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A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KÉPVISELÚ TANÁCSA az egyház nevében
mély megilletődéssel tudatja, hogy

báró PETRICH
•

,

a román koronarend tiszti keresztjének tulajdonosa. cs. és kir. kamarás, az
unitárius egyháznak 1861 óta egyházi tanácsosa, 1877-töl 1892-lg a kolozsvári
kollégium feiOgyelő gondnoka, 1892,t61 1925 végéig az egyház főgondnoka, majd
tIszteletbeH fögondnoka, a Dávid Ferenc Egyletnek 1897-tOI 1825-lg elnöke, attól
kezdve tiszteletbeli elnöke, az Unitárius Irodalmi Társaságnak tiszteletbeli
tagja stb, stb.
folyó évi jiinius hó 13-án d. u. fél 6 órakor áldásos élétének 86-ik évében mindnyájunk
Oszinte fájdalmára megszOnt élni.
Szivének áldozó szeretetéből családja után a legtöbbet árasztott az egyházra s annak
ifjúságára, Egyházához nem csupán a családi hagyományok, hanem az erős meggyőződés
ereje kapcsolta . OrömOnkben és bánatnak óráiban velünk volt Csak testileg távozik, de
áldott emléke itt marad nemes és áldásos cselekedeteiben. ",Most aztrt m egmarad a hit,
remén", szeretel, e három ; euk klJztJlt pedig legnagyobb a surelei." I. Kor , 13. r. 13. v·
Felejthetetlen emlékű halottunk földi maradványait f. évi június hó 16-án d. u. fél 3
órakor fogjuk az unitárius egyház szertartása szeri nt Felsözsukon az ősi családi sirboltba
örök nyugalomra helyezni.
Áldott az 'Igaznak emlékezete I

Cluj-Kolozsvár, 1926. június 14.
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Keresem az Isteni .••
(John Smllh 1618- / (j!j2).
KIJnyvekbcn ts lanlift!lekbclI ItldlJo ktres,llk
oz OrlJkkéualdl. Az (wOyoll szólal III ls csak azt
mondla Qmil Ihwl sirj/wltl a IOIlIlUl'tnYQkllo/(
montI 1I~lo .. Miért kertIlItek fl "ol/ak klJzlJfI az
élöt í'H _ Keresd oz I steni olt, ahol m0l!dnak
szálldsf .m:rzcfl: a $a}11t Ie/ket/ben, PloUnus Js
ii!Y vm: Ha Is/enI ld/nl óhaj/od, emelkedj IlJl
Hozzd s (ff/flatJal is szeretettel karo/jad dt, mint

legiaM barátodat . ..
Nem kell Ide ho.szas okos/rodú', IJllklllzds
és vtrtJfékes: csak a s:luOnk legyen lell1t oll~
hatal/all vdggyal, mennyei me/egs/figel az AJkot6
irdnl.
1 tili .•u'"ueleJrtkben ~ll (1 szIv szo/gdllatja a
melcg, IJlros /Iért. Ael/unkban az Icrmékenylll
met! a fe,!szebb fdedkaf. E 1111klll mInden szellemi
élei mcgbénlllfla és bssuzsullorndnék. !:.'/Jpen (nY
va(Jyllnk az ls/tn dO/Ra ival ls. Csak az láthat

fisz/dn, csak az szólhal bOlcscn is vlldgOtlOn,
csak az ha/olhat bé a titkdba, aklnck ezt o klJz~
vel/en kapcsolotdt QZ brbk Is/clIt Iiltkkel semmi
mea nem zavarja.
A fudás fdjdt az É/el fdJa mell~ kell/illetnI/nk,
h02Y mind a ketIfJ u/lyanablJdl a la/ajMI stft)ja
Il~etd ~edult s hozza a maya gy/JnyarOsices NYOmD/cself.
A II/dús csak akkor bo/doglt, Ita ls/encs
indtl/alból lokod s más dlja IJlnes, mIni hogy

Is/ent l{jozdn megismerje és ebben a rQuld Ibidt
életben I.Y mU(Jáévá tegye, vélt lelle sen ellvIJeOlvad/on.
Zoroasler I, Igy bIztatja, lanflvdnyalt :
parlJdjCltk meg az étct vizében, ukkor k;IJo,,'okoznok (J ti lelke/dnek szdrnllal, magasa" szd,,~
doshatlok oz IstenI Iguzság rO(!y'''(l6 sugdrlJzOnében • . . ej tibennetek - és 1/ Öbel/ne ...
Il. b.
•

Amerikai maByarok.
(folylalás és vége).
fél ' I~~eg~~y magyaroknak, akik egyesek jJ7,crint
ml L
?rU I, mások Bzerilll 1,200.000, még
~áSOk S7..ennt kétmiJljóval képviselik odaál a régi
agyarorlzágot eddig is elég lIehb. voll il
sr~S~\ ~erl a .. hunky" nevezet ncm a 'le~l{Jbb
? ~6u r I mulatta be öket. A pan8zláv agitáció
;1 ~~n gondoskodott róla, hogy a gyárak Mr(lf

~bu'da~zó "plér"-ekc n megtelcpcdett uemzelíl égck

kUr I e ,cnl egy h~lá nílk voltak gyermekei, ()d:t~
"on clle!,~"CI, ,"dulaUal tekintsenek ep' ik a
tnaJ~~.:!ml Időnkint komolyabh lermél 7,cHl kJic, mal
vercr.qJésckbcn i, kirobbanhatott
.
t
: "en61..envct állandóan ébren tartotta ":a":a , aj~
l~:': ezen a r~en s7..ereztek if saját félrevc~tett
a~ JtJH.!~tt ~kllltélyt • kéllŐbb, amIkor a na~'Ylelklt
1.aso kora elérlu:-z.ett s a propa 'a d
~~::.= gJo mlík:leil. polílíkai álláSt)k~t ti a~
korclmaj ver~l-':1I.1mfJkban . A Bz.e$zlilalom {lIa
ílÚrt tovább é
• nincsen, dl:! a Jtamu alJllI
'g a paráz" mp.rt akíket eur ('Ven

rU nem ludlnnk rneR'mouynroftl-'nl, lIlé" oltrlAI III
cllcJlftcgcl II l1IoR'yOnttlk clllk n1.(\rl, Illért IIIIl nr
IlIcrl logIn cnnelt II IzerCIIClléllen IIlftgynr nCI~~ct~
nek, nmcly 111111 lehelellen ver"ödéaébCII la OI(YIIzólvón egyedUlI IIkndólytt (I ""flY pnnIJlI"v Idcn
mcgvnlÓ8lflull\nok, nz éftzllkl és IMI! azldvok c~ye .
RU/éKének egy őrlflal bIrodAlomban ft'l. Ur.'
heRy8éUlOl az AdrhUj:.t.
"Huuky" voll éR "hunkyM mnrnd il mllw:cijény
mogyllr pal rlólllnk, hnCllIlk le IItm mOnd ftl!(Iról
ft kl nem vAllju II ~ReCOlld pnpert", nmelynek
alapján Illegszer/.l maf.:Ónllk éLI otUnkó ulflctnlnrlk
IIZ alllerlk(lr~ POI'Jflrll,1"ot. A IIzavnzAU lOR IR ezzel
ár egyutt. b:zel az/ón csokugyan he II lép II~
({o'I.I Amerikáha, mert oH nekiIlddig, 1111111 IIIcglnrl
iaegeullek - bizony - kevés becflUlelc volt de
mosl mar, mILli "cItIzen", nkM AZ elnökkel I.
kezet foghlll. Amerikai citIzen nek lenni nem ul()IIIO
dolog, h/llzen még il hoJóról III ha ellclleg
európai IÓlogaló.. ótrollt':rnek vlallUl _ nk léphetnek
e/OstOr partra, a többi népség, kalon3 ..~gnBk pedi"
vjrnlok kell, amig t). klllOllbözö orvoel VJzIlRAla..
lokOII átCllnck II klelégllö válpsZI IwJII8k Ildnl n
kjvál1dorIÓ ~ bl1.IOS minden kérdéflé re. S IIzután, oklk
csakugyan mllJlkakeresö ll4 ndékkal mOl t elOnOr
jönnek, Dzoknak olt van 1!1II"... lsland, il kivándorlók
r081áJa, ahol ncm ej()'szcr IU'Azallkl"t utafIlIJák
vl18za az Unió állal nCIII klvAn3lo$nak dellgnólt
elemcket.
A l1 ew~y o rkl kiktHO, a magn ~záz meg !W,áJ:
dokkjával vafófláglCal onlJ!! - vl.zl, hozza - az
cmbereket, a Jl)v?l-mcn6k fldzezreit. Nem Clod.,
hogyh a cuy száz cllztcudO leforgltlltJ alllll New..
York left a világ /egnépelchh várQ8il . Sok lekin..
letben Jóva l clhngyta él 16hlzOruya lta LOlldont.
Az a.rany III a londoni ~Old L(ldy~ klHényéh6J
jóréllzt !l "Wall ..StrceU" pállcélszckrényckl>e C'~II1.i)1I
ál, ahol Lígy nőn c k a felh Okarcol(lk, mini nálunk
esO után :1 gOIll!>a, I3hben :1 lIlIIlY forUíllaglJan
fan ácf:lad6 kalauz lIélkOI kÖllnrcn elléved 1J:t emher
6 kivált, ha cI(Y81,era fa/u B vándor, könnyen
becsapják (:8 Il1fndcnCMI klfosr.lva, !lzlvlelclIlll
ollllagyJ:'tk 111, l{.Ie-oda JlUllámz(j ,"1II/lJI! V)meghen
- egyedCíI. Még ICI, ha va/amely I~ rugye jj {llet
vagy egyházi IIzcrvezet gondJai ha veszi . vagy ott
he/yllen kerca munkaalkalmat II II z~ltl(ira . VlI"Y
cgycl)UIt a vidéken, ilIIDl még li mc1.Ó JlJnCi
annyim letaroJva.
OehM mltlcz kC1.dJen ó1Z ilklltl hotl fÖJdmlve.,
vagy pláne napu(imolS volt '1 Ott 8zt1111 /lhlCiI
mihcn v(ilo~alnl. Keztli az ember azon, ami cppell
adódik, ctlakhogy IID/ulIIta egy pár dQII~r Unt ..
IfljlrMt fl fcl Ile k(JPl~1:c at álla. M~ rt 3 kerC'f1l
vl$~olly ok oU se mindI", QlyalJ róz~i1lk, mini
amilyennck fCfllík a rckl.1:ncédu lákba,í. IJcpre.,U,Ic:
011 fl vallnak, S éppen aUY v:mll6k mini "
!dOJárállb;jJ), Az (lj clnUkv.1li'1L1ZIAtI, fIliIIl 1007.. hen
", oly nagy iZl;(all)mban tartl8 11'1. egc.z Orláll
állami gépe'u:tet, hogy C1,t mindenki IJIt Rél'%l •
ellÖlOrhan a. mlJflkáJ. A gy~rak Izllnetfltlck, vII,)'
redukJlt /é1$zámmal, V<lUY vallak07iJ IIItJ/lkalllJpn"'"
k.al do/gmnalc. Oe ha dollár nem Ctepf)tn, Jó ba
etlll ,. cllurran • a m'~r,~r klvalldorh', ktV"
IgényU. Kevéml I,,*ri.
a'JI~b.n..
gal(..l. JfJ neki a "burdOl-IJát " ,.,
eBr atQu-
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kopott fabódéban 15-20 egykörnyéki és egy
szakmabeli meghu zódik, I!jleli Illeg nappali munkások felvt\lIvl1 egymás ágya bUli alusznak. A közös
aszlalnnl IlIrnu sokb/l n étkcznek. Ebben a tekintetben ugyan nAgy eltolódást lapnsztaltnm helycnhelyen elsO látogaldsomhoz képest II múlllavaszon,
amikor ls a hábords koujunkh\rn folytán embereink
6, s6t 10 dollárt is keresvén naponta, II burdis
kOzldrsadi! már IIIcgszUnt. A "plér· átalakult
sok helyen gyOnyOrO kerlvárossá, ahol a csinos
mag4nlak mellctt "garagc· is van. Embereink
azon járnak agyárba, tIImcpeken kirándlilni s
vendégeiket is nyen módon fogadják, Dc II jólétnek ez II kUlsO jele IIIcg ne tévesszen senkit is,
ntcrt Ok maguk n legtöbb csetben minden kérdezés
nélkül bevallják, hogy mégis csak jobb lenne
otthon, bogyhn a hazIli fOld l11egh6dolnR elOtttIk
s karjait leléjOk kiterjesztve, nz Anya hivnA-hivogalnA vissza elpártolt gycrmekeit s adna nekik
8orsukhoz és becsv4gyukhoz !liO munkál, kenyeret,
swbadságol, szellemi élvezetct, alllit odaktlnn
mind az élet gynjtöncve alatt Ismernek, szeretnek
és megbccslllnck,
Ezt II sok embcr-at6mot ki gynjlOtte egybe,
amint cgycnkint, vagy csoportonkint végeszakadatlan özOnlOllek ki a ragyogó i,:!éretck és IIres
ábr.1ndok hazájába? Ki szcrveztc öket? Ki más,
mini a szükség? Ahol pár százan egrbcveródlek,
uz ipo ri conlrutllokbo n több ezren IS: 3Z elsO
szomon\ változás, a halá l, csonlkczével figyelmczteile öket, hogy jó lesz szervezked ni, hogy a
belegség li a vcle járó sok gond és költség ne
találja Oket késztlletlenU I. Igy keletkeztek a kfllünbözO vallásos, v,1gy nemzeti jelige Alatt mOködO
segélycgyletek, amiknek a sz4ma II Ilagy szétszórlság miatt légió. Vogy ktllömUló egylelek, vagy
pedig egy nagyobb ICi rsulat flókj;) i, amelyekkel <I
nHI ~yMolc állal kultivált ipari és bányavidék tertilelel (Ncw- York- PCllsylva 11 ia -Ohio- N cw- Yerseyek)
egészen be v01l1lak hdlózva, I~észle lcs névsoruk n
vczetO fé rfiakk31 olvasható a KOzgllzdasági Szemle
1922 juniu si s2:\m:\lJaIl Sznsz József b. II. min .
kikllldött eredeti följcgyzése i ultl pjón. 50jllMol1l ,
hogy nekem ilyen kalauz IICIII !Ulott rClldclkczéIICllIre, dc másl'cszt sok hnsznnt ligy se vehcllclII
volnni lllert tlZ én lItilIuni nz AmerIkai Unitárius
Tl\rsulnt fO re nd ezője ,'tRr. kh:irkalmnztn, hogy II
teljes kél hónnpból. nUllt az Unióban ImH.\lIell1 ,
csak IQ nnI' jutott a Illagyaroknak. Ez is éppen
Husvét nngyhetébcn , amikor az id ő nCIII volt n
legnlkaImasabb.
Ezt n 10 napot Clcvellludbn ll és környékén
tOltOttem, mint az oltani angol unitárius c&'Y ház
vc:ndége. Vidéki IHJni mrD. clklsÓfI 010 Arpt'ld,
nagyaJlai s:zülelésU afi u, aki ezelOtt 20 évvel
vagyona roncsnival indlih cl Am erikába s ott
mint ló Uzlctcmber vagyont szerzett s az 50 ezernyi
cIcveluIldi mngyarság -kOrcbcn is szép poziciót
vIvott kl lIlIlgának, Unya nz ollnlli lutheránus
lclkéu nck fc1 es~gc. Csnh\djuk körében igen kellemes l?rákat töltöttem. Egy alkalommal n IIIllgyar
hymnus! is eiénekelItIk. Husvét elsO IIllp!f1ll én
hirdettem nz en.~ l slde i templolllukbun n fcllnmadás
ötök igéit. A "yUlckczct s:dnc elOlt u l\1lkész I'gy
UdVOIÖIl, mll1lho. kana ni ~z.e lllpo ntbó l h. fcllebb'VulóJa leltem volna 6 tolmAcsolta hlvcinek slerelO

testvéri üzencMt a hazai hItrokol k
UgyallIgy virti&'Vasárnupjt'l n két rcf lOt számnra.
~hol a clevelandl . magy3r konzu l. l~eUel~~~I~blln,
IS jelen voll. Allmllce és Akron vt'lr .
ndor
hlvekct szinIén házról-házra Idtogaltuk O~~,\kb:l~l. n
: dologidö .",ellell .éppen ollh~ncrHl nk.' I!r~l~k~s~~~
artom IlIl eClcgyezlll, hogy cgyik hClycn clib\\m ~II
egy ve ~m együtt mt'lr deresedő sicuhis 3 ' szé)
feinOtt fubal. S 3zt kérdczi nagy mcgil1ctOdé's
közepctte: tudom-el hogy kivcl beszélek? 1111.1
n ló
ha:gyne tudnám - mondok - te va
Mihály Szcntllbrahdmr61, akinek mint g~ö-tla~~tó
I(olozsvárl én tanftotta m volt ti. latin dccli l;aliól
1889-bcll. Bezzeg voll nagy öröm és nagy fo adkozás, hogy Igy meg amúgy, dc O addig me ~Iem
hal, amIg ha~o l le~egOt nem sziv megin i, g mert
bdr odaát szcpcn Igyekezett, sl~pen is boldog@,
de azért a szülőfOIdet IIcm p6tolja semmi. _ Az
~rege~bek tudogat,nak nu\r angOlul s II oeszMbe
IS IIlll\degyre angolos kifcjcz~seket vcgyitcnck
belé, dc az . lfjl~ nClllzedék már :IZ angol iskolákat
Inlogalja. s Jól IS teszi, meri ez köte l ess~gc az
állammal szemben. amely neki jogot és kenyeret
dd. Általános a vélem~ny, hogya második generáció már elvész a magyarság szá mára. Szóval
a mcgszdllott terUletck sw ma eggyel sl.3]loroclik
és pedig olyan értelemben, h o~y 011 il jt\lslm:\t
végleg elvesztettUk. Kérdes: 1111 IeSl. n többi ctsznkltOlt részcken? De cz nem tartozik ide. Ez
csak I~ gy jutott be ide, mini egy erdél}'i embernek
irl;al m3s sóhajt:\sa. BIz.' 011 is löbben kérdeztck:
nn lesz, 1I0gy lesz? S l':n vállig bizlallam ökel,
hogy ha van lsten az égben, ez ncm marad hat
Igy, meri az integer Magyarország egy CICI' cv
óta NO, halhalatlans.igra pracdesztitláll organlz.mus,
ennek IlIcsh.'rsl:gcsel1 szétdarabol! részei, mint
cOll1ponCIIS logok, milli életszefvl'k. melyck a
szivet tápláljt'lk, mini ahogy a központi sziv tártjalta és I:\plt'llja taiólI 1lI~C' Illa is lólh n tatl ~n,
észrevélfen - a legt!\volubb csO v ~g l ,lgok" l I~,
e l őb b-u t óbb, ha sz~pe u , ha nihIl, dc IJssze fognak
IIJból forradni s nincs cmiJcr, nincs fOldi tmlalOlll .
mncs pergament és Illm:s lintn, folyjon bár. millI
020n, ami II mlgy TCrlnészctnck csod:\lnlos. élctJolY.Dmalát, tlZ cgybeil1 0knck L~j\)6 1 való eg)'belllcszfé sét lIIegnkadttlyozhntlln. Segit eblJell nem II
Skiu, nCIII II XX I. ~s nem is n pngát - mll n)'el:
ven SZÓlVA hanem sec'Unck a g.'1zdas;lgl
viszonyok delcrmin:\ltsdga, a népr:ajzi víszonyo~
(a mai drólaklldályokon IlII ide v!sszasóvl\rgó 3
és fél milli6 fnjmug)'tlr mindellnnpi inu\dst'lgn) ~S
segit n Kárpát és segit nz igazságos I.slen. S
amikor elmesélIcIII nekik, hogy a k(JIfOldl proles:
tt\us cgyhdzllk Illily nagy UgyszcrelcllCI ~s any:'!gl
áldoznltnl karolldk fel n IIIcgszólloll lerurclekel~
cg)' házai nk cs iskotáiuk ogyél li hOgy a kutfö!d!
saJtóbnn itt-oli lIIár kezd derengeni, hogy n regl
Magy~rország feldMubolásl\vn l mil)'cn vébTlctes
hibA! kövellek cl n'tok il sorslnlézO kÖTÖk, tll.llcl,xeknek elObb elemi iskoláb:1 kellett volnn Jt'l flll Ok,
lII ielOtt nz lsten kalnpjdról ez.1 a bokrétAt tcvclI,~~
volnn, sz.emökbell II rcménységnek és ti ~nlafllll
Slcnt orömnek könnye csilitimIolI meg, IIIml bIr
Intó jcl II j O vőre nélve, l'I isz.nck, blz.l,I,:'k . és. seg,tCllek Ok ls, i!gész Icngcl'hujÓIAsi uk...óv,11 J~nl\lck
rokonaik II kivAIt a Illagyar gycrmck 6cgl1scgcre,
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akikel nem a neutralis kUlfOIdOn kellett volna
szégyenszemre elhelycznOnk, ha.nem a. magas
arisztokrácia, a bankokrácia és a JÓ ~aluslak házá:
ban, ha lett volna bennünk ~a.nnyl keres~tényl
szeretet, amily Síl TCi az evangelium és Knszlus
neve a mi ajkunkon.
Ezt a bizakodó szellemet ápolják azok a
nagyobbszabású napilapok - mint a .New-Yorki

Népszava" és ,.Clevelandi Szabadság" - amelyek

jóllehet olykor egymással ellentétes politikai irányt
képviselnek, de azért az O SO-50.(0) példányszAmukkai minden ilyen magyar ügynek hathatós

védelmezői s ottani testvéreinket i ~ ilyen irány~an

igyekeznek jótékonyan befolyásolm. Az én

ffilSl-

sziómat is rokonszenvesen ismertették, arcképemet
is lekOzölték és azt a programmszerO

munkát,

amit a magyarok közölI végeztem, élénk figyelem mel kfsérték. A lapok szerkeszlOivel baráti körben
is találkozlam s a lakewoodi vendégszerető villa
emléke hol hazafias magyar felköszönlők hangzottak ~I mind a kéf részről az Erie tó parlján,
egész hazáig elkfsért.
Vidéki és egyházi hetilapok és folyóiratok a
közelebbi környék igényeit próbálják kielégIten i.
Szamuk mintegy 40-50. Ezek természetesen
szíikebb körre korlátolódnak, de azért jó hatásukat
nem lévesztik el, miután eleven kapcsolatot tartanak fenn az egyes munkavidékek szétszórt lakói
között. Ismerik a betu hatalmát s lelketlen, megtévesz tő propagandájuk javára igyekeznek felhasznaini a szé l ső elemek, az úgynevezett kommunisták,
vagy enyhfn szólva radikálisok, akik a nemzetközi
mételynek nem tudtak ellentállani. Ezeknek "Előre"
dmíi lapja dicstelen véget ért, de nyomon követle
az "Uj Elöre", amelynek egyes példányait ott
láttam a mi egyszerli székely munkás családjaink
aszlalán is, de elégtéteiul szolgált nekem, hogy
félig-meddig szégyenkezve mentegették magukat,
hogy azért egyéb ujságot is olvasnak.
A mult Karácsony tájban oda érkezett első
magyar unitárius misszió lelkésznek L6rinczi
Uszló, aki mint hallom Clevelandban és Acronban már meg i, szervezte a mi egyházunk
külön gyülekezeti élelét, nem lehet szerintem
nagyob.b és szentebb f~ladata, minthogy hivei nket
házanktnt fölkeresve, Igyekezzék őket szeliden,
szépszerivel, jó szóval az isteni élelnek a hazafias érzésnek és a polgári kötelesség te{jesitésnek megnyerje öket, megóvja a tévtanoktól, amelyek
nyo~oruságánál egyebet eddig legalább nem
zudlto~tak a szerencsétlen emberi nemzetre, Ebben
a tekmtetben számithat azoknak a protestáns
lel~és~testv~reink bar~ti támogatására, akik az
umtánus ,hiveket ed:dlg is gondozták s akiknek
templomaiban - mmt fennebb emlitem - én is
több izben prédikáltam.
Amit az egyházak (mint egy 100 prot. és
50 r6~. és gör, kath.) s ilynema kulturmunkája
csak hiányosan végezhetne, azl pótolja a maga
életre való berendezéseivel a Lancasleri (Pa,) magyar kathedra, amelyen a fői skolai kiképzés keretében dr. Tóth Sándor tanár volt clevelandi lelkész! az Amerikában SZUletelt, magyar ifjuságot
atyai gonddal vezeti, magyar nyelvu előadások
ban felvilágosilva őket a magyar művelődés föbb
korllakairól irányelveiröl, s megadva nekik

egyullal a történelem ihletét, amely Oket azután
ott a távoli világban is oda csatolja a magyar
Haza szellemi légköréhez. EI lehet képzelni hogy
akik innen kikerÜlnek, mint valami vándortanlt6k
fognak körUljárni az amerikai magyarok koIoniái_
ban, s ha rendelkezésÜkre fog állani az elhagyott
Hazáról, annak gyönyörli tájairól egy népszertl
fiI~, valamint olcsó k~lcsönkönyvtárak, amelyek
beilleszkedve az egyháZI körökben annyira kultiyált postai missio kereté~en, a legtávolibb zugba
IS eljutnak a maguk népies kiadásu könyvsorozatukkal, s nem utolsó esetben a rádión továbbított
magyar dal- és zene, mind olyan eszközök amelyek a hivatalos konzuli apparatusnak megbecsUl~
hetetlen szolgálatot tehetnének. S azután ott volna
még egy nem megvetendO eszköz: a személyes
levelezés, amelyet itthonról fel kellene vennUnk
mindazokkal, .akik ugy hagyták el ezt a hont, llogy
soha többé viszont ne lássák, Ezzel is szorosabbra
füznOk a kapcsot amerikai testvéreinkkel, akik
közül a new-yorkiak éppen most Unneplik az elsO ..-!"
ref. egyház 30 éves fennállását. Az egyház apostoli lelka papja, Takaró Géza barátom, a minap
erre az alkalomra emléksorokat kért tOlem, s én
azt tavalyi látogatásom alapján postafordultával
kész örömest elkUldöttem neki, hogy ezzel is beigazolódjék, hogy amikor magyar ügyrOI van szó,
akkor nincs felekezet, nincs oceAn, amely elválaszthatná az egybedobbanó sziveket.
A baj meg van. Az erdélyi magyarok, a felvidéki magyarok, a bácskai magyarok, burgenlandi
magyarok mellett olt vannak az amerikai magyarok. Az előbbi négy testvércsoport fizikai meg~
szállás alatt van. Az utóbbiak - erkölcsi megszállás alatt. S ki tudja melyik a veszedelmesebb
ránk s rájok nézve a kétféle megszállás közUl?
Mint HegedUs Loránt vatesi belátással mondja
mult század végi tanulmányában: .A társadalom
tagjait az állam határain kivOl is védeni kell. A
társadalom belsO összetartozandósáságát külső benyomások etten védeni kötelesség. Az Amerikában
levő telepeket el kell ismernUnk es kiterjesztenOnk
rájok a magyar állam és társadalom gondoskodását".
Kérdés : megletttlk e mindanylan kötelességunket azokkal szemben, akiknek itthon sztlk lelt
a föld s akik egy vagy más okból kénytelenek
voltak kezOkbe venni a vándorbotot. Ilyen sehhez
hasonló rekriminációk - ugy hiszem - elég
gyakran foglalkoztatták az illetékes tényezOk lelki
világát, s a nagyközönség is jól tudta, hogy itt
egy életbe, az elevenbe vágó kérdésről van szó.
De a "mea culpa- után minden csak maradt a
régiben. Hát csakugyan olyanszertl-e ez a d~ag
nosis, hogy nincs is rája orvosság és a páciens
kegyelemben elbocsátandónak mutatkozik, Hungária Anyánk több. mint ötven éve szenved ebben
a vérfolyásban, mint az egyszeri asszony a bibliA·
ban, Ahol ez a szegény asszony megtalálta a
maga gy6gyilását a Krisztus palásliának peremét
megérintve a Megváltó körUI tolongÓ sokaságban,
olt van a mi 'számunkra is a gyógyutásnak egyetlen reménye. S akkor az a zászló, amelyet e század elején Zseny József barátunk a 30 milliÓ'
magyar jelszavának védelme alaH kivitt voll magával amerikai véreinkhezi mint diadalmi Jelv~nt
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fog megfér"i az 66i hazába, kiterjesztve angyal~rpáloktóJ

az Adriáig egy multat-

megbUnhOdik.

boJdog-békés-munkAs és

szárnyait a
jövendőt

islenfél6 magyar nemzedék fölött.

,

Indítvány.
Nagytiszteletű

SzerkesztO Ur!

Mióta a hódmez.6vásárhelyi kOzgyül ésrő !
visszatértem li annak szép em léke föl-fölájul lel-

kemben, mindig azon gondolkozom, hogy ezzel a
hivatalos összejöve'eJ/el nem lehet megelégednünk

egy egész

es ztendőre.

KeresnOnk, találnunk kell módot és alkalmat
a

lelkek szent Olelkezésének- megismétésére. A
papiroson való érintkezés nem pótolja a baráti

kéz.szorltást.

A bércek fiai és lányai hadd álmodják vissza
magukat az édes otthonba J Hadd éprtsék egy-

másban azt az unitáriu s lelki egyházat, melyben
mindnyájan nyugalmat találunk.
Minél testvériesebb lesz a viszony közöttünk,
minél közvetlenebb az érintkezés, minél erösebb
az összetartás. annál biztatóbb a remény, hogy
.. lesz még egyszer Onnep ~ világon"!
.
A szélrózsa minden Irányában szétszórt hltrokonok egymást közelebbről megismerve sok
tekintetben segítségére lehetnek egymásnak.
Sokféle okot tudnék felhozni índítványom
támIJgatjsára, de azt hiszem, mindenki egyeté rt
velem abban, hogy az unitárius összetartás erős
bítésére szorosabb kapcsolat szQkséges közöHünk.
Úgy gondolom, hogy a .Budapesti Dávid
ferenc Egylet" szivesen adna alkal~t ar.ra, .hogy
évenként egy ülése a magyarországi umtánusok
tal!lkO'ZÓ Onnepe is legyen.
Indftványozom:
Minden év nevemberében Dávid Ferencre
való emlékezéssel tartliunk unitárius összejövetelt
Budapesten.
.
.
Hiszem, hogy indltványomat mmden hItrokonunk magáévá teszi s azért tisztelettel kérem
annak közlését.
Bartók Géza.

Országos Gyüjtés.
(VI. közlemény).
A nyugtázást a beérkezés sorrendjében, hálás kös'ZÖnelOnk mellett foly tat juk :
193. Csiky István (Nyíregyháza)
215.{)()(}
194. dr. Mikó Mikló. (Budapes.)

195. Csiki Pál
..
196. Kovács Perencné.
197. Czerják Pálné..
198. dr. Binder Emilné
"
199. Kampf István (Kispesi)
200. Faluvégi Sándor (Budapest)
201. Kerékgyárt6 JenO (Debrecen)
202. Jancsi Mihály (Ujpest)
~3. Belováry Istvánné (BudapesI)
204. Balázs Mihály..
205. Benedek Arnold (Makiár)
2()6. fekete Kálmán (Budapest)

300.000
361.000

142.000
193.500
400.000

202.000
64.000
:?8'~

.

~.~

.

~~.~

.

207. Osváth István (Budapest)
208. ~imon Dénes
..
209. imon A n n a "
210. Kis M. Tamás.
211 . Marosy ferenc (Szeged)
212. Székely Jtnos (Debrecen)
213. Dénes Istvánné (Budapest)
214. Albert Jánosné
.
'
215, L6rinczy dózsef .
216. Vértessy usztávné ..
211. özv. Wagner Gyulá né (Budapest)
218. GyöngyOsy Pálné (Hegyeshalom)
219. Ki. Pál (Budapest)
220. özv. Hajagos Mih!lyné (Budapest)
221. Debreczy Géza
•
222. Ádám Domokos (Ujpest)

100.000
HXHXX>
l00.<XXl
120.000
130.000
135.100
142 (0)
150.000
150.000
21 6.300
250.500
255.000

223. Derzsy Árpádné (Budape.t)

256.400

214.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

25.0CXl
58.(X))
6O.®
79.(xx)

dr. Kozma György (Zalaegerszeg)
dr. Ormössy Gyula (Budapest)

50 1000
500.000
Létay Gábor (Nagykálló)
745.000
fazakas Lajos (Máté. zalka)
785.000
Tiboldi Gyula (Szolnok)
1,250.0X>
Szász Domokos (Gyula)
1,500.(0)
Rend Aurél (Mező 'ur)
. 2,050.000
özv. Máthé Lajosné (Rákospalota)
115.(0)
I.-VI. közleményegyuJt : 61 ,072.966
Ez az összeg egyezik a Postatakarékpénztár
1925-ik évi 2. számlakivonatávaJ. Teljes tisztelettel :
az EOyhdzközstg Gondnoksága.
•

HIREK.
Telefonszámunk : Llp6t 974-24.
Istentiszteletek

a I6vá ro.ba D. M iDd ~ n n lci r '

d e

11 6 rako r az V. Ko há ry.utcai te mplomban.
~"'C~bAnez.uteai 611 rákospalo tai Isten tiszteletek
'8 !1Iyároo ulloe teJnek. A junius
·fki rákospalotai

'rf

istentiszteletet még mcgtar1Juk.
Esketést, temetést, keresztelést~ eg)' na p·
al öl6bb kell bejele nteni. Ed saját 6rd ek:..,bf!'1 tar t:s:t
~ill den lr. i tlZem elött. Hivatalo. órák : d . e. 9 - 12·lg,
d

u . 3-5·lg.

,
.
N6szlSvetségDnk Ulóst tart minde n 1.6 ma·
aodilt elliltörWk6n d. u. 6 6rllkor.
Lakésv41toztatás csetén ogy l e \'el e ~óJa po~
k 6 r űu k 6rte.lt.ést 3:1: új ei m rő l , hogy lapnll k.l t poli
to un ké.r.: be.íthe.. Hk:.
éb

Ha egy euládban bewJ;t6g, vagy .elf
tagja kórháZI, p".
b'l· támad , ha va lamely e.. al:íd
•' a " korHI h ozzá tartozÓI •ov' " JO O va gy t l. le 0 11 0 11

:uJ
,
61 hogy ·. me ny·
é rte. iWs/ t d k a lolkósú hivatalt e r~ • . r~ :d almat
nyl ro e r6 n k~1 t elik, ooy hltlHk te.tl·lel kl
J .

uenvod6 te. tv6roi nknok.

.

dó

Angol ór4k é. tánalgáe, \' \llal11lOt:1 ren r
Istentiutel etek tahtáS~ l~ n ~!;~'~k~:a "zeU~,~ ~e l 'bO~'
Mr. Jerem a
. J 2 óve n á t Ila.gyfou
toui unila du" "ylll c.k o~.'l~ tag IIj zán k M váro8 ~ba ll . ~
tO"lágu w h,szi ó ~ l,jltu lt bo . la
.
FbI>eu
mint a Né ,)8ZŰ VO lMÓg péu:l:Ugy. M\lle",bl:l:OU!;'; rt;. j ó
a minti,égó",,", mint ki vál6 :zakO:;~:'tllll k' Itogy
tan{i<;CY:t1 n vJgá lt " JUlIgyar" ordn; • • eJloráció' rogj~
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merrteni é, elismornl. Hogy ba re ndbe n vIL,n IL
kalua é, r endben 1'1011 IL lolkiiamerll t , ad n eln, a.
6 nyugodt Ulodod.oak .s. :\ttekint6 bölc8cuégénok
tőuönhetjüt . Ó a magy/l r neoue t leguagyobb j6~ .
16 6je ' me rt . ItlZ3jlott Ilcbéz próbák u t án - a lnl Ito: mi'ode n kocluhu ve ttetet t - a ,. d éli bábok hli.éte Viluaadta - ihuoagáoak. A rIt;le~ .!'dmok é,
IL ktiltéuot h:l.za"ágábó l igy IlJOiilotik Ujra II Ill ngyo r
reméoy, ég bold ogító, édel való.ága. ~t Olt . hogy
illll.iója végedáve l Ir. öt linkbdl tá,'ozlk, ha z até r ő
:rjAn kilérje lawooek áldll•• é, IL mi ('gyUltoe imánk
é. nercncsekiv'natunlt.
A budai du napa r t nél' templomának, ;. SZilHgyi
Dend-téri re f. tem plo!p DH'ghalt le lkéllzéoelt, Ray .
pál Bendnek emléltáre, MljOD itt-o röl'id je ll e ~:z éB,
melyet IL . KAp<>sdri !{e for Olá l usok !.apJM)a nc la·
lállunk : .A. blldapesli ro(ormátllB egyhá:wak gyá-u3
nil. 57 él' terh e, erÓB lll uu k4Ja megtörte aha tal:
mal szerveze tI' embert és lIaypál Be n ő teste ma
rojr a földé. De az eml éke a mié nk . Hirdeti nevét
a budai le mpIo nl, moly biiilr. kéu emeli t.ornyos ku·
poláját a Duna h ullá ml!.i föl é. Hirde ti nevé t az a
lok j6, áldásol, humá u us cselekede t, !lmelJye l egy·
háza, hatája é rdekében mllködött. Amíg építette b ·
ten te mplomát, lIaJát le. te IMJ8ankint al ászá ll t, hogy
leleroelte&lék munkái jlllll Kriszt uI. Igazi igehi rdet6
vol" a koporB6nál viganu lá8, a bónoel sze m ben
él6 prófécia i kiáltó Iz6 él útegyenget6 kéz, mindenek·
fölött pedig ldl', tele hiU.el, ne retettel é. S zentlé·
lekkel. A tanácl kozásokban bölcsesége, a kilzdel·
mell:ben lZolgálatkéusége, kifogy b ataUanűllzell"-mel
kedélye ét felU:Uen igazmondáaa a legke d\'t' Bebbjeink
közé emelték. Ore.aen maradt u6Bzéken még sokáig
fog uólni az 6 lelke éa egybáUlink, magyar UHa·
dalmunk életébő l - ba elkölt,ö2:ött il Haypál
Ben6nek a lzelleme nem hiányozhat soha. Emléke
a mié nk, de a lelke letené. Az 6 élete il el vol~
rejtve együtt. a Kriuto&lal hteo ben ( Kolo88é 3:3.)
& az 6 halálának u:o moroeágot kellett Bzereznie itt
a földön, hogy 6 a megtalál~ élet ö römét érezhe8Be
ott fönn u égben c. A mi budapeIti egybázunthoz
il meleg baráuág !üde öl Egy Dávid Fere uc tlgy'
leü ülétönkön feloh·ad..~ ia tartott : »Az evangé.
liumi béke a legf6bb j6c eimen.

,

,

.

min t a da lla mát J ózau pÜlpök i vikáriuI Ór 6m41t.6l1!.y.
.ze rzlltte. Ö römUnkre IZoigál, ba a nlsgunk eMUly
lZolgálat!oval tehetUnk vala mit htennek akkor
a mi kor az Ó h bát megny itoHuk egy még te m pl o~
nél kül l e~6 gyUlakezete eMU.
D'vld Fercncz. Jo;gyle t Unk má.juI 2 1·jki bezáró
1'a llá1011 flSlól,o tel t t.emplo mot vonlott., Raapi n'
Re r tl Mimi operaénekean6 gyönyö r U ~ne.ke, P06~
Murglt tanárnő I!I dr. Molná r Je n6 Anta l o rgo na·
Sikló..y
müvéaz o rgona. lzi.mai u la mi nl d r.
Lánl6
ír6 é l v"ze t el el őadása
m eleg
hangnIatol elté llyó tette a bedr6 Ulést. Az Ulés
utáni tiaz t(ljltá8r61, lapun k mái helyé n lIZámolnnk
b•.
juniuI 13·á n főleg a
Koháry.u tcai h:\z goud nokának lzámadá8ával fogla l.
kozott. Azonki vül az illkolJli év vallá.tanitásának
lltatil!dikáját, a coufir máció ról uóló j elentélt vette
t udomásul. Végül 5 tagn bizoltflágot kü ld öt t, amely
egyhá:tkBzlég a2: ő eú 50 (iVCI jubiloumi üO llc plléglit
e l6kéu itsc.

Kebll Tanllcsunk

A budapesti Oivld Ferenc Egylet tiszt·
uj itó Itözgyülóaét május ll l ·én l.1rtllt ta. Eh~e:;e ké·
pellt a. régi j ll8aon már ruegvála utottakkal ogyiitt.
igy alakult ki az Egylet ve:;eetdllége él ti liztikara;
Vlidnö k Ferencz József, un itáriuB pÜllpijk, ti ezt.c l e tl~ li
cluö tök dr. BorOI György éa Faluvégi ..iron . Elnök
dr. Nyirody J e n6, ny. egyetemi taná r. Alelnökök
özv. 'fábory Ed é ué él JÓzan Miklól. Fő ti tkár dr.
Cliky
GAbor. Titkl1rok Bácsi Mária él dr. Kováta
,
AkOl. PJnz(.árol Biró Lajol. Ellen6r Uj vá ry J..ászló.
Nói válaBztmállY tagjai : Biró Laja-né, dr. CBiky
Gáborné, özv. Hegyi Gy uláné, Deuly Károlyné.
Dimény Mózeané, J6zan MikJólné, dr. Mihálovics
Láazlóné, Pe rczel l>' lóra , Polgár Margit, Szokolay
Bélá né, T örölt Kálmánné él dr. Ű rm öB8Y Gyuláné.
Férfi válaBztmány tagjai : Antonya JánOB, Borbély
Albert, Botá r Hnol, Dim ény M6zes, dr. Go t bá rd
Zaigmond, Lász ló Gyula, Lászl6 Jállo,. 'Lőrin cz
Dl!nel, d r. Keméuy Gábor, dr. I'(}'iredi Géza, (Ir.
Zsak6 _Gyula él dr. Ű r m öSlY Gyula. T iszteleti u gok : dr. Kozma Jenő . Gál Mik iól, Grego18e n Luj za,
Buzogáuy Auna, él Dánielné Lengyel Laura. Ezzel
a leltel gárdjval fogja EgyJetünt a:;e 6sz folyamán
- htcn k egye lmébő l - megüonepelni XX 'il. éveB
jubi leumát.

A kaposvllri máj us i Istenti B zte l et ről ugyan.
C?k a »Kapoa\'á ri Refor mátusok Lapjából vettü k a
következőket : UnitáriDa bteDtiu teletet tartott a rel.
templomban folyó hó 16 jn dé l előtt J ózan Miklól
R e v . és Mis . Henry O. l ves a neve annak
pöapöti vik.áriul 6mélt6aága. Kap oI'I'4r va ros és a
az amerikai le lkészne k él feleségének, akik j uniuI
kö rnyék DniLáriua 'l'alláló. bh·ei ueretattcl ölelték · 14 -1 7.·ig kedvel vend ége i voltak a budapesti
körill f6pántornkat éa meghatott lé lekke l vettek egyházköuégnek. A .. Szeo lföld ön" jártuk után
rén' az ela6 kapouári un itarita latcntil zteletcn
hozzán k il elj öttek , hoV innon az .. Unitáriw IZentamelyet al el6z6 ref. l atentiu:tele tr61 bentmarad;
föld" ·re Erdól,bo menje nek megfátogatni azokat a
refo rmátta hi'l"6k il 'l"égighallgatlak. A fH:.lzéd alatt
h elyeket, a hol II mi valllÚlUllk büla6je ringoh.
mely Izép baoDyaágte'l"él volt az egyetemet!, miDded Ked-;-".
minden
idot
I!rdcklód6
házaspár,
embert efO'formin iWleló fltem szere te tr61, úgy akik m egnyer ték el.ó pillanatra az ember tetuéaét.
ugy éreztük, hogy egybeforrt a két gyülekezet lelke Clod:ilkozva, 6azint.e el ragadt:tt.bla l beirejtek mU-;-é'
U~aI1aDII~k a Suntléleknek a tdzét61 ét az ngyanazo n
IzetünkT61 kuJturinkról. am elyot..n e~ezetel épilleteink,
Knntu. kö~etéléllelt a vágyában . Az útentiu-teletcD
a Parlame nt, a Knrla, az lparrIlü vl!no ti Muzcum,
l. nr. Uj . .."'lIell:or II nerepolt;
HaJdu: Ári3 a
a királyi 'l"ár olad pillanatra elárultak nekik .
..Ter,mtM e. ora tóriumból, zendillt meg a templomi
Rudolfné, dr. Cli ki O!borne. özv. Pétertfy
~D:beÚ' Óm'lt6dga "'IJu elilmeréolét érdemel'l"e Mibál,
I..Qjos~é él d r. P.oyedy R6bertné Játt:ik é. hi vták
l. JI" n2CSOraoaZt.áIOIl h uuonnégyen veltek ré l:;et
: hallpU.ik .,-égig a O.ietkir J 61:1el re t kántor óket' Tendél(llI. Itt arrQl a uellemi 41etr61, a rról
\al énekelt .,Houád megyek Uram" e. lzól6éneket, a "kuJtur!ról" .zereztet tndombt, amit uiTUnkben
&lDelTaet al lU 'rdekelléae, hogy 68)' a lZÖV8fj;'t, bordoznnk. P.lutazáattk eJMt II h6 17-40 e.te 6 6rakor
a templolZlban N4növeU4lÖnk templomI banc ..
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,
versenyt f'tluduoLt. Uuto.loUUr:ro. tnok ~8 nue-,
a,U"élltlUlnlt Ilóp,ój,Jolbl'ln gyö nyörköd ö" nOIn.ak
• 1'c odÓffek 10111:(1, hallonl " templomot mogt ölt6
kllal:lu. óg6 lll, N'-bRI Jnbb Elok (!gyh4ai lr60k
IInoHJI~,

Jalt"b JdSlef nyug. otdőt6tan'eao. lAura,
JllkR," l f'Ó nto oporn tl neko,m6 llIindoukit elbájolt
1\lIo):6 ...al. Nugy lIollltI\ nrhlHgy 111\"'6.. 1 h",~di\
JI1tékn, ft Tlloj-nU pol~4ri 1":011\ llövendtlkeinok
DIC'ghRt6 ÓIU\ko, nklkot 1'06. Mnrgit t"nAtu6 ve.oleU
Óli ilf. MolllAr .To1l6 Antnl Dlelt ori orgona jAtókn
lr;'r"j6d6k windlllt fl '16p'l'i~et. Am ellyel 8lh·tlnk
II:tirUh'onnl 6hnjtotta vondógoillkot, akiket dr. C.ik !

Gábor ml.uid! lolk6a. Ó8 Saolr:olaym\ Tompn MArta
t\(1vti.;ijlt Angol 11)'(11"o11 . MR mAr "Adél)'t i6.rják
vQlllh~goil\k .

laltm 0111111111\ kiaMje ökot.
Rltk'n történik mllg manapsAg ilS Ilrubl' rrol,
hogy 1\0 h4naMbnn, lllUlem örömóbcn lIirjo.n. M6·
Ril! Uhlg\lI!Ott. velilnk ea" ritka eaot. Hódmes6d·
aArhol)'on Tolhwk köri kösgyillólell. Sok,fln ,·oltunk.
M'Qrt Qljl.iUQt I~ "I eá uy ok" i8, ll. 1.e:\u)' ~gyll:íxl::öa.
.,(lgt1l1: : Gyull\, Saogu..l, Uilb rooon, Oroslu\:1Il i. ellr.il1·
t16Uók: követe iket a gyUM.1'tl nl nl)yrH~gyMl nk 68
k:ÓII,' iloI6i kö.ó. ,R ~el \) 6 ra\'or lsto.nli~ato.lottol
kOlld Mk: n g)'UlÓ8t·, Dr. , iki G:\ bor ",\ll<,k o lt·. Ssó'
lIok volt va1óbflll':' AnnAk II n 61JUok ..óssólöjn él
"őIlükI' nnunk II munkAnnII:, Amelyot olTrgllotul ök
Tolt.uuk. A,a bl,Qutiutale' Il~yik ",ITotlogó Ma.o
Uoro. Áron tanító nk gyönyöril l'1ó16 6Mb ,·olt. lU
is órolh e tHlk, b ogy n nóp, n m ilvéui 6 11\)'1;:: Ó.
'ello, milyoll lUól)' oll nyit,jA lll tlg n, e mh nr lolkó!lilk: rijhlj~t, h Og)' na "Ige" w 61yob brn hullhn uou
_ bi, l olII.' \l\ kike lje u , A M.rg)'al:\s pont jai k ős ill il O'
" OSl)hII!Ok: : A kő ri folilgyel6 &01111110k: ,·á l"'I t:\l!ll.
l)itUÓIlY MósoI IlOl taU,igRlgat6 afi Át a gylllól! ('gy '
lumgulltjot fnl ilgycl6 gouduuk:k4 "!Ul\satot,t!l, AI O~'
I lil ri!~i jtlh:mt.ól!, :lwt\l~, ~gy é" egylu\si ~ \;' I él (l>gl,!lljl\
Ö&l!IO. Es t jö'\"ö laRunmkban egén t6rjedehudk'l n
fogjuk k ö.Ölni. A t llllilgyi jt\lollh~. III hiltQI:\k éli :1
"Alhl.tattilA\!. Alllipot.l\r61 .a:i utolt be n\ulolíll!C1t . AI
illUgn t6 t.n nne" nltnl UlI'i;1UJ:lpltatt Bl\lihl.tsy 6egó·
Iynk él II ,·ida.i " ltll:ll!oktllt6kl1ak jutl:\tott l\\'lljei
j!.l'gi1 r e k kiontá,,,, II lU ~J; dl\lórc Dc m jutott. nyIig:
tlij IIhlp It drMl!c, 81l rRbll ll btvl\n h ód l\J tlsÓ" lh:\r h Il1r t
lclkt..... ild"ölló beu.td o _ i\mclyooll t'gyh:\'I.I\l\llk
kll lli\ ultll OI wultjnh III ('111\' hn rcol!o k (I mlé k ' t idédo

II

eJ .ő

k Ullu yt\ill k ot, il 10,'1\ bb hll ll l:ll ll:
ASok, J ólIl," \'ik:\thll ' vnt:' IIIA !UlItt, h ogy \·,'gill
j Óhl16 boldog I!tr bJá lirll tljll URk AnlllU II j Uh'll('t uél.
I\udkor III Ilj gondn ok mt!&'· ll.In ..t Máig 1~ln ükló
,,;SN'g gIl lulllUktmk" II 97 é\'~ K ude••1óuuf "fill,
illik I\ NA t @ kedt miut. ÖIII fh\ Ul rg ő\\'Iolbb
1I1,jl\6t. ,Jún n Tik:hi"l w t\gulóko\l:\, N1ts.'· hlll:l'
lonl II gy b'lIgt\\\ ..oret ;,>l , :mltl.l)·1\ok egy c..ókjM,l\ II
bohloga:\g 1\6,·ttl.lon él'l~;"" irl\lr-'i kh~yi hl!lk ..h'clllk·
bc.tl I hogy 1I0ha i' I lIO h t' r'\'"lIdi.:lllllk:•. ''IQnlil~l kbM
hl\.lW.t hull djllk: , , ' .\ gyllh~. t kth'CIÓ ktlll'bti{~I OI\\l)!\ ,' in\g ,' olt mil\{\ ó.lllik fó.ll ..óllll b , ~1 U\d) ~,i. .
kti Qg)-lUatnRk: kMl\'"eltedt'tlk: lIS. t'&l' WI\lt ul'f'<!tli.
bt!c!I!IU'\ ...iTak:. Rl! lc ~ lt ó(lIDtuöy~":\.rb ('.lyi egyhA-.
ul\,I;)" h . tottj:li u l\k Ili rj i\t k: ouorll l ll1k meg. ~dI~~ 1
i. mC':l;ewl~k:M;Te lUtlk"ról, k ikll tlk: 1\(0\"1,' IUll llk l\j~
tlri'ik: lwIh\lEkt\\ YIIU ooloo \li l.\'(\ II hÖllme'lö\'lI.• :\r.hl'll.\'1
t~mplow ba. A. t!J;l'hblr.liu;Sg , ·tl'lIlt.'JI;Sgb,...,k lU.llOl-Il
il kG.aöuJllk: nlind:t.tt It tc~ti· lelki j ~ ". , :ulll b~n
~ .....ili!tUll1: . &tl.rt. drdow", v!:lh la.wetUlI . hic"

-

Ititl!n lt !\lt

'hiba leQw nJtu'c,

.

7

Dr• .Hosszu ZoU'nt.

aki' Dani bá nÓ'en
Ilmer
kÖKüntégUnk a Neantetl ..inh",h
,L
N'
Olluera•• .
ett" .. ,
okt v"ló hc ly .", S 6 il épon 00
ló
'Romóljllll:, hogy .gyilEUk lom fog Cllllódni a :'::ik.'
bRu . G,n.tnhUun'tc.
. Nyarl sza~.dság. JÓlAn Miklót:: pll.pöki
vlkl\fI\llI Ó8 dr. C'lki G4bor mi tnói lolU.. a fiai
G h llti nabaddgrB ' utAluak,

A Vakok Ornl\gol Inlóltlt<inok 100 éves jubilell,
m án t. h 6 11-1\ 11 ogyh1\IIIUlkM J ólII\n Miklól ptlt,
p öki vikl\rh19 k:épvitelt(l. Ogya uolIRlr. 6 fo g Imát.
ltIo l\dutli 1\ Vités tzék:. juninl SlO·ilEi 'fitéa avató
illmopélyón a Margituigeten,
Az erdélyi r ct. eg.1' lu\";kortl lot jllDiulI 19,én
iktl~ttll b o pii ~ pliki IlivatalAba (ll, Malr:kay $:\ndor
nj plllll)ökiit. A beiktllt<ltt l)U apököt Jóun "ikAriua
Uloleghaug{1 táviratban üd'föaöltc,
budllpellti' ~gybáskös.
légilukblln H O'IIIl v eUck ~\rvl\c8(t rát. A kenyeret a
nuh Mb hte llllok: g)'6grl'ilóbau 10\'6 JÓSMI MikI6, •
n é rőli u t o l etu :lIBIOtl.1', a bort. Szatbm Áry, PÁl afia
ndtn. html risf'l8on ffit'g 6rtc,

pnnkO sd

Dnnepén

Komflrm6clól iinnopilnk lUdoz~iimrlöll:öD

,

M lol"H foly' 10 K oh :iry·ulolli tomplonlbl\n, 17 fiu
éli 30 1d ny koufirmált. Aunyian, smidlézan
" i lE b iu! :lfi" fr.ldádbau mondotta am en nyien
ololött bO é\'\'ol as unitAriU60k !dDla volt n ndapoaton.
Á l (' Iökéni téa t dr. Caiki Gábor mi l!uiói lelké..
" ~gel lfl: ö i. OIttOltA ki II. Ilö'f on dőbknek as ellő
M\'r\(:8or;h~ Maga fi S iinllopély, amily eu egy811eni
01.1':111 lIIép ét {illetnel6 TOlt, I':mlékül, minden
kunfiruuU t. i'gy Márk c,"l\ ugeliu w o' hpolt DuMr
Hnoa ~g,- hlhi t:m AcIOI !\já udék liból. A 'I:o.nrinuál~~
I)(',lig c ml ék iike t. l\ F""lln~r tiilli Alap·ban II mcgtirl)·
kitoltté.1I: 9.000.000 k oronA\·:\1.
BöhOnyel hiveink l'ijMl bilonyaAgot. t ettek
i\hl osn lkés l~~gil kr"1. pilnköl d ihntepén 1\ perIcly
480.000 korom\vlll ig:lloltn, h ogy la lob dgo ak
ni\'c. lc.lkll e~y ,-u.hu, li' ö'"()te od~ példA I
Po!gArdiban i/1I11 6t ko\'esobb II @LhIR
ej~y h hk HlISt(~ oulopRiuak. JI\uiua 15·én m('gbalt T
Uürkr h t,d ll . A bl'is{lge, tümpluml!togatú h ely
lI ilmClIl\k :11 im llh:hbl\ll num\d t, i'l'i).\I. Ó 81 eg,r hb·
u:l k ig :u:i ll 11I'~~ge. t:Igj!l "I'olt. NyllgOO.jék csende-

.1
t

'1'11 [ Sémi Magdo, ös.v. S:\tui Lhal.suÓ l(lli n.l:II ,

lo'ó'rQuc.I J duef piil!j>Öktlllk 1I1l 0r.tjSl él R~~I . .. !lik.
lós u,411,do~ U\:lj\l~ bó 6 :\11 tartott:\k: OII kuroldkoll.
8dvböl g ra lu lál a ok.
n6hl\i homoN<l·
ÖZV. L . Sandor LajOS~é,
l\lm~$i kilai·

I

I

.. Ullk öl'I'egy'" dr. 1.. &\udür &11:\ .. egyhhl ~u~~
.
t\.
\t-S gO.lhl S3 evOlI . Of II
M'~l1lU\YJa .
\ll )11$
,
~ ....l.ldli II",tii Plipo~
BIllb,~hU\ w ilgh :llt. Ii!;.\' 8 1. I!" s I~ !IoO ,""8111'\'
és !;.1'O!rnlt'!keit éli \ltl ll kiil hllll\hg 8IIeN
• i
en..
hullot\. II t(! IU Ulő h :Ultja i .hl }\IIlMkuet.., ilgs

' Idol I ,

I

Harasztosi Törlik K'lmin

I

nyll~lI l .

Ulluutt

al ·

•
- 9 <'NIl lroriblm hou.u\
j\lllllll! S·:(n , o " ,
"I
'.boru,,""
.....
Rth
·
tá
t
öavegJ'(O nu .
" t'lll\' M1 (';:r I1 t :\1I meghall.
..
1l11 ~
c
!I~~'l'dUlll
,",od.CII 1.A!l l k ol hidlulr, :I &yilr lllil t'l. 6 II, j ' k a h
._
' --1,'11 "" " \'\baolók kös.öll .. CUI il
ro • 0 111\:"" gy""'~ ".,.
'Ik
Ili"",,
~
~". ulti " irllgj:\ 1 mi ill rihel y(lO\ /"
~néti.IUkol t\1lm.~oljuk ittmar.dtlö \"C.!Qek,
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K~dakat

STUDI UM"

.

I

Puttonyokat

KÖNYVESBOLT

Budapest, IV., Muzcum'·lu,rut 21. nam.
r clcfon:
Nn5')'rtut erdéJylekbOI
TeleIon
86-87.
alakult uj vallalat
186 . 87,
~tilkn1Un Uk szfpirodalml, egyházi és egyetemi
i,lIt könyvek 'raUéra. Ben erez és lu:!l li! minden
k:ll h3ló külfö ldi Ól belföldi könyvel és folyóIratot.
Vidf ki megrendeléseket gyorsan és gondosan elintéz

Boredéilyeket

szersz'mokat

I

Tragacsokat
Kocsirészeket
készitOn

BIRTALAN LAJOS

Vo, KélmáR-u, 21. Telefon: 5-34

kárpitos és diszitö

BERDE

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58.

hf\JOS

cipészUzlete
Budapest II. Batthyény-ulea 48. szám.

Elvállal angol t ör-, szalon- és filggönydiszitésckel
ttl\"i\bllá szabadon állÓ ottomán ebédlö-diványok,
ru~gany os ág}'tJctélek, m:llracok, abIakroIOk készit~sC t éa autók vArnádsál a legjutányosabb árol'1.
Viliékiek soronklvUJ pontosan klsi olgáUatnak. S~_
l1)"egek, fUggönyök megő\- ásál h a: olylaJanilásá

Férfl- és női clpöt mérték utan készitek. Javltásl ls
vállalok. Mérsékelt árak. Hó é8 sArclp6k szakSlcrQ
javUásá! vallaiom.

vállalom.

-

,

,

Bad.pest, X. Száz. dos-ut 2J uám.

ma es
•
Zlrmay

hvit.bokat poutoBsu k észítek. Le\'t:llh i"ás r:\
azonnal Jövök. Hitrokonoknak jlltáuy09 :fr.

tongora-, ,laol06- és harmónium-

Ki tünttltl"O J 903· ban és

1 9 ~6 ·ben.

FORSZT ANTAL
d jvat. éa orthoplid cipész

kéS%lt~k

pies I

mi Társaság

BUDA PE S, VII" DOB-U. 94-96.
(Magy. Szlnház közelében.)

erdélyi vonatkozAsll néprajzi, irodalmi és
történelmi kiadványai megrendelhetök:

Készitünk : A legmagasabb igényeknek
megfelelő uj zongorákat, pianin6kat és harmóniumokat a legprecizebb és legmodernebb
kivitelben . - Zongorák átalakitását, teljes
kijavitását, Mrözését, fényezé sét és hangolásál vállalják jólállás melletl.

HUdapest, VI" Vilmos csiszár·ut 55, sz,
m•• ~ •••

•

!

D....... •••••••••
.
•••••••••• a.

Két-, három- és négynyfistös

:• székely házi

:

szőttes:

: asztalkendOk, lörOlközök, konyha ruhák

:•

:

:.

i

stb. m cgrendelhc1ők:

Deák Miklós

•

:

'

hitrokonunknál

i
I

Lak ása: II. KER., TÖLGYFA-UTCA 14 :
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Etüstéremmel kitüntetve.

.
Prém János szabó mester ~

, ... o. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • r

·
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'

hItrokonoknak a napi árnjl olcsóbba" vállal
bárm;h~le tuhavarrást, lord itásl, tisztitás l stb.
•

•
:
•

: lakása: Budapest, VIIJ., Vig-utca 33. sz. .
•

•
.
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