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mány a kiutalványozott összegeket összesítve, a felekezeti hatóság ren-
deltetési helyére fogja bocsátani. Ellenben ha ilyen kelló' biztosítékot 
nyújtó megállapodás nem jöhet létre, vagy ha létre jött ugyan, de azt 
a vallásfelekezet megszegi, akkor a kormány az utóbb emiitett módo-
zatot fogja követni és a kiutalványozott összegek azontúl külön-külön 
és közvetlenül a lelkészeknek fizettetnek ki. 

GYÖNGYMONDATOK. 
(Újkori íróktól). 

F é r fi. 

A férfi úgy áll a nőhez, mint a bölcsészet a költészethez. Saphir. 
A férfit erő és szabad bátorlelkűség ékíti, de a mély titoktartás 

még inkább. Göthe. 
A férfi azt mondja, a mit tud ; a nő azt, ami neki tetszik. Sapliir. 
A férfiak sokkal összetartóbbak, mint a nők: mig ezek egy-

mást a legkissebb lcngeségért üldözik gúnyaikkal, addig a férfiak 
egymás vétkeit is örömest kimentik. Dózsa Dániel. 

A férfi azt várná, hogy a hölgy vallja ki vonzódását, s ha 
kivallaná, akkor kigúnyolná, mint szemérmetlent. Dózsa Dániel. 

F é r j. 

A nők nem képesek előbb felismerni egy érdemes okos férfit, 
mig egy ostoba gazemberrel egybe nem keltek. Saphir. 

Kisértsd meg csak férjjé lenni, s akkor látod meg, hogy vesz-
nek. icl. Dumas S. 

Férjének a nő ha többecske engedelmességgel tartozik is, min t 
férje neki, de több hűséggel nem. A házassági hűség kölcsönös, 
egyenlő tartozás, egyenlő szeretet. A férj gyakran volt vezére s 
példaadója a nőnek a rosszra. Petrárka 

F e j e d e l e m. 

Aki könyvet viszen fejedelmek tetteiről, ha zárva tartja, biz-
tosabban él. Shakespere. 

Pártfogás a hűnek, bocsánat a megtérőnek, megvetés a hizel-
gőnck. Jókai. 

Embereknek törvényt irt a természet; királyoknak törvény a 
honjava: reájok nézve e törvényen kívül mást nem ismerek. Jókai. 

A fejedelmek, mihelyt az érdek úgy kívánja, feledik mind a 
bosszúságot, mind a jótétet. Voltaire. 

Gyűjtötte: Kiss M I H Á L Y . 
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Előf izetésre felhívás 

„ I S T E N É S L É L E K" 
czímü műre. 

(TANULMÁNY A VALLÁS EREDETI ALAPJÁRÓL.) 

Irta: 
ARMSTRONG A. RIKHÁRD. 

Fordította 
PÉTERFI DÉNES 

Korunkban, midőn a vallást mindenfelől támadják, kiváló fontossága van 
minden oly munkának, mely a vallásos hit igazolására törekszik. Azok a támadások, 
melyeket a vallás ellen szoktak intézni, nem számítva a tudatlanságból szár-
mazottakat, rendesen az ujabbkori tudomány nevében tétetnek. E műnek kiváló 
becset éppen az kölcsönöz, hogy a vallást a mai tudomány világánál bizonyítja 
meg, psvchologiai alapon. Nem helyezkedik a tudással ellentétbe, hanem annak 
fényénél szélesebb körre terjeszti ki és mélyebbre veti a vallás alapjait. Nem 
azzal igazolja a hitet, hogy »a hol a tudás végződik, ott kezdődik a hit«, a mi 
végre is alig jelent többet agnosticismusnál, a hit tárgyai meg nem ismerheté-
sénél. Sőt éppen azzal szembe állit hatalmas bizonyítékokat. 

Tárgyalásmódja átalán a miveit olvasót tartja szem előtt, és azt haszonnal 
olvashatja mindenki, ki előtt értéke van annak, hogy a hit minél biztosabb 
alapon igazoltassák, — ha mindjárt vallásos gondolkozása más színezetű lenne 
is. S mert ugy vagyok meggyőződve, hogy e mű érdekelni fogja mindazokat, 
a kik hisznek, kik az Istenben való hithez és a vallásos élethez most talán 
még inkább ragaszkodnak, mint valaha, és érdekelni azokat is, kik kevésbé 
hisznek, a kik e szép mindenség tengerén semleges hajón eveznek: ajánlom azt 
szíves figyelembe. 

Előfizetési ára: 3 korona, mit f. évi márt. 31-ig kérek beküldeni. 
Kolozsvár, 1898. febr. 
Belmagyar-utcza. Péterfi Dénes. 

A száz évet élt dr. B rassa i Sámuel pályafutása és munkái. (1797— 
1897.̂  Irta Kőváry László. Lenyomat az Erdélyi Múzeum 1897. évi szept., okt., 
nov. és deczemberi s a Keresztény Magvető deczemberi füzeteiből. Kolozsvár, 
1897. 1—74 1 N. 8r. »Brassai Sámuel áldott emlékének« ajánlja kegyelettel a 
hálás tanítvány, ki a mester útmutató ösztönzésére több mint félszáz évvel 

4* 


