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Uj Elet.
.Nem halok meg, hanem élek és hirdetem
az Úrnak dolgait,- Zsolt.
CXVIII. 17.

$zil'feszter este ntolsó 6rájában megsziillt dobogui egy édes anyai Szív, awely Ö'I'éiért rn:cnt
ngoJásban emésztette fel önmagát. Földi gond éli bánat többé nem aggaJ;2;~jA. Földi öröm, sikor
többé nem érdekli. A halál titokzatos kapuján átment. ogy magasabb rendü Elotbe.
•.
R~á nézve ez az üj élet sem lehet más, mint amit. halandó testének pOf8áto.rbau folytatott..
Könnyes még a szomiink a bücs6vétel magasztos perceit61 ; dc azért megnyugvással látjuk, hogy az
6 áldott. lelke ott is világol. Sz(vünk sajog még, ha köriiltckintiink és v6sztes6gcinket száml:'lljnk;
de azért érezziik, hogy az Ő nemes szive ot.t is szeret 8 rólunk, akik őt mindhalálig szeretjük, ~oha őfökt:,é
cl nem felejtkelik. Elcsuklik a s;:ó ajkunkon, amikor imáinkba foglaljuk .,öt, aki érettiluk az '-"zsámolya·
nál imádkozik , de azért tudjuk, hogy 6 ott is nagy bátorsággal hirdeti az Úrnak dolgait". Az ó ked·
"cnc zsoltárirójának szavai szerint: "nem balt meg, hanem él ... "
.
Isten öt. csak magdhoz szómolta egy magallabb szolg:í.latra. Ennek a szolgálatnak .minden
terh~ az övé, mint. önkénytesen ...-állalt uent kötelesség. De az övé egyúttal anuak: miuden J,utalma
él5 (hos6sége is, amely mint ékes korona dinfti az 6 homlokát Istenuek választottai kÖltött lU Ó orszagábau,
.. Lelki szem~ink elAtt igy jelenik meg 1tjból az 6 képe, amelyen a IIltllandósl'ig lebellete .érin.
tl.'tlenul hagyott mmdenA'Ö 'Vonást. Nem tudjuk me lyik: 'Volt rajta szebb: IIZ arc, vagy . pedIg a
benne 'VislJZatübö2:ödó lélek. Nem tudjuk. melyik volt " ouzóbb : a föMi s,ítorhál:, ,'agy pedIg a uoJ·
~em, amely benne ideiglenes lakást vett mllgának. Nem tudjuk, melyik volt ékesebb : a szó, "agy az
Ibiot, amely a pr6féb asszony ajakán egy líj kijelentéssel aj:'lodékozt-a meg a világot.
Fanatikus hive volt :~ békének. Ezért llareolt a háboru ollen. Szerette alt 6 Kri'sztu.sát. Ezé~~
nemes önmegadással hordozta lU; éld kereszt jót. Szánta a blíuöst. fo:;zért akarta a bnkoft le<l.nyt a JO
útra visszacsa.bitan;' Sajnálta a szegónyeket. Ezért kopogtatott be a kunyll j k ajfaj;íll. hogy megossza
vol.ök a mindenuapi kenyeret s a mennyei mannát. I ouídta az Istent. Ezért lett hin'alló :UdoZ~"f~t~'
nŐJe az unitárius vallásnak, amelyben Cbanning láthatatlan egyháza 111. ú u(i lllá r:~ !eijtet o o
Alakja: nó A lelke ; férfi. Ennyi kellem ennyi báj és ennyi 'gyc;'lgMt;ég C8 .. t:íz odalent a
. '
.
' . nyereség. Es
~
nn. .iGazIInkért
... VesztelJégil nkbe n ez 31. Igazi
lelkt
ha Ie " e t oz .' 1 me.. zelltelt
üröm a Oli bánatunkban.
PCTc7.elné Kozma Flóra emléke mi kÖ7.öttilnk örökkiin é l , .. Őrök-köu éljen I

,
•

Surkes,zt6.

•

UNITÁRIUS ÉRTESITÓ

2

Ami megmarad.

Perczelné Kozma Flóra.

(Brook, Her/ord).

,

Emberi élelllnknek nincs l s ntm le~~t m~:.
t· tdbb és szentebb 6,öme ~
gasaM eszméleI e, IS:
k ól és Dnzö
b ld gsdga mint amikor - magun r

~Ir~!~~~~k'~e~~:;;ü::fn~~d:e;~ha~n::C~j%t~:J
I l si, ét a mi sz[vQnkben : s Jó tellttnk".ek

~~/~~ imiékezete minI egy igazi eröforrás, Véglg~

kislr bennünket az egész életen dl .
_
10nnek illek, jónnek évek. Erónk. nap-nap
uldn hanyatlik. Ami eddig boldog[~anl ~Ó(szott•.
lassankint elveszíti fényét. csIllogásaf. Mm,t ÓSZI

{dról a levél, hervadotva h,li~anak aId szep re~
ménye/nk. Csak egy ~an, ami . megmarad, ami

nem hervad el soha.
.
Az a jót/lem/ny, amellyel - magunk I.S
esend6k - fölemeljük az elesel/el. Al' a mély~e·
ges lJröm amellyel gyönytJrktJdni tudun" a mmdenségbe~ Istennek órökszép uildgdban. S az a
lelkesedés: amellyel rbztuenni ~Ilajtunk a nagy
teremtet/ség harmónikus munka/dban .
Ez a Krisztus blJlcselefe. Ez az étet titka.
ls ez. nem is olyan ellrheletlen, mint ahogyan
legtöbben gondoljuk, amikor arról van szó, hogy
eszményeinktl megva16sífva, ólvlgYPk azo~at a
mIndennapi életbe . . . • A maga kIsded korében
mindenki tehet valami jót. Tegyük ezt késönkorán s tapasztalni fogjuk, hogy amit másnak
adunk auai ami s...wDnk lesz jobb, a ml lelkünk
lesz g~zdagabb. Ez az, ami nem hervadhat el
"oha. Ami örökre megmarad.
P. b.

H alálos ágyon.
(E. B. Browning).
Ha eljö\'end a végső óra majd,
~ halálos ágyon fekszel egyedül;
Es ~e nk i sincs - ha véred egyre hiil Ki b,ícfn(zóra feh:okog, sóhajt :
Oh vess )lZ Úrra uüuc1en röldi blljt
És hívjad Ót, ki csiiggedctlou' iil
A pusztaságban ... s arca lelkesi.il,

Mig szent ke reszlje GoJgothán kihajt ..
És kü ldj felóje [orró, h<l.tk imát..
Hogy IIzive l'érfll ufilljeu enyh iitct
lo~ ;íjdatmaidra s mint. cgy hll barát
Karoljon ál4<e.l, amig tördele<.l:

.Oh vedd magadho z lelkem illa tdt
S lthelj poromba lirtik éleitt !"

/ózan Miklós.

"At a legsteginyebb ember elen a. vHagon, kl potom aranyért eladta álmait . .1

EmlékbeJd d a D. F. Egylet janubi valliisos eslélyén.

Úgy érl'~em , b ogy a mai napo ll addig nom
kezdhet i\nk rendes miisorunkboz, mig az emlékezés·
nck p{tr percct n em szentelii.nk. Meg kell emléke?'
n iiuk vnla k i r ől, akit nagyon sokszor láttuk e?en a
helyen, ahol most én állok, akinek kedvel!. meleg
hangját mintha még most is visl'lbangoznák ezek
az ismert, meghitt boltil'ck, aki összejöveteleinknek
élte tő lelke volt mindig B akinek helye immár
örökre Urel marad • .. Emlékeuünk meg P erczelné
Kozma Flóráról, a budapeiti D. F. egyesületnek 25
éven kereutül elnökéről, d i széről , virágáról.
Mikor 190 1. őszén megalakult a budapesti D.
..~. Egyesület s arról volt szó, hogyaférfielnök:
- u obai Ürmössy Mikló8 min8z. tanácsos mellé
egy női társelnököl válasszanak, pillanatig sem
gondolt 8enki másra, mint Perczelnére. akinek
egyéniaége már akkor olyan kö?tiszteletben é8 be·
esUlósben állt, a kinek neve már akkor fogalom l'olt
és az i8 maradt nemc8ak mielőttünk, b anem az
egéu magyarság közötj IIzéles e hazában. És attól
kezdve az 6 neve szorosan ösueforrt az egyesület
nevével i az Ő magasan szárnyaló, minden előité·
lettől ment, mélyen valláao8 lelke rány omta bélye·
gét az egyellület minden megnyil vánulására. Aki
idejött, mintegy ti utúltabb légkörbe jutott, eg,.
ki8 uigetre, ahonnan ki volt zárva minden 8zemélyes
kicsinyeskedés, minden felekezeti é8 pártvillongás.
É8 ezt mind az ő áldott jelenléte, az 6 szerény,
egyszerü, de végtelen fenkö lt egyéni8égének 8zUg'
gesztiv varázsereje okozta.
Minden szavának sugalmazója, minden CIEl '
lekedetének mozgató ereje, JeIkének lelke a Krisz·
tus volt akinek nálánKi n em lehetett senki hivebb
és 'megért-6bb követője. Az Ó, a nag:: Me8te~ nevé·
ben tilta kozott mindjárt első iU(lsemk egylkén a
párbaj ellen, amelyben c5 a sötét középkor.babonás
istenitéleteinek maradváDyát látta. A KrJ8ztns, a
teswt öltött ürök: szeretet nevében hirdette a fele·
kezetek közötti kölesöDös szeretetet, békés együtt·
Illunkálll:odást, az cgyesületben és azon kivü~. szóval,
t"Uel é li ir:ísba n. ts szava nem ma rad t kiáltó szó
a pIl87.tá b:m. Az ó cll en.áll hatatla~ ~ivó. sz~v~r~
sereges t ől jöttek il többi... ~leke~et blvel a ml k l~elD,.
telllfllomllnkba ; és sokszor akiket csak a. kiván·
csislÍg hozott ide, az Ó apostoli IeikéMI m.~~~ bletve,
az Ó szaván felbúzdulva itt maradtak korun kben,
miut. :í.11andÓ munkatárs~k. A felekezetek békéjét
h ird olt.c minde nkor szelid S7.8VllVal, amelyhe7. a z
MguOlctllu lDokat az E\',mgelioUlból meritet~e; de
lOikolt6 v(lukiáltássá fokozódott IIZ a szehd ezó,
amikor a magyar asszony rorrón ueretett nemzo'
téllek és hazá jának Iétkárdését IAtta az összetar tás'
ball. És hog,v llllavának milyen búJya volt kif~.lé ie,
Ollltatja a7., hogy a mikor II Iter. felekezetek: ossze·
tartáeil jegyéhen létrejött II. MlI.gyar Asszonyok
Nemzeti SlIövctsége, ót ru; el"ók.kö.zött. látjuk vezetó
helyen.
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A 8zelid Krisztu. nyomdokait követték akkor
ili:, amikor II nemzetek közötti békének a háború
i:ildökl(i fegyverei helyett a bétól mo~oldá8 ok h ivónok vallotta magát. de caak addig II határig m ig
II

túlzott pacifizmus

megaommi8üló8ót.

zánk

jelentette Magyarország

Dom

Azóta, amióta. szereocsétlen ha·

ros8zul értelmezett pacitizmusnak lett aldozat.,&, 6 is mint igazi magyar asszony lehetetlen ségnek és gyáva megalkuvásnak tartotta szegény
luu:ánk mostani helyzetébe való megnyugvást.
Mikor legutóbb köztünk volt Channin&,nek,
az unitárizwus nagy apostolának eszméit ismertett-e.
akit életének utolsó éveiben különös tanurmánya
tárgyává Ultte s akinek a róla szóló kis művében
halhatatlan emléket álUtott. Az hiszem, ke vesell
értették meg a nagy awerikai . ir6t úgy, mint a Oli
f Ilagy asszonyunk, valósúnilleg a zért, lllert lelke
annyira rokon volt az övével.
Majd mindig ritkábban, ritkábbau éh'ezhettük
áldott jelenlétét, a halhatatlan lélek küzdött a
törékeny testei mig egyszer csak " hallottuk :\
még most is megfoghatatlan gyászbirt, hogy felejthetetlen vezérünk ninctl többé, soha sem fogjuk 6t
már testi gyarló szemeinkkel látni.
Árván hagyott bennünket, de D6 sirassuk öt.
Halandó t~te clkö!oozött közülünk , de lelke itt. él
ma is közöttünk. O lesz er6sségünk minden mUI) kállkban, minden küzdelmünkben ezen ti'll is_ S am időn :\ Mindenhatót arra kérjük, hogy fáradt testének nyugodt piben/)t, ragyog6 nemAS lelkének örök
boldogságot adjou, a magunk: részére azért imád kozzunk, Ifegitwen meg a jó 16ten, hogy ílrága ellcöltözöttünk nemes példájából és emlékéből (lr6t
merítve, az 6 nyomdokait híven követ\·' miuél közelebb juthalIstluk a szent ideálok feJé, amelyeket ó
kitiizött.
Perczel né ' Kozma Flóra megdics6ült NagyasslIo·
uyunr, áldj meg bennünkot és maradj velünk!
BUlOgdny Anna.
II

Gondolatok')
Az unitárizwllS 1st-ene az az ö r ö II:" II Z e II e w,
kiknek ma már kiszabott form:í.t, meghatározott
alakot, kijelölt helyet nem mer adni senki .. . csak
verseiben énekli meg a köitó, múveiben di csőiti az
iró, a természetben bámulja a. természettudós, az
emberi lélekben k.ntatja a filoz ofu s - és ba r;oba
katbei:.izmnst nem tanultunk volna, a szíveinkben
érezzük mi unitáriusok.

•

•

•

Az uuitárizmuII embere megmaradt az hteu
képére teremtett valóságnak, teljes szabadakarattal
felrubúzva, ki minden' jóra és szépro fogékouy lév én
sohasem slilyedbet oly mélyre, holO' önerejéből
tel 11 0 tudjon ismét emelkedni és mesterét követni.

•
nagy

,•
)

Az uoitárizm\UI
tiszteletben tartja a
hibHá t, mint az igaz8ágok tárbázát, <le azért mellÓi ~ ::íllitja aló irodalomnak cgyéb tormékeit is, nem

- •) P\:rC1elné
Kozmll Flór. múveiból.

tudva és new akarva elhinni b
ogyetlenegy könyvben jelentette O~ a:~ T~~n 'ella\::
é8 hogy végtelen kegyelme ne '6 Igáuágait
' dób
.
"",rODItsen mind
I
en , mlllden k or uámlÍra újahb é '
Cll
fátákat, akit ugyanúgy megsdllva B ÚJ~bb prG·

szent lellr:e által mint egykor
az steulIek
'd
k'
fI.-Z evangelisták
mm Oll
.ornat a maga szellemében é
'
nyelvén hlrdOtlsék az örök igaz8ágokat. ft a mag:\

•
Az unitárizmus nem megkövesed ett
há,
és felekezet. Az unitárizwlIs inkább
kegy _ 7.
.
csa mlOt
e s z Dl e, mmt egy láthatatlan m ozgató, javiVi b
r~fo~máló e r Ő szolgálja a világot és ésuevétlenül
Vl8Z1 azt fokról·fokra előre.

•

Vulósággal otthonunk nekünk azabadelv üek.
nek, a mi unitárius egyházuuk . Mert bármennyire
ne n felekezetiségben és templomz,á8ban találjuk is
fel vallásoMSágunkat, azért akárh ányszor csak e kis
templomba belépünk, mintha mindig h:l. Z a jön .
nénk I

•
ez a

Otthont képvisel
kis templom egyu ttal
minden uabadou gondolkozó vall ásos lélek sllámára.
k i lelkében , szivébeu vallja a Ul i egyszerü, Iibcdlis
bitiinket és csak ősi magyar tipusáról len ta nu ·
bizonysá,!tot egyházunk akkor m időn templomunk ,
egyJetiink nyitva:ill nlind eu felekezet, minden
nemzot liai számára,

•

Az unitárizmus . erőssége : a folytonos fejlMé~,
folytonos haladás! Hogy mikAut ll. szabacl levegő .
ben él6, láncától megszabadult madár i~ arru hasz ·
nálja fel szabadságát, hogy nlinél merészebben,
Dlinél magasabbra, folyton fölebb és ri;ilebb szálljon ,
ugyanúgy emelkedjék az u uitárizmus is rok róH okra
feljebb, az _Ieten országa& felé.

•

Valamint a testi eledelt is - ha van módunk
b enne _ izlésünk, egészségünk, gyomrnnk szerint
megválogatjllk; ugyanúgy megválogatjuk ~ lelki táplálékot is, az ellzméket, melyeknok IIzolgáJal:iba álluuk _

•

Csuk akkor lebet az embernek elfogulatlun
itélete mindeoről, csak akkor ismeri és itélheti meg
saját vallását is igazán, ha azt a bizonyos szélelI(lbb láttört megazerede valami módon mag~uak,
mely nélkül komoly, számottevó, tárgyi lagos Itéle·
tet mon.lani lebetetlen_

•

Az e B z m e é I azt nem lehet eró!Zak~_al
, 'd
- bb vivmány t orelpulZtitani; mert .. , WIU eu Ul a
áé t 'ter .
vény mely az emberiség ,egyeujoguBág. r, a
k
ne
me
hes korlátok Illegsziiutetéaóórt törtónt ÓH ;
aunyi és anuyi ék:esazav~\ (lrótétájl\ táma t, sZI'I~ '
.
. szabadslvii va Il vétieniil ill akaratlanul III a ml
..
ág8l'leretó
OIunknak szolgált elégtélcliiI é~ II Uli Igl\U
kere u:tény hitiillket j uttatá dmdalfa.
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Néhány szó

a HeByi beszédr61. ,
Mi uniláriusOk évszázadok óta j~Z~S te~~~z~~
embervoltát hirdeljUk, U~ekn~!géSn:~ilá~n~k számot
arra lIézve, hog>:, ~~~ek ké zeljUk mi ől, mint
adj~n~ rjl:;né~~~. erkö!csé~en és tanításaiban,
em erE'nnek a munkának meg vollak a maga
kt1lönöS nehézségei. Majdnem az összes. jé~US
. nsé ének alapján álló felekeze'ek mosto a~
::~~vél~ek lekiniették egyházunkat, . a keresztény
tudat fejl Odésének e !egifjabb szt1löttél. El kelle~
. crniök hogya ml felfogásunkban jézus sze
~~ éről 'részben benne van az igazság,. meri
~er voltát fö ldi pályája alatt, tagadO! nem
fc~efell. De f~liajdullak volna az e~lcn, hogy élete
az ember mivoltát szabályozó ~s .uányltÓ tö~é
n ek alkalmazásával, minden .mlllllkus elem klkUsIöböléséveJ lárgyaltassék. Mmtha a benne lévő
emberi tulajdonságok kidomborkása a benne
foglalt istenség ellen elkövete~t felségsértés. lett
volna. Azján valljuk meg Osímtén, a ~egyelet
akkora nímbusszal vonla be sze mélyét saJát e~y
házunkban is, hogy inkább s.zere!tt1k őt. e~ énnthetetlen piedesztáloJJ csodálni, mmt lelki Világának
elemzése által betörni abba fénykörbe, mely
magasz10s alakját már majdnem 2000 év óta
körUIvesz i.
Pedig jézust. emberi mivoltában aszivekig
és vesékig vizsgálni semmi veszedelemmel nem
jár. Mert noha a keresztény egyházak lelkét a~
emberiség érdekei ellen .elkövetett sok bűn terhelt
a történelem folyamán, jézus és tanitásai ebben
nem hibásak. Ezek a bünök nagyrészt épen abból
származtak, hogy őt ember voltából kivetközletve,
az emberi jólan észt a benne levő istenség elleni
felségsértéshen igyekeztek elmarasztalni. A kerí:szténység, noha Jézusból ind
ki, az idOk folyamán
sok iszappal terhelOdött s idOnként posvAnnyal
árasztoltl el a lelki ' világ értékes terUleteit, de
eredetében tiszta, mini a kristály. Bárminő elemzésnek vetjük is alá. kiállja a próbát, mint az
emberiség életében egyedülálló tünemény.
Nekünk, ha jézust ismerni akarjuk, szabad"In.unk kell abból a bűvös körből, melybe alakját
résZIni az e l ső keresztény század, részint a következők. beálJítoltAk. Nagyon kevés az, amit r61a az
élelraJzlr6 módszerei vel megállapílhatunk. SzU leté~é t,. életpályájá!, utolsó'- napjainak történetét
mlthlkus csodákkal dtszitetle fel már az utána
kövelke~ő . első , n~mzedék. Szilárd talajon tehát
róla való .IsmereteIOkben csak be!izédeire , tanhá~
saITa nézve áll unk. De ez teljesen elég. Egy
tufleményes lelki világ tárul belőlük elölUlnk.
Olyan egész, ol.yan következetes, olyan jellemző
~s olyan egyém, hogy eUOI a lelki világtól elt1l6,
Idegen gondolatot benne fel nem fedezhetünk.
Veg)'~k tanil~sainak a Máthé evangéliuma
5, 6 és 7 lk ~észelben foglalt csoportját, az lÍgyneveze t ~ hegyi beszédet. Sok paradoxon alakjába
foglal! IgazsáK;, sok képtelennek látszó követelés

"It

,

található bennQk. Több közülök sokszor volt gány
tárgya a kereszténység külső és belső ellenségeinél. Való igaz, hogy egyik-mc\sik fogalmazá.sc\ban
annyira ellenkezik az emberi természettel, hogy
betfiszerinll betöltésük , valósc\gos katasztrófc\t
zúdftana az emberiségre. S mégis ez a beszéd,
az emberiség csodálatc\nak tc\rgya egy pár évezreden át nem lehel képtelenség . Klsérlstlk
meg tehát néhányat megvizsgálni a benne foglalt
elvek közül s Ic\ssuk milyen értéket képviselnek a
mai kor szellem-viiágába áttllletve.
Az emberiség szellemi életét két ellenhHes
erő szabályozza. Önzők va~yunk természetünknél
fogva s ORzetlenségre t~rekszün~, hogy ~integy
önmagunkból kiemelkedjünk. Hiába tagad)uk, az
egyes ember elhatározásainak n~gyban és egészben in hó oka az önzés. S mmden efl~neszités
az önzetlenséget tenni uralkodó elvvé, ~egtö rik '
az emberi természet ellenállásán. A hegyi beszéd
pedig nem egyéb, mint az ön~~tlenség paragrafusokba
sztdell törvénykönyve. Vallon arra van-e. kárhoztatva jézus igazságainak e magasztos gyűJteménye,
h0i:Y utolérhetetlen fénnyel világftva csak k~práz
tassa az ember szemeit anélkül, hogy a feJlődés
és il haladás útián valódi segitséget nyújtana?
Ez lehetetlen. Hol találunk tehát nyomaira az
önzetlen ségn ek, :Imely jélus törvénykönyvének
oly megkUl ö nböztető jellemvonAsa ?
Az egyes emberben csak kivételesen találjuk
meg , Teljes erejével működésben van azonba~
abban a titokzatos világban, amely az emben
természet nemesebb részeiMI· kifakadva, föl~be
emelkedik a természeti világnak. Közszellem, Jog,
erkölcs emberszeretet az önzetlenség forrásából
táplá·kózik. Mint láthatatlan fluidum f~ly az
egyesekböl az emberi ..ég e nagy rezervoárJába az
ami jó, az ami a társadalom fennm~radására és
fejlődésére s 't" lelki élet eszménYIbbé tételére
feltétlenül szukséges. Az egyes ezeknek ~ törvényeknek alapján " kapcsolódik bele a kozéletbe.
Mert sajátságos a társaséletet élő. állatoknál
az egyes egészen felolyad és elenyéSZik az öszszesség céljaiban - példa rá a hangyák és méhek
társada lma - az ember pedig csak erőfeszil.éssel,
minte&y önmagából való kiemelkedéssel tudja ezt
elérni. S hányszor folytat az egyes ádil kQzdelmet a közösség e céljai ellen. Biróságok. templomok iskolák állandóan munkában vannak, hogy
az ön~és kárlékony kinövéseit nyesegessék, az
erkölcsöket szelidflsék s az egyest a közösség
l
érdekei elleni támadásoktól elret.tentsék. ·
Való igaz, hogy a hegyi beszéd nérne y
igazságokat elképesztő köntösbe öll~zlet, de azért
ne mondjuk; hogy azok szerint élm nem lehet,
mert még igazabb az, hogy azok né/kal nem lehet
élni. Sajátságos, hogy az élet legmély.ebb és legbensőbb kérdéseiben lépten nyomon. Ilyen ellenplOndásokra akadunk. Mintha a sorslOléz/5 hataJom
az embert arra a szerepre szánta volna, hogy legbecsesebb . kincseit, a vallást és erkölcsöt c&upa
ellenmondásokon épllse fel . jézus · vallásának
legjellemzőbb vonása. hpcy a világteremtő és
fenn tarló hatalmat mennyei Atya néven rögzftette
>
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meg a , vallásos öntudatban . A természet maga
ride&'. kérlelhetetlen, személyt nem válogató
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'csség, szerelet és gondviselés J'elképe. Természet mldOn a lestvériség, felebaráti érzés mel
.:~Y
át lelkemet azok ir"'lOt. ak ikkel ku tö b ege J IJa
ura és Atya közt ellenmondás van' s mégis ez harcban és 100ekedésben va
n en ,állandó
eUenmondásba ereszti gyökerét vallásos önluda- .kuzdelmet alétért" _ va" gyak s Vlvom a
tunk, hogy legszebb virágát kifejthesse.
.
hatása alatt állok-é amel be~lon nem oly érzés
Eredete a természet életében fel nem talál · állhatatlan erő hatása alatt I~S~inz~ ~gy ellenhaló, tehát az emberi lélek mélységeiből törl elO Ennek a kül6n lelki vi/dgn.ak t6r, 'n. kegy,; vert 'I
s ez is egyik bizonyiléka annak) hogy a léleknek htiyl btszéd.
e y nyue a
a természet igazságain klvOI és felül megvannnk
. . No ~e.háta túlzás hUzás, fogja mondani valaki
a maga kOlön igazságai. Ezekre a külön igaz~ Mlerl álhlm aZl, hogy boldogok a szerd k
.
ságokra épiteUe jézus a maga vallását. De ezeken Ok örökségképen birják a földet mH~o e , me~
a kOlön igazságokon épOl fel az erkölcs egész épen az ellenkezöje igaz 'I Hát nem r Seegfnn~é
birodalma is, mert az erkölcs s összes életszabá- hamarabb a földhöz az önzés az irígység
Iyai gyökeres ellentéiben állanak á természet mód- ' rosszakarat. az erOszak 'I S nem' ezekből
h 'JI a
szereivel. A Darwin elvei kOzUI 's ok az újabb mOkból. táplálkozik az eselek jóval :agy~~b
tudományos kutatások megáJJapftásai kövelkez:- számában a földhöz való öröklési jog 'I M' t
Iében hitejét vesztette, de hogy oly sokáig tekint- keresztények, pillants unk mélyebben a dOlg~~
hették Oket természettudományos igazságoknak, . fe~ekére s ~ondjuk jézussal, hogy nem. Ugyanis
annak lehet tulajdonítani, hog·y a mithikus para- mihelyt a diadalmas erOszak felüli zászlaját
dicsomi ember meséjél a költészet és képzelődés ' eltiport igazság romjai fölött azonnal megkez~~
világába utalva, elénk állította a barlanglakó öst, ellensúlyozó munkáját a jóvátenni akaró szeretet~
a maga nyers és durva ösztöneivel . Az egyik ' Igaz. hogy eredménye nem oly gyors, mint a
kép a . kOIlOi fdntália alkotása. a másik kézzel- ' ro mbolá~. démonáé szokott lenni. de végsO gyOfogható bizonyilékokra támaszkodó megállapítás. zelme blzony,os. A föld lehet ideig-óráig az erO .
Az ember tehát nem tökéletesnek került ki aszakosak zsakmdJJya, de mini óröbeg csak a
Teremtő mOhelyébOl, aki ezt a tökéletességet a
szelidek osztályrésze lehet. A szelIdség fegyverei
bún állal elvesztette, hanem .Iassú fejlOdés úlján pedig a tudomány, müveJtség, vallás, erkölcs és
jutott el mai állap.)tára, erős hajlandósága idO- emberszeretet. Ne mondjuk tehát, hogy örOkségszakonkénl vissza-vissza csapni az ősi vadság képen nem ezeké a föld,
Allapotába. Az azonban nem)gaz, hogy az. ember . . Vagy higyjük.~ jézus szavai ellenére, hogy
csak azoknak a törvényeknek hatása alat! fejlőd ött, akik éhezik és szom]uhozzák az igazságol, Itieléamelyek az alatta álló szerves világ többi részét gOJést sohasem találnak s hOi)' ez az égretOr6
szabályozzák, mert az ember lelki mukOdései érzés csak lázas álma a beleg emberi léleknek ?
olyan erOk hatásáról is lanuskodnak, amelyeknek Távol legyen tOIOnk ez a kishilüség. Az i&azság
nyomait se találjuk meg az alatta áll6 szerves eJObb·utóbb utat tör, mind a természeti, mind az
világban. A vallás és erkölcs legmagasabb meg ~ erkölcsi viI5gbalI. Igaz, hogy diadalát moh6n
nyilvánulásait az ember saját lelki vi1:\gában követelni nem lehet. Munkálkodni kell érte s,
lermeli S vetIti ki mintegy magából a természet aztán türelmesen v.trni. A gabonának el kell
tUnC!ményei és igazságai fölé. Az, ember csak rothadn ia, hogy szárba szökkenhessen az uj élet,
részben al. állatvilág terméke, mert hatalmában . erre pedig idO kell. Kétség, kishitűség csüggedés
áll, mintegy önmagából kiemelkedve, ei)' kOlOn nem az igazság diadalára veze~O utak. A lélek
világot alkotni, melyben saját és magasabbrendU Orö k igazságainak bástyájára kitüzőtf lobogó jeltOrv~nyek uralkodnak, mint a természet egyéb mondata lehel csak az ilyen: .Hiszek egy isteni
részeiben. lsten, szabadság halhatatlanság mind örö k igazságban-, Ilyen igazsagokkal - jézus
oly eszmék, melyek ellenmondások lOskéibe szerint - az ember, ha meghal is ~L
Utköznek, mihelyt a természeti világ tuneményei
jézus vallása a léleknek, a mennyei Atyával
közé akarjuk őket beilleszteni. Mihelyt elismerjük való folytonos érintkezésben áll, szertartáso~at
ennek .a világnak önálló létezését, az ellenmon- nem kiván s még a templom is csak !gen alá~
dások megszannek, mert az emberi szellem leg. rendelt szerepet játszik benne. Gondoljunk csak
!enkOltebb megnyilvánulásainak megértése és a szamariabeli asszonnyal folytatott bes~é1gelésé.t)eR
Igazságos mérlegelése csak saját törvényei alkal- arra a mondására hogy eljön az az Idő, amikor
mazásAval lebetséges.
Istent sem jeruzsáJem~ , s~m a. Garizim hegyén
Van tehAt kt110nálló, az elOttünk ismert nem imádják, hanem Imádni fOgja 6t az ember
világban semmihez sem hasonlitó emberi lélek, .1iIekben is igazságball-. . .
mely az istenségnek oly foe:almára emelkedett,
Erkölcstana a lehelO legegyszerubb . s egyel~
amely a természet módszereivel szöges ellentétben len egy törvényre vezethető vissz~: . Amlt a.karsz,
áll, Midőn egy nyomoruságsujtolta ember alyát hogy az emberek veled cselekedjenek, te !s ~Zl
keres a mennyben, bogy szabadit;.a meg 61 a cselekedd másokkal· Az az egy pár keleti tul~
. a gonosztól; vajjon nem emelkedetl-é föléje a ussal felállított életszabálya, mely a mln:e:
természetnek s nem tanuskodik~é arról. hogy van bántalmazni, vagy tő!Unll: rabolni . akarók a
valami, ami a természet rideg közönyösségét szemben tiltja az ellenállási, nem Jogosl! fel
w
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kereszténységnek ezt a
mlRke~t ~rra~a!ósithatatlannak nyilvanitsuk. A bánkode.x
eg
éllallansaggal szemben a bosuu

lalommal vaeY m
a ragadj], az embert s
énele re~l~e~l ,!I:!g~en egy szintén uUtÓ for~~ ~l:~zte~~{ tilalomfa - ennyi az egész' J~em

ró akosak és rablók kezébe akarta
tUS
~ e nisz velök az emberiség sorsát. hanem al
{je ~nbestiál akarta fékezni velök, mely egé,szen
~~ I
még a legjobb ember lelkében SinCS.

~ iá;aezek a szabályok, aminl . elö~b is emliteue.m,

a \tiszta önzeilenség élelszabaly~1 E1ek . aJkol)sk
az élet igazi értékeit. de az önzes .elemelVe} való
-té- nélkUl a magasabbrcndu emben élet
vegyi :)
t-tik - _·t tb

Füzi JiuoI (Budape8t)
Köne.e» Ferenc (Salg6tarj lÍ.n)
Deru)' ludn (pApa)
Benedekfi Elekné (Ki.petl t)
M4tyáa Pi] ( Kelenföld)

85. fenyTMY Soma (Budapest)
So.
8 7.
8S.
89.
90.
9 1.

92 .
93.
94.
95.

B alá.. Mi.k16. (pallagpulSta)
Elekes Mária (Budapest)
Bodor J á uo.
..
MátéCfy Oouloko. (Gyula)
Rédiger Károly (Budapest)
dr. Nagy Lajol
..
Gáthr Sándor
"
Beukó Jó•• elué
"
Ko\'áCl József"
Beuc:lidf SAmllel "
Hudctz. J á n o s "
CiirÓ M:\ r i : l "
Pál Zsigmond (Veupréw)
WoUf KAroly (Bltdapesl)
GAbor Dfillesné
"
dr. J{O\'l~OS Jóue! ..
Demény Károly
..
dr. Bajós BéJu..
dr. Felszegby János (reszprjlm)
Csegely 1...~S%ló (Kaponár)
Fekete Jánosné (Budapest)
Imreh József ( Aliód3ball)
Bodor Sándor (Budapest)
Sipos Domonkol (Kilpcat)

iSti.2oo
1,103.000
4oo.(){)()

185.000
58.000

50.000
270.000
368.000
120.000
3,500.000
100.000
470.000
50.000
~ 8.ÓOO

330.000
cérait nem szolgáinAk. MiSten a po ,I at .. e. en
65.500
~ szedhet magába az ember hszta oXlgé~t
~mlás és megsemmisalés nélkül. Az aranyat IS
96.
50.000
nemtelen ércekkel vegyilik, hogy az élet forgalmára
97.
20.500
98.
30.000
alkalmatos legyen. Mikor tehát ezeket. az örök·
99.
200.000
be<:sil igéket olvassuk, ne arra gondoljunk, hogy
az egyes ember azok szerint nem élhet. hanem ,.IDO.
172.000
hogy azok mint az aranyerek át meg át~zuródnek 101.
150.000
az élei d~rva kösziklái közöl! s éltető elemét 102.
50.000
alkotják a lársadalom fennállásának s az emberii.ég 103.
100.000
eszményi haladásának, vallásnak és erkölcsnek. 104 .
50.000
Az eces ember erkölcsi és szellemi élele, részint 105.
266.000
öntudatosan részint öntudallanúl, ebből a forrás - 106.
25.000
ból táplálko~ik s minél többet meríteIt belOle, 107.
1,230.000
annál szebbé ~s eszményibbé alaku l sorsa. Fel- 108.
197.000
emelö reánk unitáriusokra nézve, hogy ezek az 109.
80.000
elvek egy ~öldi ember lelkéből fakadtak, akinek l- lll . közleméuy együtt :
30,HO.~)51i
magának is kisértesekkel kellett megküzdenie, mig
Jo':z az ÜIIszeg egyezik :I. Post:l.t;i1r:arekpéudár
azok benne uralomra emelkedtek. Bármely oldalról vizsgáljuk Jézusnak, mint embemek lelki vi- H. sz;\mlakil'onatával. Teljes tisztelettel
az Egyltázk6zsig Oondnoksága.
lágát, nem félhetünk attól, hogy a fény, amely
mir majdnem 2 ezer év óta világitja be az élet
legsötétebb rejtelmeit világftó és melegitó erejében a vizsg!lat folytán veszilene. A hegyi beszéd
TelefOnsz6munk: Llp6t: 874-24.
a keresztény vallás és keresztény erkölcs aranybulIája.
Istentiszteletek a fÓl'á.roaban és környékén.
- Mikor a keztlnkbe vesszük, hódolattal
boruljunk le Mesterünk, az Ur Jézus emléke elOtt, Minden vasárllllp délclótt II órakor az V. Koháry'
aki velök az erkDlcsi világrenctet megalapította. utcai templomban. Miuden hó m:i so d i k vasár·
Ennek az erkölcsi világrendnek keretében igaz a ulLpjáu d. u. "- óukor II VIllo Csob~ucs'lltcai elemi
Jézus mondasa - .Ime én utielek vagyok mind iskohiban (Kálvin·tér mellett). Minden hó II t o I 'ó
e vilógnak vegeltteig.ol
.1'BSMDapján d. \1. " Órakor R á i: o /I p ZI lot li ~
Gál Miklós.
ZI K088uth·utcai rel. templomban ("A" villamoskocsI
8

HIREK.

.

,

Orszácos Gyüjtés.

I•

(Ill. köldemény).

,

8Q,
8 1.
82.
8 3.
8..

A beérkezés lIOrrendjében hálás kösz öneHel
nyugtáuuk a gyüjt61~et: "égső öllszegét Akinél
még volna gyfijt6i\'. nfveali:edjék azt mielőbb _
ha mindjárt üreten ill a Jelkéui hivatalba "i sza·
küldeni.
12. Nag,)' Ernő (Pocsaj)
50,000
73. Linló Miklós (Mi":olc)
Il}O.OOO
74. Unitáriul Egyhbkö:cség (Mez6berény) 875.000
75. Gálrah-j LajOtilué (BudapelIt)
500.000
76. dr. Putuok)' l..áad6 ..
100.000
77. dr. 11 011\'(\)' Lajos
..
100.000
78. dr. Schii rger J áno" (Kentbely)
130.000
79. CIOl.lltai J en6 (Sopron)
50.000

végállomádn:\I). Legközelebb II tavaszi hóoapok~an
megkeldjilk a h:n'onta egyazer tartandó ~stentis~ ·
teleteket PelttneutJóriuseu ia, szentlórinCl és kis·
pesti híveink námánt.. Errol és III I~t.tnti~.te~et
belyéról é. pontos idejéról külön ért~lté8t IS kül·
diiuk.
Mindazoknak akik eddig csekt-ünk útjlill
IJekiildötMk lapuok 'el6filotési dij'~.as 19j~ évre
_ köszönjilk:. Az elmll.rndhlkat. kérJük. az oss.~eg
w.iel6bbi beküldéeére. A z 1920. évi elM.etés dlJát
fel kellett emelnünk 60.000 koron:\ra, adrt wert
930 oh'al6nk közlll a wul~ é\'ben ii Clak minte"
400'au tizettek. Ebből" bevételb61 nem gyózlillt ,II.
ki:l(lált, ezért !Ilok, aid): a legutóbbi ké~ évell lit
kllpt.o\k tnpullkat. do l1em fizettek el6 reá,. abba II
k(\Uynorhelyzetbe hOlIJak, hogy iUláwukru. u. Illp
kiHdóiét. w6gullnleuiik. Márciusi számunkhoz
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csalD/un k CtekklopOI, amelyen az 192.5
K. az 1926 Ivl " .000 K-ds e/ófizellsl

j'fJoooo

o~ 1925 ls i926 tvl egyhdzi addt t gy iJssu gben
bt! lehel k O/den;,
At 1925 évi egyhál adóról uól6 értai·

té.ek "gr ré,l':e al': L betlít61 kezdve csat InDIIt az
ú 'év eleJén mont uéjjcl, a felhal moz6dott. munka
n:íatt egy I:.i. ké.éllol. Tehát. ezet ;;.z értesitélek
nem a foly6. bant>m az elmult 1925 évre éli ez ilz
előtti hátráhíkra vozatIlO1:nak.
Konfirm6ciói tanitb mi rciul el.6 vasárnapJán d. u. 4 6rakor kezdődik . a . templomban.
Jelentkezni tell aMm a lelkéSZI hIvatalban d. e.
9-12-ig. d. u. 3-:)-ig. Időközben él k~86n jelentkezőket nem vehetünk bó

l\

néveorba.

Olr.taUíllt

vezeti dr. Ceiki Gábor miuzióí lelkétlz.

LegkGzelebbl

~ávid

olvallÓ eltély a Ko há ry,uwlli
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Ferencz Egyleti fel ,

templomban februá r
hó r,·én (pén wlr:en) Olte 6 órakor l e~:r.. fo~elo l ni8á8,
:r.enci él énoir:Hzámok IJzorcpclnek az osUily m ŰlIo ráD .
Utána baráti é, claládi vaC80ra az V. Alkotmány·
utca ö l sz u.lu.tli Magyar Vi lág étteremben.
B6jtl IstentiszteJeteket tartunk február hó
21·UiI Ir:.ezdve hal egymá.!lután kővetkező vII.8ároap
délután fi órllkor a Koháry.utcai templomban Ezek
az üwntiulcletek i. II. misuiói lelkész programjá·
nak egy réA:r.ét képezik, épen ezért fe lhfvjnk hive·
ink figyeimét é. várjuk támogatállát a kÖJ;ő6 cél
megval61ftátla érdekében a b6jti lstcntiuteletcken :
dr. C.iki Gábor milui6i lelkész proflikáJ. Hideg
id6ben a templomot fútjUk.
ImakGnyvkeres6k figyelmébe. Vári Albert,
a koloz",ári unitáriuJI tógimDázium valJáslanár:i
imak ő Dyvet irt hl adott ki, :imclybl.il 25 darabot DO'
künk l, kíildtek. Akik vefl Di óhajtanak a lelké8zi
hivatalban ,·ehetnek . Egyuerű kötélJbcn: 4.0.0000
K. PlUnk:öté,ben : &0.000 korona.
Decemb er 22· ik! karáclonyfa iiooepélyün·
kön, minwjp' '100 elérni éli középiKkolai tanu l6
veU ré,zt. }~n e hz :ímok, é lőkép élj alkalmi bené·
delr:: töltötték ld az il nuc li prog ramját. Utána ól
ka ráceooli cBomagok, Ijlercrcb dom4nyok kioutálla
adták meg az ilnncp('ly kllr:ícBonyi jellp.géL ebből
rént kaptak flom C.ak akiI di á kók éB diáld eányok,
hanem . - az idén ,·IR(, bo;ben _ a;o; egyetemi hal.
gatók III, akik ay. línncpélyell megjelentek. Mindcll
Mom;',.ny ért.ékót me.li;lIagyohblt-ja, ha az nd omá.
l1y~záll úgy Wrlónik meg: a bal kb: lIem tud arról,
amit a jobbkéy. !.eu. F.zért akik a '''''ermekek
kar'oI(!lO nYI. ö"
~
r"m éh cn anyagi •vagy l17.cllemi
áldozatU-l , éllzt vettek, tlll;',.lják meg IIZ cliHmeréllt abban
~ogy a mennyei Atya, aki titk.on lIéz ránk, látja a
Jóltevő embert éa melfiz6t mindenkinek nyilv:'lII.
Karácsony Unnepéu hudapellti templomunk.
h~n 400·an vettek lírvaéaorflt. Az Ur alIztaiára a
következők adakoztak: Józan Mik ló.né Gállalvi
t~jotné. d r. Héderváry L-ehelné éli 8zathmby Pál
itflai. 1.lItell áldá .. a legyen rajtuk.
c h'" Saomor~ hir járta be újév öl8ő napján
J'~ ."zunkQt. Ön. PerCl:.ol Ferencué, 8zill.: Kozma
lj ~~ ~ budavellU Ohid ~'enlllc 1>;gylet. elnöke az
fo) n.;urlulI é. a Prot.e,t4nll NŐKzövetllégek elnöke
.:I~~·~w r éjjelén Barae"kán meghalt. "",Hntlen
v. ló c
mozgalomban, ahol a jézufli IIzerewt meg'
j
" . 811 volt ~lu l kitlJzvc, c l ől járt, ahql kellett.
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8:r.tllid 8:r.óval, ahol kellott bátor tollal. Jo:gyhá~i éli
irodalmi mllnkállágát lapunk máah ely~n méltat' k
Itt. ceak feljegye1.tíJk nevét, annak a ezelid né~~n.:
törékeny. wetl!, de Jézn8~rt r:ljongó lelk." alltzo:~'~
nak, amI ked ve. tel tvéninknek, akit 18ten _ nagy
bánatunkra - S:r.ilvcl7.ter éjjelén - magához 8~Ó.
lít.ott c I
Ferencz J ózsef pü"pök úrról akiDek.
b~le8etéról . a napil~pok réll~lcte.en M.ámoltak, leg'
6)abb hírCInk IIzenot annyit tudunk, hogy akoloz'.
dri VörÖ8 KcrClzt Kórházban ápolják ; combclIonf..
töréee háJa Istennek nem járt lúlyosabb
kat.u.8z1 r6fával. Ma már láztalan, ,fájdalmai il 8:r.Ü.
nóben ~a n~aJr:-. Caa~ ~ egyógy ulna már. Ezt várja
ozt kén mlOdcnnapl Imájában az erdélyi unitári.
u8tág mellett Erdély egéllz magyauága, amclynek
öreg Ón pÜ8pökiink egyik lege rősebb tartó ollzlopa.
l.8ten hallgassa meg az imádkozólc: kérését, amely'
hez a miénk iH fOIl6dik:: : adja vissza egészllégét
piillpökünknek amen.
Fel5öa:ellfri Antal Oédné dr.-né dunáu·
tuli ro r. pÜllpök hitvclie 67 évea ko rában, december hó
27'ón Rotterdam ban megha lt. Az elhunytirón6 volt,
akit Vilma királyn6 az oranjai Nalsanreoddcl tüntette
ki. hIten adjon vigaa:r.talá8t a:r. elhunyt férjének.
HegedD s Ist ván dr. nyugalmazott tudo·
mányegyetemi tanAr, aki nemrégen Oroahádra
!r.:öIW:r.ött, december aI ·én eate meghalt. 78 évd
élt 40 éviJl; tan ított az egyetemen . l oltvérbátyja
volt Hegedű , Sándornak élJ nagybá.tyja Hegedii.8
l..6rántnak. 8:r.aktndományát, a görög nyelvet,
teljes odaadáellal mű ve lte
é8 ezt II azere·
tetet tanitványaiban ill (el tudta kelteni. A görög
ir6kat kü iönölI finoDllJággll1 él! megérzélllcl méltalta,
akik közü l néhányat le il! fo,d rto tl. Maga is köl t,ó
volt éa költói lel külettel múvcltc a tudományt.
Kenyeret az árví zkárosultaknak . A Magyar
P rot.cltánll Nők Onzágol SzövetIIége gyújté"t indi·
tott az (,r viz által lIujtottak javára. Szcretettel kór
mindenkit, hogy II mentó akci6hoz mentől gyorlSab·
han járuljon JIOZz{, fl arabka kenyerével, mely pénzzel is mcgváltható. A Kzövot!lég kikiildöttje a hl'.ly.
szinre vjHzi fl, kenyeret .18 egyéb adományokat, mInt
élele m, ruh :•. cip ő 1:1 Ott oflztja szét. A protestáns
/lő87.övelllóg irod:íja (VU!. Üllői · út 24 sz.) minden
a.lományt 4tvelz I I hivatal08 ór{dc alatt hétfŐn .
péntekeu , flzoo mbaton délelótt : kceM au éli c8ütörtökön délutá/J.
lsten igéje a gyerm ek lelkekben. A .bib.
liai lexikonok tudó8 kiad ója az angol Hastlllgs
mlgy Kzo rglllo mw:al egész lIorozat bihliamilgyaráza:
tot adott ki a gyermekek IIzámára. J\ vasárna p.
ifIkoiában, gyermckiatcnti u tlllewu é8 a vallállokta ·
tásban vilflgllzertc fclhaKzuált gyújtomény~ magrarb~
iiltcti k át Er{ló8 K:'lfoly dr. theol. tan:.r, Halm i
Jáno .. dr. theol. m. tanár, Herczegh Józ8ef dr.
amerikai CsontoK Béla keazthclyi lelkéaz, G:'lty
Ferenc 'vollzprém i valJáfllanár és IlIcze Gáb~.r a
Kálvin ST.övet8ég IHw rv cz& lelkészo. A:r. első ketet.
. január bÓ végén v!lgy fcl)rllár havában jelenik
meg. Az elÓjegyz6k aboIli árn:',1 25% ·kal o ~ ClJó.b.
ban kapják mllg il könyvet, kö riilhelül Jlarro'IICÖtezer koronáért. Elójegyzéllcket cltogat (Je ,'elcz6
lapOJl ill) II HcthlllD Gál)or kö nyvk e rellkedős. Huda·
pe8t, Kálvi n·té r 8.
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cim e dr. Ra.3u,U,u;16 ref.

Kádakat

iisPÖt. imatöD1-réllck, a m ely nem régen. Jelent ~cg.
p
Kert tervezését éli golldozál!.át hltrokon3w k .
ak ked'e% ményca :iron dlb.1 Nemes Magda kép .
:ertész. Budapest, J. Tigris' u, 41 szám. T elefon:
József l OS- 51.

8.

J.

Puttonyokat
Boredényeket

Szerkesztőt ütendek.
Szolnok r:rdekes cikkedet Ole!i.~~tu t

szerszámokat
Tragacsokat
Kocsirészeket

és a címlapon elismerlük. - Dr. K. O. ~oszo~e ~·
tcl vettük"' a küldeményt s szeret e tte l vá rju k nUlle l
gyakrabban. J övó számban közöljük. - Dr. V .

M. Kaposvár. Enyedi György kopogtat ajtooon,
remélem beboctlátod ebben

II

Felelős kiadó , BIRÓ LAJOS.

BIRTAL AN LA JOS
kárpitos és

készitün

nagy hidegben.

diszítő

BUDAPEST. VII .• AKÁCZFA-UTCA 58.
Elvállal angol bór-, sulon- és filggO nydiszitésekel
továbbá szabadon álló ottomán ebédJö-didnyok.
rugganyos áeybetétek, matracok, ablakrolók készit!sél és autók pam!z.asát a legjutánrosabb áro...
Vidékiek so ronkivCI pontosan kiszolg!llatnak. Sz.:._
nyegek, f{lggllnyök megóds!1 es molylalaniUisj
rillalom.

Ifj. INCZEffY DÉNES
o. F. 8 . iltal eage délyezett

irodája
LN
I. em 1.
TEI.EfQ:i": 2O:!--41.
f~ldblrt611Gk, birtokbHItId:. bhak, m.ollOOk ts mindenitie ingatlanok adú-Wttle.IIzJd., Jak4akoh"etitb, ~uaICSön. tát,u!.iS<lk
tlnandrOl.ioo): lebonyo]itha.. Hlrddbl vllnaJal

Budapest, Vilmos

Budapes t, V., Ká.lmáa-a. 21 . Telefon: 5-34

BERDE hflJOS
cipészüzlete
Budapest lJ. Batthyény-utca 48. súm.

Férfi- és nói cipőt l11é riék után készitek. Ja\i tást is
vállalok. Mérsékel! árak. Hó és sircipók sza kSzerli
jal'itasát vállalo m.
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és összhangzó harangzatokat a legfinomabb

harangfémötvözetb6I, tiszta csengésü,

előre

megállapitotl szavatolt uj bangokkal

tíz évi jótállás mellett
harangszerelvényeket forgatható vas koroná.val, harangállva nyokat hengerelt vasból, szabadonálJó, valam int fe kvő elrendezéssel gyárt
,

A
erdélyi von atkozásu népraj:ti, irodalmi és

történelmi kiadványai megrendelhetök:

Budapest, VI" Vilmos császár-ut 55. sz.

tüzoltási szerel
s z i vatt y u k gyi
harang és fémönf

..

•

I

).
•

