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Őszinteség nélkül. 
A rövidüli Adal napok ködös hangulatába egyre 

több oromoruBág vegyül. A lalkeken csöppet sem érslk 
„ p?er ;t«t ünnepének közes^ge a a harapósé gyűlölet 
iodltó'n nem less u-rá a magukbasaállás. Mutba valami 
jáves értelmeiése vo'ca annak a tannak, amit majd-
rem káterer éwe! oselőtt a sseretet ielssavával bo-
ntott bódító útjára as, aki virtanuségávBl mutatott 
példát követőinek. Ha rágondo'utk, Igaaán megértjük 
ü lasEKryobb o'afz  keresztény Író, Paplnl mondáBát: 
\ i Ifiizi  keresztéry ember egyik legbiztosabb kmer-

íe ő j"^, bogy szereti a BBegényaéget vsgy legalább 
békésen töri. A tökéletes kereszténvé, hogy önként 

vállalja a BiegényBéget ós annak minden követkermé-
cyé/ P'dlg a szegénységnek súlyos következményei 
ţanaak. A szegény ember alamizsnán tengődik s as 
u!&mi(BDB elfogadása,  as alamizsnára valA ráutaltság 
iregaláztatással jir. Az emberi lólek legérzékenyebb 
prm'ján üt sebet a megalástatás és feltámaBsiJa  a leg-
ve°sbdelmesebb ellenséget, a gyűlöletet. Eanek elkerü-
l-e igsrán cagy lelt 1 erőre vall s ha a kétrasr év 
távlatából a betlehemi íc* Fiára vis> z Uekintün*-, hzáz-
sorosan nagyra emelkedik ssemünkben rz ó alakja. 
A megalázásnak, a gúnynak, a bántalmr z ísnak éB 
KcR-s-gvenltésnek olyan áradatát Iţazân csak a világ 
megváltásénak gondolatával lehetett elviselni. Csakis 
CÍ a gondolat adhatott elegendő lelki erőt ahoz a 
mrgp-óbáltatáshoa, aminek a megváltó elébe nézett. 

A felebaráti  fzTetetnek  ea rz uj vallást klváitó 
rcegpyllvácnlása mintha most kiveszni készülne a szt-
vktó:. Minél jobban köseledik a szratst ApostolánaV 
Pifilftésnapje,  ennál sűrűbben Ismétlődnek közvetlen 
k:relünkbtn as olyan eseménye* melyek rácáfolni 
igyekeznek arra a tanra, amit 0 életével, Bnvérével 
irt be as emberiség történelmének lspjalra. Mintha 
nam is akarnának ráeszmélni arra, hogy as 0 napja 
közeledik s annak a cwndet, áhítatot parancsoló közel-
Begnek a lelkek megnyugvását, »a Indulatok viharainak 
eo}blilését la kellene hosnla. 

V'iaml baj van •> l*1lri»kM ntt abol évríl-évre 
f  iszákosabban törnek elő »s lodu'atok. Egy nen'z dék 
hasyag nevelésének hibái kezdik éreztetni hasasukat 
moat, amikor ez a komoly munka eszkös6l helyett a 
gyilkolás epskcz;lvel jelentkezik. A sseretet tarának 
gyűlöletre való átfordításé  tökéletesen sikerűit B az 
(•'EZ .rt meg a legpontosabban kikelt a sseretet napjá-
nak e ő)stéjére. S es Így van szerte széjjel a nagy 
világban mindenütt. Lélekről-lélekre jár a levegőben 
íred g>Ulölet s mérges fnlánkjalt  mindenütt ott hagyja, 
ahová egysser eljutott, felfordulást,  egy- n*tlenkedéet 
okozva békéa emberek köaött s tz Irigység ördögét 
ébresztve közöttük egymáB Iránt. 

A bib'lai tieparancsolatnak tökéletes kifordítása 
téFEült el rövid idő alatt a testamenlumi kepsnyeg 
fl'iqoru  tiaateletbentartásával. A keresztényi lelkületre 
v<»!6 hivatkozás mindegyre hangosabb leBs a világban, 
begy ennek áUrca mögött annál szemérmetlenebbül 
foiybasBon  a lelkekktl va'ó kufárkodás.  A cifra  kön 
i '!>',s luj.atott ssavak mestert módon beválnak sz 
fíjee.Tü  gocdo'kodáEU c-mb: rek megtévesstésére a as 
eierkileccazázharmncnyalcKdik karácsony előestéjén 
ott tí.rtansr, hogy nem tudjuk nvugodt lélekkel meg-
lircf-p̂ lr.l  a Bsseretet Ünnepét. Valami rág, valami faj 
otí belül B nem merűak egymás ssemébe nézni, ne-
î '-iíy kutató pillan*ást>lnk kiolvassák onnan a lelki-
ismeret mardosó kínjait, melyeket régi és u) énünknek 
küiködésa arcunkra Irt. M<r imádkozunk, rórátéznnk, 
meaculpázunk moat Is, de lelkünkből hiántzik a nyu-
galom, a sa rat'ít megünneplésére való ó-z'.nte vágyó-
dás becsületes magabisása. 

J m e i e M t az oretói hitele és tekintélye." 
Titeanu államtitkár beszéde a bucureşti rádióban. 

Bucureşti, deoember 7. 
Titeanu Engen nemzeti propagandaUgyi államtitkár 

fkHmap  este nagy beszéddel nyitotta meg a bnenresti rá-
dióban rendszeresítendő „Nemzet órája* előadás-sorozatot. 
Jitennu Engen a következő beszédet mondotta: 

— A rádió a mai nappal rendszeresiti műsorán a 
«Nemzet órájá-'t. Uj lejezetet jelent a „Nemzet órája" a 
radi j gazdag és hasznos műsorában, uj és szükséges fejeze-

amely nemcsak a rádió közönaégének érdeklődését elé-tet, 

gitiki, hanem ugyanakkor szellemi irányításit is szolgálja. 
Az óra keretében sorra kerülő előadáaok mindenkor oktató, 
gyakorlati jellegűek leaznek. A „Nemzet órájá'-nak azonban 
máa célt ia kell azolg&lnia. Ez az óra az&mol be a nemzeti 
mnnka eredményéről, hangot ad a nemzet pillanatnyi örömei-
nek es gondjainak, biztatást au s nemzeti munka folytatá-
sára éa felállítja  a legyőzött cehézaégek éa az elért ered-
mények mérlegét. 

— A „Nemzet órája" tehát politikai óra leaz. 
— Itt azonban nem a azemélyeakedő napi politika jut 

szóhoz, hanem az állam megmentéaét éa konszolidációját 
azolgáló magasabb értelmezéaü eszmék, az állami intézkedé-
seket, a követendő ntat vázoljuk lel e müaor keretében, 
leszűrve minden alkalommal a például Bzolgáló eredménye-
ket. Ilyen módon az oraz&g egész közvéleménye közvetle-
nebbül vehet részt a kormányzásnak abban a munkájában, 
amely a jelenlegi aorahatározó pillanatokban ia az orazág éa 
a nemzet fejlődését  szolgálja. Megismerik a legyőzött és 
ithidalt nehézségeket, az orvosolt hibákat, a teljesített kí-
vánságokat, a megoldott vitákat a ezek Blapján maguk ítél-
kezhetnek a mi munkánk felett 

— Ezt a célt szolgálja a hetenkint rendszeresített 
„Nemzet órája", amelynek során állami inéltóaágok, vezető 
helyen álló állami tiaztviaelők, a nemzet szellemi értékeit 
gazdagító tudóaok állanak a rádió mikrofonja  elé. Ez a mü-
aor odaállítja a kormányt az ország közvéleménye elé, a 
közösség órája leaz, amelyben egymásra találnak mindazok, 
akikel nemzeti eszmék és nemzeti célok vezetuek, 

— Arról a magas megfigyelő  helyről, amelyen állok 
a ennek a programnak bevezetőjeként, már moat meg kell 
állapitanom, hogy Románia a külföld  sajtójában sohasem 
örvendett olyan tekintélynek, mint éppen moat. A nemzet-
közi politikai életben országunk hitele éa tekintélye egyre 
emelkedik, őfelsége,  II. Károly király a legilletékesebb meg-
hatalmazott Angliában, Franciaországban éa Németországban 
tett látogatása során, mindhárom államban megazil&rditotta 
és értékesebbé tette kapcaolatainkat. Az « tisztelet, amellyel 
az Uralkodót, Európa legrégibb uralkudúházinak képviselő-
jét fogadták  a ami nemcsak formaságokban  nyilvánult meg, 
hanem mindazoknak az országoknak, abol az Uralkodó meg-
fuidult,  ueui£sti eseménye ia vw , cnntlcaieié aövclte -'.."azá 
gunk népszerűségét. Ma Románia a legkedvezőbb helyen áll 
a nemzetközi fórumon.  Tekintélyét egyrészt ötelsége sze-
mélye biztosítja, másrészt az Uralkodónak az az országépitíi 
munkája, amelyet most már a küllőid is megismert Most 
már értékelik munkabírásunkat, gazdaságunkat, vendégszere-
tetünket a a viligoaság és békeszeretet szigetének ismerik 
el országunkat. Kelet kapuja vagyunk, a nemzetközi érde-
kek legfontosabb  Ütközőpontja. Erről a tényről moat már az 
idegenek ia meggyőződtek. 

— Ebben a helyzetben nekünk ia fel  kell ismernünk 
nemzeti feladatnnkat  éa ismernünk kell helyzetünket. Őrsé-
get kell állanunk a határainkon. A mi külföldi  propagandánk 
sohasem támadott senkit és semmit. „Jöjjetek éa ismerjetek 
meg bennünket 1" — ez volt nemzeti propagandánk vezér-
elve. Aki megiamert bennünket, igazat ia adott nekünk. 

Beszéde továLbi során Titeanu államtitkár azzal a 
megtartással foglalkozott,  amelyet a küllöldön járó román 
állampolgároknak kell tanúsítania, hogy kifejezésre  juttassa 
nemzetének lelkiismeretét éa hazafiaa  érzését, majd igy fe-
jezte be beazédét: 

— Az ország első polgára már példát mutatott. A 
„Nemzet órája" azt a célt azolgálja, hogy mindenki követ-
hesse ezt a példát. A külföldre  utazó rom&n útlevele tebát 
idézze lelkiiameretébe azt az orazág&val szembeni kötelezett-
séget, amit egyaránt ismer az angol, a francia,  a német, az 
olasz épugy, mint a mi országunk uralkodója! 

Hozzászólás a város fejlesztéshez. 
A „Csiki L pok" mu't heti Btám^bin Mvetett 

városi problémák tárgyalása a város szépért rajongé 
közönsége körében vlazhangra talált. Mindenkinek van 
valami elgoEdolása, ötlete, mely a város fcjesit-sót 
éB rendeséeét blaonyoafoku  mttkedve ó lelkesedéssel 
kivárja előbbre vinni. O t tartunk, hogy vámunk jövője 
szívügy lett; van köavéleményünk, mely e kérdésben 
egységes és türelmetlenül sürgeti a szűkre méretezett 
költségvetési keretek között megrekedt ttsme ujabb 
lendületes feltámadását. 

Tulajdonképpen nem volnB jogunk bele kontár-
kodni az ll'etékesek dolgába, ha látnók azi aa ambíciót, 
ami e kérdéa kisajátításának tettekkel való blsonyitá-
sival minket elnémíthatna. Da a helyzet — mondjuk 
bl bátran — több mint egy éve változatlan a r»nde-

aések frontján,  a sár azonban mind veszedelmesebb 
elemi csapásként jelentkezik és elnyeléssel fenyegeti 
kis városunk nagyzá«l hóbor'.Ját: a vároB rendesést. 
Még friss  homokjárdáink ls leţfennsbb  a megfulladás-
tól mantenek meg, a sártól kevésbé. 

Eddig voltak még enyhítő körülmények, melyek 
a pangást ezen a téren Indokolták — fordított  arány-
ban — városházán tapasztalt nagy forgalommal.  De 
most, amikor öt, Gót hat éves tervről beszélhetnénk, 
mély csend bonol as ódoi falak  mögött, hamleti síkon. 
Rsméljük, hogy ezt a csendet munkások kalapácsa töri 
meg a tavasszal megindul az életet jelentő nagyvsabásn 
város ftíjiosziő  munka. DJ addig ÍB van egy-két kérdés, 
amit tisztázni kellene. 

1. RHidas körülmények kőzött a város fejlődését 
korszerű, minden résslotre kiterjedő vároa rendezési 
terv irányítja. A városházán kifüggesztett  rendezési 
tervek már elavu!l«k, már az eddigi váltosásoknál sem 
vették figyelembe  őkst. Faroga Viktor volt polgármes-
ter alatt szokásban volt az egyes problémáknak ssak-
emberekkel való négy-z imköstl letárgyalása és a több 
véleményből leBzürt legjobbnak Ítélt megoldás került 
szsán kivitelre. Esen a módon ls sikerült olyan ered-
ményeket felmutatni,  melyekben senki sem találhat 
•sz etikai szempontból kifogást.  Kíváncsiak vagyunk, 
hogy a most felszínre  került városrendezési problémák 
megoldásánál ml Bsabja meg és ml blstosltja annak 
jóságát, BzépéBaetUeg kifogástalan  elgondolását és ki-
stelet t-s mindezekért ki vállalja a felelősséget?  Leg-
kegyesebb és legsürgősebb feladat  a vároc belterüle-
tének rend^zise a görög keleti templom éa a város-
háza köaött. Van-a a városnak erre egységes, a résae-
•.et összhangba hozó modern terve? Mert asötlatsserű 
részlet nngo'dáso'ttól és kísérletektől sehol sem kell 
lobban óvakodni, mint éppen Itt. 

2. Aa eredményes város fejlesztést  csak a meg-
felelő  fedezettel  rendelkesó költségvetési keret bisto-
«itjs. De mi szabja meg a k*ret nagyságát? Egyedül 
'k polgármester zsenlálúása, ambíciója és fantáziája. 
Nem a polgárok adógarasaira kell Bsabnl a költség-
.-.idei, t-'.-.v ra::g lr',\  Sr.r-'r.! tefei'tíírtez  azSfe-
aégea tőko-ferrssokat.  Tudjuk, hogy fiatal  polgármes-
t rüakot a helyi viszonyok nehés feladat  eié állítják, 
dd remsijUk, hogy módjában less folytatni  azt as épltó 
munkát, mely Faroga polgármester és munkatársainak 
gssdá'kodása alatt oly nagy lendülettel indnlt meg. 

J len cikkünkben az időszerű munkák és teendők 
sürgőssége ssempontjából állítottunk ösaza egy terve-
zetet, folynék  megvalósítását a kc'z érdekében már a 
jövő évben szeretnők megvalósulva látni. 

Kezdjük a már említett vároBl belterület renda-
sésévol. Ei Bzur szemet lf  glnkább és minden útvonalról 
érvenyesüt a maga nagy kérdőjelével. Miért no köt-
hetné össse a városházát a görög keleti templommal 
egv széles augár-u; ? Szélessége adva van a városháza 
faló  1 sz.tvasíon, csak a beosztás rossz. A clrca 44 
méter széles Baelvényt a következő módon ktl ene 
iíjlaMtanl. Két méter BzéleB gyalogjáró és tis méter 
rálen kövezett uitest mindkét oldalon a házak köz-

vetlen frontvonalához  sikuijon. Es a beosatás kidobja 
a kettős fasorok  közül a házakhoz közelebb esó soro-
kat, melyek ugy is túlságosan beárnyékolják a házakat. 
A megmaradó két baleő fasor  közötti jelenlegi úttest 
ţ.iac céljaira a'kalmas burkolattal kéne ellátni. Iţy as 
u kérdés megoldásával a piac elbelyeséBének problé-
mája la megoldódna. A városháaától a görög keleti 
templomig húzódna ez a körül belül 17 méter azélea 
p'*to, me'ysí csak az állomáshoa vezető utak mstFza-
nénpk át. A kidobott f ioros  falt  át lehet ültetni a 
megmaradó sorok folytatásában.  Kisebb telekkilgasitá-
*oí ás a bid kiszélesítésének valamint a patak részbeni 
befudéiápek  költségei még mindig kevesobbe kerül-
nének mint a piacnak máshol való elhelyesése. 

A vároa ily módou a piac ulh.-lyezéBét egy hatá-
sos utrandazer kialakításával együtt oldani meg. Már 
most látjuk, hogy a széles úttest mentén épülnek fel 
uj köŝ pilJeteink és a réglek szintén Innen nézve érvé-
oyesü nbk legjobban. Igy es a sugár ut tengelyét képezi 
már a város belterületeinek, dc ugyanakkor perspektlv 
áttekintést 1B biztosit mindenfelé.  A hatást még fokossá 
as, hogy es az útvonal as egyik oldalon a park űde 
z'ildj ben oldódik fel.  Tarmászstes, hogy a kórhással 
szemben még rendezetlen területet a parkhon kell csa-
tolni, a lejtős részeken gyepterraszok beiktatásával. A 
lebontandó H .jnód-fsle  ház anyagából as nj sporttelep 

A „CORSO" n ö i é s f é r f l fodrászatban 
1938 decemrer 4—31-ig, 8 havi garanciával 
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melegedőiét éa öltöaő helyiségét lehetne felépíteni, 
most elérkestünk város fejlesztésünk  legnagyobb mu-
1 asatásához a aport atedlon ügyéhez. Nleca még megye 
ssákhely, da klBvéroa la alig, ahol a sportolók olyan 
moatoha elbénéaban réaaeaPlnének, mint nálunk, pedig 
minden témogatéara megszerezték a Jogot akkor, ami-
kor a jégkorong aportját oraiágoa viszonylatban a 
legmagasabb nívóra fejlesztették  éa eazel nevet sze-
r e a t a k városuaknak. A jégpálya áthelyezés ls a labda-
rúgás tömeftsportjáoak  újra feltámaBstésa  a legaürgő-
aebb teendők egyike. 

Városunk mindinkább kertváros Jelleget kep, a 
magáDépItkeaéa szabsdon álló családi háa típust ked-
veli Terjeszkedésre alkalmaa terepet a város maga-
Babban fekvő  telkein látunk. Szép kilátáz, kevesebb 
köd, aaâraz altalaj, Jé ivóvíz, olcaébb épUkeaés aaok 
a tényezők, melyek a vároa fejlódéaét  Ide irányítják. 
Villanegyed kialakításéra legalkalmasabb területet a 
katonai gyakorlótéren ós környékén találunk. A város 
fejlődésének  ezen a terfiletm  la meg kell indulnia, 
éppen ezért gyakorlótér céljaira alkalmaa telket kell 
szerezni a vároa határában B eszel elcaerélni. a, psr-
cellézéaon még kereshet la a vároa. A tehetősebb 
o'ztály telekváaárlépaal segítené a vírost bevételhez, 
de ugyanakkor módot kellene oyujianl arra le, hogy a 
sz rinyebb jövedelmű tlHEtvlaelő-oaztély réázieiflíetésre 
ia kaphasson telket Iiy módon maga a város terem 
tené meg a fejlődés  alapjait még a magáoépitkezés 
terén ls. ,, 

AB uj villanegyed nagy e'Őnye lenre, hogy ugy 
a körpontból, mint a hivatalokból könnyen megkflza-
IIthetfl.  Alig észrevehető emelkedésű utjai — értve 
esek alatt a Sfentlélek-úthoz  csatlakozó és a törvény-
székkel szemben megnyitandó uj uccákat — szervesen 
kspcaolnák a városi forgalonbtz.  A gyakorlótérhez 
vezatő ucca gyorB beépülése is aat a feltevést  igazolj i, 
hogy meg van az építkezési kedv a véroa esen részén. 

Ezek sz elgondo á'ok a .Calfei  L*pok" mult heti 
száméban megjelent hsson'ó tárgyú cikkhez csatlakoz-
nak. Céljuk nem lehot más, mnt Impulzust adni abtz 
a muaséboB, amelynek klbontakorását várót u:k apraja-
nagyja szeretettei várja. (Sch J.) 

A mult hét. 
December 5-én uiabb merénylet törtánt Cnercovicz-

ban. Két gimnazista diák Crlztescu csernovicai bsdblró-
aiezredes ellen kísérelt meg merényletet. A két diák 
közvetlen közelből négy lövést adott le az alezredeare. 
A lövések célt tévesztette k és csupán egy golyó találta 
vállén, amely könnyebb sérülést okozott. A« egţik 
gyermeket >zinca! elfogták.  Litodovlcl nek hlvj'k és 
nyolcedik osatályos gimbáziüta. Vallomása sltpjáu rövi-
demen lefogták  'á-sát ls, skit Rdchnlsciuc Bugen-nek 
kivitek éa légionista tevékenység miatt már a mult 
évben ktcsepták si intrzatkő!. Aa erélyes cyomozás 
villám gyorsan frnjt  d rttett s m-r^njlet érte m! az&r-
lőlre. Kid-rtl', hogy a cíercovlcz PUTODUI Aron iictux 
egyik tanéra Amulln Liteunu a nyo'cadik oaztáiy íőnöKe, 
aki osztályában legloulftn  sejtet KBcrvezett, előre tudott 
H  merényletről. Azonnel letartóztatták. E fogtik  egy 
S'aneFcu nevü iaai-i ogyeteml b*Hgntót, akt a merény-
let megsaervezóje éa kihallgatása Borén bevallott», 
hogy más merényleteket is tervezett Cjernovicz-ban 
A két fi  ital merénylő dláfeot  ia szembesítették vele, 
akik hangoztatták, hogy a Stanescn utasításai Bzerlut 
jártak el. Általában a rendőrség nagy eréllyel látott 
neki aa egész bukovinai terrorista szervezkedés fel-
göngyölítéséhez. A merénylők valamint felbujtóik  felett 
már jövő héten Ítélkezik a hadbirÓBág. 

— A vaílul-1 táborban Internált 318 vzagárdiata 
vezető nyilatkozatot juttatott el Callneacu A. belügy-
mlnisgterhse, amelyben kijelentik, hogy ejryFzr és 
mlndenbf.rra  lemondanak minden tiltott tevékenysé-
gük rőLHangoatatják a Király a Trón iránti büiégüket 
és felhívjak  barátalkat őrizzék meg nyugalmukat és 
legyenek hű polgárai a hszinak. 

— A ciernovicíl diákság síin t ín emlékiratban 
ítélte el a kolozsvári merényletet. Erélyes Havakkal 
bélyegeik meg az ilyen terror cselekedeteket, amelyek 
lejáratjáfc  a nemzet becsületét éa az onzég jóblrnevét 

— O'aszorezágnak a Tunisz én Korzika Igényére 
tett kijelentései nagy izgslomba hozták u;y a frarcia 
köívMf  minyt, mint a francia  zászló alatt élő érdekelt 
érdieteket. Az olasz igények elbangsáEa után nsgy 
olaazelienea tüntetések voltak ugy TunlBabBn mint Kor-
zika szigetin. A mu t héten ?l*zoat es olasz hat' fits 
BZ rvaftek  kerdettek ellentüntetésbe az egí-si vona'on. 
A frsceis  ellenes tüntetések egész Olaazorazég terü-
letén erősödnek. 

— November 6 in Ribbeo ropp német és Bonnet 
francia  kUlUjytnlniaater aláírták a német—francia  ba-
rátsági aaerződ&t. A szerződés nrg&llspltja, hogy a 
két orsség barátsága aa európai helyaet megszilárdu-
lásának lényeges tényezője; leszögezi, hogy a két 
ország között nlncBenek területi függő  kérdések. A 
szerződés aláírása után mindkét or?iá« k'pvlaelől meleg 
szavakkal ismerték el a két nép kiváló értékelt és 
hangoztatták a két nép megbéWésének szükségét. 

— Dacamber hé 4 én zajlottak le a ííjíz cBatolt 
saudetanémet vidékeken a birodalmi vá'asztáBok A 
Biavaiásra Jogosalt két éz félmillió  po'gár ctaknem 
mind leazavazott egyhangúan Hitler mellett. 

— A magyar képvlae óhánba december hó 5 én 
vonuttak be, a v ssracsatolt felvidéki  területek kép 
viselő .akiket a Htsnagy Ünneplésben résaeBitett. AB 
ünneplést Jiroas Andor k9Biönte meg. aki haagostatte, 
hogy ngésB munkabírásukat annak aa ügynek szentelik 
amely aa onság uj életét uj rendaaerét van hivatva 
magteremteal azokon a reformot  on keraaztOl, amelyek 

a magyar főid  lgaaságos feloastását  éa a társadalmi 
osatályok klegyensuIyczMésát kell végrehajtsak. 

— A magyar honvédelmi mlnlBztar bejelentette 
ns uj véderő-Javaslatot, amely visszaálltja Magyar-
országon a báboru előtti hadkötelezettséget. 

— A Kondor navll német repülőgép, amely Ber-
linből—Tokióba repült és a 14 ezer kllóméteres utat 
rekordidő alatt tette meg, visszatérőben kénj ezerleszál-
lázt végzett A gépet a szerencsétlenség Toklotól 8 eser 
kllóméterre érte, a Manila sziget mellett f  " utMokbau 
kár nem esett A gép elaülyedt, de aa apály beálltával 
kiemelik éa haza siá.lltják Németoraaégba, hogy meg-
állapítsák a fcaleset  okái. 

— Pirow délafrlkai  hadügymlnisster, aki európa 
útjával kapcsolatban végig látogatta a nagyhatalmi 
fővárosokat,  a napokban nyilatkozatot adott egyik lon-
doni lapnak. P.row látogatásának eredményeképpen 
megállapítja, hogy Európa a háború felé  sodródik. H» 
a legközelebbi két hónapon belül — moadja Pirow — 
nem következik ba változás, akkor a feszültség  ta 
vasBra a tetőpontját éri el B a háború veBsedelme 
közvetlenül fog  fenyegetni. 
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Fűgimnáziumuiik Mária Kongregációja 
dec. 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás napján beosflséges  ünnep 
keretében mutatta be hűségét éa hódolatát égi Nagyasszo-
nyának. 

DélelOtt ünnepélyes szentmisén vettek részt, melyet 
Biró Ferenc fOeaperes-plebános,  az intézet püspöki biztosa 
celebrált; ugyani végezte az uj tagok felvételét  ÍB : 30 ifjút 
avatott Mária leventéivé. Megható buzdító beszédet intézett 
hozzájuk. Legyenek — úgymond — mint bérces, fenyő-
erdő B gyönyörű vidékünk igazi fiai  — ép, sudár, szálas 
fenyők,  kiknek liba keményen a tőidbe gyökerezik, lelkük 
a magasba, az Eg telé tör, karjuk szeretettel tárul ki test-
véreik s minden jóakaratú embertársuk felé  — legyenek, 
miként e tenyOk, egyenesek, gerincesek, a megpróbáltatások-
ban helyt állók, vésszel, viharral daoolók. Ltgyenek most 
az iskolában hű leventéi, később az életben, küzdO, hősi 
lovagjai Máriának a a Máriás eseményeknek. 

DAlután 6 órakor a tornacsarnokban műsoros üunepély 
volt, melyen városunk közönségd igen nagy számban vett 
részt. A kiváló rátermettségü Sarkadi mester pompás veze-
tése alatt a gyermek, férfi-  és vegyeskarban daloló fiuk, 
kivált remek Kodály-nótáikkal felderítették,  a művészi össz-
hang szépeégének magasabb világába vitték a hallgatóság 
lelkét. Emelte az ünnep lelkes hangulatát a műsor kimagasló 
pontja, a kiváló pap-költőnek, dr. S z a i a i M á t y á s sepsi-
szentgyörgyi plébánosnak, a rátermett azónok élénkségivei 
előadott ünnepi beazédx, melyben megkapó módon rajzolta 
meg az igazi kongreganista alakját és lelkületét. Az igazi 
kongregánista szeme, tüle, szive nyitva áll. Kath. szent hite, 
egyháza szépaégeinek, tanításainak,azörökkévalóság gondolat-
világának befogadására. 

A .szenzórium Marianum", a finoman  rezdülő Máriás 
lelkület azonban nemcsak magába fogadja  az örökélet igéit, 
hanem igyekszik azok szeriut kialakítani elaősorban önma-
gát s azulán másokat; a lelkiség erejével, a kath. akoió 
szellemében, törekszik embertársai életét ia jobbá, azebbé, 
boldogabbá tenni. A nagyhatású beszéd után a vonós zene-
kar művészien elOadott Mozart-Szerenád-jában gyönyörködött 
a közönség. Az intézet és a kongregáoió hálás elismeréssel 
gondol műkedvelő zenészeinkre ; csupa kedves iamerOs név : 
Sprenez Gizi, György Baba, PototBhy Olga, Sprencz György, 
Takács Lajos, dr. Nagy András, Sarkadi Elek, Pálffy  Ferenc, 
Miczi Miska. Erösa István és Elekes Venoel VII. o. tanu-
lók jól kidolgozott, hatásos szavalatokkal járultak hozzá az 
ünnepi est szép sikeréhez. Ez az eati ünnep, mint annyi 
más, azt a megállapítást sugalmazza nekünk, hogy nagyon 
is érdemes eljönni ifjuságunk  ünnepélyeire. Ezeken az ünnepi 
találkozókon alkalma nyílik a közönségnek, a felnőtteknek 
érintkezni az intézet lelkével, az ifjúsággal.  A fiuk  tiszta, 
derűit tekintetéből kiáradó hit, bizalom uj erOket sugároz 
belénk; s ez erOk birtokában több hittel éa bizalommal, 
több lendülettel és reménnyel tudjuk folytatni  és megvívni 
a mindennapi élet nehéz harcát. (—t—a.) 

Furcsaságok. 
Bok mindtn furcsaságon  megy keresztül a mai 

ember. Altalábin el lebet mondani, hogy 1914 óta 
cíupa furcíaség  FZ egésa életünk. Azóta, hogy virágos 
vonatok eiröpltették a legények eleiét az ö.-saes világ-
tájak felé,  bizony átformálódtunk.  UJ embertlpns nőtt 
kl ebből a sBrzivaroa negyed századból u yan, amelyik-
nek bölcsőjét a válságok kora ringatta. Milyen ls legyen 
ezekben a válságokban fogant  világ. Bolond. M nt ma 
gnk na emberek, akiknek aa idegeit tökéletesen elkop-
tatta BB u óbbl huezinöt esstendó kegyetlen irama — 

=UÍ? h 0 g y 8 «ST beteg embtról s V 
mit Bem lehet rossz néven venni. Meg kell érteni a 
mag. na<ry vajúdásában éa nem kell háborgatni. Hagyni 
kell, hogy játazodja kl magát. Htzm olyan baUg. 
Kür t a gyógyítására vállalkozó orvosok isbels bití 

nődnek A ié öreg Chamberlain, mint egyik caoda-
doktora ennek a beteg világnak elmaradhatatlan eső-
erayőjével ás hangulatos horgász fe  a.Bralózével e^Uit 
már caak 62 kilót nyom, aa szalőttl 70 kilójával aaern-
ben. Ét mig Bincsen semmi eredmény. Nem Javul a 
helysete a paciensnek. D i ha még lehet, tovább rosszab-
bodik. Kiég egy pillantást vetni " világban kiforró 
tengelyek, menetelések munkájára, készülődéseire, ét. 
csoportosulására és látjuk, hogy folyik  a tengelyek 
öaszeakaaztásának olyan félelmetes  ÖBasecsapáaa, amib* 
azt hlísem kl Is múlik végárvényeaen ez az agyon 
injekciózott beteg világ. Az Ur ugy látszik a második 
vlaözönt készíti elő. A történelem ismétlődik. Miért ne 
Ismltelna a b'blia M. Csak ujabb fogalmakat  ke.i 
belevinni a régi gondolatba. A munka éppen o yaa 
tök Metea lehet egy gázözönnel. A bárka Jelenetet aioo-
bao okvatlm el kell hagyni. Ebből a világból nem 
érdemes S9mmlt da semmit átmenteni. 

A tömeghisztériához két kellék szükséges. Kall 
»gy aa idagrend.-zűrében lebetegedett társadalom en 
egy bolondjában elindított hlr. Mind a két kellékre * 
legalkalmasabb Időit já-oak. Az idegek kiiészitetisé^i 
?!aőrendü, a hlrak után áhítozó Bzomjusága p-d,< a 
?z'vacs tökéletességén áll. A hir ugy akad meg í-b.e: 
a nagyszerűen előkészített talajban, mint a mag * 
televényhen. Bom lk és szemlátomást érik a kétség >-
eaéB gyümölcsévé. — ht van, hogy egyebet ne etn it-
sünk a mi különiegea lepra-ügyünk. Valaki Kvozs 
váron indította BzéSnek eat a minden alapot náikilhz5 
agyrémet én egy pillanat a'att már a H»rglta alján ia 
reszketnek tőle. Kolotsváron már a hatóságok hivata-
los nyilatkozatai c iUapltga«Ják a felkorbácsolt  képz 
lődéat és riadalmat, amely kiszámíthatatlanul göngyöli 
fel  a legnagyobb távolságokat. A tömeghisztéria terje-
dési sebessége veri aa öasz.a éterbe!! gyorsaságok»*. 
I yen frekvenciával  nem dolgozik emberi sserkeeet. a 
föld  legiökéieteaebb leadó éa f*lv-)vő  öiHiemUíöde-> 
Ahogyan - gy rémhír e indul és tömegeken elhatiitu -
aodik, arcképpen magáhoa öleli éa rabjává ttsri a 
fogyasztó  közönségét, az minden propaganda hivatná-
nak álma lehet. 

Biőjjük-e tovább ercek a be.rg emberi léleln k 
eifajzásalt.  M re nem kapható es a megmasilagclt, i-
Idők divatOB áraml«tRÍval fanat'aált  lelkület. M ad nr» 
as rgy jón kívül, öni, gyilkolni, teBtvér vért onuni, 
ártat'an életet pusztítani. Mindegy a rzimára. Egien-
euyát elvsfzte'.t  ntkeres^eib^n ez a flttalaíg  már 
régen a téboly ujjait járja. M ndjárt öt éve, bogy i ppea 
Ilyen téllesre fordu'ó  decemberi napon lelőttsk Duc ; 
miniszterelnökit ennek az országnak legklváíbb, let--
tisztább akará u vezető emberét. Caak ugy fl  italos m k: 
bnrdu ásból. Ma Ismét egy ;udós egyetemi tanárt, a 
kolozs?árl 4i(yetem rektorát S efaneacu  Oaangát lőtték 
le orva*, csnpín azért, mert legkomo'yabban az voi: 
felfogása,  ho{y a romín ifjuaiţ  tanuljon, készüljön fol 
az éle r j idijáttie a haszontalan pclltlzálússal töitá •. 
Az lfjuúgunk  megbetegedett le k) sem blrji már az 
nkos szét. Mindjárt a fegyverhez,  az erősaakhoa cyu. 
Éppen ugy, ahogyan látja a „felnőttek*  játékában. 

A következő bateges tünet a clmkóraigban é i 
aranykorát. A elmkórság baciünsánwk a bst6g tárti8-
dalom a gaada állata. Itt tenyészik, Itt nő a viru eu-
clája ennek a vasa-ddlmea kóriak, bog; végül la u -
bénítson egy egáse jobb sorára érdamts nemzet-testé:». 
Milyen egésaaégea, lelket üdítő hang a felvidéki  ma-
gyarság képviselőjének magnyllatkozása, amikor saesn 
mondotta hódmezővásárhelyi bőszed ében: .A Fe'vidé 
ken n?m divatos a elmkóriág. Éi sem Kígyómra 
urnák jöttem idí, hanem magyar nemzet-teatvérnoiu. 
Esakban a saavakban van levegő, van felébrsdés.  A 
aangbBu ott vau a gyógyulás reménye. 

A megzavarodott világnak ez s*m egy nto HÓ 
kérd r'S9. Az, hogy ki milyen saemüvegen keresztül 1-»t ; a 
caak egy ilyen maguikfajta  kis heti sajtó munkáját H 
Megáll aa ember eaze. Aa egyiknek tu-sáfOJan  az 
anyaszentegyház szo'gáiatában állasz, a másik u<v~>n-
aksor nagy zMdébarátaágot olvas ki minden Borodból. 
Aat se tudod, honnan merről állanak e'ő soha n?m 14 .oi. 
embirek, a hiboruntk a vltéskedéitekre igen jó a k il-
mát elaialarztó bujkálok, akik a békének és megérte-
tek hangjában nagy veszedelmeket látnak. OyaláBitoj 
téng  és  patkány lelkek, akik sohasem ÍBmartéí SÍ 
első vonalak fái  Ah küzdelmének nyíltságát, m-t is » 
„Hinterland" kényelmes pislcléiban aggódnak, blrá noV, 
rágcsálnak és a koreamák esantéjében játszódjak a 
nagyságnak, a csalhatatlanságnak felelőtlen  szerbi. 
Tókéletaaen megbecsülve mindenkinek a meggi ózöd̂ -
sót, csak éppen furcsának  látja as ember, hogy a 
dühösek, a k r̂esBtényl szeretet parancsairól megfeN-
k«sok leginkább azoknak a soraiból kdr»lnek kl, ahik 
sehol Bem voltak akkor, amikor a meggyőződéért 
"letet lehetett áldosnl. Mert ha ott lettek volna, más-
képpen néanének ki — belülről. 
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( S y e r g y ó i t h t 
Egy igazi államférfi:  Mihai Ralea. Amint látják tehát, an előirt törvényes rendílke-

: be nem tartása esetén nem aa egyesü'eteVet 
A minisztertanács egyik utóbbi ülésén Hihai Ralea I büntetik mag, — amely nem Is büntethető — hanem 

iimnkRiiKyi miniszter kiiejtett* azokat az irányelveket, amelyek | minden esetben SB egyesület vezetőit és tlSE'i'cará' 
a társadalombiztosítási törvényjavaslat előkészítésénél vezet-
ték. Nem szükséges, hogy asokat az okokat vizsgálgassuk, 
amelyek Ralea minisztert a tőrvény előkészítésére alkalmassá 
teszik. A francia  Bongle és Dnrkheia növendéke volt, szel-
lemi gyermeke Ibraileanunak és tagja volt a .Román élet" 
nevü irodalmi körnek. Innen hozta magával a társadalmi 
életet Átformáló  gondolatokat. 

A meghalt rendszerrel együtt a féltudónok  korszaka 
in letűnt. A királyi akarat következtében az ország közéle-
tinek minden vonatkozásában az értékes elemek kerülnek 
előtérbe, olyanok, akik távol tartották magnkat a politika 
ádáz küzdelmeitől éa a múltban is kizárólsg a munkának 
éltek. Ma már — politikai ellenszóigáltatás reményében — 
«ínkiu-k sem ígérnek eget, holdat és csillagokat. A jelen-
legi kormányzat két alapelvet tart szem előtt: a társadalmi 
rend és társadalmi igazságosság eszméjét. 

A rend tenntsrtása a belügyminisztérium hatáskörébe 
tartozik. 

A mai rezsim második alapelvét — a társadalmi igaz-
ságosság eszméjét — Mihai Ralea munkaügyi miniszternek 
kel! ui> ^valósítania. A munkaügyi miniszter mindazon köve-
telményeknek a birtokában van, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy [elhdatát maradéktalanul teljesíteni tndja. 

Készüljenek fel az egyesületek 
a hatósági felülvizsgálásra! 

Az egyesületi vszstők feladatai. 
Rendeini kell a nsm mQködfl  egyesületek |ogl helyzetét. 

I^n pok o'y?n magyar egyesület van, illetve volt, 
archívetr5i c»upán a törvényszékek nyll/ánt< riés-dból 
tudunk. Az egyesület*k veselőségét évekkel tzalótt 
val -hz ov.ftk  meg utoljára. A Usaiikar egy Ideig küsdött 
a aözömbö-aéggel, smlg belefér,  dt és sorsára hagyta 
a " b:ioti lntásményt anélkül, hogy nsóta közgyűlést 
ür ot*. volna, vagy pedig megtette volna » lépéseket 
az ejresiiiat formai  feloszlatására. 

Az egyesületek egy má ik csoportját a körü'mé-
cye's k^yaieritették akaratlan tétlenségre. I:t la uţyBn-
az-̂ i a hely lettel talâltozu ik: as évekkel eselő't meg-
tartott U'.O'FÓ közgyűlés éta as egyesületek nem adnak 
életjelt magukról, anélkül, hogy felosalatáaukat  formai 
lag Umondották volna. 

Nemcsak a magvar jellegű egyesületekre vonat-
tor* c.t a megállapítás, hanem talán még fokozottabb 
menetben a többségi jollegű egyesületi tömörülésekre Is, 

Eddig általánosságban még nem volna baj aa Ilyen 
msgírj h->íyatott egyesületekkel. Nem író dhatjuk el 
accnban ezt a közel jövőre néz-e. 

A oera régibw életbeléptetett cihtörvény gyöke-
r í 'c uj helyzetet teremt BB egyesületek egy jelenté-
sei- «(.portjára n isve. A ssakmal jellegű falndlkátn-
-o'to1 r> cíhtrríény, vagy le'jisen megvonja a jogi 
ir,w Iv^éget, vagy pedig megfosztja  óiét tevékenységi 
líbe'őfiígektől,  hatáskörüktől. Éppen a céh tör vény végre-
hajtásával kapcsolatban a kormány köaelebbről pontos 
b-íl. zatképet fog  kérni a törvényszékektől a nyilván-
tartott ecyaülettkről. Eziel kezdetét vésni aa egyeefl-
Ictsk helyzetének felül  vizsgáié Ba ls. 

lévaiakkor komoly megfontolás  tárgyává kell 
tériünk Marínescu közegészségügyi miniszternek nem 
r> i e'hangzott kijelentését, mely szeiint a kormány 
fin.,  á'íz'.j, hogy <-z altruista, emberbaráti jellegű 
'eys: :oSet köcös állami veaetéB alatt álló orsaágos 
lua-* vonja ÖSBEB. E'-nek a kormányelhitározásnak a 
m >»';ai<SBit4sa ismét csak a törvényszékiknél nyilván-
tartó t egyesületek felűlvlssgálásáu  fog  alapulni. 

Tebát feltétlenül  fel  kell kisülnünk arra, hogy 
F.Í Ö-IÍPB jogi személyiséggel biró társulások, köaöttük 
t rs şatenei a magvar jellegi egyesületek hatósági 
feiliHiiBgálása  nem fog  sokéig késni. Ez;el egyidejű-
leg oegkeidődlk anntk a megállapítása la, hogy aa 
egyes egyesületek mennyiben tetttk eleget a törvény 
által előirt kötelezettségeknek. 

A jogi személyit ágekről snóló 1924 évi 1927-ban 
módosito't törvény értelmében aa egyesület veaetőaé-

5 beállott saemélyt változásokat azonnal be kell 
ie c .3ni az illetékes törvényszéknél bejegyzés ÓB nyil 
rnc.Ht'grí hezitál végett. Aa Ilyen váltosáaokat a 
hl'Ktalos lapon kívül valamelyik elterjedt napilapban 
Is kiírté kell tenni. Ez a bejelentési kötelezettség aa 
e<rv'ü;<>t össsas vezetőségi tagjait egyaránt terheli 
M".d 'tokkal szemben, tkik a törvény ezlrányu előírá-
sit sem teljesítik, meglehetős Bulyos pénzbírságot ir 
t ó a törvény. 

As egyesületek vese tőségeinek máalk törvényes 
töte'et'Wéga a kösgyülésnek aa alapssabályokbaa 
fshUntati  tt Időben való összehívása 

Kót»!es a vezetőség minden évben elkésnltenl aa 
' ízület zárszámadását, mérlegét éa költségvetési 
* óiráo.t tát, még pedig a törvény végrehajtási utasí-
tásban előirt szabályok szerint. Ezeket a Baámadáao 
kat g közgyűlés aló kall terjeszteni 4a egyben két 
példányban as Illetéken felügyeleti  minisztériumnak 
tekUidEBi, 

A törvény végrehajtási utasítása értelmében a 
fs'lUyeletl  |ogot a ssakmlnlsaterlumon. Illetve ennek 
oiegbizottaln kívül aa ügyészségek gyakorolják. A fel-
ügyelet kiterjed annak ellenőrzésére is, bogy aa egye-
sület vezetése aa alepsaabályokban lefektetett  elvek 
•lapján történjék. 

vonják fele'őwégre.  Aa egyesfl'etet  a bíróság legfeljebb 
felosalathatja,  amennyiben ngy találja, hogy a törvé-
nyen alap meg vaa reá, a vesetőségl tagokat elleoben 
pénablrsággal sújthatja. 

Amennyiben valamely egyesület bejelentési köte-
lesettBégelt a múltban nem teljesítette, pótolja aat 
minél hamarább. Kimondhatja BS egyesület egy ujabb 
köagyűléssn, hogy B mu'tban meghatározott okokból 
kénytelen volt tevékenységét szüneteltetni, azonbBC 
most iBmét fslvessi  működését és uijásiervezettau 
munkáhos lát. Gordot kell fordítani  Ily esetekben arra 
Is, hogy as egyesület ténylegeB tarjáinak Ezáma ne 
legyen busánál kevesebb, mivel ily eaetben ss egye-
sület önműködőlég slvesstl jogi személyiségét. 

Nem működő egyesületeink vezetőségére bárul 
most a feladat:  vIsBgálják meg lelkiismeretesen tt 
általuk képviselt saemzatek helyzetét és döntsenek 
afölött,  hogy fenn  akarják-e tartani eaeket, vagy sam. 
Amennyiben végső eaetben as volna aa elhatároztuk, 
hogy aa egyesületek további fenntartása  nem valósít-
ható meg, vagy nem célsserű, határossák el at egye-
sület feloBdatását,  hogy ezáltal későbbi kellemetlen-
ségeknek elejét vegyék. 

A feloszlatást  kimondhatja aa egyeaűlet közgyű-
lése. Ebben aa eaetben as egyesület .fe'ssámolására 
kerül sor, amely meglehetősen hosszadalmas müvelet. 
A felszámolásra  vonntkosó törvényes Inténkedések meg-
ásatják az egyreülrt esetleg megmaradt vagyonának 
kötelező hovpfordittaát  ia. 

A feloszlatásnak  aaonban vannak a törvény sserlnt 
egyszerűbb formál  is. Igy pl. önmagától elveszti an 
egyesület jogi személyiségét, abban aa eaetben, ha aa 
otyesü'et c*!ja már nem valóaltható meg, ha venetőlt 
már nem válaesthatja meg az alapszabályokban előirt 
módon vagy amennyiben — én ez a legfontosabb  — 
a tagok pzáma huss alá csökkent. 

Amennyiben tehát egy Bsünetelő egyesület vésőtől 
a Iszervezet további fenntsrtását,  helyesebben ujjá-
sservesését nem tartják célsierünek vagy megoldható-
nak, közgyűlést viszont nem tudnak tartani, a felssá-
molás végett, mert as egyesületnek nincs husa asava-
sstra jogosult tagja, ss egyesületi tagok számának 
elégedetlenségére hivattózva is kérhetik a törvény-
széktől a jogi személyiség törlését. Es a megoldás 
csak akkor alkalmazható, amennyiben as egyesületnek 
nlnca vrgyona. Es utóbbi esetben a felssámoláa  aligha 
kerülhető el. 

A törvény 93 lk szakasza ugy Intéskedlk, hogy 
nemcsak ez egyesület vonetőségenek áll jogában a 
törvényBséket a beállott változásokról értesíteni, hanem 
bármely érdekelt saomályaek is. A bejelentést tehát aa 
egyesület bármely vesetőségl tagja ls megteheti. 

öiszefoglalva  as elmondottakat: rendezzük egye-
sületeink sorsát, múltját és jövőjét egyaránt Ne csele-
kedjünk elhamarkodva és ne oanlassuk fel  oly egyesü-
leteinket, amelyekre még érdemes feladat  várhat — 
Annál kevésbbé tegyük eat, mert a Jogi ssemélylség 
e'nyerése ma már sokkal nahesebb, mint a múltban 
volt. Na valljuk viszont azt a felfogást,  hogy ha éve-
ken keresztül feléje  Be néslünk azoknak as egyesüle-
teknek, amelyek vezetőségében egy czsrepet vállaltunk, 
akkor a kérdést a magunk réaséről mag is oldottuk. 

Dr. Rsssler Viktor. 
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A fiatalságnak  be kell illeszkednie 
az ország fejlődésének  uj rendjébe. 

Az egész ország közvéleménye mélységes megdöbbe-
néssel fogadta  a kolozsvári merénylet hirét. 

A felháborodás  általános Valóban: melyik embernek 
lehet joga ahhoz, hogy maga ítélkezzék embertársa felett? 
Kinek lehet joga önhatalmúlag Ítéleteket hozni, anélkül, bogy 
az ország törvényességéhez fordulna?  Ezek a komitácsi eljá-
rások távol Alisnak a romén nemzet lelkétől. Mert a büutény 
nem old meg semmit. Caak a veszedelmes eszméket, a terrort 
és a hossznt táplálja. Az egykori Vasgirda egész tevékeny 
sége ezt bizonyítja. I l i t oldott meg llanciu, Vernichescu, 
Duca, Stelescn és mások elpusztítása? Semmit. A kolozsvári 
borzalmas teltre semmi mentség nem lehet. A gyilkosság 
minden időben és minden népnél a legborzalmasabb bűntény-
nek számított, mert az embert állattá alacsonyítja le. Az 
igazi román emberszerető és tiszteletben tartja a Megváltó 
intelmét. A kormány annsk idején erélyes kézzel járt el a 
mozgalommal szemben, amelynek vezetőire az igaaságszol-
gáltatás snlyos büntetést mért Most pedig a nem sikerült 
szökési kísérlet teljesen véget vet ennek a mozgalomnak. 
I t t az ideje, hogy az n j nemzedék és as egéaz diákság ki-
vétel nélkül beleilleszkedjék az ország fejlődésének  uj rendjébe. 

Mindenki csak azt kívánhatja, hogy a Trón és az or-
szág szolgálatában tovább folytassa  áldásos tevékenységét. 

H I B E K , 

— Orvosi hir. Rendelőmet 1939. jacuir 2-án 
megnyitom Brassóban. Str. Voevrdal M hal, volt Kolostor 
ucca 6 szám alatt, I. emelet. Dr. Bfrány  Endre volt 
egyetemi kiinlkal tanársegéd, fűi-,  orr-, gégessakorvos 
éa operatör, a bécsi Neumann klinika volt orvosa. 

— MegsiQnt a Ssinháal Élet. Aa uj erkölcBi 
reád, amely Magyarországon egy egéss uj Irányt ad a 
társadalmi életnek, sok lapot éa folyóiratot  beszüntetett. 
Köztük a Ssinháal Életet is. 

— Balnháa. Hívest Mihály színigazgató és tár-
sulata 1 hétre terveaett előadásai* a legnagyobb résa-
vétlonnég mellett fejezte  be. Megdöbbentő as a nem-
törődömség, amit vároeutk társadalma tanúsít, nemcsak 
szegény lerongyo'ódott színészeinkkel szemben, ds a 
műkedvelő előadásokat Hletó eg ls. Pedig HiveBl és 
salntársulata köatűk a jó nevü Hegyi Lül méltán meg-
érdemeltek volna egy kii pártfogást,  ami máma a be-
tavő falatot  Jslaatl, ulnéssslnknél. 

— A kisipari egyesületek, ipartársalatok, 
atb. figyelmébe.  Tekintettel arra, hogy a klvataloa 
lap 1938 október 12 Iki, 237 lk számában megjelent uj 
céhtörvény 51 -lk szakaszát, mely a kisiparos egyesüle-
teket arra kötelezi, hogy régi jogi ssomélylaégűk meg. 
erősítését a munkaügyi minissterlumtól kéljék, különös-
képpen értelmezik, a kővetkező eljárást tartom célsze-
rűnek : Minden érdekelt kMparos egyesület, ipartársu-
lat, stb. as adott határidőn belül, vagyis 1938 decem-
ber 11 ig fordu  jou beadvánnyal a munkaügyi mlalsa-
ter.utnboz s abbau hivatkozássá) meglevő jogi saemélyl-
iégének bejegyzési (zímúa a arra a hatóságra, meiy 
s jogi ssem^vlBóget e lsmarte, eddigi munkáaságára, 
továbbá rz 1936 évi uj ip ir törvény 187-ik aaakaaaára, 
»m?ly czm iatézaiényak további működését minden 
feltétel  nó.kül engedélyezte a végűi aa nj céhtörvéay 
51 lk Bzakaazának náwdtk bekezdésére, amely saerlnt 
az ugyanazon törvények alapján létesült erdélyi román 
iparoaok egyesületei és ko'ozavárl központjuk a régi 
jogi aaemélylaég megerősítésének kötelesettaége alél 
mentesítve vannak — kérték, hogy vagy agy novella-
törvény utján, vagy as uj törvény végrehajtási utaal-
tásácak elkéeaitése rendjén mentesllsik őket a régi jogi 
<z:mMylség msgeróBltéaének kötelezittsége alól. Mivel 
fönnáll  as a lehe'őség, hogy a munkaügyi mlalsatarlua 
ennek a kérésnek december 11-lg nem tesa eleget, a 
beadványban tanácsos pótlólag ast ls kérni, hogy lógat-
nak fenntartása  mellett a mlnlsaterlum tekintse ezt a 
kérésünket törvényes bejelentésnek. Brassó 1938 évi 
november 27. Bsabó Bsnl. 

— „Kolping" Legényegyletünk hagyományos 
mu-atsága, amit minden év Karácsony másodnapján 
rend»a meg Bzens'ciója less aa Idént mulatságoknak. 

— ü j adó a láthatáron. Bucureşti jelentén sse-
rlnt a kormány egy nj adónem kivetésének a gondola-
tával foglalkoaik.  Bs as uj közteher egy ujabb háaadó 
less, amelynek Jövedelmét munkáalakások építésére 
fordítják.  A terv értelmében aa újonnan építendő Ingat-
lanokra értékedét vetnek ki ugy a falvakon,  mint a 
városokban. Bt as uj adónem évenként 260 millió lej-
jel gyarapítja a mnnkásbásak építésére létesített alapot. 

— Balosat. Tímár András 17 éves békési gyer-
mek aa Árpás nevü erdőrésaben fadöntésnél  foglalkozott. 
Egy lesnhané fa  ráesett és ugy öaaaeauata, hagy kor-
hiaba iiállltáu ntán naonnal klaseavtdett, 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa Iparos Nőegylet karton-bálja. A holy-

ball Iparos Nőegylet december bó 26 én, Karácsony 
másodnapján este r;ndeíl mrg Bzokásoa karton-bálját 
a Bu^«r-"ti kávéhíB termeiben, rae'rre e*uton is fel-
hőjük vArosunk ée vidéki köe'jDSÍgén»k figyelmét  A 
bálon a l?gFikertíl!ebb kar on-rubákst megjutalmazzák. 

— As Erd ilyi Gasdaságl Egylet tanfolyamai 
ki EGK továbbkópső gazd^ágl Bsaktanfolyamairól  már 
tonb lübcn irtunk és kijelentettük aiok h iizsosságát. 
AE egye ület további élénk tevékenységének eredménye-
kép megva területén jelenleg két ssaktanfolyam  IB 
működik; Ditró és Sseatlmra községekben már folynak 
aa eósdosok s a tanfolyamok  ssámos bal'gatója arról 
t̂ ss tanúbizonyságot, hogy azok életreblvása o megye 
gaedaközönségének köriben közssűkságlet volt. 

— Athelyenésok a helyi pénzü<yigazgató-
ságnál A helyi pénaBgyií'z^atéságtól Tomeacu Luca 
pénzügyi ellenőrt ÓB Argiaeacu Ioan madéfalvi  végre-
hajtót fegyjlml  utoa a marosvásárhelyi pénaűgylgazga-
tóságra halvezták át. 

— Aa iskolák karáosonyl aaüntdeje. A közoktatásügyi 
minisztérium rendelete értelmében a tanntézetek karácsonyi 
szünete december hó 22-én osütörtökön dili 12 órakor kezdő-
dik és január hó 9-én reggel 8 óráig tart. 

— Letartóztatták a oalkaiépvlai pénzügyi ellenorti 
A napokban két különleges megbízatása buoarestl pénzügy 
főfelügyelő  érkezett Csikmegyébe, akik vizsgálatot tartottak a 
csíkszeredai pénzügyigazgatóságon és a megye területén lévő 
pénzügyi kirendeltségekben. A vizsgálatba az ügyészséget Is 
bevonták. A vizsgálat eredményeképpen az Ügyészség lotaitóz-
Utta Fiorescu Ioan oslkszépvlzl pénzügyi ellenőrt, akit zsaro-
lással gyanúsítanak. A két pénzügyi főfelügyelő  tovább foly-
tatja a vizsgáktól. 

— Hodosltották a oégbejegyséal törvényt. A Monito-
rul Ofioiai  legújabb számában rendelettörvény jeleut meg, 
amely módosltja és kiegészíti a kereskedelmi térvénynek a 
cégjegyzésekről szóló egyes rendelkezéseit. A kereskedelem 
gyakorlására a jövőbon osak azok fognak  engedélyt kapni, akik 
megfelelnek  az alábbi feltételeknek:  ) legalább elemi lakolt 1 
T*gzett«ég. bj 1—5 évi gyakorlat, az Illető végzettségének meg-
felelően.  Gyakorlatnak lehet számitanl azt a szolgálati időt, 
mit az illető, mict képviselő, bizományos, kereakedősegéd töl-
tött el. A finntl  fe'tételeb  LIÓI felmenté.-.t  kaphatnak falnál 
koreskedők, vándorkereskedők. 

— M-gJelent as „Erdé'yi Gazda" Naptára. A napok-
ban elhagyta a nyomdát rz Erdély Gaz Ja 1939 évi naptára 
A kiadóhivala' sietett deget tenni a megrecdeléseknak, hogy 
mielőbb a h lacó gazJák tszialán legyen. A szerkesztőség 
mindent elkövetett, hogy a naptár teljes mértékben klelég'tse 
BZ egyre fokozódó  igényeket a épen ezért nyngndtan állíthat-
juk, hogy színvonala jóval felülmnlja  a tavalyit. Részletesen 
felöleli  a magyar gazdatársadalom valamennyi életkérdését a 
megvilágítja a fejlődés  útjait Dr. Szász Pál az E. G. E elnöke 
beköszöntőjében testvéri szózatban fordul  a magyar gazda-
társadalomhoz. Gr6f  Teleki Ádám rámutat arra, hogy a 10—12 
év előtt kezdeményezett magyar gazdatársadalmiszervezkedés 
eljuthatott kifejezési  f  imájához. Demeter Béla, a népi szük-
ségletek kérdésével foglalkozik.  Venozel Józstf  rendkívül ér-
dekes statlízt'kal adatokkal Bzemléltetl az E. G. E. munkájá-
nak fejlődését  és eredményéi. Mikó László a gazdanapok éa 
tanfolyamok  hatalmas jelentőségét szemléltttl. Töök Bálin* 
a gezjakörrel, mint a fala  legfőbb  Intézményével foglalkozik 
Anáo érdekes beszámolókat olvashat nk a legpéldásabbau 
mUködő gazdakörökről. 11 r. Asztalos Sándor a mezőgazdasági 
törvény naptárát ismerteti. T-.legdy László az E. G E. vető-
magterjesztő mozgalmának adatszerű képét nyújtja. Szász 
Ferenc a bnza előveteményéről, Koppány Rezső a buza Aratása 
és oeépléSH kö.-Ul elkövetett hibákról. Bikfalvy  Fereno a ne-
mesitett Putyl kuko ica termeléséről. Nagy Miklós arra a 
kérdésre válaszol, hogy a klsgrzda miképpen fokozhatja  kuko-
rica termelését. Anghl Balázs s oukorrépa termesztésének nagy 
előnyeit Isme tetl. A Gül-haba burgonya termesztésével Te-
legdy László foglalkozik.  Bodor Kálmán a vadontermA gyógy-
növények gyűjtésének módozatait tárja az olvasó elé. Szeghő 
l énea az E G. E. néples állattenyésztéal célkitűzéseinek adja 
meg az alapelgnndolása t. A bikaborjak éa üszők nevelésé'61 
szóló Írások külön erősségei a naptárnak. A gazdasági állatok 
olisó takarmányozását Ifj  Csontos M'klóa 'rta meg A raga-
dós száj és körömfájás  elleni védekezésnek pon'os utasítását 
kapja meg ez olvasó a naptárban. Molnár Fereno * tejtermelés 
fokozásának  lchotőségeit mutatja be. A méhészettel foglalko-
zók kü ön részben olvashatják a legújabb és legérdekesebb 
t« pasztalatokat. A gyümölcskiá lltáaról Korponay Kornél ir 
tanúságos cikket. Eöry István dr, a gyümölosfák  nynlrágás 
elleni megvédését vetíti a naptár olvasói elé. A konyhakerté-
szett xészben Orbán Jnliától olvashatunk szakközleményeket 
A k.sgazda udvar évelő vlfégalval  B bert Fareno foglalkozik. 
A szőlészeti rovatban Bi-na Jenő és Scyfricd  Fereno, az erdé-
szeti kérdésekben pedig Fröjhllch Alb'n és Miron Géza nevel 
szerepelnek. l-r. Nagy Eadre a téli gazdasági Iskolák nagy 
jelentőségére mutit rá. Kin  Károly a kisgazda gazdasági ud-
varának magvarrs elgondolásait sorakoztatja fal.  — A falu 
asszonya hoz Szeléné Horváth Ella és dr. Kütt.l Lajos szól 
tanulságot oikkekben A naptár szépirodalmi és szórakoztató 
részeben pedig gróf  Vass Albert s a nemrégen elhunyt két 
hatu nagyt'h tségü iró: Bilázs Fereno éa Dsida Jo:ő olves-
mányol emeltk a naptár színvonalát. Az említett irásokoa 
kivüi a naptár számos növénytermesztési, állattenyésztési, 
gyümolcstv.rmeaz'.éal, szöllészeti és bo'á zatl, konyhakertészet', 
liiznpari és mozgalmi oikkeket tartalmaz — A naptár mind-
végig é dekes és ko.-noly tanrjlaágos olvasmány a raaey-r 
gazda né külözhetetten segítőtársa. — A 240 oldalas E G E 
Ui-ptar ára mindössze '.0 lej Pos'ai portóra 3 lej küldendő. 
ilegr.nJelh. tő a gazlaköröi, E G E falügyelők  és a naptár 
árának és p stai illetékének e őzetes^n való beküldése mellett 
az E.délyi Gazdi kiadóhivatalában, Cluj, Strapa Regala 16 
to abbá azoknál a gazdatestvirelnknél, akik szívesek voltak 
a naptár terjesztését elvállalni. 

— Bioskaparbaj a ha agosok kösött. A lo 
vagíasságoak olyan vad elierdiíase játsaódott !e a na-
pokban Gylmaaközéplokon, amilyenra még nem vo't 
p4 da. Tanké János c'u'ia éa Bogos Domokos odavaló 
iakóeok régóta haragba varnak. A napokban a két 
hiragos összetalálkozott aa uton fl  bicskát rántva egy-
miira, Vbgklmsrüléslj Urtó blc-ikapárbijl vívtak Mire 
a csendőrség közbeléphetett volna, a bét harazos már 
varéban fetrengve  azurkálta egymást tovább, kijelentve, 
hogy fü  gyógyulásuk után Is tovább folytatják  nárbalu 
kat. Jíhnieg mindkettő kórházban fú'z«zlk  S BUOB 
áliapota rendkívül súlyos. A folytatást  pedig, ha é'et-
ben maradjak, az ügyészségen fogják  eljátsaanl. 
M é  - ÍÖZSBÖ/  ELÖLJÁRÓSÁGOK  FIGYEL-

7Î77  ^ U J e r r e  eJ*a'M,  bogy a fel-
fektoteadő  iktató-,  mutató-, kézbeaitö- valamint 
postakönyveket  magrendelni eriveekedjxnek bogv 

"  r e ° d 8 i ''dőre  leszállíthattuk.  Tisztelettel  a 
Vákár  könyvkereskedés, Csíkszereda. 

- Aa Áruforgalmi  Bank aészvénytársaeág 
Braaov, tisztelettel r̂teslH b. hetéteae t hogy rolyo 
évi december hó 10 ól kezdődől-g " i"té«e brassói 
pénztáránál egy tovébbl 8°/. os réBzlet kerül v ^ a a 
flaetésre.  A konver.iós megegyezés 4 pontja érteimé-
ben a kompenzációs u-on elszámolt összegeket kéBZ-
néniflaetésnek  tekint. ' , „ „ . , , 

— Tttn Tusnádfürdőn  Mítanovics Pál tnsníd-
fürdői  lakós villájának teteje ligjuladt A tüzet a ross-
Biul épltatt kémény okosta. A kiérkető szomszédok a 
tüzet eloltották. 

— Legideálisabb hashajtó, vértiaatltó, epv 
hajtó a Dr. FÖ'deí-féle  Bo vo pirula. Székrekedes, 
bélronyheség,. rossz eméastés, gyomorrontás, felfuvó 
dás, gyomor és bélfájdalmaknál  teljes gyógyu'ást nyújt. 
Egy doboz ára 20 lej. Mlnd-n vároil és vidéki gyógy-
sai-rtárban kapható. 5 - , J 0 

— Meglopta kollégaját. Btdaa Gheorghe cal 
csői vasutas Uirlu Petro nevü társától egy órát és 800 
lejt lopott. Három hónapi elzárásra Ítélték. 

— Deszkát lopott. Kánya Sándor csekefalvl 
lakós a Mityéa T -stvérak kosmásl fttréssÜBométől  dess-
kát lopoit. filjárás  indult ellene. 

— Sorosatos lopások Békásban. Fjrcaslle 
békési lakéa jelentéat tett a csendőrségen, hogy Isme-
retlen tettesek lakásába behatolva, onnan több eser lej 
értékű holmit elloptak. — Barsan Fioroa bíkásl lakó» 
hasonló értelmű feljelentést  tett. 

— Ugyancsak hasonló körülmények kezött törtek 
bs Ismeretlen tettesek Rus« Sintha Albert Gvimesbükk-
háromku'l földbirtokos  lakásába, ahonnan 40 eser lej 
értékű holmit loptak el. A csendőrség valószínűnek 
tartja, bogy a tettet ugyanazon betörők követük el. 

— Zongoratulajdonosok. Sdgeti zongorahan 
goló december 12 én várcsuntba érkezik és felelős-
ség msllett elvállal mind enem'* zongorahangolásokat 
és javításokat. E őjegyaések a Vákár-üzletben. 

— Résaogen nyilatkozott. Biró Péter Péteri 
madéfalvi  legény a Tarta Dumitru korcsmájában részeg 
fővel  felségsértő  kijelentéseket tett. Letartóztatták ÍB 
a brassói hadbíróság elé szállították. 

— Kiskorú tolvajok. A di rit csendőrség a 
napokban BsokáBos ellenőrző kc;u ján feltartóztatta  L. 
J. 17 éves, F. K. 14 éveB remetei legénykéket, kik 
nagy csomagokat cipelve hasafelé  tartottak. A esendő 
rök vallatni kezdték a két lepénykét a holmik eredete 
faló!  s akkor kiderült, hogy Hidoaán betörtek s a lo-
pott ho'mlk értékesebb részét igyekeztek éppen hasa 
szállítani. Lstartóztatták őket s átadták rz 3gyéssségnek. 

— Halálozás, öiv. Liszló Lajosné szű1. Erő?s 
Erzsábat 75 éves korában, december hó 7 ín maghalt 
Csikd ilnén. 

— Nem tartotta a vállalt kötolezet'aégat. 
Vsirs Gyuia gyintsbükLi szabómester mé? 1930-ben 
elváit feleségétől.  A bíróság a vá'ást a férj  hlbéjÁhól 
mondotta ki B kötelezte, hogy kiskorú gyerm^ko tartás-
díja fejébsn  havi 500 lejt fldesBon  feleségének.  Vass a 
mai n»p!g egy lejt nem flíe'ett,  mire felesége  bűnvádi 
eljérást inditott allen9 és viasaamenóiegea tartás-díj 
elmén 45 ezer lejt követelt. A biróság megállapította, 
bogy Vassnak vagyona és ipara 1B van ugy, hogy B 
tartásdíj nem füstésa  csupán rosszhiszeműség miatt 
történt. Esen c! men VasBt 3 havi elzárásra és eser l^j 
pínzblintetósre, B 46 ezer lej tartás-dij megfizetési  rí 
hálta. 

— Uajorságlopásért 3 hónap. BocBkor Sán-
dor és Vasal György impérl lakósok Ridnly Annától 
majorságot loptak. 3—8 hónapi elzárásra ítélték e két 
tolvajt. 

1 Karácsonyi és P 
Ú j é v i I 

A J Á N D É K T Á R G Y A K 
úgymint: 
szépirodalmi, 
képes- éa 
meséaköuyvek 
valamint 

G Y E R M E K J Á T É K O K 
a legszebb kivitelben 
legolcsóbb árban 
szere lhe tők bea 

V á k á r - ü z l e t b e n , Csíkszeredában. 
Könyvkötészeti mun-
kákat siakBserűen ké-
szítünk tartós anyagból 

Névjegyek, esküvői meghívók, eljegyzési 
értesítések, vendégei étlapok, tánoestélyi 
meghivók, Ízléses kivitelben, olcsó árért. 

Modern 3 lámpás telepes rádió eladó. Cim a 
kiadóhivatalban. 

Egy 11 hónapos yorkshirei tenyéBsigaaolványoB 
kan eladó, Sallö Dénea, ZaOgOd. 

ti Ne  dobja ki pénzétit 
| | b a e z o n t a l a n h o l m i k é r t ! | | 

K IU valakinek igazán örömet óhaj' sze- ^ 
M rezni, ugy a legcélszerűbb 

1 karácsonyi ÉS ÚJÉVI I 
« AJÁNDÉKTÁRGYAKKAL » 

i b lepheti meg- Nagy választék jţ 
Miohna & Solymossy üzletében, 

Mteroarea-Cino — Caikaseredában. H 
H 

Szolid árak, lelkiismoratos kiasolgáláa I j* 
| a ia ka • — w * 

Varrógépek Kerékpárok ^ 
Alkatrészek 

GYERMEK KOCSIK 
nagy választékban • 

Gábor Aronnénál, Mercurea-Ciuc, I 

i 
Aki jól akar hajat vágatni és borotvál-

kozni, keresse fel  a „Victoria" fodráé-
üzletet, Csíkszereda, a román gimnáziummal 
szembeD. 

Figyelem! 
A mélyen  tisztelt  vevőközönség  tudomására 
hozom, hogy üzletemben  mindennemű  kon-
zervek, főző  olajok,  csokoládék,  cukorkák, 
gyümőlos,  ké'szersült  cukorbetegek  részére 
és  befőzni  való tésztafélék  kaphatók  olcsó 

napi áron. 
Mikulás  é«  karácsonyi  ajándékok! 

S íves  pártfogást  kér:  Bálinth  Béla. 
8 - 3 

É r t e s í t é s I 
A mélyen tisztelt hölgyközönség szíves ügyei-

mét 'elhívom, hogy a .Petru-Rares" glmnázlammnl 
szemben levő 

HÚLGYFODRÁSZATOMAT 
a Munkakamarával szamba. F e j é r Béla ur házába 
h e l y e z t e m át . — Uj he ly i ségemben kimondott 

k e l s y t c i i & u i t e t 
további nyitottam. A mélyen tisztelt hölg 

szíves páitfogás&t  kérve, maradok 
taljfa  tisztelettel 

Vezsenyi S.-né szül. NAGY ANNA 
8—1 Osikssereda. 

No. 234-1938 Port. 
PUBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE. 

Subsemnatul portărel aduc la cunoştinţă, <ft  ti b.izt 
dic'zlnnel No. C. 780—1938 a Jndeok'orlel Mlito Ghecrgheui; 
'n baza deolzlucei Nr. G. 3618—19 8 a Jud. cătorkl M iu 
Gheorghenl in favorul  reoiainantnlol D-. Max C&mpl-n avo:i*. 
din Gheorghenl, repr. prin advooatnl Dr Maz L. (Ampltn ronti> 
lai — pectrn laoasarea oresuţîl da 9670 Lei şt aoo. se 
termen do licitaţie pe ziua de 22 Dsoemvrie 1B!8 ora 15 p. m , 
la fata  looulol ln oomnoa Ditrăa la looalnta D'mârltniu' and'1 

se vor vinde prin 1'oltaţ ane publică jadlc ară 1 aoroafă  1 veci 
„Simenthal", 1 viţel de 4—5 luni, 1 oar, 4 oare fân,  ln v si oare 
de 11500 Lei. In oaz de nevoe ţi sab preţul d« estimare 

Pretenzlanea, care e de Incassat face  9670 Lui capital, 
dobftnzlle  ca 7'/, soootle din zlaa de 15 Iulie 1936 lars|>o?el> 
păoă acu ni stabilite de 3458 Lei. 

Intruras mobilele, o ari ajung la llcitaţ'e, ar ti io"'. 
seohestrate şl de a'ţii şl aoeştla şt-ar fi  oăştlgat d-epto' de aco-
perire, licitaţia prezentă rate ordonată şl ln favorul  aoosto • 
tn senanl art 120 legii LX. din 1881. 

Gheorghenl, la 16 Noemvrle 1938 
ss PERWOROVSC HI. 

portărel. 

•ywMM Vtefc  k b m ü l i t a i , H i M t a T 

MODELL KALAPOK 
t i a n a p o n k é n t v j f o r m á k  o l o s ó 
á r b a a , a a « r t * 3 i c l B i t l x « t < 5 1 c 

VBNCZKL T A N Á R N É N Á L 
J Í U g y a n o t t ké saOlmok m i n d e n -

n o m t t s ó i k a l a p o k o i s ö r a a d f l 
I a n y a g k o a a á a d á a á v a l . K i M 

Itaiakltása a legrövidebb idó alatt. 
Hsmaran-OliM, I . C. B r a t l a n n ( G l n u á -
a l u m > u o o a U I . an., a S A r h á a k ö n o i é b a n . 

i m a a a a a n i a M » ^ ^ 




