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Elöll,ete,J ára, 
Egy h«: . . . . . . . 'l().OOO kor • 

Egyet uim .tra 2000 korona. 

Torda: 1:168. Pouony: 1848. 
_ anlliriUS egybh történetében. Ezeken a helyeken mondoHa ki az orSÚllOO'ulés előbb Erdélyre, uután c~n 

Mal:yaroruágra nélve, hogy az unlUtlua vall'_ bevett vallb (r~tepl a r~l igio). 

Karácsonyfa. 
.1tI n l_lS .. i ICiruökéböl eu Ye!4Wsul 
lurmni~ ts u 6 &yM:~rcjb61 ea!yYirlol
nll nevekedik, kin II Urn.k lelke mer< 
ny~goszík". . . Eu. XI. 1. 2. 

ünnepi legatus koromban láttam az első karácsonyfát egy kUktlllömenti kis faluban. Van 
annak - ha jól emlékszem - több, mint negyven éve. Akkor voll még csak t1l1nep az t1nllep. 
A sunt eslét ugy köszontönt!k a kánlalók, házról házra járva, mintha a mennyei seregek zengték 
volna az örök béke hymnuszát. Béke voll kUnn és benn. Béke a Mtakart mezőkön. ts béke 
a héli tűzhely mellett, ahol vlgai! 10OOgol1 a láng és vigan folyt a beszéd. SzOlők és gyermekek, 
testvér, rokon, barát s még az idegen is igadn ollhon érezlék magukat a csendes családi körben. 
Mind egyre gondoltak, mind csak egyel várlak. V~rták a kis Jtlzus eljövetelét. Várták .oz Izsoi 
IDrzsfJkb!ól $Qrjadzó vesnóudlal- . •. Azl, akit az lsten a próféták ~ltal réges-régen megigért 
a'lIeinek boldogíttisára. ' 

• 
Amiéri 

. I az lsten 
, otl rezeg, egy ártatlan 

MtjI;lZDletett a Megvé1tó, . akfn uz ÚTI/ak lelke mtClIyugaszik-. . ' ,\\ct/.&z(lJeteU meSl.z~ 
JlICkában. S mqszllletett a mi uj~einkben . .. Gyújtsátok meg h~t a karacwnyfa gyertyacskált , 
_rt akit vártunk, az id6 ICljenégében me~trktzeu . Al. 6 miniSlransai m~r ra~I"k a csengeltyat, 
tcv mindenki az 6 fáia köré st~geljcn. Szép csem.tesen sorba alljatok há~ ! Szol6, gyermek, 
iOfiA, barit 61 idegen! Szépen egymásutjn hálaimát rebegjen ~katak a Mindenhatónak, hogy 
njt.toIr: ill konyörúJt, liteke! is megváJtotl az 6 $lent fia állal. Sorban, egymásután -:- elől a 
DeQDtktk! _ , az ő naRY ulvének válautoltai, akikhez lehajol', akikel megcsókOlt, akltet ~cg
tIdott. EJóI a Iyermtk ! _ a bethlehemi Apróuentck _ , akik a kar~csonyra larka-barka diszemek, 

• 
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'ójá ak csillogó lántAnak 5 annak is, amit mq tavalyelOtt h~ a gondos J~ 
'J'o~~~I~~na~ Grillni, mini a király a md~~_~~lálo,~. alra .. nY~?k"'l'k'l'k"" . .L~'OI a gyer-zip' r -
akik e~1 a sárbaliporI ",lJ/dU mtgVerlk sz 1)"''''- 'HUU,t~t cs a, II na e1kcvtl mtj/l1Uk II hlldlatI.· 

JOvel, óh jOvel, ~d6fi~k teljessége I - A te karácsonyfád a Ktrpátok erdeje, a ... ~e.~Hngel) , 
IrOd az Adriai tenger sméntl]a... oHUkurt6. 

Islen és az Ember. 
(Mtistu EtJthardl 1260-/329.) 

Az emóerl li/ek CSQk /lCy ismdhetl 
Isleni hogyha tlft/tjfkezlk magárdl, 'm."~ 
csak ~llIgamagd'Q gondol, nem gondolhat 
/stenre ls Amikor II jó Js/en kedllürt 
lemond, {,mit fella/dlja magdi 6benne j 
szinIt {dlja Ót $ amit Irette efhagyalt, azt az 
Istenben a legtlJkiltle5tbb {ormdban ",(nd mtg
la/df/a. Az Js/tn a mi 19l Atydnk, ntm szigorú
sdgbó/ kl~dn olyan sokat mi/IJ/Onk, mlefótt meg
(fIufafnd nekank a maga Itnslgel arcufaijdt.- 56t 
dJben tduik mtg az Ó atyat jdsdga, hogy lel
kanktt a kazdetemlltn naora n~elf ls ntmusi 
Ieszi, mqJáld~a azt al O jobb kezinek minden 
d/dásoval ls/en ls az Ember igy ls csakis IllY 
{smtrhe/nek egyik o moslD. 

Nt gondolja renld, hogy ez a feladat nehlz; 
hogy meghaladja az 6 ertjit. Elsö tekintetre annok 
úl/uik. A ktzdö fiplseknil ingadozunk. A vllo, szt
ttlme mig vissza· visszatart bellnOnktt a szent dhatd
rozds/dI. De amikor tl!!JSZtf igazdban mtgláttuk 
ü prtgfsmtrtOk o: 1sten/, ninesahhoz fogha/dboldog, 
nyugodt is surdelIeljes Ele/. Hiszen akkor csak· 
ugyan k{j~ttűnk lakoz/k az Úr. /anácsai~a{ littl 
s o/yol kegyelmével eNd/holat/anul magához csa
tol b(lIfIünkd. Igy lIabll oz O pidi gyermekeit 
sZlnt nevinek Igaz (smereUrt. 

ls/en mindig kisz. de mi tItovázunk lsten 
kDul von mihazzonk, de mi tával vagyunk T6k. 
lsten ott il a szioOnk rejlekllltn ml pedig útta
lan-útakOIi bolyongunk. Isten OIt~1i Ilon minálunk 
ml pedig idegenek lIagyunk saját házunkban .• : 
Vajha If/fndnydjon, t~elyel$elnk!ól meguabadulvo 
k{)lItlni tudnok Ót, az Woz Vfldgossdz Urát a 
Szerttt/ntk örök b/enlt! P.' b. 

Jrá. a Biblióba. 
Az lijuö.etltK k!l1lroe eit. 
Im.: 4*"'0",1 CM_. 

EI. CI killl}'\l a k!!lIywk k!In)'llt, 
Szqirry ember drógogy!!ngye. 
~l harmat lankadlaklIak, 
Vlldgosstig {illdl vaknl2k. 
B6ltlesqnek orl2ny útja: 
Boldog oki nJtaldl1 
S:o"'j/U lelklk Jorm-kulja, 
Hol poh4(ral Krisztus dll. 

Ii:l a MIIYV lU ~6k ffrliny 
Itlrdqoa Idnc. R,.,.lIGpf~. 

Tlvelyg(mek hí~6 harang, 
Roskaddnok teslwri hang. 
Efhagyottnok galambbúgds, 
ViltlUVtrlntk truut. 
Ha/dokfdnok angyeJlsligds: 
.Ne N/: fogd Q kezeme/.-

Gyermeknek is: ~MI/y szlp regc-, 
BD/esnek: .Rejtelmtk ttnllete!" 
Faf, - s tu/ rajla 86 hangok, 
KM, - 3 benn zeng6 hárfák, lantok. 
Templomok kiJz! legszebb templom: 
Cwk megnyitom s benn vagyok, 
Ablakán Q Paradicsom 
R6zsdira látha/ok. 

Mindtn fakul, minden romlik, 
Márlldny~dr is lJsszeomiik. 
Bibor/ep/tk ron,gyá mál/nok, 
Dics6sigek fllstbe szollnak. 
Csak ez a kiJnyu nem Ur porbl2, 
Mintha Ilo/na Ilö ltlke I . .. 
Ez a könyv a ,udzes bakra: 
lsten szl~e dobog benne. 

A .. Fenntart6sl_Alap" GyOJt6lhez. 
A I 

riusdg 
kiindulva 
".k 
foly6 hó 31-ig meg is 

az! a sok nehéuqel, 
kellett kUroeniOk, de a 

IUneteil mq a 

_ a más :~~~~;J,.~~:f,~;;:= 
Mi a magyar testvéri szeretet e megnyil .... 

nu1!sáért a legnagyobb hálával tartozunk e. ,,]1;0-
telezve éreuUk magunkat hittestvér; áldow 
viuonzására. 

Az elnyomott erdélyi magya,.. a JeJtüs
meret szabadd&: ólag"l laUdOIte kiOláo~Gtt fiajak 
lelkeben. 
L_ E uabad"&, efÖl jelent a CIIrs:IOJLIr:HoIt 
..... reutmy np'let-tllam m'Jh~.llcItlhe. 
• COO .......... "' ...... """"" <nj< ,,_ 

VI'" e!6ttgyuapódn11oe. Jaa mi a A,.,at-cuJÓplll 

• 



UNITÁRIUS BrrESITÓ , 
tullura Mlrtdes részesei _ a mai 

.lbCIdmek kOzOIl a keresztény erkOI
llelllcuk hlrdet(li, hanem lY'karlói ls 

immár 

• tudjuk 
<gy-

erőt a kerentény egyházak egymb 
szeretetében ts egymás támogatAlában .. '" lilla" 

A lelkiismeret szabadsága legyen vezérl(l 
aondolat a polllikai és gazdasági szabadság kUz
delmé~n 5 akkor csak egy cét lehet mindnyá
Jaa. el(ltl: a szabad, nsgy MagyaloBzág! 

Ennek a gondolatnak a varán hatalma 
il elle lelkes gyUJlőinke t amég hálralevő nemes 

Ll nUban I 
. A szeretel ünnepén minden JÓ lélek gya -
IIorolni fogja az ajándékozás szép erény~t. 

A gylljt(liveket kérjUk 1924. évi december 
3J-vel bezárni, mert mi a gyűjtés szabalyszeru
"eirt a kormánnyal szemben erkölcsileg felelt'! 
Ml vagyunk. 

KérjUk a gylljtt'!ivekel annak idején ponto
N/! viuzakUldeni, nlert a gyfijtés eredményérő l 

elszámolás a kibocsátott gyújtőivekre 

.... ...,. 
jQk: meg. 

a gyfijtőivekkel i el kell , hogy 
üresen maradtak ' . 

1 

és minden vonatkozásban költ
eddigi eredményei alapján is 

és lelkes gyüjtOink a legőuint!!bb 
kOszOnetUnkel. 
belárása és az elszámolás megej

fogjuk II módot!!s alkalmat, 
- kereszlény l~lekkel könön-

Budapest, 1924 XII. 5·én. 
A gyllj lO bizoUdg. 

Józan Miklós, dr. GoUhárd Zsigmond 
r. Nyiredy Jenő dr. Tóth György 

F6tltkárl jelent6 •. 
At lhItuiriu& Nöstllvet~ " ~vl kÖlg}'Qttsfn 

özv. fÁBRY EOENE lötlt~ ;Ir, 

lisztell közgyUlés! 
Unitá rius N(lk 

1 
me&kUldeni~ -

• ieloh'lIll1 ; 

neh!!z
arra töre-

kedett, hogy II rd. Mramló fontos ItIadaioknak 
és költleUllltgeknek hiven ~S 1<" ·· eleget ' nmttettsen 

lársadalmi 
legyen szabad 

köztle1Unk
mozgal
alkalma 

- !!s lel-
minden oiy 

- " l tietunk 
van hivatva szolgáln i. 

,;;, előfordult nevezetesebb estnlt!
nyek közUI, kiemelendönek larlom kUlönösen ali, 
hogy a nOszövetség havonkint ösntjóvete\eket 
5zokoll rendezni, - melyek kerelén helUl 
Józan püspöki v i k.iriu ~ urunk - lélekemelő bilr 
lia magyarázatokat lart. - Gondot fordi101tunk 
továbbá egyetemi if jainkra - és a többek közC,U 
ez év tavaszán kél igm jót sikerült mUsoros tea 
estélyI rendel /link _ amelynek tiszta jövedelmét 
az iljusagnak juttatTuk. 

Nem mutaSllhatom el ennek kllpcdn halá
san megemltkezni a "',",veszet és Mlivckklés epe
sUlet vezetOst!gének veltink ncmben l~nusllo,1I 
jóimlulatdról, amellyel ezen alkalmakra sOJát hely'
ségei! valamint az uzsonna kiszolgállatáshoz szllk
séges eszközöket rendelkezésre bocsájtani szivu 
volt, ' 

Emlit~sre méJtónak Tartom: továbba azt I', 
hogy pUspOki vik~rjus urunk a lelkhzi iro;dAban 
az unit~rius rendOrök szám.1ra valláserkölcsI ok~a
h!.st tartott időnkint. A mult ~vi oktatások befele
zése alkalmából, a Nt'!szövetség s~eretel vcr.ldeg
ségben részesitette derék rendöremket" akiknek 
meghi!! clllJidias egylltllétunkkeJ, felejthetetlen 
ptrceket nerezlünk. 

VégUl lelemlilendónek tartom még, hogy a 
nöszövets~g 1slljai a Dávid Feren/: felolvasó r:sl~
Iyek rendez!!sébtn _ valamini ol Prot. NlI;szövet
ség áltat a mull hónapban rendezel! kéz,ununta 
kiAJJilhsal k.tpclolalos nwnkálatokban - 15 rklt 
vettek. 
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Ltgf6btJ gondol fordiloHa a NőszOvelstg az 
Imult esztendOben is aszociAlis munkAlkodásra 

e ts a kOzjótékonrság gyakorlására - onll.ok 

;00 hogy e tekmtetben az előző éveknél JÓ· 
l ~:írányosabb lIelyzetbe kerUIt. . . 

va Ugyanis kUlföldi segély forrása!nk le~J~sen 
me""'7Untek s igy szovetségunk csakIs tagla!nak 

.. ~ ma ar t.1rsadalom egyéb rétegemek 
- s kt égf!e tAmaszkodhalolt. - E téren a 
m:g~et::: so~ Slip és megható péld.1ját tapasz· 
talhatta, a nemesJeJktlségnek ts ~z on~lIen ~ze· 
retetnek és pedig nemcsak 53Ját hltr?konl
hanem mds felekezctU egyének részéről IS . 

Sajnos azonban ez ir.1nyban sok keser.O 
csalOdásnak is voll kitéve a vezetőség - ~mennyl
ben egyes esetekben a keflö megértés hlányál -
és közönyt voll kénytelen Iapasztaini. Kivá.n~tos 
lenne ha a jOvőllen a magyar nök több agllltást 
munkakedvet, emtJersuretetef tanusi!anán~~ és 
szem e:du tartanák mindenkor azt, hogy flJld//e IUnk 
igazi ci/jdt és unde/tetlsit a gyakorlali. keresz
ténység megvalósitása képezi. Ed pedIg csak 
szereletteljes, önfelAldozó cselekedetben és fele· 
ba /átaink önzetlen felkarolAsában nyilvánulhat meg. 

Ily irányu tevékenységre legszebb és legal
kalmasabb tere nyilik - a női léleknek - a 
swciálls munkában - és ezért minden köteles
ségtudó nónek Itgfobb jeladata lenne az, hogy 
ebben az üdvös mun~lkodásban szivvel -lélekke! 
részt vegyen. 

A Nőszövetség szociális iranyu muködésé
nek egyes részleleiből a következő lényegesebb 
momentumokat bátorkodom kiemelni 

A mult h december havában rendeze!! kará
csonyi gyermek ünnepély alkalmával 350 gyer~ 
mek között osztottunk szét sze/clet adományokat 
Ami a gyermek nyaraltatás! illeti - e tekintetben 
a mostoha körülmények folylán érdemleges ered
ményeket nem érhelltlnk el _ mindazonáltal 
néba.ny nagyon reászorult gyermekei sikerIlII 
elhelyeznIlnk. lit emlitjtlk meg, hogy a Nőszövet
ség eszméje volt a . Kis Biblia" amit Józan viká
rius úr irt meg s ez évben már l~nkOnyvUl szolgál. 

Egyetemi ifjaink érdekeiről sem feledkezett 
meg a NŐs7.övetség s ide vonatkozólag fel kell 
emtitenem elsősorban a ProtesI Nőszövetség 
Dié.k.Menzái~val kap<:solalos munkálkodásunkat, 
amellyel te5tvé!szövetségunket e7.en áldásos in· 
tézmény fenntartása kö/Ul támogatjl,lk. A Iehető
iéghez képest segédkuel nyújt továbbá a nőszö' 
vetség ahhoz is hogy az Uni!arius misszió hohban 
létesítendő ifjúsAgi OUhon berendezése biztosit. 
tassék. 

A nŐSlÖvetség egyéb tekintetben is igye. 
tezett a kOznyomo/ enyhitl!séban k,özreműködni. 
gy a ~orOlkereszt, valamint a Zsófia gye/mek. 
~zanatÓl\um gyűjtő napjain erejéhez mérten ki. 
vette a maga részét a gyűjtési munkálatokból 
!OVáb~ ': évi október 5-tn egy szerenC5étlenui 
,irt !-IflItártl,lS gyermek javá/a ep jótékonycéh\ 
m?zlelOadA~t ren~ezett, amely ugy e/kolcs.ileg, 
4nlnt anragt1ag kieléglt/l eredménnyel járt. Ugy. 
ulntén gondoskodott a nŐSlovetsi!c árva gyerme-

kek elhelyezi!séről, illetve támogatásItóI, unitart. 
betegek kórhohi apolá\ll és lelki vigasrtal'úr6L 
VégQJ pedig tObb segélyre szoruló csalAdot Ittotl 
el ruhanemfiekket v. pénzbeli adományokkal. 

Ez alkalommal a nőnovetseg vezetŐ\ége 
indiItatva érzi magát arra, hogy őninte köszöne
tél fejezze ki mindazon egyéneknek ~ egyesQJe-
teknek, intézményeknek, amelyek testvéries jóin
dulatukkal támogattAk a s~nvetséget munkálko
dásában. 

Kalönösen nagy hálbal tartozunk JÓuut 
Miklós pUspökivikáriusurunknak,aki atelkészi iroda 
rendelkezésre bocsájtásAvai a szOvetsé~ mllk~ 
dését lehetővé tette és teszi, további Biró Lajos 
tiszteletes urunknak, aki a nős.zövetseg érdekében 
rendkivUl sokat fáradodk, Ilgyszintén Di.nielné 
Lengyel Laura Irónö hitrokonunknak, aki minden
kor a legnagyobb készséggel és szerc!tetlel is· 
mertette a nőszövetség m'lnkllkodasát a sajtóball,. 
Oszinte köszöneiU nket nyilvánitjuk dr. lokodi Sán
dor B Ilázs orvos alezredes nitrokonunknak, az 
uni!Arius betegeink elhelyezése körOl kifejtett 
fáradhatatlan közbenjárásáérI. továbbá evangélikus 
testvéreinknek - kik Unnep~lyekrendezése alkal
mával - önzetlen szívességből bocsájtották ren
delkezésUnkre a Ddk téri iskola disztermét. 

VégOl legmelegebb hálánkat fejezzOk ki a 
Protes\. Nőszöveiségnek mely ismételten tanújelét 
adta az irántunk táplált testvéries érzelmeinek és 
ezáltal lehe tövé lelte a harmonikus együllmíiködést. 

Nl1szövetségilnk vezetősége tudatában van 
annak, hogy az ímént vazolt munkáikodásának 
szerény eredménye alig számotlevl! tényezőt jelenr 
a slllyos gondokka! és belső bljokkal kUzdő s 
még számos megoldatlan feladat elölt alló magyar 
tarsada!om közéletében. Hl!át adunk azonban <lX 
Isteni Gondviselésnek azért is, nogy ezt a kis 
eredm!nyt elérhettUk s a Hit és Szere/et erejével 
legalább nemileg sikertlIt enyhitenUnk slenv~t5 
embertarsaink nyomo/úságát és lelki fájdalmait 

Kérjük a Mindenhatót adjon nekIInk a jö~cS
ben is erl1t ahhoz, hogy magasztos eszményem
ket még tökéletesebben megvalóslthassuk és fele· 
blrátainkat hathltósan segélyezheSstlk, vigasztat· 
hassuk és minél több jótéteményben r6zeslthessOL 

Papszentelés Kolozsvárt. 
Zsinati főtanacsunk nov. 9, 10 és tt-élr 

folyt le Kolozsvárt ünnepélyes keretek közo!t 
Mar nov. 7-én megkezdődtek a Mtanacsot meg
előzni szoko1t gylilések. Ezen a napon a lelktsz
kör évi rendes közgyOlését tartotta meg, amelys 
Kovács Lajos brassói lelkés felolvasása nyomu 
~A lelkészk:ör mai feladatai"·ról tanAcskoztak. • 

Nov. a-an délelőtt az ~Unitárius Irodaimr 
Társaság· évi rendes közgymése folyt le Feredca: 

" 

József puspUk úr elnöklete alatt. A kOzgyQlts el-
nlllt&é&e besUmolt az elmúlt év szellemi munlrti
ról és a Társaság gudasági viuonyairól. 

Majd az .Irodalmi Társadg· egyik IeJlI' 
dolgozó tagjét dr. Kiss Elek theol. tanArt .A&. / 



délutltn 4 órakor a uUlolásig 
közönsége elött megkezaOdik a 

Egylet 40 éves évfordul6i disz-

R::RTESITO • 
plllan.t . . . Belrjuk otvllnket az a k 
fogadalma! tenünk _ aztán m_álO)"l, ,knr:be• 
nIInket .. , .... ana ..... n· 

A papszentelés véget ért. Détben kD~e 
felkölzöntök s délutan 4 Órakor folyik IOV.1b~' 
tanácsk~l, ~melr klllOnllaen a nyugat j kérdésé~ 
vel elnyuhk hosszu ra, hétfOn egész nap tart I ked 
d~n ért lIéget ez a fOtanacs. amely nekIInk min: 
dig boldog s szép emlékünk marad. 

Biró LAjos 

Unltárls templomszentel'. 
Washinctonban. 

Az uniu'rnmus ügye n elmúli 30 emcndó 
alall lZ Egyesült Államokban oly hatalmu lend!i. 
leltel haladt eiOre, melyhez loghai6 Illg lalálh~tó 
IZ ~gy.hiu.k éle 'ében. Érdekes, hogy IZ Amerikai 
Umtúius E2)'hJzban éppen Ilf. IZ idOre esik l 
vallisos ujiiszii.letés ideje, amikor mb ti}'Mzak
ban mindinkább erősödik a közönyösség rideg 
ueJlemc. Ellnek rnllgyarúata at h02Y at Ame_ 
rikai Unit~riu5 Egyhh a mod~ ember lelki 
igényeivel sdmolva, a vallh örök igauág.ll il ú 7)' 
tudja magyubni, hogy azok I modern embtr 

i i az súmár. is mini nélkülözhetetlen mindennapi 
Ferenc Egyletek a magyarorszagi lelki Up[ilék jelentkeznek. Egyetlen nemzedék 

i Egyletek, az Irodalmi Tarsaság ki· sem voll fogékonyabb a lelki élet litkai Ui.n' 
kllldöttjei egymásután meleg szereteltel tolmacsol- mint éppen a mat nemzed~k. !::Iet ~S halál kér: 
ték kUldőik jóklvanatail. Véglll az unitárius nép d ései soha egyetlen generáclót sem foglalkoztatott 
nevében BOdor Ferenc vargyasi gazda mondott jobban, mint a mai genericl6t. Culr tudni kell 
igen lal.tló és laJpraesetf köszöntő!. a modern lelkekhez beuél l1 i s a modern UJelt 

Este nyoJc órakor a Dávid Ferenc Egy tet Igényei szerint maiyarhni az evangelium örök 
mtl50ros táncestély t rendezetl a kollégium lorna- igazságait s az emberek vallbo$lbbsk lesznek, 
termében Míivéui mtiSOt és vig hangulat adják mint valaha. E~t bilOnyilja az amerikai unitirizmus. 
a karakterét az estelynek. Ed bizonyHja a fényes ts lelkes ü l1ne~g. melv 

Vasárnap (november 9·én) 9 órakor nyitotta az Egyesult ÁllamOk fóvárosában október 25-27. 
meg a fótanács ülését Ferencz József pUspOk ur, napjain Idolyl. 
Nevezetes f6tanics ez, mert most letl eskUt elő- A VITán SZéPSéglí város legszebb pontj.n, 
ször 5'j olyan egyMzi tanicsos, akiket az ellyház- az. egész vidéket uralÓ domb tetején oly tempIo-
községek választonak meg közvetett úton. Az igy emelt IZ unittrius hit I;ten dics6ségér~ 
válautott egyházi tanácsosok közt jólesett latn i ugy ml:reteit, mint mil/észl 
székely gazda afiait is. kevés lIan at eg~z vilq:on. 

Templomba harangozás előn a püspök Uf dotU:rt, lIagyis 56 és egy 
bemutatta a főtanácsnak a 18 lelszentelendö pa- kl:pvisel ez a templom. De I 

méasem el, hanem az a 
pol. Megkondul a templomba hlvó harang s On- az erős akarat. mely lsten úgyUrt rövid 
oeptlyes menetben vonulunk ál a régi, szép nagy a1ltt ennyit tud áldomi. 
templomba Rendes Istentisztelet j Gálfi Lőrinc Hirom év~el ezdőtt, mikor a régi templom 
dleol. tanár megkaP:ó alkalmi beszédei mono, •. I I h I ~n 
Utina a kolozsvlri tnek és lene Conservatórium haszn.lhatallanni II II, a mal emp om e y 

futballozó Ursasi20t látolI e $Orok irója $ ma ott 
l!OYeodékeinek egy gyonyörfi zene és éneksdmiban a világ egyik leiuebb temploma d f;zel~g, Köz:
lJen~k6dlünk . . . vetJen I templom~pület mellett ~kes. vllIl all.1ci 

• Ti vagytok a földnek savai . . . a vilig ~pület áll mely It egyhb-ttrsadalml étet szin
viIIossllp ... " olvassa bibliáiából őU pöspO- helye kö~yvtÚTal elöadÓtermekkel. lIjusIIR:i helyi
li:Iai I .begyi beszéd" ö~ksz~p tanitasaill ezek ségekkel I megfe'ltlö termekkel a Pérf! ls a Nő 
.... betul nekünk ö, aki a.z élei s hosz- szövetségek wmtrL Ezeknek a helylsqzeknek. 
af jtapi pálya vége fel~ is I erővel valamint magának a templomnak a ber,endezése. 
'*11* • pal'ltot - beuél az orgonit61 kezdve IZ utolsó k~pr.m'I~, ei}'es 
Gak 'PUJI uercteItd, lanyi ta- embttek U1etve erYts iYülekeztlek IJiruSéka. 
eh; \, .p egy anya. 61ra . i AjincUJnÍikbart howtariozóik, illetve tD-tiY 

TalAn egy fé16r41, beuéll • mégi. az egéu neves embenlk emlék~ örökítették mea u adil' 
.. YOIt IlY pillanat ... egy mélys[gesen szép kotók. Az 1000 fontos hu.", melyet m~ a., 

• 
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• UNITÁRIUS I!RTESITO 

hozlak ji, a I.,,. 
Pélnak 

" Az elhangzott 
szertesz~1 az ország

a pillana1ban halJhatlák 
islen és S:II;-Franciskoban, 
If:nl a i ' Jönn, Kallada ~szaki 
illombain egyaránt Viszont a világ különböző 
pontjair61 érkező údvözJelek fö!vétdére t2'Y kalon 
ridióálJomás szolg.tll. Dr. Samuel A. Ellat az 
Amerikai UniUrius Társulat elnöke, ~szédjében 
mdynek alapjáúl t r igéket vilanlotia : .A hit ~ 
ftau!1! dolgok valósága Es a nem lAtolt dolgokról 
való mtgg}'Oz6d~ s ·. Többek között ezeket mon
dotta : 

• KH vagy hirom 
megnyerő modoru 
""""k. O k,;~"m 

csúcw, ·kIem nekem az öltOk ..... 
semmi mondln! valóm-. 

lIyc:l ~úq6. Imkott a; törhekUtn Ifh' 
kell, hOD Blen - mondotta PJfot - aZOMIran 
kik erről a szószékról élő hitet ls flmb5SZdelnet 
predikünu, kiknek leladatuk lesz, hoo ut. 
háu! a vAros szellemi ls erk61~ Belének mlnt_ 
ti)' clcktro!f1os központjává avuúll:. Alljon ez a 
szósztk. Világ nellemi t lettnek csúcsán honnan 
felvilágosult tiszta tUdomány, é16 Mt és átdút 
hozó szeretett árad a szivekbe ... 

Abban tQndöklik majd e hiz dícs6stge hory 
aki~ .majd ide j'~nak imdkozni ~ az igti hall. 
gallnl, azoknak hite mttyebb gondolkOúsa neme
sebb ~ szeretete önzellenebb lesz mini mis ha. 
landókt. 

Az unitárius templomok Amerikában már 
eddig is annyi kiváló ftt!it ts n6t neveltek a nern. 
zet ts az eg~ ;z emberistg számita, amennyit mu 
egvházak aránylag m~~ csak megközelítőleg st 
ludnak felmutatni. Az nnilirius templom Ameriká
ban irányító szellemi hatalmat jelent Azok ar 
unitárius vez~ralakok, kik az Eivesri'U Államok 
szellemi életére, a tudományban, frodalombln 
múvhzetben és polilikiban egyarAnt ráütOU~k. 
karaklerük b~l}egét, azok I hitet él a bUZgóságot 
a közkultúra s:toJgáJatában mindig az unilirius 
templomokban szivták magukba. ru ujonnan föl· 
s.;entelt templom az orwg szívében arra lesz
hivatva, hogy szellemi forrás legyen maid az 
ezután következendó nemzed~kek wmira ~ hOlY 
tovább irányítsa majd u. orwg kullúrfejl6d~t. 

Dr. Csiki . 

HIREK. 
Rovatvez~!ö: BIRÓ LAJOS 

van reá, 
I~s iránt 

• 
c:;; '~i'kOlvaS6Inkn.k s 
' .. ".' aki minket az 

s kújak 10y' 
m~1. MunkatAnainkat jutalman. 
az a ludat, hogy az elhintett mag megholza I 
magi gyúmőlcstl. Szerkent6. 

Orsz4aOl 
december 31 ·~n I 
denkinek le kell 
hivtinket, akiknek 
Iegkbóbb a 
iveiket a ~i· 
semmit sem 
minden lrlkOld6tt 
• EY?it6bfzo~. 
denű szí", r hrJl~1I ~.~ 
clIIJkis tzzel patH ... " 



• f 'J b6 t5 • 7 tartott Divid Ferenc: ak!. 

", 7 ..... al: .'. letinletfben nem maradt 
ej ..... 'il" meHett. Szokol.y ~t,. sz!_ 
Tu q" MAnI O"i'IIotóan afp ,::,,_. 'at L:'., . 
C r I QIhOr lIrt.t'm" ldOIVUita, ........ lY,ua: 
dr. nnom. LAeY melódHJú harm6nium J'tllr:a! is 
Ktemaner Friues altuedes I)'Öny6rü htee<Jtl
ittaa kell... OsitlWlgban fonódtalr IZ Ht~Jy 
fwIIUlatibl. Itt ls k6sWnjúk szereplés Oket I kir
laII • jövőre b . 

K.tjcaony Dnnep6n budapeltllemplomunk
ban mindkt!t n.pon osztunk urvacsoril. Az. ünnep 
I-IŐ upjia pMitü: dr. Csiki aibar missziói 
leluv, utvacsorát oszt: Józan Miklós púspökl 
ftUrUL II-ik IUIpjin: pr~iktl Biró Lajos lelktsz, 
GI'YItscdt out: dr. Csiki Oibar. 

Debreceni blnlnknek december 21~n 
oszt urv.csorit, Istentisztelet keretében dr. Csiki 
rubo' mi~uiói lel kw. Az Istentisztelet I Kossuth
utcai ref. templomban lesz d. e. Il Ór.kor. Vi~· 
Ide. - akik el tudnak menni - Ir:ercssfk lel !i 
vegyenek rt!szt ett" az Istentiszteleten A debren 
c:~1 unItArius leányegyhú .Gondnokl Hivata"- · 
nak eime; Hatvan-utca 24. 

uni!úius csaJid 

meleg c81l.tdi 
első ilyen lalil· 

esle 7 órakor luz a 
. . ker, Pilffy · l~r 4, sz. 

budai oldal'". Akik tehetik jöjjenek 
min~l több baráti sziv egymbra. 

A bud.pesti rdorm'tul tehá., szo. 
morú gyisz ~r1e. Szilassy AI,dAr v. b . t. t. , 
t,..,bpesti rel. egyhir: gondnoka december ~n 
lI'oq"IU. Temetése december 7-tn volt - ugy 
I'ÚlVft mellett - a ref. leol. akadta!.!a dlszler· 
mfb6t. IRtz rtuv~IÍlnk a gybzoló culiddaJ ts 
• , .. lvá7~NiD'L 

JubUeaml bankettn &fölnek ösne f. hó 
UI ál (ptnteken) este I~J 8 órakor az V., Kobáry
utca 4. unlthtus hAzban a budapesti egyhhköz
.ee: halat. hOlY vezetólelknsÍlnk Józan Miklós 
1"'''1/61d vU&iflUl 25 MS budapesti pipi szollila
... e-zlilliitptlli;k. 

Kebll Tadcsuak, mely december 7-tn 
GI' p EU I lelJ.! ti hivatalban, most j6rúzt. jövő 
... "'11'1'1'** noc:eillapUúAv.1 toelalkozott. A 
.. 'turH. d6idnymtt Öluqe IIO,CXXI,OOO K. 
.... ' pi)oban mDII6 koron •. 

tRlESITO • 
~r"'cao.ny!. IInnepelyllnket u idtn is 

megtartluk umtanus gyermekeink sÜfn.ir. Dec 
23-án (kedden) ~élután 4 Ól"j.kor kcul6dik, ~gyan~ 
ott, ahol tavaly .1 volt, vagyis : IV, SllIő utca I. 
uAm II. emelet, ~angélikus iskola, Deak-ttr 

JancIIi Ludó tcologusunk a folyó tan!vbe .. .... 
6 hónapi tartózkodisi engedélyt kapott tanuimanyai 
elvlgz~s~re Kolouv.t.rt. ley ebben a tan~vbeo 
papi viugAt is tehel. Isten !eRItSt. 

Adventi TstenthuteletDnk mtg egy ICA". 
December 21 · ~n (vadm.p) d. u. 5 órakor. Enn 
a délutini lstentiutd eten is, azu.tán is _ tgi~ 

tiltn - a templomot f6tjDk. A d~lutin i lslentisz
teleteket a böjtben megismételjuk. 
mellett. Azok a jószivQ adakozók, akik valamit 
julIa ini akarnak a karácsonyfa Qnnep út jAn sze
gényebb gyermekeknek, adom.ányait at bozzák vagy 
kll ldjék a lelk t szi hivatalba. V, Koháry.utca 4. 

A protestins laborl pDSpGk belktatb •• 
SoJtész Elemér prot tábori püspök Ii nn ep~lyes 
beiktatása és e$kal~l ele december 17 ·én lesz a 
reformátusok srekhbában VII , Abonyi-utca 21. 
Egyházunkat az Onnepélyen Jótan Miklós p!lspOlli 
vikárius képviseli. 

Dlj!alan angol lecke6rak. Azoknak a hl-
veinknek, ifjaknak és fe:nőtteknek (nöknek is), 
kik az angol nyelvben jártassago! kívánnak szc
rezni, dr. Csiki Oábor mi~szió i lelkész dijtalan ... 
leckeórákat ad, az újévtOl kezdve, három csoport
ban; a . kezdOknek, b. haladóknak, c. konverzálók
nak. Jelentkezés e hó folyamán délelőtt 9-12-ig 
V, Koháry- utca 4. II . em le lkészi iroda. 

Azok Iz'm'r., akik az orsúgos gyujltsbert 
valamilyen okból kilolyólag nem vehettek rtszt~ 

dc adom.t.nyukkal a "Fentartúi Alap"-hoz hozzá.. 
akarnak járulni, nyitva lill Józan Mikl6s vik4riut 
úr kezelés&en egy hátilae vezetett állandó napló-
2}'ujtés, amel,be a hivatllos óri.k Ibtt (d. e. 
9-12-i& birki beadhllja • jövőben is tehet.éte 
szerinti IdominyiL 

Az Unitárius NóazO"etHI minden h6 
második csútörtOkén d. u. 5 6takor il'ütést tut 
I le lkészi hivalalb~n . Mindenki eJjöt:et erre. Leg
közelebb január 8-in lesz ül is . 

Fizesst meg minel elóbb az /924 . évi 
eJtJ(iutési dijaf. 

Felel6s kiad6; Biro Lajos. 



• 
KétszólalIlu hazafia. dalok. 
KOIOnbÖl'6 5,en6k legszebb IrmfenUl dalainak ayüjteOl.~nye. ~:~ 
~te: Ttboldl Jozte" - A haullas neveJls snb'!pontjiból n 
nBIIü!ölheletlen. Ára 50.(0) koronL Ugyanaz hti'omuólamu 

négyszólamu férflkarok. 
Sm'Zt: TIboldi Józ.ef. 

I. FOZEl'. Z'utólelljre. ~vas J. - Talpr. ma
.,.r I (Induló.) Pet6fi S. - Szabad.q. 
Jonn M. _ Szntl,ortdg 'dU 1I11[6f(ll. 
demo Motu. S. - MI a hl. '? Po .. L. 

III. FüZET. NemutI Jel/a', (C!IQnlta·~.r, 
nem Ot8Úg.) - Ounel. (Vilat>; a bI 
ttletek.e.) - Eltl \Iq! halIÜ. (1.0 
Petőfi S. - Cn" u'rt. lampé.th a. r 

II. fOZET. MIay.' dulÓ. (jellIle.) - 1000"6. l - II I • G/:2)'O"I1k)" Eo _ A uflre"fll. l'et61i S. _ tuun nl nl r Udurhel,ntk IIrL Mo. 
R .~Ó. (Jell",.) C~l>CZor G. _ felköuönt6. Ilir S. - Kikel m't: I f6ldbill. End,.Odj S. 

EiY filnt ~rl 50.000 koron •. - Megrendelhel6 a szerz3ntl: Pesterzsébet, Anita-utc. 15. sz. 
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A Társaság , 
erdélyi vonalkodsu népra!zi , irodal",1 k 
Hlrt~relm; kiadl'ányal megtend~lhfI6k; 

Budapest, YI., Yilmos császár-ut 55. sz. 

Kádakat 
Puttonyokat 

Boredenyeket 

TragaC$Okat 

Kocsireazeket 

keszitUn 

• Kálmán· LJ . 21. Telefon: 

Hlrdeté •• kat lapunk részére fe'

v •• z: a kiadóhivatal Budapest, 

Koháry-u. 4 sz:ám. V. 

IFJ. INCZEFFY DENES 
o .... 8, :lt1t.1 tngedélyeuu 

J'~ 

BIRT ALAN LAJOS 
kárpitos és dlszitö 

BUDAPEST. VII .• AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elvállal a,,&ol tö' -, fiulon-« IOl!J:önydiszitmkt: 
:odb!>! szab~don illó OUOm'n ebfdl~iv'n)'ok, 
","anyos Iigybt:tICk. malm:olr, ablaktolól- kmi_ 
ttséi és aut6k pim'Uút a leRjulAn}'osabb i,o~. 
Vidtkiek 5OfOnkMIl ponlOsan lriSJoIgilutrlalr. sz,!.. 

nyqek. !üKiónyök meg6y,tNoi ú: mollialalll:ibil 
dllaJ.om. 

: ... ................ .. ... ... ...... ... ........ ...... . 
: Prém János Izab6mester': , . 
: hil ro~o"oknak a n$pi imlil olcsóbban \'~lIal • 
: b~rrnlf~le ruliavarrásl, fordil.1~l, tlllxlilúl stb. : 

~ Lakása: Budapest. VIII,. Vig-utca 33. az. : 
• 

......... .... ............. , •••• ".", ....... " ••• " •• 1 

BERDE hflJOS 
cipés:r.ill.lele 

BudapesI. II. Batthy'ny-utca 48. sdm. 

Férfi- és n6i cip6t mérték illAn ké.u.itek. 
Javilást is vállalok. Mérsékel! árak. 

"STUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 

SIlda.,.,.', IV., Muz", •• ·Ir(l".f 21. 714-. 
Tele,lon: NDItJlrfl,ZI ercl"ylelib61 Teleloo 
186 87 a1.kull uj v:IJWat 18B-87. 
SUkm • ..uIr •• ~~pfrodalnll, cer""'; 61 q;yM i 
1 ... 1::6DY"!r r.ll:tIira. ÜOAeR~ .. UilI:t mlDdeA 
1r,,1o tliIf6ldi es belflildl 1r&!)'Y'II .. loIy(1/r*L
Vldtlti .... "'del6leket.yOtUll ál &ODdMM ·'1 

Nyom:IOl! Bot"" S&!tólpari a."'Cben, Ui~l. Lő.lnc-giCI. c..~, 

, 


