Jóltevők

emlékünnepe

az 1. 0. Duca-i

főgimnáziumban.

pedig ez iskola lehet csak igazi középpontja. Átalakíthatjuk az idők
kívánalmai szerint s alkalmazhatjuk az oktatásnak és nevelésnek uj
módszereit, de anyanyelvi oktatásunknak csak itt lehet megalapozott
intézménye ez iskola múltja s természetes elhelyezkedése folytán.
A mult példát adott, miképpen cselekedjünk a jövőért.
Az ifjú nemzedék lelkében pedig éljen és soha el ne aludjon
a hála érzete. Emlékezés és kegyelet legyen ifjuságunk legszebb
erénye.

V. Üdvözletek.
1.
Sz. 1018/1935.
U. P.
A Raffaj

Unitárius Püspök.
Cluj, 1935. október 28.
Domokosné emlékére rendezett
Főpásztori
üdvözlet.

ünnepélyre.

Ha csak arra kellene támaszkodnom, amit emlékemben őrizek,
akkor is örömmel használnám fel az ünnepi alkp.lmat. Engemet a
néhai Raffaj-családhoz igen meleg baráti érzés kapcsol. A családfő
a maga sajátosan értékes papi- és esperesi szolgálataival tiszteletben állott mindnyájunk előtt. Leányuk Irma szép gondolkozásával
és irói tehetségével egyleti életünkben kiváló erőnek bizonyult.
A mai ünnepély tárgya Raffaj Domokosné hosszú évek alatt
mint papné, azután mint özvegy előttem mindig igen nagy tiszteletben volt s azt kifejezni egyszer sem mulasztom el. Midőn aztán
szép hagyatékával I. G. Duca-i iskolánkat gazdagította, belépett a
lelkes jóltevők közé. Egész egyházunk nevében tisztelettel fejezem
ki a magam és az E. K. Tanács hódolatát nemes emléke előtt. Ki
szivben jó, lélekben nemes volt, Égben hónát bizvást elnyerhető.
Minket a jóság hálára, a kegyelet állandó tiszteletre kötelez.
Őrizzük nevét, szerezzünk példájából jó cselekedetre és áldozatra buzdítást 1
Raffaj Domokosné emléke hasson át minden jó unitáriust 1
Az E. K. Tanács és a magam nevében hódolok emlékének
g
Dr. Boros György, s. k.,
L
püspök.
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Jóltevők

emlékünnepe

az 1. 0. Duca-i

főgimnáziumban.

Sz. 277/1935.
2.

Az unitárius

Főgimnázium

Ngs.

Elöljáróságának,
/. G. Puca.

Az Unitárius Teológiai Akadémia Igazgatósága köszönettel vette
a folyó évi november 3-án rendezendő jóltevők emlékünnepére szóló
meghivást. Mivel személyesen nem vehelünk részt a bensőségesnek
Ígérkező ünnepélyen, ez uton fejezzük ki hálás együttérzésünket az
Intézet jóltevői iránt általában s különösen Raffaj Domokosné iránt,
aki valóban aranybetükkel irta be nevét az Intézet történetébe s
akinek emlékét újítják fel ezen a szép ünnepen.
Fogadják a mi szives üdvözletünket s azon jó kívánságunk
kifejezését, hogy a jó Isten ez után is adjon szeretett Intézetünknek
áldozatkész jóltevőket!
Cluj, 1935. október 29-én.
Szives üdvözlettel
L. S.
Vári Albert, s. k.
dekán.

Pályázati hirdetés.
Az Unitárius Irodalmi Társaság Kahlfürst Imre nyomdatulajdonos úr ajándékából 2000 azaz kettőezer leu jutalmat tüz ki ezen
tételre: »Blandrata élete és szerepe az unitárius egyházban.« A
dolgozat 5—6 nyomtatott ív terjedelmű lehet. Az idegen kéz- vagy
gépírással irt pályamunkák 1936 október l-ig adandók be a Társaság főtitkárához: S. Nagy Lászlóhoz Cluj, Calea Marechal Foch
43. sz.
Cluj, 1935. dec. 2.
S. Nagy László,

Vári

főtitkár.

Albert,

alelnök.
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