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Horizont. 
.Kicsoda mtrte meg markával a vhe-
kel? . . " ezsa XL 12, 

Feni a vezér·árbóc sudaran, szellős kosarában nyugodtan, méltóságosan Dl a hajóslegé.ny. 
Szeme olyan. mint a saskeselytié. Odatapad a messzes~g ködében úszó Iá.lóhatárra. Előre tekint. 
Majd jobbra-balra kémlel. Nem jön·e ellenség, avagy jóbarát; egy-egy elszabadult jéghegy, vagy: 
testverhajó. S amig hullám hullámra tőlu l, szines for,(talal(ban cgybekavarodva, mini a mesebeli 
Atlanl is álteluő virágoskerlje, at ő lelkében csak egy gondolat vibrál, szivében csak egy. érzés 
10ktet, akaralál egy 01lhalallan vágy tartja leköfve; a parl ... a pJrt ... Az édes hua f~ldle~ ahol 
meleg ollhon várja a kiállott fáradalmak után. Gyöngéd, hitvesi ölelő karok és a CSI~palkodó 
gyerekscreg, amely kiváncsian malat a nagy vizek vándorának úli tarsolyában; mit hozoll, ~1I1 hozolt ? 

De - nem! Neki még nem szabad haza gondolnia. Van, aki az ö szerettelr~ gondot 
viseljen. Az, aki .megmérte markával a vizeket- ... Az. aki a nagy vizek zúgá&ából kicsalja az örOk 
harmóniái, ahol minden egyes akkord a dominánsnak engedelmeskedik; ahol a tomboló orkán 
elbusuJt haragja s a mélyben kisérletiesen meg-megkonduló falusi harangszó, mint egy azon hang
szer hurjai, egymást kieg~sz"ik . .. E~y percre ugy tefszik, mintha mindez 011 .motoszkálna é a 
hajó81~gény kebelében, amint szell<5s kosarában nyugodtan, méllóságosan ti l és VIgyáz a vez r-
6rbóc sudarin! 

Onnan árad a napsugár, amely az ébredő hajnalt köszönli áhitatos szereielIel. Ollnan a 
dal, amely a glóriis napiemeniének sugárzó árnyékában imába olvad át. Onnan a Wlcs:s1 
sZIva, vándor-madarak öszlönös rllppenése, a szédtlleles mélység feleli dia~almasan le .g ~ 
uerelemitlasan álmélkodó hit: .Kicsoda mérte meg markaval Q vizeket?- .•. Hit, amelynek Iga 
wlúa van. A mi hiltlnk, amely meggyőzi a világot. . . 'k 'ssza 

.•. Alatta. " Benne _ egy egész világ ... Nézd, óh nézd, mint ~nkrOzl V!i és 
egyik a m'i.\i:Minl rokon szem párnak egymásban elmert!lő, mélységes pilIaniása vIsszalakrö I 
&Imagába zárja az _ Orökkévalól ... Nézd, óh nézd 1 Ez a Krisztus ho rizontja. Látóhatár, a~~ y 
a messzeség ködében úsző vándorfelMket _ utban egy más világ felé -: lá~yan ri ng,at~~~~~e~
Jasokká varéuolja ál. Ez a Krisz tus horizont!a. Látóhatár, ahol az ég CSIllagai úgy I n • 
mini az .anyai szerelet', ametyben semmi sötétség nincsen . V·· drága 

- - Nyugodtan, mé!lóségosan halad ~Iőre a vizek királynője: 1qulfanla. Ó ISZI 'kor is 
k .hitt: ezernyi boldog életet. Az Ujvilágból az OviláKba - vissu. Haza VlSSza .• ; h ml e ér
ku mér et. at egész világ a mi hazánk?! Mikor? Oh, mikor? .. Ha m~ld ott eni,. a :r z eli 
úb6e ludarti n nyugodtan, méltóságosan al és vigyáz az Örök Szeretet, akI folyiOn mérSI, mkt~t6 
Id&IIen Idők 6Ia marktival a vizeket I . .. ' zer . 
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Amit a lélek mond. 
(Rabfndfanath Tagore xxxv.) 

.,,, ozt hiszik, hof(Y ilelDnk Jd el6ft. kl 
"'" von.t tltl u haldl aMn, (sak 

öket, ha az az eddlg/ntk Q fo/p
ile/ mini a Ulti/ettS ~Itt k/pe 

'7":;;;;',, (oóa/am Ók leljesen boldogok 
/1 hftbtn hon am/jOk voll, azt lovdbbra 

ls IIIt;arlhalj,ik. A1egslokoU k(jrnYt~el/Jkkt{ ls 
aZ~Qf amil az Idök folyldn IJssztgyOJ'()/ltk, any
fl ira' f/tybt{arrnak, hogy mindel/ól mtgvdlnf: 
Jjok nilve elviselhttelfen. Rosszabb a ha/Ii/ndl. 
Pedig ludhatndk, hogy az ile/nek Igalf ir/elmil 
nem az btk is napok sokasdga szabja meg, ha
nell/ Ol Q tlJrtkvis, amely /Iap-nap u/dll tDbb em
btrt akar faragni bt/ó/ilnk 

Ldm milyen gl1rcs{Jsm ,agaszkad/k a bfncsó 
Q szúrhoz, fl burok Q husahoz, II hus a magho::, 
all/fg Q l!yUmlJlcs nincs mtg/rve ls {gy klpte/en 
o towJbbf fejt6dlsre. A kDls6 burok ts Q be/s6 
mac mig alig kDllJnblJzlet6 mtg egyik a mdstó/, csak 
oz IleUJszllJn súgja nrklk, hogy egymdslloz ra· 
goszkodjanak. 

De amlkot a matf mdr Itell, tJnktnyt 
mtlJl'dllk klJrnyezetélóf. I1dtS, zama/os RyfJmlJlcsét 
mosolyogva kind/ja mindenk/llek. Mt[!lSipktdi 
még (I maddr ls, de az nem drthat ntkl. Vihar 
ltlipl, porba /iporjo, de lJr{jk életit meg nem za
vatha/ja, Éptn ozdIlat lIa/hotalfon, hogy maga
milI/dl dldozatul adja md$(}kért. P b. 

" Unnepl besz6d. 
(Boston, 1925. mAJus 10.) 

.Emlékeutltk meg az tzelöll 
uJ6 rupokTÓI, mel~ckben mlnek
ulaQa mcltvll,,,osUlaUalok volt, 
a háboTu~gokna~ nagy lunko
dJ.~t 8~envedt~tek.' 

Z,ld 1-. 32. 

Olykor olykor megcsendül a mi kebel link ben 
e~ örvendetes izenet, amely jóreménységgel van 
~eh az emberiség jövője irAnt. Anal bIztat, hogy 
IdOj,rttval a nemzeti bQSzkest!g és anyagi érdek
hale '!Iai okozott lurlódások el fognak tUnni I a 
~estvé~Ist!~ elZ':'léje fog uralkodni at eg~z világon. 
<:.1 ml teljes blUllommal fogadjuk ezt az izenetet 
mert bizunk emberi nemUnk jobb természetébe~ 
fl végheleUen haladh'ban. Ennek II hal'" alalt 
eetsz lelki világunk átalakul s már elOre Orven
dünk a nagy v'\ltoúsnak, amelyet Onzetlen lérfiak 
~I n~k ('gye.5I1et! munké.j& lélr~ fog hozni az 
IStenI gondYLselés védelme alatt. És a lelkesedés 
rAmoTAban hálatelt ulyyel hirdetJllk mi is: ime 
11\ v.n az Urnak kedyes esztendeje; ime, itt van 
~e\ne~~~k O~~é\~: IOldOn, a~ (I engedelmes gyer

félre Bizonyára, ez a nyilt él vil.fogol Hit acnkil 
k nem vezethet, mert nekünk kOzvellen tArul
odA,unk van a ml mennyei AtyAnkkal lamldOn 

t~e:'ük .x (I nenttelkének kitOllttélél mireánk 
Ll osra veulUk. hogy ami bennünk megegyaik: 

az isteni uellemmel, az maga il Isteni eredeti" 
pedLg nem csupán a maga véghetetlen finom i .... 
nyalslában és IOkéleteslégében, hanem abban a 
végnélküli IOrekvésben is, amellyel 'olylon.lol,
vást mind magasbra tOr al: es~ményiség lépcslJ. 
fokain -

~s éppen Igy vagyunk a Reménnyel 's, 
amelyet az Or;1kktvlllók irAnt való vágyódbában 
vissuszorltani ts elg,lncsolnl nem lehet. Egész 
életünk, a tovlltünő órá.nak LTLinden egye~ pillanata 
a reménységen nyuguIk. EnélkUl hogyan tudnánk 
cilládot alapitani, il h.!lztarlá~ egyensúlyAról gon
doskodni s aL új nemzedéket munkás életre és 
jobb sorsra előkészlteni '? EnélkUl ki fogna elstánni 
magát arra, hogy idegen országokba utaxva. 
nemzeti missziót teljesIlacn s eIá.!lal is meger6-
sllse szorosabbra fűue • lele baráti szeretetet és 
rOko~szenv szálait a ttlvoli sdgetek szálait a 
Itlvoli uil.':etek lakói kOzOIt, akiket kOzös céljaik 
és közOs iddlok egymásra utalnak? Bizony'r. 
senki ... Reménystg nélkül a világ egy kietlen 
pusztaság lenne és ax éleI rosszabb a halálnál. 

J::s a vallás az örOkélet reménye nélkül a 
a legnagyobb ellenmond's j sldr, tragikus, amely 
lerontja és felem észti önmagat Nekünk legalább 
semmi szükségünk nincsen erre· a szOrnyszülOUre. 
A mi keblUnknek e~ycllen vágya a rokonlelkek 
szépséges harmóniája, amely minden nemes cse
lekedetnek alkotó elvét a neretetben talilia fel 
s általa Istennek magasságos céljait szolgálja. 

~Szeresd az Istent I - Szete5d embertársai· 
dat. Ebben ugyan semmi líj ninc$en. .A boslonl 
zsinagóga termHkőböJ épUlt falára II ez van 
felírva. Ez a mondás ragyog a li vasárnapi isko_ 
IAi!ok homlokzatán. ~I 011 van - vajjon ott van·e? 
_ kedves Atyámfiai, a li nemesen érző emberi 
szivetekben is, amely véghetetlen roko~uenvo.:eJ 
és tiszta jóakarallal van eltelve az emberISég: bajai 
iránt; személyvldogatás, részrehajlás nélkül Jót 
cselekedvén. Abban a tudatban, hogy ezt a mun
kit valakinek el kell végeznie; és hogy ezt a 
munkát a más időben rajtunk klvU! senki más el 
nem végezheti. 

Néztetek végig. próféta lelkCí nök és férfiait: 
hosuú során, akik a múltban magukévá tették az 
emberiség szent agyét. A jövőt ők soha nem elöl 
nem lévesztelték. Ok biztak Istenben és önmaguk
ban. Volt honá erkölcsi bátorságuk, hogy meg
győződésük mellett kitartsanak. s azl. nyi!'an pn:
dikálják a nagy vilAg elöli. Az Ő IgehirdetésOk 
nem egyszerll viszhangja a múltnak. Nem puszla 
ismételgetése a hagyom'nyos konlessióknak. Nem 
holl betli, hanem él1elO és elevenl!ö lélek. Teremlő 
srozat j hasonló ahhoz, amely IOlcsendUII volt • 
Teremtésnek hajnalin, I Istennek örOk eélJal uc
rinl lélrehoz,1 a megléYO világot. Csakhogy .u ö 
alkot.isuk egy szellemi világ, erkOlcsi alkolmAny, 
amelyet ezek a lelkes alkotók sz/vük vérevel pe. 
eséleitek meg, együlI munkálkodva mindig az orOlt: 
alkotóvat. S aenkOzben Oh, a béboruúgoknalr 
mily nagy lusakt)(Ülét kelleti ehlzenvedniOk r De 
ők, mint egy .zent eszmtny harcosai, kitartot.t 
hősiesen az ulollÓ lehelJeiig, bogy lőlük p6k1't 
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••• e. múok is mqviJágoslHassanak. ~I 10kéletesek 
Irll'C~, mini a mi Atyánk a menyben -tOkéleles. 

UIY tetszik nekem, kedves Atyámfiai, hogy 
ez e ftldele és vége mindennek ezen a világOD. 
& bb a legszentebb várakozással tekinHlnk a 
jOv6be. ml!i:is egy percre meg kell állnunk. hogy 
vianapillantsullk a múlIba, ts emlékezzünk a:t 
ezelOtt való napokról, jlmelyekben a mi el~eink 
megvUágoslt1aUak az Urnak lelke állal. 

Ez a gondolat, el: a magatartás ma uRyan
QlIk helyénvaló; hiszen - amint jÓl tudJi!.lok -
ma és a következő hél napjain Bostonban és az 
erdélyi és magyar unitárius gylllekezelekben száz 
eulendOs évfordulójál iinnepet/llk a:t Amerikai 
Unitárius TársuJatnak. Ez a Társulat a mi függet
len egyházkozsegeinket egy országos szervezetbe 
IOmllrilelle, hogy ctlym.!st kölcsOnOSen segítve és 
bátol/lva, annál inkább közrelnunkálhassunk a 
felvilágosult vallásos hit terjeszlésén. Ou is hir · 
detve a mi igazunkat, ahol azt még nem ismerik, 
vagy félreisme' ik; s nem tudják elgondolni, hOiY 
mint fér "Size gyUlekezetfink szabadsága a kifo
gástalan erk"lcsiséggel és a te/jes szellemi emet
kedettségeel. Ott ls hirdetve a benső világosság 
li8z1llÓ és gyógyl1Ó erejét, a leremtő szellemmel 
való lökéletes harmÓniában. 

Uniláriusegyházunk törlénetének ily kiemelkedO 
mozzanata elOtt nem mehetUnk et minden meg
jegyzés né/kUl. Egy új százesztendO kUszObén állva, 
meg kell emlékeznfink a:: ezelőlt vaJó napokról. 
ElsOsorban is boruljunk le szent lisztelettel a 
Mindenható Istennek szine eJOII, és adjunk Mlát 
Neki k dics"ítsUk az " szent Nevét mindazokért 
a testi b lelki áldásokért, amelvekket a mi elO
deinke! megajándékozta. Azulán emlékeuUnk meg 
arrÓl a sok IOr6désról és munkárÓl, szenvedésrő l 
és áldozallételr61, ameJyet a mi atyáink készek 
voltak a mi javunkért és a köz javára elhordozni. 
meri ezek az igazságkeresOk sohasem álloltak meg 
a fé/uton, hanem félelem és tántorodás nélkUl 
haladtak előre kil(ilOIt céljok felé . Hogy igazán 
megismerjUk és megbecsll1hesSfik Oket, sOhasem 
uabad búválkodhuk és munkájuk eredményeit a 
mal mértékket mérni, hanem a saját korszakuk és 
nemzedékUk sdnvonala szerint. Akkor fogjuk csak 
igalán megérteni és méllányolni az O lankadatlan 
bútgóságuht és annak nagy horderejét mireánk 
nézve. Valób<!n, alig túlozhaljuk az érdemel, ame
lyel maguknak kivivlak j a liszteleItI. amely Okel 
joggal megilleti. Neveiket imába foglaljuk. Oon
dolataik, mintmegannyi világosltó szOvétnek, sz":!· 
lében-houziban terjeszlik az lsten ~gységt!nek 
magasztos fogalmát, melyet a kis gyermek is meg
ért a amely a tudóst is kieléglli . Munkájuk és 
szolgálat1élelük csak annál nagyohb, ha megJi(on
dOljuk. ma is még mily sok megtéveszlO kétség 
b álokoskodás - ami előttem a babonánálsok
kal rouubb - uralkodik a világon. S mialatt 
emberi SOrsunknak ilyen beteges képzele hódI! II 
intelligeni kO:r.On'~g soraiban, elcsfiggesztve és 
leqolva egyeseket és osztályokat u Islen nap
)inak J-,ucbb t vaszi ragyogásában is, mi rájok 

hiyatko.zunk, raJuk mutatunk jogos bUszkesfggel 
mml világoslló &zOvétnekekre, akik akkol ltak 
legboldo&;abbak, amikor felvilágosult &zent h~~nk. 
nek OrOm!!1 ~s lelkesedé~ m.bokkat is kllzlllhet_ 
ttk. EbbOl IS láthalja mindenki hogy ez k 
komoty és b~zgó e(Yltjdérliak v~IÓban átér:tt~k~ 
ho~y ~ ő hltuk, mml lsten ajándéka, igazi áldás 
'~IJes vIgasz. és tOkéIetes boldogság. Az /I unitá~ 
rlUS eyangéhu~uk tutajdonképpen a KriUlusnak 
eredeh evangehuma. ~z értelem megllyugszik rajIa. 
A sziv sein emel klfoghl eltene. VegyUk el a 
kercutény vallástól a hozzája tapadt esetleges 
sallangokat és kfil,O ékllményekel, még mindig 
találunk benne eleget, ami li szla~gávJI és egy
szerliségével megtep és ~Ibájot s legszentebb 
én:éseinket az emberiség kOzjOlé!é~ek uolgálaláb8o 
állíl}a. 

Mindnyájan ismerjUk ezt al egyszeiIi hit
vallást, amely minden Idők sú.mára szól. Nos 
Mt, al: lsten szerelmeér!, ne sokat lekelóri~uunk 
vele. Ne veszítSük el mugunkat kOdos elméletek
ben, vagy a filozófia útvesztőiben . Hallottuk a 
kor harsány jelszavá!. Soha örökké el ne felejt
kezzUnk róla, hanem igyekezzünk mi is kielégl· 
teni a m~s nemzedék lelki szUkségeít, mint ahogy 
azt a mi elődeink lelték a saját kortársaik köré
ben. Ez az egyetlen gyakortali út és mód, amely 
állal csakugyan kimutathatjuk irántuk érzett mély 
hálánkat és tiszteleIU nket, elismerve az óhalhatat
érdemeiket. 

Kegyeletes érzések kOzOIt nyissuk fel az ~ 
könyveiket, amelyekben az Istennek mélységeIt 
alázatosan keresték és rettenthetetlen bllorsá~gal 
meg ;s tatálták. Áhitat és áldás lebegjen sírjaik 
fölött, ahol nyugosznak a csontok, amelyekben 
egykor égi túz lobogott. Tegyunk HenI ~ogadást. 
Unnepélyes igéretet. de nem csupá.n aJkunkkal, 
hanem áldozatos slÍvvf'1 s legyUnk készen az 6 
nyomdokaikon haladni mindvégig. A sikertel~nség 
el ne csUggesszen. A modern világ diadalkereke 
át ne gázoljon mirajtunk soha. 

EI kelt ismernünk tehát, hogy valóban s~ép 
Orokség maradt reank. Drágább ez nekünk mm
den más vagyonn:!.1 ezen a világon. Azér~ köle
lességünk át is származtaln; azt a maga tIsztasá· 
gában és egyszerűségében, nemzedékrOl-nem~e
dékre MegbecsOljük a multat, hogy utódal~k 
számára egy szebb és boldogabb jOvendót késZIl
hessünk elő építve miközöttlInk Istennek országát. 

Éppen' ezért soha se néullnk úgy a múliTa. 
mintha Orokre meghalt és letIInt volna. Azt:oe 
igen mondogassuk, amit a köM mond. ~ ap. t 
cstprO rendszerekről, amelyek rendre IulélIk sa~ 
magukat. Ugyan ugyan I Hál nem vesszük ész • 
hogy ezek egybe vannak n6ve asajál !t.iádo!a
taink szOvedékével? _ Lehet, hogy az. uJ I s m
gerétől vezetve félredobjuk az ideál, m~~1 :Ia~~t 
es túlhaladott fogalmai, de azért m~gI: Ir ásunk 
gát a szót a kifejezést, amely a ml e of: 
szerint egkten m~s, az eddigitől el0l6 lelleget 
nyer. . 0.-: ké ..... 

Istenről mtg ma II olyan em ..... "es 1'""' 
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yerünk ft legtObb egyhá;r; igehirdetésében, mintha 
~cm is ft huszadik sz42,a~ban éln~n~. Egyner
miskor ul is annyira tulságha VISZIIr, hogy a 
mOvel1 ember jobb érzése valósággal fcllb.ad ~Z 
ilyen meglévesllés ellen, amely hom~lyba bort'!3 
• keresztény vallás örökkévaló értékeLI. ~s mégIs 
mindemellett, ha hivek akarunk maradni Onma
gunkhoz nekOnk személyes Istenre van uUkse
gank, akivel való áldott szenl viszonyunka! állan
dóan fen/arthat/uk anélkUI. hogy őt magAI bele 
vonnók azokba a kicsinyes kUzdelmekbe ~S t~pe
Jődésekbc, amelyek a mi mindennapi élc!Unket 
lekötve tartják. Nemde, ilyen áldott szent viszony 
volt Jbus és al. (! mennyei Atyja kOzött a meg
dicsőülés ihlete1t perceiben, melynek boldoilitó 
érzele vtgigklsérle egész életében, am időn Igy 
nyit.llkozott: .Én es az Atya f'gy vagyMk" ... 

Ilyen áld oJ lt szent viszonybM lenni Istennel, 
mily boldogflól Ennek trzete újabb OutGnttst ád 
tletpályám betGltésére. i!n az Istennel egyült 
munkálkodom .• Nekem azokkal a dolgokkal kell 
foglalkoznom, amelyek az tn Atyámnak doli,:ai-. 

Bizonyára oJvastálok, kt:dves Atyámfiai, a 
hires római Irönak, Cicerónak könyvét a Bar.1 t
ságról. Elismerilek vele együtt, 1I0gy emberi I!ll sas 
érzéseink közöt mily nagy szerepe van II jellem 
képzésében, a közboldogsAg munkálásában. De 
ugyebár, mindezt csak úgy fogjuk megérteni, 
hogyha van egy személyes jóbalátunk, akiben 
teljesen megbl lunk, aki re minden kör01mények 
között bizton s:W.mllhalunk, ts akil1ek OnzeUcn 
lt~etében tet jes megnyugvást tahi]unk. Igen, szllk
séglInk van egy személyes jóbarátra, akinek !ioZ3Va 
olyan mint a szentírás, olyan, mint egy isteni 
kijelentés, amely amaz örökkévaló forrásból láp. 
lálkozik, amelynek nevét mi is ámuló gyermek 
módjára betllzgetjllk az élet arany ABC· léből: 
Világosság. . . Igazság... Szerete! . . Igazsá
gosság .. . lsten ... Mindezek az alkotó elemek 
benne foglaltatnak az emberiség nagy családjAnak 
~estvéri sze~l t közösségében. S h0gyha azt akar
Juk - ped1g akarnunk kell ,hogy ezeknek a 
m~nkáJa e~edményes legyen és gyümölcsöző a 
mlndennap1 életben, ezt is, alt is rendre be kell 
állItanunk a sorompóba, ahol akárhányszor egyen
IGllen legyverekkel kell kilzdenllnk. 

Allol at igaz .világosság f~nye elhomályosult, 
vagy C\ak~~m klham~adt, az ősi lángot az Igaz
ság mti uJból felgyu]thatja a szivekben. Ahol az 
Igazsájil ctMö! mondott, a suretetnek kell helyre
pOtoima és betöltenie minden hiányt a~ önfelál_ 
dOtás uellemével. Ahol a Szeretet uralma elég
tele.n, ott az Igazságosságnak kell a birói székbe 
Olnle, Jtélve elevenek és holtak fölölI. Es tla még 
az IgazsAgosság is megtAntorodOIl volna nos 
akkor at örökkévaló Istennek kell kölbeiépnie' 
l1~gy mennyei itent lelke állal ujjhzll1Je a meg: 
",ISeIt vl1Agot s megfürössze att újból at O I'Ily.' 
ccyelm~ben 

t Oh, h.f.nyuor nem IsmétlMölt már ez at új 
eremtés emberi n~m.llnk tOrténelébt'n I Ugy tetszik 
nekem, hogy ma 11 Ilyen Ilj világgal 'Hunk szem_ 

kOzl KnlönOs megJeg~ésekre ad alkalmlt u lft6 
nemtedék magatartáu, akik nem mindig en ' 
egyet !Il: öregek tankúval. Azt mondják, bOlY 
ez ~éuen kOlOnleges dolog; elnt mindattól, uiít 
eleddig egyik nem ~edék a mbikkal slemben .... 
nusltott. Mi at oka ennek? Mi van az ifjúúggal? 
De mi van velOnk, öregekkel, akik hOtzájuk k6-
pest mégis csak konzervatlvok vagyunk? Nem 
vcsszllk-e észre, hogy a régi határkövek minde-

~g~tn eá~~~~~ákn~ ~~~o~::I~n~~~~~z~:' ac;:,tel~ ~:~ 
tulajdonképpen lelke volna az Orök harmoniának1 
Nem látunk e a képl!rakban és mütermekben 
olyan nyers világllásba helyezett képeket. hogy 
alig tudjuk kivenni , ho~y mit is ábrázo1nak, nem_ 
hogy lelki gyönyörtlséget nyu jtanának ? Nera 
olvasunk-e manapság olyan költeményekel, ame
lyek lal!lós kérdések módjára talán izgatnak, de 
nem érdekelnek bennünket? Nem vesszQk.e tszre 
azt a hangos kiáltást, amely ebben a zürzavarban 
fölcsendOI. olt kopog a mi ablakunkon olt motosz
kál a saj!1 s"livünknek ajtaján és megh J!lgltlatásra 
vár, és uebocs:ittatást kér? Ezek az idegenslerli 
hlngok külön · kUlön. ~S egylIUesen, mind c.sak azt 
mondják; Oh, udjdtok mel! a mi mindennopi 
kenyefllnkel, adjdtok nekUnk az tletrtek ktnyertt. 
Oly sokáig kelt az asztatról lehullott morzsákon 
tenglSdnünk. Most hát adjatok nekilnk valamit, 
ami bennfInket teljesen kielégIt, amiből jól és 
becsiIleItel megélhelunk. Miután elszenvedUlk a 
hábonlságoknak nagy tusakodását, adjatok nekIInk 
igaz világosságol, a szivnek és léleknek diadal
mas világát, amelybtn nem kelJ tovább céltalanul 
bolyonganunk. tS igyaletllnt időkre való emle
kezés ezáltal is jelentsen egy fensége; c~lkitúzést, 
szolgálja teljes mértékben az uj százesztenJlS e16· 
készitésének és kiegészilésének szent IIgyét a mi 
gyUlekezeteink ben. 

Amerikai unitárius egyMzaink mai fejlödé~
hez képest a százév el6tti igehirdetés talán orthodox: 
és elavult egy s más teKintetben. A mi hitelödeink 
nem sokat értettek a kérdések lélektani elemzésé
hez. De egy dologban bizonyára vetekedtek velünk. 
stlt felül is múlnak bennünket. És ez nem más, 
mint az ügy iránti törhetetlen ragaszkodás, a 
hősies kitartás és tllrelem a háborúságo~nak nagy 
tusakodása közepette, amikor hitIIkért ócilirolh!.k 
és lenézték óket s be:W.rlák előttük aiudomállJ' 
fetszentelt csarnokának kapuIt. 

Tisztelet adassék őnekik akik .jobban tp/. 
ttltek- , mint aho!(Y ezt valaha is álmodni merték 
volna. Porladó szivvel és hamvadó ajakkal II 
benélnek nlihonánk Vezetnek és irányUanalI. 
bJzlatnak és bátoritanak, hogy legyIInk mi is 
hivek önmagunkhol s becslIljlIk Illeg életünkben 
és hivatásunkban at Islen fiainak uent örökségét. 
Ámen. 

Jdzan Mik/th. 
, ....... 

.MI módon 6ri:hefl m~g Ils~tdn az ifjd tU 
6 útdt, ha nem a Tebentdednek fMgtarldsa dltal ro 

lU. bo .. .Il .... 
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nem sedor

s nehezebb a 
lOrhetetlenebbé 

vAIik. most, amikor ránkszakad! a legna
gyobb csapás, csak most IUdtuk m~, mit jeleni 
a lélek kö!őssége, mely minket Anglia és Amerika 
unitáriusaival összeköt Mikor megaláztaltu nk, porba
tiportattunk, mikor már-már kétségbeestünk egy
házunk és nemzeliInk léle fmOll, An!lia és Amerika 
Ibi és leányai elindultak ezen a le ki Atlanllson, 
hozzánk jOtlek, ide s a mi drága anyaföldünkre, 
a megszomorodott Erdélyországba s hoztak drá~a 
kincseket, testieket. lelkieket, kenyeret az éhező
nek s amit még jobban sóvárgunk a lélek kenye
rét: a blttalást, a hilet, hogy ez a keresztte feszi 
tett nemzet s benne aliyaszentegyházunk. egykor 
ismét új életre támad ~ élni fogunk úgyis mint 
magyarok, úgyis mint unitáriusok ~ élni fogunk, 
élnünk kelJ, mert ők is azért imádkoznak s az 
lsten maga is ezt akarja! 

Az unitárius hit, melynek hIvei csak elenyészö 
kisebbség, a tObbi nagy keresztény egyh.1zakkal 
szemben, a világ két leghatalmasabb nemzetének, 
Angliának és Amerikanak figyeimét fordltolla a 
magyar nemzet igazsága fel(:. S ha Ut-ott biztaló 
CSillbgok emelkedését látjuk nemzeti létUnk nagy 
sOtét éjszakáján, mi boldogan mondjuk: csodála
tos dolgOkat müvel a mi hitIInk. 

Még most is fülembe Cieng a drága imád
ság, mely olt mesS2e, tűl a tengereken a Wllld· 
sori hegyek alján egy gngyogó gyermek ajka ról 
sUlIt 101 az estéli alkonyaton át az élő Islenhez 
a ma.-:yar nemzetér1. Ismerek Amerikai és Angol 
unitArius anyAkat, kik gyermekeiket is megtanllot
lik imAdkozni lajunkérl és anyaszentegyházunkért. 
Nos, ki k~telkedne az ilyen im:1dságok ef~jében. 

HitUnk AUantisán járunk ismét ezeken a 
napokon. Szétszóródva széles e világban, t1nnepi 
bangulatban ep,yeslltnek az öt világrész hiv uni
té.riuaai. HAI~im.'dságga l, haran/púgánal ünnepel
iBk az Amenkal és Angol UmláriUs Társulatok 
uh éves jubileumát. UnnepeJjUk az unUAriul 
gondolat diadalát. Az Ildvlhltö gondolat, me!y 
tobb mint negyed félszáz esztendővel ezelőfl Dávid 
ferenc magyar szivét megdoboglaUa, csodál mO
Yelt. Anglia es Amerika legmBveltebb társadalmá· 
nak Izlúl Mdltolla meg anétkül, hogy Anglitiban 

MartInqu, vagy ArnenkA"n charmin 
mozgalmat yuelW:k, !;Nk • nr;vtt is ghaJ':l'~ 
yoIna DaVId Ferencnek. Ime ebben d 
Iga~ság van b ez Igy hangtlk: mindenegy~:.:. 
SarM, ha ére~ b öntudatosan gondolko. 
hogy előbb vaRY utóbb eljusson az unilári!~k u, 
dalaihoz, még akkor is, ha a nevet sohase haL:g:;;; 

Paniosan 100 évvel e~elött, hogy atMéne-: 
lemnek egy uj, nagy érdekess~Re legyen anéllrlll 
~ogy egy.mils 3lándékáról még cSIIk halloitak voln~ 
IS,. Af!1en~a uniláriusai BoStonba, Mass, An lia 
unltárlusal Londonban egy napon alakultak 8~r

egyhlhtársadal!?mmá. A gondolat egyszerre 
testet IIZ AI!8rlh-OCeán mind a két oldal in. 

. S mC?st, amikor már egymásra ismer1ünk, 
mikor il Ismeretlenség mélységeibőL kiemelkedett 
!elkOnk drága AUantisa, mi ma mindnyájan meg_ 
mdulunk rajta s a bostoni yankee és a budapesti 
kopott polgár, a londoni gentleman és a kérges
marku székely szántóvető, a FokfOld Auulr~tia 
In~ ia. t:lew-Seeland s a Philippi-uigelek unililriusai: 
ml ml.nd egy szent imádságban 1a1:1\ko!unk: 
!slen dicsőitsd meg unilArius hitilnk, hadd honon 
Igauágot, békességet, szeretelel nyomaruU vilá
gunk számára! 

Dr. CsiklOdbor. 

A MagyarUnltárlusNöszövetséc, 
mely liszleletieljes üdvözletét kllldi a messze fOl
dDn ünneplő angol és aml!rikai testvéreknek -
mélyen átérzi elen felemelő jubileumi Onneptly 
nagy jelentőségét és értékét I 

Tudjuk, érenUk, hogy ezen vitAgszerte tar
tOlt Ilnnepségek il iSIeni bölcseség és gondvise
lés egyik legnagyobb diadalára; vallás és felvl/d
gosodoflsde szerencsés összetalálkousára, egybe
forrására mulatnak rá. Hirdetik, hogy e hatalmas, 
világot mozgató két eszme ; a "il és szabadsdg, 
csakis egy SZCllt harmóniában c~yeslllve, egymht 
támogatva és kiegésdtve, de egyullal egym.1snak 
határt szabva, ulat mutatva válhalnak valódi ál
dássá az emberiség számára. Szóval hirdetik a:r. 
unitárlzmus hódltó igazságát és az egész földön 
való eláguását. 

És ha dicső s felemelő egy-egy nagy ember, 
I születésének századik évfordulójáról 

. diCSőbb és nagyobbueríi 
kereulIlI lel

és testei 

nem
vallásos 

ei)' közOs 

szent ~:~'::l:~~;~;; C:;i;, Az . JI az Ol viláji:részen 
megnyilvánuló ünnepe egyonteHi kriulusi mu~-
kája, imája bemulalja a vil3g előtI, hagy csakis 
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az laten hiten alapuló, ÚTlddkozó K. nemzeti ir· 
%bt dpol6 internacionalizmus van hivatva orná

kat • népeke' emelő ls nemesitO. áldásos 

~n~~~~k a most emlitett kél nagy est~én.ek 
ik legnaeyobb apostolát, az: Angol UnJtánu~ 

Wr1iulal j"elenlevO képI·jselójél. Magyatonúg régi 
~rtfogÓj ,- fOtisztelendö Drummond lelkész ural 
mi magya'- un itáriUS asszonyok is lelkUnk egész 
mele ével kOszönljUk Legyen arrÓl meggyOwdve 

'OI~&ZlelendO úr hogy mikor szivIInk mélY,éből 
~i i~ kOszOnelet 'mondunk, úgy az em beriség, 
mint hazánk érdekében folytalott áldásos ~Iúkö: 
déséétl, egyúttal búzgÓiI imádka.zunk a krisztUSI 
munkáéri a most ünneplő. l!mtánus. Társulatok 
'tIIkott mis6ziójáé,t s kOlfOldl htlrokonamk asszony
testvéreink lelkei kOzremúkOdéséérl t 

Hogy végre vallási alapon álló egy~tles 
imádságunk gyoultmre vezesse maRasztos halfln · 
ket _ sokat stenvedell h~zank"t és egyházunkat 
pedig a ván'a várt fellám adá~hoz segitse. 

PefCzelne Kozma FIdra. 

151-1925. 

Hlr.k. 
Megegyszer k6rjlkk kedvts olvasóinkat _ 

olvasóink közlll azokat -, akik nem fizettek m6c 
elő a folyó évre lapunkra. olvas"'k el ezt a k&tst 
és siessenek postára tenni a f. évi elöfizet~i drjal. 
2 aranykoraná!. Aki tObbet is adhat ~ ad is, an
nak megköszonlük, hogy elolvasta s teljesltette 
kérésUnket. 

Hazavezérelte az Úr, akit hazadnunk 
lsten hozta haza, annyi sok útról, amelyeken aZÓ18 
járt, amióta elment. Most újra hallgatói IeszUnk s 
kérjilk is beszéljen nekUnk arról a világról. ame
lyet kevesen láltunk, beszéljen nekUnk arról az 
eletről, amelyről fogalmunk is alig lehel. Istm 
hozta főszerkesztő úr. Várjuk az els6 őszi Dávid 
Ferenc estély t, amelyen - igérete szerini _ meg. 
tudjuk mi is, hogy mit látott, mil hallotl s mil 
hozolt lelkében nekünk Amerikából. 

Julius 5·én tartja meg a dunatiszamenti 
egyházkör ez 6vi rendes közgylllesét Fllzesgyar
maton. Ugyanekkor leplezzük le oltani templo
munkban a hŐSök emléktábláját nagy Unnepség 
keretében. Az emlékbeszédet Józan Miklós püs
pöki vikárius taTlja. Indulás Budapestről julius 
4·én 7 óra 30 perckor a Nyugati pályaudvarról. 

Nota bene. Az egyházkörbe tartozó lelkész.. 
Esp. hiv. sz. aliai úgy a fővárosban, mint a vidéken, a kongrua 

A Dunalislamenli Unitárius E~yhlizkör évi és csaladi pótlék érdekében tartoznak a saiM 
rendes kÖlg)Ulését 1925. julius 5·én (vasárnap) magukra és családjukra vonatkozóadalokat, korabbi 
d. e. 9 órakor la rtja FÜI(sgyarmaton az Unitárius körlevél értelmében. minden évben június és de
lemplomb~ 1I a klWetkezO largysorozallal ; cember folyamán közvetlenüt a Kulluuminiuté-

L Is\entisztelet. Imádkozik és egyházi be- dum II. i1gyoutályának bejeienieni. Boston, 1925 
szédel mond Barabás ISlVán kOri jegyző. tnek- május 4. józan Miklós püspöki vikárius. 
vezér; Boros Áron hódmezővásárhelYI tanitó l, PlInkösd (Innepén bpcsti templomunkban 
Hősök emléktablájának leleplezése a templomban. 360.an vel1ek urvacsorát A kenyeret most is jó. 
3. Elnöki meRnyitó. 4. Megbízó levelek. 5. Meg· zan Miklósné fő t iszteletű asszony, a borI pedíg 
alakulás. 6. Felsőbb rendeletek és !örvények 7. Szalhmary Pál őrnagy hadbIró leSIVéreink ado· 
Dr .Halós Béla kOri f~lUgyelőgondnok lemondása. mán}ozták az Úr asztalára. Isten áldása legyen 
8. Uj köri felugyelögom!nok 'lalautása. 9. Egy- rajtUk. . 
házr. Főtanács-KvArt 10. Esperesi jelentés. Il. Elemi és középiSkOlai lanulóink valJástam 
'[aroEyi jelentés. l2 EJ!yháú államsegély lel vizsgája f. hó Il.én és 14-én. f~lytleatemplom-
OSltása 13. Svájci-segély felosztása. 14. Bal· ban A sok szép virággal daszrtett templomban 
dáC5y·~eg~ly felosztása. 15. Kérvények. 16. BelsO _ sok szép virágot lállunk nyil~dozni a lelkek
emben n)"ugdijin thet 17. Angol-Amerikai Misszió- ben is. Vizsga biztosok: az elemteknél AnlOny.a 
h.iz. Bp. t8. Adoplalas. 19. Indilványok (Irásban jános, a középiskolasoknál Pál Ferenc kebl! 
eIGre). 20. Jövő kÖlg}"út~ helye es idele; Hód- tanksos aliai voltak. 
mczövádrheJy, Junius végén. HaloUaiok. Péterfi Dénes a kolozsvári egy-

Délben kOztbéd. Jelentkezni kell idejében házközségnek hosszu időn ál voltlelkésze.. aJtKe~esz
KJnC$u László lel küz eimén Fllzesgyarmat (Bé- tény MegváJtó" szerkesztője, a teológIának Jl!letl 
kés megy"). Csallakozas PllspOklatlány-Oyoma - tanára f. hó elején Kolozsvári meghall. Cserd~s, 
SZtEhal<;m felől menetrend szerin t. visszavonult élete meJlell alig ludott valaki arról t8, 

Hitrokoni S7.Jve8 Udvö7.!ellel; hogy még el. Halala azonban boldog eml~keket 
Budapest, \Q25 VI hó 19· én. ébreszt azok szivében, akik látták e8 hal!ották Ol az 

Az ElnOkség. .Ige" hirdetése idejében Boldog, aki az Urnak 8zol· 
be 0) N. B. fayhhköri közgylllhUnkr~ hiutilosak II gál életével. O valóban szolgálta al Ural éleleben. 

116 embt.ek. az qyhhköZÚll:ek klkGtdötl k~pvi.e!öl '" 'Id n mlékae\e. 
ta IZ lp,plo.Tantc,HlgjaJ. EI(Strtekwet ,"amblIlon CI Legyencsendesn )" uga ma legyen o e 
II. S ónko»'. • / Biró Ferenc:né, Biró Lajos lelk'n Iden 

anyja f. hó 12·én AbrudbjoyAn meghall. As 
_Jobb oz Orban búni, milli embttekben édesanyák emté~enle mindig áklott. ~ :;:J<tD 

n_ykednl." 'lYugaimai neki a földben '- 1IdV'ÖI Id- u 
I IB. Zsolt. 9. ~rs. O orsz.ágiban. 



l 

UNITÁRIUS ~RTESITO 

A kolouy.rr unitárius kolllgium boek óta 
lleurO kOnnyekei hutlat, mint egy szenved" anya 
akine/!: IZfve Mllalos, mert legifjabb liaU ne~ 
tudja rdnevel"i, nem tudja uArnyra bocsátani. 
Nln~ ,bOZ el~ ereje, hogy s,egilug nelklll tud
ton Ifjatat adni az élelnek. Mmden anyagi forrASI 
kiapadt C58k a könnyei vannak meg ts u a jó 
sziv dobog még, amellyel bennUnket gondozott 
-tanitoN. De kenyere nincs, amivel legkisebb diák~ 
Inermekeil táplálja Ezért azokhoz (ordul, akiket 
ételre segllett. Volt diákfiailOI kér kenyere t a ma 
diákjainak Nem sokat. , Csak egyegy darabkát. 
Egy-két koronát. Egy-két szives adom.1nyl. ame
lyekkel fenn.larlhass.a önrnagát és fei segItse fiait ... 
A koJozsván kOllé~lum volt növendékei .Patronage 
EgyesUIele'· alapltQlIak erre a célra. Mindenki 
beh!phel, ak! adni akar valamit. Amennyit épen 
tud. Adományokat elfogad a budapesti lelkéni 
hivatal. Sumozoll gyOjtóivet is kap a lelkészi hl. 
vatalban, aki gyüjteni akar. Is tennek StOlgál aki 
a gyermekei tanit ja, vagy laníuatja. ' 

Miss Tagart, al: angol Nószövetség egyik 
ismeri nemeslelkli lagja aki gyermekeink ruhával 
vató ~egélyelésében igen sokat fáradozott, meg
hall. J!leteról és munkás~ágáról bóvebben a jövó 
számunkban emlékelünk meg. 

Jókainak: "Egy az lsten" regé~ye két hélre 
kikölcsönözhető a lelkészi hivata lból. 

Templomozást egész nyáron tit, minden 
vasárnap d. e. II órakor tartunk Budapesten. 

EzOstlakodalom: Török Kálmán nyug. al
tábornagy és felesége Kovács lenke (Kriza pUs
pOk unokája) t. hó 2O·án este Unnepelték meg 
házasdguk 25 éves évfordutóját. Az ezüst eskü
v~n Józan Miklós pUspOki vikárius áldotla meg 
újra, at aranylakodalom felé induló ~ezü&tben· 
már ősz de "aranyban" még ifjll házaspárI. Isten 
áldasa kisérje őket. 

Or. Csiki Oábort, a Misszió· ház lelkészét 
e hó elsején megoperálták a Bakács. léri.kÓrház
ban. Vak~loperácjÓI kelIeIt sürgősen végrehaj lani 
rajla. Ma már lúl van a veszélyen és lakásán 
Udlllő beteg. Mielöbbi gyógyulást kivánunk 

Senki sem jelentkezett, senki sem javl
totta ki foglalkozását, eem megváltoloU lakása 
cimét, a mult számban közölt felhivásra. A buda
~sti és pestkörnyéki unitbiusok névsora azon
ban Illut alakban mAr készll l s június hó folya· 
m!!.n meg is jelenik. Hogy egy pAr eim hibás lesz 
abban, egy n~hAny hivUnk fogla lkozás!!.t nem 
tudjuk s ig)' kerul be, abban nem mi leszIInk a 
hibálok hanem azok, akik nem jelentett~k be II 
vtlUozásoka1. 

10 egybIhI férfiú látogatjll meg julius 
10-15 ike között a pr!!.gai szabad egyMza!. Dr. 
Norbert Capek és feJestge a megalapJtói ts 
munk.bai ma is ennek az egyhAznak. 2000-30(1) 
halItIlÓ vesz részt egyszerre u istentiszteleteken. 
V~ 250 la$ból álló vasárnapi iskoláju~ 50 I&nllÓiuk. 
K.~dván.yalk gyakran megjelennek. I,;seh nyelven 
adják kl uokal. Klllön gyermeklapiuk is van. 

7 

~~V~~~' ena,~t~$Zt a gyerme.kek Imak. A '~Iek
intéz • ü gyszerllen és SIkeresen mun~lkodó 

m ny~, I!!.togaljilk meR' london' t 
MagyarorsdfTÓf Jóun Miklós viU. estv~r~inlr. 
részt vesz. azokon az Dn ~I k nUI umtén 
ezzel a rálogathul kaPCSOI:lba~e ':~~n:kmelyeket 
ö~ré.zl ~vatálOn veli részt Józan MiklÓs plIsb kVlkáfluS e hó 2 1 -~n a MargitSZigeten. Imé
an. érte az Ur é.ldh" az uj vitézekre akikn k 

so~.ban 3 unitárius hi vlInk is vitézzé avattato~1. 
tou f. h6 21'~n tar-

t t vilaghá_ 

arra. hogy az 
(20 millió kor.) -,,,h; 
azok, akiknek 

hA· 

. Emléktábla lelepzés. A tü.e,gyarma~ i 1111;. 

t~r:1I8 egyh.1_kö.,é8 a "i1i18háborM~Rn elesett hli. 
fta,"~k emh'íkót eg)'felÖt az egyházköuég. má$fe161 
II balla tOl houát~.tozók ~Ido.alkéua<lgéból már. 
vi\n.l'táblára "ó"'o örökitotto m<lg , "_en emlék. 
t.1blát a templom'ba helye.to el, me lyn<lk leleple. 
,élét f. óv jóli"l hó [j·iké,.., hatá rozta eL Az egy' 
házközség tagjainak kitejo<Ultt óhllj:lta .... pere. he· 
iJ:?"ea 6r II t. hi köri kö~gyUlh helyét h idejét 
Fuze\tgyll rmatra a jeh<lu napra tÜlte Iti, bogy 
Csouka.Magyaroruág ulliuri" ... ; együtt :ildo ... "ak 
II h&.ök emtékén<lk. Elen Unlleptégre kön kö.gyÜ. 
Ihünk tagjait. a leleplelhi Unnepo!lren ré&.t venni 
uándékozó nniuriua tenvéreinket egyköztégünk 
nevében szivet! uel'flt<lttet meghivom uzai, hogy 
érkezé.i idejét ki ·ki jelent"" be hllli időben a lel_ 
kéui hi"atalnllk. Kincses L4szló unit.ánn. lelk4 ••. 

Egyházi adót fizeUek f. évi január havában: 
dr. Kozma Jen6 l millió, Ád~m V., dr. Veres O. 
210-210 ezer. Nadler FA 200 ezer, dr. Héderváry 
H, dr. BognAr D, Ö~v. u rad S.-né, dr. Molnár 
J., lSO- 150 ezer, dr Oláh E , dr. B~láts F., 
Fehér M, 100-100 ezer, Orbán Nagy 1., 90 ezer 
Oálfalvi L , 75 ezer, Fekete Gy., Gruber Gy., dr. 
Osváth O, Pa1akfalvi L, Péler 1. BiIler L -né, 
Tamási L , Tamási F, SOÓS J, Biró 1,60- 60 
ezer, dr. Hédervárv H., Ol~h 5., Cs Bereczky A., 
Bereczky A., Perei Pál 50-50 ezer, dr. Gimes 
M., 70 ezer, Osváth I. 38 ezer, Pal~tka J. 36 ezer, 
Balogh M. 32100 Székely F .. UJváry l. , ÖlV. 
Szak!!.cs K,-né, dr. Nyiró O.-né 30-30 ezer, 
Kamp I. 26 ezer, Fehér l. .• né, László Oy. 25-25 
ezer, Borbély M. 20 ezer. P.l1 M. 17 ezer, Vitéz 
Fábry D. 15 ezer, özv. F!!.bry E.-né 10 ezer, Os
válh A. 9 ezer koronat. 

Felelős kiadó: BIRÓ l.AJOS. 

.Ne ntumttk a vl/dgQt, se azokat. amik a 
vl/dgbon vannak. Ha valaki a vildgot szeretI, nincs 
mtg abban azAtya sltrelt/t.· J.fdn.2. 1hz. '6. Wrs. 
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UNITÁRIUS e.RiCSIT6 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszltö 

BUDAPEST, VU., AKÁCZfA-UTCA 58. 

FIdIlal ,"gol bőr-, sulon- és IUgp:lln)'dl$llrhtket 
lovAb~ n abadO" .110 ollomán ehédlö_di.Anyolr, 
ruuanyoa jl!ybd~lek, malraeok , ~blak rolOk k~51i
l~~1 és g"tók p1rná>á~ 1 3 IcgjulányOllllbb lIro~ . 
Vjd~lrlek roronkJvlll pont0$8n kiszolgáltatnak. Sz~. 
nyegcir. IOggOn)'Ok megó."AI ~I moll'lalanIUi'~1 

dJlalom. 

IFJ. INCZEFFY 
O. f. B. 'lIal e .. gedél,uell 

Budapest, \ lhnos ut 60. I. em ':'. 

I A Népies 
erdélyi vonalkousu n~Jlraili, irodalmi&; 
történtimi kiadYinyaJ megren.delhelök: 

Budapest, VI.. Vilmos császár-ut 55. SI. 

"S T U DIUM " 
KÖ N YV ESBO L T 

Budapul, I V., Muz(:u"I·kl)rp t 21 . "'m. 
Tclell'l1 : Naliyrrnl erdé lyletb/l l Teleion 
186-87. rlak ull IIJ ván , la t 186-87. 
Sultn".nUk, srép ' 1<'~lml, egyhbi H egyetC'11li 
lankönyv.k r~Ua .... lltHeru és ,,"lIit minden 
k~pba~o klill~ld; k tx-1'~ldi ktlnyvel h 10[yOIl1Ito l. I 
\ ,dék, megrcnd~l(:;&eh, n"'e&! is gondOtllln elin lu 

: ................. , ................ . 
: Kél- , haroel- és négynyUstö5 i 
: székely házi szöttes : 
• • : aszlalkcndo"lk, IÖrÜlközÓk. k" nyharuhák : 
: stb. megrendelhelők : : 

i Deák M iklós i 
• hitrokonunknál e i Lak ... : II. KER., TÖLOVFA-UTCA 14. 5 

BERDE 

Kádakat 
Puttonyokat 

80redényeket 

Tragac~ok.t 

Kocsirészeket 

ké s zi t ün 

R-,. 21. Telefon : 5-34 

hftJOS 
cipéu.üzlete 

Budapest. II. Batlhya nywulca 48. szám 

férfi- és .".; .. ~ vállalok .• 
._.,_ kénilek. Javltb l ls 
',i;;m~d rCip(\~ sukuerü 
" .. 

a lapitv. 1858. é vben 

Tüzoltási szerek és 
sz i va tty u k gyára, 

harang és fémönt6de 
Budapest, IV., Lomb·utca 34-38, 

VillamOlo meg"IIO: Váci.u l, Ung eéplO'ir. 

GYÁRT: Templomharangokat és osszhangló 
harangzatókal a legfinomabb harangféml'lnl
vózelböJ, tiuta csengésIl előre megállapított 
szavaloh ul hangokkal. - Harangszerelvénye
ket forg atha tó vas koronával SUlkszerll kivi
telben. Haraniállvényokat hengerelt vasból, 
szabadonálJó, valamint fekvő elrendezéssel. 

Telefon: Budapest 95- 50. 
SQra:önyc:lm: Walser-olir, 

utca Budapest. 

Prém János szab 'mester 
hJtrollonoknak & na pl i m" oIcIdbb·· ...... 
Wrmi~ ru huanUl. lonlitUt. $dIIÚI ... 

lakis.: Budapest, YIII., YIa'-uka ss. ... .......... ___ ....................... e: 
Nyo",IIOI1 .. _~- 'ldl -' •••• • ......... .. ................................... . ""5'- '" pa" Oum~lI. Ujpeú, l llrloc-ulQ 65, ".leIo.lI)'Om4anletl! ; Nead tUoI- " 


