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Abiboros.
;; Tua tua átNgt."
~ Vezérelj. Uram, ~ngemct a Tc á.ldott világosságodda'" -

magyarul C'l a jelmQndala Ma2yaror&zag néhai hercegpumáiának, Csernoch Ján '.snak, akinek címerét minapában beforditofták
o!&zágos gyászban megsíraiott drága hamvait pedig kegyelettel helyezték el az c:u.Lergomi bJzílí~
&I.rvermé~e Volt ~bben a gyás ban valami fölcmel ~ EgéEl MaJ yaromág lerótta az utollÓ magyar

biborO! Iránt a hála és szeretet adóját Ott voltak a k ülönböző felekezetek képví.selóí hogya ravatalnAI ők is e!rebegjék a halottak ímá;áf. A halál m ftik uma elöú feltárult az élet je"-nlMége.
mely nagy vonásokban példázta minden hivó lélek sz.imára az isteni célkitllzésl, az örök krintusí
j~eáll, ,Most látjuk cs::tk igazi arcát annak. akivel pedig naponta találkoztunk, Most értjük a ak a

•

,•

tUkos Jell, a beszédet, amelyből áldás vagy átok fogamzik a mi réizGnkre MOl t érezzük a sziv~ek melegét, amely mellett a földön talán kÖlömböseo~ Mladlunk el, ha utaínk olykor kerentaték
IS egymást. Fény csillan ki a ha tál 8ötéljébót; hiszen az éjszakának is vannak CliIlagai, amelyek
annál fényesebben tündOkölnek, minél nagyobb, minél lúriibb körülöttünk a sötétség,
A gyaszpompa komor árnyai közül, abból a méltóságtcljes háltérböl ez a fénysugár ragyogott e~ö, hogy megnyugtassa és megvigasztalja egy kcstrgO ország népéi A Izakolcai kunyhó
mécsvIlága, amely mellell elsö beloít velé, ,Isli imaít mormol!, első miséjét mondá a gyermekbíboros : mert it már ott és akkor annak indult euo az eu'éves földDn ahol az igazi tehetség
előtt nincs korlát
'
, 'Tua luce dÍfi9~. , ... Uram, vezérelj engemet a Te áldott világos5ágcddal-, cs amit ~ért.
és amit várt, az isteni kegyelem meg is adta neki még életében. mert ifjui álmaiban ~ rem~nyelben
felgyula dlak az oltár gyertyái: , ami csak játék volt a gyer-neknek, abból a GondViselés , I~é~ny
segedelme révén egy egész életet beiöU6 áldozatos munka left , De a legfényesebben ~Ivlláglff?lt
oltár mellett is ott derengett az (; s~ivében a kunyhó mécsvilága, zz egysz.erO.ség, a , JámboJUg
él a hOség, amely minden bíbomáj szebben ékesíté a közéleti munkássá~ minden terén az ifI!, főpapot
7ua luc~ dir!gt! . .. Ez a három lati n szó tehát nem csupán Jelmondata volt a ml Istenbe~
boldogult hercegprimásunknak, hanem valóságos élet-elve : principiuma, Igazi nI8~~j~8~~ uuülo
"'lau~'·, amelynek veutése melleIt meg!álta és megbecsülte a mások igazságát is. Hn'cl ~ör~~~
általános szeretet es megbecsülés övezte a nagy primások méltó utódjái, aki agg korában IS ! 'J UI
lelkesedtJsel vállalkozott az apostoli missióra, hogy megerősitse hitGk~n és m.agyarsáfukban I~:
g~nbe lzakadt véreinket. A new-yorki ki ;(ötó ór~i szabadság-swbra IS ezt a láng~t 5~C!... f~iJ~
triztatólag, bátoritólag : .. Az Ur az én világosságom- - - - "És őbenne semmi SD UK06
csen _ _ _ " Gyujfsunk sirjánál uj szövétneket!
SurAu.fó.
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költő és az özvegy.
A
.' (1oe : .oynmmcskosár· - L V.)
Oft
Tu l s /da s, a kIJlf6, gondola/aiban milye"
dmern'w: egysztr a Danges parl/dn s Id/galo I,
Ut/a vitel/t nol I1ppen arra viII, chol a halo/takat
el s:bkldl.' tgdnl.
•
M I nt, mentlrgilt s egyszer csak tgy Qn~epJö

luhdba IJII/Jzött asszonyi ldl elhunyl (Ir/Illek
k/Mm leleme me/It!!I.

Az 05,(Z01l1 {/J/kell, amint ésuevette a klJlidt.

Iyy szólt : ,Mes/er, add ,dm
dlddsodat. h(lgy éli is firjem után mehesstk oz
Igbe",
~ Ml,e void ez a nagy sitts/r, lednyom 1menhajolt I'lótte s

klrt/fz/e Tuls/dos . • Hdl ez a { lJ/d nem azé a jó
Js/ené, oki Oz egelteremté?-

• N(m is annylro az égbe I'dg"om bl" mordá az O$szony•• Szlvesrn Itt mart,dok. csak
add vissza fülemet",
Tu/s/das mosolygott. 11. megnyug/alfa a7
(Jzl/tgyli,' .,Menl Jloza a te hdzadba, erertrekem I
Egy hónap nem sok s mig annyi sem telik bele

te meg/atá/cd fér/fdet" .
Az asszony jd reminys/ggel (irt meg elhaQyoll oftllor dbo. ITu/s/das naponta megldtogatla
öl s az odarel valókról brnélt neki s addig·addig
v;gasztalta, mignem aZ (Jzvegyasszony szivi. esor·
t1llltig meglelt i gi, szenl surelt",me/.
s

AlfH n' ull el tg y pdr hét a Jdidolmas talá!ko.' ds dto s a s zom~z~doknak is ftllDnt a nagIJ
vdltozds. EI!J·t nklnt j tJtltk is kérdi zósktJdltk :
,.Nt s hdl jd asszony megluJóltad mdr a fériedet ?"
Az DlVfOY mosoJyogra vdJoszolt: Meglald/-.

tam".

Mire kivInc ian kérde te vc:lamennIJi : "No
és Irol van fl 1"
ifi a ,zivembtn van Oz én uram" - mordd
az asszo/ly. "Lii, kben rgyek vagyunk mindörlJkké".
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Egy: ilycn pihp(iló vizitAció Illklll mbal
'
loer Q] \
r~,'i ", t-:"nn(II
o II", itOK! . fl. Im,IAC.16 idők' kiv!JIl..ll lnaih<n
1>1:1 "lllll{,,'YnrONlMgl r(lllzckbCIl lev6 ecclél.ll't\1r.
lőn l'Ryllúzi 111.crVc1.ctbc tölllőrüljctlck'. Nhhez ',u kr..
nllt.k\1lt Illeg l 002.OOu Uuda.pcllt. 6~ékhul1ycl a. DP"

k

I IU'~
' ~ J':gyb(izkör: i'K/lTlnd hen It. IXUlla
·
I IHr;nmCII
nlt .. flll
.'
A'
Wbbi l u ujt6.li\ls <'Sylu'izkö r '(':r<lólyoon
' lk
""
~O
van 6
(Of,l y u L<CIICII t. ezer lelket st.'i.lIllfll. "Mi itt, e hben a ha

'I.!U"és:d.I<Cn mlllwgy 10 eZr()1! v~yullk'.
I
, A 111,ervozk'odl:" nlklllmÍl.\'a l köri feliif:,')'clö gOnd
1I0kok nnk mcg\·:\Itl.6zhlttuk : nél,ni va.rgyasi D á i
Gá.bor bó ró, k'6pviseIGM.zi "Ielnök (is li: o v 6. c II Jóum
volt, lu·.Mlmczr)vfLatirhely i t:~gl! ...y(uO/l !ls röl d l ' . _••
. nB "
..
1I.r...., ..oll
,·
II.k I 1I\1I1~.,
VC" 11{!'s:{tJj~y6.n, hWn kegyolméből ma is
é l II ~nlll.Il ebben II l:te.:robcn ill "clünlt! cgyüttr imá,dk07,ik!
még- n ~ ut.ol.6 W ek"'.ctv{,klbc n is Any ~~enlegyhá:1,unk
éH édes ~ung}'nr 1J1l7i11l)t }:.t.vhért és bol dog~áyMrt. lIti
pedig, nk1k nl. ö .oot('gngy1l.L :lggod6 gyonnoki 8~.cret<Ct•
lel v(l8.!17.1ik' körill, Ilú nt éll im{oo"kozunk érelte és en no
n~ t..hitn!.os é,"túsnel( :~ Ilatiw;1l. nlnlt vesf,ünk tudomást
Mról, hogy 'lI ~i ltn@Y plLt.rolllllllmkb.t II Korll\.1nyz6 Ur
Oft5méllú!l6gn kő~c I6bbrt51 n 'kö:..élet kr':n SlIen.el.t (irdamei c1ismcréllcli l ml. k~r~ kormányfölanlilliJosullk Il eVl'zto kt EiJbt5l 1\ kitün{tltésl)ól ogyllá.:t.unkra is C!>ik
c~)" sugár, lti9zcn o. 1ni K Or.'LCfi JÓzscfü nJ...1)C.n n. maffyn r
cmbort és II Ici kos egy1liLzi vezelőt eh'álMztani nem
lehoL: II nk~ ugy 'bcópitotte magá t éló k l'! gyauá.nt isko·
1..\ink'Ln és k-mlllomainkba., flZ minden oldal ról csak
clisUlerést érdemcl.
A SZCl'VCII"k'e<lé3 ILlknlmá,\'lL1 csl eresnek lUeg.áJI\U ·
t·alott J (n !'n Miklós. IJl.ldn.pcsti unitó,rius lelk én ,
I\k~ ezt IL p or.iciót fl. hat éveulr.ént bovezetett tilztujilá
80 ~ során is mcgl:nrloltll. Sót I!)20 julius 4,·6n a
lI ÓC:lmcző\'!lsft..rho lycn' mcglnrtotlt évi rendes k"özR"yil'
léll hl'l.l6.r(\zl\ll\ nll\pján piispökí "ik.4.r1ussá. lépett cM.
hog)' II nngy öe9~eomlá.s !I ltfIl retl.nkl>7.a kadt k6n)'szc.r.
h('\)'7.elOOn " békédiktl\t lllnok ideiglene/! u ralma. lllntt
iH l<'Syen vn la.k'i , nki u C8OJl kll-orll1~"'gbftn ftr\"l1n ma·
\"luH. ullH!l.riue <'(;"yh:hnl: li~i jogoll k'lipvi.seljo 1I7. fl llnUl'
k'ormfl nnynl fs f n 1I.;'-v6n)'t'90n bevett fe le kezetck egy'
Idilli főh ld.ó~flj.:'lI iva l SZOlnoon. Jlyen idwyu m~k'Öd 6 ·
s(.(,rt.• ny, ogyht\ú Net wr6n sv.orl.ett érdemeit n 1{nr·
m(~lly1.6 UI' or6m(']!6sllga. il! l'Iis mert,("l k'cgyee k ézirntb3,
6s II pOlg6.1"Í SigHn m '1.1Iudis ~j6nr.16k'ole:\8a. t\Hal a. buda'"!
pl'BIi lI uitfl.till/J <'HyM:r.k'öMfg 60 6vc9 jubiloumli.vnJ
k'/lflCs olntbao, IIn)l'lyol, multi év 81.ept oo1ber 2r;·~n 16·.
Ick'emdö 1ó1"1.~sck kŐ1.ült iilliink IOCg, köriHv 6vo I\nftol
Ill11l'l"ik":ii 69 (ll'(lólyi llih"okomunk tis helyIJoli ösn09'
fclck'cU'ltek kép"ill<' l őinck tost"ód !án('á,t61. A magu
k'iUintct6s61 t rgyhállff.m no\"6bCn e hrlyCIl is háli\. .
kű8llönelet. mondok.
, Nmu lohet célom , l letgy II m.a i ~lcnM8clll k'nro~-6bo.
II lefOlyt XX\'. évrGI k'tónikAt ndjJlk. Csak lsten m'i n
VIllő mólyi!(-g<,s lllLlu(.rtellol 1.'1l1litcm fd , h· gy fl. rópásztor. nkinok szivóhez eleitől rogVA OIYflll közol lU·
loU nk.' ÖS87.CS gyüleko~oloillk, II ki"fLlt Budapcs t ,nllll'ly·
nck' G "\Io lt. 11\\ e lllö ml."lIi68 pal>ja, - m,~ is \.Q ljCS sr.el·
Ir mi rri8so86ggfll;i)11. ordélyi k'Özl){mtbnn oz idG sze.rin
kil'ónato8 lIJagy tnpinlntti\ t ti~ kri!l ~.t\ll<i tii rdenune t le«eit oli l~ R'(\ll(l jlljn~ H1.olt ('g(:S7. llyá.jnt, tohM mi nk'ct
il, Ugy, l,ngy ctlllOildhnLjuk mi iij cgyh!l.zköriluk ,XXV.
ejTCI rounAU.6at1nll.k' rorduI6 I)On~j6.n ft költő nn.vu.ival :
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,Aki kcz.dl.c, az végezl" be .. « Az itteni maradék
UllitáriUIlOk' egy szivvel lélekkel ,-eltek ré,n t mult
(jeszel Kolozs,-ári. 1l:tOIl II nép ünnepen, ahol L."'ílJéni
.F ercllcz Józ'cf uIliláriu8 pü"pök' OméltÓiiagálJak ~ikQ
rl'kooll gawag óo éves !JülIpök i konn4nYl".1aát ülte m~
Ilo ,k'é t 'lJ}lI(;"yar hazlI.- S bi:roily, hogy 3. t:l\·a.szfélen a
92 éV(,8 'patriarcha. euJyos betegen feküdt, nem mh
wmplomi oltár, nem volt házi tüzhcly, abai ne boceájtQtt.ak' volna 'buzgó fol~szt az ég Urához min·
d enck', akik elútt mindenn.,1 becsesebb a magyar tOr·
U'uelmi multIlak' minden 8:w'la II közte az az aranyfonál, amit az ú lennk'Ült icIke jelent. Il mi s:t.á ulUukra._
lfég egy któnikai OOnt. Egyházkörünkkel egyid őll, OJcrt l002_oou (a Homoki Lajos cpcrfá.jálh1.k áruy ék1\.Jan) ala.kult meg a. füzesgyarmati (J'Wk :!s Ul.)
cgyházk"ö1.ségüu.k is, mtllynek hivei példis lluzgús,~
Kal kitartanak ar. uuitluius hiteszme lllelle tt s annak
jal'ára számok'lla.u n.lig kifejezhe t ő 8zép áldoza.tokat
hoztak'. Tanu rtil. a terulJlom (ill ~ iskola a JXlrochiával
"81IZ a szivea I'e~ég lá,t;ls, mcJynek' javait ar. öszi
haraugszcnt.déscll ,is k"Ö"töllli óbaj ~já.k velünk. amiJ.;.or
a hadbavollult r(ogi haran.g helyett ÖI~tött uj ha~
rangot fogunk' hlen segcdelmével fü lszcntelui.
Amikor II azervezkcdée 25 hvel e7,c lőtt meglőr
t.éut, . akkor bizonyára eellki köt.ű lünk uem godOlI.
lU"Ja, IlOgy iueni egyllfui szcrvezetűnkllek némiuemű
őuállÓságllo fog id6jártávnl bckövetkctni. 'S s a. IX, egyh:'n:k.'öl' az élér e flllitott., uj szervezetbe!l wCj;:szabott
Igazgató 'rauács3. c sakugyan egyl.Játkerület i funkciókat
lÖl1. be ts ime au.nak egyhá2i elnöke az 1926 (wi
l:Xll. t. c. alapjáu meghivást nyerL a magyar Országgyűlért FeI9öM.zába. S ezáltal a.z egész unitiri1lS egyloálnak', min~ t örvényesen be\'ctA. felc kezetnek ősi tőr·
t f nelmi jogai II törvénybozáa terén houorálta.ttak'. 'l'örv(' ny szerint at eb'YlJá.zi e lnököl, halálozás, vagy lemon
Gá.!> esetén, ebben a közjogi ú.11á.~bau a z Igazgató Tanács világi e lnöke fogja felváltani, Ez az állás lechni·
i1:ai okokból ez ~d6 ezerint m6g nincs belölt"Ve; do
remt:lheUíleg IIz 687.1 üléil8zak'ra má.r ezt is e : inwzhctjűk
Itt jegyzem meg, l\Ogy lill. orsr.ággyülés mindkét báta.llak' megnyil.áHa alkalmá.bÓI
, (W2i ja.tlUár 29.) buda.IJu li lomplom u nl;:ban űnnep ' i,sleutisll.t I tet la tottuOk,
melynek' végezt.ével o. llivek spontán űnncpl( sberll!:ésr.e
sitcu6k' II Vikáriust, ILki ~. vidékről " egyes jóbarátol..'tól, a mostanában elb~yt Prof. D. J. E Car·
penter oxfordi tanártól ia meleghangIl üdvözletet. ka-

po"
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Az uj SterveUltet tehit, mint. magasabb e~)' h;izi
kÖ1,ületet, amagyar kOl'má.ny ill tudoru!ásul vette. 8 ezen
az alapon történt, hogy az O. F. B. a magyarors~i
uu itárius egyMízat is me grelelő röl<lbi rtok'hoz juttatta
amint ezt mult é vi jele lltése{Obcn i~ 1"észletesen megemlitettem. Ennek' n földbittoknak 6llnnu részról le('ndG megvMtásá\'al közelebbr/Il a m inisztert.ana.c.s is
CoglAlk'ozott .:. erre vonatkozó rendelete megejlent
'" Budapesti KözlőDyez hi
ssÚldnában. Bá" a
dolog ideig lenese ... rendcz"Vo nincs, II Vikárius éh'ez; ős
nlegrelelú módon llasr.nilja a birtok jÖ\"edoIJJUJt, melyet II jóték'o ny és reprezcntációs köttségek év'ente legalább
liO a'fioZll.IClk
~rejéis: felomésztenek, Remélllct.úlcg }ö,'6 ilyenk·orra m6.r clhelyethetjük u. birt..ok
24 pontján ahivAlalos (.M .U.E,) m6tlU'U t s polgá.rdi,ban
,

•
3

t.utandó )öv6 6vi .ö~'Yülé8t. köve tő
hat juk' '" birtok be)6.rását amel, ü:1"<!n rnegtactk-°Zb"YU
o -" 8
' . már ' Dloat jó el 'epl aktusr. a
tagJllIt.
te l megh ivom.
ut..
neretet..Mult évi h6dmC%úvá.aárbelyi köri gyülé;~~'
1lta~nos tisztu jit&s mellett, megválasztotta kUjjn i r~~
gOllü llok'nak D i Dl é ll)' ,}JÓZt:8 po8I af6:ga t!3l6 · a
akit
D' •ebbeli az úllásáoon az E • F6tau.<"'"-. meg 'IS er. ~ ,I tel 'tImeny MózC$ afuL a bh.ua.los eeJ.iit '9'6 n ' _ ,
t t II I
~
0\. I •..., t'
~ r, o.
gazgl"l tó Ta.u!ics atine e16t1 le is !elt.!. Az .'l
\'Ilág l elnöksége, et a szép (Js d iszes " "a~. Alne , yre út
egyhan:;ulag I'áwztottuk' meg. csak elismer6sc k' ,
le nru "",' 'g '
I iz'
Iv,.nt
' . , -.,. I a~.t egy I LAS bu,.gúságba n löllijtt t lu.'_
k~ ~) élel~ek, ~.~~t1:1l ,nuu~8ágnak. Dim':ny aria. ~n.
(hg o tt ~olt kozotluuk, amikor stewélyes " rd" kl illl ~s _
1 (f. lH.?s::~dt tallác s.adá.<>s.al támogat ui k'ellett a mi
ko~(ird e ku ugyeinkct. lJ a világi életbeu is ~ lfoglalt.
szép poziei6já.l'al diszt kölcsönzött nUllak .1. lelke
gárdáuuk, tltnely sohascm ke reste a. köz rovására
az c-gyéni lirvúnyesülés u tjni! . :Egy S3.jnál:.tos i uci<len@ból, iIlet.ve fúlreér t ésbő l l(i(oly..... tug 6 ug)'an ben):ujtotta II jelen "köZ{,')' űWshez lemondó levelét, dc
m!, akik a do log gent'siséL ismerjük, biztosak vagyunk
affc-löl, hogy lJ. közb,>,ülés ti. lemondást el nem fogadjA
<tüt az Ó n c- r(,ny egyéni s~c iránt megnyilatk'ozó bens
vo nzalollimal Cl! lclkesedéssol r~ja. kérni ő l lemond
If','ele I'iss znvélelére. A kötgyülés önmagát l iszt eli me',
amikor Dim(in)' Mút.es aria,
mint köri f. gond
nol..· lllellell á.lJásti f(\;lo.J s benne látja a jöl'ő ember':'t
aki eddigi .i.inzeUell Ulunk.1.ss:1ga mellett el(-:; Jog
cimet talál arra., hogy hivatali :\11:\8:1. folyt án a k'lil
földön is tiszless~et steret.zen II lUagyar é~ az uni
tátius névnek'.

iá:

a.:.

E gyb.á.zköriink H etében a lelki gondozás l eré
ki"átöan lontos nlUnkakört fog lalt. le és tölt be
budapesti UnitáJius ,Misszió· lUz, amely a IllagA báromemt'letes bérp310tájávnl (IX. Uákbs·ut 3,) nehéz só
hajok' között \'árja 1928 május l -ét, amikor r(:ruelheLGleg a lakás{lk Budapes /ell {el fognak szabadulni.
Akkor azután ,a mcg-.'alósulás 91:\(IiU!uábu lép ruilld a~
u. sok szét) t.en' és WtCkl'és, amely eddig csak p.'lpiroll
volt meg. Elsü !Iotban egy 8Z11 b(d~'6 zeriien berendezeIt
és gondoz.ott intern.Hus, amelyben egyetemi Ifjai~k'
megfelel ő elhelyezést nye rh etnek'. At.ntán egy gYIIlek'ezeti kápolna, we l)' 2·300 szelll(,lyte berendezve
várni fogju. a buzg6 lcmplomjárók áh itatos seregét.
A terv _ ifj. Goltbnrd J6.noa épitész\nérnök' m.u~.kij a
_ már k'é szen is 1'3n. Az\. nlá.solatbon n~kllldottuk
augol és lWlerik'a.i U!~t\'érciul.':lle.k és k~:ele~~r?1 fO.lyamodtunk' DudaJWst Szék esr6~·á.IOS K~g)UI<:5él~e ~
megfelelő épitési segélyért, s blzlat a )6reménys~g.
hogy aor: uniláriusok k (,res~t - aunyi sok: Inál>, ~\u!IU
( rálü" érdek bőkezű lámogatása lll e ll ~ t.L - a. íS"I:., kes.
• [6,,6ros megértő közönsegc meg fogJa ballga.!IlI.
At. eddigi 'ad hoc bizott.ság ~ely~t. az. uj szef\'e~t
érlclmébcu kiegészitett !illaudó l\1o ~S" IÓI DawtW!!ig r~·
laljl' el s ennek' a 8zewélye.9 érde\.:lüdése é~ .~\~~'
túsa mellett v{ogor:i a mi8 ~ziúl nlllllkát dr. Cs.k l bil r
afia akivel .1. vidl-ki mrosi g~l)(m~k l~togatMá: ~
lelk'; gondozá.sát fc1válw~ végzt. o. :\ .iká.nus. _\20 ~:;'
é8 tavllszi !;Z~t.OIlb.'Ul I:J Ilyen mlss\'-lóa ut vott P~
IlIOU. Szé.p sik'erre!. A illÁl" beidegzett Dlun\.:a\.:ort
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missziós I clk'é.~ z ann. .~1.Org(l lm:'ls:m gynkoroljn, ;"I mi·
k'or 111. Adventben ('s uo nöjlOOn a l\obáry,uCC3i tempJoml.o:lll estéli istCtlH~1.1ddc kct larll. l)ál' tiv uta llgyan'
csa\;: végzi .a kOllfil'llláló Ifjak el';l.;észitó oktatá sát. íj
IIZ cg~'e l cm i Hju~1:-'S",,! ('s a. D.:h;~1 Ferenc I~bogój~
tIIott. 'ömöl'jilt mlll<Ik'" I. ncnll{ch f1rttnlsfI{Tgal all:l.ndo
ÖR);l(>kMtctJ..~t I.IHI f('un. srgHycú ('s jÍllaná.C'c"al I:ítj:'l.
cl {iket, küzvclirvc egyu ttal a szcrcte t:lddmányoknt,
amelyrket rGleg az (Imcrikai Unitárius Nószövet'>~g
k\ih1 időnk('nt 1\7, (i eimére. A helybeli Unitá.ri u s Nöl'>.:ül'dslog \,tilaszlm!inyi üll'sein imádkoúk és hi b liát
magyaráz. Jí:c:r.dő fs lUllnc!ó ango1 tanfolyamol Yez.'t.
l llónki-nt llálunk mcgfordu ló külröldi hjl(rokon3i u k'at
itt éR nem c!!"y~zcr F,l'{lNybcn knltl.tlzo\jn.. Diplomflocini IeJndn.tokat. il! ví·ger.. li:iilröWi rolyóiratainkat tnd{lI<iljn n hU1.ni egyházi események'n)l ; s a kii lf61cij
neve1.eteilebb m01.t[lJIatokr6! tá.j6kor.tn tj;1 ar. U. 'f ;rt esitó
olvasóit.. /\ Csobánc-Ilccai 8r.ék'ply gyülekezet mcllt:)!t
Il j~IJh~n Pl'stszrn.1hirincen az 6Ilami telepen levő PvJ·
g:'il'i Isk'o!:'1 tenn61>clI ])r6d ikM n. hó utol~6 va-sárnnpjác
d. c, II {,r,1kor, Ugya nit! \I\'\'lIcsorút is o s zt :t s{Jtoros
ünnepek másodnapjin.
J\li!lsr.ió. l-láz J. 1':7.. k indyány a
~H i81.ek' egy I R lellhcn. " , dmen Csiki Gá.bo,'
to!h~ b61 megjelent, 1':7. aT. unilári u s hitelvek nag:.'S1.f'l'ii isme r let(:se ; errc, m ini hézngpé t '6. h i'!ga 'lt vcz{,rkönyvre már régen Ilagy lI1. iik R(-g voll. I{ér déf: : mrg
,'an-c már lminden utlitfLriU9 könp·járábnll :lZ IJjte;:.
13!l\entum (>R a ~sol lá.rok mrl letL 1 :.\Icrt feJoo6 Ilitr'l{t
(is igal, Idki bU1.gós;\g n('lkiil az eg~'házi alaku lat c;::Jk
olya n, millt va l::tmi él'dchzön'ltkezet. llár pedig mi
eddig is cmelk'edettebb sr.illvonnl rn óhajtottunk jutru
fclek'( 'zetek cg('SZSl"gCS. nemes vers t> n)öl' en. Vigyá7,zlIn.lt;
n chORY kiejl siU, kcziinkbOl a ha l::tdás zászlaját!
illillszib·lláz ügymenetét 6!lo,.S7,imadása H mijus fo.
Ip mfin a K oloz8\'11T61 hi,'atnloSlln kiküldött I~ölpolljj
bi1últság (dt, Ferenczy G éza fógonclnok ,IS Kov:'iI-..
Kálm{ln piis pöki titkár) behatóan me::r-·izsgá.lt:t; l.~z·
tclclcirl'íl jej:oz0köny\"ct vett föl' fl nlka lma.t ny u jt ('ltt :t
:\l i ~~zi(, Bir.oLtságnak' is; hogy a Miss1.ió- Ház ügykör6
"cl h! '-F' la tos ml'gjegyzt~lill i ke l , illetve kiv{ioolmaikat
!nrgt('vy('k', A7, ilyen !ll,emélres {>I·inlke?és é~ I>(\rát ~"I!o~ r~?,mec~cre igen alk'n l mu~ ::tna, llOgy 'v, eseU('J.!:(:'1
f('lrc('rt ('sl, (.S lll. ID'nllllllak' még az árny éká t iEi d o:;1.·
tassn. ~
fL?,okk:'l1
,<or.embcn.
akik iga7lU} dlswl'gflltnk (..~'Y ('ml~rö l lö lis?, t es muok:J.jáv~1 a, kortár.ink
~zcrctet(.rc , megBziint('s~en minden k'Heh t (-~ minden
l.hony l ~ Innl'Agot,
.

,

KO' O~JI\'ári közponluok hi"at~los k i küldö:t'!it, fl}.
g ondnok (' R tHkár :IH ait nl'. Ign1.gató Tnn;:íes külön
" lTC n f'~'ra egybehivott rendkh'űli ülí's kcrCl'b::-n
fogad t n ~A bi7,IoAito Ua ,ik'o;t az itteni H i\"ek felt,\tlt- n
raPllszk'O(l~s:'Jról a lürt~n , l'lli Aurargyh5z7ul -1.e ml:ell,
I'~zemhf' Ju t er rr ,l(.l,u .. nak', a rll(>stl'rnek, h!lrom~zoros
ké t'(l(8 ~ . mf'lyet ('!!ymfl.'mI5n hi1,nlm,.'l,.<,ijlu r. intéz lt I~i.
100~. ,' oD.'Innk' fi a , szere tsl,-G engeme!- 1 ,llire a. hü
, aml\~ll)' Ill'm Innndhatn tl m.:·,,,1. mint: , Te tudod
IJrll.lI1. hogy ~ zl'rl'tl('k, ,. Erd(·l)·j ,\má nk fel{, fOl'.
<I ulvo. . ,
.
.
lill la rzl n \,Illl')mflst vesl!ziik' ajkainkra. s I'IU"
uHa l (.r~zznk , hIgy I\z',1I1 l1t)'I)Q,loblnu gyerm.ek i sz' ''fiUk u\\nden (,rV('T(Ose, J~r\l\éI töLbct ""dio e~ idő sze.
nnt nelll lehetünk'. ( 'nk imhrlk"owuk, ho;.v ll. re[ulk és
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;:,

,

reújllk' sulyol:lodó próbnid őben l-rt,8ük m"'" e
;.
f
l' k'
I.
I,
.....
gymast s
ognI JU' megL.ll'kssel azoka t a. Komm isszi(,kat
a
lUélyek' időről_időrc Amelikából kiindul unk, h',.
,..
' " kl ~cub,;6gek sorsá r ól };n]61yblln
og)' láa
?('mze l,
c6 va 'l aSI
)ékozód lnollk II II mnguk rlicsö rctcs bu zgi)sooáy I :
·k' t t·!tk'
"bb n nagy nyugati kih\'élen.~nyt
o
II t.l·
le·oz.a
~ " 0'.\
. Köze.
kbbrol
JIIlHlf! elcj'(!n vfl.runk' NIl'
ily," ko.....·
..
.
.
·0.
, .. mISSZll>t
rt j(,IJes Ig,1zság jegyében.
,

t,

;,;:,

l

' ''.>
~>

11int. köz(;r(lekii eBcm(!nyt ideiktatom il
b
{1,3pe6t~. e~'\özsiánk kebel ében mükiidő n lvid ~ere:~
]'.g)'letunk mult (!v nOvembcr<:bcn ta.rtottn XXV ~
. b·'
"
cvca
J~ Lcum • me lyell n t Cllt" ér protestáns egylet ek' k épvrllettették magukat s k olozsvári kö~p<>nti An" ,,_
, , .. k· · lk ··'O"
)ae~D
e un "III"C ~ ott-c a magn. áJdását s iré.sQsüd vö7.\e t ,St.
Kows ] fotcslá.1I.S Segélyr.ö Bizottsá" id('i
. _
'k
'Á'
<>
(l~Z
'al o; ' 8 az UI!lh.rrus egyhú? r (!sz0 re olya.n csekély volt,
hogyazi, (uOQ,MO k'orona) máslr" , mint p illanatnyi
lI('gl:lyl'r. nem fordithatluk'.

,

•

Er(}eme8llck' ta rt om ehben a n em zetkö zi vonatk ozás~an ,íeljegyc;mi, h ogy ll. fiat-a l orvosi gencr(jci.6
l'gylk' kL"i16UIL k é jJze l t. lugjn,., dr, ré t e rfy " rária
m ár második' pvc, mint ösr.tölld i jas, künn van a. Jlaryard ígyelcmcn , aho l 8pedfih tanul mányokat folyt a t
II ah ol leh et. a ill:lgyar ügynek' is sok j6 ba rátot. S1.erC7,
tft.jékt>ztató e I6a.dás3,j fi ltn l,
Nem1.etk'özi k apc-solatok fel u ji tá.sá.la igen ::t lkalmaso :lk kinálkozik 3. P rugában f. h i szeptember 4.- 8
!lapjain tartand6 Nemzetköú Vallásos Kongresszus,
amelyen a hrrlad6 egy h á1,8k' kiváló képvisclői adnak
cgyro;'il:llla k haLáti talá lkozóI. A mozgalom főt itkára :
Hev. W. II Dm mnlond, aki m,inket is mcghivott erre
a nevezetes alk·a IClmra. Ugy tudom Erdély ból is egy
népcs de legáció k(!szü! oda, h ogyegyuttal mcgte·
k1nls 6k azt. a 1J..'lgysz..'lMsu egyházi mozga lmat, .:lmelye t
(Ir. Capck' és neje vezetnek a cseh f6 városb..'l n nagy
apparáluss::tl és h ozz úórtő szóp si k'f'rrel.
Itt helyben a , Bethlell Gtí bor Szövet ség« k'Özmü"e·
egy k f t
1&1('s1 sr.ak'osztá lya gOlldoS kodoLt az idén
h ónapra t.cr jedő clő:l(lússorozat bn n a rról, h Ggy n. prot~sl:'Jns rgy h ;'ir. érdemei 6s je ll em ző vonásai ki dowho·
riH assanak', i\IiudlJá,rom {)rnya.laL t ollforg ató embcr~ i
nlrgsz61ullak' II kirej tc lt,'k Icl k es 1161011 lu ka.t. II világ.
megváltó cszme irttnt, am~ I.v(!rL ki.iúlcn i ma is éruo'
mUl, (\1. egyetlen célr·avSJf't ó módon, a. lelki u ni6 je·
g~'ébell, ]~zt szolgáljn a 9r.ö\'ets~g [I lUl i ujnb ban m~g'
indi/ot! ~" r(lgyar l'rovsU~nsok' La.pja.« Ezt 6hajtot lam
én il! lddomooJitani ar. el őadás soroza.L rendjén tartott
értck'ez~~$Clllbc n a , Nemzc ti Egys(;gl mcg!cremtése érdck'(!bcn, Ugyauez1,cl nz ind u latlal \-ettem ki II r~szL
Wt egyetemes nefol'llláci6.iinn\"p mnnk,ájf~b61 ,Il ~"r'
d6ban ..s n D(tík'.téri szószékeII, "al;lIuJll~ a papa l Nöcgveltillct l-s n ka.po.!,,·Mi Ref. E!!)'hflzi f.u ek karok v.\I·
1[I~oS estHyén. ~3jll:'iloUL, hO'.;y "idék"i u tam miatt '3
fóvá rosban nem r{'g lefolyt impoz{)n9 n ef. Nagygyiilí'seu
nem \'ehellem r('s~t,
H.endki\'íili ünnepeink s('olhn lUegt'mlékrztun k te,~'
, 1,)ll,llinhLan II JOlI (",cs Illohác~i b'ford u ló ~11~1 ,k j
IIl1prúl, IIhlPly nck lal\ulsúga i M elc,'en (,Ie~ arJál'll
hot nak minden igM, honfiu s1.Í \'oJrc Ijn J\a~I" h<::
n 'l, l i li ~\'is~r.u"on.áa ok'ozá miud 9 durva Ifrgyso'ig
T ellllllomnin kbllll, is koláinkban wrgelH.::eztünk a
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UN,tA~IUS tlíTI!S'1'Ö

}o'CXC!DO J6ueC osztr. csá.szár és magyar király

i1lllálf'D3k" X. évford u16jlu'ÓI.

Kt:g:yc1e tte1 áldoztunk' má.jus utols6 vll9(i.rnapjl'in
& JHIsök emlékének.
K egyclcUcl ycttüuk ,rhzt 1926 ..okt.~ !\I.till a br.
Bn ' t t . EI \' l' l ot ei la n" Al tl l l Válly dl:,z!.o, g ) u lc~6n, md: ,-t
. . \1:lpil Va U\' Jg:l:l..;a t(,sJ ga. Je'lldelcl t 0.:1; alap!tóok.
~:Ül; aJáil;h4.:l&!>. óivcnwk é\'io:duIÓ_á.~. J:: bb0! az
'>!li.a!.;Jlllbul az Jg:.tzgllol';:;.1g ~gy Nllll<!k ko nyvc l. adott
~'i IllC!'- It;; ul:1yil ' ...tllY'-'ZÚ Jtlllcllle~ i rja. l tl ~8 á ld\Jz
~ ·!,;ur;ak. aki <I. mag}a.r a. lbmoL w ...-geluzt.o (e jed d
ull wom;;.uya.\·a! a bá..'1lW }Jrot.<:81á.u.i ~ryb az a.uyagi ... <1
cJ;;'{j!cSI ~ 2Í1ks t gc:i rvl "aló I:0ndos kvdá-s bau. L ,g)cu :iIdotl i~t is a nagy AIa.pil.6 cwlék:e miközőUü u k!

Protcstá.us Menn ked"czményes ebéd jegyeit IZ
unil.tir.u!> lfjuság is igénybe vet.Le s ennek kapc~(\n
" u eretd Ilsztala is norosabbra. füzte azt ti. l<:~tvéd
viszonyt, amelynek' p6tlá.sit Erdélyból családi s'w nt
hSI:TOlT'ánJ gyanánt hoztuk magunkkal. Ajl\nlom a
M()I1i~ anyagi (:s erkölcsi tAwogatásá~ az egyh::i.:o;közse·
qe1.;oek él tebetöseb b Hiveink nek szives l i~yelm;i bt:l.
Valami ünnepi peraely a lakjában legalább goodoskoQ.
lunk' urr61 n. jóléti intézményről, amelynek úldás..l.it
a mi fiaink: is élY"e$ik.
•
Es tegyünk' ki egy á.lland6 pcrsclyt a Lelk&! ...i
NyugdijilJtézet javá.ra is, amelynek' alapját pár ú:v~ 1
udött a l Hangyac Szövetkezet vetette ll)eg 10 OlllllÓ
korona üzletrész ajándékoz1sival, melynek évi 5 SlÜ'
talék: kamatia. fHmilli6 korona. Ezt a.z össt<!~et a
lHangya1 évről_évre javunkra. ir ja. Uro;anerre n. célr:"
'·cttünk az esperesi vizsgálat során egy pir i~e re1.et
Dévaványa évi 300 Pengőt, Debrecen évi 400 .pengőt
sZ:l.Vazott meg erre a. célra.. Korábban ezen acimen
belItait összegekk el az O. K. H, betét köny\'én
(a : Han~ya .. nem. számitva.) rendelketésre áH; HOtl
pengő. Egy csöpp a tengerben. Dc egy kis j6akaraLtn.1
évről- éne fog növekedni és maga-maga\. lOgja SYU,..
rapitani ez a. kis öBszegecske, amelyb61 eset leg a. késő
unokAk is fognak részesedni. Kilátá.:sunk lehel., á.1lami
.támogat.ásra is, de a. többit magunknak kell weyten.nük: a mári.8 élctbelépett sa.ját élet biztositá.5aink
l"évón II talé..D-talán belckapcsól6dhn.tunk időj(Htá,· al
a ko I07.6"Van I..özpon :i X ) ~Ji ji(\t ·z.:tbe Sj l"ndyll ~ 1t
slt"J"Yuési m1ml.:61atai sl.ép reményre jogosita.na.\>. . .Bne
nózve kik(:rlük l;s v[ujuk !lap_nap u tán ;lZ ~'gyh.'l.ú al·
hRt6sloJ; Ui.jékoztató 6s bizt.'l.t6 válaszát.
Ja n cs i LászI6" ak, bl l öh i ta.nu JOlá n · i iisiSlÖ'l
dij ('.\!llE:U. Ili svájci segCiy (.i00 ír.) 5.-l81.i .... OU kOl vna
,';r1é.c.I>"D kiada tott. Ug) a.nút mealJai almuz t Im . hlllY
lhn.;.~r.llol.á n lSluét v( & ~~e lll. o t t L g}" k~y ü iF.i t hit ·
bCll;tOportol 0 1Hl.Jt..\n(16 \ol ll't. h(Jgi huda.p ':stl I.Ik j;M·
ysi;·tnkban u m;,,,Nlik. Jli1dk1n.16i ál lá b,·tö l t ·~' II ··l fHd
~/'·D\f·I~· ~ b t(-l;.inioltl>o j"j:OIl, anlJ)· jval i~ ink..íbb. roi.
tl.t~ ll G n h llJyi ,·i~l,'.HJyokku l jSUl\)r6~.
D"\\".,,·~ny ni bivduk (If, én ttlf \t,)mrual (.e bd,~·
"1;J"»/-'"!;UClIllel íölkúrték: a I""itai 1e(!udók oI d:-:"l~~';'"
"DIt. laoitGjukat, B o u k o Gyula. poll!;á.ri iskolai ta·
or."rt, aki Turk !?v ~röl min4cu l,Ió ulolsó vaa6.rua.pjáu. el''-,ogal bozz{"ju k'. iltentlsztcletet tart, a. sátoros üntlepek. mindkét napj4.t kÖIÜkben tölti ~a urva.caorát out
nekik. Ha nem a vizs~k he~beD volná.uk, bizouylt.ra.
.00i il at.t. voIJU. k'özattilJ)"

FolyamOdtu u~
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a m . kir. RODvMetmi lIiniszt6
riumboz a Protestáns tá.bori PÜSpökatlg keretében egy
unitárius tábori lelkósl, alkalmazása. iránt, de miutAu
II fl..1 .. <ltICJ i , ~hlSl, szerint "I; r ;r<'~ . v r .~a~ terilkUD
mindössze a8 rőn}i unitárius létszám vaD a 'ZSoldos
ull,is l<·Irt">t.'u. l'údtiu l:nnt ~ÜIÖU l~bo I l )J:.;'sú 6u..~1I
s<\lt."Vctni nem indokolt .
i'·olylll.Jlodtunk
a m.
kir.
Cu1tusz.muu.'U_
l.é.l"iumhoz a IÜzesgyann::t.ti lelk'ész· 6.1lá.a kongruájának reYizi6ja il"á.Dt, amelyet a. Miuiszler Ur Ouagym(:l.
t6aága el is ren.delt. A .I. ""'i. szá.llá9 na.pját at. illetékes
(U. A.) ügyosztá.ly rogja kitiizui,
1I1emoraudumot. inttztünk' II Cultuszboz a. MissÚó.
Ház egyrészének felszabadjtása. érdekében, de a. memorandum sorsa ismeretlen e lőttünk.
li'olyamodtunk a Cultuszboz reu,dkivüli segélyhb
E :I;en a ci.men 500 peugőt k·aptunk a. házi pén.ztá.rból.
S ezt az összeget tanulmányi segélyekre fordítottuk
három unit.árillS lcAny részese.
I I
'r I
I · ·t
Külön bö1.ö cimeken k in t.altatott egyhá.zköriink szá.
mára 50, milli6 korona államsegély, (pengöben 4000 P.)
Továbbá. a:l; egyes lelkészek":nek kougrua é.a családi
p6tlék eimen 4710 1'. és 08 fillér. Hou..i.adva. ehhez a
fentebb emlitett 500 pengő rendkivüli segélyt a vég
összeg 9210.08 Pengő. Ami a békebeli segélynek csak
mintegy
25
százalék·a.
RemHem,
hogy
a
többi valorizá.ci6 rendjén mi is mcgk·a pjuk az intéz·
ményes élet fenntarMsftboz szük·séges mérv ű. segélyt,
amit ll> többi egyházak is váltig sürgetne k. Akkor
azután II folt"ozott-ab b igények et is ki t.udjuk cl6giteni.
•
Addig azonban türolm~t k érek.
A~ egyes lelkésze k anyagi belYlletén segiteni ki"á.n
ll> Cultust a korp6Hék-igény ' 50 sz:'izalékos beállitá.·
aival f. év julius l -ével. Ezt szolgálati éveinek megfe
lelő arc\nybaD minden lelkész a fia. meg fogja. kapni.
Ez is rendre_rendre II bókelLllapot csendes visszaté·
rését jelenti. De mik·o r lesz bék.e ott benn - a lelkek
Dll-! ) en 'f
.
Hivatalból üdvözöltem d r. II a. k k fl Y S4.ndot erdélyi rcL püspökö\' beiktatása alk.almából. Ugyll-acsak
.id vözöltem F r i n t Lajost. az u joanan szervcleU
evang. 'Wllgy::l.T egyházkerülot. els ő püspökét, akinek
:.cmplomában Aradon olyan sok·szor hirdettem. az igét,
mint. az a ra.d _temcsv'ri Iilia beszolgá.16 lel.k·éue.
Odvözöltem az a.merik"a.i Unitárius Társulatot a.z
lWlcrik'ai .Függetlenségi Nyilatkozat. 150 éves f~n:lu.
16ján, a sZ Ilba.dsá g~ zcrető nóp iránt ra.jong6 lIv:vnek
..,gész áhiLlltó,val. Es üdvözöltem a. mi ig~ bará~~~
r. év ijJlilis t ·J .én , amikor lloslonbau éplte~t ~yollYoru
dllél-'. uj :;zé kháLukat üWlcpél~es kerctek közolt adtd.k
6.L ll. l özllnszua latllQ.k .
.
~
.M ~ lli hletÜJö t L Idekkel v... ttillll bucsut " Népszo ·
vot sr.... iöml'guisoU t ját61, ~m i t il J orcIrjiá.1 aflátóJ,
t1!. 1ll (~ $Z p .w01uá a) a. &riikl,ö u l":lgyooG pd dá.Ja Ola'
ra<.l 11 " u ritán {'g'y'lI~l"ü:;61o'Uok, a.m.oly egy k~lduso~
~i1"g romjaiu ut'm .akai" wagán~k baszuo~ bU7.1l11 "~\
muta.tja az uta t s teui lehetővé llUQ'Y
tu.kAréko .)
.aágávAI. hogy fiaink al amerikai egyetemeke: ~~
el{6szithess6k' (f'(ilinlkai tuclá.sukil t 6s gyak<;lrla
zéktiket. Három jelentős öszlön.dij ~~ ~ndelkel::
áll a köv iskolai évre müegyef.emt IIJ.t\l nk . '1Iám.
ES~li vius'lat renct j6.n felek'e~et~ . llk~~:'
ta' I_ m"ellAt'ocb.tta.ln II lKoltban a ""IllU. -" ,
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:alba: I. Ferenc József Os;!;!r. csá.szá.r és magyar B:ir:í!y
.baWAnak X. hfor<lul6jár61.
KtS)'oletl<:1 áldozluu~, má.jus utolsú vllsárnapján
a BNök emlékének.
K
leHel vettünk' l'fszl 1926 okt. 19-,:u a. br.
· Baldit:e:~roteliltáUI:I Alapit válly diszköl g yülésén, ~ely~t
.AI " t.w y Jg3zg3.Wsága rendezett az ala.pltóok:án a~:6ir~á.nak· ötvenedik édo~u16já..~. Ebből az
..}
ból a 19attató&ág egy E mlékkonyvet adott
al_om
z
. l
é .. l é '1:1
ti. meh az alapih"á.nyoro , lel cm t i f ja. őC lj. ~ Cd"',
• lt'ur';ak, aki a. magyar államot megel ,,-te 1~~ ,~
mi adományá.\'al G bárom, protcsIállS egyház anyagi ó8
erkölcsi szülrs~gci r6 1 va l6 i"Oudoskodásball . Legyen ál·
dott i~t is II URgy AI(l.pitó cmWke miköl.öttünk J
Protcsh\.ns Meuza kedvezményes cb(id jegyeit az
unit.érius· Ifjuság is igénybe vette s eunek' ka!lC s~1l
• szeretel asztala. is szorosabbra. füztc azt a. W.itvél'i
viszonyt-, amelyuek pót láaát. Erd~ lyb6 l családi S't:.:nt
hagyorl'ány gyauánt hoztuk magunkk al. Ajáalom},
MenM anyagi ~s erkölcsi támogrl-lá-sát al. cgyh:l.:~kczsé
lJeknek és tehetőse bb Hivei nknek s úvcs n"yelllleoo.
Valami ünnepi porsely alak'jában legalább gondoskodJunk' erről a jóléti inlézmé nyröl, amelynek iildásait
a mi fiaink is élvezik.
Es tegyüIlk' ki egy állandó perselyt . a Lelk ~~ú
Nyugdijinthct javá.ra is, amelyne k' ala pját pár ,"~'v~ l
ezelótt II . Hangya« Szövetkezet vetette weg 10 mllhó
koro03 üzle~sz sjáudékozásá.val, melyne k évi 5 s~;i
zalék kamQ t.ta félmilli6 k orona. Ezt az összeiIet a
.HIUI8:r&'I évről _ évre javunkra. ir ja.. Ugy,:tnerre :to célI;"
".ottiink ü eeperesi vizsgálat Borán egy pá r igeretet
Dé\-sványa é vi 300 Pcagőt, Debrecen évi 400 pengót
szavuott meg erre a. célra. Korábban ezen a. eimen
beptalt összegekkel az. Q . K. H , betHköny vén
(a ~ Ha n~a4 nem sz.1.mit.va.) rendelkezésre á ll: 1100
pengő. Egy csöpp a tengerbep . De egy kis jóakarattal
év:ról-évre fog növek"edni és maga-magát fogja. gya.-rapitani ez a 'k~s öss zcgeeskc, ame lyből esetl~ a. késő
unokák is fognak r(,nesedn.i. liilátásunk lehet álla mi
·,tá.mogatásrn is, dc a többit magunknak kell mCp'tenniik a m6.ria élctbeléJl(llt saját élet biztositá.sai;nk
:révén B 'tahlli.talán belekapcsol6dhn.t u nk időjártá,·al
a kol07$9ari \..ö't"pOn:i N yugdi jint~zet.be cs, n,nc\yuok
aZf:I"\I'ezéBi munkllatai BZÓp reményre jOKosita.nak. Erre
nhve kikértük és \'Arjuk nap.nap után :LZ ('~yb.iú fő
hatósf.g tájékoztató és biztató vá laszá.t.

.

. FolyaJnodtuu~ II m. kir. UODvédelmi ldinllzt6
nU.~h~z Ilo l'rotcatáns t ábori püspökllég keretében egy
UUltU.rlWI t4bo ri JeLkél/20 n Lk alma~sa. iránt, do miuté.n
a . D.I~ Stlcri \á.!aslI s1.eriut af. r;r{'" ornág tcrill~tén
m l1~dossz6 38 fOnyi unilWius létazáJn vau a flsoldos
1a('8ercg~n. ezidöszerint külön Ubo I 1 ~.k{>97.i állás"
s20ervezni nelll indok'o lt.
.
.. }'olyalnodtuu k
Ilo
ln.
kir.
Cnltnnminw.
tenumh~~ .I l .fü:WISb')·ll.nnali lelk'és"ri á llás kongruAjá.unk' re\'IZ L6~a In\nt, amelyet. a. ~lini8zter Ur Onagymél_
t6sága el IS rendelt. A kiqzállá.~ napját a:l.O illetékes
(II. h.) iigy081,1ú.ly l ogja kitüzni,
• 1l1emorand umot illtéztüllk' a CultuazllOl, a !lisszió.
Ház egyrészéoek' felszabaditása érdekében, de a memorand um sorsa ismeret.len elöttünk'.
.
F oly ~modt~nk a ,?"ltu6zho20 rendkivÍIIi scgey&b
Ezen a elmen 000 :pcngőt k'aptunk a. házi pénzlá.rból.
S ezt at összege t tIInulmá.nyi scgH,rek're forditottuk
három unitári1!.s leá.ny r észese.
l t I' I \. I II l it I
Külöoböző ciUlck"en k iulaUatott egyh6.zkörünk számára 50. millió k'o roua államsegély, (peng6bcn 4000 P.)
További a20 egyes Iclk'és:I.Oeknek kongrua és családi
pÓtlé~ eimen 4710 l). és 08 fi Uér. Honáa.dva eilhe~ a
fentebb emlitet.t 600 pe n gő rendkivüli segélyt a. vég
összeg 9210.08 Pe ngő. Ami n. békebeli segHynek csak
mintegy
25
szá:talék'a.
Remélem,
hogy
a
többi valorizáció l'endj~ n mi is megkapjuk az intézméoyu élet fenntartásához Bzü k's (ges mérvii segélyt,
amit a tö bbi egyházak is váltig sürgetnek. Akkor
azután a fok'ozolta.bb igényeket is ld t.udjuk elégiteni.
Addig azonban túrelmet k'érek.
Az egyes lelk'é szek anyagi helycetén segiteni kivAn
a Cu ltus~ a korp6t1ék-igény 60 szá.zaléko9 beá11ité...
&ával r. é v julius l-ével. Ezt szolgálati évei nek megfe
lel6 Ilrd.nybau minden lelk'ész aúa. meg fogja kapni.
E z is r endre-rendre a bék'eá.llapot csendes visszatlS·
résót jelenti. De mik'o r lesz béke ott benn - a lelkek
m(oly!.ii\ 1
.~~
Hivatalból lid\"ő:I.Oöltem d r. 1tI a.k' k ay Sándor e." ·
délyi ref. püspökö!. beiktatása a lkalmá ból. UgY&nesa~
údvözöltem Ji' l" i n t LfLjost az ujonnan 6zervezeU
evang. magya:!" c;gyh~zk'erület elso püspökét, aki nek
w mplomában A.rOOou olyan sok'szor b i.rdett~m nz igÍ't..
1ll.int az a rad _tcmes\'ári fi lia. beszolgáló lelk'éne.
Od\"özöltem az a.merik'ai Unitá.rius Tá.raulatot &z
aUlerik'ai .Függetlens~ gi Nyilat ko:l.Oat 1ÓO éves f~rdu
ló}án, a szaba.dságszerct.6 nép irin~ :a-jongó sZI.vnek
egész áhitatá.val, Es üdvözöltem a. ml Igaz barátalnkllt
J a n c B i Uszlónak', be l ~öld l tanulmán yi ösztö n
diJ ciwen, 8/ BVá;jci segély (400 fr.) 5.486,800 k'orona f. év április 24-ón, amikor Boatonban épite:t ~yö01örü
szép, uj s r.ék1:lá.2ukat iinnepólyes keretek kozott adtd.~
~.cbetl. kiadatott. Ugyanót meghatalmaztam, hO(y
ltuOllpalotá n ismét ~ezessc az ott egybegyűjt.3i.t hit- it a közba.sEnálatnak.
_
Megih l e t ődött l(ilekkel vettem bucsuI. a Né~8Zo
tatu ftoportot Obajtandó volna., hogy budapesti ek'klé·
vetség f6mcgbilotttját.6l, S mi tb J ercmJás ~flitól.
lIIi6nkban a m&aod1k hitoktat6i áJlá.s betÖltésénél a,- d
akinek u6p adomá.nya. örökkön ragyog6 pHd!la ma.'
mmélye is ~k'intetbe jöjjön, annyival is inká bb, mlrad a puritán egysterii9'égnek', amely egy kolduso~
11"-0 6 a h~tyt visllonyokkal illmer6s.
szág romjain nem aknr magának hasznot buzoi, s6t ~
Dba~D)'ai hiveink a z én tud tommal ~s help.mQlatja az utat e t.cszi Ichet6v6 na1;y
t{lkli.rékos);
~eg,~"'.'.
( IC"Ull1Iel fölkérték a levita! te~mdók ebéi(J.Í:i{lrtl
.aágával, hogy fiaink' az ameri kai cgyetemekeD: ki·
't01\ tabit6jukat, B e n k o Gyula polgá.ri iskolai ta*t, aki Turkevér61 mio.deu hó uUlla6 vasárnapján el- <1t~nith(l8.i6k: \~nlkai ludá.suka t ú•. g y&korlati. é~
hosmjuk, ilte.t1tiutcletet b rt , n. sttt.oros únne- z6k'Üket, Hirom jelentős ös:döndij ~~ .rendelk;"~
mindkét. napjt.t körükben tölti és un'BCSOrát oszt .6011 a k'Öv. iskolai évre müeayeteall iI)t'Ink Szá. ra.
Espev::1Ii v1'U.SfJ.t ~n.dj6n feblk'e;etl iskO~:;'
•
to
hetében V91né.nk, bizonyt.ra.
fiOID" ktalSW''Q-,
.'l".... , ., , ~--_....i ~., il mel1f.ttcat_ ~ "~-"'b!! ~ ~~ ~,e,e1u\ ti

"".%

IJt-nTÁRIUS IlRTESIT~
és II tanul6k' értelmes !cle"lcLvcl meg volt:uu elégedve
H6dmc,liv~&á.r!Jc ly és ll"üzcsgyarmab igen nagy áldo
talokal hoznak iskol6.ik fcnnlartásMrt.. 'Ene. tekintette
l'oJtunk aJ áJhl.uJflCSdy ki08zl~ánál. Bostonba. is fo
lyamodlBm s. gayért., kifcjczettolD isko lái uk ja l'ár:a.
éppeo. lUlliJ.."'or <,l sorokat ro\"om, kapom a. slOmoru
hirI. Bol:iZtOllbóJ, b Ob'Y már az· e rJ élyi egyhitak..'l.t é
iIok:ol.:1kat is ilig-alig tudják segélyezni igy lIát. ,mi ne
j, ,wwitsuuk enől az old alról segélyforrásra.
Missziós JálogatúSok'kal kaFcsola.tban a.z o t táni
bittani CIIoportoi.:'at kikérdcztcru, 'a. konfumá,cióra. elő
k'tsútett Ifjakat <lZ u rvacsora. feh-étclcrc e líogadtaw.

• Unitári us rcnd6reiuk' erkö!csi ok tatását az i d ~ n
m n Viká.ri us végezte . .Közben a nagy .ünnepek elótt
hli.rotr. izben, osztott Ileki k urvacsoJ'át. Orgonázá.st ~
éneklést m i nd en 1l1kn lcm,'mal d r. B:m:u Lil'iU9 őrnagy
badbir6 \"~cz tc tl z ügy iránt va16 szerete tből.
"
.
O t őmmc l jelclllbcUlpl, h ogy lllu l~
vasárna.pi
IWSSÚÓii utllromlll k:tpcsoi.:tLbau li::tpo..vá rt roegd.lakult
i , bar(lllya-SQlllogyi s II6r r 4 uy g) ü lek'e zet. m;n lcgy í 2
INekkel, l\kiket. a. pécsi és kapos \-j,ri közponlokoon
t arta nak nyih-á.u, ahol időn ként i st eUtisztelet re egyUe~yulne k' lliveiok
szHr6zsa. mi uden iIillytlból. DiClére te a d olog, h ogy ön lllagu'ka t mega d óztat va, a.lapot
khánnak gyü jt.coi saját. u rvacs orai edény ek reszer&~ atre. Böbönyei h ivei uk' imrcM.z ép ilé..ét n,m-eúk. S
a eélxa maguk között má ris szép öss;>.:eget a.jánlot
tak fel, mő "olna, hogy ebben a s;>.:ép é s szent szándéL'ban m i is t.iUlog as.'juk ök et .
, Vizsgálat során m cgá.Ual:.ilolt kÍlg yes adományok
összege ·a mult év foly a mf. n <l Z ébryhá zkör bcn 20,510,250
1.::or ona, aza;>.: W tO peugő. Azonkh'ül az ur\'l\csorához
•
lZüks éges ken}'ere ~ M bor t. js rendszerint egyes bu zg ó
hh'ek' álpozlá k a közös oltárra. Kü lön megemlitcm
itt. n éhai dr. vargyasi Máté Sándor posthumus ado~tí.nyát, egy tlZpp, érték'es köuy\1á.rat, cs!uos szekr énnyel egyült., melyet II hagyuték'b61 az ő r okona,
Kerekes Ilona uruu ~á:ilo~t reudelkeltósiülkre. A
n emes inlen eiót k'egyelc1.tel és hálás köszönettel fogadtak' és az adomány~ e n b loe a. ,Misszió-Húz l"ész~re
utalluk:, H add vegyék anna k hasznát minden szépérC
j66It lelf;c scd6, komoly Ifjaink.
NépesCld6si kimulalá.9 szerint cj:(yházkörii u kb~n ti.
C,~~aonzfigbatl a. lelkek száma. : 10861:1 _
- KCTeszleUe~ sz/i.ma : &6 ( 33 és 23), k oufinnállak :
49 (19é8 30), egyhfui átdásbau rét!zes ült: SO pár, elhunyt 70 (39 és 31), Mt6r t hozzá.uk' 12 (9 és 3) , k itér t
12 (3 és 9).
, l
Evi szAmadAaok adat.'li Slerint :
Bev6lel: 711,281 062, _
•
KiadlLs..: 1>85,006,130.

a:

em,
,

Marl&d&t<: 26,280,932. _ •
Ingó 68 ingatlan "agyon : (bclcértn most már
a
tirbog6.rdi
egyb6.d birtok'o~ is) 12, az"" Ti.enk'. U6tuirl'é,rd korona, amit lövőre ma.jd a törvélly ér~lo:l(jbcn - peog!)bcn (ogunk kimutatni.
,

lJ6.tra \oun m(jg, b cgy mcg.:llDtl6ke1,z~ halottaink.
r61, akik előre mentek, hogy wcgk~útsék u utat a
n.l .~ic. .. l>k:ta Ezek Ir (l',ij ',t els6sorban emliten\ a
Illi t.illteletbeH. i6gondnokUltat. sa6plaki w.ro P e t<-

U ' ae,." AA Ku ... ,. Il ..6 1mbta .;it
_"uJt
'

.
evi jelcnttsemben is bhonyos el 6érzettet elparen~
\'~It, Egy Mtre ru CIIakUgya.u meg il halt, Onnan idé-

zem e &Oroka~: .Aki ugy é) , mint 6, nell! balhat,
soha. NC't'6t euyészet. 690 feledés soba. be Mm ta~
hatja.. Arany botükkel rog az tünd,ókölni fir61-fira • bálh utódole emlékezetében. Mi • magunk reuér<ll
a megujllodott élct barsoM.jáva l 6b ajtjuk kÖs7.Önteni
.:st. aki f l ll,~ wP~ nagy ut f;\l: al örökHvoMság ti_
tokzatos utja, amelyre ó már ebben a. (öldi életben
reti.lépclt, hallld\'ll. a kitü7.Ött pály5.n ,na:rr elödók.
áldoz6k és apologélák megszentel~ nyomdokaiban , Ez
a tud at. mint áldott isteni jelenlét aranyoz7.:a be kcdves családi körében kózhi\S7.oU életknek atkonyát.c Enél
slebben
most Rem 't udná m 6t jellemezni. Legyen
bát el!. az 6 sirvel'ge k'üzöttiink az emlékezet áld6 viJá.,gánál
.. A'mer~ai tcslv&dnkkel ~gyüt~ s :r att uk el ór.
E l i ('I t l\:í'oJyt, a l f!u"' or d E g:yet.. m nagyturlományu
rek'tomt·1 "ki n egyven évig á llo~t e vihíghirii intézet
élén s kin ek életmunkltSS[lgát és jellelDét , A jövő valI:1SM eimén m ult dCC<lmbcri vallásos estélyünkön méltaf'r);.

Mos t pedig angol unitárius leSt\'éreink' g):ászta:ban
oszto7.unk'. P rof. dr , J , Estlin Car pente r, ox fordi
t an ár Tayal alánál, aki egykor nekcpl is ke::l ves Mest.erem volt. a. T heoI6g i..\n s aki mintegy 50 kisebb-nagyobb tudományos munkát irt, s 1910-ben Kolozsvárt
részt vett a nngy Dá.'-id únnepen és hazatérőben itt
lláJ'lUi~ }):o.. k !!r Th'adar r61 tarlott eiőadh:' .au:';1.!s7.tu<;
21_lon a. modern rdor:má.tor emlékének századik érlor-

,
A JHIUi róm ka.t h . egyMz eh'esz~ette e..;o.'ll! búszk'eségét, dr, Prohfulzkll Ottokár, s zékesrehérvári megy t A rf.s rH'ö t, aki, mi nt iró, c:z<.Ínok ~S em~rbarát
egyaránt ellik'el6 llel yct ',-ivott ki magának, s 'mint
a k'a tllnh. uo hll:' C'Thezon, ott C!sett el .5 .5 Mmf'S h~rC:'linak
szinhelyén, II sz6sz6k'en, megragadva. ezzel az utolsó
drtUDlli nktussnl mindnyájunk Ilziv6t, mint uo J ézus
Krisz tusnak jó vitéze, aki sebeket talán k a.pott, Ó$
Ó m:\t::a sohasem osztogato ~t,
4

A llnzai ref. egyház nngy h alottai; dr, D a. 1'4
n y j Ignác, a dunamcl1éki egyházkerület f6gondno1:'a, aki mint földroivelésügyi mjD.Íszter és n. kis
e mbe rek' barát ja her\·3o-:lha.ta.'bn ~rd em~ket szenett. a
far. unifáJius testvér ekk el s zemben is mindig méltányosan j{t.rt. cl, tiszlcláben tartva a. k'öZ09 protestáDs
bHvallMnak' erkölcsileg mtndnyá;uom uél'.\'8 kötelesI!
tíga13talt az Ur J6%US Krisztus szelle.mében. Hasonló
nemes léle~ lAkozolt OlV. S z i l a s 8 y Aladárné arnőben is, akt az Országos P rotestáns N6szövet.aégnek
v r> lt 1'leit6: rog'\'a dilzelnök'e és á.ll andő gzorény 1llUIlkisa, akinek éleS bite diadalmaskodott aJ 'let 49 hlIi'"
lál k'orttítnin, I dvezült szellemük el6tt Itt b és a~
is ml'ghajt(\m at Unitá.rius Egyhiil' ("b6r 10lxJi.6~
k'én'e elpihent bamvaikra a. j6e4golS lelen atyai Ald!a~t.
,
K6rem a T iutetenU6 EgybLzk'&ri ltö~ mQ'
tó,taauQ.lLk' clt'kbcn leltárt ~i jeleDtHmwt

-
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KÖZGYOL~S

junius 16·;1n v~1t . BUdapes,len. A legkisebb
vidéki eklézsia és unllánus lclep IS elküldötte képvi-

selOjét az egyházkOri kOzgylllésre. - A tárgyalási
magát reggel 9 órakor egy elOértekczlel ~s II

órakor Istentisztelet elOzle meg. Barabás István
hódmczOvásár{lelyi papunk voll az ünnepi szónok,
aki il ' 61c megszokoll mélységben j'\r6 bcs 'eddel
sok olyan problémái veteIt felszinre, amelyeket
komoly szándékka l megfontolás alá kellene venni.

Az éneket kántora Boros Áron felekezeti lanitó
vezetle mindnyájunk lelki gyönyOrüségére. A
gyU1és Dimény Mózes kOri f. gondnok elnöklése
alaU, a megállapitott lárgysorozat szerint folyt le.
E ~ percsi

TanOgyi jelentés . államsegély és Baldácsy-alap feloszlása, Nyugdijtörvény megbeszélése
és a füzesgyarmati egyház épületei nek anyagi
segélyezése voltak nevezetesebb pontok, Két órakor közebédet adati a vendéglátó bpesti egyház
a "Magyar Világ" éttermében, ahonnan délulán
kellemes hangulatban az egymással való találkozás
örömével indultak vi sza Debrece'1, Szeged, Szolnok, H ódmez ő vásárhely, Polgárdi, FUzesgyarmat,
Miskolc és a többi csonkaországi unitárius központ felé a kOzgyUlés képviselői,

Tanügyi jelentés.
Tlutelend4 Karl K6zCyQ16s1
A z e l616 óv ok á llapotá,'al stembon, at egy·
h:hkör Ic r ii letéll, a t id ón lIomm i váltotás, sem
rO"IU!:tbod:í8. alanilllll iIIo h ·o · a vallás taoitli8 kór·
11 ~ ~ {, b r ll n i nC8e ll . M f'ghw ő kót i8kolállkat a h ód m e·
zÖ\'llllárhelyit ~s a fii zellgy a rmntit, n om fenyegeti
II lUogllziin(!1I \' ClIZe delme: igaz, hogy anyagilag II
naJlró l'!lIlI)T!\ \'Il ló élhct(!iI go ndj:ival kii tködnek.
A va ll:ístunitlÍllbllll e lőre · ir á nyu v ll. lto z:i8 az, hogy
Jhhlilsa gyllrmalon l o \' ő kb , 12-15 l ó l o kből li llo
unitildIIII Cllo port g)'orme keit IlZ ottani ovnngeliku9
lolkip(llIzlor 1{lt,Ja ol vlIllfis tauit{lS8ul nnitfirinll tau ·
kön)'l'b61. A m{IAik öröm hir az. hogy Buda pest ro II
r()\,(trOiltól Óli 11 2 Jí llanlló l ogy·ogy hittanári :1 llá8
~1.en'oj\6Mót ÓpClIl
1lI 0~ t kórjUk ós igórc tiink 8 igy
re m é nységün k is von IIrro, hogy m og i8 kapjuk .
J\,latJli nk a z egyc~ i , kolúkról éR \'ollástanitál
vidőki e SO (lortjllinnk taoulói r61 a1. 19 26-1 9 27 tan ·
ól' bon ozek :
HÓI1mozlol'Allhholy i felekezeti i8kolánkban beir a tkozott : 27 n Ö\'elld ók, 15 fiu, 12 lány. Uni·
tári us 19. A lanó,- szept·. l6 ·tin k02d6dö tt és n
a r ondel uil uotoken kh' Ul cink febr. 6 -20_ig uU·
not eit n tllllihh inrtuenZl1 jfin'ány idej ón. Tanitónk
l1orOl Áro n, ak it e rodm óu)'08 tanitói munkájáról
már rógon ismorllnk:l 2 ielén is Izorgalomlllal ké·
8zili nö volulókoil II juu. 19 ·óu tnrtMdó vizsgálatra.
KUlön koll foljog)' e 2l10ll1, hogy Barabás l8tvfinné
\i8'l:tolotol 1\88Z0n)' ez év bon kózimunkát i8 tnuitott
II ](>fwyoknuk 81.oretc tböl ingye n.
ti'UZOIJ gyn rmat on rolelr.e2oti iskolánk tnnulóinak
U (UlIlI : <I
ti:"to k kilzl\l unit1lriu8 l), Az ismétlő

a.

ttmkötoIOl~ok, 1\

közsógl gl\ZI11\11\8i ilkolába iratkoz:·

7

tak. Kin c8e8 J.ául6n6 Uute lete, aUtI>!) La 'tó 6 k
II róla edd ig ill tudott önfeláldo:r.6 ,'" .. nl o o
ó
.
e ILl mef ettel
v ge:r.le. a IUllltá,t. A luOitlh 6vkötbon kanyaró miatt
14 napIg UUllelelt. At 6vvégi vlulla jllolal , •. ,

lee".

u
.
I)e~roeae ni leánye8yhbunk, :lmelyoek a 101több kltll.tlha vall erre, bogy nem .oklira aoyaalakuljen, vall h Ololn Anya i8 ehhet a
lépóe l~e". nebrGCe n már m intha egé8JOn önálló
ece~éMI" . volna, ugy illtbi egyh!l7.i ö l olő !. A val1á,.
t.-ulltlh Iii né p e redményt mutat, ""' II I G n ö on .
d é k,. akiket DC~li Kfilmán IlyIIg. iak . igazgató"
n081t vaU.fi. lallltáaba ll, JelOI ere,lmónnyel viugiizolt.
S1.egeden : <lr. Horból)' ""llor egyet. tanár.
begOd, 101 tM nu ló t, l:bolnokOIl llolár Imre tanár
8 tll uulót, Oyull;I) , J 6no! l)o:.l.9 ő polg. iak tanár
'I tIlIIu lól, P ÓC8elt Rediger Ödön gyógy8Mróu 5
tlllll~lót (~l ~r~ II ~.ée8i volt kad ott iskolába Járó lj
m:\81k unltarllll n ovelldóket lit intézeti ov. kat.cnai
lelkó8 z tanit jn 1\ hOllv. nlin. rendelete alapján).
Kapo ~ \'árt : Vass Miklós tanár 2 tanuló t réueaitetl
\' lIllállo ktutáab n ll. IJnla".agYllrmatról már mogemló.
kelte m, Ou a2 e vang. le lkén tanit·. O rosházán az
ullitli riU I! irjuaágot min t egy 010- 01 a ret. lelkén
réB zeeill \' all:is ta JI iM8ban.
PolgMdiban , Hartók Géza lelkén 4. tanulót,
Il kik a re r. elem i iskolábu jlhnak, tanit \'allbta nra,
1\ sárbogárdi gimoA:tiuw.ban 3 tanulót lelkést kéré·
sére az intélle t igatgatt ja lát e l valláatanual.
Budapoalen 84.2 II valhhtan iuhban réne8i tett
tanulóit náma. lo~:t:ek Budape8t belter ü letón, külte ·
riileté n él környókén : Peeterz8óbeten, Pe8tuent16·
rince ll, Rák o.palotá n, Ojpe8teu ós Kis pe.ten jfi r nak
iskolába. l<:ddig mindig paulllzkodtunk azért, hOB)'
ezen n nugy torUle t on, il,)'en kiil ö nb ö.tő toketatn lie
koru tauulók valláslanitáBát nem lehet ugy elvégezni, hogy azt valóban valldetani oktatásnak le·
h OSBen elbirálni. MOlt h a llgatunk éa re ménykedünk
abban , h ogy az állam Ó8 a fóvá ros által adandó
"allá8tanfirok mUllkábll álliM8ávnl elkiilöllithet6 lesz
az elomi 69 a köz ól'iekolálok ,'allástllni oktatása,
több időt 8zelltolhetU Ilk IlZ egyháti ének tanításra
68 a beti 2 órát is megadhatjuk Ez a reményaó·
gU llk II leg8zobbik filmainIr, adja JetOlI, hogy valóra
váljon, a jöv~ tanóvben .
Áttokinh'e az egósz teriileten örömm e l filia·
pithatjuk m eg, h ogya Illnnka folyik. Mint e.g)'
nagy a lföld m eleg forr{lslIi, ugy buz?g fe l. IIZ )~
a vidéki legkisebb un itárius telopen IS, Mmdelllk
kis forrás táplálja Ó8 tiditi erdély i izével IIZ erdély'
b61 ieleullkadt unitfirius lelkeket, .4ldjon meg a
jó Jete n miude n igaz Izivel, amelyebbon muukálB,
8 tU djon meg az lateu minden !ziv virligo t, ame Y
e forráeok vize me llett nyilik.
Biró Lajel.
ugy hfiu:fi

r'.

3 szobás lakásomat
a IV. és
I
vagy
2
szobás
lakással
elcserélném

V. kertJletben.
X. LI,.I.lér 2. il. 4.
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t&.rW:t!U:It.. H aH~I/.,,:a w('g :I. tu llHleu h!ltó I ~ t en !l ili t
, . IH. lt w rlret
fl, {ö",íu tor (' ua pon ru o lulott
II b UJgu l m
•
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•
_
&1
Ultlgáért, csal:'idj:iórt, an)":tllJ t> lI t t>gyh :u::'I é r t ~
('i!

bad ji.t!' rl ! . . •
a l,h árol!b:m a ny ari id ~·
~u : Minde n " a8li rua p d . ~. II ó r.s t or :n : V. Ko·
báry .ull'ai Il' w plow b:lu.

Istentiszteletek

& btbt , b rt'SlÍf lh t, tf me-tN t egy mppa.!. e-16bb
b ll bejelen ten.i, h'.!: t. !I:ljit. érd~ében mindenki tartsa
new előtt. Uivat31o.s órü: : d \kl~ 9- 1 ~- igés dél·
lltAA 2-4 ómig.
Lat.'-'' '.luutalil! ~et.é n egy le velt'-tóhpon t'ér jük
al ~rte$ité.\! t lU u j cimrot ,.hogy 13puntat. po.n tos::l!l
kél bee.itllessük'.

Ha l"&'" UleI,'dblUl betegség. v3gy egyé)) baj támad, b:l vab m e1y csalli! tagja kórlú2Ii 5.poIás ali k'eriil., h or.ú,tarfozói le~tJ ben vagy teld oap'ij ht esils~
a lekéui hivatal elfől" hogy ::unen ny ire erőnk:\.ól
telik, enyhitsiik' te.iti·lelki f5.jdalmáot.. >;:r.eo,'edl3 taot.
~ ~rü nknek'.

Pénzf6rl órák a buda{X'Sti lelkészi hi va ta1·
ban d. e, 9 -től d , u , 4·ig, Adót., elófizeté-s t, a{laWá Dyt á t \" ee:r: Gltl Miklós pé nztá ros,
Hiszek eg:r hteuben, dr. Csi ki Gli.bor kOllp e
kapható a. bpt'lti lelk:b ú hivatal ba n, Ára 4 .peng ő.

Magyarország herCt gllrimásának baUl ,'ai
melleU aJ eu tergQmi ba'Jilikában ott volt 1927.
a nguutu. 29-é n az Uuit.irius Etty ház ké p ... iselójo
i_, hogy lerója :l magas közjogi fuukciou á r ius iránt
a b gyelet a d6j á ~. TartOttunk euel uel i, m iot
embernek , ak i egyslll'r ü 80tsbót a Ili'gw agasabb
egyhili méltóaág ra e m elkede tt hU <Í nk bao, Ta r tnz'
tunk 3Z apos tolna k , !fok i ne béz idók..nelr. viharos
j:'irú!fo közöH a w eg-j,ét b i \"llU megóritte. de a wm t
nem bántotb h a w "gnyerő eg,,'\?niaége á ltal s okat
tett a felekent i Mke m egó vá sa e rd e kélx.>u Szet.
n~"tott ..,egé ny BlUá uk vonagló t esté t ideig Óráig m~g lU ó bi borpal:'istj a tarto tta li'gybe. bisze n
, .a ~g'I Da~y Magyarországnak \"olt a p r i m :iM il
mtD\ tlyen Joggal teki nt hetett ,uf'"l kodó $ze mekkel"
lU etl:t.e.rgOUlI é t$eki p.:Llot!i.ból a t ul só pa rt r-.J , Must
hogy. ua.gy elödiilr. m éltó utódja s i r ba szállo tt ug\:
tetnlk Ilek ün k, mintha " e le ""','ÜU m :tsodsz~ r is
elt.eme~tük volua a mi uép, a ~wi szeu ~ H'U.,i u k:lt.
~u. t-:1lemeUük, ~ a "barmad lla p i" ftllt:'i w ad:i lj
mé u)'t' .alatt 1 , "
I \euben ooldogult néhai 'ó
B~r"'e'gprun'tun"'. "'önyü~ éret tli u"' !
J

OJ

elnököt v:'Uas d ott ln : Am e.ri"' a i U ni~,1riut
T ártulat Boato ubao , Ad a aze re nj, de "' Itartó
mnnkAe l, aki eddig is dr, S lIwoel E li o~ m ellett,
m int ügyvezető e ln ök. kösw t'geJégedéne wüköd;;il.
Neve n emcsak hazáj á ban nép'illerii, h a nem Erdé lyMagya ro n dgQ n ie, ahol 19 2 2 ben éi! 1924· beu
t ett lá. togatás i eor:\n m itule n"'it m egllye rt ui "ell
bar:it81\gá va l, lek15leleló modor1val purita n e~yne,ü ,
1I~~ vel. Dr. Louh C Cornlsh ism ert sze rény .
lJégéué l fog va enk egy é n o vá llalta II n:lgy [elelőlJ8éget . nlely II': Unióba n e zzel a ,' ih'tgi piis pö ....
s (oggel egy iiU j Nr, De ha a jele k ne nl csal nnk , a
k övetk ező Clkl utru il Ő !e l ll mlljd a jelölt. H a
mink e t uH'gké rd esné ne k, m i is igy "'a\'a z D ~n"',
IUc rt. Ő több m unk á t n e w \lálla1 , mint amit
becsDIettel e l t ild \"('geslli, (l e uw it e ld. Ulllt, azt
t15rik,u :lk ad - \' 6~h cx \·iui. A magyar iigyuet
al ig \':m nálá nál ig:l'I: nbb éJt bi'-ebb bsrá tjll , New e~
wll llk:í.j a ra k é rjiik mi i ~ . m a gy:lr u u itá ri us te8 tvé rei
és a szé "'I')y tábo r, a m i nde lJ h:tt6 l;steu oe.... nenl
áld :i.s:i t

Lord Rothermere •• •

\-an e n kpt W:lg.n u _
B :lzában , a ki @d II ne ve t ne m ö . m er i? Ha new
is t udja ponl o!!:1O kiejte ni, h 0!t" !l.J: a ngol fiilne lr. il
"'ellew ,,"!! leK"eu, :n:é rt \'lIblIogy t'lwo lyogj a, im:íiba
(os álma iba toglalja !!J u ivébe l';Í rj a olég az t II hŐll i
halo tt fi ut ; ~, nk i ue k édes bu!!J e ,ul t'- !r.e oU r.tgód i'"
a nem" " Lord lelké n s n e m b ag ~' ja lit n y ugodo i
a 'J é.:bek iá,lt6 ig:u:s:igt:lIa ns:'ig!!a1 n e m bt>n , amelya t
e ZE'rév(!$ l:I :u á nkou, a tör l é ll~ l m l Magy arnl"izágon
e' '''ö n ' ltek , , . H át Mé.rt b :a rroltam és es t@w e l
é n a b~ ült"t m ezejéD, hoj;.'- ~'g_\" v ité z Nép n" t
" é r rel szorze tt Il'JCll t örijks é~e lIl :irblÓ<.'O k ::sá tw á nyi'
leg.\'eu ? O lya uok ~, a k i ~ az erőseb b j og-.in minden
emberi és iste ni jogot láb bal tiporna'" ? Ne m- ne m !

Az én fiatal éle tem á rán li mb magya ro knak lel
kell !J'ZlIba{luJo io k u t e 6ti lel ... i os to rcsapások s ulya
alól. Ez :1 fi u ius pid lj :l h :l m ":Hl ú po raival a ,Dai ly
Maii ' h irll f.' \' eS n e r k p S%tőjé l, alt i legutóbb \:i ndzsá t
ta r' :1 m i .ig:tziigy il uk. wellett, 1::$ az a p.'1 méltó lll'
Ő hó.i [i:i holl! A nem es Lo rdot eb ből a~ alkalomból
a ac ornág w i udeo Ns:z:é böt elílfa u t ot t ák. "' ÖSzö nő
le ve lek k. el. A le.lkes ü,h-öz l ők. s orá ból wi ae
m :U:ldhatl n u'" el. A magyaro rs:r ági U oit á rius Egybá2 n e vében ( Erdél,)""t i l id w r h 'e) J ózan vi ká r iol!
küld ö tt m elegha og n "' ösz ön ő le\"elet a m agya r ügY
G rál lo vagj á n " "', a"'i k eior ii ü röm poharunkba t'gy
cseppuy; ö rö mbt ,'ct e tt . Egy nag..'" n e.mze !- fi3. szó l
a k is ue m ze t fi"i hoac : , Ne fé lj , kicsiny SE'n>g :
mt' rt t e ts zett a t i ..H_d lo k mlk bogy adjon r.é kt et
O rs zágo t! . , ,.
rt
Londonb an t a nuh láll \'lliu k. UlI • "-"'m.bi
vrv
mondu nk . Kedves iskol:íj uk, ~ I t a bba n :\ s~ép
Higbg-.Jte l'á rou f>5ubeu, "gy uj d !u tl'fl"w mel bJ, ~' u l '.
a llIely" t az is"' ola i r,· lw:d r:i ~l k () r m 08la u :.t~a
a\'alU'" ft'! ih lllepelyt'lI kCn.'h't k ö~ ö U. A'J ? IIU" ~
h 'eu :\ nö,-enrlH e k il 1t','jI.;'NI" re"'Jt " e lle t Előad t ,lk
~ ,Sz ~n ti d " :j i á! mot ~ . M.iplU sz t\ p is:n , :tlu iko. t
!K'rd ül ll lfjus:Igfl l1 k s<!: t' w i' bI'n az élt' l m:Il.,>";'l 1;1: ('"Sa k
- :HolU I A lU o-t an i r" .. g.nl! I:i nyun k llll k, J),I.S . ~J;: ll."
E n:iJé ootue lt ilJ, b i~ o\ly ttra aUI" ai e!Jllt! kIÚ t QI l):tt
eJ leu II leg1ux h-esebb. HOU3 bt"u tuu a n l·.re.uesheu I
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..;.-;;;;;-,,;;-it.\;;;;;éll
,,,,ü l ; Barti
,r-;-:-:-;;::;-::::;;;::-;
tordai ereDs Borbély
Zoltánné Dusi,
Borbély

Kádakat

Zeit/III ujságiró hiviluknek bÁjos 18 óves feloségo
j U IliU8 15·(\n Budapceton,
(do Szcntgcr iczo) 36
óvcs
S7abók KAroly korában jnJ. 16·60 Blldaposten,
nyIIg. folUgyoal6 74 évcs korábao

I

I

/ Haas Lipót

I

PuUonyokat

Kutas Márion

Boredt,.yeket

I Hudapesten,

I

Mezőgazdasági

szerszamokat

p"nzbo8zod6 55 óves korában
81lgU8:ttU8 6 áll Budapestcn

T"ragacfokat.

Nagy Pétor pf. altiszt
és kitlkorul Nagy Jánns
21
hónapos
kisfia
lIug. 12 ón Budaposton mo:~ halt . Béko legyon veJUk.

I

Kocsirészeket
kész i tUnk

felelOs kl.~ó:
B I R Ó L A J O S.

V., Kálmán-u . 21 Telefon: 5-34

,BIRTALAN LAJOS

,

kárpltQs és diszltö

ma es
•
Zlrmay

BUDAPEST, VII., AKÁCZf A-UTCA 58.
elvállal angol bő re, szalon- és függönydiszitéseke

ovább.1 szabadon álló ottomán ebédló-diványok
tugganyos ágybetétek, malracok, ablakrolók készitését és autók párnb:ását a legjutányosabb áro'1.
Vidékiek soronkJvll1 pontosan kIszolgáltatnak. Sző.
nyegek, filggönyOk megóvását és molylalanitási
v6llaIOIll.

,ougora-, ptantnó- és harmónium
kés~1t6k

BUDAPEST, VII., DOB·U. 94-96
(Magyar Szinház közelében.)

KészilUnk : A legmagasabb igények nek
meg fe l elő uj zongorákat, pian inókat és har~
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb
telbe n. Zongorák ála lak ilásáf, tcljes
kijavitását, börOzésél, fényezését és hangolásá) válla lják jótállás mellell.
E~úslé(emmel

kllúolelve.

BERDE hflJOS
cipészüzlete
Budapest. lJ. Batthyány-utca 48. szám,

"

Férfi- b női cipőt mérték uti n készitek. Javitását is
dll.lok. Mérsékelt ára1c. Hó és sárCipOk szakszefÜ
javllisát vállalom.

....................................................
..
·
:
,

: Prém János sza bó mester
•
•
•
•
•

:

:•

•
hitrokonoknak a napi árnal olcsóbban valla:
bármiféle ruhavlITrÁ6t, fordilasi, tittztitásl stb :
LakAsa : nUdapest, VIII., Vig-utca 33. az.:

,

STUDIUM"
KÖNYVESBOLT

BUdapest IV. Muzctlm-k6rut 21. .dm ,
I
,
Telefon
NaR'yrént
erdelylek böl
87
T elefon:
186-81.
alakult uj vAlla,lat
186-

Szakmunkak, szépirodalmI, e/Zyhá ti és. egyct~~~
tankönyvek ra\ lar7. Beszerel. él; szálhl min
kapható külföldi és belföldi könyvet és fOJyó/r~t~~
Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondosan ehn

,..~~,~~~.~~~~~~~~~~~~~~~.~~~;;~~;;~~
:.,' . .. .... y .. . . . .. ... . ... ... . ..... ..... .... . .. . ..... . .

Nyomtatott Bognár Jenő saJlólparl ~emében Ujpest, Lőrinc-u,

