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A szerkesztő asztaláról. 
Újévi fohász. Őrlőikké valóság Istene, aki nem szűnsz 

meg: teremteni csak egy pillana tig :is, a kinek kezében mi n-
den» étet megszűnése uj életek születése, cselekedd, hogy 
lássunk be bő 1 estes égled titkaiba és olvassuk el a ne kim k 
szóló szent kijelentést: én élek és ti is élték'. Vajha megr 
freznők. hogy az. u j esztendő ébredése az igazsálg'ok dia-
dalát, a hamisság megsemmisüléséi jelenti. Vajha átszál-
lana izmainkba az; a nagy erő, amely diada.l'mat vesz még 
a halálon is. Vajha megéreznők távollevő szeretteink1 

édes ölelését, va jha fiaink, férjünk, testvérüuk és életünk 
leendő pár ja vissza térne iaz, u j esztendőre, ho.giy szűn-
nék meg; ia könnyek Jártja, a bánat és a fájdalom" Atyáink 
g'vógyiisd be a csatákban szerzelI sebeket, töltsd be azo-
kat az üres helyeket, amelyek rőt el messze szállottak a 
vitézek. Isten ladj hazánk felett tiszta, fénylő kték eglet! 

Ámen'. 

Á háború alatt nemcsak a várfalakát döntötték te a 
42-es ágyúgolyók, hanem a társadalom faltait is. A csata-
téren a királyfi és a fő hercegiek egy lövészárokban vo-
nulnák meg:, egy üt l ha reo In aki, együtt győznek1 s együtt 
erveiüleznek a közeinberekkel. A1 társadalomban a mág-
nálsiásszonyok éís (a polgárasszonyok együtt ápolják az1 

o sztrájk, tolaglyajr', széjkely jéts cseh sebesülteket. Eglyikineltó 
sem1 jut eslziéibe, hogy közöttük valaha nagy különbsíéig1 

volt, inert lélrezjik, ho|gy most csak a szivükre els a segitő 
kezükre Van szükség. 
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Falun a sebesül tökei cs,ak elviéit ve líátják. Od!a inik'ább csak 
a gyógyult szabadságollak jutnak1 el pár hétre. De ott 
is van mivel harcolni, miért a családfőt, a dolgozót, az 
erősei elvitték harcolni. Most a falu népe egy test, egy 
lélek keli hogy legyen. A lelket ladják a lelkipásztorok: 
a pap, a tani tó, a papné, tanitóné és <a hozzájuk hasonlók. 
Milyen slzjéip munkakör,. Mennyi láM'ás fakad a nyomában! 

A vészmadarak. A háború körül mindig kavarognak, 
kárrognak a véiszin ad arak. Lesik a hullát, mert abból 
élnek. Ki venné rossz néven tőlük, hiszen még1 ii asz not 
is (tesznek, inert bizony a szeglény elesett líarci lovak el-
temetése jobbára rá juk marad. Do itt közöttünk is van-
nak ám Vészmadarak. Ezek a félénk emberek, akik min-
dig reszketnek, remegnek, meri arról vannak meggyő-
ződve, hogy a jó hirt csak koholJajk' s.a rosszat eltitkolják. 
Ők ugyan jól tudják, hogy ba j van itt is, ott is, min-
denütt, mert ők hallották, hogy*. . Egy részük gyenge, 
szívű, félénk. Ők máskor is csak' gyávák vol lak, ide ak-
kor eltudták titkolni. A másik részük nem annyira gyáva, 
mint fösvény, akinek minden csak a vagyona s •.azon 
reszket, hogy mi lesz, ha eltalálják venni. Félnek az Ín-
ségtől, a szegénységtől, mert nem tudnak dolgozni, csak 
uzsoráskodni, spekulálni. A s,zeg|ény beteg katonákat se-
gélyezők közölt meg nem találód őket, pedig csak a ka-
tonák bátor fegyvere hárilhalja el a veszedelmet. Az ilyen 
vészmadarak is gyávák, de az, ők gyávaságuk még inkább 
érdemei megvetést és utálatot, mint a gyámoltalan fé-
lénkeké. 

Hadbahívott magyar katona imája. 
Hívó szót hallottam. Ránk üvöltő ellenségnek meg-

fékezésére hívott el királyom;. Hívott. Ki ne menne. A 
királyi szóra, e szép indulóra, harcra készen állok ; . . 
szent neveddel én Istenem, miálr is elindulok. Megyek.. . 
nieg-meg ál lok. . . könnybe lábad szemem, mert tőled bú-
csúzom én édes hitvesem. Öreg szülöm keblén úgv zokog 
a lelkem, hogy hagyjalak gyámoltalan kis árva galam-
bom, lagígódó gyermekem? Kasza, sarló, ekém — drága 
szerszámaim — ki fog; meg1 titeket ? Lesz-e aratása egy 
más esztendőnek, hogy én nem vetek? Szénaillatos me|-
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zőben ki vágja a mide t? Hegy, völgy, halom, szép ma-
dárda l az Isten v eleteik! A templomba nézek, ahol imád-
hoztam., a földre borulok:, melyet megcsókolt;im . . . még 
egyszer szivemre, még egyszer keblemre hitves, szülő, 
gyermek: én egész világom, mindjein boldogságom, harcra 
hivott el engemet áldolt jó királyom. Hívott! Ránk üv.öltő 
ellenségnek megfékezésére. A királyi szóra, e szép in-
dulóra megyeik1, meg nem állok. Vezérelj utamon én édes 
Istenem! 

Nincs kön ny már szememben falum határintúl, a szi-
vemnek, a lelkemnek egy érzés parancsol: a hazaszeretet. 
Vész fel hőit látom, villámok cikáznak, azt akar ja az ellen-
séig: vége legyen a magyar hazáinak. Kjöisz,örüli kardját, 
szórja a golyóját, eloptani készül a magyarnak élete vi-
lágát. Kard begyére húzjni kicsiny gyermekemet, meg-
gyalázni édes, drága hitvesemet, lángba borítani nyugtot 
adó házain, hogy ha visszatérek.. . helyét ne találjam — 
ellenség szándéka. Látod ezt Istenem ! 

Ellenség ajákián ott iá dicsekedés: Nekem zöldéi ma-
gyar földön ezután a vetés! Arany kalász, nekem bólint, 
asztalomra kerül, csak magyar anya szoptat rabot ezután 
egyedül. Hallod-e a dicsekedésl én édes Istenem!? 

Ezer esztendőnek minden alkotása, elnémult haran-
gok utolsó kongáisa a sírba hanyatlik, halálunkat jelzi, ha 
a székely-magyar az, egész világnak ölldö'klő szándékált 
tétlenül elnézi. 

Gyermekeim orcáján megfagy a mosolygás, hitvesein 
ajakián a rémes sikoltás feltöir a nagy égre ellenség lát-
táira, a vér hullására, ha meg nem mozdulunk. 

Viruló leányzó feflüzi [kedveséit, utálattal nézi hitves 
gváv i férjét, gyermek átkot kiált a saját apjára, ha e 
hont érinti ellenségnek lába. 

Ki maradna itthon? Ki lenne oly gyáva, hogy remeg-
jen, hogy ne menjen, ha hívja a magyarok' királya, ma-
gyarok hazaija?! Sokszorozd meg bátorságunk, vitézségünk, 
mutassad a vészt mii nekünk, jó Istenünk, hogy e hon 
m en tői legyünk1! 

Nincs könny már szememben falum halárin tul, a 
szi vemnek, ia lelkemnek egy íérz,és parancsol: a hazaszeretet. 
Porladó Rákóczi zászlóját lengleti, Kossuth apáink lelkie 
most is csak azt zenlgii: Előre katonák, előre magyarok, 
ti a szabadságinak hős fiai vagyIok ! 

Megyék.. . megyünk, megmozdul az e rdő . . . előttünk 
hangzik a Rákóczi kesergő . . . majd örömre válik, hogy 
h a ősi Vitézséggel végig küzdjük Bem apó csatáit. 
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Vájjon hol leszek én, hová visz, az út am ? Oda állok, 
hol karom »eirejére legnagyobb szükség van. Védem a 
hazámat, benne hitvesemet, megőszült apámat, édes gyer-
mekemet. ők az én mindenem, segiits meg e szent csatá-
ban én édes Istenem! 

Messze idegenből haza száll a lelkem. Csendes éjsza-
kákon azokat keresem, kikért szivem hevül. Latom gyer-
mekemet hitvesem ölében, buzigjó szient imáját most 
mondja el épen: Ivils kacsódat összetéve szépen, imád-
kozzál édes gyermekem . . . hazádér t . . . apádé r t . . . a szent 
szabadságiért. 

Erőt nyer a l e lkem. . . a gyermek imáját meghallja 
az Isten. Ártatlan ajik m o n d j a . . . tiszta lelkén felszáll az 
égi zsolozsma: l iazáér t . . . k i rá lyér t . . . a küzdő apáé r t . . . 
a szent szabadságiért. 

Ágyuk bömböléise nem rémi Li lelkem, puskák ropogása 
nem védi helyettem elhagyott hitvesem, gyermekem ke-
zébe ki iád majd kenyeret, lészen-ie irántuk hevülő sze-
retet? Ezekért aggódom. 

Kit harcba tnem liivotL a király szózata, kit el nem 
szólitotl a hon búja, baja , — gondol-e ezekre? 

Ezer lei 11 ens éggel összemérem kardom, szenvedő ha-
ziánilért vérem iís kiontom s nem sajog a le lkem. . . de ha 
elhagyatva tudom hitvesemet, éhes, sáppadt arccal ki-
csiny gyermekiemet,.. lehanyatlik kezem. . . elejtem fegy-
verem. . . vége la reménynek . . . ellenségnek vad csordái 
szép hazánkra törnék!.. . ha ide t ö rnének . . . mind rabbá 
tennének. . . mindent égetnének, igaz ügyünk vesztét csak 
azok akarnák, kikben nem volt lélek felkarolni harcosok 
család j át. 

Ne ladj ilyen szivet, ilyen gálád szivet, ily áruló szivet 
a imagy.ir hazában én édes Istenem! 

Ezer veszély idején megyék a csatába, 
SM agyarok Istene, te kincs e hazára! 

Ámen. 
Deák Miklós. 

Föl a lobogóval! 
Trombita harsog, dob pereg, dörög1 az ágyú, csattog 

a kard, sívit a golyó, sír a srapnel!, fúr ja , szórja a földet 
szét aigránát, hajót süly eszi a tenger szörnye, bombát dob 
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alá a légben kattogó gép — háború van szörnyű, irtóztató, 
de mindez csák azért, mert készül a nagy, a sokáig tartó, 
áldó béke! 

Senki sem kívánta a háborút, mégis megjött, /min-
denki vár ja , hívja a biékét, hogyne jönne meg1! Bizonnyal 
meg is fog jönni, talán hamarább, mint gondolhatnék. 

Akkor lesz nagy ünnep ezen a világon. Akkor fogjuk 
csak igazán megtudni, kik a nagyok, kik a dicsők1. Azok 
lesznek a nagyok, akik megteremtik a szent békét. 

Acldig föl a lobogóval. Egész vitáig hadd hirdesse egyik1 

tengertől a másikig s azon is túl, hogy a magyar név me-
gint szép lelt, méltó régi nagy híréhez. 

Ti és mji, mindazok, akik az. itthon tűzhelye mellett 
maradiunk, vájjon mit tehetünk mi? Elcsüggedjünk? sír-
junk, vagy panaszkodjunk? Egyiket sem tesszük, hanem 
erőnket megsokszorozva végezzük a munkát, készülünk 
a inagy békére, amikor majd virágozni fog e hon s gaz.-
daig és boldog lészen minden lakója. 

Ne gondolja senki, hogy nem úgy lészen. Félre kis-
lel kii ek, akik még most is kételkedni tudtuk egy szebb 
jövő felett. Ki hitte volna, hogy olyan erős a magyar kar? 
Ki tudta mostanig, hogy mit ér a magyar vitézség, a 
székely bátorság? Nekünk meg kell érnünk azt a szép 
iés nagy ünnepet, amelyen lelkünk o l t á r á n fogunk áldozni, 
hála áldozatot érettük, akik életüket szembe állították a 
h alá Hal. 

Az Unitárius Közlöny hírnöke kivan lenni a nemzeti 
dicsőségnek, hirdetője a mi katonáink érdemeinek, tehát 
építője a ihitinek és a reménységnek 

Minthogy nincsen olyan imitjárius ház, amelyet ne 
érintett volna a háború vihara, ne legyen egy is, amely 
ne hivtmá tűzhelyéhez ezt ia vigasztaló, bátorító, »béklitjő 
apostolt. 

Unitáriusok, mi fölemeljük a lobogót újból. Köszönt-
jük az ú j esztendőt. Köszöntjük az itthon levőket, a har-
colókat. Mindenikhez van és lesz jó szavunk, Jva k'elll 
biztatásunk', ha kell vigasztalásünk. 
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Unitáriusok kérjétek, hívjátok mágiátokhoz az Uni-
tárius Közlönyt, hisz, oly csekély kiadástokba kerül min-
den hónapban meigijövő lapunk. Fog'junk' kezet és >jut-
tassuk ed az Unitárius Közlönyt minden házhoz. 

Mi szószólóitok leszünk. Isten nevében föl a lobogó-
val. Kövessetek. Hív. 

Ia sz\erk\esztúsécf . 

A mi katonáink. 

— Tudósítások a nagy világháborúban résztvevőkről. — 

Apoljiáltok a cserfát. Cserfa erdőre, diis! lombozatú 
fákra les'z s'züksiégüük. Koszorút kell fonnunk sokat, tar-
lóst. 

Hajdan, a [glöröig hősök ideijében a csert iéísj a babér 
versenyzett a dicső slégéirt, a hősjök homlokáért. Ha szólani 
tudnának, elmondanák, hogy milyen régóta várnak a ma-
gyar vitézekre. Talán aggódtak is iminájr a jó öreg cser-
fáik ott az erdő szélén, a kert végében, a berekben, 
hogy levelöket hjijába növelik ú j ra minden tavasz kez-
detéin, mert nem becsülik meg. Leg Perun ebb pihenni hú-
zódtak be á'rtnyai alá', de az erős nein szívesen látja a 
renyhét, a tétlent. Ö ;a feszülő izmokban, az erős k a n 
ban, a kitartó munk[ában gyönyörködik. 

Most ápoljátok a cserfát, mert régji idő óta nem volt 
oly nagy alkalom, hogy fölhasználjuk koszorúnak. 

Déftől északig, kelettől nyugatig {nincsen hely, ahol 
ne a miajgyar katona vitézségéről zengjenek a halmok, 
bércek. Szájról szájra zenig az ének dicsőséget a magyar 
névnek. 

A mi katonáink száma milliók. Eigjyütt éltetjük őket, 
együtt jáipoljük, együtt kiésZiljük sébökre a gyógyírt. — 
Együtt imjádkozunk életükért, egyíü'tt várjuk haza, hogy 
kebelünkre ölelhessük. Mindenik siz)á|mlá!ria van hevület szi-
vünkben, mindeniknek szeretnénk koslzorut nyújtani lát. 
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De ha mindent nein tehetünk meg, tegyük meg azt, 
ami ránk tartozjik és megtehető. 

Az Unitárius K|öjzlöny a maga olvasiói körében mél-
tatni kivánja baridban volt és harcban levő katoiíáinkíat. 
Azt akarjuk, hogy ezeken a szeriény lapokon hosszú ,éveik' 
elmultával olvashassák alz unokák iéís dédunokák azok-
nak a nevét, akik részi vettek ebben a nagy világ há-
bo rub an. 

Lelké'szieiink iéis lapunk más olvasói segitséigiével föl 
akarjuk jegyezni a névéit mindenkinek, alkii a csatában 
elhalt. Nem teszünk küliö nbsléjget. A nevet, az illetősláget, 
a katonai rá 11 ást, a hajtdtiéjrlt é,s a,z időt kívánjuk felje-
gyezni. ! 

Följegyezzük azokét, akik ré,szt vették és kitűntek s( 
azokét is, akik a remélt és elérendő diadalhoz hozzá-
járultak. 1 ; 

Ez lesz a mi koszorúnk a mi katoniáinknak. 
De még eg!yet! Ujgly készül jön minden község és min-

den váiros népe, hogy azokat a házakat, 'amelyekből csa-
tában voltak, disziitslék fel cserkoszorú val. Mily fölséges 
látvány lenne ha egiy,, ha kettő, Vagy három, sől több 
koszorú ékesitelné azoknak (a szerény és ékes házaknak 
homlokát, a hon nan csatában voltak a férfiak. 

Becsüljük meg katonájukat. Ápoljuk a cserfákat. Kiv 
szüljünk a nagy ünnepre. 

* * 

Mjár a megelőző számban méltattuk a hősi halált halt 
dr. Vass Pált, dir. Létai Balázst és Szentpáli Béla posta-
táv írd a lisztet. 

E pillaüalban azokra az érdemes vitézekre gondo-
lunk, akiik koruknál fogva már megérdemelték a nyu-
galmat, de a haza hívó szavára fölkötötték a tiszti kardot 
és elmentek hadi szolgálatra. 

Lőrinczi Dénes tajbornok', immár, úgy halljuk, tábor-
nagvgyiá tél eteti, mert a mikor fölszólították, ígv szólott, 
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[mint illik vitáz székely magyarhoz: »Ivarom erős, kar-
dom éles, reindelkeszlhettek velem.« — Szentkirályi Ferenc 
ezredes a harctéren vezényeli dicső honvéd ein kel. Mind-
kettő létbehagyta a vállalt polgári állást'. 

Píálffy Ferenc táborii lelkész, sizabédi 1 elkészülik az 
északi harctérről megsebesülve hazajött, Kolozsvárt ápol-
ták s most ideiglenes szabadságát élvezi. 

Gálfalvi Sámuel székely kereszl nri tanár Galíciában 
harcolt. A nagy csaták mindennemű izgalmát éis szenve-
dését végigélvezte, tie a szenvedést dicsőségének tekinti 
s most már talám újból ott vail, ahol többi vitézeink. 

Dr. Borbléily István kolozsvári i f jú tanárunk a .szer-
bek ülgyes fondorlataiit tanulmányozta és meg is szen-
vedeti érette. Súlyos sébléből immár gyógyulóban van. 
mert azalatt születeitt kis leánya vid ám if j a. Gálffy Zs'igi-
mond' tanárt, akinek bő rész jutott a muszkáknak hatá-
runkról való k;ivicr!ésélb en. nem kim él te a golyó őt sem. 
Dr. Kiss Ernő, akii csak níost avatott rendes taniájrnái 
az egiyliiálz1, kezdett óla ez ideig északon härteiolt Most meg-
rongált egéis'zlsiéigjét igyekszik helyreállítani:. 

iNifímles József -es. és kir. Százados éiszakon harcolt. 
Miáir kiét sebe volt, d'e nem akart félrevonulni. Felderítő 
szolgálaton egy lengyel községben éjszaka meglepték a 
muszkiáik. katonájival együtt fogságba került. Ezideig vajmi 
ke véts hir (érkezett felőle. 

Berde Giábojr es. és kir. százados december elejéig az 
északi harctéren volt. Kisebb sebeit nem vette sziámiba, 
de egy srapnel 1 a fejét bántotta s egész idegzetét megza-
varta:, Kolozsvárt gyógykezel teli magái s úgy vesszük észre, 
hogy ma-holnap ismét csapatj a é'lén fogja mutatni ret-
tenthetetlen sziéikely biátorsálgláit. 

Markos Albert, Pál fi Márton tanárok kezdet óta szol-
gálnak a hazai őrállomásokon. .Márkos barátunkat ez-
alatt meglepték laizt apái örömök is, fia született. 

Szatlmiáry Pál hadbiijrö északra vonult volt. de sze-
rencsétlenül járt . összezúzott (testtel jött haza. Már job-
ban van. 

Kozma Ferenc kir. tanácsosi, isk. gondnokunknak há-
rom fiia Van szolgálatban;. Endre, a közjegyző, itthon iro-
dában segédkezik la nagy vállalatban. Fenenlc, tü/atszáza-
dos, immár számtalanszor szembe nézett a muszkával, 
s a halállal is. die mind ez ideig' — s ezredéből talán 
m!ár csak egyedül — állja éjs ontja a tüzeit rendületlenül. 
Az emberek rendkívüli elragadtatással beszélnek róla, mert 
münden emberére nagy gondja van a legnehezebb körül-



menyek között is. Egyik zászlósa boldog volt, hogy alatta 
szolgálhatott. György isi, minit tüzér hadnagy szolgált és 
szerencsésen megmenekült egy súlyos természetű fej seb-
bel. Immár ismét szolgálatban van. A folyton termelő fan-
tázia mindkettőt eltemette többször is, oe szerencsiére egyik 
sem történt meg1. 

V|égh Gyula (Törd átfalva) zászlós a szerbektől ho-
zott qgy pár jelemtékieny sebet, die rövid idő alatt kihe-
veri az erős férfi. , 

Dr. Siájrdi Eleimíér orvos, kinek1 kitüntetéíséről már meg-
emlékeztünk, még! mlindigl kötözi a sebieket s úgy Láítszik, 
egészen otthoni as lett az ágyuk diörgjélse között. 

Dr. László Albert, a Farkas Vilmos1 veje, 'szakoin 
va!n szintiéin mint orvos s buzgólkodik, bárhol, a hová 
állítják. 

Bede Jenő keresk. akadémiai hallgató, egv éves lön-
kéntes, a Bede Jánosi fjiiaj, a,z 51-ik gyalogezredben minit 
tizedes szolgált Galiciálb'ain ié|s Bilieméil járőr szolgálaton 
egy srapinel la jobb kar já t eltörte. Már jgyóigyulóhan van s 
hihetőleg nemsokára újjttál a csatatéren lesz1. 

Piéite'r Lajos tahjáírunkról !éis testvériéiről: Aladárról, a 
boldogfialvi igialzjgajtjó-ftafnító fiairól, iaz a hiijr, hogy orosz 
fogságba kerültek. Az ifjabbikról az a hir is járta, hogy 
m i r befejezte szépnek Ígérkező pályáját. A halottak közé 
van sorozva. Minthogy ilyenek mlár siokian cáfolták meg 
a lesújtó hiirt, taliájn ő is jelentkezni fog, mert bizony a 
hadának ezután iis sizüksicge lesz a jókra é,s jelesekre. 

Jakab Jiájnlois (BaVa), a 22. honV. gy. e. szakaszveze-
tő je. Augus'ztnsblalí az első csapatokkal küzjdlött az íéiszakji 
harctéren Ketet-Galiciábiah. Szeptember elstő feliéiben ro-
hamra mentek. A puszii to golyóiz^porb'an eigty golyó felső 
combjába, egy a felső bal mellkasába furiódott, de ;a sza-
kasz éléin, kezében szuronyos puskái jávai vezet tovább. . . 
előre, a szakaszvezető. Nem sokáig! A sorokat véigigseprő 
srapnell-tüznék egy gyilkos sugáirkévéje a Jakab János 
kemény derekát s'zórta be nehéz ólmával. Eleset t . . . de 
nem halt meg, kórházba Vitték. Az orvosi tudomány sokat 
próbált vele, iá pol óin ak meleg szeretete pillanatra el nem 
lankadt, a s'ziivós szervezet csodáikat mutat. Jakab' János 
ma is él. A sebei behegedtek s ,a, szerető férjet, és fink 
a szülői hláizinál ápol ják tovább, hogy az elveszített életerőt 
viss'Zakapjía. 

Tizenegy golyó fjájjó, viéiries sebe mozd'ulattan ágyához 
köti s panasz el néni hagyja ajakát: »Isten akiaralá«, ».az 
Ur gondot visel«. így volt Jakab János, a legsúlyosabb 
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sebesült a nagy kói4hiá[z; jó kedélyű, soha nem panasz-

Győii'i Biéla (Homoródszentmíáirlon) mint orvosnöven-
dék, a 64. gyalogezred kjáplár^önkiéinítasle, ti/ héten ken 
resztül ápolta, kötözte a galiciai csata tét seíblesült-,áldo-
zatait. Október végiéin, éppen a mikor egy nehéz sebe-
sültnek nyújtott segítséget egy srapnel! golyója bal felső 
combját átütiöltte. Sebe, a golndviseléís segedelmével any-
nyira gyóglyult, hogy m!á|r utrakész csapatba osztva vár ja 
az indulási parancsot . . . Vissza a csata mezejére ujrja. 

Győrfi (iéza (Homoródszeülmiáirtoii) kábái gazdasági 
iskola-igiaiziglató, mint a 82. gyalogezred póttartalékosa küz-
dött a yereczkei szoros1 előtt, az első orosz 'betörés idejó-
sbeln. A győzelmes harcok idol só jelenetében lábszárán 
kapott nem súlyos, de nehezen gyógyuló sebet. Most ú j r a 
ezredéhez vonult ble, hogy mlagasabfo tiszti kikiépezteitőse 
után, részi vehess.en a további harcainkban. 

Sándor DeZső (Homoródalmás) orvosn|öVandék, a 82. 
gy. ezred lölnikéntese. A vereczkei első harcokban kez-
dette meg iölnfleláldozó ápolói munkáját . Azóta fáradsá-
got nem jismerő lelkesedéssel járta vitéz székelyeinkkel 
Galícia lagyos mjeZoit, migi egy rosszul irá-nyitott golyó 
bokájában még nem sebezte. A kolozsvári Vörös-Kereszt 
kórházában várja a gyógyulás s az ú j r a kezdődő munka 
nemes pill an at ál. 

Farkas Endre (Déis) a kassai 9. honv. gy.-ezred szá-
zadosa. HossZu, szenvedéssel teljes hónlapok nehéz lusái-
ban vitézségével és bátor, lelkes tetteivel a katonai éiv 
demkeres!ztet, a hadi ék'itménnyel szerezte meg magáin aki 
A halál, kegyeltlefn... legjobbjainkial kíérli áldozatul; a 
krakói csatálbaín, novembelr 18-án, hősi halált halt. 

Bencziédv László (Kolozsvár) az Erdlélvi Bank tiszt-
viselője. mtiint a 64. gy.-ezred önkéntese, hosszú veszede-
lemmel lés szenvedéssel bővelkedő tiz hetet töltött a déli 
harctéréül. Betegsége miatt haza kellett jönnie s most a 
kolozsvári Viöírös-kereszt kórházában keresi a gyógyulást 
s a nehéz küzdelmeik jól megérdemelt pihelnőjét, 

Szentkirlájlyi Árpád (Székelykeresztur) az II. honvéd 
huszárezred főhadnagya, a derék katona, kinek otthona 
volt a csa tallér, akli »vörös ördöge« volt a ni úszkálna k, 
északon kapott súlyos sebével Bécsben (Wien) a klini-
kán ápolták, de nem' menthették meg a hősi haláltól a 
vitéz életnek. 

Dr. Izsák Lajos (Kadács) ügyvédjelölt, minden szépre 
jogosító tehetslég, az északi harctéren az első csatákban 
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elesett s hirti'n'k szerint hősi halált halt ,a bíánalos szülők 
e g'y etlen igyieirmJe'kjej. 

Íme a szjéip Sorozat kezdete. Olvasóink szíves segít-
ség év el folytatni fogjuk és kiegészitjükl. 

Hazaszeretet. 
Fényes város utcasarkán 
Öreg, béna koldus ül. 
Vár-vár. . . éhség ül az arcán, 
Részvevő alig kerül. 
Fényes ruhás urak-dámák 
Ezeren lebbennek el: 
De fájdalmas panaszára 
Senki, senki sem felel . . . 

* 

Gyászbaborult Öreg özvegy 
Fátyol alatt tipegett: 
Már távolról nézi-nézi 
A hős-koldus öreget. 
S bár köntöse avult-kopott, 
Aranyat nyom kezébe 
S szánakozás gyanánt könnye 
Perdül gyászos képén le . . . * 

Koldus hálásan tekint rá 
S amint tova tipegett, 
Utca népe áldva-áldja 
A vén gyászos özvegyet. '•;"}. 
„Ott a dicsők táborában 
Küzdött férje egykoron; 
Hőshalált halt szent hazánkért 
Véres harci sikokon. 

Fárad-áldoz szüntelen. 
És ha estve dideregve 
Könnyes vánkosára dől : 
Jótettei emlékében 
Lelke újra felhevül . . . 
Nem rideg már zárt magánya. 
Csodás fényben férje várja: 
— Ott a falon éltepárja 
Képe megelevenül 
S mintha ajka — néma ajka 
Megszólalna s zeng imát: 
„Oh Magyarok nagy Istene! 
Tedd nagygyá e szép Hazát. 
Női szívek hü szerelme 
Védje-óvja szüntelen 
S hős fiai vérző arcát 
Borostyánnal koszorúzva, 
Jótettek fényözönében 
Ragyogjon évezreken!" 

* 

Fáradt özvegy álma édes; 
Ajkán nyugodt mosoly ül. 
Fehér galamb béke-szárnya 
Borul alvó arcájára. 
Fehér fürtit csókolgatja 
Biztatóan mondogatja: 
„lm hazánk ege derül!" 

Gyászos özvegy "'mind azóta 
Széjjel jár és jót teszen. 
Napról-napra ázva-fázva, 
A nyomortanyákat járva, 

Fényes város utcasarkán 
Öreg, béna koldus ül. 
Egykor bánat dult az arcán ; 
De most szelid fény derül. 
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Aki látja, mind csodálja, 
Mint regél emlékiről; 
Hősi lelkek nagy tusáján 

Női szivek hü szerelme 
Védje-óvja szüntelen 
S hős fiai vérző arcát 
Borostyánnal koszorúzva, 
Jótettek fényözönében 
Ragyogjon évezreken!" 

Hősi lelke mint hevül! 
Arcára ül szive lángja 
S áhítattal zeng imát: 
,,0h Magyarok nagy Istene! 
Tedd nagygyá e szép Hazát. 

Homorodalmás, 1914 
Ajtay János. 

TŰZHELY MELLETT 

Mikor tél van . . 
Amikor tél van mindem elcsendesedik, visszavonull, 

hallgat, Vár, nyugszik, alszik. A halál sápadt arcát mu-
tatja ez a forjgló bolygó föld. Orvosa, a forrasztó nap, léi-
men t látogatóba többi palienseihez, akiknek perzselésre 
van szükségük, inert nem elégíti ki a meleg. 

Ezúttal a bölcs doktor nem szabta jól meg1 a ren-
deléseit, mert itt laz összes mindenség talpon van, mint; 
a ^szófogadatlan rossz gyermek. Künn jár, se éjjel, se 
nappal nem pihen, nem alszik, hanem mint a deliriumos 
beteg! szókét, lót, fut, lármáz, verekszik, hinnéd, hogy 
teljesen elveszítette iaz, eszét. 

No még ilyen teleit sem sokat látott a mai ember. 
Taláin hasonlót sem. Talán nem is láz, hanem látng égeti. 
Nyugtalan, kapkodó, vár valamit. Nagyot, sokat, meg-
váltást, örökkévafóságiOt, halhatatlanságot, mert most nem! 
tél van, hanem háboru, mert moist az ember nem aludni, 
hanem élni, élni, harcolni, győzni akar. Nem törődik a 
téllel, nem fázik a hidegtől, nem kíván semmit, amit a 
téltől szokott kapni. Most az van, ami .még nem vojlt: 
háboru. Sírni kellene ennek is, annak is, de sírni nem 
tud. Menni akar valahová a hitvestárs, mert otthon üres 
a ház. Keresi a háboru helyét; mert .ott van az ura. 
Tudja hogy ott lágyuk dörögnek, tudja hogy néki ia kis 
gyerekek mellett kielleinie ülni, de azokra hadd ügyeljen 
a: nagyszülő, ő megjy a háborúba. Vis zen hazai kenyeret, 
amit ő 'készített a katonának, aki a hazáért harcol. 

Az ország búzáját, lisztjét összeszedték) a katonáknak 
s tméigis !azo,k a fiatal falusi asszonyok, talián az utolsó előtti 
mért lisztet, poig|ács'ává gyúrták, általvetőbe tették és men-
nek északra, Galícia felé, mert h|átha imái' a hazai földön 
vannajk s Ott megtalálják őket. 
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Miéig; föl van kötve la jobb keze a székely, katonának, 
hiányzik is róla a középső újjiiak két ízülete, de immár 
nem fá j égy hét múlva, ki is szabadul és vissza megyi. 
Volt először délien a szerbeknél, ott a lábát fúrta át ;a 
golyó. Az már régen meggyógyult. Ha a keze is rendben 
lesz, még egyszer szeretne olt lenni, mert .ezt a drága 
hazát nem hagyjuk az utolsó csepp vérig. Talán megsegít 
a vjió Isten s még haza kerülők, mert biz' ott négy kis gyer-
mekem van a feleségemmel. 

Csak addig irtózik az ember, amíg egyszer megrop-
pan ia'z láigiyu — mondja a népföllkelő, Azután számba sem 
veszik. A srapniell gonosz portéka, de ki lehet birni. En-
gemet a karomon ért három helyen. Itt a vállon még ba j 
Van, de iez is Igyógyúl. Nem adnálm sokért, hogy otl vol-
tam. Azt is tudom, hogy nem mar adtam adóssá a musz,-
kának. Hamar megfutamodnak. Mi pedig annak örven-
dünk, amikor ,azt hal l juk: szuronyt szegezz és hurrái! 
Akkor iaztán vége a muszkának, miért a magyar baka 
nem táigit az utolsó csepp vérig. 

Irodalom. 
Unitáiius Keresztény Népnaptúr eglyütt halad az évek-

kel. Most az 5-ikbe lépett megerősödve és megnőve. Ké-
pei kissé halyáinyok, de az olvasmányok a céilnak egészen 
megfelelők, tanulságosak és mulattatók. Van közöttük bib-
liai, e ;gvháztörténelmi, lalkalmi, t. i. háborús. Kiváló fi-
gyelmet érdemel a Koincz Boldizsár püspök életrajza Pé-
ter Sándor lelkésztől. Minthogy ,a vásárok s más hasznos 
tudnivalók pontosan megvannak írva, igazán megérdemli^ 
hogy minden házh0|z megrendeljék, mert hisz az ára 40 
fillér, oly csekély, hogy bárki is megszerezheti. Ajtai Já-
nos homoródalmáisi lelkésznél kapható. 

Erős várunk nekünk \iz Isten. Imakönyv azok részére, 
akik szenvednek. Ir ta Ütő Lajos küküllőlombói lelkész.. 
Bteglgeli, estéli és mindenkori imák. A háború sullyos 
megpróbáltatásai között háborgó lelkek megnyugtatására 
és vigasztalására írta i f jú lelkészünk, aki már csak azért 
is elismerést és köszöniejtet érdemel, hogy fölhasználta 
az alkalmat. Amúgy Als erőteljes — [néhol tatáin túl ára-
dozó nyelven vlaín ír Via, de hasznos kis imakönyv. Ára 
40 fillér. 

'•Az Ur hjij akarta. Regény. Irta Ütő Lajos kük üli ő-
dombói unitárius lelkész. Most jelent meg a karácsonyi 
piacon az i f jú szerző újabb munkája. Bővebben fogjuk 
ismertetni. 
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Egyházi és iskolai mozgalmak 

A í . tagtárs kedves dolgot cse-
lekszik, ha szegény vagy távollevő 
rokona számára megrendeli az 
Unitárius Közlönyt. Egész évre 
2 K 44 f. postán küldve. 

Györfí István ifjú barátunk nevével 
először találkozik az olvasó a lap 
élén. Hisszük, hogy az ifjú, új 
munkatársat velünk együtt szívé-
lyesen üdvözlik olvasóink is. 

Dr. Gelei Józsefet szép és nagy 
kitüntetés érte, kineveztetett a Ko-
lozsvári Ferencz József Tudomány-
egyetemre a természettudományok 
magántanárává. Ez a tudományos 
munkásság terén elért sikerek mél-
tatása. Örömmel üdvözöljük az 
ifjú tudóst, ki már önálló fölfede-
zésével is kivált. Kívánjuk, hogy 
jusson diadalról-diadalra. Jelenleg 
főgimnáziumunkban is tanít. 

l f j . D. Pataky László emlékét a kü-
küllői kör szépen megbecsüli. A 
koporsó mellett elhangzott beszé-
deket kiadta az Egyháztársaialom. 
Emlékalapra indított gyűjtést a 
kör, mire eleddig begyűlt 789 K. 

Urvacsorai pohár. Lokodban a 
Máthé Mihály ifjú új lelkész buz-
golkodására megalakult a D. F. E. 
nőkszövetsége igen szép számú 
taggal. Az új szövetség folyamo-
dott Kolozsvárra a nőkszövetsége 
elnökségéhez urvacsorai kehelyért 
és az eredmény az lett, hogy fő-
tisztelendő asszonyunk, mint az 
U. N. Szöv. elnöke egy csinos és 
értékes úrasztali poharat szerzett 
és azt karácsonyra el is küldette. 
Üdvözöljük az új szövetséget. Most 

szép munka vár minden egyház-
községre, hogy a hadbavonultak 
otthonmaradott tagjait segítsék és 
vigasztalják. 

~ , Homoródhéviz 
K|SS A i a d a r lelkipásztora el-

hunyt élete 45-ik évében. Már több 
idő óta gyöngélkedik és remény-
kedik. Övéi biztak fölgyógyulásá-
ban, de az unitárius egyház vesz-
tesége mégis bekövetkezett. A hű-
séges és szorgalmas lelkipásztor, 
egyházkörének már sok éve jegy-
zője, elköltözött. A Kiss-család 
több száz événél, egyik kézből a 
másikba adja a pásztorbotot. Je-
lességökkel, odaadó buzgóságukkal 
az unitárius egyház díszei voltak. 
Az anyai ág egybekapcsolta a 
Brassai s illetőleg a Konc-család-
dal. Reméljük, hogy módunk leszen 
az elhunytról, apjáról, nagyapjáról 
és dédapjáról ebben a minőségük-
ben rövid idő alatt megemlékezni. 
Az utolsó sírjára letesszük rész-
vétünk gyászkoszoruját. 

Borbély Sámuel a székelykeresz-
turi fiuképezdé-

nek sok éven át derék igazgatója, 
hosszas betegeskedés után elhunyt 
Tordán a fia, dr. Borbély Sámuel 
kórházi főorvos karjai között élete 
68-ik évében dec. 28-án. Mély 
részvéttel közöljük e szomorú hírt. 

Vajdahunyad 
város tiszti fő-Dr. Kőváry Ernő. 

orvosa és tb. megyei főorvos, a 
néhai Kőváry Mihály ügyvéd na-
gyobbik fia, a jeles szakember 
élete delelőjének kezdetén elhunyt. 
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A hosszas szenvedés megtörte férfi 
erejét annak, aki annyi életet men-
tett meg. Fájdalmas részvétünk 
öleli a két kis árva leányt és a 
régi gyászra újat öltő édes anyá-
nak s a rokonoknak kívánunk 
vigasztalást. 

Elhunytak. Özv. Nik Antalné 82 
éves korában. Barabás Lajosné 
édes anyját gyászolja a szép kort 
ért jó nőben, akit az unokák és 
dédunokák s rokonok kisértek örök 
nyugvóhelyére a kolozsvári köz-
temetőbe. — Szász Dénes, a ko-
lozsvári fődimnáziumnak 12 éven 
át hűséges, munkás iskolai szol-
gája elhunyt Székelykereszturt, 
hová egy féléve ment át . — 
Buocz Károlyné Deák Ilona el-
hunyt dec. 23-án Szegeden rövid, 
boldog házassága kezdetén. — 
Ürmössy Aladár, dr- Ürmössy 
Gyula és neje Hosszú Auguszta 
joghallgató fia, a kitűnő zenész, 
a kellemes ifjú, szülői legszebb 
reménye váratlanul elhunyt Buda-
pesten 20 éves korában. 

Egyházköri tisztviselők. 
A kolozsdobokai egyházkor ben: 

jegyző Antonya Mihály magyar-
szováti lelkész; közügy igazgató 
Fülöp Mózes kidéi lelkész; pénz-
tárnok Kiss Sándor kolozsi lelkész. 

Az arnnyostordai egyházkörben : 
jegyző Ádámosy Gábor kövendi 
lelkész ; közügyigazgató dr. Szath-
máry Miklós szindi lelkész ; pénz-
tárnok Létay Máté aranyosrákosi 
lelkész. 

A küküllói egyházkörben: jegyző 
Nagy Béla segesvári lelkész ; köz-
ügyigazgató Szabó Albert szőke-
falvi lelkész; pénztárnok Nagy 
Béla segesvári lelkész. 

A marosi egyházkorben : koz-
ügyigazgató Nagy János nyárád-
szentlászlói lelkész; pénztárnok 
Fazakas Lajos lelkész. 

A keresztúri egyházkörben : jegy-
ző Deák Miklós székelyszentmihályi 
lelkész; közügyigazgató Katona 
Ferenc firtosmartonosi lelkész ; 
pénztárnok Geréb Zsigmond fiát-
falvai lelkész. 

Az udvarhelyi egyházkörben: 
jegyző Ajtay János homoródalmási 
lelkész; közigyigazgató Demeter 
Dénes karácsonfalvai lelkész; pénz-
tárnok Gál József recsenyédi lel-
kész. 

A felsőfehéri egyházkörben : 
jegyző Kiss Aladár olthévizi lel-
kész ; közügyigazgató Ütő Béla 
alsórákosi ldkész; pénztárnok Szén 
Mihály datki lelkész. 

A háromszéki egyházkörben : 
jegyző Kovács Lajos nagyajtai 
lelkész ; közügyigazgató Göncz 
Mihály szentivánlaborfalvai lelkész; 
pénztárnok Végh Benjámin árkosi 
lelkész. 

A dunatiszamenti egyházkörben: 
jegyző Barabás István hódmező-
vásárhelyi lelkész. 

Füzesgyarmaton dec. 26-án köszön-
tött be Kipceszt László. Barabás 
István volt a beiktató lelkész. Az 
uj lelkész ismeri az alföldi viszo-
nyokat. Reméljük, szép sikert fog 
elérni. 

A mi teológusaink. Az unitárius 
teológiai intézetbe 23 ifjú iratko-
zott be az 1 9 1 4 / 1 5 háborús esz-
tendőre. Négy ifjú van künn. Az 
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itthonmaradottak nagyobb része a 
háború miatt kezdet óta nyugta-
lankodik. Először az összes jelent-
kezett katonai szolgálatra, de a 
katonai hatóságok nem kínálták 
az alkalmat. 

Tordai egyházközségünkből eleven és 
lelkes munka hirét vesszük, mely 
méltóan illeszkedik be a világhá-
ború által teremtett s az itthon-
maradottak által végzett társadalmi 
munka keretébe. 

A fűtött és világított templom-
ban minden vasárnap és hélfőn 
kétszer van istentisztelet. A többi 
napokon a Főtiszt. Püspök úr 
engedélyével minden nap este 6 
órakor tartatik templomozás. Imád-
kozni vágyó hiveink örvendetes, 
nagy számmal látogatják a tem-
plomot. Mintha pótolni akarnák az 
eddigi mulasztásokat és kikönyö-
rögni Istentől az óhajtva várt békét! 

Az őszi idényben már kétszer 
tartottak nagyobbszabású felolvasó 
estélyt. Az elsőt nov. 15 én, Dávid 
Ferenc halála évfordulóján ; a má-
sodikat dec. 14-én. Ez utóbbiról 
az „Aranyos vidék" c. helyi lap 
a következő szép szavakkal em-
lékezik meg: 

Vallásos estély volt az unitárius 
templomban az elmúlt vasárnap 
este 6 órától kezdve, mely alka-
lommal a közönség zsúfolásig meg-
töltötte a templomot. Lőrinczy Dé-
nes esperes magasszárnyalású imá-
val nyitotta meg az estélyt. A 
gyönyörű ima után Vajna Margit 
polg. leányiskolái tanárnő énekelte 
el Hammersmidt J. hegedű kísé-
rete mellett megkapóan művészileg 
K. Pallos István főgimnáziumi ta-
nárnak „Ima győzelemért" című 

hatalmas koncepciójú alkalmi Szer-
zeményét. mely a közönségre nagy 
és mély hatást gyakorolt. Majd 
Pallos István tanár olvasott fel a 
háborúról s lelkének a hatalmas 
gigászi küzdelem körül rajzó érté-
kes, szines gondolataival elzarán-
dokolt a Mester hitet és erőt adó 
örök nagysághoz, ki megtanította 
az emberi lelkeket a Szeretet cso-
datevő erejében rendületlenül hinni 
és bizni: A felolvasást a közönség 
hálásan élvezte végig, mely után 
Pálfy Dezső szavalt el egy alkalmi 
költeményt lelkes tűzzel. Ezután 
Lőrinczy esperes köszönetet mon-
dott a szereplőknek és közönség-
nek, majd ódai lendülettel muta-
tott rá a jelenlegi kiemelkedő ad-
venti időszakra, amikor telve van-
nak a lelkek várakozással. 

A lelkek mélyét járta át s valóban 
a szivekbe markolt ez az apostoli 
átszellemültséggel előadott, remek 
fohász. A szép műsort a közönség 
Hymnusa zárta be. (b. e.) 

Ajándéknak igen kedves és alkal-
mas a Dávid Ferenc képe (a tor-
dai országgyűlés : keretben 15 K, 
keret nélkül 5 kor.) Az unitárius 
vallás Dávid Ferenc korában és 
azután c. könyv (3 kor.) Ifjak ré-
szére a Dávid Ferenc életrajza 58 
fillér postán küldve. 

A Főtanács jegyzőkönyve jan 1 5 - r e 
készen lesz. Az egyházközségek 
és a tanácsosok hivatalból meg-
kapják. Akik óhajtanák látni, egy 
levelezőlapon értesítsék a főjegyzőt. 

A téli es té lyek tartására soha sem 
volt oly nagy szükség, mint ebben 
a háborús időben. Reméljük, hogy 
mindenik egyházközségben tartani 
fognak. 

Folytatása a boríték 3. oldalán. 



A háboru alatt „A mi katonáink" 
cím alatt föl fogjuk jegyezni min 
denki nevét, aki részt vesz a há-
borúban. A lapot meg kell ren-
delni, mert a nagy háborúnak 
becses emléke lesz. 

Olvasmányt népünknek ! Azokhoz 
szólunk, akik a szegény, de lé-
lekben buzgó embereket szeretik 
és óhajtanak segítni rajtok. Föl-
ajánljuk számukra az Unitárius 
Közlönyt olyformán, hogy a régi 
számokból a hazai határon belől 
bárhova elküldünk 12 számot, ha 
postai bélyegben beküldenek negy-
ven fillért és megjelölik a nevet 
s a helyet. Hogy egyszerre sokak-
nak kilehessen osztani, 2 koronáért 
megküldünk 100 drbot. Távolban 
levőknek is, de a téli időben a 
község híveinek is nagyon jól fog 
äz ilyen olvasmány. Az Unitárius 
Közlönynek mindenik számában 

van hasznos, kedves és építő ol-
vasmány. Reméljük, hogy sokan 
vannak, akik népünk vallásos épü-
léséért ily csekély áldozatra ké-
szek. A kivánt számokat egy cso-
magban, egy névre fogjuk meg-
küldeni. 

Köszönetnyilvánítás. Péterfy Áron 
nyug. énekvezér és áll igazgató 
tanító úr a nevét viselő kebli 
alapra — neje Tary Irén úrasz-
szonnyal — újabban kétszáz ko-
ronát ajándékozott; ezzel a hívek 
által kezdeményezett „ Péterfy Ár on 
Emlékalapítvány" 328 K 98 f.-re 
emelkedett. 

Fogadják a nemesszivü adako-
zók ez úton is az egyházközség 
nevében leghálásabb köszönetün-
ket. Homoródalmás, 1914. Ajtay 
János unit. lelkész, Szabó László 
kebli gondnok. 

Egyházi, iskolai és mindennemű nyomtat-
ványokat azonnal készit az 

Egyesült Könyvnyomda H.-T 

Kolozsvár, Ferenc József-ut 85. Telefon 856. 
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Egyesült Könyvnyomda R.-t. 
Kolozsvár, Fsrencz lózsef-ilf 85. sz. 
Ajánlja modern újdonságokkal, hangjegyek-
kel, szedőgépekke! és a technika legújabb 
vlvmányu gyorssajtóival felszerelt müinté-
zetét iskolák, egyházak, egyesületek, intéz-
mények, magánosok, ipartelepek, keres-
kedők, gyárak, gazdaságok, pénzintézetek, 
stb. részére szükséges mindennemű nyom-
tatványoknak Ízléses kivitelben való gyors 
előállítására. Egyetlen megrendelés, legyen 
az a legkisebb vagy a legnagyobb, min-
denkit meggyőz az árak rendkívüli olcsó-
ságáról s a munka kifogástalanságáról.— 
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Újdonságok s 
A kálvinizmus lényege. 

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

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

Irta: Dr. Nánássy Lajos. Ára K 1*20 

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

Kaphatók: 

Rókái Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV, Kamermayer Károly-utca 1. 

Nyomtatta az Egyesült Könyvnyomda részvénytársaság Kolozsvárt. 


