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TAVIR}\TOK 

XXVIl. 

Bakwy Sándo?' j'ef. püspöktől, 

Méltóságos Ferencz József püspök urnak 
Kolozsvár. 

Testvéri szeretettel üdvözlőm unitárius testvé
reink ünneplő közönségét. lsten kegyelme szentelje 
meg az ünnepeket és ünneplőket, áldja meg a mun
kásokat és munkájokat. Baks8Y ,'ándor, duna
melléki püspök. 

XXVIII. 

Dl', Ej'őSS L ajos j'ef. piispölctől, 
• 

Méltóságos Ferencz József unitárius püspök urnak 
Kolozsvár. 

A keserü harczokban kapott sebekre gyó-. 
gyitó irt a szeretet keze köt s az idő lassan-lassan 
betölti a mélységeket, melyeket a szivek között a -
gyülölet ásott. A tiszántuli magyar kálvinisták nevé
ben Mélius Péter székéből Krisztusi szeretettel 
üavözlöm a Dávid Ferencz , emlékére egybegyült 
magyar unitáriusokat. Dr. Erőss L ajos, református 
püspök. . 



, 

• 
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XXIX. 
D ,.. TeutRch ji!ri.'lye" ág. h P"' . piif'p ""lctö/' . 

Főtisztelendő Ferencz József unitárius püspök urnak 
Kolozsvár. 

A Oustáv Adolf Egyletnek Segesvárt egyidejüleg 
tartandó ülései által sajnálatára akadályozva a Dávid 
Ferencz püspök 400 éves 'évfordulóján rendezett 

. magasztos emlékünnepélyen személyesen résztvenni , 
a legszivéfyesebb szerencse és áldás kivánatait jut
tatja kifejezésre Magyarország erdélyi részeiben levő 

ág. hitv. ev. országos egyház püspöke: Dr. '1 eutsch 
• 

, 

• 

Prigyes. ' 
• XXX . 

Da"ányi Ign~cz ny1lg. m,';'ziszte,', ,·ef. e.'!yh. főgon do 

noktól. 

Méltóságos Ferencz József püspök urnak 

Kolozsvár. 

Az unitáritls egyház megható ünnepélyének ke
gyeletes érzelmeiben a messze távolban is lelkileg 
testvéries részt vesz: Darány i 19mícz . 

XXXI 
• 

Zsilinszky lIIihálj; nyu.'!. 'állam/i t/cá", ág . h. ev. egyh. 
fő.'! ondnoktól. , 

Ferencz József püspök urnak 

Kolozsvár. 
T~volban is veletek ére.z és ·ünnepel hived: 

Zsilinszky. 
, 

• 

• 
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XXXII. 

A pozsony': ág. h. ev. theol. akadémiátál. 

Unitárius Kollégium 
, Kolozsvár . 

Az ünneplőket szivből üdvözli a pozsonyi theol. 
akadémia. 

, XXXIII. 
• 

jJfolná,' Vikto,' állcuntitkáTtól. , 

Méltóságos Ferencz József püspök urnak 
. Kolozsvár. 

Dávid Ferencznek a magyar unitárizmus meg
alapitójának és első apostolának születése négy
évszázados . évfordulóján gondolatban meleg érdek
lődésseI veszek részt e jelentős nap ünnepségein és 
üdvözlőm méltóságodban egyházának összes hiveit. 
Moln ár Viktor, államtitkár. . , 

, 

XXXIV. 

SZ'vacsinn G ézn K olozsvá" ,,,á,.os polgá,·meste1'étől. 

Méltóságos Ferenct József püspök urnak 
. Kolozsvár. 

A nagy vallásalapitók, tartozzanak bármely hit
felekezethez, az egész müvelt világ tiszteletére és 
hálájára érdemesek, mert mindnyájan örök igazságo
kat hirdettek és az emberiség lelki boldogságára töre-

6 

• 

• 
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kedtek. A vallásos érzésnek ezen a kegyeletes .ünne
pén, midőn a magyarországi unitáriusok Dávid Fe
renez nagy vallásalapitójuk születésének 400 éves 
évfordulóját a világ minden részéből egybegyült 
hivekkel ami szeretett városunkban, Kolozsvárt, ünnep
lik, a távollét nem foszthat meg engem attól az 
örömtől, hogy az együtt érzésnek és együtt ünnep
lésnek városunk nevében kifejezést ne adjak, ezért 
arra kérlek méltóságos uram, hogya kegyeleti ünnepre 
egybegyült hiveid előtt fejr:'zd ki Kolozsvár város 
távollevő polgármesterének tiszteletteljes üdvözletét 
S zvacsillR. Géza, polgármester. 

XXXV, 
, 

Pe1'~zel Jie1'encz és n~iétŐl. 

, 

Ferencz József püspök urnak 

Kolozsvár. 

Szomoru gyászunkban is meghatva gondolunk 
most Kolozsvárra és Dévára, lelkileg az egész gyü
lekezettel együtt ünnepelünk. Perczel Fe rencz és 

XXXVI 

Csiky K dtmci:wét61, • 

A magasztos ünnepélyt üdvözli a távolból: 

Csiky J(úlm álln p . 

• 



, 
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XXXVII. 

László D omokos k~,ltu?·mé1"nöktől. 

Unitárius Egyház 
Kolozsvár. 

Testben az ünneplők közül kiszakitva, lélekben 
köztetek ünneplem én is Dávid Ferencz dicső vé~

tanu nak 400 év multán mind nagyobbra nőtt emlé
két. László Domokos, kulturmérnök. 

XXXVIII . 

.iJfm·cziny tanártól, H elgolandból. 

Éljen, növekedjék, virágozzék az erdélyi unítá
riusok egyháza, ezt kivánja a négyszázad os emlék-
ünnepre professor Merczing . 

• 

----

• 
• 
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