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"tn, én szóltam és én hi vtam ötet, elhozom
cs az ő óttt szerenesés lészen."
l-~zsni{l s : XLV III. 15.

Ől.ct,

Az iskolás gyer mek játékos képzelete eleitő l fogva megragadta és magáénak t8l"totta
ezt az ünnepet; az Ifjuság lelkesedett érte s év rő l - év l 'e fogadalmat tett e szent napon,
hogy méltó fog lenni a sor s n1inden kénye-kedve között a márciusi ifjakh oz. Házi oltára i
mellett a magyar nép is szivesen á ldozott e nap emlékének: mert ez adott neki fö ldet és szabads{lgót, amidőn a százndos jobbágyság igájti.t leemelte roskadó vállairól. A magyal' nemzeti Ceniusz diadal ünnepe ez, amely most az egész orsz{lg öl'ömzajától kisérve a honi szivek
világából bevonul a nemzeti törvénykönyvbe: ebbe az igazi Tripartitumba,nmelynek neve :
S7.:.\badság. Egyen l őség, Testvériség !
Gyenuek-álmok, ifjui szép remények s a nép fiainak luHás kegyelete nngynli rajokban
sZ{lllanak szerte a haúibnn s örömmondó Sion módjál'a hirdetik, hogy a Nemzet megtahiita önmagát. Szerető szivét a tenyerében hordva, ajúnlja fel a közös erkölcs i jnvakat,
a föld ki ncseit s a szellem áldásait kinek-kinek, aki az ezel'éves hon hatál'lli között hüséggel és megél1:éssel óhajtja élvezni annak drága öl'ökségét, Aldott legyen az isteni Gondviselés, hogy SZ~)tott és elhivtn öt, és elhozta öt mihozzánk 1848. nU)l"ciu s 15·én mindnyájunk üdvére és boldogságára!
Nyolcvan év multán, ma van az első alkalom, hogy az egész ország hivntalosa n is
megünnepli ezt a napot, mint nemzeti ünnepet. És ennek a lezajlott nyolcvan évnek ellenmondást nem tÜI'Ő tnnulsága az, hogy a Nemzetnek _ az égi kegyelem védő sZ/hnyni
alatt _ II saját kezébe kell vennie Sorsa intézését, ha azt óhajtja, hogy "útja szerencsés
legyen." Március 15-ike _ zászló, amelyet fenn kell lobogtatnun k II VI)1' foká n, nem
féltve azt II viaskodó szelektől. Március 15-ike _ testumentum, amelynek nlindell rendele-
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tét az utolsó jottáig meg kell tartanunk. Március 15-ike _ élet vagy halál .. . És mi
most közelebb vagyunk a halálhoz, mint az élethez.
Ennek tudatában ünnepel a Nemzet. Nem magát ünnepli. Hálát ad Istennek a daliás
id ők dicső vezéreiért, a hós honvédekért, a névtelen hösökért, akiket az I sten szólitott.
elhh'ott és elhozott a maga idejében, hogyamegváltás művét befej ezzék. Ezt ünnepeljük
idehaza. És ezt ünnepli az Uj világban az a borongó szivü zarándok csapat, amely ért kalászból font koszorut s letarolt e rdői nk sarjadó ágait viszi hódolatul Kossuth Lajos newyorki szobrára. Ott _ l.l River-Drivon, nagy Elnökök társaságában, találkozót adnak
egymásnak az 00 és Ujhaza fiai . . . ó-Március _ Uj március! Hát elfelejtettétek, hogy
egyazon édes Anya szült és táplált titeket? Ti édes testvérek vagytok: egy Hazának
Szerkesztő
gyermekei .. . Szeressétek egymást!

------------------

Levél: 1530. aug. 5.
Luther _

a Választófejedelemhez.

Kegyelem és béke az Ur Jézus Krisztusban! natban itt a világ vége s összeroppan az egész
Kegyelmes Uram, több izben irtam már Ne- nagy teremtés!
ked és másoknak is, mintha l s ten engemet
A második csoda ez volt. óriási viharfelhO'k
különös módon körülvett volna áldott sege- kava1'Ogtak fenn a levegőben. Hatalmas és
delmé\"el és vigasztalásával. De én ezt köte- félelmetes mint a tenger dagálya. Nagy tölességemnek tartom, látva, hogy egyesek megben, végeláthatatlan hömpölyögn tova
mennyire elcsüggedtek: milltha <l jó l sten parttalan medrében, mint <l végitélet. De azon
egészen elfeledkezett volna rólunk. Pedig a mód, minden baj nélkül elvonultak, l\ferre
mi Istenünk az ő gyermekeiről soha örökké el mentek? Hova tüntek?
Távozóban, mégis
nem felejtkezik.
a ködön áttetsző szivárvány mgyogta be pár
l\1ost:.milOOn két csodának voltam szemta- pillanatra az eget és a föld et. Azután lassannuja, Minap amint kitekintek az ablakon, kint az is elenyészett .•. Szegény emberek,
nagy lelki örömmel gyönyörködtem a csilla· akik a vihartól való félelmökben észre sem vepedig ott ragyog előttük az igéret és
gos égbolt ezer szépségében. A boltoz..'\tot tar- szik :
t ó oszlopoknak semmi nyoma. És az egek egy· á ldás diadalive!
Kegyelmes Uramat az Ur Jézus Krisztus
pillanatra is meg nem l'endültek. Szegény
emberek, akik mindig a tartó oszlopok után szeretetteljes oltalmába ajlí.nlom.
kutatnak! Nem t<'l.lálják s emiatt örökös agRelt levelem a
Pusztában.
godalomban élnek: Hátha a következő pilL....P. B.

./1.: lJnltárius Miss:ió fjd:.
Az angol és amerikai Unitáriusok támogatása mellett szen'ezett Unitárius Misszió Ház
~,öbbek között feladatául tüzte ki a szegényu~y fel~al'Olását és az Erdélyböl menekült
~ölskolal hallgatók támogatását is, Az elmult
ev folyamán dr, Csiki Gábor lelkész 4,980.40
pengöt gyüjtött amerikai barátai körében
erre II celra" A nevezett összeggel közel 200
eset.ben nyujtott hathatós segélyt az arra l'ás~orultaknak. Ezenkh'iil az Amerikai Unitál 'lU S Nöszövetség jó,'oltából jelentékeny l'Uhasegélyben l'észesitett sokat hh'eink közül.
A }'lisszió Ház áltnl fental'tott ket Diák Ott)\onban ~7 egyetemi hallgntó nyel't az év foy.amán mgyenes lakást,

A Misszió Házban épitendö uj templom berendezésének a költs égeire az alábbi megajánlások történtek, A, Kovács József szfvárosi tannitő 50 P (fiz. 20 PL Tóth Albert
egy templomi szék ára, Klein Géza 30 P "
Takács Ferenc 4 P' VjvAry Lajos egy pad
ára, özv, Jankó Józsefne 20 P' Szabó Sándorné 5 P, Somlyai Arpád 5 p, Sajó Antalné
egy márványtábla dija, Gyarmathy Mózes
egy templomi pad ára. Ezenkivül érdeklődtek
még: Botár János, Jakab Zoltán és Ráduly
János, Dimény Mózes, kik ajánlataikat később nevezik meg.
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Előfi ze tés i

felh ivás a keresztény Magvetöre.

Hégótu é l ~/'ct t hiít nyt akal'unk pótolni, amikO I' cWfizetésf fe lhivíu:lsa l fOl'd ulunk a magyar
unitltl'iusokhoz és fl. tiszta ke resz tény the ista
felfogá s minden bnnHj (lhoz,
,
1\1(u' tiz esztendeje nólkmőzi a magyar umUII'ius közönség egyetlen iJ'ooalm i és t udományoS folyóirat.H: II Ke l'esztény Magvetőt. '!'kesel'ü Liz es zte nd ő széttépte II magyal' pohtikni egys éget, lerontotta legnemesebb n en,~
zeti eszmé nye in ket, dc nem I'llbolhatla el toIíln k II legszentebbct: il magya l' kultul'a egységét s nem sr.o l'ithatott Ic bennünket magynro l's z{lgi 1Illitlu'i usoküt az an yai emlőkr~ 1
s nem a pllszthatta el e lő tUink az el'déJyi Unltál'iu s s zellemiség édes a nyatej é t.
Ha az elmul t Liz eszte lId ő alatt csak egyese k, j uthattal, hozzíl II hi á nyos postaközJe kedés , rossz összeköttet és utj á n a mindennapi
kenyérnél is izesebb szellemi táplálé khoz,
mos t már elé rkezettnek talílljuk az időt alTa ,
hogy minde nki számá l'a lehetövé tegy ük e nnek Illegszerzését. MegegYC'lés l'e j utottunk a
Kercsztény l\1 ilgvetó nagyé rde mli sze r kesztöj é vel Dl', l10rbé ly Is tv{1II kollégiumi igazgató-

val, II folyóirat t udós Hzc l'kesztőjével hogya
K, Mng veW kiadóhíval.ala egy cK~magban
kUld i át az összcs megrendelt példányokat az;ut{m B u dopcst t'ő l kU ldj Uk el az öSszes ma.gyarorszÍlgi ClOfizctönck, valamint Pestre küld e ndő postnutalv{lIl yon az e l őfizeté8, Ez az eljárás biztosit arról minde nk it, hogy ponto8an
megkapja nz elöfizetet.tt lal>ol s pénzét nem
dobja ki hiábn,
A Kel'eszt ény Magvető e l őfizeté s i á ra egy
évre 8 pe n ő, Megjelenik évente négyszer, mi n_
den a lklllommal kÖ l'iílbelUI 5~6 ivnyi tCl'jedelemmel.
A folyói rat főm un katál'sai: Dl'. BOI'bély
Is tván, d l', Boross Cyörgy , Dl', Ferenczy Géza
dl', Cit i Kelemen, Dl', Varga Béla , dl.', Kis~
E le k, Vill' i Alhe rt. s tb,
A fel so l'olt nevek biztosit ják a fo lyóirat
magas nivóját.
A megl'endeléseket és e l őC i zetéseket bizalommal vál'jn a Kel'eszt é ny Magvető kiadóhivatala, A folyói ratra vonatkozó minden pénz
és felszólitílS J ancsó László hitoktató lelkész
eimére küldendő ; Budapest V, Koh ál'Y· u, 4,

- -_.•. _-Március.

1927, ll1:trc1., 15·én a Dávid Fercnc Jrjusági Egye·
Kület. ünnc l>élyén felolva sta Dr, Nyiredy Gézu,
to

j\'l a, amikor a magyal' lélek megrenditő gyászá nak köntöse fö lé egy pillanatra az ünnepl és
pa lástját ölti föl mHgál'a, a I Wnt évek távo·
lából egy kép em léke merlil fö l lelkemben, _
OdHröpUlt az em lékezés szárnya szülövál'o!iDm fillai kÖ'l.é, lU ra il hely re, amely az igaz·
s ágon tett erőszak békesze l'zödés nek dek larált kódexó nek I'e ndelkezése sze l'int k i van
ugyan jelenleg z{u'va abból a rOl'ga lmi köl'bő l , amely szám unkra a hazát jelenti de emlé ke u mi I'aguszkodó, há lás fiui sz i ~ü n k élő
lö rvénytftbláján II sze l'etet soha el sem mú ló
jegyei által, Ole dt. öl'ök éle tet. Em lé kezni ide
jál' vi ssza ti. lelkem és átcikítzik I'a.jta sok I'égi
mát'ei us linnt:pé nek feledhetetlen képe,
Az utcákon hulh\mzó tömeg: feje fölött,
~i n t valam! misztik us tú lvilági fénytől megItasodot.t J)llInng6scl'cg I'öpködött a h{u'omszinU zászlók 7. iz egő el'dejc, a fiatal nutl'ciu s
lanyha fu vullatában, A főté l'en szines 8z;a lillCokkal átfont dobog6kat áC60ltak fürge kezek és zengett uz é nek, szárnya lt o szó: "rabok
~vúbb ncmle8zUnk," f'!:s mi ott á llottunk raJongó gy rmekek, szemeinkben soha nem lá.
Lott. fények ke l'gelőztck, ott {tI Iottunk II 81. i-

nes s zavak ,'oppant zuhatagában és hullott,
hullott a d l'ága szó, mint nem sejtett égi aján·
dék nem é r tchnlinkön, de fölb evitett é rzékeinken kel'csz UiI hullámzott át a szavak zengő
l'itmikája "szabod súg, egye nlőség, testvél'iség !" 6h! soha nem láttam olyan szép má rei us t. Azután hosszú évek multá n ismét ránk
köszöntött míll'ciu s, A gyalu i havasok fehé r
sapkájára I.\l'1lnyti\lIél'okat dobált a napsugár
a HÓj ll e rdő gye rmek em l ékek tő l megtisztult
ölében hóvirágok iitötték fö l kandi fejlik~t
és II hegyek közlil diadalmas arany s zekeren
lel'ohant a tavasz,
~s é n mégis, soha nem li,tt.mn olyan szomoru má l'eiu st. Az cmbel'ek tőrt fényli szemükben fekete fí,ty laknt bontogatott a bánat
s minde n sz iv mélyében li szökfészket hordozott. S minUul vallun i rOPI}ant Iwlott virrasztitS ki sé l'teties fénye gyulladt volna fől n nap
vnkít6 ragyogústí.ban, fájdnlomtól ,vonngló
ajka in kra tévedt szavukka l osll'omolm szel'ettuk vol n1\ II nnpot ,,6h ! Ne pazal'old I'eímk éle-tet z se ndí tő I'ugyogítsodnt, hisz mi itten 11 hulíd {u'ny éktí.bu n jÁ l'llllk!
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~ /llllinl ott

/'í llot.t lln k /I mult boldog elllh\k ('i~("k IWl1I vvcd t'o fölö lt. ~I, dimh) lm,l\s m{u 'chls trgszomo l'ú bb . 6v fO\'~\lIOJl'í l~, m<'~'ls nl, kol"
s ot I. s;r,l' ullllcll föl crl e}m lln k elölt. o~t. ,m~ II'lü
kozott \llrg /I 1ll1lg'1l l~ldoZIl(.OS \,1\losngllb!)Il,
Illini II k(' l'Cszlt'Cfeszltott meg\'nltó cll'l\gn
Il'ste,: fl SZfl b!l(lsilg:. Oh, lu\nyszol' h /~l o.LI \l k.
luín\'szor lelkeseclWnl, zeng20tes SZI\\'f'ILOI. ric
(,rt';hn iin k fe lfogni csaJ.: nk kol' luclh l\!tn, a kkol' /Un iko t' vl'd inl, elhullott. csl)ppjfi nek, iclrs;rcil;ek Irlllet szet l sznh\ llnl, C> t'('z!til::, l nl!>,
IlHhrinS1l ll !
KiiWntisnek tnnhctik föl melyen li sztelt
ilnneplő k(iz(insé~, ho~y nm, nmidön let Bnt
m\g~' id ők n a~y eszméi mellett pnszl.ort.ilzC'1
gy uj Inni g,villtilnk össze r sz<:n~ . I'HI/\I, I~öz{>.
II fil •idlltom méil\'cll
hnngo lt hUl'JI'1 zl'mht.em
•
meg, HZ eml('lcpz(-s móla skfl lilj{ltl, ú~,\' f:{onc\O]()lll IIzonbllll, hog'y 1\ mÍll'ci usi nll~,\' cszm{>l,
iinnC'p6nC'!\ lullljdo nképen i jelentősége épen
nzokban II mé ly 61 ~Lc lmi behntllsokbHn, fl\jd1\ lomblIll fo~allt f11.('rt(>sekbe n t.ilkt'öződik vissu I
lC'ghivebbpn, nnH:'lyckkel II nmgyul' lélek, 1\
Illllg,\'HI' Il~mzoti i)nt ucl nl \l ilnsm IOl'ténelmiink
IHlli , IcSt'lmg'ilwsl\bb .sznkas1.úbllll nwgg!\ulngo(lot.t..
Ig[LZ ug,\'nn, hogy il tWnlz('1i mult honul lyblI
!lwriil ő üS\'P-lIyeiu l\Ob(,)I'OI\'l\ !lliJt tllh\1unk sreIlcl'Miút .nmcly It nH\rcim~i eszmék ron{h)\'~
lato$abb c liLi<'!i.zilsl\1 il mfl~a fOIU'IIjÚI'fI fOl'Clí1011 ncmz('ti INl' ben 1.\'Ilj:dkusllbll elevenséggel ószlelheltc volna, mint a mni mng'vlU' g'cnl.'1'I1ci<i, dc viszont alig volt llPnlzcd(>l~ !lnlolvn ek ?pen II löt'té nelm i Hkti\'itÍ\~ tl'lj~~s{;g~'Ú)\
tlH'~losz lol l t~llapot ii.ban II ntú l'ci us; eS'lm(>k
igfl~~i\got o~zl6 hntnltnlln, nnpU'nyl Úl'llsztó
t.' t'rjPIl o~lhnlntlanllbb t' \'zolmC'kkt' I, l'í'ndithelIl', tWbb IlIUl,1 kcllt,!.t \'olnn csiis.r~'oni(', mint Il('~!I.nk: l:::;. l~{lI' I('U, 1,6~'y(,1l fl földi g',\'a l'lógflg
l.mllobb et'őszlLkol 1lllnclezekou 1\ nemes vOI'et.tI
{'~,zn~(>lwn, tL~n('I.\'t'k 1\ ml1 t'ci ll si egell"l15ll,\'e l,
~~)dos t!\\'llllflból fplC;n k sug{H'\)zllHk, kiáIU'l\t Jnk I't'h~~\k, hosn' It ml\g~'al'nl\l, nom lehet iln-

t\f' Pl\ nil HZt f('!djil k II hetyke ~ZIL VIIk ru : .. Onm:pl' csak Hn ll"k II nemzetnok nincgon , ame:,\:I,~ .{lIlki' nt ~ l(lh.ill t'l nllIR'IHóln hit lobogó f!lk ~'.I;l\t. , A m t i1nne\lilllk neHl 1\ \'ignc!ozók hivkl~f-0~ tl,~~Wp~: de II mi ilnnepilnk II mnl'(.it, 101., ' 10110 bLzon~'i'tflJrt ételo. II Iwnlzeti mull
lli\l: t l' ~1\'Lll\nll(,t\l.tnlot I t iszi lIsl\gb/\n Ulnd()kI Ilg~tlmá nYlllh\tz VI\ ló l'llgm~zk()dflsllnk nmiL:~111! dmdult,u "t'zetö {wejé nílh. g'Omlolnla

mel-

",1\ ~t'('lHw
k II N"tl!ltlolnl llu k
t '(''' 'Z
'-" ,(I
.("

I un ,

n I\"llv('n{>l t'l1'-

' II \'ol, s()_
'
L' II lllnl'CHtSI ('S(1l'H';
!lilIk' \;~, "í'R~Zí'nll;,(:l.iIt?bbl'n Ullullk II IH'nlll~I\R'II II l J(I sIt KI\ I-Llk I('lt~nli:, ILI IlOI,\' flZt. hit'dűti :
i;L'~~'if:'~S ,II kill' NZI~Vn,I'I\!" 1':1, 112. inl('IE'm SZlil
Illlnmi :'11 I ~ ~, 101\ I'h~nll\l, ,IIkiht\llk Illfljdnn I\Z

\'11 \

• I ",::; .

t n I H"(\lI hm Nct 1I'(1I1,\'1I sá n"k fölUt.-

I ~bb

súlyos gonjniQl\ 1l osztoz ni lószen szent
Idilolcsségtok! 1;:1. nl. intelem nl. Nő lelkiismeret. hangján sugnllj a nzt is: ,,'Il Hjolj 1011 szép
szivéhez, emelc! mngnc!hoz azt.. lógy vezetője.
oltnlmi\Zójll :- II nemzeti összesség é-rdekcivcl
Cf:{y s ikban mozg:6 törekvéseink is\.ÚI)Olöjll, Ne
sznkllclj cl !I n é ptől, m~wt. ne feledd el, hogy
ő:-:cid H""gy t.e is tl\lil 11 nbból nz őskll pt/\ t'bÓI
rnj zoltál ki és nLlól n;.'ert.(,'{1 lelked le nd ilöc rejf-l. l%hon fl t/lllljba n bnz0g nak II nemzeti
moguj hoclfls {isforr{uiIIi, s legyet ek n~se n , nOhog'y IlZ0kl\t t.éveszmék mér ge megfe r t.őz
hessü,
I<:zek az inlchnck benneteket k, bnrátaim
k{'lszl'l'es e t 'ővc l is köt.eleznek, C h~ösOl'b!ln is .
met't H I'elv ilúgosodf\s hillhll\.l\111\1I emlékB
vhtHn ll j1i n1Lk nevel homlok1\ n, szellemé\. Sziveben vis.elö SZOt'vezet nek vng'yü)l( tI\R'jn i.
k(itC'leznek t ov1\bb1\ l\zérl" is, mcr\. IHltll\k 1\
sze ntfölclnek \'ng,\'t.ok szülö lt ei, amel,\' 1\ lelkib:m('l'eti su \buds"gnnk és li tlh:;.ndalmi I'óteR'l'k hnl'lnöninj1\nnl~ eJQ'nr.!\nt klnsszikus hn-

zája volt ,
A már{'[usi

c~~mék ha~';'o' onHln,\'a

int 10-

v,ibl,}{\ HI'!'ll is, leg'yilnk fl sznbl\C\súg I'szméjé~

uok hnrcosni! AlTH, ne iIIjiink fül j űls~nvHk
nak! Nl' trvc:;\s~ii1;: szelne {'lől. ho~y nlig va n
~o ndolHt nz ielel\1;, vihlg!lbnll, nnwlynck 1.:'11,\'<'g{>t{il nwgfosz\.otl b\t sznt.a oly gynk l'nl\ szolJn\1\. "0Inn vM6ktipcn,\'é>iI1 nl. l'mbel'i lélek
alantasabb !llrgnyilntkoz{\SlLinnl{, nemzeti I ragé>diúnk kifrjl(i!l('s(; ne!;: majd minden mOZZILnnla lesz t /\I1ubizon,n:"gol ennek II llleg1\llnpit ~\ s m\k ignzsflga mellett! Andkot' il fékevesztett c!enlagúgin II nemzoti b('csiilct reg,\'\'r!'(it kiütötte kczHnkből, nefO II népsz/lbmlstlg eszméj ének lelt tlngy szolgillati\ra hivnlIwzott-e 'r A vng~' nm idő n fl zabohit If\l\ bossz u{I lhis cg',\' eze t'éves l'l tlnmlm pcsolllt Illeg'bonl{lsl\"nl tett pecsr-tnl öl'(!tig i Ilmn kl'ljlhwk el'cilmenycl'e, nem-c ll. sznbndsng' szines 1'1I1,éh'lját
l'iipite1t.o.. e föl II gőg'ü s ('lbizl\ k()(lolI ~;/\g sllncfnllli mügjil. Felenk kÜí.\tVfl ,,81. 1\ sznbnclslig.
Il l\ ~p('k önrencl olkezt"si joglllll\k paI'tlIlCSSUI"I\!
A\'!\gy l'ol'f1itsuk tckint.et.iinket j(~l e t frl ......

allol egy viblj:l:hlltnlom \'omjlli fölül,1 vörös
1."szl6lml lobog-ta l lL mllrci usi szr lJ ő ! l\'londjl\" 011 is 1\ szabncls{Ig6t't I'olyik fl kilzdC'lem .

C'f:{y C'~{>sz "i\{\~SZ!l bllclság{II't; folboIYg'f1lot.t
[dogein);: b\zns fllnmibfltl nl/\ is Iidt'Íl'cr folkiS('rl m{'g en nek II s1.nbndslignflk,
l~z II su\bml:;lllg ti SIUn n s211 barlsngn s 1111
szO);:t'bb,'r vonj uk sZf'm lllll ií n tnl;: \'o tlllllit ~S
széil C'lti nlilnl;: I lh sMlldmi éh'lilnk lol'ii lell' n
\'ifsgáli nk l\1i'g, mit ny ujt ott tll'kil nk II tí;VoS t'll ~ I'I(1 l m('z(' 1t <!{'mokl'ncifl II, n, sZllbn(/sl'lgll,
IlnwlY l'ő l m{il' IIZ {\kor bmc:srl<'ijí' nwgálbl.llit()I -

tu , h(lg~ Il(ltll (lg\ b. mi ll i II
tí'nYI' Il1.tó nllfu'chill,

oo ld l)~,rll\lnll::Il'íg(lt

UNtT ~UIUS ~RT ES ITÖ

EI'edlllCIl.\'elelt-c egyebet , mint nz emberi
lelek cszmt5nyibb iön!kv~seil'(' iigrct selH n'!tó, cgyoldahll1l\ :lI\yngil1s életfülfogás kinbkulrisnt. nz cl·kölcsi kflpcsolatok 'i:mjn:í.Iiltos
meglnzulz\s:\t. tO\'llbbi \'onatkoz:\S~ln pedig II
nemzet i élet :u'Culntiin rclötlö mngym· fnji
\·o llllsok nok minet s.zcmbct iinóbb elhalvtinyuh\siil.
Ez vo!nfl-(' hÁt II szalmds::lgllnk llZ flZ eszménye, IUllelyért nekiink kiizdeniink kell. Ez
/I 8Zllbndsilg nem kell nekii nk ! Nekünk az n
sznbadsi\g kell. mnelynek Imtill'l\i élet.. nemzeti közösseg kel'ctén belUl nddig terjedhet.nek. iUllCddig II hntlil'ok az ;\lIam alkotó faj
IllllgTISllbbrcllliii é l"dekeinek hnltl l'\'Ollllh'i "nl
e1rybeesnek. ~1i HZt. ti sznbndst\got tlhilj uk,
!Un!:'ly. llZ élet se rlegét nyujtja felénk, <lZt. Il
serleget. mne.lrbcll II nemzeti llIeglljhod~is
itnlll gyöngyözik s fíiggjön bil l' II kiUontnkoznsúijilt rii l'készö emberi tt>killtet B fajtest"éri e rők Őssz cJogtí.slin jelképezö il1ránizm l1 s,
HYHgy egT ne.mzetek fölötti knpcsolui éle trehiv<is/innk Utjll mil gyökerezö pi.\neurópni
gondolni IJiivüs csillag/lU. 1\1i azt hissziik. s
nzt hil"detjiik, hog~· nemzet iink btlpraiilltisáunk. erkölcsi megujhodilsllllllk elemeit kiziirólul-! suj.li lelkének gazdagságából meril-

heti.
Épen ezert nincs okunk :.llTIl sem, h ogy II
modern. pesszimizmus Uölcselőjével együtt
oorong"junk az u. n. nyugati kullura nh\hanyat lásán . hll H nemzet fölöt t. tovakign)z()
füstfelhöi mögiiI II nemzeti eszme hevc,ben
átnemesedett. etikai ember lelki arcúnak vonása i oontakoznak ki elöUiink.

l?bben :1 gondollltblln 1;;e11 nekiink is vigaszilllusl keresnünk. bilr a nemzetek történelmenek egynulst felnilt6 fejezetei azokllnk
hHsznnak igazal a dni, :)Idk az emberi lélek
örök gynrlósHg:l.\nak soha meg nem "últ.ozó
k?póuen hlt.j:\k e Ilat);y tl'ag·édiúk eredő forrns,lL
l\.en~~!lY Zsig~n.ond

18Gl -ben II Pesti Napl6
hnS<lU.lHIIl n apvllngot. h'ilotL, s II 48-as Urlui.t
szabúl~'oz6 törvényekről

irot.i hiriapi cikkében a bécsi kongresszus m lmkájánilk er edmenyéröl elmélkedve a következöket irja:
hogy II b~cs i kongl'esszu s dUI'vn keze, mely
nz orsz.lgokat kiméleUeniil vagdnlla szét. s óitet.ö eh · nélki.il csak gépészetileg nlkollu össze,
hogy II nemzet.eket. lenézö es gőggel tipró di plomab\k eljtí.n\sa u vissznhahí.s kimondhntall ~ n tÖl'"ényeinél fogva az elnyomott nemzetiségek elegiilellenségét folyvnst bí.plálta és
erösbi ti: az iigy hisszi.ik sel1Ulli kétséget nem
szenved, vulmnint az sem, hogy II bécsi kong-

re:;,sz\ls z\ltnl lllegnh\zott l"runeiao l'~lng I ·
,·~t Vll volt nl. e.llene hozoll Y~'gzés é.1'\:él\.vtc:~
tut~sé~"'e nl.. el!lyolUOli nemzet isége.keL me _
nyerIlI és kn:snkm:\nyo\ni.
g
. Minthn csnk l!' mi lragédinllk roppant sil l~ml} á l·ll.onll fc1c!lk e mlln·nnyba illó SZi\\fnk_
ból cs Illlnlha l\'Zotn egr YOlUlssnl sem nemesedett yolnn HZ emberi 1~lek reJ· lődé~e ... ~ .
, II " I ' k k
~. ~::;on
k·t:ny
e. enu I~J ' un . 1':\ lolul II kenll's, YlljjOIl
tmt ~zolzlnn h.em{>n r Zs~gmond szelleme. hn n
r:~nk sznkudt mngynr éJsznkn kiellen 8iltCls~
gt.'ben egyszer hozz{l nk elhilog:llnn y l\l il szólimn. hll mllga kör l! tekintene, szetd:lr!\bolt
lUlznja t"omjnill:lk. hon tl\lllluu\ tell in,d~kok
,'{moor seregenek s földult c:mh\di tiizheh eit
halnun\ omlott boldogst\gllllnk láttán SO iu i!.
szólanIl, 111\ hllmt hogy ép nzoknul, in\d ~kli
törtek nemzeti létunk ellen , nldknek IHljeta;'i

megnh\7,tall\sílt egykor fölht\borodott lelke
Wzes sznnlivn l bélyegezte meg! Ne.m! En
nem ezek':'rl emeltem (öl hlngolón SZ:l""im
pallósnl. nllgy eszmekert és nem t.örpe emberekl'rl sz{liloUum harcb;,!
Kemén y Zsigmond megdöbbent Ie.lke bizonnynl l'Zt lUondnl1l\ s e.loorult szetlem:wcnt
rejtené el II boldognbb mult kúrpith mögtitt.
De bllrmityen sött5t is n jelen búnuennyi
szetwedps jutot t is o:<zt:HneszUl II nUl~"\' llT
nak , hudrl zendiiljön meg· sziYiinkben ~,. remény hat'sonújn!
A ti szellemeteket idézziik mn rcillsi ifjnk!
Ár:l:<szntok felénk eS"llUéilek sohn Illeg nem
szUnö ignzstÍgát, hadd ftil'ÓrljÖ!l meg: benniik
II lelkiin k. mint n moneta h6se a s:lrk{iny "érében. hudd legyen "erhetetlen II hnrcok izmot
feszitö tOl'lláj:'in!
llnllhntn tlull szellemet.ek ténye törjön a köröt Wnk gomolygó t danoni sötrtscgclI is kereszliil. h\ng·jiilllll hadet melegcdjen Illinde.lllni
magyar lell,e, nk i haz{1lI1, szii1, hnhínlin hil
is ,\hilllilnl gondol reát.ok 11 IllIli szent. nnpon !
A ti lell,etek ereje netjoll SZl\rIlyni II cstigged6

gondolatnnk. lendtiletet II lankadó izonlllnk s
olt hr\l.!ltlnn hitet II biznkodúst veszlett. sziveknek,

S ha elii l mfljd 1I~ Unncll I:'lZll s ismél milg uukr:l ölljiik II Ill un lm Usztess fO I·1Wlköpenyél. hétl;;öznnpjnink sziil'kcségét. is ~l\::lSSll.
iinneppé Hnl111k :.\ remén~rnek lobogó fenye,
nmeh· tinektek hi l·deti: " Relitok köszön t még
l\Z 1l·legdifldfllmnsabl> 1ll11rcius, II legsze.ntc?l>
unio Unnepe s ismét megnyilik e.lött~tek az ut,
tUnel" lell ullott mbbi lincsek hllhu:tln kel'esziiil <lZ igé.l·el szen t. földjé~·e ~r~et, odn .."hol
örömötek ZÍlPOI'ZÓ könnYei k~~.ot~ ze.ndtllh~~
föl a boldog köszöntés: .. UnzllJott.tlnk édes JO
nnyá nk !"
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Amerikai levél, Ferencz József püspökünk halálakor tartott
amerikai gyász Istentiszteletről.
Amerikai Unitárius Társulat
25. Beacon Street. Boston. Mass.
1928. február 28.
Kedves Dr. CSI'k''1.,
Ferencz püspök halálának a hir~, mE7ly az
ön kábel jelentése utján a mul~ h,eten Jutott
hozzánk, mindnyájunkra megrazoan. hatot~.
Igaz... tekintve a püspök .m~gas. kor~~, a hit·
nem jött váratlanul s mE7&1s !n~ly faJ dalommal \'eszük tudomásul e1távo:asat s az~, ho~
nem élvezhetjük tovább az o hosszu es szep
életének áldását. Számunkra, kik Erdélyben
is jártunk különösen Dr. Cornish úr és az én
számomra akik ott többször is megfordult unk ,nagy személyes veszteséget i~. jelen~
haJáJa mert mi, akik valaha vele kozelebbl
érintk~zésbe jöttünk, megtanultuk öt mindnyájan igazán, szivünkböl szeretni.
Amihelyt a kábel távirat haláláról megérkezett, értesités ment Boston város összes
napilapjainak, melyek mind részletesen foglalkoztak a püspök halálával. A l'ákövetkezö
nap február 21-én gyászistentiszteletet tartottunk emlékére az Unitárius Székházban.
~1inth ogy felbuá r 22.-e nemzeti ünnep, Washington születés napja volt, úgy gondoltuk,
jobb lesz ha a gyászistentiszteletet 21-én megtartjuk és nem várunk az ünnep utánig. A
hir gyorsan elterjedt Boston városában és vidékén egyaránt úgy, hogy férfiak és nök nagy
számban gyülekeztek össze minden felöl, hogy
az "Eliot Hall"-ban áldozzanak a püspök
drága emlékének.
Hét lelkész, mind a hét az Erdélyi Unitárius Egyház lelkes barát ja, teljesitett szolgálatot a gyás'listentisztelet r end jén. Ezek teljes papi diszbe öltözve a Társulat tanácstermében gyülekeztek és egységes menetben vonultak át az "EHot HaU"-ba. Az istentiszteletet a gyülekezett "Faith of our Fathers" kezdetü gyászéneke nyitotta meg, Az invokációt
R.ev. ~re:rl. R. Lewis, az Erdélyi Segély bizottsag bt~al'a !l}ondotta. Rev. H enry G. I ves, ki
nem regen Jart E rdélyben és Rev. Henry H.
Saunderson DD, ki évekkel ezelőtt Kolozsváron .a püspök vendége volt alkalmi hymnuszok!'-tes kÖltményeket olvastak fel. Rev. Fredet;.c~ L. \Veis pedig, aki mint az Amerikai Unit al'lUS :rál'su.l~t hivatalos képviselője szintén
nem regen Jart Erdélyben a Bibliából olvaSOtt megfelelő részeket. Imádságot mondott
R.ev. SYdney B. 8now DD., ki a legels; bizottE": ot vezett~. Gyászbeszédet tartottak: Rev.
z gen~. SllIppen a bostoni másod ik gyüleke,et Óelkesze, ki a mult évben járt Erdélyben
es k ~. ~now. ~eszédjeikben a püspök életéne es Jellemenek SZépségét és hosszu egy-

házi szolgálatának az értékét hangoztatták.
Az istentisztelet végezté\'el a szolgálattevő
lelkészek Rev. Louis C. Cornish DD. urral
az Amerikai Unitárius Társulat elnökével ~
élükön egy egységes menetben a püspöknek a
Székház elöcsal1lokába helyezett portrait-ja
elé vonultak. A gyülekezet tagjai követték
őket s az előcsarnokban és lépcsőkön'körül.
állták az élet nagyságO képet. A kép el őtt
két nagy égő gyeltyatartó állott. A kép alá
koszorut helyezve Dr. Cornish mondott imát
és kért áldást az elköltötzöttre. Végzetül a
gyülekezet ..For ali the Saints" kezdetü egyházi éneket énekelte el. A gyászistentiszteleten az összes .A..merikai Unltál'ius egyház társadalmi szervezetek képviselve voltak. Az
Amerikai Unitáriu s Társulatot, annak elnöke
Dr. Cornish és csaknem teljes számban megjelent tisztviselői kal' képviselte. A Bostoni
Lelkész Egyesület nevében Dl'. Shippen, a Lelkészi Kör nevében pedig annak t itkára
Mr. Weis jelent meg. A "CH RISTIAN" REGISTER"-t szerkesztője Dr. Dieffenbach, az
Erdélyi Segélybizottságot a nnak titkára Ml'.
Lewis és mások kéviselték . Elküldötte képviselöjét az Uni versalista "Tuft Theologiai Akadémia" is Auer professzor személyében, a
Wayside P ulpit Dl'. Sauderson, a Connecticut
Völgyi konferencia :M l'. I ves az Unitá rius
Történehlli Társaság Rev. Henry Wilder
F oote személyében. A Nöszövetség, a Világi
Férfiak Ligája, az Ifjusági Egyesületek sz intén nagyszám u küldött séggel voltak képviselve. Rev. Samuel A Eliot DD. az Amerikai
U nitárius Társulat volt elnöke, az Arlington
Street Templom lelkésze, William Ellery
Channing utóda más elfoglaltsága miatt képtelen volt megjelenni. Később azonban ö is
megjelent a Székházban, hogy távolmaradását kimentse és Ferencz püspök irá nt táplált
tiszteletének adóját lerója.
Gyászistentiszteletünknek ezt a rövid leirását dr. Cornish kérésére abban a reményben küldöm meg önh őz, hogy ez önt, az ö n
barátait és az összes atyánkfiait odaát közelről fogja él'dekelni.
Legjobb kivánságaim kifejezése mellett
vagyok örök baráti hiiséggel
Sydney B. Snow.
Tiszt. dl'. Csiki Gábomak 9 ker. Rákos·u. 3
Budupest.
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JIRE
Telefonszamunk : Lipót 974-24.
Az egy hazi adók es az Unitarius trtesitö előfi ze
Icsi dija az a ke ttős alap, amire egy hazunk es la·
IIunk anyagilag U ma szkod ik. Ezt kerjük szüntelen.
!l1 ert sokba kerül mind a kettő. ts ráfizetni nem
t udunk egyikre se m mert nincs miből. Kerjük lehat
ked\'es híveinket tá mogassá k azt a szellemi munkát,
!'t1it ér a legszebb
amelyet hi"einkért folytat unk.
gondolat és mit a legegyüttérzőbb \' jgasztalás, ha
nem öltöztelj ük hang és betü tes tekbe, hogy eljuthasson minden bánatos szi\'hez és szomjas lélekhez.
_ Kérjiik az anyagi segitséget a betükhüz, hogy le·
iri sza\'a inkon át lelke ink találkozzanak. _ Az e l ő·
fizet ésI kéri az Unitárius t rtes itö Kiadóhh'atala.
Isten tisztelet ek a fővárosban és kö rnyékén minden vasárnap délelött 11 órakor az V. Koháry-uccai
templomban minden hó második vasarna pján dél·
után 4 óra kor a VUr. Csobánc-uccai elemi iskolában
és minden hó utlsó vasámapján délelött 11 órakor
Pest szentl ő rincen a Kulturházban.
Ta.nulóifju sagunk számára minden hó második vasárnapján az elemisták és a középiskolák 1· 4-ik oszt.
minden hó utolsó vasárnapján pedig az V_ VIII.
OSzt. és ipa rostanoncok számára istentiszteletet tart
J ancsi László lelkész a t emplomban. Az istentisz·
telet ideje: reggel 9 óra. Megjelenés köte l ező.
Esketést. keresztelést, temetést egy nappal elöbb
kell bejelenteni. Ezt saját érdekében mindenki tartsa szem elött. H Í\'atalos órák: délel ő tt 9-ti és délután 3 óráig.
Lakás\'áltozás csetén egy levele zőlapon kérjük az
értesitést az uj eimről, hogy lapunkat pontosan k ézbesithessük.
Ba egy családban bet egSég, vagy egyéb baj tá·
mad, ha valamely család t agja kórházi ápolás alá
kerül , hozzátartozói levélben vagy telefonon értesitsék a lelkészi h ivatalt errol, hogy amennyire erőnk
től telik, enyhitsük testi-lelki fáj'dalmát, szenveQ'o
testvérünknek.
•

Rendör istentiszteleteink november havában kezdödtek meg. J ózan Miklós püspöki vikárius, a rendőrök evangelizátom minden hó harmadik csütörtök·

jén este 6 órakor szolgál rendörhiveinkkel az
H,
szine előtt.
Péndári órák a b d
. l
_
.
u apestl elkészi hivatalban d. e.
9-tól, d. u. 3'lg. Adót, előfizetést, adoman)'t átvesz
Gá l Miklós pénztáros.
Angol órlik. H étfőn d. u. 5_ 7-ig kezdődnek az
egyházi tanácsteremben V. Kohari-ucca 4 . I . eme let
8. (a templom alatt.) l\Iinden ho utolsó péntekjén
társalgás.
A konfirm ációra való előkészites március elsö vasárnapján kezdődik. Minden 14. életévét betöltött
fiu és leány jelentkezzék idejében a lelkészi hivatalban vagy a hitoktató lelkésznél.
A Ieanyegyesület havonta kétszer tart összejövetelt a tanácsteremben. Minden hó elsö ésharmadik
vasárnapján délután fél 4 ómkor.
Csekkiinkön, amelynek száma 30.400, csak egyházi adót és az értesitő árát lehet beküldeni. Bármilyen máscélu küldeményt postautalványon kérünk.
Pest s:r.entlörincen az állami telepi Kulturházban
husvét másodnapján (hétfőn) dél el őtt 11 órakor
Urvacsorát oszt dr. Csiki Gábor missziói lelkész.
Husvét i ünnepünk első napján (épen mint karácsonykor is két I stentisz~eletet ta rtunk. Egyet 9
órakor és egyet 11 órakor. i\Iind a kettőn Urvacsorát osztunk. Az ünnep másodnapján délel ő tt 11 órakor Istentisztelet és Urvacsora.
Az ünnepi p rog ra mm a követk ező : J. na pján 9
órakor. P rédikál Biró Lajos lelkész, Urvacsorát oszt :
dr. Csiki Gábor missziói lelkész. II órakor. Prédikál
dr. Csiki Gábor, Urvacsorát oszt: Biró Lajos.
lJ. napj án délelött 11 órakor. Prédikál : Pethö
István hitoktató lelkész. Urvacsorát J ózan i\!iklós
püspöki vikárius, a ki az ünnep elsó napjan vasárnap
este 10 órakor érkezik vissza Amerikából.
Virág\'asárna pján délelött II órakor Debrecenben
a Kossuth-uccai református templomban déle!ött II
órakor dr. Csiki Gábor misszi6i lelkész szolgá l debreceni hiveinknek igehirdetéssel és Urvacsorú,·al.
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8

HwhlllCfltCII \·jflígvnaflrna p déhlt{11l fi órakor Jan· ,

. 1 .\.,1, hitoktnt.{J lelkész p rédikál: Judás-r6J.

Cil i

." " ,

NUIU'llé nh'k('n d élelő tt. J L órako!" Kri sztus Urunk
hnlíiUmnk emlékére

II

l'uHKió-t. énekeljük

1\

templom-

bnn. I rnnd kozik és beszédet mond: Biró Lajos.
Nng)'c~iiliir l iikiin (nil". 5-én) d. u. G órakor rend-

óreinknek oszt Vrvllcsor:'tt d r. Csiki Gflbor.
A h!/11 lilumi hnn j.:'\'c rseny, limit mit re. S-un ren de-

zet.t II NóSzÖVC t.HÓg tCIlII)lomun kban anyagilag és erk(jlcllilcg II lt'gtcljcscbb aikcl'ü hangversen ynek
mon<lh:lt6. Ar. e redmény nlf'gtél'itcltc özv. F ál)!"y
":dón() alelnöknek II l'cnde zéH bc fektetet.t fárads{l-

gát. Kadicsfulv i- PII I'scho (~VII g onrdollka miivósznö.
K }~it.nc l' h én opcl'uén ckc!:lIIö, Dl'. I<l\z uCS~IYll é Lúzúr
J olím Sl(uvnlÓmü"ésl(nö. Poós Margit. t.uná m Ö "ewtése
/llna II "úczi-út.i polgári leúnyis kolu énekkara és Dr.
Bur1.u Li"ius dulénekes éne kei , orgona, g ordonka
s1.{tm ni éli aw vulntn uo legelsöbb re ndü mUvészi teljesit.mények volta k. Nem is lehetünk eléggé húlúsak
é reae II milvéS1.n ő k és miivéswknek. Csuk l1'; ten gazdug :Udá s{,t ké r j Uk j óságukért miivés zct.Ukre.
~hí rci n s i iimu' lli:lY('1\ lobogot.t fel a hivatnlosnIl IS

nem zeti iinnep né t.Ön 'ényesit.ett. - március l S-én d.
u. li órnkol' _ II Ihassói S(,muel lfjusági Egyes ület
Mzulmdsng és huzuszcretete. Mint. eddig minden évben
ít~;y most. ia mü vésl(; és irodnlmi ó.tékii progra mmal
nldol(luk II mÍlrciulii oszmék nck. 'l'nkách Dórika énekmiivés1.nö, dl'. Molnár J e n ő Anta l ol'golHuniivés'l ének S7.amo és 1'0t.h5 Istv{m hitoktnt.6 lelkész im:íJa fol (:hrC!l1.totték II hnn gulnto t,Wc rtles Gyuln joghnllgat6
valóhan iinncp;, t./utulmns m Úl'ci usi besl(é(\ébon. Lugossy 19t.v /IU líu'ogntómUvész kuruc dalai és II
I-Iym nus zrt rtflk be II nugy kŐl(őn séget v()nl(ott ünne])ÓI)' L
Mi>:l ku!coll {q)r. IÚ-Cn (vns{mlUp) (I. e. 11 órn ko r
m. uVll nKfllikuR lÖllllllombnn J Ó:t.llnM iklÓs I)üspöki vikAriu R SzcKcdcn AI)!". 22-én ( vlIsnrn nl» d . e. II órukor

•

"e fOtm,\tus ~j!mIJ l o mban dr. Csiki Gábor missziói •
lelkés z ~artmll\k istenti s zteletet.

II

A Oúl'id Ferenc ~~gy l et utolsó - évadzÍ\r6 _ felolvllSó ülését :'I \lr. 20-{m (plmteken) este li órakor
tart jn a tem l>lombnn. "Az ember boldogsngu" eimen
elönd: Polgiu ' Lipót I>resbiter. Elolldásánllk tartalma:
l. Az e mber boldogsága. 2. A szeretet vallása 3. A
hit lelki vil·ágni. 4. A jövö élet küszöbén. Ó. Unitárjusok történoime Magyaro rsdlgon. A zenei s7.ámokkul gazdagított est.ély érdekes tÍLrgyának meghallgatÍls{\l'a milu\e nkit !!zcretettel hivunk.
Ih

l ~a1. glltútanács

ltp r. 26-fm (csütörtökön) d. u.

5 órakor rendes i\lést t art, amelyen az elnöki leg clintézett. ügye ke n éa jelen tése ken kiviiI II Nyugdijszabályzat javitott szövege kerUI túrg)'alásnt, valamint II köd közgyülés során megoldandó kérdések
clöké!lzitésc.
Halottak .

A

De breceni

gyúszl\ vnn. Gondnoka

u:iri

Lcánycgyhiizközségnek
J enő

crdötanácsos m:irc.

9-én 61 éves kon'lba n váratlanul el ha lt. Temetése
IIngy l"és7.vét mellett márc . .11 ~éll volt. Debrecem thrsadnl m{mnk elkelöségeinek részvételével.
Fekete r'nr a kolozll,':hi egylulz tiszt eletbeli pregbit.OI·c 58 éves korá ban feb,.. 2'I-én m eghalt, Kolo7.svÍl rott.
I{o"l,nla I{ti lm an

ti

r omilII hndsereg Ól1l11gYII 40·ik

évében márc. 17-én S1.ékelys7.ent.m ik16son meghnlt.
lIékesl:lcg le ngjen llondk feletl.
I-llI swli lt Kyermekl'lIluikal kCr iink. Kedves hiveinket czuton ké ri II budupüs ti \elkésú hi vnwl, hogy II
hnswidt gyü rmekl'lthúknt. cs cipöket ne tessék elvesztegetni, hnnmn súveskedjék II lelkészi hivlitnlbn
Bir6 l,ajos lelkészhez juttntni. A z is kolhs unitárius
t.tlnulÖk között igen sokm.k nlig van ruháJU. EJ:cknek
sJ:cgénységén nkm' i;Cgiteni, _ hiveink j ónknratu tá·
mogl\l{ls{I\'nl -

n lelkészi hh'lIlal.

a

m:

at,

mezőgazdasági szer-

számokat, tra.acsokat.
kocsirészeket ké sz(tQnk !

• V. KÁLMÁN-UTCA 12. SZ.

----- -

Telefonszám : 5-34

M i nd e n fé l e edény , kony hft8zer. konyha.
gé pek. kOlőnles es (ózö- es süt emé ny- készítésh e ... való e szközök. OUZt5 házta rta. i cikkek

Telj.::s konyha- , éléskam ra·. előszoba -. furdóIZOba-. cse1édnoba .. m03Ó konyha- , vftsaló~ =obab e rend e zések és egye6 kelléke k

,

Vas- es háztartási cikkek szaküzlete
Budapest. IV, Vámház .. körút 6. szám. Központi vásárcsarnokkal szemben

A közeledő idényre való tekintettel nagy vá lasztéku nk van : Kertieszközökben
u. m. ásó, kapa, la pá t, gereblye, locsolóka nnákba n különféle kivitelben,
Továbbá vanna k ágfürészek metsző· , fünyiró· és sövénynyiró ollók. Virág·
cserepek, rózsafa karók, kertibutorok stb . Árjegyzék ingyen és bérmentve
Hitrokonokna k 5'1, kedvezmény.

,
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