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Beszélgetek a habokkal... 
Irta: Dr. Ábrahám Ambrus 

Szeged, 1934 október 14. 
Magánosan állok a tiszaparii füzesek  alján nem 

messze oda, hol a kanyargó Miros teBtvérl ölelkezéssel 
vegyül el a Bzőke Tisza habjaival. Ragyogón ÍŰÍ az 
őszi napsugár, csillognak a hullámok s a parti korók 
csonka agai fölött  csapatokban nyúlik az ökörnyal. A 
fúsek  és nyárfák  még üde, zöld lombsátort húznak a 
psrti homok-padok fölé,  a köaell parknak hatalmas 
rózíta ptrkjában még nyitnak, még illatoznak a tűz-
piros rózsák, de a tölgyek lombkoronái már pompázó 
színbe öltöztek s a sárguló falevelek  halkan hullanak 
aa ó.-zi napsütésben... 

Csendes, néma a táj, amerre a ezem lát, caak a 
h-tbok beBzélnek, csak a méltóságte jesen tova höm-
pölygő viztömeg mesél a én önfeledten  hallgatom... 
Azt mondják, hogy magas hegyekről jöonek, hol ha-
talmas fonyőóriások  orgona aipok módjára sorakoznak 
fel  a Gyilkos HivaB kóoitára körül, hol zugé erdők 
évszázados muzsikájába, madardal, kolompszó a lelket 
zsongltó, szivet Midalitó, havasi kürt hangja vegyül. 
Völg'yskról beszélnek, hol nefeiejts  keretben, muzsi-
káló, mondogató forráEok  fakadnak,  kicsi patakokról, 
melyek mentén apró házacakákban fáradt  tes.ü, biza-
kodó <elkü magyarok laknak . . • 

Üzenetet hoznak a fenyősorok  végén egymagában 
álló öreg temp'omból, ahol kereszteltek, hol ősrégi 
énekeink fenséges  dallamán mindig reménykedve száll-
tunk B mindenség nagy Alkotójának csiilagtrónja fele, 
?z iskoláról, hol szerelmese lettem a betűnek, a könyv-
nek s szenvedélyes rajongója a csondás négy termé-
szetnek. Másé nek a mezőről, hol futkoráeztunk,  kari-
káztunk, verejtékkel s kérges kézzel kapát, sarlót BZO-
rocgatva dolgoztunk éB ba este lett, daloltunk . . . 

Beszélgetnek as erdőről, mindennapi rozskenyér-
lói, patakmenti fehérházról,  Írásos, öreg kapufelfáról 
szenvedő székely népemről, elfelejtett  boldogságról, 
most ÍB marcangoló tűről soha nem szűnő bánatról, 
könyörtelenül letlpstt két piros rózBabimbóról, teme-
tőről, őszről éa csendes elmúlásról. . • 

Azt mondják, hogy a Hirgita alján él még az 
én székely népem a ha szenved éa nyomorog is, még 
sincsen kétségbeesve. Küzd erővel éa küzd esszel azon 
a f  j'dön, milyen zivawroa, dicső múltjában is számára 
Ciak vér?irágok nyiladoztak. 

Azt mondják nekem a babok, hogy odahbza az 
e-nberak megbec-ülik és szeretik egymást, hisz test-
vérek a vér jogán, a mult jogán B a nagy küzdelem 
jagán, mslypt szakadatlan vívnak a mlndennrpl kenyé-
rért, gyermekeikért s nagyra hivatott fajunknak  szebb 
jövendőjéért.. . 

Morajló, zugi, kacagó színes élet virít a Tisza 
jr>bb par'-ján, muzsikál az élet, suhan a ponpa, gaz-
dagság éa fény  s a bid kőoszlopa mellett hajlott hátú, 
mt-zit ábos öreg magyar bátortalan tekintettel alamizs-
nát könyörög . . . 

Öizi napBÜtéBben magánosan, mélán állok a tísza-
partl fűzesek  alján, nézem a csendesen tova muló nagy 
vizet a beszélgetek a babokkal . . . 

Meghívó. 
Csikmegye  összes közbirtokosságait  Mer-

curea-Ciuc— Csíkszeredában,  1934 évi november 
bó 10 én (szombaton)  délelőtt  1lt9 órakor,  a megye 
székhelyén,  a közbirtokosság  székházában  tartandó 

KÖZÖS  ÉRTEKEZLETÉRE 
a közbirtokosságok  elnökségeit,  igazgatósági  tag-
jait, a közbirtokosságok  jogtanácsosait  és a köz-
birtokossági  ügyek  iránt érdeklődőket  ezennel 
meghívom. 

Az értekezlet  célja a közbirtokosságok  fon-
tosabb ügyeinek  megvitatása. 

1934 évi október  bó 26-án. 
Dr. Pál Oábor, 

országgyűlési  képviselő. 

Egyről-másról. 
A magyarság szempontjából a bét legnagyobb 

poiitUai eseménye az OrBzagOB Magyar Portnak Carei-
ben (Nagykaroiyban) tartott nagygyliese. OrszagOB 
jalentúaégüvé tette est a gyűlést, aa OrBzágoB Magyar 
Párt elnökének gróf  Bethlen Györgynek  nagy be-
Bzéde. A beszédoen tulajdonkép nincs semmi, amit ne 
tudnánk, da a történéseknek éB esemeryéknek rend 
Bzerbe foglalt  megrögzítése a leghivatottabb magyar 
pslitikustol, mégis esemény aaámba megy. Qróf  Beth-
len Oyőrgy  nem az az ember, aki a szavakkal sze-
ret játszani. Igán komoly meggondo.ó éa magfontoló 
egyéniség, aki hatáskeresés nélkttl, egészen szarason 

rögziti le a tényeket, amelyek az igazség erejével 
hatnak mindenfelé.  Mikor oeszéde kezdetén szomorú, 
de  nem lemondó  kotno ysággal szögezte le azt a tényt, 
hogy az Imperiumváltozas óta, a magyarság hely-
zete sohasem volt  oly súlyos, mint most, a romá-
niai ÖB ẑmagyarság érzését tolmácsolta az egész ország 
felé.  A jelenlegi kormány fője  még februirban  Ígéretet 
tett a kisebbségi  probléma  megoldására, de mindez-
idáig még tájékozódó kezdeményezést sem tett. 

A Curentul 
cimtt bucureşti lap, zászlóvivője ezen légkör kialakí-
tásának, amelynek uszitó hingjával valóságoB versenyre 
kel a C ujon (Kolozsváron) székelő Acţiunea patrio-
tica nevezetű társadalmi egyesület, amely nem tud 
kifogyni  az ujabb és ujabb ötletek kitermeléséből, 
amelyekkel a magyarság tulturális és gazdasági cxis-
tetciájának teljes letörésére törekszik. A magyar 
tanárok, tanítók és tlsztviBjlők nyelvvizsgája; 

Igizolja 
gróf  Bethlen  azon megállapításét, hogy a romániai 
magyarság a l?gsulyonatb időket éli. Es ez történik 
éneikül, hogy erre a magyarság okot szolgáltatna. 
M nden msgyar ember hűségesen teljesíti BZ állam 
iránt tartózó kötelességét. Az adóját jobban fizeti, 
mint mások. Katonai kötelezettségét bccBÜletesen tel-
jesíti. Bakés, do'gozó polgára az államnak. Hűséges 
alattvaója a koror-ás királynak. M-gis örökös gyanú-
sítások középpontjában él ez a nep B energiájának 
legnagyobb részét az ellene intézett támadások kivé-
dése emészti fel.  Miért es a folytonos  erőpazarláa, 
egyrészt a többségi nép, i másrészt a kisebbseg réBzé-
rő. ? Erdély klasszikus fölJjen  nem élhetne bekében, 
egyetértésben minden nép? Kormány éa társadalom 
örökké abban kell kiélje magát, bogy ezt a sokat 
szenvedett népet örökös 'zgalomban és elégedetlen-
ségben tartsa? Nam lehetne a győző előkelő és ga-
valléros gesztusával béke;obbot nyújtani a Bors által 
clcggá megvert ma^Y^RSB^I-ák ÉS c i w l ÜÍÓ^Ú«£ÍÓMCÍII!, 
megkedveltetni az uj hazát? Elvégre a magyarságnak 
joga van az élethez. Eat ióle elvitatni nem lehet. 
Erdély földje  ezer esztendón át életlehetőséget bizto-
sított az itt élő magyarságnak, azt kell biztOBitBon a 
jövőben is. Nam akar itt uralkodni a magyarság, de 
rabszolga sersot Bem akar. Nem akar ez a nép hatal-
mat, dicsőséget, vagyont elvenni senkitől, de  az élet 
természetes  jogán védi  az övét. Békében,  csendben 
dolgozni  és élni akarunk,  semmit mást. • 

* 

Titulescu  ma egyike Európa legpoaBzlblllsebb 
politikusainak. Fanyoa kép̂ BBÓgeit nagy szerencsével 
tudja érvényesíteni. Hol itt, hol ott jelentős külpoli-
tikai nyilatkozatokat ad 1*, amelyek mindig tartalmaz-
nak valami ujat, valami megltpőt. Legutóbb a .Daily 
Mail'  tudósítójának adott egy nagy nyilatkozatot, 
amelyben Ismételten a határok bpirituálízálásával, el-
jelenték telenltf  Bével foglalkozott.  Ha számbavesszük 
azt, bogy a .Daily Mailu  londoni újság naponta több, 
mint 3 millió példányban jelenik meg s nagy elter 
j°dtségnek örvend Magyarországon ÍB, könnyű elgon-
dolt, hogy Titulescu  külügyminiszter eképpen világgá 
szórt nyilatkozata nem marad hatás nélkül. Mikor 
Titulescu  a határok tpirltuáilzásáról beszél, tu'adon-
képppn a párisi békeszerződések revíziója  végett 
megindu't áramlatot akarja gyöngíteni vagy éppen le-
Bzeralnl. Nagyon jól tudja Titulescu,  hogy a revíziós 
áramlat az egész Európában csak akkor és ugy veszít 
intenzitásából, ha éa amennyiben közvéleményt lehet 
teremteni a határok apirituálizá'ásáhoa. Ezt a közvé-
leményt helyes politikával meg ÍB lehet teremteni. Az 
első ÓB legfontosabb  Intézkedés volna minden olyan 
országban, ahol érdekellentétek  vannak, az érdekek 
összeegyeztetését  keresni. Ezek az érdekek politikáik 
és gazdaságiak  A politikai érdskek legkönnyebben 
közös nevezőre hozhatók a kisebbségi  problémák 
megoldásával, a gazdasági érdekek pedig a vámpoli-
tika alapos reformja  által. Nem la olyan boszorkányos 
dolog egyik sem. Magkezdheti a munkát minden orazág 
a közvélemény preparálásához. Stílszerű lenne, ha 
ebben a munkában előljárna Titulesou  és nagy tekin-
télyével ÉB befolyásával 

Aaután jöhet a többi. 

Az Apponyi Károly-féle szücsáru-üzlet 
teljesen átszervezve, uj és m e g b í z h a t ó 
v e z e t é s alatt, a legmegbízhatóbb szolid 
üzleti elvek mellett áll továbbra is a m. t. 
közönség rendelkezésére. E sörendü mun-
kások beállításával abban as előnyős hely-
zetben van, hogy a szűcs szakmába vágó 
legkényesebb igényeket is kielégítheti. i_ 

A Le Soir  cimü brüsszeli lap most már végle-
gesen tisztázza a marseillei  merénylet eredetét. Nem 
a magyarországi Jankapuszta  volt tehát kitermelóje 
a bűnös merényletnek, hanem a belgiumi Seraing 
varoska, ahol 1930 óta Bzákel a horvát emígraciOa 
tábor kozpontja. Mintegy 1000 horvát él ebben a vá-
rosban, akik Baenvedeiyesen gyűlölik a mai jugoszlá-
viai rendszert. Veszedelmes irredenták, akik céljaik 
elóresere az eazközökben nem válogatnak. Nem volt 
tehát ertelme, hogy a cseh éa francia  sajtó oly durva 
gyanualtasokkal uleese Magyarországot, mert Janka-
puszta nem bizonyult annak a rettenetes várnak, 
amelyet erdős, ingoványos vadon veaz körül; ahol 
különleges csapdák várakoznak, amit sem sajtó ide-
genre; ahol a kapuk titokzatos morse jelekre nyílnak 
ea aarodnak; a hol magyar katonatisztek a horvát 
emigránsok Bsázait képezik kl bombavetesre és egyeb 
komitácsi tudományokra; a bol a horvátok reggel 
piazioiygyakorlaiokat végeznek, délben gépfegyverrel, 
deiutan pedig ágyúval lövöldöznek. Nem bizonyult 
valónak az sem, hogy a történelmi hellyé előléptetett 
Jankapuszta,  gróf  Bethlen István  birtoka  s határalt 
a kanyargó Tisza szóké habjai mossák. — A párisi 
„Excelsior,D<tily  Express.Petit  Journal"  ki-
au.douel a heiyaziaen m-galiapitoitak, hogy Janka-
puszta egy Bomogymegyei jelentéktelen kis hely, ahol 
uincs erdős, ingoványos vadon; ahol nincsenek külön-
leges csapdák felalütva;  a kapuk nem nyílnak 6s nem 
záródnák morsejelekre; hiányoznak a horvát emigrán-
sok szazai B Így magyar tisztek vezeteBe alatt nem is 
tartanak pisztoly-, gépfegyver-  és ágyugyakoriatokat. 
Jankapuszta  .vára"  csak egy elhagyott ház, amely-
nek lakói pokoli eB denevérek, da nem vértszomjuhozó 
horvát emigránsok. Igy feBt  a cseh éa francia  sajtó 
szavahihetősége. Mi  az elégtétel  a rágalmakórt? 

A magánjavak volt igazgatóságának képviseleté-
ben egy szűkebb társaság, a mult hónap közepén be-
jttitn auoka» aa oiaóiarulöiökei, ameiyeket a g6Lü 
petíció eredmenyekeppen a kormány, a legutóbb meg-
szavazott törvény végrehajtáBakeppen vissza kiván adni. 
A terület bejárásának eredményeképpen megállapítást 
nyert, hogy a mintegy 12 ezer hold terjedelmű erdő-
ből, körülbelül 5000 hold teljességgel hasznavehetetlen 
terület, amely megközelíthetetlen  lomberdőből áll. 
Ennek a köves, sziklás, patakmosáeoa erdősegnek ki-
termelése többe kerülne, mint amennyit a faanyag  ér. 
A fennmaradó  7000 holdnyi erdőnek javarésze csak 
30 esztendő múlva lenne hasznosítható, mig egy kia 
terület már most értékesíthető volna. Ezt azonban 
titkos  kezek  már kitermelés alá ia vették a a vágás 
egeszén szabályszerűen folyik.  Ennek beszüntetéseért 
forduit  dr.  Pál Oábor képviselő, legutóbb a kormány-
hoz. Hillatian állapot, hogy egy nemzetközi fórummal 
kötött ea immár törvenybe iktatott megállapodáat ia 
ki msréaaelnak játszani iameretlen tényezők... 

Az a társaság, amely az erdőterületet nagy fá-
radtsággal bejárta, azt ia megállapította, hogy a mil-
liárdodat érő vagyon visszaadni Bzándékolt összértéke, 
szőröstől bőröstől legfeljebb  6 millió lejt teáz ki. Ezzel 
szemben a kormány a genă Népszövetségnek  azt 
jelentette, hogy a visszaadandó vagyonlcomplexum 
összértéke ötven valamennyi millió.  Magától értetődő 
volna, ha ezek után a vagyonérdekeltek megfordítanák 
a dolgot és azt mondanák, hogy az 50 ós valamennyi 
millió értékű vagyont a kormány fizesse  ki — például 
ország fejlesztési  kölcsön  kötvényekben.  Természe-
tesen ennek ellenében sem szabadna azóba se jöjjön 
a vtsBzaadáa tárgyát nem képező vagyonról való le-
mondás, Bsm padig a visszaadandó vagyon feletti  olyan 
állami gyámkodás, amely a vagyon rendeltetésének 
természetével  össze nem egyeztethető.  A folytonos 
súrlódások  és adminisztrációs  költségek elkerülése 
érdekében ls megfontolandó  volna, hogy nem lenne-e 
jó egy megegyezés pénzbeli alapon, Bmely tőkét aztán 
könnyebben és előnyősebben  lehetne hasznosítani. 
Aa Ingóságokat természetesen ebből ÍB kl lehetne kap-
csolni. 

• * • 

Egyik legutóbbi minisztertanács foglalkozott  a 
hadseregfelBzerelésének  kérdésével és utasította a 
pénzügyminisztert, hogy a program megvalósításához 
BzttkségeB pénzalapot bocsásBa a hadügyi kincstár ren-
delkezésére. Minden hírt, amely alkalmas arra, hogy 
pénzforgalmat  teremtsen a stagnáló gazdasági életben, 
örömmel fogad  az orazág. Szeretnők azonban, ha egy 
mtnlBztertanáca arra ls utasitaná a pénzügyminisztert, 
hogy az orBzág tisztviselőinek éa nyugdíjasainak illot-
m-nvelt havi előleges  réazletekben minden  hónap 
1-6-ike  kőzött okvetlenül  űzesse ki.  Es is egyik 
igán hatásos eszköze volna a gazdasági élet konszoli-
dációjának s méltó gesztusa Románia egészséges kor-
mányzatának. 
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A keresztény sajtóról. 
Okt. 28-án, a Róm. Kath. Népszövetség Krisztus király Onnepl 

közgyűlésén elmondotta Albert Tilmoi ligtrnn. tanár. 
Mhlőtt korunk nagy szociális pápája, XI, PIUB, 

ezelőtt 9 évvel elrendelte volna Krisztus király Ünne-
pit, bizonyos, hogy sok embi-ri Bzivnek volt királya 
aa Eltet ura éa Fdjedelmn. DJ a mai idők éa az eljö-
vendők lelkébe melyen belátó pápa ezen Ünnep elren-
delésével különösképpen kifejezésre  .juttatni akarta, 
hogy az u. n. lalclzmus vagyis az Égtől  elszakadt 
világias szellem  őrületes rombolása után, mely a mai 
mély nyomorba taszította a világot — csak akkor 
remelhetó felemelkedéa  éa javulás, ha minden szivnek, 
egyeseknek éa nemzeteknek egyaránt, örök fejedelme 
lesz a királyok Királya. Azt akarta, hogy ea ünnep 
által hatalmas eszközt adjon a lelkek kezébe, Bzemben 
a tévedéseivel ÓB törekvéseivel annak az iBtennélktiii 
irányzatnak, amely, közel ötven éven át már a modern 
táraadalom rákfenéje. 

Ba az irányzat — a minden szentre, nf mesre 
gúnyosan vigyorgó, Voltaire-fele  szemfényvesztőktől 
kezdve — századfordulón  érte el teljeB virágzását. 
(Ma már ezt a „•'zép virágot' utóiérte a virágok közös 
sorsa — a bervadá?). Azzal kezdte a munkáját, bogy 
megtagadta Krisztus hatalmát éa tekintélyét az összes 
nemzetek fölött.  Megtagadta az Egyház jogát — amely 
jognak forrása  pedig a Megváltó isteni hatalma — 
hogy tanítsa éa vezesse az embereket legfőbb  rendel-
tetésük — az örökélet szempontjából. Az Egyházat 
kiszolgáltatta a világi hatalomnak B bizonyos tekintet-
ben az ural tojók és kormányok önkényének. Több 
orBzágban államvallás lett a — Bemml vallás. 

Igy az emberiség — kivált a Nagyműveltségű 
Európa — a tudományok és technika szédületes hala-
dása mellett ÍB — általános hitehagyásba, spoBtáziába 
zuhant. Ennek aa apostáziának keBestrü gyümölcsei 
aem maradtak el: ebből eredtek a csirái a nemzetek 
közötti gyűlöletnek, féltékenység  és versengéseknek, 
melyek késleltetik a szilárd és tartós béke kibontako-
zását. 

Az Ur földi  helytartója látja a vergődő emberi-
ség sötét nyomorát és megmutatja az egyedül kivezető 
utat, amely nem máa, mint visszatérés Krisztus béké-
jéhez éa igazságához, vissza a kriBZtusI szelletrhez és 
élethez, az állami társadalmi és egyéni élet egész 
vonalán. 

A pápa Bzava által Krisztus krirály blv minden-
kit és megköveteli, hogy megvallja és kövesse Ót a 
családban, az utcán, az takolában, a műhelyben, a 
hivatalban — mindenütt. 

Igy lesz meg az ő uralma nemcsak a Bzivekben, 
hanem az élet mlndsn megnyilatkozásában; Igy lesz 
a pai Cbristi  ia reg no Cbristi  — Krisztus  békéje 
Krisztus  országában. 

Annak, hogy ez aa ország megvalósuljon ezen a 
földön,  egyik legjelentősebb tényezője: a keresztéry 
B->jtó. Amiként a világot elborító istentelen szellem 
főképpen  a sajtó utján jutott hatalomhoz, ngy alig 
Ismerünk eszközt, mely hatbatÓBabban és hódítóbb 
módon szolgálná Krisztus országának ügyét, mint a 
keresztény sajtó. 

Mikor ezt leírjuk: kezesztény, ezen nem a nevet, 
nem a látszatot értjük, hanem a lelket.  S mi mutatja 
ezt a lelket? A nemes, emelkedett erkölcsi feifogás, 
amely ismeri minden emberi lélek végtelen értékét B 
amaly — midőn ezen emberi lelkekhez BZÓI — tuda-
tában van irói felelősségéuek  s ennélfogva  tudja, 
hogy a nyomtatott betű  gyógyíthat  vagy ő.'bet, 
építhet  vagy rombolhat.  Tudja, hoiy nincs joga Foha 
rombolni vagy ölni, de azant köteleBBége mltdig épí-
teni éa gyógyítani. Emelkedett erkölcsi felfogásra  vall-e 
az a tény, hogy BZ ujaág első lapján valaki egy tra-
gikus eset kapcsán diszea mondatokban az erkölcsök 
sülytdéséről és azok megjavításának szükségéről zeng 
B a követhező lapokon a gyűlölet sugallta gondo'atok, 
könnyű erkölcsű novellák egész sorával közreműködik 
a védelmezett erkölcBl Bzlnvoaal lesülyesztésén? Emel-
kedett erkölcsi f-Ifogás-e  az, ha a aajtó a tömeg 
klvárcsiaágát és Bzenzácló éhességét kiaknázó üzleti 
kufárlodás  szellemébő kifolyólag  rsgy, puffogó  mon-
dásokba ntm mond aemmit. vagy nem ez igazat 
mondja, vagy pr d'g hangzatos fő,  ÓB alcímekben nyomda-
festék  alájhurco ja az é'et örvényeinek, piszkának és 
szennyének a lelkek levegőjét megmérgező éa meg-
fertőző  egész lavináját? 

A nagy háború azörnyü katasztrófáját  követő 
anytgi és erkö'csi válaág, ezer nyomorúság, panasz, 
kiábrándultság, borulátáB és kezemböeség közepette IB 
a jó sajtó hirdetője a győzedelmes világnézetnek, az 
élő hit csodii távlataival eltelt lelkületneV, mely örvé-
nyek vá aágot, halálok forgatagában  állva ia hlaz, bizlk. 
remél, mrrt tudja, bogy az utolsó szó nem a gyűlö-
leté,  banem a szereteté,  nem a halálé,  banem BZ 
életé.  Azt tudja, bogy a földi  látóbatár peremén nem 
ér véget a valóság birodalma. 

E mélységeken állva a keresztény sajtó tántorlt-
hatail '.n bajnoka az igazságnak, szépségnek, jóságnak. 
Látja a hazugságnak, rútnak éa szennyek, a gyü'ölet-
nek éa öozéBnek pöfiT  jazkedéaét éa felháborító  tobzó-
dását s mégis hirdeti az igazságnak, jóságnak a diadalát. 
Látja a borút, de látja a derűt la, látja a telet, de 
látja a tavaszt; látja az emberben a sarat, de látja a 
napsugarat is, látja ai élet egész mélységében s min-
den részletében, látja egész szegénységében s mély 
részvét fogja  el a küzdő, szenvedő emberiség iránt 
és azért ugy tesz, mint mindenkor az Igazán nagv 
giellemek : zaját lelke  gazdagságából  az élet  szegé-
nveinek. Tolla az Igazság szószólója, mely caak akkor 
lesz f e g y v  rré, ha meg kell védeni as Igazságot. 

Megérkeztek 
a legjobb éz legtökéletesebb 

STANDARD ÉS PHILIPS 

RÁDIÓK! 
Nagy választékban á l landóan 
raktáron villatyba kapcso'ható és 
batérlás gépek. 

Vételkényszer nélkül bármelyik típust 
bemutatón. 

Rádiók átszerelését, Javítását fala 
lösség mellett, jutányosán vállalom 

Eladások kéazpénc éa részletfizetésre  I 
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 emeflárnsitás. 
Bármilyen tipusu rádiót megrende-
lésre leszállítok. 

Egy leghosszabb élettartamú sav-
mentes száraz elem állandóan 
raktáron. Külföldi  árul 
FISOHGR SÁNDOR RÁDIÓ ÜZLET 

Mercurea-Ciuo. 
A jó Bajtó védője a gyermeknek, BZ atiyáriok, a? 

otthon, a caa'ád meghitt vllág&nak, védője az egyén, 
a táraadalom, a nemzet, az emberiség legszentebb 
javainak ÓB értékeinek. 

íme. ilyen az Igazi ker. Eijtó, a jó sajtó, 
Két kérdést teszünk fel:  1. Van-e tehát szüksé-

glink ilyen Bxjtóra s annak irányúé, vezető Bzeilemére? 
2. Van-e a kath. világnak ilyen Bajtója? 

Az elaő kérdés ballatára ellenveiesképpen bárki 
is kérdezhetné: hogy lehat Ilyen kérdést még ctak 
fel  is vetni? Mindjárt meglátjui, hogy nem henye kér-
dés ez éB hogy megfelelhessünk  rá, rövid pillantást 
vetünk a nu'tba. 

A nsgy háború előtt a magyar értelmiség jór-lsH o 
olyan aajtó h'iUs4 alatt állott, mj'y igen méraékeltin, 
aagy megalkuvásokkal vo t keresztény, vagy p=dig 
egveneaen ellenséges ind.-.Vu a ker. eszmevilággal 
azsmbsn E Bajtónak növeidskel nagyjában két cso-
portra oszoltak: az egyik tétován, közömbösen, hogy 
09 moidjuk bambán állott az emberiség legfontosabb 
kérdésének, a vállá -i problémán »k a területén. A má-
sik meg. a tüzesebb ethitts HZ egyre zudu'ó rágalma-
kat B ka'h. létérd n/ilt ellenség* lett mindannak, ami 
katboilku». S igy rabjává lóvén annak a szellemi irány-
nak, amily felforgató  törekvéseiben kikezdette az ezer 
évoa magyarság f  na maradásának gyökereit: mutját 
és erkölcseit — talán nem ia tudva mit cselekszik: 
máa közreműködő tényezőkön kívül, a magyar bolseviz-
muson át ő la aegitette a nemzet Bzekerét odataszltani 
a nagy tragédia felé. 

Abból a nemzedék kői, amely a szélsőségi-B libe-
ralizmus hamla fuvolája  mellett kőit fel,  még ma ia 
aokan vannak, akiknek szemét még mindig megüli az 
ál-demokrácia  űres  jelszavainak,  a destruktív  sajtó 
ócska, roztdás  vasakkal  teli  lomtárának  a pora, 
a akik még most ia gyanakvók és fejüket  kétkedve 
rázók a ker. aajtó nevének hallatára. Szükséges tehát 
ez a aajtó, hogy friss  fuvallatával  elfuija  a szemekről 
ezt a veszedelmes port. Hogy epy hitben erős, gerin-
ces, vallási meggyőződését megvallani merő. erőteljes, 
öntudatos nemWáket neveljen. Nemzedéket, amely a 
magyer tört nalem éa irodalom eszmevilágának két 
nagy gondolatát: a hiti t és nemzetének szeretetét 
nemc-ak szlvnben hordozza, hanem onnan ki Is árassz*, 
átvigve az életb°; nemzedéket, amely ismeri, bogy H 
vallásor-aág az emberi ló'ek le^mélységesebb éa leg-
boldogitóbb árama, amely tudja Montnrqulcu-vel, aki 
oly melyen belenézett a náp«k, korok ÓB állami szer-
vezetek lelkébe : hogy a vallás ereikor a boldogságot 
a földöntu'n  ígér', a legalkalmasabb irra. hogy már 
itt a földön  megadja számunkra azt a nemeedéket, amely 
vallás do'gában levetett? a gyermeki cipőket s amely 
a müvész«t éa tudomány lángelméjü képviselőinek, 
egy M'chelapgMonak vagv P <steurnak példájára tud 
lehorubi Ura éa Teremtője előtt nemcsak a fenyvesek 
között, banem az Ur házában, n tvmp'ombsn Is. 

SzükBégea ez a vallásos élet örök forrásaiból 
meritő sajtó, hogy fölemelje  éa megnemeBltse Intelli-
genciánk egész arcu'atát, hegy aztán a vallási és szel-
lemi kultura magaslataira emilkr d^tt értelmiségből ui, 
átalakító, fölemelő,  mi-gnemesltő erők ársdjsnak kl 
falvaink  népére la. 

SzükségeB ez a aajtó, begy minden nallangnak, 
kü'ső mázta1', rerd. végy máa küiömb^égnek véget 
vetve magához vonzza és öle'je minden jóakaratú 
magyar testvérét; szükséges, bogv felk»ro'ja  és el-
mélyíts" az igazi szociális gondolat- ta érzelemvl!ágot, 
hogy hirdesse és a megvalósulás faló  vigye a felebaráti 
szeretet pararciát, a ker. altruizmust, melyen <ul nem 
fog  menni a legszebben kUondolt sjoclália rerdt-zer 
sem ; szükséges, hogy megmendja a módosoknak, a 
gazdagoknak: ók CBBIC sáfárai  a kezükben levő vagyon-
nak s nagy felelősséggel  tartoznak, miként használták 

fol  azt nsmcssk » nneuk, hsT>ra embertársaik - a 
mi helyzetünkben pedig kisíbbségi intéiíményeiok : 
inkolánk, templomunk, sajtónk, t gyei-ültW ink r méa 
szervezeteink éa szegényeink javért és boldogitá-éra ; 
azükséges, hogy trBSízehangzón hirdesse: Ixt(n aka-
rata az, hogy mind t-n embír igazságosan megkapja 
munkájának gyümö csét földi  javakban is. 

A második kérd is az volt: van-i a katol'c'zmus-
nak Ilyen saltója? Fdlelet : Ven,  a kü főidőn  is és 
nálunk  is. S nemcsak hogy ven, banem irányt mu-
tatva bódító  lendülettel  halad  előre  s ma már oiyan 
tényező, amellvel mindenkinek ezámo'nia kall. N?m 
szóivá mo't a nagyszerűen sztrv^zett német katho il us 
sajtóról, amelyet a hitleri?mus túlzásai egye'őr.' maj 
bénítottak — blzonvitásul csak két feltűnőbb  fd*tot 
ragadunk ki Aradi Zsoltnak, a kiváló fiital  publicistá-
nak, „Az európai forr-tdalom"  ncvea szerzőjének, az 
Erdélyi Lapok-b&n „Győzedelmes betű* cimen megje-
lent cikkéből. 

A legnagyobb frarci»  ka'h. mpiifip.  a milliós 
pMdányszárru La Cro x (4 kereszt) több mint 60 éves 
múltra'tekint VISSZA. E Í az a lep. amelyet A M rsia-
Ĉ alád ls járatott Lisu ux-b<\ az a Miriin caa'ád, amely-
nek Teréz  leánya a La Croix  első  szentté  avatott 
olvasója volt.  1873 ban még c*»k eyy kis hetilnp, 
tiz évre rá merész lépessel nspi'appá ie?z. Ekkor kez-
dődik a francl-i  katolikusok ü dflzéae...  E- ms ? A 
6 emeletes, 3 frontra  nyiló házto'ossüua, a Mai-on d-i 
la Bonne PreBse ( \ J6 8»jtó ház»), ehol a La Croix 
készül — e?yik l. gszámo t̂evőbb i-.i/pontja a fraccia 
éirtn«k. A nap'laD maga r.npi 400 ezer példmjbin 
jelenik mn;. A Lt Croix du D manche ( \ Kioszt 
Vasárnapja) — képes betl kiadvány száma mi l'óa 
fe'ül  van. 

A pt'oti fd'daíin'jén  Hẑ dőtermek, ro;ício.-'ok 
(20 ilyen körforgógrp  dolgozik) Fn'ysbb kiadúhiv ta-
loir, p opaganda osztályok, aztán a Bzerkesztő^egc k a 
hir-s P. Mirklen-nel BT elm Aztán 8 erer köt>trs 
kÖDvv'ár, éttermek a munkások és tisztviselők réiizrro 
ó< legfelül  a háztetőt nacy terraszok, hhonnnn szüre-
tel ben vidám zaj hallatáik. A pincében au'ógaráz ,̂ 
30 teh'nutó, személykccsik, mo'.orbiciklik. Amikor a 
clkkiró o t járt, épp^n nagyobbították a házat, a t"r-
m-̂ ket. Mindenütt feszület  a falon.  A mühe'yek nsz-
ta'alná' fiata'ok  és nreg»k, nő-, és férfiik  smi-denüt; 
papok ÍB, a azedőteronkb >n ÍB. Azonban mindez c-'ak 
kü BŐS'e, külsőség az is bogy az újság 50 kiadvanva 
eláraaetja egész Franciaországot. A fontos  egészen 
más. A milliószámra kiadott propagard i füzetei  ben 
o'vabatók ez-í'< a sorok: .A Maison de  la Bonne 
Presse-t  természetfölötti  alapra építették  ; ez a mü 
eredményeit  csak is'ennek  köszönheti:  Az üldözött 
és száműzött  szerzetesek  szenvedései  jobban erő-
sítették  és biztosították  előrehaladását,  mint ez 
összes emberi tevékenységek. 

Egy propagaodairat S"m mu'aaz'ja el kiemelni, 
hoey e -ő aorbin az iateni gondviselés a fontos.  A pro-
p- gacd-t is az Imádságra van al>pUvn. E .-ó helyen á;i 
a L PU . C g ') d' Ave Marî . nAz imádságot  hagyva 
bázisként  (mert  minden  Istentől  függ),  ugy kell 
cselekednünk,  mintha minden  tőlünk  függne"  — 
ez a mottó. I ne, a katb. akciónalt minden időkre vilá-
gító gondolata. Aki azt mondaná errs, hogy „kdeyen 
szavak*, nézze meg a L< Cro'x vagy bárm >lyik kiad 
vány egy számát: a modera tudomary éa technika, a 
mod rn szellemi élet minden fegyverei  birtokál.p.n 
v .nnst. (Foljt. köv.) 

A Tarinl-Sacoesc-iézdivásárlielyi kiállítás és vásár. 
Egy neháiy hozzá rtó embernek önzetlen muakája 

ós a háromszékvármi'gyel pr -f«k!us  Dovati es erkf'c?i 
támogatása mellett született meg sz 1934 -ivi Tg.-Sa-
cu-se—'cózdivátárhelyi kiál.isáa ós vá>ár. sme'y u.-.v 
mnteiben, miut sz:ik?zerü ol- és megr^ndezesehen 
felülmúlta  és többet nyújtott, m it anaanyit egy vidsk: 
kicsi várostól — amiiyik m ĝ nem is vármogyui szék-
hely — várni, kívánni lehet. 

S^ándékoaan említem a „izakszerü* megrendezést, 
ami minden osztálynál megiá'szott s eg<btn elárulta 
a hosBzsbb időre terjedő rikéBzü'.ést éa fár>  dsáKot. 
or-rt tud d kell szt, bo^y egy mező? ?d \gi kiállítást 
sikeresen előkészíteni éa mngrecdi-̂ ut legalább e^y 
évre vin szükség, hogy helyes és alapos összehasonlí-
tásokat lehesaen eszközölni. 

A kézdiváaárbelyliik sikeréhez minden esetre na-
gyon bojzájéru't, hogy a kiállítás idején igen kedveió 
volt az időjárás, másrészt pedig, hogy a kiállítás meg-
rendezéséhez egy igen albBÍmaa éa nagy méretű épü-
let a ki&kaszárnya, letálóival éa nagy udvaraival á'lott 
rendelkezésre, ahol ugy a terményeket iparcikkeket, 
mint az állatokat kényelmesen éa mutatósan lehetett 
elhelyezni. 

A lovakcsoportja  60 darab  lóval  voit képvls l̂v ,̂ 
mely csoport 4 első, 6 második, 9 harmsdik és 10 
negyedik dijat vitt el. 

A szarvasmarhák  csoportjánál  felhajtottak.  26 
bikát. 76 tehenet és 27 növendék borjúi, eze'i mind 
szép aimnenthall pildányok voltak. A d'jazás során 
klosztolt a blzottsáe ennél a csoportnál 4 I. FŐ, 7 II -ik, 
8 III -Ik, 7 IV -Ik dijat és még több kisebb pénzjutal-
mat. Juhoknál kaptak 2 I. só, 2 II.-ik. 1 III ik, 4 IV. ik, 
mig a sertéseknél 2 I -só, 3 II ik, 4 III -ik éB 4 IV. ik 
dijat. 

Igen gazdag volt a kisállatok cíoportjo, mely a 
klskaazárnya lóistállóban, alkalmas helyeken éa egyön-
tetűen volt elrendezve. E csoportnál az érdemeB egye-
dek után igen Bok értékes dij oaztatott kl. — A méhé-
szeti osztá'y 2 termet foglalt  nl értékes anyagával. 

A mezőgazdasági  csoport volt a kiállítás nagyon 
szép szemléltető és oktató része. 
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£ November 15 az uj sorsjáték első húzás napja. ^ 
É Olcsóbb sorsjegy árak, nagyobb nyerési esély! É 
| 70.000 sorsjegy, 56.000 nyeremény | 
! 2S2.@00.000 i s i i i g b i i ! ! 
• Kérje az uj játéktervet és vásároljon azonnal egy nyerősorsjegyet! 8 
9 A vegyes sorsjátékban már egynegyed sors- 9 

jegygyei is t e l j e s e g y mi l l i ó t nyerhe t ! 5-io • 

Csiki intézőség: Lőrincz József,  Csíkszereda. I 

A m°zógazdasági terményeknél több mint 70énm 
éB piazjuia'om oszlatott ki az arra érdemeseknek, a 
zöldség es gyümölcs osztály p>dig tfbb  r.'int 100 drb 
érem éa pénzjutalmat kopott. A gyümöic osztály szo 
bija f-stől  képével és kellemes illatával leb: Ine^elte 
as embereket s voltak akik 3 - 4 szer is újra és újra 
megbámulták. 

Bimu'itha ejtette a résztvevőket a kézdll tej-
szövetkezet 16 kgr. vajbél készült és mreteri eg meg-
alkotott „limmenthall tehene*. 

Az ipari csoporton 80 különböző kisiparos veti 
riszt szebbnél-szebb alkotasailkBl. 

Az Astra közművelődési egyesült t igen gazdag és 
értékes anyaggal szerep9lt, aranyérem volt az elis-
merése. 

A dijak klhirdotése ünnepélyes formák  között 
torként a kWkaszárnya tágas udvarán, több mint 3000 
ember jelenlétében. 

Nam volna te'jas e nagyon szüVre Pzabott beszá-
moló, ha mag nem emlitenők Dr. Kraff  H rtnann 
állatorvos kiállítási beszámolóját és a háromnzélvár-
rnegyei mezőgazdasági kamara tavlkeny elnöl'épck 
N stor Aurt>l főesppresnek  csaknem egy órAifj  tartó 
kiá liiást bezáró elődfoát.  melyben a gazdákat a mezó-
gszdtság fejlesztésére,  a jobb termelésre és terményeik 
jobb értékesíthetne végett a gazdakörök és a mező-
gazdasági szövetkezetek megalakítására buzdította. 

Kozáa  Imre. 

Iskolai sérelmek a vármegyében. 
A roham, amelyet a várraegye felekezeti  iskolái ellen 

indítottak ezévben, túlhaladja az eddigi méreteket. Tul 
vagyunk ma már azokon a kritikus szept. 1—10 közötti 
napúkon, amikor az állami iskola igazgatójánál való köteles 
jelentkezésekkel kapcsolatos erőszakoskodások zajlanak. — 
Szeretnénk fellélekzeai,  hogy egy esztendőre vége van. De 
sajnos egyre-másra érkeznek a vármegye miuden részéből 
a jelentések, amelyek a felekezeti  iskoláink legkíméletlenebb 
zaklatásáról számolnak be. 

Kezdhetjük mindjárt a helybeli iskolával. Chirca tan-
ügyi inspector elrendelte, hogy 14 tanulót a felekezeti  isko-
lából átírjanak az állami iskolába. A szülők nem egyeztek 
bele ebbe a minden törvéuyes alapot nélkülöző és a szülő 
szabad iskolaválasztási jogát ilyen durván megsértő önké-
nyeskedésbe. Gyermekeiket tovább is a felekezeti  iskolában 
hagyták s azt látogatták rendesen. Az állami iskola pedig 
azóta. amióta az inspector ur a gyermekeknek ez átírását 
elreudelte, nyilvántartotta a növendékeket és most kirótta 
a mulasztási büntetéseket, mint hiányzókra. 

Madarason az ottani felekezeti  iskolából Banghi 
Ioan s. tanfelügyelő  ugyancsak az inspectorákoz méltó 
erőszakoskodással 7'.) tanulót irt át az állami iskolába. 
Egyszerűen kiválogatta a neki tetsző gyermekeket a fele-
kezeti iskolából és átadta az államiba. Ezek a gyermekek 
sem jártak az államiba, de rendesen látogatták tovább a 
felekezeti  iskolájukat, ahová szülőik a szabad iskolaválasz-
tás jogán beíratták. Most az állami iskola ezekre a szülőkre 
is tömegesen rójja ki a mulasztási büntetéseket. 

Madarason ezenkívül teljesen törvénytelenül követel-
ték a beírásoknál a nyilatkozatoknak, az osztályvégzettség-
nek valamint a bejelentést igazoló dovadanak felülbélyeg-
zését, ami egy-egy gyermekre 50 lei költséget jelentett. 
Most a tanfelügyelőség  a pénzügyigazgatósághoz áttette 
büntetés végett ezen ügyeket s 78 gyermek birságát adták 
ki a végrehajtóknak. 

Simonesti — Csikszentsimon is egyike azoknak, 
ahol a község pert indított a felekezeti  iskola ellen. A 
felekezeti  iskola kitelepítése mellett szavazott a román 
jegyző és tanitó mellett id. Boga Ferenc is. Azért írjuk 
ezt ide, mert a jegyző és tanitó uj emberek, akik nem 
tudják azt, hogy a felekezeti  iskola .Szentsimonon arra a 
célra épült. A közbirtokosság 22000 koronát edott, az 
egyházközség tagjai pedig fával  anyaggal segítették és ők 
építették a felekezeti  oktatás céljára. Id. Boga Ferenc ur 
azonban ott idősült meg és neki mindezekről tudomása 
kell legyen. Mindezt csak közbevetve mondtuk el, mert azóta 
mindenki tudja, hogy ezen iskolát csendőri segédlettel már 
elvették. 

Az újdonság, amit á megdöbbeués erejével adunk 
tovább az ebben az ügyben, hogy Gyártás Elemér közben-
járására a miniszter egy Stan nevü inspectort küldött ki a 
helyzet megvizsgálására. Ez az ur Chirca inspectorral meg-
érkezett a helyszínre és ott kijelentette, hogy minden erő-
feszítés  hiába való, mert a telekezeti iskola épületét ugy 
sem adják vissza. 

Ciceu—Csicsó községben a felekezeti  iskolába 121 
gyermeket írtak be. A tanfelügyelőség  itt 117-et törölt és 
rendelt át az állami iskolába. Ma már a 117 gyermek után 
ki is rótták a mulasztási büntetéseket 

Igy megy ez vármegyeszerte. A Magyar Párt ember-
feletti  erűvel küzd azokkal az ördögi támadásokkal szem-
ben, amelyek a hitvallásos iskolák megsemmisítésére törnek. 

Bizonyos román urak egyizben azt mondták, hogy 
Anghelescu miniszter úrral való személyes tárgyalásuk során 
a közoktatásügyi kormány feje  elkeseredéssel panaszolta, 
liogy alantas közegei sokszor intenciói ellenére a tulbuzgól-
kodásnak mértektelenkedéseit viszik végbe és a legjobb 
szándékai is kificamodnak  a végrehajtás során. 

Alig lehet elhinni, hogy a miniszter tudná mindazt 
a sok durvaságot, törvénysértést, amit csak ebben a megyé-
ben elkövetnek. 

P U r i Á l M épületes belsőségek, szántók és 
üi ldUUKi kaszá lók valamint üres beltelkek. 

Cim: Sprencz Hugó, Mercurea Ciuc. 

Hodolt Krisztus Királynak 
Osikszereda katholikus népe. 

Van valami fönséges  gondolat p.bban, hogy a mo-
dern kor mai embere, a tudás, haladás és csodás gep 
teknlka századában, királyi trónusra emeli az isten-
mbert: a megkínzott, tövissel koronázott, leköpdöaött 

Krisztust. Ez a megnyílatkozáHszerü felismerése  a 
irinztu-ii hivatásnak záloga annak, hogy minden idő 
uiüd közelebb és közelebb hozza annak a szlikséges-
azerü feliemorésót:  nem lehet latén nélkül  élni! 
Kiszolgáltatásunk keresetre feszítését,  goigoias meg-
fázásunkat,  mellőzéseinket, embertársaink gyűlölködő 
arculkoplodé^ét csak Iittnnel, fUnak  példájára lehet 
Bivm&Iei. Ezért nepesek a tenjp omok, ezért tekintünk 
reméuyvesziettségünkben az £< felé,  ahol trónol min-
den országok fejedelme:  a fölmagasztalt  Krisziubl 

Csíkszereda katholikus népe pz<-retettel és nagy 
megértésül ragadta meg az alkalmat, hogy hódoljon 
Krisztus Királynak. Ltlkes lelkipásztora Biró Ferenc 
osperes-plebános felhívására  tömegesen jaru t a gyó-
nás éB BZ9ntáldozáHhoz. Huszonnégy órás, ejjel-nnppai 
tartó szentséginiádás látogatóinak népes sokasága ta-
núsította a hiiői lélek megnyugtató falemelkedettseget. 

VitBárarp a Kitholikus Népszövetség tagozata 
ünnepi díszközgyűlést tartott, amelyre a nagyszámú 
résztvevő temp óul zászlók alatt vonu't fel.  Bevezető 
Mária ének uţân dr. Gvőrgypál Domokos ny. főispán, 
»lnök nyitotta meg a díszközgyűlést, mely után Albert 
Vilmos mondotta el ünnepi beszédét. A kereszteny 
magyar betű jelentőségéről tartolt aktuális, nagyhatású 
befzédat  lapurk más helyén közöljük. Végtelen meg-
nyugtató és felemelő,  hogy Ilyen BZÍV- ÉB lélekembe-
reink vannak, akiknek közreműködése nem hiányzik 
minden jó és Igaz ügytől. Utána Bűzzek Gyula tanár, 
a N"ószövetség agilis titkára tartotta meg beszámo'ó-
ját. Kiemelte Dr. H.rach Hugódé áldozatkész fárado-
zásait, amivel országos jelentőségű kulturá'is jótékony 
előadásaival tekintély eB alapot szerzett a Népszövetség 
tagozatának. Ajvász Jsoő pénztárnok beszámolója után 
B ró Ferenc esperes-plebános hívta fel  a megjelentek 
ázyalmét a Kuh. Népszövetség jelentőségére és annak 
m»gpártolását kérte. A jól sikerült díszgyülést a pápai 
himnusz fejezte  be. Délután vecsernye uiáa a fényesen 
kivilágított ablakos, virágos utcin n^p ŝ szantségt kör-
menet volt, impozáns rendben ÉB f  jlemeíő áhítattal. 

Kts beszámolónk nem lenne teljes, ha díszköz-
gyűlésen résztvevők nevében nem tennők f-d  a kérdést: 
mi lesz az idén  a szegényeinkkel  ? Síppjdt, beesett 
éhes gyermekszemek csillogása köd jzik a nagy bizony-
talanságtól. Álljanak trhát ismét a népkonyha mellé 
lelkeB hölgyeink ÓB áldozatkész ferflilnk,  mert a nyo-
mor most nagyobb, mint valaha és a tél már kopog-
tat BZ ablakon... (a. i.) 

Miért némult el a templomi harangszó Delne községben? 
— Válasz  Kánya  János  megyebiró levelére.  — 

„E némult harangok" cim alatt riportszerü váz-
latokban mutattam rá a .Csíki Lapok* ezévi 40 ik 
számában arra, a Székelvföldön  általánossá vált szo-
morú tényre, hogy az egvházl és iskolai, önként meg-
szavazott adóknak nem fwasése  miatt, a nyomorúság 
lejtőjére került a falvakban  a pap, kantor, tanitó, Bőt 
még a harangozó l->. Példára 1B hivatkoztam és a 
szomszédos Delnita—D-lne kisközséget állítottam bi-
zonyság tételül, vázolva a gazdasági helyzetét »z adós-
ságrendezési törvény előtt és után Riportom konklúziója 
képpen leazögeztem: a konverzió  kiölte  az emberek-
ből  a fizetői  készséget,  ami arra vezetett,,  bogy az 
Isten  szolgája,  a kántor  és a lerongyolódott  nép-
tanítók  nélkülöznek  és már az a azégyen is meg-
esett  a katholikus  székely  községen,,  hogy nem 
kapott  barangozót,  aki megszólaltassa  a harangok 
ércnyelveit  a falu  őrömében,  gyászában. Egyben 
apelláltam az öntudatos székely n jp tekintély tisztele-
tire, vallásosságára és nemes büszkeségirzésére, amely 
nem engedi, hogy a sok nsetban a n-pl egy lejt kl sem 
tevő egyházi és iskolai adó megtagadásával egyházi 
elöljárói éhezzenek és nélkülözzenek. 

Amint említettem, a nemfizetés  fóokát,  a gazda-
ségi leromláson kívül, ez adósságrendezői törvénynek 
tulajdonítottam. Erre a cikkemre felkeresett  Kánya 
Jinos egyházzondnak ÓB falusi  peonaforgató  gazdál-
kodónak dlssére váló írásban matatott rá arra, hogy 

a község népe Djlnén nem pusztán a gazdasági lerom-
lás és konverzió miatt nem fizeti  egybázadóját. 

— Hanem elŐBzör azért — amint irja éa állitja — 
mert Búnak Idején az egyházi személyek fizetését  az 
Hgybáztanáca fokozatosan  felemelte  éB most a hátrá-
lékoB időre semmi leszállításról ninca szó, dacára, hogy 
a n é p régóta követeli. 

Második okát a nemfizetésnek  abban látja, Kánya 
megyebiró, hogy a régi egyházgondnok, bár a válasz-
tás közel két eve megtörtént, Bzámtalan sürgetésére 
sem adott elszámolást az egyházi személyek javadal-
mazására eladott erdőről és aB abból létesített alfpról. 

— Több izben felszólította  b régi egyháztanáceot 
— folytatja  tovább — hogy számoljanak el, mert ha 
nem, a kivetett kepa fizetését  megtagadja a nép. 

Azután olyt>n célzásokat enged meg magának, 
umelyek azt valószínűsítik, hogy az egyházi vezetők 
es közötte nincs meg a kellő egyetértés és ezzel kap-
csolatosan vádaskodás mesgyéjét ÍB érinti. Általában 
pedig beismeri, hogy a harangozó napszámra mentés 
A helyette felfogadott  községi küldönc sem harangoz 
ingyen. 

K4nya János megyebiró uram a „nép* nevében 
beszél. Ugy tudom azonban, hogy Kánya megyebiró 
uram vádaskodásával, mellyel félmillión  felüli  kárt 
okozott a birtokossági közületnek és a bírságolások 
lavináját inditotta meg a megyében, eljátszotta a sze-
repét, hogy az egéBz . n é p " nevében beszéljen. írá-
sából az látszik: maga a megyebiró egyik  oka a 
nemüzetésnek.  Nam ia tagadja, hogy a népet erre 
hangolta. Időközben azonban nem goodolta meg, hogy 
a község egyházi életének szégyenéért első  sorban 
ő felelős.  Hivatalánál és feltételezett  tekintélyénél 
fogva.  Semmiképpen sem ok, hogy az egyházi szám-
adasokat nem adták rendelkezésére, az egyházi adó 
nem fizetésére  való Izgatás. Az Írásban hivatkozott 
püspöki közbenjárás alkalmával a püspöki hivatal bizo-
nyára a legjobb szándékkal, a dolgok teljes éB rész-
letes ismeretével és mérlegelésével tért napirendre az 
ügy fölött  és nem látta szükségét a beavatkozásnak. 
Éjbe bale kell nyugodnia Kánya megyebiró uramnak 
ÍB, akinek a püspöki hivatal éppúgy főnöke  és nem 
ügyészt emlegetni és vádaskodó magatartásának ujabb 
tanújelét adnt. 

„Az elszámolás ugy látszik marad az enyészet-
nek" — Írja tovább. Hát ne maradjon .' Kánya megye-
biró uramnak éppen a tisztségéből folyó  kötelessége, 
hogy egyháztanácjával, ha az bizalmával megtisztelte 
és azt fenntartja  most ls, nyilt  közgyűlésen  és ne 
püapöki hivatalnál és hírlapi uton, követelj« a szám-
adások átázol*áltatását. Akkor Bem magának, hanem 
egy bizottságnak, nehogy személyes ellenségeskedéssel 
meggyanúsítható legyen. 

Külömben tudomásul veszem, hogy a nagy sze-
génységen és a konverzión kivül az az oka ÍB van 
D dnén az egyházi adó nemfizetésének,  hogy a megye-
biró magatartásával, példájával (ő sem fizette  a tarto-
zását) és felelőtlen  demagóg kijelentéseivel azt sugal-
mazta a konverzióval megszédített lakósságnak : csak 
akkor  űzessetek,  ha az egyházi számadásokat  át-
adják. 

Hagy a súlyos nélkülözésekkel eltelt Időre az 
„egyházi személyek" beleegyeznek-e illetményeik le-
BzállitáBába visszamenőleg, ae az ók dolguk. 

Addig tehát ne szóljon a harang, addig éhezzék 
Jánó  István kántor és ne tudja kép*zdész fiit  taníttatni 
éa nélkülözzön Bokor  Ferenc plébános, máB közsé-
gekben, hol felekezeti  iskola van, éhezzenek, nyomo-
rogjanak a nemzet Igazi napszámosai, a lelküket, szivü-
ket pellkánmódra feláldozó  hltvallásos tanítók, mert 
amint K4nya uram irja: .bármilyen a helyzet, mindig 
jobb a követelőnek, mint a fizetőnek*  — c->ak az a 
baj, hogy a meg nem fizetett  követelés mellett éhen 
IB lehnt halni. 

Kánya megyebiró uram pennás ember. Igy lehet, 
hogv ismeri ezt az örökértékü igazságot: „minden 
Demostbenesnél  szebben beszél a tett',  vag>ÍB az 
erőltetett, kifacsart  okoskodás helyett jobb volna, mint 
ngyhásl elöljárónak elől  járnia az egyházi adó  fize-
tésén él és községét hatalmi érzékenykedés helyett, 
ujtbb jelentgessek kilátásba helyezéBe nélkül, meg-
kímélni attól a Bzégyentől, amelyben orBaág-világ előtt 
nem töródömségOk miatt van. 

Rimélem Kánya megyebiró uram legközelebb 
erről értesít ugy saóban, mint Írásban ós főleg  tettekben. 

Albert  István. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főgimnáziumunk Stent Imre ünnepélye 

ma, vasárnap d.lután fél  6 érakor lesi, aa intézet 
tornacsarnokában. 

— Kulturhai avatáa. Előző lapszámunkban 
tévedésből azt ir'u^, bogy Santimbru—Szentímre köz-
ség folyó  hó 4 én avatja fel  uj kuüurházát. Amint ér-
t"sülünk a felavatás  október hó 28 án megtörtént. Az 
ünnepség egyházi részét Iacze Domokos ker. főesperes 
végezte. Az ünnepi BzentbeBzéd«t dr. Csipak Lijoa c 
kanonok mondotta, mig a közművelődési ház jelentő-
ségét, célját éa rendeltetésit a beteg dr. Pál Oábor 
képviselő helyett, dr. Pitner Árpád ügyvéd fejtette  kl. 
A kulturház alapításának törtenetét Kovács Balázs plé-
bános ismertette, mig Híjjá Ella tanítónő alkalmi köl-
teményt Bzavalt. Délben ünnepi közekéd volt, amelyen 
azámos felköszöntő  hangzott el. Kívánjuk, hogy az uj 
közművelődést ház hiven és becsületesen szolgálja a 
célt, amelyért alapíttatott. 

— Bádioaok figyelmébe.  November hó 4-ín 
délután 3 óra 10 perckor, mialatt Budapest T. gazda-
sági tanácsokat ad, fordítsd  rádiódat Budapest T. 833 3 
hullámhosszra s hallgasd meg szeretettel Kardoa Ár-
pád volt Bomlyói diáknak a „Somlyai mlraculum" cimü 
a somlyói SiUz Anya tiszteletére iro.t munkáját, amelyet 
Dr. Hosszú Zoltán (Dini bá) olvas fel. 

— Orbán Lajoané ellen megszüntettek az 
eljárást. Irtunk már errői az esetről is. Orbán Lajosné 
aj nádi kereskedőt Botezatu ig. tanitó szintén azért je-
lentette fel,  hogy szidta a román nemzetet. Az ügyese-
Bég éa viaBgálóbiró miután a .fűltanu*  a kihallgatás 
Borán nem vallott aemmi terhelőt, megazüntetett min-
den eljárást. — Igy megint egy nemzetgyaláaásl p.-r-
rel kevesebb. 

— Székelyek jelentgetéze egymás ellen 
nemietgyalazaa miatt. A legsötétebb, legaljasabb 
emberi vonások közé tartozik az a jelenség, ameiy 
egyre-másra szüli a székely falvakban  a nemzetgyalá-
zasi pereket. Már bevett Bzokáa kezd lenni, hogy a 
falvainkbao  a legkisebb szemelyi ellentétek után, egyik 
a másikat a nemzetgyalázás vádjával akarják tönkre-
tenni. Oda züllöttek a felfogások  és erkölcsök, hogy 
az alaptalan vádaskodások ntprenden vannak Legutóbb 
Ágoston András tomesti—szenttamási községi bírót 
jelentették fel  Bzemályes ellenfelei  nemzetgyalázáa 
miatt. A feljelentők  azt állítják Ágostonról, hogy szidta 
a román nemzetet. I merjük jól az emberi lélek fartő-
jének ezeket a azennyes, gyalázatos és embertársait 
elpusztítani akaró jellemtelenaégeit. A helyi törvény-
székén csak egy pár héttel ezelőtt zaj ott le a tusnádi 
hasonló nemzetgyalázási eset, ahol beigazolódott, hogy 
boBBzuból történt a feljelentés.  Nemsokára következik 
Csedő Imre hafoiló  feljelentése  és a többi. Valameny-
nyiben várjuk meg a pártatlan bíróságnak az Ítéletét, 
amely a tusnádi esetnél is olyan tárgyilagos Igazsággal 
mutatta meg, bogy aljas jelontgetésról van azó. 8 ba 
a többi eBetekben ia kiderül, hogy bosszúról és meg-
hurcoiásról van Bzó, akkor az ilyen feljelentőket  mint 
a tárasdalomra közveszélyeseket ki kell dobui az em-
beri közöaaégből. 

— A közönség tájékoztatására közöljük, hogy i heti 
plaookoo maximális árak nincsenek s igy a tojás és más gaz-
dasági termények nincsenek maximálva. Aki tehát a piacon 
maximális áron akar tojáshoz, vagy más egyébhez jntni, az 
jogtalanul visszaél a kezében levő hatalommai, vagy az eladót 
megakarj* téveszteni Akit ilyen sérelem é.ne, hogy á -u já t 
a vevó önként megállapított áron veszi el, jelentsék a vár sl 
tanácsnáL 

— Maro «fő  klimatikus gyógyhely. Illetéke» 
helysn lepsseket tettek MUPÍB IÍVOI—M^ros-fónek  kli-
matikus gyógyhellyé való nyilvánításáért. Csikmegyé-
nek egyik legcsodálatosabb nyaraló helye készül M*ros-
főn,  amelyet az utóbbi időben megérdemelt módon 
kaptak fel.  Gyönyörű fekvése,  nagyszerű veeuti elhelye-
zése igazán a legszebb jövőt jósolja ennek a helynek, 
amsly mindan támogatásra számot kell tartson. 

— Uj izkola épitéséro kötel'-zták Tomesti-Bzent-
tamás községet. Elrendelték, hogy Marcsfőre  uj iftoiat 
épitetn a köítség, miuián ott már 17 iskola kötc'es van. 
A község moat encek a pár gyermeknek havi 300 lej-
ért egy nagyobb szobát bérelt ki. 

— Tóth Kálmán volt helybali plébános 
pere az egyhazközBég ellen Tóth Kálmán plébá-
nos ur, akit nem régiben helyeztek el innen, 23 ezer 
lej hátralékoa fizetéséért  beperelte az egyházközségét 
— Ksr volt. Aa egyházközség, annak minden tagja 
bizonyára teljea mértékbe n e'ÍFmeri a követelés jogos-
ságát. H'nnünk keli miszerint megvan győződve a 
plebánoB ur ufelől  ls, hogy egyéb oiok akadályozzák 
az eg)h^zköz<éget abbsn, hogv fiz'BBen.  Nem a roaaz-
indu'at. Csupán az, bogy nincs honnan. A tanítók stm 
kaptak 12 hónapja ety krajcárt sím Mégsem perel-
nek, p'ebanos ur. P.dig család van, gyermeksirás van. 
Az iskolánkat finn  kell tartani. Ei is köteleBség. V;n 
olyan elsőrendű, mint a fizetés  hátralék egyen'itéBe. 
Tessék sorára várni, Per éa perkölwég né kül ls tudja 
es aa egyházközaég, hogy ml a kötelessége a p -pjá-
val Bzemben. 

— A mezőgazdasági kamara ezuíon is fel-
hívja a gazdaközönpágnt, hogy a konverziós-törvény 
rendelkezései a'á eső t, rozá-iánik folt  ó évi november 
hó 15 én esedékes e'ső r^ztörlesztéaét semmi áron 
se mulassza el. Ne bizakodjon abban, hogy a fnetési 
t«rmiu<t tavBBzlg meghosszabbítják. Az illetekes minisz-
tériumok ráazérői a kamarához érkezett értesülések 
minden halasztí-i lehe őtéget a legbntérozottat ban 
megcáfolnak  éa hangsúlyozzák, brgy ezen minimál'? 
részletnek november hó 15 lg való be nrm fizetését  a 
törvény az adósok rosszakaratának minősíti éa a nu 
laaztók ellen a törvényes Bzankclók egésa szigorát 
fogja  alkalmazni. 

— Prefektus  nyilatkozata a megyében elő-
forduló  oaendőr brutalitásokról. 

— Körősi Csorna Sindor ünnep a róm. 
kath. főgimnáziumban.  A világhírű magyar utazó 
és nyelvtudós, KórÖBi Ci-oma Sándor születésének 150 
éves fordulója  alkalmából, 1934 covember hó 11-én, 
tasárngp délután fel  6 órai kezdettel — főgimnáziu-
munk müsoroa ünnep ilyt rendez, melyen a magyarság 
kiváló nagy fi  ról, a hősi akaraterő éa öozetlenaág 
páratlan képviselőjétől a mogemlékezéat csernátonl dr. 
Veégh Sindor, főgimn.  tanár frgja  tartani. A belépéB 
díjtalan, de önkéntea adományokat a KőröM Cioma 
emlékműve köszönettel fogad  az igazgatóság. 

— Halaloz&s. Bálint Ferenc C. F. R hivatalnok, 
50 éves korában, november hó 2 án meghalt Ghlmeaen-
GylmeBbükkön. E.hunytat özvegye Botár Ju iánna, négy 
gyermeke és nagyszámú rokonsága gyászolja. 

— Járvány a feloslki  kőszegekben. A fel-
esik i közBégakben járványos betegsegek léptek fel. 
8 Cilenl—Mddéfalván  a skarlátnak már n; o c halálos 
áldozata van. Carta—K uczfalváról  3 beteget Beállítot-
tak bo a helybeli járvány kórházba. — Stndominlc— 
Szen'domokoson több himlő-kanyaró és dlfterlas  meg-
bategedéR la történt. 

— Felfüggesztették  N>b1í Béla gyerpyíujfalvi 
jegyzőt bűnügyi vizsgálat érdekéből az allásábúi fel-
függesztettek. 

— A Targt>Murae—marosvásárhelyi kialii-
táa A mu t számunkban rövid f-tlhiváaban  adiuk olva-
sóink tudomására, bogy a marosvásárhelyi ipar- éB 
kereskedelmi kamara december hó 2—9. között széles-
körű kiállítást rend:z, amelyre meghívta Cslkvárme-
gyét ÍB. A kiállítás nagy tnyagot ölel fel  és Így acoti 
teret kap az ipar, a háziipar, ncpnüvéBzet, turisztike. 
A kiállítás csíki vonatkozású rezzenek rendezését a 
CBlkl turista c oport vállalta. E őre bocsátjuk, hogy a 
kiállítás az iparkamara rendezésében a logönzetlenebb 
célt Bcolgálja B így a kiállítók teljea bizalommal vehet-
őnk azon részt. A kiállítók fordu  janak felvilágosításért 
lapunk szerkesztőségéhez. 

— A részeg ember kisKámithatatlaneágai 
bol. Dandu Dumitru, Ioan és P tiu, 3 tiekási polgár. 
Qgh"orgheni—Gyergyószentmikiónon jártak, ott annak 
rendje éa módja szerint Ierészegtdck. Hazafelé  menet 
egyre-jobban utolcrte őket az a kohol hitasa. Együtte-
sen elhatározták, fcogy  lefekü-znek.  D<Ldu Dumitru 
azt a meglepő indítványt adta elő, hogy áitalában az 
ut kellőa közepe a legnagyszerűbb ágy az utazó em-
ber számára. HSBBZBB vita u>án kisebbségben maradi 
elmés előterjesztésével, a r é s z e g trio p jd g nyugvóra 
tárt. Du-nitru a részeg ember tiszteletreméltó követ-
kezetességével ágyat vetett a gyilkostói müut köz pÍD, 
a két tárea pedig nagy körültekintéssel behúzódott az 
ut melletti nrok ölébe. J4 éjszakát kívántak egymás-
nak éa aludni kezd.ek, n< ugodtan, jóízűen, ugy ahogy 
azt dunyhához és egyéb ku'turroigyokhoz ozo .ott cm-
b"r elképzelni Bem tudja. Talán még ma is tart az ál-
muk, hi az ötletes Dumitru ol nem felejti  az útnak, 
az ágyon kívüli másik mollékszerepét, amely miatt a 
gyriyói közkorházban fog  bef  jaződni a jól indult 
'orien t. E;tsznr cjak azalér közelrdik az uton. A 
lovsk megijednok a> ut közepére CBongolyodott D indu 
DuTiitrutol éa szok.r-stól bt ugranak sz árokba, ázott 
hívó embt r-lre. D rdu Ionn su:yos lábtörést, a másik 
kisebb sérüléseket f-zenví  ditt. D^rdu Dumi'.ru ptdiv 
elégtételazerüen könyvelte el azon e méieté', hogy il 
váira mégi" CJ:ik az ut köz1 pa a bt/to^abb h ly. 

• * 3 6 d W M M t * * l 5 l * * * * * * * * * * 
^ a naM árban, korlátlan mennyiségben 

" készpénzben f ize tem,  kukoricával, 
K bana l i l iszt té ' , rozszsal becsere lem. H 
5 I férfi  Zínger varrógép szabó felszereléasel  eladó. ^ 
5 Korody József,  c-s j | 
ţ ţ termény-üzlet, Meronrea Cluo — Ostkasereda. ^ 

Tisztelettel értést 'em Csíksze-
reda és vidéke közönségét, hogy 

gepüzletemet kibóvitettem 
kalap és kézimunkával. 

Raktáron taitok: Mindenféle  gyapjú él selyem 
l E á z l s o . ' u . s . l E a a n y a g o t . 

Szíves pártfogás  kér : OÁBOR ÁRONNÉ 

SOK TÍZEZER 
megelégedett vevő bizonyltja, hogy a 

„ZEPHIR" 
kalyha az összes kályhák között a 
LEGJOBB 

l O kilogramm foval  fűt  egy normál szobát 2-4 órán át 

Gyártja: Szántó D, és Fia, Oradea . 
Kapható mindenütt. Kérjen dijtalao ár|egyiéket. 
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Vidéki és városi közönséghez! 
Szenzációs uj találmányú 

P E T R O L E U M G Á Z 
áruk érkeztek raktárra, eladásra: 

Asztali és fúggó  világítási lámpák. 
Meleget szolgáló kályhák. 
C ii t n U • mlndennemfl  rttéare éa 
r U L. U I I . főzésre  alkalnaahatóak. 

A legegyeaerübb kezeié*, zaj, fölt,  szag éa rob-
banás mentesek, minimálta fogyasztás. 
I C Feltűnően olosó árak. 

FISCHER SÁNDOR rádio-üzlet 
Ueronrea-Ciuo —Csíkszereda. 4 — 

I 
• 
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Üzlet áthelyezés. 

A n. é.  közönség b. tudomására hozom, hogy 

termény-üzletemet 
áthelyeztem a sarkon levó Schier-féle  házba, 
a volt Potres & Comp féle  Üzlethelyiségbe. 

Márton Béla, 
terménykereskedő, Cs kezereda 

F i g y e l e m I 
• C Ha clcsón, szépet és tartósat akar 

keressa fel  a 

„MORICZMéle 
kötöttáru üzletet, 

Ahová megérkeztek az ÖBBZBB őszi éa téli n ő i , 
f é r f i  és g y e r m e k gyspju azvetterek, pullo-
verek, divatbluzok, trikó ingek éa alBÓnarfrjgok, 
féi  fi  divat pouplin ingek és alsó nadrágok, kez-
tyük, divatná ak, ai-ruhát-, f-purthariBnyák,  gyer-
mek Btuczrík éa bokavédők, férfi  bokavédők, 
gj'"p;u Cnar'eston Bapkák éa divatos nyakkendők. 

S z i g o r ú a n s z a b o t t á r a k ! 
„ M Ó R I C Z " 

Szemben a Divid szailodával, az udvarban . 

Egy jókarban levó kocslszánt és egy 
f e l f ede lü  k o c s i t keresek meg-
vételre. Cim a kiadóhivatalban. B—3 

Háló, ebédlő és iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

4 B c l f e a  l M B Í U i t c t t á s f t k k a l 
b e s z e r e a h e t ö k : 

Nagy G. Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
. Megfelelő  biztosíték mellett részletfizetésre  la. 
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5 MODELL KALAPOK ^ 
jĵ  tla naponként nj form&k  olosó ^ 
ţş árb«a, xa.fgtmix3  rxtn »t61c ^ 
% V f t N C Z I Í L  T A N Á H ^ É N Á L g 
H, Ugyanott keaaülnek minden- Q 

v nvuaú nöi kalapok eiaörendü 

S T anyag hoaaaadáaaval. Kalapek 

átalakítása a legrövidebb idő alai'.. ^ 
Ceikaiereda, I. C. Bratianu (Oimná- yL 
sium)-uooa lia. as.,aSórháaköaelébea. ^ 

B X ^ I O L O O O O Q I Q A A O I Q O O O O O L Í L L 
Legelsórendü 16 öl fiatal,  száraz bükk-

tüzit'a eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Adóbónok, Agrár kisajátítási kötvények 
bármilyen m'nnyiBfgben  kaphatók. 
Cm a Vakár könyvkereskedésben. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N C Z GIZI , Csíkszereda 
Btr. Cap. Vulovlol (Hargita-uooa) 28. 




