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Ki ne ismem45 ezt '3 nagysttrtl jelenetet amely fordul6pontot képez nemcsak egy ember

~. tla~~ a .teresztényseg tört6neteben is 1 Utbaa Damaskus felé a r.-jongő .fArizeus tatán,'O~k
atakNel, a4ut testi SllOII,eiVeJ "$Oh:ase:m iMort, 's .a.lti'nek pu~z.ta.neve is gyOlOOetre ragadta öt. Eddig
nbt _m sit1&, mert n'lfVObb volt 'eikében II. hll.gyGtMf1.Y erej~. mint az éI~ l..ijclent6;. megvaltó
~rna. MM .a napb~&vcl i s fényesebb égi vilagGSSAg sugárözöne \Teszi körül - a biblia szerint .
- 6t és UIISi:n;ai, I a U!nerrJéfty uti"S8 alatt mindannyian le~k..a földre. _Mcgal4zkűdnak Az
~ .1áIt>.._
na. ..q:mhot ellen egyikü1< sem. Nem, liv.áa Saul, .tinek <gé.. addígi élete .gy
tanlk fel m. "'~ mtnt egy n~ tc:;:ed~ amelyet az 45 Ielld Mesterenek utnruUltasa men~
~
term" Kö-vt }e. tMaja és Sl()t~ija lesz an'nak a jézusi eyan~éliumnak, amclyet eddig
~ ~r"'n ilU m'ag3b~e, megnyilna.1-: s'lemei, s önként vAlIa§a:,Jl,z ~toli lraldc.test, .hogy
I T "'d a ~bÓI a ~oss:agra, l satAn 'birodalm~ból Istenhez vezérelje.
'/:.<Jj f<1 -ts 'dR/ tclpr. I _ szól hOn.! • Mcsler.
abbv.á én má, oem mebctOk, lávol
lak'6ltoz ll; vidd -cl a SZelelet ~ rudományAt, Ha befogadjik jó, ha nem, Qgj' is jó De

ts

,I
~

•

~

meg....nc.d a lI:lJ'lclességedel az Isteni igmt remenysége alatt, amelyet énfclőlem Mózes bs
-el öte ~vendölte\ .
19y left Saulból - Pal. A tafi,)ngö fariteusb61 ax tJjszl5vctségnek a föbbiekn6l semmIvel

.se 1ti!M!bb nsztopapoo:tola. Saulus _ Paulus. CSAk egy betU 19y rápénre az egész kOlö-nbség. a
"éit6 l t - . Pedig egy egesz ",Ug vá1asztía cl 6ket egym.l.t61. Mo<! éni <:Sak ig'zá., hogy ,,,,ért
iJS .StOft.tdt lj 'elTt. a Vi.~gra. Most éni _ tudja, hogy et a lelki Vljadás tulJ,jdoJtképpen III ó
tq)ászOlctése Eda\g mintha be: lett tolna tANa srllk jalak kÖ1.t , mi;)tt aeonban wNd tér ~_ruint
-6'M ~tt jslen $otép Vl"ga. "hol az " mentO monkájéna'lc ,és igehirdctés6Aok legéltdiebb . jut8~
.. 1itlnot bGcsánata és a szentelt Ot~jksége, amelyet "Mkezüen osztagat mtndenfc~ a ZSIdÓk, pQga·
nyol< él; '_
nyek köiött.
.
Ilr.~ 'C< jó~ igéit b;rOetl m<JSt Hl 'Ci,,<k véd6bco,Móbon AgrIP~ királY .~ :iél\)'CS
advatt cl&t. SUSZkt: a bi)incsel.-re, amc1:f'eket v,'$CI, mint f()goly. m;rt O 191 Ifi /OC/guI ~ .az
~tóit la R'liSl:tusnak. Ebben ill .az lj igaD su.badsiga A kórd&tvona-s szava... Adle'lo7 atma '
~ &Z1Y!be 11l.dro't \,"a.. légen elhal1J:titot1 s hety6 elfa'glalta II "fl'Icgértés é's arszcllelflültstg'
boIdQ(it6,. édCli értete.
"'1-UonhalA.sl • ~ • Fördult egyet a vilÁg ~ele. ~)t -lor.da1t. {)e alTa, amezle
A Mester lelkenclt: tengelye körOt Ebben áll It ö igaz'l~ bGktac 'P .
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UNITARIUS eRTESITO
.

szeti ~ámolta'anSÁga bito,:-yilja, de igazolja az

emben ség egész torténele IS.
_ (tn azt hiszem, nenl lesz érdektelen, ha
ezen tlnnepélyes órában fog,lalko%unk a lársadadalom kialakulásával és pedig azon célszemelOIt
tartádvaJ hogy végeredményképen mE'gállapit ·
halsuk jJbiláns egyesülelOnk jövőbeli feladatat s

a mi társadalmunkban kijelOlend6 célját. A budati D.tvid ferencz Egyesület eddigi mtikődé
:Söl majd nagyti&zteletu Józan Miklós paspöki
vikárius a. f. fog besz.6molni s az egyesQlet tör-

ténetének ismertetésében.)
A társadalmi egyesaJés alapját a család
képezi melynek megalapitói a házasság uljan
öSszekapcsolt férj és fele ség. A házasság céliu a
közös élet és az utódok felnevelése. Ezen egye-

•

sülésben nerD csak fizikai, hanem lelki közösség-

,

,

•

nek is kell lennie. Csak ott, ahol a lelkek sajátságos harmóniája, ahol a kölcsOnös 1.l1egbecsülé~
és őszinte szeretet, s nem csupán n~eg anyagI
érdekek kapcsolják Ös!ze a házas feleket. csak
ott beszélhetünk igazi ,házasságról. A házasság
/ttrehozóJa a kölcsönös vonzódáson alapuló
SZlre/em. Fentarlója: a kölcsönös szeretet, a meg
becsülés a tisztelet s egymás kölcsönös támogatása a kOzOscél eléréseben. Ilyen érzelmek érvé·
nyesülése csupán egynejUség és egyférjUség
me1lett fejl6dhetnek ki, mert ezek az érzések felnem oszthatók, szét nem darabolhatÓk bünMdés
nélkül. A md~lk (entaf/ója a házasságnak a férfi
és a n6 egyen}ogusága, hogy a házastársak a
házasságban egyenl6 értékUnek ismertessenek el,
s egyik a másik felett uralkodni ne kivánjon.
Ime a magva a társadalom alkotásának, midőn a
két fél közö. célra. egyQHélésre egyesüU.
II A család. M~lIdtn csufálJflak killIJn tlJrtinele van, amit késObb kifejtend6k megértéséért
különösen meg kell jegyeznunk
A gyermek szOletése a legrontosabb a család életében. Uj, eddig ismeretlen feladatok, nehéz
kötelezettségek támadnak ez által, melyeknek
eleget tenni ugy az anya, mint az apa leföbb
igyekezete.
A piciny jószág, mely teljesen gyámoltalanul
áll szemben a kOrnyezettel, mintha sejtené ~y en
geségét, hálta ragaszkodással simul al odasdó
szUlOi kebelhez. fejlOdése szemmel látható. Lassan, lassan értelmi képességei is mind élénkebbé
váJnak. Mohón szivja magába a benyomásokat.
Majd kezdi érteni a hozzá intézett beszédet, maga
is gUgyögni kezd s nemsokára értelmes szavak
hagyjak el ajkat ~S ptdlg az idtSDnJ'a nvelvin
últ mcS szavak.
Az apróság kisérleteket tesz a külvilAg megismerésere, e tekintetben odaadO támogatast kap
a SteretO édesanyában, akinek Osszes figyelme,
ösues ténykedése, féltO gonddal feléje irányul,
akinek élete, mint centrum közUI, a gyermek körOl
rnozog. Ekkor nyilvánul meg igazán az anyai
s~retett él. maga önfelAldozó nagyságában, amit a
vlh\gon nem pótolhat semrni, s amelynek boldogitO hatAsAt mindnyájan érezzük a bölcsötOl a
•

l
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sirig, s amelyből annyi szép emberi erény fakad
Az apa szerepe az el ső nevelésben sokkai
csekélyebb, mert Ot a megélhetésért folytatott
küzdés, s ebbOl credő fogla lkozása rendesen egész
nap távoltartták, S ha este megérkezik, a gyermek
vezetésének mkább csak örömeiben, mint terheiben részesUI' De azért neki is részt kell venni
gyermeke neveh!:sében. Csak ott, ahol a gyermek
leg~ lsO lépésétOI kezdve két vezetőre támaszkodhatik, csak ott, ahol az apa éppugy , mint az anya
összes törekvéSü ket, összes figyelmüket, szivük
összes vonzaimat gyermekuk lelkének érzelmeicek
fejlesztésére forditják, · csak ott növ~kedhetik a
szellem éppoly egészségesen mint a test. Igy ala·
kulnak megfele10.leg a gyerm~k tehetségei, jelleme,
erkölcsös egyémsége, s nyen el azt a biztos alapot, amelyen egész jövője nyugszik. A neve ~ ésben
m~rtéket kell tartanunk. A majomszeretel, tul ságos
sZIgor rgyformAn megboszulják magukat.
A gyermek nevelésénél az irdfoyitds al apa
és az anya közös feladata. A f egyelmezés jórészben az apa kötelessége. epen ezért az anya a
családi életben főképen a sze retet, az apa a lekintélytartás zsimbolumai.
A gyermek Blulán gyorsan növekedvén, iskolába kerul. Az erkölcsi nevelés jórészben a
család feladata marad továbbra is, tehát ugy kell
gyermekeinket nevelnünk, hogy az iskolában már
megkezdOd ő kisérlések ellen erkölcseiben biztos
menedéket tal3ljon, s jellemszilárd ságot vigyen
magával az iskolába, Az iskola, azt mondhatni,
aI élet harcaihoz szUk ~ éges eszközöket adja a
fiatal embernek, de ezen eszközök becsületes felhasználásához a biztos alapot a szülöi nevelésnek
kell megadnia, ez az alap az iskolai nevelésben
csak meg, rOslklhetik. Az iskolában az éteteszközei között uj kincseket gyUjt az ifju 8Z ott keletkezO baráli trztsben ott kezdi érezni a j'deburó.ti
szere/den fellpDftJ tgymdsra utultsClgoJ.
A gyermekek szárnyra bocsátásával, uj fészek keletkezésével, a régi csaltld uj klJrSzaku ke: dö(/lk. A nyugalom, a jól. megérdemelt pihenés
korszaka, az 6regseg, melyben a vágyak, remé ·
nyek eltünnek, s a célt, amely ~ külső életb ől
hiányzik, már csak csaláoban találja fel az ember.
Érzi, hogy itt még használhat. Hosszu, egy életen
"át szerzeIt tapasztalatai még javára szolgál hainak
azoknak, kiknek érdekében már eddig is milködött.
Az ebbOl fakadó tisztelet, melylyel az öregek
iránt viseltetUnk mindig vissza hal a ~aládr~.
Kérdezem, ki ne örvendene, ha csak némileg IS
visszafizethetné édes anyjának vagy apjának azokat a szeretetteljes szolgálatokat, melyekkel 6t
gyermekkorában elhalmozták, ha szépJ?é kell~messé
tehetné azoknak végnapjait, akik neki annyi áldozatot hoztak . Ez az érzés növeli az önérzetet,
emeli a megelégedést, s azt .a megnyugtató ~rzésl
kelti bennünk, hogy leUcsll.Sük kötelességünket
mikor sZüleinkhez, oregszülem khez ragaszkodva,
őket tiszteletadó szeretettel veszük körül.
A családban vetik meg a nevelés alapját,
itt oltj.t~ be az eiYt;sbe a szeretetet, melyen a
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tA...dalom felepOl.
.
A család tehát !lem pusztán fajfenl art6 szervezet. hanem egyben a tár.sadilom biztositéka,
eJ Okészitő

iskolája.
,
A hagyomauyl is elsősorban a család képviseli Az elsO oklath is a családtól származik.
A cs~ldd lelke az anya, ki ha. nem teljesitheti

kötelességét, szétzüllik a csa lád. A szeretet, melyet
a család körében lapasztalunk s mely elsOsorban
az édesanyábÓl sugárzik ki, örökké feledh,ctctlen

marad az

elŐll,

akinek valaha is része volt benne.

A családi tOzhely melcgc meglágyítja a szivünkel,

fogékonnyá tesz mások szenvedéseire, lemondásr.,
önzetlenségre készte l. Azok, akik meg voltak foszlva
a csaláCli tuzheJy melegétöl, ridegek maradnak
.' egész életükben, a sziyl.lkben. maradt art kitölteni

s szivuket érzövé tenm sernnu sem képes.
A család, hogy font ps feladatának megfelelhessen, mindenik tagjának megszabja kiJlelelisél1ét
S lIlegáJlapitja mUkOdését.
A családban találja meg a !lÓ Iga,1 hlvafdsúl
s azt kört, amelyben tevékenysége igazi boldogságol s valódi örömet teremt. A szellemi közösség
fenIartása s bizonyos lelki összhang IC Iesitése
képezi főfeladatát.
A ferli pihenésI lalál a kUlsO világban fOlytatott harc utáJl. Itt felejti el munkájának terhét,
fáradságát s családi boldogságából szerez uj erőt ,
kitartást a folyton megujul6 kUzdelemre.
Ide menekül az ifju ,js, ha csalódás érte,
vigaszra, bátoritás:a szorul. Itt mindig tárt karokfJ.
talál s az egyszerU, de szeretetteljes örOmök,
melyet itt talál, gyakran megóvják Ot a világ léha
gyönyOreitől.
..
A fiatal leány itt találja meg hivatásának
élO példáját s a szeretet soha nem lankadó buzgalmával sajátilja el a kedvességének és áldozatkészs.égnek mindazon módjál, melyre jövO életében
annyira szüksége van s amelyet semmiféle köhyvbOI megtanuim nem lehet.
Az öregkor is itt nyeri hoss~u, fáradságos
kUzdelmeinek gyönyOtét, amikor gyermekei, unokái
boldogsá:gAban örömmel láthatja, hogy fáradozása
nem volt meddő.
Nem kisfontosságu a család, mint avattdsos
élet ápoióju és J~/"lIarl6jf1. TudvalevO, hogy a
kezdetleges vallás az OsOk tisztelete. Már cz is
bizonyitja, hogy a család a vdllás forrása.
. Dc szerepet játszik a család, mint gazdasági,
jogi és politikai tényező is.
Ime a családi életben megtalálunk majdnem
z6t, mely a mai társadalmi életet mozgatja és
fentartja.
Mi lern természetesebb, mint az, hogy a
vérben, nyelvükben és szokásaikban egy családok
mondjuk nemzetségek egymással 8zoros kapcso~
latb.an alkot~k meg a különböző nemzeteket. ',Hogy
ez Igy van, Igazolják ft különbözO nemzetek ö5m~naái, amelyek minden/ke a nemzet keletkezését,
ml.nd egy·cgy Osapára, egy törtsre vezeti vissza
MI magyarok és székelyek Hunor és Magyar két
atvért ismerjük monda surinti ösünkül.
A. család feje, az. apa irúti tiszteletből, 8zeI

,

retetböl és tnegbeC$UlésbOl "'Jadi ki a nagy
családnak, a nemzetnek Hsztelete, annak feje _
a fejedelem, a király iránt. De ez.ekbln fakadt az
Isténsqg imó,d"tn is.
~
egy Illásik, a neruzet.Onze, tagjaitlOsuclog,
qagy és nemes é{Zés az anyaueretetllOl lak.lal
Ed~. anyAQkt61 t.nultunk b~Jtlni. No 6 besUdjet
anyanyeiviJI,kJ,ek mondjuk. Mi tIY csal6dból
származo~ta~ csakis eze.n ft nyelvan megnyUatkoava
érijük meg Igazán egyru$st. S hogy mily! Mes
csevegésü nyelv fUlUnknelt, caak az érti (cuk ( Al:
tud ja igazán, aki elszakitva nem~etttOI, "id~enbe
sodortatott, ahol az 6 nyelvét nem éc;t\~ J;qeg
A. csalá4i lUzhely, melynek lel ....~ ed~,jnya
• a családi lUzhelyhez kapcsolódó ~de. 'IlIlé~.k
bOldogiló érz.ések szUItek a n~","let 't(9g4 még
egy máSIk nagy érzésUnke!, a kQzO. !!Ilya •
Haza iránti szeretetet.
t
Az ?nyanyelv, plelyben él a, ru~m~~t, á\H w,
melyen kivül nincsen számunkra hely ~Ieaen
kizárják az inlerpacionalizmust 'eg~4bb is
abban az értelemben, amint azt m,a ,!11Íü.rA;l;ni
szokták.
Az egy nyelvet beszélO, egy hazál szeretO,
egy n~gy család tagjait, a verbeli t"lvt\l:e~et, lime
kell , hogy fUzz~, össze ~ell, hogy tartsa a te\tv~rl,
jobban n,ondv,a a luli ~eretel iSt r;: szere~tl, IVlp·
csolaInak kell irányltal)ia ~inden ~özös c6lkltUzésUnket.
EI nem vitathat61ag vanpa~ az ugyancitIk
közOs 6S161 l eszArm~olt emb,~rl&ég""k a ~eOJ zetek
erdekein f~IUI alló közö. kapc.ojatal ~megbljl,"U
lendO közö. ki~csei, a'Vin6~ pl. • kUIQnbözö
tudományok é. a yal l4s, mely.ck n\egQyilvánulasaikban lehetnek kUlönbözOk. pe pl. a vallás , is
eredetére visszavtzetve rn1\gáb,an a (Qg4Iomban,
az I Slensegb~n ~gy, a~i örökl61 ,való, örQkke levO,
aki mindeneket terel\\tett s aki e vJIAgot fe.nJ1Wlja
s bölcsen igazgatja.
De ime az e vi'ágot
ben már sokkal nagyobb a
fogáso.kat ilIetOleg, mint a
nemzeti felfogásban. A
emberiség közOs kincse
Inkább fu~g az eeyéni
honpolgán kötelességek
megvan az Istensége, de az
formál, ime a keresz:tény hitben
vannak a kUlÖ9böz6 ~ereszlé"y
zetek.
Vallási felfogftsokllan egy és ugf,~"a %o~
nemzetnf\k is lehetnek lagq~ódáslll, ~e a ~~~~~~
relel~en a tesIvéri egyOlténésben nem RI a t'
bOf(Y legyenek, mert ak~or mcgBzUplk a. nemze.
Ez a helyesen felfogott hazaszprelcl te~1 kpt~le,
ségünké hogy elsOsorban m.gy~rqk ~e~/JII~
s azután kcres~tényck. Ez ,Ieszi k~lel,es~égllll ~ oIIz
ls ho~y egymá. voll4/l1 fclfqg<\l~val " pmPS"'
minI lestv. rék, ti szlelettel vise1le88Ül1~ s n,JI\~lg
azl keressük ami
nem a~I, PI'Jf 8zétválaszl.
Hogy igy álí
.
fll#ktpen n~rn
ls let1el <\Zt
'
IH , I~ny, 110f.
a lénycgllC&
katholikusaina ,

,
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UNITÁRIUS ÉRTESITÓ
valamint protestánsainak meg van a maga nemzeti

autonóm szervezete, a ma~yar katholikus, a maQar
protestáns és magyar umlárius egyházakban. Epp
igy van angol, francia, német katholikus egyház
stb. is.
A vallásnak is minden tekintetben idomulni a
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Mit, köszön a nemzet a z
Unitáriu..s EKyháznak 1

Az Unitárius Egyhát, ha lélekszámát vesszük
kell a hivek lelkiszukségleteihez, mert másképpen a mai Magyaroszág területér a legkisebb felekezenem elégítheti ki azokat Ma, amikor a kOlönböző tek közé tartozik. Ha azonban arről a szolgálatról
nemzetek nemzeti alapon szervezkednck, fókefetei van sz6, mit az Unilárius , Egyház akUlföldi Ösz.
meglartAsa. mellett ehez is kell alkalmazkodnia. Tehát szeköltetései révén magyar nemzetnek hozott akkor
a vallásnak is a nacionalizmust is kell szolgálnia. ezt. a kis egyházat méll~n. elfogultság nélk(U állithatluk a legelsO helyre. Ezt nemcsak mi, unitáriusok
S ha a keresztény anya~zenlegyházak vala- mondj uk, hanem eli~metik mindaz.ok akik a kérmelyike magyar lehet, ugy az unitárius egyház désben lisztan látnak és ítélnek, csak a közelmultigazán magyar, mert hiszen azt Erdélyben magyar ban is unitárius ember volt az (Smith Jeremiás)
ember alapitoUa, s elsO sorban azon nép valIAsa ki a kormánynak az ország gaz.dasági talpra állilett, mely számarányáhOz mérten a legkevesebb tásához . külföld jóindulatát biztositotta. A nagy
analfabétat számlált már akkor. Ez a nep a szé~ összeomlás után, amikor ugy éreztük, hogy aló
. kelynép, mely magas kulturája folytán hiressé vált Istenen kivül már mindenki elhagyott és ellenséhazaszereletéröJ, vltézsé~éröl és vallási türelmes- günk lett s nincsen senki, aki igazságullk és panaségéröl, amelyet át tudott plántálni az erdélyi töb- szunk szavát megértse, az Angol Unitárius Egyház
bi vallasfelekezeteire is, s a közös hazaszereletben volt az elsO, mely képviselOjét Dr. W. H. Drummond
ugy tudta egyesileni az erdélyi keresztény egy- ur személyében, mint a jóakarat hírnökét, Erdélybe
hazakat, hogy Ott ma felekezet i kérdés nincsen, elküldötte. Az 6 fáradhatatlan agitáci6jára indUlt
csak magyar kérdés. Ezt 1l1egbámulták s igen be a többi Angol és Amerikai Unitarius és az
nagyra értékelik mindazok, akik az erdélyi viszo- unitáriuso~
ösztönzésése más vallásfelekezetu
nyokat lanulmányol.tak, s köztük a hatalmas, sza.. missz.iók munkája is, melyek az erdélyi hittestvérek
bad Amenkai és Angol hilrokonaink.
iránt a nyugati müvelt nemzetekben az érdeklOdést
E példából fakadó elOnyök kölelességUnkké fölébres,Jettek Sidllq .':lnow, a boldog emlékü jOe/
teszik, Ilogy a jövőben sem hagyjuk el c j61 ki- JJ ME rCALF, Lou/s. G Cornisb és a többi nevek
. tiport útat, s magunkkal hozott erényeinket Itt örökre be vannak irva az erdélyi magyarság szivébe.
Budapesten és nunaenüU e csonka hazaban tovább Öt világrész figyeImét forditatta az Unitárius
Egyház az erdélyi vaIJási kisebbségek nehéz helyterjesszük.
Eszközeink erre elsősorban templomaink, zetére óriási munká.val és pénzáldozattaJ. S ma is
melyekben hitünkben ismételten meggyOző dünk . soha egyetlen alkalmat el nem mulas~t. ha arr6l
lehet sz6, hogy az erdélyi magyar egyháza~ helyMásodso~ban Dávid Ferenc Egyesületünk, hol
zetén segithet. Legutóbb Maria román királynő
~e~annylra .a dogmát, nem kizarolag a vallásunk
Ige)ét hirdetjük és ' tanuljuk, hanem nelyet adunk amerikai körutját használta fel erre a célra. Ép a
a tUJományok minden ágazatának hirdetésére, királynö amerikai utjának idejére esett a PLYMOmen tudjuk, hogy azok szakavatott ajkakr6l elhan- UTH és BAY vidéki unitárius egyházköi;ségek
gazva, Jelekben . tökéletesitenek, szent, céljainkhoz, évi konferenciája. melyet az idén HRAINTREE,
Istenhez és hazahoz közelebb visznek. Hiszen a MASS-ban tartottak meg, A konferencia az erdélyi
multban ii ör,ömmel lattuk egyhá2.társadalmi szó- vallási kisebbségek érdekében egy memorandumot
iZr;künkön - ott. ahol ma en is állok - a kü- szövegezett és nyujtott át Washigtonban a király.
lonbözö vallásfelekezetek több hivatott papját a nönek, mely igy szól:
"A PLYMOUTH és BAY konfer~ncia,
tuúomány ~uvelöit, s az ezek~öl nyert meglsm~rés
váltotta kl mmdllyalukból a kölcsönös megbecsUlést mely az EgyesOlI Államok legrégibb egyházközsé·
a szeretetet és llsztelett:t. Mi a jövőben is Istenért geinek képviseletében BRAIN I kft.-beil okt' 27-én
~& Hazaert ~ közös üdvünkért fogunk dolgozni. tartja évi rendes közgyUlését azza! a tiszteletteljes
kéréssel fordul Románia királynőjéhez, hogy szives- .
c.rezzUk tudjuk, hogy miénk" ) ÖIIU .
, , Mi~ön megköíizönöm mindenkinek, hogy kedjék lumelyes befolyásdi a román kormány
l~blleuml Unnepsegünkön megjelentek s annak kormányz.ata alatt élő vallási kisebbségek helyzetédiszet emeilU scgUtttek, midőn jövő munkánkra nek enyilitésére felhasználni, katholikusok, protesIstenünk ,böseges áldásat kérem, a diszközgyülé- tánsok és zsidók érdekében egyaránt. Tudatában
sÜ,nket rr,tldOn megnyitom, kérem kedves testvé- vagyunk annak, hogy ezeknek a ~zenvedő .népekrelmet, Imáakozz.uk el a magyar hiszekegyet nek a helyzetén semmi se segitheine mkább,
köz.bsen s könyörögve Istenünkne" az integer mint az ha a királyné személyes érdekl()..
dését a :naguk számára megnyerhetnék. TiszteleMagyarországén'
teUel hozzuk tudomására Őfelségének azt, hogy
Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában. az egész müvelt lIüagon a TomdllJai kisebbsége/('
Hisz.ek e~ isteni örök igazságban. Hiszek nek flem kelleseblJs mini hatvan mllJió hltrokona
Magyarorszag feltámadásában.
figyeli nagyaggodalommal azt a bána~~6dot,
amelyben a Tomdfliai kisebbségek rúzesumek J
Ámen.
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egyben komolyan reméli, hogy i.cJen lcgi keserv~s
helyzeHlnk enyhitést fog nyerUI . . A konferencia
ezt ,\Z égető ügyet t i sz te l e.tte ~ ~~ teljes komolyság ·
gal Ofelsége figyelmébe aJá J J ~ .
. .
Ugyancsak az Amerikai Umtánus Egyház,
fő kép Dr Louis. C Cormsh ur kezdeményezésére
az összes EgyesUlt Államok .teraletén orsz~gos
mozgalom indult /Ileg az erdélYi magyar egyhazak
helyzetének orvoslásara. Egy másik memOlandum
is készO lt meJy udvarias, de erélyes hangon kéri,
követeli a' királynőt, hogy minden erejét használja
fel saját kormányánál az e~d ~ly i magyar egyházak
sérelmeinek sO rgös orvdslasara. Ezt a memorandumot nem kevesebb mint 100.000 em ber irta alá ;
nagy nevil politi kusok, ~a n károk , gyarosok, <:'gyeterni professzorok, t:gyhazfók, szóval olyan kiváló
nagy férfiak, kik már az Egyesil it Álla,mok politikai, gazdasági, tudomá'nyos és egyháZI életét irányítják. Az Un itárius Egyház által kezdeményezett
memorandum aláirói közt ott szerepel Dr. CONNEL, az EgyesOlI Államok katholikus é~sekének a
neve is. Ez azért fontos dolog, mert mmdezideig
a külföldi katholikus föpapsag nem volt kapha!6
arra, hO!!y a protestánsokkal egyetértve befolyását
az erdélyi magyar egyházak érdekében érvényesitse .
Dr. CORNISH meggyözö érvei .Iall Dr. CONNEL
teile meg meg az el ső lépést ezen a téren. Ezzel.
Amerika egy olyan világra szóló példát statuált,
melyet terémészetesen elsOsorban a 'magyar társadalomnak ' kell megszivielnie. Ha az erdélyi magyar egyházak érdeke a távoli ameri kai népet az
összes keresztény egyházak vezéreit, felekezet
különbség nélkOI egyesiten i tudta, mennyivel in
kább kellene, hogy az a magyar feleke teteket
egyesitsc, melyeket legközvetlenebbül is legérzékenyebben érint ez a a kérdés.
I
A lCis Unitárius Egyház a társadal mi és felekezdti e rő knek közös nagy célok érdekéb en való
egyesitése terén világra szóló hivatást teljesítet
mindig és teljesít ma is minden államban. Erre
mindig és l)1 indenUtt önérzettel hivatkozhatunk.
Ne csoggesszen tehat az a körülnény, hogy itt a
Globusnak ezen a részen számbelileg csak kevese.n vagyunk. Nem al. a kérdés, hanem az, hogy
mikép végezzük azt a felad atot mít lsten nemze, tü~k és az ~gé sz emberil;ég boldogitása érdekében
ml reánk bizott.
Dr. Csiki Gábor.
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2 <t1 . P otri k SAndo r ( Hlld npC~ I )
2(2. D imő ll y 1\167.08
"
2'l3. IHtoy l~lo.k
"
2 '~4 . l)o rueltO\l'ic ~ Zlligmo nd (Kispost)
2-lS. d r. Ha ra b:by 18tv!Í.u (HlIdRllcst)
2 46 . 'lr. S'loll tgyörgyi Gy ul"
24 7. (lr. Gá l J enó
248. Ki l:lgyijrgy Sándor
2d!}. dr Réd iger 2 01l:'\ u (Szol no k)
n o. P:í ll Mária (Buda pest)
25 1. d r. Kon,,':.ny 6 (,bor

lj%.OOO
250.000
225.000
18 2.000
150.000
P S,OOO
100.000
LOO.OOO
100.000
90.000

252. Lét:)' Gyu la

75,000
70.000

25 3.
2M.
2 ~ ~.
206 ,

dr. Pálf fy Jó n e! ( B6dmez6\"h .)
60./)00
Mátó György (lJuclapcllt)
ö5 .000
Z(ígo ui Antalné (Mot-óhcgy ca)
50.000
dr. Dar't6 Béla (Ujllcst)
25.000
I. - ~I1 . kö:llloméuy ogyi\tt : 68,091.4 ""
6Ez a." Ö88 'lOg egyozik a P08tatak.aré'tp" ' "
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'Telefonszám unk : Lipót 974"-24
rsttntiszteletek ,a főváros ban és a környéken Mi ndt!n va s árn a p d. o. I I órakor at V.
KOhéry-utcai tom plomban. Minden hó 'második
\' 3.sárnapján cl. u. 4 órak or a VIli: Csob ánc-utcai
elemi iscol{,bau. Minden hó utol só vAsá rna pjá n
d. o. II ór:lko r P estsze!1 ttOrin cen 87. álla mi tole.
1'0 11

a polg á r i i8kolába n,

•

Esketést, ke resztelést, te metés t ogy llappal
olóbb kell bojelon loui. E ~ t 8UjÜL érdokében winil ou ld
tart a3. szom elótt. Hi vatalos órák : dé l előtt 9 - 12,ig,
aéllltáu 3-5 ig,
.
N6S2övet.égll nk min don hó második 'csU,
'törWkan d ólu t !i u 5 órfl kor ta r tju ülélloi t :I l oJ kÓi:\T.i
bi \' a lal ball , ug)' fl II a kko r bibli It III a:;:-yanhll t .
Ren'd 6rei tlk részó ro kUtön IlItOlltill'ztototot
tartuuk m inden hó harmadi k ceütörfök ón oslo 6
órakor.
lakásváltoztatá"s o"Betóo ogy l e \-oIOl~ó l a l)O I1
kérlink é rltlsi té8t nz uj eim ról, hogy lupun kat pOli tO~lI n
kb be ei tb08l1Uk.

Mindenkit kérün'k, akj - pÓ8tautalvliuy oll ,
vagy csekk lapon. p é n~t kU/d !l. blld!l.pcllti lélkéni
hivatal ci mére,' hogy az ntalvá nyuRk vaSy cselr:'k uok
ruug{m t ör:loruónyelrre 8zolg1\ ló hclyén IrJa meg

villllgos an azt, hogy adóra , .ujségr., • DAvid

FerenCI: Egy l eft. Köz müYe J Öd ~ sf Szakosztélyl'l-

140.000
260.000

I ,UOO.• OOO
1,000.00J
t:i 23.000

550.000
l'JOO.OOO
1 13 .00'0

860 ,000

' nak (Patronage), Az IfJu li'llgl Dávid feron ez
Egyletnek céljá ra, varY valami egyéb ' célra
kivánja elk6 nyveltetni.
A budapeIti lelkészi hivatalba n !\ ])dn, '
túr ko~cl é8Ó t

192 7. januá r

hó l ·tól

Gál

Mdd ó,

nyugalmazott lelk ó811 vette át ós hi vatnloe órt'i ltn t
tart windelluap d . o. O-U·jg éa d . u. ll - 4o ·ig.
Eljegya'" Or. Péterffy Margit o,..o.nót, ön ' .
Pét.erffy LnJolJ,ll,é lelwyát oljll8.feate ,dr, Ssiotu
Jáa.o. Illiniu;terl titkár. Gra tulálunk , lU UJ".
boldoj:dgá bltn öröruo t kivánulllt 8 utllóknlllt i"
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fellrtr'r 6~D (mirDap) Pbett; ujra b~D' unit.árins ~erme1r:: háláját,' k1.ilúlno~t: Dánielné
tiutelet Jell. Ide mOlt ia J6.18o Mild6a püepöki Lengyel , Lanra, Fürst Ödonné, T örök Kál mánné,
vik~riC:1 ut.azlk, hogy az lBtentiedelet. keretóben , M..lhalovlta ~áezl6né, Schey.Ernóné, A ntonya Jánosnó,
6.rv80Jlorát. l, Ol8S0D, a péosi DDitárinsoknak. Az Dlmóny 14ózelnó, Polgár LIpótné, Paue portl Ká roly _
htontiutelet helye moat is, a tel. ~Rlom, ideje nó :tózan MikJó,nó, Jordán Viktorn4, Bozóky EUlll oé
pod~ d e. 11 ~fa lelz,
G&thy fi!iIöpné, Förster Lajosné, Deák Farkasni,
~ele~fe "obru~r 13-40 dr. Cailti Gábor Fábry Edéné, özv. Szinte Gáborné, Dr. ÜrmÖ8!!y
mop blenlia.zt8letre. ~eg6d ):;örny'''J hiv.eluket is Gyula, Simonyi Sándorné, Ujvári Lá8Zló l.6rioczy
Irén. A TEJBE. 2 millió, az UnitAri"'8 Egyh áz l éa
fU~~~ívjnk erre az alkl'lqmra.:
KonHrmádó ·1 ltárciu8 els6 V&aárnapján a Miuió·Ház egy milli6 korona. Gábor Antalné
8 án) d. u. <1 órakor kozd6dik: a konfirm'ciói okta· ' Ires". Ervinne, Biró Lipótné, Dr. Béderváry Leheln6
tás. JE/lentkeztJi már QJClst leb,t. "i,n"e~ .14" élet- .Klein Gáza, Dr. 'Mahler Sándor, Buzogány Elekné:
évét betöltött fin ~. leány Je,lept~ezd~ tdJ'llében, Dr' Barabá8 Józae!, Szabó SAodorné KovAcs Ferenc.
né, Békeffyné, Szathmáry Elek éa Boke Mózes. Istou
bogy Iti ne maradjon a ,orbói a kéa6i j~lentkez68 miatt.
Január 2P·éra nyitja O?sg a kormányzó ur áldása és s.zeretete legyen rajtok éa fáradhatatlan
ünnepélyes bretek' között a decemb~r~eD yállle:ztqtt minden áldozó N68ZÖTetaé~k minden egyel tagján .
báC$i
uj orBzággyüléa é8 az njoDala alkotott főrendiház
Debrecenben december 19·ón n 6pea gyüle·
együttes ülését. Egrpázunkat a törvény alapján a
t6rondibázban JÓzan
Miklós
pUspöki vikáriua kezet elött hirdette az Igét J6zan Mikló8 pilspöki
viUlns, ahol biveinknek a közeledő Unnepekro
képviseli.
. "
IJ8 egy c~~I.db!,n betegség, vagy egJ;'éb való tekintettel urvacaorát ie osztott. Hiveink közm
baj támad, ha valamely család tagja kÓrházi ápolás 34 'en vettek ott nrvacaorát. - Jtt adjuk hir iil
alá kerlil, houátartoz6i leválpen vagy tel~onon Debreczen környéki hiveinknek, b ogy no debreceni
értesitsé~ a lelkészi ~i,vatalt er~61, 'hogy amen~yire Leányegyház Oondnokl Hivatala: Hatvan ~u,
,'"
er6nkt61 telik, euyhiteük: test.Helki fájdalmát, 8zen · 24. JII~m l atatt I\'an\ •
.ad6 testvérünknek. '
Karácsohyi ' tlnnepDakHn mindkót alkalom ·
Angol társalg"s január 28-án, (pén~i:en) mal zsufolt templomban hirdettük az igét. II A két
ünnepnapon öt8zázan vettek nrvaosorát. a kenyeret
elte 6-7'ig a lel~r8zi hivatalban. 1
és hOlot ie, ~ aJkalom"aJ J6zan Miklósné fótiBzte ·
lskolá~ok 1tar~Rso,A~fI. I;>E1rii, jókedv éa
letU 1'8szony adta. Köszönjük, Isten áldása leMon
mOlolygáIJ i!-nllámz ~ tt. végig a termen, 360 gyermek
rajta és jóságán.
ardn, ajkán él szemében a karácfonyf{' ,ünnepen.
PestszentJ6rineen az idei karácBonykor
Mintba az Álom'angyal repült volna el az »"pr-ó
eritberk'ékt és a nagy ,gyet~ekek •• feje ~ölöt~, hQgy volt az eleő urv3Csora I08ZtáS. Dr. Caiki Gábor misz·
miel6tt eljön az eat~, mielőtt karjaiba v~nn~, a ,1iIZ,ióe lelkén 0821totta ki ige.n n6pes gyiUokelfetnek .
Az Ifjuság hireiről alább adunk tud6litást.
lehajló, álomba medUt fejecskéket, begedi1l~ön éne·
keljeh nekik, megnevettesse a szomom arCQk:at II Itt ceak arról !l tI;Io~g~omról száqlplunk be, amcly
dec. első va~árDapján indult m ~g. .El!"en a ,nt"on
mosolyogva fekteale a ,f ehér p~nára . - Nevettek
mint a hegyi patak éneke, v\,g,f komoly nézéasel' a templomoz~s nUn az egy~temi l és fő iskolaj p,all ·
balgatták tár8aik: éa t.ársn6ik: vef8ec8k~it é~ekéi gat6k és ~ egyházkö~8ég il)etve a Mis8zió ·H4z lel·
heged" áa. zo?go~a já~kát. Binti TahI~a: De~~li . kéllzei egyiittea , megbeazélést tart,.ottak f\ ~emR~qm·
JOIka, akII arva Kremer A;mál,! a ~~avaltak, az ban. E;zen a tlllpqn határoat4k el kpzöso!?-. ! P.9ID'
énekkar két énekkel szerepelt, gJ;öpyör'ú ' négykezelt mindon hó elsó vIIIlúznapját a~ Hjuság ű,nuqpqit p '
j~t8tottak zOllgorán a Bcbey testvérek a egy sike. 14vá teszik. Istetisztelot után öS8z:e ülllek ~ va.lap1 i
vagy lélektani kérdésról cseré)'" k i
rUlt zenená"mot a Gábor - Irf4ay trió adott 'e16. erkölcai, vaUási
•
De azt binem n legmélyebben a bárom Kiagyörgy nézeteiket. Ilyenkor tárgyalják: az cgye ~ e k apny:,tgl
testvér clIerk'é n tréfái véllMtek: be a gyermekek ügyeit bajait is. - lila a mozgalom olyan , kom91y
él olyan emelkodett szellemű tárgyalá.okban loly'
e~lé~ezetébe és Bl:eretetébe. A 'köszörüs él egyéb
tatódik mint az 0186 eaotben volt" - akkor Clil\ek
mókálk megnevet.totték Q kicsinyek seregét, de eo.
oele nyomában, a szülők: jóizU nevetéeét i8 hallani fit3lti·lelki h",sznát . látja az Ifjulág s az cgyb4z iB.
~eh".~tt az Un.nepély elején Buzogány Anna a
Aranyosrákosi l.:étay Árpád. Még a umlt
~qszovew+g elnöke sii1~vi'-kban ia lrifejezte az Uni. évben élete virágjában 8eett áldozatnl embortárBai
~rins N6!1zövetség neretet.ét, amellyel a gyeane.
gondatlanBágáoak 8 ezért kétszeresen tájdalmaB korai
fefte gondol I ez ~ szeretet az ünnepély. végével halála. Hű volt egyházához, hazájá ho:ll rcudi the·
valóaággá is vált. Ké:u:el fogbatóan, azokban az tetlenül, hiszen erdélyi pap é8aládb61 lU:ármazott.
ajándé1r:e.omagokban, amelyei:kel minden kis ven· Kégen kijött a bórC8s bad ból, mert mórnöki tanul·
aéget m.egajándókozt-ak. Ez az ajándékesomag pedig mállyai Budapeltre 8:116Iitották' 8 a:llutáll a Máv·nál
azokTóll8 ~e.~zél, akik karácsony ünnepén a maguké. nyer'vén alkalmazáit, többnyire .Budapesteu roli'
~ól I ,abból amit a jó, Ieten nekik adott, adni tud.
ködött, clak vagy 2 év óta korilit !3eombathelyro
~1r: má,\uak il. Bogy nevük 8 jót.ettük a azeretet fűtőházi ' fŐllökoek. Budapesti egybúa:közsóglioknek:
gyakorlá8ára buzditeon mindenkit, aki ezt az ujeá. presbytere voU; a korai elmnládt árv:'lo maru.dl' kie
a ot olvuaa, kösjSlni fogjuk az ajándéltozók nevét fián éa feleeégén kivlil kiterjedt rokonság ~ lr~ tJ a .
tolpu!C80lv" 61\\toll ie oekik. a N6azövet.eég és 860 ..ámoI jóbarátja pellia emlékét kegyulettol OrzI;

n

•

1

,

•

,

,
s
.

UNITÁRIUS I!RIESlrO

.... .. .,ú

nric.an.r .1.6 ill mi...-tdik
De~\ ~
rit outC:U it hlentiu.ialetei
ihnu~pnaPJ-.n arnilQQ
. ~l
'u mnir
&on G~nb. t n rk " flI.! t ...., · I .
•
lart\ll l:
• ' .
. ' unlink l$iUiwja v-alt.. .h
a ki -:-:"I;,".lt
I i.~ •
PÜtp6li vikiriul
a USDI ~l,"d: ' ú-n.l roiutle.n h6 utollÓ ,...d ruapj iin
IDpgha' I m, -ti ,"I,,'h.,t l1ut Oth,..rinyio. !lóuui\áriureudN f. l:'D u .tOk.cak.
t:
ill
WiJn5. Dr. RéinSN 7Altá n m. It.
.'
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reDd r (PI ~lihll) január 4-ha Ml.lőtt b.rtoitf.k
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kii 6'- bt Kohán",u1ea.i templOUHln -..u.
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,em16~ len.kara u olgáltatta. As elk üv6 reDdIt i·
;-~iBigéh6J ho,rljárnl\ as ft körülwooy , bo~ ~.
esketéli uertsr hiatd r. RaUay & ,odor eT. pUSSP.o k
él J ÓdD MiklÓl püspöki rikán u, T'égE'lta. MlUt
egsm'" u('..Nt6 Ulegártó tMt.vérek, ugy áUott "
két egyhás püspö ke al Ur au!alániJ , megosatva. sa
JgMirdetéa munkáját. AJ" iglUl kereuWnység ulm·
bolumai TOltak, mutaha a j övend6nek a prot~ !:W8
te.tvéri_igd. .b ifjll par boldogaá.gának orome
ml'l lett, es i. nagy ÖfŐmüok marad.
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Gil "ikiM ah-sa M : Bptaódat Jú.. 6l~t~bdl
modvn m~,grili\giI:i.sM.n ciIDU. Minlll!.1I alnlammlll.
fi,uj6k a templl\mnt is. &t...,.. uli n Pf"Hg "ru•.
nt'SOr'A'. -Uk-otmiUJ'-utt:'l\i lhtt,Mr-Vill\g é U~re.mbe.n .

Halottaink : "",datH ui11. Kis Zsusinna
4i éV\\l k-oclbsll , .,~Ml.h.l'ri d l . Ke.reszte.l)' bÜk
6.,/, MM konibsn. nbálhllTi ....Ul. Prohbska
Lajosné, Mo.lllltr Regina 47 ,\.... kar. ~I\. S:&tnlr.
mUl:tUlIU uill. O!nes 0'11.1." ~S ~-re. k a.ni.b~.\\
8ndlll~ ~. IDt!ghalt. Leg.nu •.IIIIlIQilk: 1l1.10.h u:~rotwik
uh-élM!a.
it uo.Dl.rn hirt ho. ~ pMts..
h o m o d almási 1ó:!IHn uló:!g,haU.
s
.kk.léuiájR .iratja bt-\\Il<l
tuti lelki atyj!t Mi i. " elilk '1iratju ..
és gr'no.ljuk'.

Ifjuséal HIradó
A Ohid lo"erencs: Hj.dgi l;~I'l,illct ki~i\\r
de törek,.ó seft'ge !)'úl t ÖtUd deaombtll" iS·áll d. 11
megünnepe.lni a It'guenmbb ünnepet a kOfl\\'sonyl,
a templo.mban, aho.l n. nép Idmmal megj~len" ~_r
deld6dók l élekemelő tlnn.p4lrSl ek '·0.1t.'\}: ~u.t':tni .

J ÓlRn Miklós püspöki ,.ikAriuI 1~Ie.kemeI6 imli·
ja, S.nko.l,- ht-ván begeddml-vh.. ~rlae8 lIól"ja,
Szo.ko.IIlyn6 Tomplt Márta IM!ly é rdue.1 élöadott
uavall'ltll után meggyultak II Pftlld)' KtU máuutl .lll
Ös,'. Fábry Ed(\n6 dra.llloSlyok által sa o 1l\ ~ uyoZ\ltt
él l&épen feldiszitett hráeilonyf6.u a picinyke gyor·
4 P.
tyt1.k, miall\U Dr. Barsll Li-vitl" hl\rtllOtJit~tJl áb rN.1l
A Magy. Kir. EgyetemI nyo.mda 19117·ben \lo.t. játuo.tt ips md-véueUel, "'alll Dr. CIII k)' Gábor
tinnepeti alapitásának 350 ével hfordulójlil. mislió lelkén Ie.lkes beu:'ddal sArta be a oh'ól
menyhes, mint a náruyasOOti.i barátai &sinte ulvból Uunepélyt.
gratulálunk.
Ünnepély olán a. ifjui80t glUdagon w ritelt
A D'vid Ferenc Egy1et, rendes szokásától asstal ~irln a lea:éui irodIban, hol a U&fltett
eltér6en ebben a bónapban nem as els6 péntei:en, \lllo.ons után B osaan Kálm án
ifjua ági elnök
hanem jannár U·é.n, lSardán este 6 órako.r tartju kio.nto.tta a gondo.aan bec:,owl\gOlt karácaollyi
va11álos estélyét. a templolllbao . .A válto.zás o.ka as, ajll.nMkokat, melyekben a "ü~I~8hu képe.st. p;!I1C,
ho.gy birnavel vendégünk érkesik Bollandiából L. J.
rnhan.mii, enninló ós Dr. SlIky O!\oor m lnlo lel·
'Van 801k ur uemélyében, aki itUétét felhasználja kéaznek "Billek egy hto.ob.n " c.imii könyvo. -V0.1I~
arra il , b oSO" nekünk kedvelkedjék. A január 12·iki
A a ajándékok ösu@gyiijtéléórt ét aa e~BI
e.télyen ti leu: as el6adó. Angol nyelven tnrt ünnepélyért Pándy Kálmánn' Ów éltóaágát él Öl \".
el6adut a hollandiai modern va/lálos hitről. 1..11
Fáb ry Edéné 60UgjSllgt'it meti bála óe kÖ8Iöuei-,
el6adást dr. Cliki Gábor fo.gja tolmácsolni. Vendégünk kik' láradlAgot nem kimélt-. tettek lebtltóv9,. hogy
igen népuerü és komoly tudÓI nemcsak 1\ m81!:/\ as a uegy-ven Erdélyb61 idellakad" a oaaláclt ~n.
hazájában I épen e.tért felhil"juk o.l'I'II.IÓink érdekl6·
hely melegét nélkülölő iffb, ha o.lak egy pár pllIlldé.é\ erre as el6adásra. A Dhid fo'erene E<;gylet natra ia bo.ldo.gnak' érezze ma"'vilautmánya esen a uapon él minden elln tán i
Te.·délutjn.
vallálo.I eltély el6tt á- 6·ig illést fog tartaui a
A Ohid FerenOI HjttláSi ":gyellllet folyó hÓ
lelkét,i hivatalban Épen es6rt mOlt kőzételuük:
t6 .áo valároap dé.l után 6 órai kOldolNI IlIlt80ro.
II válautmányi tagok uénorAt : Biró Lajo.sné, dr.
Cliki Gábo.rné, özv. Deuli Károlyné, Diméuy to.adélutái\\ rend Ol IX. feroool k!'irut ~9 II. alatt
Mézeané, Józan Miklóané, B egyi Gyuláné, dr. II "Vhrcttellp TárslI,á," holyi.t!«ébtoll .
.
A rógi teadélulnnok kochel 0lah1dl1l9 10\'086 •
Mibálo\'ill
L:iu16né, Bzoko.lay
Béláné,
TŐlÖk
Kálmáuué, dr. Ürmössy Gyuláné, Porcsel Flóru, jének: foluj itála mellett üt 1tl-lh~ rondelendő load'"
Polgb Lipót, Anto.nya J'uo" Bo.rbély Albert,
lután eI6i.merkedé.i estje 1"1 II fobrllllr 19....!n,
BoU, J ánol, Diméoy Mózos, Oo.th!\rd Z~igmond, IIgyano'Mk u ifjulág '1t~1 toudeaand6 Tállco8l ély·
Unió J é.OOI, Lánló Oyula, dr. Kemény Gábor, nak. melyett a •. Lloyd" pMIO'ta lIagylernlllbell V.
dr . Nyiredy Gén , dr. Zlakó Gyula, dr. ÜrmöIly
M'ria ValériA u· Ilii · tarlauIIk.
Gyula, Urinc, Déuetl. A februári eatélyt ll .éll
MUlot utAn táuo áJMlig. Ioi&ghivó él fol viiA·
(p6utokeu) cate 6 órakor tartjuk meg. l"ebruárban Ko.liU. Bo.suu KiUmáa o"... H.letJ eluökné.l IIOf81 '

mt'goyitása alkalmával .janllár ~ó aO·in Koháry ul~
te.mplomunkban ünnepl 1I1e.oül~teletet. .ta.rtuuk'. li:s
alkalommal Jónn Mikl6_ nkárllll pridieai.
Lea:sz.ebb ujévl aJtndék: dr. Osiki Gúbo,r
kőny'V8 : ,Hiuek egy Jste.nben •• .Füz\'e 3'20, kot-re
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het.6k be napont.a S-i óra kő:/:\ a ' lelké.ú irodá·
ban V. Kobárru. 4. n. em. Telefon: Lipót
974 -24 .
Aa ifjuság mtl,.ozdnláea nagy értéket jelen.
as egyház áloMben, miért is megérdemli ugy &:!:

Egybá:t, mint az uniUriua közönség legmesuebb·
men6 támogatását.
•

Ténc•• lély.
A Dávid FcrenC.% Jfjnaági Egyo'lUlet 1927 évi
február bó 19·én a "Lloyd·' palota nagytermében
V. Mária Valéria·ll. U l . em. Ferenc József PÖB'
Jl!jk ur őméltósága f6:védn ö~ ~ég.. a Budapesten é.
a' Csonka Magyarorllág területén é16 az ifjuság éli
egybib iránt érdekli5d6 vezet6 férfiak védnökiége
alatt tdnceslélyl renile:z.
.
..
Az 8stély, maly.ek sikere érdekében a rendez6dg buzgón lárad.zik a már felkéri védnökök
válaszából é8 a tözÖD8ég érdekl6déséból itélve,
nem Ciak a nyomorban, a hihetetlen nélkülözések
közt él6 tanuló ifjudgot fogja anyagilag igen je·
lent6s öSllzeggel felsegH.eni, hanem találkozója lesz
a Csonka·Magyarorazi& . teriiletéa él6 öls;o;es unitá·
rius csajádoknak.
Felvilágositás ay.rhet6 és meghivó igénylés
bejelenthet6 minden 8Z.rd~n és pénteken d. Il. 6
é. 7 óra közt a lelk&.-i irodában V. Koháry-n. 4.
ll . em· Telefon ; Lipé~ 974-24 a "Vigaimi Bizottságnál" .

Kérés.
Az ifjuság 't"ezet6l1ége tisztelettel kéri minda·
zon nrakat, kikbez a védnökség elvállalása érdekében levelet intézett, hgy a rendezés megkönnyi·
tése és az esetleges félreértések elkerülése végett,
ezives válaszokat mielőbb megküldeni kegyeBkcdjenek.

DanI-bá' ell.
A "Bara:itaváraljai Jelképe. Székely.község"
1927 . •február hó 4·én péntekell d. u. fól 6 órai
kezdettel a "Zen.emüvéazeti Főiskola" nagytermében
(Király-u.) a közkedvelt
Dant-bá' m egrongált
egészségének helyreállitása céljából bangversennyel
egybekötött .. Dani-bd'" ~sfet rendez, m elyen a m.
kir. Operaház é, a Nemzeti Szinház több kiváló
müvésze fog lr.özremiiki>1l'ni.
E szerény 8Zékel,. fiu, kit Daui.bá' néven
ilmer a köaöuség, neDl lIIAe mint dr. Hosszu Zol ·
tán a Nemzeti Sziubj,z tagja, kit nem régen a
uinésailkola elvégzése után tehetségének felismerésével az ország els6 lainhúához szerződtettek .

K6t nacy halott.
K6t Dagy halottja van . iamé" - az ~ Amerikai
Unitáriul Egyháznak, akikről i116, hogy m i ie
kegyelettel él hálával e.l&k:ezzünk meg. Az egyik
dr. Paul R. FROTaLN~AY lelkéu, OHANNING·nek
az amerikaiak hallhafftlan Dbid Ii'.erencének egyik
legméltóbb Izellemi örO"\.lIse. ,Bost.onban az Unitáriue
Rómában, hol caaknem minden ukában és téren
hirdeti egy·egy t.emplolll·-az egy leten dics6ségé",
iunak a templomnak ~olt dr. FROTBINGBAM
több mint 25 'ven át. lelkész&, melyl .masUól a

vIIághirU reformátort61 CBANNING ·t.61 vette ueut
hagyományait. Ajkáról a 8zent igéket hall~atni több
mint 25 éZ8n át azoknak a Jenlr:llr:nek a tá nadalma
járt, kikoek elődei annak idején az Amerikai Egye·
atilt Államok alpját lerakták s akik mln~ méltó
unokák m~ is er61en tartják kezüket a nei:n~et
gazdallágiifé8 szellemi kulhm\jának kormánykerekéu.
Batalmas szkllemi ereje nem maradt csupán egy.
háza keretei kö'zöts. Vezérszerepre emolte a város
és at; egés:ll nemzet kulturális életében. IgehirdelÓjo
és igaz~atódgi tagja v olt hOI8:Cu éveken át a
HARVA RO egzeteDloek, melyet. népazerü nyelven
II. nemzet agyának hiv a köztndat, lDert mint ideg.
szálak az agyból innen ered és innen ágazik uét
a:ll olllzág egési teéille,tére az a knltnra, mel,. az
Edyesült Államokat világhatalommá erősitette. Legtalalóbblto azt mondhatnók róla, hogy 8zületett
amerikai mágnás a szó ti8zta értelmében. Előd ei
annak a kis, "Maju8i-virág" nevű bajónak voltak
utasai, amelyet 1620·oon egy kis tállla8ággal az
Atlanti Tenger hnllámai hat hónapi vKzoDtagság
)ltán Amerika sziklás partjára dobott. Ezzel kezdő·
dött ft hooalapitás, melyben dr. F&OTHINGBAM
el6dei szorgalm atos'l:odtak nagy buzgósággal.
A mi &zetDpo~tunkból azonban mindennél
nagyobb értéket képvisel az a ueretet, melyet
szivében a magyar nuitárins egyházat 8 általában
a magyar nemzeti kérdéssel szemben é~zett s
amely 6t Amerikában valóban a magyar Igazság
apostolává avatta.
A m ásik nagy halott anáinn'\: i9 szerctve
ismert Mri C. E. St. John·nénak 88 éves édesanyja Azok közül at; a88zonyok kö~ü1 való volt 6,
akik m ég gyermekeiket. is megtanitották magyar
test.véreikért imádkozDL Még nyolcvannyolc ~~~8
korában is félt6 szeretettel gondolt mindig, ku.1o.
nöseD ezekhen a m ostoha id6kben, magyar unltá·
ri us testvéreire s az Amerikai Unitárius AS8Z0~y.~k
Memzeti Szövehégében, melynek halála naplálg,
diszelnöke ós munkás tagja volt, II magzar barát·
lláguak: TOlt mindig lelkes szóazólója. A.zok a
retet adományok, melYflk ):ülönösen az ö8Bzev :iltó~
után jöttek Budapestre a magyar nyomor eny
sére és azok iB, amelyek az utóbbi id6~e~. a
Miesio Ház révén érkeztek főkép az egyetemi l.f}U~
gos
ság és mát szegények m egsegt·tés ére , az ő jÓ8 M
saivére m ntatoalr, arra a szine, mel~. le.ányát k~~
C. E. St-Johnt, ki az adományokat kuldl, máso
is élai és szeretni tanitotta.
Mind a két nagy halott emlékét hálával é:
kegyelettel Őrizzük mi is. Őszinte szivvel ~8Zt~~t1n S
azoknak gyászában, kik elv~&ZitéSÜ~~\!:~~;!elr:~ek
kérjtik a JÓ Istent, hogy a~l.~n ~Z e o _ a veu.
olendE's pihenést és menyei ndvöuéget,
teseknck pedig 8zivbeli .vigasztaláat.
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orchma és
Czírmay,

cipéuUuete
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igényeknek

uj zongorákat, piRninókat és harmlSniumoka t 'a legprecizebb és legmodernebb
kivitelben: - Zongorák álaJakitásál, telje
kijavHását, blirözésél, fényezését és hangolását vállalják jótállás mellett .
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tankönyvek raktára. Beszerez és sumt mtadén
kapható killf61di es belföldi könyvet éli folyóiratot.
•

Videkl megrendeléseket gyorsan és gOlldoun eJlatéz
•

•

Kit üntetl"6 I90a:ban 'élt" 1926·ben .

'Etüstéremmel kftüntetve.

FORSZT ANTAL
divat és orthopiid cipéu

•

•

:• Prém János szabómester ;•

Baclapest, X. Sth.dos-ul 2J nám.

Lakása : Budapest, VIII., Vig-utca 33. sz. :

Javításoknt pontosan készítek. Levólbívúat l\
azounal jövök. Ri trokoDo~u ak jutá uyo. át.

•
•
•
•
•

hitrokonoknak a napi árnál olcsóbban vállal
bármifél~ ru ha varrfujt, forditAst, tisztihist slb.

•:

•
:

Két-, három- és négynyostOs

5• .szék~ly házi s~őttes
•

: aszlalkendak, tQrOlközak, konyharuhák
stb. megrendelhetak :
:

:, Deák

hilrokol:mnknAI

akása : It. KER., TÖLOVf A-UTCA 14

,
•

••

IRT ALAN LA JOS

I

~s diszIUl
APEST, VII., AKAcZFA-UTCA 58-

kárpitos

,1l1al angol bör-, szaldn. és 'ruitönydlailt'éseke ' ,
lovAbW. szabadon lill ó otto m! " cbédld-divanyok
~~::anyOl agybHélek, -matracok, ablakrolók kéuiV' . t ,és autók parubésál a Jegjutányosabb áron.
Idék lett 8Oronklvlll pontosan k1Stolgallatna k. S~.
Ilyegek, fllggilnyOk megóvásat és molytala nitaU
vaUslom.

.

.Badape,t, IV., ~blzeum4k6rut 21 . ,ri",.
Teleion :
N*O'réut erö•• ylell,M.1 'Jle)efon
186-87.
alatalt aj vá llalat
1M - 81
Sntmuaktk, a%épirodahnl, egybázi és egjéteml

meg felelő

•

,

,
KÖNVVESBOL(!

(Magyar Sunház közelében.)

legmagasabb

48 . • Ü ...

I " S T U D I UM'" .\

BUDAPEST, VII., D08.U. 9'-96.
A

Batth~ny-ulc.

Pérli- CS nOI clpOt mérték utin kbz.itelt. Javilá~t la.
váltalok. Mér:sékelt árak. Hó és sárclpOk sza.kuerQ
. \ ~I ...
javltásA! va.llalom.

zoog'ota-, pfanfoó. is hatmóalo:m
,
késztl6k

Keszilank:

Bada.,..t. II.

,

Rigó Ferenc
szobafestő

és mbolómester
liitrokonoknak a napi Arnál oJcaóböan
vállal ugy szobafestést mint mbolbt.
Levelez6--lap hivásra atonnal jövök.
PESTERZSÉBET, jANOS-UTCA 66. sZÁM.

.,

,

Kádakat
Puttonyokat
Boredényeket
MHegazda.AgI
a:erlúmokat
Tr.,acsokat
'Kocsfrésieket
k~ I. lzltO lnk

. 21. Telefon I

'5-'34.

•

