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Az orsz. iparegyesületi ezüst disz éremmel kitüntetve. 

Braun Mihály 
HANGSZERKÉSZÍTŐ MESTER, 

a kolozsvári zeneconservatórium szállítója. 
f/" r>1r)'7,\7lrít' F i n o m hegedűk, violák és cse l lók 

i \ U L U /C o U U r , kész í t é s i műterme. Valódi olasz , 

Wesselényi Miklós-u. 18. 
A l e g n e h e z e b b j a \ i t á s o k r r ü v é s z i e s kivitelben e lkészí t tetnek. 
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I ne 
az 

tévessze el Hhineh bőrönd hell, 
Wesselényi Miklós-utca S. ?z. 
Ajánlja saját készítésű utazó és kézi HOhlstOCb fflátÉ 
bőröndéit és kosarait olcsó árakban. bőrönd-gyáros. 
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indenféle könyvnyomdai 
munkákat; modern ki-

I m ß ^ m állitásban, gyorsan és 
j u t á n y o s á r a k é r t készít az 

„Ellenzék"- Nyomda 
Kolozsvárt, Szentegyház-utca 22, 
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Uni tár ius Közlöny 
A V A L L Á S O S É S E R K Ö L C S Ö S É L E T É B R E S Z T É S É R E 

KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. 

& 

SZERKESZTI 

Dr. BOROS GYÖRGY. 

T A R T A L O M : 

Miért kell, hogy tagja legyek 
a Dávid Ferencz Egylet-
nek ? 

A szerkesztő asztaláról 
Újévi hangok Báró Petrichevich 

Horváth Kálmán 
Szeretlek, imádlak. Tarcsafalvi 

Albert 
Három napig a föld alatt Mó-

zes Mihály 

Egyleti tagok és előfizetők az uj év első hónapjaiban küldjék 
be csekély dijukat s csatlakozanak a „Unitárius Közlöny" 

pártolóihoz. 

Többeknek egy mutatványszámot is kül-
dünk, hogy barátjuknak elhüldhessék, 

[1 Veress György (nekrolog) B. 9 
Ll Levél a szerkesztőhez Péterfi 

1 [] Zsigmond 11 
2 n Abrudbányai levél. Egy katho-

U likus 12 
6 rt Unitárius imádság. Medán Endre 13 

u Irodalmi pályázat 14 
7 f i Egyházi és iskolai mozgalmak 15 

H Szerkesztői üzenet 16 

NYOMATOTT AZ »ELLENZÉKE-KÖNYVNYOMDÁBAN KOLOZSVÁRT. 



Az „Unitárius Közlöny" pártolói. 
Az uj esztendő örömmel és jó kedv-

vel kezdjük meg, mert olvasóinknak alább 
következő diszes sora mutatja, hogy az 
„Unitárius Közlöny"-ért szivesen áldoz-
nak. Köszönjük az elöljáróknak s kérünk 
mindenkit, hogy bármily csekély összeg-
gel csatlakozzék. Buzgóságból önkéntesen 
adakoztak: 

1. Báró Petriehevich Horváth 
Kálmán 50 K 

2. Arlov Viktorné Sopron 2 sze-
gény helyett 4 K 

3. Boros György Ladamos 4 K 
4. Röszner Valéria Nagybánya 2 30 K 
5. Dr. Hankó Domokos 20 K 
6 Firtos Dénes Beszterce . . 2 K 
7. Pákei Lajos Kolozsvár 30 K 
8. Dr. Ferenczi Géza képviselő 5 K 
9 Ifj. Pataky László képviselő 

(igéret) Dézsfalva 10 K 
10. Gyulay Árpád Kolozsvár 5 K 
11 Dr. Kozma Endre Székely-

resztur 5 k 
12. Létay Gábor Lúgos 5 K 
13. Berde F e r e n c jb i róFogaras 2 K 

14. Szentannai Sámuel . . . . 2 K 
15 Pap Mózes igazgató-tanár 3 K 
16. Ekár t Andor lelkész 1 K 
17. Kiss Sándor esperes 5 K 
18. Vaska Béla lelkész Kökös 1 K 
19. Vári Albert lelkész 2 K 
20. Orbók Ferenc Kolozsvár 2 K 
21. N. N. főtanácsi t ag 3 K 
22. TJrmösi Károly l e l k é s z . . . . 1 K 
23. Dr. Boros György Kolozsv. 10 K 
24. Kovács József Kolozsvár . . 2 K 
24. Péterfi Zsigmond Kolozsvár . 17 K 
25. Özv. Gál Sándorné Valaszút. 2 K 
26. Dr. Hintz Györgyné Kolozsvár 5 K 
27. Pál Miklós Lúgos 1.20 K 
28. Perczel Ferencné Budapest . 42 K 
29 Balázs János Szentháromság. 1 K 
30. Nagy Béla Kiaszna 10 K 
31. Dr. Fleischmann Manóné és . 

leánya Budapest 6 K 
32. Józan Miklósné Budapest . . 4 K 
33. Boér Gergely Kolozs ár . . . 10 K 
34. Ürmösi József lelkész 2 pél-

dány Unitárius Közlönyt . . . 4 K 
K 209 50 

Ékszerek, ezüstnemiiek, órák, angol, 
francia, Würt temberg! és berndorf i 
: : : : különlegességek : : : : 

a legjutányosabban beszerezhetők 
angol rendszer szerint = 

Sárgáján os 
ékszerész s «gyházi szerek műintézetéből 

H0L0Z5ÜÍR, MÁTYÁS KIRÁLY-TÉR 13. 
Tájékozta tásu l 2 0 0 0 á b r á v a l ellátott á r j e g y z é k 
ngyen és bérmentve. — Ékszerek- , ó rák - , ezüst -
nemüekből stb. v a l a s z t é k o t is készséggel küld. 

A nők f igye lmébe . Több izben tapasztaltuk, hogy nőink közül sokan 
szeretnék megszerezni a »Szivemet hozzád emelem« női imádságos könyvet, 
de az árát igen magasnak találják. Minthogy az Írónak és kiadónak az volt 
a főcélja, hogy minél több nő találjon benne lelki vigasztalást és enyhületet, 
az érdekeltek figyelmébe hozzuk, hogy ha egy községből egyszerre legalább 
öt példányt rendelnek, egy példány ára 2 kor. 40 fillér helyett 2 kor. lesz 
s a postai költséget is a kiadó fizeti. Az imakönyv nagyon tartós és diszes 
teljes vászon kötéssel van ellátva. Bőrkötés 6 kor., selyem és bársony 10 kor, 
gyönyörű bőrkötés 14 korona. Ajándéknak bármelyik alkalmas. 
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U N I T Á R I U S K Ö Z L Ö N Y 
A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C S Ö S É L E T É B R E S Z T É S É R E 

Kiadja: 
A DÁVID FERENCZ-EGYLET. 

Szerkeszti: 
Dr. BOROS GYÖRGY 

Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér. Egy szám ára : 
24 fillér. Egyleti t a g o k , 5 évi kötelezettség-

gel, egy évre 2 koronát fizetnek. 

Minden pénz Gálfi Lőrincz egyl . pénztár-
ig nokhoz küldendő Kolozsvárra. - Hirdetések 

jutányos árban fölvétetnek. — Kéziratokat 
n e m adunk vissza. 

Miért kell, hogy tagja legyek a Dávid Ferenc-
Egyletnek? 

• 

Azért, mert a hit- és lelkiismeretszabadság nagy apostolá 
nak a nevét dicsőíteni kötelesség. 

Azért, mert a Dávid Ferenc-Et*y!et a vallásos békét, a 
felebaráti szeretetet, a felvilágosodást s a hittel párosult mive-
lődést munkálja. 

Azért, mert a Dávid Ferenc-Eiíylet szívesen lát körében 
bármely egyházhoz tartozó egyént, férfit és nőt s örömest 
munkáikod;1.: ve1? ? tehát a maga körében megvalósította 
az egység és egyenlőség magasztos evangéliumát. 

Azért, mert a Dávid Ferenc-Egylet tagjainak a csekély 
tagdíjért még lapot (Unitárius Közlöny, havi lap) is küld, amely 
hasznos, épületes olvasmányokat, tudósításokat közöl előkelő 
íróktól. 

Azért leszek tagja a Dávid Ferenc-E gyletnek, mert azzal 
hasznára leszek magamnak és családomnak, s azért is, mert 
kedves dolog a derék és jó emberek társaságában lenni. 

Alapító tagdíja 50 kor., rendes tag díja "5 évre kötelezőleg 
évi 2 kor. Az Unitárius Közlöny előfizetési díja egész évre 
2 kor. 40 fillér. 
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A szerkesztő asztaláról. 
Újévünket újult kedvvel és szorgalommal kezdjük meg, 

mivel olvasó közönségünk szépen nyilatkozott az „Unitárius 
Közlönyu mellett. Huszonkét év alatt huszonkét száznál több 
rendes olvasónk volt. Sokan elhunytak, de mindig jöttek ujak, 
mert átlátták, hogy az unitáriusság ereje az egységben s az 
összetartásban áll, s ennek az Unitárius Közlöny ernyedetlen 
harcosa. 

* 

A cimlap második oldalán feltűnő számmal szerepelnek 
a nők. Ennek végtelenül örvendünk, már csak azért is, mert 
igazolják elődeiket, azokat a bátor nőket, akik ulját állották az 
ellenségnek megvédették a templomot az elfoglalástól, a gyü-
lekezetet az elveszéstől. A mai unitárius nők méltók őseikhez. 

* 

Az 1909 évi újévi beszédekben, tehát januárius folyamán lel-
készeinknek kitűnő tárgyul fog kínálkozni a Dávid Ferenc ün-
nepre készülés megemlítése és ismertetése. Az egyházközségek 
örténelmének, nevezetes embereinek, alapitóinak, jóltevőinek 
életrajzát, jó cselekedeteit, hitbuzgóságát föl kell sorolni az 
Egyh. Képv. Tanácshoz benyújtandó iratban. Ehez a hivek is 
hozzájárulhatnak, ha a lelkésznek tudomására hozzák a mit tud-
nak. Főképpen fiatal lelkészek veszik jó hasznát az ilyen segít-
ségnek. Máskülönben is elő kell készitni a híveket a nagy 
ünnepre, hadd igyekezzenek ők is emlékezetessé tenni az 1910. 
évet. Akik alapítványt akarnak tenni, akik nevöket megakarják 
örökitni, akik az egyházközség épületeit kiakarják építtetni, egy-
hamar nem fognak jobb alkalmat találni. 

* 

Elnökünk a Dávid Ferencz-Egyletért. Az Unitárius Közlöny 
mult évi utolsó számában egy ablak maradott. Egy betöltetlen 
hely. Érdemes elnökünknek a Dávid Ferencz-Egyletért hozott 
áldozatait akartuk kimutatni, de olyan nagy dolognak bizonyult, 
hogy a nyomda nem várta meg, amíg könyveinket végiglapoz-
zuk. Most immár számolhatunk. Nagyszivü elnökünk 1894-ben 
kezdette meg szakadatlan áldozatait 50 koronával. Azóta a per-
sely-alapot állandóan gyarapítja, az Unitárius Közlöny jövedel-
méhez évenként 50 koronával járul hozzá. 1908 végén 965 K. 
tekintélyes összegből áll áldozata. Isten tartsa meg és áldja meg! 

* 

Gyönyörködve nézem a hópelyheket. Olyan fehérek, mint 
a menyasszonyi koszorú, s olyan tiszták, mint a kis gyermek 
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ártatlansága. Ha kérdezem, honnan jőnek, hosszú regét beszél-
nek el. Onnan jőnek a magasból s a messziségből. Nagy utat 
jártak be, amig ideértek. Egyikök látta a tengert, a másik a 
hegyek magas csúcsáról szállott föl, a íolyó öléből kelt ki a 
másik, sokan a házakból menekültek el. Mindenik íölíelé sietett, 
amig csak gőzszem és páralehellet volt. De ott fönn a nagy 
sereg között mindenik elveszítette önállóságát, s lett belőlük 
egy nagy kóválygó tömeg, amit felhőnek nevez az ember. Ámde 
aki egyszer Ízlelte a szabadságot, mindig vágyik utána. S mit 
tettek e kicsiny pelyhek ? Midőn a hideg szél kavarni kezdette, 
ők nagy merészen szárnyra keltek s addig szállongtak, amig 
ide értek. Bizony nagy bánatjukra, mert itt az emberek sárba 
tiporják, összerongálják s addig űzik, zavarják, amig egyszer 
ismét fölszállnak, s valahol másutt, más világban ismét csak 
visszakerülnek. Mert az ők életük is, mint az emberé, vergődés 
az örökös születés és örökös halál között. 

* 

Az amérikai elnökválasztás sok jót eredményezett az uni-
táriusoknak. A választás előtt erősen támadták az unitáriusokat 
az orthodoxok és mondottak ellenök sok igaztalan dolgot. A 
választás után a Roosevelt levelére hasonlóan feleltek. A vége 
az lett, hogy az unitáriusok, még azok is, akik eddig közöm-
bösek voltak, önérzetre ébredtek, s az egész Egyesült Államok 
területén hatalmas szószéki beszédekben világosították föl a 
közönséget. 

* 

Egy nagyon okos uri hölgygyei beszélgettem. Sok más 
kérdés mellett a vallás is szóba jött, de ezúttal vegyest a poli-
tikával. Az insbrucki osztrák egyetemi tanárt említette meg. 
írni akarok neki Prágába — úgymond —; miután oda tették, 
hogy ott kevesebbet árthasson. Megirom, hogy ne sokáig této-
vázzon, mert az a vallás, amit Ő hirdet, immár tisztázva van s 
unitárius vallásnak nevezik. Megirom, hogy folyamodjék Magyar-
országra, mert itt szervezett egyházban hirdetik régóta. Külön-
ben sajnálom — mondá a hölgy gyors fordulattal — sajnál m, 
hogy nem csapták el az egyetemről, mert ekkor csinált volna 
Ausztriában egy kis forradalmat a vallásban, a mire éppen nagy 
szükség volna ott is. Anélkül nem térnek magukhoz azok az 
elmaradt papi népek. Hogy a szerkesztő mit mondott, az most 
nem lényeges, de jóval inkább az, hogy ez a müveit úri hölgy 
nem az unitárius egyház tagja. Szép lenne, ha csakugyan irna 
az üldözött professornak. 

* 
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Jézus három kenyérrel és öt hallal háromezer embert ven-
dégelt meg, s még maradt annyi morzsa, hogy abból is sokan 
megelégíttettek azóta a mai napig. Az ilyent mennyei eledelnek 
nevezzük. Régen mannának nevezték. Mindenki élvezhetné ezt 
a táplálékot, ha mindenki tagja lenne a mennyországnak. De 
sokan nem akarnak tagjai lenni, sokan nem hisznek ilyesmiben, 
némelyek nem törődnek olyanokkal, a mik nem e világból valók. 
E miatt oly nagyon sok az elégedetlen ember. E miatt beteg 
a társadalom. E miatt történik oly sok gonoszság. A világi javak 
megszerzése sok nyugtalansággal jár. Minél többje van valaki-
nek, annál elégedetlenebb. Ha mindenki elmenne Jézushoz és 
tőle kérne eledelt és italt, bizonynyal senki sem volna elége-
detlen. Aki jót akar embertársának, küldje el Jézushoz. Tanitsa 
meg, hogy a Jézus evangeliuma étel és élet, aki azzal táplál-
kozik,, soha meg nem éhezik. 

* 

Ugy zaklat, űz, kerget az élet minden nap, s nem vesszük 
észre, hogy azért, mert nem menekülünk abba a csendes tóba, 
amelyben meg lehet pihentetni életsajkánkat. Az Ur napjai legye-
nek a mi csöndes pihenő tavunk, s mi engedjük át életünket, 
lelkünket a szent és szép gondolatoknak s érzelmeknek, hadd 
feledjük a bajt s áldjuk az Istent, aki forrása minden jónak. 

* 

Milton János, a nagy angol költő, az „Elveszett paradicsom" 
halhatatlan mestere, december 9 én (1608) született. A múlt év 
dec. 9-én 300 éve látta meg a napot ő, aki sötétségben töltötte 
élete nagy részét, mint vak s mégis világit az emberiségre 
mindazóta, s meg nem szűnik ezzel a munkájával soha, mig 
lesznek olyan emberek, akik meg tudják becsülni a művészileg 
szépet s hisznek a láthatatlan valóságban. A Milton szelleme 
nagyon jótékony hatású ma is, s boldog az az ifjú, még a nagy 
is, aki végig olvashatja munkáit. 

* 

Családi politika. Az uj választási törvény az irás és olvasás 
tudatához köti a választói jogot. Ha minden 24 éven felüli 
egyén nem lesz választó, azt magának tulajdonithatja. Az Írás-
tudatlanság különben is szégyenítő dolog. Valóban nagyon 
keveset adhat magára az a család, amelyben nem lesznek 
választók. Hogy minden nagykorú férfi választó lehessen, azon 
már családi érdekből is segíteni kell. Azok a családtagok, akik 
tudnak irni, olvasni, tanítsák meg a tudatlanokat. Ez a jogos 
és helyes családi politika. 
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Darányi Ignácz, ami népünk atyja. Miniszteri székből még 
csak Kossuth Lajos tett annyit a népért, amikor visszaadta 
szabadságát. Darányi ellátja a íöldmivelo népet ésszel, pénzzel, 
állattal és vetőmaggal, hogy a legnagyobb jövedelmet biztosit-
hassa munkájával. Eivitázhatatlan tény, hogy a magyar földmives 
osztály szerte e hazában mindenütt erősödik. Hála érette Darányi 
miniszternek ! 

* 

Az uj népvezérek. Nem a papok, hanem a Jakabok. így 
nevezik azokat, akik hazánkban szociálista felforgató beszéde-
ket tartanak. Szeretik az utcát, mert tudják, hogy a lármára 
mfndenlrr*"t3^S7i?füt." ""Szeretik a zárthelyet, mert ott már bizal-
masan lehet bujtogatni Legjobban szeretik a zavart, mert tudják, 
hogy amikor tisztán látó a nép, belát az ők szennyes ablakukon 
s észreveszi, hogy a tüzhelyükön bolonditó italokat kevernek 
össze-vissza. Aki ismeri a magyar népet, aki tudja milyen okos, 
milyen meggondolt és óvatos szokott lenni, bámulja, hogy az 
ilyen ámitókkal szóba áll. Ezeknél egy hajszállal sem külöm-
bek azok a hajóügynökök, akik kivándorlásra csábítják őket. 
Hát nemcsak azt mondjuk, hogy valamint eddig, ezután is hall-
gassanak a papjukra, aki nemcsak azért lakik a falu közepén, 
mivel a templom is ott van, hanem azért, hogy mindenki köny-
nyen föltalálja és kikérhesse tanácsát. 

Az újesztendő csak azoknak kedves, akiknek nem uj, 
hanem régi. Szeretjük újnak nevezni, mert abban a csalódás-
ban ringatjuk magunkat, hogy előlkezdjük, pedig ugyancsak 
folytatjuk. Szeretjük abban a hitben ringatni magunkat, hogy 
az ujesztendőben minden jobban lesz, mint az óban volt. Job-
ban lenne, ha mi jobbak lennénk, de mi olyanok vagyunk, mint 
az iszákos ember minden kijózandás után fölfogadjuk, hogy 
„soha többé." Megigérjiik, hogy „igy meg ugy" megjavulunk. 
De valamiképpen a háborúhoz csak pénz s ismét csak pénz 
kell, ugy a megjavuláshoz akarat, csak akarat kell, de erős, de hatá-
rozott. Az erős akarat tud ujesztendőt teremteni bármikor is. De 
azért mégis jó követni az írás tanácsát : az alkalmat áron is meg-
vegyétek! Kövessük, mert hátha csakugyan jobbakká leszünk 
s uj életet kezdünk az ujesztendőben. Vajha ugy lenne ! 

si tr-
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Újévi hangok. 
Szerkesztő barátom megkért, hogy pár újévi gondolatot 

irjak az „Unitárius Közlöny"-be. Miután év kezdete ugy gon-
dolám : jó lenne, ha nem bús, leverő hangoknak lennék szó-
szólója, mely árnyékát veti előre. 

De, amint körülnézek, bizony csak lehangolót látok ma-
gam előtt. 

A társadalmi életnek megváltozott a képe. Tagjai, kik 
békés egyetértésben éltek egymással — most külön csoportokba 
verődve, mintha széthúzni kivánnának. 

A vallás, mely bölcsője, megindítója minden jónak, nemes-
nek és a felebaráti szeretet kapcsával fűzött össze mindeneket 
a közös cél, az emberi szeretet nagy munkájában — elválasz-
tani kiván — ellenséges indulat csiráit ülteti keblébe; mintha 
tervszerűen szeretnék lerombolni azt, mit annyi évek békés 
együttléte és a kölcsönös, igaz keresztényi szeretet alkotott. 

Mily célból ? 
Ezt nem mondja meg nyiltan senki, csak — ha a már 

kitaposott nyomon előre indulunk, jutunk el a forráshoz, mely 
a középkor sötét gondolataitól átitatott vallási türelmet-
lenség talajából veszi eredetét és onnan ontja miazmáit. 

Pár év alatt odajutottunk, hogy a legújabb, a felvilágoso-
dottság korából — 3 és félszázaddal hátrább, az 1500-as évek 
közepén, annak sivár viszonyai között találjuk magunkat. 

Mit mondjam meg, úgyis már annyit emlegették, honnan 
fu j reánk, csendes sétálókra e kelletlen szél, mely arcunkba 
vág. Ezt önök enélkül is kitalálják. 

Hogy a vallási érdekek ezen észlelhető ütközéséből, mi is 
megkapjuk a magunk jóakaró ellenségünket, ki kicsinységün-
ket bekebelezni kivánná, azt is előre — minden jóstehetség 
nélkül — állithatjuk. 

Ily körülmények között védekeznünk kell, ha nem akarjuk, 
hogy elnyeljenek, a már családi otthonunkat csapkodó hullámok. 

Légy résen kicsiny seregünk: Mindenki háza küszöbén, 
nyitott szemmel, Őrt állva! 

Támogassuk egymást, intézményeinket; adakozzunk tehet-
ségünkhez mérten, ahol szükséges. 

Bizony szomorú hangok ezek a Dávid Ferenc-Egylet hu-
szonötéves fennállásának üdvözletére, ahelyett, hogy szivünk 
kivánsága szerint, igy szólhatnánk minden vallásfelekezeti tag-
jaihoz : Fel a nemes versenyre — termékenyítő munkára, bé-
kességben, szeretettel, egyetértve ! 

Báró Petr ichevích Horváth Kálmán. 
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Szeretlek, imádlak! 

Kinek a létele nincs időhöz kötve 
5 változat lan maradsz örökre, örökre, 
Rendezed; kormányzod az egész v i lágot , 
Teremtményid minden seregét megáldod : 
Egy kis fészek enyhén, ü ram, én is vár lak — 

Szeretlek, imád lak ! 

Hiába ter í t i rám az éjjel fátylát, 
Látom fényes arcod tiszta ragyogását, 
Szemeidet ö rök v i l lámtüzben égni , 
Lelkedből le lkünket jósággal tetézni, 
Szemet hul la tn i a gyönge kis madárnak — 

Szeretlek, imádlak I 

Látom hom lokodon — mely gyémántnál t isztább 
Égi jegygyei Írva a teremtés t i tkát 
Oly magasságban, hogy eszünk alig já r ja , 
Csupáncsak, ha hitben indu lunk utána 
S át jár ja sz ivünket mélységes alázat — 

Szeretlek, imádlak I 

Látom az esti fényt, hajnal pirkadását, 
Isteni ajakad páros mosolygását, 
T\ tengerek mélyén gyöngytermesztő kezed, 
Emberek lelkében a lehelletedet, 
Szentséges szivedet kelyhén a v i rágnak — 

Szeretlek, imádlak I 

faová ember i szem nem követhet tovább, 
Sejtem én, látom én ott is lábad nyomát, 
5 habár m inden csillag ide nem vi lágol , 
Övék egy-egy sugár a Te koronádró l , 
h e m ju t ebből fö ld i császárnak, k irálynak — 

Szeretlek, imád lak ! 

Szeretlek, imádlak , . . s küzködök magammal , 
Nem bántlak-e, Uram, esdeklő szavammal, 
Hogy mikor szétnézel az egész v i lágon, 
Itt te lepedjél meg a kárpát i tájon, 
Rhol már régóta rosz csi l lagok járnak — 

Szeretlek, imádlak! 
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flki nevelgetted nemzetél tünk fáját 
5 tengerekbe hajtod a négy fo lyam árját, 
(Jram ! a magyar nép kis kunyhó i várnak 

Szeretlek, imádlak I 

Ta res afa Ivi A Ibert. 

Három napig a föld alatt! 
Két ismert bányabetyár tűnődve haladt a verespataki bánya-

hegyek íelé, jobbra balra vizsga szemekkel tekintgetve vizsgá-
lódnak, nem kiséri-e valaki utjokban. Beszélgetésükből kivenni 
csak ennyit lehet: Lehet, hogy lesz szerencsénk ez éjjel, de 
vájjon nem maradunk-e egyszer örökre a föld alatt". 

Miután semmi hir sincs arról, hogy valamelyik bányában 
szabad arany volna, nem lesi utjokban senki. Ismert bánya-
betyárok bár, de lopni onnan, ahol nincs, nem lehet — ez a 
véleménye azoknak, kik e jó madarakat látják. 

Felébred lelkükben az az ijesztő gondolat: „nem mara-
dunk-e egyszer örökre a föld a l a t t d e az arany kisértő fénye 
viszi őket. Viszi a bányák meredélyein, hol minden eltévesztett 
lépés maga a halál, s hol egy ilyen lépés rettenetes megtorlása 
a megtévedésnek. Ember nem járta sziklaüregek közt, hol csak 
Isten lehet jelen, száll a bányákba le a bányatolvaj, elfelejti, 
hogy Isten ott is lát mindent. 

Ilyen magukról és Istenről elfelejtkezett két bányászszal 
történt a következő e$et. 

Tiltott helyeken, kiaknázott bányákon keresztül, hol min-
den eltévesztett lépéssel a halál torkában lehettek, szállottak 
le egy elhagyott bánya mély üregébe, hol a sötétség rengete-
gében eltévesztették a kijárást. Hasztalan próbáltak menekülni, 
nem sikerült. Az őrületig kétségbeesve, mentőkért hasztalan 
kiabáltak. Nem volt kihez fordulni. Istent hivták segítségül — 
imádkoztak. Eltelt egy rémséges nap, el Örülésig menő halál-
gondolatokkal, s gyötrő éhséggel a második is. Harmadik napon 
egy parányi helyen a napvilágot látták felettük. De a szűk nyí-
láson menekvésre gondolni sem lehetett Hanem egy, a minden-
kinek megkegyelmező Isten jóságának sugallata ébredt fel elkín-
zott lelkükben. 

És ez az volt: vessék le a felső ruhájokat, gyújtsák meg, 
hátha a parányi sziklaüregen a füst felszállva, akadnak embe-
rek, kik arra gondolnak, hogy lent a bányák rémei között nyo-
morult emberek vannak — és segítségükre sietnek. Gyötrő kín-
jaikat a hit csillapította, de mert rendre minden ruhájokat eléget-
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lék magukról, már minden remény megszűnt. Csak a mindenütt 
jelenvaló Isten gondviselése nem szűnt meg. 0 az, ki képes 
megbocsátani, s ki csakugyan bányászokat vezérelt a bánya 
íölé, kik a füstöt észrevéve, arra a gondolatra jöttek, hogy lent 
megtévedt embereknek kell lenni, kik halállal küzdenek. 

Sietve keresték az ezen irányba vezető bányának tárnáját 
s meg is találták majdnem félig megdermedve, az ijedségtől, 
éhségtől agyongyötrött bányarablókat, kiket gondozás után 
visszaadhattak az életnek 

Nagy büntetés és megérdemlett büntetés volt ez az ők 
tévelygésükért. Ezt a büntetést az igazságos Isten mérte rájok, 
akinek törvényét megszegték, aki a legsűrűbb sötétségben is 
úgy lát, mint a legtisztább napfenyben. De akinek végtelen 
kegyelme is ott van a küldött szenvedések között. 

Gondoljunk hát többet az istennel, legyünk hát valláso-
sabbak, ha kegyelmére számítani akarunk. Vegyük hát gyakrab-
ban és áhítattal, buzgó imádsággal ajkunkra az ő szent nevét. 

Tartó?kodjunk az ő törvényeinek megszegésétől. S ha 
„megszabadít veszedelmektől, melyek ránk jőnek mindenfelől", 
szent nevének hiába felvétele helyett, áldjuk, imádjuk s minde-
nünkért, a mink van, egyedül neki adjunk hálát, — mert lám 
nélküle egy biztos lépést sem tehetünk. 

Mózes Mihály. 

V E R E S S G Y Ö R G Y . 

Meghalt egy derék munkás férfi, aki maga az erő, a moz-
gékonyság és a hasznos munkásság volt. Brassó városban 
lakott az árkosi nemes székely, mert iparral foglalkozott. A 
székelyt jellemző kitartás, ügyesség, szorgalom megáldotta őt 
mindenféle szép sikerrel. Nagy családot alapított, derék fiakat 
nevelt föl, s nemcsak nevelésükről, hanem arról is gondosko-
dott, hogy legyen módjuk a független munkára, ha különben 
arravalók lesznek. Veress György már mint családfő is méltó 
volt a nagyközönség elismerésére. 

Iparát (cipész) oly virágzóvá tette, hogy Brassó vidéke és 
Románia is fölkereste. 

Tudásával, igazán erős magyar érzelmével a brassói ma-
gyarság körében vezető szerepet vitt. Az utóbbi évtizedek ma-
gyarosodása Veress György nélkül messze hátra volna mostani 
állásától, mert V. Gy. minden lépést azért tett, hogy a félre-
vezetett nemzetiségeket megnyerje, a nagyobbára szegény ma-
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gyarokat erőhöz juttassa. Személyesen tapasztaltuk, hogy Bras-
sóban számottevő, nagyrabecsült ember volt. 

A cipésztársulat elnökséggel tisztelte meg és szivesen kö-
vette vezérét. A brassói polgárikör alelnökséggel tisztelte meg, 
mert tudta, hogy hasznos szolgálatait nem nélkülözheti. Tagja 

volt a város képviselőtestületének és előlharcolt a magyar ér-
dekek kivívásában. Bizony érdekes dolog lenne, ha íöl volna 
jegyezve az a nagy küzdelem, a mit ezek a magyarok a ma-
gyar hazában a magyarok jogáért folytattak. V. Gy. büszke volt 
minden parányi sikerre, s ilyenben sokszor volt része. Igazga-
tósági tagja volt az Iparkamrának, a Népbanknak s sok más 
intézetnek. Nélkülözhetetlennek tartották ott a hol erős kezű 
és nyilt eszű emberre volt szükség. 

Valóban sok szépet és jót lehetne elmondani róla, mint 
polgár emberről, de talán még annál is többet, mint unitárius 
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egyháztagról, mert Brassóban az unitárius egyház alapítása a Kil-
lyéni Endre igazgató és a Veress György érdeme. Voltak lel-
kes segitő társaik, de ők voltak a vezérek. V. Gy. nevét díszí-
tette az „első gondnok" megtisztelő cím. Eszét, szivét, rajongó 
unitárius szeretetét bele vitte ebbe a szent ügybe. A szerve-
zett 1. egyházközség, tekintélyes vagyona a Veress Gy. nevét 
aranyoza be. Aggódva várták, hogy rendes papi állást is szer-
vezni íog, de ez az utódokra maradt. Vajha ne késnék sokáig. 

Halála óriás részvétet keltett az egész városban. Teme-
tése olyan volt mint azoké, a kiket nagyon tiszteltek és becsül-
tek. Két jeles papunk Vaska Béla és Józseí Lajos temették eL 
Mi elismerésünk, mély tiszteletünk és nagyrabecsülésünk ko-
szorúját tesszük emlékkövére. Adjon Isten hazánknak s az uni 
tárius egyháznak sok ilyen emberet. B. 

Levél a szerkesztőhez. 
Igen tisztelt barátom! 

Kitüntető figyelmed által jutottam az „Unitárius Füzetekéhez, melyekben „az 
unitárius vallás története és főbb vonásai" ismertetnek. Fogadd ezért leghálásabb 
köszönetemet. 

Ezen füzetet többször figyelemmel átolvastam és mondhatom, nagy lelki 
gyönyörűséget találtam benne. Boldogit az a tudat, hogy a vallásra vonatkozó 
gondolkozásom evvel mindenben megegyezik. 

Minden dogmatika és misticismus távoltartása mellett ezen tanok legalkalma-
sabbak az emberi lelket igazi vallásos érzésre fölemelni. 

A vallások dogmatikus és mistikus tanai legtöbbször hatástalanok, mert 
részben érthetetlenek, részben positiv tudásunkkal össze nem egyeztethetők, s ezért 
sok esetben a vallástalanságot eredményezik. 

Csodálatos, hogy a- XX. században a par exellence keresztény társadalom is 
még mindig mellőzi Jézusnak az ember boldogságára és üdvözítésére hirdetett tör-
vényét: „szeresd felebarátodat.* Pedig ez nemcsak vallási kinyi'atkoztatás, hanem 
az emberi társadalom boldogulására és az emberi fa j fenntartására mellőzhetetlen 
természetszerű szükség. 

A természettudományok által bebizonyított biologiai tény, hogy a fajok fenn-
maradásának legerősebb fenyegetése az őt környező élőlényektől származik, és 
hogy a hozzá legjobban hasonló lények nyomják legsutyosabban. 

Lényegében ez versenyfolyamat, melyben azonban nem keveredik sem er-
kölcsi, sem értelmi elem, mint az embert társadalomban. — A természetnek ez a 
vastörvénye keresztezi mindenütt az emberi haladás és boldogulás útját. Az eszes 
ember felfelé törekvő harca fizikai, társas vagy lelki fegyverekkel a természet t 
zsarnoki versenytörvényével szemben folyt le. 

A fizikai világban annyira vitte, amennyire a feltalálás segítségével vihette. 
Ebből eredt az anyagi civilizáció. 

A felvilágosult ember etikai törvénykönyve sem más, mint ész, értelem és 
vallási érzület által finomult érzékenység szülte eszközök az ember állati természe-
tének elnyomására s a versenyző önzés leláncolására az emberiség boldogulásának 
érdekében. 
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Az unitárius vallás tanai ez utóbbi cél elérésére legalkalmasabbak. Meggyő-
ződésem szerint dr. Brassai Sámuel azon mondása : „Az unitárius vallás a jövő 
vallása" egy fölismert igazság. Hogy ez mielőbb beteljesedjék, szivből kivánom. 

A s z e n t cé l ra m e l l é k e l e k 20 k o r o n á t . 
K o l o z s v á r , d e c e m b e r hó . 

Tisztelő igaz hived 
P é t e r f i Z s i g m o n d . 

Abrudbányai levél. 
Tekintetes Szerkesztő ur ! 

Ismerve az igaz unitárius vallást, nem tartom merészség-
nek, hogy katolikus létemra becses lapjában egy kis helyet 
kérek. 

Katolikus vagyok az volt századokon keresztül minden 
elödöm s azok lesznek — hiszem — utódaim is, mert vala-
mennyien ragaszkodtunk vallásunkhoz, de a mellett tiszteltük 
a mások vallását is és hiszem tisztelni is íogjuk. 

Jó emlékezetű és felejthetetlen apósom unitárius ember 
volt, több évig nálam lakott, együtt éltünk, mig a halál einem 
ragadta közülünk, együtt élésünk előtt is mindig a legnagyobb 
tisztelettel voltam az unitárius, a tiszta eszmék, a szeretet e 
vallása iránt, hiszen sokszor hallottam felejthetetlen Mózes 
András beszédeit és hallom jelenlegi lelkészünk hazafias és 
keresztényi beszédeit, de olyan odaadó tiszteletet, olyan 
szeretetet mégsem éreztem e vallás iránt, mint akkor és azután, 
midőn drága apósom szájából hallottam magyarázni, midőn 
láttam és tapasztaltam az ő vallás szeretetét, türelmességét és 
ragaszkodását vallásához s Ugyan akkor tisztelve az én vallá-
somat. Ez volt az igazi szeretet vallása. 

A sokszori érintkezés, a tiszta eszmék fejtegetése, a 
vallási türelem magyarázása s a szeretet vallásának doku-
mentálása engem meglepett elragadott és addig érzett tisztele-
tem nagyobbodott, ugy annyira, hogy élvezetet találtam az 
unitárius vallás iránt érdeklődni és igy becses lapjának sok 
időn keresztül buzgóbb olvasója nem volt mint én a katolikus 
ember. 

Elhalván drága apósom az Isten egy másik jó unitáriust 
adott nekem vömben, kit szintén vallásosságáért is nagyon 
tudok becsülni és igy ismét nem volt hiányom, mert becses 
lapját élve hettem. 

Megtanultam, hogy az unitárius vallás általános hitelvei 
a józanész Ítéletének, az erős meggyőződésnek hirdetői — 
Nem zár ki senkit kebeléből, hanem szivesen látja ha esz-
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méit hirdető igéit meghallgatják, s midőn ezt teszi, soha a 
más vallás felekezeteket nem gyalázza, nem hasonlítja össze 
saját vallásával a más rovására, hanem hirdeti a szerető Jézus 
vallását, az önzetlen Jézust ki kebelére öleli a hivő emberi-
séget, s hidje el Szerkesztő ur, hogy ezen tény lélekemelő és 
tiszteletet követelő és ezért van az, hogy a legtöbb katolikusi 
tisztelettel adózik az unitárius vallásnak. 

Alkalmam van nemcsak becses lapját, — hanem a 
székely keresztúri „ Unitárius Egyház" czímü lapot és olvasni 
és azt olvasva, — engedje meg ha őszintén nyilatkozom — 
nem tartom unitárius lapnak, nem tartom e szeretet vallása, 
az önzetlen Jézus vallása lapjának, nem azon régi unitárius 
szellem, mely a türelmet, meg a békét és szeretetet hird;ti, 
hanem egy olyan szellemben vezetett lap, mely nem hódit, 
tiszteletet nem nyer, hanem idegenít. 

Legutóbbi számában is a katolikus vallást három féle 
képen is ki pelengérezi, ez nem a hagyományos unitárius 
türelem, nem az elismert szeretet vallása. 

Csak ezt és határtalan tiszteletemet akartam külöinben az 
igaz unitárius vallás a szeretet és türelem vallása iránt 
kifejezni.* 

Egy katolikus. 
Köszönjük az Unitárius Közlönyre vonatkozó szives 

nyilatkozatot, azt azonban fölötte sajnál uk, hogy laptársunkról 
szóló kritikájával kapcsolta össze, mert azt meg a tisztelt levél 
iró ur is sajnálná ha katholikus letére az unitáriusok között 
viszálkodást idézne elő. Szerk. 

M 

Unitárius imádság. 
Szerkesztette: Medán Endre. 

Legfelségesebb Úristen! Fogadd legmélyebb tiszteletemet 
és hódolatomat! 

Hálát adok nagy Úristen eddig vett jótéteményeidért, kérlek 
szépen és alázatosan, légy nékem segítségül ezután is. 

Neked ajánlom jó Isten lelkemet, eszemet, oltalmadba ajánlom 
gondolkozásomat, egész lényemet egész valómat és minden vagyo-
nomat. Ne vond még tőlem segélyedet, mert: hostis ab insidiis 
Dominus nisi protegat omnem excubiae humanae praesidiumque 
nihil. (Az ellenség incselkedéseitő), ha a Ur minket nem védelmez 
emberi oltalom és felügyelet, mit sem érnek.) 

* Ez a levél a mult év őszén érkezett, de nem tudtuk kiadni mivel 
nem volt rá terünk. Szerk. 
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Ments meg Uram engem minden szégyentől, gyalázattál, 
erőszakosságtól, részegségtől, kapzsiságtól, restségtől, minden 
gyengeségtől, minden szerencsétlenségtől, minden becsületsértéstől, 
minden rosz embertől minden betegségtől, minden veszélytől, 
minden kártól, minden rosz gondolattól, melyekbe én bele nem 
egyezem, melyeknek én számtalanszor ellentmondok. Ments meg 
Uram a rosz emberek rosz cselekvényeitől és durvaságaitól, min-
den vadálattól és azoknak dühétől, attól a furfangos szellemtől 
mely engemet oly sok rosz gondolattal és malheurrel, kelemetlen-
séggel eláraszt. Törd meg felettem való hatalmát. Hozzád fohász-
kodom hatalmas Alkotó kinek parancsszava nekünk mindenható, 
könyörülj jó Isten e világ minden szenvedő lényein. 

Adj nekem jó Isten józanészt, bölcsességet, belátást, hogy 
magamat ezen a kietlen világon tájékozhassam, erőt, egészséget, 
szerencsét, erélyt kitartást a munkára, béketűrést végzetszerű 
büntetéseim elviselésére. — Bocsásd meg Uram bűneimet 
enyhítsd, rövidítsd meg végzetszerű büntetéseimet. Adj nekem és 
családomnak a jó erkölcsöknek megfelelő csendes életet, 
csendes végkimulást. Hozzád fohászkodom hatalmas alkotó 
kinek parancs szava nekünk mindenható, könyörülj jó Isten e 
nyomorúságos világ minden szenvedő lényein, jó Isten ne 
hagyj el, jó Isten ne hagyj el! ! 

Ne hagyj el jó Isten, mert én is a te teremtményed 
vagyok. 

Nagy Úristennek az igazság legtisztább forrásának nevében 
Amen. 

•Szám: 1173—1908. 
Irodalmi pályázat. 

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 
következő pályázatot hirdeti k i : 

Megírandó a magyarországi Unitárius Egyház története 
oknyomozólag. Pályázók kötelesek a mű tervezetét és egy pár 
fejezetet egészen kidolgozva beküldeni. A beérkező pályamű-
veket, illetve pályaterveket az E. K. Tanács megbiráltatja s a 
bírálat eredményéhez képest megadja a megbízást a mű meg 
írására 1912. évi december 31-ig terjedő időre. 

A mű terjedelme 25 -30 nyomtatott ív lehet. Díja 4000 
korona. A tulajdonjog az egyházé. 

A pályatervek 1910. évi december hó 31-ig nyújtandók be 
Ferencz József unitárius püspökhöz Kolozsvárt. 

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 
Kolozsvárt 1908, évi december hó 9-ik napján tartott üléséből. 

Ferencz József s. k., Végh Mihály s. k., 
unitárius püspök. titkár. 
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Szám: 117—1908. 
Pályázat egyházi beszéd megírására. 

Közönséges vasárnapi ünnepre népszerű nyelven unitárius 
egyházi beszéd Írandó a protestáns hitélet szabadelvű irányá-
nak szellemében s a nép vallásos kitének és erkölcsi érzésének 
serkentésére a következő pályatételre : Miként teljesítse az 
unitárius ember Jézus Krisztus példáját követőleg családja, ha-
zája, vallása és embertársai iránti kötelességeit s miképpen 
szolgáltathatja e kötelességek teljesítésének bizonyítékait ? 

A pályázat föltételei ugyanazok mint a megelőzőknél. 
A pályamüvek 1909. évi junius hó 30-ig posta utján az uni-

tárius püspöki hivatalhoz küldendők be, később beérkező mű-
vek pályázatra nem bocsáttatnak. 

Nyomtatásban már megjelent beszédek nem versenyezhetnek. 
Ferencz József , Végh Mihály, 
unitárius püspök. titkár. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. 
Elkésve. Lapunkat a hónap 

•elején szoktuk szétküldeni, de ezúttal 
a végére jutottunk, meit a kiadó 
nyomda munkásai a lapot félig el-
készítve otthagyták s a mai napig 
sem tértek vissza Ezt sztrájknak 
nevezik, de most már harc, mert a 
nyomdatulajdonosok végét akarják 
vetni ennek a modern csarnoki ön-
kénynek. A szakszervezetek rendezik 
a sztrájkot olyan vezetők indításai al 
akiknek a szekerére okos ember 
nem szokott felülni Most már uj 
munkások dolgozna1 . Olvasóink le-
gyenek , türelemmel a mig lejár a 
harc. Érdekes, hogy mikor a nyom-
dai munka bérét éppen t étszeresért; 
emelték föl, akkor packáznak némely 
„vezérek" és tönkre teszik a becsü-
letes munkást, aki balgán felül nekik. 
Mi sajnáljuk a dolgot, de nem segít-
hetünk raj ta. Kolozsvárt minden iro-
dalmi vállalat hasonló bajban szenved 

A D. F. E. e lnök u raknak a vá-
lasztmánytól fontos tartalmú kői levél 
ment, a mely érdemes a választmá-
nyi tagok figyelmére. 

Az e speres urak az 1903. év fo-
lyamán az Unitárius Közlöny hasáb-

jain rendre megfognak szólalni, oly 
közérdekű kérdésekben, a melyek az 
egyházi és vallási élet benső rugóit 
érintik. Az csperesi vizsgálat alkal-
mival híveink sok üdvös tanácsot 
fognak kapni ezen lelki vezérektől. 
Vajha hatása lenne ! 

Teaestélyeink lesznek még a kö-
vetkező műsorral februárius 7-én. Há-
ziasszonyok : Kozma Ferenczné és dr. 
Nyiredy Gézáné. Műsor: 1. Felolva-
sás, tartja : Radnóti Dezsőné. 2. Zon-
gora, Szász Edit. 8. Költemények, 
irta és felolvassa: Jékey Aladár. 4. 
Ének, Héja Endréné. 5. Szavalat, 
Kreszta Riza. 6. Zongora, Boros, Irén. 
7. Monolog, Győrfy ístván. 8. Ének: 
Zsigmond Ferenc és Koller János. 4 ik 
estély március?-én. Háziasszonyok ; 
Ferencz Józs t fné és Gyöngyössy Bé-
láné. Műsor: 1 Felolvasás, t a r t j a : 
Nagy Gjula. 2. Szavalat, Sámi Erzsi, 
a költeményt irta dr Nagy György 
crszág<í)\ képviselő. 3 írnek, ' Szé-
kelyhídi Fe enc. 4. Zongora, Várady 
Er^si. 5. Szavalat, Hadházy Sándor. 
6. Ének, dr. Perl Ottóné. 7 Költe-
mények, irta és felolvassa: Nil Egy-
leti tagjaink vegyék figyelembe a ki-
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jelölt napokat és jelenjenek meg csa-
ládjukkal együtt. Kedves és kedélyes 
estélyre számithatnak, a mint a két első 
estélyen szerzett tapasztalatok bebizo-
nyitották. A concert után teát szolgál-
nak ki a háziasszonyok. Az alatt ci-
gányzene szól s az ifjúság a maga 
módja szerint mulat. Belépődijak: sze-
mélyjegy 2 K, családjegy 3 személy-
ért 4 K, s minden további csládtag 1 
K. A hölgyek egyszerű öltözetben je-
lenjenek meg. 

Az egylet pénztárába f. évi nov-
26-tól dec. 24-ig rendes tagsági díjat fi, 
zettek: Kanyaró Ferenc Mocsolya 908-ra 
Csiky Viktorné Torockószentgyorgy 905— 
907-re, Barabás Sándor Alvinc, Balázs 
János Szentháromság 908-ra, Percei Fe-
renc, Percze! Fcrencné, Percei Flóra, özv. 
Kozma Ferencné Budapest 909-re, Darkó 
Gábor Bereck 908 -909- re , özv. Dézsí 
Mihálync Nagyajta 908. 

Előfizetői díjat fizettek: Unitárius Egy-
házközség Tiszabő 908-ra, Kiss József 
Árkos 907 908-ra, Ko ozsvári Pál Mikes, 
Létay József Torockó 908 -909-re , Szinte 
Ferenc Sepsikőröspatak 909-rc, Gál Ferenc 
Verespatak 905-re. 

Alapitói díjban 50 koronát fizetett Reit-
ter Aladárné Kolozsvár. 

Az U. K, költségeire ajándékoztak: 
Péterfi Zsigmond Kolozsvár 17 koronát, 
özv. Gál Sándorné Vaiaszút 2 koronát, 
dr Hintz Györgyné Kolozsvár 5 koronát, 
Adámosi Ferenc Desakna 10 koronát, 
Kolozsvári Pál Mikes 1 korona 20 fillért, 
Perce Ferencné Budapest 42 koronát, 
Balázs János Szentháromság 1 koronát, 
Nagy Béla Kraszna 10 koronát, dr. 
Fleisch nann Manóné és leánya Budapest 
6 koronát, Józan Miklósné 4 koronát, az 
egyl t pers lyé!-e Reitter Aladárné Ko-
lozsvár 10 koronát. — Fogadják az egy-
let köszönetét. 

Kolozsvár, 1908. dec. 24-én. 
Gálfi Lőrinc, pénztárnok. 

1886-ban végzett osztálytársak ok-
tóber 25-én tartott találkozásukon Ko-
lozsvárt fölujitották a mult kedves 
emlékét és alapítványt tet tek a fő-
gymnasium iránt erezett hálájuk ki-
fejezéséül A begyűlt 19 > koronához 
hozzájárult dr. Nyerges Gábor főor-
vos 40 K, dr. Sándor Balázs, dr. Lang-
felder Arthur ezredorvosok, Lőrinczy 

Dénes esperes, Vári Albert, Péter 
Sándor lelkészek, Gálfy János igaz-
gató 2 —20 K, Pap Mózes gymn. igaz-
gató 30 K. ígér t dr. Albert Áron ügy-
véd 60 K. Ekárt Andor lelkész 30 K. 
Mózes András posta és távirda főtiszt 
30 K. László György körjegyző 10 K 
Mindezek az osztálytársak jeíenvoltak. 
a találkozón és ezen az uton is kérik 
a távol maradottakat járuljanak hozzá 
az alapítványhoz, a mely immár be 
van adva az unitárius egyház pénz-
tárabá. p. s. 

K ö s z ö n e t . A kissolymosi unitárius 
egyházközség temploma urasztala szá-
mára Göncz Jolán tanítónő k. a. egy saját 
készitmenyű szép urasztali teritőt; — 
Lukácsi Judith tordátfalvi születésü kis-
solymosi lakós szintén egy értékes urasz-
tali teritőt adományoztak. Fogadák a 
nemes keblű, vallásos buzgóságú adomá-
nyozók a szép és követésreméltó csele-
kedetért az egyházközség hálás köszö-
netét. 

Kissolymos, 1908. 
Kereső Pál, gondnok. Kovács Lajos, lelkész. 

A részvét oly nagy az emberek 
szivében, hogy ha váratlan nagy 
csapás sujtolja embertársainkat egy-
szerre az egész mivelt világ kinyújt ja 
kezét a szerencsétlenek fölsegitésére. 
A siciliai (messinai földrengés ször-
nyű veszedelme az életben maradot-
tak körül csoportosított minden 
nemes érzésű embert. De a gonosz-
tevők sem maradtak el. A védetlen 
romok között százával kezdet tek 
garázdálkodni a fosztogató hiénák. 
Csak ugy lehetett megszabadulni 
tőlük ahogy azoktól a vadaktól 
szoktak. 

Az Unitárius Közlöny 1908. évi 
5-ik számára nagy szükségünk .van, 
a ^ik beküldik előre is fogadják kö-
szönetünket 

Szerkesztői üzenet. 
Sokaknak, kik lapunkat sürgették 

és mindenkinek, a kit megvárakoz-
tattunk köszönetet mondunk az ér-
deklődésért és a türelemért. Más he-
lyen megmagyaráztuk azelkésés okát. 
Attól tartunk, hogy a második szám 
is csak a hónap közepe felé fog meg-
jelenni. A pontosság nem tőlünk függ-








