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, UNITÁRIUS tRTESITÓ 

naNdÚl!oI. amely 6s' jopJln .isuahelJUI u lsten IItpl,e le.emlrtl valÓIJ.got ; .. u. emberi IIIS. 
IO • .tg kill1yl utte kOrDI ntm hajlongó l, hizeld ~1g • .qoks~I~kH tart ingyen tenytren., h.'Ie. 
lulben-Itkkben ~JI. nyilt. bi or, Óli linlt, ...... ba<f f~rfiabl. k.lkne~ U I nytLY~n. ami szivllkön •.• 
soha el nem loj halO, diadalmn trztsl stalOnkbe caeng a rtgl-rtgl .<ó •• I, .Surel...emtn fellJdOlOlll 
.... t/eltl SJ.lbldsAgtrl 'el.tldorom uerelmemel" Szeba dsAgOl várunt, uj vilAg Itnyu kllve~l &Ili. 
net o!rini6tre ujból .'""nek tclkllnt Wrnyai: b. SÚlikes kOIt6-kilily (Inn-ifju uivtllek IDkt~ 
I1ItlleU " m; ajktlnkon ;s Itlcsengerttk. • rfgi nólÖ, magyar rithmusot ; s mittn! egykoron abbaq 
II IWlZorutp .Honlidal"-ban. luntqrhdz 1bUII ublll~k ~/srlt.. .. OU/Ú benne. HtU4 k/pe, 
amelynek' \-bvjr,&OJI hUl$ze,etetet mksaiftől mefVlli&:,tva 'lIanIa tell (lrllkkön orOtke. 
Sza!laddgol rirunt ... El mit itt is van ... Mert te vauob idvezlllt szellem, rOMink ldie, W~i~ 
~/I.rnlldar', le VIi)' • mi subadúgunk. Te gyojtod eKJ~ 11120 Inlek uimy;in sttI$lÓTt QOnl. 
jainbl l • nIC)' lemeltsi nap l4Iött I. Ug)' tnekelu, hqgy könnybe libad a viLtg 1n1M ..• S vdllok 
együtt kllilplt\'ke mormolJ' ünnepi ZIOloum!kban: .Aldon, .ki JlS III Urnak nev&en· •• • 

Vallds és költészet. 
e. R. I. 

Von az tmbtd ItItkntk kit nemti lSuliíne. 
At qyik uiJndts dili/ot/of Itborulnl kiut o min· 
denho/ó I$/VI $lIne d611. A mtisik dalba I)lIIad 
IjkoInkon. Ez a keltií tgYik l) mduaJ rMon. 
VIll/ds;s kiíll;szt! ugyl)nonnok a/eum/6 szd
Itl/UItk a gyvmtktf. Kar{JI(vt hil/adnak o: ;/d 

,ulain, hlJl!Y midtt baldogllsonak. Hor;,l/a olykor-
olykor dld-.olodnole, q)'más/61 o k6f1h:d dulYtl 
is vissza/aszi/ti Itn, o I'Q/ldsl peti'/! rnqWnftjdJ: 
o dogma ridtg kiíltlil«i. Legjobb, ha jó tt:ttvúd 
mtidjdro qyar/ ;drnole o potos orsz6g!don, most 
bdJron $:ltnt~$Zdll,o utJItl is v/Juurol. majd 
bi:olcod60f/ álh'll "'fK o csilfagO$ Igbolt oJotl .•• 
A IIflII4s III tmbm Illtk ltgutbb l'irdga: CI IeIJI-
tfutt 0l1li01 Itgtiszl4bb 2t11lje. P. b. 

Pet6fi lant ja. 
SoU pihentll, dlig. Ilntom, 
A bemohosult $irj hanton' 
Pihenned IÓb~ r;tm $I;l~d. 
Csordu,Ui: v~n a n lvem leli: 
Hur,lidmk kdl ~tOOgem 
Omm>me\ - f.j,jdllmamat. 

Al t5rt5m ugyis rillla w.ndq 
AHe: jt5u $ mfrh eltezzentek • 
~ ilnokR>v6 emllftet· 
Kikn ek abban 'II bold~e:s.iga 
H. cida guny is hlOO\.tba 
Fojtjlk IZ bv. ött5mel. 

F6~'1t gltlm~jl ~ltlemnek 
Minden bagolycól ne ijnlj 'm~ 
Te krlSl.i\)1isrt.1 szent <'Ir<'lml 
HuhQijon hit, hl kedve lartll 
Te csak u.I.llj annü m.gu.bbn, 
R:~ • mppal, ~llelt5n. 
Vidd m~ a hin I jó 'n,inalt 
~oay . fi, ti ... ti. • • hulMi.. 

eDI 's utolW gyermeke' 
Hogy, kh a nive alau hÓtdOll 
- Vl:selve griU! f$ nt~ e:ondot _ 
KlSny6il ""jd li 16.li le. 

Az , I<6nny is IZ Il' c'lm úja 
Uszen. melr kebl~1 ~U'ali"jl, 
H, ftJdaN az ablakot . • 

Holott ~ eyermek-ifjll qve 
A kh paC$iTl~ tnekfre 
ÓJómri,.cIaIr.1 eyuU.doll 

$urkm/ó. 

ts ha ma,ad.t kipihmted. 
Csak szilli tovibb ...• utkel~kneII 
$zim)'t"Uog'5Od /lirt vigyelL 
J;~ ha nivedbe \-;le: • Un}"1l, 
ts lon.id,t s>:ertesztÜel hin yi"' : 
Mindei:)ik eg~"'egy VÚet brd lqyen. 
1923. L 6. jóuur MiMrh. 

.Any'm, az tlmok nem hazudnak, 
Tlk.atjon bir • saemf<'lcW, 
OiC$6 neve költ6 ri,dnl k, 
Anyjm .ord, ör<'lkkön ti Jo 

.Vigyaimk s6lyonuz4my"" messze ... 
r~ldia 61 • kllld.d sz1llói hajlatól, de az ls 
ak.k benti<! laknak: eerszeril $Zll~; &. ls"''" {Jerse 
mindenkor ott ~nek sdvblek lee .. ,,\ebb iej" 
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.Oe St:mmi az, csak add elem anyim, 
lUrmilyen Nm' il IZ a kenyb" : 
lithon sokkol ;ot>b iri! lnnekem 
A kktte, mini mbhol , felIb". · 

Istv~n /kcsehtz irt ~mek kOHó; leveleben 
'- esak .1TlI k~ r i öccs"!. lt~;,,. gylimoll!!.8 .1lyjuht. 
Pind< OrtMere oly su lyos gondokkal kell 
tiizdenle. Majd anyj.tu tb- j i: 

.S In1mb!, al n &les, fő anyU 
Qh Piliildm szeresd, tiszte ld, imJdd I 
Mi /) nekiínk: azt el nem mondhatom, 
Mert nincsen nincsen fogalom; 
De ve5zteseg. 
Ha IZ eg.-
A kOll6 maga nem vJgyik gaz~gr ... Ha 

OXgiS iJy_iltil .iblindovk, u C:SIIk utr! no. 
bogot 5U:rt1leit elllallTlOiib.su minden j6v.1. ami 
csak nekik ÖTÖmd szerezhetne, mint rzt .Sziilő
imhe:;" dmD b.tjO$ kOl!emenyeböl látluk, 

De nemaak acsaltd voon.a l5t hua, lI,nem 
l sdl6I6Id, u. AJ liild, l. szókr Tiw. I. Kis--Kunsig, 
amdydu61 01)141'1 meslnl U~ket fest Valós.iggal 
6 amiatt mta: :m.., hOiY szeressÍIk IZ Alfóldet, 
~t Ittuólagos qyhanguúgtban /) annyi 
riItoutos n.'~gtl tud 'e!támi. 1(6l1hzet~ben 
visw.lIikrőlÖdik az Alföld minden súpsfge. 
Dalolni lZ 19felé :;z.ll\ó pic$irtától tanul!. csodás 
ktpl.elet~nek rll2YogÓ jUl!U ha n 011 tiindöklik a 
puszW; ~ljbtbja, ezelmdnek hev~ben ott iuik 
a nyúi nlp tii.le, s::abadsig iml.d.ata nem islmT 
korUtokat, mert látha, mint a puszlai $.Ist, lU 
Allöld 'delelcn rónéjl.hoz szokott, tIarliiinak 
~!eeC tombol, minI I puuUk vihara. 

S tSO<b e, tuo ez I tomboló vihar ill-ot! 
*ilIr • lu:w létokon, I~ke~et!en SÚ(Uld I kltCi_ 
z&t IJemes ide.llok lelé, ha köl.lcm~nyeiben itt-ott 
Ionadalmi ha'!got id ~, Iminl nt egynek a 
azeml!be hinYl.ü:? - Voltak~pen kit il szolrlunk 
forradalnW-nik neVUl\i ? Aki a lenntlló társa-
4akni nnddel nincs meee!~gedYe s lzon vl.ltoz_ 
~ óhaj!, ha rn4sk~p nem lehet erŐ$iakos módon 
-..... MOI .... t a muh "hid el$Ó feliben &I 
-aOlfoknak semmi okuk Km lehetett I na hOeY 
• dallOk .~ori.l..I"poüvaltulsi(osm ell!2cdellek 
legyenek. V' hon .t}'e11 &1dtmben ~mnevtzhetiük-e 
forradalm!rnak , ~R"Y Sz~c henyil val!Y Eötvös 
jóQel WrÓt, a~i a iobbill)'sJl! 1~lszabad;lh~l!rt 
i:&d ? A kü!ön~ cstk. klfejczh módj'ban 
'IUl. - Scluller a n.~ ntmd kÖltl5. Irodalmi 
~ cl~ idcj8 Slunn und Drangpe
riodmak naeu. Az am kotban (rotl mü~i 
~ ... :;n.k Ifjui 'I .tc~ekkel, lulkapboklu.l, 

, le lZ tnttebb kor lapasztalatai lehilitgasztjl.k 
• 11&6 Illu lelket I ott 1..11 dóttllnk krhWy-

; 
Pel/Ifi gyakrln megfordul Ar.ny~knál Naf!Y

sz.lo,,!án. Bart tjl.n.k bl!kés, meleg családi IÜI
helye nagy h.aUsul Vin köl tÓn kr~, lkinek nyu~_ 
halall~n lelke elÓlt ,mugy is mindig egy ilyen 
otthon ktpe lebeg. mini vl!gs6 ~Jtlctl. - lehe
letlen a kóllóre ne,n ismemiink a boh~m ... andor
leg~nyben, aid, miközben rossz ruhl.jl.ban dide-
Tte"e k(lzd u elemekkel, azzal blt\.l tja ma.lit.tl, 
hogy lesz m~g neki meleg olIhoni, feles..!ge, 
gyermeke $ ,kJ.or littyet h1ny hó~k, vilLarmk. 
AVlgy nfm önmagiról mintbta·e a költő Bolond 
btókol. akinek ~ISlÓllgos könny~lmiistge mOgól;t 
Innyi ml!ly, nemes &zé rejlik s aki egy elJtese!. 
redett, I viUggal & önmag'val meghasonIolt 
1~lektM: n ujra fel6bnsztl u Istenbe b emberekbe 
YCttll t:ild s egy ridfg, pURta hiut meleg CSI
üdi otthonná varl.zsol . 

Mllcor azU n ez lZ ilom megvalÓlul. mikor 
mttismtri és sok neh&s~ lekl1zdbe UIÚI fde
$6gOJ ... eszi Szendny Juli;;!, ,kJ.or faklldnak W I
t~szet6nek láJ'" I legucbb vlrkok. -A ijngol6 
lel ki! költö szerelmi lirtjtbln, mlnt k~1 elllntdS 
pólus., amely azonban efYrnásl kitgtui!i, emd
!&edik ld ktt töllemtny csopor1: I Cipruslombot, 
Imelyekben • korin elhunyt c...pó Etd1u!tsinlja 
& lelesqthe:z irott t6fteminyek,lme/ytk .. púaf
tanul illanak U eg&. vil~ lrod.tIomba/l. A_ 
zok • tescrji:Ó su",lem J.brtindos, I ~iu, lem0nd6 
dt.v:iiI, emezek I dlaa.lmas, bolcloa: .srcrel .... 
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him~~:;i~ ;...., haliUnak Jme. A koltói kerl, 
mqr: Ó$Z; n.op I"IIgyog!din keresztnl mir 
bz~y,:: :!ybzcl lebel1de, ~be juttatja ,llt

S
· 

h uo ó boldOilÚga ntm log soU 'I.lan, . 
OeY t tm vtR.{n " I lig PiT h~I.1 esk(lvólc -:r ~rJa feliilmulh .... Uanul sz!p dfgüjal, 

!ne{y lmmit több nyelvre fordítv.. jirja be • 

.. lItiol. 
Ha eldobod egykor IZ Oz~gyi ltCyolt, 

fejfimr. IŐt~t lobog~~1 ~kaszd, 
En felJövOk t rte a sIn vl,l;lgból 
~ t j közepW, s od_~ levl~em lll, 
Lel6t~ni .. flt könyulmet &ted, 
Ki k6nnyeden elfeled~ ~iv~et, 
S e sziv sebeit bekö!ÖZll1, ki tf~d 
Mq .kkor is, ott is, örökre surdI· 
S lZ ilmolr nem hazudnak". Istm • rend

Idvill i ;'rn'Sigu lelkeknek megadta I jőv~be 
Utis cs()(üs Upes~, s • kőltő halil UJt~l
me! csakllom.ar valór. vilnak. Mertbil.rmenn)'l'c 
Imidj. is lclc~ birmilyen biiszkfn & ~Ido
pn iidvödi is fil sr.tle\~I: van .. alarm. 'mi 
m4 ezckn!! is SWllcbb & dd.gibb előtte: I 
mai)'ll" haza fs aJtnak szabaddg.. A magyar 

. Illu, .m~lyrÓI iir ln~kcl : . 
• Szenlcgvhiz keb lem bc1S!'je , 
Qltira k~ped, 
Tc .illj. s ha kell: a templomot 
fldőntóm ~ed l' 
S ez nem maradt pusna lrizis. AmI kor I 

hadt kell v14dmczni . amikor annu su.b.ds.igit 
.11 kl~enl. ott lit juk öt mindeniitt az elsó 
sorbIIn. Olt látjuk I feledhetetlen mirdu! 15-ln 
ott hllbtja It)'IIJtó Sl;ÓUtát • Nemzeti MUlCum 
I~pcsójtn, 011 lo~tj, kclben IZ osrtrik tcn
zura .Iól fels""'dull magyar sajtó elsó lermtktt, 
CSO(ÜS haWu Nemzeti D:lU.l S amikor' vtr 
n81u11 kiviv.>lt m'llYar sza~dúg o:$,lókl ibr.tnd
Idpnek bÍl:onyull, fegyvert fog. otthagyja ~lid· 
ji! h tltnqy, hogy beteljesedjtk a jóslat, Olt 
tutk ti a harc mezejtn, i lju sziv~oek vére ott 
folyjon el tJdoutul az imádott hua olt!rin. S 
lIiY let!, ahogy ó kivinb: dalcs ajkának utolsó 
sióutit elnyelte u actlziirej. a Irombita hanal ' , 
II 4YUdÖTtj. Ho1Uesttn lujó puipik sclguldo>;lak 
,tltlg ts driga ttlcmtl a többi s.u.badd.2hó$Ök~. 
vel k~ lirn.o.k adták. S • nagy sziv, amely 
oly Urlio1Ó1.n IUdOl1 szeretni, s amelynek utolsó 
dobbvIW il a magyar h.u.in.k sum. ott porlad 
a K~vul hlntek alatl, amdyent akkor hŐfOk 
W;'C IlCnttll ls mosl boakorosok Uprha Slenl. 
s4telenit mCI} 

S R~tny maau lwink egt t ujból lelle
~tk. h?riljilc komon.bhlEk, sötitebbek, mint akkor. 
f, m, szoronaówvvd vArjuk, vUjuk lU !bt6kö11, 
ame,ly hclmligioon a magyar ~jsuk.ihlE, lingra 
VUltu. kÓ'ZÖmb1ls lelkeket és jót~kony melC2et 
'~on I eSIIIlgcd6 !Q.;vekbe. De ujra \annvln. 
U)" mirclu, van. ~ ~n ujra lullom a dalt Imely 
• KitlvArl jeltelen sirb61 lellu.rsan és' orlrin 
IO'llI1nl vte:iilUi IZ ornigon, lel rúvl elevene. 
kel h holtikal ÉI lelfii}'tlnek a kuuj krlptl 
Ilkói, tO'libb Idif,k a dalt K&mJ.rk Icl~. Atv~y.ik 

todbb nem Itsz:!lnlr.l' 

Március 
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mtt; itt • tav." uj il.el tavaszo, v~ge '- t~lnek 
J rabsJgnal< •.• ~l:mdJetek embel"C'k, nugyarok 
tIIpra I ... zug • halvány pr6f~ta ~ldre hivó kitl+ 
tlsa s. su.badstg hanonájha mrgm()zd~l az 
ember-világ lelke; az ~ni akuA! megduzz.nzlJa 
az j:pnok d'e~ S I megk&/Iz6It rab n~p <'1$..., 
t(!ri rozsd" b.illnC$eit ... subad Jett a gondolat, 
amely edd,g' tolvajk~n~ lop6dzva bujkált al: agy 
tr.kt'rVlnrei közölt ; lelkcl adott annak a SZÓ S 
~i eddig csak halk sóhajban enytszett el most 
szabadon repUlt, gyujloU, lelkesített: ,eskQsriink 
hogy rabok lovtbb nem leszünk l' Nem lesl;iin~ 
mert" subaddg tUei eleven;', a szolgaság pedig 
megöl. ~ az örök I~ lörvl!nye. 

Ónmagtn.ak embclvoltának tudatÚ1; ~bre41 
az ember. Szabadd! lelt az élet, megismerlQ: 
~asl • szomsúdolc, akiket eeY vlUg vtlasz
tolt ej eddig ei}'mistOI; a szab>;ddg $l:enl eu
rnéjében egyenIO~. tesl.nrekké lettek a szegény 
~ gazdag. az erős és a gyÖl'1ge, a slolga b az 
ut. A suJtem, " munka hatalma elllU leomlottak 
a v.tlaszfalak sa törvény nem mtrt kúlOn mért~k
kel az e2Vik s kUlOn a másik embernek. 5uhad 
lelt a föld, ~ melyhOl a v~gén ugyis egye'l'116 
úut k.apunk _ birisjhoz egyenlO joga volt 
mindenkinek. Uj élet, haladás ind ult meg. Öröm· 
könn y pergett az egymísra talált emberek sze. 
mtból, örómölelkedsben gyönyörködött az arany
napsugar, az Urnak lelke, a békesség ts szeretet 
lelke lengte ál a világot .. . 

Ám veröfén)'ére csalla áptili5 jött. A zsar
nok rahszolgalatló tél nem nyugodott bele a 
vrszteso!gbe. Szemfi s&tette a nap fényessége; 
az életósz!On lel1ángoltsa ijesztő lid~rclény volt 
neki s titokban az összetört rabltn~okat mar for
rasztotta; tördeIn; kezdte az élet virágait, az 
isteni 19iZQg örllk törvényeinek ifju hajtásait s 
iszonyu, rimankos, sötéT fergeteggel rázudult az 
erdOre. 

Ámde nem reszket többé, gyáva szolga: 
módra a megifjul! erdő. Nehéz zöld koronáját 
haragosan megrá.ua a kemény tötgy s nyomá
b~n 3Z erdő: nem soha 1 ElkMl már vele öreg 
hős l öl a sztp tletet, amelyhez jogunk van, a 
sza.badsigot, a szabad levegőt. a meleget, amely 
lakasrtia iU életet, a napsugarai, 3melynek csók
jm vir;igba borul a bimbó, megérlelOdik a gyil
mök.s, azt nem adjuk soha I Jöhetsz rivatar se· 
reggel, viúradatlal, jégúporoddal, lehérJl6 bOr· 
lönöddel , álljuk a harcol! Most vagy soha, ha 
elpuszlulunk is mind eit szilig l És összefog 
a vtn ndö minden fia, öreg k~r!!.es dereku töl
gyek ls ifju csemdék. - Most ~"Y so"a ... 
zug·bug, bOmból a harc vihara .•. hideg j~g 
galyó lyukantja a leveleI, virágot: u ark:!n 
karja hajlitja, c<;.avarja, bifkó:r.i~ a fákkal ... ill 
II harc, csat.1z a rengdeg ... egymásba fog6dtik ág az 
iggal, erős a gyöngével , ifjll az öreg~l, ö~sze 
borul, hajlong, ropog, pattog, nJla-ujla ..• s a 
hegy alatt, a:z o:rdOst~len att rohannak Bem apó 
OÜkelyei, II Damjanich diákjai :m.tronysugezve, 
láng am:a1, ~gö szemekkel .•. ősz haju öreg Tahan 
elOl II Z!sz]óval ... ágyu lust je labban, tgd6rdii
lá cun,n ..• egy egbz sor ifju vére II wId lare 
Iocca."... Oh dr4ga SL1bad$ág csak te ~Ii l 

Ntlkille<!- az éld ugyis halil. _ ts győzte a sc. 
reg, amIg bi~ - min összeesett Un maradt 
ll!0gOTvm .solabg, mig az Idő e":gesztelő keze 
kihuzta szIvtbOI a hUlg nyilait • m~Wk1iit 
eUenségé.vel. E~ ujra vlrulásba borult zöldel~ 
fordult IZ erd/\. ' 

• 
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ErMly. 
Annak • klIrdrhml élelndr jtllflDdt;~~. 

.amel~1 ml6yi ttltvtmnk loIytalnat, al a1ibbl 
jlPDtftef&! klnllliOk, amely,. Viljg 1923 jan"" 
4-iki "ÚII~ban Jeleni mCIl; 

Nem,q: tartotta ~vl rendes f61anjcai Dl~tt 
a eldtlyi uni"riul qyhh Kolonvilron, ,mIko, 
az q:ylljz 1!1 nu pIIsplike ~ -imoIt nokról 
ill rom'" korm'nyinl~edfsek,ől. melyck u egy
báthl ~ iskOllilkat az anya~ mellsemmisIllés 
d~ 'lIitottálr. Az udtlyi magyar egyflwt V&l' 
kü.!du; egymuut'n uJutnak meg. MI ennek, 
bolnap 11 m.1iik magyar etrllhnak vái bele élet· 
gylIkcrelbe ill fom~n Irorm'nyzat. Al erdtl)'1 uni
túiu~ egyhb utohó emlék irata teltirta, hogya 
romlin kOfmAnyut mityen AOrsol uillt a magyar 
q)'~'Zlkn./lk ~ u általuk lenntarloll magyar 
tulIurinlhllH!nyeknek. 

Az unitáriulot Jeglllliyobb .Lapilvwy. II 
Berde Mózga-fé!e huni birtok. A nemes alapit6 
.uegblJ 'orsból, taka~konje:gal, pl/nlin tlet 
fdfOfl:iMal egy egfu: tie! gyotnölatt ,.dla arra 
• ,*1111, hoi)' ~z iglzill negtny, iÓl!rkllltstl 
tanulónak legyen' meg a mindennapi ubu ke
nyere. E c~lból a bun; bírlokr. né~ve Igy Inlt!-z. 
tedett : 

,Ezdel a birtokokat minden jog~immal 
minden irgó ilV~Ual, term~nyekkel flrlltH a 
Vlllhkijl~f! ill ~dnek a iOvcdelm~böl ezen
nel ktny~r·. iIIcl(lltf( ~jpó·a!.pildllyt IC$zek. & 
pedie: koloudri lltoskolAnkiNIn sd:, • tordai 
oUolil1lb8n IIlvm. Sltketyktrfiltq,j oskoUnkban 
ötven, lIIueu:n Utsrtz lóerklllCSii, iglun ue· 
,tny unltAriu. "nuló résl~rc ugy, hogy minden 
1a.nuló bpjon n.ponktnl hirom jó cftknéges 
~pI!ló ken~, YI~ cipó t. Ilyen ~ip61 egy 
tittnhal kupás erd •• , 1 ftUb6I $Zotis .lilo; h.t. 
..-an <lanlbot. Egy hóu kell lehat mAsf~ vtk~ 
tir. hóra, khát ti)' oskolai t vre 15 erdtlyi u i 
kup.ts vtka buUi. Az 6aS%e& uOkso!glel hArom. 
a er ri ... • 

Mikor ft alapitónak nem maradi aemmíie 
Illert mindent t a n ell.fny tanulók egkuqes jó' 
tápl' ló ktnyeltbe lekklIc bele a ma,a ~r~ 
al kÖtr>Ite Iti: ' 

. ,Temetfsem legyen tt)'IZefú, Iroazorut ts 
con ... ~lk1Il,.rtJlge1i <I rAkban. egesz csendes. 
sEgbtn, nem knplittan, lIa!\Cm hideg fllldbeJl ••. ' 

~ a ptIrItin, nemeslclk\l alapító. mintha 
.. egtrftle vol~ elllre a Ylljglellordulbt, 1I.piU, 
~ét Igy uru. be: 

,Kultuszminltdtr Url Miutén kOfUlllrbaD. a 
kapn iA, t! k<mupci<l ann,ira terjed, mm tudom :tut Uml U dletOket, hOlY tlen ~tlokra telt, 
~, il<louttal &zerutt hagyom'nyomal 
~bDi llrintk mtJ. Pelhivom ~mind n 
:::; ,kGzolrt;aI;lIIlgy. mini l:rler~~ il:elllleg I kor. 

nJl s, ~t6úahtk kegyn l igyelm~vel kllltrn l 
=,~s~yaltk kezcltsél h II v~ndelet vqre-

1 I lelllgydnl. Eun ~val ko1!s, UI hlsU!m 
... IoIIOa!i.inm-it I>CIII uthaI." • 

labo.IaIYl Berde Móni ilyen I prólOos 
Ii7MI:,,,,.lI t. emberi elllre!j"""l meguerkeulYC 
.a1']1I IÓ .·~g,erdeleltl. Bun kllutebtn It , ó 1:s89 

hold mullgazdaAgI terlIleIböl « ezen/elOl erdr.. 
~böl AlIó birtoUnak kCleléso!t II erdtlyl IInl. 
Urill' tnhb", blzt • . Mivel ~nban cl I bj'tok 
henle Utsúr. uni16,illl - tehit m'n"_ 
tanuló mIndennapi IdlU kenycrtt birlOli.OUIl a 
román korm'ny legd .1I I~endlll k6ú tJ rt01.~ 
ennek ls • hasonll'~ dlu allpitv'nyoknlk 11 d . 
~kobrÚl Olyan meg.iltbi IInug elIefIlben 
'1M1y cgtutbf,n nm fede:!i 'lllapitvjn)'ll<'lldct 
""tvi hClUmJ.1. 

Igy "jititotta kj a TOmAn korm~ny ~ Berde 
Mózsa.ltle bun; al ~pltványi birtokOl telies e~!
sdboen - H l hold t.liilel kl-dklhtl· todbb:l 
IZ AugUSll1novi~h Pal Mic lAdlmOl.al~mOl"i3 13 1 
holdas aJ.pltvAny; birIokol 51 hold « • lanyai 
tpii lelek klv~tel~vel; a D~rsi Jhos·Jtle trunJa. 
IzenimiklÓfi 584 holdas al.pltvány' birlollot, 
melyb6.1 cllak til hold t 'I' a lanyai ~ pijlelck men. 
ICliltelltk; • KoviQ D'nei éi neje-f~le WCfOBI 
alapit.iny 301 hodill ped ig - Mrom hold klv~ 
telhet - egyenilIrc k~nyn~rb~ rlet~ adin, a 
folyamatban Ihó ktsllAliüsi elj árlts bffcjezéklg. 

Amikor az erdtl)'i unjUrius tOllh ktpvi. 
IItl(11anAQII ulolsó emltkirata mind~reket felsOfolbl 

:' k~:~I~~dlv~~~~~~et;: i~I:~~~~i~n:& im!lI~r~e~~ 
korm!nyh.ru: ; 

.1srnerjOk I tlkvt nyt. de nem .agyunk t~ 
pestlr emberileg felfogni I Y~!lajtásn!1 meg. 
nyilvAnulI m~gsemmI5Ité;;i cilUilot. Az u.olsó jaj· 
kiá ltás! vegye linelembf,. Miniuler Ur, ~s I tllr· 
vény v!g~hl il.isa ktTd~ében II igrArblzolt$Ag 
erd~yi oulilyal biua meg, ho2Y IZ ej!ybú ve-
zetOsqhel folytatott kllzvetJen lárgyaJb alaPiAn 
sOrgllsen 'llapitsa meg azokat I mértttekel, me· 
Iyek e~Jélg a mentesl tés m~adhaló. Tudjuk. hogy 
II egyhAdöl á11:!s ~ lelell cska mi re klltcleznek. 
de nem hallgatjuk cl, hogy u egyhrur tri n · 
lYoni YCSlleKJet I killtb~tgek Ogytt inthó il· 
lel!kes forum elöli - a btzlO$lIott tÖrY~nyes ulon 
- e1l6 alkalommal fel fogjuk lárnl.' 

HIREK. 
A BlIupeatl DiYid feren~ IIjud,gi 

Egyeall let ~!t31 rendezell jÓ1Honyctlll t.íncmu· 
!aldg: atkalm.tval I kövelkez6 felillfiuléselr 161· 
ténlek; dr. H~deryjry 10.500. dr. I(ovils L 10.000. 
dr. Mik<l O. 0000, 8oz<lky E., N. N. 5000. dr. 
Dúsi 4000. dr. I(oncz J. Csep". 3000, dr. Mi kó 
fl. , dr. L Sbdor 8., S .... tm"y L Cerll!d, S .... t· 
mary E. Csorvh 2000. Imreh S. 1700, N. N. 
Dimeny At dr. Nyiredy J. 1500. Szatm'ry P. 
dr. Lukks T. 1300. N. N. dr. Úrmlmy, vitá &rde 
O. dr. K61tó O. dr. Mihályi. Kovtcs J. PAlJfi M. 
dr. MOl n', J. Uszló O. dr. Ja lclbhi~1 Klein O. 
Polgú L dr. f erenc J. Zollin E. /Uduly J. dr. 
Nyir6 O. Vajd.;! Z. dr. Putnoki. JÓUll M. If.mes 
A. Sándor Á. SzolnoJ<, dr. O.bok A. Felszrlhy 
J. VU:lipn!m 1000 SzillI. BCU, f1sner S. dr. 
Csiky o. S'deman: flint, bnrt h j. D3bn 100, 
Borbtly S. Rend T. H.joo B. ~O, Kode' J
Beke M. 400, dr. Stem, Madariné, ÓrI. Fib~ 
Pataldatvfné, Kolb A. Cs.olby. SUst D. 
Redig:er, Ut.y, Kona J. 200. Sdntó P. 150. dr . 
Nylredy O. dl. Ktm~ny, Törlik K. 100 korona. 
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UNITÁRIUS tRT= .. =rr~O,-_______ _ ~, ~''--

H_ltJMb. 6-lordll Súk~!y P~r~nc, nyug'. K.ttolyn~. dr. N.gy lAjOl, ~"t~ l$1v'nnf lUduly 
mÜ'l~ kl 1t;lJn"c50~, a debrtceni ullillrlus l~tny* lAn~. dr .• SzcnllO'(I'j:yi Fer~nc 1000_1000, 
egy~az·közúe gondnok.>. mirdu, I ·~" meghalt qrrn(lS$Y UIQ$ 800, s.o j~ Anl~ln ~, dr. Zsakó Oyula, 
Ben"e u L1"lrArius cgyhLt egyik e~s m""kb L.pk3y Ar1hutn~, Jlgor Kilm'hn~ 70Q...,:.71lO 
OS:lopJl, a I4rsadalorn pedig egy "lS!)' emberba- Sk.n Oyula, ZoUi" Emil, Krieger rarnb .. l 
nlot veszldl .r. Vagyonát még tlelébe:n s~eJ:!tny- Imreh Józse! 000-000. ÖlV. OQldml,\ lIen rlkni 
IOr~u tehtlstges uékely ifjak fel$el!"ftts~re fardl- Oöncd .... josnt, Preyer Mub, S~kely Andor Elt~ 
IOlta • Emlék!!l kegyflettel Ilrinük s ór.zinle $.Zlvvd Mária" Tóth Jóne!, Rótu. lajos, F.zek,, ' Lajos 
oszlozunk I gy~r.zoI6 csal:ld loildalmib.tn. MarosI józ'\el, V 3rgay KAlminn! Ollmllri 1U.rol,' 

Hu.vttl I.tentfute letek sorrendje a buda· iI?'''. St3klcs K~rolyn~, Sindor' Jenó 500_~ 
pc::sH templomban: I. n~poll prMiUI: Biró Lajos Stmon O~nl.'S, Andris Mózes, Heim Miri~ Oilmllry 
leJktsl uf\'3csorlt oszl: józan Mikiós pti~p. vi· Károly, Tiboldi Oyula, Slalay LajD!ln~, d:. Nyired y 
kiriu\: ll . nar-on flrédikál: JancsI U s:.lIó teológus, Jenő, Törők Kilminnt, Benedekfi Elekn6 Kovks 
urvacsorit ~"' : Biró t.ajos lelk6;(' Andrásnt, Ptler János, PllilippOvlch Emil BaJa-

S'ró Ra dvanuky Albin, a magyarországi b,b Áron. Mi tt Aron, Győrli juliska lórin~ 
EvangelJku$ Egyltú legujabb~n megválasztotl Dtnes 400- 400, Be'r<te Lajos, dr. KÖliö CiOOr 
egyetemes fe lügye16je. Beiklaládn. mely március MAthé Lajos, Telkes ~Z$Ó, Stenannal Sámuel' 
22.6. d. e. 10 órakor lesz a Deák· l~ri tem- Od J Arp:ld, Pessi jinOint, Kiskov:lcs Rudol!' 
plomb,n a mi egyhúunkat dr. H.jÓlt Btlil kóTi Moln~r Ferencn~. CSUCl!i János. Róna Oyula Ö7;y' 
f. gondno~ ts Jótan Miklós püspöki vJkarius Rózsa Károlynt. DúsJ Ferenc, dr. Osváth Gerő· 
fogja k(pviselni. Oalkai J ~n6, dr. Stinte /ános, I(ovies JÓZSff ' 

A bpesU Ref. Egyhb IIj fó~ondnokot Márton Mi~lós, ö~v. '\-uj k Istv!nné:, L6rJnc ~i 
villantott dr. Németi Károly y. b. t.!. személyében. József, 0.1.111 János 300- 300, fuzl j~nos, PU 
Oak iTalul!ln; tudunk Testl'éreg)'IIÚllnk e vá- Miklós, Pécsi Albert 250- 250, Simon Anna, 
l;szUsá~oz ; az uj f6~ondnokn3k pedig minden Mátt B!la, dr. Kováts Ákos, Dénes Fetenc, 
munUiára áld;!!1 kh·;\nun k. An tony. János, Csika József, Gál Zsigmond, 

Oyermek Istentiszti let a budap!!sti tem· Oagyi S~m.ue l, Jod Elekné, P;\Ui KAroly, Oruu 
plomban e hó 25·én (virágvasánrap) dtlulán 4 István, F:ibt,in D~nes, Kormos J.inosn~ Orbdk 
órakor lesz. Kálmán, Somlyay ÁrpAd, R~diJ:cr f3l,la 'OálIslvi 

N:IIn'l~ntekel1 a rendes ülóben (d. e. Il Lajos, Bodor Sándor, Simon Anna, Pál Miklós 
órallor) lsienliszteld. András Mózes, Buwgány Elek, K ... ékl1Y~rtó Jer>li' 

Sajtó a lapra 1922. nove mber 18.·tól a Tóth Józsefné, Hollósi Filep lslvánné 2OO- :zoo; 
kóvdke%d Idoml nyok érke~le k : dr. Vass Miklós BenClédi Mózes 120, Osv.i.th Albcrt 150, F.uehs 
Kaposvár HID, Ranc~nhofer HII~ó Bpest ~OO, D~nes, CSiki Pil , id. Dimhy Lajos. 80lár J'ttOS, 
KisKovát$ RUdOlf Bpest 100, Sófa lvi Slindor Ujv:lry László, Berkes Imre, Dlmény József, 
Bpesl 100, Schel' Ernő Spes! 5000, Székely Al mássy Jónef, Jakabhúy Samll, De!Sy Károly, 
Lis:tló Spest 100, ör.v. : Rend DomokOiné Adony Haclclcr Arthur, Usuó Sándor, Joó Mihály, 
100, K<lv.ks Jól -ef SpcS! 200, Orbin Nagy József Erdélyi Istvánné, Máthé Oyörgy, dr. imes MikItI$, 
Spest 500, aömöry 200, Kuoly Alag, özv. ~k.ics Rád uly János, Kiss Mózes, Kin Ir~I1, Kiss Jol:.lu, 
Kiroly"t Bpe~! 500. S:\ndor lenő Bpes! 300, dr. Jobb Mózes, dr. László Gyula, M.ith~ GyÖTp,y 
Ballri ljerenc Miskolc 200, Förslef Lajosné SpCS! 100-100. Káldeli JÓ7.sclné 60, Tarcsafal vi Laj" '!, 
100, Rend Tiha mér Ad" n)" 100, Ben~dekfi Ele kné farka Zsigmond, Boross A. Dobozi J.inos és 
KISpt$! 200, KovAl:s Kálmán Bpesl 200, dr. Barabás Mihály. fenytdy Pt te r 50- SO, Weiner JÓZSffné ' 
István Spest 200. dr. Költö Gábor Bpest 200, 40, Takács Ferenc 35 koron~. 
Szobotka Is\v.lnn t Bp~s! 200, dr. Héderv~ry V.lámap D~lulan cimen havonként meg · 
Lehel Apcs! 100, dr. HMerYáry Hugó Spest 100, jelenő népies tiizdek Indultak meg Kolozsv.i rt. 
S~keres $indorné Nagydobos 200, egyíitt 11200 A kezdem~nl'ezés kel le lkes teologusé: B~I~u 
korona. Mult sZámunkban nynglázotl adományok ferenc ~s Szentiványi Sandor szerkesztik ~s 1't-<7.
&sstege 6710, eddig összesen 11.910 korona. ben irjAk a V. O.- t. Az első sum f. tvi janu.lr 
Köswl1júk. hóban Ferer.cl J .-Izsef püspök aj!nlás.ával jelett! 

Mll lt havi súonunkbm az adózás kérdi!dben mei. T_rlalmu rövidebb elbes~tlbekel, veJ $ekel, 
kÖlli'ell ja\'aslal<l13 Kebl; Tanács 1923. ja n ~lir hó adom'ka t, ktpekel és i smeretlerje$liIŐ rővide!l b 
2J ·ál, a kötgyü1~ pedig március 4·én laflott Ulés(n cikkeket. A Jiizel lunda. dlj :! nak megfelelő" n 
ell<lgadla. tÖTVinyer6re emelte 5 elul az egybúi nt pies, miuda tnelleU emelkedet! . Helye, en, mert 
Id6-törvény Het~ l(pett. a népnek nem a szellemi term~stlnknek aljál 

Dr. Tóth Oyl)r,y I1blab irő szerkeilt(stben kell adni hanem, s.tinét. javit, csak .u ő nyelv~" 
mtrljelf.nt az unitárius e!l-yh.i~ . Fegyelmi T6r- kell hO?,d szólni. Igy a filzetben olvAshatjtIk 
vény··e. KaphalÓ a lelkéili Irodában 300 koronátr!. GyaUay Domokos hires erd~lyi irónak az elbe-

Egyhazl jarulékot lizenek a mult tv Ulolsó &Ztl~stl . SZÓn fordul meg 3 dolog" eimüt. A 
nqyed~ben (9kt. l-t61 dt<:. 3 1-Ig): SeJte)' Ernó kó>.öh k~fH:k is! Luther 3rcké)X', kalotasug. 
10.OOO,K.BedóBéla4000, Reiter Aladárné, Sch .. im- templom rajza, a dmlap r_ju, , tb. mind $ltp, 
mer Lmr':nt 2000_ 2000, Petrik Sindor 1500. dr. tiszla nyom:lwlk. Odvós dolog v(lltl ~ , h~ val.bogy 
O.hnady ZollAnn(, Fekete Zoltán, Simon MiMly az alföldi nép tS meg;~m erkedhetn e e liitetd< 
Pil, Hmnos lános, dr. J ak~bh.hy ZI1~rno" d. dr, tartalmával , flels6 "mbereitt k gond<llkoUltt .k 
Ullaky Om, lanka S:lnctor, Ágh József, Plusperll rajta, tni~l!p lehetne ennek &zenl ejt~nr. 
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A Mi Erdélyünk" 
dr. sZ/LADY egye/I'mi magán

lanór klJnYlI! 

Kophatd a felkészi i,odtin 

Ara: 500 kOTona . 

Társaság 
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I~bó 1111ett 

• IX. ker. Hal1e r_pla ton. 
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- PíiitonYOkat 
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Tra,.csollal 
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L.flJOS 
cip!nllzltle 

Budapc:st. II. Batthyány-utCII 48. .ú ... 

fhfj · ú n!li clpOt lllérték ulú k~ultek. 
Javlthl ia dUalok. Mmételt MaIr.. 

"STUDI UM" 
KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST, IV •. 
MUZEUM-KORUT 21 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fele/oh klaaó: BIRÓ LAJos. 

•••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

STERNJOZSEfR. T. 
.!:::::::;= == I. 

, 
1 , 
• • 
l 
1 
• 
) , 
~ 
~ 

~ 
~ ~ 


