
XXVI. évf. Kolozsvár, 1913 május 5. szám. 

A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE 
KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET 

SZERKESZTI: 

Dr. BOROS GYÖRGY 
FŐMUNKATÁRS: 

TARCSAFALVI ALBERT. 

—§><§•— 

T A R T A L O M : 

A szerkesztő asztaláról 81 A magyar földet német eke túr ja ! 
A nyári tanítás 83 M. V. E 97 
A tavasz ébredése 85 Dávid Ferenc Fiókegylet Kolozson 98 
A kiengesztelés. Fazakas Lajos . 86 Irodalom 98 
Collyer Róbert lelkész. Kiss S. . 87 Egyházi és iskolai mozgalmak . . 99 
Nők világa: Aranykönyv 103 

Unitárius nők szövetsége . . . 89 Pályázat lelkészi állásra . . . . 104 
Tűzhely mellett: 

Imádság. Mina János (vers) . . 95 Borítékon: D. F. E. örökös alapitói 
Székelyföldről. TarcsafaJvi Albert 96 Az egylet pénztárába. Hirdetések. 

Mennyegzői, konfirmációi s ünnepi alkalommal 
igen kedves és jótékonyhatásu állandó ajándék 
az imakönyv.,SZIVEMET HOZZÁD EMELEM, 

irta dr. Boros György, női imakönyvet a sajtó meleg 
szavakkal üdvözölte, a közönség valláskülönbség nélkül megked-
velte. Ára csinos vászonkötésben, arany kehely és arany cimmel 2 K 
40 fill. Öt példány egyszerre rendelve 10 K. Bőrkötés arany-
széllel (barna, sötétkék, fekete) 6 K. Fehér csont, se lyem- és bársony 
kötés többféle szinben, kivállóan jó papiron 10 K. Bőrkötés 
remek kivitelben 14 kor. Megrendelhető a szerkesztőnél. 

NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN KOLOZSVÁRT. 



A D. F. E. örökös alapitól. 
16. K. Nagy Béla Kraszna kiegészítésül 20 kor. — 60 kor. 
17. Matskási Lajosné özv. édes anyja Farkas Józsefné 40 kor. 

alapítványa, kiegészítésül 20 — 60 kor. 
18. Boér Gergely Kolozsvár 100 kor. 
19. Raffay Zsigmond lelkész (I. rész) 100 kor. 
20. Imreh József főszolgabíró (I. rész) 50 kor. 
21. Borbély Sándor igazgató bejelentett 100 kor. 
22. Dr. Székely Ferenc miniszter 100 kor. 
23. Boncza Miklós egyh. tanácsos 160 kor. 
24. Dr. Kőváry László 120 kor. 
25. Tischler Mór 100 kor. 
26. Mikó Dezső 2 részletben bejelentett 100 kor. fiz. 50 kor. 
27. Thoroczkay Vencel, Guraszáda 100 kor. 
28. Kovács József gondnok Hódmezővásárhely 100 kor. 
29. Kovács Józsefné Hmvásárhely 40 kor. kiegészítve 100 kor. 
30. Ajtay Jánosné lelkészné Hmalmás I. részlet 20 kor. 
31. Sipos József m. kir. adótárnok 100 kor. 
32. Merész (Müller) Gyula festőművész 100 kor. 
33. Nagy Balázs egyh. tanácsos Torda 100 kor. 
34 Dr. Balogh György ügyvéd Torda „most csak ennyivel, 

majd többel fogoni méltányolni azt a nemes valláserkölcsi messiót 
melyet az igen kedves lapunk betölt1' 20 kor. 

35. Pap László áll. főnök Brassó 100 korona. I. rész-
letét 40 kor. 

36. Székely Miklós Torda 60 kor. összesen 100 kor. 
37. Kisgyöigy Sándor esperes 50 kor. 
38. Botár János posta és táv. főfelügyelő, egyh. tan. Bpest 

100 kor. 
39. Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank 40 K. 
40. Id. báró Dániel Gábor tiszt, főgondnok Bpest 100 kor. 
41. Özv. dr. Nagy Károlyné Abrudbánya 100 kor. 
(Ha az igéretét mindenki beváltja, a jövő számban az 50 

meg lesz. Ha a jó szándékát mindenki követi a f. évben el-
érjük a 100-at) 

99 és lOO-ik akar lenni Székely László m. levéltárnok, örö-
kös alapitóink, de csak akkor küldi be a 200 korona összeget, ha 
a megelőző 98 szám be lesz telve. Hogy sor kerüljön rá egészen 
olvasóink áldozatkész buzgóságától függ. Vájjon elveszítjük-e a 
200 koronát ? Sokan vannak a hivatalosok! 



XXVI. évf . Kolozsvár, 1913. rtiájus. 5. szám. 

UNITÁRIUS KÖZLÖNY 
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: S Z E R K E S Z T I : 

A DÁVID FERENCZ EGYLET Dr. BOROS ŰYÖRGY 
F Ő M U N K A T Á R S : 

TARCSAFALVI ALBERT. 

Klöfizetési ár.t: 2 kor. 44 f i l lér . Egy szám ára Minden pénz Gálf i Lőrincz egyleti pénz tá rnok-
24 fi l lér . Egylet i tagok 5 évi kötelezeitseggel , 

egy évre 2 korona 4 f. f izetnek, hoz k ü l d e n d ő Kolozsvárra 

A szerkesztő asztaláról. 

Nem kell összetéveszteni a napi hírekkel, a miket mi 
mondunk. A napi hirek olyanok, mint a Levegőben uszó 
porszemek, a napsugarak megtörnek bennök s csábító 
színi játszanak egy pár percig, de ha a tüdőbe szívjuk) 
megrontják, gyakran még sorvadását is okozzák. A mit mi 
í runk és mondunk örök igazságok kisugárzásai s arra va-
lók. hogy a hova eljutnak az igazság étolajának alvó rü-
gyeit fölébresszék, növesszék, indítsák. A zsenge hajtást 
durva kézzel könnyű ledörzsölni, tie egy kis figyelemmel 
és utána járással pompás Itermőág vagy loltógaly lesz belőle. 

Morzsákat küldtünk szét a szerkesztő asztaláról és 
egész kenyeret kérünk. Mi, akik az evangélium szelle-
mében dolgozunk, hisszük, hogy a három kenyérből és hét 
halból annyi morzsa kerül ki, hogy attól sok százan meg-
elégíttetnek és hálából ellátják az Unitárius Közlöny mag-
tárát hogy soha se legyen üres. Mit kérünk és mit remé-
lünk? 100 új alapítót száz-száz koronával. Ön kedves tag-
társ egv bizonytalan értékű könyvvigécnek aláírja a száz 
koronát s mindig bánni fogja, ha az Unitárius Közlöny-
hek adja, ez mindig új olvasmánnyal kedveskedik. 

Székeli]keresztár felé i rányúi minden unitárius és min-
den jó székely figyelme, mert ötven esztendő epedő vá-
gyakozása a megvalósulás körébe belépik. Leteszik az új 
főigiimnjázium alapkövét. A terv szép, praktikus, az épület 
tekintélyes, előkelő lesz. A város végéről, a mezőről bejut 
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a városba, de egy tágas park közepén egészséges levegő-
ben fog fürödni még akkor is, amikor majd a város két-
emeletes házai végig szegélyezik az egész országú Lat. 

Mikor ócsárolod a hazai terméket, feleded, hogy az 
édes anyád főztje, sültje volt legkedvesebb eledeled, igaz, 
hogy némelyik rossz gyermek még az anyjá t is megveti, 
Lenézi és kicsúfolja, de te talán nem kivánsz a legrosszab-
bak közzé tartozni? 

A székeli] leány szereti a cifraság-ot és a cicomát s már 
csak azért ,is szívesen megy városra. Nem veszi észre a •sze-
rencsétlen, amit az uri házaknál minden asztalon lát: a 
légyfogót, nem figyeli meg a mi a konyhán a gyertya kö-
rül történik a szegény pillangókkal. A konfirmálás mun-
kájára bizony nem elég hat hét, sem a lelkész, a szülők, 
a jó emberek, a társadalom jobbjai mind vegyenek részt 
a védő és jellemedző konfirmálás munkájában. 

Figyeljétek meg az első énekeseket. A kis fekete szemű 
pintyőke, a zöld 'keblű csíz, a vörös fejű tengelic velünk! 
voltak a hosszú télen] s együtt élvezik a nyíló tavaszt. Ők 
az ott maradoLL apró száraz magvacskákat szedegetik, 
tovább repülnek s megint vissza szállnak, de mindig hall-
juk kedves élénk összebeszélésüket, ük az igazi hűséges 
barátaink s ti mégis a fülemilét várjátok, inert ő változa-
tosabb és nagyobb szabású melódiákat dalol. Még a fecs-
két is szívesebben tátjátok, pedig ő is csak jó időtől való. 

Hál mi magyarok ilyenek vagyunk azzal a mi hazai, 
mert az nem elég Lármás, nem is olyan csillogó. Még azl 
is megérjük, hogy nemcsak hazát, szivet is cserélünk! 

Ha számba vennők mennyi kár és romlás jár a kár-
tya és a korcsma kedvelésével, meggondolnék, hogy ezek-
nél nincsen nagyobb házi ellenségünk. Minden napra esik 
bukás, tönkrejutás, öngyilkosság miattuk. Ma még jóval 
több a nem kártyázók és nem korcsmázók száma, tehát 
megakadályozhatnák azokat az öngyilkolásban! Bárcsak 
a legközelebb álló rokonok, barátok és a szülők indítaná-
nak harcot. Azután könnyű lenne a többi munka. 

A szokás a legnagyobb zsarnok, mert szenvedéllyé 
no s akkor már nem Lehet megbirkózni vele. Megszoktad, 
hogy reggel éhgyomorra egy pohár pálinkát iszol. Tudod, 
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hogy mérgezed magadat, az orvosod már figyelmeztetett a 
bajra, de te azzal védekezel, hogy megszoktad. Ugyanezzel 
magyarázod meg a kártya szenvedélyét, a dohányzást is, 
pedig immár még a párnád sem a tied. Vigyázz, mert 
most a 'becsület következik s akinek nincsen becsülete, már 
nem i s ember. 

A szép beszédet élvezettel hallgatjuk. A szónokilag 
előadott beszéd olyan hatást tesz, mint egy műdal. A lé-
lek belemerül és megfürdik benne. Ha nem is fog többet 
tudni, bizonnyal tisztább lesz a gondolkozása és mélyebb 
az érzése. Ez is nagy eredmény, de ha e mellett egy pár 
szép mondást, találó kifejezést bele vésünk lelkünkbe, 
azzal már gazdagabb lesz a nyelvünk és alkalmilag úgy 
gyönyörködünk benne, mint a szép melódiában. 

Ha nem találsz örömet a munkában, rabja vagy saját 
sorsodnak s ebben az a baj, hogy 30 vagy 40 évre szól, 
tehát életed legjavát saját börtönödben töltöd. 

A falu végeken gondozatlanul csatangoló utcagyerekek 
unalomból, vagy pajkosságból neki állanak a kis ház agya-
gos falának, piszkálják, kapargálják, lyukat fúrnak bele. 
Nem törődnek azzal, hogy valakinek kárt tesznek, nem 
jut eszökbe, hogy játszótársuk, majd ha a hideg idő eljo, 
meg fog fázni, mert befúj a szél a különben is szegényesen 

• fűtött kis lakásba. Vannak nagy gyerekek is, akik a ma-
guk játszó és piszkáló, meg áskáló szerszámaikkal hason-
lót tesznek. Belemetszik becses ne vök első betűit az ép 
fa törzsébe, rákarcolják az érdemet hirdető emlékkőre., 
Ha nincsen, aki rákoppant son az ujj okra, ezek a kis és 
nagy utcagyerekek még arra is rábátorodnak, hogy sárral 
dobálják meg a szentegyházat. 

A nyári tanítás. 

A serdűlő i f júság érdekében az unitárius egyház már 
csaknem háromszáz éve fáradozik. A fejedelemség korá-
ban, midőn a szombatosság címén s más ürügyek alatt 
egyre ostromolták az unitáriusokít, az egyház a serdülő 
i f júságra fordította figyelmét. Azt követelte a papoktól és 
rektoroktól, hogy a nyári három hónap alatt vasárnapon-
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ként részesítsék őket vallásos oktatásban. Akkor az egész 
vonalon a káLékizálás járta, teliát a papnak a kátét, a 'mes-
ternek az énekeket kellett tanítani. 

Az intézkedés nagyon üdvös volt, inert a 12—2U év 
közötti korban az i f jaknak leginkább van szükségük beisó 
táplálásra s külső támogatásra. Az ilyen i f jak alapítják 
a családot, leiiáL a kepelizető alanyokat. Újí t ják és frissí-
tik az egyházközségi efelel. A melyik pap tiz éven át hű-
ségesen vezeti, oktat ja és erősíti az iijú nemzedékeket a 
vasárnapi iskolában, annak nem kell aggódni egyházköz-
sége sorsa miatt, inert a saját képére teremlett gárdával 
azt viheti ki, amit éppen jónak lát. 

A nyári tanításról az újabbkori egyházi irodalmunk-
ban sok szó esett. Ma már sokkal értékesebb és Hatéko-
nyabb ez az intézmény mint ezelőtt 20 - 2 5 évvel lehetett. 
Ma már látjuk, hogy a felekezeti iskolai befolyást egyház-
községeink 2/3 részében s ifjúságiink 5/6 részében itt érvé-
nyesíthetjük teljes iiitenzivitjással. 

Ha a lelkész az elemi iskolát végzett ifjúságot átveszi 
és 8—10 éven át céltudatosan vezeti, minket az államosí-
tás nem nagyon fog zavarni egyháztársadalmi misz-
sziónkban. 

Ezúttal abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
egy nyáron az egész vonalon az összes ifjúságot bevezet-
hetjük vallásunk kezdő korának szellemébe. Módunkban 
áll, hogy az unitárius jellemképzést élő és éltető példával 
nagyobb nehézség nélkül teljesíthessük. Pap Domokos, 
tanár, székely testvérünk, a nagy Dávid Ferencet lehozta 
a kis emberek közé s megtudja éreztetni velők azt, amit 
ők csak sejtenek, hogy az i f jú lélek örökös harcot vív a 
hittel a hitért. 0 hisz és remél. Egyik percben lehetetlen-
ségnek gondol mindent, a másikban aggódó kétség gyötri 
s hitetlenül kovái yog az ismeretlen mindenségbeu. líöny-
nyen kicsap medréből, mint a hegyipatak, amelynek út-
jában amúgy is mélyen fekvő nehéz sziklakövek és be-
dőlt fatörzsek állanak. 

Diávid Ferenc az ilyen összeütközéseket végig tapasz-
talta, de lelkét és lelke bátorságát soha egy percre is el 
nem veszítette. Megállott az ú j gát mellett, összegyűjtötte 
erejét és amikor elég erőt erezett a tovább haladásra, to-
vább ment. Tudta, hogy ő is szenvedni fog, minl mestere 
Jézus, de tudta, hogy ez a szenvedés boldogság még ha 
halállal végződik is. 

Tessék végig vezetni az i f jút lélekben c nagy lélek 



harcán. Tessék megismertetni őt az akkori idők előnyei-
vel és hátrányaival. Tessék rámutatni a világ színpadján 
legmagasabban ál 1 ő kis Erdélyre. Tessék megismertetni 
a mai i f jút ;atz akkori vezető emberekkel s az élet viszo-
nyaival és ő büszke lesz rá, hogy unitáriusnak született s 
s igyekezni fog, hogy ő is tegyen nagyot, szépet és mara-
dandót a Dávid Ferenc egyszerű hitéért. 

A Dávid Ferenc egylet a Dávid Ferenc életrajzát a 
nyári tanítás céljaira 40 fillérért adja az illető lelkész 
uraknak. 

Már most az egyházközségeken, azoknak elöljáróin, az 
ifjúság barátain van a sor, hogy mindenik vasárnapi is-
kolás gyermek megkapja a Dávid Ferenc életrajzát. 

Mi — nyilván azt szeretnők, hogv ingyen küldjük 
el mindenik parochiára. De ehhez az volna szükséges, 
hogy ilyen célra az egyletnek álljon rendelkezésére leg-
alább 200.000 kor tőke. Ennek a tőkének 800 korona 
kamatjából 2000 példány kilelnék. Hej, de ettől szörnyű 
messze állunk. 

Hogyan segítsünk tehát? Egyesült erővel. Mindenik 
községünknek akadjon egy-két Maecenassa. Az onnan ki-
származott urak és úrnők menjenek segítségre. A lelké-
szek értesítsék községük szülöttjét a nyári iskola tanulói 
számáról egy levélben. Mi hisszük, hogy célt érnek. 

De azt meg erősen hangsúlyozzuk, hogy a jövő nyáron 
mindenik vasárnapi iskolában foglalkozzanak a D. F. éle-
tével s csakis azzal. 

Remél jük, sőt Ígérjük, hogv a jövő évben ilyenkor ha-
sonló értékes ajánlatot fogunk tenni. 

A tavasz ébredése. 
A halál és az élet kézen fogva járnak. Azt csak egy-

szer látjuk meg s akkor is megsiratjuk, ezt mindig lát-
juk, de ritkán becsüljük meg. Ez nyílt barátunk, az titkos 
ellenségünk, s mégis elválhatlanok egymástól, olyannyira, 
hogy a halál nélkül az életet észre sem vennők. Az in-
dusok oly nagyra beesülik az örök nyugalmat igérő ha-
lált. hogy mindig véle foglalkoznak, s készülnek karjai 
k ö z é . 

Mi, keresztények egy kissé okosabbak vagyunk, mert 
a halált az örök élet kapujának tekintjük. Régen azt 
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mondották. feltámadunk, azt értették, hogy a meghalt test 
feltámad, megújul, új ruhát ölt magára, addig volt rot-
hadandó. ezután lesz rothadatlan. 

Kevés ember érti meg a lelki élet titkait. Még keve-
sebb gondolkozik ilyen mélységes dolgokról. Pedig hát 
csak akkor tudnók igazán meglátni milyen nagy különb-
ség van az isteni és emberi, a mulandó és halandó között. 

A természet működéséből sokat tanulhatunk. A ker-
tész tudja, hogy tavasszal a nedvesség a földből fölfelé 
igyekszik. A föld színe tele van nedűvel, mintha várná a 
magot, hogy csiráját fölébressze, fölnövelje, hogy vele 
együtt fölemelkedjék a légbe. 

A legmagasabb jegenyefa, a legvastagabb tölgy kiter-
jesztett szívógyökereivel fölszívja a nedvet s föíszállitja 
a tetőn álló legfelsőbb rügy be is, megduzzasztja, hogy 
levele kibomolván még tovább juthasson. A tudós nem 
tudja megmagyarázni, miért és hogy történik ez a rop-
pant érdekes fölemelkedés s még kevésbé azt, hogy miért 
száll le ősszel, miért hagyja el régi helyét. Pedig úgy van. 
Talán meghal ez az élet is, hogy azután fölébredjen, föl-
táimadjon tavasszal. b. igy. 

A kiengesztelés. 
A kiengesztelés tana a dualizmuson. nyugszik, me-

lyet az ember úgy tekint, mint elkülönitőf az Istentől. 
Fő eszméje:Az Isten ott fenn van, az ember itt lenn. 
Hogyan lehet e kettő közti mélységet kitölteni? Ki fog 
minket felvinni 's ki fogja hozzánk az Istent lehozni? 
Mi mint unitáriusok, nem tagadjuk a mélység létezését, de 
tagadjuk azért bárminő közbenjárónak a szükségét bár-
miféle áthidalás végett. Az emberi és isteni különválás 
helyett hisszük az oly közeli összeköttetést, amely telje-
sen szétválaszthatatlan. Az nem azt mondja , hogy az Is-
ten ott fenn s az ember itt 'alant, hanem hogv az Isten 
és az ember itt együtt vannak. 

Az Isten szíve itt esengi, s az ember szíve itt búsul. Az 
Isten itt örökké megy előre, hogy találkozzék a hibatévő 
llélekkel. mindaddig, míg a kettő" eggyé lesz a lelkiisme-
retben és életben, amint azok örökké egyek a termé-
szetben és valóságban. Más szavakkal: e természetes 
«egység» kizár minden szükségességet a mesterséges ki-
békülésre. Ez az unitárizmus erőssége. Az Űr, a mi 
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Istenünk egy és az ő neve egy. Az ő legvégső és legma-
gasabb szava az ő legnagyobb bizonysága az, amelyet 
elgykor, minden lélek mond az ő isteni öntudatossága 
•mélységéből: «Én és az én Atyám >egy vagyunk!» így 
lesz e beszéd szent s így 'lesz az a Krisztus valódi lelke. 

Kérünk téged ob Isten! engedd, hogy mondhassuk min-
den körülményeinkben: «Legyen meg a te akaratod! Hadd 
alázzuk meg magunkat a te akaratod előtt, álljunk szembe 
a fájdalmakkal, de érte le ne veressünk, hanem éljünk 
mindig a te arcod világosságában s fogadjuk el annak 
féinyességét! 

Angol eredeti után. 
Xyáráclszentmárton, 1913 február 4. 

Fazakas Lajos, lelkész. 

Collyer Róbert lelkész. 

A New-York részére 1907-ben kiadott vezérkönyv 125. 
oldalián a következőket találjuk: «New-York városban há-
rom unitárius templom van. Ezek közül kettő széles kör-
ben nagy tiszteletben áll lelkészeik ékesszólása révén. Ali 
Souls temploma a legrégibb és dr. Bellows az unitáriusok 
legvirágzóbb egyházává tette e városban, sőt az egész 
Egyesült Államokban. A South Avenuen van a 20. utcá-
ban. Piros és fehérrel színezett bizánci stílusa révén is 
feltűnő. A Church of the Messiah a Park Avenuen vari 
a 34 utcában, nevezetessé lelkésze, Robert Collyer teszi. 
Építészeti szempontból csinos.» 

1908. év nyarán néhány napot New-Yorkban töltve e 
sorok olvasása vezetett a Church of The Messiah-ba. A 
Robert Collyer neve ismeretes vallásos füzetei révén. Smi-
les hires műveibe (Character, Duty, Thrif t ) szintén igen 
szép és értékes idézeteket vett be tőle. 

Ott ült Róbert Collyer a tágas, kivilágított templom 
emelvényén. Erős termete, éles arcmetszete, hosszú ősz 
haja, simára borotvált arca, amennyi erőt, éppen annyi 
jóságot tükrözött vissza. Megkapó, impressiv megjelenése 
volt az ősz Collyernek. Ez alkalommal csak az imát mon-
dotta ő. A hangjában és szavaiban érezte a hallgató az 
erőt és bizalmat. 

Robert Collyer abból az iskolából került ki, amely 
annyi nagy embert adott Amerikának. Az egyszerű, klasz-
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szikus műveltség nélküli munkás osztályból. Félszázaddal 
ezelőtt lett kovácsmester. Műveltségével s magán úton el-
sajátított ismereteivel csakhamar kitűnt az emberek kö-
zött. Mint ilyen szülőföldjén Angliában működött. 

Nemsokára letette a pörölyt, odahagyta műhelyét s 
Amerikába Chigágóba ment. Ott egy methodista missio-
uál kezdeti prédikálni. Eretnekség v á d j a miatt itt a pré-
dikálás! szabadságot megvonták tőle. Akkor egy unitárius 
missiójhoz csatlakozott. Gyorsan ismertté tette magát. 
Azokkal a vonzó emberi tulajdonokkal birt, amelyek a 
zsenit jellemzik. így lett a «Unity Church» papja Chicagó-
ban. Ettől kezdve ezt Robert Collyer templomának nevez-
ték. Nemsokára az Egyesült Államok nyugati részének 
leghíresebb prédikátora lett. Ugy a tanult, mint az egy-
szerű nép örömmel halgatla. Jorkshirei angol dialektusát 
megtartotta s ez beszédét még érdekesebbé lette. 

Ezután is sokszor eldicsekedett azzal, hogy milyen 
kitűnő lópatkot tud készíteni. Hogy bebizonyítsa, hogy 
ez nem hin dicsekvés készített is egy lőpatkót, amelyet 
mint m ementot. a Cornell egyetem őrizi. Az ülővasat, ame-
lyen Jorkshireben dolgozott W. H. Baldwin vásárolta 
meg s az «Unity Church»-nek ajándékozta. 

Az angol irodalomban volt nagyon járatos. Mint író 
csakhamar elismerési nyert s utolsó látogatása alkalmá-
val szülőföldjének egyik egyeteme doktori cimet adott 
neki. Mikor Chicagóban voll, oil első polgárnak tekintet-
ték. Különösen egy nagv tűz idején tüntette ki magát. 

A szószéket olyasminek tartotta, ahonnan az emberek 
erőt, vigaszt, nevelést várnak. 

New-Yorkba ezelőtt 33 évvel jött. Azóta csendes lel-
készi munkát végezett. Ttt bárhol megjelent vidámsága és 
egyéniségéből kisugárzó optimizmusa mindig vonzotta a 
közönséget. 

1912. november 30-án csendesen kimúlt. Sok barát, 
nagy közönség jelent meg temetésén. Mindenki egyhan-
gúan elismeri, hogy Bobért Collyer nagy ember volt. Ku-
tatják, hogy mi tette ől nagvgyá? Nem volt világhírű szak-
tudós. Nem volt szónoknak sem éppen utolérhetetlen. Bi-
zonyára nagy szive és nagy lelke volt az, amely őt a na-
gyok sorába emelte. 

Kiss Sándor. 
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Unitárius Nők Szövetsége. 
Az Unitárius Nők Szövetsége április 1 1-én népes gyű-

lést tartolt az unitárus kollégium dísztermében, Ferencz 
Józsefné elnöklete alatt. Az elnöki asztalnál helyet foglal-
tak. Lewis John-né asszony és Williams (kisasszony Angliá-
ból, Fangh Erzsébet titkár. Jelen volt mintegy ötven tag 
és vendégnő s számos férfi. 

Elnök üdvözölte a megjelentekel és fölkérte titkárt, 
hogy megnyíló beszédjét olvassa föl. Az elnöki megnyíló 
beszéd a következő: 

Tisztelt Xószövetségi Gyűlés! Kedves testvérek! Ki-
váló szerencsénknek • tarthat juk, hogy mai gyűlésünkön 
körünkben tisztelhetjük Lewis Jánosné úrasszonyt Porty-
priddből, Angliából és útitársát, Williams kisasszonyt. 
Legyenek mindketten a testvéri szeretet melegével kö-
szöntve ! 

Lewis Jánosné úrasszony, kinek fér je a Délkeleti Wa-
les Unitárius Társaságinak nagyérdemű elnöke, maga pedig 
az Unitárius Angol Nők Szövetsége portvpriddi fiókjának 
köztiszteletben álló s nagyrabeesült titkára, leánya, Lewis 
Enid kisasszony meglátogatására jött Kolozsvárra, ki már 
második éve, hogy itt van városunkban, jelenleg dr. Fü-
löp Gyula ú r házánál és családja körében, mint leányá-
nak az angol nyelvben oktatója és egy igen meleg hangú 
üdvözlő-iratot is hozott magával a portvpriddi nők szö-
vetségétől, amely mindjárt fel fog olvastatni. De örvendeni 
fogunk, s erre tisztelettel fel is kérjük, hogy legyen szíves 
élőszóval is megismertetni velünk és tájékoztatni minket 
Szövetségük munkálkodásáról, a mi minden bizonnyal 
lanúlságos fog lenni reánk nézve. Mert hiába tagad-
nók, de angol testvéreink messze túlszárnyalnak minket 
vallásunkéri való tevékenységükben, valamint általában 
huminilárius emberbaráti célok előmozdítása iránti ne-
mes törekvésükben és áldozatkészségükben. Vajha két ki-
váló nő testvérünknek e gyűlésünkön jelenléte bennünk 
is fokozná a buzgóságot és tevékenységet vallásunk és 
egyházunk iránt s nőszövétségeinkkel mi is párhuzamba 
igyekeznénk állítani a magunkéi. Ks én remélem, bogv 
mai gyűlésünk erre jelentékenyen be is fog folyni. 
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E reményben nőszövetségiinknek jelenlevő tagjait, va-
lamint mindazokat, akik jelen gyűlésünk iránti érdeklő-
désüknek megjelenésükkel tanújelét kívánták adni, a test-
véri szeretet melegével üdvözölve, a gyűlést ezennel meg-
nyitó l tri a k nyilvánítom. 

Ezután fölolvastatott a délwalesi unitárius női szö-
vetség üdvözlete, s a pontvpriddi unitárius egyházközség 
üdvözlete, melyeket szintén egész terjedelemben közlünk. 

Az angol unitárius keresztény nők szövetsége Aberd-
ből, Dél-Walesből, a kolozsvári testvér-szövetségnek. 

Kedves Szövetségtársak! 
Mi, a Szövetségnek egy kis fiókja, örülünk annak az 

alkalomnak, hogy üdvözletet küldhetünk önöknek, elnö-
iiökünk, Williams kisasszonytól. Örülünk, hogy kezet fog-
hatunk önökkel a nagy távolságon keresztül s legjobb 
kívánságainkat küldhetjük -áldásos munkájukra . 

Ismételten Isten áldását kérjük működésükre. 
Maradunk hűséges szövetségtársaik. 

(A Szövetség nevében) 
Jones Oliu és Howells Winifred. 

A Magyar Unitárius Nők Szövetségének! 
Tisztelt Elnökség! 
Kedves Asszonyom! ; 
Az Angol Nők Szövetségének pontypriddi-i fiókja fel-

használja Lewis Jánosnénak magyarországi látogatását, 
hogy tevékeny és tisztelt titkárunktól önöknek a legszí-
vesebb üdvözletünket küldjük. Örülünk, hogy üdvözle-
tünket önöknek személyesen s önök útján az összes ma-
gyar unitárius nőknek közvetve adhat ja át. 

Minket lelkesít és bátorít az a tudat, hogy önök is ve-
lünk együtt tagjai azon nemzetközi mozgalomnak, mely 
oly sok jót tesz az unitárizmus érdekében s mely mind-
nyájunk szivéhez oly közel áll. < 

Ámbár geográfiái távolságok s nyelvbeli kü'önbségek 
vannak köztünk, mégis érezzük, hogy közös célokért küz-
dünk és közösek rokanszenveink. Ha hitünk nemes tra-
díciójára gondolunk s arra az előkelő helyre, melyet az 
ma is elfoglal az önök országában csak természetes, hogy 
őszinte hálát s mély tiszteletet érzünk önök iránt. 

Dávid Ferencnek, az unitárius apostolnak és már-
tírnak neve épp oly ismeretes előttünk, mint önök előtt. 
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ö rü lünk azon ténynek is, hogy Ferenc József püspök 
urban, ki az egyház jelenlegi feje, az egész föld kereksé-
gén élő unitáriusok vezetőjüket tisztelhetik. 

Különösen érdeklődtünk az önök munkássága iránt, 
amióta Lewis Enid k. a. itteni egyházunk tagja és hűsé-
ges szeretett tanítója vasárnapi iskolánknak, azért búcsú-
zott el tőlünk ezelőtt majdnem két évvel, hogy ideiglenes 
otthont találjon az önök hazájában. Gyakori tudósításai-
ból jól esett olvasnunk, hogy milyen szives bánásmód-
ban részesült hitrokonai körében. 

Érdeklődéssel nézünk közeli hazatérése elé, midőn 
majd részletesebb információkat nyerhetünk tőle a magyar 
unitáriusokról. 

Ez évben kis egyházunk büszke arra. hogy Lewis Já-
nos úr, titkárunk igen tisztelt f é r j e és Lewis Enid kl a. 
édes afvja. elnöke a Délkeleti Wales Unitárius Társa-
ságnak.' 1 ' l ^ . p í 

Az itteni Női Szövetség munkáját most nem szándé-
kunk részletezni, mert reméljük, hogy Lewis János né urnő 
a szükséges részletes információkat megadja s viszont 
az önök munkásságáról beszámol majd nekünk is, melv 
utóbbitól lelkesedést és bátorítást nyerhetünk. 

Örülünk, hbgy titkárunkat az abérdar-i egyház egy 
másik előkelő és hűséges unitárius munkás tagja is el kí-
séri. Williams k „ a . nem csak saját városában működik 
áldásosán, de segít mindenütt a környéken is s két évvel 
ezelőtt olv szives volt. hogy kézimunka vásárunkat, me-
lyet a Női Szövetség rendezett, itt Pontvpriddben ő nyi-
totta meg. I 

A kisasszony tisztelt atyja Williams Z. űr elnöke volt 
társaságunknak s ma is a legjobb unitáriusok közé tar-
tozik. 

Tiszteletünk s jókívánságaink ismételt kifejezése mel-
lett maradunk az Unitárius Női Szövetség pontypriddi 
fiók j án ak Ii evében. 

'Dairies E. elnök. Lewis, pénztáros. Lark"Davies, papné. 

A Magvar Unitárius Nők Szövetsége a Dél-Walesi 
Unitárius Nők Szövetségének és a pontvpriddi unitárius 
egyház tagjainak a következő választ küldötte: 

Kedves Elnök Ür! 
Nagyon nehéz, sőt majdnem lehetetlen megfelelően 

viszonoznunk az önök szívélyes üdvözletét, amelyet ked-
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vos 1 eveinkben és Lewis John-né asszonyság hatásos szá-
raiban fejeztek ki. Fölemelő érzéssel tölt el az a tudat, 
hogy önök is a vallásszabadság szent ügyéért munkálkod-
nak, amely tőlünk nemcsak munkásokat, hanem márti-
rokal is követeli. Jól ismerjük azt a szomorú tényt, hogy 
régen az u ni tárizmust még a legjobb keresztények is hi-
tetlenséggel és mohamedánizmussal határos vallásnak te-
ki illették. Tudjuk, hogy nemcsak Lengyel- és Olaszország-
ban, hanem Angliában is a legkegyetlenebb elbánásban 
részesítették az antitrinitáriusokat társadalmi és politikai 
térőken is. Mi tudjuk méltányolni, az angol parlamentnek 
az unitáriusok üldöztetését megszüntető törvényét, mely-
nek 100 éves fordulóját önök készülnek megünnepelni. 
Részt veszünk örömükben. 

A mi egyházunk története a múlt évszázakban telítve 
volt a legelkeserítőbb eseményekkel, azzal a különbséggel, 
hogy önöknél csak egyesek, nálunk az egész egyház szen-
teld ett. 

Szenvedéseink és küzdelmeink azonosak voltak anél-
kül. hogy ismertük volna egymást. Hála Istennek, ör-
vend ozésunk is azonos, csakhogy, habár távoli országok-
ban is élünk, most már szívben és lélekben egyek vagyunk, 
annyira, hogy az önök öröme a mienk is. 

Jól esik szivünknek, hogy a nagy Dávid Ferenc szü-
letésének 400 éves ünnepe megszülte az Angol. Amerikai és 
Magyar Unitárius Nők Szövetségét. 

Örvendünk, hogy a szövetségnek és annak az ismeret-
ségnek, melyet leányaink az önökével a londoni Channing 
Hause Schoolban, kötnek két leányuknak, Johns Winnie 
és Lewis Enid kisasszonyoknak Kolozsvárra jövetele volt 
az eredménye. Személyes bájuk és szép jellemük mind-
kettőt kedvessé tette mindenki előtt, aki e kél év alatt 
megismerte őket. Részt vettek a mi unitárius munkálko-
dásunkban kézzel és szívvel. Egészen megszoktuk, hogy 
templomunkban mindig ott lássuk helyükön. Reméljük 
nem volt okuk megbánni, hogy ide jöttek. 

Nekik tulajdonítjuk azt a szerencsét, hogv Lewis John-
ná asszony és Williams kisasszony meglátogattak minket 
Kolozsvárt. Ittlétük rövid ideje alatt megtanultuk szeretni-
és becsülni őket, mint az Öntudatos és erős munkásság 
példányképeit. Vajha sokan lennének közöttünk hozzájuk 
hasonlók, mert akkor gyülekezeteink és egyleteink még 
(virágzóbbak lennének. 

Nagyon köszönjük, hogy hozzánk fáradtak, mert úgy 
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érezzük, hogy jövőben még többet fogunk tenni vallá-
sunkért, bogy hozzájuk méltókká lehessünk. 

Az üdvözletet a Nők Szövetsége jelenvolt tagjai alá-
irlák és a helyszínén átadták Lewisné asszonynak. 

Ekkor szólásra emelkedett Ferencz József püspök úr, 
hogy kifejezze örömét az angol és magyar unitárius hők 
baratságoí, ölelkezése fölött és tolmácsolja a Magyar Uni-
tárius egyház közeli és távoli tagjai legszívélyesebb üd-
vözletét .Megkéri a kedves vendégeivet, hogy vigyék el üd-
vözletéi különösen a Sharpé kisasszonyoknak és Tagart 
kisasszonynak, akiknek sok tekintetben nagy hálára va-
gyunk kötelezve számos irányú jóságukért. 

E r r e Lewisné asszony fölállott és az ö kedves, egy-
szerű, de megnyerő szavaival hosszasabb beszédben vá-
laszolt .Beszédjeiiek főbb pontjait sikerült lejegyeznünk: 

Lewisné asszony a maga és barát ja Miss Williams 
nevében a legmelegebben köszöni az elhangzott szíves 
szavakal. Köszöni mindazt az előzékenységet, amelylyel 
elhalmozták a Kolozsvárt töltött hét alatt a különböző 
családoknál. De nagyon érzékenyen köszöni azt a jóságot, 
amelyet leánya ittléte alatt két éven át tanúsítottak iránta. 

Tordai meglátogatta és boldog volt, hogy a Dávid Fe-
renc eredeti nagyszerű képét láthatta a városház termé-
ben .'Csak azL szerette volna hogy férje is lássa, mert 
tudja, hogy nagyon boldog lett volna s gondoskodott volna 
egy példányról. 

Izenetel hozott Brooke kisasszonytól, a British nők-
szövetsége titkárától, melyben szivére kötötte, hogy a ma-
gyar nők szövetsége küldjön képviselőt a párisi nemzet-
közi vallásügyi kongresszusra. 

Dr. Boros kívánságára röviden elmondja, miben áll 
az ők munkásságuk. Az ő városában és Déli Walesben 
legelőször alakult meg az unitárius nők szövetsége fiókja. 
Minden héten egy gyűlést tartanak s legalább három órái 
tanácskoznak. Eddigi ^ u n k á juknak az az eredménye, hogy 
a templomjuk adósságára szükséges összeget most kél 
éve összegyű jtötték, a múlt évben pedig a templomot meg-
javíttatták. 

A maga munkásságáról is beszámol. Sietve kell haza-
iérnie, mert vasárnaponként a templomjukban ő az orgo-
nista s már két vasárnap nem teljesítette kötelességél. 
Vasárnap önként a vasárnapi iskolában egy osztályt ő 
tanít. 
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Hétffin a postai missio gyűlésén kell részt vennie. En-
nek az a föladata, hogy a szegényekről s az unitárius iro-
dalom iránt érdeklődőkről gondoskodjanak olvasmánnyal 
vagy vigasztaló levéllel. 

Kedden az ő gyűlése lesz, melyen számolnia kell a 
gyülekezetnek erről a kirándulásról. 

Szerdán a temperance gyűlésen vesz részt, amelynek 
a tiszta és inérséKletes élet előmozdítása a célja. Van 
egy Remény-egyesületök, melybe a gyermekeket vonják 
be s kötelezik, hogy szeszes italt ne igyanak, pénzöKet 
gyűjtsék meg s adjak ál az ők pénztárukba, ahol kama-
tozzák s . h a önállók lesznek, vagy szükségbe jutnak, ak-
kor ellátják belőle, örvendj mert az ők gyermekeik nyer-
ték el az első versenydijat. 

Csütörtökön elnököl az ápolónők gyűlésén. Ez arra 
alakult, hogy társadalmilag gondoskodjanak a betegek 
kórházi gyógyításáról, házi ápolásáról. Vannak vállalko-
zó nők, akik híven eljárnak a házakhoz, s a szükség sze-
rint segélyről gondoskodnak. Nálunk az állam s a megye 
ritkán állít kórházat. A társadalomra bizza. 

Pénteken a suírágcttek, a női szavazaljogért harcolók 
gyűlésén vesz részt, de biztosítja hallgatóit, hogy nem tar-
tozik az ablaktörők közé. 

Szombaton a királyi életmentő csónakszövetségben 
vesz részt. Ennek titkára. Föladatuk, hogy a tengerpar-
ton tartsanak mentőcsónakokat, hogy szükség esetén se-
gélyt nyújtsanak. Van 30 legújabb szerkezetű autó csónak-
juk, amelyek úgy vannak szerkesztve, hogy a legnagyobb 
viharban sem fordulnak föl. Önkéntes adományokból tart-
ják fönn és a tengeren pusztulok özvegyeiről és árváiról is 
gondoskodnak. 

Újból megköszönte a szíves fogadást. Dr. Boros Gy. 
tolmácsolta a szép beszédet s a jelenlevők lelkesen meg-
éljenezték a kitűnő angol nőt. 

Ezután Boros Irén, Jones Winnie, Lewis Enid és Ma-
gyari Györgyike egy szép angol dalt énekeltek' két szó-
lamra, nagy tetszéssel. 

Ekkor aztán a kolozsvári unitárius egyházközség gyö-
nyörű és nagy értékű urasztali készleteit mutatta be ke-
lemen Lajos tanár, tolmácsolta angolul Győréi István 
lelkész. } 

Az angolokat különösen meglepte a gazdag gyűjte-
mény, melyből egy kancsó 1534-ből, egy ezüst tál 1560-
ból, több pohár a 17-ik százból való. Meglepő szép him-
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zés egész halommal van. Ezekről részletesebb ismertetést 
fogunk közölni. 

A nagy társaság 6 órakor oszlott el. Többen a New-
yórkban gyűltek össze búcsúozsonnára. A kedves vendé-
gek ,ápr. i 5-én délben indultak haza jó kivánatainkkal. 
Az angol leányok még a nyárig itt lesznek, midőn dr. Bo-
ros Gy. fogja Parisba vinni a vallásügyi kongresszusra, 
ugyanakkor megy a Channing House Schooiba Boros 
Rózsik a a jövő tanévre. 

I p l TŰZHELY MELLETT. « 1 
•••••••••••••• ŰO •••••••••••••••• •••• •••••••••••• ••••••O ••••••••••••• DODO —I l̂ ivj I—/A 

Imádság. 
Maradj menedékem, maradj erős váram, 
Hogy a küzdelemben megállhassak bátran, 
S lelkem a kétségben, ezer vergődésben, 
Mindig feléd nézzen. 

Add, hogy a szenvedők panaszát megértsem, 
Add, hogy a szeretet legyen örök vértem, 
Add, hogy szívemnek is minden izzó vágya 
Utaid szolgál ja. 

Adj erői akkor is, ha már romba énem, 
Az igaznak útját járja minden léptem, 
A szent küzdelemben, akkor is ha vesztek, 
Ne maradjak veszteg. 

Ha ellenem önzés, ha űz rosszßkarat, 
Tudjam, hogy az útam szent nyomodon halad, 
Adj erőt akkor is, ha már romba énem, 
Diadalt réméinem. 

A ki mindeneknek az útját megszabod, 
Teljék be rajtam is te szent akaratod: 
Küzdeni örökké hitben és tűrésben 
Oh adj er\őt nékem. 

Mi na János. 
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Székelyföldről. 
Baj van a hajdani szép Erdélyországban, 
Habár a falvakban most is vigasság van. 
Víg muzsika járja, 
Tájncra perdül lánya, 
Hanem a lájiy meg a nóta sem a r ég i . . . 
Ki itt marad pár nap, 
Szeme könnybe láb bad, 
A régi világot amint keresgéli. 
A magyar, a székely nem a határ t őrzi, 
Hanem hajóra száll sorsával pörölni. 
Odakünt már várja 
Szemetes ládája 
Az idegen földnek, nagy Amerikának, 
S eltemeti mélyre 
Bányák lassú mérge, 
S a hazai földön övéit — a bánat. 
S mégis megy a székely vesztünkre, vesztébe. 
Ugarunkba hasit az oláh ekéje . . . 
Hol vagy magyar, hol vagy, 
S hol leszel majd — holnap? 
A fenyveseidet idegen kéz vágja, 
A mező virágát, 
Kerted tulipánját 
Oláh fáta köti tömött bokrétába. 
Hangosak a korcsmák. . . Hej, ha nem volnának. 
Nem vágna a székely mindjárt a világnak. . . 
Békén, csendben élne 
Lelke örömére. 
Csákó, Daru után vígan szántogatna, 
Sok csalóka áhnot, 
Veszteti boldogságot 
Ott künn idegenben, bej, dehogy siratna. 
. . . Baj van a hajdani szép Erdélyországban, 
S néma szomorúság a nagy vigasságban. 
C i inbalomszó csendül 
S mindakét szemembül 
Kezdenek könnyeim aláfolydogálni: 
Hogy kell így elesni, 
Idegenbe veszni 
Tinektek Petőfi délceg ka tonái . . . ? 

Tarcsßfalui Albert. 
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A magyar földet német eke túrja! 
Szántó-vető nép a magyar, a maga túlnyomó részé-

])cn. Sokat lármáznak miatta, akiknek nem juthatott ab-
ból az istenadta rögből, hogy azon élet teremhessen. Ag-
ráriusnak, fiöidíalónak, föl déliesnek és tudj Isten miféle 
másnak keresztelik el az irigyek. 

De ami áldás fakad abból az anyaföldből, az bizony 
nem szolgálja a hazát. Ami a termésért befoly, azt felap-
rózva aprópénzre mind, vagy igen nagy hányada megyen 
a külföldre még szántó-velő gépek árának lejében is. Lim-
lom, ami a külföldi piac zsib vásárain sem kel el, az mind 
jó pénzen kerül eladásra boldog Magyarországon. Mi csak 
a kereskedőnek juttatunk az aratás bőségszarujából ömlő 
kincsekből, — amely kereskedő eis ősorban Ausztriát bol-
dogítja rendeléseivel. A magyar mezőgazdasági ipar pang, 
nem tud lábra állani, inert a magyar gazda, aki elfelejti, 
hogy hires gazdálkodó, a külföldi gazdasági gépek után 
kapkod. 

Elég, ha beállít hozzá az osztrák vigéc, annak gyönyö-
rűséges orcájáért csak rendel, — mert ne mondja az ai 
kákabélű német, hogy: smueig a magyar. 

Azl a drága hon fivértől ázott magyar földet, bizony 
sok német vas túrja. Vannak régi liirü, szolid gépgyáraink, 
nem kell félni attól, hogy váltóval, ócskavasba való gé-
pekkel rászedik a gazdát és mégis, mint a mezei pocok, 
úgy elszaporodik nyaranta az országban az osztrák vi-
géc. A magyar utazó kereskedőt, no hát azt kurtán ki-
dobják, mert magyar és csalni tud. 

Pedig édes hazámfiai, magyar gazdák, rajtatok a sor, 
hogy az ország el ne pusztuljon. Elfelejtettétek volna Deák 
Ferenc szavát : «Állítsuk fel házunk küszöbén a vámsorom-
pót, idegen portékát vásárolni, hazánk elleni bűn.» Sok 
milliót adnak ki évenkint a gazdák külföldi gazdasági 
gépekért, magyar munkásaink meg kivándorolhatnak 
Amerikába. 

Ha mindazoknak foglalkozást, ipari munkát biztosí-
tunk, akik kivándorolni kénytelenek, nem kellene a me-
zőgazdának termését annyi kézen keresztül a külföldnek 
potom pénzen elvesztegetni. Megenné a sok ipari munkás 
a legbőségesebb termést is, mert lenne miből jó árat adni 
érte. Ezt nem fontolják meg a magyar földmivelők, noha 
tudhatják, hogy a hazai földet jobban felaprózni, hogy 
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jusson minden gyermekünknek elég művelendő föld, már 
nem lehet. 

Akiknek nem jutott az anyaföldből, annak ipari fog-
lalkozási kell biztosítani. 

Fogadják meg a magyar gazdák, hogy: német vas nem 
lurja fel a vérrel szentelt magyar földet. 

Magyar Paizs. M. V. E. 

Dávid Ferenc Fiókegylet Kolozson. 
Dávid Ferenc halálának utolsó évfordulója napján, 

1912 november 17-én, dr. Boros Gy. voll szives egyház-
községünkben a D. F. E. célját és munkájá t ismertetni, 
f gy ezen szivességeért, valamint Márkos Albert gimn. ta-
nár úrnak és Kovács József, az egyházközség volt kánto-
rának szives megjelenésü'kért igen hálásak vagyunk. A 
mag, amit akkor közöttünk elhintettek, nem esett rossz 
talajba. Ugyanis 1912. december hó 22-én összegyűlt hí-
veink megalakították a Kolozsi Dávid Ferenc Fiókegyletet. 

Fiókegyletünk ma 20 tagot számlál. Ebből 8 leszi a 
választmányt. Elnök Iviss Sándorné Papp Erzsébet. Al-
elnökök Pálné Kovács Berta és Székely Mihály. Jegyző 
Pál Mihály. Titkár Kiss Sándor. Pénztárnok Kun János. 

Fi ók egyletünk minden vasárnap esle G órakor felol-
vasó iilésl tartott, amelyen eddig a tagok érdeklődése na-
gyon szép volt. 

Egy választmány' tag. 

Irodalom. 
Unitárius Szószék VIII. 2. sz. értékes pünkösti tarta-

lommal jelent meg. Bő lőni V. bevezetésül erőteljes beszéd-
ben fejtegeti az «élet a holtakból, melyét a Vallásos remény-
ből és testvéri szeretetből kell megcsinálni». Ehhez csat-
lakozik a néhai Raffaj Domokos «Isten hatalma». A ter-
természel ébredéséből olvassa ki — Vári Albert az áldozó 
csütörtöki nehéz kérdést életünk céljában és hitünk dia-
dalában lát ja megoldva. Meg is mutatja a tőle megszokott 
alapos és meggyőző fordulatokkal. «Fennebb emeli tekin-
tetünket a földi látóhatáron». Simén Domokos, Gsifó Sa-
lamon, Németh István szép beszédei és imái a pünköst 
lelki eledeleivel táplálnak. ÜrmoSi Kálmán egy homoliát, 
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Fazakas Lajos halotti beszédei adnak. Ezek is méltók a 
nagybecsű füzeihez ós növelik az Unitárius Szószék foly-
ton növekedő súlyát. 

A magyar pap és tanító szociális kötelességei. í r ták: 
dr. Schultz Józsefné és dr. Gidófalvi István. Nagyon életbe-
vágó dolgokkal foglalkozó könyv. Sok tudnivaló, sok lel-
kesítő, sok hasznos van benne. Alkalmilag még vissza-
térünk rá. Ara 4 korona. Kiváló figyelmet érdemel. 

Két legenda. Szavalók részére írta: Péterffy Tamás. 
I. A Rákos legendája. II. A holló fája. Magyar ifjaknak, 
magyar szívű embereknek vannak írva, magyarosan, szé-
pen. Ára 50 fillér. t 

.1 személyiség paedagógiájának alaptényezőiről. Kiss 
Elek tudori értekezése. Mégis kapta érette az egyetemtől 
ezt a szép címet, melyhez gratulálunk. 

Egyházi és iskolai mozgalmak. 
A főtisztelendő püspök úr ápr. 

24-én Budapestre utazott. Vele men-
tek főgondnok uraink és a vall. és 
kozokt. miniszter úrnál tisztelkedtek 
s a Dávid Ferenc Egylet közgyűlé-
sén részt vettek. A főt. úr a buda-
pesti egyházban vizsgálatot tart, a 
Baldachy gyűlésen is részt vesz s 
csak május első napjaiban jő haza. 

Felügyelő gondnoki beiktatás 
Székelykeresztúron. Szépen sike-
rült ünnepély keretében iktatták be 
Székelykeresztúron április 19-ikén 
Szentkirállyi Ferenc újonnan meg-
választott gimnáziumi felügyelő gond-
nokot. A jól fegyelmezett ifjúsági 
dalkar éneklése után Br. Daniel 
Lajos f. ü. gondnok, orszgy. kép-
viselő mély értelmű szép szavakkal 
nyitotta meg az ünnepélyt. Azután 
Szentkirállyi Ferenc ny. ezredes, 
f. ü. gondnok értekezett a testneve-
lésről kiváló érdekességgel és egé-
szen szakszerűen. Gazdag fonásta-

nulmánynak eredménye ez a tartal-
mas értekezés, melynek lényege az, 
hogy Magyarországon a testnevelés 
még mindig el van hanyagolva, pe-
dig a testnevelésnek elsőrangú nagy 
fontossága elvitathatatlan. Kívánja a 
testnevelés intenzivebbé és szak-
szerűbbé tételét s megjelöli a mó-
dokat is, amelyekkel a cél elérhető 
lenne. Először Pap Mózes igazgató 
üdvözölte az új felügyelő-gondnokot 
a gimnázium vezetősége és ifjúsága 
nevében, rövid, de annál hatásosabb 
szép beszédben. Majd Dr. Boros 
György egyh. főjegyző tolmácsolta 
az E. K. Tanács üdvözletét mesteri 
módon. Mély érzéssel és nagy sze-
retette! beszélt, "de nem is maradt 
el a hatás, mert beszéd közben is 
többször helyeselt és éljenzett a hall-
gatóság. Fokro'l fokra emelte a figyel-
mes hallgatóság érzelmét, amíg be-
széde egy tapsviharban ért véget. 
Lörinczi István esperes végül a szé-
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kelykeresztúri unitárius egyházkör 
nevében a tőle megszokott szónoki 
tartalmas erővel üdvözölte Szent-
királlyi Ferencet 

A vármegyei inielligencia nagy-
része megjelent az ünnepélyen. Ott 
voltak : Ugrón János főispán és neje, 
Lőrinczy Dénes ny. altábornagy, 
Sebesi János alispán, Ugrón Zoltán 
orsz, képviselő stb. 

A felügyelő-gondnoki beiktató 
ünnepély alkalmával üdvözletüket 
küldötték a következők: 

1. Sürgöriyileg: FereriCZ József, 
br. Petrichevich-Horvát Kálmán, 
Fekete Gábor, gr. Hatter János, 
László Domokos, dr. Ferenczy Géza 
és Végh Mihály. 

2. Levélben: Imreh József és 
Mát hé György. 

Az üdvözlőbeszédek szinte egy-
értelműen hangsúlyozták, hogy ez a 
beiktatás a gimnázium életében új 
kor kezdetét jelenti. Hisszük és kí-
vánjuk is, hogy úgy legyen ! Ni. 

I Id. Adám Dénes | elhunyt Kolozs 
várt április 2-án, élete 82 ik évében. 
Nyugalomba vonult, mint kir. táblai 
biró s Kolozsvárra jöt t hasonló nevü 
fiához és régi jőbarátaihoz. Csönd-
ben, megelégedve, békés szivvel vi-
selte az Öregség gyöngeségeit . Jó 
kedélyét végig megőrizte, emlékeit 
szólítgatta vissza a messzi múltból, 
a nemzeti szabadságharc idejéből, 
Birói pályáján sok elismerés és ki-
tünte tés érte. Egyházunknak lelkes 
hű tagja volt, egyházunk főtanácsá-
nak tagjai . Nagy részvét és méltó 
elismerés kisérte sír jába. 

A keresztúri f ő g y m n á s i u m új 
épülete immár csakugyan meg lesz. 
Van rá vállalkozó is. Pályázat útján 

öt ajánlat é rkeze t t : Fekete Ben já -
m i n S z é k e l y u d v a r h e l y r ő l 4 1 2 . 9 2 3 K , 
Kocsis Lajos és Novoti Aradról 
3 6 7 . 4 5 6 K, Attl, Deretei és Rácz 
Kolozsvárról 366 .951 K, Réhling 
Alajos Kolozsvárról 5 35.0 5 3 K, 
Váradi Árpád Marosvásárhelyről 
389 .884 K összegért ajánlkoztak az 
összes munkákra . Az E. K. Tanács 
ápr. 23-án döntö t t és a legolcsóbb, 
de teljesen megbízható Attl, Deretei 
és Rácz cégnek adta ki 366 .951 
K-ért . Az épüle te t a f. évben fedél 
alá kell tenni s 1914 juniusára tel-
jesen el kell készíteni. 

Nagy előnye lesz a keresztúri új 
gymn. épületnek, hogy be lesz kap-
csolva a képezdei csatornába, ami 
az egyháznak 6 0 0 0 koronába kerül . 

I Abrudbányai Rediger Béla | nyug. 
tordaaranyosmegyei alispán elhunyt 
ápr. 20-án Tordán . Az egyKor gari-
baldista vitéz, a kitűnő tisztviselő 
immár régóta nyugalomban van. 
Egyházunk főtanácsának régi tagja 
volt. Rendithetlen elvhűség és fér-
fiasság jellemezte egész életében. 
Legyen nyugalma csendes. 

S u m m e r b e l l ámérikai pap m e g -
halt. Akik jelen voltak a Dávid 
Ferenc ünnepségeken emlékeznek a 
legöregebb úrra , a borotvált arcú, 
kegyes és kedves tekintetű Sum-
merbellre. í ró asztala mellett dolgo-
zás közben elszólította a halál. Hivei 
és családja, de az unitárius világ is 
fájó részvéttel gondol a kiválóan 
lelkes és szabadelvű jd papra ! 

S z a m o s i S o ó s V i l m o s ifjú afiát 
újabb kitüntetés érte. Mert k í tünte-
tésszámba megy, ha a »Magyar Ipar-
művész« c. első szakfolyóirat vala-
kinek a munkájá t közli, A Sz. Soós 
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V. nyertes soproni érmét kitűnő 
képben kiadta. Nagy hatást tesz a 
szemlélőre, mert a műnek mindkét 
oldala sokat mondó és művészies 
kivitelű alkotássakkal van elárasztva. 
Egy másik munkáját — egy kis 
leány gyönyörű szobrát az Ujidők 
adta ki. Ezt a szobrot Kolozsvárt 
jól ismerik, mert egy Kolozsvári 
gyermek fényképe ufán mintázta és 
oly kitűnően sikerült, hogy nemcsak 
a szülők, idegenek is azonnal fölis-
merték. A még nagyon ifjú művész 
előtt gyönyörű pálya — s hisszük — 
sok dicsőség áll. 

Az angol unitáriusok nagy 
ünnepre készülnek. Száz éve, hogy 
az angol törvényhozás eltörölte az 
unitáriusok üldözését és megégetését 
szentesítő törvényt. Alig is hihető, 
hogy olyan közel volnánk még a 
vallás miatti üldözéshez. Pedig sok-
kal közelebb eső példát is találha-
tunk. De az angolok ünnepének 
mégis meg van a buzditó hatása: 
balad a világ s a lelkiismeret sza-
badsága, nemcsak föltámad sírjából, 
hanem örök életet nyer. 

Új örökös alapítók. Id. báró 
Dániel Gábor tiszt, főgondnok úr is 
belépett az örökös alapitók közé s 
elfoglalta a 40-ik helyet. — Özv. 
dr. Nagy Károlyné úrnő megkez-
dette az új sorozatot az 50 felé. 
Most hamarosan az 50 et kell elér-
nünk, mert Ígéretet kaptunk Árkossy 
Lajos barátunktól, hogy ő lesz az 
51 ik. Kérjük azokat a mt. egyház-
tanácsos afiakat, akik az őszi főta-
nácskor Ígéretet tettek, sziveskedje 
nek beváltani Ígéretüket. Mi tudjuk, 
hogy sokan vannak, akik nem fog-
nak elmaradni. 

101 tag. Az udvarhelyköri Dávid 
Ferenc fiók-egylet pénztárnoka Pál 
Ferenc lelkész ur egyszerre 101 tag 
diját küldötte be. Némelyek több 
évre is fizettek. Ez a kimutatás la-
punk megelőző számában már meg-
jelent, de jó az ilyen példákat szem 
előtt tartani, Melyik fiókegyletből nem 
telnék ki ugyanennyi fizető tag. Egyet 
sem ismerünk oly néptelennek, hogy 
a 100 tagot ki ne állithatná, ha a 
buzgóság tüzét állandóan élesztenék. 

A nemzetközi vallásügyi kon-
gresszus Párisban leszjui. 18 - 2 2 . 
napjain nagyszabású tárgysorral. Az 
unitárius egyházak részérő! Ameri-
kából 130-an. Angliából is olyan 
számban lesznek. Hazánkból dr. 
Boros György egyh. főjegyzőt küldi 
az E. K. Tanács. A nők szövetségé-
nek is lesz képviselője. Akik nyári 
szünidejüket külföldön akarják töl-
teni, igen helyesen teszik, ha csat-
lakoznak. Tagdij csak io frank és 
azért rendkívüli előnyökben részesül 
a tag. 

A várfalvi Dávid Ferenc Egy-
let működését a himlőjárvány gá-
tolta, de mégis tartottak 7 össze-
jövetelt 60—100 résztvevővel. Az 
összejöveteleknek a templombajá-
rásra is kitűnő hatásuk van. Nagy 
hátrány, hogy nincsen alkalmas he-
lyiségük. A futkározó apostolok ott 
is megfordultak és kerülgetik a gyen-
gébbeket. Azt hisszük s figyelembe 
ajánljuk, hogyha Várfalva, Rákos, 
Csegez, Sinfalva, Kövend és Bágyon 
D. F. fiókegyletté tömörülne egye-
sült erővel sok jót végezhetnének 
csere útján. A két Torockó, vala-
mint Abrudbánya és Verespatak is 
egymásra van utalva, s egy D F.-



— 102 —I 

Egyletet mind pompásan megbírná-
nak Torda már is azon az uton 
van, hogy önállóan szervezkedjék. 
Mindennek meg van az ideje s min 
denre van idó', csak akaró lélek kell 
hozzá. 

A homoródujfalvi ifj . egyesület 
f. hó 15 én szinieló'adással egybe-
kötött táncmulatságot rendezett igen 
szép erkölcsi és anyagi sikerrel. Elő-
adták az »Ördög mátkája« cimü 
népszínművet, mely előadás dicsé-
retére vá'ik az ifjúságnak és az ifjú 
sági egyesületet vezető derék, mun-
kás tanítónak, Deák Mózesnek. 

Szülők figyelmébe ajánljuk az 
Unitárius Közlöny címlapján ke-
retbe foglalt értesítést. 

* * * Aki az »Unitárius Közlönyt« 
olvassa, ne sajnálja érette az áldo-
zatot, de a tartozását fizesse meg. 
A D. F. E. némely tagtol csak 5 
vagy 6 év múlva kapja meg a tag-
díjat. Az Fgyletnek jobb volna, a 
tagnak könnyebb, ha évről-ére íuetné. 

A háromszéki D. F. fiókegylet 
május 2Ö-én Bölönben ünnepséget 
rendez a Nők szövetségével karöltve. 

Panasz van az állami tanítók 
ellen. A panasz abból áll, hogy né-
melyik állami tanitó, aki felekezeté-
nél kántori szolgálatot vállalt, nem 
szívesen s nem egyháziasan és nemis 
vallásoson teljesiti kötelességét. — 
Ez a vád világért sem illet minden 
állami taniíót, legfennebb némelye-
ket, talán egy párat. Hát tudjuk, 
hogy minden az egyéntől függ, még 
akkor is, ha sokkal nehezebb a föl-
adat, mint az egyházi szolgálat, de 
az is igaz, hogy az állami tanítóság 
melllett a kántorság nagyon szerény 
munkakörnek tetszhetik, Az is igaz, 

hogy a tanítóságra készülés ideje 
alatt az egyházhoz simulásra nem 
sok alkalom kínálkozik, de mégis 
mi csodálkozunk az olyan mivelt 
emberen, aki önként vállalt heiyztébe 
nem tudja beletalálni magát. Csodál-
kozunk főképpen azért, mert hiszen 
első helyen magának szerez kelle-
metlen órákat s talán egész életét 
elkeseríti az elégedetlenség érzel 
meivel, a nyugtalan és nyugtalanító 
gondolatokkal. Általános igazság, 
hogy bármely munkát széppé, hasz-
nossá, könyüvé és értékessé tehet 
maga a munkás. 

Üdülőhelyek a Székelyföldön. A ma-
rosvásárhelyi „Székely Társaság" a 
Székelyföld 23 egészséges, pormentes, 
kitűnő levegővel és vízzel biró helyén 
— legtöbbnyire híres gyógyfürdők kö-
zelébe — nyári üdülőtelepeket szerve-
zett, melyeken tanitők és szegényebb 
sorsú tisztviselők olcsón juthatnak lakás-
és ellátáshoz. Az ezekről szóló tájé-
koztatást bárkinek díjtalanul küldi meg 
Szentgyörgyi Dénes a társaság titkára, 
Mazosvásárhelyt. 

Áldozatkészség. Egyik angol uni-
tárius lapban egyszerre két nyug-
tázást pillantottam meg. Az egyik 
adakozás egy templomra és mutat 
15*744 kor. összeget, a másik ada-
kozás a Nemzeti Konferencia alap-
jára. A harmadik közlemény vég-
összege 968*780 kor. tehát alig 
hiányzik az egy millió koronából. 
Az utolsó közlés szerint hárman ad-
tak 100—100 fontot — 24oo kor. 
A többi kisebb adomány. Ahol aka-
rat van, mód is van. 

RÖvid hírek. Az amerikai unitáriusok 
legrégibb lapja a Christian Register az 
olvasóitól sok levelet kap. Kevés cikke 
ellen tesznek kifogást, de abban is 
megoszlanak a vélemények. — Uj dok-
tori diplomát ad Amerika több egye-
teme : Közegészségügy doktora cimen 
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(D. P. H.). - - Amerikában egy jeles 
ifjú unitárius lelkész beteg lett s az 
egyházi lapok gyűjtéséből gyógyíttatta 
magát. Egy lelkésztársa és tanára hálás 
köszönettel jelentik, hogy jobban van 
és újból munkához fogott. 

E g y h á z i k ö n y v t á r a k szervezé-
sén fáradoznak a petrozsényi és 
brassói egyházközségek. A Dávid 
Ferenc Egy le t a rendelkezésére á]ló 
kiadványokból megküld egy-egy. pél 
dányt ingyen vagy nagyon mér-
sékelt á ion. Sajnálattal tapasztaljuk, 
hogy az Unitárius Közlönyt nem 
mindenik egyházközség járat ja s 
amelyiknek jár , nem gondozza. Tes-
tületeknek szívesen kiegészítjük a 
példányát, ha módunkban áll és kellő 
időben figyelmeztetnek. 

N á l u n k . Alvinczy S á n d o r : Kö-
zépisk. reformjavaslatok 10 1. ezt 
írja : Hivatalos forrásokbői megálla-
pítottam, hogy Anglia, Franciaorsz., 
Belgium, Hoilandia, Poroszország, 
Ausztria együtvéve i oo év alatt nem 
ítéltek el lopás, csalás, sikkasztás, 
zsarolás, megvesztegetés és köteles-
ségmulasztás miatt annyi köztiszt-
viselőt, mint Magyarországon egyet 
len egy évben, 1899-ben . 

Szerkesztői izenetek. Keresztúri Á—s, 
B—n és többen. A Jézus élete c. tan 
könyv birálóiról csak ráfogással lehet 
azt állítani, hogy a papok ellen s plane 
az unitárius papok ellen csak egy el-
itélő szót is mondottak volna. Erre 
okuk sem volt, sót alkalmuk sem. Azt 
mondják, hogy a pap élőszóval fölfejt-

het és megmondhat sok olyan dolgot, 
amit kis gyermekek tankönyvébe ne n 
kell s nem is lehet beleírni. Különben 
az egész ügy tisztázódni fog a nyilvá-
nosság előtt. — Az élet. Gondatlanság, 
következmény. Köszönjük a munkás 
figyelmet, de mindkét tárgyat sziveseb 
ben látnók prózában elbeszélve a „Tűz-
hely mellett" rovatban. 

Ünnepi ajándékkönyvek: ..Az unitá-
rius vallás Dávid Ferenc korában és 
azután" színes borítékban, I —VIII. 1 ~ 
193 l. nagy 8-ad rét. Tartalma XXIII. 
cikk. írták: Szentmártoni Kálmán. Bor-
bély Ferenc, Fefcete Gábor. dr. Boros 
György, dr. Borbély István, Szinte 
Gábor, Vári Albert, Varga Dénes, Bor-
boly Györg/, dr. Tóth György, Ferencz 
József, id. Daniel Gábor, Kiss Sándor, 
Csifó Salamon, Gálfi Lőrinc, dr. Wendte-
Gál Kelemen, dr. Carpenter, Pap Mó-
zes, Perceiné-Kozma Flóra br. Petri-
chevich-Horváth Kálmán, Tarcsafalvi 
Albert (költ,), Ára 3 K. — „Dávid Fe-
renc életrajza " Irta Pap Domokos. Ára 
50 f. Postán küldve 60 fillér. 5 koro-
náért 10 példányt bérmentve küld az 
egylet. 

K o n f i r m á c i ó r a k é s z ü l ő gyerme-
keinknek szerezzünk egy konfirmá-
ciói emlékkönyvet (20 f.) s egy Dá-
vid Ferenc képes életrajzot (50 f.), 
a ket tő postán küldve 80 fillér. Ezt 
az • örömet a legszegényebb ember 
is megszerezheti gyermekének. 

A k i k e d v e s k e d n i a k a r gyerme-
keinek, tanítványainak, barátainak, 
rendel je meg a »Dávid Fe renc képes 
életrajzát«. Egy példány ára 5 o f., 
postán küldve 56 f. Tíz példány 5 
kor. 20 f., 2 0 péld. 10 korona. 

Aranykönyv. 
Kivonat a füzesgyarmati unitárius egyház aranykönyvéből : Gacsári 

Jánosné véghagyománya 20 K, Kiss Sándor volt lelkész adománya 50 K, ifj. 
Sári József né adománya 10 K, ifj. Hegedűs Zsigmond véghagyom-nya 10 K, 
Erdei Sándor véghagyománya 60 K, id. Hegedűs János véghagyománya 30 K, 
Huszár Sándor és neje véghagyománya 100 K, Csák János gondnok adománya 
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1000 K, id. Bálint István adótúlfizetése 5 K 26 fillér, Homoki Emmuska ado-
mánya 20 K, Homoki Lajos véghagyománya 50 K, özv. Gyáni Zsigmondné 
adománya 20 K, ifj. Hegedűs Zsigmond véghagyománya 5 K, id Bálint István 
alapítványa 5000 K, összesen 6380 K 26 f, azaz hatezerháromszáznyolcvan 
korona huszonhat fillér. 

Midőn a még életben lévő adományozóknak szívből jövő köszönetet 
mondok, azoknak pedig, akik már elköltöztek, holdog sirontúli életet kivánok, 
különösen meg kell emlékeznem Csák János gondnoknak, id. Bálint István és 
nejének nagylelkű adományáról, illetőleg alapítványáról, kik különösképpen 
hozzájárultak egyházközségünk megszilárdításának nemes munkájához. A Min-
denható áldja meg nemes jóságukat! Füzesgyarmat, 1913 április 22. Bárka 
József, lel Kész. 

Adomány. Máthé Mózes, bányabiikki bérlő, a hoinoródujfalvi egyház-
község számára 10 kor. 80 fillér összeget adományozott. Ezen nemeslelkü 
adományért az egyházközség nevében nyilvánosan is köszönetet mond Ben-
czédi Pál, lelkész. 

A várfalvi egyházközség tagjai áldozatkészségüknek igen szép jelé* 
adták az elmúlt évben. A megkezdett magtár-alapot 862 kor. egészítették ki 
azzal a kívánsággal, hogy ha a jó Isten nekik is többet ad jövőben, ők is meg-
kétszerezik az alapot, bzen kivül más célokra 91 K 93 f. ajándékoztak. Vajha 
kérésök meghallgatásra találna, hogy az Ur áldásából jutna az ő dicsőségére is. 

A kolozsi u n i t i r i u s egyházköz ég részére az 1912. évben a követ-
kező adományok tétettek : Árkosi Benkő Mihály köri felügyelő gondnok a 
templomi szószékfőbe egy díszes fémkoronát készíttetett 500 kor. értékben. 
Szentes Sándorné Székely Zsuzsánna egy urasztali ezüstkannát adományozott 
25 kor. értékben líj Kozma Pál a templomi szószéket megfestette 20 korona 
értékben. — Perselygyűjtés folytán az egyházközség tagjaitól templomi éne-
keskönyvekre bejött 32 kor. A Dávid Ferenc irodalmi alap ezen célra szintén 
adományozott 32 koronát. — Úrvacsora osztások alkalmával adományoztak: 
húsvétkor kenyeret ifj. Kozma Pál, bort Budai Endre ; pünköstkor kenyeret 
if.. Kozma Pál, bort Budai Endre : őszi urvacsoraos/.táskor : kenyeret Székely 
LÍászló, bort Pál Mihály; karácsonykor: kenyeret ifj. Kozma Pál, bort Székely 
László. Fogadják a kegyes adományozók e helyen is az egyházközség kö-
szönetét. Kolozs. Kiss Sándor, lelkész, Székely Mihály, gondnok. 

Sz. 207—1913. U. P. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A székelykeresztúri egyházkörben pipei egyházközségünkben 

ürességben levő lelkészi állásra 137 — 1913. sz. a. kihirdetett pá-
lyázatát megújítom. 

Javadalom: kepe 372 kor. értékben, államsegély 1234 kor. 
84 fillér, összesen 1606 kor. 84 fillér. 

Kellőleg felszerelt pályázati kérvények 1913 május hó 15-ig 
Lőrinezi István espereshez küldendők Székelykereszturra. 

Kolozsvár, 1913 április hó 15-én. 
Ferenczi József, unitárius püspök. 



Az egylet pénztárába a folyó évi március 20-tól áp-
ril is 20-ig rendes tagsági díjat fizettek: Gyarmathy Mó-
zes Máramarossziget 909—910-re. Wer ess Ferenc Felső-
ték 913-ra, Marosi József Fadd, Abrudbányai Béláné, Ár-
kossy Lajos, Antónya János, dr. Borbély István, Benkó 
Mihály, dr. Boros Györgyné, Biró István, Csifó Salamon, 
Csifó Salamonné, Dávid Albertné, Demgyel Jánosné, dr. 
Engel Gáborné, dr. Ferenc József, Farkas Vilmos, Fangh 
Erzsébet, dr. Gál Kelemen, Gottíárd Sándor, dr. Gyer-
gyai Árpád, Hadházy Sándor, Halter Rezsőné, Hidegh 
•Mihály, Hidegh Mihályné, Gál Jenő, Gyulay Árpád, dr. 
Gál Zsigmond, dr. Hintz György, dr. Hintz Györgyné, 
Hegyi Gyulámé, Ince fi Tamás, Keresztély Mózes, Kozma 
Ferenc. Kovács Gézáné, Kelemen Lajos, özv. Kántor Jó-
zsefné, Lakatos Ferenc, Losoncy Albert, dr. Lukácsy Jó-
zsef, Lendvay Emil, Macskási Lajosné, Mikó Imre, özv. 
Mikó Imréné, Müller Gyula, Nalácy Ádám, Nyirő Gé-
záné, dr. Nyiredi Gézáné, Orb ók Ferenc, Pákey Lajos, 
'Pálfi Márton, Pál István, Pál György, Sclmster Emil, 
Szilágyi Józsefné, Somlyai Mihály, Sincky Julia, dr. Szent-
péteri Gyuláné, Szász Ferenc, dr. Tóth Gyöngy, Tóth Bi-
rike, Turcsányi Gyula, Ürmössy Tivadar, Ürmössy Ká-
roly, Ürmössy Károlyné, dr. Veress Vilmos, dr. Váradi 
Aurél. Vass Pál, Vári Albert, dr. Benedek Miklósné, dr. 
Költő Gábor, Lőrincy Dezső, Csíkos Imre, Guzner Gyula 
Kolozsvár 91 3-ra. 

Előfizetői díjat fizettek: Gálfi Tamás Semesnve, Cseh 
Kálmán Zilah, Ambrus Dezső, dr. Balázs Ferenc, dr. Fe-
r enc Áron, Fazakas Ferenc, Kovács Gábor, Osztián Jó-
zsef, dr. Polc Rezső, Szőnvi Gáborné, Ürmössy Jenő, 
Ürmössy Kálmán Kolozsvár 913-ra. 

Alapítói díjban fizettek: Botár János Budapest 100 
koronát, id. Daniel Gábor br. 20 koronát, Sipos József 
Hátszeg (4 részlet) 10 koronát. 

A keresztúrköri fiókegylet pénztárába, fizettek: I f jú-
sági Egvlet Firto svára I ja 906—910-re, Ekárt Andor Cse-
hétfalva 913—91 i-re, Bencédi 

Ferenc Tarcsafalva 909— 
912-re. 

Az V. K. költségeire ajándékoztak: Gyarmathy Mózes 
Máramarossziget 2 koronát, Gálffy Gyula 10 koronát. Fo-
gadják az egylet köszönetét. 

Kolozsvár, 1913 április hó 20-án. Gálfi Lőrinc, pénztárnok. 



S i l B á l B B T O l K o l o z s v á r t ! ! 

Ferenc József 
nagyszállódé 

mult év szept. 1-én 

n ) f g o y i l t 
F e r e n c J ó z s e í - ú í 5 . é s 7 . s z , a l a t t . 

Modern kényelemmel berendezve, 
Központimelegvizfűtés. Hideg-meleg 
mosdó. Díszesen berendezett társalgó 

Cmeíetenkéní fürdőszobákkal ellátva 
Lift. Minden vonatnál a szálloda 
autó szalonkocsi]a a n. é. utazó-
közönség rendelkezésére áll, vala-
mint a kolozsvári Autóbusz Közle-
kedési Társaság kocsijának a szál-
loda.. előtt rendes megállóhelye, mi-
vel <r> n. é. közönség igen olcsón be- és 

kiutazhat a vasútállomásra. 


