mindezekért szonban egyedQl 
8. rend&ivtUi viszonyokat lehet felel6ssé lenni. A be
szám'oló más tekintetben is ba képet nyujtott az egy
házkOrben le_6 egybá,kOzségek életér61 és arról is , 

.megemlékezett, bogy hiveink a , nehézségek ellenére 
az egybázboz nem leltek hOtlenek, banem DZ ösz
szetartozand6ság erejét megértve, áldozla'k és min
dén bizonnyal ezután is áldozni fognak. 
t , A jelentések nagyon fájó ré9ze volt az, mely 
feJekeseti elemi iskolliinkkal foglalkozott. A meglevó 

. kevés!Jd,mu elemi iskolánknál mQködó taner6k öt
ven adzaléka a bécsi döntés után állását elbagyta 
ás Magyarországra távozott. Ennek következtében.i9'
kollinknál al • helyzet (og az 1942/43·ik iskolái é_ 
elejáo beáUani, bogy a taoer6k számát csökkenteni ' 
kell és ennek következtében a\ hitvallásos iskolákba 
beiratkozott nOvendékek száma is tetemesen apadni 

, fog, melynek ~áros hatását csak é'Vek mulva fogjuk 
megérezni. A tanil6i kar ilyen nAgy százaléksdmban 
val6 eltávozása ' miaU tebát iskolájnk eddigi 'Uapo
tát sem tuajuk fenntartani, nembogy azok feHeszt6-
sére, vagy esetleges uj iskolák léte.sitésére goodol
b's!lunk. Az. esperesi jelentést, mely két évr61' adott 

• ~zámot, 8Z egybázkOr tegjai belyesléssel vették ta-
domásul\ '. . 

A nevelésOgyi bizottság jelentéseivel kaposola
tosan TörOk János Hirnaveni igazgat6·tllDU6 a bit- , 
vall~sos hkolákban folyt munkát ismertette, Major 
Sándor bötönglab·i lelkész 8Z állami és más jellegG. 
hitoktatásról számolt be és a "yerm~ki~teoliszteletek 
ODét t~rta 8 kOzgyQtés elé, Sándor Gergely deaji 
lelk4lisz 8 vasárnapi iskolékban végzett munUl b~ 
mer'elte ás a n6rvány"ondozás k4lird,édr61 nyuJ toU 
hG., képet. A kÜlönböz6 jelenhbekkel kapc90lalosan 
áUalában meg lehetett áUllpitaDi nt bogy a rend· 
ki'fOlt vbzonyok ugy az tskolé.k falain belo.H mun
kát, mind az azon ktvo.l eddig is olyan szép ered-

• , 

• \ 

• 

ményeket felmutató e~ybázlt'irsodnhni tevékenységet 
• nagymértékben befolyásolták, de ennek ellenére min-

den lehetőséget igyeke:ttek felbannálni orrn. hogy 
uz egyházins gondolkozást és az egyházias érzést a 
hivekgen, kicsinyekben és nagyokban cRYoránt éh;
rentarlsák , 

, \ A megejtett válnstlások alk8lm~vnl egybázköri 
pénztárnok Lukács Sándor turnaveni lelkész leU, Az 
egyhá~kOri közigazgatási birósáJlba Felszeghy Gyula 
és MaJor Sándor rendel. Rácz Pál és Gálfnlvi Sé.n
dor pedig póttagok lettek, az eRybázköri fe~y elmi 
bir6ság rendes taJ1jai dr, Felszeghy Sándor és Ko
vác9 István, póttagok Csegezi István dr. és Pál Ta
más. A missziói bizottság elnOkévé Lukács Sándort 
tagjaivá L6rinczy Gergelyt, Halmágyi Pált Torök 
Jánost és Sükösd Pált , választották. A l)ov~lésQ~yi 
bizottság elnOke Slindor Gergely lett, H nlmt'iRyi Pál, 
M. jor Sándor, TOrOk János és Sükösd Pál pedig 
tagok. AkOzgyülés fót.nácsi képviselóknek eRY' 
házi részről Sándor Gergelyt és Székely Tibamért , 

választotta, világi részr61 Csegezi Idván dr. ' ItlrD3-
, veni orvod és Solymosi István dumbri'iveni egybáz~ 

községi tb. gondnokot. Az Egyházi KépviseJó Ta
nácsba az egy bázkOr képviseletével SzntblUáry Gyu
la köri felQgy eló gondnokat biztá'k meg. A válnsz
tások csnkm~m tel jes egyhnnRusággnl törlénte\( . Az 
egyházkörnek il ké pviselöi ezá.1t jtl is kifejezésrt:l ki'
vántAk juttatni azt, bogy r endkivo.li id6k komoly 
munkát, er6s összefogást és egyOntetQ ak:lrnt meg-
nyilvánulást kivánnak , , 

Ezek után részben !lZ egyházkör esper ese, rész
ben más el6ndók ft kOlöoböző :tlapokrJ l és p énzek~ 
r61 teltek jelentést. Bencze Gyula énekvezét· ndt,)wá
nyát, melyben ti bátrálékos kepéjét az ád á. mosi cltY-
házközségnek ndományozto, 3Z egyh á.z~ öri kOzgyQ-" 
lés eifoga~itR, azz nl a meghagyás901) bogy ,ennek ösz
szegéb61 8zoknt a károkat fed~zzék. melyeket neve
zett énekvezér eltá vozása után nz \akkori rendkivGJi 
viszonyok következiében 8Z énekvezéri Jllkás szen
vedett. Az inditvdnyok letárgyulnsa után II közgyO
lés II jöv6 évi kOzgyOlés helyének a ,megálls,?itását 
az elnökségre bizta. 

A délel6tti istentiszteleten Lórinczy Gergely 
;upl iic-i lelkész mondott b~szédet. melybe~ DZ erő
nek :1 fontosságát baogsulyozhl. Az egyházi én.,kel 
1\1ikI6s János kOkQU6dombói l!inekvezér vt"Zette Dé .... 
ben 1 órakor a MiklÓ1i· féle vepdégl6ben kOtebéd 
volt, melyen n gyQlés t:észtvev6i cS:lknem teljes 
számmal résztvettek. , .. 

SOKOSO PÁL. 

, 

HeUmann Antal 
sodrony és fémbutorgyéra. 
széllit mindennemil SO d-

r o ... ,s!z ö ve le t, fémbulort, és sod
. rony6gybetétekeL 
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SZEMLE . . 

Lelkészi kibucsuzó és beköszöntő. , 
B a I á z s András nyug. lelkész darjiui hiveit61 

aug. 30-án bucsuzoU el s T ö r O k Mihály yolt ra
cO$ul de jos-i lelkész szepl 6-án foglalta el t'loDepé
Iyes keretek közott a darjini lelkészi állást, miröl 
részletes tudósitást jOv6 számunkban hozunk. 

Hitoktató és szülő. . 
Az iskolákban fl tanitás ujb61 megketdődik. A 

világháhorus helyzet m.~att nem a rendes i d óben 
hanem hetekkel később. Nem tudjuk , bogy az eJkö
vetkezendó idő mit boz ránk, d e a nevelés munká
ját vállalmlllk s egyházunk és hitOok érdekében leg
jobb er6ak szerint te1jesitenQnk kell. KOlönclsen a 
hitoktatásra gondolunk, mellyel kapcsolatban sok be
lyen 8Z anyanyelven való irás és olvasás taoitása is 
hitoklatóra vár. A bittaIlásos iskolában a többi tár
gyak meJJelt a hitoktatás munkája is rendszeresen 
és akadály nélkül foly, lit nemcsak DZ állam nyel
vét sajátitja el a növendék, hanem 3nysnyelvén s 
igy , eredményesebben tanulja 'azokat az ismere teket, 
melyek fejlődő ,életében boldogulásáboz szüksége
sek. Ha azonban hitvallásos iskola nem áll rendel-, 
kezéne, akkor 3Z egyház munkája a hitoktatásban 
merOl ki, mélyr~ igen nagy gondot kell forditani, 
hogy a gyermeki lélek 9Z egyház érdekeinek meg
felelőleg formálódjék s hitbft, komoly 'gondolkozá.n 
ragaszkodó, szivesm áldozó egybáztaggá fejlődjék 
Erre azonban nem elég, a , hitoktató buzgósága, a 
szQlók lelkiismeretesség~ és megért6 gondolkozása 
is kell ahh\,z. Unitári'us szempontból és f ji ' érdek
Ml is igen fonto. , bógy bitoitató é. a.aló egyOtte. 
odaad6 munkája és erős kötelességtudata nevelje a 
gyermeket. Ig>y lesz biztositva az 'egyház a jövó 
nemzedékben. 

, , , 

Az egyházi utánpótlás érdekében. 

• 

• 

• 

kOzségi vezetők figyelm ét arra, hogy 
ezekre is. Ez is nagyon fontos 

• 

Gazdasági szervezkedés Braeovban: , 

Bra~ovb8n ~ár mintegy másfél évtized 6ta mQ.
kOdik 'DZ ÁGISZ (Általános Gazdasági SzOvetkezet) , 
melya fOszereskeraskedés és tejtermékek árulása mel
Jett, kO lOnösen a székely háziipart karoÚa feJ. Jelenleg 
csak a háziipari bolt van meg, mely ~ HANGYA 
ker~t~ben mQkOdik. Az igazgatód.g 8' nagykOzOn!\ég 
6ha)tasára és érdekei szem el6U hortásával a HAN
GYA v;ezet6ségének nagyfoku jóindulata ~s támoga
tása. mellett elhatározta, hogy az igények kielégité
:!Iére nagyobbszabásu fftszerkereskedést hoz létre a 
meglevő háziipari Ozlet kiegészitésére. Három felté
telt állitott fel: l. az Ozlelrészekből megfelelő alap
tőke összeboz!ltala j 2. megfelelő szakembernek az 
üzlet élére állitása ; 3, központi helyen a célnak 
megfelelő Ozletbelyiség. Ha e feltételek közOI vala
melyik nem valósitható, akkor az Gzlet nem indul 
meg, mert az igazgatóság tengődő intézményt nem 
akar létrehozni. A megindult munka. nagy siket! igér. 
Alig párhetes megmozdulás után a ~'!jzokseges alap
tőke már csaknem egyott vaD. Unitárius egyházunk 
vezetői és tagjai a legtöbb községben bele vannak 
kapcsolódva • HANGYA áldásos mftkOdésébe, Bra
~')vi hizeink is nagy buzgósággal és áldozatkészsé~ 
gel veszik ki részOket a siker érdek~ceD. Min~én 
remény megvan arra, hogy e nagyszabásu megmoz
dulás a legjobb eredményt éri el. 

. , 
Az elöfizetési dij levonása. . , , 

• Eddig még nem tOrtént meg, bogy az egyházi 
fóhafóság az U. J .-nek, ~mint ellYetlen uoitáriu, lap
nák legll;lább annyi segitséget nyujtott volna, hogy 
az egyházi pénztárosnak engedélyt adolt volna arra, 

• "V 
hogy uz egyházi alkalmazoltaktól beleegyezés alap-
ján az előfizetési dijat 8 járand6ságb61 levonja, a

. mit a péoztáros, mint ma~án mnnkál, szívesen vál-
• 

Amint ismeretes, a buzdit6 példára aZ egyházi Ialt s.ami ,sok egyházi alkalmazoUllak postázási köny-
vezetőség ts munkába vette a tanittatás illetve lel- nyebbséget jelenteti volna.· Megnyugvással és az egy-
késli és taultói utánpótlás rendezését, .Az a módszer bázi fóhatóság iránti tisztelettel hozzuk tudomás~ra 
azonban, abogy N munka beindutt, zavart is o\oz- &, 81: érdekelteknelr, hogy az eh'ó iryen levonás fóható-
hat. Az egyhbi fóbatóság is, az egyházkör is telje- sági inté:iked,ésre me"tOrréot s igy remény van arra, 
siteni akarja fela.d atát s miodkeltó megkeresésekkel bogy az folytatódni fog. 
ostr.omolja az eg~~ázközsé~ek vezetóségéf. V ~y az . 
egyik, vagyamasIk r"lesleges. Helyes eljárásnak az Az Unitárius Naptár. ' ; 
látszik, ba az egybázi fóbatóság nem köz.;eUenül Az Unitárius Naptár szerkesztése tudomásunk 
banem az ~egyházkör és egy"bázközségek v~et6ségé~ s~erint munkában van. A s~erkesztő bizottság suJyt 
keresztGI intézi az utánpótlás és seg'élY'ezés Qgyét. fektet arra, bogy a hiVatalos részen kivQI pontos , 

Az utánpótl~at kiv~\!tos , kiterjeszt~nt az , ip!!.- ~gyhüi adatokkal 's megfelel ő biterős~16, szépirodal-
rosnev~~sre is, amiben '8. városi egyházközségek bi- mi és ' isoieretterjesztő tartalommal jelenjék meg. 
zon!ára sti~est"n nyujblDak segitséget és a gazda- Is'méteiten felbivjuk 8% egybázkOzségi vezet6k figyel-
ságI ~q.vábbltépzé8re, mit a gazdasági iskolák telje- mét arra, bo~y jóelóre adják ezt a hivek s más ér-
litenek. A~iig 82 ' egybázi fóhatóság vagy egyház kOri dekl6dók tudomására s mindent kö~eS5enek ej, hogy 
'Vezet6ség erre vonatkozólag kOlOn is intézkedik, a ne leRyen olyan unitárius család, melynek alztaIáról 
magunk réu:ér61 bathat6san felbivjuk az egyh~-: ._ ~~~_ U~itárju, Naptér hiányozni fog. 

, 
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alálozás. 
A br8~ovi KronsUldter ZeituDg aug. 26-iki szá

mának' hirei között 6szinte rés'Zvéittel olvastuk1 bogy 
, , 

B n r a b á 8 Béla szentivánlaborfalvi .lelkész tragikus 
módon elbuuyt. Hir volt arról, hogy jelenlegi állá;. 
sát a poJgárdi-i lelkészi állással cseréli fel. Tanári 
pályára indult, de a lelkészin állapodott meg. A bor
dosi kicsiny egyházközségben kezdeUe lelkészi mo.· 
ködését. Ozvfgyet és 4 gyermeket hagyott maga után 
A lesujt6 helyzetben avesztesekkel egydttérzünk. 

• 

Az ;.Unitárius Jövendő" támogatása. 
Az "Unitárius Jövend6" támogatása ugy is tör

ténhetik, hogy a nagyon csekéJy eM:rizetéd díjat 
mindenki lelkiis!Ileretesen reudezi és uj eJófizetóket 
szerez j de .történhetik önkéntes' pénzadománnyal is, 
ami a, 'Ja p f~nntartását biztosilja.; Uj ~Iófizetóket je
lentettek be uiahbnn, si"bi~oaraj, bogliizi és raeo~ul 
d~ josi lelkésztársaink, kik kOzOI· az utóbbit, most 
már d§.rjiui lelkésztársunkat kell kiemelnönk. ·Ujab-

I ban pénzadomápnyal jöttek a lap segítségére CSODR
v,ay 'Déne. Bifdl niból lQOO. Solymo99y István Dum' 
brlivenibói 300, é. Bob.ncn Auré.lné Bf8~ovból 100 -
lejjel. MInden irányu figyelem ért és támogatásért, 
hálás köszönetet mondunk. Szerete~tel kérjük azo
kat, akik tehetik, álljanak il .egitók kOzé . 

• , . . ' Előfizetési tájékoztató. . 
. " 

•• 

TúzteleH.1 kérjak ol ... óinkat, hogya. előfiz.té.i. 
dijal a. eS,eUeges hátrálékkal egyQU, az alább meg

' ne, ... uekhez mielőbb meg.aldeni ~iveskedjeilek: 
~) Románilban 8 szerkesztőség eimére; • 

, b) A. erdély; teralefen H.dházy Sándor egy· 
házi péDZlhos kezébez, Kolozsvár, Unitárius Kollé-
gium. ., ' 

c) A Nagy.áradon tul ie.6 teraletena. "Unitárius 
IratmU.zió" vez.tője Ujváry László urhoz Budapest. V. 
Koháry u. 4 .. sz. , -- . - . , . 

d) Kolozsvárt az előfizet6sl díjakat Szabó László 
tanárjelölt szedi be. . , . 

. ' Bizalomm~1 kénak olva8óinkat, hoay kilréstlnket 
flR:yelemhe venni szl"veskedlenek. . " , ' . 

, , • 

. ' 

azElsŐ Romániai 
, " 

Temetést BiztOsitó ' 
R. T.-nál (ozoltltt G. slAvA a& J. sZÁvAi 

ke IheL"' . 1 -

BraliOV. 'Weiss Mihály-u. 35 

, , 

, 

\ , " 

• 

I . 

Vás6'roljon az 

ELEKE S 

A Közg 

könyv és 
.. papirUzletben. 

, 

Bank R_ T • 
(volt BFa~ovi Népbank) 

• 
, 

értes~ti igen tisztelt ügyfeleit. hogy a kölcSö

nö~ folyósítását ujra megkezdte. , 
, 
i 

, 
, , , 
, 

, . . ~~~." 

, 
• " ' 

• 
Biztositsótok életeteket 
és vCilc;Jyonotokat a 

• 

Alt. Bizt. R. T .• "';ól 

" ü"gynöKsé '~8K az ol'Szág , 

minden fontosabb városában. 

, 

• 

Felvilágositások a .blztosítás minden ágában: . 

B ra!;ö0v; t ehén'pia C 1. . ' 

, 

.~WWMMI. 

' Szerkesztőség és 
, 

, , Bra,ov.~Slr. Dr. Bal.'l!' 1 sz • 
hova a . IdppaÍ kapcsolatban minden meg-

.' kere8és, közlemény 
Kérjük munkatársainkat, hogy a lapba suinf 
ket vagy egyéb közlemény t a hónap 5-éig , 

nek a S%er~e8%t6sé9be julfatni. 
, 

.A:tr • , • 

~~ . & r<k/ .1;~ 
;t .'it,..n, J4..v. ekcl.. ' , 

. . fdar --: -;. 
, ni? 1<'11/:..: ~, ,,/1, 
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