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Minden p é n z Gálfi Lőrincz egyleti pénztárnokhoz kü ldendő Kolozsvárra. 

Meghívó közgyűlésre. 
Elnöki tisztem int, hogy ismét közgyűlésre hívjam Egyle-

tünk tisztelt és nagyrabecsült tagjait. 
Kolozsvárt augusztus 25-én fogunk gyűlést tartani a kollé-

gium dísztermében d. u. 4 órakor. 
A háború új helyzetet teremtett, melylyel nekünk fölkészül-

ten kell szembe néznünk. Semmi kétség, hogy a legegyszerűbb 
ember felfogása is nagyot változott. A munka erkölcse — "ahogy 
mondani szokták — új vágányra terelődött, a hit vallása nagyon 
egyénivé lett azoknál, akik három esztendő alatt a lövészárokban 
maguk voltak a saját papjok. De ez a hit egyúttal tisztult és mé-
lyebb lett. 

A mi egyletünk együtt volt lapja útján a katonákkal, együtt 
akar lenni a békében is velők és mindenkivel. Éppen azért szo-
morúsággal olvastam, hogy a kiadóhivatal sokak lapját kénytelen 
volt visszatartani, mivel a csekély* díjat nem fizették meg. 

Engedjék kedves tagtársaim remélnem, hogy a közgyűlésig 
rendezik tartozásaikat. Azt is remélem, hogy a szépen felnöveke-
dett örökös alapitói névsor gyarapodni fog. 

Kérem a t. elnök urakat s illetőleg a titkár urakat, hogy a 
főtitkárhoz sürgősen küldjék be évi jelentéseiket és a számadá-
sokat. 

Mindnyájokat szívélyesen köszönti 

báró Petrichevich Horváth Kálmán, 
a DFE. einöke. 
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Aratáskor. 
Vári Domokts. 

Buzavágó lányok piros ajakáról 
Nem hallszik az ének, 
Nótás-kedvü vígság, mezei hangosság 
Hej, hová levének ? 
A sarló fényében verejték s könnycseppből 
Szivárványok nőnek, 
Bús kicsinye, nagyja, fája és virága 
Erdőnek, mezőnek 

Cigánymuzsikával nem kél hangversenyre 
A pacsirta madár, 
Karcsú lány derekát legény kar nem ölel, 
Szomorú a határ, 
Olyan bús-szomorú ; ha temető lenne, 
Úgy is számot tenne, 
Csüggedő lemondás, égre síró bánat 
Temetkezik benne. 

Bánat okozói, nóta elrablói 
Ki tudja hol járnak? 
Epedő sóhajok, hazaváró vágyak 
Reájuk találnak? 
Talán üzenetük hamis, mit rábíztak 
A barna felhőkre, 
Talán piros vérük kicsordult a messzi, 
Zöldelő mezőkre? 

Ó békének édes, bűbájos angyala 
Hozd vissza már őket, 
Cigánymuzsikával, dallal, imádsággal, 
Hintsd be a mezőket! 
Karcsú lány derekát legény-kar öleljen, 
Víg énekszó szálljon, 
Legyen újra ünnep, imádságos ünnep 
Ezen a világon! 
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Társadalmi teendőink a háború után. 
Az (Jdvarhelyköri Dávid Ferencz Egyletben felolvasta dr Boros György. 

Ezelőtt háromszáz esztendővel egy tudós férfi (Galilei) ki-
mondotta azt a meggyőződését, hogy a föld mozog és a nap áll. 
Föllázadott ellene az állam, az egyház és az egész nép. Halálra 
Ítélték, mert az általánosan elfogadott hitet megmerte zavarni. 

Ezelőtt három esztendővel két ország koronájának váromá-
nyosai kocsijára fölugrott egy férfi és megölte a katonai és világi 
hatalom képviselőit, mert azt hitették el vele, hogy ezzel fölsza-
badul az államok kötelékéből az ő népe és minden nép. 

A halál utján, a vér nyomán indul el az is, aki nem akar 
újítni, az is aki föl akar forgatni mindent, ami régi. Ez a fölfor-
gatás már három esztendeje tart és nincsen az a nép, amely annyi 
vért ontott volna, hogy a jövőbe vezető út irányát jelölje, mint 
amennyit ontott a maréknyi székelység. A minépünk, a mi véreink 
vére egy új világba vezet. 

A halál után következik a föltámadás, a- föltámadás nem 
egyéb, mint örök élet. Mi az örök élethez megkötöttük a vérszer-
ződést, éppen ahogy megkötötték volt őseink Árpád vezér és 
társai, e föld elfoglalásához és örökre megtartásához. Ki látott 
emberből lett oroszlánokat, aki nem volt a székelyföld bércei alatt 
1916. év szeptember és október hónapjában. Ki tudja megítélni, 
mit vihet ki nemes szív láng alatt az elszántság hatalma és az 
ércakarat, ha nem látta vívni a mi székely fiainkat a Kárpátok 
szorosaiban. 

Mi tudunk harcolni, tudunk meghalni, de vájjon tudunk-e 
élni. Ha csak felényi energia és kitartás volna bennünk az életre, 
a munkára, a meggazdagodásra, vagyis a takarékos józanságra, 
mint a hadakozásra, a székelység földhatára ma már tul volna 
Erdély bércein és a csángók kétszáz éves vergődése nem volna 
szégyenünk és pusztulásunk. 

Most amig még tart ez az embertelen mérkőzés, most amíg 
még agyunkon van szivünk vérének nagyobb része, lépjünk vér-
szerződésre olyan jövőért, amilyent megérdemelnek azok, akik a 
hazáért estek el. 

Ébredjünk önérzetre, ébredjünk kötelességeink tudatára és egye-
sítsük erőinket nemcsak magunk megmentésére, hanem jövőnk 
kiépítésére. 

Először is az erkölcsöknek kell újra születniök. 
Miből áll az erkölcsös élet? Az élet törvényeinek megtartá-

sából. Sem a felnőtt ember, sem az ifjú nem becsüli meg az éle-
tet. Nem neveljük magunkat az önmérséklésre, az önmegtagadásra. 
A magyar virtus abban tör ki, hogy leissza magát, ha öröme van, 
ha bánatja! Egy nap alatt nem lehet újra születni, de azt elhiheti 
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nekem mindenki, hogyha az a mozgalom, amely ezelőtt 80 esz-
tendővel megindult a mértékletességi egyletek szervezésére, akkor 
országosan életbe lépett volna, ma a székelység tízszer gazdagabb, 
a székely nép háromszorta nagyobb volna. 

Nálunk a halálozás aránya irtóztató. Minden ezer ember kö-
zül évenkint meghal 30—33. Átlag véve senki sem éri el az élet-
kor 50 évét, ellenben a csecsemőknek majdnem felerésze meghal 
mielőtt első évét betölthetné. A halál oka a nagykorúaknál 60 
percentig föl a tüdővész. Ennek oka pedig a mértéktelen, a kor-
hely és erkölcstelen életből származó vérromlás. 

Egyszer találkoztam Kolozsvárt tizenkét székely ifjúval. Husz 
év körüli volt mindenik. A tizenkettőből kettőnek az arcán olyan 
sebhelyek voltak, amelyekről jól tudjuk, hogy a romlott vér nyomai.. 
Az apák bűne a fiakon, harmad és negyed izig, de csak azért, 
a negyedik, mert ötödik nemzedék nem lesz. A család kipusztul. 
Ez'az erkölcstelen élet eredménye. És még mi egyéb? Ki tudná 
fölsorolni ? 

Emlitsem-e az örökös békétlenséget, ami az iszákos férj, 
vagy asszony családjában napról-napra megújul? Emlitsem-e a 
vagyon pusztulását és a koldusbotot? 

Nohát t. hallgatóim aki szereti nemzetét, aki akarja, hogy 
ez az ország Magyarország legyen a jövő ezer esztendőben is, 
szövetkezzék a szeszes italokkal való élés ellen. Üdvözlöm mind-
azokat a községeket, amelyek már fölállították a szövetkezeteket 
és kizárták a kocsmákat. A kocsma olyan mint az a lövészárok, 
a mely tele van férgekkel. Az ellenség golyója nem hatol be oda, 
de az a ronda féreg beletapad a szegény áldozati katona bőrébe, 
bele bocsátja mérgét és a typhus hasonló pusztító betegség rö-
vid idő alatt magával viszi. A kocsma lassabban gyilkol, de épen 
olyan bizonyosan. 

Ne legyen feltűnő t. hallgatóim előtt, hogy én a háború 
utáni teendőket ilyen állandó és régi bajban jelölöm meg legelső 
helyen. Merem állítni, hogy amelyik község az erkölcs védelmét 
a mértékletességi szövetkezésben biztosítja, annak egészségügye,, 
vagyonosodása és belső békéje is biztosítva lesz. 

Második teendőnk, hogy a háború alatt és után csak olyan 
házasság kötésébe egyezzünk bele mi szülők, amelyben mind-
két fél egészséges és tiszta voltáról orvosi vizsgálat alapján meg 
vagyunk győződve. A háború olyan bajokat és betegségeket ter-
melt, amelyek a nemzetet hosszú idő alatt úgy fogják pusztitni, 
mint maga a háború. Tehát a községnek, a járásnak és a megyé-
nek öntudatos egészségügyi ellenőrzést kell életbe léptetni és 
gyakorolni. 

Ebben a tekintetben a legnagyobb rokonszenvet és figyelmet 
érdemli a Pro Transsylvania működése Zita királynénk őfelsége 
fővédnöksége alatt. 
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Ez azt jelenti, hogy ezentúl mindenik községnek lesz egy 
jól mívelt asszonya, aki kellő tanúitságot és jártasságot szerzett a 
gyermekvédelemben. Tanfolyamot hallgatnak Kolozsvárt. Végig 
szemlélik az anyák és a kis gyermekek küzdelmét az életért a 
halállal. Megismerik azokat az eszközöket és eljárási módokat, 
melyekkel a tudományos orvosok jól begyakorolt ápolónők segít-
ségével a betegekkel eljárnak. Ez már a jó szív és a tudás páro-
sított munkája, a haszonleső kuruzslás és babona helyett. 

Reméljük, hogy az oláh pópák és a javasasszonyok, meg a 
kártyavető cigánynék boldogságának és gonosz úton való meg-
gazdagodásának a kora lejár immár örökre. 

Harmadik helyen, de nem utolsó érdekből, következik a hadi-
árvák védelme. Hiszem, hogy mindenik templomunkban díszes 
emléktábla fogja hirdetni e háborúban elesett vitézeink dicső nevét. 
De bármennyire lelkesedem ezért a szép eszméért, azt hirdetem 
most és ezután is, hogy különösen az elesett apák lelki nyugalmát 
és katonai érdemeit csak akkor biztosítjuk, ha a hadiárvák ügyét 
önzetlen lelkesedéssel és komoly elhatározással magunkévá tesszük. 

Keresztények vagyunk-e? Jézus Krisztus tanítványai és köve-
tői, az evangelium emlőjén felnőtt hitbeli testvérek vagyunk-e? 
Emberek vagyunk-e? Ha egyik is, másik is, akkor a hadiárvák, a 
hadiözvegyek és a gyátnol nélkül maradott öreg szülők sorsa nem 
kiált az égre ellenünk. 

Mit kell tennünk t. hallgatóim ? Meg kell ismernünk a hadi-
árvákat és özvegyeket. Tisztába kell jönnünk megélhetésükkel, bol-
dogulásuk útjaival, módjaival. Mindenik egyházközségben éppen 
oly pontosan kell tudni ezek számát és helyzetét, mint p. o. a 
kepefizetőkét. Első teendőnek tartanám a magunk unitárius érde-
kében, hogy mindenik községben alakuljon meg a D. F. E. köte-
lékében az unitárius nők szövetsége. Ez vegye munkába az árvák 
és özvegyek ügyét az egyházközséggel és a D. F. E.-el kapcso-
latban. Lelkészeink és tanítóink tanácsadók és apostolok lesznek. 

Ez a nőkszövetsége irtsa ki az egyházi és a polgári község-
ben is rendesen duló haragoskodást, féltékeny versengést, ember-
szólást és rágalmat. Tudom én, hogy az ember itt a földön an-
gyallá nem változik, de azt is tudom, hogy aki egy jó és szép 
ügyre rá szánja magát, annak nem jut ideje az aprólékos ügyes-
bajos dolgokkal foglalkozásra. 

A kölcsönös és közös segítés javára válik mindenkinek. A 
gazdag nem lesz szegényebbé, a szegény pedig meg fog erősödni 
és élhető állapotba jut. 

Van nekünk székely községeinkben egy óriás mértékben 
pusztító veszedelmünk: leányaink és fiaink kivándorlása. Hiszem, 
hogy az Amerikába vándorlás nemcsak megszűnik, hanem akik 
ott vannak, azok is hazajönnek. De nagy gondot okoz különösen 
a székely leányok kivándorlása a szülői háztól idegenbe. Elret-
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tentő példa gyanánt lebeg szemem előtt mindig a sepsiárkosi pap-
nak liz év előtti tudósitása tizenkét székely leánynak Romániába 
kivándorlásáról. Egyszerre mentek el. Tegyük föl, hogy csak fele 
veszett oda s csak ezek züllöttek el! Mit jelent nekünk hat jó 
munkás, hat szép nő, hat jó anya, hatszor négy huszonnégy gyer-
mek édes anyjának az elveszítése! 

A Nők Szövetsége nem fogja meggátolni jövőben sem, hogy 
szolgálatra és más keresetre menjenek, de számon tartja az anyá-
kat, az anyák útján a leányokat és gondoskodik jövőjükről. 

Megdöbbentő adatot tárt az ország szeme elébe 1914-ről a 
vall. és közokt. miniszter: azt, hogy az országban a törvénytelen 
unitárius szülöttek száma legnagyobb volt. Némelyik felekezeténél 
kétszerte nagyobb. Ez ellen csak úgy védekezhetünk, ha a nő-
szövetségek állandóan figyelemmel kisérik, ha magokénak tartják 
a községből eltávozott leányokat. 

Reméljük, hogy idővel kiterjed figyelmünk a szegények ki-
házasítására is. A törvénytelen szülöttek számát nagyon szaporít-
ják a községekben divatozó vadházasságok. Szegénység vagy más 
ok miatt összeállanak, családot alapítnak és lesz egy csomó sze-
rencsétlen gyermek, akiket a közvélemény lenéz, megbélyegez,, 
holott ők teljesen ártatlanok-

Az állami gyermekmenhelyek az ilyen módon származó sze-
gény gyermekek fölvételére és fölnevelésére alakultak. Központjaik 
vannak Kolozsvárt és Marosvásárhelyt. Telepjeik számos helyen. 
Megdöbbentő, hogy ezekhez a jótékony intézetekhez ezelőtt négy 
évvel az egész országban 200 nál több unitárius gyermek tartozott. 

Nem kell azt gondolni, hogy mindenike törvénytelen gyer-
mek volt. Elszegényedett gazdatiszt vagy más foglalkozású szülők 
vagyontalanul korán elhaltak. Gyermekeiket fölvette a Menhely. 

A mi teendőnk az, hogy a hadi árvák és másnemű árvák és 
elhagyottak gondozását fölkaroljuk, el'enőrizzük és mindeniket 
megélhetéshez, pályához segítsük. Hogyan lehetséges ez ? 

a) Ugy, ha a község Nők Szövetsége s illetőleg a belső em-
berek, a kiket minden munkakörben vezetőknek tekintünk, gon-
doskodik az anyával, vagy gyámmal egyetértően a gyermek neve-
léséről, oktatásáról és a szülői foglalkozásnak megfelelő foglalko-
zásra elhelyezésről. 

b) Ugy, ha a Pro Transsylvania, vagy a Gyermekvédő Liga 
és más hasonló jótékony intézetek segítségével az arra alkalmas 
fiukat és leányokat tanulói pályára irányítjuk. Az elemi iskolát 
kitűnően végzett hadiárvát, vagy hozzáhasonló sorsú gyermeket 
keresztúri, vagy kolozsvári gymnáziumunkba kell beadni. Ott te-
kintélyes segélyben részesülnek. Ott előkészíthetik az illetékes lel-
kigondozók arra, hogy egyházi pályára lépjenek. Tehát lelkészka-
runk az előrelátó gondoskodás útján válogatott jelességekkel fog 
tfvarapodni, 
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Azokat, akik földmivesek maradnak, remélem lesz alkalmunk 
^saját földmrves népiskolánkban Székelykereszturt készítni elő. A 
háborúnak egyik 'hasznos eredménye lesz hitem szerint néhány 
földmivés népiskola felállitása, s bi?om a magyar kormány jó in-
dulatában és segítésében, hogy egyik első ilyen iskola a keresz-
túri főgimnáziumhoz fog kapcsolódni. 

Iparra irányítni, sőt előkészítni gyermekeinket első helyen 
állami érdek, de bizony a mienk is, mert városainkból a módos^ 
iparosok csaknem teljesen eltűntek. Remélem és reméljük, hogy 
Tordán megszűnt gimnáziumunk helyén székely hadiárvák ottho-
nát fogjuk megnyitni oly tanulóknak, akik az ipart fogják elsa-
játítani. Leányaink jövőjéért már régóta küzködik D. F. Egyletünk, 
de eleddig nem tudott otthont teremteni számukra. A közelebbi 
mozgalmak ebben a tekintetben is biztatók. 

Ehhez csak öntudatos előkészület, őszinte egyetértés és jó-
akarat kell, akkor nem kell pironkodnunk, hogy nem teljesítettük 
erkölcsi, egyházi és hazafias kötelességeinket. 

Erdély és a székelység szorgalmas népe számban és vagyo-
nosodásban nem nyert, hanem inkább veszített. Nem előre hala-
dott, hanem talán hanyatlott. Az igények megnőttek, a fényűzés, 
a könnyelmű életre való hajlandóság veszedelmes mértékben meg-
növekedett. >) 

A közgazdaságnak azok az ágai, amelyek a modern igények-
nek megfelelnek, nem haladtak együtt a korral, habár az állam 
törekvése a földművelés, állat- és méhtenyésztés, gyümölcskerté-
szet érdekében áldozó és nagyarányú volt. Ennek fő okát abban 
találom, hogy az ifjúságot nem készítettük elé, hogy az iskola nem 
tudott hódítní ,a nép között. Hiszen a gazdasági ismétlő iskolák-
ról inkább csak a statisztika tud. A tapasztalat vajmi keveset. 

A székelység ipari és kereskedelmi nagy tehetsége nincsen 
-kiaknázva. Arról nem is szólok, hogy a háziipart megölte a kül-
földi gyári ipar. Azt is csak érintem, hogy a székelykereskedés 
becsületét a vándorlásra hajlandó székely-cigányok rongálják min-
den nagyvásár alkalmával. 

Mi hát a teendőnk a közel jövőben: a háború pusztításai 
helyén egészséges és hasznos emberek teremtése a meglevő és 
következő gyermek-nemzedékekből. Továbbá ezeknek megmentése, 
erkölcsös, munkás és hasznos polgárokká nevelése, segítése. 

Ha ebben az irányban mi, mint DFE. a magunk szerény 
szövetkezeti, erkölcsi és vallásos irányú köreinkben csak a ma-
gunk gyermekeivel fogunk boldogulni a haza, a nemzet és min-
den egyes megsegített háláját fogjuk kivívni! 

JR&mé|.ük hogy úgy leszI 
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Katonák imája a rajvonalban. 
Isten, mennyei édes Atyánk! Hozzád jövünk, lelkünk hozzád 

vezet e nap reggelén, hálát adva gondviselésedért, mellyel gyarló 
életünk felett őrködtél az éj sötétjében s kérve áldó segedelmedet 
megpróbáltatásunk e nehéz napjaiban. Tudjuk jó Atyánk, hogy bűnö-
sök vagyunk, méltán viseljük hát büntetésünket. De bizunk atyai 
kegyelmedben, hogy nem taszítod el a hozzád közeledőket, sőt 
közel vagy a töredelmes és alázatos szívűekhez és isteni erődet 
megdicsőíted az erőtlenekben. Esdve kérünk, vedd le rólunk a szen-
vedés súlyát, oszlasd el a fájdalom boruját. Emeld fel az elesettet, 
vigasztald, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a szenvedőt Légy az 
árvák atyja, özvegyek gyámolítója. Nehéz küzdelmünkben acélozd 
meg karunk, kardunk erejét, hogy a ránk kényszerített viaskodás-
ban szent ügyünk diadalra jusson. Legfőképpen pedig arra kérjük 
atyai szent felségedet, hogy szent lelked világító, melegítő sugara 
hassa át a sziveket és elméket; szűnjék meg már a viszály, gyű-
lölködés, oktalan öldöklés. Lakozzék e földön azr egyetértés, szere-
tet és béke szent országa. Atyánk, jó istenünk! Általad élünk, moz-
gunk, benned bizunk, de nélküled elveszünk. Ne hagyj minket elveszni, 
oh jöjj, légy gyámolunk Mi atyánk, ki a mennyekben vagy stb. 

Utóima: Vedd k'edvesen jó Istenünk erőtlen magasztalásunk, 
halld meg epedő sóhajtásunk. -Vezérelj vissza az oly rég nélkülö-
zött boldogságunk szinterére, a boldog családi tűzhelyhez s mi ál-
dani fogjuk a Te mindenhatóságod szent erejét most és minden 
időben. — Ámen. Katona Márton. 

Czupor Miklós. 
Öt is szólította a haza . . . És ment büszkeségtől ragyogó 

arccal — vigan, jó kedvvél azok közt, kik legelsők voltak az 
„orosz gőzhenger" megállításánál. Mennyi férfias büszkeség, meny= 
nyi önbizalom, mennyi honszerelem volt kedveseitől búcsúzó sza= 
vaiban! Küzdött, mint igazi hőshöz illik s vérével pecsételé meg 
lángoló honszerelmét. Orosz golyóktól találva esett el egy igazán 
magyaros szépségű daliás levente Ő benne. Mint naszódi kir. já-
rásbiró vonult be a mozgósításkor zászlós rangban s 1914 okt. 
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16-án esett el az orosz harctéren 33 éves koronában Novomiosz-
tónál, hol tiszttársai helyezték külön sírba. Torockón lakó szülői 
egy szelíd gyermeküket, a magyar birói kar egy törekvő képzett 
fiatal tagját, egyházunk egy legrégibb unitárius család nemes haj-
tását vesztette e dicső halált halt jeles hazafiban. 

. . . E sorok írója pedig könnyek közt emlékezett s emlék-
szik meg mindig Czupor Miklósról, mint leghívebb, legjobb ba-
rátjáról. 

Torockó, 1917 április 10-én. P. Gy. 

Káli Nagy Dániel (Szilágyujlak) 1915 januárius 16-án 
vonult be Kolozsvárra s Marosvásárhelyt a 23. vadász-zászlóaljnál 
képezték ki s a 62-ik gyalogezreddel 1916 junius 20-án jutott a 
frontra. Két hónapig volt a tűzvonalban, Ezalatt kétszer vett részt 
kézitusában s többször volt felderítő őrjáraton és sokszor vállalko-
zott, hogy a tűzbe bajtársainak az élelmet bevigye. A tűzvonalból 
Prusanyba került tartalékba, hol a nehéz munkában gyenge szer-
vezete megtört s tüdőbajt kapott. Előbb egy fronfmögötti kórház-
ban feküdt hat hétig. Onnan Leipnikbe, később .Sopronba hozták, 
a hol f. év junius 5-én meghalt s ott is temették el. Erején fe-
lül teljesítette kötelességét hazájáért. Szülőin, testvérein kivül mint 
egyházunk messzire elszakadt, de együttérző lelkes hű, jó fiát mi 
is gyászoljuk. 

A papné a társadalomban. 

Irta: Ébert Andrásáé. 

Ivedves ha l lga tó im! 
Mielőtt a papné »müdlödéisét a társadalomban« tárgya-» 

lás a l á venném, ellőre Is becses elnézésüket kérem, ha 
talán nem fe le lnék meg teljesein e feladatnak. Mert les-
sék elhinni, hogiy a tá rsada lmi működéjs., vagyis a 1£is 
sada lommal való együ t tműködés sokkal nehezebb, mint 
azt b á r k i is gondolná . 

T a l á n még k i s séf fiatal is vagyok ahhoz, hogy egy 
• egész t á r sada lmat m e g i s m e r j e k és ar ró l a társadalomiról 
véleméjjiyt nyi lvání tsak. Vagyis az ot tan való működés t 
vázolni t ud j am. A társadalom sokfé lé b e f o l y á s alatt áll. 
.Anyagi érdekei, vagy szellemi felfogása, kor lá tozzák ab-
bnn, hogy talán egy önzet len, ú t t ö r ő m u n k á t megértsen 
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nek. T á r s a d a l o m alatt teáimé,szelesen a fa lus i in tel 1 igioiici á t 
é r t e m . Azok közö t t éfllek^ c sak i s azokról szólhatok1. S hogy 
m i l y e n az a fa lus i társadalom)? Azt csak az t u d j a iga-
zán, ak|i m á r érintkezett velük. Csák! az kéjpes jelen fel-
o lvasásomat is valóban megérteni . • 

Egy, amit valóban tapasztalhatunk az intel l igencia kö-
zöli , az »az elsőbbségi liarc«. Sajnos^ nem csak a társa-» 
d a i o m küliöftböző ágaiban v a n ez meg% h anem röfi közöt-
tünk, papnék kiözött is. E z pedig! nagy, öreg hiba. Milv; 
s z o m o r ú dolog1 valakit rangja , vagyona szer int b í r á l n i é s 
értétkeíni. A szel Lem, a j ó c s elekecüet az, am i az e m b ere-
ket emeli, a m i a sziveket köze lebb hozza egymáshoz. E g y 
jó cselekedet legyen az, a m i minket fe lemei és n e egy 
vagy m/áis pfletyka. Egyiket ez elégíti kjí, s a másiikat amaz. 
Küiönbözők az emberek, t e h á t különbözők ' a nézetek. Az 
utóbbj i ka tegór iába tartozók elitélik a nemes eszméiket, a 
•modern h a l a d á s é r t lelkesül őt . E l í té l ik <11111 nkáss(áigját, fél-) 
r c é r t i k tíörekvtélseit. Sajnos, ez való és igaz tapasztalat. És 
százszor is s a j n o s az, hogy mik'özöttünk, papnék kiözött is 
meig van ez. És ezerszer s a jnos az, hogy a tiszteletes u r a k 
nem törekszenek arra, h o g y a t iszteletes asszonyokat ma-
g l i khoz emel jék szellemileg is. Sok esetben ők is m u -
lasztási követnek el, fia ne je ik ferde, avúl t nézeteit nem: 
igyekszenek megtö rn i . Sőt mi több, m é g t á m o g a t j á k eib-
beli m u n k á j u k b a n . Pedig ő k is a haladás, a m o d e r n esz-
m é k , a v i lágosság zászlaját t a r t j ák . S méjglis, miér t van az, 
h o g y nejeik a ha ladók t á b o r á t elit é l ik? Miért nem tud-
nak ők is, mint f é r j e ik a -modern eszméikért lelkeísednií? 
'Miért nem t u d n a k ők is, e nehéfz idlőkben egy zász ló t 
k ibontani , avagy alá á l lni? Kibontva a zászló, az a n y a -
és e s ecsemő vfé^eletm zászlója . Ki van bontva s ti, papH 
nék, .anyák, éírzitek-e. tud já tok-e . mit kell tennetek!? Sugija-e 
szivetek, hogy m i t kell cselekedjetek!? Tud já tok -e , é r t i -
tek-e, m i indtjitotta t ö r t éne lmünk nagy asszonyait! te t t re , 
cse lekedef rö? És 1 a l j átok-e a jövő derengését , ha l l já tok-e 
kicsinyeink b o l d o g csengő hangját!? T ihozzá tok , anyák-: 
h o z 'szólok. Csak is a li sz ive tek ny i lha t ik meg .szeretet 
g y a k o r l á s á r a . Csakis ti h a l l j á t o k ß sok! sítró gyermek ' 
hangiját. Csakis t i t ud j á tok e s zomorú hangokat e lnémí -
tani. Szivetek szeretetéből csak egv a tomnyi t jut tassatok 
az elhagyott védtelen gyermekeknek . Meglátjátok1 , Is ten 
meg fog áldani és jutalmazni. 4 

D e mos t veszem észre, hogy igen eltélrtem a t á rgya 
tói. Ar ró l volt szó ugyanis1, hogy a tá rsada lomban foly-i 
ionos, lassú h a r c folyik. É's ez a ' fare , az elsőbbségi ' 
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harc . Mindenki nagyobb akar lemui, min t amilyen. Per 
dig a magasba törő, az elégedetlen, sa já t mágiái a^acso-i 
ny í l ja le. D e mié r t e l ia rc é|s honnajn van? Bizonyiám azi, 
hogy nincs köz tünk elé,g összetar tás . N e m t u d u n k vala-
mennyien eg|y közös eszméér t lelkesedni, amely mándanyp 
nyiunkat összehozna. Pedig1 t u d j u k ,hogy össze ta r tásban 
az erő , N e t ö r e k e d j é k senki arra, hogy t á r s n ő j e m u n -
ka sságlál és a m b i c i ó j á t le tör je . Haneim n y ú j t s o n siegilt-J 
séget te rve keresztülviteléire. Hisz mindanny ian egy mun-< 
ká ra vagyunk hivatva, milndaiinyian egy célér t k ü z d ü n k . 
S e cél lebegjen á l landóan szemeink előtt, akkor n a m lan-
kaszt el a balsiker, avagy a rosszindultat. N e h a r c o l j u n k 
iini egymlás ellen, h a n e m egymás mellet t . L e g y ü n k ml' 
0 békéiÜenkedők k ibék í tő je, az ellenségeskediők ás gyű-; 
ö lködők összehozó ja . Szerétettel, jó indulattal kö tözzük 

lazokaí a sebeket, amike t az e m b e r e k egymáson ejtenek. 
Pia l e lkünkben igaz, mé ly vallásosság1 honol , szükségte len 
ezt hangoztatnom. S m i é r t van mé(gls, oly kevés einher, 
igaz, őszinte ba rá t ságban? Miérjt n ö m tud az a -maroknyi 
intelligencia. összetartani'-? Mert n e m tudnak, n e m akarnak 
egymáshoz alkalmazkodni. N e viárj az emberek tő l több 
műveltségiét, min t amennyivel rendelkeznek. Alka lmazkodj 
az ő t u d á s u k h o z . Mindenütt csak a lka lmazkodni kelt t u d n i 
és a k k o r meg van az egyetértés. K ü z d j a t á r sada lom egy 
nagy, rossz kinövése ellen, amely lelki nyugalmat , csa-; 
Iádi és társadalmi-bíéíkét feldúl ja , pletykasíág eilen. Sajnos, 
ez eilen kell k ü z d e n ü n k még1 m a is, ez ellen a rélgli, k á r o s 
féreg ellen, a mai felvi lágosodott , 'modern világban. Mely 
Visszaemlékezi et a múl t ra , a műveltetienséígre. Sajnos, e r r e 
a t á rgyra is ki kel let t térnem, rnerr lá t tam, nogy m i l y 
ba joka t idézett ez elő. Ez ellen csák léjsszeí, műveltséglglejíf 
küzdhe tünk . Ezt csak az emberek nagy szel lemi tudása 
fogja tudni e lnyomni . Ha ezt k i i r to t tuk, fog életbe lejpni 
egy igazi, önzetlen, meghi t t ba r á t s ág a ' t á r sada lomban . 
S a 'kkor tudunk valamit tenni, tudunk! e r e d m é n y t f e lmu-
tatni M e r t m i n d n y á j a n egy eszmééírt szá l lunk síkra, egy 
felé tö rekszünk éís nem ket ten há romfe lé . 

E z volna röv iden az, amit a t á r sada lomró l , az abban 
való »együt tműködésről« megemlí ten i óha j to t tam. S yéígűl 
m é g egy meigjegyzéfsem van és ez az. hogy a papné Ie-\ 
gyen az, aki a le lkeket Összehozza, a papné legyen az, 
ha érz i kötélesséjgiét, békét, összetar tást , szeretetet te-r 
rom leni a tá rsadalombán. N e m k ö n n y ű m u n k a , azt tudom, 
de lebegjen előtted ki tűzött célod, »az emberszeretet«. 

Most petíig, kedves hallgatóim, tanfolyamiak véget 
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érvéin, búcsú t m o n d u n k az i t t levőknek. Visszamegyünk ott-
honunkba , hogy gyümölcsöztessük, va lóra vál tsuk az itt 
hal lot takat és tanultakat. Köszönetet m o n d u n k v a l a m e n y -
nvlen a b e l é n k helyezett b iza loméi t . Tö rekedn i lógunk , 
h o g y ezen b iza lom, ne paza r lód j ék mél ta t lanra . M u n k á n k -
ka l egyházunk, t á r sada lmunk javián m ű k ö d ü n k . Adja Isten, 
hogy sohase csüggedjünk, hanem m i n d i g nagyobb és na-
gyobb erővel t ö r jünk u t a t »az anya- és csecseniővétíelecn« 
megkezdet t mesigyéjéin. 

Ké r jük , t a r t sa tok meg1 jó emléketékben, fsten veletek. 

Aranykönyv. 
A brassói unitárius egyházközség részére az 1916. évben — a Templom-

alapra érkezett szives adományok kivételével — a következő adakozások 
történtek: 

1. Egy eziist lemez megváltására, melyet a városi tanács a régi tanács-
ház egyik ajtóján a városi hadisegélyezés céljára, a háború emlékére helye-
zett el s mely az unitárius egyházközség nevének megörökítésére is szolgál, 
adakoztak: Dr. Ferenczy Géza" (Nagyajta), Jakab József és dr. Kovács Sán-
dor 10—10 K, dr. Vernes István (Kézdivásárhely), Ló'fi Ödönné, Albert Lőrinc, 
id. Tana Sámuel (Bölön), Kiss János (Apáca), Killyéni Endre, Kovács Lajos, 
Imecs Jenő, Csia Béla, Kádár Sándor, Simó Endréné özv. 5—5 K, Halmágyi 
Gábor "ó K, Tellmann Béla 4 K, Szöllősy Ferenc, Benedek Lajos, Török 
Sándor 2—2 kor., összesen 101 korona. 

2. Szegények részére húsvétkor: Görög Nemzeti Egyház SO kor., Bene-
dek János 10 kor., Barabás József 4 kor., Biró Jánosné 2 kor., összesen 96 kor. 

3. Ambrus Lajosné húsvétkor urvacsorai kenyeret 3 kor. 
4. Szabó Lajosné húsvétkor az urasztalára 4 liter bort 12 kor. 
5. Benedek Lajos és neje pünköstkor urvacsorai kenyeret és bort 8 kor. 
6. A7, 1916. évben konfirmált növendékek létesitették a „konfirmálók 

alap"-ját s e célra adakoztak: Preiszner Ilona 10 kor., Karácsony Ida, .Szabó 
Lajos 4—4 kor., Orbán Mari, Kerekes Rebeka, Jósziv Juliska, Fábricz Lina, 
Szász Ilona. László Juliánná, Sándor Juliska és Máriskó, Bartha Géza, László 
Sándor, Péterfi Lajos 2—2 kor., Budai János, Tóth Mihály és Gergely, Nagy 
Lajos, Erdő Ernő, Kisgyörgy Tamás, Gergely Ferenc, Gergely Károly 1—1 
kor., összesen 48 korona. 

7. A brassói református templomban elhelyezendő „Hadi-Emlék" javára 
Incze Zsigmond máv. kocsimester és István Sámuel máv. fékező a következő 
adományokat gyűjtötték, mely az unitárius egyházközség nevén adatott be : 
Incze Zsigmond, Marosi János, Bartha János, íncze Zsigmondné, Szabó Sá-
muel, Veres Elek, Kerestély János, Derzsi Zsigmond 2 2 kor., Gocsman 
Béla 1'20 kor., Budai Mihály, Csere Samu, Zátyi Jánosné; .Szabó Ferenc, 
Kiss János, Gagyi Dénes, Halmágyi Károlyné, Bálint Domokos, Izsák Do-
mokos, Ilkei Elek, István Sámuel, Végh János, Szász László, Asztalos Mihály, 
Nagy Gergely, Kálmán Ferenc, Huszár Mózes, Csutak István, Gombos Lajos, 
Kertész Mihály, Simó István, Sándor Gergely, Szász András 1—1 kor., Szász 
Gábor 80 till., Izsák Vilmos 60 fill., Szabó János 40 fill., összesen 42 kor. 

8. Kovács Lajos lelkész ugyané cimen S kor. 
9. Killyéni Endre konfirmációi emlékre 6 kor. > 
10. Benedek Lajosné Dr. Boros György: „Szivemet hozzád emelem'" 

című imakönyvet egy konfirmáló leány részére az egyházközségnek ajándé-
kozta, értéke 2"40 kor. 
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11. Kövendi Mihály karácsonykor urvacsorai kenyeret 1 kor. 
12. Özv. Simó Endréné karácsonykor urvacsorai bort 4 kon 
14. Görög Nemzeti Egyház karácsonykor a szegények közti kiosztásra 

80 korona. Összesen 411 korona 40 fillér. 
A mily nagy szüksége van kezdő egyházközségünknek a jó szivek 

áldozatkészségére, ép oly hálás köszönetot mond e helyen is a szives ada-
kozóknak az egyházközség nevében. 

Brassó, 1917. VI. 15. KoVÚCS LlljOS, 
lelkész. 

Egyházi és iskolai mozgalmak 

Elnökünk báró Petrichevich Hor-
váth Kálmán nem kerülheti el, 
hogy szerénységét próbára tegyék. 
Tudta nélkül indult meg, nem 
állhatott ellene. Tisztelni kell a 
tisztelendőket. Nem a tekintély 
kultusza ez, hanem a kebli, a 
házias őszinte szeretet megnyilat-
kozása. Fogadnia kell, mert meg-
érdemli. Mi a Dávid Ferencz Egy-
let is ott leszünk, mert szeretjük, 
tiszteljük és miauiig nagyra be-
csültük. 25 éves főgondnoksága 
jubileuma a Főtanácson aug. 26-án 
lesz. 

Dr. Pállfy Jenő egyháztanácsost, 
Udvarhelyvármegye keresztúri já-
rásának agilis főszolgabiráját, a 
jeles szónokot, a keresztúri uni-
tárius egyházkör, tüntető bizalom-
mal 80-ból 66 szavazattal fel-
ügyelő gondnokává választotta. A 
legnagyobb egyházkört üdvözöl-
jük a szerencsés választásért. A* 
még ifjú gondnokot szép tehetsége 
és a családi hagyományok is nagy 
munkára hivják el egyházunk di-
csőségére 1 

Killyéni Endrét, a hosszúfalusi pol-
gári iskola igazgatóját és az új 
szépintézet megteremtőjét, a há-
romszéki unitárius egyházkör fel-

ügyelő-gondnokává egyhangúlag 
megválasztotta. Ez a kitüntető bi-
zalom hosszú munkásság és nagy 
sikerek jutalma. Killyéni volt a 
brassói unitárius mozgalom éltető 
lelke. Ha Verecs Györgyről, az 
első gondnokról, Végh Mátyásról 
és egy pár alapozóról szó esik,. 
Killyénit ott látjuk az élükön. — 
Amúgy is Killyéninek eleme a 
papi munka, hiszen ő diplomás 
papunk, tehát szivéhez van nőve 
az egyházi és vallásos élet. Any-
nyival inkább örvendünk, hogy 
megkapta a hozzá oly jól illő egy-
házi munkateret. Isten éltesse, 
hogy sokáig teljék kedve benne! 

A kolozsi D. F. Fiókegylet tagjai be-
fizették az 1916. évi tagsági díjai-
kat s 30 korona beküldetett a pénz-
tárba. Fizettek: Kiss Sándorné, 
Székely Mihály, Pál Mihály, Kiss 
Sándor, Csete Imréné, Csete Zsu-
zsánna, Szentes Erzsébet, Szen-
tes Anna, Kovács Pálné, Kozma 
Pálné, Timár Ferencné, Dózsa 
Istvánné, özv. Kun Ádámné, Kun 
Sándor, Piltáts Györgyné. 

150 örökös alapitóról szeretnénk 
elszámolni elnökünk jubileumán. 
Kérjük a jó akaratú embereket 
sorakozzanak 1 
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A Dávid Ferencz Egylet közgyűlésén 
felolvasó lesz Tacir Géza nagyajtai 
lelkész: A román betörés hatása 
valláserkölcsi és közgazdasági néző-
pontból. 

Az unitárius papnék címére meg-
küldöttük az Unitárius Közlöny 
juliusi számát és küldjük az au-
gusztusit is. Azért küldjük, hogy 
olvassák el a Nők Világa rovat 
cikkeit. Őket. illetik, nekik szólnak 
az ő kedves lelkészné társaik. Az 
új Magyarország fölépítésében a 
mivelt nőnek jóval nagyobb sze-
rep jut. mint eleddig bármikor. 
Most főképpen anyai szivökhez 
szól a kötelesség hivó szava, mert 
gyülekezetökben a sok apátlan 
hadi árva és férjetlen hadi özvegy 
barátságos, szerető szóra és segí-
tésre van szorulva. Értsék meg 
a hivó szót és mutassák meg, 
hogy méltó utódai a legvitézebb 
nagy magyar nőknek. 

Az Unitárius Közlönyt ezentúl 
csak azoknak küldjük meg, akik 
megrendelik. De azt már várjuk, 
hogy mindenike rendelje meg, már 
csak azért is, hogy a gyülekezet 
nőinek olvashassanak belőle. Re-
méljük, hogy lesznek olyan jóra-
való székely asszonyok, akik kö-
vetni fogják példájukat. 

Vass Domokos polg. isk. tanár, egy-
házi tan. szép kitüntetésben része-
sült, király Őfelsége a III. o. polgári 
érdemkereszttel jutalmazta meg azt 
a lelkes és fáradhatatlan munkás-
ságát, melyet az erdélyi menekülés 
alkalmával Kolozsvárt a menekülők 
elhelyezése, ellátása és útbaigazí-
tása körül kifejtett. Mint székely 
ember szivével, mint matematikus 
agyával dolgozott. Mindenki meg 

•volt elégedve, a hova az ő keze 

elért s mégis a segély-alap nagy 
összeget megtakarított az ő prak-
tikus tervei szerint. Akkor nagyon 
boldognak érezte magát, hog}'szol-
gálhatott Most már viselje a szép 
polgári jutalmat is boldogan, mert 
megérdemelte. 

llj köri f. ö. gondnok. Ürmössy 
Jenő a kolozsdobokai körben a 
julius 11-iki közgyűlésen foglalta 
el elnöki székét igen értékes meg-
nyitó beszédével. A gyűlésen jelen 
volt a főt. püspök úr, báró P. 
Horváth Kálmán főgoridnok úr, a 
vidéki tagok és számos kolozsvári 
tanácsos, akik meleg ovációban 
részesítették az új gondnokot. A 
kör a hozzátartozó nagykiterjedésű 
szórványok gondozását munkába 
vette. Kide központtal körlelkész-
ség szervezése vált szükségessé. 
Petrozsénynek ide kapcsolását nem 
fogadta el a kör. Hálásan emlé-
kezett meg BenHő Mihály je-
les gondnokról, kinek helyét egy 
közelebbi közgyűlésen fogja be-
tölteni. Egyházköri képviselőkké 
választotta 3 évre Fülöp Mózest 
és Székely Sándort. A gyűlés, 
melyen az új gondnok és Ürmössy 
Károly esperes elnökölt, élénk le-
folyású volt. 

A széke ly asszony mindig életrevaló 
volt. Mindig szeretett és tudott dol-
gozni az ura mellett. A háború alatt 
az ura helyett is dolgozott. Azt ter-
mészetesnek találtuk, hogy a ho-

~ moród völgyben a gazdag széna-
termést ez a csinos és takaros 
asszony sereg forgatta és gyűjtötte 
össze leánykáival és fiacskáival, 
de arra csak most került sor, 
hogy olykor még a kasza nyelét 
is megkellett fognia s az eke szar-
vát ő tartotta. Hej csak már egy-
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szer venné észre Nagy-Magyar-
ország, hogy a székely asszony 
nélkül már régóta nem volna Er-
dély, Erdély nélkül pedig csonka 
és béna volna Magyarország. 

Unitárius nők szövetségét szervez-
nek mindenik egyházközségben. 
A lelkésznék, tanitónék és a Ivöz-
ség mivelt női járnak elől a szer-
vező munkában.^ Csak ilyen szer-
vezetek utján tudjuk ellátni a ha-
diárvák és a gyülekezeti ifjúság 
ügyét. Egyik közelebbi Unitárius 
Közlönyben ki fogjuk nyomtatni 
a nők^ szövetsége szabályait. Jó 
híreket várunk! 

A hadi árvák érdekében meglá-
togatta a Nyikó és két Homorod-
mentét az Unitárius Egyház fő-
jegyzője, a D. F. E. főtitkára dr. 
Boros György. Ertekezletet tartott 
Kobátfalván és Siménfalván, hová 
a vidékről egybe voltak gyűlve a 
hadiözvegyek, a lelkészek, körjegy-
zők és nagyszámú érdekelt és ér-
deklődő. Dr. Pálffy Jenő, a Székely-
keresztur és vidékének buzgó fő-
szolgabirája volt szives velemenni 
és az értekezletet mindkét helyen ő 
nyitotta meg ékes beszéddel. A 
főjegyző tüzetes fejtegetése és föl-
világositása Teendőink cimű, most 
közölt felolvasásában van körvo-
nalozva. Deák Miklós, illetőleg 
Sándor Géza lelkészek köszönték 
meg a nép érdekében kifejtett lel-
kes munkát. 

Homorodszentpálon a napközi otthon 
nagy sereg gyermekét látogatta 
meg a helyi és vidéki lelkészek, 
tanítók, számos érdekelt és érdek-
lődővel együtt. A kis gyermekek 
kedves óvóanyjuk lelkes vezetésé-
vel szép kis énekeket énekeltek. 
Gyönyörűség volt látni a falusi 

apróságok okos, kedves játékát. 
Az értekez'etet báró Orbán János 
árvaszéki elnök nyitotta meg tájé-
kozó beszéddel, azután dr. Boros 
György szólott és Ürmösi Józset 
lelkész köszönte meg. A karácson-
falvi nagy gyűlésről lapunk mult 
száma tudósított A hadi árvák 
ügyében mindenütt élénkül az ér-
deklődés a Pro Transsylvania ke-
retében. Az unitáriusok fönnt is-
mertetett mozgalma is ennek a 
nagy akciónak áll szolgálatában. 

Hadiárva fiuk. Ha tanulásra alkal-
mas hadiárva fiát az anya, vagy a 
gyám taníttatni akarja valamelyik 
gimnáziumban, a folyamodásban 
részletesen ismertetni kell a családi 
és vagyoni viszonyokat. 

A papi pályára jelentkezés igen 
megfelelő volna, de ifjaink mind 
besorozott és bevonult katonák 
lévén, nem nyernek szabadságot. 
A jövő évben csak egy rendes első 
éves lesz, II. éves egy sem. A 
harctéren szolgál Bartók Zoárd III. 
éves hallgatónk is, a';i önként je-
lentkezett a haza védelmére. 

Dr. Barabás Ábel síremlékére ada-
koztak: Lőwi testvérek 20, Hege-
dűs Gyula és neje 20, Breiner 
Viktor 10, Kovács Kálmán és neje 
14, Weiss Jenő 20, Kolozsvári 
tanári kar alapja 50, Kelemen La-
jos 10, Uzoni Imre 5,- Hidegh 
Mihály, Vári Albert 10, dr. Gál 
Kelemen 10, dr. Varga Béla 10, 
Kócsi Andor 10, Engel Rudolf 10, 
Nussbaum Jenő 5, Gerstner István 
20, Batiz Dénes 2, Feke te /á l 10, 
Singer József 6, Bede János 5, 
dr. Gergely Sámuel 10, Telekyné 
Barabás Piroska 20, Barabás Ist-
ván 20, Kriza Sándor 5, Ürmösi 
Károly 10, Csifó Salamon 10, 
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Gyulay Árpád 10, Á. dr. Kiss 
Ernő 10, Barabás Sándor 10, Pap 
Domokos 10, Barabás Ilona 15, 
László Gyula 10, Székelykereszturi 
tanárok 14, özv. id C ŝiky Antalné 
10, Márton Lajos 10,, 1915—16. 
évi V. g o. tanulói 5'30, Székely 
Tihamér 5, Tokay István V. g. o. 
tanuló 2, a kolozsvári unitárius 
főgimnázium ifjúsága 54*32. Ösz-
szesen 508 K 62 / . Minthogy ez 
az összeg boldog emlékű tanárunk 
nevéhez méltó síremlék felállítá-
sára nem elég, tisztelettel kérem 
a néhai volt tanítványait, barátait, 
tisztelőit és jó embereit, hogy a 
a síremlékre szánt adományaikat 
alulírotthoz beküldeni szívesked-
jenek. Kolozsvár, 1917 junius hó 
11-én. Dr. Gál Kelemen. 

Tábori le lkészeink közül Árkosi 
Tamást áthelyezték Kolozsvárról 
Nagyszebenbe a kórházakhoz, Páll 
Dénes Udvarhelyről kikérezkedett 
a frontra. Cime : Páll Dénes Feldku-
rat, Feldhospitát 8 k. Feldpost 363. 

A buni Berde=birtokot a község kis 
birtokosai az Altruista bank jót-
állása mellett. 10, illetőleg 20 évre 
bérbe veszik A szerződés meg-
kötése most van munkában. 

• 
Egy kis statisztika. 1914-ben ál-

lami gyermekvédelemben részesült 
59.643 gyermek. 1914-ben kiván-
dorolt hazánkból 67.167 egyén. 
1914-ben 54°/o volt a vegyeshá-
zasság. 1914 ben törvénytelen szü-
lött volt 65.059, az összes szüle-
téseknek 8.7°/o, unitárius 15%, 
görög keleti 12.5%, ágostai 5.4%. 
Unitárius születés volt 33.2%, 
kat. 36%, a magyar átlag 34.2%-
Unitárius lakós volt a Dunán túl 
616, a Dunán innen 111, a Tisza 
jobbpartján 198, a Tisza balpart-

ján 1.440, Tisza-Maros szögben 
758, Királyhágón túl 67.749, Ud-
varhely megyében 27.567, 22 2%.. 
Udvarhely megyében írni-olvasni 
tud 69.7%. Lakós Udvarhely me-
gyében 72 317. Unitárius élveszü-
letettből meghalt 33'9%,, vagyis 
716 két éven alúli gyermek. Összes 
unitárius halott volt 1.761. A szá-
mok beszélnek, mi cselekedjünk! 

Tábori levelezőlapokat gyakorta kap 
szerkesztőségünk. Az Unitárius 
Közlönyért sóvárognak künn levő 
ifjaink, Boros Jenő tanárjelölt e. é. 
ö. zászlós julius közepéről, észak-
ról irja, hogy az elmúlt forcó na-
pokban egy kissé elszakadtak volt 
a világtól, de az összeköttetés 
megint helyreállt. Bartók Zuárd 
theologus önkéntes tizedes hall-
gatja az ágyúzást, várja a további 
rendeletet, de közben szeretne 
alapvizsgát tenni. Körösy Gyula I. 
oszt. számvivő Montenegróból vár-
ja a háború végét. Katona Márton 
népf. zászlós a fennebb . közölt 
imádságot küldi, hogy vele együtt 
imádkozhassanak mások is. 

Megjelent az Unitárius Kollegium 
évi értesítője, Gálfi Lőrinc dékán 
és dr Gál Kelemen igazgató szer-
kesztésében gazdag tartalommal. 
A Teol. Akadémiának első évfo-
lyamán nem volt hallgató. A többi 
három éven volt 15. Az évnyitó 
értekezést Csifó Salamon tanár, a 
megnyitóbeszédet a dékán írta. 
Mind a kettő közölve van. Az 
1917—18. tanév megnyitóján ér-
tekezést fog tartani Gálfi Lőrinc. 

A háborús imádságok könyve, me-
lyet egyházunk adott ki 14.000 
példányban, már régen elfogyott. 
Most újra nyomatjuk, hogy a 
harctéren levő s más katonáink-
nak megküldhessük. 



Á kolozsi Dávid Ferencz Egylet má-
jus 28-án, pünköst másodnapján 
délután 4 órakor a fürdőtelep nagy 
termében tartotta az évszakban 
utolsó felolvasó ülését. Az egylet 
ezt az ülést Arany János emléké-
nek szentelte, Kissné Papp Erzsébet 
megnyitójában Arany jelentőségét 
méltatta. Kölönte Irmuska, Kun 
Mariska, Kun Ilonka költeményeket 
szavaltak Aranytól. Emmerlingné 
P. Matild nagy hatással adta elő 

Arany: „A honvéd özvegyé"-t. 
Ezt követte Halász Juci éneke, aki 
Arany egyetlen elterjedt népdalát 
adta elő igen sikerülten. Kiss Sándor 
lelkész olvasott fel „Arany mint 
ember" cimen. A felolvasást a kö-
zönség tetszésnyilvánításokkal ki-
sérte. Az ülést Halász Juci pár igen 
sikerült háborús alkalmi éneke zár-
ta be. Perselyes gyűjtés utján a 
Vörös Kereszt Egylet részére 85 
korona gvült össze. 

Figyelmeztetés! Nem megy az Unitárius Köz-
löny több száz olyan névre, 

amelyre sok esztendő óta jár. Lesznek unitárius egy-
házközségek, amelyekbe egy példány sem fog meg-
érkezni, mert nem fizették meg még a 2 kor. csekély 
összeget sem, annál kevésbbé a 3-t. Perbe fogjuk-e a 
jó embereket vagy veszni engedjünk pár ezer koro-
nát? Ebben a kérdésben az egylet választmánya még 
nem döntött, de talán apadni fog a követelés, mielőtt 
rá kerülne a sor. Kérjük a hátralékosokat fizessenek! 

Az olthévizi unitárius egyházközség javára az 1916 évben a következő 
kegyes adományok tétettek: 

1. Asztalos Márton és neje: Mártonfi Juliánná 400 kor. összegű ala-
pítványt tettek. Az alapítványt saját nevökön kívánják kezeltetni. Az alapít-
ványi tőke évi kamatja egészben az egyházközség közszükségleteinek fede-
zésére fordítható. 

2. A konfirmált növendékek konfirmálásuk emlékére „Konfirmációi 
•emlékalapu címen 52 kor. összeggel kezdődő alapot létesítettek. 

3. Az Úr asztalára kenyeret és bort ajándékoz: 
a) Húsvéti ünnepen: özv. Fóri Jánosné 14 kor. 
b) Konfirmáció alkalmával: özv. Péter Mihályné 8 kor. 
c) Pünkösd ünnepen: özv. Kádár Gy. Mihályné 14 kor. 
d) Karácsony ünnepen: özv. Kádár Gy. Mihályné 14 korona 

•összegben. 
4. Az egyházközség tagiai mintegy 250 kor. értékű közmunkát tel-

jesítettek. 
A fenti adományok összege —- 752 korona. 
Az itt felsorolt nemes szívű adományozók, illetve önzetlenül munkál-

kodott egyházközségi hivők fogadják ehelyen is az egyházközség hálás 
köszönetét. 

oithéviz, 1917 március í. Kisgyörgy Imre 
unitárius lelkész. 



M O S T J E L E N T M E G ! 

Baksay Sándor 
összegyűjtött irodalmi dolgozatai. Sajtó alá rendezte: 
Kéky Lajos, kiadta a Kisfaludy-Társaság. A 3 kötet ára 
portóval együtt K 25 20. 

A gyakori, lelki gondozás. 
Irta: Páhy József ref. lelkész. Ára portóval K 5. 

Öt prédikáció. 
A 400-ik évfordulóra. írták: Dr. Kecskeméty í., dr. 
Kenessey B., dr. Ravasz L., dr. Révész I. és Nagy 
Károly. Ára portóval K 2-20. 

Határmesgyén. 
Egyh. beszédek és imák a 400-ik évfordulóra. Irta: 
Paulik János ev. lelkész. Ára portóval 70 fillér. 

Kaphatók: KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében 
BUDAPEST, IV., Kamermayer Károly=utca 3. 

KOLOZSVÁRI HÍRLAP R.T. 
KÚNYVNYQ INI DA 

TELEFON 

8S6 
KOLOZSV ART, 

FERENCZ JOZSEF-UT 85. 
Nyomta a Kolozsvári Hírlap Rt. könyvnyomdája Kolozsvárt. 


