V. dvfolyam. ~. 8l"m.

Budapest, tO'lG. "11\1115 h6

,

c,

'S~crlco,*IO$tg

68 klnUóhlYItIÍlI:

UUOAPnST. V•• I\ O HAI~Y- U1' l\. 4" II. 11M.
TclcriJnnllm : LIII;}1 074 - 24,

Ml'dll

p'" IlliUSlI bl,lIll GI.lrt kOIdondl.

,

-

-

"l!ld(\~

J Ó ZAN
M\m~AtA",ftI,

t\\cgJc1enlk h ~ \·o1lklnl .
I

lIotj\r Inml
Olll.Oltftny AllnR

llUHltcltsl llrll:
•

fh. C.tkl OAbor

•

•

•

•

•

•

Tordlll: IMIS.

" unU"rht.

UATARKOVl::K
1101'10111 : 1848.
f:lJYhtl HSrténcl6bCln, Ill.ckcll" Il1llyekell mondoClIt k l :,., O f8'1.él:ft\· ü.l ~s c10hb Enltl)' te, :!.lutál! egén
Mlllyllrol'Sli\gr" Ilhv~. hugy IUl ut1ltirllll ""tl6, bevett vaHAs (ruCCI}111 rcll 10).

Arckép.
~ 1'1,)

hc1)'cUcd lIIondJu 1'1, ~11 ~t! VC 1l1: kcrC$·
!!tltk 111'. én urr.:\mnl : A III ,,-'rc: AtllIl. Ur<lll1.

~'tlrtlllCI11, ·

ZsOlt. NXV II. S.

At Islcl1t s?hn scn~1 sc 1 ~lItI , .1\'\tlgis 11111l(h:nkOI' 11 1II 0f!n li'll'ul1dfll I1lcgrnjzolni törekedett nz
Orokkévnló vonós:"t. Veti cgy $zlklalül1l bOt, s nzt n IIIngn ke llér!! és hnsolllnlossngl'trn ronm\!tn,
TelstC!1I neki benn c nt crO, n klln rtl'ts, n bátorsdg ~s :\1I3Ildt's:\g, mudy II lIIih'cSl i véső és knlnp:1cs
ihlete 0101 kibontakozott. At, O 57.cmi!bcl1 r t!!k tU nlakok éli ck, 1ll01ogtnk és Ichelh:k. cg)' h e ly ről :t
másikrA Illenték s ke.;ycscn clfogndlt\k II nek ik fClojllnlott dldol3101. I-Intt\rkövci I1HI II1tlr egy mQZdllllltllln 1111111111*. Fcnnlnrtó StlOpoi Ul ill).!odo16 jelennek, I!s tlrnyképei rt bizonytalanság- kiXlébc
bnrkolOdzó l'ovendOIlCk, 111 1.: Iy nl. idOk mchcben rC!!tczi k. Itt vM unk nHl is kOtOllHnk ; merlo mulInt eltemetn !Ul m lehcl. Kikél ~ lrj ő h 6 1 tit és 11\11\1 cwtredes hngyoll1t\ny Uszlelclcl pamnc!:oJ,
h(ts~ijcl követel , OttlIndAsI éj.: :\Idm:ntót mindnyl\jullktól. I~t< cz jól is V311 l[.ty. Mc,'1 lIt:n~zi.:dekröl
lIenltc.dékro t tek II von~s()k, s:r.inck é~ olnkok 111:;51\11killl lt{\vöS vtllhm l son menn ek !II. M Ind kQ\~e
alJbb bcnnök ti n~tcrs Cl~lbcrl IntilIIIII, mcly kesz \lOU II !ö1'\,c.n)' Octilinl.!k c\lt:.ns1.c~rjllö~ k~g)tl.!!I~n
bthltd~8!icl &\)11(1111 és mlntl löb\) It gyöngédség, n S1.crClcl ldJt:s LlII.!J./, llOcsnMs lsl;:m crt:nyc, I11cly
ké.a't (I II\cgt ~rO hOnOst ki c u gcS7.lt l ő(h' e IImgdho7. fObrndul. k 'belcr!.! zárni,
Ilii és lógndt\s I'e!lenlö hnllglnvordból fgy les7. I1lc{tnyuglnló, &ks hormúnin, :unel nek
ár\6.n rlngtllOtvn IJoldobrnn ktrcsl n 1~lI.!k tll,1 nt AI'\:ol, tulldynck IiIknrébcl1 mcgMlj1t önru:l!-~1.
VI t\gosSÓ-jf ~s si\lclscg CIllCSttö hnn.;:\n Igy bonltlkOzi~ ki s7.nt llllos cjSl:tkdnn.k 11 'omasl ló .hon~~1}'3bOI Rt l) lmJllolhtlSlltlas, nmel)'l'c IIlt v!\rbkozunk, nklk !IZ Istcnm:.k on.:::\t elellOI fúgv:. nem koiJen
f:\b:l ll, nrn nybnn és C1Uslbell kc.rcsIUk, htmcl1I ti snj!\t emberi sdvilnkbclI , s ott n Isolt~rsl.J\'nl

cS

•

I

,,
~

cgylltt IIIcg is Inlő !tuk .
E7. 31 IS!iml nl'tkép 011 lehelt it\lhnltlllun, és't re \ l1 tl1 t\ 11l\!tISal ICI'1l1CSl CI , cl~r . SZ~p~1g:~
i:!lodt\jz\bon : l) "Irt\g tc\kébclI cs n 1~lck \l irl\gl\bnu. Ou lelJeg II könnyck ztlpcrtln hl nd~\k~~ fcm;t:,W;s
s'tlvllr\ldnybnn ,és of t ti !Hah'1ntos Ulosulybh.ll II kéd,'cs 11111011 alllk:\u: Otl l~oeg IlX Ct!C~ , I\ ~) ~~
k01>01I hnnkOIl)'\'cn cs 1\ IU'CI'1I1 ckcim el'Olöl thtt Mlló llemes lnlckolll, ntlHklJll egy NCll1l t:f . lj ,
vIm IlJtóve. Olt lebeg Ut i!ltttő tHlrl1lnk~tPI)bcll nt nr!l1ly ktl1:\st hu llllUl't ó kn/o!CI't!n és tr' n!!li
IW Qtlrl\n, TOr\lénybell'j~n és tesIN ölIOlI ~ Ig\:tI ,,;cnnyd tIltm mIII és mintklltll1pi kCllyer..:," '" •·t~1\I1
h "!lInl. c$illllgbn n ~s p,orslcmbclI, kO.,eI s ;,\volb:ln
1l1 illtlcniUI ,. • Ö t'Ök J!'I~;I~. h~ll" :::ilCI'CIlli, IQt\t \fltt\gosst\g, öktbcn scmmi SO 'c l~cg ni ncs,
i\kt\rhot\lInn tckhlHlnk is RcJd, 1I1 \ndcnUllUcn ,.iSS1., -vist<l1l " CICI. Ldkil nk o tó. 1I1t1)'hctI
"lllllo.HlkrölOdik II cslll:t.gós cSbolt mhnlclI rng)'og:h:n., . l\r::ldclbr::n is (g)' voll. S 4' !r::$.
1l11nllOrOkké I

UNITÁRIUS ERTESITÖ

2

Az imádság lelke.
(William La.,).
Nincs mds úl és mM az Idvességre, mini

ha Isfen ál/andó lakdst veSZ mag~nak o ml ktbelDnkben. Nincs kül6n út a zSIdók, kaUJn a
kereszlények és a pogányok számára. Nincs ~s
nem is lehel; mert egy az lsten' tl!Y az em~er.,

ség egy az idvesség és egy az ahhoz vezeto ut.
ts 'ez nem mds. mini únberj leikOnknek olthatat-

lan vágya az ~rökkival6 utdn. Ahol e~ a vdgy
eleven és elemi erőJet tlir kl Q/(ármely,kUnkben,
ott az eltévedt bdrány megkerúl és a jó pásztor
mdris vdUain hordozza azt. Ettől a vdgIJlól

•

•

sarka/va, odahagyja a szegény tikqzló fiu a
di,znóknak szdnt moslékol is vissza/er a S!al~l
hdzhoz. És ugyancsak ez az islenes vd(l!J mlvlh,
hogy az édes Atya már messz/ról megM/ja eLveszettnek hitt fidl, elébe me!!y, nyakába borul
és megcsókolja. Ez a példa napnál világosabban
megmufatja, hogy ez igy van a valóságban is.
Mihelyt ez a Szent "dgy mlbennOnk . felébred s minket közvellenDI az Istenhez vezet, QZ
Isteni lélek, az imádság lelke, mór mindjárt Q
kezdet kezdetin olt van meJlettank, hogy gyámolitson és gyöngéd szeretetlel és bizalommal vegytn kDrDl az életnek ebben a (antos, mondhatnám újjáleremtó pillanaIdban. Ezen fordul meg
lthál minden, de mrnden. Ez 'Q vágy Istenhtz
vezérli a mi lelkUnkei. Lelkünk meg elmerQ[ az
örlJkkéva/O Isten végtelenségében. Vele együtt
alkot él munkálkodik, nlintha nem is élne QZ
lstentöl kfi[lJnálló árnyék-életet.
Ezen (ordul lJleg minden. Meri ha ez a
vágy nem eltven, nem diadalmas, akár a zsidóban, akár a kereszttnyben, akkor a TlJrvény és
az Evangélfum által elrendelt áldozal, vaRY
szolgálattétel csak holl btlü marad. Nem ád új
eról a léleknek. Nem kapcsolja egybe a mi végts
voltunkat a - Véglelennel.
Ezen fordul meg minden. Mert az Istenben
gylJkerezó szent vágy és óhajtás, mint az imádság lelke, egybeforrasztja a ml ftJldl éleLllnkel a
mennyei harmóniával s meglenni mibennünk a
krisztusi éld legszebb gJlflmö!cseit, még ha soha
se láttuk volna is a Mestert magát . ..
- t!uk azok, akik .. eljlJnnek nopktletröl
és napnyugatról és letelep edn~k Abrahdmmal és
Izsdkkal az Istenntk orszdgában".
P. b.

Rigó Ferenc
szobafestő

és mázolómesler
Hilrokonoknak a napi árnál olcsóbban
ban vállal ugy szobafestést mint mázolást.
Lev elező-Iap hivásra azonnal jövök.
PESTERZSÉBET, JÁNOS-UTCA 66. SZÁM.

Csende. 6r6k.
III.
A. erk61cal JellemrGI.

Pontosan negyven esztendővel ezelőtt James
freeman elark It hires amerikai unitérius lelkész és
Iró öt pontban foglalta össze az unitáriusok hit.
v~lIását,. melyek közli I az e~yik ilyenformán hangzik: .Hlszunk az UdvCsségben, mit az erkölcsi
jellem b.iztosit. .. Mi is hisszUk és hirdetifik, hogy
lsten mmden emberben az erkölcsi jellemet nézi
s aszerint ad lelkunl(nek Ut.lvösséget, hogy itt e
földön milyen tiszta és jellemes élelet élUnk.
lelkunk sorsa fug~ attól, hogy lsten előtt
milyennek találtatunk. Helyénvalónak látszik tehát,
hogy az üdvözitö jellemr61 is gondolkozzunk néha,
egy-egy csendes óránkban. Mi a jellem, mely
üdVöt ád? Nem szabad azt összetéveszteni a hir·
névvel. a j6nevUséggel, vagyis azzal, amit
az emberek fe lólUnk tartanak. Sok gonosz
embert avatott már szenUé.a közvélemény, mely
egykor ~feszítsd meg- et kiáltott il legszentebb
ember fejére: Jézusra. Csak olyan a hfrnév, mint
a papirpénz. Onmagában nincs semmi értéke.
Értéket nyer azonban és arany helyett vesszük,
ha tudjuk, hogy megfelelO fedezet van mögötte
az állam kincses kamrájá ban. A jó hlrnév is jó
é!> becses dolog s bízunk is benne, de csak
akkor, ha előbb meggyő ződtünk, hogy a külsO
köntös alatt valóban nemes szív dobog. Nem a
hírnév, de a becsületes jellem szerez az embernek Udvöt lsten elOtt.
Nem szabad aztán az erkölcsi jellemet az
öröklött tehetséggel se összetéveszteni. Tehe~ég
és erény: két kUlönbözO dolog.· Ismerünk éles
eszű és gonosz szlvű embereket is. SOt az ész
tehetsége egyenesen káros lehet, ha hiányzik
mcl! öle az erkö!cd jóérzés, m('rt az ember ebben
az esetben rosszra használhatja fel lsten adta
eszét. A nagy gonosztevOk mind jó eszű emb~rek
voltak. Csak Igy tudták gonosz tervQket kltermelni és végrehajtani. Az éles eszúség soha se
pótolja a sziv jóságát. Egy véka erkölcs több~t
ér egy köböl tudománynál. Lexikon lehe.t valakinek a feje és ugyanakkor fo~yatékos a Jelleme s
nem üti meg a mértéket, melyen lsten UdvöSségre méri az embereket.
Nem azonositható a jellem a jócselekedetek
gyakorlásával se. Önzésből , érdekMI szoktak az
emberek jót cselekedni. Igaz hogy az erkölcS~s,
a jellemes szív mindig jÓ cselekedetekben nyd·
vánul meg, de vigyázzunk, mer! vannak látszólagos jÓ cselekedetek is, melyeknek fo,rrása nem
egészen tiszta. Ismerünk embereket, kIk egy
más okból vagyoni áldoztak ki~zcélra, anélkÜ,
hogy szívükben ot! égeti volna az emberszeretet
tUze. Csak annak a cselekedetnek van lsten elő~
értéke. mely tiszta nemes szlvb61 fakad. Nem
lett maga, hanem 'a jellem Üdvözit, amelyből a
jó esetekedet is fakad.
.
A jellem az emberi sziv alaptermészetét jelZi:
Jellemes embernek nevezzük azt az embert, kl
minden körülmények közölt úgy él és dgy cse·

ét
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leksz ik, mini ahogy élni és csel 7kedn i lsten iráni
való Slcnt kölclesséec parancsolj I. S vala mint a
smaragdon a zörd szin nem kü lső f(!sték, hanem
be n ső tulaj donság, mery a drága , hO természetet
jelzi s keppen jellemes embernél is. a jóság nem
k!llsO már, hanem ben ső lelki lulajdons'lg. Ami ·
képp a fugefa galagonyát soha se terem, hanem
mindig csak fUgél, a jellemes ember is mindig
csak Jól cselekszik, még akkor is, h a kára va n
belOle, meg akkor is, ha az igaz szóért betörik

a fejé t, vagy mint Krisztusi keresztre f(!szi tik,
Madách szavaival szólva, nem adhat misi, mint

mi lényege. Azért smaragd a 5m.uagd, mcrl tOze
mindig zöld marad, ég és ragyog éj féli sötétben
és déli napsugárban egyaránt. A jellemes ember,

akár kára, akár haszna van b előle, soha se csalódik. Az erkölcsiség követel ménye szive hústáb·
lájára van belrva s az égi betUk vona lai szivének
már olyan jellegzetes vonásaivá váltak, mint a
márványnak az erezet. A hermelin fehér öltözetének tisztaságára annyira érzékeny, hogy inkább
a vadász fegyverébe rohan és meg hal, mintsem
valahol sarba lépve keresse a menekül és útját.
A valóban jellemes em ber inkább meghal , min lsem lelkét, tiszta karakterét bármiért is beszenynyezze.
~
Milyen föl emel ő a hit, hogy az lsten az ilyen
em bereknek szánta a menny üdvösségét.
Dr, Csiki Odbar.

Amerikai Ma&ya rok*)
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Lelkészi hivaf3.'iom folytán, lsten jóvoltából
kétszer is jártam az Ésukamer:kai EgyesOlt
Államokban. Először 1907 szeptember· Jktóber
folyaman, amikor Bostonban az unitáriusok állal
kezde ményezett Nemzo;:lltöz i Va1lás')s Kongri.3z$zuson még Szent István király Magjaro•. .:zágát
kép... iseltem. Egy pódium on ültUnk s egym<l'i után
is. tarto.luk elöadásainkat Mac-'\ryk I1nár úrral,
aki a}c !(or még a régi Ausztriát képviselte. Mjsodik
utamra most egy éve készl110dtem. Ekkor _
sajnos - c~ak egy csonka ország képviseletében
mehetlem kl az Amerika i Unitárius Társulat 100
éve~ ,iubileumára, ·amelyet 19 5 május tO -17
napJam f~rtoUa k az öss:es rokonintézmények és
társadalmi alakulatok éVI nagygyú léseivel kapcsolatban, amint ez már odaát" beveH szokás. Történeti h űség kedvééi t megemlItem, hogy szere ncsétlen
E ~d é lyU n ~et az egyházi főj egyző, dr. Boros György
aha képvIselIe. Masaryk ezen a liberális találkozón
már nem vehetett részt, mert - államügyekkel
volt elfoglalva.
Ez a két út alkalmat nyújtott nekem arra,
hogy a nagyobb ipari centrumokban el helyezkedet:
székely-magyar testvéreinke! meglátogass:lm s
személyes tapasztalat útján győzödjem meg kivá ndorolt hiveink nek boldogulásáról, anyagi é" erkölcsi
állapolá r~ munka és kereseti viszonYol1ikról, amikre
• • J Ina ~S fe lolvasta Józan Miklós a Magyar KUIügyl nf&3s{lg 1926. februdr I!j-~ n 1arlott szakosztélyU\h~n.

nézve különböző forrásokból annyi kecsegtető é
megnyugtató dolgot hallottunk. Hiszen Amerika :
köztu~alban . s még inkább a fantázia mesés
berke iben ugy nerepeit, mint egy valósá
~tdorádó, ahol. a s~egény ember két keze mun~~~
Jáv~t me~alaP.llhatJa s~erencséjét, sOt a letört
egzisztenciák IS. egy kis önmegalázkodással é
azt követő nekilendüléssei új életet kezd hetne:
~a mástól ne!,", hát meghallotta ezt a mi népUnk
I ~ azoktó l, akI k e,gy merész ugrással már előbb
kl"'.entek szerencsét pr.óbálni. A jó rokonokt61
régi szomszédsigt61; hiszen csak úgy gurult ~
dollár hazafelé a kedvező kon junktúrák mellett s
a szomszéd k u n ~hój~ n é'l: új cserépfedél mindennél ékesebben hlrde •.:e, ho[!y csak ki kell nyújtanunk a kezünket, csak ki kell tennünk a lábunkat
hazulról s. azon nal mellénk szegődik a szerencse.
De meg blz?nyára felkereste a szegényebb országrészeket a hivatásos tlgynök, alti minden széppel
óval kecsegteUp. a hiszékeny proletár1, akinek
hátán volt a háza, keblén a kenyere. És az állam
ha mindjárt aka ri'! ,volna is népUnknek, ~l igaz;
munkaer6nek az Uj világba való özönlését nem
tudta megakadályozni. A csendör, a határOr itt
nem használ. Az a lelki momentum f:edig, amelyre
Tompa Mihály céloz Kerényi után kUldött levelében: "Nem állított meg a határnál valami? .. .
Honsze retet - ha azt ki tudnók mondani ! .. .
a nyo morúság állal közömMsitve volt, vagy a
mostoha viszonyok miaU a legtöbbjében hIán
föl sem ébredett. Idézzek újból ? . . • " Iskolába
nem jár Uak, olvasni nem ta nitottak" . - Pedig,
ha mint analfabéta megy ki a magyar külfőld re,
minden izo m erő és roboIra termett kitartás mellett
is, csak a lenézésnek és kisebbítésnek teszi ki
magát és a népcsa ládot, amelybőJ származik.
Szóval a belső bajok és ktllső indItékok, csalogató
szirénha ngok és mesterséges trafikilás egy olyan
lehetetlen helyzetet ten:m te~(ek a kivándorlás
lázának kitett néptömeg számára, hogy ezen már
se m az állam, sem a tirsadalom nem segíthetett.
011 volt a nyil t seb - amely ma még százszor
jobban fáj ~ a hazának testén j de nem akadt
orvos, aki a roppa nt vérveszteséget megakadályozn.
Ha pedig kuruzslókra bíztuk volna a gyógyítást,
az álJitólagos csodaszer, amelyet nyegle módra
aján lgattak, végzetesebb lett volna betegségnél.
Igy hát t űrnün k kellet s tű rjük talán m~i napig
is, betr a p:: rcent lim it nagyon kegyes. mlhozzank
(ezid6szerinl csak 473 a magyar konhgnens); de
azérl úgy tudjuk, hogy ez a modern n épvánd~rlás
egyenkint, családon kint, csopol/onkint még mmdlg
111 (. Ha 81: Eszakamei ikai EgyesUlI Államok kor:
mánya, fé llve népe nemzeti eiységét és ~rkölcs l
charaklerét, egyelőre elzárkózik a seleJtes~~b
kivándorlók elől oU van Canada, oll van BrazIlia
és Argentina, s6t Ausztrália is. És ezeken a
helyeken mind szilkség van. ?lcsó munkaerdre.
Olyanok ra, akik önkény t IlaJ tJák nyakukat az
idegen járomba ,ltol oU várnak, olt leselkednek
rájok _ a h~n lalanság ke6ervei mellett. - a
puszliló betegségek, az elemi csapások, ammden
humanizmust kigúnyoló lelketlen ilzérkedés, amely-
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corpus"-nál érzéken)lebbe n ő rköd i k afelett, hogy
T1~k S~~~lOr~llv~~~~:n:lk Ivi ssza az elhagyott sz1l10i • 1\ beCSület határai közölt minden polgár szabadon
mmdhl a
t:i.volság fl nincslck nseg, a mozoghasson, szabadon nyilvánithassa politikai
hajlékba.. A nagy ;nind ~gy-cgy áthághatatlan véleményét és szabadon és egyedflll clkiismerctére
reSl vct ~hlá n)'a
val[lho! az lsten hála megett, hallga tvá n, imád ja a~ ő Istenét. Földet kaptak,
nzt megmfl vellék. Hivatalt kapt ak , azt hlven belnlakadály : S,-d"cg;"" bcn kietlen puszta tem etőben c
...,
.
ti -l
•flhnmessz
;,okparlon
megslrata
anu , cgy mIIék. Pé nzt kerestek , azt megtakarlloUák. Al.
neill az
.
angol nyelvet megtanli lták, de a'l~ r t magyarságukat
korlmdl fa kereszt.
. tt
Ebben a sötét háttérben van ,Itt -o egy-egy m eg ő ri z l e k , mint ahogy anlOni Farkas Sándor is
mege mlékezik a dicséret hangján egyes korábbi
-tó
v'
ga""
laló
fény
sugár,
Uli
nl
Rembra
ndt
Cll), lII .
;u,
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valamel)' \' áll alk o zá ~ra ti l e lk~lkc t eszI e s c _ nem szaz e sz te n d őve l ezelOtt találkozott. Olyanokról t. i. akik nem t e kil~tik a hont csak l egel őnek,
ellenséges világgal IS fölveszik a harcot és gyöz
nek, jelen esetben boldogulnak, vagyont szereznek. hanem annak nemze h nyclvével és Osi-eredeti
Szép hAzuk, iizJetu~, vagy épen gyAluk van . Vagr szelleméve l egybeolvadni igyekeznek. Ideje lenne
szellemi ieren ktizdlk fel magukat az cl~ők köze, már az egynyelvU állam gyö n geségé rő l sz616
lIliIII fcltalálók és tudósok , nunl. a bánáti s~ r ma legendá t, a mit Szent Istvánnak tulajdonitanak az
za:;u szerb Prufesszor Pupin, aklllck önélelraJzából idegen krónikások, a nyilvá nosság szlne elOtt
valóban élvezett elolva stnm, hogy az ..ilres k~zzCl leleplezni IIlcrt annak tarth atatlanságát se mmi jobAmerikában partraszáll lalent~mo~ fl uból mlké~ t ban ncm bizonyIIja, mint a mi mostani szétdaraleli évtizedek nehéz kü zdel mei uta n a Colum bl<l bolt helyzetunk s az a meri kai Uniónak az a
egyetem tudós tanára aki az elektromosság tc re n törekvése, hogy a l egk U1 0 n b Oző b b fajokból, nyelilj fel fedezése kkel gazdagította adoptált hazáját és vckbő l. népelemekbOl, társadalmi alakulatokból
egységes, nagy nemzeti államot épllsen ki , amelyaz erubcriségd.
Ilyen lehctösé"ck vOllzol!ák kélségkivOl a nek pali amerikai jelszava nem poli tika i lermészetil,
tumegesebb magyar kivándorl.1s e l s~ hullám ait a mini a pa nszláv, pangerman, panromán, paniunin
szabatls. 'i aIJarc lelörése után, a mikor Kossuth és pansemi jelszavak, hanem humanisztikus. A
1;\nIJszózai ára az egész müvelt világ figyelni kez- huma nizm us lalaján állva óhajtja II benne gyökeret
cletie él magyar sorslragédiát s a nna k szerencsétlen vert elemeket a maga képére és hasonlatosságára
hajótöröll jeit kivált Amerikában sz(vesen is fogad- átalakftani. Min t ahogy ezt a mosta ni Elnök 1925
tak. Hiszen, hogy hazát csereljcn, hog)' uj otthont október 6-á u az .. American Légic n ~ nagygy űl ésé n
alapíthasson, ez az ameri kai consliluliv ala pmr- kifejtette ; "Nálunk teljes polgá ri és va llási szabadvény szerint minden embernek veleszilletelt joga. ság uralkodik" . Ná lunk nincs álla megyház. Itt
,.1 "Mayflower" zará ndokainak utódai, akik mi ndenki szabadon tá rsulhat és szerve-zked helik s
1776-ban a saját erejilk ben és Iste nben bizva, szabadon követheti a maga hitvallását. Oda csatmegalapitollák a purilánok közlársaságát s azt a lakozhatik, a hová éppen jólcsik. Ennek az egészleh ető legszélesebb em beri jogok fund amentumára
sé~s
közszellemnek köszönhetjÜk, hogy az
rcktellék, nem jöhettck cll enmondásba önmagukkal, amerikai dcmok rácia mintaképUl szolgálha t az
nem szabhallak halárt a tcrjeszkedés, a boldogulás egész világnak. Csakis ilyen fe ltételek, ilyen
ellenáll hatatlan vágyának, amely el ső s o rba n ők e t szabadságjogok védelme al att hivhatták ide a
mag ukat is em észtette s amelynek a segitségével ktJlnnbözö országok és nemzetek fi ait, hogy velünk
sikcrill hosszú évtizedek roppant küzdelmei után együtt egy hatal mas köztársaságot alkossanak,
nekik, az elsO telepesc' nek, lényegese n meghódl- a melynek mi mindnyája n, kivétel nélkül egyenl6lani és Uzembehelyezni az egész nagy államkolosz- jogu polgárai vagyu nk. - Oe amikor ide hfytuk,
szust, amelynek eredetileg csak 13, ma már 48 ide kecscgtetlilk Oket és elfogadtu k és magunkévá
állama uralja és védel mezi il csillagos lobogót. tettük az ök a nyagi és szellemi ki neleiket I azt
JÖllek már régebben s el e itő l fogva angolok, a nemzetépfté s nagy mun kájára fel hasz náltuk,
.
nek, hol~a ndok ~ németek, skand inávok, spa nyolok, egyiittaI erezzük , mily nagy és szent kötelesség
és fr illlclak, akIk többnyire kompakt koloniákat mi reánk nézve, hogy szabadelvO intézményeinket
kepedek s fgy kevésbé voltak kitéve a szelsz6ratás és szenJ hagyományainkat jövő re is csorbflatlanul
í::; el vegyOlés veszélyének. t::s jöttek a blismag)'arok
m egő rizztl k s egyill! élvelzilk a nnak szá mla la~
ak~kkel a ~icsOséges os~tr~k era megutállatta á áldásait . Ezek a k Otönböző ncmzeti, faji, valIasI
sajál l az.1Jukat. "Van aki Sirván mcgyen lij hont és kulhiráti s elemek egy nagy egységbe forrnak
kcr<.' sni a tengeren" (Tompa). t::s
egybe. Igy lelt a mi hazá nk a föld nsszes népt nck
- az inség zivatarja
gyújlGmedencéje. iti nyüzsög, Iti forr, iti alkol 81
Öket messze elsodorja,
ös Bábelnek mindJ!u bujdosója. Es mi megmutat juk
Messze tlU Unk a világba ,
II világnak , hogy miké nl lehel az etöcsoportoka!
Idege n nép Idnestáraba".
(Pe t ő f i ) .
•
békés, munkás. egyetért ő szellemben il nemzeh
_ l::; CL a. l O~b elem csakugya n megállotta a lIagyság uolgá l!uá ba áltllani. I!s minde nik erOhe.yc! a7.
)vl lágban, ahol megvalósúl ni látta cSopottl>ll n va n valamely becses és nélkll lOlhetclien
lelkének legszebb almah az ország demok ratikus jellemvonás, amellyel nnként hozzájáriJln i igyekezberendezkedf!s.é ben és a szabadság jogoknak abban nek II knzjOlét emctésé he:r:. De terméneteaen
a határtalan hszleletében, amely minden ,. I-Iabeas megkOve!eJjOk tOlOk, hogy li j hwjukhoz hfvdl:
t ' nár tékozló fiú
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legyenek és éppen úgy tiszteljék és szeressék
alapvető intéz~énxeit, ~int a Covenant alkotóinak
egyenes utódai, nunt nu magunk. Ezen felül a

többi

közömbös.

Jrhatnak,

beszélhetnek, amit

akarnak. Minálunk nincsen vaskalap. SOt örvendünk a nemes fegyverekkel vivott eszmeharcnak,
mert az erOt jelent, abból áldás fakad. Látókörünk
kitágul, értelmílnk tisztul, emberi érzéseink felül-

kerekednek az átlagos szinvonalon s egész életmódu nk és világfelfogásunk gazdagabbA válik."

_ Igy beszélt Mr, Coolidge, aki egyszerüségével
és nyillságával megér egy tucat diplomáciát. '::5
O ezt a lelki amalgamátiót át óhajtja ültetni a
népek és nemzetek testvéri szent szövetségébe is.
Ennek érdekében óhajtja mozgósitani

,

•

a

vilAg

lelkiismeretét. De a további idézetbe már nem
mehetek belé, nem akarok a tárgytól hosszasan
eltérni; bár nézetem szerint az előbbi paragrafus
ugyancsak a dologra tartózó, me rt mintegy veleje
az amerikai közgondolkozásnak, amelybe a régi
és új kivándorlóknak okvetlen belé kell iJleszkedniök, ha boJdogúlni akarnak,
Ezt a szükségszerűséget belátta az a jobb
elem, amely a mlllt század ötvenes éveiben
vándorbotot vett a kezébe s egy ezeréves ország
fOstölgő romjaivalleikében partra lépett a "Szabadság" kikötőjében, Még vissza-visszanézett az
elhagyott szUlőföldre s könnyes szemeivel s rebegő
ajkával imádságba foglalta annak szent nevét,
de az első hívó szóra ott volt, amikor 1861 -65-iki
nagy polgárháború ban az északi államokban a
néger rabszolgák felszabadltásáért kellett küzdeni
a déli Ultetvényes államokkal szemben, Egyik
forrásunk szerint az akkoriban még csak 4(K)()
magyar lelket számláló emigrációból mintegy
ezren (II. ) vonultak be önkény t a zászlók alá
és küzdöttek olyan oroszlánbátorsággal az emberiség szent ugyéért, mintha csak az elhagyott
Hazának a felszabadításáról lelt volna sz6 a
gyaJölt és megutált osztrák járom alól. Es gyö;tek,
Hogyne győztek volna, amikor Lincoln volt a
vezérök, akinek a szobra ott áll New-York IUnióterén a Washington és lafayette társaságában
mint igazi triumvirátus, S nem lehetetlen, hogy
még mai napiglan is ők kormányozzák az EgyesUIt
Államokat "by the people and for the people",És
Ok továbbra is ott maradtak, mert vitézi érdemeik
kapcsán arra is számlthattak, hogy az Unió szolgálatában szép csendesen többet használhatnak
az októberi Diplomára ébredező nemzetnek, mint
valami elhamarkodott kUlsO beavatkozással, amely
csak láncainkat tehette volna még súlyosabbá s
jövő talpraállásunkat még reménytelenebbé.
Azután azért is jobb volt kintmaradniok, mert
ezidőtájt szakadt hazAnkra az abszolutisztikus
korszak hanyatló idejében az egyiptomi szük
esztendOk egész sorozata, mely a kUlső nyomást,
a politikai zsarnokságot annál elviselhetetlenebbé
tette, Elől tÚJ, hátul viz: ebből a sanyarú helyzetből csak egy megoldás mutatkozott az eléged~tlen tömegek számára, Ez a megold?s pedig, a
kivándorlás volt, amely mint valamely IOségakcló,
amig az egyiket megsegíti, a nemzet nagy egészét

sz~morú
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tétJenségre és örökös veszteségre kárhoztatJa. Osszedugott kézzel kellett néznUnk
't
,
I
h
'
mm
veszt I e a magyar, aza a munkáskezeket, amel ek
ar.ra lettek volna hivatva, hogy ami bányáinkb61
fe~tsék s hozzák napvilágra a fekete gyémántot a
ml ugarunkba hasItsanak barázdál a mi ar~
kalásszal. ékes róna~gunkon habz6' vetést arass~k
!e, ~ ml kezdődő tparunknak a fejlesztéséhez
JárulJan~k hozzá arcuknak verejtékével s nemzeti
alapon Igyekezzenek megoldani a döntésre váró
munkáskérdésekel Mentek, mint az áradat. Előbb
csak lassa,n folydogáló ér, majd megdgaadt ,zápor_
p~tak, majd tekintélyes, höm pölygő folyam; ma'd
kiS nemzetünk arányához képest tenger alakjába~
!'lert a 60-as évektOl elkezdve évtizedről -évtizedr~
IlyenszerÜ arányokat öltött nálunk a kivándorlás
a 10-es, l00-as, lOOO-es, lO,OOO-es és majdne~
IOO,()()()..es turnusokban, amit az úgynevezett viszszavándorlás itt-ott némileg enyhItett ugyan de a
bajt gyökeresen orvosoini nem tudta. S ki 'tudja
volt-:e köszönet a visszavándorlásban akkor, amiko;
az lllet6 a dollárral együtt nagyobb igényeket
hozott haza"magával s, a világszabadság eszméitől
kótyagos fejJel csak növelte itthon a zavart és
elégUletlenséget s nem ritkán kovásza lett annak
a pökhendi, tekintélyrombol6 osztAlyharcnak amely
végeredményében a bolsevizmusban talált~ meg
méltó eszményképét. Mi csak a millió meg millió
forinto~ban ~azaözönl6 hitvány pénzt iáttuk s még
azt hIttük, hogy ez valamelyes kárpótlás az
elszenvedett veszteségekért ; de a hadi dugárú, a
meg nem emésztett világpolgári ideologiának
lassanöJő mérge, alig tUnt: fel valakinek, hiszen
nem azért volt liberálisnak csúfolt az az éra, hogy
önmagára előbb titokban, azután a körUlmények
kényszerftő hatása alatt nyilvánosan is ki ne
mondja a - halálos ftéletet. Diktum faktum : így
leltunk mi az osztrák gyámkodás alatt, éppen
akkor, amikor gyarmati mivoltunkból európai
nagyhatalommá fújtuk fel magunkat, egy soha
többé el nem oltható világégés következtében,
amely a csontjainkba rekesztett taz módjára emészti'
nemzeti létunk gyökerét - Igy leltÜnk mi vazallusai a nagy világnak, szégyenfoltja Európ térképének.
Talán nem egészen igy van. Talán keserű
a szám fze. Talán megbántom az édes Anyámat,
amikor róla Igy beszélek, de szomorú özvegységében, melybe "nehéz keserve öltözöU", 6 bizonyára meg fog nekem bocsátani, mert jól ismer
engemet s tudja jól, hogy amikor szigorú ítéletet
mondok, azáltal nem Ot hibáztatom, nem 6t
becsmérlem hanem azokat a fiait, akik szent
naivitásból, 'nagyképű ceremoniák között, politikai asztaltáncoltatásukkal idáig aJázták, .37 öÁrvén y
szélére juttatva vele egyUtI sajal magukat ~s, ~~e
kevés vigasztalás rejlik abban, hogy ehsmerJűk,
hogy mindnyájan rongyosak vagyunk s fgy
Hungária Anyánk is lemondhat ezeréves dlszes
dolmányár61, amelyen eddig I~galább a feletle
elsuhant nagy IdO fojtot nem ejthetett, Csak nem
fogjuk öt is magunkkal rántani a feneketlen
chaosba, amely körU!öttunk kavarog, megfosztva
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dá
kárhoztatva eröi nk
tiszta látásu nktól, zSlbba I ~~~nkben az erkölcsi
tegjavá~1 ~. ~e~:~:~I~:t, :melyet jóvátétel eimén
egyens~ y .
któl el nern dobhalunk ?! ...
tatán bizony magun
(Folyialjuk).

Lakás vAltodatás
kárIInk érlclJftéat Il'~ Il j
t06llll kó?bosfthoIlSUk.

c~etóll ogy
eim ről, hogy

l.volo1.61uponl
lnpunkllt pOli·

betogllóg, Vl~gy ('I!yéb
baj t{UlIiHl, ha val nmoly olJaJát! tl\gja kórhfu:i ápo.
JAa a lá korlll, hOl'.zátar tozói levéibolI vagy lol ulo11011 ór lollflsÓk II IclkóSld hivatalt or r/H , hogy
nwollnyirn or6nkt61 tolik ouyhfth o911ük t oati·](\lki
MEGHIVÓ.*)
ftíjdalml\t B?:.o ll\· odő t06tvMoinkllok.
A pUllfltiuaruenli Unitá rill!l I':gyházkör él"i
Konfirmáció. Májult IB ·{U) {tldozóc"Ulör tökön
des közgylllését 1926. jnninl 6-án ( \·alnír~llp). d.
:~n9 órakor t.a rt.ja Bódmey.?v:isárhet;·cn a~ IInltárma (1. o. I I órakor kC1.(Hi.lik II bllORU ogyluhköZIIég
Kuhá ry lllcai tcmplomálHlII IlZ 1,\7. lillllcpt'llyclI 8zor·
tilrgysorol" ,tlal . ~ . b
tomp loru ban • k u);'I'.tke?l1
.
tartálJ, amcJtycl (ol nőtt korua lép6 Hjniuk :17. ogy·
l Jstontintelet: Imádkozik Óll C~yh,"l.l e·
h!izközlJéi: tagj"j közé lelkilog jll boavuUatnllk. Ui ·
·
ond
dr.
Csiki
Gábor
misslIiói
lolkósz.
éd t ul
Ize
' 11·'1\;\
Borol
Áron
hlidmezóvbar
1t,)'1 an
. liikr61 Ily h'ánoAall vallom(tllt tC8%1I0k 611 olólIzör
.
•
•
Énevez t .
'
.
.
M
i a.
rétll'.OHUl ue'{ az Ílrvacaora á lcl(18aiban. Az l,nnel)ólye8
2. Elnöki megnyitó. 3. Mrgbl?ó le~elek. 4. L ega .
k lá !; "~0Is6bb rcndeletek Ó8 tön,óuyok. 6. Zal' beavatást dr. Cllik; Gábor milllliói lelkén végzi, a"l.
n:ti SF6talláC8; ÁrkOl (Hárolnszók m.) 1926. aug. áld~8t J Ó"l.a~; Mi klóa pUIII1Öki vikAriUII mondja.
Nem csak a lIúllőkut, de !IZ érdeklődőket is lU;; '
~9. 7. Köri felilgyeló gondnok vá l as1.I~Ha . .8. Espe·
resi jelentés. 9. Tanügyi jelentős .. ~O. Altalán08 ,'elleu látjuk. Május 12·611 ({lldozócllülÖrWk elötti)
uerdáQ d. Il. 4. órakor álta lános kikónlozós losz
liazújitás és képviselet. ll. .EgyhaZl államsegély
kiontása. 12. Svájci eególy kIOsztáIlu. 13. BaldácBY ugyancsak a templomban.
Prot. Alapltványi 8egély oaZtaléka. 14. Kérvény~k.
David fer e nc Egy letünk vallá8011 estélyH
15. Belsó emberi nYllg<liJinté2et. 16. Unitánus mlíj ns 2 1 ón (péntek) elite 6, órakor tartja. l{oll:í ry.
Millsúó.há% Bpest. 11. AdoptáláB. 18. Jndftványok utcai templomuokban. Fclol v/l.8 dr. SiklóIly L;ís%ló
(Irásbau elóre). 19. J övő közt;yii lée helye ó~ idej~.
író. Ugyanekkor tartja egyletUuk t iBZtíljltó kŐ7.gyU .
Délben közebéd J elentkezni kell május 25-Ig lését ill. Felhfvjuk m;mlazokat, ak ik: a Dávid Fl"
Barabás litván lelkélz afhl elmen Blidmez6vá· renc Egylet munkája iránt lirdeld6dllÚk, ti87.toljék
aárhelyt. CaatIakozál Szeged é.. Béké ~csaba felől meg jelonlétükkel a k(5zgyü lóst.
menetrend ""zetint.
Ptinkös d Unnepén budapesti toplolllunkball
Bndapeat, 19~6. május 13.
mindkét napon oszt unk úrvacsorát. I. mlpjáll pró·
B itrokoni Bzivea üdVÖzlettel dikál : dr. Csiki Gábor missz iói lel k6s7. úrvlICtlorát
az ElnökBég.
out: J ózan Miklós püspöki vikárius. U. napjá n
.) N. B. EgyhúkO ri kOli)'IUésnnkre hivatalosak a
prédikál : Biró Lajos lelkóBz úrvacsorát OIl1.t : dr.
bels6 emberek az egyházközségek kikUldOlI képvlse!6i és
Caiki Gábor.
az Itatgató Tanács tagjai
,
KUri közgyOlés. A dnna~i uamenti egyház
kör idei közgyUl6sét junins 6·án tartja Illeg Hlid ·
mezóváBárhelyen. A köz~yU l éat a 97 óves Kovácl
J ózaef kÖ ri folUgye l6 gondnok nyitja meg. Nove·
zetes eseménye en nek II gyUlélluek az , hogya kijz·
TelefonszAmunk : Lipot 974-24.
gyillée most fogja a t avaly lemondutt köri felUgyel6
Istentiszteletek a fóvá rosban é8 kör nyókén. gondnok dr. HajólI Bóla helyét betöllen l. Ugyan·
M ind~n vasárDap d. e. II Órakor a:!: V., K o háry~
csak ezen a g)' Ulélen általáo08 ti8ztújflás i. lesz.
utcat templomban. Minden bő második vaBár ' Szegedi , gyu lai és orosházai híveinket is olvárjuk.
napján d. u. " 6rakor a VIII. ker. , C s obá ncz~ Budapelltr61 j u nius I)·én (lUombalon) d. U. 2 lira
a t cai elemi iskolában (Kálvária·tér mellett). Min. 20 porci gyorfl8al ind ulunk ra nyugati pályaudvarrliJ.
deu hó utolsó va8árnapján d. u. 4. 6rakor U: ákos~
Esperes i vizsgáló8Zék. MájuH 23-29.ig
palotán a Kossuth Lajoa· ntcai ref. templomban
tart az csperesi vizsgálat. Debrecell, FUzo.gyarmut
("A" villamoakocai végállomáa).
.
ée Dé\"3ványa a vizIJgálat állomáeai. H6dmoz6váaárEsketést, te~eté8t,
keres zte lés t, egy helyen jun illB I)·én tart vizsgá latot- Józan esperes·
nappal elóbb kell beJelenteni. Ezt Baját érdekében viká riuB.
tartaa ~in denti Bzem előtt. BivataloH 6rák: d. e.
Lelkészek flgyeJmébe. JUI)i usban újra igat
Q- Ul.lg, d. u. 3- 5.ig.
zolni kell minden lelkérn:nek c~aládi á llapotá
NO.~~ve.~8égQnk legközelebbi Ulésére máju!! hlllyhaUidgi bizonyftvánnyal. A bizonyfh'ányok a
~O·áo, (caUtörwt) d. u. I) órakor lesz bibliama_ KultulJzminillzterium ll. UgyoltlZtályáho1. kllldendlik
gyarizaltal egybekötve,
'
közvetlenül.
~O áu Re(cn~~re_i nk pünköadi ú rv'<lclorában máj Uli
Kebli Tanács juniua 13·áll .. allárnap d. u.
IUt5rtöi:) elte 6 lirakor t (incIIÜl llc.k a
5 órakOr lellz a bnda.pollti egyházközlI4gben. A
templomban .
Gazdadgi Bizottdg juuiu" I O.óu (c.lilörWk) d. u.
ad .tAngol társa1gb minden h6 elaö él har. lj lirakor. aHitéleti éa NovelÚllügyi Uh:otlM:1gok
m I péntekjén J. u. 'h- 6.ig a lelkéni hi"atalbau.
pedig juniuI 12·'.0 'aztombat) d. u.5 ó.IIMllo%lIok.

HIREK.

Ha egy c saládban

UNITÁRIUS ERTESITÖ

VallAstanl vJzsg6k Budapestea. Aa elemi
jellolÁllolI: vizsgáját juuiu8 13-á n ( vasárnap) d , u.
il órakor, a közápiek:olá8oll: viz8gáját j unhlll 20·án
(vRsá rna p) d, u.
órakor tartjuk m ag. Az egyházközsóg Kebli TauáCII-ll n... olemiek viz'gájára dr.

a

Nyiredy Jen6 ős Lásdó Domol\kos tanácsos afiait,
a köaópiskolások viz'gájára Pál Ferenc és Szóke]y
Mózes tanáCó08 afiait kUldi ki bizt080kul.

Missziói útak. Deb recenben piinkösk másod·
napján fél 12 ó rakor ünnepi

'I

~

•
)
)

htcutieztelotct

t art

ós 6rv$Csorát 08zt hívein ek J ózlln Miklés piiepöki
vikárius a Kossuth -nteai relorm átus templomban.
Kaposvér. Mint múlt uámllukban is közöl·
tük máj us l6 ·án
KaposvArt hirdeti a'l, 1&ton
ijójót Józan püspöki vikáriu8. Az 1&tentisztelet a
rutormát.lls templomban 108:/: (vusárnap) d. o. 11 6.
Ismeretlen jótev6nl'k, aki 5 (lrb. l'ljtesta.
konfirmál ó n övondékek
mentnmet a já nd ékozot t
számára, eZIHon adjuk s:dvoe t.udom:'isára, hogy a
bibliákat vidéken konfirmált ifjaknak juttatjuk.
fDzesgyarmaton id . Sári J ózsef egyházi
pénztArnok atyánkfiának Lajos fiát május 5·én
elkette Józan vikárius. Boldogságot kiván unk: az
ifjaknak.
Ifjusági Istentiszteletet tart Biró Lajos
lelkész afia május h 6 30·án (vasárnap) d . Il. 4 6.
a Koháry-utcai templomban.

Az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács
májns ~·án d . ll. 5 6rakor gyülést tartott J 6zan
Mikl6s püspök:i vikárius elnöklot.e alatt·. A tá rgyalás ahi keriilt kérd ésok közölt. kiemelkedóbbek : az
E. K. Tanács elr, '1elte az 19. Tanáca új világi
elnökének "Választását a lemondot.t dr. Hajós
Béla olnök helyébe - kinok é rd em~s mutlká~ságát
jegyz6könyvébeu örökíti m eg. Dr. Csiki Gábor
misuiói lelkész bejeleuti , h ogy a Poog rác·nti és
Valéria·telepi állami lak:ísokban elbelyezett 6 - 6
egyotemi hallgatóI.. E ... képezi magját a Millllzi6házban lét08ítend6 interu:'itnSu!lk. Több lr.iaebb és
ré8zletkérdé80ket tá rgyaló be jolenté8 utan J 61.an
TikáriuB b~ elenti, hogy 1\ kullufJzko rmán y a rOllel·
khtüli kO.l~ru a sogélyt Illugvonta. Az E. K. Tau:ks
a. báró Baldáey "lapból kiutlllt 15.000.0000 K t,
részben az ogyhtí·tközII(lge k, réfJ-.:beu pedig II Ily a gdíjaI papok és papi özvegyok: segőlyéro. A li 19.
Tauács elfogadJn (lr. Tólh György kuria biró aria
vélemllny08 javaslatát. II Misszió bbra alapBlIllbályzatot, amely a Mi88ÚÓ·hh é8 az bpesti egyház.
köz8ég, "alamint az ogyotomos ogyház ViSZOIl Y{It.
batarozza meg. Ezt az E. K . Tanácsnak: jÓvlíhn·
&;yás céljából {elterjesztetto. Az állam8egélyck f(ll·
osztása II dr. Tóth György afia indltv állyainnk letárgyalása uta n a ID'ülés véget. é rt .
A • The Christian Life" cimet vise l ő londoni lap\ársllnk m oet ünnepli fen nállásának 50
éves jubileumát. SzClrototlel állulJk a köazőlltók
Borába mi is é8 ~h01l811Ú élotot e kiv:í: uunk. Hlzellomh
testvérünknek.
A Protestáns N6szövetsé, azövó- é1l vH rr6·
tanfolyam müholye ö römn)(~1 tudatj", hogy h Oa"7.118
fáradc.d.a után sikerUlt Wmegvarr:í:sra megreode .

7

lést kapo j, Ezzol mó(lunkball áll lIóhány otth on
dolgozó,
m olJékk.eresetro utalt nóted\"~ rUnk n ek
munkaalkahDll.t nyujtani. E1.t aZOnban a lelUs1.1
h i\'atalolr. h o~ intézett körlevoliink értolmóbun c8akil
II lolkészek ajá.nlatával jolenlkezőknek jut.tathatj uk,
mivel teljeson ismeretlon ogyénokro a foldolgo~andó
I\lIyagot, pénzbeli felo lósaégl111k miatt nem bfzhat.·
juk. A 8zöv6tanfelyam, mOhely is szépen miikÖdik.
Tanítványokat m ég vosznek föl (I. kor., Alkotás.u.
39 sz.) s ezeket a szöv6m ester n6 önálló mnnkásokká
képezi ki. Má r kéulet i8 van raktáron: kiváló mi _
nÓllég\\ 10ped6vásznak, törülköz6k, törlóruhák, pamut, len · és kender anyagból. Igen szép nói rubavásznak: kéBziilnok k iilöo bözó szinti. é9 mint.áju
1Z0gélyokkol, valamint. igon j 6minó8égU nyári férfir uha anyagokat is álJU eló a t.anfolyam. Mindezek·
uek: ára Prot08táns Nósl:övet&ég altruista olvei alap·
ján a log8zorényobben van megálJapítva. Ajánljuk
az intézméllyt a protestán8 közönség figyelmébe és
hitte8tv6ri támogatásába.

Az Erdélyi

Református Egyházker ület. néhai piispök.o Nagy Károly !lelyébe és örökébe. dr.
MakkNoY Sán dor t ool. tanátt egyházi főjegyz őt. vá·
lasztoth m eg egybangulag püspökének. A vála8ztlÍ ~ t a király i8 jóvábagyta. Ezzel a vála8ztás8al
az erdélyi reformátusok jómnnkát végeztek. Ismét
egy mély . itú, idtart1 munkáaságn lélek lett ve·
zetóje 3"1: erdélyi reformátu8s ágnak, aki , életrehalálra komolyaB veszi a Krisztus e vaogő l iu mát.
Unitárius Könyvszekr6ny. F:zeu el m alatt
azokat a k öny veket soroljuk rel, amelyek a buda·
posi lalkés:r:i hivatalban megrendelhet6k : 1. EUházi Énokeskönyv 40.000 K . 2. Vári A.: l :nád8ágoa·
könyv 30.000 K., diszköté8ben 80.000 K. 3. dr.
Csi ki G.: Hiszek ogy Istenbon (füzve) 40 , köt.v~e
50.000 K. 4. Gagyhy lJ.: Dávid Ferenc 2.000 K.
5. Vári A. : Miért vagyok én unitárius 2.000 K:
6. Gálfi L .: A je lenkor J ézusa 3.000 K. 7: VárJ
A . : Berele Mózsa 3.000 K. 8. dr. Vorz~éuyl Gy.:
Kriza J:ínOQ emlékezete 3.000 IC Aki a Kolozsvárt
mcgjcloo6 t UoitáriulI K~zlöllyL~ é8 , K.ores.ztén~
Magvot6tc szintón járatUI 6.hajtJ8, Jolkóul h ivat a
lu nk útján is megrendelheti.
Kov:ic8 K{llmán ko·
Kovács Klárika
10zS\'{ll'i kollegiumi
tan'h ős nej e Boros Margit 18 éves leánya :\pr.
. . meghalt. É
IS-án
!.Iete II.·
vir'g ól e t o volt .. . H'llá!a
',.
.
•.
• d"<
amely utolsó
perc
il vl r:'\g faJó hefl fl aU - . .
.
uó 19.
illatozni akar és kedveskodni aka r sZ1Oévol ·
l
BÓgÓ\'OI. Bár árnyókát oló re votetto az e~~lIl ~~ot/~
8~ak:\ja. - mégis váratlauul h agyta elorök t t
éb red ő, imndko"-ó lelke _ az imával ~lal.\ldt te8 e .
Övéi nek fájdalma tal:íljon egy paránYI \·Ig:lutalást
a mi sdviink réazvétébon is.
.
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I

l

.

I

J Iléhai

KökOssy Károly .

K ckő88Y

MI-

hály lel kéazU nk 18
~
h It E"ylltt
éves tia iipri1is 30 ·án Kolo~6V.ITt meg a . ki "'férJ.'
·· k
"'·111.101:16 szív II anyával , a
ó teZUII
II.
.IJI
. •
I fiában
IItáu legbilltlltóbb remény8égét ve~zlle til e
.
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Kádakat

•
•

I ~,

i\,

\:.

\

Puttonyokat
Boredényeket

KÖNYVESBOLT
Budapest. IV., Mu.zeam-körut 21. szám.

' :Ielon;

Na, yrtu t erdélyfekböt
T elefon
\ö--87.
.rakult aj vál1aJat
186 87.
' -'kmuo kák, s7.épirodalml, egybáú és egyetem i
(
..... :könyvek rak tára. Beszerez és szállil minden
,haló külfö ldi és belföldi könyvet és folyóirato t.
<leki megrendeléseket gyor san és gondosan elintéz

I

Tragacsokat
Kocslrészeket

"

készitUnk

LAJOS

-

kárpitos és diszitö

' 1

BERDE

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58.

hflJ05

cipészüzlete
Budapest JI. Batthyány-utca 48. szám.

Elvállal angol bőr-, szalon- és IUggönydisziléseket
továbbá szabadon álló ottom ~ n ebéd lö-<l.iványok,
rogganyos ágybetétek, malraco k, ablak rolók készitését ts autók parnádsát a legjulányosabb áro ...
Vidékiek soronkIvlII pontosan kiszo!gállatnak. 5z':#
nyegek, fUggönyök megó"ásál és n ol} l l l ~nitá~a

Férfi· és nói cipőt mérték után készitek. Javllást ls
vállalok. Mérsékelt árak. Hó és sárcJpók szakszerü
javilását vállalom.

vAllaiom.

,

es

Kitüntetve 1903·han éB 1925·ben.

Fo.RS ZT AN TAL

•

Zlrmay

divat éB orthoplid cipéBz

Badapest, X. S zázados-ut 21 sU.m .
Javitásokat pontoBan késdtek.
azonnal jövök. Hitr okonoknak

A

Levélhívásra
jutányos ár.

zongota-, pianiDó- és hatmónium•
késtlt6k

Társaság

BUDAPEST, VII., DOB-U. 94-96.
( Magya r Szlnház közelében.)

erdélyi vonalkozásu né prajzi, irodalmI és
történelmi kiadvanyal megrcndelhetók:

Budapest,

n, Vilmos császár-ut 55.

KészilOnk : A legmagasabb igények nek
megfel el ő uj zongorákat, pianinókat és harmóniumokat a legprecizebb és legmodernebb
kivitel ben. - Zongorák átalakitását, teljes
kijavítását, b6 r~z és é t, fényezését és hangoIa sát vállalják jótállás melletl.

sz •
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:

Két-, három- és négynyüstös

5székely házi

:

szőttes:

Etüstétemmel kftüotetve.

• • ,• ..................... --_................... _......

".

hitrokonoknak a na pi á rn ~ 1 olcsóbban v~lIa l
barmiféle ruhavarrást, forditásl, tisztitást s tb.

:
•

: . szt.lkendök, tOrOIkOzök. konyh. ruhák :
:
- stb. megrendel het Ok •
•

•

: Deák Mikló s

:

:
hitrokonunknál
:
: Lakba : ll. KER., TÖLOYF A- UTCA 14 I

~

:
:
•

Prém János szabómes'er

· Lakása: Budapest, VIII., Vig-utca 33.•Z•
••

•

•

~

