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Meghívás 
a Dávid Ferencz-Egylet közgyűlésére november 28-ra. 

Kietdves tag|ljá^s!a<im! Megnehezült az időik; jiáirá&a fe-
jünk felett, gionid s ia|g|góidjájs szivünkben elterjedelt. Veszély-
ben a haza, védelmére Sjiet mindenki. A magyar vitűz-
ség nagy prólblájiia van! téve;. Fiaink csodiáis dolgokat miL 

veltelk ott, ahol jéiletet köveitelnek életért. Nekem ngjy tet-
szik, hojgy mii magunk is csak síelj tettük, de nem tudtuk1, 
milyen nagy erő s mekkora b átorság rejlik fiaink kar-
jaiban (é|s iszíivéibiein. 

Nem tudjuk1 me|ginond,an;i, mit rej|teg|et a jövő szab 
műnkra, die. azt [érezzük, hogy ügyünk |a|Z igazsiájg ügye, 
miájr pecliig az a bliró, kii ia felhők felett van, nein hagyja 
ielveiszínji az (i|gajzis|ájgot. i 

De kedves tagtársaim, a inti jövőnk sorsát nemcsak 
azoik1 döntik [e|lb a|kli'k kardolt ta r tanak [kezükben, hanem 
mi ejgyüttvéve éis iöiss|zesen, ha abban a szent munkáiban, ia 
mely ránk hizalmjl, hívein kitartó munkások vagyunk: 
sizüniettenül. 

Klölzielteig a Jjeislz]ájmio 1,áis ideje, ezúttal november 28-ik 
nap j a. Eklklor ta r t juk meg1 klözg]yül|éjsünke|t. Szereteti el és 
bizalommal hi vom meg! tagtársaimat e r re a nevezetes kíö!z-
Igyűliésne, amely Isten jővoltából a 30-iiki közgyűlésünk 
lesz. Ha önök míin'dnyjájan szivükön hordozziák Egyie:-
Lctüinik érdeíkeit, akkor miég a mai nehéz körűim ényekl 
között dis sikéres gjyüljést fogunk tartani. 

Nagyon kérem l. elnök táirsaimat, a fi ők egyletek elnö-
keit iéis tistzítviselőüt, küldjék be évi jelentéseiket minél 
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hamarább. Kleinem klivétel nélkül mindeniket számoljanak 
el a ta\g\s\á[g\i dijaikról, nehogy akadályba ütközzjék inun-
ik|áisjs:á|g|unk. 

Adja Isten, hbg|y a nehéz napok (elmúljanak s mi 
jó kedvvel tarthassuk meg! közgyűlésünkéit. 

Kolozsvár, 1914 október 21. 
Bfíró Pel rich ev\ich-Hor uúl h Kálmán, 

elnök. 

A béke érdekében. 
Az upsalai érsek levele püspökünkhöz. 

Az upsalai érsek: az alábbi levelet küldötte f r anc ia 
nyelven püspöklünkhöz, amelyet érdekesnek tartunk le-
közölni. 

Up sala, 1914 szeptember 24. 
Iglen lisztéit Urain [qs kedves testvérem 1 
Mejgi vajgypík győződve, hogy Ön osztja azokat az ér-

zelmeket |éis óhajtásokat, amelynek a melliéjkelt fel h ivásban 
ki vannak fejezve té|si hogy Ön éppen úgy, mint éh, szor-
gos szüks;éjgléit látja egy nyilatkozatnak a keresztény egy-
ségről ebben a kegy etlen időben. Kell, hogy a világ lássa, 
hogy a Krisztus |éil, daciá|r|a az ,ágyu,knaikL Arra kérem' 
tebját, holgly ezlt az iratot a melleikéit la js tromon megne-
vezett különböző evangéliumi egyházak képviselőivel le-
gyen szíves aliá|irni. K|éprem legyen szíves választ adni min-
den esetre píkltóber 5-ike elölt. Eljéjgj lesiz erre nézve az 
upsalai jérsekuiek címzett táviratban. 

Amikor a vá,las;zokat mind megkapom, fel hívásunk at 
azonnal kiöízölnj fogom a különböző országokban. Igen 
fontos, hogy a sajtóban ezít ne előzze meg semmi. 

Egyháza i r án t a legőszintébb tisztelettel vagyok, ked-
ves testvérem, iaz Urban lekötelezettje. 

Jiöderblom Nathan, 
upsalai érsek;, Svédországi. 

A levélhez csatolt néniét nyelven ír t felhívás eiz: 
A világháború k(imondhat|atlan fá jdalommal tölti el 

keblünket. Az eglyhjáz a Krisztus teste, ezer sebtől vérzik. 
Az emberek jajongnunk nyomorukban : »Meddig, Uram, 
o h meddig.« 

A történelem majd egykor világosságot fog deríteni 
arra, hogy mik voltak a végső, igaz okai a háborúnak, 
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nmelyeik' az idők folytán felhalmozódtak jéjs mi adta az 
utolsó Jbökjéist a béke mogszegé;s|éhez. Egyedül Islen ismeri 
és irányítja a szivek' Litkos számítása it é,s gondolatait 

M,i a Krisztus szolgái azzal a nyomatékos intelemmel 
fordulunk mindenkihez, akinek ebben az ügyben hatalma 
és befolyása Van,, yeglyék komolyan figyelmökbe a béke 
gondolatát, hogfy a vérontás mielőbb véget érjen. 

Különösen klenesiztény társainkat a különböző népek 
között arra lak arjuk emlékeztetni, hogy a háború azt a 
kö teljéiket, amellyel Krisztus minket egymáshoz fűzött, nem 
szakíthatja el. Bizonyos az, hogy minden népnek és or-
száginak meg van a maga különös elhivatása az isteni 
viliágtervben. Bármily nagyok "is az áldozatok, amelyek 
egy néptől és országtól megkívántatnak, kötelességél tel-
jesítenie kell, amint ezt neki a történelem kimutatja és 
amennyire azt gyönge emberi szemmel megismerheti. De 
amint szemeinkkel nem látunk mindig tisztán, azt meg-
mutatja nekünk hitünk, hogy a népek világiháborúja végre 
is Isten országlásának kell, hogy szolgáljon és hogy a 
Krisztii shivők mindnyájan egyek. Kérjük azért az Urajt, 
hogy gyűlölséget iés ellenségeskedést irtson ki és nekünk 
kegyelméből békát szerezzen. 

Az Ő akarata legyen meg ! 
Tekintettel e f elhívásnak tisztán vallási larialmára léis 

irányzatára, a főt. püspök ur táviratban értesítette az! 
upsolai érseket, hogy azt a magáévá teszi. 

Nagy időkben. 
Valami naigy iáitok szakadt a világra, 
Kiint is, bent is ágyúdörej, harci lárma. 
GaLambszárnyon messzi szállott el a béke, 
Durva vadság a fészkét is összetépte... 
Orosz zsarnok s orgyilkosok légiója 
— Mintha égben bűntető kéz nem is volna — 
Ránkcsapott, hogy eltemessen piszkos árral... 
Templom is kell, zsoltár is kell, 
Hanem, népem, most ez egyszer 
Nem érted be imádsággal. 

Fegyvert fogtál. Karod erős, harcra termett, 
S kivívtad már eddig! is az első helyet. 
Galicia s Kárpát bjérce felzavarva, 
Dűlt a imüisjzlklaí, mint a kéve a viharba; 
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S arról ziölriöjg! Szerb;ijájnak minden bokra : 
Visszafordult a ;g!yilok ;a gy i lkosokra . . . 
Híre-neve, dji'osős|é|ge a magyarnak 
Száll idegien táj ak felié 
S a megértő sziveik ebé 
Hull, minit üde esti barmait. 

Büsízikle e Injéip hazájára, háztüzére, 
Niem szomjaz|ik más víziére, piros vérre, 
De ha reá jgjypkot ránlnak, bombáit dobnak, 
Szent haragja nem kegyelmez a gazoknak. 
Odujájba veri ,a v|éir-ivó vadat, 
De jót el Ire a leg|k|észebb, 
Nem bántna (ejgjyi fecskefészket, 
Gi 1 it, pin ty ő k em ad arat. 

I , I I . ; 
Ellen siég|in(k temetésre készülődték, 
Am ehelyett Ikliivívjuk a jobb időket 
S habár p i ros magyar viéirnük drága álríán, 
De legalább mem veszünk el lomhán, gyáván . . . 
Előre híáit! Diadalról diadalra, 
Miig az el lein össze törve . . . 
S gjyőzviéin a nagy, súlyos pörbe, ' 
Minden magyar — hákidplru! 

TarcsdfatiK Albert. 

Az egyetértésről. 
A valláserkölcsi életnek ez a melegágya. Innen szár-

mazik és árad szét minden szép, jó és nemes eszmei, 
mely az összetartozandóság gondolatát elviszi a palotákba 
és kunyhókba, amelynek lakói egymás nélkül meg nem 
élhetnek, elviszi a szántóvető mezejébe és az iparos mű-
helyéhe, akik egymásra vannak utalva. Ez a közszellem 
összehozza a gazdagot és szegényt; a tudóst iés tudat-
lant s megtanitja egyiket úgy, mint a másikat kiöfteles-
ségére. Ez a közszellem tettekre hevit, a cselekvés terére 
állit, ösztönöz az elmulasztottak kipótlására. Feltöri a 
közönyösség jegét, fölállítja az igazság határait , elné-
mítja a rágalom nyelvét, megerősíti az örök1 igazbán és 
szépben való hitünket, megtöri a gőgöt, szárnyát szegi 
a hir-, dicsőségvágynak s megakadályozza az álnokság 
bomlasztó munká j á t ! 
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Ezen közszellem ápolására szervezzük minden ecfij-
hazközségünkben Dávid Ferenc olvasó-köröket, ahol a ha-
zaf ias érzés ápo lása melleit a vallásos és erkölcsös élet 
ébrentar tására fordítsunk fogon dot. Ennek keretében he-
tenként — értve az őszi és téli évszakot — tartsunk val-
lásos estélyeket ének, ima, bibliai magyarázat , szavalat, 
felolvasó műsorokkal . Mindmegannyi kínálkozó alkalom 
az egyetértés szellemének megváló sít ás ára. Itt az intelli-
gens elemnek kell ésszel, kézzel é:s szívvel, örömmel és 
egész buzgósággal közremunkálkodnia. Ennek kell egyet-
értéssel, fáradságot nem ismerve, minden kicsinyességet 
félretéve, az erkölcsi nevelés terhes, de gyönyörűséges, 
s ha ladásában jés következményeiben nagyon szép liiva-
tásiát teljesítenie. Az megtörténik, hogy egy-két év mun-
k á j a nem hozza meg a sikert, de évtizedek fá rada lma 
dús aratást fog adni. Az is megtörténhetik, hogy egyesek 
gyávia féltékenysége, vagy durva irigysége vermet ás az 
ily egyesületek alá. Ez ne rettentsen vissza a nemes mun-
kától, sőt annál nagyobb elhatározással és akaraterővel 
ha l ad junk a megkezdett úton, mert a példabeszéd így 
valósul meg: »aki másnak vertnet ás, maga esik bele«. 

A népiéleknek f inomodnia kell, hogy a kor intő sza-
vát megértse. E finomságot tőlünk kell elsajátítsa. Mi-
helyt a durvaság burkából kibontakozik, mind já r t akar 
lés t u d is hevülni az eszményiek iránt. Az az iglaz ember1, 
aki ezt a cél érdeklében fel ludja használni. Ili van alka-
lom1 az áldozatikéíszlsiélg erényének — amely, ne ti tkoljuk, 
csökkenőben — .orvoslására, hogy meggyógyuljon ha-
lálos betegségéből s életképességét tettekkel bizonyítsa be. 

Itt van alkalom a vallásos buzgóság elaludt tüzét 
ú j r a meggyújtani , hogy ne sírjanak1 tovább a S ionnak 
utai . Itt Van alkalom a felebarát i szeretet és testvéries 
jóindulat érzéseinek az ápolására, a humánizmus nagy-
szerű gondol a tálnak megtestesitésíéirie. 

Templomainkbán a szónoklat •mellett, amellyel hatni 
lehet és kell a lélekre, egyik művészi elem a dal, a Zene. 
De valljuk m e g egész őszinteséggel, a mostani éneklést 
mindennek lehet nevezni, csak éppen művészetnek nem. 
Ugy látszik, énekvezéreink a pusztán templomi énekve-
zér sléggel — nagy tisztelet lés elismerés! adassék a kevés 
kivételnek — minden ének vezér ségi kötelességet betöltve 
látnak. Ezen a b á j o n Radikális gyógymóddal lehet és kell 
segíteni, mert - másként veszít a templom az ő vonzó ere-
jéből. A D. F. körökben dalköröket kell szervezni, ahol 
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elhanyagolt, elavult, ósdi énékügyünket fel kell lendíteni, 
ú j j á kell teremteni. E téren a további halogatás csak kárt , 
romlást hoz. Az n e m lehet mentség, hogy kevés a fize-
tés. H a valaki vállalkozik valami hivatalra, végezze el 
klötelessíégiét a kevésért is, ha nem, aílljon félre. De ill 
nem is szabad az anyagi dolgot előtérbe állítani, lit egy 
gondolat, egy eszme kell, hogy előtte leblegjen s ez a 
nép müvelése. De mindezeket m ind meg lehet valósítani, 
Iva van akarat, Va'n egyetértés s ha Van hozzá tehetség 
és ambíció. 

Szociális téren is óriási a teendő. Népünk gazdasági 
elmaradottsága, a régi 'gazdaságii rendszernek ú j i rányba 
terelése, mind-mind elsőrangú fontosságú problémák, me-
lyek gyors megoldásra várnak. lit is nagy hivatás vár 
reánk. A vezető és irányító szerep a miénk. Itt tudással, 
tanáccsal, példaadással kell előljárnim'k. Az ügyet elő-
mozdító eszmét ö römmel kell fogadnunk, bárki től és bár-
honnan származzék is az. így szolgálatot leszünk Isten-
nek, k inek céljai megvalósításában munkatá rsa i leszünk, 
szolgalatot teszünk az embernek, akit elősegíteni, vezetni, 
oktatni, nevelni és nemesíteni hi tval lásunkká választottuk. 

Mindezek, ismételten hangsúlyozom, nagv és terhes 
munkák, de gyönyörűségesek. Csak leg ven köztünk egyet-
értés. így tiszteletben tar t juk a mások véleményét, .mások 
meg a mienket. így összetesszük erőnket s haladásunk 
biztos. Egy akarat tal munkál juk egymás jóllétét és bol-
dogulhatását . Ne tegyük rövid életünkét még küzdelme-
sebbé n civódás, az egyen ettem kedés, a h a r a g és bos'zú-
állás állal, hanem gondoljunk mindig arra , hogy embe-
rek vagyunk, Isten képét hordozzuk magunkban, hitval-
lásunk az, hogy egymást megértsük, jó és helyes irányba 
vezessük! 

H a d d jöj jön el közinkbe az egyetértiéis lelke, hogy 
tanítson nemes munkásságra, önzetlen fáradozásra , buzgó 
és ál lhatatos ki tar tásra , hogy ne csak magunkér t , hanem 
másokért is, különösképpen pedig az oly közintézmó-
nyékért is dolgozzunk, amelyek Istennek és emberinek 
egyaránt kedvesek. így építjük az egyházat, amelyből 
szellemi villálgosslág sugárzik r ánk , meleg szeretet árad 
szét, igazsálgérzet f akad és szabadság támláid. 

így a -békesség földjét szánt juk s az egyetértés gvü-
mölesét arat juk. K. /. 



Pataky László, Szentiványi Miklós. 

Gyászba borult alz uni tár iusoknak két elglyházklöre. Két 
oszlopos férfi, két vez|é!r emberünk gyors egymásutánban 
elhunyt. Két erős tag! elhunyta még1 ott is hézagot hagy, 
ahol sokan Vannak. Nálunk unitáriusokhál, ahol minden 
embernek több helyet kell betölteni, egy ember elhunyta 
is é rzékeny veszteséig!. 

őszintén sa jná l juk a Pa taky és Szentiványi családo-
kat, mer t tvláiratlanul lepte meg őket az erőben lés egész-
ségben levő, nem is olyan idős csíaliádfők elhunyta. Mély 
részvétünk enyhítse sajgó sebei kel. 

Az elhunyt tkjéjt férf i csupa tűz, csupa hév és nemes 
fiölliáaiigjoLáis volt miinjden közügybén. Pataky a megelőző, 
Szentiványi a [jelen országgyűlési ciklusbán viselt kép-
visel ő:sjé|glet, annak1 jeléül, hogy ők országos dolgok intét-
zíésére >is alkalmasok voltak. 

Pa taky Lálszló kiölzhliívatalt nem viselt. Tehetsegét a 
gazdaságban érvényesítette mint minta-gazda és mint a 
megyei közigazgatás tagja. Szimpatikus, kedves egyéni-
ségével közliszt el etet vizolt ki magának mindenhol . De 
leginkább lemezű lelvesztését a küküllői unfiltárius egyház-
kör, mer t szívvel, liéilekkél is tűzzél vett részit az egyházi 
közügyekben. Egyházköre emlék-alapot gyűjt nevére. Ez-
zel aka r j a leróni tartozását szolgál at aiéirt. 

Szentiványi Miklós ;a nagy kiterjedésű Szentiványi-
csallád legidősebb tagja volt. Sok ideig állott Háromszék-
fenegye élén, mint alispán. Kitűnő tisztviselő é,s lelkes; 
szónok volt. Érdeméit a legfelsőbb h el ven is méltányol-
ták1, királyi tahácsos:sjájg|gal lim telték k'i. » 

Nemcsak a kiét egyhái/Ji kör, hanem a magyar unitá-
rius egyház is so'kláiilgi fogja érezni e két jeles tagja elhunytát . 

* 

SzenliVIányi gondnokról meleg hangú megemlékezést 
kaptunk , melyből közöl jük: 

Akkor született, amikor a magyar szabadság és füg-
getlenség nagy eszmélje m á r érlelte a nemz!elt vezetőit nagy 
tetteikre. Akkor viégezte ble münklás életét, mikor a nem-
zetnek1 ja1 monarchia máisik részével és dicső német szö-
vetségesével újból fegyvert 'kellett fogni nemzeti létének 
és tekintélylének megóvására. Oh talán az is siettette n e m 
vlárt távozását, hogy egyetlen fiaörőköse, a nagyreményű 
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Gábor, a »viörös ördö|g|ölki«-inek nevezett hős honvéd hu-
szárok egyike, tiölbb sebbel térit vissza a dicső harcokból 
az apai h|á|zb!a! Ma m á r ;tudjuk, hogy a sebek komoly 
veszély 1 nem jlcletntefttek1, de az édes apának hazafias, 
szelíd, szeretettel ag|gődó Lelke t án igen megrendül t a b a r o 
képtelenné lett h ő s huszájr lá t tára . 

Az ősi njélVnek1 és dimernek méltó viselője voll szent-
iván i Szentiványi Miklós. Mint azok a régi bir tokos csa-
ládok, mint ré|g|i székely b i r tokos családnak sar ja , a me-
gye kormányzásában töltötte élete javakorát . Ha ladása 
igazolta, hogy a tradíció mellett tudása és hivatal szere-
tete is termlélszetsiziérüleg! vezet te e pályára. Humánus el-
járása , nemes lmla|g|atartása é:s kiváló szónoki képessége 
nagv mértékben hozzá já ru l tak ahhoz, hogy a megye első 
tisztviselői s'zjékéjt, a tekintélyes alispáni hivatalt méltó-
képpen töltötte be. 

Midőn ezelőtt ha t (élvvel nyugd'iíjba ment, érdemei el is-
in éréséül királyi tanácsos lett. 

A megyei poli t ikai életnek nyugdí jba vonuliáisa utá|n 
is vezére maradt . Amlellellt jó (gazda módjláira kezelte) 
birtokiát. ' ! 1 i j 1 

Közkedveltségé! éis tekintélyét beszédesen hirdet i az 
a körülmény, ho|g|y ezelőtt ké t évvel időközi Választáson 
az ilyefalVi Iklerület — ugjyszőlva akarata ellenéire — egy-
h a ngu lag kéipVisjelővé VálaisZto 11 a. 

Közéleti munlk|á|sislá|g|a mellett azoníblan mindig jutot t 
ideje egyházáért i s tenni és dolgozni. 

Szenti vlányi Müklóisban szerencsésen egVesült a me-
gyei, politiklai (éis eigyhlájzi vezér. Nemcsak az egyházkör-
nek volt é rdemes felügjyleliő gondnoka, hamelm a köri D á -
vid Ferenc Egyletnek1 is igazán buzgó elnöke. Egyházi 
teVékenySéiglén iéis büzlglósjágán má|s i rányú elfoglaltságá-
n a k a nyoma sohasem látszott meg. A gyűléseken ott 
volt mindenüítft. Talpraeset t elnöki megnyitó és bezáró 
beszédei felhanlgoltálk ia klöizönséget éls kel lemes benyo-
más t hagytak háltra. 

A Szentiványialk egyhálzunk tör ténetében is ősi idő 
óta az elsők kölzött foglalnak helyet. Ha elődeitől egyéb 
jó tulajdönslájgot n e m örökölt volna is Szentiványi Mik-
lós, mint az eigyhláízi ügyek i r á n t való fokozottabb íé)r-
deklődést, a büzlgló egyháziasságot, ugy is megérd emel né, 
hogy e helyen ;is l e ró j juk tiszteletünk (éls há lánk adójá t 
emléke iriájnt. 

Mi ugy láttuk, ugy ismertük, hogy Szentiványi Miklós 
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mindig liiv volt ,a reiái bízottakban,, aki örömmel tett jjót 
embertársaival . Kedves modorával léís nemes lelkületével 
észrevétlenül érdemelte kii sokak szeretetét és becsülését 

Példiáis családi életéivel boldog fészlket teremtett övéi-
nek. Hitibuz|g|ósiá|gíáival |éis egyházszereteitiével példát muta-
tott hitsorsosalnak. Eziéirt os:z!toz'ik az eigyhlálzkörrtek min-
den tagíja s azon ikliVül is sziámosan ia blánatos család 
fá jda lmában . Eziért öröikütjük meg nevét e lapokon is. 

Áldott lqgtyten eml|é|ke! 
Kovács Lajos. 

Istenről való ismeretünk. 
(Folytatás és vége.) 

Az Isten, szerintem. ;az egyedüli végetlen erő. Nincs 
erő, mely n e Tőle származolt volna. Ő egy végtelen erői, 
mely itt van ma közöttünk, a mi szivünkben, amely fenn-
ta r t ja |ai fa laka t [körülöttünk. Ő nem valamely távollevő 
lény, aki megteremtette a világot s aztán elhagyta azt 
s akit kiérni lehet, hogy lépjen közbe s Változtassa meg. 
Nem az, hanem olyan Isten, ki jelen van minden dolog-
ban, minden időben, teljesen jelein van oly módon, me-
lyet mi meg nem érthetünk'. Senkii ki nem fejezheti azt, 
de ml jelképezhetjük tatáin az által, h a testünkben levő 
saját lelkünk jelenlétéhez hasonlí t juk. Senki sem értheti 
meg azt, de én meg vagyolk győződve, hogy az én testem 
nem az lén egész lényem. 

Hogy éppen alz én Telkem, magam, hogy odatartozik az 
léin fizikai alakomhoz, a szervi rendszeremhez s agyvelő 
alkotmányomhoz, ié,n n e m tudom, de biztos vagyok iab-1 
ban, hogy itt vagyok s használom a testemet függetlenülj 
képességeitől és korlátozottságától. Amint én magam hasz-
nálom és egy ideig benne élek: úgy bizonyos alakban az 
örökkévaló Isten is lakik mindenben, minden anyagi iés 
minden szellemi dologbian, minden ember lelkében, min-
den ember testében, minden emberi dologban a fizikai 
viláig minden atomálban. 

Ennek az én Istenemnek van személyisége. Szivem 
egész erejével lázadok fel azon modern i rány ellen, amely 
azt mondja , hogfy az Isten nem1 személv. ő személy épp 
úgy, mint lelkem, amelyhez én viszonyítottam, személy, 
mely a r r a van rendelve, hog;v testemen 'kívül éljen. Ugy 
van, Isten személy, akiinek nincs alakja, kit nem lehet 
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meghatárol ni, vagy korlátozni és a ki nem ha lha t meg 
Milyen a .személyiség? H á t : erkölcsiség, tisztelet, igazságos-
ság, bizalom, türelem, szeretet. Fordu l j a tok ahhoz az em-
berhez, akiit legjobban ismertek e földön!, akiben legna-
gyobb bizalmatok van s megtaláljátok1 benne a finom 
tulajdonságok bizonyos összetételét. Ezek az ő személyi-
sége és az a személyiség valódi, legyen bár a n n a k tesjte 
körülte Vagy ne. Az Isten azon n e m ű személyiségéin ok 
van jelleme, ereje, szeneteltet, értelme, amely teljésén füg-
getlen bármely formáitól. Bármint gondolkozunk1, lehetet-
len, hogy felfogjunk lejgjy formát Istenről , de a személyi-
ség meg Van. Minden, amely lényegileg ar ra való, liogy 
itt személylyé tegyük, független m i n d e n formától . 

Tanulmányozzátok ú j r a Jézust, ha akartok tanulni 
valamit Isten személyiségéről. Jézus emberi lény volt. 
(') nem voll Isten. De az Isten személyisége benne voll 
nagyszerű egységben éis teljességben. Ő emberi töké-
lel esséig volt annyira , amennyi re mi el tudjuk képze ln i 
A följegyzés ék nem m o n d j á k ezt. Mi egyszerűen szerelt-
jük hinni, hogy ő emberi tökéletesség volt, hogy az ő (hű-
sége teljes volt, hogy az ő magját feláldozó aka ra t a töké-
letes volt, hogy tökéletes erkölcsi jel leme in imMi elha-
tá ro lásnak elrendezése végre dicsőséges volt. Csák tanul-
mányozzátok ezeket a dolgokat abban a tökéletes ember-
ben s meglát játok, milyen az Isten jelleme. Mindennek!, 
ami tökéletesen jó az emberben, az Isten természete egy 
részének kell lennie. 

Mi az emberi természetről való tanulmányt azon ér-
zésben végezzük el, hogy nekünk el kell sa já t í tanunk az 
Istentől az igazságot. Ő teljesen igazsájg és minden igaz-
ság benne foglaltatik az ő tökéletes lényeglében. Ha va-
laki valóban megérti az Istent, igazságra vezettetik ő is 
mely iglazsiág fennmarad miudörölkne. 

Istennek igazságosság! Ván az ő természetében. Nincs 
kísérletezés az erkiölcsiséjggel a tökéletes Istenben. Az IsL 
ten mindent igazságosan tesz kezdettől fogva. Minden Ő 
műve, bármifé le természetű alz', a lehető legjobb rnunkla. 
Minden az ő gondolata (melrt ndkütnk a személyiségről, 
mint gondolkozóról ikeil beszélnünk) igaz, tökéletest és 
Végső. i 

Ez a személy, az örökkévaló szeltem1, a mi Atyánk^ 
a mi Is tenünk (minden isíziol -'nein megfelelő) igazságos, 
teljes és tökéletes. Nagyon nehéz dolog az emberiekre 
néizve, hogy megpróbá l ják meghatározni az Isten igaz-
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ságlát. Az embereik közül némelyeknek legfőbb hibái a 
múl tban onnan származtak, hogy az igazságról való s z i m 
giéiny fogalmaikat n e k i tulajdonítot ták. Nekünk nem kell 
ezt tennünk, mert mi mondha t juk , hogy az Isten igaz-
ságos, b á r 'milyennek látszassák Ő. Mi azért vagyunk, 
hogy p róbá l juk megérteni Istent éis igy amennyire tehet-
jük, kitalálhatjuk micsoda az igazság. 

St. J o h n Charles után angolból: 
Fazakas Lajos. 

A külföld. 
Ez a leviél Rigó Mihály magyar hilrokontól amerikai 

Monacab'él jött. Az Unitárius Közlöny dolgában ir. Ugy 
látszik, nehezen tudunk1 mi összckötteliést tartani fenn a 
k ivándorol t atyafiakkal, mert a beküldött cimek nagyon 
bizonytalanul és h iányosan vannak írva. Egy másik nagy 
baj , hogy ők sokat vándorolnak ott is. Azt í r j a : Sikerült 
leviélileg kitudnom, hogv a közlönyt Ajtai János h.-almási 
tisztelendő ur rendel te meg a címemre.« »Ha ill Ameri-
káiban volna olyasmii folyóirat, nagyon pár tolnám, de saj-
nos, litt az unitárius vallást a magyarok nem ismerik. 
Mert a ímliig vannak itt sok slzáiz r. kath., ev. ref. és más ma-
gyar egyhálzak, addig itt Amer ikában miéig egy vándor 
uni táHus papnak sem lehet h i ré t hallani. No, de úgy is 
van dolguk itt a m á s felekezetű papoknak. Igen tövises 
az u t jok itten, mer t mondhatn i emberfeletti munká t kell 
hogy végezzenek' és talián az r i a sz t j a vissza a magyar uni-
tárius papokat attól, hogy méig meg sem kisérti egy sem, 
hogy á t j ö j j ö n szerencséit próbálni.« 

»Csodálom, hoigy ;a letűnt századokkal a dicső Dávid 
Ferenc 'buzgó követői ennyire megváltoztak. Mint fenti 
is ir tain, más felekezetű papok bármennyi t is küzdjenek, 
de mégis sok akad közülök, aki vállalkozik egy-egy ma-
gyar kolónia szervezésére és ha fáradságoknak más gyü-
mölcse nincs is (ami gyakori) , de megvan a dicsősélgl, 
hogy a Magyarokat, n e m csak a sa já t felekezetű eket, ha-
nem a rokonokat |is össze tud ták fűzni s egy táborba 
Indiák tömöri leni. 

H a n e m itt igaz, hogy ngv van, amint Magyarországon 
m o n d j á k : szegény ,az ékklézsia és a pap harangoz, még 
talán olyan is akad', aki ezt megteszi. De én m á r láttam 
re fo rmá tus templomokban, hogiy a palp éneket diktál, ve-
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ziérel, orgonál (éis prédikál. Más! szóval kiét ember egy? 
személyben. A magyar munklásnép igen nehezen t anu l 
angolul, ennélfogva sokszor r á van utalva olyan ember 
tanácsaira, á ki az amerikai törvény ©kiejt és viszonyokat 
ismeri és tolmácsolja. 

. . .Azoknak , akiknek anyagi helyzetei gyengék, díj-
mentesen adnak tanácsiot és segítségét és főképp ezáltal 
nyer ik meg a népsze rűsége t . . . Én csak' az itteni tapasz-
talataimat í r tam s amit í r tam, az igaz i s . . . Igazán saj-
ná la t ra méltó, hogy itt a szabad Amerikában, ahol tel jes 
valLásszabadsáig és szabadság van, a magya r unitáriusok-
nak nincs csak egy vezérük is. 

Rig\ó' Mihály, 
A mi hű és körül tekintő hívünk leveléből ennyit az 

é rd elli elteik figyelmébe a ján lan i , jónak láttuk. Hálha va-
íamelvik i f jú lelklészben vagy növendékben fölébred a buz-
góság és vállalkozik az első magyar-amerikai uni tár ius 
lelkész büszke cini el megszerezni. 

Egyházi és iskolai mozgalmak 

Lesz főtanácsi ülés. Az E. K. 
Tanács az E. Főtanácsot novem-
ber 29-re összehívta Kolozsvárra. 

Főiskolánk épülete a beteg katonák 
kórháza lett. Sokan nyertek benne 
gyógyulást, de még mindig nagy 
szükség van rá. A betegek száma 
mindig felül van négyszázon. Ta-
nulóink közül csak a teologusok 
laknak benn, s a tanítás a tanári, 
dékáni és olvasó szobákban foly 
nagy nehézségek között. A gym-
nasiumi tanulók tantermeit a régi 
iskola néhány szobájából állítot-
ták elé. A hajdani levéltár sötét 
szobácskája a tanári szoba, s a 
régi fizikai szertár az igazgatói 
iroda. A tanulók lakást a vén 
redutban kaptak. Ez azért neve-
zetes, mert a 48—49-iki nemzeti 

harc ideje alatt is ott laktak volt 
az ittmaradott tanulók. 

Házasság. Utólagosan értesültünk, 
de örömmel jegyezzük föl, hogy 
Benke Elek székelykereszturi adó-
tárnok afia a nyáron házassági 
frigyre lépett Benczédy Erzsébet 
siménfalvi áll. tanítónővel. Kívá-
nunk nekik állandó boldogságot. 

Teologus ifjaink a tanév elején 
jelentkeztek katonai szolgálatra, 
de egyelőre a mentő munkánál 
vették igénybe, most a kórházi 
segédkezésről foly a tárgyalás. 
Ezek a lelkes székely ifjak sze-
retnének nagyobb áldozatot hozni 
a hazáért, s ugy látszik, hogy az 
erősebb szervezetüeket csak az 
nyugtatná meg, ha mint önkén-
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tesek beléphetnének a katonai 
sorba. 

Gondnok választás. Az E. K. Ta-
nács fölhívta a küküllöi és há-
romszéki köröket, hogy a meg-
üresedett gondnoki állásokat vá-
lasztás utján töltsék be. 

Az űj nyugdíjtörvény, mely a fő-
és középiskolai tanárokra vonat-
kozik, f. évi szeptember 1-én 
életbelépett. Nagyfontossága ab-
ban rejlik, hogy a középiskolai 
tanárok szolgálati idejét 35 évre 
terjeszti ki és a teologiai taná-
rokat is fölveszi az intézetbe. A 
tanulók után az eddigi 6 korona 
helyett 12 kor. évi járulék fize-
tendő. A 25—30 év közötti gymn. 
tanároknak és a teologiának 
egy év alatt nyilatkozni kell, hogy 
az új törvény szerinti nyugdíj-
intézetbe szándékoznak-e belépni. 

Az ünnepharniadnapja az erdélyi 
részekben jövőre is ünnepnek fog 
maradni, mert az egyházkörök 
többsége ragaszkodik hozzá, de 
az kívánatos, hogy a harmadik 
napi ünneplés új tartalmat kapjon 
s a mai kor szellemének meg-
felelőbb legyen. 

A Dávid Ferencz dévai emlékima-
házra Amerikában St. John, 
Gannett és Wendte barátaink gyűj-
tést kezdettek. Szeptember 17-ről 
nyugtázzák az eddigi eredményt, 
összesen 834 dollár öszzegben, 
ami 4000 koronánál többet jelent. 
A pénzt kamatozásra elhelyezték, 
mert azt hiszik, hogy a tervüket 
a háború hosszú időre meg-
akasztja. Idővel újból fölveszik 
az ügyet, de az adományokat 
továbbra is elfogadják. 

A jó gyermek könyve a 2-ik elemi 
osztály számára csinos kiállítás-
ban, képekkel díszítve megjelent 
és kapható lapunk szerkesztőjé-
nél 50 fillérért. Postán küldve 58 
fillér. Nemcsak iskolai, hanem 
házi használatra is célszerű. 

A Kolozsi Unitárius Egyházközség-
ben az 1913. évben a következő 
kegyes adományok tétettek: Özv. 
Kun Ádámné a templomi szószék 
körül egy díszes drapériát készít-
tetett 80 korona értékben. Kiss 
Sándorné Papp Erzsébet egy ke-
resztelő kannát adományozott 20 
korona értékben. Ifj Kozma Pál 
több izben az egyházi telkekre 
porondot adományozott 10 kor. 
ért. Templomperselyben D. F. 
életrajzára összegyűlt 12 korona. 
Kolozsi Hitelszövetkezet templom-
javításra adott 100 kor. Urvacsorai 
kenyeret és bort adományoztak: 
Székely László, ifj. Kozma Pál, 
Kiss Sándor, Pál Mihály, Székely 
Mihályné. 

Ez adományokért ez uton is 
hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

Kolozs, 1914. 
Kiss Sándor, Székely Mihály, 

lelkész. gondnok. 
Uj pap. A főtiszt, püspök ur 

Komjátszegre (Tordaaranyos m.) 
rendes lelkésznek kinevezte Bálint 
Albert lelkészjelöltet, szép remé-
nyeket füzünk pályájához. 

I Sharpé Emily'j az a jóságos nő, 
aki a Channing Housot alapította 
első helyen unitárius papok leá-
nyai és magyar leányok számára. 
Ritka szép és hosszú életét csön-
desen bevégezte, örökre elszen-
derült. Sok magyar nő áldja em-
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lékét. Arcképe az elnöki szobát 
disziti. 

Levél a harctérről. 1914. okt. 13. 
Édes jó Szülőim! Párolgó thea 
mellett egy barátságos lengyel 
birtokos vendégszeretetét élvezve 
irom e sorokat, értesítve, hogy 
3 napos, folytonos esőben, vég-
telen sárban, naponként reggeltől 
estig tartó menetelés után, a leg-
jobb egészségben és ruganyosság-
ban vagyok. Hálát adok az Isten-
nek, hogy ily szivós ellenállást 
adott. Kedélyünk kitűnő, ma zon-
gora mellett még nótáztunk is. 
Az oroszokat nyomjuk, nemso-
kára ki lesz takarítva Galícia. Ma 
este 5000 foglyot hoztak, részle-
teket én is láttam. A vidéken 
igen sok kárt okoztak az oroszok, 
minden városban lehet látni le-
égetett házakat és kastélyokat. 
Az ezred orvosfőnöki teendőit át-
adták nekem, miután tegnap a 
törzsorvos megbetegedett. Tegnap 
Rzezsof városban voltunk és dél-
után a piacon levő templomban 
vecsernyét hallgattam. Elemér. 

Köszönet. Ifj. Darkó György és 
neje Incze Anna nagyajtai lakósok 
egyházközségünk javára 500 kor. 
alapítványt tettek. Miután Isten 
gyermekekkel nem áldotta meg 
házaséletüket, ily módon kívánták 
egyfelől nevöket megörökíteni az 
egyházközség történetében, más-
felől pedig belső emberek részére 
biztosítani azt az összeget, me-
lyet életükben kepe címen fizet-
nek, sőt annál többet. Ez az ala-
pítvány nemcsak az egyházhoz 

való ragaszkodásnak és a jövőre 
irányuló előrelátó gondoskodás-
nak, hanem a belső emberek iránt 
való szeretetnek és tiszteletnek is 
szép bizonysága. Az is marad 
örökké. Hirdetni fogja, hogy akik 
életükben minden alkalmat fel-
használtak arra, hogy hitbuzgó-
ságukat tettekben mutassák meg, 
halálukban is méltók az emléke-
zetre. Isten tartsa meg példás 
életüket még sokáig minden ne-
mes ügy javára. Fogadják az 
egyházközség hálás köszönetét 
ez uton is. 

Nagyajta, 1914. október hó. 
Kovács Lajos, 

lelkész. 
Háborús időkre! Kis imakönyv 

harctéren lévő katonáknak. Irta 
Uray Sándor református lelkész. 
Ára 20 fillér. — Imádkozzunk 
szeretteinkért! Imák háborús idők-
ben otthon maradottak számára. 
Irta Lengyel Gyula református 
lelkész. Ara 20 fillér. — Isten 
keze a világháborúban. Egyházi 
beszéd. Irta Prőhle Károly evan-
gélikus lelkész. Ára 20 fillér. — 
Haza védelme. Ének, imádság 
prédikáció. Irta Kimer A. Berta-
lan, Ára 40 fillér. — Haypál 
Benő: Egyházi beszéd. (Jövede-
lem a hadsegélyző' hivatal ma-
gasztos céljaira.) 30 fillér. Kap-
hatók Kókai Lajosnál Budapesten, 
IV., Kammermayer Károly-utca 
3. sz. alatt. Célszerű levélhez 
mellékelt bélyegekben beküldeni 
a kívánt könyv árát. Portóra 20 
fillért kérek. 
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A dévai Dávid Ferencz imaház aranykönyve. 
Nyolczadik közlemény. 

80. Szjéjkiely Mózes Déva 476. sz. ivén 145 K. Zsakó 
Gyula jogjgyakornok, Kolozsvár 10 K, Dietz Miklós főmér-
nök Diéivia 10 K, dr . Vernes Istvián kir. ügyész Bras!s|ó 
20 K, Dévai főreál iskola [önképzőköre II. rész 20 K, dr. 
Zsakó Istvjáín kórhlájzji főorvos I)icsőszentlmárton 10 K, 
Dévai I p a r b a n k Részvénytársaság, 30 Iv, Dévai Taka rék -
pénztár Déva 40 K, Boros tyán Béiláné 5 K. 

81. Albert Dénes magánzó Kolozsvárt , Postaker t -u tca 
116. síz. iv. 100 K. 

82. Győr fi I stván ig. lanitó Ho mo ród szentmár ton, 
38. sz. iv. 9 K. Győr fi Istyájn ig;.-tanító Ho moródszenÍJ-t 
mar lon 4 K, Sándor Kálmánnié Ab ástál va, ref. 4 K, Győr-
f iné Ho m o ródszenftmár 1 on 1 Iv. 

83. Piéter La jo s un i tá r ius g|imn. t aná r Székélykeresz-
tur, 105. sz. iv, 12 K 04 f. Pjéter La jo s g|imn. t aná r Szé-
kelykeresztur 5 K 04 filliér, Pé ter L a j o s á é tanáirné 5 K, 
Piéter Jiános áll. taníitó 2 K. 

84. Nagly La jos t o r n a t a n á r Székely keresztúr 100. szl 
iv 2 K. ,' 

85. Özv. Sikó Eleknlé I l o m o r ó d u j f a l u 5 K. 
86. Schulek Gélza ügyvéd Budapest , TrombiLás-utca 

21. sz. 15 K. 
87. Székely L|á|sZlló ny. un i t á r ius lelkész T o r d á n 64. 

sz. ivén 79 K. Sziéíkjely László lelkész 50 K, Albe r t f fy 
Jenő irattjárnok 10 K, J akab Elek iktató 2 K, Balla József 
róm. ka th . viárrnL iiriodati's'zt 2 K, ifj . Zalányi Samunó szül. 
Gönczi I lona kereskedő 1 Iv, Gönczi Miklós szí jgyár tó 1 K, 
Horvá thy Józsefnél ke reskedő 2 Iv, Gönczi Testvérek 1 K, 
Mi'klóiS Fe rencné b i r tokos 2 Iv, Sipos Gábor 2 Iv, Dénes 
Sjándorné Nagy: Teréz 1 Iv, Borbély N. Miklós b i r tokos 
1 K, Alber t f fy Ibolylka róm. kath. tanuló 1 K, Alber t f fy 
P i roska róm. kath. tanuló 1 K, Székely Testvérek 1 Iv. 

88. Nagly Jenő kör jegyző Jobbiájgyfalva 296. sz. iv; 
6 Iv 50 f. Nagiy Jenő kör j egyző 2 K, id. Nagy La jos 20 f., 
id. Balog György 10 f., Balog János , id. ÍBalog József, 
ifj. Balog György. Fazakas M. József 20—20 f., Szabó Já-
nos 30 f., Nagy Sándor 16 f., László Ferenc, Kiss Al-
bert , Szász Lajos, id. Fazakas Gyöírjgy, Kocsis Sándor , 
Incze M. József, Balájzs György,^ Kocsis József 20—20 f., 
Száltelekii J á n o s 34 f.;, földészek, T i m á r Jenő segéd jegyző 
1 Iv, Déines Sándor 1 Iv. 
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89. Egyed Ferenc ny. pap SziéiklelyudVarhely 33. sz. 
iven 50 Iv. Eigyeid Ferenic ny. pap 20 K, Egyed Balázs 
dr. JkórliájZjL o rvos 30 K. 

90. Csjfó Salamon tanjáir Kolozsvár, 6. sz. iv 77 K., 
Csií'ó Salamon tanjár 20 K, Első m a g y a r ált. biztositól 
30 K, Finta József 2 K, Eendvay Emi l 10 K, Kolozsvári 
Kereskedelmi b a n k Rjé;S|zvény;Lrá|rsasiág: Kolozsvár 10 Iv, jNépr  
bank Részvénytá|rsiasájg Ivo lozsvár 5 K, 

91. Dr. Feríencz József tő l adomány 100 Iv. 
92. Vaska Bélától Kőkös 67. és 375. slz. iv 48 K 60 f. 

Uni tár ius Egyliiá)zklözs|ég 20 Iv, Vaska Biélia lelkész 2 K, 
Nagy József gondnok 1 Iv 50 f., Nagy Biá(lii!ntnéj 50 f., 
Sigmond S|á|ndor 20 f., Djénes Albert 50 f., Sigmond Balázs 
10 f., Toók Domokos, Sigmiond Márton, id. Nagy, Ferenc, 
Szakács András. Jósa Károlyné, Nagy József Á. 20—20 f., 
Fűzi Sándor, Tó th Lőriníc, Vas István 10—10 f., Kilyjéni 
András, Kilyjéni Mózes 20—20 f., Siigmond Béla 50 U 
Toók Ferenc 20 f., Reznek Is tvánné 10 f., Toók József 20 
f., Serester Ignjác 1 K, Toók Mózes, S igmond Sándor !60— 
60 f., id. Kőkiösi József, Bar tha Károly, Fűzi Mihály, Kő-
ikiöisi Mózes, ifj;. Kökösi Józlsef, Nagy Mózejs 20—20 f., 
Najgy Barábiásn|é 80 f., Nagy József 1 K, Plugar Gyiörgy-
nió 50 f., Kiökíösii Károly 40 f., Orbók Fe renc 1 K, Orbók 
La jos 40 f., löizv. Kiss Mózesné 1 Iv, Sigmoiid F e r e n c 40 f., 
,id. Sigmond András 10 f., Kilyjéini József 1 Iv, Molnár La-
josnié 20 f., Sigmond L a j o s í Iv, Sijginond György 60 f., 
Reznelk Kiároiymé: 20 f., Orbók József 40 f., Győrbiró Dá-
niel, Fűzi J ános 20—20 f., Kovács J á n o s 40 f. földmive-
sek, Tel man I m r e k|imiérő 1 K, Zsigmond Dániel 1 K, Sig-
mond Gábor, Nagy Zoltán 20—20 f., Petrovitz Pál 1 K, 
Najgy Dániel, Nagy Tamás , i f j . Virág János, Földes Jáh 
nosnié 20—20 f., Toó'k M,á{rton 40 f. .földművesek, Bedő 
Imre taniitó 1 Iv 50 f., Nagy Lajos 1 K, Bencze István 
40 f., id. Naigjy Andriájs 20 f., föidmíiyeselk. 

93. Bölönii Vilmos unitájrius Mkléisz Széikely udvarhely, 
29. sz. liv, 20 Iv. Bolönji Vilmos un i tá r ius lcíkéísz 10 K, 
Uni tár ius Egyházközség 10 Iv. 

94. Iszlaíi Giábor u r a d a l m i inté|ző Arad, 35. sz. iven 
10 K. Isizlaii Gábor u r a d a l m i intéző 5 Iv, Iszlai Kálmán 
tanuló 1 K, Iszlai Dezső tanuló 1 K, Romáin Jóska gjinin. 
tanuló 1 Iv, d r . Albisá Ákos 2 Iv. 

95. Árkosi Biéila kir. 'bláliyataniájcsos Selmecbánya, 119. 
sz. iven adomláiny 10 Iv. 

5743 



Az e\g\i)let $é\rizlá\i*á)lm a folyó élv június 20-tól október 
2l-ig rendes tagságii di jat fizettek: I,en.gyel Ferenc Piski, 
Darkó Sándorné Torda, F a / a kas Péter, dr. Benedek Mik-
lósíné Kolozsvár, Pap Pál Kobját falva 1914-re. László Dá-, 
niel Abásfalva 1911—1915-re, Kisgyörgy Imre iés Berei 
Mózes Kissolyhios 1914-re. 

Előfizetői dijíat fizettek: Marosi József Fadd, Jakab 
János Szásznádas, D;i!m|ény Zsigmond Ve esés, Fazakas Fe-
renc Kolozsvár :1914-rie. ' 

Alapitól dijban fiizetqtt Wéress Siándor Kolozsvár 
100 korona. 

A foglarasii fíiókégylet pénztárába fizettek: Orbók Já-
nosnjéj, Patakfalvi Zsigmond, Dénes János, Antal Lőrinc, 
Vass Domokos, TiőlyjiiSji Lőrinc, Fekete József, Mérész Jó-
zsefmiéi, Orosz Jáhosné, Kiss Jiános, Kiss István, dr. Kiss 
Jenő, Jancsó Margit, Szentpáli Gyula, Gergely Áron, Ár-
kosi Tamíás, Molnos Lajos, Kálmán Dénes, Kész Józsefné 
é s Markovliics Jiáinosnéi. 

Az U. Iv. qéiljaira ajándékozott Gáli József Reesenyéd 
1 K 40 f.-t. Fo,giadja az egylet köszönetét. 

Kolozsvár, 1914. ié̂ i október hó 21-én. 
Gál fi Lőrinc, pénztárnok;. 

Egyházi, iskolai és mindennemű nyomtat-
ványokat azonnal készít az 

Egyesült Könyvnyomda R.-T. 

Kolozsvár, Ferenc József-ut 85. Telefon 856. 
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Egyesült Könyvnyomda K.-t. 
Kolozsvár, Ferencz lózsef-út 85. sz. 
Ajánlja modern újdonságokkal, hangjegyek-
kel, szedőgépekkel és a technika legújabb 
vlvmányu gyorssajtóival felszerelt müinté-
zetét iskolák, egyházak, egyesületek, intéz-
mények, magánosok, ipartelepek, keres-
kedők, gyárak, gazdaságok, pénzintézetek, 
stb. részére szükséges mindennemű nyom-
tatványoknak Ízléses kivitelben való gyors 
előállítására. Egyetlen megrendelés, legyen 
az a legkisebb vagy a legnagyobb, min-
denkit meggyőz az árak rendkívüli olcsó-
ságáról s a munka kifogástalanságáról.— 

H i B B i i a i i B i e B i i i i i i G B i a i i s a i a i 

Ú j d o n s á g o k ; 
A kálvinizmus lényege. 

Irta: Dr. Kuyper Ábrahám. Fordították: Csűrös 
József, Czeglédi Sándor. Bevezetéssel ellátta: 
Sebestyén Jenő theol. m.-tanár. (A Kálvin-Szö-
vetség kiadása.) Ára K 3 50 

A keresztyén liturgia fejlődésének s mai 
reformjának rövid áttekintése. II. kötet. 

Irta: Dr. Nánássy Lajos. Ára K 1*20 

Obscurus emberek levelei. 
Epistolae obscurorum virorum. Ford.: Barcza 
József. Ára K 4 — 
Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV, Kamermayer Károly-utca 1. 

Nyomtatatta az Egyesült Könyvnyomda részvénytársaság Kolozsvárt, 




