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HATÁRKÖVEK
IInjtá rjll~ eg rM z lörl~nclében. E~eken a helye ken mond otta ki az orszá ltgyúlk elóhb Erdd yre,
országra néZl'e, hog y Il Z un itá riu s \'aI LAs be~ell ~all ás (recepl. religio).
o

,

- ABC.

.En va gyOk az Alphl k IZ
o

Om ega : a kezdet k I
Jel. XXI. 6.

,~ .•

o

Réges .régen ~ mull az az idő , a mikor én e lőszö r beléplem az uj tordai iskola kapuján. Eu
darabig csa k 16góba jártam. Amil éppen hallás után tan ut/am a nagyobbaktól, az voll a leckém.-A
n ép tllgas udvar és ker t ezer al kalmat nyu jlott a jálékra és k erge tőze s re . Ou kötö\lem al első birAt·
ságot, amely mosl is la rt . 011 kaptam az el ső sebei, amely mosl is fáj. O u az első nemeI ösztönt,
virágos kedvet a versre, a nÓlara.
Oh , mily boldog valék, amikor az áldolI jó Ta nitó Bácsi megdicsért I S mennyire szégyelle.,
amikor valami hibáM, vagy pa jkossflgért megd orgál!. StUnel közben, mini egy felkavart hangyaboly.
nyDugOIl· forgolt az egész osztály, de a mikor az ő jóságos alakja megjelent a tornác felőli Ibllk
mellett. egyszerre - minI ha elvágták votna - néma csönd lelt odabent. Legfeljebb azoknat a sze·
ptgése hallatszolt, akiknek a neve fe l voll irva a fekete táblára. So nHnás eljárás. f s ismel rendben
van minden, Igy kivánja ezt az iskolai fegyelem . Csak a ..érleli ö nénet dohog valahol a g)'enneli:
kebelében: majd megmulatom én, hogy igy, meg am ugy lesz, csak felnö,veked jem . . .
.
Hogy ~ betlI ket, ezeket a hieroglilákat, könnye bben megi!:merjii k, a felvigyázók előnkbe Irtü
ceruzával, s mt mi nt valami modern Robinsonok, vég igmász Iunk azokon tintás ujjainkkal.
sz6lea
tell meg a mi lelkUn kben homál yos se jlelme annak az Alphának, aki számunkra az Alkotót, mindeG
kezdetnek a kezdetét jelenti .
Az iskola nem voll messze a szUlei házlól. Egy pár szomszéd, egy pár ismerős bolt, meg a
nagy vásártér, amelynek közepén a Bocskay hajduina k hires temploma ·áll , körUlkeritve vastag ,.tr·
fal~lr.lr.a~, hatalmas bástyákkal ; ezek árnyéká ban járiam, mini kis gyermek, hol egymagamban, IIOJ
~Itá~lm társaságában, az el ső iskolába. Vasárnapon"inl pontosa n el menlílnk a templomba; dc .tIro.
nbjln l!1ég inkább {ndekelt benn ti nket a sok gazdag kamra benn a cinterernben, meg a toronya","
a tObel6ra~ 1010.". Ak-i kO~tII11nk feljul oU a báslya fokára, az legallibb is Dugovits Tilusnalr Wpaell.
m~át. Alu pedig a vizsgán a templomban felálliloll iskolai s zOszékről versel szavall. az v'o-I.,flll
magában arra, ~ogy ~al am i kor az igazi szószékröl hirdesse Islennek igéja
. .
Sz~ret!Uk az Iskolát, meri az iskola is szeretell bennünket. Szép tavaszi napon ma~h.t ren·
dezett a kOzeh bere k ~en,. ahová tarisznyával cs játékokkat fdszerelve, katonai menetben vonuilunIt: ki.
v? 1I öröm, laj, Vigasság. zsibongás, torna, tánc és zene . . . Oly szép, oly kelleme • . MOll JI
" •• mbe jut néha-néha nagy világ zajában UdilO emléke
.
II Afp. . . . .
. Ez .voll az én elsO iskolám. Játszva tanultunk. ~s tanulva
Omeaij.l m.n~en tudomán~nak . A kezdet h a vég. Az etső..és az I
Mond,.:
~.kVte ~rund~nek, ami a gyermek-ifju- férli szivét fomol)!alatlan
A~la ki tudja : hová tett az én ellŐ Abécém? . . . Hiszen
. . Al. (Ivék. Súmomra mát csak egy viplZ, ei)' meglepetés marad: :t.En~e~ máa, mint amiből en m~&lanll1ta~' lsmc:rni. ~erelnl és ,..;A

'ey

ae;zec

•
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(latYb klrtly upjin, 1922. alll. 20.)
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Akik lJ/znak QZ tmbtri Itrméndbtn. azok el6,t
Iti/jdk. hogy If Nyugat Q mostani tQrtavorMI WI~t
is diada/moson fog kiktrafni. &dzados kDtdelmt'·
nek. gyümlJlcsil slÍrba nem Upo/halja a mulandó
dolgokért lIO/Ó vad tBftkedés, ami nem ,miItÓ oz

eillberhn. Hiszen mdris aggM/1t a mal ftlborull
helyzet miat!. KUIS; is kutatja Q kibontakozós
li /jait. AfQposab~ fendsur[ és blJ/CMb. dt.!l~mdciai
~,endl!lis l

,

sUrget.

Ennek erdekibtn -

kell ldlnia, hogy t/vedelt

hesztO lukik utdn -

be

is ~llmQgdt dllatto, amikor

vakon bizott a flagyképOen egymdsro halmololt
rendsurdben. Teljesen őszintének és igaznak kell
lenllie, ha szdmot Itut a. idvességre. KnllJn.en, a
kebelében Ja/y/on emistM tÚ l, elóbb-utóbb, QZ
egész viMgo! Idngba bori/ja, Egysur-akkor, la/Jn
nemsokára - magdhoz ter. S lelhetetlen vdgyát,
bmenktdö gógjn mérsiktlvt, - mindtukért gazdag klirpóllósl laldl majd QZ tmberisignek blkes,
.bo/elog fJrökélelebtn.
Rabindranalh Tagolt.
,
•

,

Iwa.·
(Angolból)
Jó Istenünk, édes Atyánk I Együtt vagyunk
i!>mél, itt e szenl helyen . Rólad gondolkozunk.
. Ajk unk imát rebeg. Tudjuk, hogy Te mind ig és
mindenUlt kOzel vagy mihozzánk. Reá bizzuk hát
magunkat most is atyai szeretetedre; s kérve·
kérUnk : oh, adj erOt nekünk, hogya Te szenl
akaratod előll mindig meghajol junk. Csak azl
óhait juk, csak azl szeretjük, ami Elő tted is szép,
jú és igaz. es mi lehelne szet;b, mini a Te lere~lleU világod t es mi lehelne jobb és igazabb,
m1l1t a lélek nava a Te gyermekeidnek szivében I
Oh, bár mindenekben a Te engedelmes gyermekeid
ler.ménk, . I ~rel emmel js ~yongéd jósággal viseltelve
rOl~ldenkl ~ránt, a Te szent Fiad, az Ur Jézus példáJa szenn!. Te eUUled kedves a j6, a tiszla,
SIC nt; hadd ápoljuk mi is ezeket, és segil.ünk
l"gyik a máson tOlünk telhetOleg. Oltalmazz meg,
U.ram, minkel minden bajtót. Hadd maradjunk
l11~ek. a ~egismerl igazsághoz, engedelme.kedve
mll'ldrg, mrndenekben a Te c.endes, halk szóza·
lOlhrak a lelkiismeretben .
amint innen eItAvo·
zunk, hadd éreuBk, hogy a Te illdtisod velnnk
van; .!> bárhol legyBnk i., a Te alyai szereteted
OrkOdlk feleuünk, mindOrokké. Amen.

e.

/. M.
• • Imik az IIjllMa "imi,.- c. IYlfltm!nyböl.

A napkeleti országok e,yikében - . szent
fotyó partjain - Istenfélő kIrálya alaU boldopn
élt egy nemzet, melyrOl stent könyvQnk régi Trtd
annyit beszélnek . Boldog volt. GazdC!.gugtirOI elOdákai s usogolt a szelIO, mely végtelen rónAk.
arany-kalász tengereit ringatta; a hegyek erd&koszoruja, a hegyoldalak nOIOfUrtjei, a gyOmölcslák dus termése, népének jóléte. Halalmának dl.
cső.égél irigykedve adták szájról-szá jra Slomszfdai.
Nagy volt, hatalmas és ' galdag ; nemcsak kat.náp
és vagyona volt rengeteg, de nagy voll lelkének
gazdagsága is. A szegénység alkát senki sem érezte,
mert akinek .ok VOlt, juttatott belOle bOven annak,
akinek semmile sem volt. Nem kelleU a szokot.
ködőnek eladnia utolsó sanijAt is, hogy kenyeret
vehessen; amit mértek, igazságosan mérték, nem
kissebbitellék meg a vékát, hogy az árál annál
nagyobbra emeljék, al Igazság és Szerelet
- az I. ten törvényei - lelkükbe voltak irva,
mélyen és kitörUlhetellenOI, oly kitOtRlhelellen belOkkei, mint ama kOtáblAkra, melyekeilslen adelt
az élelnek mértékéul. !:s a nagy király fényea sátorl csináltatott. Drága aranyból és erós ftiból , az
Úr tördnyeinek hajlékául, szent lemplomul, amely
meglartója, Orizője legyen az isteni .törvényk6&·
nek. Ide járl buzgó áldozatra a vallásos lelkU nép.
E hajlék figyelmeztette arra, hogy amig lelkének
legszentebb bensejében .hiven megOni a~ erkölcsi
parancsokat, addig az Ur vele va"" s amIg htl. lesz
az Úr hajlékA hoz, Ö is gond )t visel hidra, országára. Amig e nép élelét a szívébe zárt isteni· akarat
vezelle, boldo~ volt ott minden ember, boldog az
egész nemzet .
országa : lsten orSIága ~olt.
Hosszu idők után, - a zsoltáros kuálynak
csonljai már régen erporladtak - a iómód~n ~
nép elbitakodoll. Kikoptak a szivek tábláJára ul
szent törvények ; linla szép élei nem volt dpa
löbbé a lelkeknek. Megszaporodoll az emberel!
gonoszsága, elfogyott szeretete, kihalt igaza4gI. '
egy nalY család, egy nemzet fiai, keUe~ nem Jil1ak
egyBtt, meri nem tudtak megeRyezm egymá"" ,
A szent sitorhoz nem Járl többé a kényelmes:,
gOgös gazdag, hanem a pénznek bálványát jmAdtl.
Az elkeseredett szegény sem. remélt. többi jól
a régi Istentji, kinek törvényeI! senkI sem lal1Ja
meg ... S megharagudott az Ur a nemzet,.. ...
MegrendÜltek a szenl hajlék kUllöbei, rizuhaatd:
a tarló-oszlopok mindnyijuk fejére .•
nép, én is elhagyom Ot . . . ellenl4~
,
dOk országára" . . .
egy napon .eum
jajji vtiltozol! a templo~i éne:;.
toztak az ünnepek és mmden
II .. ~.-...
énekké . . . pusztulÓ Ontiabaa
ledölI omladékok kOlOU, lJautuW"- Ol",,"
kos a nép, hogy meaken'le az
,J Hol u •

e:,

Et!"JYO:'.!

e.

r=;:;

roat,"_;;;
"'!"'

O,.." .

,

hol nn .z Úr, ki fogja lel~piteni DAvidn.!!: leomlolt utoT!I? Ki fogj. helyre.illit.ni a rtgi boldog
orszjgol? I
.
N~iY folyam ölében, hármas hegy aljában,
n.pnyugat felé, tIt valamikor egy Slcnt király,
e,y boldog, gazdag és halalmas nép, amely,61 nemuli tOtténelmílnk aranylapja; beszélnek.
Boldog nép voll. Gazdagságának hirét messze
foldre vilh!k bllzakalászos földek közöl! kanyargó
folyók habjai, a hegyoldalak királyi bora, az ősz
nek gyUmOJcsei.

Kardjának

erejét II vitézséget,

félve -remegve emlegelltk a szomszédok. t.s mint
il csobogó hegyip.tak, amely a hegyek Hlkos mélyéMI aranyszemeket hord ki sza ntelen, leUei ugy
mullllák .r."yazivél, melynek táblájára az Igazdgnak és Szereteinek. az Istennek törvényeit irla
fel iIrdoll kir.ilyi kez ... azut.in elbizakodott lelt
a nep ., . a 1000énel vége ugyanaz .. , Csonka
orsdgban pusztuló élet, boldogságok romhalmaza
felett keserO jajgal.is, az ég elboruIt, örömdala hl.lolli ének lett, 1estvérek fOiságban s az omladékok
felett . .. veszekedő atyafiak. Ki fogja ujra épiteni
ft nagy király leom lott templomál, ki fogja helyreállHani egy szerencsétlen népnek nyom\lrull or·s.zAgit? Elhagyta a nép az Istent s az Ur is elfordult l ője.

• • •
.. Azon a napon megtérek és felépitem Dávidnak Iromlot! sálorAl és annak om ladéka it helyre~1Iitom és ismét felemelem azt!"
Istenről és Hazáról, vallásosságról és hazafiságról, az emberek általános felfogása az, hogy ez a keM
kél kUlön dolog, arne)yek semmi vonatkozasban nincsenek egymassal. Ugy gondolják, hogya krisztusi
eszmék és erkölcsi törvények az emberre olyan
~öt.e le~ségeket rónak, amelyeket kivétel nélkUl lellesllen! tartOzunk minden emberrel Szemben tekintt! nelkUl arra, hogy honfitársunk-e vagy ~em,
ugy~na.bban. az országban el-e vagy nem . Ez
eddIg Igaz. IS. De tovtibb ugy okoskodnak, hogy
ha teMt ló keresztény, lsten akarata szerint éló
e!"ber akar lenni. ahkor nem leht! jó hazafi s
Ylszonl, ha igaz h ű lia nemzetének, akkor Istennek
kell elle".szegtllnie. Kibuvó keresés az ilyen okoskodb '!lmd az igazi keresztényi élet, mind pedig
a hazahság kötelezettségeinek leljesitése alól. Töké~ellen teremtmény, szánalmas bevégzetlen ember,
ak, aitól fél, hogy keblében a kétféle érzés összeY~z. Szeretetemet hazám iranl nem veszithetem
el az lsten imádAsával s egy magasabb erkölcsi
IOrvén.y szerint val6 élellel . , . Sőt, ha az életet,
egylnl és l~t53dalmi életOnket egy valós.iggal letez6 erkölcSI szellem vezeti ts ir.inyilja akkor
egy nemzetnek,. mint egy egylne;';;b61 á1l6' kOzOsilanek életlt IS ugyanuok az erkOIc:s; ls lelki
er6k korm'nYDzdk ls irinyitják. Ha a jó IsIeni
ft kijelentés könyve alapjAn, haz'nk rOldjéb6l, a
ftllOtte elhlljló kék égbOl, nemzetünk mulljtinak
tOrttneléb6t, a Slomoru jelenb61 lobban meg nem
l,.,em, fon6bban meg nem nerelem' ha hadm
fill Ir'nl - akikkel ~ tesI, egy lél~k vagyok,
n.o budalok tesl"r , emberueretetr1:; hl

'Jetemel közOltök nem tudom DemPlf tenatkennyé, erkölcsileg sUppé lenni, hol van yfl'l"lI
az az ország, az az ember, amely &; alri aalneI.
ezd:~e engem .mélit lob~n, öszinll:btien k61e";u.i?t
A sZlyembe Irt Islem parancsok I. vjljg mladep .
emberivel szemben köteleznek engem telléU.nDI .
akkor amikor lalálkOlom, érintkezem veiDll:. Azok :
kal tehtit a föld fiai közOl, akikkel Olszeboz aL
éjet s igy el16sorban azokkal, akikkel egy oru.tg
határai közöt! élek, ... egy a sorsom, egy a da.'
lom, egy az imáddgom, egy az életem ... Az
egész vi"gol egyszerre fel nem ölelheljllk. Ma:
gyarországnak minden lakója nem kelhet ulra az'
egész nagy világba, hogy minden embernek megmOndhassa, megmutathassa, mennyire szereti. Ennél kevesebbet kiván az lsten törvénye. Ezt a '
földet Jelölte ki nemzetOnk számára az Isteni aka- .
rat, hogy ill ebben az országban löltsUk be emberi hivatásunkat ; rokonsági viszonyba állitotl
bennlInket egymással a vérség, a nyelv kapc!\ola:
thal, mint egy nagy családnak tagjait. ~Ó, ki
határokat szabolt sziveinknek, kötelességeink, tetteink körét is kijelölte", - aki lehát honfiui kö'
telességét lelkiismerete s az lsten akarata szerint
teljesiteIle, al nem adós az emberiségnek sem mivel. .
lsten ollolta .zivllnkbe azt a rajongó szeretetet
is, amely - járjuk be bár a földnek legigéz~bb
szépslgO helyeit ~ legszebbnek a mi erd~s
dombos hazánkat mondja. Erröl az országról, ·a
mi hazánkról van szó mosl testvéreim, err~l a~
szenl örökségröl, amelyet egészben kaptunk s
majdnem egészen elveszteUOnk. f::lhagytuk az ls ·
feni, azokat az erkelcsi alaptörvényeket, amelyek
fundamentumai az egészséges életnek s most ...
romok között Járunk! Leomlott a hitnek, a szere- •
lelnek, az igazságnak, a becsületnek, a munkának,
megértésnek temploma IeikOnkben, . .' . lehullt ~z
öreg földgolyóJ 61 a világ legszebb vlrágbokrétíja
_ Magyarország , .. az omladékok. között gyá~z
ruhás magyarok keresik az Urat, sirva k~rdezl~ :
ki fogja felépileni a leomlott dtorl ? kl fogja
felépiteni a rombadölI országot 1!
~Azon a napon megtérek és fe!épitem a leomlolt sAtort- .. . ezt mondja az Ur! Hozzátok
térek, ha ti is fel éAl jöttök. Hozzátok térek és fel épitem az elpuszlilott hazát és boJdoggá teszem
ujra ... "ott éri majd a szantő az arat6t, a szölö· .
taposó a magvetöt. termékennyé lesznek a halmok
és hazahozom a fogságMI az én népemet és nem
szaggattatnak ki többé a földb~l! ametyel adtam
nékik" . .. ha hozzám tértek II IS. Én vagyok a
Tiszta l:.Iet, az erős hil, a törhetellen akarat, az.
önzetlen áldozat'.észség, Én vagyok a szeretet, a
béke, III szorgalom, it munka, al igazs~g. - Épitsetek nekem lelketek mélyén temptomot ~ ~n
felépilem , vissza~llitom az onrzigol. Ezt mondja
az Or! És lesz a ti hazátok boldog nemzdndt
temploma. Az Istennek országa.
Rajtunk "I, testyereim, hogy vigyaink vii.,.
valós"gg8 legyen.
fel tuU testvéreim a
teremtnre I Romok kOlölt
romokat. Keres.ak ki azokbót, amil
MI .,adt mea: m. IÚmudla'a'
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A ';',~~-;;,
Elszakadt
"zentben, ami
törŐk arabslgban meghilálták
s ncm
ef tik, hogy lehel etrep~~ge ",agyar a magyarnak,
aml\(or oly kevesen vagyunk?!
#. hazaueretel - vallás . Odaadás. Onmaj!unk
teljes oHaadása a haza szent érdekének I - P~rl

sz~reletankel. ki<;sinyes gyll lölködéseinket hagyjuk

otthon: .. ~egyen nlinden ma!!:yar u\6d különb' ember,
mini apja voll'" OnzeUenOI áldozatkész I Vagy ha
jobban I~tszlk, legyUnk önzll~ mOlli az egyszer.
Öniök minden akaratunkkal. Önzök a magunk
boJd ~sá~áért. Ha ef!Y nagy nemzellesinek vagyun k

taejai, a~k'or nem , idegen ~rdckck'1ek leszünk' szol-

g61atol anal, hogy t'legel teszUnk azoknak a kl)l e lessége~ n ek, amelyeket hilZánk kiyán de
magunknak. A mi boldogságunk : országunk jóléte

- hadnk nyomorusága : a nemzet fiainak boldoglalan élele. Ha a lo ryóvi ~ cseppjei nem kflpcsol6dn~nak szorosan egymáshoz, s nem gördülnének
egy akarallal arra, amerre a folyó medre vezeti ,
hanem mindenik apró csepp kntön ulat venne
magának s szétguruln.inak, mi lenne bcl ő lnk 7 . . .
eltQn~ék a folyó, a vizcseppek egyenkint fclsz'áradnána It ... sem folyó, scm viz, a régi meder is
elpusxlulna. - Igy nem lesz sem nemzet, sem
magyar ember, sem hllz'1. Tcst v ~ re i m, b ec s fil j űk
meg Istennek szép ajá ndéká!. EpilsUk ujra országunkat. LegyOnk egYl'.zer ön ző k szeniül a haza
nevében, a hazáért. Ugy végezze minden ember
mind,en dolgát. mintha mag.i nak tenné. Úgy szete.ssDk emb.erleslvt!r.einket, mint ahogy mag unkat
&ZeretjOk; ugy 51.'glt Sll k az clese1tct . min tha magunkon segítenénk. A munkáskéz, a,,: irótoll mag.nak dolgozzék, az adó fi zet ő magának fi zessen
- a haza oltárán . . , kl11 0nbcn megfosztott, érléktelen tÖ!ött . darab 1c ~/. a Szt . lsiván koronája . .
II föld diszel köznt hiányozni l\l~ a magyar virágbokréta , . . a mi él ~ Hl n k pedig boldogtalan marad.
Amely napon Igy .kezdUnk élni, azon a napon
meglér hozunk az Ur és lelépiti a leomlott sátort. Amen !
Biró Lajos.

Kl) )'••'.~)'.DI ROY AT.
Ti zen~ét álliull kép v i sel ő i Il~ntlek Ossze a

mult hó 29. 3<? es 3 1-ik napjain Lddenben, a
hékés Hollandia IOlténclmi kis vAroskájabiln. A
liubad vaUJ.so&
t blU Mai lal ~ l kozlak ptI.
MI"I!.t eIOnOr,
Mboru utAn, melyl'ek e!I (hOlete
,nég
Ó IIcnu!S munka-

, p",;

,
,

helyei . Hisz
sitio és a nemzeti
e
nemei
polgársága mulatta
hogy az igazságérzet és
csodákat mIlvei.
Annak Inzét se Alba
modern utódai el
nem olt hat ják, Valami
inspirációi Ie"ell
lelkOnkbe annak az öreg e(tyelemnek a leve~je,
melyben a tanácskozások folytak, S amelybe mini
vallási és nemzeti szentélybe léptünk. Ez , voll
ugyanis a jutalom Leiden polgárai számára azért
a hősies kilzdel emért, "'ely forró véráldozato.k arán
teljes vallásszabadséghoz s a nemzeti feltámadáshoz vezeteit.
A hordó hering, mil a város éhezó szegényei
egyidejüleg jutalmul kaptak, m<! r rég elfogyoU,
A századok csak anekdotAs emlékét ő ri zték meg ;
de az egyetem ős falai még ma is rendUlellenOl
állanak, mini szent bátorit.1s azoknak számára,
kiknek szivét igazság és jogérzet s a vallási és
nemzeti szabadságszeretet hevili.
Alig ej:!y-ptir lépts a zöld vizU Singel bárdolatlan fahid já n ál - s etz y kis szUk, de IOktSrtiszta ulcflcskában a nagy John Robinson szelle '
mével találkozu nk. Auat a nagy Oéniussal, melyet
a:;; elnyomás idrjén Mária, angol királynO, szAm ·
üzöl! szij:!el Imájából, de a melyet a sirra boritalt
ól iási k ő el nelll fojthatolt. Az ö kolóniája 300
évvel ezelő lt életet adoll a világ legha lalmasabb
s legszabadságszeretöbb nelllzetének, n: Amerika.i
EgyesU lt ÁUamoknak.
A kongresszuson . melyen a vendégltitó hoMándu sokon kivOt, !o:Ulönösen az amerikaiak, angolok,
fran ciák és németek képviseltették magukat nagy
s z~ mllla l, a magyar unitárius egyházai Józan Miklós,
plls pöki vikil riu s és dr. Csiki Oál;lOr lelkész k~p '
viselték. Mini fl kOllvrcsslUs lelke, 011 volt at Ü~
vezető titk/Ir, Rev. WilliaIIl H. Drummond, Ime
magyar társadalmunk, min i U,:tyUnk egyik legigazabb bará tjála, szeretettel emlékezik. 0." volt
dr. SanlUeI A. Eliol, amerikai l:~yház unk elnöke,
dr. S. Mel lone, az angol egyház főt itkáril. 011
voltak a nem rég Erdélyhen és Budapesten J.rt
vendégeink s más nemzetek fiai , eJ!:yetemi lan.rak,
lelkészek és befolyAsos világiak.
A kongresszu s t ~rRyá t képel/.ték a kUIOdIll'lÓ
államokról szöló jelentések, az ifjusi'gi mOl~Jma~
szervezése, a modern '.rsadalom eilI6IcsI
eme l é ~e , egységes J)fogrllmm medlklPiI
a közög érdekek ~ik eres szole""ta
vallás és erkölcs, ir.:azsáj: és alab.dd« . . . . .
védelme és kölc s~nös ápnlása. Az ulélCllel a deo
legálulOk ré s zé rő l a kölcsönöl mtBt!rt& jslh_ _
".
melyet a németek és franciák kOlt .,....-;;.itiiOii..
IIIcgllyi!\'Auull kh.elJb nézelell.wélO sem z.....·,...
Illeg, Ami Prof. Eeld ntaMIO ehlö.....ft, .........

cll,.;
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Szeptember I·re a ,kongresszus I8gjai átmentek
'Amfile(damba, hol a Weteringschanl:l'on diszelg6
Vrije Oenleente~ (SzabadelvO GyUlekezet) templo:dban ,a kongreuzus tagjai kÖIÜI többen egy
vagy. l)filvAnos més keretében közérdekU problé.
moiktóJ lallo llak beszédet a varos elOkelö lakosságAnaJ! nagy érdeklődése me llett. Aminek a zenei
samok, igal. kik i gyönyörUségUnkle, milvészi keretei adlak, Ne vegy Unk azonban bucsui az emlékezetes Leidenlól anélkUl, hogy hálánkat lerójuk
annak vendégláló családjai iránt. Az a vendégszeretet, mely csaknem három év óta' ezer meg
ezer lerongyolódott és kichezell lllagyar gyermekct
ápol és dédelget l10 llandia földjén, a távoli orszá·
gokból érkez ő delegátusokkal szemben is pompásan megnyilatkozoll. A Wille Singel virágdiszes
villáiban ősú nte és igaz vendcgszerelet örök emlékét szerezlék a kUlön bözO nemzetek fiai. ~Oranie
boven l" (tljen 1)
A ko ngresszust bezáró diszülés ulán mind·
nyájan azzal a hillel és báloritó reménységgellér.
tUnk haza, hogy lslen segedelmével majd mi is
tehetunk valamit e szen:ncséllen világ ujjáépitésének munkájába n. Ebben a munkában az irányi1ó,
a vezetö nerep a Prof. Roessinghé, akit a kongresszu5 2 évre el nökévé választott, s akinek egyénisége és széleskörU ludása a mi IlgyUnknek nagy
nyereség.

h ~ gai Bekcpalotél ~.

A "Kisebbsegek" vitája még puskapu;osabb

hangulatot váltot! ki, lIliIIt az előbbi . Hiszen fö·
képpen Délkeletről volt szó, ahol a helyzet még
mindig nagyon kritikus. De azétl nem árloll, hogy
ezek a balkáni elemek érintkezés be jutottak anyu ·
gali világ eszlllekÖrevcl. ahol il vallási IUrelem
elsőrendU követelmény. Legalább megtanullák, hUI:Y
a tuifOI ölI he ves kifakadás meg nCm argumentum
az igazság serpenyOjében . Et kellell ismerniök,
Ugyanezt a céll szolgálta, nagyobb kerelek hogya kU tönbözO nenl1.e tisegek liai kOlön érdekközt, a kopenhágai konferencia is, amelyen a római. csoportot képezhetnek lIj.!)'an, dc:. il Világszö~etség
katholikust kivéve, az Osszes ke reszté ny egyházak szempontjából, nlinl a Kri sztus anyas!enlegyháü·
képviselői megjelentek. Augusztus 6 - IQ- ig nagynak tagja i, egy nagy testvéri közösségbe ta rtoznak.
fontosságu tanácskodsok folytak a világbéke je- A vita 110SSZlI volt és heves; d c megé rdemelte a
~:yében, amelynek a kül ö nböző egyháza k, a közös
reá lordito lI idöt cs UrHJ ságot, mell kicngefllelte
evangélium alapján, a leghivalotlabb munkásai. és közelebb hozta a Ielke kct egymásho!. EgyhanMint laptársunk, az ~/nquiw" irja : ~A habor uval gulag elfogadiák a követ kező hatá rozati javasla1ot:
eR~ült járó züuavar és nyomoruság arra indit ja
~ A keresztény eJo!yhazak Vilags~övctségr. ~e.g ~·lIn
KrUizlus egyhá~ának különböző tagjai t, hogy egy- győződve arról , hogy ancmzcll cs valláSI ktsebb~
máshoz .k.slvért szeretettel közeledve, együtt munségek jogainak tiszteletbcn tar tása elOfeUétele ilz
kálkodni Igyekezzenek. Ki binék ha ök nem az Altandó békének és a népek ki~ngesztelödéscllek.
isteni Lélek gyógyitó irgalmasságában és a sze;etel Eg}'es államok erre nézve bizlosilékot nyujtott&k.
megvi11tó erejében? Egyformán nem gondolkol- SŐI kU1ön egvezményt is kötöllek a Népszöve1seg
halunk valamennyien; de azt beJáljuk, hogya sze- oltalma alatt.· I~y hát ti NépszOvetségnek k.ölel~s
relet fölUlemelkedik a külső ko rlátoko n a külön- sége ot at és mt'ldot nyu jtani a rra , hogy a JogaIkbö~ö nyelv:eken, s elvégzi a maga aldo;atos mun· han sérteIt nemzeti és va l1.isi kisehbségek közvetkaJá~. A ,ktl.SZlusi lélek éllel!", lángja forrasztja t'gybe
lenül egy nemzelközi fölör\'ényszél~ clé ,ihc\l$ék
a mt sZIvemket, s nem valamely tantétel aminek panaszaikal, amelyekre or\'oslá~ t egvébként nenJ
kénytelen-kellellen behódotunk. Ez volt 'a vezérkaphatnának . A Confercllcia javasolja a NepszOlon81a annak az egyházi beszéónek is, amellyel velségnek, hogy kllldjön ki erre a c':lra egy ártandó
dr. J~ffer,on, new-yorki lelkész, a konferenciát BizOllságot, s legye annak kötelességévC, hogy
ünnepélyesen megnyitolla" .
amikor a térgyalásokon I'QUasi óonyoJ,!lf1IQk t'lmKét f6 lárgya volt a konferenciának. Az egyik: Iheséröl \IQ/! SlJ, az cCyhálélk képvlsd~té,OI IS
az á./taldnos lefeg}>veflis. A másik: a nen/uti és gondoskodjék. ~ .
.
vo/lds/ klsebbsegek vtdelme. Mind a keltO egyaránt
Ezzel kapcsolaiban ilrn\.1 IS SIÓ voll. hogy
'anIOs. MegérdenIli, hogy vele bövebben foglal- ezeknek a vallási é~ 1le'1II1CII st!relmeknek fdOl ,
kouun.k; . mer.t eZl!klöl IUgg az egyházak közölti birAlására nyomban kOJdjön ki (I NépuOvetlég I
leslv~ll~ J6 viszony, és végeredményében a vitág maga kebeleből cJty \' lzsgátóbi!Olts~g~; de ed
békéJ~ IS. Az általános 1degyvert.és 'Iitájaban a már keresztülvinni nem sikclült. Pedig III Ieo_ a
fnncltk és németek vitték a vezérszerepe!. S ugyan- tegl6bb ideje annak. hOI!Y lis tAn tbsunk u . . . .
cuk derdllK munkát végeztek lt?;ok a hiJ!lladti'lhb a ool1!nkl'llln; s il nl'p~k Illil"",; ne t"l!'""":!~1o
d~k, ilInk bar.ll4'11áyor:; ÚIGII · módon, a lajl elfo· "abhra is ktuulgalllth\. "au III "I,JI,lt.:oJk 21 10'1\
_ ..... - 1elA1ua'alKedve, a k!»:e1e Wst lélrehllték. kenyéttd:.
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Végre is a következO hallhoza'li jaYHlatot fopdtlk
el dr. Deissmann és M, Willred Monod tlYÖltt!a
ajoinlat.!lra: "Az egyházak Vilégs'lOvetaégt UttIfilallal tapaszta lja , hogy ma !öbb kalona van ftty..
verbe" és általéban véve nagyobb a hadlte1aRre-.
lésre fmdlloll költség, mini a hAbotu tlc1tt i"t\
hogya különböző nemzetek lelkéböl a gyanut,' a
rosszindulalot és a gyUlOIetel egymás irAtu rrtfg
mindig nem SI ke rOlt elenyésztetni. ElismetjOk, hogy
a belső rend ts klllsö béke szem pontjából szüksége van minden AlIanwak bilonyos korlálolt szflmu
fegyveres eröre; de biwnk abba" is, hogy a. Nepszovelsrg előbb ulóbb ebben a tekintetben let jhatalmaI gyakorolhat. Addig is azonban Krisztus
t'gyhha minde n t'gyes ágautának szent kötelessége,
hogy lankadatlanul végezze a telki és szellemi leszerelés munkájat a kUlönbözö országuk népei kö'
zö tt; megmutalva ne kik, hogya fegyveres erószakon kiv!ll más módja is vall a nemzel közi viták
és kérdések elintézesének. E,. pedig nem más,
mint a válél sztull bir6si\g, amelynek löszékhelye a

A Confefencia mégis hal~r?Zott ercd~nyekrc
mul'lh, t. Huszonöl nemzel h,u. ~ö z~lI, .klk egymált eddig alig ismerlék, barált JÓ vluonrt hozott
lélJt. Ezek bazáJukba visszalérv~, s~óltólól lennek
• te6lririség IZeni ogyének, 5 Im.6Jukklll és mun"'JUkkal elf5segilik az igazság dladalá~. MagyarorUágo t I Conferencián dr. Raflay Sánd~r, ev.
pDspök él Toka/() Géza, Id.lelkesz kép\'IScllék.

• • •
Erdélyi utjár6.1 ér~ek~sen számolt ~e dr.
Cornish, at Amerikai Un~lánus Térsulalfőhlkára,
.z I nquire r ~ sze rk esz t őJének. Több~k kOzt ezl
mondja: Már BukaTeslben vári minket dr. Boros
György, egyMzi főjegyzó, S a .rellenetes hőség
meJtell lankadatlanul kalauzolt végig az egész uton.
Ó tolmácsolta beszédein ket. T.nári kathedráját
minden baj nélkal ismét el foglalta; de cmeletes
hátában még mindig románok laknak. Népének
és egyházána k jövendó sorsa pedig szerfölött aggaulla ót , - Ma mAr ritkábban fOIdul eló olyan
erószakos bánásmód, aminek otta III hiveink korábban kivoltak léve. De az alsóbbrendU közegek
nem sokal t örőd nek azokkal a rendelelekkel, amiket
a kormány id ő ről· időre kibocsál, hogya nagyvilág
eIM igazolja jóhiszemUségél. - A faji nehézségeket kiegyenliteni majdnem leheletlen j miután a
magyar kultuTa és törvényes berendezkedés nyuRati
szellemll, a román kultura pedig keleties iza. Románia még nemrégiben a török birodalomnak
egyik tartománya voll. A románok gondolkozásmódja egész más, mint a mi~ n k. A románok nehezen tudják beleélni magukat abba a gondolatba ,
hogy több fe tekezel legyen az ö országukban. A
régi Romániában a keleti egyház volt az uralkodó
egyház. Ez dominált minden!. Erdélyben pedig
námos felekezet van. S ezek eg)'mássa l egyenlő
alapon állottak, egye n lő elbánásban részesIlItek.
Ez eltIltUk érthetetlen. - Három nagy veszély fe nyegeli Er~~ l y~en az összes egyházakat, s ezek
köz~1I a ml umtárius egyházunkat is. A földreform
alap!án. e~veuik az egyházaktól és iskoláktóJ az
allpllvanyl birto.ko~al. E~yfelöl a román kormány
most már államI flzetésklegészitést ad a kUIOnbözó
~e~ekezelek papjainak, m,isfel61 pedig megfosztja
et att61 az .6s1 val1.yontÓl, ami eddig biztosilotta
számukra a lIsztességes megélhetést. Továbbá az
~gye~m.~ny pontjai ellenére, a kormány több fele ezdl I s ~ o.lát bedrt, masok tól megvanla a nyil:á.~OSságl logO!. EzenkivUI most affelől is sok uó
t lkt6tho~y a klst!bb lélekszám mal biró gyUlekeze.
~ . d mmdennemU állami segitséget mt!gvonjanak.
d;ln e~ekEugyanCSak komoly dolgok. Sulyos vesze· me . . Iszorul az ember szive ha látja ho
Itt ~y 6" civil.izáci6 van PUSdulófe'Jben . _. ÚF.ya~~
err I emlt~ellk Rev. P. Perkins lelkész afia is
~t:on~om gyQI~sen, mielőtt hajóra szálltak volna .
ermtszeh szépségei nagyon meghalolták
:z
tel~nkel. Ahova csa k bel!!:plek, mindenüt!
t:~:m~ IIr_~adg vol.t j anri a ház lakóirI leginkább
hnuv ith ogadoblzollságok mindent megtetlek
A-.' o onosan !!:rezr.ék magukat az Idegenben'
r:;,mPlomokon nem sok tpiteezetl "tniv.ló v.n:
•
z.... feltáJt mentI! fllak. minden kGIa6 dia

l

nélkül. Dt annAl meghatóbb az im"dk0z6 ~
kezd vallásos. lelkÜletc, amely kifejezé&re jutOtt".
cEl"yUUes buzgólkodáliban I!:a éneklésben.
kISS!!: egyhangli és kOIOn~s az amerikai falnel: ;
de azért vonzó és szép, amikor százan mt.&ehTn
rhendilik: "Tebenned biztunk eleitól fogv.- • • ,
A gyerekek is mindenütt 011 voltak, s. m1ndvfcAI
feszUIt figyelemmel hallgattak az egész templomozás!. Az erdélyi unitárius pilpok gárdajában soll
kiváló szónok és derék vezet" ember van. Mi
azérl jártunk 011, hogy az ő IeikUket. ha itI·oU
csuggedez, fel emeljUk . S ez, azt hiszem, sikertUt
is. A közállapo!ok ma vata mivel jobbak, mini
három évvel ezelótt j de azért a kicsinyes kötekedés, meg a burkolt üldözés ma is napirendtn
van . A romtIlI kormány eljárása nem egystget'.
Kifelé minden szépet, jót mutat, igérget ; de a
valóságban mindebböl édes-keveset, vagy semmit
se váll be. Ugy, hogy az emberek odalent állandó
izgalomban eInek. Mindemellett a mi székely hj ·
vein k bátran kitartanak a magu k ősi hite mellel!.
Csak egy saj nálatos jelenséget tapasztaltam ; I ez
az, hogy itt· ott már majdnem belcnyugodtak az
emberek a mostani kényszerhelyzetbe, s mega Jkusznak aLZal a körülménnyel, hogy hazájuk gudát c~eréll. Ebben a szomoni helyletben csak egy
vigasdaló momentum van : az öröm affelett, hogy
mi meglátogathattuk óket s szorosabbra fazUlk a
köztünk levc\ testvéri szent kapcsot. Remélem, hogy
azok, akik utánunk j őnek hasonló missióval, még
többel tehetnek az egyetemes un itarius szellem
ápolására, a világra szóló nagy programm meg·
valósi tása érdekében .

A.""

HI KEK.
Őszinte

szó. Budapesli egyhhközségUnk a

folyton fokozódó drágaság mia ll anyagi gondokkal
küzd . Ha igy tart , ma · holnap nem tudja házit és
templomát jó karban tartani; nelli tud belsó eni'
beTe inek megfelel ő fiz etést adni. Hál még, h. Iekintetbe vesszUk azt a szép mi s~iót, amely reá
ill, hazánk. szivében vár, - bizony· bizony súlyos
aggodalom tölti el a mi IeikUnket. Osszuk meg a
gondótl Es oszlassuk el az aggodat makat! Mindenki, aki un itáriusnak vallja magát; aki templomunkat látogat ja ; akinek gyermeke iskolába jár j
aki a lelkeszi szolgálatol igénybe veui; aki It
unitárius egyház jövOjének biztosilásál szivh hOf '
doua, - jöjjOn seg itsé~ ü nkre erkölcsi támog'I".
sával és anyagi áldozattal. Aki eddig is fizeteU
önkénytes !!:Vi járulékol, fizrsstn - ba lehel kétannyit. Aki pedig nem fizeteU, - ' z no virjon
ujabb felszólitásl ; csak
a saját !elItI"
ismerelére, az majd
mit kell neki
lekednle. Olun hiveinket,
él •
kájDk. I"moga"ák _ mi
agyak it qyuttal. A pinzt a

(v Kob.ry-u. 4) kell kOldeni. Mindent szivesen

~~unk s negyedévenkini az .Unilárius ~rlesitő·
ben ", . .ItulIk.
Budapesi. 1922. Sleplember 10.
HUrokoni szives üdvözlelIel
a GONDNOKSÁG.

Vitézi Szék felavató-ünnepe. f. év augusztus
15-én. d. e. 10 órakor a Mugilszigeten, lelkes
linnepe voll a megfogyott, de meg nem 10rl llIalIyarsAgnak. Résztveltek azon az öliS7.eS keresztény
fttekezelek papjai is. S ha a jóságos eg .az 6
iméjukal meghallgat ja, nem tart soká a ml önkénytes rabdgu nk. Felvirrad meg - ré~i f~nyben.
diC1i6ségben - a nldgyar szabadság_ A fel.vatoltak
közl OrOmmel lálluk és köszOn/öltOk a mi régi.
hU5'ges t.nitványuRkaf, Vitü Fúbry Dániel, vezérkltri századost.
Oszl Hálaadás alkalmából, szeptember 24-én
(vasárnap) délelött II ~rakor lemp lomunkba~ .O nnepi istentisztelet lesz. Az Uraszlalál megfentjOk.
arra kenyerel és bott teszOn k. Kerem azérl a hiveke/. készllljenek a szent vendégséghe! méltó lelki
éneImekkel.
föpásztorunk, Ferencz József pospök lír,
f. év aug. g·én, lsten kegyelméMI. 88· ik évébe
lépett at. Magas életkorához képest. hiven ört áll
azon a tintes hdyen, ahova a közbizalom állitotta.
Rajta betelt a szelllirás szava: .Szép és ékes korona a vénség, mely az igazság utá ban találtatik".
Dávid ferencz Egyletünk szeptember hó
30-án, szombaion, este 6 Órakor felolvasó ülést
tart a templomban a rendes zenei számokkal élénkilve. Mindenkit szivesen látunk; de kivált .a mi
hitlInknek cselédeil u.
Vallástani órák rendje: Hiltó d. u. 3--t· ig
VIIL, Dugonics-utcai elemi iskola, '/.5_ 1/, 6 ·ig
X., Szilados-uli polgári leányiskola III . em. Kedd
d. u. 3-4-ig üllői-ul 54 polg. isk., 1/,5_ 1/.6. ig
1.. VéH-ut elemi isk. II. em . Surda d. u. Rákospalotán, Dob6-u. 4. polg. isk. CsatDrlDk d . u.
3-4-ig VII ., Barcsay-u. főg., '12 S - Ih 6·ig VII.,
Aréna-ut 25. elemi isk. Pinltk d. u. 3-4-ig I.,
Attlla-~. t -3. áll. fOg. 1/ 2 5 - 'h 6 ig II., Medve-u.
polg. ,sk. Szombat d. e. 1O-12-ig a lelkészi irodan! d. u. 3 - 1/25-ig elemiek, 1/2 5-6-ig köz~pI8kolá~o.k a lelkészi irodán, V., Koháry . u. 4.
.~tlhIVluk a szUlőket, hogy gyermekeiket, az
.
lit kijelölt csoporlok közül a lakásukhoz legközelebb eUlbe a megfelelő időben hozzak vagy kaldjék
el vallbórára.
(parostlnoncok vallásoktatásbln minden val6m.p d~lelöll 1/2 10 - Ih II 6ráig rtuesOlnek a
lelkini irodán (V., KOháry-u. 4.)
Elhunytak_ tlázunk. és templomunk tervezöje
'--ow Samu. mOegY,,"temi tanér, akinek emlékét ~
ltv'rOSban és a vidiken több jeles alkotás örakiti
.... f. tv &leptember l-én meghall. Özvegye és
&r.ermeke siratja. Emlékét mi il kegyeteltel
.Q,,_

_

. . .;.~~ l~~a ':to~t :::J..an!..c'~::r:r~

-

az árdk
ret. egyház
életében
délyböJ
egyetemes papság ..,~m,
igaz ngyérl buzgón áldozott: Ha
,
kelleIt, pénzt; ha kellett, 16 tan4csot j
képpen - szeretetel, amellyel lehajoll a
kicsin)'eihez, s azokat alyai kebelére emelte.
téSén, f. hó II én, nagy részvél
meg.
A protesláns egyházak képviselői
ott voltlk.
A kis árva mondókája mindenkit mélyen mqhaloll. A gyciszol6 családnak és a ref. testvéreg,_
háznak ré!llvélUnkel nyitvánitjuk. Az idvezOIl hervadatlan emlékét kegyeielIel áldjuk.
Énekpróba van az unitárius templomban
minden vasárnap dé lel őtt féllizenegykor. Pitufy
Gyula énekvezér afia kéri az ifjuságOI ét a lelnllttekel. akik egyházi éneklésGnk azinvonaIM
emelni óhajtják, szivesked jenek pontos időben meg~
jelenni. A tanitás ingye nes.
Ea:yhhl járutékot fi~ellek a folyó év ll. neayedében
jun. 31-ig): Schey Ernő 10.000 K; Irsay Effin,
Gáln~ Emil 2000-2000 K; Szivós Ottó, Om~h1!nl ~CI
bert. Tel kes Ernő. dr. TOrOk Unió, AJtay K. Albert
dr. Nag y György és Hhtler Ferenc 1000-1())) K: Koda•
Ferenc. Zimony 100 K : dr. MolnAr Deuö, dr. K.ruy
Sándor. And rAny Ferenc, dr. SzentgyOrgyi FerenC, Utir
Aranka Gáspár A. Aladár 500-500 K : Kovács O.bor,
Sirecz ky Géza, L dr. SAndor Baláu. Imreh Jcluel. dr. Halós
Btla 400-400 K; Szobotkiiné FerenCly l.enke, Csalkay
Jenó, PAllfy Endre, dr. BarabAsi István, Berde Lajos ts
dr. MolnAr J enő 300- 300 K ; GyörIfi JuliAnna,· Somlyai
Árpád, Kedey Domokos. Ács Ferenc, dr. Pálffy Mór. HajóJ
Ilkey Zsuzsá nna. Moldr Ján os, Imreh Sándor 200-200 Kj
özv. Perczel Ferencn~, Csáka józsef :50-150 K; BoUr
János ]30 K; Kerékgyártó Jenő, Bnb Vilmos, Székely
Ferenc, özv. l.ipkay Allhurné, Gál Zsigmond, Sipos Dl>mokos. Molnár U nió. Sófa l.j Sándor, Kovács Péteml.
Ou. Odk Áronné, Csucsi János, Dimény Zsigmond, Fod~
Ambrus. K isgyőrg)' SindoT, Csép Miklós, ilj. Bud6cz
Zsigmond. Ooth6rd l ajosné, Réd iger Béta, alsójárai id.
Pápa)' Istdn és aJJÓjbai ilj. Pápl)' tstván ]00-100 K:
Faragó Vilmos 90 K ; Fekete Jánosné 80 K; Fürst Antalné
00 K ; Csiki PAt, Somlyai Kálmán, Demetrovics Zsill:mOnd,
Török Sándorné. fenyédi Péter, Boros Lajos, Oothárd
l.ajosn~, Balogh Márton és Ballók Mór ~-~ K; (lu.
Rétherné 24 f(; S7.UCS Bertalan és ilj. Jóua SAndal
20 - 20 K-t.
SaJlő-alapra I. évi augUS7.tu5 hó 29-t61 I köntke.z6
adományokat kaptuk:
Botár J"n05né, Budapest . . _ . K 200.Szitárd Béla. Budapest . . . . .• 300.Dr. P"UIy Jónel, Hódmezóvá$A rhely • 100.Borsi János. DbnAny.. . . . .• 100,P~er UniÓ, V-tl . . . . . . .• !IQ(ipr.
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Mul! njmunkban nyugi hatt adomjnyok Ö5SI"p • . • ;~:;;;;;;7
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Kádakat
puttonyokat

Boredényeket

$l ...'" :

mm

milsta k i kereskedők
BUDAPEST, V. , ALKOTMÁN V. UTCA 18. SzAM.
Műslak i allyaKok és cikkek, olajok, kenö_nY.IOk,
min den nlelőgltn!asjgi ~S egy~b ipar.lig 'ztm'r.
legjú liln yosabball kaphat ók.

Mező gazdasági

szerszamoknt

Dr. TÓTH GYÖ RGY

TI'3gacsokaf

v. kir. táblabir6

Kocs irészeket
k észit llnk
P=

I

Budapest. V., Kálmán-Il. 21. Teleron : 5-34.
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Az Unitárius Egyház Szer-

vezele (300 kor.)
Az Unitáriu s Egyház Rendszabály'; (300 kor.)

--..,----,---

. lapunk

erdélyi vonatkozás u
•

. )l.éprajl.i, irodalmi és
történelmi kiadványai
megrendelhetök

,~
-

CH IIOMOLl l IlOOIIAI'LA.

ts

ANGOL TANFO,LYAIM
felnöttek és gyermekek,
kezd ők

és

elő re h a la 

dottak részére. Egyenkint vagy oSllalyban.
Ugyszinlén

francia leckék.

BUDAPEST,
VI., Vilmos császár-ut 55

8E S S K Ó

kiadóhlvalalában
kaphalók.

K A RO LY

KON\ VNYO'\\()AI MOINT2:tETE

BUDAPEST, IX. KER., RÁKOS. UTC" I. SUM.

•

MISS E. NADLER
Budapest, I. hrlilef,
G)'ö rl - Llt 14, I. em. 3.
•

"STUDIUM"
Kl>N\VVESBOLT

BUDAPEST, IV.
MUZEUM-KÖRUT21
Telefon :

186-87

Nagyn!nt erdélrfellböt
alllku ll uj vM II.t.,

Telefon:
,0;.87

.

S zakmllnk~ k, szé piroda lmi, egyhhi

. .-

és ellyetemi

tankönyvek rak tára. Beszerez es !lAW! mindet!
ka pható - ItfllFOldl és belföldi kön}'vel " folyók ' It

Vidéki megren oSeléaeket gyorsan él gondosan

STERN JÓZSEf R. T.
BUDAPEST, KÁLYIN·TÉR t.

etin.

