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Magvető. 
.Aldk 'elnok k~"nJhw"'táS$.llI, naw 
OrtImmtl onlnak.· Zsolt CXXVI. ~ 

Volt nekem egy kis kertem, valahol m~ssze, vabhol rf~n; gyepigyakkal kö!ülkeritve. 
utpen, csinos.an rendben tartva. Mogyoróbokrok szegély~ttk. Fiatal gyiimökslik sorakoztak benne, 
egymással nem~ v!'r,;enyre kel~, mint egy jór fegydmezett katonai csapat Amikor I na pkirály 
kiadta a par;o.ncsol. elkezdettek nlgyezni, bimbóm;, virágot ni, levelezni, gyümölcsömi . . . Min
dent a mag~ idejében. Valósiggal olyan volt az, mini eJO' kis földi paradicsom. Öröm volt benne 
jirni-kdni. Öröm volt - nézni. miktnt enl!edclmCSked'k a legparinyi bb .tg_bog is 3 benne rejlő 
nemes fultőnnek. amely ól fokozOli munkára sarkal ja. Ö rö m volt benne mun kálkodni is ; me rt 
hi>ttn a jákat nekem keltett gondwnom, a vdemény(s, vlrigO$ t1bl ákat nekem kenetl fe lás nom, 
$ J. előkeszitenem.lIyenkor. munka közl>en, mi ll'en jól eseti löhekin te nem a liMI kék 

I édes atyai Oo~dvi$elés ragyogon !elém. " Iilyen jól eseU a YereMke~és 
amelyet angyali kezeir kénitel!ek számomra. !os milyen jó! esen 

a nYUI/.t..tÓ ;ilom. Mondha tom, CSólk u lehet igazán boldog, 
ntl ~l. ott munkálkodik, s olt hajlja le fejét egykor örök pihe

a görö ngyöt I Azt al igazi drága·gyöngyöt, amelynek ugyan nincs 
, éleladó lorrl.sa, rokon i Sttl"t'tete, tveuedek óta kiprób<lU htÍstge, 

i kincsén~1. 6 még soha senkit meg nem csalt /I\~ csak 
. t . kDnnyhuflatásSQ/" velett volna is valaki, az idő lelje~b<:n 

"an 
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LeszntRm egy lriskertem. )./aldwl MtnV, _~S .... innen. Viriga Ibztn annak is, mint .. 

földi kmnek, Ihol annyiszor gy6ny6rködt~ l. nb" b liu.,. I.~ ibrind és .. dat, I. fII1UIb. b 11IÚd_ 
út: örök viltouliban. S fölötte a sugirzó mtnnyc""tM - nem lS s~c~tTH!m. ha olylror el nem vonu,!
nának I jól ismeri vándorfelliók, amel~ket u ~n k~p .... ]etem mese~l i I!nyek lotmáliba öM!... 
lelei!. S hJdd legyen u eJub\l$ult igboltnak te'fhes ftlle~ il; am.,dy, könnyziporrallta~ meg a szom
jas göröngyökel, hogy IIultn amM. $lebben vfrllson a r6z~,.$ Innil Mesebben ~gien a nóia 
adalos ma(!ir .jakán. OU se teszek taLin egyedOl. Nem; ,~adn nem ~eln& egyedij\ lel11li, 
m~ ha mindj"l enyim lenne II egfu linye, mmnyorszig lS. Ovjon Islen 11ym pzdlg' S«(tnt
s~e1611 _ Olt lesznek mind, akiket, $'l.crctek. Akik /lrőm(lmnelr ts btnatomnl~ " omályos t~ 
Akik velem egyiitt WlgMk ujldd.lii ; aldkvelcm eaü~ \Ü'jt~tt.!k ki ~lIn.k kesenl poharát. M~g akÖ.: 
nem t:zerettdr, sót if1llöltek: m~ nem ismertet, -legjobb $Únd~kllmat fardrtett~lt -($ akikn~ 
RJvb-'1 megbocdtok) - azok IS Olt Iesz:nel,:. fIY nagy gyl11ekezd, ei)' hllllmu t.ibor, valóstg05 
mennyei Jerum.lem t ~.~n tul boldog leszek, hOiY~1 mindezeket oolvettthetent II buúda' ~I~tli 
a kert gazdéi'hot, az ln Meste~MI~ez, I lq:\W JVintu,~ot. Hozd, aid . kőnnyhull atts'!al- vetette 
volt ttsl\iri lelkünkbe a btke, IgazUg, szeret,t .magvat!... Hadd Ir;tsson mir egyszer ő Is,. 
ma2~etók mlgvetője, hadd Irasson itt b, ott b .nagy ön)mmel .. .1-

$Zdteut6 • 

• 

.,Egy€tem€s Egyhdz"_ 
(Emil Q. Hirsch .) 

KI t"dnd megmondani: mllwr valósul mti! 
u az idedlis Idkl k(Jz(Jsslg Itt a ~/d(Jn? És ml 
ltu a ntl't tnlltk ou egytltmu I!gyhlÚnak? AMyl 
bizo~'as, /Wgy nem az alapltók hiu_ntvt, honcn 
al' tgyn hiwk flyQm(Jlcs(Jz(} munkája fogja dia· 
dalra Jol/otni. Ez az a vonds, omlröl ftl lehel 
ismernI. Et/ől nyeri e/ntlltzisit is." Igazán a 
Mfa/ydnk Egyhdza ItSz, ahol az tmbtrte$tviri$q 
:lZMt jegyibtn tgybt(uinJJk a nilltk is a It/kek. 

Egy rigi legenda ,zer/nt Jákób bujdosd$a 
IdJzbtn az e/só ijszaka a ~ld(Jn hdlt. A nap 
htvit(JI tltikkodva, bágyadtan dült It pihenőre 
a WJ/atM "bolt alatt. AmiXot' is egyszUTt az 
<'1sszt$ k(Jvtlc konn a maón odCll1UToltak o ftjt 
alá vánkos gyanánt. És mfvtlhogy mindannyian 
(JnkÚlt vállllltdlt ezt a szolg6./otot, o u1k apró 

• k6bÓI CSfJddlaJos m6don egyet/tn uikloMmó ltl't. 
Vagyi': Bt/h EI-I$ttl!1ltk Mza is a mennytkntt 
kapuja. 

A kntfjtlb(Jzó vallások l"" • .."!~' 
o m/ltjank o/an. Ltl!Ytn a ': 
Int u/killllJmb s akkor aetl ::CC: 
dJmodwrk a j6 Istur,ól s 
CU/ a taj/o,ját, amety az 
kDI/. Ezt a $z/klotr;mbm 
IdÓQ/ mq tltm ":~!~~, 
Sztgtlelkfj.t tU '.' 

ahol al i5ttflf ' 
hajtunk az O $Zent .. •··• 

P. b. 

Áldozati éne It. 
(T"lo<e , .Oltu/all, _ XXX VI) 

&. uram, királyom t 
Vf2y_m _ im'd$ifom 
Homes mil az tgre. 
InHa ilki terhel, . 
OOllltom,,1 le vedd fel 
S su.b"itI mq .,.~. 

, 

Adj erót ~nnekem, 
S dicsó~ zel1(em 
Oröm-bhat kőtbe' ••. 
Adj erőt I j6l"1, 
Stent $zoJailatodra 
Dúnn uilmő1csőtve. 

Qh adj, oh I dj tT6t, 
Hogy a uiikőlködót 
Soha mtg ne vessem; 
S földig meghljolvl, 
Z$MTIOki pu.narl 
Tt!rdre soh·~ essem. 
es add, hOg)/; ~n - Ur;tm! -
Bölcs szivvel $Ú.moJjam 
M~ló nlj)jaimlt ..• 
S m~lm '\engedjem , 
- Örök szerclemben -
Szcnt akaratodnak . 

józan Mfk/th. 

"Ha lsten fia va8Y sz'UJ le a 
keresztr61." 

H" .... " 0"" .... " ... Ur ... dal .... 1 ., ... _otta ' 
,~,~ .• I'. '~". 
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ugy 22 ! du(!m 
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szimbolumot b er~k. ol)' 
mert uemOnk dön Jllllll, ol)'.n 

meecsuloltn,k, m~rtnu, 
halottnak mutt!j1lr, . kInU nincs 
1oI)·tono."," &l.emilnk ek! 1Irto1t 

ml etÖnkel, billlnl\mUI ia. 
eUel1t#~i közt iU.n'l1k s 

. uil)'c nincs cn5d, lesd H.nl 

mindenkor ebbe a ml ~!csiny 
s ilyenkor, hU$,·t t iinnepo!n meg_ 

en IZ IRtal1, IZ Ö autal". a mi sdmun~rn, 
testvt~i $.Úmira - ,~ik ól keresi~. (Iz 

u 

" 

• 

Erd",. 
k Unltkiua E&>"hh Kfpvisetö TanJcsltól. 

$úm : 529/ 1~3. 
Tiszlelendő ~ptres Urn3k _ Budapest. 

A Theoloe-ial Akadtmia d~k'nj'nak elöttt_ 
I~ltsftt, a v.lluCl&Yi minis.r.lalől k&lil~ IlrtÓl_ 
koob; t n2nltly kleAközlk~t oly m~)':lTOrsdirl 
uniUrins !Ij.ak rbl:fre, akik Thta1otla; Au&"_ 
miinkon kivi"jik 10Iyt,!n; \.Innlmin yaiht. S elTe 
a ktl t siinkrc most kapluk mel: I tOm i n 'vall.l.~. 
Ogyi miuiszlcr 13321. súmn kúvetkuő 6tc sitbll: 

• V0ll3tkoUS$.I.1 lan . 22·iki 16 1. ldmn i"tira 
tiutetellcl útesiljilk. hogy • kilHlgyminiSlteri um _ 
mal q;:yel&1ölt&" l jele" kl\rli lmt n}'ck közÖlt nem 
tnicdheljlik meg, hoiya mag}·atOrs.l-,&i I,"ittrill$ 
vall.i$u tanulók hall/llUhassak I kolo:uviri unítán us 
Theologini InitItt tlöad:l$ait. ' 

Kolo.zsvirt, 1923. ípr. 3~n . 

Feflna ló~stf r. k. 
uaIUri ... pOl pOl!: . 

,,~:"\: nt m keH bővebb ma-
.. ; ,. mindcn.i , hogy II 

'~:~ :.~;,ek kö~ÖIt tl só S(n" • . , , .. , ::::~"~,!m tnd,,~ k ., A" 
I 
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Olt, ahol. 
bölCSője a 

';'~li~:: A felekezeti ,. ,ho, hiven a 
~~;;t oSlrom k&zül. 

~6sukos eljiris 
!~._k,.~ ':;~~~"t mle:iniskolJ:k

dühvelh1va minden~ 
unilJ:riu$ ~ mú 

felekaet 
,;.:: ott rend-

z& ~e. beailldtd óhaltjuk szolg.ilni eJ;\IÜJI II. 
mik'nt I multban Innyluor I legmostohtbb ~ 
rillm*,nyek között, 

Kihez menjünk panaszra? A nia ny ltilU köz_ 
v~lem*ny m~g lnnylra u elle~e:es besul:;Uok 
mee:thes.ztl! hath.t alatt ill, hO&)' minket IÓfOt_ 
mAn meg se hallpl A N'psmve~ hlvll.al<n 
10rt.:'l!'a, pedig olyan nli)' h~cjii eud~& 
pohhkat ~rdbeklrel van ez tdő Ittrint elfoill.l ..... 
h02Y a .,"~k és erfnyek· esam01dl amelyek_ 
ben nyertük ibr'ndos illllÁe:unk gondÍaJ~ n 'vei
ben I mi ncveftet~Qnkel, ntm tIldja, vagy nem 
is akarja megvMelmentl IZ idegtn szellem bol
rinyOl 1&loglal.ha ellen. A IIfke-okmlny és a 
nem~el közi eln'umfny, amelyben a romin tor
miny fül-Ut ig~r, csak arra jó, hogy ennek a 
szeml~nyvesztö jAI~lmak bünpalhlja lti~'tn, .Uti 
cih; húi rO$SZ ... • Vajjon meddi&, tlrt m!g Q 
• tiirheletlen 'Uapol? Vajjon nem tell -cvfgre is 
kflsfg~sniink afelett, hCJiY IZ cmberi szoUdart
t.b és • nagy garral hirdetett nfpjoe:ok iRY mez
estlfol1atnak; s m~ csak J.lmodnllnk se lehel ar_ 
ról, hogy mi lIIagl.lnk tczy iink róla. Mi . a magyar 
nemul M~ akiknek eleven test~böl viZ,llIk le 
azok a vqtagok, amelyeket mi veliink - ijlha
tlU.nlll bAr - de mig mindig egybekőtnck ezq
apró !ÚlaI az ösi hllP'0minyolmak, kllZÖ5 lörvl
nyeknf'k. megu:enlelt Idetloklllk. f~ek együttvl
ve .,kotjik a mi sok$Ú.zadoi kllltur:rnkal, Imely 
ime mosl • forgandó nerenese kereke alatt k6-
nyOrte lenüt tiportatik ••. Mit is mond I k~lmon· 
dis? - .Segits m I IZ' a d on , az lsten is mti
sqlt I' Ezt l.iIom ~n, alva,~bren, felIrv, a Kir
pilok iCrint&e, s a Deton.t.ta szikl.iira. ! 'dImI
imban tuti t~pelódöm . Cl.ak • jel5ZÓ1 drom : 
.Most, VIg)' $Oha l-

amerlkai bJ'~"!: 
I 
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MIIIIII Ilrsadalmunk erkölcsi hinera 
(prot. dr. H, ertq - Leld ... ) 

Nem kell jOt SOtél szemüveg. 4nélk,il is be ke ll 
vallanunk, hOEY u a hillél' ig~n sötét, majdnem 
vie'Slltalln. Hi:lnyzik az egyesek és • nemzet 
életében az I mJiu erkölcsi színvonal, amely 
minden lónak, minden $lépnek örők lorrba. Mi 
hi! ennck II ou? Többek között a gondolat· 
szabadúg, amelyel mi, mint proteslinsok mtll' 
ntm tl&:ld~llunk, mert bizunk u Ig~zs.i~ ősi 
erejében; de elismerjük mis oldalról anIUk ve
Rtlyeit. A tiunkilenctdik sdnd folyamh sok 
olyan elrm:lel bukltanl rel, aminek a ked,-cllen 
hatj, •• 161 Illi" m~ a mai napig .e tudtuk 
kivonni miaunkat. De ~zht ennek nem tulajdo
nltunk nli}'obb ' onlossál!'ot; mert I nemzet lelke 
,;,.,11 hóbortos elméletekkel szemben eléggé 
~' I Sokkal több hozott rdnk 

" 

A Iqt6bb azt se hldta, mittvő Ieoen' lri
k6I auo4alomban BL LeldobbWn", ...int u
tona, nellut!:a tl>dtlk 6sn«IlYeztdni k6tdCiK 
~Iket ~ny mivoUukkaL ot. IIt6~~ il ~ 
katona kere~el\ leliU, mert in parancsolta 
a ktn)'Slerll sors. I 

! '':''nkt~t oda iutoltun~, holD' most mir illuh 
nem IS tudjuk, Itoay lulaJdonktppen ml I jó t$ 
ml • rossz.. A háboru folyamin IIOkftle rilemtny 
hanlP'<llt el ebben az irtnybln; de a j6 kerta_ 
Unyi enik se volt ktpes mCllnyui\llni, A tIZ
~ran($Olat 1ee-elemibb u,blh'liI kiforgltti~ " 
maia eredeti lelenl6ltll~MI. S igy nem (sodil
kozhatunk rajti, II0ID' a Il'lVbdrok\lól lIult&6 
iljak ti Irok is, akiket oUhon hlllOnl6 uelLemben 
neveltek, nem $OlGa! t6t6d.tek I rtgi 16 erk~lai 
fell0li:lssal. A va!6sJ.g ellhzen mb~tppen festell 
Ott, ahol minden mell: vin e)lged~, ahol az 
emberi tletnek már semmi ~rM~e nincsen mert 
aktrmelyik percben eltehetnek Ub al61 .:.... nem 
maud el1Ytb h11tl, mini hogy ezt a r6vid tldet 
s annak 6rOmeil kiakn'UUk, kitlveuiik. ts mibt 
ne? HiSlen jussunk van how.. Ragadd mer hit 
az alkalmat. Csak mulus szlporln I ne gon(!olj 
a gonddal. Ar. tlel arn vl16, hoiY kihajlsd annak 
6rOm-poharil az utolsó cseppiii Slem&metlen 
b elbiUlkodott 6nzb r'radta mali:iva! lU ilju 
nemzed~k stivtt, Innen ered l sok nemi kksa· 
ponrb is, ami napjainkban alili: ismer hattrt. 

Nyil tan be keU vallanunk tehit, h0Ii:Y meddig 
sülyedtiink, amióta cl1tvesztettiik szem e161 lU 
elhlkai eszményt. Alól. llm, gyenii:C liboo ill u 
erkOlcsi megbW!atósig. Tudom én ad, nagyon ilii 
tudom, hogy az eszmmy & a valÓ5ii nem min
dig fedi egymást, de I nép nali:Y tOmer~re m~gi. 
megvotl a kelló h.lisa, f8ce~6 ereje azoknak a 
jól bmert mondisoknak : . j6 ember nem kavet 
el ilyesmit." - 1ó ember nem mond ilr.:neket· 
- . Ez mir m4!" sem jirj •. - - .Nem dlik." -
KI ad mima val.mit az ilyen 6aka~okn.? A 
Ifk er6sen megrong.ilódotL S hl CSi.k I kúlsó 
Yiltll: tekinttly~t keresnók ezekben u erkö!(':S1 
sziloályokban, logunk~n 'U.nl azt kereken vissza.,
utasitani. . Ne tör6dj lzul. mit mond a vil.:!g, I 

na~ keriT6" - mondja O. Frmssen, ntmet i,.\ 
leguj.bb mliv~ben, 

A hiboru az emberek lel k~ben most sokkal 
nagyobb puszliUst végzeU, mint IZelOtI. Nem 
csupin aztrt, mert a nfpek milll6i .i1J~U.k egy
missal szemben, hanem '6k~nt ntrt u, mert a 
k6zipkori durvastg ~S s6ttts~g mAr r~gen letiftd 
b a barbuizmusl annft .nUbb treuiik. Alon
tiviil I modern technika 9 ve:::'~.ut feiYv~eJveJ 
lolytatoll háboru borzalmaI le:'lIhal.:!llk minden 
emberi kl!pze!elel Az .. umtny .. ~k f, a .valÓ$i\g
illik meg kell, az 'iu. több!lylre í lkudnla egy.k 
I. mbsal ' mer! a jelenval6 vlUgb~n el: m.l.sk~n t 
nem is l~hetstCes, de h1OOtll$ Idő~ben az il~n 
alku majdnem el'o'iselllelellen. M~g a durv.ibb 
lelkű ember '$ meglrzl uL A htbolu nem ft, 
O- B modern kultur.iv'l. Ennek IZ iz~~ak 
el6bb.ul6bb ki keU robb.nniL Mti <'IlY ilyen 
hiboru I s akkor a%UtAn mCihlUhatluk a ' 1tJel<
harangot IZ egtu cI'o'illdd 6 lejeII, amelynek 

• 
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r,umtArJus 'eiCiSITO 

t· de , 
irigy

van leU. 
undorodom 

í;!;,~ ultn, hogy az én 
a keresrtény tarsa

állandóan meg
oUtra lehetne 

",'" 
még 

I - ugy i Ile--

kem, i ! maga i kegyelmesen reánk 
tekintene k~ rdeno~n: Meddig, oh meddig tart 
még ez a stáció. · ' 

(Fol)'!. kO'.1 

H I R E K 
Ked ves olvallólnkat kérjiik, hogy lakis-

villoztatois esdélI uj cimiiket Sl:iveskedjenek be
jelenteni II te lk~z hiv3talnak Budapestre hOl!)' 
lapulIk minden sdmát zavartalanul megkaphasdk. 

ConlirmaUól Gnne~lyiink a budape<;ti 
~hb;köz~gben május hó IO_éll, oildozócsGtör
tökőn d~lelóll I I órakor llsz. ElólŐ naporr 
(május 9.) Sl:erd:ln d~lután 4 órakor illal;ln~ 
lIi~rdezés. ~ . 

Oyermek-Istentl$z telet április 29-~n (va
dmap) d~lután 4 órakor a templomball. 

Ha1410z'l. Ai. tlet nagy h~rUj~n egyl1l~$ 
"u\in e\pallant ktt hlir. Zengő hangjuk a honsze
Jelet dalával tOIlOtle be a magyar ts az unItárius 
tlrMdalom nivét és !el~éÍ. Március 19-én délután 
~k dr. KiJ/ifj OdlJiJr kuriai hiTÓt, az OIdO_ 
iOIl nlai)'anáI: v&'taÍluját. Arn, nétsuggatotl 

1tIaIt6riIlS ecYhullnk 'egyIk tirló oulop6I, lelkes 

l!arC(lut, önWlenlll ... "Ulk0d6 tul!! Bir~ia 
benne. A Székely!old menekIlItjei, mliil atyjllkat 
vesztett gyermekek 'Utak gy;1a~ol rlvltalja korU! 
Haltlos végI! k~lv~ria utja, amelynek keTC$~tjét ~ 
,magyar nem. el' eozmHrt hordozta, a kOlo",v4ri 
,FellerAr rtmes bOrt~ntbOl vetetett I h~dapeati 
kerepe$i lemet~be. Ne.m 'eleitjtlk el soha. 

• • Husldt $lombalj!,"!, a ~-1IS eszma tanatilun. 
( rajongója, dr. Nagy ÖJlllrgy I/ly. tlgyVtd s"lIo1\ 
korai si rjába. ~ete az idc.ilis lelka ember ~l1idel~ 
voll egyeilcn eszm~ért. al1le!y.oek neve·:, örOk Iq. 
IMk, Orök lIaladU. U.ng(ll~ 1et"Ii:Il, lelkesedni. 
tudó tagja volt az unitárius egyll:l.znak It. Meg_ 
harcolta IZ '::Iet eszményi harc.il ,.. EmlélrOk 
legyen 'IdolI. 

HII I.vt.U a n nepBalI. mlndk~t napjiUl tele 
volt a k'c$lny bpesti templom annyira hogy 
sokan a lépes/lhhba szorultak. Egy n-lrYobb 
templom, vagy m~g egy nWik, ha kisebb ~ 
ilyenkor elkelne. 

Urvacsart! l. napjin 472-en, 
» » ll. • 101 . 

vetlek. Az urvacsorai kenyeret (IlY. Sebe$t~ 
Arthllm~. a bort pedig Sutllmiry Pti ömagy 
ajiml~kozta. Köszönjiik. 

I!:speres i viugAlatra indul május lIó elején 
Józan Miklós espms pGspöki vik~rius. A vizsgálat 
sorrendje a következő: május ll - 12-l!n Deb~
ccnben. Ugyanott lJ-tn urvacsora <mlts lL Kos
sutll-utcai rcl. templomban. M~jln 14-1~·t.. 
fii;!C$gy.l rmat jMtjus 16·án Dévavtnya. MAius 
17-18·in Hóó'melÖ~Thely. Mijus 26-21-l!n 
Polg~rdi ~ f'els6ireg. 

A NOUOvetség legutóbb tartott 2YL11~n 
elhatározta, hogy ezentu] a biblia-magyarhati 
őrit ~s a Nőszóvetség rendes havi iil~t egy
Sl:erre tarlja meg; és pedig mi!ldcn hó mállOdi~ 
csiitórtókjén délután 5 ÓTakor. 

Hangverseny. A Magyar Unitárius Nők 
Szövelsége folyó hó 27-én (pen!e~n) este (I 

őrakor lelolvaslssal egybekötöll muvÚli hanl!
verseny! rendez a IV. ker, Deák·téri evangelikus 
iskola ll. emeleti nagyterm~ben. IBej:irat : Sütő 
u. 1 sz. alatt). N6szóvets~gGnk IJgjai f~raahJt~tl~ " 
buzgalommal munkálkodn3k a hangversenyeI'; 
kéul~ben: hogy annak erkölcsi siker~t telie;e~ 
biztosits*k. AI anyagi siker, - lZ a közöns~ge" 
mulik. És itt akarjuk lel~ivni k. hiveink IIgyelm~1 
erre a hangversenyre. a!lmil is inkább. mert " 
tiszl3 jövedelem a NöSlövel$~g pénztárát for.i ' 
gyarapitani, amely bizony -. a ~~ ióté!em~n~
ben ~s 3ny~gi seglt~~hen, am~t kl(SI!l.ység~t felto
mulva hOlOtt _ majdnem teljeselI klmerult 

A budapesIl DAvid Ferenc Egylet al 
idei tavaszi szezonba:> uj ra megkezdte a v,!!1s<>s 
est~lyek rendezé;~t a templomb'''. Mirdus 17-tn 
este 6 órakor volt al el ső ilyen felolvasó , e5t~Jy: 
dr. B:uzu Llvius~ sdzados hadbiró; o~n. 
fbrind):l nyitotta meg az estélyi. Biró U]OS 
lelk6z imi ja uUn MesterMzy Nagy lúzlóM. 
_ ühomok.hadbiró felest~ ..--. ~nekeH ~Ile,: 
mesen c:sengO hanii.in k6t dall EeY ea:Y!W1 

, 



" 

• 
iMkd, uUnl: ptdje Beli. , Arpidnak ; • .:.des 
aII)'im sithalmba" d inO, d_lil HalJflÓnlumon 
dr twzu v 'ndos ur kbirle. BuzoVnY Anna 
f6V 1anim6 oIvasb fel eJuUn Pdőfir61 kott 
tarUImas mun14jtl A milsor 6tödik ponl}l • 

Budlpesli Sztkely Oalml_" eI$Ö w:replbe ~ll 
j~an Miklósnak .Sóhaj" eimen Irt b zenb llttl 
lobúdt adta elő jÓ sikerrel. enek utAn Jótan 
Mlklól püspöki vikMius bemutaU. egy költem~ 
nya e lme .' Petőfi Il ntjl - b ttY ven lord!· 
tIdt ('TlJOfe - OItanJ.ll - XXXVI. i nek.) 
Kiss Jenő i'lCes IUVlI.ta k6vetkutll IMr. mel)' 
udn • HymIlU~ ~k be az únne~lyl 

Az Eoh.tal KlI!p.belO T_'es. Maen -
ondeon 81! egyhhi talJtcl(lSOk résdte mee
kOldtt • mult h i F6tadcs lei)'z6kónyvt!L f.ey
húl tlniCSOS atyinkliai 'Ivehetik - a!ka lom 
ad"" _ • budapesti ]elk~I! hiv.b lban. 

A 

Népies Irodai 
Társaság 
erdélyi vonatkozásu 
néprajzl, iroda lrn,i és 
történelmi kiadványai 
megr e nd el h etö k 

Bu:d a p e s t , 

• 
I 

\fl., Vilmos császár-u t 55. 

Itrlisu.bó (Illett 

Kádakat 
Puttonyobt 

BoRdeayeket 

MuóCUd·':'", 
ueudmok.t 

Yupaobt 

Kocal,' uetet 

lI:' a "ItQIIII: 

Budl.ptsl . v., Kilmb-• . 21. TelefOD I s.34 

BERDE L.f\JOS 
cip~nhlete ' 

Bud'Fe,l II. BIItthY'"l-uIC1 48. sd • . 

Ftrli . ~S n'Oi cipót m~ik utta · U'liiH. 
Ja~ it.bl i. "'Ilalok. M~Oe]t inIli. 
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