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Mennyegzői, konfirmációi s ünnepi alkalommal 
igen kedves állandó ajándék az imakönyv., 
S2IÜEMET HOZZÁD EMELEM, második bővített kiadás 

irta dr. Boros György, női imakönyvet a sajtó meleg 
szavakkal üdvözölte, a közönség valláskülönbség nélkül megked-
velte. Ára csinos vászonkötésben, arany kehely és arany címmel 2 K 
40 fill. Bőrkötés aranyszéllel (barna, sötétkék, fekete) 6 K. Fehér 
csont, selyem- és bársony kötés többféle színben, kiválóan jó 

papíron 10 K. Megrendelhető a szerkesztőnél. 



Minden unitáriusnak szól, de aki az unitáriusokról akar szólni, 
az sem nélkülözheti ezt a könyvet: Az unitárius vallás Dávid 
Ferenc korában és azután. Mert ebben meg van magyarázva az 
unitárius vallás eredete és fejlődése, az unitárius egyház jogi.a 
Ismerteti a vallás- alapitóit, az egyház oszlopait. 400 esztendő neve-
zetes gondolatai és a négyszáz esztendő, a XIX-ik század értékes 
alkotásai, mint tiszta tükörből ragyognak vissza ránk ebből a 
könyvből. írták legjobbjaink: Ferencz József püspök, báró id. Daniel 
Gábor, báró Petrichevich-Horváth Kálmán, Fekete Gábor v. b. t. t. 
főgondnokok, dr. Borbély Ferenc, dr. Borbély István, dr. Boros 
György, Csifó Salamon, Gálfi Lőrinc, dr. Gál Kelemen, Kiss Sándor, 
Pap Mózes, Szinte Gábor, Tarcsafalvi Albert, dr. Tóth György, 
Varga Dénes, Vári Albert, dr. Wendte Károly tanárok, lelkészek és 
Perceiné Kozma Flóra. A 200 nagy 8-rét oldalra terjedő könyv 
ára 3 K., 5 példány postai költségét fizeti a kiadó Dávid Ferenc-
Egylet. 

Dávid Ferenc Képes életrajza irta Pap Domokos, kiadta a 
Dávid Ferenc Egylet. A csinos kis mű könnyen áttekinthető szépen 
megirt életrajza a dévai mártírnak. Ára 50 fillér, postán küldve 58 f. 

Akinek valakije a háborúban van, rendelje meg az Unitárius 
Közlönyt, mert minden unitáriusról meg fog emlékezni, 

Nagyon becses foglalatja a székely vitézségnek! 

Ha legalább 5-ön egyszerre rendelik meg s egy-
egy koronát, összesen 5 koronát egyszerre bekül-
denek, az Unitárius Közlöny háborús számait egész 

évben egy csomagban egy névre megküldjük. 

Az Unitárius Közlöny régi számaiból 12 drbot 40 
fillérért, 100 darabot 2 koronáért küldünk meg. 

Az Unitárius Közlöny ez évi 1. számát köszönettel vesz-
szük azoktól, akik nélkülözhetik. Szíveskedjenek beküldeni. 
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A szerkesztő asztaláról. 
A harangok búcsúznak! Búcsúznak a falutól, a falu tornyától. 

A templom három helyett csak egytől fog zúgni, kettő helyett talán 
egytől sem. Az ágyú hívja a harangot, mert ő már elkopott, meg-
repedezett. Nem tudja tovább ontani a tüzet, a vasat az ellenségre. 
Az ellenség pedig a mi fiainkra leselkedik. Hány pap fia! Hány 
tanító, hány gondnok, hány presbiter fia! Sőt magok ezek a világi 
belső emberek is, meg a hívek sokasága nem mind ott vannak-e? 
Búcsúzzatok harangok, most már titeket hív a haza! Jó kedvvel 
induljatok, segítsetek legjobb embereiteknek. Mentsétek a hazát, 
hívjátok, segítsétek vissza a hivek sokaságát! Üres a templomok 
egyik oldala. A férfiak helye hideg, poros. Az énekes könyv régóta 
betéve. Nincs aki kisérje az orgonát énekkel. Siessetek harangok, 
most titeket hív a haza. Legyen belőletek békét parancsoló ágyú. 
Ott szólaljatok meg, hadd némuljon el immár a sok gonosz 
ellenség és legyen béke! Akkor majd gondoskodunk utódokról a 
helyetekbe. 

A falu megnőtt. Hatalmas lett. Urává lett a városnak. A falut 
boldogsága tanyájának gondolta a városi ember eddig is, mert ott 
csend, nyugalom, békesség és boldogság honol. Falura vágyott 
aki pihenni akart. Csak a faluban lehet kigyógyítani a városon föl-
dúlt idegeket. Eddig így gondolkozott a városi ember. A falusi 
panaszolt a sokféle nyomorúságról, az elmaradottságról, a sárról, 
a nehéz megélhetésről. Most a város sír, jajong az éhség félel-
mében. Most innen mindenki a falu felé tekint. Onnan várja az 
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élelmet, a kenyeret, a zsirt, a szalonnát, a tojást! A városi em-
bernek, ha volna sincsen, mert neki nem szabad gondoskodni, 
nincs is hol. A falusi embernek van két disznója s ö már gazdag, 
mert az egyikkel ellátja a házát, a másikból csinál 800 koronát, 
vagy ha úgy tetszik 1000 koronát is. A harctéren harcol az ellen-
ség fegyvere, itthon harcol a gyomor. Melyik veszedelmesebb?! 
Egyik sem jó, de amikor mindkettővel kell harcolnunk, nagyon 
súlyos a helyzetünk! Itt már mégis a városi ember huzza a kurtát, 
mert neki nemcsak a föld nem ad semmit, de a hatósága sem 
engedi hogy vásároljon ha pénze volna is. 

A kepe nagyon furcsa szó. Régi keletű s nem is számíthat 
már hosszas életre, pedig érdekes múltja van. Vissza lehet nyo-
mozni egészen az őskori áldozatig. Azt a részt jelenti, amely az 
áldozatra szánt állatból, vagy gabonából a papot illette. Kellett 
áldozni az Istennek és kellett gondoskodni az Isten szolgájáról, a 
papról is. A törvény megszabta mi legyen az egyiké s mi a másiké. 
Volt biz' ott visszaélés bőviben, mert a ki a tűzhöz közelebb van, 
az füttözik. Rendezett viszonyok között a törvény intézkedik, hogy 
szabályosan történjék a kepe szállítása. A föld terményéből kapott 
bizonyos részt. A mi népünk kedves kötelességének ismerte szépet 
és jót adni a papnak és az ő szolgatársának, a mesternek. Már 
sok egyházközség megváltotta pénzzel. Egykor vágyott rá a pap, 
mert elkerülte a kepézés kellemetlenségeit, de most, a mikor oly 
drága a gabona, hogy pénzzel alig lehet megfizetni, most a pénz-
kepe éhhalált jelenthet a nagy családdal megáldott papnak. Az 
unitárius egyház főtanácsa híveink buzgóságára bizta, hogy a 
papok ügyét fontolóra vegyék s találják módját a segítésnek. 

A béke közeledik, mert már nincsen olyan hely a középeuró-
pai államok körül, ahol ne folyna a pusztító háború. Tapasztaltuk, 
hogy amikor legerősebben pusztít az égi vihar, akkor már köze-
ledik a fordulat. Még a természet is megúnja az egyformaságot. 
Az ember gonoszabb a természet bármely teremtményénél, de 
mégis csak belefárad ő is a vérontásba. Majd kitalálnak valami 
ügyes fogást és megindul a tárgyalás és elkövetkezik a béke. Jövel 
szent béke. Oh jöjj! 
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Amerikai levél. 
Hogy a mi kedves amerikai hitrokonaink mennyire aggódnak 

miattunk s mennyire óhajtják, hogy hazánk épen és szerencsésen 
kerüljön ki ebből a rettenetes háborúból, azt már többször tapasz-
taltuk. Ujabban már nemcsak a jó akaratot, hanem még a segítés 
jobb kezét is megmutatták 

Dr. Wendte utján 250 dollárt küldenek segítségül oda, hol 
a szükség mutatkozik. A dr. Wendte levelét, mely Ferencz József 
püspök úrnak szól, közöljük. Ez is egy hadihistóriai emlék: 

Nagyrabecsült kedves uram! 

Az Amerikai Unitárius Társulat üdvözletét és jó kívá-
natait küldi az ön jótékony kormányzása alatti egyházaknak 
és az ősi magyar királyságban élő unitáriusoknak. Mi mélyen 
rokonszenvezünk önökkel azokban a megpróbáltatásokban és 
nyomorúságokban, amelyeket az Európában dúló háború 
okozott. Mi rokonszenves érdeklődéssel kisérjük az önök 
sorsát és imádkozunk, hogy a háború lejártával az önök szép 
Magyarországa és legkeletibb szöglete, Erdély, sértetlenül 
kerüljön ki, népei pedig egymással szorosan összeforrjanak 
a haza iránti kötelesség és szolgálatkészség érzetében 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 250 dollár pénzt küld-
hetünk olyan unitárius céljaik elősegítésére, ahol annak leg-, 
nagyobb szükségét érezik. Az összeg kicsiny, semmiképpen 
sem felel meg a mi rokonszenvünk és szeretetünk mértékének, 
de ez a háború reánk is szokatlanul sok föladatot rótt. Ezeket 
bizony csak módunkhoz képest s nem óhajtásunk szerint 
tudjuk megoldani. 

Nagyon szívesen vennők, ha lenne jó tájékozni minket 
unitárius eklézsiáink, barátaink és ismerőseink hogylétéről. 
Reméljük, hogy biztonságban és jó állapotban vannak. 

A pénzt a kormányunk útján küldjük az önök állami 
postaigazgatóságának. 

Elnökünk és igazgatótanácsunk tagjai üdvözlete mellett 
fogadja el az enyémet is 

Atyafiságos szeretettel: 
Wendte VI/. Károly. 

A levél ajánlva volt föladva 30049. sz. alatt Bostonban szept. 
16-án, felülbélyegezték 17-én Newyorkban, megérkezett Kolozsvárra 
okt. 15. N. 8. Püspöki ikt. száma 609. X—16. 
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Pálffy Ferenc. 

Megrendült lélekkel írjuk le a sorokat: Pálffy Ferenc szabédi 
lelkész meghalt. Az erős, hatalmas fát élete legszebb korában : 
„égből lesújtó villám váratlanul, derékba törte ketté." A hív mun-
kások a nemesen küzdők sorából, újra kitörött egy erős oszlop. 

Egyházközsége érette dolgozó, vele élő lelki vezérét, az uní 
tárius egyház értékes papját veszítette benne! A család mindenét,, 
a haza prófétai lelkű hősét siratja korai elmúlásán. 

Mint szent hitünknek őre, sokáig állott a ,,végeken." A pol-
gárdii egyházközség ma is szeretettel emlékszik reá, ki a családi 
tűzhely melegével tette vonzóvá az évenkint gazdát cserélő papi 
hajlékot. . ^ . S amikor a honvágy, a szíve visszahozta, „a szű-
kebb haza" bércei közé: jól érezte magát a Iókodi kis eklézsiában, 
mert munkás lelke megérezte, kogy ott szűk a tér, de annál több 
a tennivaló! 

jelenthetett-é változást számára, amikor a szabédi hivők 
nagy serege élére állíttatott vezetőnek? Ö mindenütt egész erejé-
vel, szive egész melegével mívelte az Úrnak szőlőjét! 

Itthon, a békés munka mezején érte a halál s mi még is-
dicsőséges háborúnk nagy halottját, küzdelmünk magasztosúlt 
hősét temetjük benne. Tábori pap volt, a magyar honvédek tűz-
szavú prófétája! 1914. aug. 11-én először szólott katonáihoz. Aztán 
velük együtt lépte át a haza határait „össze kulcsolt kézzel fordult 
az Úrhoz" : 

„Segíts kegyelmeddel 
Esedezve kérjük: 
Uram, légy hát mellettünk 
Míg hazánkat védjük!" 

. . . A halicsi csata napján ő is megsebesült! A menekülők 
szekerei eltaposták és nehéz zúzódásokkal került a kolozsvári 
korházba. 

Lelkesedése itt sem hagyta el, a kórágyon is a magyar hon-
védek vitéz győzelmével volt tele a lelke! 

Sebesülése, ha nem is látszott annak, mégis halálos volt. 
Meggyengítette a vas szeivezet ellenálló erejét s le nem győzhette 
a leselkedő halál rohamtámadását! 

Az írás szavaival vigasztaljuk megszomorodott szívű szeret-
teit, a szavakkal, melyekkel egykor ő bátorította egykor honvé-
déit: „Legyen bizodalmatok Istenben!" „Ne féljetek, ne rettegjetek, 
mert a ti Uratok, aki előttetek megyen, hadakozik ti érettetek!"" 

• — Ör. — 
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— Tudósítások a nagy világháborúban résztvevőkről. — 

Hantok között. 

1. Sirok siratlak. 
Hantok takarlak, 
Mikor sürün hull — 
Mikor sárgán hull 
A tpmb s megpihen 

2. Ökörnyálas rét, 
Ezüst szürkeség: 
Néma hangfogó, 
Néma altató 
Szeles hűvösben. 

3. A szív nem pihen; 
Sirok metsződnek 
Belé vágódnak 
Mélyén hantolnak 
S fejfát faragnak. 

4. Élő keresztet 
Ácsol ácsmester. 
Véres keresztet, 
Fájó emléket, 
A sors sütöget. 

5. Öreg Sirásó. . . 
Ássad sírodat 
Le a poklokig 
Vagy mennyországig 
No! de ásd gyorsan ! 

6. Nézd már nem félünk,! 
Nézd mi hogy megyünk! 
Hősi léptekkel 
Testvér kéz-kézben. . . 
Egyenlők lettünk! 

7. Nézd ! hányan megyünk! 
Minden lépésünk 
Szent történelem. 
Nincs már osztályrend 
Vén, gonosz halál! 

8. Könytől és vértől 
Ázott szent hantok 
Krisztus fejfái 
Fájó szivsirok. 
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Embert szerető 
Szerető ember 
Élhet bennetek 

9. Sirok siratlak 
S állok boldogan 
A fejfák mellett, 
Mikor megzördül, 
Mikor fölcsendül 

Szent történelmet. 
Örök életet. 

A lomb s megpihen. 
Harangláb, 1915. Ssász Dénes 

(85.) A király Kozma Ferencz tüzérszázadosnak, Kozma: 
Ferencz gondnokunk fiának a hadiékitményes 3. osztályú katonai 
érdemkeresztet adományozta. Gratulálunk a megérdemelt kitün-
tetéshez. 

(60). Gálffy Zsigmond főgimn. h. tanár az 50-ik gy. ezred 
tart. hadnagya Ivangorodnál súlyosan megsebesült (most már má-
sodszor). Sok hánykódás után a kolozsvári Vörös-Kereszt eperjes 
utcai tart. kórházába került, ahol a gondos orvosi ápolás mellett 
baráti figyelemben is részesült. Több heti gyógykezelés után mint 
lábbadozót ezredéhez Gyulafehérvárra visszahelyezték. Október 
1-én vonult vissza. 

(93). Dr. Borbély István tart. hadnagy főgimn. tanár — 
részvéttel értesülünk — szept. 13-án megsebesült. A lembergi kór-
házban ápolják. 

(—) Gálfalvi Sámuel népfelkelő hadnagy, főgimn. tanár 
a Szereth melletti heves csatában súlyosan megsebesült és orosz 
fogságba került. 

(—). Tanka Gyula zász. kadét — Tanka Sándor orvos fia — 
betegen fekszik a lembergi kórházban. 

(68.) Guidó Béla a hires székelyudvarhelyi 82. gy. ezred 
zászlósa f. aug. 21-ről a következőket irja Hadházy Sándor pénz-
tárnok nagybátyjának: Görztől közvetlen délre, a doberdói fenn-
síkon szerencsétlen helyzetbe kerültünk s elkeseredett, véres 
harcok után, bekerítve elfogtak az olaszok. Most egy Pó menti 
kis városban: (Casalmagyiere, Provincia Cremana, Italia) vagyunk, 
Mantuától délre. Egy iskolában lakunk, sétálgatunk az udvaron, 
mert itt nem engedik ki a fogoly tiszteket a városba, mint nálunk. 
Nagy meleg van s e miatt sose öltözünk fel rendesen. Fizetésünk 
100 lira, de ennek több mint 2/a-ad része kosztra kell s minden 
nagyon drága. Sohasem gondoltam arra, hogy fogoly lehetek s 
ép ezért nagyon restellem a dolgot, de másképen nem tehettünk. 
Négy és fél hónapig bátran harcoltam sokfelé s éppen akkor estem 
foglyul, midőn másodszori előterjesztésre megkaptam az I. oszt. 
vitézségi (nagy) érmet. Nem rajtam mult a dolog, hogy hadi tény-
kedésem ilyen gyászos befejezést nyert. 

(116.) Vass János 82. gy.-e.-beli kadett harctéri (Doberdo) 
tudósításai: 
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I. 
Édes Szüleim! 

Időt szakítok, hogy egy levelet írjak, mert most is fedezékben 
vagyok ugyan a svarmléniában, ahogy erre mondják, de egy másik 
kadett ma éjjelre felváltott, hogy 6 napi álmatlanság után alud-
hassak egy éjjelt, ha lehet. Minden elég csendes máma éjjel, valami 
készül úgy látszik. Egy-egy puskalövés elvétve hallatszik, de az is 
csak azért van, hogy a posztok jelzik vele mindkét részen, hogy 
nem alusznak, mint a kuvasz, ahogy fel-felvakkant csak unal-
mából is, ha a holdvilágon megmozdul egy-egy fa árnyéka. A 
kőfal hasadékain besivit néha a bóra s meg-meglobogatja a köpenyeg 
alá rejtett gyertya amúgy sem nagyon erős fényét. Mellettem alszik 
a puccerem, jámbor gyergyói oláh, most is a markában szoron-
gatja a kicsi rézkeresztet, ami'mellett imádkozott alvás előtt. Én 
egy üres municiós ládán ülök s három láda egymásra téve az 
asztalom. Egy sarokban velem szemben költői rendetlenségben hever 
egy hátizsák, a puccerem fegyvere, az én karabélyom, egy csomó 
töltény, üres konzerves dobozok, egy ásó, csákány, homokzsák 
üresen, gummiköpeny, meg a jó ég tudná elszámlálni hányféle 
ócskaság. Az én ágyam egy hordágy, amin a vérző sebesülteket 
cipelgetik szanitéceink. Kissé véres és szagos, lakók is akadnak 
benne, de még mindég jobb, mint az alatta levő agyagos sár, 
mert abban fázik az ember és nem tud aludni. De pszt! Mi ez? 
élénkül a fegyvertüz; most meg egy földrázó robbanás; a gyer-
tyám a légnyomástól kialudt, újra kellett gyújtanom, de azért is 
irok tovább. Ha! Bumm, bumm, bumm! . . . egyszerre 5, 6 is 
egymásután. Pardon egy percre, kiszaladok megnézni, milyen idő 
van odakünn . . . Nem volt semmi különös. Az olaszok az én 
dekkungomhoz közel felrobbantották a drótakadályainkat s a kelet-
kezett résen átmászkáltak. A mieink erősen lőtték őket, de a kövek 
között a sötétben pár taliánnak sikerült átjutni a mi kőfalunkhoz 
oly közel, hogy pár kézigránátot bedobhattak vizitkártyaképpen 
hozzánk. Mikor kiszaladtam, a mi tüzérségünk már észrevette a 
játékot és ugy közéjük pállott egy pár salvéval, hogy ész nélkül 
futottak vissza, hátrahagyva egy csomó halottat, meg jajgató sebe-
sültet. Tőlünk is a kézibombák megöltek néhány embert és meg 
is sebesítettek. Éppen jőnek is az ágyamért, mert sebesültet kell 
rajta szállítani; na! most tessék aludni, egy sátorlapot terítve a 
sáros.földre és betakarózni egy még meg sem száradt pokróccal; 
dehát ez semmi, a sebesült az első, én szívesen adom az ágyat, 
még egy félliter cognacot is odaadtam, hogy amelyiket kell, vigasz-
talják vele; úgysem sokáig él az, aki a Handgránátból kapott út-
levelet a másvilágra. Nekem is, amikor kiszaladtam, a fülem be-
dugult, úgy belekiáltott egy mellette futó golyó, biztosan valami 
rossz üzenetet hozott. Ösztönszerűleg félrekaptam a fejem, pedig 
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az a golyó akkorra már rég szétpattant valamelyik hátulsó kőfalhoz 
csapódva De most már lefekszem komolyan, mert mára az a 
parancsom, hogy aludjam, mert 5—6 napig talán ismét nem alszom. 
Jó! parancs: parancs. Jó éjt kívánok Apáméknak is, mikor e levelet 
megkapják, biztosan nem lesz éjjel. Ged'nocht! 

1915. IX./11. Csókolja fiók: Jankó. 

II. 
Kedves szülőim! 

Esment este van s az égen levő szürke felhőkből siratja Isten 
az embert, hogy megalkotá. Koromsötét borúi a rajvonalakra, csak 
a fegyverek gyakori felvillanása jelzi, hogy élet van itt, ahogy mi 
mondjuk: van itt Leben! Az ordonáncom éppen jön, mondok neki: 
mi újság Pista ! — aszondi, hogy a zsivány taliánok ellopták a 
sötétben vagy két spanische Reiterünket. Ez a spanische Reiter 
megmagyarázom, mi. Ez szörnyű vadállat, mert békés foglalkozása 
drótkeritéskedés, de fel van sallangozva olyan lánccal, amelyen 
háromlábú élek vannak, úgy, hogy az a földön is össze-vissza 
van húzgálva, úgy, hogy akinek csiklandós a talpa, az ne nagyon 
sétálgasson rajta. Ezek aztán el vannak dobva a mi dekungjaink 
elé, hogy ha esetleg bele szalad a talián minket támadva, akkor 
amíg kioldaná ezt a gordiusi csomót, régen rossz lenne az ő élet-
biztosítási kötvénye, amint már erre a svarmléniában is megrögzött 
emberek mondják. Hü I hogy lőnek. Küldöm a Pista ordonáncot, 
nézze meg felfelé, hogy mi van, én meg megyek és lövetek pár 
rákétát, hogy lássuk a terepet; persze evvel velejár, hogy üvöltök 
a fiuknak: „figyeljetek előre, mert világitok!" Erre. ők figyelnek. 
Egyszerre mintha bedugulnának a puskák, oly csend lesz mindkét 
felől, mert azt a rövid időt arra használja mindenki, hogy a lőré-
sen az előtte levő terepen végig fut a szemével. De amint sötét 
van, ismét lőnek mint a záporeső. Ennek megvan a lélektani alapja, 
mert a rákéta vakítóan világit, jól látja, hogy nem jön az ellen-
ség a dekungjából, de mikor a vakitó fény kilobban, nem lát 
semmit, absolute semmit, úgy, hogy fél és félelmében el kezd 
iszonyúan lőni és lövi a sötétben a képzeletében előfutó taliánokat. 
Végigmegyek a frontom mögött, megkérdezgetem, hogy: látsz-e 
valamit? Nem; mindenütt ez a felelet. Na, mondok akkor ne lőj}, 
mert a muníció drága. Igy a lövés elcsöndesedik, úgy, hogy olyan 
lesz az este, mint más esős őszi est, csak néha sivít valami apró-
ság a levegőben s nagyot koppan, ha a kőfalba ütődik s azután 
elhallgat, mint az Arany éji bogara. Némelyik tompán puffan, ez 
homokzsákba szaladt s belefulladt a hangja a zsákba s csakugyan 
hallik a puffanás után a finom sercegés, amint a föld kihull a 
zsákból és a lyukon át pereg a földre. Folyik a zsák vére, szok-
ták mondani rá. Halló! halló! kadett Vass! Dritte Zugskomman-
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dánt! üvöltök én is: Halló! Wer spricht da? Kapom az utasítást, 
hogy figyelném meg, hogy hova dobja a bombát a bombadobó 
gép. Ép az előttem levő dekungba vág. A sötétben oly lángot vet 
a bomba, hogy elvakul az ember tőle. Jó helyre ment. Halló! 
Kompanikommandó von III. Zug! Halló! Na! Was ist? — üvöl-
töm neki, hogy: „Richtig!" „Wirkung im Ziel !'• — Gut! Danke ! 
— Schluss! — s evvel vége a telefonálásnak. A taliánok pedig 
páran homokzsákjaikkal együtt légbe röpültek. A gyertyám fogy, a 
fiuk közül biztosan alszik már valamelyik, fel piszkáljam. A pénzt 
tudom, hogy megkapták IX. 1. ről; csomagot irták, hogy jő, de 
nem kaptam meg. Meleg keztyüt küldjenek. 

1915. IX. 25. Csók. üdv. Jankó. 

III 
Kedves Szüleim! 

A csomag megérkezett, de még nem kaptam meg, mert hátul 
van a bagázs trénnél, majd megkapom holnap este, mikor a trag-
tirek behozzák az éjféli ebédet a svarmléniába. Ezelőtt egy félórá-
val zajlott le egy olasz sturm ellenünk. Érdekes játék, amint tör-
tént, leirom, ha érdekli. Szürkül a hajnal, az eső csendesen pereg 
a homokzsákokra teritett sátorlapokon. Otthon ilyenkor még alusz-
nak a jámbor civilek, vagy hajnali lumpok álmosan bandukolnak 
hazafelé, de itt nem szabad álmosnak lenni, mert most van a 
támadások ideje. (Ne tessék olyan jámbor húsvéti támadásra gon-
dolni !) A reggeli imámat végeztem éppen (imámnak alapja meg 
van irva a 7 decis cognacos üvegben) és rágyújtottam egy Khedive 
cigaiettára, mert ima után ez esik legjobban. Javában füstölők, 
mikor ordonanz jelenti, hogy a Horchtelefonpatroull hallotta, hogy 
a taliánok a balszárnyunk felé támadni akarnak. A Horchtelefon 
az, amelyik egy zűgvezetéken össze van kötve a talián vezetékkel 
és jól lehet ennélfogva hallani a beszédjüket. A patrollban van két 
ember Triesztből, akik tudnak olaszul és jegyzik, amit ott beszél-
nek. Ők hallották a parancsot a támadásra. A jelentésre rögtön 
kiadom a swarmenfürereknek a parancsot, hogy a reserve embere-
ket, akik eddig aludtak s csak egyrész figyelt, ébresszék föl és 
dugják be a dekkungokba az üres lőrésekhez, így az ember ilyen-
kor szó szerint „résen van" és várja a támadást. Kiadom a vor-
postok bevonását is. így, most két láda municiót a zugnak, ordo-
nanz, laufschritt a kompáni kommandóhoz, hogy hozzák a töltényt. 
Ez is megjött. Minden embernél van 5—600 éles töltény. Most 
végig megyek a 200 lépésnyi frontomon és megiskolázom a legény-
ségnek, hogy: „vigyázz testvér, ne lőjj, ha jőnek is, csak ha én 
mondom ; engedd, hogy előmásszanak, mert 40, 50 lépésről ugy 
is felugranak és egész alakot mutatva futnak szembe, akkor pedig 
ugy leszedjük őket, mint a nyulakat." Végigmentem s az én figyelő 
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résemen is kinéztem, majd szépen a dekkungom tetejére másztam 
és a csupok mögül kilestem, mint nyul a lucernából, hogy nem 
jönek-e? — látom, hogy a homálybari oly messziről alig kivehe-
tően, a direkte e célra hagyott nyílásain a kőfalnak, másznak elő 
a taliánok. Az ordonáncomnak visszasugom, hogy mondja meg a 
bandának, hogy előbb ne lőjjön egy sem, amig nem mondom. 
Másznak, másznak lassan, csendesen; azt hiszik a balekek, hogy 
alszunk, mert egyet sem lő a banda, csak les. Jól schätzoltam; 
mikor ca 40 lépésre érnek, felugranak a földről, de mielőtt elkiálta-
nák az avantit, elordítom: „Schiesen banda, schnellschiesen, labhaft-
schiesen 1" erre szörnyű avanti üvöltés és tőlünk olyan gyorstűz,, 
hogy a jégeső nem kopog ugy, mint ahogy a golyók pattogtak a 
talián dekkungokon* meg a taliánokon magukon. Az egész pár 
pillanat s mire a drótkertekig érnének, alig van a sűrű rajvonalból 
egy néhány lábon, az is fut visszafelé. A többi ott hever a földön, 
jajgatva, vérezi a szürke köveket vagy örökre elnémulva hallgat. 
Egy-egy halott oly furcsán fekszik, hogy azt hinné az ember, hogy 
él, csak ravaszkodik. Egyik pl. ott fekszik hason, jobb lába össze-
húzva, a bal kinyújtva, mintha mászni akarna, kezeivel pedig gör-
csösen szorítja az éles sziklakővet. A másik hanyatt fekszik, melléu 
keresztül dűlve van a fegyvere, jobb kezével még mindig markolja 
s igy tovább. A sebesültek ott jajgatnak egy darabig, mert az 
olaszok nem mernek utánok jönni, mivel aki a kőfal mögül kilépik, 
az halál fia. így aztán pár sortüzet leadatok rájok, hogy ne szen-
vedjenek. Pár perc múlva csend van, a haldoklókból halottak lesz-
nek s a halottak néma ajkai jobban mesélnek a taliánnak a fron-
tunk erejéről, mint a legjobb szónok. Esment imádkozva egyet, 
kihúzva az utolsó lelki vigaszt az üvegből, a mi győzelmünkre s 
a talián vesztére, no meg az otthon levők egészségére 1 Jól va-
gyok, élek, mint a hal, mert vizben van a dekkungom, de nem 
örülök úgy a víznek, mint a hal. Jó szerencsét, egészséget! Üdv. 
Csók! Jankó. 

117. Almási Szabó Mózessel a mult év őszén ismerkedtem 
meg. A dolog nem történt a legbarátságosabb formák között. 
Szabó ugyanis el-elmaradozott a beosztásából és gyakran kujtor-
gott a trénszekerek körül. Felelősségre kellelt vonnom, hogy miért 
nem tart a többivel. — „Nehéz a bornyu, hadnagy ur," — felelte 
Szabó verejtékezve. — „Maga is elbírhatja úgy, mint a többiek", 
— vitatkoztam vele. — Az én bornyumban több van, mint a 
máséban! — mentegetőzött Szabó. Megmutathatom, ha a hadnagy 
űr kívánja. Egy pihenő alkalmával Szabó megmutatta a bornyu 
tartalmát. Csakugyan tele volt az mindenféle katonai dologgal: 
fehérnemű, bakkancs, konzerva, téli holmi fölös számmal. — Hol 
szerezte ezeket? — kérdeztem csodálkozva. — Hát biz ezeket az 
úton szedegettem föl . . . Amit mások elhánynak, én azt fölszedem 
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és alkalomadtán a trénszekerekre rakom. Nem tudom nézni, hogy 
az ország vagyona úgy hulljon"vesszen! — Szabóval ettől fogva 
jó barátságot tartok. Szabó a harctéren is vigyáz az ország vagyo-
nára . . . Szép dolog ám ez. . Pap Domokos. 

118. Györké József udvarhelymegyei, siménfalvi tanárjelölt 
a háború kezdetén vonult be. Tirolban, Bozenben képezték ki. 
Érzelmeiről szép reményekie jogosító fiatal életével tett tanúságot. 
A Kárpátok védelmében vívott hősi küzdelmekben elesett. Katonai 
élete alatt barátaihoz intézett levelei tele vannak a hazája iránt 
érzett rajongó szeretettel. Annak a székely ősapjának odaadó lelke 
élt benne, aki II. Rákóczy György szerencsétlen lengyel hadjárata 
után a tatároktól bekerített urát, Dániel Mihály székely főnemest, 
midőn az már lovával elbukott, saját lova átadásával és vitézsé-
gével a halálos veszélyből kimentette. 

119. Dr. Albert Lőrincz (a Lőrincz fia, Bölönből.) A kö-
rösbányai járásbíróságnál jegyző volt s innen vonult be a 62. gy.-
ezredhez gyakorlatra, majd a harctérre, Galicziába. Itt egy vissza-
vonulás bátor és ügyes fedezéséért kitüntetést kapott, majd nem-
sokára megsebesült. Felépülve 1915. februáriusában ment vissza, 
most már mint hadnagy Oroszlengyelországba s újra számos harc-
ban vett részt, mig comblövést kapott. Egyik bécsi kórházban 
ápolják. 

(87). Benczédy László kadett a 64. közös gyalogezredben. 
Néhai Benczédy Gergely kiváló tanárunk fia. A háboru elején, 
1914. augusztus 1-én vonult be Székelyudvarhelyre a 82. ezred-
hez. Itt kiképeztetvén, mint önkéntes tizedest a 64. gy. ezredhez 
helyezték át s szeptember 27-én ezzel ment le Szerbiába. Itt har-
colt sokszor igen nehéz viszonyok, sok veszély között december 
10-ig, amikor kimerülve betegen hazakerült. Kolozsvárt felépülve, 
1915. februárius 7-én újra bevonult ezredéhez. Bécsben és Király-
hídán volt tiszti iskolában. Julius 27-én kadétté nevezték ki s 29-én 
elindították Olaszország felé. Adelsberg, Laibach s Idoia szép vidé-
kein át jutott zászlóaljával az olasz frontra s jelenleg is ott harcol. 

120. Nyíredy Géza, néhai hasonló nevü kitűnő tanárunk 
fia a 35. tábori tüzérezredhez vonult be. Nagydisznódon nyert 
kiképzést s még jelenleg is ott van. 

121. Bölöni Mikó Gyula gyógyszerész (Dezső fia) Buda-
pesten egyik nagy katonai egészségügyi intézetnél teljesít szol-
gálatot. 

122. A Tóth-testvérek. Tóth István dési börtönőr hitroko-
nunknak három fia van a háborúban. Közülök Istvánról többször 
megemlékeztünk. (67. 94.) Ferencet, aki a polgári életben gépla-
katos, Bécsben az autókadernél képezték ki s Kelet-Galiciában 
katonai autójavító műhelyben szolgál. Sándor a 21. honvéd gy. 
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ezred katonája. Szintén Kelet-Galiciában van. A folyó évi szept. 
hó 27-én ment át a tűzkeresztségén s a győzelmes ütközet után 
őrvezetővé léptették elő. 

123. Siménfalvy Sándor hadapród a 12. honvédgyalogez-
redben. Egyik régi unitárius családunk tagja, mely több jeles 
papot és gondnokot adott egyházunknak. Az ifjú Siménfalvy is 
élődi nyomán indult. Szigorlatozni volt Kolozsvárt midőn 1914-
ben a háború megkezdődött s több társával rögtön önként jelent-
kezett katonának. Augusztusban Mármarosszigetre vonult be s 
szeptem er 18-án már Ökörmezőnél a betört oroszok ellen har-
colt. Ezek kiverésében, Drohobiczig járt, majd a télen a beregi 
Beszkidekben a hírneves Kosarczky-zászlóaljban teljesített szolgálatot. 
Mikor a télen a németek a Kárpátokban először megjelentek és 
első offenzivájuk megindult: a Kosarczky-zászlóaljjal Siménfalvy 
is újra előre nyomult Lawocznénál egy rohamban két láblövést 
kapott s egy másik lövés következtében jobb szemét elvesztette. 
Bécsben, Budapesten és Kolozsvárt gyógyult föi. Egyike azoknak, 
akiket harctéren teljesített szolgálatuk alapján tiszti vizsga nélkül 
léptettek elő kadettnak. 

124. Is tvanffy Sándor kolozsvári kollégiumunk kapusa, őr-
mester a 21. honvéd gyalogezredben. A háború elején Kolozsvárt 
helyi szolgálatra volt beosztva, utóbb, március 14-én Galicziába 
ment ki, részt vett a kelet-galiciai harcokban, Augusztus végén az 
olasz harctérre került. Innen október elején szabadságra engedve, 
több érdekes emléktárgyat hozott haza intézetünk múzeumának. 
Jelenleg Olaszország szélén van. (Folytatjuk.) 

Pongrácz Lajos cigányprímás sirja fölött. 
Dr. Boros György. 

Hallod? Hallod a hegedűt? 
Óh, hogy sír, hogy kesereg! 
.Négy kis húrban annyi bánat 
Nem is tudom, hogy fér meg. 
Mint az erdő néma árnyán 
A csalogány énekel, 
Mint az édes anya sírján 
Zokog árva gyermeke. 

Mikor a koronás fejedelem visszavonult a harcterekről és & 
pásztortűz mellett elnémult a tárogató, Cinka Panna hegedűje vará-
zsolta vissza nehéz, nagy gondjait csöndes pihenőre. Mikor a 
magyar szent korona várományosa megjelent hazánk határain, hogy 
a Kárpáti havasokban tele szívja kebelét tiszta magyar levegővel, 
te, Pongrácz Lajos, te bűvölted lelkét. Mikor a kis leány először 
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jelent meg a bálterem parkettjén, aggódva várakozó szivét a te 
húrjaid zengése bátorította bizalomra. Az ábrándos ifjú csalódása 
a te zenéd zsongásában merengve szerzett újabb bátorítást. Mikor 
az ifjak vagy nem ifjak, a barátság szálait egybeakarták fonni, 
hogy szilárdabb legyen, te adtad hozzá az indulót. Ha öröme, ha 
bánata, ha élete, ha a halála volt a magyarnak, mindenütt ott 
volt az a négy kis húr, amelyet te oly mesterileg tudtál kezelni. 

Neveddel együtt szállott a magyar zene dicsősége el messzi 
országokba. A császári városban sem állt meg, tovább terjedt 
messzi idegenbe. Mindenütt szerették, mindenütt becsülték és 
rajongtak érte, de a magyar ember szivéhez járt legközelebb. Csak 
az érzi át igazán, csak nekünk született, csak velünk tud élni, 
fog élni a hegedű és vele te is megdicsőült cigányprímásunk. 
Ezzel a sírva-vigadó nemzettel együtt marad neved és dicsőséged 
időtlen időkig. 

Elnémult a hegedűd, mert most ágyúdörej, srapnell sivítás, 
gránát ropogás szolgáltatja a világ legborzasztóbb zenéjét. Ez a 
világ már nem volt a te világod, azért elindultál búcsúra nagy-
reményű egyetlen fiad után, hogy újból elbocsásd a harctérre. Ezt 
a célt nem érhetted el, de a legnagyobb mester, a halál ott ért 
utói hol dicsőséged tetőpontra jutott, Bécs nagy városában. 

Ám tieid, kedves, szép családod nagy szeretete és becsülése 
csak az édes anyai földet tartotta pihenésed méltó helyének. Itt 
városod népének nagy serege veszen búcsút haló poraidtól. Nagy-
volt irántad a mi szeretetünk, nagy lesz emlékedhez a mi ragasz-
kodásunk. Nyugodtan pihenhetsz tieid között, áldjon meg téged 
a ir.i Istenünk. Isten legyen veled és szeretteiddel! 

Pihenj békén, csendesen! (ima, záróbeszéd.) 

1 3 H i Egyházi és iskolai mozgalmak 8 
Báró Petrichevich=Horváth Kálmán fő-

gondnok urat az E. K. Tanács 
okt. 13-iki ülésén kedvesen lepte 
meg a főt. püspök úr. Névnapja 
alkalmából melegen üdvözölte, mi-
hez az E. K. Tanács tagjai lel-
kesen csatlakoztak szívélyes éljen-
zésükkel. 

Egyetemi magántanár . A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a kolozs-
vári tudományegyetemen dr. Varga 
Béla kolozsvári unitárius főgim-

náziumi rendes tanárnak a „Logika 
és a logika története" című tárgy-
körből egyetemi magántanárrá ké-
pesítését jóváhagyólag tudomásul 
vette és nevezettet ezen minősé-
gében megerősítette. Újból is üd-
vözöljük. 

Egyházi és püspöki titkárunk, Végh 
Mihály, a Főtanács után szabad-
ságot kért az E. K. Tanácstól. A 
balatonfüredi pihenőből visszajött 
annyira megerősödve, hogy sza-
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badsága lejártával — reméljük — 
egészen megújulva fogja folytatni 
a munkát. 

Rövid hírek Az E. K. Tanács 
Kolozsvári Főgimnáziumunkhoz 
felügyelőknek alkalmazta a f. tan-
évre Boros Jenő tanárjelöltet és 
Benedek Gábor IV. éves theol. 
akad. hallgatót. — A kadácsi is-
kola államosításához az E. K . Ta-
nács hozzájárul. — A kolozsdo-
bokai körben a köri gondnok vá-
lasztás, és a kolozsvári egyház-
községben a kebli gondnok választás 
el van rendelve. 

Kinevezés. Király Őfelsége a ko-
lozsvári kir. tábla előterjesztésére 
dr. Demeter Attila afiát Óradnára 
kir. járásbírósági albiróvá kine-
vezte. Gratulálunk és kívánunk 
továbbra is jó sikert. 

A Főtanács jegyzőkönyve nyomdai 
munkáshiány miatt késik. 

A harangokról. Most, hogy a há-
ború érdekében össze kellett írni 
és föl kellett ajánlani harangjain-
kat, a főt. püspök úr összeiratta 
összes harangjainkat. Érdekes ada-
tok kerültek ki. Egyszázhuszonhét 
(127) anya- vagy leány-egyház-
községnek van 261 harangja. 19 to-
ronyban van 3—3 harang, 21 
toronyban vagy inkább Haranglá-
bon van 1 — 1. Legrégibb a vár-
falvi 1115-ből (?) A haranglábiról 
az a hagyomány, hogy a 12. vagy 
13-ik századból való, a medeséri 
1496-ból, nyárádszentlászlói 1498-
ból, homoródszentpáli 1542 bői. 
A 17-ik százból már jóval több 
van: Kobátfalvi, székelykeresztúri 
(1607), alsójárai, bethlenszentmik-
lósi (1622), m.-sárosi (1624), beth-
lenszentmiklósi (1631), hsztmár-
toni (1661), felsőbencédi (1665)^ 

h.-almási (1685), felsőrákosi (1686), 
kaáli (1695), szindi (1696), m.-
sárosi, tordátfalvi (1697), dicső-
szentmártoní (1700), 39 a XVIII-ik 
századból való. A szentábrahámi 
kisebb a XIV-ik sz.-ból való. A 
hagyomány szerint a 15-ik szá-
zadból való a küküllődombói leg-
kisebb harang. 

A mezei munka, melyet a kolozs-
vári kollégium tanulói a Kismező-
ben és a határon végeztek, gyö-
nyörű eredménnyel járt. Termett 
száz métermázsánál több krumpli, 
kétszáz métermázsánál több ku-
korica. 

Búcsú. Gyöngyössy Béla minisz-
teri tanácsos, a kolozsvári egy-
házközség buzgó gondnoka Ko-
lozsvárról elköltözött s a gond-
nokságról lemondott. Okt. 19-én 
vett búcsút a kebli tanácstól, mely 
alkalommal elnöktársa az egyház-
község, dr. Boros'György a kebli-
tanács nevében fejezte ki sajná-
latát a jó vezér és lelkes gond-
noktól, kinek a kebli-ügyek föl-
lendülésében sokat köszönhetnek 
s kinek nevét tisztelettel örö-
kítik meg. 

A sirok gondozását az E. K. Ta-
nács a f. évi május havában egy 
bizottság gondjaira bizta. A bi-
zottság összeállította az eddig föl-
talált sírokat, megjelölte milyen 
állapotban vannak. Az E. K. Ta-
nács a beadott részletes jelentés 
alapján további utasítással ellátta. 
A bizottság föladata megállapítani, 
mely sirok gondozása tartozik az 
egyházra. 

A harmadik hadikölcsönre az E. K. 
Tanács a Magyarországi Unitárius 
Egyház nevében 110.000 (egy-
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•száztízezer) koronát jegyzett. A 
6%-os kctvények megszerzésével 
nemcsak hazafias, hanem jöve-
delmező szolgálatot teljesít min-
denki, akinek arra bármily csekély 
módja is kínálkozik. 

Eljegyzés. Báró József székely-
in uzsnai lelkész okt. hó 10-ikén 
eljegyezte Tamás Piroskát, Tamás 
István és Papp Anna kedves és 
•szép leányát. 

A sárdi Simén=családnak mélységes 
gyásza van. S. Simén Béla ny. ha-
tárrendőrkapitány, földbirtokos és 
nei'e görgényszentimrei Berzenczey 
Elize egyetlen fiú gyermeke, S. 
Simén György egyh. főtanácsos, 
kelementelkei földbirtokos afia uno-
kája, ez ősi unitárius családnak 
egyetlen fiúi oda meghalt három 
éves korában Déván. A temetést 
október 20-án végezte unitárius 
•szertartás szerint a zsilvölgyi kör-
lelkészünk a széles kiterjedésű ro-
konság és a környék notabilitása 
előtt a tustyai cs. sírkertben. A 
szülők, a nagyapa mély és kibe-
szélhetetlen fájdalmában keresz-
tényi részvéttel osztozunk. 

Pongrátz Laios cigányprímás, Ru-
dolt trónörökös híres hegedűse 
meghalt 1915. évi október 12-én 
Bécsben 72 éves korában. A ha-
lál váratlanul ragadta el a hírne-
ves zenészt. Családja hazahozatta 
Kolozsvárra s október 20-án óriás 
közönség kíséretében helyezték 
örök nyugalomra a köztemetőben, 
hol a család kívánatára dr. Boros 
György egyh. főjegyző mondott 
búcsúbeszédet és imát. Kolozsvár 
összes népzenésze kisérte és el-
siratta az utcán és a sirnál elját-
szott kedvelt nótáival. Pongrátz 

unitárius volt. Népes családja s 
abban egyetlen fia, a kitűnő zon-
goraművész Ádám, gyászolja.most 
a csatatéren. 

Létay Balázs emlékszobra alapiára 
dr. Polgár Imre budapesti kir. 'bí-
rósági joggyakornok egy (1) kor. 
összeget küldött. Köszönettel nyug-
tázzuk. 

Házasságról szóló hírünkben a 
mait számban dr. Abrudbányai 
Géza neve szerepelt a testvére, 
Erviné helyett. A kitüntetett ka-
tona nősült meg. Reméljük, hogy 
a névcserét nem veszi rossz né-
ven egyik testvér is. 

68=ik új örökös alapító. Ferencz Jó-
zsef püspök jubileumi emlékére a 
már nyugtázott 300 kor. mellé 
100 koronát ígért és 50 koronát 
azonnal ki is fizetett Péterffy Zsig-
mond ny. vasútigazgató úr, aki-
nek nevével főtanácsi jegyzőköny-
veinkben évről-évre találkozunk. 
Ez a lelkes férfi minden szép és 
jó vallás-erkölcsi irányú mozga-
lomnak készséges támogatója. Ez-
úttal kettős célnak szolgál, püspö-
künk iránti tiszteletének és a Dá-
vid Ferencz Egylet iránti jó in-
dulatának. Egyletünknek Pétetffy 
Zsigmond úr 68-ik örökös alapí-
tója. Isten éltesse sokáig, hogy 
élhessen eszményeinek és legyen 
hatással másokra is. 

Elhunytak. Hadházy Józsefné öz-
vegysége 3-ik évében október hó 
26-án reggel 72 éves korában 
csöndesen elhunyt néhány napi 
betegsége után. Oda sietett a sze-
retett élettárs mellé, a csöndes 
sírba, ahová mindennap ellátoga-
tott. A kolozsvári köztemetőnek 
egy gyei több kedves halottja van. 
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Őszinte részvéttel vagyunk a ked-
ves családhoz. Hadházy Sándor 
egyházunk pénztárnoka forrón sze-
retett jó édes anyját gyászolja. 
Részvétünk enyhítse a család fáj-
dalmát. — Nagykedei Fekete Fe-
renc nyug. m. kir. adóhivatali fő-
tiszt, Kolozsvármegye volt alszám-
vevője, Kolozsvárt élete 70-ik évé-
ben hosszas szenvedés után ok-
tóber 13-án. 

Köszönetnyilvánítás. A háború el-
rabolja a családok boldogságát, 
lerombolja az útjában levő összes 
falvakat és városokat, megsem-
misíti évszázadok összehalmozott 
kulturkincseit, megtizedeli a nem-
zetek ifjúságát, de megnemesíti a 
sziveket, képessé teszi azokat az 
áldozatkészségre. Mikor találkoz-
tunk annyi ideális lélekkel, nemes 
lelkesedéssel, az áldozatkészség 
annyi szép példájával, mint ez 
aggodalmas időkben ? Adakozni 
kell minden téren, hogy a haza, 
ez a szent örökség továbbra is a 
miénk maradhasson; s bármennyit 
követeljen a haza, az áldozatkész 
lélek nem fárad ki, tudja, hogy 
nemcsak hazafi, hanem keresztény 
is s áldoz egyházára is. A szé-
kelymuzsnai unitárius egyházköz-
ségben az áldozatkészség nemes 
példáival találkozunk. Négy ifjú 
asszony, kiket a háború korán 
Özvegységre juttatott, hogy bána-
tos leiküknek vigasztalást szerez-
zenek, harctéren hősi halált halt 
férjeik emlékét a következőkép 
igyekeztek megörökíteni: 

Ivinda Mári ajándékozott az egy-
házközségnek egy kékszínű plüss 
katedra takarót aranyozott rojttal, 
Selyemszálakkal ki van rá hí-
mezve: Egy az Isten. Alul: Dénes 

Zsigmond és Péter fia emlékére. 
Hű feleség és édes anya: Kinda 
Mári 1915. (Értéke 100 korona.) 

Kovács Mári ajándékozott egy 
kék plüss asztalterítőt aranyozott 
rojtokkal. Selyemszálakkal ki van 
rá hímezve : „Eletünket és vérün-
ket hazánkért és egyházunkért." 
Ifj. Dénes Lajos emlékére. Hű 
nejétől, Kovács Máriától és Lajoska 
fiától, 1915. (Értéke 100 korona.) 

Dénes Anna és Máthé Juliánná 
vásároltak 40 drb. énekes köny-
vet harctéren elesett férjeik Mester 
Elek és Mester Sándor emlékére. 
Az énekes könyvek értéke össze-
sen 32 korona. 

Megköszöntem annak idején a 
bánatos szivű özvegyek nemes 
ajándékait, de nem mulaszthatom 
el, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
is köszönetet ne mondjak. Adja 
az Isten, legyen minél kevesebb 
a hadiözvegyek száma, de minél 
több azoké, kik harctéren elesett 
férjük emlékét ily nemes ajándé-
kokkal igyekeznek megörökíteni. 
Vajha követendő például szolgál-
hatna ez mindazoknak, kik ha-
sonló helyzetben vannak, hogy a 
megtört szivek fájdalmuk köze-
pette a nemes tettekben keresnék 
a vigasztalást. Báró József 

székelymuzsnai lelkész. 

Szerkesztői izeoetek. L. Gy. B—d. A 
kedves lev.-lapra csak annyi észrevé-
telt teszünk: ne ítéljen gyorsan, figyel-
jen és tanuljon. Majd lesz alkalma ha-
tással szólni. — M. L. F—a. Köszönet. 
Szeretnők képpel adni a jövő számban. 
— Gálffy I. Msz. Meleg köszönet az 
érdekes könyvért. Szívesen vesszük, 
ha a „Mi katonáink" rovatba tudósít. 
— K. /. Bszm. Köszönjük. Az imakönyv 
elment. — N. Géza. A könyvet kézhez 
vettük. Jövőkor szólunk a beküldött 
könyvekről. — A.—J. H.-J. KNM. 
Helyszűke miatt a jövő számban hozzuk. 



A dévai Dávid Ferenc imaház Aranykönyve. 
— Tizenkettedik közlemény. — 

112. Ajtay János H.-almás 356. és'"25. sz. gyűjtőívén (folytatás:) 
Rácz Domokos földm. 20 f., Boér Lidi földm. 20 f., Bence János 
dávid földm. 12 f., Bence Mihály földm. 10, f., Kenyeres And.rásné 
földm. 30 f., Sándor András kenyeres földm. 60 f., Rigó Mihály 
sós földm. 20 f., Felszegi András földm. 40 f., Sebestyén József 
földm. 20 f., Hátszegj Dénesné földm. 20 f. Tikosi Györgyné 
földm. 30 f., Gothárd Pálné földm. 20 f., Szabó Rebi Gothárdné 
földm, 20 f., Bencze József földm. 20 f., Sándor Mihály (mózes) 
földm. 20 f., Sándor 'Pál (dombi) főldm_ 40 f., Miklós András 
földm. 20 f., Farkas János földm. 40 f., Pálfi Dénes földm. 1 K, 
Sándor Mózes (Zoltán) földm. 20 f., Kovács Imre nyomdászsegéd 
Szudvarhely 20 f., Siménfaívi Bálint földm. 20 f., Szabó Mózesné 
(áron) földm. 20 f.. Szabó Mihály (középső) 20 f., özv. Siménfaívi 
Sándorné földm. 1 K, Siménfaívi Sándor földm. 40 f., Benkő 
János (középső) földm. 20 f., Kenyeres Mózesné földm. 10 f., 
Kenyeres András idb földm. 20 f., Barra Józsefné idb. földm. 
20 f., Sándor Andrásné földm. 40 f., Kenyeres Györgyné földm. 
40 f., Sándor Mihályné szabó 20 f., Péterfi Árm. 1 K, Szabó 
Lajos (Zsiga) 20 f., Bencze János csendőr 50 f., László György 
1 K, Sándor Mózes (László) 10 f., Ferencz Lajos 30 f., Márton 
József 20 f., Gothárd Pál (rác) 1 K, Rigó András máté 60 f., 
özv. Gothárd Jánosné 50 f., Gothárd' Pál ifj. 50 f., özv. Józsa 
Sándorné 20 f., Sándor Mózes (józsa) 60 f., Orbán István 60 f., 
Szabó András (orbán) 50 f., Beke Istvánné 20 f., Tary Sándorné 
tanitónő 2 K, Szabó László (nagy) 1 K, idb. Gothárd Pál 36 f., 
Dénes Mózes 60 f., Sándor János (györgy) 20 f , Sándor György 
(Papp) 20 f., Tikosi Istvánné 14 f., Sándor István 20 f., Szabó 
Mihály (Béla) 20 f., Sziblik József 20 f., Szabó András (Béla) 
20 f., Szász Ferencz 20 f., Deák Mózes 80 f., Szabó András ifj. 
20 f., Józsa Mihály katona 20 f., Ráduly István (keny.) 12 f., 
Szabó András (bózsa) 12 f., Ráduly Mihály (nagy) 12 f., Sándor 
József (zsigm.) 14 f., Ráduly János 30 f., Csíki Mihályné 40 f., 
Ráduly József katona 20 f., Csíki Mihály 12 f., Ráduly Mihály 
katona 20 f., Szabó István (dávid) 30 f., Rácz Péter 40 f., Csíki 
Sándorné 20 f., Beke József 20 f., Bodor János gáti 12 f., Csáka 
István 12 f., Benckő Mihályné 40 f., Benckő János (mihály) 60 f., 
Józsa Mózes idb. 20 f. Pálfi Lajos 1 K, Tikosiné Pap Rebi 30 f., 
Sándor Lajosné 1 K, Szabó István 10 f. (Összesen 181 K.) 
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beszédek „ 3-— 
Szentkirályi K.: Imádságok és beszédek háborús idő-

ben I. kötet K —-80; IL 1 — ; III 2'— 
Szüts L.: Egyházi beszédek háborús a lkalmakra . . . . „ 1*20 

Legújabb háborús imádságos könyvek: 
Birtha J.: Őrangyal. Imakönyv katonák és itthonma-

radottak számára K —"30 
Keresztesi Károly: Ima, szükség s háboru idején . . „ —-25 
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