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unitárius egyház történetében, Ezeken a helycken mondotta ki az oruág~úlés előbb Erdélyre azután egész
Magyarországra ~ézv~ hogy az uni~itlu8 vallás bevett vallás (recepta religio), '

-

Unió.

.E pluribus unumc .••

Százötven évvel ezelOtt, 1176 julius 4-én, a szabad Amerika földjén tizenhárom állam vérszerződést .kötött egymással. A gyarmati sorb ól a saját erejökOn kiemelkedve, mintegy lsten szava
gya,nánt , kmyilatkoztatták, hogy ők fnggetIen, szabad ' polgárok módjára óhajtják kormányozni saját
maJ:,uk~t; Az alkotmány tervezet tehát, ame·yre hllségeskGt tesznek, nem szolgál ideg~n érdekeket;
ez a kormányzat a népfenségböj fakad, a népért, a nép által és a nép javára. Köztársasági alapon
.ez a demokráciának a legideálisabb alakulata, amely ' előbb-utóbb diadalmasan fog bevonulni a
vénhedt Európa udvaraiba is.
. Philadelphiában most is bUszk~ n mutogatják azt a tollat, amellyel a hires Fuggellenségi
Nyilatkozatot aláirlák a Nép vezérei , akik az isleni félelem és a tiszta erkölcs szent. nevében
fogadalmat tettek, hogy a polgári jólét, rend és béke elömozditására hElsznáJják fel a reájok átr~
há~ott hatalmat. Annak a toll nak a ragyogása dicsfénybe vonja a mai nagyszerU {Innepet IS,
amidön a földkerekség minden pontján hálát adunk a mindenható Istennek, hogy az ~gység
lelkének pUn kösd i lángjával egybeforraszlotla czt a tizenhárom láncszemet, amely arra van hlyatva,
hogy egykor átkapesalja a lestvéri ségjegyében az egész földiekét az Ötvilágrész egyesült államaiban:
E pluribus unum.
Ez lenne az igazi UniÓ! És csak töl{Jnk függ, az ne flres álmodók megtévesztő ábrá~dképe
le~en, hanem örök emberi eszmény, am ely felé a népeknek e s nemzeteknek önző anyagi érde-;
kelket legyőzve törekedniök kell . Hogy mikor val6sul meg ez a magasztos eszmény, nem a ·ml
gondunk. Ez az lsten dolga. NekUnk csak a lelkeket kell megfelelő módon eld.készitenUnk a ~udás
fegyvereivel, a szellem mélységes belátásával, jövöbe vetett jÓstekinteté~el, . az akaratnak '!lwdeneket lenyUgöző varázserejével , .. Hogy ami" :or a várva-várt történelmi pillanat ~eg~rk~zlk. az
közöttUnk senkit készületlentIl ne találjon. Sasmadár lesz az is, mini amely az amenkal clmerben
karmaival egybecsatolja az Osi tizenhárom állam zászlaját s mindegyiknek és a~ összesnek a szerencséjét egy-egy csillaghoz csatolja . . . E pluribus unum.
.
Azóla majdnem négyszer annyi csillag hird eli az Amerikai Egyesilit Álla~?k dl~söségét. A
nagy Unió mintegy mikrokozmosban egyesit i maaában a föld összes népcsaládj811. Aki ~tt parl~a
száli és szerencsét próbál, amerikaivá lesz.; de, mint ember, fU~getlell és szabad. Olt mncs ro é s
n~meslevél, mint a munka. Nincs más protekció, mint az egyém érdem. A ráter-:neltség. ~a km
lI]ságárus, vagy lámp.1gyujtogató, holnap már városatya, vagy éppen köztársasági elnök. ze nc
dlszes s~:>rában Lincoln Ábrahám favágó volt . , . E p/uribus unum.
SZ kes ló.
tlJen az Amerikai Unió I
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Jó tanács,
(Sunt Bernát leve/e/MI)
Sz/ves sora/dból ldtom, 1I0gy mtI! mindig
szeretsz. c n is sZlretlek téged . . . Allnt altoJ!"
at édes:Anya szereti egqetlen lidt, úgy sUretle[l'k
tél!ed akkor /s, amikor az in szivemnek gyDny6n! ·

sél!ére k6zvetlen kozelemben valldl . . . Ui
hivatalodban se légy más, mini aZ' én oldalam
mellett. Légy mind(~ Illisés{es ts pontos . . •
Hagyd abba a sok t7res kifogd~t. hogy fiatal és
tapasztalatlan uagy. Ezzel lÍ!ry se mész semmir,..
Csak leljes(tsd a kiszabolI kiJftless~(fet nap·nfJII
után Mven . Grmdold meg. h{}gJI hivata/oddal mil!l

fontos szo(l!ólnfot tö!tI'$Z be. Ehhez képest viSeld
magad szerénvt!n, de lég!! önérzetes, m int eg!}
igazi lelki tanító
--TalentuModa!. amelyet Istentói nyeNét, ne
hellerlesd. Akinek sok adatoff, oliM ttJbb killdnlnli k.
Dt te tléged; meg azzal, amit nyel'tél s ad
- ha szintén csekily
dIdozd oda feltét/emil
a le hlveld javára. Mert aki a kevesen nem 1111.
az a .nagll dolgokban is me(Jblzholollan. Hog"
szovoldnak nagyobb nyomaféka le!!yen . villyár.r.
hogy tetteid azokkal mindi!! IJsszhangban lef!Ytnek,
mtr' az emberek rend6zerint cselekedeteidból

r",

fognak megltéIni

NincS" szebb és fldiltJsebb életszabdly, mintha
mindenekben maead jársz elói jó péleldval
Szivesebben . köveinek az emberek, hOl!yha azl
m~ndod: ulanom! - min/ha azl mondod, hogy-

elore! A terhel, ame/yd mdsok vállaira akarsz
rakni ,elöbb mal!od hordozd el krisztusi aláza-

lossdf!l!al. Aki md .~oknak akar parancsolni az
eUib~ paranCsoljon. maga magdnak. HORyha' e"l
o kel dolgai. meg}egyzed magadnak, akkor a fe
tlsz/~dnek m/fld~n igar.sdl!nt hetölttJd s nyugodt

lelkilsmel'ette/ Ilo/Illatod le fejedet a végső pihenőrr .
Istennek anRyolai pedi/! s'lOl!!dllli tOllnok néked s
fl te szbJednek mif/derr l eaz kPrése, blizgó Imádsága
mel!halfllatJatásl'a talál olt fenn, a "fgyeiem ö16k

Istenénél . . .

.

P. b.

Jelentés az 1925. évröl")

Tisztelendő Egyházköri KözgyUlés!

Ismét fordult egyet az idO kereke. I:s mi
Istcn kegyel":l ébOI iU;vagyunk, hogy A'Tlyaszenlegyházunk ~olgalval foglalkozva, megállapitsuk, hogy
a~ elulII.lt egyházi eSztendőben mit nyertünk és
Imt .veszltünk ; leltOllk e egy pár lépést eiOre. vagy
pedig az csen.lények "ényszertj hatása alatt hátm•

maradt unk s Immár cSUggeteg lélekkel belenyug-

Sl.unk a vállozhatallanba . Mindezek a kérdések
~o~oly gondfelhök burkoltAk eleUtnk borus látóa fái s ha nem bíznánk az isteni Gondviselésben és emberi jobb természetUnknek az akadá~
~.Okkal szemben való diadalmas elöretörésében

Izony szánandó lenne a mi helyzetunk.

'

G-in a·b~~~~lY.a 9Iatoll l-Iódllle:l:OvásArhelyen 1926. \liniu8
kÖlgyQléllén. Szamcnli

Ulllté.rtus Egyllázkör
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(gy azonban továbbra is kitartunk hOsé gcsen
az cs.zm~ s~olgálatában, melynek ZASzlaja alA
annakldcJén fiatalos hévvel és lelkesedéssel fOle skOdlOnk s ebbOl 3 mai egybegyntésQnkbOl is e 6t
és blztalást meritOnk ma~nknak a további mt~n.
kára, melybOl Istennek dicsöség, embernek ti _
tcsség s a honra üdv fakad.
sz
.
Ilyen szellemben tartsunk szemlét a lefolyt
ldOsza ~ föl ött. Kezdjük mindjart azon, ami e~y
ház~ön s.zervezelOnket legközelebbről érinti Mé
ma IS s3111álallal cmll:kezOnk arra hogy eg l ti g
k~rll nknek eg~i~ fel~gyelO gOlldl~Oka, dr. H~j~;
Bl.!la nyIIg. nWlI szten tanácsos alta, aki egyúttal
a. Budap cs t~n székelO Unitárius Egyházi Igazga t \
1 anácsnak IS elnöke volt, errOl a tiszté ről lemondolI volt s Igy egyidőre majdnem fej nélkOl Illara~~t.u~k .• .J(ötele ss~g sze rn c n hcie!cntelll , hogy föltCl lcs:tlé:'llnk ala Ján az egyháZI főh a t óság elrcnd ~ lt e az új vá lasztást s egyt'llIal dr. Hajós Béla
aftának OnzctlclI közrclIlt1kOdcsMrt elismerő kö szönetét fejezte ki.
. M.ai kn7.gvfil ésUnk· t:írgysorozatára ennek
alapján hiztUk ki az (lj köTi felUgyel ögondnok
megválas7.tását. Akit tehát ma itten él pünkösdi
lélek sugallata, .szerint ~eg)' akarattal'" mcgválasztunk, az az UJ Szervezet értelmében 3z összel
m egejte nd ~ formaszeni választás után egyt'tttal fögondnokl hatáskörrel felruházva - világi elnöke
~é szen az Unitárius Egyházi Igazgató Tanácsnak
IS. A . közg>:fll és bölcsesége bizonyára meg fogja
talál III sOTa lllkban az arra alkalmas férfiút, akinek
eddigi működése és UgybÍlzgósága biztosIték gyanánt szolgál nekUnk arra, hogy szent hivtl talát
nem fogja üres eimnek tekinteni, hanem a megkezdett nyomdékokon haladva, tesz, munkál és
áldoz a mi da jkálkodó anyánk, az egyház javára
és elömenetérc.
Itt van az általáno ~ ti szhijltás ideje is. Erre
nézve csa k annyit mondhatok, hogya m eglevő
keretek között az eddigi kipróbált kezekre bátran
bizhatjuk egyházunk héljóját. Ha eddig nagyobb
veszély nem érte, ezután is azon leszünk, hogya
réseket betömjilk, az ArMc és a kormány biztonsagáról gondoskodtunk és a k ics inyhitű sége t, mint
unott terhet, kidobj uk él hajó rakományai közli!.
S amikor ezt tesszük, annak szellemében járunk
el, akii az lsten elbocsátott, hogy Otet kOvessUk,
aki azt mondta volt: "az én országom nem e
világból való."
Mi sem törekszü nk világi országlásra, de
azért erről a helyrOI lsten iránti mély alázattal és
a magyar szcn~ korona iránt örök hálával és
jobbágyi hódolattal jelentem, hogy ebben az egyházi esztendőb en egyháwuk egyetemét egy olyan
kedvező sorsfordulat érte, amety messzekiható
erejénél fogva hivatva van arra, hogy egyházunk
gyökerét Illcgszi lárd llsa és állandósitsa nem csak
a Hivek slfvében hanem a szin magyar talajban
is. Kép nélkUl szÓlva , közlllrré tcszem, hogy az
Országos Fö ldbirto kr~'ndezO Blr,~ ság Itélete alapján 33.212/ 1925. sz. a. Il Magyarországi Unitárius
Egyház, a vicárlátus javadalmazására, cgy középbirtokhoz jutott, amelynek kIterjedése 220 kat.

UNITÁRIUS ÉRTESITÓ

.

~

hold. A birtok Sárbogárdon (fejér-megye), az AlsóKörtvélyesi d0l6ben fekszik, közvetlen a budapestpécsi vasút mellett. Ez idO szerint ki van adva
kedvező feltételek mellett 12 évre egy jóravaló
bér/őnek, de jöhet- id \ amikor a magas kormány
által

földreform intenciói szerint az
Egyh "lz ezt a szép és kivánatos birtokot kellőleg

J
l

beindítolt

instruálva, házi kezelésbe veszi s erre már előre
nevel magának egy embert az ifjú nemzedék sorából, akiért a kezét a tűzbe teheti,
Minthogy ez a birtok a vicáriatus javadalmazására szolgál, önként értetődik , hogy az állam
az eddigi pénzbeli segélyt (évi 34 millió) 1926
január l-ével beszilntette. A dolog érdemére nézve
még nem nyilatkozhatom, de affelől nyugodtak
lehetünk, hogy a birtok megváltási ára ugyanazon
módozatok szerint nyer majd végleges elintézést,
ahogy a többi protestáns egyhAzkerilleteké.
A birtokot terhel ő közművelődési és jótékonysági akciók során - és a saját szivem sugallatára is hallgatva - killönböző cimeken tizenkilenc
(19) milliót meghaladó összeget fizettem ki, nem
sz.1mitva ide azokat a költségeket, amelyek az
az évről-évre mindinkább fokozódó representációval járnak. Amit, természetesen, ily segélyforrás
hiányában nem lehettem volna. Meg kell tehát
nekünk is hajolnunk "a Nemzet nagysága" elött,
mely ezt a maga bOlcs törvényhozása által lehetövé tette .
Másik örvendetes jelenség, amiről nyomban
meg kell emlékeznem az, hogy Misszió-Ház Ugye
Budapesten egy lépéssel előbbre jutott. A dr.
Tóth György curiai biró afia által kidolgozott
szervezeti törvényt az U. E. Ig. Tanács változatlanul elfogadta s igy az az egyházi főhatóság
helybenhagyása után a közel jövőben életbe lép.
Addig is az állam által felajánlott cserdakásokban a Pongráci-uti és Mária Valéria telepek;:n
6-6 unitárius egyetemi hallgatót helyeztünk el.
Ez a 12 apostol fog bevonulni a IX. ker., Rákosutca 3. sz. a. háromemeletes székházunkba is,
mihelyt a lakások a háborús megkötWség alól
fel szabadulnak, vagy esetleg közvetlen kormányakci6 foly tán lehetővé tétetik, hogya három évvel
czelt~tt angol-amerikai hitrokonaink által nagylelkűen megvásárolt gyönyörű palota átadassék magasztos rendeltetésének. Igy is gondoztuk és segiteltUk a me~~kUIt unitárius egyetemi Ifjakat, akiknek dr. CSi ki. Gá~r. alia ~zol~ált időnkint jó
tanaccsal s külföldi hitrokonaIOk Jóvoltából anyagi
támogalással. Ennek összege: 15 millió K. Ifjaink
közül többen a Prolestans Menza diákasztalánál
étkeztek mérsékelt díj mellett. Ennek fejében
bpesli egyházközségünk al idén is kétmillió korona
adománnyal járult a Menza költségrihez. Missziós
lelkész afia áhal vezetett angol nyelvi tanfolyam
kezd ők és haladók részére heti 4 órában szintén
ezt a célt szolgálta kiváló sikerrel.
A missziói munka tehát nem szünetelt. Dr.
Csiki GAbor mi ssziói lelkész afiával egyetértve,
ml'glartol1uk <:iZ adventi és böjti vecsernyéket
BUdapeste\! . Ugyanitt felújitottuk a régi székely
lemplomo1ást a hó II. vasárnapján d. u. 4 órakgr

a VIII. ker., Csobáncz-utcai községi iskolában
melyet a Székesfőváros Tanácsa kérésünkre isméi
át~ ngedet~. Itt a kántori tisztel László Gyula tanItó
aria végzI. - Rákospal?tán, a. K ossuth ~ utcai rel.
templomban, az ottam egyhaztanács engedélye
mellett a hó utolsó vasárnapján d. u. 4 ÓrakOr
gyUjt jük egybe híveinket. Itt Karácsony harmadnapján úriszcntv?csorát is osztottunk. A kántori
teendőket H. Fejér Domokos tanitó afia vállalta
Ezenkívill az eddigi gyakorlat szerint a na~
gyobb városi gócpontokat is felváltva látogattuk
Szeged, Szolnok, Miskolc) Debrecen, Békésgyul~
már megszokott missziói állomások. Ezek mellé
szeretnők
már Ceglédet, Kecskemétet Györt
Sopront is bekapcsolni, mint ahogy bek~pcsoltuk
a tavaszfélen Pécset és Kaposvári, ahol híveink s
az intelligens társadalom részérOl nagy megérlésre
testvéri szeretetre és fegyverbarátságra találtunk:
Ha meggondoljuk, hogy mindezeken a helyeken
- egyet kivéve - a ref. gyülekezetek templomai
nyitották meg békés kapui kat az unitárius testvérek
elött, hálát adhatun k, hogy az isteni Gondviselés
ezt nekünk megérnünk engedte, mert ahol a közös
szent cél érde~ében egyetértő lélekkel, vállvetve
harcolnak az Ur Jézus Krisztus tanítványai, ott a
győzelem el nem maradhat.
A felekezeli jó viszonyt és kölcsönös megértést fogja szolgálni kétségen kívűl az a népszerű
theologia i munka is, amely dr. Csiki Gábor afia
szerkesztésében, m nt a Missziói- Ház kiadványá~
nak I. száma, most hagyja el a sajtót s amelynek
a elme: .. Hiszek egy Istenben . . ." Ajánlom ezt
s az irodalmi világba ezulán
beköszöntő
kisebb-nagyobb füzeleinket - szemelőtt tartva
mindéiig, hogy előbb vetni kell, hogy idővel arathassunk - híveink és az érdekJOdó ( testvéri szíves
jóindulatába. Tanuljunk egyi k a másiktól szorgalmasan, mintha csak most is a nagy Mester lábainál ülnénk: "Tudakozzátok az (rásokat, mert
néktek úgy tetszik, hogy azokban örök életetek
vagyon ...
Lám, az nUnitárius .t:rtesító" c. kis házi
lapunk is V. évfolyamába tépétt. Elmondhatjúk
_ szerénytelenség nélkül szólva - hogy .immár .
szerencsésen leküzdölte a kezdet nehézségeit s az
idén lalán anyagilag is annyira meg fog erösödni,
hogya korábbi évekről felgyOlem lett fUggő adóSság terhét lerázhatja magáról. Lássuk az elófizetöket!
Közös Protestáns Segélybizottság útján az
idén olyan csekély összeget (1,825.000) kaptunk,
hogy azt egy névtelen adakozónak l mi.'Jió .kor?nával Illeg kellett pótolnia, hogy hét vldé~l. hl~
oktalónk részére biztosítható legyen az eddigi minimális tiszteletdíj a 400.000 korona, amelyhez
most is csatoljuk öszinre. szlv~öl fakadó hálás
köszönetünket. Hiszen ógyls tudjuk, hom', ezt a
szép mi ssziót vidéki szétszórt tanu ló IfJusá~nk
körében istenes szan dék állal vezettetve végZIk s
bőven jutalmazva érzik magukat a szUl~k.... szeretete és saját lelkiismeretök helybenhagyó szózata
által.
KUlföldi jellegű segély, természetesen, maga
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a :Missziói- Ház is, amelynek jövedelmeit, elszámolá~
kötelezettsége mellett, mi él,veztük, de go.ndolnt
lehel hOgy az adókon és a jókarbantartáson kivill

a "';ostani bérekböl még igen cse k é t~ összeg

marad ideális céljaink szolgálatára . KiVáJt, ha
olyan szépen rendbe hOzat juk azt, ~in.t ahogy azt
a múli nyár folyamán dr. Molnár Jen? J ~g lanácso s
afiának szerető gondja v~ge~te. ~IS.SZ1ÓS lelkészünk fizetését is az AmerJk~1 Umtánus T?rsulat
adja a londoni. t~'it~ére.k aranylago.s ho~zá.lárulá
sával. A tavalyi Jubiláns esztendő IS ónásl költségekkel járt. Igy hát nem csoda, hogy az ad~p
fálás iráni benyújtott kérvényOnk odáát még mm
dig nem nyert kedvező elintézést. S addig nehezen
is megy a dolog, amig mi ma~unk ki nem til,nletjük, hogy ime, kOl~nbözO ml a ,,,ag~nk . erejé:
ből ennyit meg ennyit áldozunk egyházI és Iskolai
célokra, mert ök csak életképes akciót támogatnak.
A gyámoltalant sorsára bfzzák. Maguknak Bos!onban új székháza! építenek.
KOlföldi vonatkozásban most fordul elő itt első
izben a dúsgazdag Rockefell er neve, aki tudományos célokra már egész vagyont áldozott. ;~ \eghallolIa a hazai prolestans egyházak segélykIáltását is. S kOlönböző címeken a z(jrichi ZentraHstelle felügyelete alatt jelentékeny összeget bocsátott
rendelkezésünkre. EbbOl mi, unitáriusok az elfogadott kulcs szerint szintén kaptunk, a budapesti
közös prot. segélyző bizottság útján, 580 svájci
frankot, vagyis 7,956.000 papirkoronál. Az egyes
összegek a támogatásra szoruló célok szerini leltek
kiulalva. Nekünk csak a megfelelő egyént kellett
fölterjesztentlnk, aki joggal az adományozott összeg
élvezetébe léphet. ErrOl részletesen a tárgysorozat
rendjén fogunk beszámolni. Itt is azonban nem
mulaszthaljuk el, hogy mélyen érzel hálánknak
kifejezést ne adjunk a nagy alapilványozóval
szemben, aki intézményesen óhajt segiteni az emberiség szellemi és erkölcsi nyomorúságán, ami
minden anyagi inségne! és szúkölködésnél elviselhetetlenebb terhel rakott a világháborúban megrokkant vállainkra.
. .
Sajnos, hogyha a mi szép Erdélyországunkrói megemlékzzünk, még mindig k ü I f ö I d ö n
vagyunk. Hát ott mi hir van? - A régi ABC-vel
majdnem igy felelhetnénk erre a kérdésre' Olt
hirtelen h~lál v~n ... " De hát, Istennek háia, ~ég
élünk és Időnkm! felIélekzUnk. Mint ahogy fellélekzeltUnk a mult év augusztus 9-én is amikor
kOlozsvári. sz~kesegyhálunkban együtt ün'nepeltUk
Erdély ~lllle-laváva! az .egyetlen unitárius püsp Jköt, föllsltelendő kllyém Ferenc József unitárius
pusp~köt, aki . lsten kegye lméből aznap töltötte
be kilencvenedik életévét. S ezt a napot is teljes
szellemi fris~eségben tölthette el az ő kiterjedt
nagy családjában, ahol mindenki kedveskedett neki
azzal, amije volt. A mi egyházkörünket az a kitüntetés érte, hogy esperes alja volt az ünnepi
szónok. Bpesti egyházközségünk ebből az alkalomból a m!lgyarországi Hivek nevében egy dlszcs
és kényelmes f." pásztori széket ajándékozott szcr~te.tt patriarchájának, amelyben élete alkonyán
klplhenhesse azokat a fáradalmakat és szenvedéI

seket, amelyeket mindnyájunk számAra tartogat
az élet.
De tartogat az élet Őméltósága számára a
neh~z próbák mellett még egy örömnapot. Ez
pedig 1926. augusztus 27. Akkor lesz ugyanis
kerek ötven esztendeje, hogyanyaszentegyházunk
zsinati főtanácsa öt Árkoson (Háromszék m.) a
püspöki székbe ·emelte. Ennek megünneplését
méltóképpe.11 . előkészíte~i, erdélyi testvéreink dolga.
De az eddigiek után Itélve ügy hiszem, onnan
nekünk se sza bld elmaradnunk_ Mindenesetre a
hivatalos képviselet mellett elküldjük oda lelkünknek tiszta áhitatát -s ebben a hazarészben is minden kis templomban és illIaházban és minden
egyes házi tűzhely mellöl hálaadó jmát.bocsátunk
az ég urához, hogy tart!a meg a főpásztort 'és a
gondjaira bízott egész ,'yájat, mert hiszen mi ii
az ő mezejének juhai vagyunk.
Erdél}'böl vettUk, a moll~skálák hazájából, a
a sz6morú hlrt, hogy báró Petrichevich Horváth
Kálmán úr, aki hosszú évtizedeken keresztaJ Krisztusi szelídséggel és apostoli búzgósággal vUte a
fögondnoki ti ~z tet, öreg korára és sajnálatos balesetére való tekintettel, lemondott megszokotl, kedves
munkaköréről, amely őneki is ugyancsak éltető
eleme volt. Hálánk és szereteIUnk kiséri a jól
megérdemeli n)' u~alomba . De hisszük és tudjuk,
hogy amíg nemes szíve dobogni meg nem szfinik,
minden érzése és minden gondolata, minden
imádsága és minden jajkiáltása egyházunk és
hazánk javáért és boldogulásáért lészen. Aki úgy
él, mint Ö, nem halhal meg soha. Nevét enyészet
és feledés moha be nem takarhalja. Arany betűk
kel fog az tündökölni firól-fira a hálás utódok emlékezetében. Mi a- magunk ré;zéröi a megújh6dott
élet harsonájával 6hajtjuk köszönteni öt, aki előtt
még nagy ' út áll: az örökkévalóság titokzatos utja,
amelyre ö már ebben a földi életben reá lépett,
haladva a kitűzött pályáo, nagy elMök, áldozók
és apologéták megszentelI nyomdokaiban. Ez a
tudat, mint áldott isteni jelenlét aranyozza be
kedves családi körében közhasznú életének alkonyát.
Az tlresedésbe jött főgondnoki székét egy
másik ösi unitárius család sarjadékával töltöhék
be, kinek neve Szent Iványi József s aki mint
iskolai felügyelő gondnok is szép munkát végzett
kolozsvári koJlégiumunk mtgmentése és fenntar tása érdekébe". Isten áldását kérjük egyházunk
egész egyetemét érintő gondjaira és terveire.
- Nem feledkezhettlnk meg a prágai szabad
egyházról sem, amely mintegy négyezer lelket
számlál dr. Capek és neje tlgybúzgó vezetése alatt.
Múlt köti gyűlésünkről éppen oda készUlton~
volt látogatóba, Egyházunkat az oUani nemzetkÖZI
találkozón dr. Csiki Gábor afia képviselt··. Az O
kalauzolása mellett jöttek át mihozzánk Budapest.re
az angol és amerikai Unitárius Nőszövetség fOhtkárai, hogy minket közelebbről megismerjenek s
gyillekezcti munkánkra jótékony befolyást és irányilá5t gyakorotjanak. A testvér-lelkeknek ez a
s z~nt talál kozása termé~enyílőleg szokott halni a
ml vallásos életUnkre. Ugy éreztUk valóban, hogy
ezállnl is közelebb Jutottunk kitúzött céljaink elé-
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réstllCJ:. Al eRyl k 'átoFntó már régi l!lmCr~8Ul1k,
Mrs. SI. John volt. nk férjével Cit rlnlvol ott voll
D déval l1ügyU nll cllcn 19 Ib· hcl1 . lIogyhn sle",e.
nychlkcn és n~ IrJI1stlgOll III -ott vnlnlllll scgll hc-

ulnk, nzl jt\rÓR:t;I nz "rokollszCIIVCR cJ:;ycnIségCIlt'k
kl)BzOuhctjUk.

E1lltón II kilé re!! illAn hndd kO~c r cdjnllk 15111t:1
ft honi tnlnjhq1.. I!mlékc7.zllnk Illeg egy pAr nevezetes cvfOl'dulóról, nl1lillck orszógo~ Jellege voll.
Ilyen II MngyM Tudományos Aklldcmlnnnk 100
éves IInnepe. IIIcllycl majdnem pArlmzlll1loson
Inrlnloll Illeg AZ Ors1.Óg08 Széhcnyi-IIIIIICP, lIIélll\lvn

n,:1 /l7. 1~lI nrO lIIunkilssll"got CS hnzanos ö ll fc I A l dozl\~t,
Dmcly IICIII sz(~ vlrágoJ(l)l1n, IIOIICI11 gyfl ml'll csOzh

leItekiulI! kerestc CS Inlállll fel II hazu InvA I,

it

lCmZel !lelvét. Buj(lo!:;ó Rákóczi feJectelnlUnk 1;'l.llleésének és II mngyar gályarahok kl sl.obndulósánnk
250 éves fordulója méllAn szolgálhal l utO példá ul
!\trn, hogy hItUlIkert és hAzánkért ké!>zek legytlnk
mindennldoz/llm, IIIcrt csak .Igy ér vnl/lmlt II ml
IInl1ejllésflnk, tl melyucn kfltöllhclI 11gy Isblál nk,
IIIIni gylllckczClcink kegycJc I\!S érzésck kö1.ölt
vellek részi.
Szép voll II Octhlen- SzOvetség által OllctopestclJ, II régJ ké ;,vl seIOl! tb:bu lI rendezetl közns
reforll1ftció- 'hlllep is októbe r 31-é li, I1lI1elyen ismét
lanusAgol lelIIllIk n Jel kl unió mellett, amely
~Ictclllnek egyik legszebb ól.nn, lIIu uk:\sságOlllnak
Ic~sze nlcbb irnnyelvc: Sic i1 ur nd nstra, És Oh
nulyen széll volnll, ha ell nck II lelki uniónak n
védelmc nlnU csakugyan IIlcgv/llósulhutna II közel
jövObcn IlZ a Közös Protestó ns Dlnkház, amelyért
II Bethlen-Szövctség oly 113gylllérvO
agitáció t
folyt/:ll országszerte, 1'árgysorsJAtékn elhnlns:datott
ugy/uI az Oszre, de ez IIlI uál tobb időI nyliJt arm,
hogy aki beltHl1\ az. lI c:y nek clsOrclldO fonlOsj;llgltt
és f>zUkségességét, 1l1111dcnt meg tcgycn n mozgalom
anyagi és erkölcsi slkerc érdekében, Ajnlllom 4Z
Ugye! errOl /I helyrOI is a Hivek és nz érdeklődö k
pártfogásA ba és szeretetébe, Aki nz Ifjúságnak
.
otlllont ~plt, oz a Ncmzet JÖ V Őj ét épiti,
Budapesti cgyhá:r.községunkllek az Országos
OyOllésrŐ I bellIutatott 8zámsdásltt n SZll kesfOvtaros
Tal1!csn ludolllRsul vette és jóvá hngyln.
Budnpesti egyhRzközllcgllnk n lelkész i h iva ~
talba bevezettette /I Icleronl. S Igy a Hlvcknek
megköullyllellc a papokka l va ló érintkezést fl
viSIont a papokat I~ sok fölöslcges lótás-futástól
mentette Illeg,
EJtldapestcn az uuitárius rendOrök evangclizálásl akc16ia Ol Idén is n szokott módon történt
csperes aflAlIllk lelki vetctése mellett. A sátoros
tlnnepek elOlt val6 nagyhéten - elfoglaltsógllkra
val6 tekintettcl kUlön réslcsllltek tí rl stcnt
v8caorAban is, Ennek
n
lelki
gondozásnak a szUkségessége csnk ut6bbl időben
merUIt fel a snj nhlalos
forradalmi
cOllvlIlaiók nyol1u\n, pcdlg hát nki az éli tc!''' épsége lllre
és vngyonomrn vigyáz, annak a lelki épségér61 t:8
mennyei jU88&ról vlszonl nékem kcll go nd oskoct ~
nom,
tllldopelU egyhll.zközségll nklOI n hntvhelyl
ckklé6la 20,<XX),OOO korona kOlcaönt kért és kapott

j

a mORt érvényes knll1Hllflh mellett VI
ndóasdgtlf a kolozsvMI ktlzponll1 t\ l' vt:,t,'l.?" I " rt:~1
s II IIlahftlyoze r(\ lörlésl nyllnlkOlnlof C,~ kl~' ZClle
Szórvnhyhn n lakó hiveink gyern~~k~~t_n ,
vallt\so" okta lnSl\rn I'tIRhblln meghlztnm éli {_II ck
101lnll7.I1\111 Mnkón Od Zsigmond Inn'nr aflnt I' ~ mI~éplgcr OdO ni, nkl papi csnh1dból s'/.árm'n'l,i~C~!
Oehrecellhcn Derzlll Kftl nu\ n gazcJ, l''luklskt1lal
IgA'l.gnl ót, "ki k erre n nCl11ell felndalra önkénl
éi; önzetleulll vnllolkoztak.
I)ehrcccni fUlt\nk hivei kOlllolyn n tervbe
vették IIZ nlllpllvhny l Iclkclt cgy 1\lInndó ima ház
épltését, Clml hez lU cgyll tte8e ll SOk szerC:llcst': 1 t:!;
IlIlcni I'tldthtl klvhnllllk,
.
Dévavl't nyol Iskolt\nkot hérbeadluk nz olt
t'tJnhhlUl létesfl!t l1Ia~I't IlJc llegO polgári Iskola cél~
Jaim, A 'anyu is 11jllhl> htlrom t':vre a rt':gi hér/öllek adutott ki.
M C'l.őhert': nyb e n csekély szl\ lIl1'l hivci nk USII'l.Ctorlnila és u'\yngi JlIvllillk őrzésc érdekében Perel
r ól gondnOk ilf/n fejt kl dlcflt':relcs bt'l'l.gÓ!lflgo1.
Böhl\uyel hi vek I\nkénte!l ad(lkozfls lHjt\1I
szép IIrllllztnll kéllzletel, MIlyéri éR POhurat szcre'/.tek he fl új eg,v hnwkhn n j61 érzik magukat.
Uttdapesll egy házkOzségll nk orgol lájftl 20
II1111i6 kOlilléggcl klJavllotla s fi hivainlos helyist:~ek c t CR a nég-y lépcsöht\zlIt Slill\zer(\en kifeSlclte,
El mhr félig- meddig clOkészU let gyanánt tOrlt': nt
nl egylll\zkOzség ötvencvcs fellnállftst\ nnk em lékére
amelyet házi kerclek k zött nz OSZÖlI fogunk
med lnncpelnl, lehetOleg /I bll. I)l\vi(! Ferenc Egylel XXV, évcs jllbilcllml\vlll egr.ctclIlben,
Otvc n óvcs megemlékcl cRre tart i~ényt a
BÁró Onldácsy Prolesthns Alapltvflny is, amelynek
dldá sait il1lllu'tron féllJ'l.flzodoll át élvc:tték n tizenegy prot. egy hftílkerltlet pllspOkel , gyll\ekezetei,
papi özvegyel és ftrvfli. Az Alnpltvflny fonlossogAt
és mindnyáju nk UrUk háll'tjdt henUltAló rCIHlklvUIi
közgyűl és 1926. okt. 19-én lesz Budapestcn, A
Illi egy házi körUnk rt':szesedt':se DZ 1925, szflmadds év ről 15,000,000 korona. t:rdt':kcsnek éli
ér demcsnek tnrlolll lU egJt~gyeZl1I , h O~y azok köz (!l
n 1) 1'l) t C~ l llI l lI ptlspökOk és világi elnök/lk k/lzUl,
nk k lIZ alapitó levelei 1876, OKtóber 19-éll uloIflák voll, mÁT csnk u mi pU fI/, OkUllk VAll életben.
Egyht'lzkörUnknck klutnlt áJlnl1lllegély il IIlvaIyih" z képest valam ivel emelkedel I, kUlönhözö
cimekell egyIlIt : 34,3'26.000 jlaplrkoronn. Meg s,c
közelItI 1I1f a bt':kebell 15.000 nranykoronflt, alll ll
an nak IdcJén él veztu nk, dc hftl nincs ,hová IlIelInUnk panaszra , A löbbi egyhOznknak IS IIgy.. n ~z
n grav/:llUcl1Je. S czell Illt':t;' Smith Jcrclll lfls afla
sem scglthcl.
'
KongruB és esnIddi p611ék cln,l én pnpjalllk
havoula 9- 10 mi llió korona 1\III/IIlIt liegt': lyl ,.é.l.
vcdek, de felO, hogy a mindulltalall, klsérlö revl:t!ó
min kct is O IislArn helyeI, már t, I. azokal, akik
eddig rendklvttli kongrua-llegl!lyt élvezIlInk s nkkor
ezt t\ hlOlly t Uudnpcslell azoknllk n I lIvckne~
k 'II reclcznlOk nklkei a legutóbbi nl!ps:ulrnl:l.lllt>
I:el ll l1legislUcrlllnk , ElOre is tll:erelcttcl kIlSZOllt_
:
. JUk őket II szentek gylllekezclt:bclI il kt:rj!lk IIC
vonják Illeg uflt\! bl)zg6 I!rdeklOdéllUkct és t:'l11l0-
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zak elhunyt vammberei k6rlll kegyele:ttel jegyeztasukat Mi is riszonl felajánJjuk mindenko~ zük
fel il dr. Zsilinnky Mihály nevet, aki mint
Ms}ges szolgálauétemnkel a közös szent kullusz-államtitw
sok jó szolgálatot tett a mi
ctl érdekébe~.
k ro esik a hadikOlcsönOk egyhazunknak is. Nagy Károly erdélyi ru. pilspök
Mostanaban
so s
áI
k .zá ·ó·.itól ami ugyan az I amna ...,;- megdiCSOült emléke dótt is meghajtom az unitadc. valo!"! o J J e '\'Qlna, de h3 nem birja, tius test>."ér-egyhhnak az egyottes kOzdelembt:n
~OIe{beéh .kOt~iJ·úk ga liquidálásra. Csak Budapest- mt>gtépe:tt zászlaját, biztositva az id\'Ul1ltel hogy
hiába IF: n)SW" .
100 (xx) aranykoronaja. jó- il nemesen és kitartón küzdő apostolnak ne\"e éi;
nek roáagá~! esml~;rralapi~i memek veszendőbe érdeme közös kincse marad mindnyájunknak ebro'.
k-I" be
jóform n u~...z
IlatJ,fias felbüzdulás utján. Az Igaz U un ~, ben a hazareszben is - a boldog feltámadás
a ba belet gyanánt kezeltilk \'olna, akkor IS reménye alatt. - Utóljára hagytam, akit tulajdonbogy
'1 érne A romokon lehat ujból kell képpen legelőször kellett ""0Ina ernlitenern s aki~kk ann,"'nk . ,takaritva a törmelekeket az utból s nek elhunyta egész egyházunkat s emellett "a moePI! ezn az uj
, élet I~hel öségének fenseges
"
feltátva
a.ranyal't, dern eszmékért lelkesaló intelligens társadalmat
ahol a mindennapI korlatok. e~törpülnek S az és al igazi nö nevelés barátait mély gyászba boanyagias gondok helyét a lelki kl~csek után val6 nlotta . Nem volt pap: és mégis prédikált Nem
olthatallan vágy foglalja el és tölti. be..
. voll presbyte.r: és mégis ö osztogatta közöltilDk a
ErrOl gondoskodott az erdél)'1 Umt. Ir<?dalml legjobb tanácsot, ami mindenBH megs2ivle1és.re
TáTSlság amikor l-VIII. sorozatban egy~asután talalt. Nem \1011 gazdag : és mégis 6 adta ne\..ilnk
bocsátja 'közre szellemi nagyjaink és lelki vezé- a legszebb alapitvány!, egy hann6nikus, szép
reink élet és jellemrajz,jt ~épszerú. olcsó h1: etek - munk<1s életnek erkölcsi tőkéje!, amelyet abban ~
ben, az Unit3r.us Könyvtar ~. válla.latban. M.' csak krisztusi szellemben fogunk kamatoztatni, amely
örvendünk, hogy a mi nehal yaló JÓ ~erzsl Ká- a Megboldogultnak jellemző vonása volt. Különrolyunk által szerkesztett. U. KIS K!)~Y'..tar lega.Jább külön és együttesen - áldott legyen az ö herilyen alakban lij életre támadt. Aki megveszi és vadhatatlan emlékezetök.
Ezzel végzem is kissé hosszura nyult jelenelolvassa ezeket az crdekes fazeteket, nagy lelki
gyOnyOrúsége.t Slert;z magán~. Vegye meg . min- tesemet. Kérem annak elfogadását, vagy esetleg a
denki. I:s adja tovabb családja és Ismerőse, kö- Tisztelendő Köri közgyúlésnek a dulogra tartozó
rében, mert ba a világosság, tisztitó- és gyógyító megjegyzéseit.
sugaraira valaha szükség volt, ügy most kétszeJózan Mik/ös,
";!EI~'I'
resen szükség van arra, a tiszta testnek tiszta
lámpására, a belső szemre, a lelki világra. Ezeket
az ismeretter, esztő füzeteket a bpesti lelkészi hivatal bárkinek szivesen megküldi csekély díj
(10-14 ezer korona) ellenében portomentesen.
Telefonszámunk : Lipót 974-24.
Iskoláinkat az év folyamán meglátogattam.
ts a felmutatott eredménnyel meg vollam elegedve.
Mr. Jeremíah Smith atyánkfia örök bálal'!1
A részletes adatokat a tanügyi jelentés fogja kötelezte a magyar N€lwzetet, amikor misuiój~
felsorolni.
"égestél"el nem fogadott el semmi fizetést., semmi
Egyházi népesedési kimutatás szerint egyház- tiszleletdijat etMI a koldus orsdgMI. C'gy haJI·
körünkben a lelkek száma: 10.736.
jnk, hogy ft magyar ia méltó kil"áu leu.lIi ehhe. a
Keresztellek száma : 71 (37+ 34), konfinnál- nemes amerikai gesztushoJ:. Á korm:tuy a felai:in.
tak: 46 (20+26), egyházi áldásban részesült 29 IOlt· dijakból alapitvány t létesit Mr. Smith lIen~ re.
pár, elhunyt: 52 (29+ 23), áttér! hozzánk: 39 Allnak kamatait meg unok:inkllsk ullokái is éhez.
(2~+14), kitert : 34 (13+21).
ui fogják, mint eleven láncszemei a magy:INf-ue.
Kegyes adományok összege meghaladja a ribi tesk!'irbnrátságuak. Sok ilyen business·ru .•n·t
24 milli6 koronál.
adjon az Eg nekiillk akkor: lesJ: _ Nagytll~gyar.
t!vi sz \ madasok adatai szerint:
ország I
Bevétel: :.J78,864.490 korona
Istentisztelet a f6l"ároaban. Mindea rnsár.
Kiadás: 528,310.333
ol
Ilap d. e. II órakor az V. Kob:l.ry-.ntca .. azám
Maradék: 50,554.157 korona.
alatti templomban. Il. em.
.
Ebb Ingó- és ingatlan vagyo:n: 9.~79,fj~.737 K.
Esketést, temetést, keresztelést egy nap.
. en azonban a sarbogárd l egyhazi birtok még ..>pal előbb kell beielenteui. Ezt aajlU 'érdekábeu
~~rcse; beleér~ve, mert, ~!,nak becsértéke a hiva- tartsa miudenki nem elől t. HivlIot.'\los órá t: : délelt'ltf.
~s ecslő bizottság utlan még nem jutott tudo- 9-12·ig, délnlán 3-S.ig
m.. somra.
.
Időközben elhunyt két ö
. NÖ5ZövelségDnk üléat tari· miude.o hó wá·
Molnár Jánosné (de Ada
) é L"Se~ pap~énk: aodlt: C8üHirlükén d. u. 5 órakOr.
. andor Lajosné
(de Homor6d 31mb), kik mos
magass életkoruk
mell
. Ha egy csa IAdban betegség, vagy egyéb
a menekUlés keserveit is álszenvedtek P l . J.U baJ táulad, b~ valuwaly család tsgja kórb4ti Apo.
ban elhunyt Gr6f József kántor ak' le~
1lb alá kerül, !:ao:uaitllrtozói levélben l"agy leloJonon
hangj~ neke ,}I, mint volt polgárdii' s. l:eJké rces ért:sitsét: a lolkéui bi"Rtslt orről, hogy lun.:my'
most IS fülembe cseng. Proteslans testvé _ SZIlh·ák, n)'lre erónlttől tehk, ollJ' bitaUk te81i·lelki fájdalw1t.
r egy - 8zeuvedó leatvéreiukuek,

rész,

HIREK.

Q

g:r

UNITÁRIUS MTESITO
Lak'svAltozfatés esotón egy levelezőlapon
kérílue órlclitéa t a1: új
108a l) kózbolHhelltik.

ei mről,

hogy lapunkat pou.

A vaihistani vizsgákat június 13-án és
20.án délutll.o tartottlIk meg blldapo8ti egyház közl~gUnkben , amin' az t elóre ia jeledük. Az akkoribIUl gyakori e,6 megzavarta m ind a ké t vil'lsgát.
Mouzire lakó tanulóilIk közül különöscn a kis
e lo,ni iskolások l okan c l lom tndtak jönni. I gy is
meglelt a templom tanulókka l és uölókkcl. Budarostnek ée környékén ek: 340 Unitárius tanul6ja
,.ao. Ezek köztil Budapes len, P081cruébetcIl, Rá·
ko"palotáll, Pe8tnontl6rinccn 324 tanulót B iró
Lajos lelkés?, 16 tanulót pedig Kispesteo Péte rffy
Gyula taoitó afia tnnitott és kés1-itcl.t 016 vl!.llástnoM I, h oti I és fél, ilIetvo 2 órán :ít. r.lintbogy
pe d ig a tllu \d61r több m in t 200 is kol~iha járnak
széls:t6rva, érthctó, hogy csaJ,;: vcgyc.'! clloportokhau
folyhat a tanítás. I gy is s1.ép eredményt mutatott
mind a két vizsga. S6t hat egyházi <l nokel; is la·
IJUltak a nÖ"endékel,- Termés7.etoscn <17. il tud/IS,
llmir61 vingAt tett6l1:, az elméleti tudás. Most a
szülők s6gitsenell: abban , hogy a gyakorlatban be·
váltassansk gyerm ekeikkel minden crkölcsi és szr.rc·
tet törvényt, amelyet m egtanultak.
Az 1925- 1'26 iskolai évben érettségit

tctt

tanulókat

felhívja

a

Idké$zi

hivatal,

bogy valláltani tankönyveH:et hozzák, ngf kiildjék
be II Koháry· utcai lelkészi hiyatalba, mert ezeknek
II. tank önyvek nek beszerzése igen
neh é7. s jöyóre
n(l ID tudonk tankönyvet adni il t a uuló]:::nak, ha
miud(ln ki be nem szolgáltatja azt.

Báró Petrichevich Horváth Kálmán . boI·
dOJ;ult egyházi fógondnokunk temetése júu ius 16 ·ún
v ol~ fo'elsóu\lkon. Olyau mély fájdalom olai \'t~ttek
tőle búcsút az intézmények, egyosületek cs cgyu·

l!ok ie, mint umil,en mélységes szeretettel éleMben
köriiltilelték. Egyik papunk: búcsúbeszédje szerint:
. a szerete t a mai nagy halottunknál nem kül ső
• geutue volt, hallem lényónek lénypge, lelk30ek
iga'; tartalma. Mint II J;yiikórből a n övény, a
a ,·irág, ~~ 7.(Hd vlltól!ból a lIlindollll ~l[li
et adó ,amuy kalász: úgy hajtott ki a szere·
az Ó cgyólli~ég:o, je ll eme és egél!7. élctlevó·
gc . . . Sok an lehettek és voltak, nkik II
Any~au. gazdagságban , ékes beszéd ben, hír·
.s dicsőségben őlet töUllmúlták, do olya nok,
a szeretetben szárnyalták: volna ilii, nc m
ehett-ek . . . amikor beszélt vagy Pildig ;lda·
~, akkor valósággal II szhét közölte velünk .. . _
·gybázi és iskolai életl:lcn viselt ,t iszt.ségci is
a bi!alonlfól beszélnek, a mely uemélye idnt
Juk or mcgnyilatkozot t. I 86I·ben egyhá1.i la·
....!.CS\lS ; 18 77 -1 892.ig a koloz8vári ):011('''':11:1\
feliigyelő gondnoka; 1892- 1925 ig egyházi fóg,ma.
nok; a Oávid h'crene Egy let.nek pedig 1897-1925 ig:
elnöke, majd ti~z tel etbeli elnöke volt s m iu<l(Hlik
tiutdgét áldozó s!ereteltol töltötte be. B,óh"'fll
kön ön jük lswnnek, hogy ót egyhá:llluknak auta.

Utólsó

útjá ra II felsólI:sll lti sirboltb:! sok magyar
főnri es."l:i.d tagja kisértc. A kollegium éti Tooló·
giai Akadé mi a énekkara énekelte a gyász dalokat

-

7

--

Ü tő Lajos 7.9110Ul llá r vezeléao mell oU. hnllt ós
végbuClll1t d r. Borol György egyházi fójegyl/:ö
mondo tt. BelilZédot ta rtott Vári Albort v(!II:\stanár
Az Egyh.'h nevében. Dr. }o'erelJczy 0 61.:! f6golldnok:
a Toologla Akadémlll és a l..elkéflú Kör ne\' óbt:'1I
d r . Kiss Elek d ékán, a Kollegiám nevében dr
Bor bély Istvá ll iga:lgató, II Dávid Ferenc:: K!lyh'~
nevében Gálfi Lőrinc 1.'001. tanár, az UnitáriUl
I rodalmi T ársaaAg nevébt' n d r . Gál Kelemen tb
igazgató mondo~tak bÚcIJ\benédet.. Legyen Áldott.
omlékezete.

Vargyasi id . bá r ó DanteI lajos f6ta n{\.
csi tag, ali

udvarholyi egybáz kör volt [eliig:yeló
gondnoka és a vargyasi egyházközség első good.
noka, a másik nagy halottunk. Április 30·áo halt
mog Vargyas kÖ1.lIégbc::n 70 é vel! korában. A."Il
egybáú élolüllk: történetében Ilagy nevet szerzett
Dániel cllaládnak olyan tagja vo lt, aki Óseihez
méltón vett rÓl!zt c~y h ázunk fenntartásában s
goodoz(l~ábau.
Kegycs adományai és alapitványai
bes~élhetll6nek csak igazán jÓl!ágAról s egyhhunk·
hoz való ragas7.koclhá ról. Dr. Boross György e gy h.
f6jegy:ló , Kisgyörgy Sándor Lb. esperes, Pál Ferenc
espercs méltlltták a vargyasi te mplomban és a sfr·
nál ruuokás életének érde m eit. Piheujen békében.
A Patronage Egylet a mult hó folyamán
felh ívás t köhlött BZét az egyesiilet tagjai közé való
bclépésre. Egyuttal a tagsági díjak befizetéséro
csekklapot mellékelt. Amikor egész SÚfünkkel
támogatjuk az Egyesiilet nomce munkáját, felvilá·
gositáslll közö lni kívánjuk hh'einkkel , hogy a
Patronage csekklapjaival Csakie a tagdíjat lehet
bekiildeai s kérjük, hogy ezzel a csekklappal
sem egyházi adót sem előfi zetési d ' jat ne

küldjenek, mert ez a pénz kül ') n alapk-ént
kezcl'etik fi b onyodalmat id ézne elő , az
el szá molásban.
Budapes ti hivei nknek ez uton is 8dvcs
. tudoru:isá ra hozzuk, hogy auglIsztlls hó folyamán
az egyház i adó he fize t ésének m"gkönnyftés~ r e egy
arcképes igazolvánnyal ollátott hívü~ket, mmt adó·
h e~zedót fogjuk lak{IHllkra külrli)Ul, souzáww al
ollátott 68 az egyhúzközség pecsétjével lebÓJ yego·
:tett, Öss7.egro kiál1ftott éH aJá(rt uyugtáv~! , ho~

Ulegkhnéljiik h[veinket;\>I ad6bcli~eté~gel lár~ vii:
lamos vagy postakólhégtól é~ f:íradságt61. ... ~ld~.~1
hivei nknek 30.400 számu ceekklapnokat li- uldl'lk
erte a ctllra.

Az ideJ egyházi főtanácsot .erdélyi te~tl'é.

reink augusztll!' 29·én tartjak UlCg Ark090U. EP~n
őt\'en esz lencl cjo leu lU idén augllutu9 ~9.én a.uua. '
hogy ki lyéni Ft;lrellcz József KoJoz9v;írl lelké"zt az
árkosi zsinat piillkökké választotta. Ritka jubile.lI~ll
er.. Épen ozért megfelelő ihmepély keret~~oll óhtl~·
ják az 50 óves puspök.i évfardulót ~egllu~:~e ÓU6~
Lelküukk.el mi is o t t le8zünk s éltet01 fOgj
pii s pöküoke~.
.
Örö mme) olvassuk, hag)' a bo!l:lIld. ~s lua;
.. t,'" .. ," hullalldiai eloml Iskolai
gyar baráh(lg..... "I"",
'"
tanuló k

akkorl~

NU

"

Ö8"</:OgOt gyiijtötlck ösua, bogy az.wl
of. olemi iskoláll:tk alapját leh(:t.ett
Hl1dapeaten , ogy r"lnko:loti iakolll wár enuo k ll</: "" .
Ulegvotni. ~z II '" ...

U 'ITARIUS ~RTESITO

~

~--
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J ób m.

kÖJt ft nl UIHU W1;O,UyOOl. hotr
al &&,.\' h J,ak a,lut i lllol ~ t r.. ti l' h ~ f\'ai , uteglitoi;atu' , , ,
dl' ..~;aNl bi1;(' ll,' NI, bogy It. g]'1'!tu&k0b\ fel,
k;0ri'.iu ~ , , ,h I UN I II ue.no."k 11'Ib a le&iob~
l~aa{\"lIabb II t int6 t3ld a j ~;al\" ig~.k WQI;f.ra,
~iÚ' foglalko.ik ilii a k13n,y1' a g,)~rllll'k l,telltiuH~16~k
ké.rd: j(..6,'t\1. O ly a lI tlrg)' u ~u6dek "
umhá.ot
k~p&.i l It. llt.rllt.l uuU , It.mel,yEtk: a g:.'li\fme'k I~el
&ntlU €O~ ,'alól , " h a IJu ula.tok Nt k6pek, am!lll..n'kl l'!l
t ... lll l'lIo n t t\Ul ilh ... tu hulM !auitát, ktil (inl)..jl\U ~.l'tb(\i6v6
t ....u l l It." .11'(1111 t~lt.hult.~!Iot , s..~t(loIÍ ..1 ajinljnk:
hi \'ili uk uilk,
IU,\

1Ilt'!til' l .. nui.'

B~la pl\9ptittit
irJik a be\'flut6 tatuth"au)"' It. Syl\'i'.tilr kilt.dibbau
il3t'>pte m b0f 01i'j 61l uwtj"l"tt6 HluUng$ btau I~j e
A (: \'t"rUlilk l..elk 6oon g,Yl'!'tU l1' t: i\tenliu,teleti bt'-.uMl1't
11. i.. m , köh' tóhil1;, A IL köi ..u.t Tildy Zo.ltiu, !Io
\IL kM&It"t U.tmi J ánGIII dr, ü lieli at Dl~nu~ .
•'\ k:a l k ~öttll l't m~\'() u ajá nljuk l~l 6,uk, builnk
N mi lllhulliMk It. "'mára, aki a gyarmek: vallbOo$
n\\\'ru 6~áv ;;,>1 rN::I!Iolk~ik, A k~t kijll'''' aJo kuak, akik
tul\gllkuak &ll'J€'tg.V'lik augubhu HHg II. bolli át
100,000 k(>fOlIa h~lyelt cuk 75,,000 kN'OUI\ ba t ",röl.
~" a l. kö lll't, lUi\ty~t lu\'n Olibo-r ültele5i- át Ill~Tal' ba.
Űllitt'u 8á,mlo! tanuim uy!uJ A falusi ~Tft;rmek,
i .t . . m i uttl ! fltl'Ől ph l~ldinyban UI~g kapható a
Syh'emu' K Ö ll...,' \'k~-",..k~iÜ;bil.n Tahitt5tfalubau fü&\"t'l
50,000, diUlM ~Y, U <U\ anuyorott k 5t~btn
7b,OOO kOf'(\l\I\é.ri.

Ravan

Halottaink Erdélyben.
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lIIiut lllaga al 1);1\1I:tIl1.g:, Rövid golHIQ!ut ,
fUIlHu otlHHl afl\ fialll á t ~ u Mv61\ i r>"l\. kÖIlI\\' i'U
oh'lI~hl\t 6 f., 6h'(lJ:hllh\' Rih 'id i,ló alati tlibh
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ItIlki
n" ulrn.uH ••1 ('h' lI~ll at ók, 6101r;.\1, hll.hUn' l.
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