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szenvedett, lekicsinyelte a következetes, Borsot
„Bujtogatás?"
Misszióra hívnak.
jelentő nehéz lépteknek súlyos jelentőségeit,
Az, ami itt alább következik
nemAD
akar
1926-ban volt a róm. kath.POLITIKAI,
egyházközség u;olsóKÖZGAZDASÁGI
tfS T ARS
ALMI
HETILAP.
ugyanakkor
sokszorosan felnagyította önön
mlsBslója, mely nj erőket, frlBB lendületet adott a éppen válasz lenni, még kevésbbé „bujtogaíás",

vallásos életnek. E friss erőkkel meginduló élet jóté- csupán egy kis bizonyíték arra, hogy valamely passzióiknak, önön fontosságuknak jelentőségét
kony hatása megnyilatkozott nemcsak a hivek benzó ügynek szemtől szemben való tisztázására leg- stb., atb. — ÍBmétlem, azoknak a szemeknek
a látásában ne bízzunk meg és ne méltaBBuk
vallásosságában, hanem kath. egyesületeink: az O táregylet, a Kolping legényegylet B a r. k. Népszövetség alább ÍB kettő kell; egy aki megmondjas egy válaszadásra az olyan kérdésekben közrevallási, társadalmi ÓB Bsoclál-karltátlv téren kifejlett másik, aki meghallgatja.
bocsátott vízióikat, melyeknek megítéléséhez
bongó, lelkes ÉB áldásos munkájában IB. Azóta tiz év
Lígnagyobb
sajnálatunkra
nyomdánkból
mindkettőnk organuma végtelenül kicsiny és
telt el. Moit újra misszióra kondul templomunk
harangja, hogy nebiny napra izmát magábaszál- hiányzik az olyan orditó betUfajta, mellyel a jelentéktelen. Csak egyre kérjük ne tévessze
lásra, lelki elmélyedésre, a szellem, a lélek szebb,mai hozzászólásunk tárgyát képező irásmü össze magát a Figyelő ur olyan próbált és
jobb, nemesebb világának magaslataira szólítsa acíme (Bujtogatás) kiszedetett. Mi igyekezni kemény harcossal, mint az általa felemlített
kat. híveket.
fogunk betűink vekonyságát a közlendók igaz- odorheiu i közéleti férfi, vagy mint a nagyAz a harangszó meBszlról jött üzenet: üzenet az ságbeli tartalmasságával ellensúlyozni valamint műveltségű éB ritka önzetlenségü treiacaune-i
örökkévalóság távlataiból — nekünk, gyarló, csetlő- a múltban ugy a jövendőben is.
vezérember, kinek mellesleg megemlítve még
botló földi embereknek. Az Atya jóságos szeme irga. . . Furcsa dolog is az igazság. Némelyek tanult mestersége is a politika.
lommal tekint reánk a hivja a nehéz küzdelemben, az
ezernyi megpróbáltatásban sebektől borított gyerme- azt hiszik róla, hogy az igazság a jól született,
Sokan vannak, akik ugy gondolják, hogy
keit: jöjjetek Hoznám mindnyáján, kik fáradoztok ÓBjól fejlett, jól megérlelt, elfogulatlanul és sza- a Figyelő ur védelmében az általa szolgálni
terhelve vagytok, Éi megeny hitlek titeket.
badon működő emberi agyvelönek legmagasz- akart ügynek ée egyéneknek többet árt, mint
Az ember arasznyi életében tiz év nagy idő 8 tosabb terméke. És hívják azt gondolatnak, használ. Mi azonban meggyőződéssel állítjuk,
nem cBoda, ha sok leiek-kamrában annyi idő alatt hívják igének, eszmének, hitnek, szeretetnek,
fülledt lesz a levegő. A misszió kinyitja a lelkek igazságnak; és emberré válik tőle az állat, bogy ha a mi betűváltásunk nyomán egy egészségesebb kritikai szellem, bátor szókimondás,
ajtait, bogy beáradjon azokba az örökkévalóság
leborul előtte vagy felemelkedik általa, él és kötelesség és felelősség vállalás válik úrrá éa
íriss, uj életet hozó áram a.
A mlBsalOban hiv az Ur, hogy néhány napra kap- meghal érette minden, ki az embernevezetre továbbra el nem taktikázható akarattá, akkor
cso'juk ki a lelket a mindennapi elet kies nyes világá- számot tart.
adva lesz a lehetőség és az alap a belső megból, mérgeB harcaiból és Ugalmas tülekedeBeból, hagyVannak, kik egyszerllen borban keresik
juk el egy kicsit magnókban a saorgos Mártát s vá- azt; viszont másoktól o'y idegen és távolálló újhodására annak, amit Figyelő ur megvédelmezni akart. — És akkor bocsáttassanak meg
lasszuk a jobb részt, mely nem vétetik el tőlünk:
valami az igazBág, hogy megszületését csak az ő vétkei éppen azért — mert nem tudta,
legyünk as örökélet igéit buzgón hallgató Márlak.
hogy mit beszélt.
A barangzugáaban az Ur szelíd ssava szól: men-kinok és görcsök között tudják elképzelni.
jünk a missziós napokon a templomba, hogy fel- A mostanában Budapesten tartózkodó és
ügyelőre ennyit és igy.
üdüljön lelkünk az evangélium szépséges tanítá-nagy fénnyel ünnepelt Herbert Oiivekrona svéd
saiban s megfürödjék a misszióból kiáradó kegyeltudós a világ legelső agysebésze ugy látja, hogy
mek bőséges, élő vizeiben. Dd megadjui a testnek,
BEL- ÉS KÜLFÖLD.
ami a testé; edjuk m?g a léleknek is, ami a léleké. a gondolkodás székhelyi az sgy. Nem is kételÍme, az egyszerű példa: ha a virágos kertet nem kedik ebben senki. De azért jó néhányan
Károly román király Csehszlovákiába utazik.
takarítod meg a gyomtól, a bőven előlóduló gaz mBg vannak emberek, akik hajlamosak értékeseknek Október végén Károly román király Prágába utazik,
fogja fojtani gyönge virágaidat; ha földedet nem Bzán-elfogadni az olyan gondolatokat is, amelyek- hogy visszaadja Bones csehsslovák köztársasági elnök
tod fel és nem veted be, a burjánnak ezerfale fajtája nek megalkotásában a szeretettől meleg szív- látogatását.
el fogja borítani azt; ha nem veszel ételt magadhoz,
ismét a helyzet Berlin ós Páris kőel fogss pusziu'nl. Virágos kerted tehát gondozás*, nek is több, kevesebb szerep adatik. De, hogy zött. Élesedik
A francia kommunisták mult héten megtartott
földed művelést, teBted táplálékot kiván: azt hiszed, a szívtől lefelé bármelyik szervnek vagy szerv- elzáBBlotharicglal
súlyos provokálás volt
hogy egyedül a lélek az, amely nem szorul gondo- rendszernek joga volna a gondolkozásban irá- Németország felé. felvonulása
— A francia kommunista főtitkár
zásra, művelésre és táplálékra? H)1 talájuc meg a nyító mádon rés;tvenni, azt eddig álmodni sem Thorez élea kirohanást
rendezett Hitler birodalmi vefelsőbbrendű lélek táplálékát? E só sorban éa mindenek mertük volna. Igaz ugyan, hogy ezért a defek- zér személye éa Németország
ellen. N^nrath német
fölött az Isten házában Aki a templomot igazán szekülügyminisztt-r
utasította
a
párisi
német ügyvivőt,
tusunkért
súlyosan
bünhödtünk,
mert
igen
reti, az Bzereti Istent; aki Istent szerdti, aa hűséges
a német nemzet ellen irányuló támadások miatt
szolgája neki; aki az Urnák hűséges BBolgája, az ura fontos szó&radatok és cselekedet — utánzatok hogy
kérjen magyarázatot a francia kormánynál.
önmagának éa nra az egéBZ földnek.
megmagyarázhatatlanul maradtak előttünk, miSemlegességi arovonal. A csehszlovák lapok
Napjainkban örvényeken táncol az egész világ vel azokat sem a hideg ész, sem a meleg arról Írnak, hogy Edan és Beck külügyminiszterek
Az lstentelenségből táplálkozó gyűlölet orgiáit üli: szeretet törvényeivel megmagyarázni, össze- Románia, Lengyelország, Csehorsaág és Litvánia közreegyének és nemzetek állanak készen torkon ragadni egyeztetni soha nem tudtuk és igy talán működésével semlegességi arcvonalat akarnak létreegymást. Minden Inog és recseg körülöttünk. A robba- csodálatos szépségek és nsgyértékü kincsek hozni Németországgal szemben. Ennek a blokknak a
násig feszült levegőben győzelmesen hordozza végig
célja az volna, bogy ellenálljon Németország esetleges
tekintetét a megbomlott világon egy — a diadalmas maradtak rejtve szemeink elől. De ígérjük, átvonulási kísérleteinek a szovjet határ Irányában.
hogy
most
mindezen
ismeretlenül
maradt,
talán
vllágnéze'; az örvények fölött valami rendületlen szia belga batár felé ia erődöket
lárdan áll: az élő hit B a belőle fakadó jóság, erény, kincseket érő jelenségeket újra meg újra át épít. Franciaország
B UsBzeli katonai körökben nagy meglepetést
szeretet... A nyugtalanság lázas ldsjében mindnyájan fogjuk vizsgálni, segítségül hiván azoknak a okoa, hogy
Franciaország a belga határ felé is erődömindenfelé keressük a kivezető utat, a megnyugvást, szerveknek a szempontjait, melyeket föntebb, ket épit. Balga
helyes mindjobban úrrá lesz
keressük a boldogság kék madarát. Hiába, csak egy sorban a sziv után következőknek jelentettünk a hangulat, bogyIlletékes
BZ ország többé nem maradhat Párls
helyen találjuk meg: a tiszta lelkiismeretben.
ki és eddig bűnösen elhanyagoltunk.
hisszük, hűbérese s Belgiumnak önállóan kell megsservesnie
Ennek pedig mély alapja a bit, a bensőséges, vallásos élet. A lelkiismeret tisztaságát biztosítja a tiszta hogy ezeknek a hipotheziBeknek segítségével védelmét.
Magyarország genfi főmegbizottja Bethlen
erkölcs, m ily nemcsak aa államok támasza és talp mi ÍB eljutatunk arra a magaslatra, ahonnan
köve, hanem talpköve aa egyeaek, családok, társadal talán a mi méltatlan szemeink is jól fogják István lesz. A Gömbös örökébe lépett Dsránvl kormány Magyarország genfi főmegblaottjául Bethlen
mak, fajok életének Is. A tiszta erkölcs természet- látni a „megváltót".
litvánt nevezi kl.
fölötti forrásokból ered s természetfölötti távlatok,
célok felé tőr: s még is egyedül képes derűt,
igazi, mély örömet, boldogságot sugározni a főidre

A tábla elutasította a tirgu-muresi kultúrIlyen munka-hipothezisen keresztül jutot- palota
elajándékozása ellen benyújtott felebbezést.
Sokat elvesztettünk s még veszíthetünk, da az élő hit tunk el egy néhány olyan megállapításra, amely A targu-mureBl tábla mellett működő közigazgatási
s a tlBzta sslv kincseit senki el nem veheti tő.ünk, azt bizonyítja, hogy a gyomrok másként visel- bíróság most foglalkozott a targa mursBl kultúrpalota
S ha eseket el nem veszítettük, mindent megnyertünk kednek az ennivalókkal és másként az igaz- elajándékozása ellen benyújtott felebbezés ügyével. A
Időközi bizottság ugyanla amint Ismeretes
Megszólal a mlaszlóa harang B hiv mindnyájunkat,ságokkal és ismét másként egyéb észokokkal targu-muresi
határozatot hozott, bogy as épületet a Fundaţia
fiukat és leányokat, férfiakat, asszonyokat, öregeket aszemben. Megeshetik, hogy az egyik különben olyan
R'gala egyesületnek ajándékozza. A határotiszta BZIV, a lelki felüdülés és megújhodás, a lelki teljesen egészséges gyomor fájdalmasan össze- Cu'turala
ellen az ottani Magyar Párt felebbezést nyújtott
kirándulás alpesi magaslataira. Hisszük, hogy nemrándul az elfogulatlan kritikának leghalványabb zat
a he'yl közigazgatási blrÓBághoz, amely a megtarlesz kat. szív közöttünk, akit meg ne rezdítene a Bzellócakéjére is, de undor és émelygés nélkül be
tott tárgyaláson nem fogadta el a felebbeséa Indokomisszióra hívó harang vonzó, meleg zengése — hiszés Kultúrpalota elajándékozása ellen benyújtott
szük, hogy ott leszünk mindnyájan s felhasználjuk hallgat és tür el oly hízelkedéseket, hazug lását
felebbezést
elutasította.
egyéni, nemzeti s örök boldogulásunk nagy érde-áltatásokat és cirkuszi csepürágáBokat, melye
A román hadgyakorlatokat es évben a Bánságkében a misszió végtelen értékű napjait. (—t—s.)ket talán még a atrucmadár gyomra sem tudna
ban tartották meg. A mult héten fényes katonai parádémegemészteni.
val zárultak le a hadgyakorlatok, amelyen réBztvett
Bngedje meg a Figyelő ur, ha ugyanazon az Uralkodó, Mihály nagyvajda, Miklós herceg, TataKönyvkötészeti munkákat
rescu miniszterelnök éB Antouescu külügyminiszter.
a logsaebb és legtartósabb szemeknek, melyeknek a látása a pillanat
A zavaros európai helyzet. Antoneacu külügyszüksége
szerint
kicsinyit
és
nagyit,
vesz
észre
kivitelben a legjutányosabb
miniszter a gonfl h*zátéréss után ngy nyilatkozott,
avagy
mellőz
fontos
tényekei;
melyeknek
látása
bogy az európai helyzetet rendkívül zavarosnak látja.
árak mellett esaköaöl a
lekiesinyitette a könnyűszerrel kikerülhető Egyébként ami Románlát Illeti, a genfi tárgyalások
V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc. nagy veszteségeket, melyeket ai iskolaügy eredményével meg van elégedve.
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az erkölcs világa. A spanyol nemzet ma egéazében egyik
párton sem található. A spanyol nemzet lelke ma nagybeteg. Caak tagok és csonkok hevernek az egyes kormányok kezében.
konkordá'um éa alkotmánytörvény alapján kimutatta
Sajnálunk mindenkit, akit a sors keze sujt Spanyolhogy a gyermekek valláaa önkényesen nem állapítható országban, még azt is, ki elvakultan maga segédkezett a
meg, hanem erre nézve a törvény Intézkedései irány- mai gyászos eredmény, a gyilkoa osztályharc felidézéséadók s hogy következőleg a panaszos gör. kat. lelkész ben. Azonban, ha a kormányok éa a rend kérdésétől fügjogtalatul járt el, a vád ott plébános pedig csak köte- getlenül felvetik a szinpátia kérdést, ugy egész határozottAa európai nemsetklsebbségek folyó év siept. lességét teljesítette, midőn hívét Baját hittan-órájára sággal azt mondom, az én Bzinpátiám s szeretetem első16- és 17-én Qanfben tartották meg XII Ik koagresszu- visszavezette. K'mutatatta továbbá, bogy a panaszos sorban mégis az oly rettenetes és folytonos megpróbálsukat, amelyen a romániai magyarságot Dr. Jakatffy gör. kath. lelkész nem tekinthető hatóságnak és a tatásokon keresztül menő annyit csalódott éB bizonyosan
vádlott plabános ténykedése különben Bem volt erő hamarosan ismét rettenetes csalódásba eső spanyol munkásElemér képviselte.
szakoskodáB. A felhozott Indokok alapján a tábla öt
népé, bárhová sodorták legyen az emberek szivtelensége,
Alábbiakban közöljük Jakabffy Elemérnek a
tanácsa Bzékely Árpád plébánost a vád alól a gazdaaági rend kegyetlen szervezete, akár kommunista,
kongresssuson előterjesztett határozati javaslatát, a tagu
hiányában szótöbbséggel felmentetteakár szociálista, akár egyéb radikális táborba."
melyet as összegyűlt képviseletek egybangn lelkese- bűncselekmény
Az Ítélet ellen aa UgyéBa sem miségi panaszt jelentett
Ez volt tehát a pusztán vallási szempontokat figyelembe
déssel fogadtak el.
be a Cassatla-hoz.
vevő, politikamentes katolicizmus véleménye. Összehasonlítás
„A XU-ik nemzetklssbbségi kongresszus behatóan
képpen ide iktatjuk a másik véleményt, amelyet helyi laptanu'mányozta aa európai nemietkUebbségek tényletársunk külpolitikai Figyelője alkotott magának. Iine.
Két vélemény a spanyol dolgokról.
ges éa jogi helysetét, amely aggodalomra okot adóan
„A Madrid elleni előnyomulás lépésről-lépésre halad s
megromlott és megállapítja, hogy a nemsetköalleg
Amióta a spanyolországi események felzavarták Európa
szavatolt kisebbségi jogoknakflgyelmenklvül hagyása rendjét, szerteszét dul a vita, hogy kinek van igaza. Mi is Franco tábornok azt ígéri, hogy október 16-én Madrid a
és számos európai államban a legelemibb nemzet- volt tulajdonképpen az egésznek a kezdete? Egy jobboldali felkelők kezében lesz. Ezzel remélhetőleg a spanyol polgárkulturális és gazdasági szabadságjogoknak megtaga- színezetű kormány által kiirt választáson a népakarat tör- háború be is fejeződik. (íuernika ősrégi baszk vároakában
dása kritikusan kiélesedett helyzetet teremtett, amely vényes uton való megnyilatkozása uralomra jutatta a demok- a legnagyobb csendben kikiáltották az önálló baszk állaaa államok között elkerülhetetlen feszültséget hozott ratikus csoportok jelöltjeit, az úgynevezett népfronti kormányt. mot. Államtővé egy Lecuba nevü baszk vezetőt választottak meg, aki mindjárt ki is nevezte az első baszk kormányt.
létre, amely valószínűleg fo'xozódni fog.
Ez ellen a törvényesen megválasztott kormány ellen aztán
felkelők térfoglalása természetesen halált jelent erre az
A kongresszus megállapítja továbbá, hogy a Nép- fellázadt a hatalmi pozíciót féltő katonacsoport és ez véres Aalakulásra
is, mert Franco tábornok az ország egységének
szövetség reformjára vonatkozó eddig ismertté vált polgárháború kirobbanására vezetett, miután a harcoló telek kormánycélkitüzésével
jön."
kijelentések egyáltalán nem ia említik meg a nemzeti- egyforma erőseknek látszottak kezdetben. Egyfelől a szabadságát féltő népréteg lelkeBÜltsége a szabaddá tett, önrendel
ségi problémát.
Eltekintve a Madrid elestét bejósoló kis időszáncitásA nemzetiségi kérdés azokhoz a problémáihoz kezési jogot kapott kisebbségekkel, másfelől a haditechnika beli tévedéstől, kénytelenek vagyunk egy kis felvilágosítástartozik, amelyeknek megoldása a békét és a háborút, minden fortélyában jártas tisztikar és a rendelkezésre álló sal is szolgálni arra vonatkozólag, bogy miért nem szabad
idegen légió és színes, tehát nem spanyol csapatok állanak nekünk olyan nagyon sikraszállni Francoért. Mindenek előtt
egéaz Európa sorsát dönti el.
szemben. A harc kimenetele nem miránk tartozik. tudnunk kell, hogy Spanyolország nem volt egységes nemHa azt akaijuk. hogy a Népszövetség a maga egymással
nem szállunk Bikra egyik győzelméért Bem. Mi csak fel- zeti állam. A sok egyéb baj mellett ennek a fendulis berenfeladatának megfelelhessen, bogy a bókét megvédje Mi
a kérdést, miután annak Európát dúló hullámai a dezésű államnak mindig megvoltak a maga kiaebbségi probes bizloaltsa, ugy rövidesen meg kell találnia a nemzet- említjük
Bzük világunkba is behatoltak ugy annyira, hogy minden lémái is.
klseboségi problémának olyan megoldását, amely aa mi
kérdés végső konklúziója a spanyol jobb- és
európai nemzetiségek legelemibb életjogait biztosítja. társadalmi
baloldal iránti szinpatia lett. Megyénk katolikus viszonyai
Már a közeljövőben szükségessé válik majd a
nagyon természetes, hogy nálunk csak a katolikus
kisebbségi szerződések nemzetkisebbségi rendelkezései- között
hang a mérvadó, mégpedig a katolicizmusnak az a hangja,
nek a kongresszus számos határozata ér elmében való mely az igazi krisztusi szeretet szemszögéből nézi az eseÉ*R*T*E»S«I*T«É«S
felülvizsgálata, ezek slapján megjavítása és emellett ményeket.
Erre nézve álljon itt a budapesti „Korunk szava"
hatékony eljárási szabályzat biztosítása.
cimü katolikus folyóiratból egy szemelvény, mely egyben a
Tisztelettel értesítem a n. b. vevőA nemzetkisebbségl kongresszus ez okból, 40 millió mi véleményünknek is megfelel.
közönséget, begy Mercurea-Ciuc on, a

A Nemzeti Parasztpárt sorozatot kormány fi tárgyaláson a három tagu táblai tanácsban véleménybuktató nagygyűlései folytatódnak. Október 18 áneltérés tánrdván, as Ugy október 10-én az őt tagra
Bukarestben, október 25 in pedig Klsenevben készül- kiegészített táblai tanács elé került ujabb tirgvanek nagyszabású demonstrációra.
lásra, hol Gyárfás Elemér védő a kultusatörvény,

Jalabfly Elemér határozati javaslata az európai
nemzetMbségek XII-it kooipmáii.

turópai ember nevében, a leghatározottabban azt a
követelést állítja fel, hogy a Népszövetség reformja
ne mellőzze el a nemzetkisebbségl kérdist.
A nemzetkisebbségi kongresszus különösen kihangsúlyozza azt a vélemányét, hogy a Népszövetség
kezesBégl kötelezettségét a népszövetségi alapokmányba
kell beépíteni, mág pedig aa összes európai kisebbségekre kiterjesztve.
A népszövetségi alapokmányban ekkép lefektetett feladatoknak keresztülvitele érdekében egy, ugy >ncsak alapokmányilag létesítendő állandó bizottság
bizassék meg a nemzetkisebbségi jogok ellenőrzésével,
panaszoknak eifogadásával és megvizsgálásával, valamint azzal, hogy a NépBzöve'.ség elé indítványokat
terjeszthessen éa vélemenyeket adjoa.
A nemzatkisebbségl kongresszus elvárja, hogy a
reformjavaslatok megvizsgálásánál a kisebbségi védelmet illetőleg, mint az európti kisebbségeknek egyetlen
átfogó szervezete, megballgattaBaék és szakértőt ént a
munkálatokba bevonassék.

Felmentette a tarp-mnresi tábla
a hatosa& elleni eröszai miatt elitélt
Székely Árpái plébánost.
Bezldul-Nou Odorheiu-megvel községben sajnálatos öaBzeütközéB t'irtént.
Todoran
Iuon gör. kath. lelkész, aki aa 1934 évi belratásoknál
az állami iskola igazgatóját helyettezllette, az iskola
anyakönyvébe önkényesen görög katholllusoknak vezette be azokat az állami anyakönyv Bzerint római
katholikus gyermekeket, akikről neki az volt az egyéni
vélemény», hogy valamelyik ői?züiője román Bzármazá u lehetett B ezeket a gyermekeket Baját hittanóráira kényszeritette.
Székely Árpád plebánoa hosstu hónapokon kereastOl hasztalanul Igyekezett a tőle törvénytelenül
elvett gyermekeket visszaszerezni, e tárgyban benyújtott kéréseire a tanév folyamán sem az állami Iskola
igazgatójától aem a revizortól érdemlegez választ nem
kapott s Igy 1935 évi mâjuţ hó 21 én, midőn ugyanabban az órában az állami ldkola egyik tantermében
a plébános, másik tantermében pedig Todoran Iuon
gör. kath. ielkéaz tartott hittanórát, bement az u'óbbl
tanterembe, kézen fogta az ott talált Farkas D ;nes
római katholikus gyermeket s átvitte a eaját hittan
érájára.
Noha a revizor utólag 1935 Ivi julius bó 8 ás
3375—1935. saámo iratában a plébánosnak idott Igazai
s kimondta, hogy az állami Bnyakönyv Bzerint római
kathollkna vBllásu gyermekek nem vezényelhelők ki a
görög katholikus hittanórára, an ügyészség mégis eljárást indított Todoran Inon gör. kath. lelkész feljelentése folytán Bzékely Árpád B zldul-Nou I p'ebácos

ellen s az odorbeiu-i törvényszék öt hatóság elleni
erőszak miatt az 1914 évi XL. t. c. 2. §-a alapját
egy havi börtönre és tekintélyes pénzbüntetésre
ítélte.

Bzékely Árpád felebbezéBe folytán az Bgy a targumnresl tábla elé került október hó 6 án, melyen t

plebáaoat moat Gyárfás Elemér szenátor képvisalta.

„Az igazságot eltakaró jelszavak sorompóba állitják a
szélsőségeket. Már régen nem Moszkva a hordozója a
spanyol irtdháborunak, hanem a többi különböző világnézetű kültöldi szélsőségek, akik kormányuk mögé bújva
szolgáltatják fokozódó mennyiségekben a technikai eszközöket az ellentáborok számára egymás legyilkolására.
Francia kommunista milicia, angol önkéntesek tekintélyes
száma, ír kékingesek tolyton tokozódó számban folytatják
a spanyolokkal és a spanyolok ellen a közvélemény által
megtévesztve egyénileg hősi küzdelmüket a szerintük a
világ sorsát eldöntő, most vagy soha aktuális, megtévesztő
jelszavakért.
A madridi kormány mögött a harc kezdetén ott állott
érzelmileg és tényleg mondhatni zárt sorokban két és tél
millió szervezett és másfél millió be nem szervezett munkás. Kétségtelen, hogy a madridi kormányt és a választás
után mögötte álló parlamentet a tőkések esztelen és embertelen represszáliái toborozták össze felborítva az előzetesen az országban kedvezően alakuló hangulatot. Most a
szerencsétlen körülmények sorozata következett. A baloldali kormány gyöngének mutatkozott. Bal és jobboldali
szervezetek gyilkos, tenorisztikus cselekedetekre ragadtatták magukat. A rendet és a kenyerüket nem indokolatlanul féltő katonatisztek lázadást szerveztek, amelynek
letörésére B kormány felfegyverezte az uccát. Az ucca
nyomása Blatt kedvez a kormány mindinkább a szélsőséges elemeknek. Ez a tény viszont mindig több komoly
elemet vonz a burgosi táborba. A madridi kormány mögött
azonban még mindig ott áll falanxként az elkeseredett
munkásság, mely a kormánymilicia zömét képezi.
Már most, hogy lehet egyfelől, nemzet azok nélkül,
akik keze munkáján épül tel a népek jóléte és minden
gazdagsága, XIII. Leo Rerum Novaruma értelmében ?
Viszont az is igaz, hngy hol van a nemzet, amelynek
hiányzik a feje, intelligenciája, hivatott irányítója ? Azonban ott, ahol a munkáskéz annyira eltávolodhatott a
hivatott vezetők zömétől, sohasem az egyszerű és veze
tésre szoruló munkás-elem a bűnös, a hibás, hanem a
dolog természeténél fogva mindig a tanult és vezetésre
hivatott elem A propaganda éa az izgatás is csak ürügy,
kifogás, mert az csak abban az esetben talál kedvező
talajra, ha amúgy ÍB parázslik a lelkekben a jogos elégedetlenség heve. Igy bontakozik ki a helyzet tragikuma,
egyfelől egy elkeseredett s mi tagadás, legalább ia lélektanilag indokolt, sőt talán a külső jognak ia többé-kevésbé
megtelelő küzdelem folyik a veszélyeztetettnek hit létminimumért, megélhetésért és emberségesebb jövőért. Másfelől a veszélyeztetett közrend és államélet sorakoztatja az
ellentáborba az erre jogosan törekvő hazafiakat.
Szenny, piszok, salak van itt is, ott is. Egyfelől a
már minden emberi mivoltukból kivetkőztetett egyének
kilengései, másfelől aok kétes származású tSkemegsegités,
sok olyan egyén, aki most a nemzeti lobogó alatt akarna
ismét beleevezni a spanyol közélet éa közéleti befolyáa
porondjára. A kegyetlenkedések mindkét részről tolynak.
A kölcsönös represBzáliák között hiába várunk arra a
bizonyos okosra, akiről mondják, hogy engedni szokott.
Ily körülmények között valóban csak egy lehet a keresztény feladat, imádkozni a békéért, a harc gyors befejezéséért, a szociális igazság győzelméért. Ha lehetséges,
győzők és legyőzöttek nélkül álljon helyre a béke, egyesüljön ismét a spanyol nemzet, keletkezhetnék ismét a
nép egészében igazi nemzeti érzés és támadjon fel újra a
köloaönöa bizalommal együtt a hit, a szeretet, a vállú és

Bulevsrdul Reg. Ferdinánd 8. sz. alatt
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(a Dr. Z ^ r i á s Manó nr bázában)
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nyitottam. Pontos kiszolgálás
ÓB olosó szabott árak I — A n. b.
vevőközönség szíves pártfogását kéri

I Balázs Ferenc, kereskedő.
1-3

Ne mulassza el senki iparigazolványát
és munkakönyvét becserélni.
Kaptuk és közreadjuk az alábbi felhívást:
Miután mind BŰrübben jönnek hozzám értesítések, hogy
a kisiparosok
és munkások egy része, a kölségekre és a sok utánjárásra
való tekintettel nem akarja az iparigazolványt vagy munkakönyvet becserélni, ezúton is figyelmeztetem az érdekelt
kisiparosokat és munkásokat, hogy az iparigazolványok éa
munkakönyvek becserélését nehogy elmulasszák, mivel a tőivény Bzerint ezesetben idevonatkozó szerzett jogaikat elveszítik.
Ezúton is közlöm, hogy mindent elkövettünk, bogy a
kérdéses ipari okmányok becserélése egyszerűbb és kevesebb költséggel járó módon történjék. Részletes beadványainkkal azonban csak annyit ériünk el, hogy a tauoncbizonyitvány mellékelésétől mentesítették az iparosokat.
Ha valamely okmány október hó 30-ig nem lenne beszerezlielő, akkor azt becsatolni később ÍB lehet, de a kérést
a a rendelkezésre álló mellékleteket október hó 3U-ig feltétlenül be kell nyújtani.
AZ iparengedélyek és munkakönyvek becserélésével
kapcsolatosan részletes felvilágosítással szolgálnak a munkakamarák és azok fiókjai.
Kérem az összes lapok szerkesztőségét, szíveskedjenek
e közleményt átvenni.
S Z A B Ó B É N I képviselő,
a felszámolás alatt álló ipartestület elnöke.

I
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Ugyanott késnftlnek mindení e m t >61 kalapok •isAreadft
anyag hoHáadáaával. Kalapok
Italekltása a legrövidebb idő alatt.
Mercurea-Ciuc, I. O. Bratlanu (Qlmiánlnm)-nooa IM. ea., a Sörháa közelében.
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Apróságok.

Helyi laptársunk .Figyelője" legutóbb .Bujtogatás"
cimii vezércikkében válaszol
a megjegyzéseinkre,
amelyek Ferencz Gyárfás aláírásával jelentek meg mult számunkban és szóltak annak a rosszindulata, meggyepesedett,
állandóan a leglehetetlenebb haz afini bánatot játszd .közvéleménynek", amely a kisebbségi njságirószervezet helyi megmozdulása mellett sem tudott anélkül elhaladni, hogy beie
ne rngjon abba. Onnan a Hevederből, a .rugatóia* és a
.Braedt-virsli" csodálatos világából született meg ugy a
.felülről" nézett ujságiró-est provokáló piszkálódása, mint a
mostani „Bujtogatás" cimü irásmünek egészen alacsony
hangú vagdalkozáaa, képzelődése és fogadatlan prókátorkodáaa.
— Hagyjunk csak békét annak elbírálásában, hogy ki
tud itt írni, ki mire képes. Ne fölényeskedjünk. Maradjunk
caak nyugodtak. Ne kapkodjnnk olyan kétségbeesetten a
gyomorgörcstől egészen a spanyol harcterekig minden szalmaszál után. — Ne személyeskedjünk és ne legyünk olyan
bátor karakterek amikor testvért kell szúrni. Hagyjuk ezt a
támadó lendületet azokra a területekre, ahol az utóbbi időben olyan hangtalanok lettünk.
Mi nem kicsinyelnénk le Ferencz Gyárfást. Az fl tolla
használt annyit a fajának, az fl látása látja annyira józanul
vármegyéjének nagy vergődését, az 0 haladó irányt képviselő
éa népünk számára ntakat kereső újságíró munkája van
olyan becsületes, jószándéku és igaz székely szívből fakadó,
mint bárkié, aki ebben a vármegyében fajának mentésére
kötelezte el magát.
*

*

•

A külföldi hírszolgálati irodák jelentései szerint csodálatos idő uralkodik Jugoszláviában. Banjaluka és környékén óriási havazás állott be. Egyes helyeken a hóréteg
meghaladja az egy métert. Ugyanakkor Podgoricza mellett
a Szkutari tó felszíne 3 métert emelkedett az utóbbi napok
esőzései következtében. A tókörnyéki falvak elmenekültek
az áradás elOI. 220 ház víz alatt van. A Drina folyó Visegrád közelében kiáradt s egy három millió lej értékű faraklárt ragadtak magnkkal a hullámok.
Ezzel szemben az ország másik felében valóságos
nyári időjárás uralkodik. Egyik ialuban ebben az évben már
kétszer adtak termést a fák.
Ugy látszik nemcsak az emberek, hánem az időjárás is
megbolondul lassan.

Szentimrei Jenó kalotaszegi balladája:
a „Os&ki biró lánya".

'

*

Szentmisszió!
Ai októberi sientmlssiió Borrendje:
Október 18-25.

Október 18 (vasárnap): Délelőtt 10 érakor a szentmissziót megnyitó ssentmlBe és ssentbeBséd.
Este 6 órakor októberi ájtatosság és missziós szentbeszéd.
Október 19, 20 (hétfőn,

kedden): Reggel 8 órakor

Bzentmlae a utána rövid szentbeszéd.
Este 6 órakor októberi ájtatosság és mlsBsIós Bsentbeazéd.

8 órakor szentbeszéd külön a leányoknak.

Október 21-én (szerdán):

Délelőtt 9 órakor ünne-

pélyea gyászmise aa egyliáakösség halottjaiért,
utána rövid szentbeszéd.
Este 6 órakor októberi ájtatosság, nyilvános bocsánatkérés, mlsszlóB szentbeszéd.

A .Csáki biró láoyá'-t székelyföldi kőrútján folyó
hó 13 án kedden matatták be városunkban.
Szentlmrelnek ea a dramatizált nép balladája 9 órakor szentbeszéd ktllőn a legény ifjúságnak.
külön esemény as erdélyi városokban, ahol mQaoron van.Október 22-én (osütőrtőkön): Reggel 8 érakor saentmlse, rövid szentbeszéd.
Kalotaszeg... Messze földön híre van ennek a
vidéknek, melynek lakéi mint „falud művészek' járják Délután 4 órakor a gyermekek megáldása.
a világot.
Este 6 órakor októberi ájtatoBság és missziós szentKalotaszeg festői népviselete, szokásai valamint
beszéd.
népművészete, mint a falu örök Bzép tulajdona kerül
8ll 1 órakor külön szentbeszéd
férfiaknak.
tek feldolgozásra Bzentlmrei balladájában.
Október
23-án
(pénteken):
Reggel
8 órakor ssentmlsa
H) Szenllmrelnél az alap gondolat a népi sajáés rövid Baentbeszéd.
tosság, a nép lelkéből fakadt mUvéBzet és Bsokáaaloak
megörökítése volt, ugy felbecsülhetetlen munkát vég- Este 6 órakor a missziós keresst megáldása, októberi ájtatosság és mlBBziós szentbeszéd.
sett, amit nemcsak színművészeti szempontból kell
8'i 1 órakor külön szentbeszód fórűaknak.
elbiráljuok.

. A n y a n y e l v ü n k é r t . " Amióta a magyarkodás olyan
tene dühvel folyik ott kint a Hevederben, egyre-másra jeA földmlves szInéBzegyflttes szerepeltetése Bzinlennek meg a nyelvnemesitő figyelmeztetések. Nyesik, rágják, metélik az idegenszerűségeket a mi édes anyanyelvünk- pompás viseletűkben csak ktrate annak az értéknek,
ről a népünk sorsáért aggódó honfiak s valósággal belekény- amit ápolni, fejleszteni és menteni kell az elkallódásíól.
Sientlmrel „Csáki biró lánya" a városi mesterszerítenek minket is a nyelvvédelembe. Régi éa helyes szabálya az nemcsak a magyar, de mindenféle nyelvnek, hogy kélt hatásoktól mentesen, a fala valódi arculatát adja.
BZ idegen szavak használatát lehetőleg el keli kerülni. l)e Népszínművekhez hasonló és avval a különös erővel
ha már elkerülhetetlen az idegen szavak és kifejezések hasz- hat, mint amltor azt érezzük, hogy aa a valami a
nálata, akkor használjuk fiket helyesen. Fl. „panem et miénk, be'őlűnk való.
eircen-ses", mert igy zugá azt hajdan a római csőcselék
A .Csáki biró lánya" című balladájával Szentéa nem igy, rimesitve: „panem et circensem". Az egészből imrei egy szükségszerű utat mutat, amit követni kell.
pedig a tanulság a jó magyar közmondás, hogy Akinek Követni kell azért, mert még mindég vannak helyek,
szépségek, szokások és őserőtől duzzadó költészet,
vaj van a fején, ne álljon a napra.
*

•-ik tiiai.

LAPOK

Október 24-én (szombaton): Reggel 8 órakor Bzentmiae éa rövid szentbeszéd.
Este 6 érakor októberi ájtatosság, mlssslós szentbeszéd. Utána éjjeli Szentség-imádás, közben
9 órakor külön BzentbeBzed a férfiaknak. Éjjel
közös nagy gyóntatás a vecsernye végétől.

Október 25 én (Krisztus Király Vasarnapján):
Rjggeti 8 órás és deleiéit 10 órás szentmiséken
közös szentáldozás, missziós szentbeszéd; engesztelés.

Délután 5 órakor: Qyertyáa nagy körmenet, az
OltáriBsentséggel, litánia, pápai áldás, „Te-Danm*.
melyek a néplélek feltárásával, a fa'u népművészetén
keresztül jutnak műveltségűknek arra a színvonalára,
Tajékostató.
amit megérdemelnek.
1. Nagyon fontoa, hogy minden családban legalább
Éi ha már itt tarlónk, nem lesz érdektelen ha egy felnőtt tag résat vegyen az elaő vasárnapi BBentegyet-mást e'mondunk a kalotaszegiekről.
beBBédekeD, meit a tudnivalókat akkor hirdetjük.
Mostoha fi.l ók a te-mfazetnek, akik a fala ha2. A betegeket éa mozgásképtelen öregeket 23 án
tárában levő földhozamból nem tadaak megélni. A falu estig a plébánián okvetlenül (név, ucca, házszám) be
egyharmad része sem tudja megkeresni kenyerét a kell jelenteni.
földből, ngy bogy más megélhetési lehetőséget kellett
3. Kéljük a kedves híveket, hogy a szantmlsszlóra
teremtsenek, amit különös adottságuknál fogva meg is vonatkozó dolgokat közöljék a tájékozatlanokkal.
találtak.
4. A plébánia minden ssemélyes érdeklődésre
A férfi ik valósággal faragé mUvéxzek. Idegenbe BziveBen ad eligazítást.

A joseni-i i gyergyóalfalusi) közbirtokosságot B millió
lej adóval sújtotta Stoianoviciu pénzügyi lőellenőr. Indok :
1922—28 évekten a „Besztercze-Naszódi Fakitermelő li. T.°
utján 44 milliót meghaladó faértéket termeltek ki éB nem
tizeitek adut. Egy pillanatra érdemes megállani a horibilis
adókivetésnél, melyet már számtalan pénzügyi ember megpróbált 1928 óta s minden egyes esetben arra a meggyőződésre jutott, hogy nincs jogi alapja a kivetésnek.
A joseni-i (gyergyóalfalusi) közbirtokosság öszvagyonát meghaladó adóügyben beadott felebbezés adatai szerint
a vagyonközösség tagjai, szabályszerű közgyűlési határozat sohasem kész munkával indu'nak, csak Bzerszámilkat
6. A róm. kath. plébánia hivatal mély tisztelettel
alapján, még 1906-ban szerződést kötöttek Pallós Ármin viszik magukka', hol mlrd-tn előiet'-s beosztás vagy
fakereskedOvel, miszerint a kitermelésre alkalmas öszfaanya- mintázás nélkül faragják szebbnél-szebb éB művészies kér mindenkit, hogy a maga hatáskörében a szentmisszió idején (október 18—25-lg) mindenki segítségére
guk telét eladják neki. Pallós a nevére szóló szerződést mintáikat.
legyen hozzátartozóinak, alantasainak stb. abban a lelki
nyomban a .Besztercze-Naszódi* cégre ruházta át.
^BBSonyaik naponta 7—8 méter vásznat is sző- megujuláaban, amelyre mindenkinek szttkBége van B
A közvetítés utján létrejött szerződést a magyar töld- nek. Olt fejlesztették Iparrá a népművészeti m u n k á t , amely CBupán az egyén, a család és társadalom felmivelésügyi miniszter 22 éves kitermelési határidóvel 1908- hogy aztán kereskedelmi cikk lehessen belőle. És javítását célozza.
ban hagyta jóvá. Eszerint a vételár 1919-ig 3 egyenlő rész- mindezek dacára, hogy a világot járják, életűk mentes
Bok függ attól, hogy a város kathollkus közönletben fizetendő s a közbirtokosság tagjai között, az e célra minden idegen befo'yástól. Kitartóan ragaszkodnak sége megérti-e moat az Anyaszentegyház és — saját
válaaztott bizottság utján — felosztandó.
hagyományaikhoz.
jó lelkiismerete blvó szavát I?
Ezeknek az embereknek aa életéből merítette
Ezeket a pontokat szószerint hajtotta végre cég és
A kedvező Idő eaetén megtartandó körmenet
tárnáját
as
Író,
hogy
ugyancsak
velük
Ismételtesse
a
közbirtokosság egyaránt. Tehát az aranykoronában milliókra
utja: a Ferdinánd klrály-uton a Hirsch szanatóriumig,
rugó értékbfll egyetlen bani sem folyt be a közbirtokosság festett világ színfalai között.
innen fel a kaszárnyáig; a kaszárnyától le a KórháaA szereplők öntudatos éB természetes játékát a accán a vasul felé s a Borvlz-uccán át vlssa a temppénztárába. Viszont a vételár ntán, az akkor érvényben levő
magyar adótörvény alapján, az összes illetékeket és adókat hiúság ördögétől fűtött cselekmények és azok kihatásai lomhoz. Ésen útvonalon lakó hivőket kérjük, hogy
uralják, Bzlnezve a népi szokások hatásos ÓB Jóleső ablakaikat kivilágítani szíveskedjenek.
lerótták.
Gyertyát a templom előtt fognak árusítani.
A tulajdonképpeni üzemtervszerü erdőkitermelést 1922- jelenetel, táncok éa énekek amiben a fala lelkét éa
ben kezdte meg a cég s 1928-ban már be is fejezte. Hat sslve dobbanását érestűk.
Hóm. kath. plébánia.
A festői ruhás lányok és gyermekek kalotaszegi
éven át senkinek sem jutott eszébe megbolygatni az ügyet.
Amikor a szóbanforgó területről az ntolsó szál fát is elszál- népviseletükben — nekünk — szemkápráztatóak voltak.
Szemelvények.
Oóbé.
lította a cég, skkor „ébredtek" fel a pénzügyi körök és
Gróf Majlátb püspök első utja a székelyeknél. —
kezdtek nyomozáshoz. Amint fennebb emiitettük eredménytelenül.
A város legforgalmasabb helyén e l a d ó egy Dr. Prohászka Ottokár Ciuomegyóben. — .4 maj'eremeletes kűháa, amely á>l 11 azoba és 1 üzlet lingi tragédia. — A „Snánoiá'-ról némely megNéhány héttel ezelótt Stoianoviciu főellenőr tudomást
helyiségből, nagy udvarral. Érdeklődni lehet Dávid rovó szavak. — Nikita királlyá kiáltása — P. Paál
szerzett, hogy a vagyonközösség a tg.-muresi táblánál kisaÁrpád- vagy Andornál.
3—í Kapisztrán ciuosumuleui zárdafőnők feljegyzései
játitott területei értékének felemelése céljából pert tett
tükrében.
tolyamatba. Vizsgálat tárgyává tette a dolgot s az iratcsoA mai Ideges nyugtalan, gondterbes világban
móban fekvfl szakértői vélemények alapján állapította meg és A targu-muresi kereskedelmi és iparvalósággal testi éB lelki orvosszer, ha régi események,
rótta ki a kibírhatatlan és a pénzügyi körök szerint ia jogkamara közleményei.
feljegyzések őszinte leírását olvasBnk. Egy-egy egyháztalan adót.
község házi történelmében való tallózgatás sok esetben
Értesítés az iparengedély kioaerélétével kapJelen pillanatban tehát nagy segítségre szorul a josenii
mélyen megható, többször felüdítő, néha mosolyt faközbirtokosság. Közös érdek a josenii közbirtokosság meg- csolatban : Mindazon Iparosok, akik a cégjegyzés alkasztó, különösen akkor, ha krónlkalrójának megvolt
védése. Tehát hassanak oda az illetékes tényezők, hogy a kalmával eredeti Iparengedélyüket adták be a céghivatalhoz és most kl kell cseréljék az Iparengedélyt minden történésre, eseményre a maga, véka alá nem
község megfelelő, ingyenes jogi védelemben részesüljön.
rejtett, Bsóklmondó véleménye.
*

*

*

Hivatalos helyről szerzett értesüléseink szerint Anghelescu közoktatásügyi miniszter egyik vezérfelügyelőjét megyénkbe küldte a túlságosan elszaporodott iskolapanaszok
kivizsgálása érdekében. Jelen pillanatban még nem tndjuk,
ki jön e célból megyénkbe. Kérjük azonban, hogy a közoktatásügyi törvény szigora szemelőtt tartása mellett, mely
kétségtelen szabadiskoláztatási jogot biztosit, vizsgálja ki a
panaszokat a megfeleld emberséges intézkedésekkel csillapitsa
le a felkavart kedélyeket
Szerény véleményünk szerint nem használ sem a szószon» értelmében vett iskola, sem az állam érdekeinek az,
aki „csak azért is megmutatom" jelszóval mondvacsinált
formaságokba akaszkodik bele s igy igyekszik elütni az
anyanyelv törvényben biztosított jogától a becsületes, kötelességét minden vonalon pontosan teljesítő kisebbségi állampolgárt

a Muikake marénál — a targu muresl Kereskedelmi és
Iparkamaráboa Intézett bélyegeB kéréssel és 17 lej
Alábbiakban a ciucsumuleui Szent Feranc-rendl
bé'ysg (postaköltség és hitelesítési bélyeg) beküldése zárda házi történelméből adunk néhány érdekes ssinmellett vlBBaakapják aa eredeti iparengedélyt.
foltot. A P. Paál Kapisztrán zárdafőnök feljegyzései— A folyó év augnsatns 12 én a Monitorai Oficialnek jóréaze igazán a békés, konssolldált világ derűjét
191. számában magjelent 1907. ssámu Dscret Rsgal hordozza magán éB sajátos egyéni megjegyséBel évszerint aa ÖBBses vállalatok vagy személyek, mint tizedek távlatából ls mosolyfakaaatóan hatnak.
éksseréBzek, órások, fogászok, fogtechnikusok, fogáSzenteljük mindjárt as elBŐ emlékezést Qróf Majszati cikkek lerakata, nemesfém olvasztó műhelyek, látb Gusztáv Károly püspök nrnak, a jóságos szeiidmelyek régi arany kereskedésével vagy feldolgozásával lelkü, Bsentéletű, aranyszívű főpásztornak, aki betegfoglalkosnak, kell rendelkezzenek egy átfűzött, lepe- ágyában sem szűnik meg hlvel lelkiüdvéért Bsttntelen
csételt és a Banca Naţionala által láttamozott regls- Imádkozni, egyházmegyéje ügyeivel törődni és apostoli
terrel, melybe aa összes eladási-vételi vagy feldolgo- lelkével hívei köst lenni. Negyven éve, hogy elfoglalta
zási műveletek beveaetendők.
a főpÓBztort trónt. Tele lelkesedéssel, hittel, bizaloméi I
Eseket a reglstereket a Basca Naţionala fogja Hogy micsoda munkabírással, Brról igyy Ír P. Paál
kladol. A kinyomtatandó mennyiség megállapíthatja háafőnök:
céljából, az érdekeltek aaonnal jelentsék be Igényeiket
— As erdélyi egyhásmegye uj főpásatort nyert
a Banca Naţionalafiókjainál, mert különben bünteté- Lönhart Ferenc püspöknek 1897 junius 28-án bekövetseknek tesslk kl magokat.
kezett halála alán, Ssikhelyl Majláth Guutáv Károly
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— Egy hónapot kapott a biztosító ügynök.
grófban, kl már elhunyt elődjének jogutódlással klne
KÜLÖNFÉLÉK.
vezett segédje volt. Hetedik gyermeke volt ai oly
Pál Mihály Sácdort, aa Első Erdélyi B ztosltó Társa— Meghalt Hook János Még csak mnlt szá- ság ügyaökét sikkasztásért egy hi'n'pl fogbázm Ítélték,
Momoru végétért Majláth György orsiágblrónak. A
strassburgl egyetemen jogász volt, midőn atyjának munkban emlékeztünk meg .Az élet könyvéiről, amit meri a rábízott pénzből 3480 lejjel nem tudott elgyászos és tragikus módon történt báláiéról értesült. az aranyszájú pap halálos ágyán Irt meg s ma már számo'nl.
Ei annyira hatott a gyenge lelkületű és vallásos fiatal-halál hírét kell tudtul adounk Hack J»no>, a mairvar
— Elitélt betörfi. Jtkab István Qhíorgheni-i
emberre, hogy felhagyva jogi tanulmányaival, a pap: nemzeti tanáct elnöke, folyó évi október bó 12 én hntörő már négyezer volt büntetve betöréaeB lopásért.
pályára lépeti és 1887 év október 7-én Simor bíboros hetvennyolc éven korában elhunyt, a budapeeti Pajor Ujxbban a Ridan Rudo f Cdkl Sándor, B^jta András
hercegprímás pappá szentelte. Született 1864 szept. azanatorlumban. Halálával egy küzdelmekben éa csaló- és Strul Ado foál elkövetett hotörésekért a helybeli
24 én, püspökké neveztetett ki 1897-ben. Isten tartsa dásokban megő-zült. az emberiség szenvedésrl iránt törvényszék 2 évi fogházra éa 10 évi jogveBitésre Ítélte.
meg az elárvult egyházmegye felvirágoztatására sokáig Imindig igazi kriBz'u<i szeretettel érezni tudó ember
— Verekedéaért 16 nap. To >der Ionescu és
el az élők sorából. Bir u-olsó éveit keserűvé Qeorge
Dinila blcazl gazdák a kaszáló miatt össze— A következő évben a pünkösdi bucBukat, mely költözött
tette
a
börtön,
Hock
János
még
sem
szűnt
meg
tovább
Bsokás szerint aa idén is népes volt, vallásos buzgalmn dolgozol az emberiség lelki nemesítésén. Ezt bizonyltja verekedtek Tepes Danlla éa Topllceanu George gazdafópásztorunk ünnepélyes bevonulásával tisztelte meg, moBt megjelent könyvéig. Hock Jinasnak voltak ellen- társaikkal. A törvényszék 15 napi elzárásra Ítélte őket.
püspökké szentelése után első Ízben. A megye tiszt- ségei IB, barátai is. Munkásságát bírálhatják azonban
— Karáosonyi kiállítás és vásár. A Katb.
viselő kara, élén Mlkó Bálint főispánnal, díszes ban- akármilyen oldalról, azt el kell Ismernie mindenkinek, Nőszövetség helyi tagozata és a Laányklub karácsonyi
dérium kíséretében a Nagyerdőn, a megye határánál hogy
fajának érdek elért mlndenlor a legőszintébb vásárral egybekötött kézimunka- és babaklállltást renfogadia. Az üdvözlő beszédet Becze Antal, a megye becsületességgel
a legodaadóbb szeretettel szállt dez, amely december közepétől körül-belül 5 napig
alispánja, a vaskoronarend tulajdonosa tartotta. Váró- «Ikra. Halála mélyÓBréBzvétet
keltett mindenkiben, kl lesz nyitva.
sunz kapujánál a papság neveben Murányi KUrnán Hock J ÍDOB munkásságát értékelni
— Házkutatások. Fórika Ágoston voslobeni
tudta.
főesperes üdvözölte. Innen a bandérium nagy kocBlsor
gazdánál egy bázlutatás eorán a csendőrség be nem
Dr. Borkovios Jóaaef orvo* szabadságáról jelentett
kiséreteben Somlyóra érkezett. A község végénél felfegyverre akadt.
állított díszkapunál a község nevében T. Madár Imre hazaérkezett és rendeléseit fo'yó hó 19 tői kezdődőleg
— S<eg?di F.-renc balani-1 lakósnál a csrndőraég
ny. megyei főjegyző fogadta, mely után az ünnepélye- ismét megkezdi.
— A helyi Iparos Nőegylet fo'yó évi októ- egy feljelentés alapján házkutatást trrlott. Fegyvert,
sen felöltözött szerzetes atyák a .Ecce Sacerdos Magnub" éneklése mellett vezették a püspök urat a kegy- ber hó 17 én este f J1 9 órai kezdettel tea-estélyt ren- gyujtófsinórt és dlnamitpatrocokat találtak. Az eljárás
templom főoltára elé készített lmazsamolylg, hol rövid deznek BZ Európi szálloda é<t irmében. A jótékonyságimindkét esetben megindult.
— Suhancok merénylete a vonat ellen.
ideig imádkozott, majd a számára kijelölt lakÓBzobát munkájáról mpgyeszerte híres egyesület támogatása mlnFo'yó bó 12 én a Racu' és Madaras közötti Bzakaszon
kínek kötelessége.
elfoglalta és fogadta a tiszteigőket.
— Pótvásár Frumoasa n. Frumoasa község ismeretlen tettesek Lőzáport (ulitotuk a Ezemélyvonat
— Pünkösd szombatján á:landóan gyóntatott a
főpásztor. A tanulóifjúságot a bérmálás szentségében előljárÓBága közhírré teszi, bogy fo'yó évi november ablakaira. A csendőrség megindította a ryomoráBt. A
részesítette. A processziút maga vezette a begyre ki, bó 9. és 10 nepjain pótállatvásárt, november hó 10-én feltevések Bi.rlnt a merényletet pásztori odó suharcok
követték el.
prédikált, délután a gimnázium ifjúsága uj zászlóját pedg kirakó vásárt tart.
Bzentelte fel és e mellett az Ifjúsághoz vallásos érzelmű,
— Tea estély. A reformálna Nőszövetség hely'
— Betörés Barnava-ban. D mater Mihály
de egyszeremtnd hazafias jellegű beszédet ls tartott. tagozata vasárnap, azaz oktebvr bó 18 án este 6 órai és Pdler barzaval lakó>ok betörtek Sírik Adám üzleAz esti érákban a tanuló lfjustg által faklyásmenet kezdettel rendezi meg elBŐ tea-estélyét az „Európa" tébe a onnan sok holmit elloptak, A ciendőrség a
és üdvözlő szónoklattal tiszteltetett meg a leereszkedő éttermében. Tekintettel arra, ho?y a n. é. közönréc tetteseket letartóztatta.
és nyájas főpásztor. PdnkÖBd napján a szentbeszédet mindig sziveBen látogatta ezen családlasan rendezett
— Megverték a rendőrt. Bijkó Ignác és
Bzintén maga a főpásztor tartotta.
tea-estélyeket, ezu'on is kéri szíves pártfozását éa aki Köllő Jízsff gheorgbenl-l lat ósok részegen megtámadIlyen fáradhatatlan tevékenység mellett arra ls egy kellemes estét akar tölteni jó bliffj éa talp alá ták az őket rendre Intő Ru'ul Gr'gorle rendőrt éB uiy
időt Bzakltott a főpásztor, hogy az evenklnt julius hó- való zene mellett — milyról a háziasszony ok gondos- megverték, hogy az onosi látlelet szerint Férűlesei
ban tartani szokott papi, tanári és tanitói lelki szent- kodnak — az ott letyen.
14 n»pon tul gyógjulnak. Az e'járáa a támadók ellen
gyakonatokon rendszeresen réBitvegyen. Országos hirtt,
— Figyelmeztetés A ptazűgyigazgatócág tudo-meglndu't.
kiváló egyházszónokokat kért fel szenibeszédek tartá- mására hozaa az autótulajdonosoknak, hoirv a pénzügyElitélték a verekedőt Tankó Karoly ghlBára. Sikerült többek között Dr. Prohaszka 0.tokár, miniszter 1936 évi október hó 2 áo kelt 204949 sz'mu meai —
megverte Tankó htvánnét. 5 n»pl elzárás
akkori esztergomi lelkeszt, a későbbi lángsza\u püs- "«îndelete értelmiben tartozásaikat, ame'yet az októberi éa 500iraeda
lej pénzbírságra Ítélték.
pököt ls 1901-ben megnyernia. Erről így emlékezik ávnegyrdre, a törvény szerint n'őre és legkésőbb októBirséKok erdőkihágásért György Lajos
meg P. Paál Kapisztrán néhai házfőnök:
ber hó 1-lg kellett vo'na kifi essenek — kifizethetik bazeu—
i gazda 3 darab fát jogtalanul kivágott. 3000 lej
— Püspök ur Őméltósága költségén, mint az az- 1936 évi november hó 1-lg befejezőleg — ugy, bogy pínzbirsággai
sújtották.
előtti években, ugy az idén is megtartattak a lelki büntetést nem alkalmaznak. Akik azonban erre az utoló
—
Szennyes
litván armasnnl-l lakós 4 szál fát
kivételes
Időpontra
—
batáridőre
sem
fizetik
meg,
szentgyakorlatok a tanárok, tanitók, valamint a papok
vágott ki engedély nélkül. 2000 lej birságra ítélték.
raszére. A tanárok és tanitók exhortatora P. Schlick meg lesznek bünte*ve.
Százearez nyeremény aa osztalysorsjatek
jezoolta atya volt Kalocsáról. A lelkészeké Dr. Pro— Táncos tea-est. A C. 8 C sportegylet jég
háazka Ottokár esztergomi lelkész. A p pi szentgyakor- korongütő szakosztálya fo'yó évi október hó 24Ín haaasan. Az állami o^ztály'orrjáták folyó évi októlatokon e Borok irója ia réBzt vett. Elmondhatja, hogy Bzombaton este 9 órai kezdettel, a Buenresti szálloda b'-r hó 15 én megtartott húzásán a 34034 acámu sorssoha o;y magasztos eBzmékben, kifejezésekben gazdag éttermében tánccal egybe*ötölt tea-estet rendez. A jegy százezer lejt ry rt. A sorsjegyet a Btnca Roés remek beszédeket nem hallott, mint minőket Dr. zenét Vass Qáza újonnan szerződtetett hírneves jazz mana de Com^rt helyi kirendeltsége adta el ée ab^ól
Prohászka három napon át előadott. Száznál többen zenekara fogja szolgáltáéi. A szakosztály vezetősége 2 negyedrész A'cdkon, két n'gyedrész pedig Falcaikon
vettünk réBzt a lelkigyakorlatokon, de nem volt egyén, esu on is felkéri városunk éa vidékének sportkedvelő van. A nyereményeket F^rencz Gyárfás hlrlipiró, a
aki a legnagyobbfigyelemmel ne adózott volna az közönségét, hoty tömeges megjelenésével segítse elő B.nct Rimana di Comert helyi megbizoltja fiietl ki.
érdemes Bzónoknak.
a Bzako^ztá'y törekvéseit, mely szer'nt a csp»tnakuj
— Halalozás. Pál Lajos biríokos, 53 éves koráP. Paál házfőnök krónikáiban nem feledkezett egyenruhával való felszerelését határozta el, airlt csak ban, folyó évi október hó 15 én meghalt Toplitamog arról sem, hogy hangot adjon sajátos véleményé- a n. é. közönség szives pártfogásával képeB megvaló- C uc-oa.
nek, nem egyházi természetű ügyekben ia. Az 1889. sítani.
évben történt mayerllngl tragédiáról igy emlékezik meg:
— Aa iparosság figyelmébe. AMuikakamsra
Publicaţiune.
— Bz év első hónapja mély gyászt éa leverő c'usvármjgyel hivatala felhívja az iparlgazolványaikat
In ziua de 26 Octomvrie 1936 va avea loc licitaţie
kzomoruságot hozott namcBak a legalkotmányosabban kicserélő Iparossáe fi yelmát, hogy a már emiitett publică
pentru aprovizionarea de carne şi derivatele
uralkodó Bzeretett királyunkra éa családjára, hanem ira ok mailé okvetlenül mellékelni kell a munka
édes hazánkra ia, amennyiben egyszerre, mint a villám könyveket ls. Akik ezt eddig n^m szerezték m?g, azok date trupei Bat. 2 Pionieri de Munte.
Condijiunile se pot vedea zilnic la Batalion.
jött ama leverő bir, hogy hazánk és nemzetünk sorsát okvetlen kórjuk vissza attól a városi vagy főszolgabírói
szivén viselő éa közszeretetnek örvendő trónörökösünk hatóságtól, amely annak idején az Iparengedélyüket
Prefectura Judeţului Ciuc.
Rudolf főherceg január 30 áo reggel 7—8 óra között kiállította.
Serviciul Financiar.
mayerllngl kaatélyában öngyilkossá lett. Ez volt az
—
Tea
ezt.
A
Kath.
Nőszövetség
helyi
tagozata
Nr. 12 490-1936.
első hir. Kéáőbb a titok kipattant: agyonverték.
folyó évi november hó 14-én, szombatoi, nagyBzabátu
Mercurea-Ciuc, 12 Octomvrie 1936.
Az akkor sem népszerű pénzügyi hatóságokról tea-estet rerdez.
is megvolt a tudós háifónöknek a veleménye. Foga— Olosó balkáni kirándulás. Az Ipa'kamarák
Publicaţiune.
razsy Mihály püspök alapítványának illetékezését igy Szövetsége felh'vja afigyelmét a kereskedőknek és
Se aduce la cunoştinţă, că in ziua de 28 Octomteszi Bzóvá:
ipwroknak, hogy folyó évi október hó 26 — novem vrie 1936 ora 10, se va (ine licitaţie orală in localul
— 1882 március 23-án elhalt Fjgarassy Mihály bar hó 6 e között kirándulást rendez Konstantlnápo'y— Prefeclurei judeţului Ciuc, pentru vinderea următoarep'ispök Oaxaiencíája. Végrendeietileg 200 o. é. forintot Pireu, Athén. Bia'onlki—Ba'grád útvonalon. A kirán- lor obiecte:
hagjományozott örökös alapítványképpen a rendházunk, du'áson 'gen jutánvot főtételek mellett lehet részt
4 buc. sobe pentru cărbuni uzate.
a halála évfordu'óján tartandó ünnep ily «8 Bzentmisére. venni Bibebb feMláíco-ltást nj uit a következő c'm:
9 buc. sobe de tuciu.
Az örök világosság fényeskedjék neki 1 Ist BajnalaStai Camera de Comnrt sl de Iidastrle Iiterba'cinlea Bu
6 buc. foleliuri uzate.
panaszlom el, hogy aflnáncla még ezon ájtatos aia euresti, Srada Ca'matel 16 bis. Telefon 3 —04—86.
1 buc. canapea uzată
pitványra szánt tőkét sem kímélte meg az adótól:
— Felmentették a gheorghenl-i adópénz
3 buc. madrafe dc pat uzate.
20 forint illetékl dijat nem szégyenít as összegből előre tárnokot. Mindenit emlékseig még arra a nagyszi
1 buc. maşină de tipografie uzată.
levonni.
báau lopásra, amely a mult év folyamán a gheorghenl 1
1 buc. maşină de a(ă uzată de lot.
Nikitának, Montenegró fejedelmének királlyá va!ó adóhivatalnál történt. Eryik napról a másikra 311 eter
2 buc. mese uzate de tot.
kikiáltásáról a következő véleménnyel van a krónika lej tűnt el az adópánztár kasszájából s a hatóságok
3 buc. scaune uzate.
iró házfőnök:
azonnal őrizetbe vették Medve József pánztárnokot,
1 buc. cazan de baie uzat.
— Niklta, a fekete hegyek — Montenegró — akit a tett elkövetésével vádoltak, ugyancsak eljárást
Dacă la data specificată mai sus, licitaţie nu va
fejedelme, nagyzási vágytól űzetve, magát királlyá Indítottak Pina loan tisztviselő ellen, kl jelenleg a avea rezultat favorabil, se va (inea a doua, în ziua de
kláitatta kl, amit az európai u-alkodók is eiisnnrtek pénzügyminisztériumban teljesít Bzo'gálalot, valamint 4 Noemvrie 1936 ora 10, în acelaş loc.
Rmeu Caroél végrehajtó ellen ls Az ügy leg?u'yosabb
Ijy lesznek a kecskepásztorokból Is királyok I
Albert Iatvin. vádlottja Medve Jíasef adípénztáros volt, kit vizsgálati p. Prefect,
Dr. A. OŢETEA.
fogsában tartottnk mistanáig s szabs-d ábra helyezését
p. Şeful Serviciului,
m*g éh<ég'ztréjkkal sem udta kivívni. A mpókban
^
I
* iái
megtartott tárgva'áson aztán M dve József-t és tárBait
A. Csiszer.
rvlW »f f ff ff
a bíróság fe'mentette a vád és következmétyel a'ól s
ls helyezte az ártatlanul meghurcolt tl.zt Újonnan éptllt modern hán, a főgimnáziummal
5 Küküllömenti B O R » szabadlábra
vitelét.
azemben, november l-re ktadó. É-deklődni
flzv Ciedő Antalné-nál Top'tta C uc-oi lehet. 1—3
jj
llterenkiot 10 l e j h á z h o z
§
— Véres verekedés CiumBol ban. Rikaly
8'ndor és A1«'0' ciunanl legényk korcsmázáB
kKgben
K a Zöldfánál, M e r c n r e a Oiuo ban. H ö^e^enztek K'ráiy Mihállyal, ki fr-jpzffokliB1 hozzájukMeleg kádfürdő mD
i dennap Băile-Jigodin-on.
l
£ Ugyanott egy 1000 és egy 100 kgr -mos » litött. E s t e i é aztán m g rándáBul Király bevert»
H
d-^g
bliffi,
jó
zamatu
italok. O cié árak.
2
teljesen vas m é r l e g - e l a d ó .
? R)kaly Sándor ablakait. Rok-ily a cs»ndőrségra ment
feljelentést tenni s ott ÖBSzetalkozott Királlyal, kivel Antik bútorokat keresek megvételre.
megegyeztek és együtt el IB mentek. A-nlnt a község
Cim a kiadóhivatalban
házt natyt'rmén keresztül mnttk. Rokaly Sindor
Kareaek agy NY** éa egy két ló útin való kooslazánat. bicskával Királyt hazba szúrta. A gyilkos legényt le- &ót szobás, konyhAz lakást keresek, lehetőleg a
város központjában. Cim a kiadóhivatalban.
tartóztatták és átadták az ügyézzségnek.
Cim a kiadóhivatalban.
NyematoU Vákár kSnyvnyomdáiéban, üerevM-Olio

