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Assisi Szent Ferenc. 
A tizenkettedik B tizenharmadik század az embe-

riség ojjáébredÓBÓnek a korezaka. Egy ujkcr remény-
du9, derengő hajnalplrkadása faatette  rózsaszínűre a 
megnjbodásnak a haladásnak égboltját. Az uj-iág ere-
jével hatottak az uj eszmék s hatalmas iramban neki-
lendült a kultura a felfedezések  nyomán az embrrek 
él*tszln<jének emelésére. A lüktető, zajos a fenyea  élet 
ugy látszik mladen magasabb lelkiséget visszafejlesztett 
vagy kiölt az emberekből a a világot egy mély a áthi-
dalhatatlan sz ikadékkal két táborra osztotta. Aa egy-
mással farkasszemet  néző szegények s gazdagok tábo-
rára. A világ alig látott mág Ilyen végleteket. E< a 
kor, akárcsak a mai századunk, határtalan tu'záeaival 
veszítette el egyensúlyát. Fény, csillogás, pompa, válo-
gatott örömek a elképzelhetetlen jólét boldogította B 
gazdagokat; mig a Bápidt nyomor a kiszipolyozott 
tömegeknél a nyomortanyákon szőtte mindent meg-
Bemmiaitő borzalmas tervelt. Ai emberi kin, nélkülözi s 
s elkeseredés tetőpontjára hágott. A szegények való-
ságos állati sorban tengődtek. AB egymáB iránti szen-
vedélyes gyűlölet túlfeszültségét  lépten nyomon fegy-
veres beavatkozással ipirVodtak enyhíteni. B a háborúk 
mindent fölégető  tüzlavinája után a pzuperizmus ráter-
peszkedett minden borzalmas járulékaival a letargikus 
álomból ébredező népekre. 

A világ vajúdott. A nagy ellentétek még sötétobbé 
s kilátástalanabb^ tették a kibontakozást. A kheoiz 
behemót nagy torka minden pillanatban elnyeléssel fe-
nyegette az önmagára eszmélő emberiség uj eszméit. 
Az uj c'akra terelődött s nagy reménységgel kecieg 
tető civilizációt az anarkia bomlasztó s szétromboló 
hatalma már már megsemmisítette. Htta'mi súrlódások, 
fegyveres  villogások nep:renden voliak. 

Ebbe a forrongó  s zűrzavaros mtlliőbe lépett bele 
Sient F ererc. Az Isteni Gond viselés őt választotta ti 
a fékeveaztett  szenvedélyek lecsllspltására s a normá-
lis élet visszaállítására. Ugv iön a.világba, mint egy 
uj proóféta,  akinek ajkait BZ Ur az Ö jellegzetes tüzé 
vei megtisztította, hogy az igazságnak bátor a rettent 
hatetlen hirdetője legyen. A társadalom épü'etének 
évszázados pillérei recsegtek, ropogtak, a Luteráo o-z 
lopai B f-aIHi  inogtak B a daIo«lelkü Szent az evangé-
lium érvényrj juttatásával; Krisztus nyomdokain j Írva, 
megmentette a világot. 

Mint egy nacy karmeBter az eszeveszett haugza 
varba belekiáltott, csendet parancsolt a azután dalamos 
clengő hangján elénekelte az üdvösség dalait s az 
embereket megtanította Ittennek, K't jóságosnak mon-
dunk imáinkban uj éneket énekelni. 8 az uj ének föl-
c tendűlő akkordjai az emberiséget n> tn álomba ringat 
ták, hanem uj életre hangolták. Imádságos ajkán föl-
htngzott a bűnbánat evangéliuma a megindító szaval 
nyomán a világ a bűnbánat könnyeit zokogta. Átélte 
ós átérezte küldetése fönséges  voltát s csodáUtoB hozzá-
értéssel gyógyi»g.tta a betegségben vergődő s siny'ődő 
világot. R íformátor  volt ő a sző legigazibb érielmében ; 
de az üdvös reformokat  nem másokon, hanem önmagán 
kezdte, A marakodó embereket szelíd jÓBéga lecsen-
desítette. Aa ő prédikálására aa eddig mindenfelé 
annyira meghonosodott herimla-erkölcsöknek nyomt 
veazett. Varázaazavára a gyűlölködő a tehetetlenségük-
ben toporzékoló emberek frontot  változtattak a a dé-
moni rombolás s széthúzás helyett ngy gránd'ozus 
proceaslóba tömörültek s ajku'ron a bűnbánat megin-
dító a magával raradó énekével Szent F rerc nyom-
dokán elindultak aa I ten felé.  A Megvá tóéhoz htron'ó 
születésének körülményei, (6 ÍB jászolban születik bar-
mok között, mint KrlBatU") c-odás életmódja, senki» 
nem bBgy érintetlenül. A gazdag tobzódók szárrot vet-
nek önmagukkal B magukba Bzállnak. A szegényeknek 
lelkébe visszavarázsolja a hitrt s eléged itlenség panasz, 
zúgolódás s eget feuyegetéB  helyett kiasazott mellén 
imára kulcsolja kezét a megtanítja Iámét bizva, remény-
teljesen, áhítattal imádkozni. Annyi jósággal fl;y  címez-
tet mindenkit a lélek értékére s arra, bogy a bűnnek 
kalandjai, az erínynek p?d<g vértanul vannak. Ő az 
Cdvözi'ó vérrózaás keresztutját válaBztotla s o'>t vélte 
feltalálni  az igazi bo'dogságot. Lemondásra, áldozat-
készségre a alázatra tanított a ezen Bzilárd alapokra 
építgette, a földön  az I-«ten országát a Igy akarta állán 
dósitanl a békét. Szépséges lelke irtózott az űrrs dema-
gógiától a n̂ m akart batáavadászat kedvéért port hin-
teni a nép szemébe, a Bzabadság, testvériség a egy n-
lőaág felelőtlen  ígéreteivel. A' ő vágya l-ten volt a 
boldogság igazi örök forrása  a Őt Ígérte másoknak I» 
aa evangéliumi életért. A tökéletes életre való elhiva-
tottsága, önmaga tökéletesltesében; mások lelkének 
megmentésében a megszentelésében ; fönséges  áldozattá 
éa még tovább kereaztrefeszltéBsé  nemesedett lelkében. 

Aa aa olthatatlan vágy eméBBtette, hogy elmenjen 
pogány, vad népek közé, hirdetni azt a négy ho'dog-
ságot, ama'yet megtalált s mely lelkit oly csodálatos 

módon kielégítette. Azonban Isten máskép határozott. 
Ő itihon maradt, hogy aa Istentől reá bízott munkát 
tökéletesen befejezhesse.  Lalke nagy vágyát gyerme-
keinek ezrei valóBttják meg most az ó nagy tervel aae-
rlnt aa öl kontinenaen. H a Szeráfl  Atya világot átfor-
máló aaelleme felettük  lebeg s mindenütt csodákat művel. 

A lüktető modern élet, mely oly gyors ütemben 
rohan előre ma október negyedikén önkéntelenül is 
megáll egy mementóra. AZ öt vllágréBS hodoló, tiazielet-
te'jes áhítattal köazönti a Szeráfl  Atyát. A művészet, 
költészet a Ircdalom legremekebb alkotásait rakja le 
lábal elé B igy akarja méltóképpen dic>őlteni Isten 
dalos Szentjét. Az emberiség ajkán a köszöntés és 
hódolat hálaadó Imává magasztosul, hogy megköszönje 
Iiten jóságát, hogy Assisi Síant Ferenccul megáldotia 
a világot. Az öBBzemberiBég lélekmélyaégének, hálakl 
fejeaéBének  soha el nem hervadó virága ez. 

Egy fokkal  azonban magaBabbra kell lf  p lünk. 
Nam eleg csak hálálkodnunk hódolnunk előtte B CSO 
dá'.nunk magasztos életét, hanem ideális életét meg is 
kell valósítanunk. Századunk époly beteg a talán még 
több hibában leledzik, mint 3 jentünknek a kora. Ma 
1B ugyanaz az orvosság gyógyít, ami akkor. Csak nem 
kell idegenkednünk a féltőbb  rendű élet látszólagos 
nehézségeitől. Szent Ferenc hirdette a szeretetet B a 
sebeiben fetrengő,  elhagyott balpoklost gyógyította s 
undorító sebeit caókolgaita. Magasztalta az angyali 
tisztaságot B egész életén át, érintetlenül megőrizte 
illiomoB lelkét. Megérlbtte a Krisztusi szegénység ma 
gasztos voitát s dic -óilette fönséget  s önmagának Bem 
mije sem volt, a jó salvü emberek alamizsnájából tar 
tolta fenn  életéi. Megvalósította a legideá ieabb kommu-
nizmust, amelyet a világ csoiál, de megvalósítani val' 
lásoa lelkület nélkül (p'áne I len nélkü) BohBBem tud 
Az emberiség legnagyobb jótevői közé emelkedett ő 
már földi  viszonylatban ÍB. bzentté avatásénak betszá-
zados évfordulója  alka mával Muafcolini  a nagy állam-
férfi  minden idők, miedrn olaszának példaképévé állí-
totta őt. Azt mondota: Sat it F-retic a legszenU bt 
olasz; Ba legolaaaabb szent: Méltó, hogy minden olast 
ót kövesae. Joggal mondhatta voina azt la: Méltó, 
hocy az egész világ Umbrla daloB lelkű troubedourját 
kövesBe. Valóban méltó és Igazságos, hogy emlékét 
le künkben fölevelenltsük  BŐI követve szellemével telit-
kezzünk. P. Oábor Anasztáz, O F.  M. 

Megjegyzések. 
Népkisebbségi vita Genfben. 

A Népszövetség politikai főbizottsága  a mult szomba-
ton tárgyalta Eckhardt Tibor magyar íődelegátus által fel-
vetett kisebbségi kérdést. Nem konkrét pauaszt terjesztett 
elő — amint ezt a kisantant-delegátusok tévesen értették —, 
hanem a kisebbségi szerződések rendszeres megszegéséről 
beszélt, vagyis felölelte  az egész problémát, rámutatván a 
bajok gyökerére s egyben az orvoslás módjára is: tartsák 
be az utódállamok e téren a szerződéseket, vagyis javítsák 
meg a kisebbségek helyzetét| tegyék emberségesebbé a sor-
sukat : akkor nem lenne akadálya a közeledésnek. 

Az érdekelt államok képviselői között nagy zakotát 
támasztott a magyar felszólalás.  Igen érzékenyen érintette 
őket; elhisszük, mert az nem valami mulatságos, mikor 
valakinek a szemébe vágják a nem éppen kellemes igazat. 
Azonnal válaszoltak. A jugoszláv Fotics más ország bel-
ügyeibe való beavatkozást (í) szimatolt; a cseh Benes lelki-
ismeret vizsgálatot tartott (ráfért)  ÓB támadással válaszolt: 
Magyarország kisebbségeinek ügyit bolygatta. Azt is mondta 
egyebek közt, hogy valahányszor a csehszlovákiai kisebb-
ségek sérelmet nyújtottak be a kormány ellen, a Népszövet-
ség mindig igazat adott a csehszlovák kormánynak. Bár-
mennyire finoman  kifejtettnek  is gondoljuk a Népszövetség 
.igazságérzetét", mégis csendesen megjegyezzük: hogy ez 
az igazságtétel nem mindig jelentette azt is, hogy a cseh-
szlovák kormánynak csakugyan — igaza volt. 

Minket közelebbről azonban Artoniade urnák, a román 
delegátusnak a válasza érdekel. Ezt mondotta: Komániában 
különösen jó dolga van a magyar kisebbségeknek, mert a 
legteljesebb szabadságot élvezik. A román állam rengeteg 
iskolát állított fel  a magyar kisebbség számára és ezekre 
évente sok milliót költ. Románia mindig eleget tett a kisebb 
ségi szerződéseknek és egyáltalában minden szerződést be-
tartott. (Aztán még mondja valaki, hogy — ilyen nagy 
boldogság mellett — nem érdemes nálunk kisebbségi „em̂  
bör"-nek lenni.) 

Antóniádé ur okos ember, tanult ember, bizonyára 
európai látókörrel. Láttuk arcképét ia egyik újságba: igazi 
diplomata arc, tiszteletreméltó hosszú szakállal: hogy mer-
nénk vele vitába bocsátkozni ? Oh, nem ; sőt részben igazat 
adunk neki s aztán csak bizonyos tényekre hivatkozunk. 

Tehát mi — őszinte — a legteljesebb szabadságot 
élvezzü -. Igen Bzabad adót fizetnünk,  katonáskodnunk, sza-
bad levegőt ég dohányt szívnunk s van még több efféle 
szabadságunk: nem vagyunk annyira rosszindulatuak, hogy 
egyéb szabadságainkat megosztani kivánnók vele. 

Az állam a magyar kisebbaégek'részére rengeteg isko-
lát állított fel  — úgymond ő. Igaz: a kisebbségek költsé-
gén — kizárólag román tanítási nyelvvel, magyarul szót 
sem tudó tanítókkal, elragadóan hangzó „kulturzónával". 
Hogy ezekre az iskolákra — pláne a „zónák'-ban — sok 
milliót költ, ki merné tagadni? 

Románia — folytatja  — mindig eleget tett a kisebb-
ségi szerződéseknek. Erre nézve bátorkodunk egy pár pon-
tot feleleveníteni  a Szövetséges és Társult Fóhatalmak és 
liománia között Párisban 1919 év december hó 9-én a 
romániai kisebbségek védelmére létrejött szerződésből: 

a 10. szakasz szerint Románia kötelezettséget vállalt 
az iránt, hogy ahol a kisebbségek jelentékeny arányban 
laknak, az ahhoz tartozó gyermekek az áll. elemi isko-
lákban is saját nyelvükön taníttassanak; 

a 11. cikk szerint „Románia hozzájárul ahhoz, hogy 
az erdélyi székely és szász közületeknek az állam ellenőr-
zése mellett vallási és tanttgyi kérdésekben helyi önkormány-
zatot engedélyezzen ;* 

kikötötte ez a szerződés a mi iskoláink részére a 
közjövedelmekböl a méltányos részt — s egyáltalán az 
egyenlő elbánást a szabadság és igazságosság szel-
lemében. 

Most egészen halkan, csaknem súgva, megkérdezzük 
Antóniádé meghatalmazott miniszter urat: az egymást igen 
sürün követő kormányok csakugyan betartották ezeket és 
egyéb szerződéseket s egyezményeket? 

Nem kell nagyon megijedni a negatív választól, mert 
a kormányok ha nem is törődtek ilyen „jelentéktelen" dol-
gokkal, de legalább a másik oldalon „derekas, pozitív* 
munkát végeztek. Ezek ama bizonyos tények: íme a „munka-
területek" csak fő-  és alcímekben: legközelebb, az őszi 
iskolai beiratkozások — bélyegekkel s könnyező („túlérzé-
keny") anyákkal, az iskolájuktól BÍrva búcsúzó („gyönge-
ídegzetü") gyermekekkel, a létszám megszabásának Prokrusz-
tesz — ágyával, a kétnyelvűséggel, — s más ilyen, kötetre 
menő iskolai jelenség — a tanszabadság illusztrálására; 
iskolák elvétele és hezáráaa — — hogy a sok 
görnyedő kisebbségek „a fenntartás  gondjaitól" megkímél-
tessenek ; véglegesített tanitók és tanárok uj meg uj román 
nyelvi vizsgája — nyári „üdülés" céljából; magyar postá-
sok, vasutasok, megyei és városi tisztviselők többszörös 
nyelvvizsgája, hogy „gyakorolják" magukat az állam nyel-
vének szabatos kezelésében ; magyar alkalmazottak, munká-
sok tömeges elbocsátása, hogy élvezzék a .hoszzas", eset. 
leg BÍrig tartó munkaszünet kellemeit; aztán az agrárreform, 
a magánoktatási törvény, a legutóbb módosított iskolai tör-
vény s egyéb törvények, külöuös .atyai figyelme"  ránk ; a 
közigazgatás politika mentessége, a választások tisztasága 
a kedves „kulturzúna", a névelemzés, az iskolák államse-
gélye a békási, bárói, tordai esetek, a csiki magánjavak s 
más ilyen .csekélységek". De azt hisszük, hogy ezeket 
Antóniádé miniszter ur jobban tudja, ha tapasztalásból és 
houi forrásokból  esetleg nem, akkor abból az okmányokkal 
is felszerelt  kis füzetekből,  mely — az újságok szerint — 
közkézen forgott  a genfi  uraknál. 

Más : fordítsuk  tekintetünket — bogy képünk telje-
sebb legyen — a romániai magyar kisebbség „eldorádó-
járól azon szegény más kisebbségek leli, akik nem része-
sültek abban a „kiváló" szerencsében, hogy nemzetközi 
egyezmények „védelmezik" jogaikat. 

Kisebbségi jogok nemzetközi 
kötelezettségek nélkül. 

A világháború után több állam minden nemzetközi 
kötelezettségre, sőt kölcsönösségre tekintet nélkül is, csupán 
méltányosságból, a kisebbség nemzeti kulturális érdekeinek 
biztosítását államérdeknek ismerte fel  és a saját elhatáro-
zásából szabályozta azt. 

A Dániához csatolt Észak-Schleswig-i német lakos-
ságra vonatkozóan a versailles-i békeszerződés nem tartal-
mazott semmiféle  rendelkezést B kisebbségi védelemre nézve. 
Mégis az 1923 május hó 1-én kelt törvény biztosította az 
áll. népiskolákban a német gyermekeknek kizárólag anyanyel-
vükön való oktatását és tekintélyes anyagi segítséget is 
mindazon községeknek, melyek német nyelvű iskolát létesí-
tenek. A törvény rendelkezéseinek tiszteletbeutartása oly 
gondos ellenőrzésben részesül, hogy az észak-schleswigi né-
met lakÓBság, mely az 1921 február  hó 1-éu megejtett nép-
számlálás szerint 168.622 lélekszámot tett ki, alig vette 
igénybe magániskolák létesítésének jogát. Az 1920 junius 
hó 30-án kelt törvény alapján pedig az áll. középiskolákban 
is német tannyelvű osztályok rendszeresittettek. 

A porosz államminiszterium 1926 február  'J-én 
ás 1928 november hó 20-án kelt rendeleteivel a dán kisebb-
ség oktatásügyére nézve szintén önként lényegesen meg-
könnyítő intézkedéseket tett. 

Németország és Lengyelország között Felsőszi-
léziára vonatkozóan Genfben  1922 május 15-én létrejött 
egyezmény III. része a kisebbségek kölcsönös védelmére 
számos rendelkezést foglal  magában, melynek 97—133. 
cikkei a kisebbségi oktatásügyet szabályozzák. 

A porosz államminiaztérinmnak 1928 november 20-án 
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13.096 sz. a. kiadott rendelete az elSbb említett egyezmény 
hatálya alá nem tartozó lengyel kisebbségi polgárok részére 
az anyanyelven való tanulást, továbbá az áll. iskolákban a 
lengyel magániskolák részére helyiségek átbocsátáeát és az 
utóbbiak részére államsegély rendszeresítését biztosította. 
A rendelet indokolása csupán e B szóból all: .ez az igazság". 

Észtország pedig minden nemzetközi kötelezettség 
nélkül 1925 évben életbeléptette a német kisebbségek részére 
a legtökéletesebb kulturautonomiát, mely a német 
kisebbség oktatás- és nevelésügyét annak, mint nemzet-
egységnek választott képviseletére ruházta át, e célra a 
közjogi személyiséget elismerte (1925 február  12-iki törvény.) 

Imé két tanulságos kép. Már most hogyan is áll a 
mi ügyünk a genfi  „szép vidékkel" kapcsolatban? Ilyenfor-
mán : ha — miután idehaza élet-halál tontos kérdésekben 
hiába kunyoráltuk végig az összes forumokat  — panaszunk-
kal Genfhez  tordulunk, panaszunk sorsa ugyanaz, mint 
Csehszlovákiában: nsm mi leszünk azok, akiknek igazat 
adnak ; ba pedig hallgatunk — bár fulladozunk  a keserű-
ségtől — akkor azt mondják: nem panaszkodtatok Genfben, 
tehát jó dolgotok van. Most szegény magyar kisebbség mit 
tegyen? Hol lesz a kivezető ut? Ott, amit Dr. Gyárfás 
Elemér szenátor tordai beszédében messzehangzóan hirdetett: 
a külpolitika (s tegyük hozzá : a belpolitika) — szeszélyes 
hullámaitól és minden hátsó gondolattól mentesen, a szabad-
ság, igazságosság szellemében meg kell oldani és rendezni 
kell a kisebbségi kérdést, nálunk is — a kisebbségek 
„Eldorádó"-jában. (—t.) 

Elnémult harangok...' 
A oyomoruiáo lejtőjére kerültek az egyházi férfiak 

az egyházi éa Iskolai adó nem fizetése  miatt. 
Irta: Albert látván. 

1931 december  18 Az Argetolanu féle  első Bdóa-
ságrendező törvény dátuma. Konverzió:  tőke és kamat 
mérséklés ujazerü, merész ígérete, törlesztések birói 
foglalása,  végrehajtása felfüggesztésével.  Mennyi millió 
eladósodott ember megváltó álma voit I Moat annyi 
idő multán, az első törvénynek négyszeri tódozáaa ét 
fódozaaa  után, őazintén leazögezhetjük : amennyi ked 
vesmónyt, segítséget  Jkilitisba  helyezett  annak 
idején  a törvény, ugyanakkora  kárt  okozottt  is. 
Szándékosan mondjuk, hogy kilátásba helyezett ked 
vezményeket, mert a végr-hajtáa felfüggesztésen  éB 
az engedélyezett türelmi időn kívül ténylegeaen eddig 
még semmi, alapvető előnyt nem nyújtott, ártani azon-
ban már a kezdet kezdetén rengeteget ártott: meg-
fojtotta  a hiteléletet, kiölte az emberekből a becsüle-
tes tizetői készaéget nemcaak a banki s más tartozások 
rendezéaére, hanem adók, illetékek, önként vállalt 
egyházi és Iskolai terhek, egyszóval minden köztar-
tozásra vonatkozólag. Ezt csak kis részben lehet a 
gazdaaágl leromlás teherazámlájára irnl. 

íme erre egyetlen példa a sok közül, riportszerü 
vázlatokban. 

Egy azékely közaég az aáóaaég-
rendezéa előtt... 

Djlnlta (Delne) hatszáz katholikus lelket szám-
láló csikmegyei szinszékely község. Plébániájának 
leányegyháza az ugyanannyi lelket Bzámláió szomszé-
dos Paulenl (Pálfalva).  Közbirtokosságaik egyenkint 
1B több ezer bold erdő ÓB földbirtok  vagyont képvisel-
nek. A két közaég egyházi és világi vezetőinek atyai 
gondoskodására vallott, hogv a közbirtokosságok tagjai, 
indítványukra, a lakosságnak egyházi terhei alól való 
menteBltéae éa egyházi és lBko:ai vezetői tisztességes 
msgélhatáaének biztosítása, intézményei fenntsrtáBa 
érdikében milliós alapot léteBltettek. Hogy pedig ez 
BZ alap maga ls üdíös és hasznos közjóléti felhaBz-
nálást nyerjen : az egyháztanáca becsületes Bzándékkal, 
felsőbb  jóváhagyás után, előnyÖB ktmatra, megfelelő 
biztosíték mellett, a tehetősebb gazdálkodók között 
kölcsönként osztotta kl. Ilyenformán  a pénz ia a köz 
Bégben maradt s a becsület, a bírói eljárástól való 
félolem  miatt, végrehajtó nélkül 1B félévenként  ponto-
san fl:etett  kamatokból fedezték  a szükséges kiedíso 
kat, [anélkül, hozy a lakosság megit merte volna az 
egyházi és iskolai adó terhes éa nehézkes rendszerét. 

A közjólét törvénynél! űliaége felé. 
Ez volt a helyzet nagy általánosságban minden 

módosabb székely községben 1931 december 18-lg, 
amikor jott az adósaágrand->zéBl törvény éa vele a 
kamatfizetéséé  a behajtási törvénykezés felfüggesztése. 

Az egyházi a<»p adósai klvételeólkül a törvény 
rendelkezései alá eBtek és nemesek a tőke, hacem 
még a kamatflgetést  ls megtagadták, arra szorítani 
padig törvényesen aem lehetett, megértő jóazándékulrj 
hivatkozni éppen a törvény hangzatos és megtévesztő 
értelmezése miatt, nem ÍB volt ajánla'os. Az egyházi 
vezetőaégnek nem volt máa metoldáaa, közgyüU'Bt 
hívott ÖRBze éa kimondatta, hogy az eimaredt jövedel-
met 1932 évtől kezdődőleg egyházi adó kivetésével 
pólolja. A megszavazásban ncm IB vo't biba, azonban 
az Bdó-ságrendező törvény jószácdékaln&k fcuzaveté-
sében nemsokára jelentkezett a tonloly: sorozatos tör-
vényes Intézkedések kortesBzólemai kerítések oldaláról 
hirdették: nem kell fizetni  a végletekig kitolt határ-
időkig 1 Ezt a népmodor oda formulázta:  nem ÍB sza-
bad fizetni  I Ezzel együtt járt a fizetői  készség foto 
za'os gyilkolása éa a lelkeaedéasel megszavazott egyházi 
adót Bem tartotta kötelességének megfizetni  a n'p... 

Egyházi férfiak  a nyomoraság lejtőjén.... 
Ilven körülmények között érhető, ha a jólelkű 

Bokor Ferenc plébános urnák annyi jövedelme sinc, 
hogy cseládet tartson az Ur ezölöjében való buzgó 
munkálásán kivül családja ÓB a maga kestmu ikéjával 

műveli meg tizenhat ho'd egyházi birtokát. A verejté-
kes munka árán kikényszeritett kenyér caak éppen arra 
elég, hogy ében ne puaztujon. Pedig irva vagyon: 
„nemcBak kenyérrel él az imber" — annál kevésbé 
egy pap. A szántó-vető Bzékely katolikus pap eddig 
se volt rltkB, jó példát mutatott az „imádkozzál ÓB 
dolgozzál* Bzellemeben eddig ia, de ma „magad uram, 
ba szolgád nincs" méltatlan kényszere viszi rá. Jánó 
látván kántortanító, Quczuly Ferenc harangoké, mind-
annyi áldozatai a nép megmételyezett lelketlen nem-
törődömségének. Omladozó felben  v.<nnak a templom, 
a kápolna az egyházi épületek, Az enyészet megsem-
misítő veszélye fenyegeti  az Árpádház korabeli freskók-
kal borított Szent J.inoa ősi templomot IB, melynek 
felbecsülhetetlen  müértéke van. 

A közigazgatási végrehajtásra kledott, méltányo-
san évi ötven kétszáz lejben megállt pil ott egy hézi edót 
aenkl sfm  fizeti.  Nitc* meg a behajtáshoz a kellő 
erély. A felhajtás  a községi e.ő.jéróaág szolra a tag-
jaira várna, kik szintén hátraléi okkal Bzertpelnek, a 
hatóságoknak pedig nem áll érdekükben a felhajtás 
szorgalmazás». 

Elnémul a templomi harangszó. 
Gjczu'y F renc hutzonat éve harangozott az 

egyházközségben. Szentmiaere, v cseroyére, temetésre, 
püspökjáráskor, erőa idő elejébe, h -joalra, délre, estéli 
Üdvözlégy Maríá-ra, tűzvészkor, pontosan megBzólal-
tatta a kis templom harangjait egészen ez év január 
elejéig Akkor bejelentette: nem harangozhat tovább, 
ottboa éhezik a csalód, nuikát kell kt-resnl, keresse-
nek más harangozó*... Guc-. u'y nem kívánta, hogy ju-
bilá'ják, csak annyit várt el a nemea egyházközségtől: 
adja m *g több évre hátralékos fizetését.  M kor n> m 
kapta meg, erdei munkára azegfdött.  Helyébe a köz-
ségi küldöncöt fogadták.  Azóta nom köazönti a bajnál 
pirkadáaát ezüaiöa hsrargszó. Szenlmlecre ia csak Bj-
kor p'ebánoR ur jó voltából Bzóllal meg a harang, 
délkor, A ve Mírlára már azoibsn nem Bzárnyal a fa'u 
felett  a megnyúzta'ó, békét hintő harangozó... Sót B r-
tallB Ignác kis fia  temetésén sem zo1 ogtak a harangok, 
mint máskor — erdóc-mesőn vot minden dolgos kéz, 
a fiatal  plébános pedig a halottat kísérte... 

Hol m trad az öntudatoa azékely nép őseitől örö-
költ vallásossága, tekintély tisztelete, önérzete ? M ddig 
vár még további áldozatokat papjaitól, tanítóitól, egy-
házi alkalmazottaitól? H* elvárja tőlük a pon'oi szol-
gáltatásokat, munkát, témogasea in legalább szégyen-
letében megélhetésük megteremt zseben. N*pí hirminc 
bánitól 1 lejig terjedő összegnek ki kell telnie m'g 
ma ia minden háztól I C«k akarói kell I NJ vigyen 
klsértéaba BtnMt a közjóléti cilokból hozott adúBág-
rendezői törvény önző éa kényelmea valótlan érte me-
zéae : nem fizetek  I Konverzió van I 

N>hogy mtjd a mig taiágoWbm ia „'onverzió"-t 
alkalmazzon fölöttük  az Sţ éa Föld hatalmas ura I 

A városi tanács üléséből. 
Uercurea Ciuc—Csíkszereda városi tanácfa  folyó 

év szeptember hó 25-én közgyűlést tartott Faroga 
Viktor polgármester elnökletével, amelyen a következő 
ügyek*)! tárgyalták. — A város uj Bzabályrecduietet 
kê z t az utak hisznáiatara. MUden a városba bejö\ő, 
vagy kimenő áruért útfenntartási  t.-xit sztd. Az erre 
vonatkozó szabályrendelet a város jövedelmének a fo-
kozását szolgálná, anélkü', hogy a város polgárságát 
megterhelné. — A tanács tárgyalta ezen szabályren-
deletet B annak alapelveit elfogadta.  Bizottságot küldött 
kl, amely a legközelebbi ülésre k'dolgozza reszloteiten 
ez áruk éB a városon á'.fuló  jtrmlivek után szedendő 
trxák nagyságát. — A tanács elutasítja a Maros megyei 
prefekiura  azon megkereBését, amelyben H írtig Jinoa 
és Valéria nevű gyermekek csíkszeredai illetőségének 
megállapítását kéri. — A következő pontban a tanáca 
egy báromsz-tr lejei rendkívüli hitelnyitásnak ügyét 
tárgyalja. A primárok tanácsa a belügyminiszter éB a 
prafektui  rendelete alapján Neamtu Emil alpolgármes-
tert klkü dötte a Barmisegetuzai nemzeti ünnepekre. 
M után Faroga po'gármester épp>n ebben az időben a 
vároBl erdőben volt hivatalosan elfoglalva,  Igy a várost 
fecnti  üsn pségekec (gyík a'polgérmeBter képviselte. 
Ezen kltü dc-téBtel kapcsolatosan felmerült  költaégek 
fedezéfért)  kellett nyitanl a háremtzer lejeB hitelt. — 
A tanici hô uzr.a vita után Pzivazet többséggel azt az 
ál áBpontot vallotta ez ügyben, mí̂ z rint hitelt nem 
nyit erre a célra A törviny nem engnd i'yen cimeken 
stmmi rendkívüli költségeket. A p tlgármeaternek éa 
slpolgáimeBK rétnek azért van rendes havi fizetése  ( z 
alpolgármestereknek havi 2500 lej), hogy abból a ha-
sonló kikűdetérek költségeit vieeljék. — Targyaltatott 
a cluji—kolozsvári neírzeti Bzitház Begi ljiránti k/réte. 
A tarács k tezer lejt Bzavszott meg a cluji román 
Hzioház támogatására. — A tan <ca jóváhagyólag tudó-
in á ul veszi a po'gár nester ngy hónepl szabadságának, 
október hó 1-tól való megkezdését. — Az indítványok 
Borán R Hajniid Józaef  szóvá teszi, bogy a jeli nleg 
parkká alakított résza a párosnak még háború előtt 
pigc érnek s já 1 tr.tott ki. Es ugy neki e^yez^ége van 
Abbét az időből a vá osl tanáccsal, mely a telkének a 
piacteret egész hosszában érintő részén szabad kijára-
tot biztosit. Mint, hozy parkosították ezt a r'szt ezen 
"cyeza^get nem vették figyelembe  éa a behőj- t a park 
faié  eső rWen te'jeR-n elzárták. A po'gármeiter fel-
világosításul közli, houy ez a kérdés megnyugvásra 
szolgáló módon lesz elintézve, amennyiben a parkra 
ezen bolsŐBÍg szab d kijárata biztosítva leBz azáltal, 
hogy a belsőség hosszában vezető sétányt klazélrBltik 
éB bejáró útnak kiképzik. Eezel kapc°o'atoaan D rad:c» 
Félix tanácstag szintén kifejti,  hogy a város ez^n ré-
szit piac tér mk sajá.itoltik kl s azt e zn r.ndalkzéB-

től elvonni nem Bzabed. — Végül ÍB a vélemények ki-
es irólóse utás nyugvópoitra jutott a városi park körűi 
keletkezett vita. Az egeaz tanács egyetértésre jutott 
abban, hogy amennyiben ezeo terület a parkosított 
főtéri  jellegét el nem veszti u<y senkinek nem lehet 
k fogása  a városnak ez -n dicséretreméltó éa a város 
n-tgyr köz ina ágénak á ta'ános tetszésével ta'á'kozó par-
kosítás ellen. — A további Indítványok során Moldován 
Jinos tanácsos indítványozza, hogy a behozott tejeket 
a viros egészaé;ügyi közegei áltd vizsgáltassa m°g. 
Indítványozza, hogv a behoíott tejet a város külön 
taxával rójj* meg. Ezen indítványt a tanács elutasl'ja. 
Kéri a városi tanécKot, hogy a házaló kereskedelem 
ellen a lsgszlgoiubban lépjen fel. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A román parlament  megnyitását az alkot-

mányos október hó 15 röl november hó 15 ro 
halasztották el. 

A Sko da  ügy, A Skoda panama tisztázá-
sira kiküldött parlamenti bizottság munkája 
egyre bonyolultabb. Naponként szenzációsabb 
vallomások kerülnek napvilágra. A polgára 
ennak az országnak csak szédlll azoktól a 
millióktól, amelyek a Skoda ügyben röpködnek. 
Az egyik Skoda ügyes tábornok még 1925-ben 
földhöz  ragnd1; ember, öt év alatt mint a Skoda 
cég kijárója, szerzett több mint kétszázmillió 
lejt készpénzben és Bukarestben két hatalmas 
pilótát. — Ét ugyanakkor nincs fö'di  hatalom, 
amely a román kormányokat arra az embersé-
ges belátásra birná, hogy 16 év u fán rendezzék 
az erdályi hadirokkantak ügyét. Arra nincs 
pénz. A rokkant katonáinak havi 25—30 lej 
nyugdijakat ad. Ami közben csak egy kijáró 
a Stod* ügyben annyit lop, amelyből az ország 
egész hadirokkant kérdését uri módon rendezni 
lehetne. 

Károly  Románia királya  a szászrégeni 
hivaaokbi érkezett vadászatra, ahová meghí-
vást kapott Lupu is. 

A tisztviselői  kinevezéseket  felülvizsgáló 
bizottság  nagyon sok olyan magasrangu tiszt-
viselőnek alkalmazását törvénytelenitette, aki-
ket a nemzeti parasztpárt kormányai juttattak 
állásokba. 

Október  hó 1-én  megkezdődik  a munka 
hét.  A kormány intézkedess fo'ytán  október 
hó 1 én megkezdődik országosan a román 
nuakahét. E^>n alkalommal mindenki ledol-
gozhassa az 1934 év április hó 1 ig fennáló 
adótartozását természetbeni munkával. Kézi-
napszámért 60 lejt, kettősfogatu  igásnapszám 
után nHpi 200 lejt számítanak. A teljesítendő 
munka lehet kavicsolás, u', hidjavitás, legelő-
tisztítás stb. A munka megkezdése október hó 
1-én mindenütt ünnepélyesen történik a ható-
ságok részvételével. Bár a munkahét beindítása 
uj irányt jelentene és minden dolgozni akaró 
polgára ez országnak a becsületes munka mel-
lett megtalálná a tisztességes megélhetéBt. 

Románia is szervezi  az előzetes  katonai 
kiképzést.  Az olasz balilia és a magyar levente 
mozgalom mintájára a román hadügyminiszté-
rium is akciót indított az előzetes katonai ki-
képzésre. 

A jugoszláv  királyi  pár a mult hét csü-
törtökén Bu'gáriába érkezett. A látogatás célja 
az, hogy a két ország közötti jó visionyt helyre 
állítsa. 

A jugoszláv  francia  helyzet egyre elhide-
gül amiatt, hogy a francia  olasz jóviszony meg-
szilárdul. Jugoszlávia kedvetlenül nézi, hogy 
Ausztria függetlenségének  biztosítása ürügyé-
vel a francia  külpolitika mindig nagyobb és 
nagyobb befolyást  biztosit Olaszország számára 
Ausztria felé. 

A magyarországi  katolikus  nagygyűlés 
a mult héten zajlott le. A megpróbáltatásokat 
élő magyar nemzet szent hitlel fogózkodott  meg 
a tiszta vallásosság erejében. A magyar katoli-
kusság óriási méretű megmozdulása volt a 
mostani jubileumi nagygyűlése, amely erőtelje-
sen mutatott rá arra, hogy a népek romlását a 
vallásos érzésnek mrg'aíuláBa okozza. A vál-
ságból csak Krisztus vezethet ki. Az ö tanití-
Baira kell fektetni  az egész életünket, ha meg-
semmiuUlni nem akarunk. 

Az orosz japán feszültség  oka megezünt. 
A két állam között megegyezés jött létre H 
kelet-kinaí vasutakra, amelyet jepán 170 millió 
yennel megvásárolt as orotzokiól. 
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Ai antant  frontharcosok  gyűlést tartottak 
Londonban. Leszögezték, hogy nem iemerik el 
a háború létjogosultságát ÓB arra törekszenek, 
hogy minden vitás kérdés békés eszközökkel 
oldaBsék meg. Mintha kérdezné valaki a front-
harcost, hogy mi a véleménye? 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Aa aradi vértanok. 

1849 október hó 6-án végeztette ki a bécsi kor 
m&ny a magvar szabadságharc tizenhárom honvéd-
fótlaztjét.  Azóta október 6 a gyászllanep minden ma 
gyar ember emlékében. Emlékezzünk ml is kegyelettel 
a tlzanh&rom aradi vérkanura a szabadság mártírjaira, 
akik az lgazttgy tudatában minden Időknek példát 
mutató bátorsággal, férfi  ósággal viselkedtek a halállal 
szemben. — A magyar szabadságharc elnyomásának 
egyik legszomorúbb állomása a bécsi kormánynak ez 
a hóhéri munkája, mely 13 magyar tábornokot vég-
z?tt kl. Azután kezdetét vette a legsötétebb katonai 
rémuralom országszerte, amelynek egyetlen vezér 
gondolata a bosszú volt. — Azóta nyolcvanöt esztendő 
tilt el Elviharzott a magyarnép felett  efy  gyilkos világ-
háború. A büszke B-csből is egy küzdő, a történelmi 
végzet által agyonsújtott nemzetközi emigráns telep 
lati. A közös nyomorúságban eltűnt az október 6 iki 
rémnapokot jelentő osztrák magyar gyűlölet Idej». Egy 
baráti ölelkezésbe dobban ma a két nemzet évszáza-
dos ellenségeskedése. — A történelem pedig szalad 
tovább. Es száguldásában talán m^gno^oljOKja azt a 
sok szenvedést, vért, megpróbáltatást, amelyet maga 
mögött hagy. Uj helyzeteket, más küzdéseket idéz fal. 
A nemzetek számára egy pillanatnyi pihenést nem ad. 
Ö.dögl változatokban állitja f  l számukra a küzdés 
változatalt. Felemel, fó'dböz  fuj',  megbékít, évszáza-
dos gyülöléseket a szeretetbe fon.  Csak nyo'cvanöt 
esztendő távlatában is az október 6 iki kegyetlenkedé-
sek érthetetlenül állanak egy nemzeti ünnep gyászá-
ban — mint ahogy a ma kellemetlenségei és gyűlö-
lettől eltelt megpróbáltatásai is egyszer a szörnyű 
emlékek közé foţnak  tartozni. — B tr a történelemnek 
gyászos ismétlődéseiből tanu'ná meg az ember azt, 
bogy semmi Bem örök a földön,  csak amit a Bzeretet 
alkot. A gyü'öletnak és hatalmi tébolynak október 
hatodlkás vérengzései ÓB erőszakoskodásai épitő alapot 
soha nem jelentettek a nemzetek életében. 

— Szent Fereno ünnepét megelőző este, 
október 3 án, vecsernye előtt '/'«7-kor lesz a cslk-
somlyói Ferences kegytemplomban Szent Fereic halá-
lának szokásos emlékezete, az úgynevezett „tranzitus*, 
ünnepélyes szertartással. — Október 4 én, CBÜtcrtökön 
10 óraVor szentbeszéd és ünnepélyes szentmise. Utána 
a harmadik rendi testvéreknek általános felo'dozés  a 
Szent Farecc oltárnál. Jöjjetek el miud, akik Szent 
F.recc't tisztelitek ée szeretitek I A terciárius testvé-
reket pedig szeretettel megkérun, hogy mind ott 
legyenek, előtte való eBte is, sz ünnepnapon is. ör-
vendve hozzák meg Szent Atyjukért ezt az áldozatot. 
Ha ünnepet ismernek, ez legyen az I Kendi Igazgató. 

— Orvosi hir. Dr. Vogel  József,  Vogel Jakab 
állategészségügyi fe'ügye'ő  fia,  a Bratianu-ucca 14 
szám alatt, Dávid Ignác házában orvosi rendelőt 
nyitott. A fi  »tal orvosban vároBunk egészségügye ki-
válóan képzett uj erőt nyert. Rsndelő órák: délelőtt 
8-10, délután 2-5. 

— A lelkinap a róm. kath főgimnázium-
ban. Miután szeptember 16 án az 1934—35. Iskolai 
évet ünnepélyes Veni Sanctéval megnyitották, mely 
alkalommal az intézet agilia igazgatója évmegnyitó 
beszédében az ifjúságot  a legkisebb dolgokban, a leg-
ciekélyebb munkában ia a legnagyobb büaégre, pon-
tosságra, becsületességre buzdította — szeptember hó 
23-án, a mult vaBárnap 1 e 1 k i n a p o t tartott az ln-
intézet ifjúsága  éa tanári testülete, hogy a sok küz-
delem ÓB megpróbáltatás közepette Istenbe vetett uj 
bizodalommal és uj lendülettel kezdhesse meg a tanév 
munkáját. A lelkinap veaetője Péterffy  Béla caik-
szentkirályl plébános volt, akinek közvetlen egyszerű-
ségű, az életből, a tapasztalatok gazdag tárházából 
merített beszédei mély hatást tettek fiatal  hallgatósá-
gára. Csak helyeselni lehet, hogy falvaink  lelkészei a 
lelkinap utján réaztveaznek az intézet magasztos ne-
ve'ó munkájában, mert ezáltal közelebbi érlntkezéabe 
kerül a falu  az intézettel és megfordítva  B igy alkalom 
nyílik rá, hogy meghitt, családias, ottbonias viszony 
fejlődjék  kl éa mé yüljön el az intézet éB f-tlvalnk 
között. — Az Idén főgimnáziumunkba  207 tanuló Irat-
kozott be. 

— Ügyvédi iroda áthelyezés. Dr. Ztkarlás 
Bálint ügyvéd irodáját özv. Dr. Fej^r Antalné hazából 
áthelyezte Gáspár Árpád ur újonnan épült házába 
I. C. Bratlanuucct 23 Bzám alá, az IparWBtület szom-
szédságában. 

— Még nem érkeiett meg a azeptemberi 
nyagdij. Szeptember bó 29 en délig a calkmegyel 
nyugdíjakra klutaláa nem történt. Igy a nyugdíjfizeté-
sek legjokb esetben október 2—3 ra remélhető. 

— Szent Mihály-napl oraaágoaváaár váro-
sunkban. Az állatvásárnál nagy felhajtáe  éa kellő for-
ra'otn mutatkozott. E adatott 3 drb Ura d«rabonklnt 
5000 lejért; 201 drb ökör, párja 5000 - 7000 lejárt; 
111 darab növendék állat drb-klot 800—1500 lejért; 
258 drb tehén drh-klnt 2500— 5000 lejárt; 31 darab 
igás ló, párja 4C00—7000 lejért; hizott ökör, párja 
20.000 lejért; ezzel szemben a kirakóvásár is óriási 
kínálat mellett sajlott le. Sajnoa a nagy pénzhiány 
miatt a vásárosok még a költségeiket sem keresték meg. 

— Qazda ifjnaágunk  figyelmébe.  Ae Erdélyi 
G*zd*ságl Egylet évenként több gazda lfjut  szokott 
klkü'deni Németországba egy féléves  tanulmány útra. 
Aa E. G. E. folytatni  fogja  jövőben ezt az akciót éa 
azokat a 16 évet betöltött gazdalfjakat,  akik hat hó 
napra szívesen mennének ki a nyugati mezőgazdaaági 
kultura ttnu'mányozására, kiküldi Németországba. Az 
útiköltség oda-vissza és a kapcsolatos kiadások össze-
sen kb. 6000 lejre tehetők. Alig kell magyarázgatni, 
hogy a tanulásnak, a haladásnak mennyi adottBága 
van obben a htrben. E meini egy félévre  Németor-
szágba, ott megismerkedni a fejlett  német mezőgazda-
aági kulturával. Látni, tanulni, megszívni magát nyugat 
mtnden fejlettségével,  kultúrájával éa haza hozni a 
székely falvakba  a haladásnak azt a szeretetét, amely 
nélkül elmaradunk a népek nagy versenyében. Fal 
kell a kedvet ébreszteni a tehetségesebb székely ifjak-
ban, hogy az Erdélyi Gazdasági Egylet e nagyszerű 
akciójába kapcsolódj inak bele. A székely gazdaifjak 
között sok van, aki azt a hatezer lejt előteremtheti 
és megjárhatja magát egy félév  alatt a németországi 
mintagazdaaágokban. Általában megismerheti a szövet-
kezeti mozgalmaknak, a dalos kulturának a hazáját 
és a nappal szántó-vető, este Goethet ÓB Schillert 
olvasó német kisgazdának ku'.tur lelkületét Népűnk 
vezetőinek legszebb kötelessége, hogy a tehetősebb 
gazdák kedvét folébrsaazék  arra, hogy gyermsk«iket 
nyugati meaőgazdaságokba küldjék hat hónapra. Min-
den felvilágosítást  megad az Erdélyi Gazdasági Egylet 
Cluj—Kolozsvár, Attila-ucca 10. szám. 

— Különleges szerenose kíséri az Agrár 
Takarékpénztár csíkszeredai flökjának  borsjegy vásár-
lóit. Az állami osz'ályBorajáték most lezajlott főhuzá-
fán  1 drb 1 milliós éB 2 darab 200 000 lejea nyer* 
ménnyel búztak kl olyan bárom sorBjegjet, amelyeket 
az Agrár Takarékpénztár Bdott el. Ezenkívül Bzámta-
lan kisebb-nagyobb nyereményben részesültek azok, 
akik aorajegyelket az Agrárnál vették. Kevéa befek-
tetéssel mindenki számíthat ilyen szerencsére, mellyel 
egész jövőjét megalapozhatja. A novemberben kezdődő 
uj játékra a sorsjegyek már megérkeztek. — Siessen 
mindenki az Agrár Bankba, hogy Bzereacsét hozó sors-
jegyét kiválaszthassa. 

— Zsidó Nőegylet a Bzokásos évi Szioches 
Thora tea-estélyét szombaton, folyó  évi október 6-án 
rendezi meg a Bucureşti kávéház ÖBBZCS termeiben, 
vendégeket szívesen látnak. 

— Törvényszéki hirek. Dr. Lőrincz József 
ditrói plébánost, a helybeli törvényszék a szeptember 
bó 22-én megtartott főtárgyaláson  az ellene emelt 
államellenes Izgatás vádja alól felmentette. 

— Bálint István tomesti—csikBzenttamáBi gazdát 
hAtóság elleni erőszak miatt, a törvényszék két hónzpra 
ítélte. 

Borsa VuBile békásl gazda lopásért egy évi bör-
tönt kapott. 

— Bilázs Jóaaefné  dánfalvl  és Mihály Józsefné 
kászonfeltlzl  asszonyokat tiltott pálinka főzésért  15 15 
napi fogházra  ítélték. 

— Menciu volt tusnádi állomásfőnök  100 ezer 
lejen sikkasztási ügyét tárgyalták Bzeptember 28-án. 
A tárgyalást november 23 r t elnapolták. 

— Özv. Szász Lázárné alfalvi  asszonyt 1 liter 
tiltott pálinkafőzésért  10 napi fogházra  Ítélték. 

METELYKOR 

G A L B I N O L leküzdi  a  mételyt  1 

V métely okozta károk óriásiad. 
A legelőn a juhok minden pilla-
natban ki vannak téve a veszel? 
nek, hogy lenyeljék azt a rend-
kívül apró kis férget,  amely 
máj és a lép megkemcnyedéséi 
a vérkeringés teljes megszűnési L 
okozza és a juh menthetetlenül 
elhull. Minthogy a mételykór ra-
gályos, sokszor egész nyájakat 
tesz tönkre. 

ü veszély ellen csak GALBINOL 
küzd sikerrel. Egy-egy kapszula 
Galbinol minden juhnak elegen-
dő, hogy megszűnjön a métely-
kór veszedelme. 

Rendkívül olcsó, biztos megelo. 
; s gyógyitó hatású, alaposan k; 
van próbálva, a G A L B I N O L 
olyan orvosság, amely az Ön va-
gyonának a megóvásához a mé-
elykór radikális leküzdéséve' 

.itigy mértékben hozzájárul. 

Kapható  ne ország min 
den gyógyszertárában  c 
drogueriájában. 

— A román postatakarék betétesek figyel-
mébe. A postaigazgatóság felhívja  a betéteseinek 
figyelmét,  hogy betéti könyveiket a kamatok beírása 
végett haladéktalanul nyujtBák be, azok, akiknek már 
egy éve nem Írtak kamatokat a tőkéhez. 

— Betörés a Böjthe trafikba.  A Böjthe 
leányoknak a Vigadó épületével szemben fekvő  tra-
fitját  feltörték  és vagy 2500 lej értékű árut ÉB kész-
pénzt elloptak. 

— Ujabb államellenes vád bosszúból. Fe-
rencz József  Pál tusnádi soffórt  szeptember bó 27 rn 
a caendórség letartóztatta éa átadta az ügyéazségnek. 
A törvényszék egy napon belül gyorsított eljárással 
már szeptember 28 án tárgyalásra tűzte az ügyet. A 
vád államellenes izgatás. Ferencz JózBef  Pál soffórt 
feljelentette  a csendőrségen Karda István erdőpásztor, 
hogy nevezett soffár  előtte és azonkívül egy Biti Jecob 
nevü munkás előtt államellenes kijelentéseket tett. 
Azt mondta, hogy jönnek a magyarok és majd igy 
lesz, ugy lesz. Azonkívül becsmérelte a román állam 
Igazságszolgáltatását ls. Mindez elég volt arra, hogy 

csendőrség a soffórt  letartóztassa, átadja az ügyész-
ségnek ÓB a törvényszék gyorsított eljárással foglal-
kozzon a váddal. A tárgyaláson csakhamar tisztulni 
kezdett a helyzet. A soffór  kihallgatása során kiderült, 
hogy a vádlott a feljelentő  Karda István erdőpásztor-
ral egy éve ellenséges viszonyban van azért, mert azt 
jogtalan szarvas vadászatért feljelentette.  A másik 
tanút Boti Jscobot életében egyszer látta, azt jóformán 
nem tamari, tehát alig volt alkalma arra, hogy pont 
egy Ismeretlen Boti Jacob előtt fejtse  ki véleményét 
a magyarok érkezésére vonatkozólag. A törvényszék 
ujabb tanuk kihallgatása végett a tárgyaláBt október 
hó 9-re elnapolta és elrendelte a vád ott azonnali 
szabadon bocsájtását. — Karda István erdőpászlor ur 
feljelentésére  tehát készen van ennek a vármegyének 
a másik feljelentésre  készült államellenes pere. Tipi-
kus bosszú p r̂, amelyben egyik magyar ember a 
másikat akarja elpusztítani. A recept a régi. Kezdő-
dött Cslktaploczán és végig fog  seperni az egész 
megyén. Mart a csiki talaj ugy látszik nagyszerű a 
becstelen jelentgetésekre mindaddig, Bmig a törvény-
szék elrettentő Ítéletet nem produkál valamelyik hamis 
jelentgető székely atyántfia  felett. 

— Ujabb feljelentés.  Sok keBerüBéggel szok-
tuk nyilvántartani népünknek azt B virágját élő szo-
kását, hogy bosszúból jelentgeti egyik a másikát. 
Notoríus, javíthatatlan díszpéldányokkal dicsekedhet 
ez a vármegye abból a fajtából,  amely vádaskodni 
szokott legtöbbször a névtelenség mögött. Mit den hi-
vatal ezerszámra ksp ilyen jelentgető Írásokat. Leg-
utóbb Kászonból szállított fel  a csendőrség embereket 
az ügyészségre, akiket ilyen jelentgetéa alapján tar-
tóztatott le. Id. és ifj.  Boldizsár DéneBéket és Bodó 
Jizaef  impéri lakósokat azért tartóztatta le a csendőr-
ség, mert Bodó bátyjának egy 12 éves fii  jelentéat 
tett, hogy nevezettek kézigránáttal fel  akarták robban-
tani a csendórsége*. Az azonnal bevezetett házkutatás 
aorán találtak la egy rozsdás revolvert és egy még 
rozsdásabb roham kéat. Ez elég volt ahoz, hogy a 
csendőrség szemében komollyá válljon a robbantás 
lehetősége, letartóztaasa a feljelentetteket  és felkísérje 
őket az ügyészségre. — Az ügyészség természetesen 
azonnal elrendelte a meghurcolt emberek szabadon 
bocsájtáBát. 

— A oaiki érettségizők is 
mind elbuktak. Az idei pót-
érettségiknél lefolytatott  hajsza 
különösen a kisebbségi növendé-
kek ellen minden elképzelhető 
méretet falülmult.  A helybeli r. 
kat. főgimnázium  tanulói a brassói 
bizottBág előtt állottak érettségire. 
Az érettségire jelentkezett 13 ta-
nuló közül egyetlen egynek Bem 
sikerült a vizsgája. Aa érettségi 
kaszálás pusztító méreteire mi 
sem jellemzőbb, mint az, bogy a 
csíkszeredai, brassói, udvarnelyi, 
keresztúri, sepsiszentgyörgyi gim-
náziumok összegen 97 tanulója 
közül már az Írásbelin 00-et el-
buktattak. Általában oróz&gosan 
olyan katasztrófáliB  volt az érett-
ségi tredmóny, hogy a nagy fel-
zúdulásra állitólag Anghelescu 
miniszter vizsgálatot rendelt el 
éa remény van, hogy eaetleg uj 
érattséglk lesznek. 

— Aa októberi ájtatossá-
gok. A helybeli plébánia temp-
lomban október hó 1-én megkez-
dődnek az októberi Mária ójta-
tosságok. A plebániabivatal kéri 
a katolikua hívőket, hogy láto-
gassák szeretettel a vecsernyé-
ket. 

— Bűnvádi feljelentés. 
Sáska Imre borszéki lakós kép-
viseletében Dr. Sándor Btlázs 
ügyvéd bűnvádi feljelentést  tett 
Kassay Imre gyergyószrn<miklósi 
városi főjegyző  ellen — árva-
pénzek elsikkasztáso miatt. — 
Annak dacára, hogy a feljelen-
tésre az ügyészség még vádin-
dltványt sem tott, Max. Campian 
primar a főjegyzőt  felfüggesztette 
állásából. 

A legelön 
a juhokat  a legnagyobb 
veszedelem  fenyegeti: 
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— Építik a gheorgheni—gyergyóaaentmik-
lóal gör. kai. templomot. Ba év szeptemberében 
megkezdték GyergyÓBzentmiklóaon la a gör. keleti 
templom épltéBét. 

A helybeli gör. kel. templom épitéal munkálatai 
folyamatban  vannak éa rövldeaen tető alá kerül a 
templom A templom szép építési munka. Kár, hogy 
a két oldal kupola előtt háromaxögü falakkal  megbon-
tották a kupolák öascbatását éa a faiakkal  elzárták a 
világítást la. 

— A vármegyéből. Biró János carta—karca-
falvi  22 éves legény, a helybeli kórházban bicaka-
saurástól kapott sebesülésébe belehalt. 

— Kovács llárla gyergyÓBzentmlkléal lakóst le-
tartóztatták, mert lakásán egy fél  kiló aacharint ta-
láltak. 

— A csendőrség letartóztatta Ambrua József  éa 
Pál kászonaltlzi lakósokat, akik ellen a caendőraég 
egéBzen helytelen alapon azt a gyanút fogta,  hogy ők 
követték el a legutóbbi kásaonaltizl kaaeza-rabláBt. A 
gyanúsítottakat átadták az ügyészségnek, ahol a vezető 
Ugyésa azonnal átlátva a nyomozás tévedéBét, a letar 
tóztatottakat rögtön szabadlábra helyezte. 

— Letartóztatták bioskázaa miatt Antal 
György madarast 20 évea legényt letartóztatták is 
átadták az ügyéezBégnek, mert Salamon János társát 
b'cakával életveszélyesen megsebeBÍtette. Vátmegye-
azerte dühöng lamét a bicska. Egyre-méara Bzcdl ál-
dozatait a legényeinknek ez az átkozott virtuBOB ved 
sága, amely a mult héten ia több halálos áldozatot 
követelt. Éppen ideje volna komolyan fellépni  a bicska 
veszedelemmel szemben. 

— Adományok. Az E. K E. sutái Bi-ugrósén-
cának éa melegedóháaának építésére ujabban beérkezett 
adományok: Binkő éa Száva szarufák.  Lumpit & Co. 
30 drb 24 ea deszka. Fejér Béla foszni  deszkák, Itck 
éB tetőfedő  deazkák. Dóczy vaskereskedéB talpkötő vaB. 
Ai E K. E. kolozavárl köpontjától ablak éa ajtó vaaa 
lások, ablaküvegek, email edények. Ingyenes asztaloB 
munkát felajánlották:  Szennyea János 2 ablak. Nagy 
Pál 2 ablak. Nedelka JinoB 2 ajtó. Filó Árpád 2 ablak. 
Fuvar- éa pénzbeli adományokat a jövő azámban hozzuk. 

— As „ELLENŐR*, Tóth Sándor l ap jának 
ma megjelent nj aaamat Sándor József  szenátor 
nagyértékü cikke vezeti be, amelyet a magyaraág leg-
fontosabb  kérdéséről, a hitelügyról irt. A megBzokot'tn 
nivós éa tartalmas számból kiemeljük: Nigy Zo'tán 
Rimai levelét, Tóth Siodar cikkét: Sípos Djmokos 
kegyelete éa a — kegyeletscr.éa. Székely Béla két 
Írását: .Porticl némák Erdélyben* éa ,E*y uj német 
térkép farkas-étvágya",  KOVÁCS Andor: Miivéazfejek, 
Vezérek, akiknek uralkodáaára ezrek ráfizettek,  A ko-
lozsvári Ipirkamari kltilntatéai blankettái, Cigány-
koogreaazua éa egy asidó fó;dbirtokos,  Szabó B <ni 
képviselő Bzabadságot kért a válaaztóitó'. A betétesek-
nek meg kell egyezni a pénzintézetekkel alb., stb. 
Mindenkit érdekel gazdig és jól informált  Közgazdaság 
rovata, a kitűnően Bzerkeaztett .Ellenőr* nek, amely 
az országban mindenütt kapható, ahol lapot árulnak. 

— Mint napzaámoaokat hívjak viaeza as 
elosapott vasntaaokat. Köztudomás u az a lelket-
lenség, ahogyan a magyar vasutasokat kidobták állá-
saikból. Alig maradt állásában egy pár ember, akik 
hálát aem adhattak a gondviselésnek ezen jótétemé-
nyéért már október l-re az ő fejük  felett  ÍB meg-
szólalt a lélek harang. A madéfalvi  állomáson októ-
ber l-re Kovács TomáB, Mirton J mos, Szabó And'ás 
éa NemeB Dénes fűtők  la megkrpták elbocsátásukat. 
Aa állásukat veaztett, szeretcsétlen vaButaeok helyze-
tével ujabb kegyetlenség történik. Nagyréazük felszólí-
tási kapott, bogy 60 lej napszámmal a vasút alkal-
mazza őket, ha iráskan adják, hogy eddig szerzett 
jogaikról lemondanak. Elítélendő ez a csúnya üzérke-
dés ós erőszakoskodás a vatutasok kényszer helyze-
tével. 

— Hirdetmény aa idézéseknek posta utján 
való kézbeaitéaeről Fjlyó évi augusziu< hó 1-én 
megkezdődött a bírósági idézéseknek, végzéseknek 
posta utján való kikézbesítése. A helybe i kerületi 
post»főnökaé;e  tudomásul adja az érd"klódő'<nek, bogy 
egyszerű Idézések borítékokkal, borítékok törvényszék 
végzésekkel, távirati idázéBek valamennyi po-ital élyeg 
gel ellátva eladásra kapható az öaszea poitabivataloV 
nál éa a trafiiokbín.  Á közönség figyelmét  felhivje 
hogy BZ idézések kézbetltéBét használja a bevezetett 
posta szolgálat utján. A poata szervezete biztosítja ar 
idézések pontos ÓB gyora kikézbesítését a feleknek. 
Slrgős esetekben távirati Idézések 1B eszközölhetők. 
Birmilyin fehi  ágosltással készséggel szolgálnak az 
összes postahivatalok. 

A diákbál rendezőségének 
közleménye. 

A csíkszeredai főiskolai  hallgatók 1934 évi diák 
báljának rendezősége eznton nyugtázza éB köszöni ar 
alábbi védnöki adománvokat, dr. Btlásey KMmén é 
dr. Oţetea Valf'r  500 500; dr. D«r«d:cs Fe> x 200; 
Caiazér B la 150; d-. Ábrahám Jizsef,  dr. Ad'er 
Miklós, Adorján lure, Albert Vi'mos. Ajvágz «'pid, 
Ajvász JJDÓ , Bi oich Giza, B tnkes B<ni. dr B -rko 
vita József,  Bíró Fi-reoc, B ró József,  B >rcs:t G rgely 
Botár VilmoB, d". Buzáa J izsef,  dr Buzáa M*r on, 
Czáka I<tván, Dtvid Árpád, Dávid István, dr. D bu 
Ilarle, Dóczy A drAs, Id. Dóczy J mo», D mol o 
Sándor, Eigeí Miháy, Ernyel ArpAd, dr. E ŐJS Pater, 
Fejér Béla, Fried Miklós, G >1 Imre, dr. G«1 JozBef, 
Gondos Gyárfás,  dr. Györgypál Domokos, dr. Györgi 
Gábor Halász Ernő, Hel.w g Vilmos, HódoBsl Kálmán, 

Holló Gábor, Inets Akoe, dr. Jakab Sándor, Kovécs 
D 'zső. Kösztler Artbur, László Ignác, Löffl  <r Marcell, 
Lux József,  Molnár József,  d'. Nagy András, NuMd-ány 
Márton, Nurldaány Kálmán. Orbán Mihály, dr. Otetea 
Aurel, P'pp Jinoa, Pnpp Káro'y, Popper I'ldor. Pur-
man DazBÓ, Rtocz Sícdo', Romeo Romu us, Sándor 
Gábor dr., Sándor Gyu'a, So'ymoBsi Károly, Siáitó 
Albert, Szopoa Gáspár. Takéca Lajoa, Taroay Séndor, 
dr. Tauher Jizaef,  dr Tetű Aurel, Trohán Anlal, dr 
Tódor JtnoB, Vxresa Elek, Vischer J«roa, Vogel J »-
bab, Winzám Miklós, dr. Zakariáa Bálint, Z<kariós 
Izsák, dr. Zikariáa Jinő, dr. Zikarlás Manó, Z 'idner 
Alfréd  100-100; Kelemen Károly dr. 80; Sarkadi 
Elek, Takáca Károly 60 60; dr. DéneB Sándor, Kemény 
Miklós dr., Kertész István, Zaharle Sándor 50 50 éB 
Altér IZBÓ 40 lej Úgyszintén itt nyugtázzuk azokat a 
védnök adományokat la, melyeket a pénztárnál vettünk 
át, azonban szlvea elnézést kérünk azért, hogy a ne-
veket nem közöljük, de aa Idevonatkozó feljegyzéaek 
elvesztek. 

A diákbál tiszta jövedelméből a következő _fő-
isko'al hallgatók részesültek Begélybfr:  B"(rn É 's 
Mária és Sprencz György jogha'lgatók 1500—1500 lej. 
Csedő JÍDOB, Vérezel József  joghallgatói'-, V-ccze) 
László tanárjelölt 1100—1100; Schmidt János joghall-
gató, Nagy S >mu tanárjelölt 1000—10C0; Gál Antal 
joghallgató 700 ; hfdnagv  Árpád tanárjelölt 600; R.fain 
Imre joghallgató 400; F^rercz JizBtf.  Todea Roman 
jorballra'ók éB Szopos KVmán fz'pmliv.  akadémiata 
300-300 lej. 

* 

A rendezőség végül e helyen mond kÖBzőnetet 
mindazoknak, akik akár anyagiakban, akár erkölcsi 
párlfogátu'ikal  az 1934 évi diákbál sikerét éa ezen 
keresztül e nyári diákaegélyezéBbez hozzájitu'tak. 

Csikazeredi, 1934 Bzeptember bó 28 án. 
A rendezőség. 

Prefectura  Judeţului Ciuc. 
Serviciul Financiar. 

No. 11407—1934. 
Meicurea-Ciuc, la 26 Septemvrie 1934. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că 

în ziua de 8 Octomvrie 1934, ora 11 dim., 
se va ţine licitaţie cu tratare prin bună învoială, 
în sala de şedinţe mică a Prefecturii  judeţului 
Ciuc, pentru executarea lucrărilor de reparare la 
Palatul Administrativ al judeţului. 

Termenul de executarea lucrărilor este de 
45 zile dela data semnării contractului. 

Ofertele  vor fi  depuse la Comisia de licitaţii 
la data şi ora fixată  de mai sus. — După deschi-
derea ofertelor  în aceiaşi şedinţă va avea loc 
licitarea prin supra oferte  verbale. 

Licitaţia se va ţine în conformitate  cu dispo-
ziţiunile normelor pentru tratării prin bună învoială, 
publicate în Monitorul Oficial  No. 127-1931. 

Licitaţia se poate face  şi parţială, adică numai 
asupra unei părţi din fiecare  lucrare. 

Proiectul lucrărilor şi celelalte condiţii se 
pot vedea în orele de serviciu la această Prefec-
tură şi la Serviciul Judeţean de Drumuri Ciuc. 

Prefect: 
Dr. V. OŢETEA. 

p. Şeful  serviciului: 
B. Csiszer. 

Egy épületes b e l B Ő s é g a Szentlélek-uo-
cába — szükség esetén parcellázva — 
eladó, értekezni Gáspár, temetkezési 
üzletében, Csíkszereda. 1-3 
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V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L g 
Ugyanott készülnek m i n d e n - K 

) f  ~ n e m ű női ka lapok i i i ő r t a d ü 
¥ 1 anyag hoaaáadáaával . Kalapsk tf 
K átalakítása a legrövidebb idő alatt. « 
w Caikzzereda, I . C. Bra t l ann (Glmná- w 
C Biam)-nooa 119. aa., a Sörház közelébea . Q Egy ügyes fiu  pikkolónak 

felvétetik  a csíkszeredai ipartestü-
leti vendéglőben. 2-

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyaierübbtől a 
legfliomabb  kivitelig 

B & l y e a l a a a á l l l t e t t á x a l í k a l 
b e s a e r e a h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
. Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. + 3 -
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Német nyelvórákat adok kezdőknek 
és baladóknak, jutányosán. Cim a 
kiadóban. 2-3 

i A L E G J O B B I R O N i 

Í
épitészek, technikusok, 
mérnökök, rajzolók és 
k ö n y v e l ó k s z á m á r a 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, papir-, iró- és 
raj cszerkereskedas, könyvkötészet 

Bratianu-uooa 56. 

Szülők flgyelmebel 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van sze-
renoaém a n. é. közönség éa t. azUl£k sztves figyelmébe 
ajánlani njonnan érkezett árokkal dnaan felszerelt, 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

ÁUaadóaa mgy raktár román és magyar tankönyvekben 
legjobb minőségű körzdk, könyv- és tolltartók, Író- és 
rajz9zerek, feltűnő  gyártmánya hagedüb, hegedüharok, 
hegedű-alkatrészek, festékek  és íestőszerek, valamint 

mindennemű Iskolai felszerelési  oikkekben. 
Dus választékban kaphatók irodaf-lszerelésl 
cikkek, dlszlevélpaplrok, papirkűlönlegessé-
gek. disz- és ajándék művek, román és ma-
gyar ifjúsági  iratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, irodalmi és zeneművek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
mankák izlés s, osinos ki-
vitelben, jutányos árak 
mellett a legrövidebb idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű is 
kolai, Üzleti és más köny-
vek Ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságát 

garantálja. 

Jutányos arak! Pontos kiszolgálás! 

MOST JELENT MEG 
könyvnyomdánkban a kiváló, 

nemzetnevelő munka 

U. J. Exoer dr.: FÉRFIAS ÉLET. 
Angolból fordította: 

A L B E R T V I L M O S föglmn.  tanár. 
Ára 25 laj, ehh u jön vidékre d b -ként 3 lej portó. 

Kapható Vákárnál és a fordítónál. 

JRSIECC  „0 É 
I Vákár könyvkereskedése, Csíkszereda. J 

H E G E D U O R A K A T 
oonservatoriami módszer 
szerint, jutányosán ad: 

S P R E N C Z G I Z I , Csíkszereda 
S t r . C a p . VUIOTIOI ( H a r g i t e - u o o a ) 86 . 
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