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Helyzet-tisztázás. 
Bárhogy titkolják ia egyre nagyobb átok 

nak a száma, akik ugy látják, hogy ennek a 
népnek a jövőjéért folyó  küzdelme aok kívánni 
valót hagy maga után. 

Viszont a C-iiki Néplap mögött csoporto 
ault hivataloa álláspont hova tovább a leg-
méltóaágoaabb nyugalommal hirdeti éB álliijs, 
hogy ennél jobban, ennél ideáliaabban éa ered 
ményesebben életküzdelmet folytatni  nem 
lehet. 

Ugy látazik e tárgyban minket egyre na-
gyobb elvi éB eazmei azakadékok választanak 
el, amelyet azzal az abazo utisztikus hangnem 
ben tartott kritika-elfojlási  törekvésekkel még 
inkább áthidalhatatlanná vágnak. 

Engedtessék megjegyezni ennél a pontnál, 
hogy tudtunkkal a jelenlegi vesetóslg válasz-
tás u ján, tehát a többség akaratából Ql a 
helyén a az IstenkegyelmébAl való diktatúra 
még legfeljebb  a titkon óhajtott de már alig 
titkolható vágyak közé tartozik ceupán. 

Amennyiben laptársunk egyszerű privát 
vállalat volna jogosnak éreznök a megjegy-
zéseink felett  való érzékenykedést. Minthogy 
azonban ugy viaeli magát mintha a Magyar 
Pártnak hivataloa organuma éB egyedüli hite-
les szócsöve volna tudnia kell azt, hogy a 
nyilatkozatokért és akciókért, a megtett vagy 
elmulasztott kötelességekért állania kell min-
den kritikát, mert ezek nem képezik többé 
magánügyét neki. (Tudomásunk van arról, hogy 
ez ügyben megfelelő  helyen kérdörevonáB sót 
határidőhöz kötött Ígéretek ÍB történtek) 

Nem fogunk  megijedni „Figyelő" nek 
a „minden kestyüs vit&t" lezáró fenyegetéseitől. 

Legyen egészen nyugodt ezután ÍB hallatni 
fogjuk  szavunkat, véleményünket éa kritikai 
hangunkat. Hallatni fogjuk  éppen annyi elazánt-
sággal, gerirccel éB becsületességgel, mint 
eddig. 

Nekink nincsen személyekkel, pártokkal 
dolgunk. Mi meaaze személyeken és pártokon 
felül  az ügyet néztük és szolgáltuk tizennyolc 
esztendő alatt legalább annyi á'dozattal és 
bátorsággal, mint „túlfelől". 

Bem magunkat, sem az ügyet ugródeszkává 
felhasználni  nem engedtük soha. S ha a Caiki 
Néplsp által felsorakoztatott  kiitibai anyag 
mögött ilyenek találtattak, az nem volt köte-
kedés. Program volt az. S volt olyan idő, 
amikor még köztem éa Figyelő között azáz-
százalékoa volt az egyelértéa az iránt, hogy 
ki kell irtani innpn még a magvát íb annak, 
aki ennek a népnek nyomorúságán felfelé 
tornászik. Az ö álláspontja megváltozott. Mi 
pedig tovább álljuk ezt a poaztot még ha köte-
kedésnek nevezik is azt. 

örökélet kegyelmi eszközeivel; voltak többes, akik 
nem. Hiába fuuik  aa Ur elél: az 0 kezéből Indu'-
uik el, előbb-utóbb oda kell visszatérnünk. A páter 
ezekre Is gondolt: buzgón Imádkozott ér.ttk, a hivő 
sereggel egyetemben. 

A missziós bét vezetője P. LuMcs Manszvét, 
a híres miBBalónáriuB Ferences atya, vérmegyénk szü-
lötte volt, kinek gyönge testében rzlvbemarkolán dol-
gozik as erős lélek, a lelkeket ébresztő buzgó, önfel-
áldozó spostoll szelltm. — Há'ával gondo uok plébá-
nosunkra, hogy előkészítette a négy napokat és bogy 
elhozta páter Mtoszvéiot köiénk, a kitűnő páter Ka-
plBziránt P'dig a zsögödi (J godir) hívekhez. A hálás 
salvek Imádsága és áldó szeretete kiséri őket igehir-
dető, lélekmentő, apoa'o'i ntjutou. —t. 

kamarához  és kérjék,  hogy részükre  60 százalékos 
kedvezménnyel  október  hó 31-én a kézdiváaárhelyi 
(Tirgu-Secueso)  kiállításon  tenyészkosokat  vásá-
roljon. Tájékozásul  közöljük,  bogy azon a vidéken 
egy tenyész kos ára 800—1000 lejt  tesz ki. 

A juhtenyésztésről. 
Aa a sorozatoa közlemény, melyet a C<lkl L tpok 

u'óbbi időben a juhtenyésztés felkarolásáról  többek 
tollából hozott Illetve leközölt, megtette hatását, mert 
ujy a gazdák résééről komo y elhatározó lépések tör-
ténték, valamint a mezőgazdasági kamara olyan se-
gélyeidre határozta el mi-gá>, melyek alapját képez-
hetik a juhtenyésztés kösel Jövőben leendő fellendülé-
sének. 

ö ömmel tudatjuk, hogy a mezőgazdasági kamara 
vezetősége eihatáiozta, hogy 60 százalékos Begétyben 
fogja  részeMtenl pron gazdak vásárlásait, akik a Kézdl-
vásárhely (Targu S eu«sc) városban 1936 évi október 
hé 31-én tartandó tenyessállat kiállításon tenyéss-
kosokat vásárolnak. 

Itt van tehát BB alkalom, hogy régi racska juh 
ál omény unkát valódi cigája (berki ) kosokkal átkeresz-
tezzük. 

Az Idei évad Igas, hogy már előre haladt, de a 
cigája kos egyedUl a gyapjával meg tudja fiietnl  a 
telelés költségeit, mert egy cigája kos gvapjuja 240— 
260 lejt ér éa ennyi érő ssénát el nem fogyaBst. 

Viszont aat a kedvező -lkaimat, hogy 60 azáza-
lékos kedvezménnyel faj  ti zta t piállalot leheBBen 
beszerezni, elmulasztani nem BtBbad. 

Felhívjuk az összes Irgelőiársu'a'okat valamint 
a tehe'ősebb gazdáinkat, hogy 1936 évi október  28-ig 
legkésőbb  nyújtsák  be kéréseiket  a mezőgazdasági 

Ünnepély és öregdiák találkozó 
a róm. kat főgimnáziumban. 

Főgimnáziumunk az ifjúság  Védőszentjének 
tiszteletére, az uj intézet felavatásának  26 éves 
fordulóján,  november hó 8 án, vasárnap, öreg-
diák találkozóval egybekötött jubiláris Unnep-
Béget rendez. D jlelőtt 10 órakor szentmise leBz 
az intézet kápolnájában alkalmi azentbeazéddel, 
délután 6 órakor a tornacsarnokban gazdag 
műsoru ünnepély, beszéddel, Ady és Mécs-ver-
sekkel, gyönyörű ének- és zeneszámokkal; kői-
ben a diákok megjelenítik Qaraynak kedvea 
derűltségű Obsitos át. Műsor után barátságos, 
tetszéaazerinti vacsora az Európában. 

A több századoa somlyói intézet ifjú  utódja 
ia immár negyedszázadot hord a vállán. Ha 
sulyoa küzdelmeket állt ki az a régi, kijutott 
ezekből bőven a fiatal  utódoknak ia. De töret-
len erőben, a régi éa mély bizalommal rendü-
letlen áll és teljesiti nemes hivatását az uj 
idők sodrában. A 26 éves fordulón  az Alma-
Mater kitárja karjait a szeretettel hivja és várja 
régi, hűséges fiait,  mert e visszatérésben lel-
kük találkozván az intézet lelkével: az ifjúság 
tiszta, sugárzó tekintetével, az uj falak  között 
a régi ideálokkal — bizonyos, hogy a találko-
zón az Ő3i szent hit féuyéböl,  a Máriás-szellem 
melegéből uj erőket fognak  meríteni s uj hit-
tel, törhetetlen reménnyel térnek vÍBaza az 
élet nehéz küzdelmeibe. A jövő számban kö-
zöljük az ünnepség részletes Borrendjét. — t. 

„Csak az az igazi pap, aki a szegényeknek ad". 
Beszélgetés László Ignác plébánossal, a Gheorgheni katolikus nagy megmozdulásról. 

Misszió városunkban. 
Fo'yó évi október 18—25-lb napjain a katb. hí-

vek mlBBziÓB Bzentbeszédeken ÓB áhitatosságokon vet-
tek részt. A misszióra blvó bang megmozgatta a szi-
veket B különösen aa esti 6 órás vecaernyéken a réast-
vevők asnfoláslg  megtöltötték a temp'onot, de ssép 
számban jelentek meg a leány- és legény Ifjúságnak 
valamint a féifliknak  BBÓIÓ külön Bzentbesaédeken ÍB. 
Rendkívül megkapó látvány volt a kis ryerm ikek meg-
áldása csütörtökön délután. Bokán eljöttek a elhozták 
az egész klcalket ls, akik aztán nem aokat törődtek a 
templom csendjével: fel  felkiáltottak,  fel-felslkitottak, 
bogy vigyék minél hamarább őket 1b as oltárbos. A 
mlBsziós páter nagy saeretettel, kedvea melegséggel 
saólott aa apróságokhoz; azután össsesBégükben s végül 
egyenkint 1B megáldotta őket, mint egykor aa Ur a 
kisdedeket. A' ssBlőknek ls, másoknak is bo'dog öröm 
volt látni a sok kedves gyerm9kl arcot, ártatlan gyér 
mekl lelket ott az Ur oltára előtt, a páter áldé 
keaei alatt 

A missziós napok a lélekmentés, a meglgatu'ás, 
uj életkezdés nagy ünnepel vo tak. Sskan éllek as 

(A Oalki Lapok munkatirinnktól.) 
A vallás legszentebb értéke a hit, mely-

nek ereje, ha az értelem éa akarat egy közös 
vonásában kriatályosodik megértő szeretetté, 
ugy Krisztus törvényét követjük. Hogy pedig 
helyünket győzelemmel megállhaseuk, hitünk 
legerősebb érveire, a szeretet, jóság s a meg-
értésre, mint kereaztényi köteleaaégeink leg-
elemibb eszközeire van szükségünk. 

Gyergyóazentmiklós (Gheorgheni) uj plé-
bánosa ebben a hitben, evvel az akarással éB 
meggyőződéssel fogott  munkához, hogy lelki-
pásztorkodáaát elődei nyomán folytatva,  uj 
utakat kereaaen hivei lelkéhez, bogy majd, 
egy közös ÖBBzedobbanáaban, lélekben acélo-
aodva, hitükben megerősödve, tudjanak alkotni 
valami szépet éa maradandót. 

A most legutóbb felszentelt  gyári kis ká-
polnával kspcBol&'ban és jövő terveiről akar-
tam megkérdezni László  Ignácot,  akit Dr. Vitéz 
Berárd  theologiai tanár, kiváló hitBzónok éa 
Bálint  József,  a kat. Népszövetség igazgató-
jának táraaaágában találtam. 

Valami különös élmény László  plebánoBBal 
beszélgetni, aki hitének erős akaratát mindig 
oly könnyedén tudja átplántálni embertársaiba, 
hogy aztán átütő erővel íb bizonyítsa mind-
azon dolgokat, amit jónak lát és tesz. 

A kis kápolnánk felszentelése  — kezdi 
László  plébános — a munkásság éa értelmi-
Bég találkozója és szellemi összefogása  volt. 
Mert lehet-e külömbség a szellemi és fizikai 
munkás között latén előtt? 

Mikor idejöttem, híveim rajongó szerete-
tével találkoztam. Mindezek azonban nem káp 
ráztattak el, caak erőt adtak ahhoz a munká-
hoz, amit magam elé tflzten. 

Oyargyósaentmiklós (Qhsorghenl.) 
Az elhagyott  szegény  munkástestvéreim 

segélyezése  és  nyomoruk enyhítése  a fő-
célom. 

Az egyik munkásnegyedben kápolnát ren-
deztünk be, ahol hetenként szentmisét tartunk. 
A templom perselyeiben összegyűlt pénzekből 
kenyeret és cukrot osztunk szét éB Bzflkség-
szerint gyógyszerekről gondoskodunk. 

Itt ezeknél a lélekemelő aktusoknál tör-
tént, hogy az egyik munkás kezét nyújtva igy 
szólott hozzám: .Plébános  ur! Csak  az az 
igazi  pap, aki a szegényeknek  ad"... 

A város Botvára felöli  réazén azonban 
még több tennivalónk van. 

László  plebánoa moat messze néz ki az 
eBti szürkületbe a mintha caak magának mon-
daná : itt nagy tartozáat kell leróni híveimmel 
szemben, akik saját erejükből építették a ká-
polnát, a kétszáz éves romok fölé. 

Emberek, asszonyok éa gyermekek hátu-
kon hordták a fát  és téglát, hogy mindenki 
kiveheaae a részét, Istenházának felépítésében. 

Blénesi  Borbála,  egy gutaütött asszony, 
egész élete keresetét 36.000 lejét áldozza a 
két kis harangra, hogy legyen ami hirdesee 
Isten dicsőségét és az örök igazságot, hogy 
nem a gazdagság, a szépség és a hiúság, ami 
az örök boldogsághoz vezet, hanem a lélek, a 
jóság, a szeretet éa azegényBég és az a nagy 
lelkierő, amit a hit éa a vallás ad. 

A kis kápolna még nem volt befejezve, 
amikor Kóródyné  Simon Anna egy kis füzet-
ben irja meg Botvára történetét, bogy ugyan-
csak az A kezdeményezésére, az Oltáregylet 
fáradhatatlan  és hitbuzgó elnöknAjével Páll 
Sándorné  úrnővel h&zról-házra járva kinál-
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gassák a kis főseteket,  hogy a még hiányzó 
éa BsUkaégea pénzt előteremtve, a kápolnát 
befejezheasék. 

Híveimnek ez a nagy áldozatkéazaége éB 
fáradságos  munkájuk — amivel hitük éB val-
lásuk mellett tettek tanúbizonyságot — még 
máma sincsen megköszönve s érdemük azerint 
könyvelve. 

Még máma sincs... 
De ahogy ezt mondja, érzik minden sza-

ván érős éa tántoríthatatlan elhatározása, bogy 
6 lesz az, aki ezt ia rendezni fogja. 

A kat. Népszövetséggel kapcsolatban egész 
évi munkaprogramja van. ElhatározáBa szerint 
az összes kat. egyeBUIeteket egyeaiteni akarja. 
Igy azeretné biztosítani az egységet éa erót, 
amely külön külön csak forgácsolódik.  Addig 
is mig es rendeződaék, a Mária Congregáció 
és Ljáay klub uj helyiségében, ahol e két 
egyesület már együtt végzi áldásos tevékeny-
ségét — a többi egyesületük ÍB otthonra ta-
lálnak. 

A kat. férfi  hetet 18—25 közötti időben 
rendezte meg, esténként 8 órai kezdattel, 
melyek táraadalmi és vallásfelekezetekre  való 
tekintet nélkül a legnagyobb érdeklődés mellett 
folynak. 

A szentbeszédeket Dr. Vitéz Berárd theo 
logiai tanár, nevea hitazónok tartja, akinek 
szépen felépített  éa ragyogó beszédeit, a min-
dég lenyűgöző előadási modor éa lendület 
jellemzik. 

Vaaárnap, folyó  hó 25-én főpapi  mise, 
mely után Népszövetségi közgyűlés lesz Dr. 
Caipak Lajos kanonok részvétele éa a férfi 
dalárda bevonáaával. Gale pedig gyertyáa kör 
menet fogja  bezárni a férfi-hetet. 

Este 9 óra van. 
Az öreg tetrp'om legnagyobb harangja 

azól, Urangyalá ra. És mi a tömjénfllstöe  felhőbe 
burkolt szentség előtt térdenállva énekeljük: 
...mi lesz belőlünk, hogyha Te elhagysz...? 
Szent szűz Anyánk, oh el ne hagyj... 

És aztán mentünk, ugy magunkba roskadva 
csendben lesütött fejjel  hazafelé.  Góbé. 

Népünkért 
harcol már létezése első percétől a Csiki La-
pok. Aggódó szeretettel gondoskodik, hogy a 
veszélyt minél távolabb ludja tőle. Akik faju-
kat szeretik azok hálatelt Bzivvel és megértés-
sel figyelik  est a munkát. Mindeneseire fel-
mérhetetlen és megfizethetetlen  ez a tevékeny 
aég. Amióta azonban a mi fajtánk  önmaga 
ellen emelte fel  kezét, azóta aggódása és tevé 
kenyaége meghatványozódott. Ez előttünk tel-
jesen érthető. Mást nem is tehet. S ha népűnk 
pusztulását észrevétlenül elhallgatná, már meg-
szűnt volna a mienk lenni. Az utóbbi időben 
valóságos mentési akciót indított, amit nem-
csak otthon, a Bzorosan vett Székelyföldön, 
da máshol is érdeklődéssel kisérnek. Mindenki, 
aki fajához  tartozónak érzi magát, azon gon-
dolkodik, hogy hogyan tudna a vesztébe rohenó 
népen segíteni. Mert ha idejében nem jön a 
segítség, félős,  hogy már nemsokára késő lesz. 
A pusztulás teljes kibontakozása kisért már 
közöttünk. Nem akarunk a helyzet lefeatésére 
komor színeket használni éB Benkit megrémí-
teni, de az igazság elpalástolása íb vétek és 
pedig jóvátehetetlen a mi fajunk  ellen. 

Az alkohol éa a gyilkos kés pusztítja né-
pünket. Nagyon sokan foglalkoztak  azzal a 
kérdéssel, hogyan lehetne megmenteni a biz-
tos pusztulástól ezt a jobb sorsra érdemes 
népet. Sok jóakarattal igyekezett ezt a kérdést 
megoldani mindenki, aki caak a kérdéshez 
hozzászólott. Én nem akarom azt mondani, 
hogy nem jó szemszögből nézték a do'got. 
Hiazen mindeuki a maga véleményét éa lelké-
nek a legjavát adta, amikor a mentési munká-
latok kidolgozását előterjesztette. Figyelemre 
méltó és értékes munkát végeztek. Én senkit 
nem kritizálok. S amikor ehhez a kérdéshez 
én is óhajtok hozzászólni, nem a fellengósség 
mondatja ezt velem, hanem a fajomért  való 
aggódás. Ugyanaz az aggódás, ami másokat is 
gondolkodóba ejtett. Bennem is már számta-
lanszor feltört  a kérdéa, mit kellene tenni, 
hogy népünket megmentsük. Figyeltem a más 
népak életét s » mi népünkét is és aa össze-

hasonlításból sokszor nagyon érdekea dolgok 
szűrődtek le. A mi népünknek Bok-sok jó tulaj-
donságát csak igy látja éa tudja nagyon érté-
kelni aB ember. Mert az tagadhatatlan, hogy 
a székely életrevaló. K9zes, bátor éa a nehéz 
ségektől nem riad meg egykönnyen. Évszáza-
dok vihara nem tudta elsöpörni. Török, tatár 
és muszka hordák nem ludták eltűntetni a föld 
színéről. Hazája az ezer fájdalom  hazája volt. 
Múltja küzdelmekkel és dicsőséggel teljes. A 
Gondviselésnek nagy céljai vannak vele. Ezért 
sanyargatja millió csapással, őseinek porladó 
szive és hős teteme öaszevegyült a kenyér-
termő rögökkel s ezért olyan drága ez a föld. 
össze van nőve a földdel,  mert azívébez nőtt 
drága sírhantok gazdagítják ezt a földet.  A 
napsugár csókjától fölfelé  azálló ködöa párá-
ban a rettenhetetlen ősök kiontott vére száll 
tel most, évszázadok múlva is a bíborszínű 
alkonyati fényben  a Teju'jára. 

Hihetetlenül hangzik, de mégis szomorú 
valóság, ez a jobb sorsra érdemes nép moBt 
önmagát pusztítja. Miért ? Ezerfelől  tör fel  a 
kérdés. Azért, mert a huszadik században élűnk 
B ez a haladásért rajongó nép elmaradt. Ami-
kor alkotni kellett vagy erényeit kellett meg-
mu'atnia a történelem folyamán,  ez a nép 
csodákat müveit. Éa ma nem tudná bámu atba 
ejteni a világot? Kérdezem a mindjárt mégis 
adom a feleletet.  Igen ma ia. A népet elisme-
rem nevelni kell, de még valami más egyéb 
is kell. A népnek programmot kell adni. A 
nevelés osak a gyermeket érintheti. A felnőt-
teket a Hargitáról lelökdöKFük ? Nem. Be kell 
állítani az épitő a unkába. Lelki berendezésű-
ket tanulmányozni s azután a nagy cél érde-
kében mozgósítani. Mi nem csinálhatjuk meg 
a munkatáborokat, mert nekünk arra sem 
hatalmunk, aem befektetésünk  nincs. 

bi a haladásért rajongó nép érzi elmara-
dottságát. A háború alkalmával s az ide oda 
meneküléssel aokat látott tapasztalt és taDult. 
Tüzzel-vassal azt kellene itthon megvalósítani. 
A természet a lehetőséget mindenre megadja. 
A természeti erők csaknem mindenütt kihasz-
nálatlanul pusztulnak az egész Székelyföldön 
Ugyanakkor a hatalmasan kifejlődött  faluk  a 
kultura és c vilizáoió áidisaitól mérhetetlenül 
messze állanak. Hiny fs  ubanvan villany, viz 
vezeték, járda vagy kifogástalanul  jól kövezett 
ut? A hygiénia elengedhetetlen kelléke, a gőz 
fürdő  hány városban vagy faluban  található 
meg? Népünk lassankint széthu I, mert nincs 
ami összetartsa. M?g kellene sürgősen alaki 
tani minden községben, bármilyen áldozatok 
árán a fúvós  zenekarokat. Volna még tömér-
dek megvalósítani való. S ha lassankint ezeket 
magvalósitanók, népünk meghasonlása éa tépe 
lődéae jóidőre megszűnne. Ha nem Bdunk 
programot, népünk tesped éa pusztul. S akik 
erre hitetlenül rázzák a fejüket,  azoknak el-
mondok egy pár megtörtént esetet, amiről 
könnyűszerrel ők maguk ia bármikor meggyő-
ződhetnek. 

Az egyik tízezer lakósu vároa perifériáján, 
egy elszigetelt tömegben, kétezer katólikus 
templom nélkül élt. A vároa elég távol volt 
hozzájuk. A távolság s az egyazerü ruha sokat 
távol tartott a templomtól. Fiatal lelkes pap 
vállaira szakadt az egyházközség. A helyzettel 
tisztában volt. Tenni kell azonnal itt valamit. 
Pénz nem volt B még lelkesedés sem sok, mert 
időközben nagyon sokan már csak papíron vol-
tak katolikusok. Idők folyamán  kommunistákká, 
mások közömbösökké lettek. A fiatal  pap azon-
ban menteni akart. Kiadta a jelszót, hogy a 
telepieknek templomot fognak  építeni. Evvel 
a kijelentésével lázba hozta őket. Mindent el-
felejtettek  és semmit sem láttak, csak a felé-
jük nyújtott segítő kezet. Erősen mrgragadlák. 
A lelkesedés és munkakedv csodákat müveit. 
Téglát készítettek, cserepet vetettek. Mondhatni 
potom áron eladták csakhogy pénzhez jussanak.* 
A legelső pénzzel lerakták az alapot. Akkor 
már az ügynek meg volt nyerve mindenki. Az 
építkezés megindult. A templom befejezés  előtt 
áll. Mellette már ássák a kolostor fundamen 
turnát is. Azt mondják jövő ősire már minden 
elkészül. A nép az áldozatos munkában eggyé 
forrott.  Caak abban versenyeztek, hogy áldoza-
toas&gban ki lud többet tenni. A pap progra-
mot adott, a nehézségektől nem riadt meg, a 
munkában elél ment s ait mondotta — utánam 11 

_ Reá bízott népe kezébe tette a lelkét. Ez 
a városrész a semmiből közel két milliót már 
beépített a templomába. Caodát tett. 

Ezelőtt  néhány  évvel  egy hatvanezer 
lakósu  városba kerültem  Sokat  foglalkoztam 
a városi hivek lelkigondozásával.  Az egyik 
jezsuita  atyával  elindultunk  a város megte 
kintésére.  Plébániánk  munkásnegyedébe  ér-
tünk. Az emberek barátságtalan  pillantáso 
kat vetettek  reám. A gyermekek  kacagva 
hahotázva s reám ügyet  se vetve rohantak 
el  mellettem.  Munkás  emberek jöttek  velem 
szembe Magatartásuk  s egész  lényük  vala-
mi megmagyarázhatatlan  idegenkedést  és 
elfojtott  gyűlöletet  árult  el.  Az egyik korcs 
mából  dülingéző  részeg  emberek tántorogtak 
ki. Csúnya megjegyzéseikből  és  szitkaikból 
nagy vonásokban a munkásnegyed  elvete 
mültsége  rajzolódott  meg előttem  na?y kör 
vonalakban.  A gondolat  (elvetődött  bennem : 
ezek reám vannak bízva,  ezeket  meg kell 
térítenem.  Sokáig  eltűnődtem  magamban a 
tennivalókról  s aztán megindult  bensőmben 
a munka A munkásnegyednek  Krisztus  kell, 
életcél  és  élet. 

Amikor másodszor  megjelentem  már ter 
vekkel  leptem  meg a reám bámuló embere-
ket,  nem hittek  a szemüknek. Három  hónap 
múlva a szükség  kápolna  készen  volt  Egy kis 
újság állott  rendelkezésemre.  Az építkezés 
alatt  az újság gyűjtési  akciót  rendezett  Száz-
ezer lej  jött  össze A szükségkápolna  20 m. 
hosszú és  8 m. széles.  A szükségesekkel  fel-
szerelve.  Nem  is kell  mondanom,  hogy kevés 
kivétellel  mindnyájan  hozzánk csatlakoztak. 
A szegények  adakozni  kezdtek.  Adakozó  szí 
vükön keresztül  lelkük  felmelegedett  Isten 
szeretetének  melegében.  Két  esztendeig  gon-
doztam  őket.  A csuhásból  lelkipásztoruk  lett. 
Ragaszkodásuk,  szeretetük  határtalan  volt. 
Amikor eljöttem  közülük,  könnyes szemükben 
láttam  megtért  és  megmentett  lelküket.  Azóta, 
hallottam,  az egyházközségnek  legáldozatké-
szebb és  legragaszkodóbb  tagjai. 

Népünk  lelkében  kincsek vannak felhal-
mozódva.  Ezeket  nekünk nagy hozzáértéssel 
felszínre  kell  hoznunk A tétlenségből  ki kell 
ragadnunk  Adjuk  nekik életcélt,  gyujtsuk 
fel  a lelkesedés  tüzét.  Sok a tennivaló.  Mire 
várunk? 

Elvont,  unalmas,  vérszegény  és  elkop-
tatott  eszmékkel  és  sopánkodással  csak árt-
hatunk a jó ügynek. Praktikus,  életrevaló  és 
észszerű  modern  gondolatok  kellenek  ma 
nekünk. 

A mi népünkben  a tehetség  és  tetrekész 
ség  csak az indítást  várja. Már  itt  ott  ilyen 
légkörben  megindult  az alkotó  és  épitő  munka. 
Ezt  kell  általánossá  tenni.  Ne  csak mondjuk 
és  buzdítsuk,  hogy ne igyanak alkoholt  és 
ne gyilkolják  egymást  hanem, akik arra hi-
vatottak  mutassák meg az igaz és  helyes utat 
még  életük  feláldozásával  is. Nem  lamentálni, 
sopánkodni  s vérszegény  buzditászatokat  kell 
rendezni,  hanem programot  kell  adni  s hatal-
mas lendülettel  azokat  tüzön-vizen  keresztül 
meg kell  valósítani. 

Evvel  tartozunk  mindannyian  a mi né 
pünknek. Sorsát  és  ügyeit  szivünkön kell 
viselnünk,  a sors keze bárhová helyezett  min 
ket A vér  erre kötelez 

P. Gábor Anasztáz. 

„Gátkötés". 
(A  csalidban  és iskolában). 

— Polytatis. — 
A gyermeki  önzésből  sarjadzó  önkényeskedés 

vad,  de  még mindig  zsenge bajtásocskáit,  ha — jó 
kertésthes illően — idejében  és könyörtelenül  nem 
nyesegetjük,  akkor  azok — minden  esetben — a 
lélek  rosszban való megátalkodottsigává  fásulnak, 
amely eldurtultBág már nim tudja szánni aa éhező 
vagy túlterhelt ála'o'; örömét leli a más bánatában; 
gyönyörűségét találja a szenvedő embertársa kínjában 
s babért vél fonni  magának B más életének elrab-
lásából. 

A lélek eldurvulásának megakadályozására — ugy 
a csatában, mint aa Iskolában és társadalomtan — fel 
kell használjunk mlcden alkalmaa eszközt... B hogy 
ered vényt blztoslthastuik, arra a nevelés'minden té-
Dyezójének össiefogása  szükséges, mert: hiába épit 
a csalid,  ha azt lerombolj  a az iskola;  hiába tesz 
meg mindent  az iskola,  ha nem végezte  lelkiisme-
retesen a kötelességét  a család! 

Amit a család es iskola jól megalapoztak, azzal 
blstossn vághstuak neki az életnek... Viszont, amit 
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A fenti  cél szolgálatában a legfontosabb  nevelési 
elvnek kell elismernünk aa Üdvözítő parare'át: „Sze-
retted  felebarátodat,  mint önmagadat  g arra kell 
törekednünk, hogy ea aa üdvös tanitáa necsak puu 
tába kiáltó sió legyen, hanem — lehetőleg — .vérévé" 
váljék fiainknak. 

Tehát: szeretettel  neveljünk  azeretetre! 
Aa eldurvulás megakadályozására — a már Is-

mertetett nevelési módosatokon és esaköaökön kivöl — 
fel  kell hasanáljuk — ngy a családban, mint an iskolá 
ban — még a gyermek játékait  is, mart a gyermek-
játékok nagy neveié hatása elvitathatatlan tény. 

Da nézzük csak: mi is a Játék? 
A játék a felnőttek  rendszeres foglalkozásának 

gyermekkori megnyilatkozása, me'y ugy ízületik kicsi-
nyeink lelkéboo, mint a népdal a nép fi  ti nak ajkán B 
nagyon alkalmas arra, hogy általa gyermekeink jellem-
beli tulajdonságait leplezetlenül láthassuk, mert azok 
legőszintébben játék közben jelentkeznek. 

Figyeljük csak meg a játékhoz összeverődött 
gyermefeaeregetl  A testi és szellemi erőkben kiválób-
bak milyen hamar irányítókká, vezetőkké leszneV; a 
gyengébbeken pedig már azonnal jelentkezik a hajlam, 
bogy amazokat vezérükül elfogadjuk. 

A játétoknak kialakult szabályaik varnak, amelye-
ket betartani mindenki számára kötelező. Az erősza-
kosságra, Igazságtalanságokra hajlóm os gyermeket a 
többség akarata és lgazBágérzete kényszeríti a helyes 
u ra vagy a Játékból való klváláBra. 

A családi tűzhelynél elkényeztetett, bátortalan 
gyermek — legtöbb esetben — társai példáján fel-
I uzdu'va melegszik hozzá a neki Idegennek látszó uj 
környezethez s kapcsolódik bele a játékba. 

Az Indokolatlanul érzékenykedő ptdlg hamarosan 
nevetségessé válik B vagy enged érzékenykf  dóséból 
vagy pedig le kell mondania a közös játék kellemes 
időtötóaelről. 

A gyermeket a közös Játékokban való részvétel 
s az — azok céljának elértéhez va'ó hozzájárulása 
készítik elő a társadalomban reá váró, a közérdekből 
leendő, tevékenykfdések  éB á'dozatok vállalására, 
tehát: a csak Baj Át cMokat Bzo'gáló emberi önzés le-
küídesére. 

Az egészséges és eg-edül helyes táraada'ml köz-
szellem előkészítésében, feltétlen  nagyon sokat vár-
bvuak a kellő t»piatattal Irányított, szabadtéri, közös 
játékok nevelő hatásától. 

B.-csüljük meg — tehát — as őseinktől örökölt 
szép és nemesítő játékainkat B engedjünk kellő sza-
badságot gyermekeinknek, ugy a családi, mint az 
Iskolai nevelés kiegészítéseképpen, bogy azokat testük 
fejlesztésére  és lelkük értékelnek növelésére valóban 
eredményesen használhassák ki, meri csak a teát és 
lélek összb«nzzatoa gondozásával neve'betünk Igazi 
i-mbereket [akik  ugy azaretik  felebarátjaikat  ia, 
mint önmagukat!] 

Vannak azonban ,modernének nevezett játékok 
és játékszerek is, rmelyeket olyan nagy távolság vá-
laBzt el a „régi módi*, de nevelő hatású, kifogástalan 
gyermekjátekoktól, mint a felbecsülhetetlen  ériékeket 
magukban rejtő, őai zamatu népda'o'-at [melyek a nép 
pgysaerU, de romlatlan lelkének örök Bzép hajtázai I) 
az ujabb kor léhűtő világának szemérmetlen kupiéitól. 

I venek például a háborús játékszerek: ólom- és 
f*katonák,  várak, ágyuk, tant ok, revolverek, puskák, 
gépfegyverek,  kardok s más — a fogékony  gyermek-
lelket a gyilkolás és embermészárlás gondolatával 
megbarátkoztató, sőt e gondolatban elmerülve kéjeleg-
tető — eBzközök, amelyek irgalmatlatu' és minden 
késedelem nélkül, vesszóseprüvel seprerdók össze és 
veendők azonnal a katlan tüzébe, mert az ezekkel 
kapcso!a<os játékok — féltett  kincseink — a gyerme-
kek képzn ódését izgatólag foglalkoztatják  s leibeiket 
megátalkodottakká, óket pedig kegyetlenkedésekre 
hajlamosakká tfBzIk. 

Könyörtelenül űldözendők azok a táraasjátékok 
is pl: cs'ndf-özés,  cslllagruţatâ») amelyek kínzá-
sokra, a gyengébbeket sanyargató kegyetlenkedésekre 
adnak alkalmat s a lélek eldurvulását segítik elő; de 
nem engedhetők meg azok sem, amelyek állatkínzás-
sal vannak kapcsolatban (pl: cserebogár-burongoztató, 
macska- vagy ku'yafarkára  kötött dobozzal való futta-
tás, macakatalpaiáB stb...) 

E játékok még akkor is megtlitandók, ha azokat 
egyébként kártékony állatokkal is űzik a gyermekek. 

(Folyt kOv.) — O. S. — 

BEL- ÉS KÜLFÖLD. 
A Nemzeti  Parasztpárt  mu t vasárnap Bucuresti-

ben Urtotta meg óriási méretű nagygyűlését, amelyet 
az erdélyi Nemzeti Párt és az ó-királyságbeli Paraszt 
Párt egyesülésének tlz évea évfordulójára  hívtak össze. 
A gyűlésen több mint húszezer kiküldött jelent meg 
és róaat vett aa égési vezérkar. A tömeg óriási lel-
kesedéssel ünnepelte Maniat és Mihelacbet, akik be-
szédeikben hangoztatták, hogy az Igazságnak, rendnek 
és a munkának demokratikus Romániáját akarják 
megteremteni. 

A Liberális Párt  felvilágosító  gyűlései.  A 
Nemzeti Parasztpárt október 18 iki nagygyűlése után 
a kormánypárt ugy határozott, hogy a parlament össze-
hívásáig, amelyet november hó 15-re terveztek, az 
orazág nagyobb városaiban felvilágosító  gyfiléeeket 
tartanak, a nemzeti párti propaganda elleneu yozására. 

A kisantant államok  között  megszűntetik  a 
viium-kényszert.  A kisantant Bucureatlben megtar-
tott gazdasági értekesletéa elhatározták, hogy 1987 évi 

Január 1-tól kendódóleg megszűntetik egymás között 
a vízumot. Igy Románia én a kisantant máalk két 
állami Jugoszlávia és Csehszlovákia között 1937 évi 
Január bó 1 tói megszűnik a vízum kényszer. 

Ouria beitzarábiai érseket  eltávolították  állá-
sából, mert a kisenovi (Chlalnau) érsekség aa ó ielkl-
pásztorkodása alatt több miot hat millió lej károsodást 
szenvedett. 

Az olasz külügyminiszter  Berlinben  folytat 
jelenleg tárgyalásokat. A mai oagy európai bonyodal-
mak Idején rendkívül fontosnak  látszik a német és 
olasz állásfoglalásoknak  azooos Jellege Ciano gróf  olasz 
külügymlnlszte* németországi üontpályeB látogatása 
ast ÍB Jelenti, bogy Olasz- és Németország felfogáBa 
teljesen megegyező an európai béke biztosításának 
kérdésében. 

A spanyol felkelik  legutóbbi híradás szerint 
már közvetlen Midrld külvárosai előtt állanak. A spa-
nyol nemzetlek dálfelől  mér caak 12 kimre állanak a 
fávároBtól.  M 'gállapitást nyert, hogy a kormány milícia 
soraiban harcoló aaturial bányászok orosz fegyverekkel 
vannak felszerelve.  Különben legutóbb ls O oszorozág 
nagy lőszer szállítmányokat juttatott a madridi nép-
kormány támogatására. 

Apróságok. 
Néhány nappil ezelőtt tartotta a Cura—Ooga-fele 

nemzeti kereszténypárt alakuló közgyUUsét vármegyénk 
székhelyén. Feltűnő, sőt meggordolkoztató jelenség, 
hogy a kisebbségek Jogalt lemmibe vevő pártalakulat 
gyűlésére azok az álUmi tanitók vonultak fel  döntő 
többaégben, akik hivatásuknál fogva  — természetesen 
megfelelő  javadalmazásért — klsebbaégl székely gyer-
mekek nevelését vállalták. 

A gyűlésen Lîcus Ioneţcu mérnők volt a vezér-
szónok s nem kapott hirtelen megfelelő  Bzavakat .ha-
zafias"  öröme kif  jezésébez, bogy ebben a megyében 
Is erőteljesen életrekel a horogkeresztes gondolat. Fel-
fogása  szerint ez a legmélyebb bizonyító erő a mellett, 
hogy Goga és Cuza pártvezérek gondolata helyes a 
rövidesen eredményhez vezet. 

Utána 8 cbelarie zsögrdl (itgodin!) igazgató-tanító 
szólalt fel  s biztosította a pártot, hogy az á'lami taní-
tóság egyemberként áll a háta mögött. Aján'o-ta, hogy 
elnöknek Ionescu mérnököt válasszák meg. 

A gyűlés egyhangúan magáévá tette az elnök 
aaemélyére vonatkozó indítványt, majd alelnöknek 
Sachelari Constantlnt éB Bu'a mérnököt, főtitkárnak 
Camplanu lg. tanítót, jegyzőnek Al. Costeat, pénztár-
noknak pedig Angbel Laurin lg. tanítót válaaztották. 

Ezután kerületi vezetőket választottak, akiknek 
kötelességévé tették, hogy széleskörű „felvilágosító" 
és szervező truikát vezessenek be az egész megye 
területén. 

Az úgynevezett Já'dísáb", a kékingesek várme-
gyei alakulatának Is felállították  a kereteit. 

Szerencsére a vezetőségben egyetlen székely som 
szerepel. Nem akadt ember, aki válalkozott volna a 
horogkeresztes szerepre. Ámbár ez nem olyan biztos. 
Libet voltak, akik szívesen f-szitettek  volna a .lánd-
zsások" formaingében,  de ezoket a vezetők nem tartot-
ták érdeminek arra. 

a vezetőség összetételétől Ítélve ngy látszik, 
mintha a nemzeti keresztény párt nem számolna a 
székely szavazatot kai. De akkor mire való a „széles-
körű felvilágosító*  munka? Jó lesz erre Idejében fel-
figyelni. 

• • 

Az utóbbi időben Oaisifor  Ghlbn egyetemi tanár-
ral az élen vármegyénk .nemzeti kizárólagosságot" 
hirdető pennaforgatói  a csiksomlyól ( umuUu ) árvahá-
zon köszörülik élesre a pennájukat Legutóbb Tttnz I. 
Negoercu ditrói (d trau) tanító ecsetelte epébe mártott 
tollal az ottani helyzetet. A népneveks ditraut apos-
tola minősíthetetlen hangnemben rontott azoknak az 
apácáknak, akik emberfeletti  erővel, u olérhetetlen sze-
retettel nevelik, testileg és lelkileg gondozzák aa ele-
sett árvákat 

Nemzetellenesnek minősíti azt a munkát, mely 
aa önzetlen emberszeretet jegyében elkallódáBra Bsáni 
gyermekéieteket ment meg s vezet az életben! boldo-
gulás útjára. 

Prefektus,  tanügyi felügyelő,  tanfelügyelő  és vé-
gül Anghelescu minisztert figyelmezteti  a Somlyón 
(Sumuleuo) folyó  nagy „veszedelemre". Állítja, hogy 
a római katolitui vallása, magyar anyanyelvű „Vlncés"-
növérek erőszakkal elmagyaroiitják a román nemzeti-
ségü gyermekeket. Rosszul bánnak velük, sem étkezé-
sükkel, sem ruházatukkal nem törődnek. 

Az, aki csak egyszer járt az árvaházban, tisztában 
tisztában van a clkkiró alapos „tárgyilagosságával*. A 
helyzet az, hogy sehol sem beszélnek szebben románul 
a gyermekek, mint az árvaházban. Abban az árvaház-
ban, mely ellen — sorozatos rágalomhadjárat alapján 
— rengeteg vizsgálatot vezettek le miniszteri vezórfel-
űgyetők s megállapították: rend, tisztaság, messzemenő 
emberi btaásmód uralja ott a helyzetet A 400.000 lejes 
évi segély nem elég a gyermekek eltartására s az 
apácák fáradságot  nem Ismerő munkával teremtik elő 
a hiányzó mindennapit. Mont mégis est a 400.000 lejt 
emlegetik lépten-nyomon. Azt a pénzt, melyből fejen-
ként és naponta 10—11 lej esik a gyermekekre. Ennyi-
ből mégsem lehet eltartani, ruházni a gyermekeket, 
sőt as épületet is karban tartani. Még sem éhes senki 
aa árvaháaban. Falai nem roskadoznak. TiBztán, min-
den rosszakaratú bírálatot eleve visszautasító módon 
állanak a Klssomlyó tövében s Bzánakozva nénik a 
gyarlót, aki egsisatendájának gyorsivelése érdekében 
tőlük aem fér  meg. 

Gál Ferencné gyergyóflaentmlklósl  (Gheorgheni) 
úriasszony ma nyitja meg Kolozsváron (Cluj) a Mi-
nerva épületében, Sorvatinss igen jó nevü szobrász-
művész kíséretében szőnyeg kiállítását. Most mutatja 
be 11 óves munkájának nagysaertt eredményeit. — 
Meg vagyunk győződve róla, mert ismeijük aa anyagot, 
hogy a kiállítás nagy, becsületes munkával kiérdemelt 
erkölcsi sikerrel fog  aáródnl. Joggal reméljük, hogy a 
kiállítás forduló  pontot Jelent a székely szőnyeg szö-
vésben. Az értékes munka nyomán keletkezett ered-
mények méltó helyre Juttatják azt a szőnyeg Bzövéet, 
mely Idővel termékeny és hasznot hajtó munkára fogja 
ösztönözni vármegyénk munkaszerető, de gazdaságilag 
támogatásra szoruló lakóaalnak szövéssel foglalkozó 
rétegét. 

• • • 

Közoktatásügyi vezérfelügyelő  járt a vármegyénk-
ben. Ezt a látogatást régóta várják a magyar nyelvű 
felekezeti  Iskolák. Sárelmeiket élőszóval Is elő akarták 
adni. Teposu vezérfelügyelő,  amint most a helyi tan-
felügyelőségről  érteBÜiünk, egyetlen nap tartózkodott 
a megyeszékhelyen. Egy zártkörű értekezletet tartott, 
majd visszatért a fővárosba. 

Tálán hangsúlyozzunk Bem kell, hogy a megye 
lakŐBBága nem ezt várta. Most az értekezlet eredmé-
nyeit figyeli.  Azét aa értekezletét, melynek eredmé-
nyeiről semmit sem sikerült megtudnunk. A máskor 
udvarias Chele tanfelügyelő  teljesen begombolkozott 
az üggvel kapcsolatosan s semmi felvilágosítást  nem 
adott. Majd megtudjuk — hangsúlyozta... 

« • 

öjaseállltották a január elsején őletbe lépő eBküdt-
blrÓBág működéséhez szükséges eBküdtek névBorát. Ezt 
a névBort átnéztük s arra a megállapításra jutottunk 
— ha egy két számnál nem tévedtünk — hogy a 376 
esküdt közül 164 hely jutott a székelyeknek. A többi 
román éa más nemzetiségű. Nem csinálunk a kérdésből 
sérelmet, elvégre az eskü kötelez. Az esküdt pedig 
esküt tesz. Tény azonban, hogy legalább ebben an 
egy esetben szívesen vettük volna, ha legalább viszony-
lagosan alkalmazzák az annyit hangoztatott „szám-
arányt*. 

A városi kövezés tovább folytatásának:  ioe. 
A Magyar Párt városi tagozatának legutóbbi 

Intézőblzottságl ülésén többek között szóba került az 
uttestek kövezésének Ugye Is. Az Intézőbizottság nem 
a legbarátságosabb hangon tárgyalta a kövezések ügyét, 
miu'án nem csekélyebb do'ogról van szó, mint arról, 
hofty  a városi tanács a még kövezés nélkül maradt 
utteBtek befejezését  szeretné végrehajtani és e célból 
akarja a város lakósBágát külön Illetékkel megterhelni. 

A város lakÓBságának ez njabb megterheitetését 
a Magyar Párt városi tagozatának Intézőbizottsága nem 
a legkedvezőbb hangulatban fogadta  és élénk tiltako-
zások hangzottak el az üggyel kapcsolatban. Az ügy 
tlBBtázásának érdekében Faroga Viktor polgármester-
hez fordultunk  felvilágosításért,  kl lapunk számára a 
következő nyilatkozatot adta: 

— Nagy csodálkozással töltöttek el az erdélyi 
magyar napilapoknak a Maţyar Párt csíkszeredai 
(Mercurea-Ciuc) városi tagozatának intézőbizottság! 
üléséről szóló bessámolól. Uzyanis a lapokból az derül 
kl, hogy a Magyar Párt Intézőbizottsága tényként tár-
gyalta a járda kövezések ügyét, holott arról még eddig 
csak magánbeszélgetésekben volt szó. A közeimaltban 
ugyan is Dr. Daradics Fallx úrra), a városi tagosat 
elnökével magánjellegű beszélgetést folytattam,  amely-
ben szóba került a városi u'testek kövezése Is. A 
kövezi ai munkálatokat, mint an tndott dolog a város 
erdővegyonából kitermelésre eladott vágterületek jöve-
delméből fedeztük,  AZ erdőterület kitermelését azon-
ban nem lehet olyan arányban végrehajtani, hogy az 
a kövezésl munkálatok gyorslramu befejezését  fedez-
hesse. Én tehát azon nézetemnek adtam kifejeaést, 
hogy a kö rezett úttest előnyeit a város minden polgárá-
nak éhezni egyformán  joga van. Nem saabad tehát fel-
merüljön aa aa eset, hogy mig a vároa lakósságának 
egy része ez előnyben már most részesül, addig a 
lakósság az a része, mely a teherviselésben velük 
egyformán  osztozik, de az úttest klkövezésének elő-
nyeit a hiányzó alapok miatt nem élvesheti, éveken 
át a por- és sártengerben közlekedni kényszerítve 
legyen. 

A visszás helyset elkerülése végett gondoltam 
tehát arra, hogy az uttestek kövezésének befejezésére 
szükséges összeget egy minimális illeték kivetésével 
teremtsük elő, amelyet azon háztulajdonosok fizetné-
nek meg, akiknek házal előtt már aa úttest kikövez-
tetek és hozzájárulnának a kövezési költség 10—12 
százalékával — azok Is, akiknek háza előtt ezatán 
köveznének. Űz as Illeték háztalajdonosonkint körül-
belül 2000 lejt tenna kl, melyet az illetők három év 
alatt kellene megfizessenek. 

— Éi a Dr. Daradics Félix árral folytatott  ma-
gánbeszélgetésem során ennek a véleményemaek adtam 
kifejezést,  gondolva, hogy an ügyhöz mások is hozzá-
szólnak és a kövezést munkálatok gyors befejezésére 
majd valamilyen egységes megoldáson alapuló véle-
mény létrejön. A lapokból értesültem azután, hogy az 
éa magánvéleményemet a Magyar Párt helybeli tago-
zatának intézőbizottsága befojesett  tényként tárgyalta. 
Most még hossá fűzöm  tehát aat, hogy a vároa pol-
gárai között bizonyára vannak olyan háztulajdonosok, 
kik ezt a minimális illetéket Bzlvoeen megfizetik,  caak-
hogy a kövezett uttestet mielőbb megkapják. A kive-
tendő illeték tehát nem lehet egyformán  ellenszenves 
annak, aki kövezett uttestet óhajt éa annak, aki már 
ezt magkapta. Hz azonban azon háatulajdonosok, kik-
nek háaa előtt még u úttest nincs kikövezve, ez an 
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illeték kivetését nem elUnslk, ujy nagyon természetes, 
hogy a teherviselésben velük egyformán  kell outoanlok 
azoknak 1«, kiknek házat a kövezett úttest mellett 
vannak. 

Eddig saél F aroga polgármester nyilatkozata, 
melynek mi készséggel helyet adtunk, mint ahogy 
helyet adunk minden olyan hangnak, mely városunk 
érdekeit érinti. Éppen eaért kérjük a város lakésságát, 
hogy a kérdéshez szóljanak hozzá lapunk hasábjain és 
hozzászólásaikkal segítsék elő aa egységes vélemóny 
kialakulását. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szabad hasanálni a régi helységelnevezéseket ls. 

A belügyminiszter távirati rendeletet küldött aa 
ÖBSaea Prefekturákra,  melyben engedélyezi a régi ma-
gyarnyelvű földrajzi  elnevezéseknek a használatát ugy 
a hírlapokban,mint folyóiratokban,  nyomtatványokon Btb. 

A rendelet csak egy feltételt  köt ki, hogy a ma-
gyar elneveaéB mellett zárójelben meg kell jelölni a 
román elnevezést la, mintpéldáui: Cslksaeredn(Mercurea-
Ciuc), SiamoB (Símé*), Erdély (Ardsai), Kárpitok (Cár-
páit) Btb. 

Ugyanez a rendelet megengedi, hogy a helységek-
ről elnevezett, vagy más földrajzi  nevet felvett  hírla-
pok — amelyeknek nevét tudvalevőleg hatóságilag 
megszüntették — újból a régi elmen jelenhessenek meg 
eredeti magyar elnevezésükön. 

Az uj miniszteri rendelet egy teljesen céltalan 
régebbi intezkedest helyez hatályon klvli1, anélkül, hogy 
az az ország érdekelt még csak távolról is sértené. 
Valamikor a szászok fővárosának  három hivatalos el-
nevezése volt: Nagyszeben, S biu éB Hermaonatadt; 
vagy Brassó, Brasov éa KronBtadt és senki Bem bot-
ránkozott meg azon. mindenki a tetszése szerinti elne-
vezéBt használhatta. Válogathatott, mert volt miből. 

ö.-ömmel vesszük tudomásul a kormánynak — 
ezúttal — belátó — Intézkedését. 

— A Magyar Part helybeli tagozatának 
intéaőblaottaagi ülése. A Magyar Part c-dkszeredai 
(inercurea-ciuci tagozatának lnté'ő-bizottBága D-. Dara-
dics Félix elnöklete mellett október bó 20 án gyűlést 
tartott a köibirtokossági székházban. Djradics Félix 
megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy a magyar 
ságnak életlehetőségét egyedül a gazdasági szervezke-
dés bistoslihatja. Ebből a vezérelvből alakult, .Cslk-
Bzereda és Vidéke Hitel és Giidaságl Szövetkezete*, 
amely egy esztendő alatt a legéletképesebb tömörülés-
nek bizonyult. Darad cs elnök kérte az Intézőbizottsá 
got, hogy ennek a szövetkezetnek munkáját támogas-
Bák. Kéri, hogy saerezaenek betéteket, emslyekert öt 
és fél  saázalék kam&tot térit a szövetkezet. Az intéző-
bizottság rámutatott a Magyar Part csik megyei irodá 
jának nagy fontosságára.  Az iroda állandóan rendelke-
aéare áll a vármegye közönségének. Azonban fenntar-
tása rendkívül nehézségekbe ütközik, mert a megye 
magyarsága alig érés kötelességet annak fennttrlása 
lráat. A Magyar Párt helybeli tagozatának intézőbizott-
sága ezúttal ÍB figyelmébe  ajánlja a magyar társada-
lomnak a pártlroda fenntartásának  kérdését és kéri, 
hogy annak életképességét tartsa kötelességének. — 
Végül Dr. DaradicB Fel x elnök éa Holló Gábor alel-
nök bejelentették, hogy lemondanak a tisztségükről. 
Az lotézóbisotiaág a lemondásokat nem fogadta  el és 
az általános bizalomnak engedve elnök és alelnök 1B 
tovább vállalták az ügyek vitelét. 

— Aa orvosi kamara közgyűlése. Mintán az 
orvoskamara vezetőségének működési ld<tje letelt, a 
kamira elnöksége folyó  év november bó 15 re uj kös-
gyülést hívott egybe az oj vezetőség megválasztására. 
A közgyűlés november hó 15 én délelőtt 11 órakor 
lesa a belyi közkorház irodájában. 

— Felfüggesztett  allaml iskolai tanító. Bocs-
kor Jóssef  Bzentmihályi (mlhailenl) állami Iskolai tanité 
nemrégiben felfedezte  román származását éa nevét 
BiduleBCura változtatva, a gör. kat. bllre tért át. Ez 
a hirtelen caere azonban nem segített rajta, mert a 
köaoktatáaügyl minisztérium Chirca Pater helyi tanfel-
ügyelő előterjesfltéBére  a napokban állásából felfüggesz-
tette, miu-.án belgazoláBt nyert, hogy a múltévben 30 
napot igazolatlanul mulasztott. 

— Fábalőtte magat Drmánozy Nándor. 
Urmáncsy Nudor muresvármegyei földbirtokos  a buda-
pesti parlament folyósóján  október hó 22 én főbelőtte 
magát Urmánczlt a földbirtokreform  során óriási vefz 
teségek érték ÉB ezeknek következtében Erdélytől 
repatriált Magyarországra, ahol ujsíglráflBal  foglalkozott. 
TJbb Ízben panaszkodott anyagi nehézségeiről. Végze-
tes tettének elkövetése előtt ÍB a migyar parlament 
folyÓBÓján  erről beszélgetett, amikor hirtelen revolve-
réhez nyúlt és főbelőtte  magát. A 69 éves U mtaciy 
Nándort válságOB állapotban szállították a korházba, 
abol még nem nyerte vlísza eszméletét és életben-
maradásábsn nsm ls blsnak. 

— Október ho 31-ig kell beterjeszteni a 
behozatali kéréaeket- Az ipar és kereskedelmi ml-
nisitérlum közli, hogy aa év negyedik negyedére vo-
natkozó behozatali 'léréBeket október hó 31-ig be kell 
terjesateni a behozatalt Bzabályozó hivatalhoz. Az ok-
tóber 31 után beérkesett kéréseket nem veszik figye-
lembe. A minisztérium ugyanakkor közli, bogy a kér-
vények mellé kell csatolni a behozatali áru értéke 3 
uáaalékának befizetéséről  szóló nyngtát 

— Eladta a lefoglalt  tárgyakat. A helyi 
pénzOgylgazgatóság feljelt  ntette aa ügyészségf  n 
Korédl DJnes ciatóssegi (Cetatlua) gazdát, m<rt az 
•dóba lefoglalt  zálogtárgyakat eladta. Aa eljárás meg-
indult ellene. 

— Sport tea eat. L-punk mult Bsámában meg-
emlékeztünk a C 8 C korcsoly 1 éa jéghockey szak-
osztályának a Bucureşti szálloda éttermében rende-
zendő jótékoiycélu tea-eBljérő1. A ssakosatálv vesető-
sége a tea-eBtet az eddig hirdetett október 24 helyett 
október 25-én vasárnap este fogja  megtartani. Remél-
jük, hogy a nagyközönség ezúttal sem fog  megfeled-
kezni BBlmpatikus hockey csapatának mulatságáról és 
*>portszeretetének minél tömegesebb megjelenésével fog 
kifejezést  adni. Mindenkit jó szívvel látnak és várnak 
a Hoklsták. 

— Haaasság. Htjnód István és Jikab IlonkB 
folyó  évi október hó 17-én tartották esküvőjüket váro-
sunkban. 

— Meghalt a bloakáaáa áldoaata. Még élénk 
emlékeseiében van mindenkinek as a véreB verekedés, 
amely pár héttel ezelőtt történt, A verekedés áldozata 
Petres Antal csobotfalvl  (cioboteni) szolgalegény tolt, 
kit Kovács Mihály helybeli azo'gatárBa több késszurás-
sal súlyosan megaebealtett a hátgt-rince táján. Petres 
Antal aaóta a helyi kórházban feküdt,  de a leggoodo 
sabb ápolás Bem tudta as életnek megmenteni. Egy 
keresettel több tehát abban a szomorú temetőben hova 
a bicska szállítja az áldozatokat, Bár ez a haláleset 
emlékeztető lenne mindazoknak, kik alkoholos mámo-
rukban embertársaik életére törnek. 

— Halalozasok. Csíksonlyól Péter Sándor njuţ. 
vármegyei BZ/ mvevő, 49 éves korában, folyó  évi októ 
ber hó 21-én meghalt Csiksom yón (Sumu'tu) Hdálat 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Balázs Istvánná szül. Benkő Mírtba, 61 éves 
korában, folyó  hó 20 án, hosasas szeovfdés  után meg-
halt Calksomlyón Temetése folyó  hó 22-én volt nagy 
részvét mellett. 

— Felhívás városunk gaadAlkodóihoz. A 
pénzügyminisztérium 1936 évi október hó 6 án kelt 
rendeletével megengedte, hogy a városi termelők a 
legközelebbi vámmalombBn őrölhetnek, ha a váiod 
elöljáróság állal termelői mlvol ukat és az őrölni szán-
dékolt gabona mennyiséget igazoltatják. 

— Vaklárma egy halaeaet körül. A napok-
ban e'halt a város Ligát nevü részén Márton AgOBtonné 
szül. András Borbála 52 éves aBBzony. — Az aBSZony 
fiával,  ifj.  M irton Ágostonnal lakott együtt, kit a hosszú 
munkanélküliség annyira lezüllesztett, hogv Ivásra ad a 
fejét  ÉB családját teljesen elhanyagolta. Emiatt aztán 
fe  eaége el is hagyta. Az édesanyja hirtelen halála 
után feljelentés  érkezett a helyi ügyészséghez, amely 
szerint Márton Ajostonnét fii  ölte vo'na meg. A fel-
jelenés alapján elrendelt boncolás aztán megállapította, 
bogy Márton Agostonnén sun lültő, BIM belső erőszak 
nyomai nem láthatók, ellenben hirtelen halá'át Igen 
előrehaladott állapotban levő szív ÓB vese baj a okozta 
Az orvoal vélemény alepján az ügyésaség Márton Agoa 
ton ellen a vádat elejtette. 

— Verekedeaek. Qürcuj Simon jyim°Bfelsőloki 
(Lunca-de-su1) gazdát Bu'yes serülésekkel siálliiották 
be a halyi kórhátba. Bsvallás* Bserint fa'uítársai  mng 
verték. A tettpsek késrekerltéBére az eljárás meglndu't. 

— Damea Imréné mind ẑ nti (nisentea) asszony 
Cíuf  fejsebekbei  került a kórházba. As ügyészséghez 
átküldött orvoBi szakvélemény szerint az asszonyt va. 
laki távolról kővel megdobta. A tetteseket a csendőr 
ség kereBl. 

— László Gtbor szentkirályi (sancraleni) cipészt 
két Idegen kőbánya munkás egy korcsma előtt megtá-
madta éa kéBekkel összeszurkálta. A csendőrség nyo-
moz a tettesek után. 

— Angi Gergely és Tamás várhegyi (Lazares) 
legények korcsmai verekedéBből kifolyólag  tu'yosan 
megverték Kovács Sándor legénytáríukat 

— Peleu Simon békáal (blcazi) gaida a föld  miatt 
összevtBzett Pop Nicolae nevü gazdstársával, kit karó' 
val megvert. Az ügyészség ml.d et esetben megindi 
totta az eljárást 

— Felhívás. Klstnoky Károly, Lász'ó Mihály, 
Slermlnsky Jinos, Varga Gyu'a és dr. Marcslnek Jinő 
felkérik  azokat akik a világháborúban a lengyel légi-
ókban, vagy 1919—1922 között más lengyel formáció' 
ban szolgáltak és eddig még nxm sdtak jelt magukról, 
valamint azokat, kiknek hozzátartozója a légióknál 
hőd halált szenvedett; adják le clmMkxt irásbellleg 
Miklósbl Ferdinánd Leohoz Budap st, X Szabóky-u. 58. 

— Lep »s. Kavics Mihály kozmási (Cozmeni) 
lakŐBtól 1 meretlen tettesek elloptak két lovat a hoziá-
való hámokkal együtt A csendőrség kereBl a tetteseket 

— K itelték a hamis pénzgyártókat. A na-
pokban tartotta meg a halvi törvényszék a csikmegyel 
p tazham'Bilók ügyében a főtárgyalás!.  A b róság Szv 
zács István cslkszentrvörfty  (ciuesangbi orghiu) lakóst 
2 évi fegyházra  és 2000 lej p-iozbirsárra, Szőke Dinna 
üzentlmrel (sentlmbru') lakéat 1 évi fegj  házra és 2000 
li-j pénzbiraagra ítélte. 

Elsőrendű német gyártmánya 
oj Naaman varrógépek, 
kerékpárok 
és alkatrészek 
O'CBÓ áron kaphatók 

Gábor Áron-féle  varrógépüzletben 
Merourev Ciuo 
Octavlan Bsrbat ház. 

— A harglta ásvány viselnek Igtai ritkaságai 
kerülnek leírásra a moBt megjelent Sséke'ységban. Ez 
a aaerányen már 6 évét» m-gjalenó képes folyjlrat 
minden számában hoz valami alig ismert ritkaságról 
leírást Most azokat az ásványba ritkaságainkat mutatja 
be, amelyek nemzetközi viszonylatban la hlreBek len-
néaek, ha egyszar tud itár» ébrednénk azok jslenlólé-
gének. (Sísborvlzík, araénes tirtalommil ls. svájci 
magaB in fekvő  ásványvizes hslysknek Itt 1b vau méltó 
társuk, borvízss tó barlaigban a déli Hirglta njulvá-
nyai közt atb., Btb. SzerkeBstőség Odorhei. Egy évre 
100 leibe kerül (tanügyiek, lelkészek és nyugdíjasok-
nak csak 60 lej) 

— Vörhenyjárvány Szentléleken (Lelloenl) 
Szentlélek községből (Lellcani) nagyarányú vörheny-
jár vényt jelentenek az egészségügyi hatóságoknak. A 
járványnak eddig 2 gyermek eBett áldozatu'. 

— Elütötte a gyermeket a palyakoosi. 
Su'yos szerencsétlenrég történt a napokban a Compa-
nie Eoroplenne de Bols fűrészüzem  uzvölgyl (valea-
uzuluO telepén. A telepről kiveaető keBkeuyvágányu 
vaBUtvonal egyik hajtánya elüiötte Lővl Róza két és 
fél  éves gyermeket, kl azonnal meghalt. A megejtett 
helyszíni vizsgálat éB boncolás után az ügyészség eljá-
rást indl'ott a felelősség  merállFp'tására. 

— Elitélt verekedő. Billa Gábor csicsói (cicául) 
lakós verekedés közben bicskával megBzurta K ;lemsn 
Fslix t̂. A birísW 15 napi elzárásra Ítélte. 

ERTESITES! 
Tisztelettel értesltjak v&rosank 
is vidéke borfogyasztó  közönsé-
gét, hogy s került a termelőktől 
egy tisztán kezelt kakallómenM 

FAJBOR-LERAKATOT 
blsominyban tóteaitani, ahol 
viszonteladóknak, esküvőkre, 
tirsasklrindulóknak már 5 liter 
vételnél 10 l e j tő l felfelé  jó 
zimatu kUkQllómentt borokkal 
& lnnk a közönség szolgálatira. 

V Á R O S I V E N D É G L Ő 
Marourea-Cluo—Csikssareda, 
I. G Duoa-uooa 51. szám alatt. 

Ugyanott haasnált, de jó álla-
potban levő b o r o s h o r d ó k 
megvétetnek. 7—13 
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Eladö egy darab 388 literes boros hordó. Érte-
kezni Iubit Kilfas  J izsuf  vendéglőssel. 

Fü'zerúzlat berendeaes olcson eladó, Kozma 
Antal Ditroban (Ditrau—Ciuo) 1 4 

Újonnan épült modern has, a főgimnáziumánál 
szemben, november l-re kiadó. É-dakiődoi 
flzv  Ciedő Aitalné-nál Top ita C uc on lehet. 2—3 

Meleg kádfürdő  mindennap Băile-Jigodin-on. 
H d-*g btff\  jó aama u italok. O ció árak. Primăria comunei Sâncrăieni, jud. Ciuc. 
No. 1073,1936. 

Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua de 

15 Noembrie 1936, ora 10 in localul primăriei Sân-
crăieni, jud. Ciuc, se va (ine o licitaţie publică pentru 
vânzarea materialului lemnos, 1767 buc. arbori molizi 
în cantilale de 2502 ms din pădurea comunei Sân-
crăieni, jud. Ciuc, situate in hotarul Blidariu. 

Garanfie  este suma de Lei 17,000. 
Preţul de strigare este Lei 130 per m'. 
Licilaţiunea se va ţinea cu oferte  înheise şi sigi-

late conf.  art. 88—100, din Legea Cont. Publ. şi cu 
respectarea disp. reg. O. C. L. şi aplicarea contribuţiu-
nilor pentru exploatarea pădurilor Statului. 

Condiţiunile se pot vedea la primăria comunei şi la 
Ocolul Silvic Baraolt. 

In caz dacă la această licitaţie nu vor fi  amatori, 
licitaţia două se va ţinea la 29 Noembrie 1936 la ora 
şi cu condiţiunile de mai sus. 

Sâncrăieni, la 21 Noembrie 1936. 
Pr imăr ia . 
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Tisztelettel értesítem a o. b. vevő-
közöoBéget, hrgy Mercurea-Ciuc on, a 
Bulevardul Reg. Ferdlnsnd 8. BZ. alatt 
(a Dr. Ztkarláa Manó nr házában) 

F É R F I É S N Ő I 
DIVATÜZLETEI 

nyitottam. Pontos kisaolgálás 
és olozó szabott árak I — A n. b. 
vevőkösönség sslves pártfogását  kéri 

Balázs Ferenc, kereskedő. 
2-3 
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Nyomatott Vákár kSiyvajondátábaa, M S N U U OLAA 




