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Az egy igaz Isten nevében. 
A föpásztor első izenete. 

Az én kedves és nagyon szeretett unitá:1'ius 
(Ltyám/iainak, testvéreimnek küldöm elsö fő
pásztori köszöntésemet és üdv özletem et, m ert 
tetszett egyház unk legtöbb Iwtóságának, a 
zsinati Főtallftcs Tordá-lI az Urllak 1928. esz
tendejében, máj1ls fO-án, a 11ÜSpökséget 
egyenlö akam ttal1'ám ruhá.zni. 

" Hálát adok a mi U1'lmk11Uk, hogy engern 
hintek itélt rendelvén a szolgálatra," 

Titek et a1'ra ké-rlek és intelek, legyetek 
szorga[.masok az l sten előtt kedves dolgokban, 
A hitet., mel.yet ajándékképpen I ste'1ttöl kap-

tunk, tartsátok meg és ápoljátok szíve tel,; 
dníga kincseivel: sze'retettet, hosszú tűréssel , 
(íldozatokkaL és buzgó imádsággal. HeL így 
cselekesztek, boldogok lesztek és szel'elett va
fásunk és euyház'lmk virágozni fog l sten di
csőségére, embertá1'sai11k javára, 

t n ezé,'t fogok fáradozni lsten segedelmé
vel lek funnek és testemnek minden erejével. 
l sten áldása és kegyelm e legyen és maradjon 
ti mjlatok egyenkint és öSszesen! 

D l', B01'OS GyÖ1'gy unih\rius püspök. 

----------._ •.. ---------
Népemhez. 

(John H~ts, 1369-1415.) 

t n, H11Sz János, jó reménység afalt Islen 
szolgája, remélem és Vál'Om. <IZ Ég Unítól, 
hogy lnindazokllak, akik 6t szeretik, 'megadja 
az ő kegyelmé11ek ajándékát itt a földön és 
ama job b világban öl'ök boldogságot nyujt 
1I1indnyájullknak. Amen , 

Kedves A tyámfiai! K é-rve ké-rIek titeket: 
8u:ressétek az Ur Jézus Krisztust, nagy ÖrÖm.
mef veo-yéiek és kövessétek az ő t<t'nitását az 
Élet útjain. Ragaszkodjatok a szent I géhez, 
amelyet én prédil.~áltam. nektek l sten ö1'ök 
törvénye szerint. Ha 11edig akM nyiltan a sZó
székről, akár 1légyszemközt valami olyan t 
mondtam volna, ami ellentétben áll az isteni 
igazsággal, ne tudjátok f el azt nekem. 

t s hQ emberi g yarlóságból v<llami könnyel
müségel követtem VOhlU el, kérlek nézzétek 
cl; 8 kérjétek Istent velem együtt, hogy bo
csássa meg 0.2 én biinei1l1 et , 

Tiszteljétek és szeressétek a Ti papjaito kat, 
akik példás erkölcsi életet élnek s akik ele
gyítés nélkül hü'detik az l sten igéjét. 

Ovakodiatok, kérlek u szellt/üles emberek
tól 8 1ri1:ált az oll/un papoktól, (lkik iuhoknak 
rullájában közcll'dnlk hozzátok, de - a 

Megváltó szerint - belül .,mgCldozó farlat
sok", 

A nemes 'U?'akat ké1'e,,~, hogy beí,njanak ({ 
szegény néppel szeliden és igazsagosan . 

A polgá1'ok intézzék az ő ügyeik et becsület
tel . . 4 munkások véUezzék az ő dolgaikat örő

mest éslelkiismeretesen. A szolgúk pedig szol
gáljak az Ő w'ukat és 1lrnőjüket híven. 

K érem a tanítókat : jarjanak elől jó példá
val, tanítsák a gondjaikra bizott iJjúságot eH 
sZ81'essék a jó Is tent mi1ldenek fölött .. 4z ő dio 
csősé{Je és a közjó le{Jyen tetteiknek 1'ILfj ója, 
nem pedig hiú világi dicsöség, v a{Jy 'ftyereség 
'!:agy , 

Kérem u tanulókat: engedelm eskedjenek (IZ 

Ó tanítómestereiknek minden jó és szép dolog
bem; és nagy jó igyekezettel tanuljanak a mft

(juk és mások javára és l sten. dicsőségére. 

Láncok között, bŐl't.Önben irom N ektek ezt 
a levelet , N aponta várom a halálos itéletet; 
de bízom az én teremtő Istenemben s az ő 
igazsáuát6l semmi, sem élet, sem haláL, el nem 
tá?llorit. 

Const(t'11Z, 1ll15. juniu.s 10. 
P. b. 
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Zarándokút. 
Március 20-án nyolc-tiz hatalmas áutobusz 

száJJítottn ki a lelkes zaJ'ándok-csapatot Was
hington mezei jószágára, Mount Vernonba, 
ahol még jórészt minden ügy van a koloniális 
stilusban tal-tott kastélyban, ahogy az egy
kori tulajdonos hagyta. A kirándulásnak jó 
idö kedvezett. Mindenki örült, hogy végre ki
szabadulhatott a négy fal közül. Igaz lelki 
gyönyörüséggel élveztük a gyönyörü panorá
mát, amely útközben is és kivált a terjede l
mes park tisztásairól a Potomac folyóra nyíló 
szakaszon elibénk tárult. Ez a hely kiválóan 
alkalmas lehetett a munka után a pihenésre 
és a további erőgyüjtésre, amelyre az Unió 
megteremtőjének oly nagy szüksége volt. 
Ilyen helyen születhetett a Hegyi Beszéd és 
ilyen helyen történhetett a Táborhegyihez ha
sonló csodálatos átváltozás az isteni szózat 
spontán megnyilatkozásával : "Ez az én sze
relmes Fiam, őtet hallgassátok l" 

Utunk az arlingtoni "nemzeti" Temetőker
ten vezetett keresztül; mert a nemzetközinek 
gúnyolt Amerikában ilyen is van: nemzeti te
mető. Hősök, hadvezérek és egyszerü katonák 
sírjai, hivalkodás nélküli emlékjelekkel meg
örökitve a ciprusok és más lombfák vígasztaló 
árnyékában. A legutóbbi világháborúnak ha
zaszállitott áldozatai is itt pihennek szép ha
direndben, ahogy annak idején fel fejlődtek a 
lövészárkokban. Különös, hogy az emlékjel 
mögött nem domborul sirhant, mint az miná
lunk általános szokás. Itt jól ápolt sima gyep
ágyaz egész, mintha ez is az egyenlőséget és 
a demokráciát hirdetné még a halottak csön
des birodalmában is. Máskülönben a keritésen 
kivül mozgalmas élet folyik. Valóságos kato
nai táborhely, ahol a kiképzés történik. Egész
séges, szép vidék; kényelmes villaszerü laká
so~kal a tiszti családok és a legénység szá
mara. 

Március 20.-a lévén a Kossuth Lajos halá
lának évfordulója, hazatérőben egyik zarán
dok testvérünk inditványára a lunch alatt el
énekeltük a Kossuth nótát, S ebben a sirva
vigadó hangulatban tél'tünk vissza éjjeli szál
lásunkra. Előbb azonban megtekintettük még 
a gigantikus Lincoln-emléket, amelynek mé
l'etei az egyiptomi gulákra emlékeztetnek. A 
holt kövek között élő lélek lakozik. S a kövek 
maguk is a népfenségről beszélnek, amelynek 
ez az elnök volt a leghívebb és legegyszerUbb 
képviselője, Hatalmas lépcsőzet visz fel hozzá, 
az embernyi Embel'hez, figyelmeztetve mint
egy az elbizakodott halandót, hogy emelkedni 
csak fokról-fokra lehet. Aki innen, a park
Szerücn kiképzett, halalmas vizmedencével 

II. 

élénk5tett ~erülete,n az úgynevezelt "Tü" fo
kán at tek,m,t a tavoiban tiindöklö, a lemenő 
napsugarallol megaranyozott Capitoliumra 
~oha ~l nem. ~~ledhető képet hoz magával a;' 
elet v~l1?orulJan. !\'lár csak ezért is él'demes 
volt uJból elmennem Amerikába. 

Eközben esténkint itl-ott egy-egy nívósabb 
szól~akozó helyre is betértünk, hogy leléve a 
napl gondokat, felüdi.iljön a lélek s a l'cá kö
vetkező nyugtató álom után annál jobban fel 
legyünk készülve a reánk váró szenl felada
tokra. 

Másnap, a tavasz kezdete nem sok illuziót 
hagyott nekünk. A nevezetes "H01'sc-sllOe 
Line" mentén nyilsebesen hala,dt a különvonat 
Washingtonból Pittsburgh felé, ahová este 5 
óra tájban meg is érkeztünk. Március 21-ike 
és a hegyek között igazi téli táj, hó, jég és 

zuzmara: nem a legjobb ajánlólevél, de azért 
Isten kegyel méből ezen is átküzdöttük ma
gunkat, Velünk volt valaki, aki az egész úton 
nehéz fáradalmainkat elvi selhetővé tette s 
mindig kész barátságos mosolyával fegyel
mezte azokat, akik esetleg türelmetlenek vol
tak. Megmondjam, hogy ki volt ez a férfiu 't 
Jól ismerjük őt a mi közös nagy nyomorúsá
gunk idejéből. Pedlow kapitány a neve, Ele
jétől végig kitartott mellettünk, hogy min
denki jól érezze magát s kellemetes emlékek
kel gazdagon térjen vissza ki-ki a saját ott
honába. Az ő jóságos arca, az ő nemes szive 
tette otthonossá a mi számunkra az idegen 
világot. 

Pittsburgban az állomáson valaki lelkesen 
megéljenezte az unitárius püspököt. Kényte
len voltam elfogadni ezt az átruházott kitlin
tetést, hogy elejét vegyem a hosszas kima
gyarázásnak, Mi törés-tagadás hivatalosan 
és nem hivatalosan ugy szerepeltem, mint 
"Bishop Józan", jóllehet mindenki tudhatná, 
hogy én csak trianoni cimzetes püspök va
gyok. De ha már vállalnom kelle a dolog ter
hét szivesen vállalom a dolog odiumát is, mi
Utá;l rólam még a szopós gyermek is tudja, 
hogy vágyaim netovábbja a "tiszteletes" cin:" 
.amelyet ide s tova negyven év óta nem ege
szen érdemetlenül viselek. 

A pittsburghi magyar egyesületek lakom~
ja este 8 órára a város távolabbi részébe szo· 
litott bennünket ahol igazán szives, meleg 
baráti fogadtatá'sra találtunk. ~gy~k kis.~ol~ 
gáló asszonyság (szatmarmegyel) Ismer~s~1 
felől kÓI'dezösködött az ó-hazában, s aprole
kosan leil'ta nekem családi viszonyait, bemu
tatvn a kis fiát, meS" a nng-y leánrát, akiknek 
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!l ré"én egy-egy pahtl.!' hiis il? ital!.,1 neke~n 
t 'bb jutott mini nulsokll.tk . B lz:\lmasa n a \'a
];~IlII';~ kön;'ökől ve m~)Jldo~atta el ott~ l~i ,élet
soruk~tt amióta i\l\' .torlazblk az UJ \· !I~lgi).·l. . 
' "igllll t'elt az idö. P?luhköszöntók. é~ JO n1::~
gy:ll' nóták h:m nolllku s egy\'e1,:g~böl nehez 
\'olt kiszllkitamon m:'lgamat. S mcgls m~l~n~m 
kellett. mert _ este 10 óntkor - :lZ umlanus 
templomban ,,;\1'1. Il jó pászt.or, l\~ l": l\l aso~l . 
szép gy ülekezetének \'á l0.g,~tolt ta~J~I\'a~! a~ lk 
a z:\n\ndok-<:sapnl unitanlIs tngJillt kaszan
telli óht\j tották. És milyen megható módon 
köszöntöttek ben niinket ! A mint bevonult unk 
a cágas, szep, izlésesen berel~dezeh.. I.t:: lntr 
lom ba felcsendiiltek az orgonan n mtlgya r 
il nm:lIsz h.mgjai s a nll tl.k utolsó akkordjai ra 
kC '"esetlen sZlwak bnn lidvözölt engem és test
\'Eh'eimet a gr iilekezct lelkipásztora, mire én 
könIlyekig meghat\'a váhlszoltmn, Követ.kezett 
a kézfoglls. ll Z ismerkedés mindenkivel váltot
tu uk egr pál' szót. Kozmáék németill és f ran
ciáu l igyekeztek magukat megértetni. Akadt 
a gyiilekezetben egy mérnök, aki e)!.dk nagy 
válla lat nni együtt dolgozott aUllak idej én a 
mi hires I\a lldó Knlm:lll unkkal, akire most is 
szi\'esen emlékezett vissza. 

A társalgólxlll még hüs itó italokkal és ha
rapni \·"Ióva l is megk iná ltak :l Nöszövetség 
hlgjai, Hkik köz ül egyik-másik elemlt>gette dr. 
Csiki Gábor aMnak évekkel ezelőtt tör tént 
hH ogatásál és missiójái az erdélyi egyházak 
és iskolak megmentése é rdekében. Az ö gyii
lekezetök is magára "állata egyik e rdélyi test.
\'ér-egyházközség :lIlyagi segélyezését e rkölcs i 
gyámolítását. 

Ilyen megh it.t ta lálkozó után édes volt ft pi
henés II Fort. Pit.i sZ{dlóban, a honn[l.n l:1iisml p 
re~~e l Zlh~ sorokban vOll ultunk fel ~ magya r 
szmekkel IS g:r1.dngoll di szített Városházá ra, 
al}ül ünnepélyes iid \'özlés és fog?dús volt, a 
\'aI'OS kulcsainak symbol ikt.s á!.r.yuj tii.s.'\ n~el
lett . Ez cl füstös v:.i.ros hatalmas kÖZ1)()ut ja a 
" Hág acélipc\ l'anak s ezer mf'g eze!' dolgos ke
zet fog (;\lkozla i annak k ülönNző ága iban. 
Cn1'lIcgit'. cl h ires acél kirá ly innen kOl'mii
nY~nza könyvla l'ai és jótékony intczménvei 
~lJ ~!l a _\' iló.~'1)t, Ugy tudom, a 'békep210tái is 
o c\Ja,;dekozta Európának, hogy elll.ek :lZ ö:'~k 
esz.n~elly nek legyen legalább I1 ~.gúb<ln biztos 
l~aJ I~ka. ahol az idó \'.iszontagsagai elől meg
'OI,\J." magát. Sok mmden k itelik eoböl az 
aceiból, tUnel ~ett az acélos jellem mC'llett, 
a';lely :\ munkat az I'islen legnagyobb álliá-
sa nak tekint i. . 
\.,. :Nel~. utolsó lát v.á,;~: _ V?1t, ,amint egy egész 
.1!'OSteszt elfogla lo onasl acellelep önlömühe

~\' l"llek olvnsztó kohójában gyönyörködtün k. 
.1111t"ly ele\'en tuzokádó hegy módján), ny ilt 
meg, hogy ki~sassa magából alámfolyamot 
s formAI)R ontve száll itva mammut h nas"y-

ságu da n lk útj án rendeltetési helyére. Ez a 
Hizijáték a maga szikmesőjével nemcsak a 
képzeletet foglalkoztatja, hanem oda mutat . 
ahol a dolgok gyakor lati megoldás.1. minde
n ütt cl világon elsőrangú f eladat, :Micsoda fe
gyelem és pontosság kell ide, hogy minden 
egy haj sz:l.lig tahUjon, minden - ember és 
gép - egy intés re engedelmeskedjék. Csak 
így lehet elkerüln i a kat.asztrófát , amely 
anYc\giakba ll és erkölcs iekben óriási kár t je
lent.ene :\z i.izemnek és a benne foglalkozt atott 
munkás kezek nek. E mber és gép, gép és em
ber . . . Ha sokai v31'iá ljuk : gépember lesz be
löle. És hovatovább csakugyan meg is ,'alósul 
1'\ fe jlödés itten i méret ei között az emberiség
nek az :'1 t ypllS3. a mely a maga erkölcsi fen
söbbségét is a t echn ika és csak a technika 
szövevénye! és ú tvesztői közöt t keresi. É n hi
szek a haladas .1 f ejlödés végtelen lehetösé~ei
ben ;de a gépember nem ideálom, S mégis bá
Illulnom kellett azt a majdnem ösztönös tevé· 
kenységet, amelyet a gép maga a sinek és 
szál vasak produkl\lás<\ közben kifej tett. Heu
gerek gördi.iltek, fü részek hördUllek, villámok 
csapkodblk, sziporkák szóradtak közvetlen kö
zel ünkben s a szemünk láttára ment minden, 
mi nt a ka rikacsapcls, Ugy kell lenn i, hogy ez 
is bent volt :.lZ l sten világteremtö gondol~tá
ban, mer t különben miról irta volna Dante 
:-mUI fenséges Com médiát. 

Egészen más hangulat fogott el a másik 
telepen a hires H einz-féle konzen 'gyá rb<.m . 
amely lunch-re invitálul cl za rá ndoksereget. 
Reclám-fényét: 57. II városban mindenk i is
mer i. tjjel nappal t áj ékozód ni lehet utána, 
mint valami világító torony utá n ebben a 
s ií l' ií ember tenge l'ben , amelyet P ittsborgnak 
neveznek. K egyelet.tel öl'zik még a kis egye
llleletes IUl zikót, amelyből ez a nem t 'om hány 
emeletes, hatalmas pav illonokból álló k(i\ön 
\' ilág k ifej lödött a becs Ulet esség, a tHkarékos
ság és a hangyaszol'gn lom utján. Me l'l itt -
úgy lá tom business és beCsület synonim foga l
mak s bevált, hogy cl becs Ulet a legjobb rek
lám, Leves, fözelék, hús, tészta, gyümölcs: 
ebböl álloti a gazdagon s mégis egyszerüen 
egybeállitott menü, :'l melyre ottani szokás sze
r int én kérlem az _ á ldást. Soha jobb koszt. 
nem kell nekem, mi nt a minőt itt é lveztünk. 
S közben pompás zenedarabok csend iiltek fel 
az orgonán, mnely más alkalommal egyébként 
a munkások szór:lkoztatásá1'8 szolgál. :Moz i és 
előadó terem is ez az ebéd lö, nhol olya n j ól 
"h'eziük magunkat s <t hol t:l. \'ozÓban még egy 
kis bicsk:l.t is kapt unk ajándékba, n híres 57-
es számmal, amelyre a gyár, mint uborka
kés.zitményeinek sorozati számá ra, olyan 
büszke, 

Magát a gyál' belsej ét a maga boszorkány 
konyhRival l ahol 57 kUJönböző módon a lakban 
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kOllzCI'válják az uoo rkút. m~h- nem hlthatám, 
mcrt egy kedves rokoni látogati\st kellett még 
az esti fényes bankett clött közbeiktatnom. 
ÉI'tem jöttek. Visszahoztnk. Mert ebben a 
szétszórt kőrengetegben nehezen tudtam 
volna eg.vmagamb.:1. cligazodni, jóllehet 3 év
vci ezelőtt is megfordultam fl csendesen el
,'01H1It és kevésbbé f Ustös Elliott városrész
ben, Hlll ely merészen kapaszkodik fel fl hegy
oldalnl. Csak Hznap t udták meg, hogy ott va
gyok s mégis magyaros vendégszeretettel vár
tak s a praja-nagyja örül t a viszontlátás édes 
örömének. 

Aznap este volt a Pittsburgh város álta l 
:ldolt diszlakoma a Willhlm Pem Hotelben, 
a hol ft szer tmtásos tidvözlések után megindult 
a pohárköszön tők (szrí,'/,(l z) árja, amenn yiben 
csak 11izzel köszöntgetWk egymást, vagy az 
eszmét, amely sziviinldtöz a legközelebb állott. 
És is beszéltem. S azt mondják, hogy jól be
széltem. Ki vált az angol közönséget egészen 
meglepte az a könnyedség és folyékonyság, 
a mell yel az angol nyelvet beszélem. Ami t 
mondtam, s ahogy mondtam, nagyon tetsz
hetet az egész közönségnek, mert a beszéd 
végeztével --\l szónokot "számosan" üdvözölték 
s a dolog hi re még Budapestre is eljutott, ahol 
azóta is sokan megrázták ezért a kis Kossuth
féle jelenetért a kezemet. Nem lehetetlen , 
hogy abban az ünnepélyes órában az ő lelke 
szállt reám s elvégezte azt, amit a saját erőm
ből nem vihettem volna véghez. Én ugyanis 
gyermekkol'omtól fogva a Kossuth cultus hit
ágazaiaiban nőttem fel s ma is abban forgo
lódom, hogy tegyek érte valamit. Valamit, 
ami feljegyzésre méltó. Valamit, ami mara
dandó. Aldom az isteni Gondviselést , hogy ez 
nekem most is és ennyiben abban a fényes 
gyülekezetben is sikerült . Ezért aztán, vagy 
talán egyéb érdememért, amiről informálva 
magam sem vagyok, én is megkaptam Ititün
tetésképen Pitsburgh város kulcsát. Itt van 
az iróasztalomon sok más kedves emléktárgy 
között, amelyek mindegyre visszaidézik lel
kemben az Amerikába n töltött szép napok 
emlékét. 

Még mielőtt baccala\1l'eatus módra Pitts
burghot elhagytuk volna, másnap délelőtt 
meglátogattam egy régi kedves keresztleá
nyomat, néhai Telkes Béla, özvegyét, aki má
sodik férjével és két gyermekével a Morning
side nevü városrészben lakik. Volt öröm a nem 
remélt látogatás fölött . Ezer kérdezősködés az 
olthoniak ról , ak ik bizonyára ugyanolyan sze
retettel gondolnak a távolból mireánk. Van 
hát valami, ami a végtelen távolságot is le
győzi a maga varázserejével, és ez nem mas, 
mint a szeretet. Isteni lényeg - emberi tu
lajdon : boldogságunk és üdvösségünk egyet
len és pótolhatatlan eszkö;,:e. Nem bántam, 

meg. hogy e miatt. az egyetem mc~--t.cldnlcse
ről Ic kelleil mondanom. 

Csak annyi időm voll. ho~y óPllen eli~rjcm 
ft d. l l. 2.30-kor ind uló klHőnvonalol. amel" 
meg se állott egyfolytában Clevelandig, ahol 
magyal' testvéreink már várl.'\k reúnk, III is 
i smerős 1l.l"Cok kÖszÖnlöllek. Alighogy ft Hotel 
Hatler-ben e lhelyczkedWnk, megszólall ft le
lefon: A7; ottani angol llni~árillS pal) Dl", Lup
ton, ohajtotta megbeszélm a vasárnapi prog
rammot. Minden úgy történt, ahogy előre 
megállapodtunk . 

Előbb azonban a s7.ombali hi vatalos fogad
tatásról kell megemlékeznem, amely éppen 
ol ya n szivélyes volt, mint az eddigiek , azzal a 
különbséggel, hogy ilt nem il. polgimllesler. 
hanem II Manager fogadta a znn\ndokbizolt
súgat, személy sze l'int is elsőséget gyakorolva 
a maga ki váló egyén isége és rátermettség!! 
fol ytán. 

A város nevezetesséj:rei t a utobuszjáratok
kal tek intettük mej:r. Mióta itt voltam sok 
változás történt. Most épül s talán még 
évekig eltart .a 22 emeletes óriási központi 
pályaudva r , a mely a legujabb vivmányokat 
fogja megvalósítani a vnsúti forgalom gyors 
és biztos lebonyolitásárn. Fehér tornyával 
máris kiváli k a környező éptiletek szürke töm
kel egéből, mintha irányt és iramot szabna a 
többieknek is. Előtte fl téren ott áll a Civil
háboru impozáns cmlékszobra hnrcijelenetek
kel tnrkítva. Távolabb galambsereg vonjn 
magára figyehnünket. E zek is hozzá vannak 
szokva , hogya közönség etesse őket, mint 
Szent Mál'k téri tesvéreik. Szép vonása az 
emberi léleknek, hogy az á llatot is szereti, ha 
nem is teszi kötelezővé a vallási partlllCS 
szentségével, mint annak idején Bud?ha te.,:é, 

A gyári város részfIl túl az E rie to p<l rtJ~.n 
S klinnebb a környékező magaslatolwIl gyo
nyöl'ü tisztu és iziéses villanegyedek húzód
nak meg. ]nnen jál'nak be irodáikb~ ~ szel
lemi munkások, akik kezet fogva a kezl.lllun-
kiisokkal ezt a hatalmas ipari empol'l um?t 
rövid 100 év alatt felvirágoztatták. Az Ene 
tó különben egy beltenger benyomását .teszi 
az ember re s éppen (Igy tud ha ragudni, ha 
nem jól bánnak vele, mint ft mi B~laton ll nk. 
Ennek a viztöl1lege szakad bele ~ ,Niagara zu
hatag és öl'vényló áradatn alakjabftn az On-
ta rióba, k"" k 

Cleveland arról is nevezetes ne ' un: ,ma
gyaroknak, hogy Budapest u~án ez a. vIlagon 
a legnagyobb magyar vMos es ,.hogy Itt emel
ték kivándorolt véreink az elso szobr?t K~s
suth Lajos ll ak valahol az Egye~em-tel' kOI'
nyékén. A zarándok-csapat vasarnap ? u. 
meg is koszol'Uzta lelkes iinn~pség ,ke~:eteben. 

Ne hagyjuk ld azt <l csa ládms szep IInnepe~ 
sc, melyet az Enst side-on rendezett H l11agy fl t 
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evangeJikus gyiilekezet K~~ /}i Béla pü.~pök ~~
togal<í.sa knpcs{1I1. lit II gyulekezet 1~1~1 veze! e 
R llz.'IU L.1.szló, ~kinek a fe l';Sége. uto ~I:pad 
hitrokonunk b;\Jos leánya. h.ét sZ~P gyel.me
kökkel fogadtuk volt 3 e""e! ezelott, anllk~1' 
Ilusvél elsö napján náluk hll:detten~ ~ felta
madás igéit. S most is hasonlo testve~'~ szel ~ 
leHel fogadtak az én elválhatatl~ln..Jo bara
lom és utitársnm kiséretében. AlTiIg o a temp
lomban emelte fel <1 csüggedt lelkek al\ar~1h~t 
il mi ndenható Isten hez, r~á m~lb\Lva II mezo
ben szétszórt. csontok profétnl megmozdulá
sImi, addig én ;,l Templomi s!-cl'ttartást .ko
vetö h.wgulatos Illkomán emlekcztettem Idc
genbe szak'ldt \'éreinket al. ij3i olt.~\r.'. az el
hagyott. hazai Uizl.lely szelctetér0, orom v()lt 
liltni azt il sok szc p magyar népet, ('sak Ilzt 
sajnídtuk . hogy hilt ha Odlll;liIH~ boldogulhlk 
is egyesek - amire sziunlalnJl példilt t.udJlél, 
fe lhozni miért kellett olyan mostoha sorsot 
szellvedniök :I !"11j~í. t hazájukban. hogy a l on 
mAI' csa k a 11ándul'bot segi!IH:tcLt. UgY:lhogy. 

V:lsárnao. G.viimölcsoltó Bo!dogas:izony 
lI:lpján, keméllY ll11punk \'últ. D. c, 10 PI'érii
loícióra :l 126-ik utcai mllgya~' r eformátus 
templ omban, D, e. II Üd\':lZlö beszéd II Dr, 
Ll/pton templomában. Déli I órnkor ebéd a 
lI erczeg kollégl1 islwlntermrlbf'll, amcly vab'l. ba 
templom gyanánt. szolg.Ht, amig az utca
fronlban rcl nem ép ült a mai izléses lemplom, 
melyben 3 évvel eze lőtt szintén egy ilyen zsú
folt V<lsílrllllpon prédikilltam. (Egy nap 3 pl'é
dikác ió, ez Amerikában nem l'itkaság; sőt a 
hétközna pok is meglehetősen próbára tesziIt 
az embert) D. ll. ,I ól'akor gyülekezeti tea az 
all~ol unitál'ius Nőszö\'etség kebelében. Es te 
8 ór;\kor 2100 (igazat mondok) teritékes bnn
kett a Szab.'ldkőmOves Páholv mons tre étte r
mébell .. mnelyet il yen nag,Ysz;\bcí.s ll összejövc
telekre ki lehet bérelni, Tehát ne tessék meg-

Egyházköri 
Debl'ec:cn. - A l'cfol'mútus Vibí.g 1\Iekkája 

\'?gy R6mája. dc nem egyeduralkodó, mert 
raj a úrnyék.\ban helyet ad másIlak is, aki ma
to 'al'. M ag~a I' ,gö l'ögk~, tholik us nak, cW\flgeli
kusn ... k. Ull\tlhmsok nnk, - Debl'cczen _ Is
me rcUeniil is vonzoLt és miuUi.n megismertük, 
még nehezebb lett a válás töle. Talán azért, 
mert amig otl voltunk ... otthon jártunk, lIi
\ek kuzoll. lesh-étek közt. 

Sokan vettünk reszt a kozKnilésen és az ez
zel knl>csolat08 lemplomszentelésen, A Deb
r('(<nben lukó uniláriu80k. egy re form:\Lus 
Jólte\'ő \·~gukftl't\t.t\b61 már hossl.u évekkel 
~z.elótt kb. 20 hold birtokhoz és há:lhel\'hez 
Jutottak. t\ ek óta gyuJtutWk II p('nzt éS mi
utan a lelkek Sum .. is 100 rclt' emelkt:deti el
hat roz.t k \.'Vl Imahá.z. ~pil(os(>l, Az épit.kezé!5 

ijedni. Ennek a bankettnek a sza\).'ldkömÜve
sekhez senlllli köze ncm volt. Sem fi szabad
kömüveselmek a banketthez. Szerencsére a 
Ház nem szakadt r eúnk, A világ se dölt össze. 
Mindössze nnnyi történt , hogy ebben nl. óriási 
teremben nl. ebéd után felsorakozó ünnepi 
szónokokat .alig lehetett hallani. amig Fábití.n 
képviselő úr stentori hangja be nem töltötte 
egész gyiilekezetet s magával nem ragadta 
oIY<l!\ közös platf orm hirdetésével, nmelyben 
mindannyinn megegyeziink s nmely az óh3za 
feltiimndásút nem távolnbbi cól gyanánt tuzi 
ki, hanem parancsoló szüksóg és életkérdés 
gyanánt vallja és hiroeti nl. egész világ szine 
előtt, Hadd tudjiik meg a hatalmasok, hogy 
addig nem lesz béke a világon, amig a Hata
lom csizmái által eltiport féreg, ez a Csonka
ország, már begubozótt állapotból uj életre 
nem éb red, mint örök álmok szent remények 
jogos várolm\nyosa! 

l\lásnap i leális szép időben meglátogatt.ull 
Luptom kollegát j ludson-ben szerzeit mezei 
jószágán, <lholllHlll (25 km) nnponta bejár a 
templom mellett sekrestyébe, hogy sokold<.\lu 
tevékenységet a pásztorit és il társadalmit. 
zökkenés néll\iil fentartsa. Sét a, ~lIIch és s i
esta után innen menWnl, be együtt ismét. c1 
Euclid Aven uc-Il levő tempolmhoz, ahol este 
fél hét tájbc11l közös vacso ránl gyültek egybe 
a Unit y Clll b tagjai. V;\csora után conCCl·t 
volt. Az én előadásom : " Nemzetköz i j óindulat 
a \' il ágbéke szo lgúlatában" - é lénk érdek l ő
el ésí keltett.. A témát. több 01da[r61 megv ilft
gítottuk, De sajnos, n sötét le l,ek (már t. i. 
cl t rianon i határokon tlll ) nem veitek tudo
mást ,·ól:l.. l\lajd megtudjIlk . ha zeng a Nia
g.ara: Ll mi legközele bbi állomás unk , amely 
elött juliusban fogunk talii lkozni. -

JÓZ(tn M ikló,q, 

közgyűlés. 
<IZ idén fejeződött be és junius 7-én d, e, I I 
ól'akor ta r'tottuk benne az e lsö fe lszen te lő I s
tentiszteletet.. A templom kicsinynek bizo
nyult il tiszteleté re megje lentek sZ{lIll1ínl, 

Dl'. BalLImzár Dezső pilspökkel az élén II 
I'ef. egyház 1l<1!>i testülete il vútmegye fő
ispánja il vá rosi hatóságok n törvé nyszék. 
,'endöI'Ség képviselöi. az unitárius világ ve
zetö emberei J óznn i\1iklós pUS lwki vikárius. 
Di mény Mózes köri gondnok. n budapest.i és 
vidéki papi kal' és a egy házak kikU I<!ottei s 
il sok vendég együtt emelte háh\vlIl SZIvét is
tenhez az imádkozó pnp fohászávnl. 
melyben megk081.onték lll. Ur segítségét, 11 
ll!lllplomot, a hol úgy imádkozhutnak, mint 
€!1O-kor otthon, -

Józan Miklós püspöki vikárius felavató be-

• 
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szédje következett ezután, melynek hatására 
könnygyöngyök kezdtek csillogni a hallgatók 
szemében: "Békesség hajléka, állj az idők vé
géig, békesség oltáj'a, fogadd megbocsátó sze
l'etettel, ak ik tehozzád járulnak. Állj Sionom 
_ Istennek dicsőségére, embernek szolgála
tára" - zengtek fel a beszéd utolsó akkord
jai a főpásztor ajkán. És az otthonukból el
üldözött erdélyiekkel együtt sírtak a magyar 
testvé ,·ek. A debreceni iparos dalegylet éneke 
után dl'. Csiki Gábor missziói lelkész úrva
csorai beszédje és az úrvacsom kiosztása kö
vetkezett, amelynek végén az üdvözlések 
hangzottak el. .. .' 

Istenti sztelet előtt a varoshazn kistermeben 
II l,özgyli lés folyt le, amelynek nevezetesebb 

Teldonszllmunk: Lipót 97·1·2·1. 

Istentiszteletek a fövárosban a két nyári hóna]) 
alatt minden vasárnap d. e. II ómkor az V. Koháry 
utcai templomban. A Csobáncz utcai, pest szentlörinczi 
és a Rendör Istentiszteletek öszig szünetelnek. 
Pünkösd ünnepÍ'n a három úrvacsoraosztó Istentisz
teleten 500 lélek járult az Ur asztahihoz. Örömünkre 
szolgál, hogya templomot mind többen keresik fel 
_ igére szomjas szh'ek. A kenye ret és bolt ez al
kalomra Józan Miklósné főtiszteletü a sszony adomá
nyozta. Isten áldása legyen jó tettén. 

Kebli Tanácsunk junius 3-án a következő ügyeket 

tárgyalta: A szélviharban megrongálódott torony és 

fedélzet megjavitása költségének (több mint 3000 

pengő ) megszavazása. - A főváros által megküldött 

uj adófizetők adóinak meghatározása. A köri közgyü

lés re az egyház képviselőjének (László JUnos máv. 

föfelügyelö) megválasztása. 
A valIástaIli vizsgák uj rendjének eJrogadása. A 

püspöki vikáriusi iroda berendezési és a lelkészi lakás 

átalakitási költségeinek megszavazása. 

Püspökválasztás Tordán. MáJus 19-én és 20-án 
élénk és mozgalmas napja volt nemes Torda városa.
nak. Mintha a több száz év elötti unitárius gyüle· 
kezés elevenedett volna meg, amerre járt az ember 
ezekben a napokban mindenütt unitáriusokkal talál

kozott. -
Két gyönyörü aktus teljesitésének helyéül szol

gáit az ösi város. Egyik nap a könnyhullatásé, a 
miisik nap az öromkönny esillogásé volt. Május Hl· 
én mélyen meginditó ünncpélyen idézték a nemrégen 
elhunyt öreg püspök, Iléhai Ferenc1. J ózsef emlékét. 
Dé l el őtt a tem1110mban, délutlul a Vigadóban, min
denkor ól'i á ~ i közön!'lég elött. ~lintha az emlékezésben 
eröt kerestek volna a multból ti jUvöre. -

tárgyai: dr. Kozma Cyörgy Mdmezőv3.sár
h~lyi k?zjegyzönek köri felügyelő gondnokká 
val~s~tasa . . az ál1a~se~ély felosztása az espe
res I Jelentes és Dllneny Mózes felügyelő 
gondnok szép megnyitója voltak. 

Délután az Arany Bika szállóban közebéd 
volt, amelyen sok szép felköszönlö élénkítette 
a hangulatot. Debreczeni ünneplésünk qak 
egyszer volt szomoru, amikor a temetőben az 
elhunyt alapítók Szabó J ózsef és Zsófia s az 
elhunyt gondnokok Székely Ferenc és Lőfi 
Jenő sírjánál emlékeztlink. - A debreceni 
Leányegyház anyai szeretetét. amivel vendé
geit táplálta ez uton is hálás szivvel köszöni 
avendégsereg. 

MÍlsnap a zsinati főtanács piispökvúlaszw gyülése 
folyt le, ugyancsak a Vigadóban. 

Szavaztak, mint az unitáriusokhoz illik. Egysé
gesen Testvériesen. i\";!'I megválasztották dr. Boros 
György egyházi (öjegyzöt a Dávid Ferencz püspöki 
székébe, e sorban már 24-ik püspökiil. örömkönnyek.. 
beszédek ... érzéshullámok ünneppé emelték a püs· 
pökválaszw zsinatot. A megválaszws után az új püs
pök köszönö és beköSl\öntö beszédjei nyomán mély· 
séges nyugalom szállotta meg a lelkeket .Be van 
már töltve a püspöki szék. Van ma l' a nyájnak pász. 
tora ... t s a békesség csendje ölelte harmadnapra 
'fordát ujra. A vála ~ztók és vendégek hazaszéledlek, 
az uj' püspök pedig megindult új munkája felé Kolo1.s

vár ra. 

Dr. Urmánezy Nándornak a Pesti Hirlapban meg
jelent cikkét az Unitíu'ius Világ hálával és köszö
nettel fogadta. A vezél'cikk nyomán mindenfelé fel· 
csendiilő hangok túnuSltból, a megértés él! H szeretet 
hullámai indultak felénk. Sokan csak most kez,~~n:.k 
megismerni bennünket. Ezért is még egyszer koszo

neWnket küldjük az írónak. 

A \'alIástan i vizsgák a mult számban közölt cso' 
portok sorrendjében igeI! szép eredménnyel zánllta~k 
A vizsgabiztos jelentése a hitoktatók és a. tanul~ 
munkájáról dicséretesen emlékezik meg. JU~IUS 17~e:1 
pedig kis templomunk alig tudt.a befogadm a gy : 
meksereget amelynek évzáró Istentisztc1etén Petho 

, , 'dk tt ,ható szavak-
István hitoktató lelkész lma 01.0 me '[ T' 
kal 'éS J ancsi László hitoktató Iclkéu besz~ t I Ju 

, éh Az Istentlsztelet 
bölcsként tanitványal sereg ez. . .k' . lIfkló ÜSpökl VI arIU;; 
végén az ösz föpásztor J ózan.! . s.~ kesedésiböl 
adott gazdag tapasztalataiMI es IfJUI Jcl 
~travalót a \·akádó küszöbéJI álló gyermekeknek. 

.. .. 1 . t egy ul\'asú virág 
A nyaro.ltatasl akciO. me Y mm . • ·1 tt k· 

, " U-.' .;k,· .. ,·kúrius sZl\'éból nyi o I 
II Józan i\liklo8 .... . v • 
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m:ir be h. íejezödőtt. elők~!jzülc.tcibcn. 40 gyermek 
111dul junius 80-án délben II Keleti plílynudvurr61 II 
Balalonrn, 13111ntonalrmidira. 40 gyermek. Pedig II 
ILY:lral:ísrll IIZQrn16 több lett volnn. De ti pénz II több
höz kc\'és \'oit. A vikárius 1\ magD. személyében 10, 
IIZ Egyhflzkőzség lÓ, II l\lissiói Ház 10 gyermek ,és 
egyesek hOf,z{ljáruhisui segítségével JO gyermek Jut 
nyarnl:íshoz. Minden gyerme.k egy hnvi nyaralüsa 80 
pengÖbe kerü!' Ez is kcdvczméll)'cs á r, amit a Zs6-
(ia Gycrmcksznnlltóriumnak kőszönhctUnk, soha cl 
ncm múló h{.I[\\,al. Ha mindm:ok, akiket erre felké r
tünk nyilatkoztak volna tal!m több volna ti. nYllralő 
gyermekek sz{unn. Igy is köszönettel ndózunk nzon 
kcvcseknck akik segítségünk re siettek. Az adomá
nyokat itt nyugtlÍ'l.zuk: Dimény Mózes, dr. Szent
IHitery LaJosné, dl'. Kozma Jenő 80-80 P. l'olihflly 
Rudolfné, 60 P. Klein Géza, dr. l'II:i.jay Dezső, Fürs t 
ödön, dr. JlIknb Zolt:ín, Förste r Lajosné, dr. Simon 
Mih{dy Phl, dl". l'o lolnllr De7.sö, Botár János, Schey 
Ernő és dr. Molm'lr Jenő 40-40 P. Dr. Schmer Sándor, 
tlr. Gyulay Tibor, Faluvégi Áron, Kolegerszky Viktor, 
Borsos Zoltllllné, Csatkai Jenő , Polgár Lipót, dr. Put
noky László, özv. Lillkay ArtllUmé 20-20 P. Hiiutler 
I<~erenc , Kollege.rszky Viktor, Binder Emilné, dr. 
Jakab Zoltim, <h·. Kozma Jenő, dr. Mnhler Sándor, 
Szende Gyula, l\li húly Rudolfné és Somlyay Ál"JI"tl 

7-7 P. d,·. ürmössy Gyula 10 P. Molnár Mikl6s 6 P. 
Németh Imréné 2 P. útiköltséget. 

Külön kell mege.mHtenünk Beke Mózes isk. igaz
gató nevél, aki külön 10 gye.'mek nck tette lehető\' é 
iskolák útj{\Il való nyaraltatását. 

Ingzs:ígot !\1agyarol"ll"liignak. El. a cimc u Külügyi 

'l'ársuság kiullásÍlllUn megjelent legújabb rcviziós 

munkának, :Imely magYlIrul és nngolul vililgositja fel 

a vi!úg közvéleményét a magynr igu7.ságról. {;nlek

lődöknek szives szeretettel aj{tIlljuk a könyvet meg

vételre. 

A kÖ1.Clliskolai raj z"erseny, amelyen 2ti iskola \"aj
ZOsa velt I·észt eg)' unitárius ifjú gyözelmét hozta 
nwg. Első helyen :'Illó nyerte~ u versenynek: László 
Gyula érettségizett i fjú, László Cyula ig. tanltónk 
fia ,akinek uz elsöségh{!z é F. ti Jeles ét·ettségilwz ís 
gratul:\lunk. 

Uerllrm:í lllS Tesh"~rdnk junius 2-ílll és 3-án nagy
gyiilésn) jöttek őli sze II fö\'ál'o~bl\n, amelyen :11. ÖII
tu.1ato", rcr. élettel ÖSII7.cfiiggö kérdé!:<eket tál·gyaltílk. 

I'ccScll mit jus 20-Íl II ujrn prédik{llt hiveilIknek 

J 6zlln ~liklóll pÜilllöki vikárius. Beszédében a hő:.:i 
h'IIott k . , . 

• 1\ ro III InegemMkezett és keményen ostorO:i\ l:.1 
II llarulI)·úl.oun nemzetet IJUszt.i tú egykét. Az lliten
tis1.t('let hélye II rcformúlu ~ templom vult. A pl!csi 
f:rdl!lyi Otthon Ilotherme. re lord fif,t egy s7.ép u l

bummnl njt'tndfko:i\tn meg, :\llIit. Józan \'i kiírius ho
tOll mUK"flyul 4iu 1I)'ujtou út 1\11·. 1·laI"llUilwort h- lIak. 

sa, " " 

Erdélyről l:lzomoru iskola tragédiák hirei sírnak 
át újra .1 határokon. Tizenkét iskolát ítélt halál, aa 
legut6bbi kulturreadelet köztük fi sepsiszentgyörgyi 

Mikö kollegiumot, amelyet nyilvúnosslÍ.gi jogától meg_ 

fosztott. A többiekre olyan törvényeket, hozott, ame. 
Iyek lehetetlenné teszik a fennmllrndá.st. 

Dr. Jancliö Benedek ösz tud6sunk közéleti tevé
kenységének 60-ik évfordulóján junius lá-en II Ma

gyul' Székely TársasiIg hálÍlja ki!cj'ezéscUI Ullnep~ó

get rendezctt, amelyen az ünllepelt melll!zebrát is Ic
leplezték. - ls ten éltesse még soká. 

Bl! l\cdck Slindor II Magyar Székely Egye'lü1el 

elnöke junius 17-én ülte meg élete párjúval aruny

lakodulmát. Mi is szeretettel köszöntjük oket. 

Hlizasslígkötés. VÍlri Nagy l\IíLl"ton és Ladisz1ny 

Erzsébet fo ly6 h6 23-lm házasságot kötöttek Füzes

gyarmaton. 

Igaz boldogságot kívánunk. 

Lelkészek ri gye1 nlt'!~. Junius 30-ig helyhatosági 

bizonyítvillluyal ig:lzolandó :I lelkészek csulíu!i úlla

' 1lota a bizonyitv{lII)'ok közvetlenül II Kultus II. osz

tály{umk kűldendök. 

J:o:skeh'!SI, kcrcszteh!i:l t, tcmdéJ1 t egy 11U]l]lal elóbb 
ken Iv" :\'ntcni. Ezt saját érdekében mindenki tnrt
SU ·1Il elött. Hivatalos őr:ík: tlé le lött !l-töl dél
uHm 3 óráig. 

Lllkásv:ílloz:is esetc ll egy levcle7.ölapoJl kérjük :1.1(. 

értesltést az új eimről, hogy Inpllukat pontosan kez· 
besithessük. 

HII egy c!jllládbaJ\ bl,' legsfg, vagy egyéb buj tá

mad, ha v31:lIIlely cS:I\{,d tugja k6rházi Í1Jlolas alli 

ke l'ii l, hozzátlll"lozói levélben vagy telefonon értes!t

sék II lelkészi hivatalt errő l, hogy :Imennyire erönk

töl telik, enyhítsük testi-lelki fájdalmát, :<zenvt'dö 

testvérlinknck. 

I~cnzt:iri ónik a budujlCsti lelkéllzi hi\'utHJblln d. e. 

!)-töl d. u. 3- ig. Adót, elÚ(izctést, adonl linyt nll'e.'!," 

Ciii l\liklós pénztúrofI. 

I_H_8_lo_tt_8_k_,-!1 
'I'"lh OJh'cr nyug. "líro;:i tUllítt!!«)S a fo~öt:U1!tCII 

tagja 75 éves kodbun jUllius hó 4-éli TOI~hín meK

hajt. ~mléke lt!gycn tthlott. l'ihe lLés~) cselllleól. 

Az utolsó 4S-lIs hOI\\.étl I.~'bó I sh 'ón i>l dhllKyln II 
fijl.lflt !lG é\' ut ,in 1:1 tlllZII száll t It·lkével, ubbu II'" fgi 
l"í'gimelltbe, uhol hiI tM,,,1 \'lÍrt4k, 

• 

• 
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Ih'dnvléln I. purosr;t-. piktor- s Ironszmisz-

""iólt'lrikol. nég)" és "él· 
kcrtkH kocsikat. é, teljcs 

usU 111."" '" j 11111 111 
j:llll-!'\ ~,11 , I~\g Il\hOI\I(\ 1,1Ill. !'tI~\tl. 
Ir,~.lr::\\",\1 k,i,I ,I",II. :\~f. ll1 -
\ NI!\'!, h.l!',n..:sl.\lInl. Il)'Clt,'l.;t'I ~\s 
minden cpi tI .. t.'lCSI f,l!:: l'1 i;.J ,1111\ It 

Telefon •• im: 2011-34 

pnll1llu f,lU,Ílfl.\1 :;,.\Ilil 

Te lefon szám : 2 05-34 

Td~ ki"" hl:h 1:'I1'\!~lInm~ .... .. I,~bt ... hlrul'i
U;I..'h.~, c .. rlNI!h,bft-, m~tJI1' hft~ '(I~l'IM· 
~:\lbl\bl't~n \i t'. ". I!" 1'. ~,t'" "1"111''' .. '-

Mindl"!1t" Ií:I ~l"n\. ktln\h"utf. k<)l'I,h". 
1!,\J)l"k.ItI\IJnI~I"' r&o. él llillf'nl\~n\ .. ku~II~ .. 
hl'" \ ('Ilu ~ukox>k o.:t:t~ h~'llt'lrhbl cl'kllt,:k 

as- és háztartási cikkek szaküzlete 
Buda pest . IV. V' mh' z-kör". 6. sz ' m. K6zpontl ",'s'rc •• rnokkal szemben 

A köz~kd6 id nyre a ló tekint "\Id nHgy "á llls~tékunk V60: Kerlieszközökben 
u. m. ,\s6. kapa. lopá t. lIerebl . locsolók8nntlkbnn különf le kh'itelben. 
Továbbá onnok t1gfürészek ",etszó-. flln)'ir· és sö tinynyir6 oll6k. Virtl!r· 
cserepek. rOt$ofokorók. kerlibulorok stb • Arjeg zék ingyen és bccmentvc. 
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nr. ,·t' .... ~ .\J 1 \.;~ •• r.~ : "dl," .1\\"')$ "l\\t.\I..,'~('Ih' • 
1)1', l~ii l Iw l"l\\" 'H l\')h'rfl 0 '\1\",,. •. ,.. 
"".Il'h~ 1h\1\"~ 1 '):hnl ~\"\'1\.' • • • 

' Wofl \1""1'1 : ~\ll'rt \~~'"Ir OIn \U1\I~rl\\~ • •• 
t:ilf\ 1,'rllll'l , j<i'1"I\\. •• 1' J~HI ... , . •••• 
' .1'1 \Ilk'fl : 11"hl" ;\h\,s,\ • . • • • 
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t"OI """~. J\\ .~ •• h l ' nit dll'" "'I\t~ •• , 
1l.'\\fflIl \',41 1 \ '.\ih\rhl" Mt ~ I'rk.,II"OIh,n (m' ,,: , I . 

"I"1\i \ U\<'l't,.V .. \ 

UI'. l' .I\.\ l:!l.b..U' l 1U ... ,-k "'~T l .. b.'I\\~1\ \ t '1\\;.t~\I~· I. 
1111"11 .. ,, i~I\\l(>ltd",...1 , , • 

:'~ H.C ~K ll' ~.',,: \ ~""'''' H";n~' " lit t.-jl,'!tl,l .• H·rti-
.wtl' "0 ••• , ••• , •••• 

1\1'. I \I.\I"U-~ t:~"r)l~ : Or, Hm"' .... 1. $\lt>l\tt'l ~~t('l • Ilii • 

t''' I' b.:(",.h ..... s llibli:t ll"hh" i'.n~a;-l"k t~.rr-
Ill""l;;\'\. ~'I\m,h"~ • ... • • t • 

' oIfi \ Ilwftl ""1'\':,..~tl'ti: "1,,,,,,, hh·tllI"" \.'f",~t 
\I"'"" hl .. \.., il\lll,~. dll\I"\\.t"\I;I,...· I..' , I. 

' _.1 \I lwort l I Il\"kI:'lI~\ \oI"',.u ... ~'t~ .. bo:-ll .. 
Ih~~I;,"to.',.br.l ... 

t"\-r-.-".: t J I\'-'" 1.\I~I,,;lt 111" \."1"" • ,II 
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