
Egyháztörténelmi adatok. 
CXLI. Adakozásra hivó levél 1752-ből. 

Bizadalmas és igen Kedves Jó uraink az Ur Cxtusban 
Szerető Atyánkfiai! 

Pro die 17-ma Mensis Juny Anni habentis Nemes Aranyas 
Széken Bágyonban indicalt és celebrált Szent Generális Synodusban 
•mii Deputatusok lévén az Státusunk részéről, sok dolgok forogván 
elő, azokkal együtt, kik közel vóltanak, és köztünk compareáltanak, 
tapasztaljuk Lelkünk fájdalmával, hogy a mü hidegségünk miatt 
éppen utólso pusztulásra kell j u t tnunk ; oh bártsak a mi időnkben, 
a mü restségünk és háládatlanságunk miatt ne történnék az, be 
boldogok volnánk! Mert bizony Ítéletre vonszon az Isten bennün-
ket restségünkért jövendőben; ez életben penigh kemény látogatásit 
elnem kerülhetjük. Itn mü tehetségünk s állapotunk szerint jó kedvel 
Ígértünk, és nem kevesebbet ha többet nem, adunk is, mint ezen 
(egy szó olvashatlan) Copiából megláthattja Uram kegyelmetek; ne 
sajnállja azért Uram kegyelmetek elsőben magok ezen Registrumba, 
az ottan irt mod szerint subscribálni, és ósztán magok Dioeesissé-
ben lévő Atyafiakkal is a szerint subscribáltatni, adhortálván kit-
kit Istenéhez való szeretetiért, Christussához 's Eeelésiájához való 
kötelességeiért illendő és jó kedvből származótt notabilis alamisnál-
kodásra; ugy az Ecclésiakot is pereipiálni minél hamarébb. (Ha 
elő nem számláljuk is szükségeinket, azt bizony pontról pontra 
kgyltek tudgya, a midőn tudja aszt hogy sehonnat semmi pro-
ventusunk nincsen, honnét csak legkisebb szükségünket is tégyük, 
annál inkább subsistentiánkat támogathatsuk, és restántiánkat tizet-
gethessük ; hanem csak csupán az Atyafiak jó kedvekből származott 
adakozások) annak utánna penigh az Esztendőben esendő Szent-
Mihály napjára, vagy legtovább Ujj Esztendőre Kolozsvárra Tisztls 
Püspök urunk eö kegyelme kezében administrálni, és onnan a hova 
illik. Továbbá az szent Isten oltalmába ajánljuk Uram kegyelme-
teket és maradunk 

Kedves Jó Urainknak kgltekk. 
Bágyon 21-ma Juny 1752. 

Mindenkori köteles Szóigái 's az Christusba Szerető Atyafiai 
Gálfalvi Ádám 

Székely Ferencz 
Külczim : Gáli Józseff. 

Tekintetes Nemzetes Tarcsafalvi Pálffy Zsigmond Urunknak 
Nemes Kereszturfiu szék érdemes Nótáriussának, és ugyan a Ke-
reszturfi széki Unitárius Ekklésiák érdemes Inspectorának; Bizodal-
mas Jó Urunknak az Urban Kedves Atyánkfiának, eö Kegyelmének 

Betli falva. 
(Eredetije Tarcsafalván a Pálffy család levelei között.) 

Közli: P Á L F F Y G Y Ö P G Y . 



Párisi vallási congressus. 
(1900. sept. 3 - 8 . ) 

Az 1900. évi párisi világkiállítás alkalmából a „kereskedelmi, 
ipar és posták ministerium"-ának védnöksége alatt S támogatása 
mellett sept. 3-tól 8-ig megtartatott a második vallási congressus, 
mert az első tudvalevőleg Chicagóban tartatott meg néhány évvel 
ezelőtt. A szervező bizottság elnöke Réville Albert volt, a titkárok 
Réville János és Marillier Leó. Erről a eongressusról kíván a „Ker. 
Magvető" olvasóinak némi tudósítást nyújtani annak egyik távollevő 
tagja, a congressus egyik alelnökének s díszének, dr. Goldziher 
Ignácznak hozzá intézett becses értesítései s az ülések nyomtatott 
s minden tagnak megküldött előrajza nyomán. Ez előrajznak talán 
nem minden pontját tartották meg, de hogy melyek azok a pontok 
azt meg nem tudhattam. 

Az előrajz következő: 
Vasárnap, sept. 2-án: előkészítő gyűlés s ismerkedés d. u. 

4 órakor. 
Ilétfö, sept. 3-án 9 órakor reggel: megnyitó gyűlés (a con-

gressusok palotájában, a kiállítás területén): a congressus megalaku-
lása, a hivatalnokok megválasztása, — az elnöki megnyitó beszéd, 
— a külföldi kormányképviselők üdvözlő beszédei, a tagok bevá-
lasztása a különböző osztályokba. D. u. 2 órakor a Sorbonne 
helyiségben : az osztályok megalakulása s munkálataik megállapítása. 

Kedd, sept. 4-én 9 órakor reggel a Sorbonne helyiségében 
megkezdődnek az osztály gyűlések. 1). u. 2 órakor általános gyűlés. 

Ssereda, sept. 5-én 9 órakor Sorbonne helyiségében folyta-
tódnak az osztály ülések. D. u. 4 órakor a Guimet vallási múzeum 
megtekintése. 

Csütörtök, sept. 6-án 9 órakor reggel a Sorbonne helyiségé-
ben folytatódnak az osztályülések. D. u. 2 órakor általános gyűlés 
(az egyes osztályok együttesen üléseznek). 

Péntek, sept. 7-én 9 órakor reggel a Sorbonne épületében 
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