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A katolikua Irodalom nem merülhet ki a aaenlek éle- •andrák volnának? Hiába beszélnének? Gondolatnak ii azörtének lamertetéaével. Aa irodalom adja a Ma aüraava- nyil volna, mert ez kaasandrai tragikum volna, de nem a
pápák, hanem az emberiség számára.
A világtörténelemben sslnte páratlanul álló moa- rosan lüktető életét.
Végül néhány egéssen ujsserü gondolat felvett
Kikhez szólunk?
galmas kort él a ma embere. Alig fejeződött be a
Tulajdonképpen, mit akarunk idei nagygyűlésünkkel?
világháború, egy uj gacdaaágl a eaael kapcsol atoBan tése után XIII. a Lee pápa híres mosdásával fejezi be
sselleml harc keadódütt. Eizmék, tanok, áramlatok éa e:őadáaát: „A maiz'amust éa a baloldali aaoclallsmust Mekkorára szántuk ennek hatósugarát? Caak híveinkhez,
fsfogási árnyalatok kerültek egymással aaembe. fújtak nem megaemmlallenl, hanem megkereaatelnl kell I*
ugyanazon a világnézeti alapon állóhoz akarónk szólani?
Marion Aroo, a nagysserü felkéasültaágü ko.oas- Természetesen, elsősorban hozzájnk. Nekik akarjuk megmarUdói, moBgóaltottak a a stratégiai helyaet nyújtotta
eahBlóségeket nagy fslkéssültséggel, a taktika leg- várl plébános nagy besséd keretében mutatott rá a gyarázni, hogy kockán forognak mindazok az értékek, amikeresztény társadalom kötelességeire. Kíméletlenül, ket eddig szentnek tartottak, amiért lelkesednek. Hogy aa
raflnállabb eszközeivel Igyekeznek kibaainálnl.
velőkig
ható ssavakkal korbácsolta, ostorozta a bűnt uj eretnekség, amely pedig elindulásában gazdasági megolAa utóbbi ldóben már ágyudörgések kösepette a as egyre
jslentkeső hibákat. Sajnos a dás akart lenni, régen elkanyarodott kitűzött oéljától, meg
csatáznak aa egymással eaemben álló eszmék. A ma- napilapokbólgyakrabban
beszédeit, helyszűke miatt nem akar bennünket fosztani hitünk minden kincsétől, amikor
gát embernek érzó ember bódultan áll a nagy vihar ismertethetjük,ismert
pedig asokat sok-sok eser példányban nemcsak minden tételes vallásnak nyilt ellensége, hanem
közepén.
kl kellene nyomatni, bsrámáatatnl éB minden katolikus hadat üzen magának a Teremti Istennek, össze akarja törni
Politikai éa egyházi vonatkoaáaban egyaránt bá- cialád háaa falára főlakasstanl. Hadd legyenek aaema kereteket, amik között eddig éltünk. 0 fel
rom nagy áramlat került szembe. A világ politikusai előtt, döbbentaenek,flgyelmeateaaenek éa mardoaBsnak mindazokat
akarja dúlni a meleg osaládi fészket, meg akar fosztani a
egyik oldalon fasc'zmuat, máslkon kommunizmust hir- lelkiismeretet.
legelemibb emberi jogoktól is. Békóba akarja várni lelkidetnek meggyőző fanatizmussal, mig a kellő között
A Dr. Qyárfáa Elemér szenátor elnöklete alatt ismeretemet ; azt követeli, hogy gondolkozzam, ugy érezzek,
áll a józan demokrácia, mely ollea hevesebbnél heva- lefolytatott kat népsaövetségi közgyűlésen és diss- amint
fi, tagadjam meg egész multamat, ne legyen saját
Bebb rohamokat veaényel a másik kettő, hisz mig ez közgyűlésen messsehangsó ssavakat mondottak a püa- akaratom,
lileknélküli kollektív gépemberré válljak. Ne merel nlnca „Intézve", nem jöhet aem a jobb, aem a bal. pökök IB. Gróf Majláth Q. Károly, Ardeal (Erdély)
örvendeni büntetlenül semminek, ami eddig széppé és
Eţyhâzl téren hajénál pontosan azonos a helyzet. közszeretetnek örvendő pü'pöke levélben és táviratban jek
tette az életet, irtsak ki magamból minden
Krisa'.m örökértékO, megdönthetetlen tanításain fel- ls szólott bivsibiz. E nem muló szeretetéről biztosí- elviselhetővé
érzést, legyen az csládi, faji, társadalmi, pláne vailáai
épült keresztény kultura éa hit ellen bét irányból totta hivelt B a Bseretet fegyvereivel felvértezve, elszántnemes
ellenségévé leszek annak az uj világnak,
vezényelnek minden eddigi támadást felülmúló roha- harcba küldte aa egyre nagyobb hullámokat vető Isten- mert külömben
az uj vallás teremteni próbál.
modat. As anyagelvűségen alapuló kommunizmus éB telenség ellen. A közgyűlés résztvevői kitörő lelkese- amelyetAzonban
nemcsak a keresztény világnézetet vallóhoz
n nemzetet Isten fölé eme'ő, helyesebben: aa istenség déssel ünnepslték távollétében is as ÓBB főpásztor'. volna szavunk, szeretnénk
kezel férkőzni a jóhiszemű közömfogalmát erőszakos céltudatossággal nrmzetl színekbe
Fiedler István orade.d (nagyváradi) pü-pík p-dig bösökhöz is, akik egyszerűen nem akarják elhinni a kommuGuöztctó áramlatok döngetik aa Egybáa kspnját.
Igy buzdított:
nizmus romboló pusztítását Szólani szeretnénk a mi elméVédekezni pedig kell Védekezni kötelessé?. Ezt
— Panaszkodunk, sírunk, védekezünk, de nem leti kommunistáinkhoz (a görög böloaelfivel mondjuk nekik:
a védekezési célt sro'tálja XI Pius pápa .Divini eszmélünk ra, miért tudott es tud az istentelenig Üss, csak hallgass meg I) szeretnénk megértetni velük, hogy
R damptorlB' cimü, 1937 márciui 19 én, Ssent Jizsef terjedni? Azért, m^rt ml katolikusok nem szeretjük most elsfisorban nem az Egyház hatalmi állását féltjük, most
napján kiadott körlevele, melyben harcot hirdet BB eléggé az htent. Helyes fogalmat kell alkotnunk srról, nem a papok bfire ég. Jól tudjuk, hogy ezeknek hiába beIstentelen kommunizmus ellen. — A világ 400 millió bogy as Úristen a legnagyobb szeretet. Sient köteles- szélünk metafizikai érvekkel, hiába siratjuk elfittük erkölcsi,
kntollku>át ösesefogó szervezetek megmosdottak a ségünk tehát megismerni es szeretni az htent Minden vallási eszményeink pusztulását, nekik racionalista, itt a
Siontatya figyelmeztetése nyomán B ma m«r a katoll katolikus legyen az Isten hirdetóji s az istentelenség töldön mozgó érvek kellenek.
ciamu* többszázmilliós arcvonala kemény felkéBBŰlt- el fog tünnl a földről, ha követjük uz Iiten örökparanA pápa az ember szabadságáért,
séggel fordult aa iBlBntelenaéggel Baembe.
csát : szeresd felebarátodat I
a proletárokért küzd.
Országunkban a .Katolikus N ipazövetség" Xl-ik
A katolikus ünnepébep megnyilatkozások 3-tk
Valóban az apostoli körlevél nem is külön katolikus
nagygyűlésén, Brasovb*n (Brassó) bontott sásaiét, fujt napján Vorbrucbner aegedpüspök igy beasélt:
körlevél, nem az Egyház eljövendfi romlásáért remeg, hanem
általános riadót és fordult határozott céllal szembe a
— Mintha riadót fújnának, mintha általános moz- az egyetemes emberi kulturáért száll sikra. Ha ezt igazán
kerasztéoy kuliurát veszélyeztető áramlattal.
gósítás volna szellemi téren. Éi tényleg risdó hangzik megértené a világ, akkor vallási, faji külömbség nélkül min„Krlsz ui, vagy antlkrlsslns ?" eat a j»>»ót Irta és általánoa morgósltás van a lelkekbm, mert közvetzászlójára a brassói Katolikus N tcygyQlés. E< a Cenk len közelünkbe férkőzött a veszély, amit kl kell véde- den jószándéku kulturembernek a pápa oldalára kellene állania.
A nagy tömegek, a tudatlanok olyan egyszerűvé akaralatt h írom napig ezres tömegekben hullámzó hivő
A világosság ÉB a sötétség, a h.t és a hitetlen- ják tenni a kommunizmus problémáját Hinden kiuzsorázott,
tümeg felelt Is a kérdésre. Felelt B a ezeva végig nünk.
ség köaött foiyó két évezredeB harc ma újból fordulózúgott Erdély bércein: Krisztus I Vorbruchner Adolf ponthoa érkezett. A leglehetetlenebb támadásokkal éhbérért dolgozó, vagy munkanélküli szegény, nincsetlen
ardeall (trdélyi) segédpüspök és Ftodler I <tván oradeal igyekeznek, megdönteni az Isten országát. Mivel vála- ember kommunista, — minden gazdag ember, akinek van
nagyváradi püspökkel as élen, megmoBdu I ÓB felvonult szoljunk a romba düntött templomok, ártatlanul kiontott féltenivalója, természetesen kommunista ellenes. Hiszen ha a
a gyűlésre az egész ország katolikus társadalmának a vér éa tönkretett kulturák érdekében ? Az Ur legnagyobb kérdés olyan egyszerű volna I
Ha igy volna, akkor mi erdélyi katolikusok elég szeképviselete. A aaakosatályokban elhangzott előadások,
felszólalások és aa aat követő határoaatok mind aat fegyverével, a szeretettel. A keresztényi sseretet ott gények volnánk ahhoz, hogy kommunisták legyünk I Sfit
bizonyították, hogy nBgy veBsély közepette önmagára keadódlk, amikor aaokat la Bzereljük, akik bántanak, tovább megyek. Maga Krisztus földi helytartója is a gazdagtalált a két évezredes keresztény ku'tura megőraéaére blaa Krisztus ÍB azokért Imádkozott, akik keresztre ságától bátran lehetne kommunista, hiszen fi is alamizsnáleghivatottabb B Uy azért a legnagyobb felelősséggel fesaltették. Elért kórlek: azokat a szerencsétleneket, ból él. Az Egyház és annak feje nem a gazdag jövfijéért
akik eaen a földön vérbe Bkarnak fojtani mindent — remeg, nem a kapitalisták érdekében emeli föl szavát, mert
lartoaó egyháa: a római.
sflvr-jBBétek ÓB Imádkozzatok értük. A megtévelyedett akkor ellentétbe jönne egész múltjával, hiszen Krisztus hite
Érthető tehát, ha az iatentslenség lényegének rombolókai nem száműzni, hanem szeretni kell.
mindig a szegények, elnyomottak, rabszolgák hite volt Kriszkidomboritáas, formája és minden Ismertető jele felÉi igy hangzottak el egymásután a nagy Intelmek tus mindenkit megváltott ugyan a bün nyomorától, de a
sorolása éa végső fokon aa ellene eredményesen számba aa örök Isteni szeretet s a szociális Igazságok felisme- szegényeket, rabszóigákat külön is megváltotta a földi állati
jöhető harci eszközök mellett a Baociálla valóságokra rése jegyében. Nem hangzottak alába, meri ba aa el- élet nyomorúságából. MoBt is az Egyház proletár tömegekért
mutatott rá a n«gy megmozdulás.
mondottakat hirdeti, főként betartja a keresztény tár- veszi fel a harcot a kommunizmussal, mert ha elszomorító
Krisztus után aa egyház volt az egyre jobban sadalom, aa iatenlelenség ellen elszakíthatatlan gátat volt a proletsrtömegek sorsa a kapitalizmus virágzása idején,
még kétségbeejtfibbé vált ott, ahol a kommunizmus gyakorelharapódzó szociális igazságtalanságok kiküszöbölésé- épít* —
latba akarta átvinni elveit
nek legnagyobb szósaólója — hangoztatták aa előadók.
Nyomban azt 1B hozzátették, hogy nem elég ezt hanA marxizmus lényege.
goztatni, hanem cielekedoi is kell. Vencel Jíz-ref pélMert soha ae szabad felednünk, hogy más a kommuÜnnepi beszéd, melyet a braşovi (brassói) katolikus
dául aa ifjúsági szakosztály ülésén igy fogalmsaott:
nagygyűlésén 1937 junitts hó 2!>-én elmondott nizmus teóriája és más a gyakorlati megvalósítása. Nem
aa eredményt nem hozó kommunista .államkapitalizhiába mutat rá az apostoli körlevél, hogy ilyen raffinált taníDr. Csijiak Lajos tb. kanonok.
mussal" szemben az igaal keresztény társadalmi feltást csak a hazngság fejedelme sugallhatott a világnak.
fogás a letagadhatatlaoul létező proletár társadalom
Katolikus T e s t v é r e i m !
Nincs itt terünk, hogy a kommunizmus teoretikus gondolatmegváltása lehet csak. Az Ilyen vonatkozásban kiadott
Uj eretnekség. menetét a maga teljességében ismertessük. Bizonyára volt
pápai encikükákat a ssó szoros értelmében kell éa illik
E három napos katolikua nagygyűlésünkön minden errfil bőven szó a külömbözfi szakosztályi üléseken. Ismert
mir egyszer felfogni a azokat megvalósítani. Nem
gondolatot
is tervet egyetlen probléma körül koncentráltunk, dolog, hogy az egész Marx anyagelvi társadalomszemléletétévesstheti szem elöl a katolilus társadalom, hogy
amit
kijelölt
számunkra Krisztus töldi helytartójának .Divini 1)61 fakadt, aki igen helyesen látta meg a gazdasági liberáIsten 1B megbecsülte a proletárlátust. Egyszülött öát
Itedemptoris"
kezdetű körlevele, ltá akartunk eszmélni ko- lizmus, a szabad verseny következményeit Ha jogos a szaSísnt Józsefre, az ácsra biata, akit halálra kerestek
bad verseny, ha nem immorális az erfisebb joga, ha elérendfi
H Todes katonái. H itároljuk körül a fogalmat — fej runk pnsztitö eretnekségére, amelynél nagyobb csapás alig gazdasági cél a leheti legnagyobb profit és ennek elérése
tegeti V 'nciel. Isten egyszülött gyermekét Szent Jó- fenyegette még az emberiséget, l'edig anyaszentegyházunk érdekében a termelési költségek csökkentése, ha az áralakuasefre, a pro'etarra biala. Tshât: a mai proletáriá-u;ra, 2000 éves élete alatt sok nagy eretnekség akarta már Krisz- lás a kereslettől és kínálattól függ, ha as emberi munkaerfi
amelyei balálra keresnek az uj berodesek, a nagytőke tus hitét megsemmisíteni, de ezek nagyrészt mégis csak is egyszerűen a kereslet és kínálat törvényeinek van alávetve,
eszmei sikban mozogtak, mig korunk szörnyű, romboló eretkatonái.
a kommunizmus pusztulással ienyeget minden anyagi ha a tőkéseket, akik közbe még rátették kezüket az annyi
Igy aa nj hang. Ét eaek a hangok egyre aürüb- neksége
szellemi értéket, amiért csak az ember az utóbbi 2000 millió munkáskezet fölöslegessé tevfi csodás találmányokra
be.i jelentkeztek a XI. katolikus nagygyűlésen. Haaakr és
a gépekre, — nem kötik semmiféle erkölcsi meggondolások,
év alatt küzdött és fáradott
Béla brassói főgimnáziumi tanár irodalmi téren pentársadalmi és szociális kötelezettségek, — akkor ennek terPápák küzdelme. mészeten következménye kell, hogy legyen, hogy létrejöjjön
getett egéBBon újszerű búrokat Krlaz ui és antlkrisatus a modern irodalomban c'mü előadásában megállaU' ţlia'Jdva olvassuk aranymisés, 80 éves Szentséges a borzasztó szakadék a kevésszámú kapitálisták ia a kisempította: a maradandó, örökéletű gondolatokat felölelő, Atyánk^-. ^ aggódó szeretettfii áthatott, de bátor hangú Írá- mizett aok milliós proletártömegek között akkor persze már
tehát Jó Irodalom katolikus még abban as eaetben 1b, sit. Hindeu sorin érezzük egy nagy szívnek töpprengfi aggo- csak a tSkegravitáció miatt is el kell jönnie annak az idfiha nem katolikus Iró Irta. A katolikus Irodalmi kriti- dalmát, ahogy lelkére veszi az egész emberiségnek gyötrfidS nek, amikor végűi minden termelési eszköz is annak minden
kusoknak Bzinte megbocsáthatatlan hibája, hogy klaá- szenvedéseit. Érezzük, bogy valóban nagy veszedelemnek kell gyümölcse csak néhány ember kezibe kerül, akikkel aztán
rólag anyakönyv szerint ítélkeznek B fahér leányazobák ienyegetnie az egyetemes emberi kultur&ba az utolsó idfik szemben áll a proletárok millióinak hatalmas hadserege. El
álomvilágába hajié, elképaelt irodalmat iBlenitenek. nagy pápái nem fáradnak el, hogy ujabb és ujabb körleve- kell következnie annak az idfinek, amikor ez a folyamat nem
Nagyvonalú példák felaorakoatatása ntán határosottan lekben oáiolják az qj eretnekség dialektikáját és figyelmez- mehet tovább, beáll a gazdasági, pézügyi, szociális és poliköveteli: a kritika vesaen végett a dliettántlsmnsnak. tessenek minden jóakaratú embert a pusztító méregre. Kaz- tikai ősöd.

Krisztus, vagy anti krisztus?

A,

-k oldal.

CSIKI

Tagadhatatlan, hogy Marx eddigi fejtegetésében van
logika éa igazság. Tagadhatatlan, hogy a korlátlan gazdasági
liberálizmns elveivel éa gyakorlati érvényesülésével ilyen
irányba sodorta Marx idejében a világot. Azonban innen
kezdve nem érthetünk egyet Marx gondolatmenetével. Mert
0 azt hangoztatja, hogy a jobb világot várók csak engedjék,
hogy idáig, a teljes csődig jnsson el az emberiség. SSt bűnt
követ el az, aki ezt a cafldöt holmi szociális törvénytákolminyokkal késleltetni akarja, caak hadd kompromittálja magát ez a liberális gazdálkodás és garázdálkodás, hogy minél
hamarabb eljöhessen a szociális megváltás. Nem erkölcsi
törvények jámbor hangoztatása (ezért bűnös a kereszténység
is a marxizmus szemében), nem szociális törvények, foltozgatások, hanem a forradalmi átalakulás az egyetlen kibontakozás. Megsemmisíteni a bajok gyökerét, birtokba venni,
közös tulajdonnak nyilvánítani minden termelési eszközt,
megszüntetni a magántulajdon minden alakját, jöjjön a kommunista gazdasági rendszer, amelyben mindenki tehetsége szerint ad és szüksége szerint élvez. Elenyészik majd akkor
minden társadalmi osztálykülömbség, a végén megszűnik a
proletárok kizsákmányolására és a magántulajdon védelmére
alakult politikai állam is.

A kommunizmus gyakorlatban.
Föltesszük a kérdést: van-e BzUkség ilyen forradalmi,
mindent leromboló társadalmi átalakulásra ? Ha Marx idejében élnénk, akkor lehetne még erről beazélni. De mi Sztálin
idejében élünk, a mi szemünk láttára már létrejött egy szerencsétlen államban ez a szociális forradalom, nekünk már alkalmunk van napról-napra látni, mivé lett egy szerencsétlen
nép társadalmi teoretikusok kísérletezései következtében.
Mindenütt van helye kísérletezésnek, csak éppen az emberrel nem azabad kísérletezni, mert annak eredménye: milliók
pusztulása. Elfacsaró szivvel látjnk, mi történt egy százmilliós néppel elvaknlt éa elvadult kisérletezók külömböző
gazdasági tervei, teoretikus elgondolásai következtében. Menynyire nem tud a kommunizmus emberi életet biztosítani
nemcsak a százmilliós tömegnek, hanem legmeghittebb híveinek ae, milyen rabazolgasorsba taszítja, ugyanakkor a mindennapi kenyeret ae tudja biztosítani. Olyan létbizonytalanságot, állati életsoraot egy Madáoh se birt megálmodni,
vagy Ádámmal megálmodtatni, amilyenről — nem a kommunizmus ellenségei, de éppen a kommunizmus rajongói és
oroazországi ntjnk után kiábrándultjai beszélnek. A javíthatatlan rajongók azonban mindig készen állanak njjabb teóriával és azt hirdetik, hogy minden ilyen uj világalakulásnak
keresztül kell mennie a maga gyermekbetegségein, de a sok
véren-könnyön tul ott integetnek az eljövendő paradicsomnak
távlatai. Mióta ígérik már ezt éa még egy lépéssel se jutottak közelebb hozzál Azt soha nem ismerik el, hogy elméletükben volt valahol a hiba, hanem arra hivatkoznak, hogy
még nem alakult át az uj világnak megfelelően az ember,
ott dolgozik még lelkükben a régi ideológia. Ezt teázik
felelőssé, sót felelőasé teázik magát az Isteneszmét. Nem
mondom: az Istent, mert Istenben hisznek. Innen B harc az
Isteneszme és vele összefüggő minden régi burzsuj fogalom
elleni Akkor is pokolnak kellene lennie ott az életnek, ha
ott elkövetkezett volna az a földi gondatlan jólét, de ha a
kenyér ia hiányzik, az Isten is —, helyette pedig ott van
a legteljesebb létbizonytalanság, a dühöngő, véres terror a
legborzalmasabb formáiban — akkor bátran, nagyítás nélkül
kimondhatjuk, hogy nem ismer a történelem olyan eszmét,
amiért az emberiség ilyen drága árat fizetett volna.
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delem igaszBágos megosztását. A munkabér, ha a vállalat
jövedelmezősége megengedi, legyen akkora, hogy neesak
magát a munkást, hanem családját is el tudja tartani, sőt a
munkás tudjon még egy kis vagyonkát is szerezni, hogy igy
magántulajdon szerzése által kikerüljön a proletársorsból,
íme, ez a külömbség a pápa és Marx között I Marx el akaja
venni a vagyont azoktól, akiknek van, a pápa adni akar
azoknak is, akiknek nincsen. Hangoztatja a körlevél, hogy a
tőke és mnnka helyes megoldásától függ a jövendő kialakulása. A társadalmi igazságosság fogja ezt a viszonyt szabályozni. Meg lógja értetni munkással és munkaadóval, hogy
kölosönösen egymásra vannak utalva. Sem a töke mnnka
nélkül, sem a muuka tőke nélkül nem megy semmire. Lássa
be a munkás is, a tőkés is, bogy ugyanazon élő szervezet
tagja egyikre nézve sem közömbös, hogy a szervezet másik
tagja milyen helyzetben van. Jöjjön az uj társadalmi rend,
amely a fennti elvek szemelőtt tartásával szabályozza a
külömböző társadalmi rétegek nem tndják vitás ügyeiket az
igazságosság és méltányosság szerint megoldani. Meg kell
szűnnie a jövedelem igazságos felosztásával a további tőkehalmozódásnak, de meg kell szüuuie a proletárnyomoruságnak is.

A klerikus leiadata.
Óriási az a l'eladat, amit a körlevél vállaiukra rak.
De bármekkora is a muuka, attól visszariadni nem szabad.
Ki kell vennie a részét ebből a muukából mindenkinek, akinek szivén fekszik a világnak jobb jövendője. Természetesen elsősorban a papságnak kell munkába állania. Ha eddig
iontos volt a szociális tevékenység, akkor ezután igazán
tontos lesz. A pápa Krisztus szaraival egyenesen a szegényekhez küldi papjait, proletárapostolkodást Bürget és hangoztatja, hogy a papnak jó példája, buzgósága csodákat
tehet. Szóval és írásban hirdesse az Egyház felfogását a
társadalmi kérdéaekről. Bátran hirdetheti, mert ezzel szégyent nem vall. A keresztény társadalomtudomány megdönthetetlen elvei titokban tiszteletet, hogy ne mondjam:
irigységet keltenek még az ellentáborban is.

A laikus felelőssége.

Az államhatalom feladata.
Legyen szabad azonban szólanunk al-hoz az államhoz
is, a m e l y n e k itt a földön a legnagyobb külső
*»»
â kezében. Szól hozza a körlevél is Elvárjuk ettől az; i ta,
hatalomtól, hogy 6 neki se legyen ket 8s arcula a Ha lefelé
ő is szembefordul a kommunizmus felforgató erő vei, akkor
azt várjuk tőle, hogy fölfelé és kifelé is őszinte harcot hirdet az egész vonalon és ebben a kérdésben nem ismer diplomata erkölcsöt. Végeredményben 8 többet veszíthet mint
az Egyház, hiszen az Egyház élhet a föld alatt a katakombákban is, amint a múltban élt és él jelenleg is Oroszországban, de ha az állam keretei összetörtek, akkor abból nem
lesz többé feltámadás. A körlevél szellemében elvárjuk az
államhatalomtól, hogy akkor, amikor n i népünket oktat|uk,
neveljük, felvilágosítjuk, ebben a népnevelő munkánkban
bennünket gyanns szemmel nem néznek, nem akadályoznak
sem kis, sem naţy hatalmasságok, hanem a legmeaszebbmenő támogatásukat nyújtják és megértik, hogy ezzel a
tevékenységünkkel a legnagyobb államfenntartó munkát végezzük és ezért csak hálát és elismerést várhatunk. Elvárjuk a
körlevél megállapítása szerint is, hogy az állam vezetői
mindent megtesznek a maguk hatáskörében, bogy a tisztesség és becsület egyforma bánásmód a kormányzás mindeu
ágában érvényesüljön, hogy okos szociális törvényekkel szüntessék míg a bajok gyökerét. Elvárjuk, hogy az állam biztositsa mindenkinek a kenyérhez és munkához valú jogát.
Mert ha lépésről-lépésre elvesznek fiainktól minden életlehetőséget, akkor hiába prédikálunk mi itt békés kibontakozást,
konstruktív társadalmi berendezkedést, éhes gyomornak nein
lehet erkölcsről, rendről, épilő munkáról beszélni.

Nemcsak kenyérrel él az ember.
Végezetül azonban soba ne feledjük örök javunkat,
hogy ha most a több kenyérért, az igazságosabb életért, a
társadalmi békéért emeljük is föl a szavunkat. Soha ne feledjük, hogy mégis csak mindig több lesz a lélek, mint a test,
értékesebbek a lélek javai, mint a test javai. Meg kell értenünk, hogy ami igazi életcélunk mégsem a földi boldogság,
hanem az örök élet, amint hogy itt e töldöu nem is lesz
soha kiegyensúlyozott élet, a fold színéről soha nem fog
eltűnni a nyomor, a fájdalom és szenvedés, bármilyen társadalmi berendezkedést hajtsunk is végre. Akárhogyan is akarjuk a szenvedéseket enyhíteni, türelemre, az Istenbevetett
hit vigaszára mindig szükségünk lesz.

De a klerikus egymagában nem vállalhatja a felelősséget a világ összes bajaiért és nem vállalkozhatik arra,
hogy minden problémát megold, minden igazságtalanságot
kiküszöböl. A munkában és lelelősségben osztoznia kell a
laikusnak is. Erről fog majd beszélni diszgy ülésünk következő szónoka. Itt kell igazán munkába állania annak a
Fogadalmunk.
katolikus akciónak, amiről mi caak olvasunk, de aminek
Ha valamikor büszke voltam arra, bogy katolikus vamegszervezése és munkába állitása nálunk még a jövő fel- gyok, akkor most igazán büszke vagyok, amikor azt látom,
adata.
hogy ismét az egyház állott munkába a kulturvilág megmenVan-e értelme a kommunizmustéséért, reánéz minden aggódó igaz embernek a szeme, a
nak sorainkban?
túlsó táhor is őt tartja legnagyobb akadályának azért a feneEddigi nagygyűléseinket azzal vádolták meg, hogy ketlen gyűlölet ellene. Teljes lélekkel mindhalálig küzdeni
sok volt azokon a beszéd, a teoria, de olyan kevés a meg- akarok őseim hitéért, apám sírjáért, a jövő nemzedék boldogvalósítás, hogy sokszor a nagy tömegektől távol álló kér- ságáért, a lélek szál adságáért, az igaz, szép és jé végső
désekkel foglalkoztak. Nos, azt hiszem a mostani nagy- diadaláért: Isten engem ugy eegéljen!
gyűlésünk problémája eléggé közel áll mindnyájunkoz De a
As ngéia ni-ytvül-íS célját, iráayát é-i mliiödéfelvetett eszmét és gondolatot ho.'.zuk még közelebb magunkhoz a pápai körlevél magaslatairól. A mi katolikus töme- B >t mintegy átfo{-->, h .tMmas és sob» nem látott le geinknek meg kell érteniük, hogy közöttünk nincsenek olyan kng déSBeí fo<>-dott beszéd keretében Dr. O l p a k Lajos
nagy osztálykülömbségek, mint másutt. Közöttünk hatalmas kanonok, főgimnáziumi tanr.r Bíegente le. Viiágosaa
tőke, nagy vagyonok nem képződtek, mi bizony — ismé- fogelmaz Dr. Csipak, bátran szegez le nagy Igazságotelten mondhatom — valamennyien küzködő proletárok kat B ugy gondolju'r, hogy a legjobban akkor Ismervagynnk. Mi éppen azért panaszolkodhatnánk, hogy miért tetjük a közgyűlés szellemét éB adnnk maradandó
nincaen ilyen katolikus vagyon, hiszen annyi az égető szük- képét olvasóinknak, ha est a beBzédet BiÓBaerlnt ismerMiért terjed a kommunizmus? ségletünk és olyan sivár az anyagi helyzetünk. Ha tehát tetjük.
És ha ez a tényleges helyzet, akkor miért tud mégis valakinek láj az élet, ha küzködik az élet nehézségeivel,
ez az eszme njabb és ujabb területeket hódítani? Erre is akkor ne azokat a katolikus testvéreit okozza és tegye
megfelel az apostoli körlevél. Mert tényleg szörnyű a prole- felelőssé, akikuek talán józan, becsületes, munkás életük
— A Munkakamara felhivasa a kisiparostárok nyomorúsága, elképesztő a kommunizmus szervezettsége, miatt egy karély kenyérrel többjük van. Egy karély kenyéragitációjának fegyelmezett ereje, elszomorító az a kritikát- rel való többlet ne zavarja meg közöttünk a testvéri egyet- sághoz. A Munkakamara f-tihivja vármegyénk aaoo
lanság, ahogyan a nagy tömeg elfogadja a csábító ígéreteket. értést. Egymást muljuk télül a szegéuy, sokszor gonoszul kliiparoialt, akik a régi gyakorlat szerint testvér IpaSegítik a kommnnizmns terjedését mindazok a hatalmak és j félrevezetett tömegeinknek felvilágosításában, akik között rokat folytattak, hogy a képesítésüket haladéktalanul
erők, amelyek soha nem szűnnek meg az Egyház és Krisz- t még most is lehet itt-ott a nadrág ellen izgatni, amikor szerezzók meg mindén Iparágra. Az uj törvény végretus ellen dolgozni, amelyek nem akarják észrevenni, hogy a pedig az a nadrág rongyosabb, mint a harisnya. Egymást hajtási utasítása azeriat például aa asatalos ipar több
telidézett iéktelen forradalmi szellemek hamarabb és bizto- muljuk fölül a kölcsönös segítésben és támogatásban, mert azakmára o^allk ópttlut éa buior aazta'osBágra, a mésabban fogják őket elpusztítani, mint ahogyan ők Krisztus magyar sors volt mindig, hogy Istenünkön kivül csak egy- száros és hanlas Ipar ia egészen kü!öná''ó mesterségek, ngyanugy a festő, máaoló ls. Ezért felszólítjuk az
hitének kiirtására törekszenek. Nagy a világsajtó felelőssége mástól várhatunk segítséget.
érdekelt Iparotokat, hogy masterkönyv Illetve segédis, amely a körlevél szerint valósággal összeesküdött, bogy
Állásfoglalásunk a kommunizmussal könyveik elnyerés végett nyújtsák be kérvényeiket
a tények és események kiszínezésével, a való igazság elhallszemben.
azokra aa Iparodra ls, amelyet a régi ipártörvény
gatásával teljesen megzavarja az emberek tisztánlátását.
A kommunizmussal szemben való állásloglalásuukban szerint egy munkakönyv alapján ÍB folytathattak. Enn
A másik ut. két véglettől óvakodjunk :
uj kérvényekhez csupán a betegsegó'yző 60 lejea
Jól tudja a pápa, hogy nem elég csak egyszerűen rámu1. Ne szimatoljunk mindenütt, mindenben és minden- n;u<tija ói két drb fénykép csatolandó, - - mlu-án az
tatni a kommunizmus veszedelmeire, arra a testi és lelki
nyomorúságra, amibe a szerencsétlen munkástömegeket bele- kiben kommunistát. Ha valaki éhes, rongyos, kiéhezett eradítl kérvényekhez a többi o'tmáoyo'tat m ir beadták.
— A Református Nőaaöveteég fagylalt
kergette. Mindaddig, amíg a forradalomba kergető proletár- gyermeksereg vesz körül, munkanélküli és akkor taláu elnyomor fönnáll, a lélek meg nem nyugszik. Ezt a nyomorú- keseredetten munkát ée kenyeret követel, az még nein délutánja, A tnlvl Református Nőszövetség folyó évi
kommunista. Istenadta joga mindenkinek, bogy ez a told
ságot a pápa mindeukinél jobban és tisztábban látja. Azt eltartsa, amely a hátán hordozza. Az éhes embert pedig ne juiim bó 18 áa a Trmsylvánla kerthelyiségében fagymondhatnám, nem kisebb szigorral bírálja a liberális gazda- szóval pláne letorkolással, hanem kenyérrel igyekezzünk lalt délutánt rendis, melyre már ezúton ls felhívjuk a
közönség szlvas flţyalmât.
sági rendszert és mutatja ki összes bűneit, akárcsak Marx. kielégíteni.
De azt is hangoztatja, hogy a bajoknak nem a magántulaj— Zongoratulajdonosok. Salgati zongorahan2. Akik pedig az Egyház fejének minden óvó, figyel- goló m?gérkeBatt városuakba éa zongorahangoláBokat
donra épített gazdasági rendszer az oka, hanem az erkölcsi
törvényeknek lábbal tiprása, az emberméltóság meggyalázása, meztető szava, az objektív szemlélők minden tudósítása vállal. E-deklődnl a Vákár-üzletben.
az a pogány materiálista szellem, amely annyira visszaélt dacára sem akarnak szakítani a kommuuUta ideológiával,
— riIHE "TIDÜEA SOCIETĂŢII DE VÂNĂTOARE din
a magántulajdonnal. A „Divini Redemptoris* csak utal azokra akik ugy gondolják (pedig vannak ilyenek a mi táborunkban MEBCUREA.-C1UO faoe ounoaout membrilor nooletttţil, eB n
is,
akik
magukat
jó
katolikusoknak
tartják),
hogy
túlzás
zlua
da
11 Iul e a o. va aranja o v&a&toare de urţl pe teritoaz elvekre, amelyek szerint a kapitalista gazdálkodás bűneit
rial oomunel Caalnul-noa, la oare par'loiparea este obl'gatorie
gyógyítani éa kiküszöbölni kell. Ezeket az elveket különösen és ráfogáa mindaz, amit a kommunizmus atheizmusáröl, sub sancţ ane de o amen-tâ de 500 Lel. Pleoarea din Hereurearészletesen kifejtette a „(^nadragasimo anno* apostoli kör- erkölcsi világrend elleni harcáról hirdetünk, azoknak azt Cluo In zlua de 11 Ialle a. o. dlm'neaţ* la ora 4'/, oa autolevél. Ne a magántulajdont, hanem annak bűnös fölhaszná- üzenjük, bogy ne játszanak a tűzzel, ne kacérkodjanak a camionul, dlnaln'ea loonlnţel D-lu Dr. Ţeţa.
fenyegető veszedelemmel. Hála Istennek, itt a mi földünkön
lását hibáztassuk. Mert külömbség van a magántulajdon éa még nem volt kommuniata torradalom és adja Isten, hogy
— A'"SIKSZEBEDAI VADÁSZTÁRSASÁG IGAZGATÓannak bünöa használata között A tulajdon használatát kor- ne legyen I Mert ahol már ez végig viharzott, ott a doktri- SAGA értesíti a társaság tagjait, hogy folyó hó U-én medvevadászatot
rendéi Caslnal-non területén, amelyen a részvétel
látozzák az erkölcai törvények, a közjó, amit mindenkinek néreknek, az altruistáknak, demokratáknak és a nép szen- 500 Lel büntetés
terhe mellett kötelezd I n d n l á i Csíkszeredáazem előtt kell tartania. A vagyonnak megvan a maga szoci- vedése nagy megértőinek elment a kedvük a további kacér- ból folyó hó II-én regge: fél 5 órakor aatoboaazal a Dr. Teta
ális jellege. Minél nagyobb a vagyonod, annál nagyobb a kodóétól, azok már tudják, mit jelent a marxizmus a gyakor- ügyvéd ur lakása elöl.
kötelezettséged. Az isteni törvény előírja, hogy a felebaráti latban. Ne adj' Isten, hogy a saját bőrükön kelljen ezt ki— Halálosasok Botár Boriska, 26 ávaa korászeretetet hogyan gyakoroljuk — ha kell hősi fokban ia. A tapasztalniok.
ban, folyó évi JuttluB 27-én meghalt TopUta-C uc (Csiktaplocaáo.
szeretet azonban még nem elég. Szem előtt kell tartani a
3. Azokhoz pedig, akiknek csak a bomlasztáaban és
kölcsönös igazságosságot. „Nem méltányos — hogy azóról— Bá lnth Vilmos kereskedő, 56 éves korában,
azóra idézzem a körlevél szavait —, hogy a munkás az rombolásban telik kedvük, ninos szavam. Azokat szemmel luiins hó 27-én ellmnyt Racu (Cslkrákoson) Temetése
igazságosság óimén kijáró bérét koldnsalamizsnaként kapja tartjuk, tőlük ovakodunk éB óvjuk tőlük népünket is akár 29 én volt Igen nagy ráasvét mellett Blnnytban Bállnth
kézhez. Azt aem azabad megengedni, hogy kisebb alamizs- 1 szóval, akár iráasal akarnak hozzá közelíteni. Bátran hirdet- Béta, a Lottesaalon talajdonosa édesapját gyássolja.
nálkodásokkal a gazdagok kivonják magukat az igazaigos- jük ellenük a harcot akkor is, ha a magyar szó fegyverével, . . — Ciernátonl özv. Veegh Ferencné szül. késdlM4rla
zág mértéke szerint rájuk sző nagyobb kötelezettségek alól. külsőleg a magyarkodás köntösében jönnek éa követalik S!
- 81 éves korában, junlus
Követeli a körlevél a tőke és munka által szerzett jőve- tőlünk a hallgatást.
ki 28-án meghalt Msrcuraa Oluo (Cilkusred&baa).

KÜLÖNFÉLÉK.
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27. alám.

Bányai Jánosnak, a tudós geológusnak
és tanárnak Odorheiu (Sz.-Udvarhely).
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Kedr»t János Bátjám!
Ooadolom, milyen roBMu' esett en ez ohn 'Hüll
durva támidás, ami Téged ért B főkép a/, bogy
„teBtvértől" kaptad.

Engedd meg, bogy ujy «T-, mint sokak vlgasstalására és megnyugtatására, a két legnagyobb magyar
ir4, r 'gAryei éa verselnek pgyes mondatait idíBV,
közelebb botsam as olvasót, feljajdu'ásod megértése
és elMrálávábo?.
Hoty n*»m Te vo'tál BB eleő éa nem is a* utolsó;
ezt jól tudod. És mégis... nézd ciak...
A magyar ének-költészet egyik ramekét, ezt B
lelkekbe mér ré^na b»!eslrt, fajéin p mst^os ín*ka»k
tilén egyik Ieglöbb9t mondó szakaszát Irta Scabó D iz<>6
a „Satitség" című, megrázóan szomorú, de 6ÍOT6\6
duzzadó, az élnlakaráBért segítség után kiáltó regényének legelső lapjára:

megkötőm — met gyalogmenni most meleg van a
a döcögő szekérről leosuszé hitide e'j in aa Idő Bmlkor — rrtékes f -jezstei leiunek megigazította
(b. a.)
E'd -iy szépségt-lt éa kincseit kutató, tndományos mun zsákomat.
kák forrásainak.
Cs L

Gyergyó részvéte a Kath. Nagygyűlésen.
Fo'yó évi jun'us bó 2 8 - 80 án tartotta E<-déiy
katbollkuB társadalma XI Ik nagygyűlését BraEov b^n
Aa ImposánB külsőségek között megtartott nsgygyüléf-tő', melyaek vezérgondolatát a bitetlenBég elleni küadelem sdta részletes, érdemszerlntl tudósításokat közöltek napilapjaink. Ml Itt csak arra arorltkorunk, hogy
* nagygyűlésnek vidékünkét érlníó vonatkozásait lejegyeztük :

Www'M^W
BullrUHSó

A dönlő többBégben lét-ó kathollku^ kosöug?g!ínk
már jó»'őr« nagv érdtfk'ődésael kékült a gvüiés n -.aló
részvételre, ahol papjainkkal
etemben t>zép számban
jelent meg. A helyi Măria Kongregác ó tagjai mar
— Gazdat oaerel a Gheorgheni (gyergyószombaton elutaztak Braşov bs, Juliánná rőv r vezeaaentmiklóai) Nyári feredft. Gheorgheni (Gyergyótése alatt.
A gyűlés szellemi részéből is szépen kivette szentmikiÓB) mintegy 12 eaer lelket ssámláló vároBnak
egyetlen fürdője, a MakkBy Domokos dr. tulajdonában
Ki t a n y á j a ez a n y á r f á s . '
Gyergyó a részét:
Nem hallatszik a kurjantás.
A gyűlés első napján a kathollkus Népszövetségi levő, úgynevezett „Nyárl-feredő" már évek óta nem
Vagy alusznak vagy nem hallják,
tagozatok elnökeinek ülésén, malynak főtárgya a kom- uyllik meg rendaaeresen. Amint aa előjelek mutatták
Vagy talán nem is akarják...
munizmus elleni küzdelem módszerei volt, Dr. Lőrincz aa idén aem sok reményűnk volt arra, hogy a nyári
József
.Előtagozat" elmen tartott nagy bozs&értéBtiel szokásos nagy hőségben megmárthassuk magunkat a
Num. Csakugyan, még csak hallani aem akarták
Bákény-patak gyengén szennyes vizében. A műit évben
kidolgozott
Igen hatásos előadást.
é" akarják a szellemi tudás ezen óriását, a testnek
diák állt össse a ugy ahogy rendbe ssedték
A gyűlés második napján, a kulturális szakosztály néhány
„ős-bölényét", amikor igy kiállt fel:
a medencét, mert tudni kell, hogy a tavaaal esőzések
„... és b?cn^m sírnak a magyar temetők". .Oh, Illésén as akadályoztatása miatt távol lé^ő Dr. Caiky jófajta homokkal tele asokták hordani minden eastendő< zek a temetők nem mu'hatnak tőlem I Egyszer e'fu- Jánoa Gheorgheni (gyergyÓBZfntmlklósi) népszövetségi ben. Az idén még eddig semmi jel nsm mutatja, hogy
tottHin. teagorck, erdők, váror"k m^gé bújtam. 1 ga- tagozat elnökének „Á kstbolliuj orvos a keresztény valami különösebb előkészületeket tennének a nyári
lom I Nam vagyok magyar, örvendeni akarok, bekét kultúra szolgálatában' elmü mély gondolatoktól átita- évadra való tekintettel. Nem ludjnk még kinek kerül
tott előadását olvasták fel.
azaroV. sz reietet akarok 1'
a kezére, de reményünk van, hogy legalább a ayár
„Bateg a világ éa sötétülnek a napok. Jöhet
László Ignác fó^speres-plebánoBunk a harmadik végére talán csak mégis megnyílik és nem lessünk
börtön, jöhnt halál vagy máa öklözése a mostani élet- nap dé'utánján a róm. katb főgimnázium z-nfoltelg kényszerítve, hogy holmi malomárkokban kereaaünk
nek. de arcom nem fog lehalván} u'nl a századok falá- megtelt tornatermábrn n Hirmndrerd és Szent Kereszt hŰBlilést, ha nem akarjuk magunkat kitenni annak,
ról. Élő szemeim örök lgézéssel fo írják Kugárofcnl a Szövetség közgyűlésén „Ferences szellem a hitközsé- hogy a hőguta öljön meg.
tántorgó emberbe: E j, akarj, szereid önmagadatI
gek életében" cmmel emelkedett szavakkal vcze'te
Csodálkozunk, hogy a vároBl hatóság ilyen kösSnyLátod Öregem, ez Szabó D ZFŐ A .Csodálatos végig azt a gondolatot, milyen nagy frl.sdütot teljesí- nyel nézi ezt a nem csak egéaaaágileg hanem idegentenek
a
Fererc-rerdl
Bzerzetesek
apzal,
hogy
összekl et", aa .Elsodort falu", a „Segítség" stb. szerzője,
forgalmi szempontból is annyira fontos kérdést, akkor
aki fajának lángoló szeretetével, csillogó ambíciókkal, kötő kapcsolatot építenek kl a hívek éB a hitközség amikor városunk mint magaslati üdülőhelyként saerepel.
plébánosa
között.
világot döngető akarásokkal hagyta el a falut és a
Amint ertesűltünk a Rím. Kath. Bgyháa ia tervbe
„aaent anyát", bogy majd később, nem is olyan soká,
Ugyanezen a g*.Illésen Lukáoe Munszvét ezár- vette, egy fürdő epitését a Központi Szálloda hátaó
igv kesereíj»n:
hegyl m'sazionáriuB atya ismertette a Ferencesek hit részehez. Nagy várakozással teklatüak.a terv megvalótérítő munkáját. A tár dhitatlan hitszónok a katholl- sítása elé, mer már Igasán ssüksége^volna vároaónk„Oi mit adtam én ennek a lelket vesztett fajnak*.
kus gimnázium udvarán tartott népgyűlésen 1B nagy- nak egy rendes közfürdőre.
És tovább:
„Ha franciának, angolnak, zsidónak, olasznak batáBU beBzédat tartott .Istentsli-n tünetek népink
vagy ba siUlettem volna hottentottánál.-, müveim, már életében" címmel. Eőadá*ab»n bűzéit a káromkodásbenos vo'nlnsk a világ vérkeringésében a az öt világ- ról es duhsjkod^BrAi s sz xzok r-lleni küzde'emrő.
K '-meite, hoív az >m4dság t^szl ez erabtrt bátorrá és
rész trombitálná szét nsvsmal*.
fe fi^pá. Prfldit kell adni e n psek a káromkodás
És mit tettek S?»bó Dezsővel ?
leszokásán.
Meg csak Bzellemi harcot Bem próbáltuk a .tttA katboiiu; dtlárdák Unn^pta a Ditran (dltró )
vesek", a .roogvok".
„Mindennapi, apró árkokat á*tak ellenem, el- hetvenöt tagu gyermek dalárda Szabó Ferenc karnagy
vették kenyér forrásaim a sajtóban, beplszkolták a vezetése alatt aratott óriáel sikert. A pöttömnyi szénevemet.. Minden más Blr^br-r lehetett a magyar Ifjú kely viseletbe öltözött dalosodat, hatalmos tspavihar
ságbsn. ha hanbfUa hadjáratot Indl'o.tsk ellenem*.., fogadta. A kis pzékely dalosok én -ke átjárta a sziveB örökre feledhetetlen emlékeket hagyott a hallMagyar kutya harapott belém, hogy kiejtsem ket
gatókban.
kezemből a fegyvert, mellyel őt védelmeztem
Hatalmas BÍkert arattak eredeti székely táncaikÉs Ady?
kal a Balázs Sándor igazgató-tanító által vezetett
Szegény...
Gbeorgbenl ((yergyőszentmiklÓBO gysrmek párck la,
Még halála után Bem Uit el a megvetés, lehurro- akik aa Astra nt-gytermében mígtnrlott diBzhsngvergd, a véd és guoy tor*. H »bi kérte az Igazságot senyen fzerípoltek.
önmagáért, «mikor igy könyörög:
Az es évi kathollkus nügygjblés gondolatok hun
. . . ne bá-i'sátok a Rzemftdőm
gazdag éB Bzinns programjával Bokáig feledhetetlen
Ne érintsétek a s.wmfedőm".
emlékeket hagyott a réBztvevőit leikében.
Míg életében nzz ii vádolták, hogy nem magyar,
hogy értelmetlen és értbeteil. n.
H Í R E K .
Több mint ezer versét sz ."lékelő" sajtóorgáA székely észjárás sokszinüaégéből.
numok míg caak kritikára sem méltatták vajy agj onhsügs t » i v a g y csak m-rnl ludták, Ő-, ezt a lángMinap — teli bátizaákkal a hátamon — egy
lelkö ujltót, aki egész allált életét csak végig kálvizifüróaz mellett vitt el utam, rekkenő nagy meváriái ts.
Da Igy van a világiroda'om mlcden nagy költője, legben, amint igy ekei tem az erdőből hazafelé.
minden bátor, élesBzemü szalleml harcosa, ha világ Tiszteletteljes kérdő bangón megszólít egy deszkátnézeti tevékenységük nem csupán a vagyont és rakodó azékely:
— Aflata 1 ur tud ugy e számolni jól ?!
kényelmet jelentő kiceókoló alázkodás éa meg
— A Kath. Nagygyüléaael kapoaolatosan
— Hogyne! — feleltem neki.
huoyáazkodáa.
aa egyhiaközség hitvalló napot éa ünnepséget ren—
Hát
akkor,
legyen
jó
a
futtassa
meg
abajt
É-i mos. kérdem Tőled öreg barátom és minddezett, a hMyl zárda toraatermében. Üinepl beasédet
azoktól az emberektől, kiknek még Iu1 valami érzés azt a vastagabb tőkét, hogy lám a szindaszkákon Márton András dr. mondott s beszédével rámutatott
küjjel
hány
osürpedláe
deszka
lesz
belőle,
mert
UŢV „mélyen* beleBsántaoi a szivébe, azoktól RZ em
sz anyanyelvüség tarthatatlanságára és mint egyetlen
berektől, kiknek a lelkük még tud hangtalanul Blrnl éB én ennek a meccőnek nem biazek — sandán vág helyes utat az istenhitet állította és jelölte meg köveakik Ilyen érzések közepett» kerefife a szépet éB jót, szemével a metsző felé, aki a fűrészen tesz vesz tendő Irányul. A műsoron még Zárug L;ncsl zongoranem látját-a láaálmukban 8 Golgotát, B nagy keresztet valamit.
azólójával Bzerepílt Igen aikeresen, azután pedig a
B rajta a kifeszített Krlsstuat, aki még az életét is fel
Mig ő csendesen rakosgatja a deszkát a sze- leánygimnázium énekkara adott elő két énekszámot.
áldozta a vl'ág éa a gonosa emberekért?
kerére — megtőrlőm verejtékező homlokomat — Az űnnepaég vigén Csáki Jánoa, Hideg József és Kastal
Akkor mit akaruik ml férgek ? Mi, akik lélekben a felmegyek a metazőhöz. Elkérem tőle azt a fa- litván szavalatokat adtak elő.
testben ezysránt fenőzött, Buját valónktól bUsös darabot. emivel a deazkák vastagságát azokta
— Vasárnap délután tartották a Gheorgheni
p eharou korcalturák vagyuik, akik m-*g már ma la mérni Felmérem szép pontosan « tőke vaatagabb (gyergyószentciklÓEi) felekezeti iakolák évvégi aáróc<ak fondarkodunk, agvarkodunt, irigykedünk egy- végét a kiszámítom, hogy lesz belőle öt keskeny tinnepélyüket, a központi iBkola nagytermében. A szülőmásra. Akik képesek vagyunk megtagsdnl aa Istent, azál, ha jól leszegveli, ha nem, ugy osak négyet, kön kívül szép Eaámu közönség gyűlt össze es alkade szélesebbet ad ki.
ba abból egy parányi basznunk lehet?
lomra. A műsor ogy színdarab előadásával keadődött,
Mindég, csak mindig ezt csináljuk, hogy emberLemegyek az öreg azókelyhet, ki akkorra melynek szereplői az elemi iako'a növendékeiből állottak.
t railnknek szenvedést okozzunk vele. Látod, Igy volt már meg is kötötte a szekerét. Mondom neki azEzt követőleg .Szálljon a dal" című kánont adták elő
ez őrük Időktől fogva, mintha csak a magunkra vállalt, eredményt, amíg a lovak befogásával foglalatos- sz Iskolák énrkkaral. Szavalatok ntán, tornamutatváörök szerepet cstnálnók B aa élet nagy sslnpsdáii csak kodott. Nem válaszol semmit, hanem ahogy minden nyoki. nl szórskostatták sz iskola udvarán aa öaaaea roasa után Igazodnánk.
nej végzett, feltettékel a tzekerére a megindulunk gyült közönséget. A Kath. Nagygyűlésen távol lévő
Ebből támad aztán a sokféle bonyodalom, a vég- hazafelé. Útközben egyszer osak eszébe jut az főesperea he y'tt, Csendőr Jsnő s.-lelkéaa melegaaaval
nélküli bajsza, aminek többféle váliosáa-.lban a fő adott megbízatása.
zárták be aa Ünnepséget éB a tanévet a ugyancsak ő
— Nem igaz, hogy a szindeszkán kűjjel őt oaatotta kl, a jól megérdemelt jutalmakat a növendéBBándék, mindég a bosszú...
Szeretném, ha a történt do'gokat panasstalanul deszka leszi
keknek.
vennéd, céltalannak tartanád még cBak gondolkozol IB
— Hogy, bogy! — kérdem meglepődve.
— Több akárlátoa megbetegedéa történt
föHtte Mert mindennek ami történik sokféle oka van,
— Aa ugy, bogy a fiatal ur nem tudja, hogy Oheorghenl (Gyergyószentmikloson), melynek
de a leglgazlbbat megtalálói Igen nehéa.
osak a szindeszkán .belől' szoktak deazkát haso- három halálos áldoaata ia van. Suseni (GyergyóAztán meg Időt Bem ssabad paaarolnod rá, hlszm gatni, t k ű j j e l ' egyet se, — no meg egy kiosit Ujfaluban) dühöngő akárlát-járvány, nagy méreteket
a Te áldáaoa munkálkodásod — ha még ma, nem 1B, /oglalkoztatni akartam osak, — mig a szekeret öltött városunkban is. Az elmúlt napokban h*rom gyermek halt meg, minden gondoB ápolás és utánjárás
ellenire ls. Az óvlntéskedéseket még idejében megtették as illetékeB hatóságok, a veaaedelmea betegaég
megfékezésére.
JuiiusAz8-án
URANIA
STAN
szombaton
ia BRAN
mozgó
éa juliua
utolsó
borbélyok.
4-én
előadása.
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LAPOK

— A várói! tanács üléae. A helybeli városi
— Mayer János nyug. főgimnáaiumi tanár,
tanács 1937 évi junlus hó 30-án közgyüléBt tartott, elvállalja tatulóknak BzakBzcrU előkészítését JavilóFaroga Viktor polgármester elnökletével. A tanács vlasgírs, továbbá felvételi vizsgára a gimnázium I. és
elhatározta egy 160 lóerő» Diesel motornak a beszer- V. osztályába. Eaan kivül szakszerű nyelv )t ekéket td
zését, amelyre a vlllanyszolgáltatásnak okvetlen szük- román, német és magyar nyelvből.
sége vao. A tanács a saükaégeB gépet 1 millió 100
— Köszönetnyilvánítás. Mindieon rokonoknak,
eaer lej értékben öt évi törlesztésre vásárolja meg. Ismerőseinknek, kik felejihntetlen Borlskánk halála
A köamunkaBgyl mínlBster a városnak 300 ezer loj alkalmával részvétükkel s virág-síkkal felkerestek, ez
segélyt adott az ntak céljára. Ezen öBBzegből a váró* uton ls báláB köszönetet mondunk. Toplita-Cmc, 1937
befejezi aa állomásig vezető nt kövezései. - Végle- június 29.
Bitár Károly éa családja.
gesen megszavazták a városi tereken felállítandó dlsz— G a s d a k figyelmébe. A helybeli M?zőgazd*lámpák költségeit. A közei jövőben 11 darab i ywn ságl Kimtra ezu'on Is felhívja a guzdélr fijyelmót a
dlsslámpát hslyeanek el a megyeháza előtt és a város- tarlóréoa termelésének hasznosságára. TanószántáBba
háaa előtti nt parkoaltott betétjében. Aa nj munkála- vetve 8—10 hét alatt minden különleges ápolás nélkül
tok földalatti vesetékkel késaülnek. — A tanács meg- teljeBen kifejlett — kétökö nyi nagysá&u — répát lehel
szavazta a parkban építendő senepavillon költségeit. iţy termelni elég teklntélyeB tömegben, ameiy répa
— A város 90 ezer lej értékben eladja az utóbbi vág- nagy cukortartalmánál fogva megkönyltl a gazdák ószi
területének gömbrnd anyagát. — As Indítványok során ób téleleji gondj'lt, kfl önösen t«jelőáll»tok éB BertéBék
Dr. Erőaa Páter tanácsos Indítványozza a tojás árának1 takarmányosáBával kapcsolatosan. — Tarlórépa míg
as eddigi 1 lej helyett 1 lej 60 baniban való mix - beszerezheti a Mezőgazdasági Kamaránál.
málását.
— Hőségben erősíti, hüsiti testét a valódi
A vármegyei tanács üléséből.
DIANA sósborsaesa.
Ciuc (Cd!) •ArmJţy* tsnác^a 1937 ju íuí hó 1-án
— A Gyilkos-to monográfiája. Már régen
szükségét éressük annak, bogy megyénk klrándu ó •artotta közgyűlését Dr. Pitnnr Árpád elnökletével.
A közgyűlés kiemilsedő p intja volt Dr. O.utoa
helyeinek rendszeres Ismertetése hiányzik. Ml gyakran
sürgettük s propaganda beindítását, de eredmeny nél- Valér pref1 ktua bjsiámolóji a vármegye áltvános
kül. LiBBsn-lassan mégis megindnl as ismertető munka, helyzetérő . A beszámoló részletesen ismerteti a közde nagyobb részt óriási rizikóval járó egyéni vállalke- IgatgatéBnak, a közoktatásnak menetét, amely általá
sások alapján. Ilyen egyéni kiaerlet Dr. Caiby Andor- ban a komoly munkának öl m -t tUonvítja. A jelentés
nak, a .Gyergyói Lapok" volt Bserkeaztójének kiadá- SBerlnt a vármegyének 61 községétől 41-ben vaiaestoit
sában most megjelent „Gyllkostó monograJUJa" la tanács működik, da rövidesen sor kerül a többi 21
Dr. Cilby Andor gyergyói ÉB igy a Gylikoa-tóra vonat- kösség tanács vá'aastásulra is. — A megye mu't evi
kosé hiteles adatok feldolgosáaát személyes tapaszta- költségvetését kezel 2 milliós magtakaritáspal zárták.
lataival ls kibővlthette. Könyve magában fogla.ja a tó A vérmegye útjairól Bzólva a jilmtés kirmelt, hogy
keletkesésének történetét éa aa arra vonatkoao nép- az utügvl hivatal nsgy lelkiismerettel taljesiti köteles
regéket valamint Gyergyó vidék nevesetességeioek Is- Bégét és útjaink valóban aa állacdé j.vuás képit
mertetését. Esen kivül felöleli a mü Bányai Játos mulatják. — A megye területén a mult évb' n 14 millió
geologus professzornak a Gyilkos-tó környékéről irt lej értékben épültek uj l-iko'ák éa jelenleg öt nagyok,
földtani Ismertetését, Nyárády E. Gyula C uj (kolozsvári) szabásn Iskola van épülőben.
A prefektusi beszámolói a megyei twn'cs olismoegyetemi tanárnak a Gyilkos-tó növénysetet tárgyaló
értek esését és a tónak mint energia forrásnak B kl- réBfwl vette tudoxáful. — A toíeá-Z'Mssok randj e
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Szabó L. nöi ós férfi fodrász-üzletében
M.-CÍU0 (Oalksiereda), a Buoureati aaállodával aaemben.
Tartöa munkai
Móriakéit árakl
Saámos elismerő nyilatkoaat áll bölgyaim rendelkesésóre.
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Keretek egy kertészeti munkákban jártat, egyedül
állo embtrt, ki házi muukaban m kitegu. Cim
a kiadóhivatalban,
2—8
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T.Siteidltel hozom a uagyérddmü vaairió kozóadeg
Biives tudomására, h o g y aa e d d i g i t f e l ü l m ú l ó

mézeskalácsos sátrommal
a merourea-oiuc i (osikszeredai) Margit-napi
orssagosvasarra megerkeaem, mely 1037 evi
j u i i u a ho 13 an leaa megtartva.
Saivea pártfogást kér, kiváló tiszteletiül

DÉZSY
elaö udvarhelyi (Odorheiu) okleveles mezaskalacsoa
A bucureşti vsgyintezet allal magvizsgalva o8 engedélyaive
Kérem a sátor lölöttl né <-re figyelemmel lenni.

haasnálására vonatkozó terveket. ValtOBalossá tessik a Dr. László D z-ó kifogáso'jB, h >ţy GMorgSmi varokönyvet Csáki Mihály Gheorghenl (gyergyó^zentmlklóK.) ólén 8 éve átmenni tanács AII M av ott a anaav, bogy
ki. S óvuescl, horfy a csendór
licenmi tanárnak gyiikos-tól halász éa vadasa elbeszé- a valaFBtást nmo ifjsk
lései és a gyergyói ssékely népmüvéeset és székely pég a gyergyói közn'1 ţek ben mir den kulturális munkál
festékea szőnyegek Ismertetése. Kül jn kiegészítő része megak&délyo*. — D-. Abritham J rsef a tu-néd—
NO1 K A L A P O D
a könyvnek a Z^mg István áltai összeállított turista verebes—Sroímási községi tanéc-ok feloszlatás bt tdszi
KÉZIMUNKA ANYAGO K
kalaus, mely a gyergyói réssek és Falcaik össaeB Baóvá. — Dr. Tatu Ju el kifogásolja, hogy f-gyei- n
E S ELŐNYOM TATÁS
J
kiránduló helyeit falöleli. 34 rcdetl fényképfelvétel éa községekben a hivatalból kinev< zett tagok ia vala4 térkép teBalk teljessé a könyvet, emely hézagpótló mennyien réBZt vesznek a pr mir vâi^zlâ^-bAn, balot
AZSURI
ENDLIl
M
a
»
BBÜkséget jelent ldegenforgalirusk fejlesztésében. — '•zi a liözigargstáal törcény 49. § üli ja. — Dr. ÁbraÉrdemes volna gondobkodni arról, bogy a könyv mi- hám J izsi'f megenriti, houy a pr. f- ktusn^.k mér r>'gjb J J GÁBOR ÁRŰNNÉ-nal, CSIKSZEREOA (M.-ClUC) JJ,
előbb román és német nyelven ÍB megjelenhessen Dr. ben Rzóban és lrár>bat) ţi'o. rj szţ-jst tuti arrcl, ho^y s
Ootavian Barbat házában.
7—J.
Cslby Andor óriási muakát végaett éa főleg óriási községekben a csendőrök akadálycrzek ez egyházak
ku'turális
munkáját.
—
A«>áu
Gyimestn
több
is
tör-eet.
terhet vállalt magára a könyv kiadásával s eaertmin

«

«

den támogatást megérdemel. — A könyv ára 110 lej. At any ilii ri.,vv>zeiö a b-. rAsokoé1 'M)Lésy«Rin rrj«g
Kapható a szerzőnél, Gheorgbeni Gyergyószt-nlmiklóson. VAl oaiatji az uj^zül-1 ak vuiláaát. T jrísiyöseris röm

Kepesitelt, volt önálló, okleveles cséplő glpTu"^^»"^:

— H a s g ö r o s , g y o m o r é g é s : a fájdalom j?ient ka h vaüá'u szülők gyermak-.'lt g.'irog kat.^olikusoknst a g^pek javítását is érti és vállalja, le^atóbb mint gy&'i üzemkeaéaénél t ö b b s z ö r ' / , teás-kaná! „Bu irich-Bó" t ve- Írja bd. — Dr. Ko'uubán Jizsd és Dr. P.sner Árpád vezető uiüüöiött, ahonnin önhibáján kívül távozott (tnint
felszólalásai szintén BZ egyházak tu tur munkáján»!; székely kisebbségi), egyeaül ái.ó nagy gyakorlattal, oséplésre
gyünk be.
Rutainak rá. — Etu'án D:. Aur^l Tiiu garzitarát °/v-ra vagy oérbd ls vállalnék. A javitáat ls elvégez— A kereskedők is kötelesek tanonoaikat trakadályozására
— mugegyazés szerint. Megkereséseket a kiadóhivatalba
sai szóvá, hogy Virviz községnek Muream^gyéhíiz ném
kérem „szaamáoan otthon vagyok' jeligére.
3—i
felsaegödtetni. A Munkakamara felhívja vármegyénk

kereskedőit, hogy tanoncaikat köteleeek felsaegödtetni
a Munkakamaránál. Rividesen megkezdődik a tanoncBzerződések ellenőrsege, amely szigorúan bünteti a
mulasstásokat. Figyelmeztetjük aa Iparosságot is, hogy
tanoncalkat 30 napi próbaidő után feiBsegódtesBék.
— A h ó a t á t i kisgasdák saeptemberben
meaőgaaáaaagi tarmény éa gépkiallitaat ren
deanek Cluj (Koloas váron). A Kolozsvári GizdaBágl Ejylet kisgazda tagjai, B«lázB István elnökleie
alatt, népes ülést tartottak az E. G. E azékhíziban.
A gyűlés elhatárosta, hogy aa idei ősz folyamán egy
mezőgazdasági termény és gApklállitáat r ndez. C uj
Kolozsvárt saeptember 19-20. napjain. A kiállításon
a kisgazdák fogják bemutatni gabona, gyümölcs, takar
mánynövény termelésüket, főleg, pidig igen fejlett,
hirneveB söidségtermelésüket. Aa ety*sU!ei tagjai Igen
nagy ambícióval készüknek a tlántéer», amelvnsk
megBservezóBére — Torok Bálintot — sz E. G E igazgatóját kérték fel és az egyesületi e'nka^K m-Hé egy
bizottságot ia delegállak, moly a munkáitok b.őíéHziteBében segítségére áll. — Az egyesület a mezőgtz
dasági lp«1 termékeket külön csoportban fog|a kiállítani. Aa egyesület foglalkozott eznián a Cmj kolozsvári
kisgazdák csikólegelőjének kérdésével, a legelők köz
kutjalnak karbantartbsa ügyével és több klsébb kebll
ügygyei. Elhatározta végül aa egyesület, hogy egy
bltelBZÖvetkesetet alakit, a kisgazda hiteligények klelégithetése céljából.
— Apaállatok bessersóse. É'teBltjük a g»:d<kösönséget, hogy a B aj (Balázafálván) szukelő állalteayeBBtesI Szltdlkátui tagjain el kitűnő minéBégü, törzskönyvezett tenyészbikák kaphatók. Ami noyiben a legelő
társultok vagy közbirtokosságok apaállatokat óhajtanak arról a vidékről beszerezni, a Mezőgazdasági K •••
mara támogatására és segélyére számltbatnsk, ha
esirányn kéréseiket rövid időn beiül a Camra d
Agrlcu.tura M >rcurea C uc-ra címezve beküldik.
— A rendőrség közleményei. A helyi rendőrség felhívja az érdekelt monkodók és stdMk figyelmét, hogy a
belügyminiszter'um 5396 A—1937 számú rendele értelmében a
katoaal «UképsAa Ifjakat vasár- és ünnepn-p;kon kiképzésre
kOldjék, mert elleneaetben a törvény büntetést Irt elő.

— Ki akar örökbefogadni egy gyermeket.
ÖJV. Silló Gargelynó 82 éveB délnél lakós. örökbe:dná
másfél éves, teljesen árvaflsgyarmek unokáját, m'u án
6 öreg kora ÓB TOBBS anyagi vlBaonyal miatt a gyermek
nevelésére képtelen. A'ilk a gyermek fölnevelését válalnák, forduljanak egyenesen hosaá.

való Ciaiolasa sor«n, Uuresm^gye D. ró—R^meta és
Szárhegy községekből IB nagyobb t«rll:etek luszakiiá
sára tett lépéaeke*.
Dr. O etea V-ilfr prefeklu' a felszólalásokra meg
nyu^iató választ ad. Hatguzlaij.v hogy minden kérdist
jiiir-dulattsl és m«g.<lâţ«id»rd kivéa elintézni. Fdlkerti.
Dr. Ábrahám, Dr. Ko'umbáa ós D;. Pitoer lanác;osokat, hog>' az egyházak ügyében tett előerjesztéseik
tárgyában keressék fel együttesen és találjak meg a
legjobb megoldást, sma yhez mindén támogatást m^gad,
amit a törvény megenged. — Varvia eicsatoláaa ügyében a P/dfektus felvllágoiitásképp .in közálle, hogy vaa
'udomása a Murasmegyd általi lépésekről és Ő is memorandumot terjesztett elő, anelynsk eredményeként
aa illetess mialsstur egy vezérfeiDgye!őt delegált a
helyzet m»gvlz*gálábára. Iod tványozz», hogy a únácB
ebben a bizottságban a helyzettel Ismerőt emberikkel
wépvlsalteasfl magát. A tso'.c.H végül ez n bizottságba
d»le»áija: D . D IQCU, D Í . T tu, Dr. Giai Eidre és
Dr. L»z!ó D >znő t'ioácao.ioVat, egyben matáava teszi
D-. T-ttiu azoa indítványát, hoiţy miután V>rv>z küzság amu;y sem akar Uuresm-ígvéhfZ cjallakozBi, ma
ridjon m -g vérmigyénk kötelekében.
A megyei Ianéc3 tárgyelta a tüzes cs^plőg'ptulajdonosok atoa beadványát, amelyben azt kérik,
boiy engedélyezzék a köziégek közötil tüzesg'ppeí
való cs"pl4dt. A tanács a kérvényt eluUsllja.
V.-güi Dr. Nagy Janő korelnök veketé^évM meg
alal ult az uj vá'aBztással muoknba l^pő vármegyéi
tanács, «mely elnökül ismét Dr. Pitner Arp. dot választolta; HB állandó válüBitmóny torjai lettek : Dr. Pitner
Árpád, Dr. Ábrahám Jizsff, Dr. László D -zaó, D:
Uera AntO', V<id Iz'do* A megvet tanács alelnökei:
D\ Di>u I-arie és Dr. N cnla^ D mcu

A marosvásárhelyi (targa-muresi) kereskedelmi és iparkamara közleményei.

— 1416/1937. Kiskereskedők éa kisiparosok
flíyelme fulblvatir. bogy a K restid -'ral (e Ipark-marák Szövetségin' k köibeniárésÁra a P<TBügvm!nlsz:er
megboHPzabbltotia folyó évi sz- pl< mber 16 lg a kisk:-r6Bkedőlr és klslp^ro ok áilal vezetendő könyvek
beállításának terminusát
— 1403/1937 Balga cégek kereskedelmi ÖFs*eköltetést keresnek romániai cégekkel. A hollardial
Paillps rádiógyár, rádlóssikrényeket vásárolna. Közelebbi felvilágosítás a Keresk. és Iparkamara titkári
hivatalában, a hivatalos órák alatt.
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Sanmartin (Caifcszentmarton) községben 5 hold szaato, 3 hold ret es
2 hold erdsi kaszalo es házas belsóseg eladó. Cim a kiadóban.
3-10
Szükségem van .Transsylvania" Biok fiié koa -erzii
alá esott regi béiéikónyvre, az ai ev alati kapiadj
összeg 6OV0 át mosi ká^zpénzb-ja kifl«étem veialarképpdn. Cim u Csist L ipaa kiadihivatalában .—:o

Jó házból va lóüut kereskedő tanú lónak felveszek.
Dájbukát Jakab kereskedő, Ohimes-Faget—
Üyimesbükk.
3—3

Modern osill&rok, nikkelezés, ezústözés
Novak fémáru üzem eben, Oyergyószeatmiklóson (Gheorgheai), Oalea
Reg. Ferd. 28. Teiafon 73.
8-10
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Ugyanott készülnek mindennemfi női kalapok eiaőrendft
anyag hoaaáadáaával. Kalapok
italsUtisa a legrövidebb Idő alatt.
Mercurea-Oluc, I. O. Bratlann (Qlmnáalum)-uooa 111. aa., a BArh&a közelében.
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Könyvkötészeti munkákat
a legszebb és legtartósabb
kivitelben a legjutanyosabb
arak mellett esaköaöl a

V á k á r ü z l e t , Mercurea-Ciuc.

