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Dal a magyar dalos szóról. 
Gyászba' van a magyarság ma, gyászba', 
Azt se tudja: van-e még hazája. 
Üti-veri a sors, égi, földi. 
Sirjak-e hát én is mint a többi? 

Mondjam-e, hogy nincs hős katonája 
S ha ki van is, egymást üti-vágja? 
Hogy a vérét kétfej-kesely issza 
S nehéz lánc a „jaj"-t is leszorítja? 

Nem siratom én még a hazámat, 
Nem lehet ott megölő a bánat, * 
Hol gyökere él a magyar szónak 
S a világon legszebben dalolnak. 

S földkerekén akármerre járhatsz, 
Szebbet még e szónál se találhatsz 
S ha van szózat fönn a mennyországba', 
Ott is csak a magyar ige járja. 

De jaj Isten! Ennek a szép nyelvnek 
Papjai ma vele mit művelnek? 
Törik, zúzzák, elcsűrik-csavarják 
S hogy ez így jó : hitetni akarják. 

Büntesd Uram s ne könyörülj rajta, 
Ki még ezt a gyilkos hitet vallja: 
Tégy kegyetlen béklyót ajakára; 
Ne ölthesse nyelvét az anyjára. 
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S ne engedd, hogy sirassam hazámat, 
Ne lehessen örök itt a bánat, 
Ahol égi jussa van a szónak 
S a világon legszebben dalolnak. 

Jé key Aladár. 

A szerkesztő asztaláról. 
A nemzetnek egy-egy név egész; történelem. A Kossut h-

név száz esztendő nemzeti harcát jelenti a német, vagyis 
osztrák leigázás ellen, a nemzeti függetlenség mellett. Nem 
is lehet jó magyar, kinek a Kossuth képe hiányzik', it 
házából, vagy eszméi a lelkéből. 

Csak a blecsMetes őszinteségnek vari erkölcsi értétke. 
Az igazai meg kell mondani a maga helyén, a hibát nem' 
kell ieljfed'ni, kivált ha ezzel májsoknak kárt vagy hát-
rányt okozunk. De az őszinte szónak csak akkor van tar-
lós hatása, ha becsületes forrásból fakad, mert ha csak 
a r ra jó, hogy a magunk hibáit és bűneit elfedje, akkor 
veszedelmet rej t magában. A mikor kiderül a rejtegetett 
bűn, összeomlik a homokra épített várfal és oda temeti 
az építőt is. 

A nevelést és oktatást rendesen egy kalap alá fog-
lalják. sőt egynek is veszik. Igaz, hogy ikertestvérek! 
Imint a szív és az agy, de éppen olyan nagy is a 
különbség közöttük. A nevelés jelentheti mind a kettőt, 
de az oktatás nem. Akit jól nevelnek, egész ember Io-
hiet, de akit csak jól oktatnak, megérti a nagy dolgokat!, 
die nem tud tenni olyat, amivel másokon is segít. A jó 
és helyes nevelés föiladata az, hogy az ember tegye min-
dig azt, ami helyes és tegye teljes odaadással s abban lel-
jen gyönyörűséget. 

Si fecisii ne\ga. Ezt a rövid latin mondást régen meg 
az iskolás gyermekek is le tudták fordítani, de ma a 
felnőttek is b a j b a jőnek vele. Nem azért, mintha nem jól 
értenék, hane'm mert roszúl értelmezik. A helyes er-
kölcsi fölfogás azt követeli, hogy a hibát ismerjük be, 
mert a beismerés fél javulás, de a »megátalkodott« em-
ber tagadja a saját h ibájá t vagv másra veti, vagy hara-
gosan 'lármáz, hogy elterelje magáiról la figyelmet. 
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Rosz Lelkiismeret. 
Az utca bal soráról a jobib sor felé indúit. Ugy tet-

szeti, hogy egyenesen át akar menni. Ismerőinek föl-
tűnt , mert még sohasem láttak m a g á r a egyenesen ha-
ladni , de föl tűnt azért is, mert az arcát egészen lehe-
teti 'látni. ; , •1 

Nézd, még mintha v idám volna! Ta lán megbánta sok 
bűnét , megvezekelt és megbocsátást nyert . 

Csalódtuník, mer t hisz csak az út közepéiig jutot t el, 
m á r i s eltért az egyenes vonaltól és másfelé indult. Ki-
gyóz'.ó vonalban halad, az arca m á r töbjbé nem derült, 
hol sápad, hol pirul . Számol magával. Fölébredett a rosz 
lelkiismeret s többé nem tud ja elnémítani a da jká ja . Most 
m á r senkivel sem néz szembe. Mintha nem ismerne sen-
kit, nyúj tot t 'léptekkel ha lad az emberek között. Ugy Lesz, 
m i n t h a nyugodt volna, de e lárul ja magát. Észre sem veszi, 
hogy a bal k a r j a messze kiáll s az u j j a i bambáin mojp 
zognak erre a r r a nyúlnak, mint a csiga csápjai, midőn: 
val ami tő 1 meg i j edctt. 

Azt hinnéd, 'le akar verni valamit, min tha bogár má-
szott volna valamelyik u j j á ra , vagy min tha valami rá-
tapadt volna s le akarná dörzsölni, taszítani, mer t n incs 
kéznél víz, amiben megmossa. 

Megmossa? Hislzen az imént indult lel hazulról s utolsó 
dolga is az volt ,bogy a kezét megmossa. Szappant is, 
használ t s mégis úgy érzi, hogy nem tiszta. Nagy ú rnak 
t a r t j a magát, szolgái is vannak, de kezét soha sem n y ú j t j a 
csókra. A köszöntést is azért kerüli el, nehogy valaki-
vel kezet kel l jen fognia, mer t há tha észre vesznek vala-
mit. Tudja jól, hogy a kézlenyomatról minden gonoszt 
föl ismernek. 

Gyűlésben van Rosz Lelkiismeret. Keresi az ilyen 
alkalmat. Szerepet vállal sokat, nagyot, inert az azt mu-
tat ja, hogy ő köztiszteletben és becsülésben részesül. Ha 
m ó d j á t ejtheti, első helyre ül és beszél, de sokat. Na-
gyon szereti hangsúlyozni a szavakat, csak az a baj , hogy 
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rendesen tnieim ta lá l ja iel; rosz he lyen emeli ki ,a gondo-
latot. E lá ru l j a , hogy a szavai n incsenek összhangban a 
lelkiismeretéivel. 

Sőt bizonyosra vehetni, hogy mindig mást beszél, mini 
amit érez. Ezért Lesz nagy kerülőket, mint amott az úton, 
ahol ímegláltta volt ellenfelét, az igazságot ós a Becsü-
letet. Ezér t kell sokkal többiét beszélnie, mint mások-
nak. Az ő szavai között nincsen mész, ami a poron,dl-
szemeket összetartsa. Innen van, hogy hallgatói szemébe 
port hint . A por közé gyakran vegyit tubákot, hogy n e 
csak őt figyeljék, h a n e m magokkal is foglalkozzanak, kö-
högjenek, prüszköljenek. 

Az a fő, hogy senki se vegye észre, mit takar el iaz 
igazságból. Arra m a j d lesz gondja , hogy szereplését szé-
lien földiszíttessje, min t a kengyelfutók a térdüket, bo-
kájukat . A mellét is te lerakja hamis rendjelekkel, inert 
senkinek annyi é rdeme nincsen, m in t neki volt és lesz. 

Amilyen hamis a szava, olyan hamis a haja , a ba-
jusza, még az anyakönyve is. Minél többször lekopik róla 
a mutató, annál szorgalmasabban pótolja. Nincsen az a 
szorgalmas hangya, amely ol\r gyorsan ú j r a hordaná fel-
hő jgatoll tanyáját , min t ő, mert nek i mindig egy és ugyan 
az a cél ja : nehogy valaki közelébe fér jen s meglássja 
a valót. 

Ha megszorítod, szava választékos, nagy része ide-
gen, szokatlan, keresett. (') sem érti legtöbbjét, de tudja , 
hogy vannak, akik előtt a tudós színét mutat ják . Azzal 
nem törődik, hogy a tisztán látók nevetnek ra j ta . Ám a r r a 
is vigyáz, hogy a i^evel és t megzavarja. Ettől fél legjobban, 
mert a jeleket jól t u d j a olvasni. 

Az a szerencséje, hogy ő mindig védekezik, inert má-
sok 'belelaradnak a figyelésbe és ellenőrizésbe. Igaz, hogy 
nem sok köszönet van az olyan életben, amilyen az öVé, 
de hát élet s mintáin önmagától nem tud megszabadulni, 
ragaszkodik az élethez s kapaszkodik bele, amig utói 
nem éri sorsa. Majd1 akkor, amiko r le kell számolnia, 
összeomlik és a boncoló asztalon kiderül, hogy semmi 
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sein 'voll é p benne, csak maga a rosz lelkiismeret és ez 
mindenkiben, még a leggyakorlottabb orvosban is un-
dort keltett. Székeli] Jena. 

Dr. Nyiredy Géza 
sz. 1861. megh. 1914. jun. 9. 

Váratlan és minden vonásában megrendítő esemény 
volt Kolozsvárt, ahol bekövetkezett és a hazában, ahol 
szájmos tisztelője és b a r á t j a meghallotta a Nyiredy Géza 
halála hirél . Sok volt a barát ja , kevés az ellensége, UuTr.i 
egy haragosa sem1 volt. 

Családja volt, négy kedves gyermekkel megáldva. Ta-
nítványai voltak, takik őt szeretettel vették körül az uni-
tárius főgimnáziumban és az egyetemen. Huszonkilenc 
évig működött az egyetemen a gyógyszerészek 'előkészíté-
sében. Gyönyörű ünnepséggel jutalmazták volt meg 25 
évi munkásságát. Huszonhárom évig szorgalmaskodott a 
gimnáziumban. 

A társadalo'm rendesen magához idomítja az embere-
ket, 'mint a folyó a porond szemeit, de vannak olyan em-
berek is, akik mindig a maguk helyén maradnak, mozog-
nak1 s ők csinálják az ösvényt. Ha az ösvényt kezdi valaki 
kitaposni, bizonyosra veheti, hogy sokan rálépnek és el-
árasztják. Nyiredy Géza ez az ösvényújító, irányjelző, 
vonzó egyéniség volt. ö az a szikla volt a folyó ár jában, 
amelynek körébe szokott rakódni minden kisebb tárgy. 

A gyógyszerészet tudománya egyik ösvényét, az elő-
készítő nyár i tanfolyamot. Nyiredy teremtette meg. U j 
területen, ú j elérnék közöli nemcsak megállott, hanem a 
tudományt magas Nebo heggyé növelte s a gyógyszerész-
tudomány prófélnif jai l oda fölvezette. Velük együtt éli, 
velük és nekik gondolkozott, atyjuk, testvérük, jobbkezük, 
sőt iszivük lett: akji érettük dolgozott és érezeUjt. Ezelőtt 
négy évvel tudtuk meg, mit folytat 25 éve csendben, de 
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magát megtagadva s éj jet-nappallá , a szünetet szorgalom 
idejévé változtatva. 

Az volt ró la a közvélemény, hogy sok pénzt szerez, 
de az volt a tény, hogy ,sok pénzt adott ki mindenkinek'. 
Ha rokon, h a jó barát, h a i f jú , ha más valaki volt, csak 
kezét kellett kinyújtania. Géza bácsi jok olyan jó volt, hogy 
tőlük semmit sem tudott megtagadni, de ők a gyógysze-
rész hallgatók is olyan tisztességtudók lettek, hogy érette 
mindenre készek voltak. 

A mit a gyógyszerészekről i r tunk az szószerint vagy 
Lalán még inkább talál az uni tár ius gimn. tanulókra. Nyi-
redi a Kovácsi bácsi pé ldá já t követte s ugyanezt a szere-
tetet vivta ki magának Az ilyen emberek, ha még tudó-
sok is, óriási űrt hagynak maguk után. Bizony az unitá-
rius gimnázium falai között sokáig fogják érezni a Nyi-
redi h iányát . Ugyanakkor még mindig s azután is élvezni 
fogják természetrajzi gyűjteményét , amely rendkívüli ér-
ték, egy szép vagyon az iskolának. Ez az ő alkotása, az 
ő lankadat lan szorgalmának gyümölcse, melynek szim-
bóluma az a kigyó, amely őt m a j d n e m halá l ra mar ta . 

Azt szerencsésen legyőzte, ám ezt s a többi mindent 
m á r nem b i r t a el a szervezete. 

A tavasz kezdetén nem az élet, hanem a halál kez-
dett sa r jadzan i benne. N e m vette figyelembe. Ő soha sem 
számított, valamikor m u n k a várt rá. Félholtan nyitot ta 
meg a n y á r i tanfolyamot s azután leült, de nem pihenni 
hanem készülni az utolsó nagy útra . 

Ha a halál ha tásában megnyilatkozó részvét, f á jda-
lom és bána t ereje termékenyítő energiává tudna átala-
kulni, Nyiredi ma fe l támadva közöttünk folytatná munká-
ját, de n e m beosztva, n e m szünetekkel megszakítva, ha-
nem úgy a liogy az előtt s a vége csak ez lenne, mert ő 
m á r annyi t dolgozott, imint mások 70 vagy 80 éves korukig. 

Kolozsvár (város ór iás közönsége meghatottan, köny-
nyezve kisérte sír jába, az ég is öntöt te könnye záporát . 

Az un i t á r ius kollégium csarnokából temettük. Ott Vári 
Albert az egyházi, d r .Gál Kelemen az. iskolai, dr. Fabi-
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nyi Rudolf az egye tömi, Gál E r n ő tanulói búcsúbeszédet 
mondot tak , a sirnál d r Boros György az E .K. T. 111011-
mondot tak , a s í rnál dr . Boros György az E. K. T., *dr. 
Weszelszky Gyula az orsz. gyógyszerész egyes., Weber 
Gyula a 'gyógyszeréSzhaUgatók nevében. Szerkesztőnk be-
szédével zár juk so ra inka t : 

Ki szivei alkot ál s bele érzelmeket, szeretni lángolón 
emberi s ez életet, h i tünk nagy Istene küld j enyh ü letet 
sajgó sebeinkre. Vagy ha nincsen balzsam Gileádban, hadd 
omoljon annyi könny 11 *--gy teljék meg ez a sirgödör köiiv-
nyeink ár jával és ne fé r j en bele Nyiredy Géza koporsója . 

F á j a szivünk, f á j a lelkünk nekünk a jó bará toknak, 
a hűséges tanítványoknak, a szerető és szeretett árva gyer-
mekeknek, a félélettől megfosztott kedves hitvesnek, a 
rokonok zokogó seregének. F á j a magyarországi uni tár ius 
egyház egész teste, me r t abból kiszakadott egy összetartó 
erős kapocs , a munkáskéz, a szerény ember, a mintaszerű 
tanár, a jó sziv, k inek jobb keze soha sem tudta, mit mi-
vel a bal, a tiszta jellem, kiben a mai romlott erkölcsű vi-
lágban azt a kősziklát lá ' ta mindenki , amelyre bizalommal 
építheti jövő reménység/1 várát . Te szerettél mindenkit , 
te dolgoztál mindenkiér t s íme most a mindenkik serege 
nem tud megmenteni tégedet s így sóhajt föl : va jha job-
ban szeretted volna önmagadal, v a j h a ne csináltál volna 
egy napból kettőt. Mindig másokér t ! 

I r á n t a d erezett szeretetünk szent hevében életet lehel-
nénk gyorsan összeomlott testedbe, hogy szép lelked fé-
nyeskedjék előttünk az élet ulain tovább is! 

De ha már ez sem 'lehetséges, vedd búcsúnkat, fogadd 
szeretetünk zálogául azf az igéretünket, hogy mi soha sein 
fogunk elfeledni tégedet, áldjuk emlékedet. P ihen j csön-
desen. Is ten veled! 

A Dávid Ferenc emlék-imaház. 
Levelek Amerikából. 

A dévai Dávid Ferenc emlékimaház iránt Amerikában 
és Angliában mind szélesebb körben terjed az érdeklődés. 

Főtiszt. Ferencz József püspök úrhoz, az adakozók 
között gyakran szereplő Weiler Kathar ine asszonytól, Mont-
reálból (Canada) a következő Levél érkezett: 
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Kedves Ferencz püspök! 

Engedje meigi, hogy egy pár soriban értesítsem arról 
az (érdeklődésről, amely a mi gyülekezetünk kjisleánycso-
por t jában nyilvánult meg a Dávid Ferenc emlékimaház 
iránt. Leányaink a Nők Szövetségéhez tartoznak Ifjúsági 
Szövetség név alat t s a télen át minden szombaton gyűlést 
tartottak, mialatt kézimunkát készítettek eladásra a dévai 
imaház alapjára. A tagok mind 12—14 éves kis leá-
nyok. 

Húsvét szombatján volt a tárgyak el árusítása. Begyült 
62 dollár (mintegy 300 kor.), melyet elküldött ülik Phila-
delphiába St.-John lel kész úrhoz, aki gyűjtőivel nyitojtt 
meg erre a célra. A mi Nöszövctségünk is, valamint a 
többi canadai társaságok is hozzá fognak járulni, ami-
ből remélünk legal á'bjb 150 dollárt, tehát a kis leányoké 
lesz a legnagyobb adomány. 

Ez együttvéve is kis összeg, de most a canadai unitá-
riusok gyűjtenek a nyugoti szegény é s küzlködő egyhá-
zaknak. A nyugoti városokban missziót akarunk megindí-
tani s ezzel vlagyimik elfoglalva. 

Volna egy szíves kérésem is. Amikor Londonban I lan-
k in son úrnál jár tam, Ferencz József püspök úrnak egy 
vonzó képét 'láttam. Nem lenne-e szíves a püspök úr meg-
ajándékozni leányainkát a képével és azon a névírásával. 
A gy üléstermünkben helyeznek el, hadd legyen állandó 
figyelmezte lő a r r a a benső testvéri viszonyra, melyben 
mi hitrokonok vagyunk egymással. Ha lesz szives meg-
küldenii, még a nyári szünet előtt á tnyúj tom a kis leá-
ny oknak. 

Legszivélyesebb üdvözléssel vagyok önnek és a püs-
pöknének 

1914 ápr. 27. 
Weiler Katharine. 
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Dr. Boros Györgynek Röchest erbő'l (New-York állani) 
Gannett nyug. lelkész í r ja : Remiélem, hogy az a reménye, 
hogy Angliából és Amerikából ké tharmad része a kivánt 
összegnek begyűl, meg fog valósulni. Nagy há t rány , 
hogy az önök prófétájáról itt egyáltalában majd sem-
mit sem tudnák,, s talán másul!, is így vannak vele. Ruf-
fini «A vallásszabadság története» c. könyvében Bury t aná r 
«Ä gondolat szabadsága» c. könyvébén még a nevét sem 
említik. A Wallace kiönvVén és az ön ter jedelmes leve-
lein kiivül, in el vek el dr. Allen ne írt és nekem küldött, 
ma jd semmit sem leltem angolul, kivéve az önöknél járt 
utazók leveleit. Az a tény, hogy az én kis könyvem való-
színűleg a leghosszabb tudósítás lesz angol nyelven, 
minden t megmagyaráz. Ebből láthatja, bogy ilyen körül-
mények között nz érdeklődés föl ébresztése nagyon nehéz 
dolog. Sl.-John ű r a Christ ian Registerben bocsátott Oki 
fölhívást. Arra gondoltunk', hogiy körlevélben fogjuk föl-
hívni azokat akiktől remélhetünk s (ennek csak lesz némi 
eredménye. A lelkészeket fölhívjuk, hogy alkalmas idő-
ben beszéljenek Dávidról a szószékről és rendezzenek 
gyűjtést. így hát csak legyen türelemmel és bízzék ben-
nünk. Kívánom, hogy ér je meg a dévai imaház fölépítését, 
de azt is, hogy Kolozsvárt b ronz szobor dicsőítse a Dávid 
emlékét, .mely ta lán azon a kerek kövön fog állani, ahon-
nan tartotta hires beszédét. 

Hive, Gunnel W. [Q.1) 

1 Ugyanaz, aki az „Édes Otthon"-t irta, 

A Dávid Ferenc Egylet köréből. 
Folvó év Junius 11-én tar to t ta meg a Dávid Ferenc 

Egyletnek udvarhely köri f iók ja évi rendes felolvasó gyű-
lését r i tka szép sikerrel. A vidékről az egylet tagjai s ven-
dégek is nagy számmal gyülekeztek össze, a jánosfalvi 
hívek pedig ismert buzgó ságukná'l fogva nagy számmal 
jelentek meg a templomi ünnepélyen. 
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A gyűlés régi szokás szerint istentiszteletiéi kezdő-
dött. Péter Sándor várostfalvi lelkész volt a szónok, aki 
áhí tatos imával vezette a lelkeket a magasságba, m a j d 
meg Pál apostol I. Ivor. ley. 10, 13 a lap ján (Vigyázza-
tok, /dijatok meg a hitben) (ártott valóban a nép szivé-
hez szóló érdekes egyházi beszédet. Beszélt a hilről és 
tudásról , erről a folytonosan előtérbe kerülő kérdésről s 
ezeknek egymáshoz való viszonyáról s a hitbeli állhatatos-
ságot a bibliáiból vett sok megkapó példával kötötte a 
hallgatóság szivére. Az énekvezéri teendőkél Balázs J ános 
recsenyédi énekvezér-tanító végezte szakavatottsággál és 
buzgósággal. 

Isten lisztélel végeztével az elnökség a templomban el-
foglalván helyét az Ür asztalánál, Demeter Dénes a tőle 
megszokott jékés szónoki előadással nyi t ja meg a gyűlést. 
Beszélt Dávid Fe renc lelkéről, a hagy vallásalapító szélie-
m é r ő l melynek át kell járnia m a is a sziveket és lelkeket 
s föl kell ráznia a sokszor közönyös lelkeket tétlenségük-
ből. Majd meg fölhívást intéz a dévai Dávid Ferenc em-
lék imaházra való adakozásra . Az elnöki Lelkes és lelke-
sítő megnyíló u t á n Hermann Róza k. a. szavalta el a 
lelkes uni tár ius költőnek, Murányi Farkas Sándornak egy 
szép költeményét, igen ügyesen és1 nagy hatással. Győr fi 
Erzs ike és Rózsika pedig kétszer is ének-duettel gyönyör-
ködtették a nagysizámú hallgatóságot. Ürmös i József né tisz-
teletes asszony pedig a feminizmusról olvasott fel igen 
érdekesen és szellem csen. A nő i jogok igazsága mell elit 
tett vallomást. A felolvasásban felvetett eszmék a gyűlés 
u tán a fehér asztal mellett is tovább fűződtek s valóiban 
elragadó látvány voll, hogy a jelenlevő hölgyek a nemes 
i rányú feminista mozgalom mellett törtek lándzsát. Kiss 
Károly vargyasi áll. tanító Inczédi László «Nővér» című 
költeményét szavalta el kiváló szakértelemmel, nagy gya-
kor la t ról tanúskodó nyugodtsággal s így természetesen 
nagy hatással is. Végül Ébert András derzsi lelkész tartott 
igen. érdekes efiolvasást az «Űr napról.» E felolvasásban 
Ébert ismertette az Űrnap keletkezését, a keletkezéséhez 
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fűzött 'legendát s kimutatta, mily nagv tá jékozat lanság 
annak protestáns szempontból való megünneplése. Az 
igaz lelkesedéssel megírt felolvasás nem is tévesztette el 
hatását. 

Ezek u tán a hivatalos ügyek tárgyal tátink. Mull gyű-
lés jegyzökönyvét hitelesítik, pénztári és könyvtári jelen-
téseket tudomásul veszi a gyűlés. Dévai templomra meg-
szavaz a gyűlés 100 koronái. A tisztikar 3 évre ú j ra válasz-
talik. Jövő gyűlés Der zsben lesz. t 

E-gyűlésről örömmel kell megállapítanunk, hogy cél-
já t nem tévesztette el. Nagv voll az érdeklődés iránta min-
den i rányban. Csak így haladjunk előre, mert akkor 
Dávid Ferenc szelleme diadalmaskodni fog. (bp.) 

Az aranyostordai uni tár ius egyházikör Dávid Ferenc 
fiókegylete j ún iu s hó 11-én bágyoni egyházközségünkben 
ünnepélyes közgyűlést tartott. Vidéki egyházi és világi 
tagjaink nagyon szép Számban jelenlek meg, valamint az 
egyháziközség tagjai is, úgy, hogy a szép és nagy tem-
plom izsufol-ásig megtelt. Féltizenegy ó rakor templomba 
mentünk, ahol a gyülekezet éneke után, «a bágyoni uni-
tár ius nők szövetsége» és «Dávid Ferenc olvasó- és ön-
képzőköre» kétszólambaii énekli Kovács Imre lelkész veze-
tése mellett: *«É jnek, v iha rnak vége van» kezdetű énekel 
meglepő szépen, melynek elhangzása után Bartók Géza 
lép ,a szószékre s egy kedves, lélekből származó s lel-
kekhez szóló imát s egyházi beszédet mond. Ebben a 
régi tudomány hitével, vallásos buzgóságával kívánja fel-
öltöztetni a mai kor gyermekeit, hogy legyen meg a val-
lásosság vonzó ereje és családias kedvessége. Vonzó elő-
adása, szép, kellemesen zengő hangja mozgásba hozta a 
Szív húrjai t . 

Lőrinczy Dénes esperes1, egyleti elnök megnyitójában 
üdvözli a szép számban megjelent tagokat és közönséget, 
melyben — Ű r n a p j a lévén — kiter jedt a r ra a körmene-
tekre, melyeket ie napon a róni. katli. egyház rendez, 
külső fénnyel, pompáival s ezzel sízem beáll ítolla a mi mai 
ünneplésünket , amelyben nincs semmi csillogás, csak egy-
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szerűség, mert mi benső']eg ünnepiünk, midőn a vallás-
szabadság dicső ba jnoká ra és mar ty r já ra , Dávid Ferencre 
emlékezünk. Mi nem teszünk különbséget a napok között, 
mi minden napot ú rnap jának tar tunk. 

«Szeretlek Isten véghetetlen» c. éneket énekelte Löfi 
Boriska k. a. Máté Sándor orgonákisérete mellett szépen 
és ügyesein. 

Felolvasott Kovács Imre bágyoni lelkész «Az egyet-
értésről». 

Szavalta Szabolcska Mihály: «A hegyi beszéd» c. köl-
teményét (i ál fa 1 vi Erzs ike k. a. meghatóan, érzéssel és 
művészettel. 

Énekelt Pálfi Dezlslő, orgonán kisérte Derzsi Domokos 
lordai ig.-tanító és énekvezér. 1 

Jókai : «A csonka hős» c. költeményét slzavalta Veress 
Béla. > 

Elnöki bezáró s a gyülekezet «Egjy istenünk s egy 
magyar hazánk» éneklésével ért véget az igazán szép, 
tartalmas és tanulságos ünnepély. Azzal a benyomással 
távoztunk ez ünnepélyről , hogy ennék a vallásos és er-
kölcsös életre nevelő hatása van s ha minél .többször 
ta r tha tunk ily gazdag programmal gyűlést, lehetetlen, hogy 
népünk lelki életére is maradandó, tehát éltető hatással 
ne legyen. Adja Isten, hogy ligv legyen! Ki. 

A budapesti Dávlcf Ferenc Egylet má jus lió 16-án tar-
totta záró Fölolvasó ülését, amelyen részt vett a Főtiszt,. 
Püspök ú r lis kedves nejével, A szakadó májusi esőben 
nem sokan jöttek el; de akik1 el jöttek, azoknak nagy 
'lelki élvezetben volt részük'. Máthé György főgimnáziumi 
tanár afia «Hit, vallás, tudomány» (művelődéstörténeti váz-
latban) címen olvasott fél ; lélektani alapon fejtegetve úgy 
az egyik, mini a más ik hata lmas faktornak eredetét és 
az emberiség ha ladásában kifejtett munkáját . A hit egy-
kor tudomány volt s jön idő, amikor a tudomány is 
csak egy újabb, t isztább hitnek lesz a szegletköve. Az 
idei felolvasások sorozatát Faluvégi Áron alelnök zárta 
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be néhány keresetlen szóval, köszöntve egyúttal a gyüle-
kezetben megjeleni főpásztor!. A Kőliszt. Püspök úr atyai 
á ldását adla a gyülekezetre s eközben egész formás szó-
noki beszédei mondot t errő'l a nagy kérdésről : «Mi az 
élet? Érdemes-e élni?» Az életet úgy állította oda, mint 
a Teremtőnek teljesítendő szolgál altételt. Payer Margit 
operaénekesnő művészi éneke s Krauszl ú r sajátszerze-
ményü orgonaábrándja i és a fehér asztal mellett töltött 
kellemes találkozó .tették ezt az estét is m indnyá junk ra 
nézve lem'l ékezetessé. (Főtiszt. Püspök úr (az 'áldozócsütörtöki 
konf i rmációi -ünnepély alkalmával is buzdító beszédet inté-
zett az i f jakhoz, akik szép számmai (29) sorakoztak az 
Urasztalához. 

Az unitárius ifjúság a tornatelepen. 
Ma 'már olt járunk, hogy nemcsak mond juk , hogy ép 

testben lakik ép lélek, hanem csináljuk is, hogy úgy le-
gyen. Gyönyörűség és benső lelki élvezet volt lát ni eze-
ket a tanuló f iukat , a legkisebbet is a legnagyobbat is. 
Mindenik tudta, hogy ő számít. Érezte, hogy tőle is függ 
a zászló megtartása vagy elveszítése. Mindenik legjobb 
erejét, ügyességét vitte a csatába. Majdnem mindenik na-
gyobb volt önmagánál . Tisztelétünk lobogóját meghaj t juk 
nemes i f júságunk előtt s bemutat juk a jelen évi verseny 
eredményét . 

A tornaverseny, nap ja i : má jus 17 és junius 18. A részt-
vett tanulók száma 1600 (kath., ref., uni tár ius főgimnáziu-
m o k , tanítóképezde és polgári iskola). 

A selyemzászlót az idén is i f júságunk négy felső osz-
tálya nyerte 134 ponttal, második lett a ref. főgimnázium 
117 ponttal. A serleget, az idén létesített vándordí ja t , inté-
zetünk négy alsó osztálya nyer te 65 ponttal, második lett 
a polgári fin,iskola 24 ponttal. 

Súly dobás. Csécs Sándor VI. o. I. egy első díjat 17.63 
m.-re l ; Patakfalvi Károly VII. o. t. egy elsőt 1.8.98 m.-rel; 
Péterf i Jenő VIII. o. t. egy második dí ja t 18.32 m.-rel; Má-
jai F e r e n c VI. o. t. egy ha rmad ika t 15.93 m.-rel. 

Síkfutás. I lavas Sándor I. o. t. egy második dí jat ; 
Kónya Zoltán II. o. I. egy elsőt; Máté Zsigmond III. o. t. 
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egy 'másodikat; Kerekes Sándor IV. ©. t. egy másodikat ; 
Gyulai Ferenc VI. o. t egy ha rmadika t ; Murvai Árpád 
VII. o. t. egy elsőt; Péterfi Jenő VIII. o. 1. egy elsőt. 

Rúdmászás. Havas Sándor I. o. t. egy elsőt; Reichert 
Antal (I. o. I. jegy ímásodikat; Szász Halites II. o. t. egy máso-
dikat, Kovácsi Gyúlja 71. o. t. egy ha rmadika t ; Székely 
András III. o. I. egy elsőt, Máté Zsigmond III. o. t. egy 
másodikat ; Koncsag Viktor IV. o. t. egy elsőt. 

R\ötélm\á$zás. Csongvai József V. o. t. egy elsőt; Csécs 
Sándor VI. o. t. egy elsőt. 

Függeszkedés klc/élen Szász Mihály VII. o. t. egy má-
sodikat; Pélerfi Jenő VJII. o. t. egy másodikat . 

Magasugrás. Gelei Antal VII. o. t. egy másodikat 118 
em.-rel; Veress Zoltán VIII. o. t. egy elsőt 1G0 cm-rel (a 
legjobb ugrás valamennyi versenyző között). 

Staféta fűtés. M ind két stafétánk, úgy az alsóosztálybeli 
(Havas Sándor, Kónya Zoltán, Máté Zsigmond és Kerekes 
Sándor) , mini a felső osztálybeli (Gyulai Ferenc, Murvai 
Árpad, Lörinczi Mihály és Péter fi Jenő) első lett. 

Köl él hú Ms. Intézetünk I—IV. o. csapata második lett; 
az V VIII. o. csapatunk legyőzvén az összes intézete-
ket, első lelt. 

Füleslabda. A mi csapatunk győzött az összes csa-
patokkal szemben. 

Kútija. Int ézel ü n k h arra ad i k I ett. 
Football. A mi csapatunk első lett. 
Ezüst émi','1 kaplak: Lászlóczky Samu, Székely Ti-

bor, Ütő Endre V. o. t.; Csécs Sándor, Gyulai Ferenc, 
Májai Ferenc VI. o. !.; Gelei Antal, Murvai Árpád, Patak-
falvi Károly VIII. o. I ; Lőrinczy Mihály, Péterfi Jenő, 
Sári József VIII. o. I. mini a lóverseny 12-es csapata. — 
Távolugrásban. Murvai Árpád VII. o. t. és Péterfi Jenő 
VIII. o. l. — .1 sálgdobásban. Csécs Sándor VI. o. t. 
és Pal a k falvi Károly V I o . t. — A rádmászásban. Havas 
Sándor I. o. 1.; Székely András III. o. t.; Koncsag Viktor 
IV. o. t. •— Kötélmászás1}®n. Csongvai József V. o. t., Csécs 
Sándor VI. o. t. — A magasugrásban. Veress Zoltán MII . 
o. l. — A staféta futás lm n. Havas Sándor I. o. (.; Kónya 
Zoltán II. o. t., Máté Zsigmond III. o. t., Kerekes Sán-
dor IV. o. t., Gyulai Fe-enc VI. o. t., Murvai Árpád VII. 
o. I., Lőrinczy Mihály és Péterfi Jenő VIII. o. t. 

Bronzérmet kaptak: a súlydobásban Péterfi Jenő VIII. 
o. t . ; a s íkfutásban: Havas Sándor I. o. t., Máté Zsigmond 
III. o. t., Kerekes Sándor IV. o. t.; a rúdmászásban: Réi-
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chert x\ntal I. o. t., Szás^ Balázs II. o. t., Máté Zsigmond 
III. o. L.; függeszkedés kötélen: Szász Mihály VII. o. t , 
Péterf i Jenő VIII. o. f.; magasugrás: Gelei Antal VII. o. 
t.; a footballversenyért . Molnár Miklós II. o. t., Gyáni Ist-
ván, Máté Zsigmond III. o. t.; Barabás József, Csorbics 
László, E rdőd i Károly, Kovács Pál, Lászlóczkv István, 
Nagy Sándor, Tana Sámuel és Vernes Gyula IV. o. t.; a 
fü les labda já tékban: Ütő E n d r e V. o. t . ; Májai Ferenc VI. 
o. t . ; Murvai Árpád, Nagy Márton, Patakfalvi Károly VII. 
o. t.; Bartalis Áron, Lőrniczy Mihály, Péterf i Jenő, Sári 
József és Szász Ferenc VIII. o. t. 

Az érmeken kiviil intézetünk még négv díszokleveleit 
is kapott. Iskolánk első tisztelettárgyát (bőségszaru, bronz-
tárgy) Péterf i Jenő VIII. o. 1. nyerte, a másodikat (lovag, 
bronzszobor) Murvai Árpád VII. o. t. 

Elismerés illeti László Gyula torna tanár t a kitartó 
Munkáér t és lelkes vezetésért. 

Temetési szokás falun. 

Általánosan ismeretes az a népszokás, amely szerint 
temetéskor — midőn a pap az "új s í rhan t felett néhány 
szóban búcsút mond az elköltözöttnek — a gyülekezetből 
a gyászolók 'megbízottja, az úgynevezett »gazda« válasz-
adással megköszöni a belsőemberek szolgálatát, elmél-
kedvén ő is a halottról is. 

Egy ilyféle választ óha j tok az a lábbiakban közreadni, 
aminek jellemző érdekességénél fogva ká r volna homály-
ban 'maradni s nyomdafestéket nem kóstolni. 

A derék öreg jelzett válaszbeszédje így hangzik: 
Adjon Isten jó napo t tisztelendő U r a k ! 
Minthogy a bölcs Ur-Istennek végzése dekré tuma az 

vala, hogy porból lettünk és porrá, keli. lennünk s ezen 
seilten lei ál su j t á Ádám atyánk fejéhez is, ez beteljese-
det t eme keresztény a tyáukf ián és mi érezvén magunkat 
tehetetleneknek a végtisztesség tételére, fordulunk a tisz-
teletes urakhoz. A tiszteletes Urak ami hivatásunkat nem 
vetették meg és fölkarolván a háztól, elvitték az anya-
szentegyházba, ahol énekszó kísérete mellett a tiszteletes 
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úr elbeszél te az <"> élete sorsát és onnan újból felkarolva, 
kiliozluk te néma temetőbe, ahol a földnek, az ő anyjá-
nak játadtuk. 

Teste nyugodjék a s í rban s lelke üdvözöljön a boldog 
lelkek társaságiában. Tisztelendő uraka t pedig Isten segélje 
meg, hogy mind ily, minid hasonló cimű eseményekben 
számos és számtalan esztendőben szolgálhassanak. 

Közli: Patakfalvi Zsigmond. 

Egyházi és iskolai mozgalmak 

Virág a templomban. A kolozs-
vári unitárius templomot áldozó-
csütörtökön a konfirmáció alkal-
mával szépen kidiszitették virággal 
a konfirmáló növendékek Mi illik 
jobban a zsenge ifjúsághoz ? A 
konfirmációban 53 íiu és leány vett 
részt. Kedvesek voltak, jól meg-
feleltek a kérdezésekre és szépen 
énekeltek, imádkoztak. A templo-
munk virágdísze immár nem fog 
hiányozni egészen a késő őszig. 
A templomba buzgó aszonyaink 
és leányaink hozzák s innen a 
kórházi beteg nőknek viszik. 

Festett székek a dévai Dávid 
Ferenc-emlék imaházban. Kolozs-
várt az az eszme vetődött föl nő-
ink között, hogy a Déván építendő 
imaház fafölszereléseit a mi ipar-
művészeink megfesthetnék annak 
idejében. Ürmössy Jcnőné, a ki a 
kövendi mennyezetet újra festette 
és javította, örömmel fogadta az 
eszmét és két segítője dr. Boros 
Györgyné és dr. Hintz György né 
azonnal jelenkezett is. Bizonnyal 
lesznek mások is, akik fölkarolják 

az eszmét s részt vesznek a mun-
kában. Érleljük ezt az eszmét is. 
Sok olyan járuléka van egy ima-
háznak, a melyek az áldozatra 
kész lelkeket elláthatják gonddal 
és emlékezésre méltó munkára 
sarkalhatják. 

A vasárnapi iskolában lelké-
szeinknek kiváló anyagul fog szol-
gálni a dévai Dávid Ferenc imaház 
érdekében megindult hazai és kül-
földi mozgalom Jó lesz megszív-
lelni a Montreali kisleányok sikerét 
(levél fennebb). 

Értesítők. A kolozsvári unitá-
rius teológiai intézet értesítője 
Csifó Salamon dékán szerkeszté-
sében megjelent, s a rendes tar-
talmon kivől közli a dékán meg-
nyitó beszédét, Gálfi Lőrinc tanár 
értekezését: a történelem Jézusa 
cím alatt. Nevezetes gyarapodása 
volt az évben a teológusok mun-
kásságára fordítható alapjainknak. 
Székely László nyug. lelkész, iÍja-
ink és intézetünk nemeslelkü ba-
rátja 2000 korona alapítványt tett 
pálya és jutalomdijakra. Az alapitó 
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levélben ezt írja: Mivel nemcsak je-
les tanulókból lettek egyházunkban 
kiváló jellemmet biró lelkészek a 
jutalomdíj odaítélésének, bár előnyt 
biztositok, nem feltétlenül kívánom 
a jeles előmenetelt. Itt az igazi jó 
magaviseletet kívánom jutalmazni, 
mellyel a szerénységet, az aláza-
tosságot, az ember becsülést s az 
ezekkel párosult lelkészi önérzetet 
óhajtom fejleszteni és ápolni, an-
nak a régi elvnek hódolni, hogy 
ma is „többetér egy véka erkölcs 
egy köböl tudománynál". Pálya-
dijakat nyertek az évfolyamán: 
Sigmod József (50 K), Báró József 
(20 K), Báró József (30 K), Csiki 
Gábor (50 K), Sigmond József (40 
K), Bedő Miklós (50 K), Báró Jó-
zsef (50 K), Sigmond József (50 
K), Sigmod József nyerte a Paget 
angol pályadíjat (200 koronát) és 
a külföldi angol ösztöndíjat. 

Dr, Ilosvai Lajos közokt. mi-
niszteri államtitkár kolozsvári fő-
gymnasiumunkban tett volt érett-
ségi vizsgát, minek elismeréséért 
is hálából szép alapítványt tett és 
közelebbről hivatalos minőségben 
is meglátogatta s kedvesen emlé-
kezett vissza egykori tanáraira. 

Uj papok Az unitárius teológiai 
intézetben szakvizsgálatot tettek 
és lelkészi pályára lépésre följogo-
sitást nyertek: Mátyus Gergely, 
Sigmond József, Bedő Árpád, Bedő 
Miklós lelkészjelöltek. Lelkészka-
runk lelkes és lelkiismeretes tagok-
kal fog gyarapodni. Sigmond Jó-
zsef Manchesterbe megy az ottani 
teol. akadémiára tanulmányait foly-
tatni. 

A dr. Nyiredy Géza emlékét 
tisztelői és barátai egy iskolai 

alappal örökítik meg. Az alapra 
dr. Gál Kelemen igazgató kezéhez 
Kolozsvárra máris 1300 koronán 
felül gyűlt be. Az E. K. Tanács 
is 100 K-val gyarapította koszorú-
megváltás címén. Az E. K. Tanács 
az Iszlai Márton alapítványához is 
megszavazott 50 koronát. 

A dévai Dávid Ferenc ima-
házra adakozásnak máris sok ked-
ves emléke van, de napról napra 
több lesz. Legújabban Budapestről 
az evangelikus egyház egyik tagja 
Schulek Géza ügyvéd ur 15 koro-
nái küldött be „szeretettel és tisz-
telettel s ez emlékműnek min^l 
tökéletesebb sikerülésére vonatkozó 
legjobb kívánásokkal". Fogadja 
szivélyes köszönetünket az össze-
gé r t s a j ó k i v á n á ^ é r t . 

I Halmágyi Károly | tordaturi 
nyug. unitárius lelkész elhunyt 
junius 3-án 75 éves korában. A 
régi gárdához tartozott, szelid lelkű, 
odaadó hű munkás volt. Gyönyö-
rűségét lelte abban, hogy körülte 
mindenek ékesen és jó rendben 
folyjanak. Szeretet és közbecsülés 
környezte eletében s elismerés 
kisérte sirjába. Halmágyi János 
lelkészünk édesatyját gyászolja a 
néhaiban, aki gyermekeiben hasz-
nos munkásokkal gazdagította a 
hazát. Tiszteletünk és szeretetünk 
őrzi emlékét. 

Deréki Gyuláné Báró Győrffy 
Róza nagy alapítónk arcképét 
immár néhai férje rendeletéből, a 
család megküldötte egyházunk ta-
nácstermébe, a mit az E. K. Ta-
nács meleg köszönettel és örömmel 
fogadott. A tanácsteremben immár 
négy nő arcképe díszeleg. Dersi 
Jánosné, a nagy alapító édes anyja 
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Richmond Anna Amerikából, Konc 
Judit alapitó és Dereki Gyuláné. 

Elhunytak. Varga Dénesné, sz. 
Májay Ivánka, tordai volt igazga-
tónk neje és kolozsvári főgimn. 
tanárunk dr. Varga Béla édes anyja 
elhunyt junius 16-án. Több év 
óta sínylődött és szenvedett a 
kedves nő. Részvétünk kiséri. 

A süketdemeterfalvi unitáriu-
sok imaházat szeretnének építeni. 
Pénzt is gyűjtöttek rá. Az E. K. 
Tanács óhajtása az, hogy a szom-
szédban levő hitrokonokkal egyet-
értőleg járjanak el. 

Nyilvános köszönet. Nagysá-
gos Szigethy Istvánné, kir. tábla-
biróné, szül. Albert Anna űrasz-
szony, szülőföldjére való vissza-
emlékezése és családja ősi hagyo-
mányaihoz való ragaszkodása je-
léül a bölöni unitárius egyházköz-
ség részére egy himzett fehér 
moirée urasztali terítőt adományo 
zott. Szép hagyományok szép kö-
vetése ,e cselekedet, melyről hisz-
szük, hogy példaadásul szolgál 
minden bölöni unitárius hivőnek. 

Fogadja adományozó úrasszony 
e helyen is hálás köszönetünket. 

Bölön, 1914. május hó. 
Löfi Ödön, 

unitáris lelkész. 

Tanárjelölt, ki a német nyelvet 
is beszéli, magántanitást vállal 
méltányos föltételek mellett Ko-
lozsvárt. Bővebb tájékozást nyújt 
lapunk szerkesztősége. 

Székelyország (Székelyudvar-
hely) Csik, Háromszék, Maros-
torda, Tordaaranyos és Udvarhely-
vármegyék pártoktól független, 
székely érdekű újsága a székely-

ség előharcosa. Szerkeszti s kiadja 
Betegh Pál laptulajdonos. Előfize-
tési ára egész évre 10 K, félévre 
5 K, negyedévre 2'50 K. Célja a 
székelység önvédelmi összetömö-
ritése a szélrózsa minden irányá-
ból s a , Mindnyájan egyért s egy 
mindnyájáért" testvéri törekvés 
alapján, a nemzetföntartó elem 
boldogulásának forrásait feltárni. 
Mutatványszámot bárhova küld a 
Székelyország kiadóhivatala Szé-
kelyudvarhely, Kossuth-utca 31. 
Telefon 15. sz. 

Szerkesztői üzenetek. Ü. Csak örven-
dünk annak a helyes elhatározásának, 
hogy a jövő tanévben a Pap Domokos 
„Dávid Ferenc" életét az egyháztörté-
netem tanításával kapcsolatban olvasó 
könyvnek fogja használni. A. D. F. F. 
ilyen célra 40 fillérért fogja adni, ha 
a vallás tanára egyszerre rendeli meg 
tanítványainak. Isten is van,, annyi 
bizonyos, de az ilyen „is-es" vers nem 
erősíti a hitet. Sz-Zs. A „redactióban" 
nincsen baj, de az van az Fxpcditions 
bureauban a redactio állandó bosszú-
ságára. Minden fölszólamlást azonnal 
útba igazítunk, de ellenőrizhetetlen ba-
jok könnyen fordulnak elé. A. D. F. E. 
fiók egyletei pénztárnokát tisztelettel 
kéri a kiadóhivatal, szíveskedjenek be-
jelenteni mind azokat, akik a mult 
1913. évtől visszamenőleg hátralékban 
vannak tagdíjaikkal, mert a választ-
mány az Unitárius Közlöny küldését 
szándékozik beszüntetni mindazoknak 
a tagtársaknak, a kik tagdíjukat nem 
fizették be. A tagság és a tagsággal járó 
kötelezettség továbra is fönn marad, 
mindaddig a míg a tag az Öt év lejár-
tával kilépését nem jelenti be a köri 
titkárnak. 
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A dévai Dávid Ferenc imaház aranykönyve. 
Ötödik közlemény 

50. Borbély Sándor igazgató Vácz 138. sz. iven. 4 K 
40 f. Borbély Sándor igazgató 2 K, Mihály Zsigmond ny. 
fegyőr 60 fi'llér, Mikó Lajos ny. fegyőr 1 K, Scháeffer 
M. 40 fi l lér, N. N. 40 fillér. 

51. Máté Jájnos ny. kjző Vargyas 211. sz. iven 10 K. 
52. Nagy Gyula tanár Kolozsvár 99. sz. iven 33 K. 

Nagy Gyulámé 2 K, Buday Gyula Bp est, IV. Eskütér 2 K, 
Osiztián Károly, Kovás its Péter, Nagy Miklós, Bornem-
issza Gyula, Faragó Miklós, Bardócz János, Stüx József, 
G. K. Torda , Kerekes Samu Kolozsvár, B. Perczel Vilmos, 
Gróf Mihály Torda, Kozma Kolozsvár, Gártos Antal, Mur-
gan, M át tér Frigyes, Prinez, dr. Máirkovies, dr. Férbes, 
dr. Baró thy Torda 1 — 1 K, Bors Mihály Szind 5 K, Ke-
mény Gábor, Száva Kristóf, Fogarasy Géza, Gegesi Jó-
zsef 1—1 K. 

53. Nagy Albert p. ü. számtanácsos Torda 211. sz. 
iv 3 K 80 1'. Bocz Géza p. ü. számvizsgáló 1 K, Csckme 
Endre p. ü. számvizsgáló 40 f., Csegezy László p. ü. szám-
gyak. 1 K, Kassay Miklós p. ü. számtiszt 40 f., Nagy 
Albert p. ii. számtanácsos 1 K. 

54. Dr. Szolga Ferenc tanár Székelykeresztur 110. 
sz. iv. 20 K. 'Megyei takarékpénztár f iókja Székelykeresztur 
10 K, Márton Ferenc pénztári könyvelő 1 K, Ajvász Kris-
tóf kereskedő 2 K, dr . Viola Sándor ügyvéd 2 K, Szent-
györgyi Mózes pénzt, könyvelő 2 Iv, dr. Szolga Ferenc 
2 és ne j e 1 Iv. 

55. Józan Miklóstól, unitárius esperestől Péter József 
névaláírásával isizámozatlian iven 24 K 70 fillér. Dimény 
Zsigmond Vécses 1 K, Bi'ller Lajos borbélysegéd Buda-
pest, Ü'llŐi-ut 83. I. 15, 2 K, I m r e József ' 2 K, Inczefi 
János 1 K, Marosi Dénes 20 f., Varga János 10 T., Ta-
más Márton 20 f., ( iáspár Ferenc 30 f., Körösfőy János 
20 f., Gyöngyösi Sámueil 20 f., Pap József Tarcsafalvi La-
jos 20—20 fillér, Pé ter Pál, Boldizsár Ferenc 10—10 f., 
Benkő Albert 20 f., Kobori Dénes 30 f., Birtalan Lajos 
30 f., Péter József nyugdíjas 2 K, Szász Lajos 40 f., Nagy 
Dénes 40 f., Marosi Pál mindenes 20 f., Birtalan Márta 
mindenes 1 K 20 f., Birtalan Bakhel 40 f., Gyöngyösy 
Dénes földmives 30 f., Kampf István nyűg. dí jas 40 f., 
Szász J á n o s gyári munkás 20 f., Szász Gábor gyári mun-
kás 20 f.. Szász Miklós 20 f., Szőke György 1 K, Sófalvi 
Mózes gyár i munkás 20 f., Nagyobb József 60 f., Kovács 



— 136 — 

Ferenc 50 f., Vasas István 60 f., Pap Pál 60 f., Kat i Já-
nos 40 f., Bálint Lajos 10 L, Fazakas Vilmos 20 I'., Ber-
talan Albert 40 L, Szász Már ton 40 f., Szász Birike 1 ÍK, 
Pál Ily Venczel 80 I'., Halmágyi József 20 f., Lukács Fü-
löp 10 f., Máté fi Dénes 1 K, Szász Lajos 40 f., Nagy La-
josné 30 f., Nagy Sándor 1 K, Beiíezédy János 50 í. 

56. (íá'í L a j o s g. intéző Gel na 297. sz. ivén 5 K. 
57. Kádár Lajos nyug. tanító Sz.-laborfalva 4L sz. 

iv. 8 K. Kádlár La jos és neje 1 1 K, Kádár Sándor unit. 
taní tó Sepsikőröspatak l K, Szenes T a m á s 1 K, Deák Jó-
zsef 50 f., Göncz Mihály lelkész, Berde Mihály l - l Iv, Da-
vanyik Dávid 50 f., Berde Ferenc ny. tanító 1 K. 

58. Máté Lajos uni tár ius lelkész Fi r tosvára l ja 300. 
sz. iv. 76 K 50 fillér. Máté L a j o s lelkész 2 K, József J ános 
énekvezér és tanító 1 K 50;f., Demeter Mózes földműves 
gazd., Pál Márton, Bálint Simon föild'mivesek, Pántéin rit-
te r Gusztáv szerélő Marosvásárhely, Andrlás Ferenc, An-
drási Lajos, András József, Páll Simon, Pál Mózes, Já-
nosi Mihály, GyöiTy Márton, Sófalvi Áron, Jánosi Mózes, 
Deák Simon, Györfi Mihály, Demeter Lajos , Kelemen Mi-
hály, Jánosi Gyula, Györfi Ferenc, Pál A. Ferenc föld-
mívesek 1—1 K, Pál A. József 50 f., Deák Márton, Már-
ton József, Márton bereue föld mi vese k" 1—1 K, Deák Sán-
dor 50 1'., András i Mózes 1 K, Deák Dánie l 50 I'., An-
d rá s Zsigmond, Szederjén Mihály, Andrá s i Sándor 1 - í 
K, Deák József 50 f.. Deák Sámuel, Jánosi István, Bá-
lint István, Andrájs Mózes, András Samu 1—1 K, Deák 
Mihály 50 f., Bálint József, Bálint Mózes temp., Bálint 
J ános 1 1 Iv, Korda Sándor 50 1'., Báliilit Sándor 1 K, 
Balog István 50 L, özv. Bálint Mózes né, Bálint Mihály 
fdső , Bálint Ákos, Jánosi Ferenc, Tod'ó József, Márton 
Sándor , Bálint Mihály belső 1 1 K, id. Deák Sándor 
50 1, Korda Mihály 50 f., Bálint Márton LK, Deák Já-
nos 50 f., Már ton Lajos 50 f., Márton József 1 Iv, Ive-
lemen János, I lyes Dénes, Deák Zsiga, Deák István 50 
50 f., Kocs Sándor , Demeter Márton, Pál tamás Zsigmond, 
Bálint Ambrus 1—1 K, Sófalvi Sándor 50 f., Bálint Sa-
lamon 1 Iv, Korda József 50 f., ifj. Márton Sándor LK, 
Korda Rózsi, Sófalvi La jos 50 -50 f., Bálint Imre, id. 
Báliiíft Mihály 1- -1 K, özv. Keresztes Jánosnó 50 1'., föld-
mívesek, Fi r tosvára l ja i egyh'ázközsiég 10 K. 

59. Dr. Boros Györgytől, Herford Brooke Helén kis-
asszonytól a Bril l Unitár ius nők szövetségének gyűjtése 
311 K 48 fillér. 



Egyházi, iskolai és mindennemű nyomtatvá-
nyokat azonnal készit 

„ C O R V I N E U M " 
= nyomdavállalat = 

Kolozsvár, Kossuth L.-u. 10. sz. Telefon 12-05 

(Néptanítók Lapja 20. sz.) Figyelmeztessük a 
tanítót ezen hirdetésre, meg fogja köszönni. 

A m. kir. vallás- és közokt. miniszternek 5772/1914. 
Vl/a sz. a. kelt rendelete tárgyában : 

(Uj) végbizonyítvány 
Az elemi népiskola hatodik osztálya záróvizsgáján kiadandó. 

Merített papiron, a magyar címerrel, 100 drb K 4*— 
Másodpéldányok (lyukasztva) 100 drb K 3'— 
Tömb a másodpéldányoknak való átfüzésére (1—1 

tanévnek) a lepecsételésre való zsinórral és cím-
kével ellátva ; K —-20 

Tanügyi utmutató, irta dr. Ősz Béla és Pethes Sándor.. K 41— 
Vezérfonál a tananyagbeosztáshoz, I. II. III. IV. V—VI. 

oszt. és I. II. III. ismétlő. (Több állami tanító)... .K 10'— 
Ezekhez űrlapok 1—1 füzet K —-50 
Vizsgalap, 100 drb K 1 — Szorg. kitűnt, jegy 100 db K 10 — 

Iskolai rendtartási naplók kiadóhivatala 
t r e s i a i o z z i Budapest VII, Ilka-utca 26. szám 



1 1 B i l l g i i a B B 8 B I B i B l l i l B B l B l l l l B B i 
£3 

cn 

Copvineum nyomdavállalat 
Kolozsvár, Kossuth Lajos-u-10. 
Ajánlja modern újdonságokkal, hangjegyek-
kel, szedőgépekkel és a technika legújabb 
vlvmányu gyorssajtóival felszerelt müinté-
zetét iskolák, egyházak, egyesületek, intéz-
mények, magánosok, ipartelepek, keres-
kedők, gyárak, gazdaságok, pénzintézetek, 
stb. részére szükséges mindennemű nyom-
tatványoknak Ízléses kivitelben való gyors 
előállítására. Egyetlen megrendelés, legyen 
az a legkisebb vagy a legnagyobb, min-
denkit meggyőz az árak rendkívüli olcsó-
ságáról s a munka kifogástalanságáról.— 

I B B B B B S B Ü B B B B 1 B B B B H S i H B B B l i l B B B B 

Ú j d o n s á g o k : 
A kálvinizmus lényege. 

Irta: Dr. Kuyper Ábrahám. Fordították: Csűrös 
József, Czeglédi Sándor. Bevezetéssel ellátta: 
Sebestyén Jenő theol. m.-tanár. (A Kálvin-Szö-
vetség kiadása.) Ára K 3 50 

A keresztyén liturgia fejlődésének s mai 
reformjának rövid áttekintése. II. kötet. 

Irta: Dr. Nánássy Lajos. Ára K 1'20 

Obscurus emberek levelei. 
Epistolae obscurorum virorum. Ford.: Barcza 
József. Ára K 4"— 
Kaphatók: 

K ó k a i L a j o s k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 
Budapest, IV, Kamermayer Károly-utca 1. 

Nyomtatta a Corvineum nyomdavállalat Kolozsvár. 




