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&:elkmIO$8g os ltiadöhivatal 
Budapest, V. , Kohéry-utca 4. 

Alapitotta 
JÓZAN MIKLÓS 

Megjelenik kithe'enkinl 
EI6flzetesl éra 

Telefon Upó! 97"- 24, 

A hudapesli unitarius egyIWkönég 
hivatalos lapja. 

f6szerkeszt6 
BARABÁS ISTVÁN 

egy évre . . . . . . .. 4 p.ng6 
Az. elöfi:.!!s! dii~k I lelkiui hintal 

eim_ küld&nd6k. 

Pünköst ünnepén 
a benn"nk dolgozó lélck uavára figyelrueziink. 
Annak a léleknek SZ3\' ára. amely oly sokszor 

elhalkul ft kenyérharc tiizéhen. 1\ süketté valt 
fülek ilyenkor mintha meggy6gy ulnáuak! A. vize_ 

nyős szivek minfha langat vernének I Vagy csak 

az ünnep hatása alaH e.rcznök igy? Nem hiszem. 

Van \' alami megragadó abban. ahogy Pé.ter 

ti II és b c s ~ é l. .~mint cselekedetbe tendul a 
beszéd é~ történelem leu az. óhajtásból és "a
gyakozasból. Ed az átmenet nélkül való ,'áltozás l 
neveniik piinkösu mcgmoldulásnak. uj é letet 

i~éró erőnek, bibliai nyelven szentléleknek, ami 
kitöltetik mindenkire. akinek lelke megérett a 
szikrca befogadására. 

EUltdn a lapok azt szokták irni : soha ilyen 
szüksé!! nem \'oH a piinköstl lélek erejére, 
munkája ra, mint mos!. En ezt ncm irom. De 
minden jó unitárius és magyar testvé.remet arra 
kérem. nyissa ki sz.ivé t-Ielkét a léleknek. Ha jön. 
otthOnra leljen, ha 'száll. mei!értést találjon. ha 
bldat. erccs ütemben szálljon föl hangja szárnyain 
ft csil!l!!edt szivekból a reménykedés. az. élet
szeretcf és a magassdgbcllhez közeledö áhitat. 

Benjáminjainkat, 
a mi kedves IIJlitri rius cserkösz fi{linka~ a pünkösf utáll kövofRezö l!l1stimllpOI1 fIIUfllí
juk be II gyiilekezoímrk. Az trti1sifö másik helyélI m!juk a Zt1SZI0SZ011fd/ó iil11U!pj/y 
miisOrtit. 

ft budllpesíi egyhdzközsdg !trgujllbb fársadlllmi a!lIkulafáf hacezó SztlrotiJftc/ indit juk 
u(jam és j6indulatába ajdn/juk jÜlillkaf mindazoJwak a jó tlllitdrius fOsfllérnillklll'J~ 
akikd ardako/ ifjusdgul1k jövője. Ezurfa/ még cSlIk a f iu csar!uiszlJiuöl fl(1II szö. Dl! 
rtJmd/jük~ hogy ulln/ sokám huíllJlailll.mt is cSllrkesz(;sapl1fha (öm6riHwtjt1k. 

A cserkészet IOl/fossol/áröl. llo1l1zafi es v(l/fási je/mlfósógeről lö/öshlUdSlwk fartju/: 
t l Z Érrosifó o/vasoitwk imi. Csak arra hivjuk fdl a m; fodves olvasóink szimls f ig}'ol
mér~ ami szembeflil1ó ús mög SBm aJurcjdk sokall mogldmi. Árra II lIagy ktíföll6sóurB~ 
lImeI)' 101111011 II mai serdüló 'fiustig es a század l!lsó ovoitlllk i~iu.wigll közört. ;r mai 
serdli/ö WI/scig a cserkeszof revfÍlI II sza had li.trmésur sZilroltJtcbtrll 1U'lJtrf6dil:~ sl:iJl1llum 

II század eloiell tiff W I/selggal, 11l1W/Y II kávéházak glÍlujf szivfa magtihCl. 
ft kúr levegö közőit levó ktílöllbscig II mar/og a n igi as tIlostcllli á/fapol között. 
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Az angol unitáriusok 
Ilpdlls HI - I\I lI ilpln lbtlll t:\t·h.llrM~ nil!!! Illk\ll .. 

11 \1111)',)1 \\ t:.)'tlIC~UI;C;l f'h\II\, lu·~ I I.;, I ·lwn . j\ Ii\hh 

.,nll"H klh 'r/trl" fllultcsko'tlhlllll II I .IA ng.ll \I ~ 
Ki!1f\ildt UII [ l tl l'lu ~ " III'S. I1I Il I~ ttnld y 182 . I')('n 
oHlkult ti!! nl . U .. lflh'lu!! Slubl ltklvil Slllhfld. 
kI'rCiI."t ~ lly PI','!!h 'h "'[ 1'/1 nHl!! ,\hlnclllh't\ Vl\~y 
1 ~\lk "I\"!I)' Cil(l kt ck ~ umely 18~ I . h.' n flhlkult 

S",cl'\' (' 'tI,c,ll ('k q:y It'stnkll~ , 

Al IIJ nhlku lull1nk, ntl'iy m'lS l nnh' Il't 1111 ~ 1, 1 

1)II'('u lul.ll\) "~~iI '" Icrilkh' " Ink.\ 1li 1 1l ~!t'1l u lllul ,'l u . 

iI,)klll )\I II.)1 llhuII f,,~hIUlt : .A, lJutU.\1'i1\8 cs S .. nh14d. 

KCI'I'!\l h1Ily l\)!ylulJllk Gu.u' rnl t\ssC1llbl,)!~Je· fl 

lItWC , nl II S'''''I'\' C''M' \ Il tl,:y)tlbllll ",q~rl.' ld fl ml 

c!tyhtll ' il7,r.'vclclt! lIkhl' lI ti'" li, K, TIIIl:lcSnnk 
" (1)11 , .. 1 ~1 1 .,~n [Q Tllluksnllk, IlI' h ' I' nk.CI Iil )!'lfl " tl n 

II , 'nmk!lnnl.: , ItHld)1 mtul t's t ~:!!I'i\Il r..) Jo!hl l o,\ bdl'JI."

."t'SI.' n ilU.)! IMSllhl Sllnk , 
ih III 8y.cr\tclcllwlI l' '', o~ 'ClJ q,:y hlh;k~~sC· 

wuk tclJ"s ru!l~C tl t' II SI\~O lIl~ !l I\l IH'IHI. lil n .. I\II!.[W \ 

II ml 1IY;" lIl llnkhcn ~l.lk ltfl llll, II I !lllw, ... Ii'k UIU 0.,,0 11_ 

bUll II 1\' I'IlH'liY.I' ICS f,'j lfldól \' I'~I IlII,l lIy ~\ , 1~ \l[lGI\ 
, \1)'1\11 i!."\: .,,bd\ ll~ II Il n';J! ~\,nh\i! IH'k fi l \'II Ő).k \lth~:1I~, 

lIIIwi)' II Gtll\~' ,'ul Al>lIclllb ly ,I II' I'1l dll\'\kill Ih" 

11 11I1 .)U, N~\'II.llf l\l1 1' 1" 11, I' hU't1I1GfllI .. I, 1' 11 1I1 ~~ 

lhllll)l ~c IUh'''""k t'I, h.l).ly u,'\ 1i\~Jfl "'h" SiI \ul rI 
l \l~h l il+\ ,'~y luh,l f,\rullll ",I, II kdlll tnnlk~\Hlk 

S."'I' \' '''''tll [t' kl lllt'h,!lhl' " ,,' IHIr II\I'SII%\'I)I) Vfl.)II'; u"k 

nu)!»1 h''l.h'C I'\' I "k l ~ 1 .111 ök "' ln,,k, ml"I f t\hj. 
l'III .. l1n~ , 

A!IlI II I f (\1111$%'" I tili k I I I !I k I' t' h~ h l'" 1'- 1 !l "ch\:~ . 
1\'!'h(H, tI II h!\l 11 1mll$ 1!o"'(' I ' \' I'~kl'l líllt 1.lllhl lkl.111/\ 

ti ' IIII ~" I "l\ lfllrl ll ~,,-,kll l t':iI 100 
~1I\ Im. t III II II k dstltl)l ll k 111\ k . 

í\II IoI,'I hlll',lkl),lnl nk IIn~y 

IS!t'lIIu' k ltU' lI t ,\I(hlitdl k~t'lilk , 
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Az Unitárius Nöszövetség 
,lllt'lt tlllh\ klh.liylH~ :hl t 1I\:IIIIS 1 :l .. Cn, M .IIII !ln ') '\1'11_ 
k,lt' Inrh)1H1 n\lC~ 1\ Kuhll!'y",,, t c.IIl\ll,l lHhllll , i\ 
k\\ .. ~\dl 1tl ilf J(\ "" III \'o'l1kli\ ltné ,,)'11\'1\11' nll: ~, 1l!IUs 
s'f,u \'ukk"I 1' lIIhi kt''''rtt 1lI C.~ l' l IUl Ioi~ 1 é~ I\I\Wrll\ll1 
utl l l lll'lm~ III'Ik 1,\l ékol\ 811)1111'\\1 é~ 1I,1 ~'m\1 1l niNI 

éi! SlC I'c l ,' II{'\ il,l "ib:\lI l' II k ~")I)til"~l! clI IIlc ~I .. h.: .. )lf 
,Ir, I hlt'\\~.y~ I's IIUI, 11'& Cl'déh,1 Unlhll'l ll$ Nö

l!l\h' I' I ~tl:w dll i'\k,tl C~ \I P(' I't.d\\~ ' \{1l"l(lIn FMm 
l.ct\lI~t t:W \!C~n"'I dni\kr.t ,h', I ~u cd 11.\btl'lil t" t, 
t{t'~'ydclc~ :tlu " lIkknl te tt c l\Ill, t!~t ISh'1I1)('I\ h" I. 
(Io!:Illt !:I'M HItHh Ih\ ! lI(\mlr,\ I és ftl " ft'k.it'lml 

Il e! ,)I II II II )' 1\",\1, 

A N iI'l~ \' l' I ~c'~ 11\'1 \Ililk \i(h~~cr{\ I P~h'l'fh, 
)1\1111 Ilt k llr S.ll n hl!t hl' r('slle lcs jck,\l ~~c.hrn , 

flll ltl J),\I~llt' 1.IIH\l lIé p CIIlIlh'''8 Idcnle!!;\: k~,'ch'{f , 

1\ k ('\.~)'ll h'$ nI!lli1kc'-1 Ic\cnh1ltf 1\I(1\\lI1llslIl " CfIC 
(ts t.\ tl ~, h, lst,)l"kll\'k o fii hlU~ I\lc'- !! r 1I1 t:~ :I\.l f<l , 

j\ I[ !llllt llhls 1 '\' IItI I~n clll \\k IClt j.\'1\11 1'-I1k. 

M:m t.\ , !lkln i\k ~k Il \, .\, ~th l y 1\ ll ll n, ~'\' . 'l"~l'Ök 
l{lflnlllllllt' ,lit r~ll{ I\lI )l J thl\'~ml, tltktlr Pt'wrffy 
Jllihl, Illl u _ t ll l'lls i\.v, N~! I I'\' ec'-'t:I,,,:, 1I')iv" , 
P"I~II I' \'o hll'):It , 

C\,m~ 8 \ (' )IIt' 'l!t' \td Ih'. Ih' I'\:IS t~v l" I'loi n é 

IIHtl lli1k llt' Ul l' I'lh' I,,1 111111 :lrIlIS 111'\;0\1. :1, 1'18~~ d 

lI i'\k l' Ihht~l :\ lt t' n ltllllnl\ul l'll h1., ,'~II,,\1t 1\111111111:$11 
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A mÜSOf számai 
1. Üdvözlő beszéd - Sykó Dezső testnevelési 

hllldr cs. Ilorancsnok. 
2. Prológus - Ifj. Berdc Lajos őrsvezetö. 

a következők: 

4. MCigáIlYO'k a fáborbat - cscrltészje enet 3 rés7._ 
bell. S7.ereplök acserkés7.ek. 

3 .• Táborhiz · előadja a csapa t. 5. Zárszó - Sykó De;:s(csapatparanclmok. 

A stámok kötött Beke Béla örsve:r.etö konfefál. Husor után teacstély melyrc valami" ,," " . . . . ...'.. . I1nnepc yre 
is szerefettel meghi vJuk a csapat tagJamak kedves houátartozólt, osszcs hive[nkct és minden jóbarátunkat. 

Belépődij nincs. - Teamegváltás 1 peng6. 
f elíilfizeféscket a csapatfelsurelés javára hálás kÖSzönettel nyugtázunk. 

Jó munkát! 

A pünköstí istentiszteletek sorrendje 
A Koháry u/cdi /emplombdn : 

Pünkösf elsö napján d . e. 11 órakor prédikál Barabás tstván, agendál Józan Miklós. Pünkösf 
másod napján d. e . 11 órakor prédikál Józan Mik lós agendál Barabás István. 

A Rálws u/cdi k.cipolnriban : 
• 

. Pünköst első napján d . e . I Q órakor prédikál Józan Miklós , agendál Ferencz József (legátus). 
Pünköst másod napján d . e. 10 órakor prédikál Pethő István. 

Pes/szentlórincen: 

Pünköst els6 napján d. e. fél 10 órakor prédikál és agendát Pethő István. 

Debrecenben : 

Pünköst másod napján d. e. 10 órakor prédikál és agendál Ferencz József. 

Sz. 232 - 1929. Meghivó. 
Dunatiszamenti Unitárius Egyházkörünk f. evl rendes közgyülesét 1929. május 30-án (csütörtök) 

d. e . 9 órakor tartja Polgárdiban (Fejér m.) az unitárius templomban. Erre az egyházköz~egek kepvi
. sel ői t, belsöember aflalt és 37. Igazgató Tanács tagjait szeretettel meghivjuk. 

Budapest. 1929. május 10. 
D1~,ÉNY MÓZES s. k. JÓZAN MIKLÓS s. k. 

kOri f. gondnok cspcrc~ - p. v. 

Tárgysorozat: 
l . Istentisztelet: imát mond Józan I'-'liklós; ellY- 8. Tanü!lyl jclentés. 

házi beszédet tart Biró Laios hmvhelyi lel- 9. Egyházi állam segély kiosdása. 
kész. Enekvezér : Boros Áron hmvhelyl 10. Baldácsy Prot. Alapitvány osztaléka. 
kántortanitó. 11. ~Egyházi Közala l'· létesitése. 

2. Elnöki megnyitó. 12. Igazgató Tanácsban vid éki képviselet. 
3. Közügyigazgató imája. 13. Számad ás a MLelkészi Nyugdijalapról-
4. Mcgbizó levelek: megalakulÁs. 14. Unitárius Hiss[ó-Ház hatásköre és a szór-
5. Felsőbb rendeletek és törvények kihirdetése. ványok. 
6. Egyházi Főta nács: Kolozsvár, 1929 Öszén. 15. Inditványok (irásban előre : 1929 maJus 26-ig) 
7. Esperesi jelentés. 16. J övő kÖZIlyülés helye és Ideje. 

(Indulás : Budapest Keleti p. u. 16.22 - 6rkczés: Polgárdiba 18.56) 
Közebéd : déli t órakor. Akik rés7.t óhajtnnak venni a közgyiilésen, kérjük, Jelcntsék be irásban 

május 26_ig Bartók Gé7.8 lelkész atyánkfiának, hOl!y fogadásukról .és az clszállásolásról gondoskod.hoss3nak. 
Másnap: 1929 május J I -én (péntek) reggel 6.33-kor testületi kinindu lás Sdrbogdrdra, az egylltbl 

blr.tokra, ahol az ellyházkörl kö~gyülésnek. és a Bittokblzottsái!nnk tagjalt_ egész nupra s.:UlIcseu látja 11 
a püspöki vikárius és neje. . 

" " , 

I 
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Józiln l'tikJós kitüntetése . . }~~.an Mi.klós ~iis.pó'h i 
, • . , \muikai UmfoTIILS TCl Tsulaf t ts~. Vlkanu.$ UTa az.t . . . 

t l ibdl örökös tagjáva ua /antotu. . t\mf;t11UlI hlue.st.. 
\.~:inkoa, jövo hitünt~tó ml'gti.szttltshta s:z;iuból. gra. 

tu /alunk. 

_ A Ko pf)rm .idó Üllnrpe ly CI 

munkban ,,\ldo~ócsQ IO r!OkOn \ ' 011 il 

KohárpUlCill IcmpIo· 

szCJ lok es érdeklOdok 

"ó" .5 1 Hiu It U Yallomá~t az ó hlt~ r01. n<tSy serege c . 
29 fiu és '22 IcJn y. A z ifjakat BDrabás ISIvan lelkipJ szto r 

készitette e lO Péterffy G yula _,énch'IlZé r afiá val eg)'ÜII . 

Az Úri szent \'dcsordban elsO tzben részC$ülö ifjakat 

Barabás Istl'tl n hiUa vendégül a7. Úr aszta lá nál s· ilZ eBY' 

há:l;kozség fel nő tt lasjal kOzé ur. Pál fy 1'. 16rlc egyhá zközségi 

gondnok és Józan h-lIklos lelkész, pOspOki vlkJrius, fogad· 

Mk be szeretetteljes szavakkal , 

lsten iltdása nr ugodjék mes a gyűtekezet ifju tag jain ) 

- Bati r Jinos egyh.1 z1 és k. tanácsos a tyánkfia, a m; 

ked ,'es BotiI r bilcsink az Idén is gondolt a ko nfirmándus 

ifjak ra és megajándékozta Oket egy.egy evangéliummal. 

Az O nagy szerete téboI fakadó nemes cselekedetét nagy 

szeretettel és at rafi~gos igaz ti sz te lettel jegrezzOk fOl. 

A konfir máciÓ napjiin nagy Orómet szerzett iljainkn;:lk 

ked l'cs adományav", l, 1smét szaporít\'1I ' ,li l i az.. erk,olcs i 

tOkét, amil hosszu szép élele a la tt hivséges egyházszere. 

tetével és <1ldozalos Jólnd ula ti!val ByOjtOIl magának. 

A mikor most a nagyobb nyi lvánosság elOlt is megkOszőn ' 

jOk kedveli gondoskod<isát , ls tent&k minden ájllását kérjítk 

életére, 

- Puthy P.i t voJ.t i B a z~ .1 g0gyi m. ktr. minisztert a 

bányake rOlell eva nBellkus eByh. fe l ügyelőj !!vé v<ilas7to1ta . A 

voll mlnis7.te rt szerdón, miljus 150én a"au ilk be diszes állá. 

sába ben50séges Onnepségek kere tében . A belk ta lO ünne'. 

péJyre egyhhunkat ls meghi \'ta a tes tvér evang. ef/yM z. 
• 

Egyh<lzunk képvisele tében Józan :\llklós pOspOkl vikárius és 

Dlmény ;\.'Iózes k. r. ű. gondnok <lt yil nkfia i jelentek meg. 

Az uj fel08ye!Ot IIUil~ii.ban tes tvéri szerete ttel üdvÍlzo tjítk. 

- XO David Ft rene filli rabpn ujó!ag ad.kozlil k , Bilrtfai 
Erzsébet (ref.), H<lserl;,nd Bé láné Nagyha1<lsz (kath. ) D~zsi 
Anna 100-100 fiU., s.:Oke Gyorgy Kispc~ l , Gálfa lvi l a. 
josné 3CO-300 fm ., Klusch Milrla 370 fill ., Csatka i JenO 
Sopron ~ fill., Rigó Ferenc 370 fm., Hau.lfel Ti \'a ' 
d<lr ~5 1i11., liauffel Ti\'adarm! 365 fill ., dr. p,jJ ry Móricz, 
lu. Rédiger B~ l a, dr. O Sl'lIth GerO, Csiki Pill -K'O-400 fill., 
ur. Kovacs Károly lzsak>, dr. BMi Jilnos Ko mil:-om , dr. 

• I~nczéu i Andor , I-IlljÓ$ Elkcy z. ... uu anna, Borbély G yOrgy 
Zal<1egcrueij, )akao )ózsd, Nemes A urél 50\)-500 fill. , 
~ iLh4ly Rudolfné óoo lill., \Vast~H János és Wastell J<I' 
nosné 730 1111., N. N, )dszap411 (r. kath .) 1000 filL , RaIraj 
I)óniel Dercc,k" 1500 fm. A ~fQ j lé ~ eudi f!,i eredménye 
<Jbt,u hll. 

• 

- A P~":l~ l nt Ko~m~ Flón L~;iny~gyuii ltl legkó7.elebbt 

gyfllését I. év má jus hó 2t>-lI n délu l.1n fél .. órakor t'olTtja 
, . 

<l landcslerembcn. GyQKs ulAn tcslQlclileg meg jelenik a 

.Jllnos Zsigmond ' C5<:rktszC!japal p.va tállAn és z65z\(,. 
szenlel~9~n. 

- A IUIé:a.y gynrntkek nyaralta l,ss.1nak költségeire 

adakoztak, Kollegerszky Viktor 2 7.- P, Boncz<l Ferenc 

1.5.- P. O sszl!.$cn 42.- Pengo. Még 1 tOO pengő hiányzik 

15 gyermek n)'a ra ltatllsl kOltségeihel. SQrgős és szives 

seBi t ség~t kéri a. tehe tős atyafl akn<lk az egyhcSzkózség 

elOIJilrósilga . 

- Butók Albert n y. onitil rlus le lkip.15ztor testvérunk 
é letének ~. évében dprllis havába n elhunyt. A boldogult 
47 évIg \'011 renues le lkén é~ 18 évig nyug<llomb<ln. 
(::rdekes és kedvelt <ll akJa volt Széke lykeresztur vldék~nek 
II messzd OldOn h Ires ~z~p tenor hangj ilrÓI. EBY jellegzetes 
t\ pU ~1I tOnt e l I'c le a. napo nta tért ,'eszi tó eruélyi ma
gya rságnak. 

N yugodjék béké \'I:! 1 

- A virigOI BudatIn t fdöl meg t u k n ut.ill I~n.ielko~ik 

II vir'gkedvtl6k egynültlr , Az Ull ifinus Nószövdstg mir 

tsr1tktdctt. VilPrnapi tisztuj itó közgyű!isCn r lhilt.irozU ~ 

Kohiry.u tc~ i temploDlunk rrkelyenek löJdis:i liseL SZtp piros 

DlUlki tlikkJl. Köu öntt irette! 

- Thomay ' ó z~ef a szegedi evangélikus cgyhilzkOzség 

ny uga lmazott lelkipász to ra 87 éves koriIban megh<lh Sze. 

geden . 5 1 éven ilt szolgIIita' egyházát becsufelIe.l és híi' 

séggel. De Jó evangélikus va lla sohase akadályozta abban, 

hOBY milsoknak is uolg<llato t legyen. NekOnk unit<iriusok , 

nilk Szeged v<l rosilba n sokszor jOli segi tségünkre temetés 

vagy sOrgOs keresztelés alkalmá val. Oszinte kegyelettel 

a llunk meg si r ja mellc tt és a sze Tl~ tet Istenét ől áldas t ki. 

vánunk Iloro rra. 

- A Br,uui Si nlue1 IfjuIagi Egyuület miljus. hó &án 
ta rtotta rendkivüli kőz8yOlés keretében lisz tujUó gyOlésé t. 
A ' ti sz tujhó gyű lés eredmények~nt megvá l<lsz tollak , 
Elnők , Bo rbély Andr<1s, ale lno k , Dr. GáJfalvy Géz <l , 
fOtitká r , }' lIk lós Já nos, jegyző, Lőrinc Pál, titkárok: GOncl 
SáQ1ud és Ma jor István, pénz t<l ros , Szabó Elck, kOnyv. 
táros, Csiki Gilbor, hilznagy , Ekél tt G ábor, ellenőrOk, 
Csiki Judit, Borbély Pál és Sodócl Béla. 

_ A D.ivid Frrt nt EmltKt.ibli r. ujabban adakoztak K' ,. d Józan ;\.fiklós 10.- P, Ko[egerszky Viktor, o\'acs . zs , 
Ujvá r y László 5 - 5 P. CsatkaI Jenö '2.27 P. GyO)tésünk 

eddigi eredménye 68"27 P. 

_ A duna, lÍlumenti unitárius cgylulzkOr évi rendes 

közByQlését f. é \" málus hó 3()oiln t<lrlj" a polg.1rdi egp 

hdzkozségben. A kozgyOlésl kove tO napon a vikilrlnsl 

birtokot Idtogatják meg o közgyOlés lagjal S.!rbog<irdon. 

A közgyOlés\ meghi\"ól az r:rtesltO máSik helyén adjuk. A 

meglehet ős hosszu tdrgyso rozalból, bizonyára to llhiba 

folytiln, kimaradt IInnak fole lOHtésc, hogy öz eg~'Mzkorl 

kOl~yOlés t.:nJ. é vi ha tilrOzata ali1p j<ln a k~ kÓll:lyül~sck 

alkalmával urvqc~ora OSZlás ls viln. 

• 
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