
I R O D A L O M . 
Vári Albert: „Bibliai képek az újszövetségből". Kis 8° 94 

old. 1937. II. kiadás. 
A középiskolák II-ik osztálya részére irott, bibliai képekkel 

és Palesztina térképével illusztrált tankönyv Il-ik kiadása megje-
lent. Kapható az Unitárius Iratterjesztőnél. Ára 20 lej. 

Szent-Iványi Sándor: „Dávid Ferenc és a tömeg" (Tö-
meglélektani tanulmány). Kolozsvárt, 1937. 8 19 old. 

Mint a Ker. Magv. füzetei c. sorozat 22. száma jelent meg 
csinos kiállításban Szent-Iványi Sándor fenti tanulmánya, mely 
Dávid Ferenc egyéniségét a lélektan segítségével új oldalról vilá-
giíja meg. Hasznos és tanulságos olvasmány. Kapható a szerzőnél. 

Szentmártoni Kálmán : „Gromo, János Zsigmond testőr-
kapitánya új megvilágításban". Kolozsvárt, 1937. 8° 22 old. 

János Zsigmond életrajzának jeles irója különlenyomatban is 
megjelentette fenti érdekes tanulmányát, mely folyóiratunk f. évi 
utolsó két számában jelent meg, melyben nagy felkészültséggel uta-
sítja vissza azokat a ráfogásokat, melyekkel a jeles fejedelem történelmi 
egyéniségét meghomályositani akarják. Ez a „Ker. Magv. füzetei" c. 
sorozat 23. száma. Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 20 lej. 

Jakab Elek élet- és jellemrajza. Az Unitárius Irodalmi 
Társaság Dr. Ferenczy Géza elnök által kitűzött pályadíj mellett 
kétszer hirdetett pályázatot „Jakab Elek élet- és jellemrajzá"- nak 
megírására, különös tekintettel munkásságának unitárius vonatko-
zású jelentőségére. A kétszeri pályázat eredménytelen maradt. 
Ezért Dr. Gál Kelement bízta meg a Társaság a mü megírásával. 
Amint azt már jeleztük, a munka készen van. Már a kézirat a 
nyomdában van. Terjedelme 12—13 nyomtatott ív lesz. Dr. Gál 
Kelemen előfizetési felhívást bocsátott ki. Ára 120 lej, bolti ára 
150 lej lesz. Felhívjuk olvasóink figyelmét e felhívásra s a ma-
gunk részéről is kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak az elő-
fizetők sorába. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
Olvasóinknak és előfizetőinknek a közelgő karácsony alkal-

mából kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk. 
A F ő t a n á c s ez évről e l m a r a d . A f. évi Főtanács ideje 

december hó elejére volt tervezve. Azonban a közbejött országos 
képviselőválasztások miatt az egyházi vezetőség elhalasztotta. Meg-
tartása idejéről későbben fog határozni az E. K. Tanács. 

Gvidó Béla — a dicsőszentmártoni unitárius egyházközség, 
egyházi életünk eme markáns egyénisége 50 éves papi szol-
gálatának évfordulója alkalmából november 14-én szépen sikerült 
ünnepélyt rendezett, melyen részt vett Dr. Boros György püspök 
is. Nem szükség különösebben mélíótni Gvidó Béla egyéniségét, 
43 évi esperesi és 50 évi lelkipásztori működését. É'ete nyitott 
könyv s neve fogalommá vált egyházunkban, melyben hosszú időn 
keresztül, mint közügyigazgató, a rend, a törvény és fegyelem őre 
volt. Egyházközségére és a küküllői egyházkörre rányomta egyé-
niségének bélyegét. Az ünnepélyen kifejezésre jutott sok sok üd-
vözlet szépen világította meg sokoldalú munkásságát. Életének 
belső tartalma is méltó külső keretéhez. Mi is szeretettel köszönt-
jük az 50 éves határkőnél s Istenünk gazdag áldását kérjük to-
vábbi életére és munkásságára. 

Dr . Ferenczy Géza egyházi főgondnok a budapesti Dávid 
Ferenc Egyletben október 20-án szép és előkelő gyülekezet előtt 
érdekes felolvasást tartott az unitárius irodalom kérdéseiről. A fel-
olvasást mai számunkban egész terjedelmében közöljük. 

É r t ékes a d o m á n y M a g y a r o r s z á g n a k . A francia kormány 
tizenötezer könyvet ajándékozott Magyarországnak. A könyvsoro-
zatot Magyarországon állították össze s tekintettel voltak a köz-
könyvtárak s a tanulni vágyó főiskolai ifjúság tudományos szük-
ségleteire. Minden magyar csak hálás köszönettel gondolhat arra 
a Franciaországra, mely félretéve a politikát, csak az emberi szel-
lemi erők értékeinek emelését tartotta szem élőit gavalléros cse-
lekedetével. 
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