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Megadjuk! 
Egy nagy beteg kórágya körül állunk. Aggódó félelem ül a sá-

padi arcokon. Az orvosok egymást váltják föl. A rokonok és bará-
tok aggódva kérdezik, mi le z, vájjon meg fog-e maradn '? 

Á szívverés még elég jó — felelt az orvos. Néhány erős iu-
jectióí adtunk be. Csak arra kell vigyázni, hogy a szívverés tartson, 
mert akkor ki fogja bírni. 

Lehet-e remélnünk? — kérdik a kíváncsiak a másik orvostól. 
Hát bizony nagy a veszedelem —szól őszinté i. A betegség sú-

lyom terméig.- a. A oeiso részek nagyon fel vannak égetve a hosz-
szas ;áz miatt. A táplálkozás gyenge, de most csakis a nélkülözés 
a fő, mert a szervezet nehezen tud működni, 

Csak külső segítséggel tarthatjuk fönn a nagy beteget. Az ilyen 
fajta bajok gyógyulására idő kell. Ámellett a természettől is függ. 
Hála Istennek, a m i betegünk erős természetű. Meg van edződve, 
mert már több súlyos bajt állott ki. 

Én is azt tanácsolom, hogy most a szív működésére ügyeljenek. 
Ha ez k bírja, a test majd h marosan helyreáll. Megerősödik. Én 
bízom. Igy végezte a második orvos. 

Minden jó ;éle.k bízik, hogy a nagy betegrégbe esett kis uni-
tárius egyház ne:n fog elveszni. Bízik, mert akarja, hogy megma-
radjon. Áki akarja, cselekszi is. 

Nem csak most vagyunk próbára téve. 
Ezelőtt éppen 200 esztendővel történt. A kolozsvári eklésíátóí 

elvették gyönyörű főtéri templomát, melyet csak nemrégen építtetett 
volt újra a hívek és a hollandus testvérek bőkezű adakozásából. 
Elvették összes birtokait. Elvették főiskoláját. A tanulók szétfutottak 
Erdély különböző részeibe s csak esztendők múlva kezdődött újra 
az iskola. 

Öt esztendő multával, vagyis egy hijján éppen 200 esztendő-
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vei ezelőtt az unitáriusok keservesen panaszolják a vidéken laké 
uraknak, hogy „a Kolozsvárott tanuló ifjúság mint kénteleír tie tett 
volt a szükségnek miatta az iskolát elhagyni és kgyelmetek közöl 
is sokat megkérni az adakozásra . . . Mi azért, kik itt voltunk, ma-
gunkat megerőltetvén, valami keveset számokra és ellátásokra egy-
máson extraordinarie szedtünk . . . de mind több atyánkfiait is föl-
keresnők, kérnök, intenők: emlékezzenek meg Isten dicsőségére és 
hazánk s abban levő eklésiáink hasznára nevekedő ifjúságról . . . 
Istentől bővebben veszi Kegyelmetek jutáim it és jövendőben Kegyel-
metek gyermekei is fogja Kegyelmetek adakozásának hasznát . . . 
Nem parancsolás szerint irunk, hanem sok atyafiak szorgalmatossá-
gátóí indíttatván ügyekezzék Kegyelmetek."' *) 

A tanárokat és a püspököt is cs^k ugy lehetett fizetni, hogy 
a módos urak elindítottak egy-egy szekeret teli zsákokkal megrakva a ta-
nulóknak és tanároknak. Ezek a szekerek szüntelenül jártak hol ki, hol be. 
Megtudta Kecskés Izsák uram Ravában, hogy a püspök hiányossá-
got szenved. Gondolt merészet és jól föltarisznyálván addig meg 
sem állt, míglen Kolozsvárt át nem adta püspök ur őkegyelmének 
az ő öt forintját, mely akkoron igen szép összeg vala. Ezt a meg-
ható históriát lapunk ezelőtt évekkel megírta volt. 

Élethalál harc volt biz' az és hosszú 60 vagy több esztendeig 
s talán mindaddig tartott, míg a most már régi iskola fölépült és 
Suki László nagy alapítványa a tátongó sebeket gyógyítgatni kez-
dette. 

Ne gondolja senki, hogy ezzel vége szakadt. Jött a nagy sza-
badságharc és jöttek az 50-es sanyarú évek, midőn az osztrák kor-
mány kiadta a jelszót, hogy be kell zárni az iskolákat, mert nin-
csen elég tanár. Azt is mondhatták volna, hogy nincsen a tanárnak 
elég fizetése. A kövek megmozdultak. Az E. K. Tanács, Kaali Nagy 
Elek és M:kó Lőrinc érzékeny levelekben szólottak a hívekhez és a 
hivek megértették s kevés idő .alatt nagy összegről számolhattak be. 
Nem engedhették meg a jó székely-magyar atyafiak, hogy az iskolák 
megszűnjenek, vagy tanulók és tanárok hijján árván maradjanak. 

1854-ben az E. K. Tanács ugyanolyan bajban volt mint most. 
Rá is mutatott a régebbi idők áldozó készségére és azt írja jegyző-
könyvében: „Ezen példák elevenen mutatják, hogy hitrokonaink 
valamint a régebbi időkben ugy az ujabb korban is tevékeny buz-
gósággal hoztak áldozatot, mikor azt vallásunk és iskoláink fentar-
tása kívánta". 

A történelem rövidesen újból megismétlődött. Tanár és tanuló 
fizetés és kenyér tvijján szenved. Berde Mózsa és Derzsi János meg-
fordultak sírjukban, mert amiért éltek, a tanulónak kenyeretadó 

*) A levél szólott Szent-Iváni Sámuel és Iszlai István uraknak. Kö-
zölve Biás; Unitárius egyh. tőrt, adatokból. 
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birtok elvétetett, ismét megszólalt az egyház vezetősége és szólott 
a gyülekezetekhez. A gyülekezetek rendre megmozdultak. 

1922. november 19-én délelőtt 11 órakor tőrtént. A kolozsvári 
hívek mintegy hetvenen összegyülekeztek az eklésia iskolájába. Ott 
az esperes-lelkész ékes szavakkal előterjesztette az E. K. Tanács 
körlevelét és elmondotta milyen fölötte nagy veszedelem fenyegeti 
iskoláinkat. Szólottak mások is melegséggel, tűzzel, mint a léiek ad 
vala nekik szóln'ok. És a gyülekezet, midőn meghallotta mennyi kí-
vántatik a kolozsvári hívektől, egyhangú lelkesedéssel kiáltotta: 
Megadjuk! Ilyen lelkesedést láthattak 1848-ban a budapesti ország-
gyűlésen, midőn Kossuth gyújtó szavára a ház fölállott és kiáltotta: 
Megadjuk! 

A szót tett követte és egy rövid óra alatt 48'000 Leu volt 
együtt, igen nagv része készpénzben. Azokat a 30 és 60 Leukat, 
a szegény özvegy asszonyok tették az asztalra, megszentelte a rajta 
maradt könycsepp és a halkan elmondott pár szó: ha szegény nem 
volnék szívesen adnék többet is. 

Aki jelen volt ezen a gyűlésen soha sem fogja feledni, mert 
azoknak akik együtt valának, szivük és lelkük egy vala. Ez a lélek 
akarattá keményedett és meglátjátok: 

Mit vihet ki nem szivláng alatt, 
Az elszántság hatalma és az ércakarat. 

Amiből tanulni kell . • • 
Angol és amerikai testvéreinkkel való találkozás sok oly föl-

emelő példát mutat, amiről nem elég csak megállapítani, hogy szép, 
hanem hasonló szép dolgokat kellene itten is művelni. A sok szép 
élményből, melyet rövid idő alatt élvezhettem, elmondok egy törté-
netet, mert érdemes arra, hogy mások is, sokan, nagyon sokan 
megtudják. 

Ezt a történetet Speight, jelenleg bostoni lelkész (Sidney B. 
Snow utóda), aki azelőtt Berkeley papja volt, mondotta el Oklán-
don. A beszéd főképpen Homoródujíalunak szólott, mert ez Berke-
ley nek a test véregyháza. 

Berkeleyben, arnely Észak-Amerika legnyugatibb részében 
Kaliforniában van, egy nem gazdag, de nemeslelkü nő elveszitette 
a háborúban a férjét. Nagy bánata arra ösztönözte, hogy jótétemény-
ben keressen gyógyulást lelke legmélyebb fájdalmára. Midőn meg-
hallotta, hogy az erdélyi unitáriusok nagy bajban vannak, ötven 
dollárt ajánlott fel egy erdélyi egyházközség javára. Az egyházköz-
ség többi tagjai, szintén nem gazdag emberek, egyetemi hallgatók, 
tanárok kiegészítették ezen összeget 100 dollárra s a véletlen azt 
művelte, hogy ezen összeg Homoródujíalunak jutott. Berkeley egye-
temi városnak unitáriusai testvérül fogadták Homoródujfalu unitáriu-
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sait. Nem azért, mintha nekik tul sok dollárjuk volna, amelyet nertr 
tudják hova kell eltenn:, hanem mert nagy szivök van, szerei) szi-
vük van, krisztusi lelkületük van. 

Miután ismerjük a 100 dollár felének történetét, az a pénz 
többé nem hideg amerikai pénz, hanem beszélő esemény. Beszél e g j 
szenvedő nőnek könnyes fájdalmáról, nemes sz'véről és keresztényi 
szeretetéről. Ót a fájd"lom arra ösztönözte, hogy mások fájdalmát 
enyhítse, az elmenni indulókat fölemelje. Oh, ne mondjátok, hogy 
az az ötven dollár, az a száz dollár, amely Kaliforniából, a föld 
túlsó rérzébol jött hozzánk, hideg pénz, hideg üzleti csere eszköz. 
Nem milliomosok adták azt az asztalon megmaradt morzsákból, 
hanem érző, szeretetteljes emberek, kik nemcsak tanulták, hanern 
tudják is, hogy őrizői vagyunk felebarátainknak. Annak az amerikai 
pénznek olyannak kell lennie, mint az Elizeus prófétai szegény özve-
gyének olajos korsója, melyből az olaj sohasem fogyott ki. Ami lel-
künkben is ezen nemes cselekedet v'sszhangra kell, hogy találjon. 
Annak a 100 dollárnak az árfolyama m^gas ha .most válthatnők be, 
különösen magas volna. Az erkölcsi árfolyama még nagyobb kel-
lene hogy legyen. Itt is hasonló neines cselekedeteket kellene, hogy 
kiváltson. 

Ezt a történetet azért mondottam el, mert engem nagyon meg-
hatott, inert nagyon szépnek találtam. Valahányszor Be-keleyre gon-
dolok — pedig sokszor gonioloí rá — mindenkor áldozatkész ar-
cok, jóságos emberek képe van előttem, legelői természetesen a bá-
natos özvegy ötven dolláros adományával. 

S kiknek mond-am e l? . . . Nektek . . . nem gazdagok,akik 
szoktatok adakazni, ak'knek szive és kapuja nincsen bezárva, ami-
kor kéregetünk. Hát ti, kemény szívűek, gazdagok és hatalmasok í 
Nem találtok-e ebben a történetben valami szépet? . . N m tudná-
tok-e ti is .követni azt a bánatos özvegyet? . . . Benczédi Pál 

Angol vélemény Erdélyről. 
Redfern. Lawrence, Liverpooli (Anglia) lelkészünk, aki a nyáron 

meglátogatott az amerikaiakkal együtt, ter.edelmes heszá mólót nyúj-
tott be kiküldőjének, a Britt és Külföldi Unitárius Társulatnak. 
Kedvesen és kedélyesen ismerteti h írom hétre terjedő utjokat 
Jelentésének egyik részéből az Inquirerből átvesszük a következő részt: 

Bárhová mentünk a legnagyobb, lelkesedéssel fogadtak és 
népünknek az egyházhoz való ragaszkodása nagyon meglepett. 
Akármikor érkeztünk meg, a harang megkondult s a nép a mezőről 
is összeseriglett, hogy együtt imádkozzanak velünk és meghallgassák 
távollevő hitrokonaik ;zenetét. Néhol késő éjszakáig vártak. Rendes 
gyakorlat szerint rövid imát mondottunk s azután a lelkész üdvözölt. 
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mi feleltünk. Nem egyszer a református pap is üdvözölt, sőt a 
kaíhoíikns pap is híveivel együtt fe lkereset t . . . Egy:k-másik gyüle-
kezet papjává, sőt mindegyiköc es Deresávé választot t . . . 

Igyekeztünk a helyzetről hű ké et szerezni elsőrendű források-
ból. A nép közszelleme fényes, de a helyzetük lesulytóan nehéz. 
Nem is csoda, hogy uj kormányzó k ellen olykor engesztelhetetlen 
keserű ég hongiát lehet hallani. Szá^egyféle módja van a psovo-
kalásnak és izgatásnak. Magam részéről arról vagyok meggyőződve, 
hogy a türemmel és megértéssel iráiyitott politika nagyon enyhít-
hetné az uralkodó keset üséget. Széke'ykereszturt például a helybeli 
román politikai megb'zott résztvett a köz Noéién és m'nd ő, mind 
a mellette ülő magyarok igen jó hangulatban voltak. Ha ezt a példát 
többen és gyakrabban követnék, sok kellemetlenséget ki lehetne 
kerü ln i . . . 

Az utolsó héten egy uj kerületet jártunk be és Tordán nagy-
szerű templomozással fejeztük be. 

Még két órával a kitűzött idő előtt a templom zsúfolásig tele 
volt. Nagyon megható jelenet volt az egész. 

Innen visszatértünk Kolozsvárra s három nap múlva elutaztunk 
Budapastre s onnan haza. 

Erdély általános helyzetéről szólva két dolog egészen világos. 
Az egy mi szabadság tekintetében határozott javulás mutatkoz k. Az 
elnyomás durvább és erőszakosabb formái tényleg megszűntek. Itt-
ott nemslv alsóbbrendű hivatalnok ma is visszaél h'vatalával, mert 
Bukarestből nagyon kevés ellenőrzést tudnak gyikorolm a kisebb 
hivatalnokokra, de az általános tapasztalat az, hngy a személyes 
bántalmak megszűntek. Szeretnők, ha a hivatalos eljárásnak látszó 
változá nak teljes hitelt adhatnánk, mert ez valóban igen nagy meg-
könnyebbülést hozna Erdély népéhek. Azonban a háború előtti 
állapottól még messze vannak. A gazdasági és ipari élet még tragiku-
san súlyos. 

Ott születtem ... 
Ott születtem a hegyvidéken, És elszakadtam mégis onnan 
Oda köt minden jó emlékem; Hogy utam árván kóborogjam, 
A hegyi dalt még most is hallom Hogy az idegen messzi tájon 
Vándorolni a fiiIs javaimon. Szivem örökké visszafájjon. 

Van egy sir ott a hegyvidéken, S ha már a sorsom ugy akarta, 
Csemete bokrok sűrűjében ; Mégse bánom, hogy messze hajta: 
Annak a sírnak gyásza engem Maradva csendes otthonomban, 
JElkisér egész életemben. Nem votna vágyam semmi mostan. 

De igy akármely tájra menjek, 
Szünetlen édes vágy melenget 
— S boldog a sziv, mely sirig édes, 
Kiolthatatlan vágyat érez. r , . -

Jakab Ödön* 
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Míssíoí levelek»* 
Székeiymuzsna, 1922. nov. 1®. 

Kedves Mester Mihály atyámfia! 
Mint távollevő hívemet, bár egy levéllel felkeresem. Már há-

rom éve elrnult, hogy székelymuzsnai lakós vagyok s miután csak 
azzal biztattak több Amer kában levő h :venk, hogy majd a tavaszon 
hazamegyünk, de mindeddig még szinét sem láttam rég odasza-
kadt híveimnek, most levélben keresem meg. Még ped'g a kedves 
ifj. Mester Mihály szorgalmas kis tanítványom édes apját keresem 
legelőször. Atyafiságos őszinte s ereíetíel köszöntöm kedves Mihály 
atyámf át és általa a közelben levő székelymuzsnai s azután rnhden 
székelyföldi unitárius hittestvéreket. 

Áldás, béke, szerencse és boldogság szálljon mindnyájuk fe-
jére, életére a jóságos Isten gazdag tárházából. 

A hit, remény és szeretet magasztos égi ajándékok v e d e l j é k 
földi vándorlásuk nehéz és viszontagságos utaiban. S mikor földi 
javakkal magukat meglehetősen elláttak, hadd gondoljanak haza, 
szeretett családjukra, kicsiny és szegény anyaszentegyházunkra, sokat 
szenvedett unitárius vallásunkra s juttassanak a hazagondolás alkal-
mával az tthon kinlodó, szükö:ö í é ő asszonyoknak, szorgalmasan 
tanuló ísko'áV gyermekeknek és esetleg az agyongyötört egyháznak 
is néhány dollárt, vagyis egy csekély adományt az ottani verejtékes 
munka gyümölcséből. Mert jól tudom, hogy ott sem repül a sült 
galamb senki szájába. 

Kedves M;hály atyámfia! végtelen fogok örvendeni, ha ezen 
levelem friss és jó egészségben fo^ja találni s ha válaszával megör-
vendeztet enger,íet és kedves család át is. 

Legyen jszives közölje levelemet ottan hittestvéreinkkel, s azok-
nak cimüket írja meg nekem, mert mindeniknek óhajtané* írni egy-
egy íevelet. 

Pál apostolnak I. Kor. 16. 13 versében irt szavaival végzem 
soraimat: „Vigyázatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legye-
tek e ősek." 

Isten áldása, szeretete mindnyájunkon most és mindenko-
ron. Ámen. Szeretet el 

Péter tándor, lelkész. 

* A nr'ssio munkáját megkezdettük és folytatni akarjuk. Lapunk az 
Unitárius Köz öny mindig missiortárius volt. Sok pap helyett ment el száz 
meg száz olyan hivünkhez, akiket a sorsuk távolba szállított, idegenek köz-
zé. A fennebbi levél messzi Amerikában keresi föl az eltávozottat. Mások 
is szívesén olvassák el és Vná ;ok is Írjanak és válaszoljanak, mert jó ne-
künk halianur.k a mi atyánkfiairól. Lapunkat olvassa minden jó unitárius. 

N a g y s z a b á s ú konce r t e t rendez a Dávid Ferenc-Egylet dec 
hó 9-én este 8 órakor. 



Egymás mellett! 
Most, amikor a nép erkölcsi javai, kulturális szent törekvései,, 

évszázadok küzdelmeiben kikristályosodott ie;ki meggyőződéseik fo-
rognak veszélyben: a nép két faktora, pap, tanitó, csak egymás 
melleit ál hat. Egymás melleit szorosan és eíválhatatlanuí! Egymás 
mellett, hogy örszeérjen a vállunk és elbírja a teihet, melyet a meg-
próbáló idők raknak vállainkra. Együtt és mindenben együtt, hogy 
egymás lelkiismeretének szavát is méghallhassuk, hogy együtt hor-
dozzuk a felelősséget, hogy együtt érjen minket egyházunk történel-
mének itéleíe, mely bizonnyal p e g fog emlékezni dolgainkról. 

Ha mindnyájan Krisztusok lennénk, ugy sem mosolyoghatnék 
le -feladatainkat, oly nagy számúak azok. Ha mindnyájunkban a 
povnpéjii katona kötelességérzet szive dobogna, akkor sem bizhatuók 
el magunkat és nem szep.-rizá;hatnók törekvéseinket. 

Küszöböljük ki az ellentéteket őszintén, becsületesen. Emelked-
jünk fel kölcsönösen és együttesen arra a lelki magaslatra, ahol ke-
zeink végre megtalálják egymást és ahol a gondolatok abban az 
egy gondolatban csendülnek ki : mindketten a népért vagyunk. 

Kiss Károly*) 

Egyházi és egyleti élet. 
Brassa i e m l é k e k gyűjteménye van elhelyezve a főiskolai 

könyvárban Kolozsvárt. Közelebbről R?gó Anna urnő egy kotta-
tartóval gazdagította, mejyet Brassai bácsi neki, egyk kedvelt zon-
g o r i s t á j á i g ajándékozott v It. ígéretet kaptunk a Rigó leányoktól, 
hogv a néaai nagy fér? u eredeti leveleit végrendeleti leg a Brassai-
emlékgyüjternénynek fogják ajándékozni. Minden kis tárgyat meg-
becsülünk, bárhonnan kapjuk. 

2 . K. T a n á c s iilé;t tartott november 29. és 21. napjain. Ür-
mösi Kálmán esp. halálát szomorúin vette tudomásul. A főtan.-jegy-
zőkönyv kiadását határozta. Eklesiá :nak és tanácsosoknak 25 lettért 
fogja küldeni. A nevelésügyi jelentések hosszas tárgyalása sok sú-
lyos h á i y t állapított meg. A na *y rerorm-bízottság összehivá át E. 
K. TanácS elrende'te. Valőszi üleg február végén lesz. A gimnáziumok 
évkizdeti intézkedéseit tudomásul vette. Dr. Varga Béla tanár a 
Telol. Akadém'ára mag öntanulónak felvétetett Énekeskönyv előké-
szítő b*'zíttsága terjedelmes munkásságról számolt be. M -rosíné-íé!e 
birtokokat is felosztott k az agrár végrehajtói. Jancsik László a 
Teol Akadéníára magántanulónak felvétetett. A középiskolákban 
tanító lelkészek óradija 39 Leuban állapíttatott meg a múlt tanévre. 
Az udvarhilykö.i gondnoki állás betöltésére a kör felhívatott A 

*) Az iskolából kikerült ifjúság neveléséről irt füzetből. 
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háromszékköri esperes és a kereszfuri főgimn. igazgatósága felirat-
ban kifejezett tiltakozását az U. E.-ban mejje ení ckkek ellen a 
püspök urnák kiadta. 

A Zsil völgyében legutóbb dr. Boros György egyház'főjegyző 
afia a püspök ur helyett helyszíni lótoga'ást tett és vizsgálatot tar-
tott. Elragadtatással beszél arról a benső é?es életről, amely ottani 
hive;nk között tapasztalható. Lupény és Petrozsény uj áldozat kat 
hoznak templomanu felép;té ére és Vulkánban már imaházuk van. 
A petrozsényi munkást k egymásközt felosztva délelőtt és délután 
dolgoznak a ré^i é ületek lerontásán és elhordásán, hogy a temp-
lom helye az ép lésre előkészíttessék. A munkás :soporto c munkave-
zetője reggeltől-estig: a pap, kezében a csákámyal. Boros főjegyző 
afia az utóbbi idő íen A'sószenlm'hilyfalván, Derzsben és Homoród-
almáson tartott a főtisztelendő ur megbízási folytán vizsgálatot. A 
heíyzet javulásával és a közlekedés lehetőségével az egyh zköz égek 
gen ralis vis:tatiója mint gyakoribb fog le mi. Az uj viszonyok között 
uj élet után kell járni. —h. 

I Csongvay L a j o s I tnarosköri^gondnokunkm5r október 7. óta 
1 1 n ncsen közö;tü; k 74 éves koraban hunyt 

el. A jelesek legjelesebbjei közé tartóz tt ugy is mint ügyvéd, úgyis 
mint szá nos in.éunény, köztük Dávid Ferenc egyletünk elnöke. Er-
deme szerint kívánjuk méltatni és a cképét ;s közölni fogj k. 

ny szentgercei lelkész a marosi kör 
1 t

 1 egykori esoerese elhunyt no ember 12-én 
Kolozsvárt. A folyó évben kétszer állotta ki a tüdogyulacást, de 
az ujabb bántalom magá al ragadta. 40 évet megh-ladó lel észi 
munkássága alatt e?y'k legjobb és légér ékesebb tagja vol taHkészi 
karnak. Az utóbb; é ekben Kolozsvá/t lakott fiai családjánál, hol 
mint az egyh i számvevője czünetlen mmkával volt elfojlalva. Öí 
fia ás csal djiik gyá zolják. Lapunk egykori munkatársát veszítette 
benne s a Dávid Ferenc Egylet választmányi tngját és kezdet óta 
hü zászlóvivőiét. 

A petrozsényi unitárius egyházközségnek gvásza van. 
Nagy Mózes tanácsos rövid szenvedés után no ember 9-en várat-
lanul meghalt. Az elhun /ttal a petrozsényi un'táriusok egy'k leg-
erősebb oszlopa dölt ki mmd^nnyiunk veszLeségére. Mig élt fárad-
hatatlan munkása volt egyházközségünknek, ki lan'cada lan b zgő-
sággal viselte sz véi leendő teplomépitjsünk s egyházközségünk 
mindéi ügyét. Temetése e hó 12-én volt óriási részvét mellett. Pi-
henése legyen csendes. 

A továbbképző tanfolyam jegyzővöay ét Zoltán Sándor az 
értekezlet jegyzője me rkiszlbtte. 43 sürü o'dilra terjed és igen h i 
kípél adja nemcsak az előadásoknak, trnem a hozzászólásoknak is. 
Ha csak históriai emléknek marad, akkor is igen becses bizonysága 
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íesz a mai unitárius lelkészek és felolvasóink gondo'kozásának. Re-
méljük, hogy a köröknek el fogja küldeii az E. K. T a i i c s . 

Régen í Áron árkosi tanító a háro nsz k íö i iskolák látoga-
tásával nagy elismerést vívott i és azt, hogy E. K. Tanács meg-
hízza ö szes iskoláink látogatásával. 

N a g y e n y e d e n a ref. tanítóképzőben 9 leány és 2 fiu növen-
dékünk tanul. Mindkét nembeli tanulók jogosítva vannak kántorságfa 
készülni. 

A ko lozsvár i h a r a n g o z ó hallgatta, hallgatta milyen szépen 
foly a beszéd az egyházi adó dolgában. Mikor aztán látta, hogy még 
a szegény Özvegy asszony is letette f i i é re t az asz aira, ő is oda 
ment és jelentette, hogy 150 Leuval kíván adózni. A Vajda uram 
ajánlatát az teszi igen érdekessé, hogy a fizetése havi 7 Leu és Is-
ten jóvoltából a családja 7 tagu. 

10.000 Leu alapítványt jelentett be A'bert Dénes afia a ko-
lozsvári adózó gyűlésen a maga és a felesége nevében. A kamatja 
fog az iskolai adóba menni. Igy működik .* z é et tűz e ?Z emberekben. 

1923. évre u j e lőf ize tés t n y i t u n k . Olvasó'nk vegyik szi-
vükre régi jó barátjuk, az Unitárius Közlöny ügyét. Együtt, egy-
másért éltünk és gondolkoztunk immár 31 éve. Tar t s jk fenn a 
barát ágot. De szaporítsuk barátainkat. Mindenki küldjö i maga mel-
lett még egy előfizetőt. Kérjük előre! 

O s z t á l y t a l á l k o z ó t tartottak az 1902-ben véjzet tek: dr. Ta-
más István, dr. Létay Dezső, dr. Dósa Gyula, dr. ßrunner József, 
Nagy Déies , Halmá^yi János, Gál'y András, í éter Ödön, Simon 
István. Néhai tanáruk Kanyaró Ferenc emlék're „Most is élő tiszte-
letük és hálájuk jeléül" alapítványt tettek 20XJ Leu (tószegben egy 
szegé lysorsu VIII-ik osztályos tanuló felsegitésére. 

O s z i á i y t á r s a k t a l á l k o z ó j a vol t . A Főtanács alkalmával 30 
évre gyűltek Ö^sze dr. Ferencz Józ ef, Ürmösi Károly, dr. Hinta 
György, Pálffy Márton, dr. Tóth György, Halmázyi Gáx>r, dr. 
Krausz Miksa, Borbély E nő. A k id / e s ta 'ákozónak kedélyes jele-
neteiről nem számolhatunk be, de feljegyezzük, hog/ a kollégiumhoz 
1079 K alapítványt tettek, melyet korábban gyűjtöttek volt. Tiszte-
letüket fejezték Ferencz József püspök urnái, dr. Boros György 
főjegyző' volt tanáruknál, dr. Gál Kelemen igazgató urnái, 5 é r 
múlva szándékoznak u j találkozóra összegyűlni. 

A t e s t v é r e g y h á z a k testvér i a j á n d é k a . Az erdélyi testvér-
egyházak közül karácsonyra való megérkezés reményében Székely-
De zs, Székely-Muzsna, Kolozsvár, Homoród'á losfalva, Oklánd, Sző-
kefalva, Ikland és Szabéd küldöttek egy-egy köiyvet az Unitárius 
Egyház 1626-1850. évi rendszabályairól. Legutóbb Sepsiszentgyörgy 
is egy szép levét kíséretében utmk mlitotía. 

A v a k o k l á tnak , járnak és dolgoznak, sőt irnak is. A mi 
vak fiunk Csipkés Sándor kinek a jóságos szivek immár szép ösz-
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szeget k ül Jöttek be, meglátogatott az egyházi irodán. Elmondotta, 
kogy Nagyváradról jő, mert ott Perédi György h:rlapiró pártfogá-
sával szinielóadásra készülnek. Egyebet is mondott. Nagy terven 
törk a fejüket. A tervet írásba is foglalta és egy alkalommal el-
küldötte nekünk. Nagy nyomtatott poitbetük, amilyeneket tompa tű-
vel az i rógéj k'íopogtat. Ezt írja: Nagyon sajnálom, hogy kérése-
met nem személyesen közölhetem Nagyságoddal, hanem kényszerülve 
vagyok azt papírra vetni. Ennek oka a Margitai előadásban kere-
sendő, mely minden időmet leköti. Nem feledkeztem meg Nagysá-
godnak azon jótéteményéről, me lyel a múltban elhalmozni kegyes-
kedett. Azonban dacása, hogy itt Nagyváradon hatalmas árfogóínk 
vann k , ' m é ? mindig bizonytalannak látom a jövőt s lövőm biztosí-
tás á a szükségesn k találom soraimmal Nhoz fordulni, . . . hogy 
ke y skedjenek cd? hatni, hogy tekintettel a hideg időre felújíthas-
sam a kölcsönt. Kérésemet ismételve, magamat kegyes pártfogásába 
ajánlva maradok mély tisztelettel Nagyvárad, 1922. október 6. a. 
sz. Csipkés Sándor. A Dávid Ferenc egylet a derék és ügyes vak 
fíut megsegítette ezer Leu kölcsönnel, de nagyon szereíné, ha a jő-
sz'vü emberek könyörtilete összeadná. Száz éoszemü 'ember 10-10 
Leuval adjon hálát az Istennk, hogy látja szemeivel a napot. 

A D. F. E. Nőkszövé t ségé november hó 18-án nagy élve-
zetet nyújtó műsorral kapcsolatban igen szépen sikérült tombola-
estéiyt rendezett. Pálff? Márton gimnáziumi tanár „Epizódok a Petőfi 
éleiéből" cimen olvasott fel. Kellemes, magyaros ízű, pompás humor 
csendü't ki a felolva ásból, amely vé>ül Petőfi zsenijének voít 
dicsőítése, amit kellenesse tett a közvetlen müvé zi előadás. Utána 
Gy i lai Pap Domoko né "z ismert erdélyi uivtári is no/ella írónk 
felesége énekelt Lászlóczky Ilus zongora k'sérete mellett. Gyönyörűen 
fckolá ott, erőteljes, s :ines csengésű !"angja, mü észi előadás módja 
kellemesen hatott mindenkire Végül Szentiványi Sándor III. éves 
teológus teljes megértéssel, a nála már megszokott nagy hatással 
interpretálta Reményik Sándor P, tőfihez írott ódáját. Az estély vidám 
han ulata, amelyet PAIffi tanár ur kiapadhatatlan humoru felolvasása 
indított be, mindinkább fokozódott a tombola játék alatt. A sok és 
értékes tár?y m'ndenkit kellemesen lepett meg. Mindazok, akik ott 
voltunk köszönettel és hálával tartozunk dr. Boros Györgyné, Csifó 
Sa!-monné, dr. Hintz G^öreyná, László Gyuláné a Nőszövetsége 
buzgó és fá adhatatlan vezető:nek azért a vidám és kellemes estéiyért. 
Ezután, is több ilyen estélyt ké ünk é vá unk. M. 

Örökös a lap i tó ink . A Dávid F renc Egylet közgyűlése kö-
szönettel fogadta a f. é ben befolyt kedves al?p :tványnkat: Ürmösi 
Jenő Kv~r "szülői cm'ékére 100 L. Vágh Benjámin Áíkos 100 1 . 
Pál Cén s Siménfalva 100 L. Sigmond József és neje János'alva 
103 L. Pét r Sándor és neje Muzsna ujabb alapítvány 250 L. 
Kovács Elek Magyarszovát 100 L. Tóth K.-né Gyulay Etelka a 
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Gyulay László em'ékére 100 L. Türkösy Sámuel Kvár 100 L. Néhai 
özv. Marosi Gergelyné emléke 500. Unitárus Eegyházközség Sz.-
Szentmihály 500 L. Deák Miklós atyja a 43-as honvéd emlékére 
750 L. Kiss Jenő Csegeí apja K;ss Mózes emlékére 100 L. Un ;íá-
ríus Egyházközség Városfalva 100 L. Unitárius fcgyh zközség jános-
falva Í00 L. Untárius Egyházközség H.-Szentpéter ' 0 0 L. Bár& 

v József Muzsna 100 L. Néh. Bedö József emléke Bedö Miklós és 
neje 100 L. Néh. Nagy Gyula emléke Bédő M;kíós és neje 100 L. 
Ifj. D. F. E. Nagya:ta 100 L. Unitárius Egyházközség A só-Felső-
szentmih ly 241 L. Néh. Lör'nczy Ferenc emléke 100 L. Ferenczy 
József Vajdahunyad 100 L. Unitárius Egyházközség Alsójára 50 L. 
Dr. Hintz György és neje Kvár ujabb alapítvány 109 L. Hiníz Évke 
Kvár 100 L. Hintz Gvurika Kvár 100 L. Hintz Gab ka Kvár 103 L. 
özv . Bancur Gyu'áná Bpesí 930 L. Szénási Istvánná Dés 100 L. 
Br. P. Horvá h Arthur Szikefalva 100L. Mikó Lőrincné Kvár 100 L. 
Nemes Nagy Lajosné Oklá id 100 L. Árko i Béla Nagybánya 100 
L. K. Nagy Árpá i Nyszilászló 500 L. Unitárius Egyházközség 
Toro kó 103 L. Benedec Mhály emlékére Péteríi Gyula 100 L. 
A toroikói éiékvezér 103 leüt külcött, hogy a harctéren eltűnt 
kedves tarát nevét megtisztelje. Lőrinczi Pál emlékére kedves ztilőí 
Lőrinczi Dénes esperes és neje 200 leüt adtak, mert megnyugtat}« 
bán-tos szivök% hogy a háború utolsó napjának áldozatául esett 
kedves fiu neve a „mi katonáink" sorában megőriztessék. 

Az Í923. évi un i tá r ius ke resz tény n é p n a p t á r igen gazdag 
tartalommal jelent meg a következő íróktól: Báró József, Ferencz 
József, dr. Bo os György, Ürmösi Károlyné, Lőrinczy Dénes, dr Tóik 
GyörJv, dr. Kiss Elek, Vári Albert, Péter Lajos, Aknász, í yallay 
Domokos, József já ios , Páí Ferenc, Péter Lajos, Pálfi Márton, Deák 
Mikló', Vári Domokos, Ürmön József, Péterfi Aron, Bedő M :klós, 
Kisgyörgy Sándor, jobb Dénes, Kovács Lajos, Bence Domokos, 
Árksoi Tamás, dr. Gál Kelemen, özv. Kiss Jenőné,, Bencédi Pá?, 
Nagy Lajos, Bartal's Má ton, József János, Pálfi Ákos, Sigmond 
József, Diméivári Sebestyén, F. Mihálybá krónikása. E gazdag tar-
talmú és hasznos naptárt minden jó unitárius hívünk figyelmébe 
ajánljuk. 

Szivemet h o z z á d emelem. (Elmélkedések es imádságok nők 
szánára. Irta ar. Boros György.) „A virág kinyitja kelyhét, hogy 
a harmatcsepp belehulljon; a buzaszá! föltartja fejét, hogy a csillag 
rátek'ntsen; a pacsirta fölszáll a légbe, hogy elzengje dalát; a 
szomjú szarvas keresi az enyhítő forrást; az ember lelke vágyódik 
istenéhez: imádkozik." A fejedelmi zsoltárirónak azt ?z utólérhetet-
lenül szép gond:>l3tát, hogy ha imádkozom, „szivemet emelem fel 
hozzád, Ur?m", hogy tehát az ima nem egyéb, mint a szívnek Is-
tenhez való eme'é^e, ezt a fejedelmi gondolatot hirdeti és valósi ja 
meg a szerző imakö.iyvében azzal az egyszerű fogással, hogy egy-. 
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szerűen és erőlködés nélkül, de lehetőleg nvnd'g a szívből é a 
szívhez szól. Ezárí volt kapós a könyvecske felekezetre való tekin-
tet nélkül a n:>k között, ez#rt ért most már harm dik kiadást. Össze-
tört szvek, gyógyitatlan sebek ma is vannak. Ha neh n / sebet m..-g-
gvóg it, ha egynehány fájó sz;vet megenyhít, ha néhány felemelő 
gondolatot ébre-zt: megtette kötelességét, elvégezte feladatát. Akik 
ezt a könyvet olvasgatják, a szerzővel együtt at kell hogy érezzék, 
m lyen fölemelő és megszentelő „az Istenbe vetett h-t, az evangél um-
ból táplálkozó buzgóság és az igazság diadalába vete t rendületlen 
bizalom." A könyv kapható dr Boros Gycjrgy Cluj—Kolozsvár, 
unitárius kollégium címen. — Pálfi Márton. 

Nyug tázás . Az egylet pé izlárába a f. évi április 18-tól j nlus 
18-ig előfizettek az U. K.-re: Gegs i Samuné Torda, Nemes József 
Kolozsvár. U ni töri s Egvháiköz égek: Als »boldogfalva, Bordos, 
Bözöd, Bö.ödujfalu, Cseiieífrlva, CsckefMva, Énlaka, Fiáifalva, 
F rtosmaríonos, Firtosv.iralja, Gagy, Kadács, Kede, Kissolvmos, 
Korond, Körspat k, Küküllő árd, Mag- a z á :od, Meiezér, Nagy-
solymos, Pipe, Rava, Siménfaiva, Szent brah m, Székelykeresztur, 
Székelyszentmiklós, Pare^afalva, Tordítíalva, Ujszékely; Un:tárius 
Eg házközség, Utr'tá ius Níegylet, Ajtai J nos, Gothárd Pál, Bajra 
Sándor, Szabó M;zes, Cs ki Sándor, Seberty n Fereic, Gy rfi 
Erzsébet, Va da Antal, Kiss B:la, Pécerfi Áron, Barra Lajos, Bacó 
János, Go h írd Játos, Báláz-. András, Siméiralvi Sándor, ifj. Szabó 
László HomorocHmás, Kövér Erzs ce Abrud ánva, Vláti L jos 
Firtosv ralja, L szló jánosné Mezői ücs, László Zsuz ke Szabéd, 
Kriza János Beszterce, Csongvav Lajos Marosvásáih ly, Barta 
Ferene, Székely József, Székely János, Szé'ce'y Sándor, Székely i ál, 
ifj. Székely Ferenc, Székelv János, Székely Andiásné, Ebergényi 
Gyúl né, özv. Zurmann Ferenné Veresp~t?k; Um'táriis Egyház-
község, Barabás Lajos Árkos; Un'íá-uis Egvházköz ég, Biró István 
Káinok; Un'tár'us Egvhá^közcé j, S ék ily Kelem ;n, Költő József, 
Kiss Gyub, Bedő Bálint, Ká ár Sándor Seps ; lörö-pa fak; Uni árius 
Egyházköz é ? Seosisz ntkirály: Un:tár?us Egvh 'zközs g, G n c z 
Mihály, dr. Szenti á yi r i i o r Laborblva; Unitárius «gyházközFé 
Gábor Ferenc, Kövendi Mihály, Ince Zsigmond Rr^ssó, Kerekes I tván, 
Feren z Lajos, Erdős Mihály, Took Mózes. Ta^r Gíz", Unitá ius 
Egyházközség N^gv^jta ; Un tá ius Egy'i zközs'g, Lön Ödön, Albert 
Lőrinc Bö'öi, Cyöipyösi Károy Nóvák Jmosn*, Téglás Albert, 
Toók Bab'zs, Vidi éza, özv. Ütő Benjámnn*, id. Szabó Mózes, 
ifj. Szabó Móíes, Koródi Ferenc, Józse' K á ^ á i , Be~ö'iázy Gáx>r, 
LŐfi Gyul*, Benedek Fe en Ütő Andrá", Óvár Károlyné, dr. Ver es 
!stván, Költés Ferenc, Kü'yéni Endre, Simon An rás, Szá>z István, 
József Lajos, Bedő ?án lor, Református Kollégium, Unitárius Egyház-
község Sepsiszentgyörgy; Unitárius Eg h ízközeég Ki yén, Joós 
András Kisborosnyó, Deák Jenőná Telek, Varga András Bita, 
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Balogh Isívánné Málnás, András Albertné, özv. Gönc Károyné 
Kobátfalva, Fekete Dénes S-ékelyudvarhely, Szaimáry Kálmánná 
Marosvásárhely; Fazakas Sáidor Nagyajta; Rostás Róza Komját-
szeg; dr. Balogh György Torda (40 L); Unitárus Egyházközség, 
Barabás Vilmos Sztkelyderzs; Un t á iu s Egyházközség Muzsna és 
Alsójára ; Kov cs Irén Resicabáiya; Gál M>zes, Sükösd Farkas, 
Bálint Ödön, Unitárius Egyházhözség Sepsiszentkirály; Bencádí 
L szló Kolosvár ; Lőrincy István, Székely Irén Száíélykereszt r ; 
Benedek József Kistorony; Zöld Mar'ska, dr. Elekes Domokos Szé-
kely,<eresztur, Elekes Dénes Simánraiva; Végh József Kocsárd; 
Sigmond G ula Bras ó ; Vass Zsigmond Kolozsvár: Kozma Miklós 
Fiátfalva (88), Osváth Gábor, Unitárius Egyházközrég Ürmös, 
Boros József, Gyerő György, Nagy György, Nagy József, Bódi 
Jánös, Gyerő Mózes, ifj. Erdő Mihály, Fazakrs András, Beke 
József, ifj. Gyerő Mihály, ifj. Szász D. István, ifj. Gyerő József, 
Boros Sándor, Budai András Ürmös (10—10) L., Péter János, 
Szabó Ferenc, dr. Szentiványi Árpád, Májai Gyula Nagyenyed, 
dr. Ferencz Áron, Nagy Vilmos, Esszig Józsefné Kolozsvár, özv. Kiss 
Aladámé Sövénység, Jakobi Arnoldne Kőhalom, Márkos János, 
Kádár M, József, Tóth Andrá-, Révész József, Kovács István, 
Antoni Józsefné, Kondi át jenőné, Szász Gábor, Kolcsár János,, 
Zsigmond Kálmán Ot hiviz. — Koloz svár, 1922. junius 19-én. 

Alapitói díjban fizettek: Ferenczy József Vajdahunyad (100 L.), 
Unitárius Egyházközség Alsó-ára (50 L.), dr. Hintz Gyöigv, dr. Hintz 
Györgyné Kolozsvár (50—50 L.), Hintz Éviké, H ntz Gyurika, Hintz 
Gabika (100 - 1 0 0 L.) Ince Zs gmondné Olthé nz (100 L) , Kisgyörgy 
Imre lelkész (cO L.). 

Junius 25-től szept. 25-ig előfizetői és tagsági dijban fizettek: 
dr. Fekete Sá idor Kolozsvár 20 L; J k a b Géza 50 L; Szabó Mó-
zes, Fodor Aladár, Érsek Lajos 20 L, Weress Béla Petrozsény 
10 L ; Tóth Fereic, József Domokos Brassó, dr. Gál Zsigmond Ko-
lozsvár, Csegezy Márton Beszterce, Fejér Mihály Nagyenyed, Derzsi 
Domokos Torda, Pe édi György Nagyvárad, Szénássy Istvánué Dés, 
Mátyus Gergely Szőke falva, Mafosi Mátyás Torockószentgyörgy, 
Albert íván Torda, Györké Ferencné, Vass Pál Kolozsvár, Hits Bé~ 
láné Marosvásárhely, László Péter Felsővisó, Pálffy Dezső Sárom-
berke, Pál Dénes Siménfalva, Biró Izsák, Benkő János, Lőrinci Já-
nos, Koncz L^jos, Va ga Vencel, László Károly, Nagy József, Varga 
Sándor Segesvár 20—20 L 1922-re. 

Alapitói dijban fizettek: Jakab Géza Kolozsvár n je emlékére 
200 L; özv. Benczúr Gyuláné Budapest 930 L; Széiásy Istvánné 
Dés 100 L; br. P. Horváth Árthur Sző^efalva 100 L. — Kolozs-
vár, 1922. szept. 26-án. 

Szeptember 20-tól november 20-ig tagsági és előfizetői dijat 
fizettek: Czupor Albert Torockó, Bálint János Marosvásárhely, K„. 
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Hagy Mik lós Kolozsvár, Sófalví Kálmán Nyomát, Török Sándor 
Brassó, Incefi Tamás Kolozsvár, Ugrón Istvánné Purztakamarás, 
Gál Elekné Marosvásárhely, Haimágyi Jánosié Nyárádgáifalva, dr 
Erdődy Endre Mócs, dr. Sándor Á ÍOS Náznánfalva, S :kó Márton 
Torda, ifj. József János Szeníábrahám, Mihály Zsigmond C skfalva, 
Csinádi Jánosné Nyárádszereda, Kereki Samu, Halmágyi Árpád, ifj. 
Fülöp Sándor Alsószentm hály (10—10 L), dr. Ürmösi Sándor Ko-
lozsvár, Herce István ökrös Torockó (10 L), Barabás Lajos Székely-
keresztur, Fekete József Nagysolymos, Kiss Károly, Halmá ;yi Ká-
rolyné, Tamás Rezsőné, dr. Kiss Jenő, Németh Istvánná Brassó, 
Weiss Jenő Kolozsvár, Teslák Tinka Torda, Tarcsafalvi Zölíán Lu-
pény, Gá falvi János Gagy, Szabó Lajosné Szováta. 

Alapitói dijban fizettek: M ;kó Lorincné Kolozsvá', N. Nagy 
Lajosné Oklánd, Árkossy Bála Nagybánya, Un tárlus Egyházközség 
Torockó, Péter Sándor és neje Muzsna 100—100 L; K. Na*y Ár-
pád Nyá ádszentlászló 500 L; Péterfi Gyula Torockó, Benedek Mi-
hály székely,<ereszturi tanító emléka're 100 L; Lőrinci Dénes Torda 
elhunyt fia, Lőrinci Pál emlékére 200 L. 

A vak fiu javára ajándékoztak: Dr. Balogh György, Fogarasi 
Géza Torda 20—20 L; Csifó Salamon Kolozsvár 10 L; Simó Jó-
zsef dr. Harasztkeré.í 50 L; Filep Ninuska Ikland 20 L, Pálffy Fe-
rencné Szabéd 20 L, Vass Albert Oklánd 20 L. — Kolozsvár, 1922. 
november 20-án. G á l f i L ő r i n c , pénztárnok. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
XXX. Sz. 1543—1922. 

I. E. K. Tanács Pál Ferencné udvarhelyköri esperesné asszony 
indítványát, hogy: „minden udvarhelyköri unitárius papné ké-
szítsen egy értékes munkát, i gazi magyar stílű kézimunkát és azt 
ajándékozza az amerikai testveregyházközség papnéjának, hogy ez 
által is mélyüjön és erősödjék a hitrokon testvéri kapcsolat s az 
necs^k az egyházközségeket és papokat, hanem a papnákat is fűzze 
össze" a maga részéről is helyesli és az ily irányú kapcsolat meg-
erősítését általános un'tárius érdeknek és feladatnak tartja. Esperes 
afiait e gondolatnak minél szélesebb körben leendő megvalósítása 
céljából kifejtendő lelkes tevé cenvségre felhívja. Ragadjunk meg 
minden módot, hogy külföldi hitrokon testvéreinknek irántunk meg-
nyilatkozó szimpátiáját még inkább felkeltsük és hasznosítsuk. 

II. A missziói bizottság és a keresztúri kör indítványához képest 
az E. K. Tanács helyénvalónak találja, hogy a mi testvéregyház-
községeink újból felhivassanak arra, hogy az amerikai testvéregy-
házaknak ajándékul megküldjék dr. Tóth György afiának a magyar 
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unitárius egyház múltját jogtörténeti k'fejlődésében feltüntető ily cimt 
munkáját: Az Unitárius Egyház Rendszabálya? (Disciplina Eceletias-
tica). E. K. Tanács e határozat keresztülvitelét és könyvek elküldé-
sét az Elnökségre bizta. 

A Magya* Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Kolozsvárt, 
1922. évi október hó 12-én tartott üléséből. 
Ferencz József Dr. Mikó Lőrinc 

unitárius püspök. " ' titkár. 

XXXI. Sz. 1971—1922. 
Körirat kedvezményes vasúti igazolvánnyal biró af iaihoz! 

A vallásügyi és művészeti múrszter ur 1922. évi november hé 
7-én kelt 49701. sz. alatt a C. F. R. vezérigazgatóságának a mi-
niszter urboz intézett 64912—1922. sz. jelentését közölte velem a 
következő szöveg szerint: 
f i; ;#„No. 1971. Miniszter Ur! Tisztelettel tudomá ára hozzuk, hogy 
C. F. R. ellenőrző közegeink gyakran konstatát ik, hogy oly állami 
hivatalnokok részére kedvezményes jegy váltására jogosító igazol-
ványok találtatnak sok esetben egyeseknél, amelyekben a negyedévi 
ellenőrzést az illető tulajdonosok maguk vezetik rá, vagy pedig ugy 
a bélyegzés, mint az aláLás kbetüzhetetlen. Felkérjük, szíveskedjék 
rendelkezni, hogy senki sem láttamozhatja sajáímaga a füzetét, ha-
nem csak a felettes hatósága s nz aláírásoknak és bélyegzésnek ol-
vashatóknak kell lenniök, különben nem vétetnek figyelembe s a 
füzetek tulajdonosai az egész Összeg fizetésére fognak köteleztetni. 
Püspök ur! Fenti iratát a C. F. R. vasutigazgatóságnak megküldjük 
másolatban megfelelő intézkedésre." 

Az egyház szempontjából is kívánatosnak tartom, hogy min-
denki vigyázzon a gondozása alatt levő igazolványára, hogy a mf 
hivenk közül senk'nél szabálytalanságot ne észlelhessenek. 

Kolozsvár, 1922. november 14-én. 
Ferencz József 

_ _ _ _ _ unitárius püspök. 

XXXII. Sz. 1833—1922. 
Hi rde tés . 

Kolozsvári főgimnáziumunk igazgatósága közhírré teszi, hogy 
br. Kemény János Istvánnak, aki 1903. szeptember hó 1-én Pitts-
burgban, az amerikai Egyesült-Államokban szü'etett és református 
vallású, az 1921—17. é. v. sz. alatt kiállított s áll tólag elveszett 
eredeti érettségi bizonyítványa helyett 1922. évi október hó 19-éu 
467—1922. ig. sz. alatt másodlatot állított ki. Ennélfogva az eredeti 
érvénytelennek nyilvánittatik. 

\ * 
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S E . 1 8 5 0 — 1 9 2 2 . 
Hirdetés. 

A kolozsvári koi égium igazgatója 471—1922. sz. alatt jelen-
tette, hogy Barabás Bél inak, ak 1899. évi február hó 2$-én Veres-
párákon, Alsófehérmegyében született, unitárius vallásit, 21—1917. 
é. b. szám al tt kiállított eredeti, valamint 1920. évi szeptember hó 
13-án 313. szám alatt kiállított állítólag elveszeti másodlata helyett 
a mai napon fen i szám alatt ujabb másodlatot állított ki. Ennek 
folytán E. K. Tanács az eredetet éi az 1920. évi szeptember hó 
13-án kiállított másodlatot érvénytelennek nyilvánítja. 

Kolozsvár, 1922. november hó 6-án. 
Ferencz József 
unitárius jrQspök. 

XXXIII. Sz. 2023—1922. 
Az 1922. évi Főtanács állásfoglalásának megfelelően E. K. 

Tanács elhatározta az 1920. és 1922. évi főtanácsi jegyzőkönyvek 
teljes szövegű kinyomatását. Ezt azonban csak ugy t dja megvaló-
sítani, ha az összes egyh zi tanácsos cifiai a jegyzőkönyvek nyom-
tatási költségeinek fedezésére mindenik jegyzőkönyvért 25, azaz 
huszonöt leüt megf zetnek. 

Az egyházkö ségekre nézve a jegyzökönyvek leltári tárgyat 
képeztek. é , képeznek. 

Az egyh zközségek az 1920. és 1922. évi jegyzőkönyvekért 
darabonként 25 leu összeget kell hogy fizessenek. 

A jegyzökönyvek lelkész afiai utján lesznek rzétküldve és az 
azokért j ró összegeket a jegyzőkönyvek kézhez juttatásakor fogják 
beszedetni és a közpénztárba beszolgáltatni. 

Az E. K. Tanácsnak Kolozsvárt, 1922. évi november hó 20-án 
tartott üléséből. Ferencz József 

unitárius püspök. 

XXXIV. Sz. 1990—1922. 
Körirat 

valamennyi esperes és le lkész af iaihoz. 
Az E. K. Tanács ügykezelése és irattá i rendszere azt teszik 

kívánatossá, hogy lelkész és esperes afiai minden körrendeletre, le-
iratra és bárminemű inté kedés e — akármilyen rövidséggel is — 
külön jelentésben válaszoljanak. A különféle ügyekre egy iratban 
adott választ az E. K. T. irodájában nem lehet szétválasztva ke-
zelni. Ezárt a jövőben szíveskedjenek a fenti kívánalomnak meg-
felelő eljárást követni. Ha lelkész afiai nem így küldenék a felter-
jesztéseket esperes afiaihoz, akkor felterjesztés előtt szabályszerű 
módon való elkészítés céljából küldjék vissza lelkész afiainak. 

Kolozsvár, 1922. november 9-én. Ferencz József 
unitárius püspök. 
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