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Majláth püspök a diákok között. 
Mint a mait heti számunkban hiriil sd ut, gróf 

Majláth Qu íztáv Károly, az erdélyi katholikutoí azent-
életü nagy püspöke, október hó 8-án főgimnáziumunkba 
érkezett, hol az ifjúság  éa a tanári kar szeretett fisz 
pásztorát — születésének 70-ik s primiciájának 48 évea 
fordulója  alkalmával meleg, benső ünneplésben része-
sítette. M-íjláth püspök báromazekl bérmautját befejez-
vén, egy napra Idejött megpihenni. Ez a pihenéa abból 
állott, hogy minden percél az ifjúságnak  szentelte: 
gyóntatta, áldoztatta őket a ellátta nemcsak jóságos 
atyai szivének áldásával, hanem me6Bzelátó nagy lel-
kének bölc?, okoB, az ifjúság  egéBB életét bevilágító 
iráryitó éa boldogító, szépséges gondolataival: testet-
lelket pusztító nikotint éa alkoholt ne szívjatok — 
mondotta egyebek közt —, tiBZta, fegyelmezett,  férfi  is 
életűek legyetek, az urat teljeB szívvel szeressétek éB 
hozzá minél gyakrabban jáiu'jatok. Imádkozott a fiuk-
kal epyiitk a nép^k éa nemzetek kÖBÖtti békéért, meg-
értés é-t egyetértésért, az Igazság, a jóság, a szeretet 
diadaláért. (A valóságban íme, I yen az az irredentiz-
mus, amellyel a nagy püspököt a múltban oly Bokazor 
megvádolták.) 

Amint ott állt a fiuk  között, az ősz fiir.ok  alatt 
is fiatal  lelke oly vonzó melegséggel éa közvetlenség-
gel áradt az Ifjúságra,  mint egykor, midőn ó ia e;ő 
azör fiatalon  lépett közéjük. 

A tanárokat ÍB — többen ők ia már a szürkék 
korosztályában — fiainak  nevezte, bisz 20—30 évvel 
ezelőtt többen közülök — ott álltak előtte, a flital 
püspök előtt, mint a mostani kis diákok. Msgha'ó volt 
látni: mint aranyozza be a nagy pÜBpökben az ŐBZ 
Bzelid augBra nemcaak a mostani ifjúságot,  h ntm azt 
a régit ÍB, amely maga is már es ősz felé  közeledik... 

Majláth püspök kivételeB egyéniségéből és életé-
ből mondhatatlan melegség árad: az evangéliumi élet 
éa lélek hódító derűje, ellenállhatatlan varázaa. 

I'yen egyéniséget éa életet hiába akarnak rövid-
látások. kiedoves törpaaégek apró, földi  méretnk közé 
beskatulyázni. Benne a sugárzó azellem szabadsaga 
és az élet  szépsége győzelmes  erővel  lép át tőrpé-
ken és enyészeten, a megtanít harcoV, küzdelmek, 
megpróbáltatások, azenvtdóaek, foj<ó  keserűségek és 
kilátástalanaágok közepi tte ia — kilátni,  magasabbra 
nézni, bízni, remélni fi  ezer korlát és akbdftly  rácsain 
tul — a győzedelmes élet  tántoríthatatlan hivői lenni. 

(A.) 

Egyről-másról. 
(K...)  Sándor  jugoszláv  király  politikai 

merénylet  áldozata  lett.  Az utóbbi időben 
elhidegült francia—jugoszláv  politika ugy kí-
vánta, hogy Sándor király látogatást tegyen 
Parisban. Tengeren tette meg az utat a király. 
A franciák  hadikikötőjében: Marséi 1 lesben, 
francia  hajóágyuk üdvözlései közt szállt partra, 
ahol a hivatalos Franciaország képviseletében 
B a r t h o u külügyminiszter Üdvözölte. A foga 
dásnál ott volt a francia  haditengerészet kép-
viselője is. A hajót, amelyen a király utazott 
a fnneia  hajóhad egész különítménye vette 
körül. A levegőben repülőgépek jöttek-mentek 
s mikor a király partraszállt, húszezer ember 
kiálltott lelkes „Istenhozottat". Mirseilles 
főutját  rendőrkordon zárta körül s mégis, mikor 
a királyi autó a börze-térre ért, C a 1 e m e n 
P e t r e állítólag horvát kereskedő áttörte a 
kordont, felugrott  a király au'ójának lépcső-
jére s közvetlen közelből 6 lövést adott le a 
királyra és kíséretére. A király azonnal meg-
halt s nemsokára Barthou francia  külügymi-
niszter is, aki bár csak csuklója felett  sebesült 
meg, mégis — nyilván az izgalomtól, BZÍVBBÓI-
hüdést kapott s szintén meghalt. 

G a l e m e n P e t r e horvát kereskedő 
fanatizmusa  tehát erősebb volt, mint a francia 
rendőr kordon. Bizonyára nem haragudott 
Sándor királyra, mint ahogy Sándor király 
sem haragudott alattvalójára. Más egyéb adta 
a pisztolyt a merénylő kezébe. Az a politikai 
rendszer, amely meghonosodott Jugoszláviában. 

Em-
beri részvéttel állunk meg a merénylet áldó 
zatainak kihűlt teteme előtt s elitéljük a tettet. 
Azonban mi ugy gondoljuk, hogy az 5 revolver 
lövéa az égési világnak szól. 

Ezelőtt 20 
esztendővel, hasouló körülmények között ölte 
meg Princip Gavrilo golyója a Habsburg-
monarchia trónörökösét éB feleségét.  Princip 
kezébe a délszláv álmok adtak a fegyvert  s 
ma szobór hirdeti halhatatlanságát. P r i n c i p 
lelőtte a délszláv gondolat ellenségét s hazája 
nemzeti hőssé avatta. S íme ma, mikor valóra 
vált a délszláv álom, G a l e m e n pisztolya 
lelövi a délszláv ideálok megtestesítőjét: a 
koronás királyt, 

* • 
* 

Tataiescu  miniszterelnök székfoglalója 
alkalmából egyik legnagyobb kormányzati 
problémának a közigazgatási törvény reform-
ját jelölte meg. Képtelenségnek mondta ugyan 
is, hogy a közigazgatási törvény a mindenkori 
kormányoknak pártpolitikai eszköze legyen s 
ennek megfelelően  minden kormány szája ize 
szerint módosíttassák. Tatareacu azt akarja, 
hogy most egy olyan közigazgatási törvényt 
hozzanak, amely függetlenül  a kormányok vál-
tozásától legalább egy évtizeden át érvényben 
maradjon. A gondolat nagyon helyes és jó, 
mert a konszolidációt legjobban az állandóság 
biztosítja. Ez alatt azt értjük, hogy az ország 
fejlődésének  biztosítását szolgáló törvények 
folytonos  változásoknak ne legyenek alávetve, 
hanem tartós alapot szolgáltassanak a foko-
zatos kulturális, gazdasági és egyéb vonat 
kozásbeli megerősödéshez. A miniszterelnök 
ugy gondolja, hogy a közigazgatási törvény-
nek egy évtizeden át leendő éleiben maradását 
párinozi megegyezeaBei *eri ei. libben a* irány-
ban már meg is indutak a puhatolózások, 
azonban a pártokat egymástól oly nagy sza-
kadékok választják el, hogy azinte lehetetlen-
nek látjuk a megegyezést. Hogy egyebet ne 
mondjunk a liberális párt a közigazgatási tör-
vényben a túlzott központosításnak a hive, 
mig a nemzeti parasztpárt a decentrálizáció 
mellett kardoskodik. A liberális párt a kisebb 
ségek köz'gazgatásbeli érvényesülésétől félti 
az ország erdekeit s ezért nem hive a decentrá-
lizációnak. Ezzel szemben a nemzeti paraszt-
párt a helyi autonomia megerősítésével éB 
kiépítésével akarja a jobb és egészségesebb 
közigazgatást biztosítani, tehát kevésbé tart a 
kisebbségek érvényesülésétől. Ilyen óriási po-
litikai felfogásbeli  különbségek mellett nem 
hisszük, hogy a pártok közösnevezőre tudná-
nak jönni és az orBzág előnyére és hasznára 
meg tudnának egyezni egy tiz évre szóló 
stabilitásban. Mondanunk Bem kell, hogy a 
liberális pártnak a kisebbségek érvényesülé-
sétől való féléim  3 és aggodalma túlzott elfo-
gultság, mert a kisebbségek a közigazgatási 
életben sohasem fognak  politikai érvényesü-
lésre törekedni, legfeljebb  kulturális éB gazda-
sági érvényesülésre, ami nem árt sem az 
országnak, sem a helyi közületeknek. A kisebb-
ségek nem akarnak országos politikát csinálni 
csak élni  akarnak,  ez pedig sem nem volt, 
sem nem lesz ártalmára Romániának. 

• * 
• 

Titulescu  az uj Tatarescu  kormányban 
elvállalta a külügyi tárcát. Jól tette. Románia 
nem bővelkedik olyan azéleelátókörü politiku-
sokban, akikből egy Titulescut pótolni lehetne. 
Minket kisebbségeket különösen érdekel Tilu-
leacu, mert ő a romániai kisebbségi politikát 
nem bukaresti,  hanem európai szemszögből 
nézi. Aligha tévedünk tehát, mikor azt gondol-
juk, hogy Titulesou tárcavállalásának előfel-
tételei kőzött a kisebbségi probléma is helyet 
foglalt.  Ha és amikor Ti ulescu azt akarja, 
hogy csak ő csináljon külpolitikát s ezzel szem-
ben nem avatkozik aa olyan belpolitikába, 
amely ai ó kü politikáját nem aavarja. 

Borzalmas csendőr-kegyetlenkedés. 
Qyergyóujfaluban  október hó 7-én minden emberi 

képzeletet felülmúló  kegyetlenkedést végzett a csendór-
órmeBter. Le kell írjuk, hogy ebben a varmegyében 
Boha ilyen mértékben nem virágzott a csendőr-brutá-
lilás mint az utóbbi időben. Minden lapszámunk tele 
van a csendőri hatalommal való visszaélések kegyet-
lenkedéseivel. Oiyan esetek sorozatával, amely felőrli 
a csendőrség Bzervezetenek tekintélyét, megrendíti 
hitünket a hatóságaink iránt. 

A csendőr a rend alapja. A hlvatáaa küzdeni a 
társadalom életére, vagyonara leselkedő bűnnel szem-
ben. Lagszehb, legmeghecsülendóbb szervezet. 

Szomorú és megdöbbentő, hogy vármegyénkben 
lelkiismeretlenül engedik lezülleszteni ezt a komoly 
intézményt és valósaggal odadobják alantos gondol-
kozású emberek gyűlölet Bzomjának. 

Eagedelmet kérünk valakiket azörnyü bűn terhel. 
Azokat, akiknek egyetlen erélyes, határozott mozdu-
latától nem történhetnének hétről-hélre hasonló hatalmi 
visszaélések. 

Ha ugy gondolják illetékeaek, hogy ennek a hi-
vatalod mozdulatnak az ideje meg mindig nem érke-
zett el, akkor meltóztaaaanak csak tovább tűrni eB 
partomi azokat a bűnöket, amelyek most Oyergyóban 
kitermeltek a leggyalázatojabb legelvetemültebb csendőr 
brutálitást. 

Qyergyóujfaluban  a mult vasárnap mezőgazda-
sági kiállit&Bt rendeztek, amely a legszebb sikerrel 
zajlott le. A község éa közbirtokosság vezetői a sike-
rült ünnep után este ÍB együtt maradtak. Olt volt 
Mun Vaaile erdőőr ia. Egyezer megjelent töltött fegy-
verrel Parvu Neacsu csendórórmeBter. Minden ok nél-
kül éktelen haragra lobban a társasággal szemben. 
Irredentáknak nézi. Man VaBÍle, a megdühödött csendőr 
honfi;ársa,  anyanyelven figyelmezteti,  hogy ne csináijon 
ünneprontást. A csendőrt meggyőzi, hogy a falu  színe-
java van együtt, nem illik a rendet zavarni éppen 
Búki a C3etd őrenok. Leült éü a társasággal együtt 
kezdett borozgatni ő ia a szolgálatban levő Parvu 
Neaciu. Hirtelen puskájához kap, betölti éa Man Va-
BÍlera emeli. Agyon akarja lőni a szerencsétlen erdóőrt, 
azon egyszerű oknál fogva,  hogy „eladta magét a 
magyaroknak". Ennyi indokolás után már lő is. U;olaó 
pillanatban a msiiette ülő 8±óca János éa Kovács 
Líszló az őrmester ur kezét felütik.  A golyó Min 
helyett a faiban  áll meg. Erre a társaság elszalad az 
örült csendőr elől. Az őrmealtr utánuk rohan az uccura 
éa többszöri lövéssel akar parancsnoksága előtt kitün-
tető érdemet azereznl azzal, hogy magyarbarátra va-
dász. A lövések nem találnak. Viasza megy a közbir-
tokosság székházába. 0,1 nem talál máat csupán Koncz 
F.rtíücet, a megriadt közbirtokossági szolgát. Azt azon-
nal üui kezd1, majd áthurcolja az őrsre. Ott leköti, 
addig üti, amig elájul. Az ájult embert bedobja aa 
ágy alá. 

Ezután következik a megveszett embernek, BZ 
elszabadu't vadállatnak páratlanul álló őrültsége. Parvu 
Naacsu csendőrórmeater, a személy- es vagyonbizton-
ság őre Umel puskát veez éB elindul leszámolni ellen-
ségeivel. 

Első utj* Ejyed Ignácz volt tiszthelyettes laká-
sára vezet. Éjjel 12 órakor puskatuaBal bevágja az 
ajtót. Ráront a megriadt caaiádra ós követeli adják 
elő a családfőt,  aki nem volt otthon. Parvu Neacsu 
az ágyból kirángatja a kétségbeesett feleséget,  az 
asszonyt hálóingben, mezítláb az őrsre cipeli, ott le-
kötözi és addig ttti az asszonyt, amig elájul. Mindezt 
végig nézi az ágy alatt magához tért éa félig  agyon-
vert Koncz Ferenc. 

Ezen közben a falu  talpra állt. Összo-viasza aza-
ladgálnak az eBzét veBztett caendőrőrmester megféke-
zésére, akit végül 1B falu  jegyzője caecdetit le. 

Az áldozatokat a jegyző azonnal autóra teszi éB 
beszállítja Gyergyóazentmiklóara. Az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy a megvert aBBZonyon Egyed 
Ignácznén 30 napan tul gyógyuló sebek vannak, mig 
Koacz Ferenc erdőszolgáaak több oldal bordáját ls 
betörte i> csendőrórmester. 

Egyed Ignác a borzalmas esetről azonnal távirati 
panaszt tatt a hadügy-, belügyminisztereknek, a csendőr-
hadtestnek és csendórkerűletnek valamint a caiki pre-
fektusnak. 

Vármegyénk nem maradhat tovább központja 
ezeknek a caondőr vadságoknak, amelyek soha még 
az Impérium változás átmeneti Idejében aem lángoltak 
ekkora gyűlölettel, mint ma. 

Egy ügyes fiu  pikkolónak 
felvétetik  a osikszeredai ipartestü-
leti vendéglőben. 4-
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Riport a kiMófelben  lévő Jótékonf  emberiről, 
- aki szinte rendőrkézre terült. 

ÖÍBI Iáitól elgyengült, kénsárga levelek perme-
tezték már a járdát. Z.zegő szőnyegén egykedvű, tem-
pós léptekkel járt Tói s le a kolozsvári unitárius 
templom előtt, rlporiunk hőse: a jótékony  ember. 
Tiszta, rendes ruhás, ötven év körüli férfi.  Megtisztelő 
terminológiával lehet alkalmazni rá az obiigált .Iparos-
külsejű' meghatározást. Poros cugosclpője, formátlan 
nagy kéalcaomagja elárulják a távolvidéklt. Időnkint 
bizonytalan szemlélődéssel méregeti a torony magas-
ságát és mélységét. Onnan a nyitott templomajtóra 
téved a tekintete. Majd lesiklik poros cipőjére, bogy 
gyors körültekintéssel terepszemlét tartson: látja-e 
valaki? Aztán a nyitott ajtón a templom előcsarno-
kába lép. 

Nem veszi éBzre, hogy kétségtelenül gyanutkeltő 
viselkedését magas, szőke úriember, mindkettőjüket 
meg jómagam figyelem. 

Ösztönösen dolgozik bennem a szenzációra éhes 
újságírói vér. Bizonyára öngyilkosságot forgat  magá-
ban a tétovázó magános fétfl.  Talán a toronyból akar 
leugrani? Vagy talán templomtolvajt fogbatok?  Aki a 
perselyeket akarja feltörni?  Majd meglátjukI Minden-
esetre résen leszek. 

Emberünk már nyugodtabb. Látható érdeklődés-
sel merül el Divid Ferencnek 1566 ban Bzóazékként 
használt hatalmas sziklája feliratának  az olvasásába. 
Amikor azzal végzett, a templomba lép. Rászegezi 
szemét a középső lévő „Egy az Iiten* márványba-
véaett faliratára.  Majd körülnéz és a kórua alatt ko-
vácsolt vasperselyt fedez  fel.  Hozzálép éa nyílása fö-
lött idegesen motoszkánl kezd. A néptelen templom-
ban felfokozottan  hallatszik a zaj a peraely felől. 

Riporteri ösztönömmel érzem: moBt kellene le-
csapnom a temp'.omrablóra. Figyelő társain ls hasonló 
gondolatokkal van eltelve. Az elvetemült tolvaj lelt p-
lezésének izgalma kiült kipirult arcára. Ideges. 

A peraely felől  a motoszkáláB még mindig hallat-
szik. A .betörő" még a csomagját is letette hóna alól, 
hogy szabadabban dolgozhassák. 

Társam csak erre várt. Hősi elszántsággal be-
gombolta kabátját, meglóbálta karjait és emberünkhöz 
lépett. 

— Kl maga éa mit keres Itt? — nehezedett 
keze a „betörő* vállára. 

— Hogy én ki vagyok ? Ml köze ahoz az urnák ? 
— Igen is van közöm I Már rógóta figyelem. 

RoBBzban töri a fejét.  Enyhén szólva gyacua maga 
nekem itt a peraely közelében. 

— Még bogy én gyanua vagyok ?1 Talán még 
betörőnek nézett az ur? — dübörög az önérzet han-
gos kérdése a tágas templombar. 

— Az „Egy az Iiten" hivője vagyok, — kezdette 
csendesen a beszédet az idegen— Arany osszák vidé-
kérő1, Kövendről származtam el. Demény János az én 
becaűletes nevem. Főgépész vagyok én Hilmiban. 
Hirmlnc éve nem jártam errefelé.  Jól esett unitárius 
templomot látni, arra felé  nem Igen van. Felébredt 
bennem a vallásommal azemben való kötelezettség 
érzéae. Éppen néhány száz lejt tettem a p neiybe. 
Aprópénztől akartam szabadulni éa azoknak bele-
helyezéae vett több időt igénybe. Nem kellett volna 
erről tudnia senkinek, ugy akartam calnálni, de moat 
magam igazolására még la c?ak elkelle mondanom. 
Qondolok én a vallásommal, meg aztán bála Istennek 
tehetem is. Ugy látszik ebben a korban még jótékony-
kodni aem lehet anélkül, hogy gyanuasá ne váljék az 
ember? I 

Az úriembert meghatotta az őszinte, bátor beszéd. 
Láthatóan elérzékenyült. Melegség költözőit a Bzivébe. 
Aztán röstelkedve lehajtotta fejét. 

— Hát én megmondám: ki vagvok. H« meg nem 
sértem, most mondja meg az ur ls, kicBoda? Csak 
nem valami detektív? — fordult  az úriemberhez, a 
templomból kijövet Demény Jánoa, kevés szünet u'-án. 

— Dr. Tamáa litván ügyvéd varyok A'EÓjárárél. 
Az ottani unitárui egyházközség fógondnoka  — nyúj-
totta barátságos kézfogásra  jobbját BZ Ügyvéd. — Iitv 
mólt megérti ugy-e aggodalmamat viselkedése Iránt? 

— Na, ha ügyvéd, akkor igazán a jó Iitin vezé-
relte utamba — tért ki a további bPBzéd elől D mény — 
jogi tanácsra lenne szükség'm. Nem Ismertem én itt 
senkit és igy annál jobban örülöb, hogy egy ur.ltáriu? 
ügyvéddel hozott össze a sors. Van nekem Aranyos 
Bzék vidékén egy EÓgorom: Muznnav tiszteletes. Nyolc-
vanezer lejt adtam neki kö Ci>ön 1926 ber. Felét meg 
adta. Követelhetem-e a másik felet  erészen ? Mert 
hogy lelkész a sógorom, Igar, van földbirtoka  IB. 

— Nam követelheti. A felére  redukált adósság 
az adóaságretdetől törvéry kedvezményei alá esik. 
November 15 én kell az ehő részletet flzetri.  Tirvé-
nyeznl caak abban az enetbtn lehet, ba ezt és a Jövő 
évi május 15 iki réezle'flretést  elmulasztaná. Akkor a 
redukált ösazeg egybe perelhe'ő volna. 

— Mígértettem ügyvéd url Htlásan kö-izönöm a 
felvilágosítást.  Mivel tartozom az ügyvéd uraak — vette 
elé a pénztárcáját. 

Ritkán hallott, rég áhított kérdés az ügyvéd 
fülének: 

— Ifivel  tartozom ügyvéd ur? 
Moat hozta az Ugy7éd gyermekeit beíratni az 

iako'ába. Legutolsó lejét la kl kellett adola. Milyen jó 
ia volna moat aa az ötszáz lej, eml et'ő' a jómódú 
embertől biatosan kijárna I Ma senki sem fliet  ügyvédi 
költséget. 

DJ ma jó akar lenni. Bőt jóságos. Megszégyení-
tette ez az egyBzerü Iparos: betörőnek nézte a ritka 
jótékonykodó. Aztán az egyház 1B szegény. 

— Nem fizet  nekem semmit jóember — mon-
dotta — de ha megengedheti magának ÓB Bzánt nekem 
valamit: adja azt ia az egyház azegényeinek. 

— No, ez derék, ügyvéd ur I Kire bízzam most 
ezt aa ösazeget ? 

— Senkire. Nézze, még a templom közelében 
vagyunk. Ismét betérünk. Moat nem gyanakvó, roaszat 
gondoló lélekkel, hanem a hit közöBBégében egyforma 
testvéri érzéBBel. Ott aztán maga ptrcelybe dobja azt 
az ÖBBzeget, emlt akar... 

Es ezüstös csengéasel muzsikálták a százlejesek 
a jótékonykodás rég elfeledett  köszönő himnuszát. 

Kínt pedig álmodott B nrpfány  és gépszerű lélek-
telenséggel zsongott a nagyváros rideg ritmusa.. 

Albert  Istvin. 

Megérkeztek 
a legjobb éa legtökéletesebb 

STANPARP ÉS PHILIPS 

RÁDIÓK! 
Nágy választékban á l l a n d ó a n 
raktáron vlllaryöa kapcco'ható és 
batériáa gépek. 

Vételkényszer nélkül bármelyik tipust 
bemutatom. 

Rádiók átsierelését, javítását fele-
lősség mellett, jutányosán vállalom 

Eladások készpénz és résjletflietsare  1 
Régi rádiókat becserélek. 
H a s z n á l t í r ó g é p e k 

nagy vá lasz tékban. 

Standard es Philips rádiók csikmegyei enyedárnsitás. 
Bármilyen tipusu rádiót magrende 
lésre leizállitok. 

Egy leghosszabb élettartamú aav-
mentea száraz elem állandóan 
raktáron. Kül fö ld i  á r u l 
FISOHER SÁNDOR RÁDIÓ ÜZLET 

Merourea-Ciuo. 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A görög katholikusok  országos nagy 

gyűlése  Lúgoson október hó 7-en zaj'ott le. 
A gytllésen jeien volt II. Károly Románia ki-
rálya is, aki beszédeben különösen rámutatott 
a szeretetnek és felekezeti  békének állam-
épitö jelentőségére. A király hangoztatta, hogy 
a hitéhez amelyet vall, mindenkinek hűséges 
nek kell maradnia, mert ezekben a nehéz 
időkben csak a hitben szilárdak lehetnek olyan 
erősek, hogy mindent legyőzzenek. Királyi 
szavak ezek, amelyeket SEomoiu, nem éreznek 
át ennek az országnak népei. 

Bethlen  István  volt  magyar miniszter 
elnök  október hó ö án töltötte be 60 iit evét, 
amely alkalomból a magyar palilikai élűt nagy 
Ünneplésben részesítette a tehetséges magyar 
államférfit. 

A jugoszláv  király  ellen Mtrseilles fran-
ciaországi kikötőben október hó 9 in délután 
4 órakor egy eddig még biztosan ki nem derí-
tett nemzetiségű féifi  merényletet követott el. 
A király megérkezése után a tömegből hirtelen 
kivált egy magas férfi,  pillanatok alatt felugrott 
a kirá'yi gsp'<ocsira és közve lcn közelből lövöl-
dözni kezdett az autcban illőkre. Sándor jugo 
süláv király azonnal meghalt, Birthou francia 
külügyminiszter könnytl karsebébe a kiállóit 
izgalmak nyomán belehalt s azonkívül meghalt 
a kíséretében levő két tábornok is. A merény-
lőt a közönség agyonverte s u?y nem lehet 
megállapitcni személyazonosságát. Az u levele 
Calemen Petre Dévre van kiá.liiva ezonban az 
hamis. — A merénylet az egész világon mpg 
döbbanést váltott ki. Elkeídve Duca gyilkos 
ságától ezen az évon át mind rendszeresebben 
zavarja meg a világ nyugalmát a politikai 
merényletek sorozata. Valahol nagy baj van, 
azt mutatja ae erőszakoskodások sürü ismét-
lődése. 

A román minisztertanács  Sándor jugo-
szláv király és Barthou francia  kUÍUgyminÍBZ-
ter halála alkalmával széleskörű nemzeti gyászt 
rendelt el. A középületekre kitűzték a gyász 
lobogókat. Szombaton, a temetés napján min-
den közhivatalban és iskolában munkaszünet 
van elrendelve a Barthou miniszter iránti gyász 
jeléül, aki Románia d;szpolgára volt. Ezen a 
napon a tanárok az iskolában a Barlhou em-
lékét méltatják. A temetést n megjelenik a kor-
mány egy-pgy tagja, akik Erdélyből, Beszará-
biából, Bukovinából, Moldovából és Dobrudzsá-
ból fognak  küldöttségeket vezetni. 

Titulescu  kijelentette,  hogy a revízió 
háborút  jelent.  A román külügyminiszter a mult 
héten egyik nemzetközi távirati irodántk kije-
lentette, hogy a békeszerződések megváltozta-
tására irányuló törekvések híborut jelentenek. 
Középeurópa mai határai véglegesek, ez a per 
befejeződött,  az ítélet jogerős. Én békét aka-
rok — mondotta Ti'u'escu — és minden erőm-
mel dolgozni fogok  — Birlbouval teljes egyet-
értésben a cél elérésén. Azóta Barlhout meg-
gyilkolták. 

Goga lapja  a névrománositást  követeli. 
Goga lupj-t ajáa'ja, hogy kezdjenek neki az 
erőszakos návrománoBitásnak. A Szőcs, Fa?a-
kas, Fozarassi, Tóíh stb. magyar neveket kö-
veteli, hogy hivatalból vissza románoeitsák. A 
zsidóknak pedig ne n akarja megengedni a név-
románositást. Szerinte ezek majd jó román 
hangzású revekkel elfoglalják  a románoktól 
az életlehetőségeket. 

A temesvári  kommunista  per 55 vádlottja 
ügyében a bíróság ítéletet hirdetett. 32 véd 
lottat súlyosan elítéltek. 

A spanyol forradalom  le van verve. A 
baloldali forradalmi  megmozdulást vérbefojtotta 
a kormány. A forradalomnak  több mint kétezer 
halott áldoza'a van. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Krisztus király ünnepét a Kath. Népszö-

vetség c-Usz: rfd*i  tsgozata ez ev október hó 28 án 
üli meg. Ezt a M-rot-lő ünnepet 24 órás Szent ég-
imftdás  vezeti be, mely a szombst d. u. 6 órás rózf>R-
füzór  ájta-otság után veszi kezditét. Ö-in< p urpján 
n<igy szentmisén a tarolt közö? Rzent-á'dozáflt  végez-
nek. Szentmise \éeeztével népszövetségi nagy zászló 
alatt a közb:riokosüég szék házának nagytermébe vo-
nu'un'j-, hol nyomban kezdetét vesti a közK\ülée. DM-
utAn 6 órakor a S eniségi J.-zufsa!  kerm n t lesz. a 
már meg-zo'ott útvonalékor. Szeretettel felhit  juk B>: 
ezen utvonalak mentén l»kó kereskedők és lakósok 
fuyelmét  erra, hogy üzleteik klrftkatsÍEsk  és lakáiuk 
nbiakDÍnsk f  !d szltéeé.vel FB kivilágításával kul-ő mó-
don ÍB hódo'janak a királyok Királyának. 

— Eljegyzés. Dr. Hun* Zvfl  orvos (Deu'-sch-
\V grtír) folvó  évi október hó 10 én e'jegyezte Bzrpos 
Gáspár helybeli ügyvéd és n»jo Rsncz ánna leányát, 
Máriát. 

— A helybeli utász zászlóalj október 11 én 
éjjel elut^ott a hadgyakorlatokra. 

— Tanfelügyelő  puffasztai.  S mrai különle-
gesebb. Oupán a jobb maţryargâţ kedvéért haí-zn:U-
juk it fl  ció bBlvett a puffaaztós  Bzót. Csíkban ugyani* 
ismét két flegédt^nfeiügyelővel  ezsporcdott a létszám. 
Az uj tsnf  jliigyelőt J.mandi Ad ám éB Suteu Itidor. 
Ezzel a vármegye txnüryének élén áll e?y tn.nUgji 
felügye'ő  egy tanfelügyelő  és 5 Beg,:d'.:nf.'!ügya'ő. 

— Adókivetési bizottsági n p ;dijakat ia 
bonokban akarják fizetni.  1932-1933 évi adóki-
vetési mutkálatoknál a bizottcágbun resztvettek a 
megy« részéről, az adózó polgárok érdekeit vrdó, me-
gyei tanácsoa delegá'u-ok ia, akiknek megfelelő  napl-
ós útiköltséget állapit meg a törvény. A bizottsági ta-
gok már két éve véreink a sajátjukból mir e őlegezett 
uíi és n»p;dijik k<ut»lésára. Amikor mo.-t szorgalmazni 
próbálták, kijelentették a pénzügyi hatóságéi', bogy r.z 
u'i éa n^-piköltségeket megkapják a bizottsági tagoV, 
adóbonokban, ha erre irányuló kérésüket az amortizá-
ciós pénztárhoz előterjesztik. Nem mé'tánjos ós nt m 
ia igazságos do'oir, elköltött i ff  ktiv kézpénz helyett 
feleériékot  érő állampap:resokkal fizetni  ki hivatalom 
m»gblzÓB âl rendeli e»ő TRrácsopokat. 

— 1934 évi október hó 2 1 - 2 5 ike között 
Késdiváaárhelyen iptrl, k'-reok^dolmi és meisőgaz-
diság! kiá'litáa van, amelyre 50°/'» oa men<ítjniryked-
Vizm^nyt ad a rstut. 

— Házaassg. Bá'int Qábor rs R rcí V ronla 
folyó  évi október hó 6 án tartották esküvőjüket, Csik-
somlyón. 

— Szülőik távollétében halálra kínoztak 
egy lean\t. Citíriga Inan 19 évep, Pavel 12 éves és 
Constantin 11 évea tcltvesl gyerekek, a peü.ók távol-
létében a lakájukra csalták M hály P u n * 20 éves 
leányt. Az elszenvFdett erőszakopkodáeok következté-
bun, n leány ott a helyszínen meghalt. Ai ügŷ BZEég 
elrendelte a leány felboncolását.  — Szörnyű kén a 
mai Időkből, 
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— Vagyonreviaió egy volt pénztigyigaz-
gatónk ellen. Victor Murjsanu volt cs'kl pnzüny-
igazj?ató, jelenleg bánBágl pénzügyi főfelügyelő  ellen 
az Illetékes kir. táblánál vagyonrevízló elrendelését 
kérték annak megállapításéra, bonnt-u szerezte a sze-
rény anyagi viszonyok között élő köztisztviselő harminc 
millió lejt kitevő vagyonát. 

— A román poatatakarék betétesek figyel-
mébe. A halybeli postahivatal felhívja  a betéteseinek 
ügyelőiét, hogy beteli könyveiket a kamutok beírása 
vegeit haladéktalanul nyujtBák be elismervény ellené-
ben, de csak azok, akiknek már egy éve nem irtak 
kamatokat a tökéhez. 

— A OBikszentsimoni felekezeti  iskola ellen 
ind í to t t b i r tokbaadaa l p e r ügyében a tárgyal át, t 
a jarásbiróaág november 15 re elnapolta. Addig is az 
erőszakosan elvett felekezeti  iskolát sz állami oktatás 
használja. 

— Novemeer hó 29-én tárgyaljak a oiu-
mani—gyergyoosomt»falvi  „forradalom*  ügyet. 
K évvel eaeiótt mi is beszámohuak a gytrgyócsoma 
falvi  templomgyalazasról, vajy ahogyan a bucureBti 
újságok annak idejen beállitouak: a „ftrradalom'rél. 
Abban az időban Tűrök Ferenc esperes plébános volt 
a szintissta kaió Uus székely község papja. Vallását, 
fajai,  iskoláit védő kötelességtudó leikipász;or. Bok 
ellensége volt emiitt. N.p-nap ulán idézték be az 
ügyiszsegre és a vizsgáló bíróhoz. Minden szavából 
vadai kovácsoltak, ugy hogy a volt magyar ország-
gyűlési kepviaelő, tekinteiyes plébánosnak a templomi 
szentbeBztdjfcet  IB bekelleii szüntetnie. Különöse Dii co-
r.etcű állami lanitó vo.t esküdt ellensége. Az eljáraBO-
kat azonban rendre megkellett szüntetni bűncselekmény 
hiányában. A jelentgetések azonban tovább folytak. 
Eíylk arra hívta fel  a hatóságok figyelmét:  a nem-
regt'n renovált tempiomiorouy bádog keresztgömbjében 
Torok Ferecc láziió tartaimu iratokat helyezettel. Az 
ügyészség elrendelte: le kell venni a temp:omkereezl-
jet, a kereszt gömbjét és meg kell álUpitani, mi van 
benne az állam ellen? A csendórörmestur felmutatta  a 
r.ndelkezeat Török Ferencnek, aki a templomku ceok 
aiadását megtagadta, niocj az átadásra pU p̂üki ren-
delkezés Feltörik a templom ajiót ós a (eljelentő 
Fogirad JozSőf  aaualos megkezdi a gömb le&z.-dúi-ét. 
Öjszetut a falu  népe. MegbotrankozáBBal nézi a temploma 
meggyalázása!. E<y ezerre aztán nem lehetett megfé-
kezni a tömeget. N;m használt Török Feronc eepcres 
csendraintő szava. A három csecdőrt eltávolította a 
tömeg az aj lóból és üldözni kezdette a temploma meg-
Bzegyeniiójeí, a denunciáns Fogxraslt, aki a temp om 
keresztjéhez kötözte magát a torony tetején és a tömeg 
ü'piteletes dühe elől ott töltötte az éjszakát. Hatósagi 
segédlettel másnap reggel FogaraBi elhagyhatta a 
helyet. Megindu t sz eijarás .lázadás" miatt. Az ügyész-
síg vádiratot adott ki Rokaly D inos jilcn'egi birt. 
elnök, volt egyházgordnok, BorsoB Mihály megyebiró, 
Vákár Jakabne, Kozma Jánoané és tárcái ellen. A tár-
gyalás november hó 29 ere van kitűzve. Több mint 50 
tanút idéztek be. A monstre pör kimenetele elá nagy 
varakozássai tekint a megye közönsége. 

— Kiesett a kaszarnya emeleti ablakából 
egy katona. Farkas Jinoa 25 éves gazdálkodót a 
hadgyakorlatokra hívták be a kettes hegyiuiászok itteni 
ziaziaaljaboz. Eddig még ki nem derített körlilményc-k 
vözju kiesett a katiz.irnya egyik emeleti ablakf.bó)  éH 
bvcombtöresi SB^nvedett. Korházba szállították. A vizs-
gálat megindult, nem forog-e  f<nn  bűncselekmény. 

— Kerésére az Okirályságba helyesték 
nyelvtanutaera, mégis elboo«iatottak. Bartha 
Endre 48 eves alcu oci—madéfalvi  vacUtas, a legkitűnőbb 
lüinósiiéseel teljesítette laka'osi teeedőt az ot'ari fűtő-
hubac. Amikor nyelv nem tudás miatt fegyelmi  elé 
akartak állítani, azt kérte, helyezzék be az Oiiralyságba, 
hogy nyelvi fogyatékosságát  pótolja. At ia helyezték 
I iBiba, a hová elköltözött 6 tagból álló családjával. 
Most ó ÍB elbocsátási rendelkezest kapott. Hiába volt 
rn'jg a jó szándéka és az igyekezete, uccára került ő 
H hosHzu Pzolgálati idő után. A jogorvoslati lépéseket 
m '«teite Bartha is, de mert kenyér kell, beállott kő-
f-jiő  munkásnak a barglial kőbányába. 

— A mad ifalvi  őrmester is. Madéfalva  köz-
Bág közbirtokossági kultúrházának avató ünnepére 
káBziií. S irénven folynak  a próbák, hogy a falu  kul-
túrájának legjavát adja erre az alkalomra. Egyik leg-
u.óbbi próbán megjelent a csendőrőrmester s azzal, 
hogy irredentizmussal foglalkoznak  szétOBülatta a mű-
kedvelők eló céazületeit. — Ez az állandó rémlatés a 
békés székely n?p közolt kibírhatatNn. A folytonos 
uízitán lövetkezményekénl idejutottunk, hogy az utolsó 
ciendőrőrmestertól kezdve a bizalmatlanság gyűlölkö-
désévé! látják minden lépésünket. Nem lőhet »;rdek 
az, hogy ezt a népet r'rokös Izsalomban tartsák, a 
m'Dd n kutur embert felháborító  kifogyhatatlan  csendőr 
kellemetlenkedisekkel. 

— Iakola sérelem. B*nghl Iotn tanügyi ellenőr 
i a ' t o ' . a v i z ' g á U t o t tartott Csikc-omlyón. A felekezeti  iskola 
anyakönyviből kihúzta P*tir Biláz községi biró és 
Bodó G.bor községi tanácsos gyermek«ii és arra köte-
lezte ő -fjt,  bogy az állami Iskolába menjenek át. A 
boíratás szabálysz> rü szülői nyilatkozat alapján törvény-
szerűen eszközöltetett, t( hát a gyermekek átkényez* rl-
tésébe a BZO ők nem egyeznek bele és gyermekeiket 
állami iskolába n9m adják. 

— Feljelentés a osendörség ellen. Todorán 
András kászonjakabfalvi  lakós három héttel ezelőtt 
Csihi litvánt kaszával olyan súlyoson megsebesítette, 
bojţv a karja nyomorék marad. — Akkor az esetet a 
csendőrség jasyzőkönyvelte, de nem terjesztette elő 
az ügyészségnek. Most emiatt a mulasztás miatt, a 
ciendőféget  feljelentették. 

— Tea-ezt. Október hó 27-én, szombaton, az 
E. K. E cslkazőkl osztálya, Csíkszeredában, az Európa 
etteremben tea-estet rendez, a Sutában tpiiló Bl-ugrt-
sánc es melegedő ház épitérl költségeineK fedezéuere. 

— Felmentettek egyik hamis vad aldozatat. 
Több ízben utaltunk arra a népünk között divatozó 
förtelmes  szokásra, amely bamis vádaskodással akar 
artani egymásnak. Egyik igen jellegzetes bosszú vád 
volt az le, amelyet Fi rancz Pál Jozaef  tuanádi toffór 
ellen tett Ktrda litván erdóőr. A vád szerint Ferencz 
Pál Jozaef  42 éves tusnádi Btffór  a közeli revízióról 
tett lázító és államellenes kijelentéseket, amely miatt 
a MarzeEcu törvény alapján államellenes UgaiáB miatt 
vonta fdleiősaégre  a törvényszék október 9-én tartott 
tárgyalásán, lit kiderült, hogy Karda iBtván bosszúból 
tette a feljelentést,  amiért Ferencz vadaszati kihágá-
t ért feljelentette  és pónzbirnággal bujtották. M.után a 
vád másik tanuja Boti lacob Btm tud precíz adatokat, 
igy a biróBág fdlmentette  Ferencaet, akit ellenségeinek 
ezen szekely emberhez nem méltó ocsmány hazug 
árulkGdassal mtţgiB Bikérült meghurcolni és költBegee 
védekezeBre kényszeríteni. — Csakhogy mindez a Bze-
kely faluban  folüurjánzott  gyalázatos bazudozás 6B a 
hatóságok félrevezetésére  irányuló pocsék,juitntgeiési 
járvány nem maradhat büuteibB neiktil. Éppen ezért 
Fdrencz az Ítélet kihirdetese után, hamis vadaBkodás 
miatt Karda ellen kérte az eljárás megindítását. 

— Ijedtében agyonlőtte a kölcsön könyvért 
küldött saolgat Oitóber 10-én a korai OHÚ órákban 
megrendítő szerercjetlenaag történt Gyimesbükk köz-
ségben. Cucu volt közaégi jegyző eBte 10 óra felé 
Kurkó József  nevü 40 éves süket szolgáját azzal küldte 
at Ciurdea Conatantin igazgató-tanítóhoz, hogy egy 
olvasni való könyvet kérjen kölcsön. A szolga zörge-
tett a tanító lakaBán. A süket tmber ntm hallotta az 
álmából felriadt  igazgató kiabálasát, bogy ki van az 
ajtón. Tovább zakatolt és a sötétben egyre a kilincsen 
matatott a nagyot halló ember. Miu an aa igazgató 
többszöri kiáltozására sem kapott választ, revolvert 
kapott és az ablakon át az ajtó előtt zakatoló emberre 
lóti. A lövés u.an fellármázta  a szomszédságot, hogy 
betörő jar a lakásán. Az elősiető szorntztdok, közöt-
tük Cucu jegyző is, megdöbbenve tálallak rá az igaz-
gató ajtajabun fekvő  veres testre, aki nem voit más 
mint a kölcsön könyvért kü dőlt sztrencButlen ember. 
Az igazgató lövése homlokon találta. Azonnal autóra 
tették éB bcszál.liották a helybeli kórházba, ahol a 
halálos Bebébe reggelre belehalt. 

— Izgatás vadjaval a törvény előtt. Chita 
Cionca Fydrgyóbukátii 32 éves gazdalkodó közrend 
elleni lázítás és izgatással vádolva került a törvény-
szék elá. A vád ratból kiderült, hogy Cionca a szokat-
lac bűncselekményt 1933 decemberebtn követte el, 
feljelenles  szerint azzal, bogy arra buzdította a lakós-
Bágot, ne fizessék  sem az állami, Btm a közaégi adó-
kat, tagadják meg a megye á'tal adott kukorica ará-
nak ls B fizetéaet,  a hatóságoknak se engedelmesked-
jenek, vágjanak annyi fát  a községéből, amennyit akar-
nak, mart a kormány Ujyis megfogja  védeni. A védő 
nélkül megjelent Cionca vallomásából kitűnik, hogy 
liberáliB biró jelöltje volt a községnek. Mondotta az 
inkriminált kijelentéseket nagyjában, azonbtn adóelen-
gedest, ingyen kukoricát és fát  Cdak arra az esetre 
igért, ha megválasszák bírónak. (Általános derültség a 
tárgyaló teremben 1) 

— Hát megválasztották-e ? — teszi fel  a kérdést 
Paanícu elnök. 

— N m Nemzeti paraszpárti jalölt lett a biró. 
— Ezért kell az adós továbbra is fizetni?  N^m 

de? — kedélyeskedik az elnök. 
A felvonultatott  taouk egyöntetűen azt vallják, 

hogy Cionca csak arra az esetre ígérte a kedvezmé-
nyeket, ha bírónak megválasszák. Hatósági engedetlen-
Bégre nem buzdi'.ott Btnkit. Mihuta ügyész fslmentést 
kér, amit a bíróság elfogad  éB azzal az irdokolással, 
Hogy v&d'ott nem lépte át a szokásos? választási 
propagsndát és a józan tömegre nem volt semmi káros 
hatással, a vád és következményei alól jogerősen fel-
menti. Pasnlcu elnök ítélethirdetéskor kioktatja vádloi-
tat, hogy jó román letére, hogy gondolta az államnak 
a fennmar  dáBát, ha adót nem űzetnének? Mi lenne 
az orezágból, ha a polgárok nem engedelmeskednének 
a hatóságok és a köz- éB magántulajdonnak nem volna 
meg a pzentsége ? Cionca egykedvűen forgatta  kezé-
ben pörge kalapját es láthatólag moBt ls csak az bán-
totta: nem ó lett a falu  birája. 

— Es sem rossi államellenes lagatázi eset. 
Orbán Lajos lóvéazl kereBkedő felesege  ellen feljelen-
tést tbtt Botezatu ottani állami elemi iskola igazgató 
ur, államellenes izgatáa miatt. — Ezen szörnyű büct 
Orbán felesége  a feljelentés  szerint a következő szel-
lemes módon követte el. Egyik tanulója Botezatu urnák 
hazafelé  tartott az elemi tudományok állami műhelyé-
ből. Amint ment az Orbán-fele  kereskedéB előtt, az 
üzlet ajtóban álló Orbánnénak „buna ziua'-val aján-
lotta magái. Természetesen Orbácné felháborodott,  az 
államilag oktatott csemete ezen udvariassági megryi-
latkozása felett.  Megállította s nem csekélyebb körül-
menyre kényszeritette, mint arra, hogy kiaitea .éljfn 
Magyarország 1' — Kell-e ennél ötletesebb államellenes 
feljelentés.  Még a Csiktaploczalnal ÍB tul tesz. A fel-
jelentést az ügyészség kivizsgálás végett áttette a 
csendőrséghez. 

— Kíméletlen adóbehajtas. Becze Gyárfás 
delnitai—csikdelnei gazdalkodó panaszolja, hogy az 
állami adóvégrehajtó, ket CBendőr és a községi titkár 
távollétében feltörlek  a bezari kaput es a lakás lezárt 
ajtajat, lefog  atták és Nagy Láazló szomszédjához szál-
lították varrógépjét, amelyei 400 lej ellenében ott ÍB 
hagytak. A 400 lejt Nagy L&szió fizette  Li szomszédja 
helyett. Becze különösen azt sérelmezi, hogy az adó 
végrehajtó azelőtt foglalni  nem jött hozzá, sem adó-
hátralékra nem figyelmeztette.  Adóhátraléka la csak a 
folyó  évről vau. 

— Letartóztatás. Márton Áron ditrau—gyergyó-
ditrói lalióst, akinak neve Kerezsy munkanélküli gepesz 
meggyiizolánával kapcsolatosan vait ismercteusé, a 
caendórseg letartóztatta ÓB az ügysazseguek adia át 
tiltott fegyver  viselős miatt. A bűnvádi eljárás megin-
dítása összefüggődben  van a Calby Aiajos odavaló la-
kódnak Marton Áron ellen óletveazeiyea fenyegetés 
miatt tett feljeientésevel. 

— Eltűnt flu.  Kosa Félix mihaileui—csikbzent-
mihályi gazdaikodo Ágoston nevü 14 eves fiai  ihDocc-
kent szegődtette el Likatos János bucurunti (Calea 
Calaratiiior No. 11.) szabómesterhez. Ez ev ju:iuj hó 
28-ig becsülettel szolgált a fiu,  ezen a nap azonban 
jelentéktelen összezordüleB törient, melynek következ-
teben a szabómester kiutasította házából a messze 
Idegenbe Bzakadt fiut.  Ezt bejelentette a rendórseg 
népmozgalmi hivatalanak is. Azóta a fiúnak  nyomave-
szett a fővárosban.  Szüiól keresőre nyomozás ibdult 
az eltűnt fiu  után, de nem találják. Idehaza szülői a 
legrosszabbtól tartanak. Uioijara a nagy nyilvánosság-
hoz fordulnak,  ha valaki tud valamit a fiu  tartozkodas 
helyéről, közöljek az aggódó szülőkkel, vagy a Magyar 
Part itteni nepirodajával. 

— Ket közepiakola utan elemibe kénysze-
rítenek egy 16 eves leányt. Kóázeghy Karo:y leii-
ceni—c-tikBzentieleki gazdaikodo, &özbirto»oiBagi elL.ok 
16 éves leánya elvégzett ket osztályt az allnmi líceum-
ban. Ekkor a szülői kivették az iskolából es a haz tar-
tás mailé állították. Legnagyobb megit petésüLie mos. 
írásba felhívást  kaptak az ottani állami iskolai igazgató-
tól, hogy amennyiben nem íratják bu leánykájukat az 
állami elemi isko aba — pénzbüntetéssel fogjak  bujt&ai. 
Kőszeghy leánykáját a háztartásban már nem nélkülöz-
heti és az esetlegesen kiróvandó bírságot a járásbíró-
sághoz felebbezi  meg. 

— Gázvédelmi tanfolyam  a közönség ré-
szérő. Oitóber hó 15 tői—20-ig napojnent, deluíán 
4—7 óráig a holybeli közbirtokosság szézbázuban a 
hadkiegészítő parancsnokság gázvédőimi tanfolyamot 
rendoz, amolyen részt vahet a nagyközönség. Az elő-
adók szakemberek, akik a gázok elleni védekezés min-
den legújabb rendszerűt ismertetik. A tanfolyam  elveg-
zése után, aki akar levizsgázhat, de ebben az esbtben 
végig kell hallgassa a hatósági közegek BZ&mára tíz 
napig tartó előadásokat. A vizsgázók diplomádat kap-
nak, amelyek alapján háború eseten a gázvúdjlemnel 
nyernek beosztáBt. 

— Ket emberélet a baba hiány miatt. 
Hits Ágoston hidegsrgi lakos felesége  és újszülött 
gyermeke a mult héten meghaltak, mert a szüiashsz 
nem lehetett bábas.-'ZODyt találni. Amig a gyimaai 
patakok óriási távolságaiban előkerült a bába, addig 
két embarélet elpusztult. 

— A közönség figyelméből  Brczina Ferenc 
órás, 1934 évi október hó 14-ével átköltözött a Bule-
vardul Rogele Ferdinánd (Vároáház-ucca) 28. szám alá, 
az Ajvász gyógyszertára közvetlen szomszédságában. 

• 
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• 
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November 15 az uj sorsjáték első húzás napja. 
Olcsóbb sorsjegy árak, nagyobb nyerési esély] 

70.000 sorsjegy, 56.000 nyeremény 
232.000.000 ö s s s e f f b s n ! 

Kérje az uj játéktervet és vásároljon azonnal egy nyerósorsjegyet I 
A vegyes sorsjátékban már egynegyed sors-
jegygyel is t e l j e s e g y m i l l i ó t nyerhe t ! 2-10 

Csiki intézőség: Lőrincz József,  Csíkszereda. i 
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— A vármegyéből Mihály Gergely karczfalvi 
kereskedőtől 180 eier lej értékű holmit elloptak. Ko-
moly gyanuokok alapján letartóatatták Becae Gergely 
odavaló lakÓBt. 

— Ferenci Lajos jenőfalvl  kereskedőtől több 
kaptár méhet loptak el. 

— Bsrialla Mária 23 éves leány megfojtotta 
csecsemőjét. A gyilkos anyát letartóatatták. 

— Gombos Ferenc tusnádflirdől  kereskedőtől 
eaelőtt hetekkel 80 eaer lej értéktt árut loptak. A 
csendőrség letartóatatta Burda Kálmánt, akit azonban 
aa ügyészség azonnal szabadlábra helyezett, mert 
semmi okot nem látott fennforogni  a bűnössége mellett. 

— Antal Sándor tekerőpataki gazda ellen eljárás 
Indult gondatlanságból okoaott gyújtogatás miatt, mert 
cséplés közben kigyúlt a csűre s ettől a tűztől a szóm-
szád is leégett. 

— Mihály Ignác 22 éves kászonfeltlzi  legényt 
Rípát hegyén a fa  agyonütötte. Meghalt. 

— Both Alajoa rákosi gazda épületei leégtek. 
— Máthé Sándor gylmesi lakoshoz Musát György 

betört éa 3 ezer lej értékű holmit lopott. Letartóztatták. 
— Szentgyörgy közaégben egymást érik a lopások. 

Ilyenkor szeretnénk valami jót IB hallani az ottani 
caendőrőrmester úrról. 

— Id. Orbán Józaef  és fia  ifj.  Orbán József  karcz-
falvi  füréazgyártulajdonoaokat  sikkasztással vádolta 
az ügyészség, amit azzal követtek volna el, hogy a 
betegaegélyző részére a munkásoktól visszatartott járu-
lékokat elsikkaaztosták és nem fizették  be. A vád 
alaptalannak bizonyult, maga az ügyész kérte a tör-
vényszéktől a vádlottak felmentését, 

— Schmutzler Emil brassói gyáios nagyobb tár-
sasággal vadászott a remetel vadászterületen, A eikoB 
erdei talajon megcsuazott és a mélységbe zuhant. 
Súlyos sérüléseket szenvedett. 

— Nagy Ltjos borzaovai lakós és gazdatársal 
jelentéat tettek a csendőrségen, bogy több lovukat a 
legelőről ellopták. A csendőrök elfogták  BoldizBár Li-
joa zaögödi, Antal János éa Kászonl Iguác borzsovai 
lakásokat, kik a lopásokat beismorték. Boldizsár ut 
közben kereket oldott éa igy csak két társát tudtak 
átadni az ügyéazségnek. 

— A gyergyódltról kath. elemi Iskolában vizsgá-
latot tartott a község Bzülöttje: Btngbi Jánoa áll. isk. 
lg. tanitó, altanfelügyeló.  Az első éa második osztályo-
sok órarendjébe vörös tintával bevezette, bogy heti 
négy órában a román nyelvel la tanítani kell. Ez BZ 
intézkedés törvénytelen. A harmadik oaztálytól felfelé 
van kötelezővé téve a románnyelv tanítása. 

— Gyergyóbélbor község lakosai hatósági enge-
dély és állatorvosi vizsgálat mellőzésével beteg mar-
hát vágtak le és annak húsát maguk között kimérték. 
Az egyik méaziroa feljelentésére  meglcdult a vizBgálat. 
A kolozsvári vegyvizsgáló intézet megáilepltotta, hogy 
a levágott állat huBa veszettséggel fertőzött  voit. Ai 
emberek egész tömegét kellett felküldeni  a PaBteur 
intézetbe. Sokan titkolóztak és moBt kétségbeesetten 
várják a következményeket. 

— Ciceu—Csikcsicsó kath. felekezeti  Iskolájába 
129 gyermeket irtak be. Az iskolai bejelentéseket nem 
bélyegezték fel,  mire az állami tanhatóságok a beira-
táaokat érvénytelennek nyilvánították és az összes 
gyermekeket az állami iskolába hivatalból beirottaknak 
jelentették ki. A gyermekek nem mentek át a feleke-
zeti iskolába, mert az egyenlő lett volna az lakola meg-
szűnésével, banem rendeaen látogatták a felekezeti 
iskolát, mire az állami iskolai igazgató-tanító 200—900 
lejea pénzbírsággal sújtotta a szü'őket. A kirótt pénz-
bírság öBszega megközelíti a százezer lejt. A legnehe-
zebb az a dologban, bogy ciak formailag  lehet tilta-
kozni a járásbíróságnál az azonnali foglalás  éa végre-
hajtás ellen, mert a kirótt bírságot letétbe kellene 
helyezni. A százezres összeg p°dig a Bzülőknek rendel-
kezésére nem áll. 

— Btncu—Csikbánkfalva  közaég után, október 
hó 14-én Siculeni—Madéfalva  éa november hó 5-én 
San timbru—Csikazentimre községek avatnak lulurbá 
aat. A nemea áldozatkészség éa lu'turaszeretet ezen 
vörÖBbetüa flnnepilt  a magyarság vezérel jelenlétében 
egéaznap tartó ünnepségek keretében ülik meg a Bzé-
kely közblrtokoeok. Ezldőszerint alig van község a me-
gyében, ahol nem volna a knlturának, a szép és csen-
d3B mulatozásnak otthona. 

— Tankó Károly gbimeai—gyimesbükki c-ángó-
gazda feljelentést  adott be Gilatz S mon odavaló lakós 
ellen, bogy 5tez»r lej összegért átengtditt 13 ezer le-
jea váltóját teljea összegében leszámoltatta éa a fenn 
maradó nyolcezer lejt elsikkasztotta. 

— Bujor fogházigaagató  áthelyezésével megüre-
sedett törvényszéki fogházigazgatói  állásra Stefan  Mi 
hut, a doftanai  börtön aligazgatója neveztetett ki. 

— A Curentul ditraul—gyergyódltról tudósításá-
ban merészen birálja a bíróságot abból az alkalomból, 
hogy Dr. Lőrincs Józaef  plébánost az állam elleni 
Izgatáa és lázítás vádja éa következményei alól jog-
erősen felmentette.  N a g y l e l k ű s é g e t , végtelen türelmet 
és elnézést emleget az állam ellenségeivel szemben. 
E felejtl,  hogy a törvénykezés alapja a sziotiszta Igaz 
Bág. A büntethetőséget nem befolyásolja  nagylelkűség, 
türelem, elnézés, legtovább a büntetés mértékére lehet 
kihatással. A Dr. Lőrincz esetében azonban, az állam-
rend képviselője szerint, sem volt bűncselekmény. Kü-
lönben a felmentő  Ítéletet megfellebezte  volna. Ennyit 
mi is megjegyzünk az Ítélet margójára, nem válasz-
képpen, banem az igazság nevében. 

— Patka József  gheorgheni—gyer«yÓBzentmikló°i 
32 éves Iparos a mult évi országos válaaatáaok alkal-
mával éjszaka jókedvűen ment haza az egyik vendég-
IftML  A városháza előtt mef'átta  a gaadaaaövetoég 

kortesfalragaaaát  és letépte. A rendőrség feljelentésére 
500 lej pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság. Aa ítélet 
jogerőa. 

— Tórvényezéki hírek. A törvényszék Bándor 
Károly 24 évea cartai—calkkarcfalvl  legényt két hónepi 
Bálint Ferenc 24 éveB szintén carti—cslkkBrcfalvl  la-
kóst három hónapi elzárásra itéite, amiért egymáBt 
kölcsönösen súlyosan bántalmazták. Bálint nost IB le-
tartóztatásban van, mert haláloB kimenetelű verekedés 
értelmi szerzőjének tartják, »mit két héttel ezelőtt 
hajtott vo na végre. Elitéltek felebbeztek. 

— Biró Márton 38 éves gazdálkodó, moatoha fia 
Szabó István 15 évea, Baróthy Károly 36 éves éB Ba-
róthy Károlyné 45 éves, tomeati—cslkszenttamási lakó-
sok a vádirat Bzerint bántalmazták Baróthy István 
mezőőrt, amikor az a tilalmasban legelt marháikat be-
akarta hajtani. HatÓBágl közeg elleni erŐBzak cimín a 
bíróság Bírót 15 napi elzárásra és 2000 lej pénzűin 
tetősre, Szkbó Istvánt pedig három nepl elzárásra és 
500 lej pénzbüntetésre itéite, a máa két vádlottat pe-
dig felmentette.  Elitéltek felebbeztek 

— Kereső Balázs éa Szőcs Pét̂ r frunosal—azép 
vizl lakóaokat Bermann József  fakereskedő  feljelente-
gére Bzzal vádolta az ügyéBZBég hogy fe'jelentő  eide-
jéből fát  loptak. Kiderült, hogy B rmann a K'icsóval 
Bzemben fennálló  64 ezer lejea adóssága fejében  enge-
dett át néhány szekér fát  éa a feljelentés  nélkülöz 
minden alapit. Vádlottakat jogfr5scn  Mm-ntették. 

— Oitofln  István ciucani—c-lkc<ekefalvi  20 éves 
cipész Iíotbár Józsefné  nagyrénjétő1, annak távollété-
ben, 4800 lej késrpinzt lopott el. Ostafin  a lopást 
a tirÓBág előtt őazlntén beit merte. N-így bóerpi elzá-
rásra éa a lopott ÖBBzeg visszafizetésére  itéite a tör 
vényazék. Ostafln  a büntetéa enyhítéséért fellibbezett 

— Bartha Gyu'a zsögödi mészárost a pénzügyi 
hatóságok 100 ezer lejig büntették registír vrzntéF 
miatt. A törvényszék moBt Barthát fe  mentette a 100 
ezer lejes büntetés alul. 

— Ridu'y M háiy rákosi lakóst rendszeres tiltott 
pálinka főzés  miatt 3 hónapi fogházra  ítélték. 

— A törvényszék most targyalta M• ú 1 ób Jenő 
remetei községi pénztárnok 157 ezer lrjes tikknszlási 
ügyét. Miklós Jjnő védekezése során előadta, hogy 
Várteréz J ikab ÓB I-<FC István végre hajtók ls bűnösök 
a fenti  hiány miatt. Ezért a tárgyalást elnapolták ts 
György Gábor dr pénzügy-Igazgatót a törvényiszék 
szakértőként delegálta, hogy megáHIptaa valóban a 
végrehaj tóknak van-e szerepe az össz9g elaik kaaztásában. 

— Oítóber hó 8 án tárgyalták Ktráceoiy Antal 
volt ditrói biró ügyét, aki ellen hUtlen vagyonkezelés 
miatt lndu't eljárás Azrárkötvények megszerzése költ 
sógeire fivttok  ki 102 ezer lejt. A tárgyalás során ki-
derült, hogv a biró ezen pénzből nem keresett. 1 életet 
később hirdetnek. 

— B)dó A*pád caikszenldomokoRi 27 éves e?z-
dá'fcodó  fílett  ité'kezett a iörrény-zék október 12 én. 
Boló ez év tavaszán egv bo'tal ugy vágta f'j'  P Kies 
I'tvánt, hoey az maghalt. Bodó Árpád gyllkoBaág ir iatt 
3 évi börtönt kapott. 

— As autótulajdonosok flgyelmebe  I A 
pénzügyminiszter 193415 számú recd^let" értelmében 
az októberi nepvedéiri esedékes autó-jármüvek ulán 
fizetendő  adók, fhetéei  hhtáridtje 1934 oltót* r 31 ig 
meg lett hosszabbítva. F -Ibivjuk az érdekelteket, bogy 
ezen batáridőn belül rendeFzék adótartozásukat, mert 
ellenkerő esetben a törvény által előirt háromszoros 
bttntetéBt fogják  fizetni.  Administrator F:nacci?r. 

— A zfögödi  melegfürdő  folyó  évi október 
hó 15 tői kezdódőlog hetenként péntek, mml st és 
vasárat p egész utpokon áll a közöntég rerd <lkezésére. 

— Adományok a autai ház javára. Az E 
K. E csikazéki osztálya hVás»n köszöni uzy a ter 
méxzetbení, mlotp'nzbell cdományokat, amelyek lehe-
lévé teázik a sutái tervünk megvalósulását. Anyagban 
be'-Üldött adományoka követkerők: Grünb< TI  Mátyás 
100 drb gyalu't deszka, Lírp-rt & Gsrcw >z 45 azál 
cólca duszka, Szabó D?zi<ő 20 méter kátrány p pir, 
Kirda Testvérek éa Bo?vó János C íkszentdomoVos 
35 drb gyalult deszka. 120 drb széldeszka, 450 drab 
2 mtr. léc éa fuvar  S-iantdouokosról, Gtt-pir Józaef 
mészoltó bárka éa fuvar,  Benkő éa Száva fatelep  80 
fmt.  szarufa  éa 40 czál d Brks. — Eddigi pénzbeli 
evüitéHŰEt- volt 2300 lej. uj ;bb Rdomá^o'i: A. P. 
500 lej; Dr. GynrgipM Domokos, Dr. N»ey Afdrás. 
Dr. Orbán Mihály, László Ignácz 100100, Borcsa 
Gergely, Opra Benedek 50 50. — E Idigl gyüj.ésünk 
végÖPBzege 3300 lej. 

Tenyészkan 1 évea eladó Cim a kiadóban. 

Vidéki és városi közönséghez 

i 

Szenzációs uj találmányú 
P E T R O L E U M G Á Z 

áruk érkeztek raktárra, eladásra: 
Asztali és függó  világítási lámpák. 

Meleget szolgáló kályhák. 
C ri "w ti If  • mindennemű afitéaTe  éa 
r U Z U R . föaéare  t lkalnaihatóak. 

A legegyszerűbb keselés, saj, füat,  aaag él rob-
b m á i mentesek, minimális fogyaaitás. 
g p 1 Feltűnően oloió árak. " 3 1 

FI80HER SÁNDOR rádió-üzlet 
Heronrea-Cino — Calkazereda. 1 — 
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É R T E S Í T É S , f 
, Caikaaeredábao, Csutak Ernő volt banktlsit-
| viselő veaetése mellett, újonnan megalakult 

1 „ L I Q U I D A T O R " 
» Általános Kereskedelmi Ügy-
t nökség és Bizományi képviselet 
í tisztelettel hozza a n. é. közönség szíves tnir-
• misárr, hogy a Péter Fereno könyrkereske-
S désében müködö irodája, osekily dljazís elle-
[ nében aegltség6t nynjt konve^aios adósságaik 
J rendelésében, betéteik kedreiö e'intéaéaó-
» ben, 20 holdon felüli  meiőgaidáknak uj 
^ kölcsönt s z e r e z 17—30 évre, 

E köivetit éi utbaigailt, megbisÁsból elad adó-
bónokat, végül pedig irindenfé'e  terményt. 
Ingó és ingatlanok adáa-Tttolét kösvetiti. 

„ L I Q U I D A T O R " 
[ ÁLTALÁNOS KEBESKEDELMI ŰOYNÖK3ÉQ 
I ÉS BIZOMÁNYI KÉPVISELET. M.-CIOC. 1—2 

K » 
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• épllletos belsőségek, szántók és 
• katzilók valamint Üres beltelkek. 

Cim: Sprencz Hugó, Mercurea Ciuc. 
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É » R » T » E « S » I » T * É » S . J 
A m. t. közösség BziveB tudomására 
hozom, hogy Csikszeredabao, aS.rtda Q 
I. G. Du:i (G ma.-ucca) 79. szám alatt M 

NÖI és FÉRFI DIVATSZALONT i 
nyitottam, hol mind >n e szakmába X 
vágó muikâk végzését azolid árak mei- H 
lett vállalom. — A nagyérdemű kö- X 
zöuseg szíves pártfogáfát  kéri: 1—3 * 

S a d ® s é l a » női- és férfi  divatszabó. ^ 

Értesítés. 
A nagyérdemű  utazóközönség  szíves 

tudomására  hozom, hogy a Mercurea-Ciuc 
(Csíkszereda)  — Sândominic  (Szentdomokos) 
útvonalon  az autóbusz forgalom  lebonyolí-
tását  íolyó  évi  október  1-től  átvettem. 

Az utazóközönséget  biztosítom,  ugy a 
legpontosabb  kiszolgálásról,  mint  az autóbusz 
legpontosabb  indulásáról  és  érkezéséről. 

Kiváló  tisztelettel: 
G1DRÓ MÁRTON. 

V 

I 
• 

! 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

^ B « l 7 « a l « a a £ l l £ t « t t á s a k k a l + 
b e s s e r e s h e t ó k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  Is. 
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Adébónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen mennyiBFgben kaphatók. 
Cim a Vákár könyvkereskedésben. 

MODELL KALAPOK S 
tlz laponként uj formák  oloaó 
árban, A A . « Y T » i n TI f h  « T Ó L C ^ 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL M 
Ugyanott készülnek minden- M 
nemű női kalapok eiaőrendü 

7 anyag hoaiáadáaával. Kalapek V 
átalakítása a legrövidebb 116 alatt. W 

Calkaiereda, I. C. Bratiana (Oimná- O 
^ alnm)-nooa US. aa., a Birkái köaelében. 5 

Egy jókarban levő zongora olcsón eladó 
Crna kiadóhivatalban. 1 - 3 

Egy épületes belsóseg a Szentlélek-uc-
oába — szükség esetén parcellázva — 
eladó, értekezni Gáspár, temetkezési 
üzletében, Csíkszereda. a_s 

ĂÎÎ-RAH»!!  *•: ki  h, 




