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ágyutöltelék éB egymásnak uszítható restiben elért Bikereihez. És én ezeket a gratulációkat olyan
Krisztus keresztje alatt. szerencsétlen
háborús anyag, megjósoljuk, bogy ebből nem leBz büszkén raktam zsebre, mintha legalább is én magam adtam
leszerelés. Nem pedig azért, mert amit most Osnfben volna le egy néhány golt Ez igy is van. Ezért van lokál3. Nem tudtok velemPOLITIKAI,
virrasztani? K0ZQAZDASÁQ1
A mindig jelentékeny közönség sportpályáinkon,
nagy bölcseséggei megállapítottak
a vllágromlájáról, patriotizmus.
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.
Visszamegy Krisztus Övéihez, apostolaihoz azt már tlz éve ordítja az utolsó sz*tócB is. Tehát a melyet soha sem kell fiatal hölgyekkel és urakkal snlyosa aludva találta Altét. Mikor a Vezér haiobs
készül, a katonák pihennek. Mikor a Mester
rettenetes órákat él át, a tanítványok alusznak.
Hiromszor keröBi fel óket. Háromszor keresi
fel óket, mindannyiszor az édes álom karjai
ban vannak. Azért teBzi a gyöngéd szemrehányást: Még egy órát sem lud tok velem
virrasztani I? Most kellene élö tanúbizonyságot
tenni Krisztus mellett s fik a kényelemnek
engedik át magukat.
Sokszor várjuk azoktól, kik azeretelüket
hangoztatják, hogy együtt érezzenek velOnk,
kitartsanak mellettünk. Da elbágyadnak, ela úsznak. Hogy tudjanak sikra szállani érdekünkben,
ha ébren nem tudnak maradni velünk? Halott
mellett is felemeld a virrasztód, annál dicsóbb
az ébren lét, ha élet-harcát vivja az ember
kórral, az existecciáért. Aki ébren van, az
figyel, BPgit, erőait, vigasztal, éltet, aki nem
virraszt, az o m törődik más sorsával, Cntnaga
pihenésével van elfoglalva. V gyázzunk, hegy
ébren maradjunk a virrasztókkal, bogy ha jó
az Ur, késsen találjon minket!

leszerelést mint egyetlen mentő körülményt ha akarták bitott házhoz Bzállitott meghívókkal odacsalogatni, mert
volna már megvalósíthatták volna a hatalmak. Dd nem magától is odamegy, a lelkes biztatáaok csapatunk kedvelt
akarták és nem Ib fogják keresztül vinni. Van nekünk tagjai részére, a zugó tapsok mind-mind annak a jele, hogy
a M*cD>naldsnál sokkal okosabb, koikretlaáihatóbb éB nem csak szeretjük a sportot, hanem igen is részesei vaeredményesebb Javaslatunk a leasaralésre. A követ- gyunk annak az eredménynek, melyet csapataink elérnek.
kező. A leszerelési konferencia tagjaival személyesen
Nem kell ait mondanom, bogy a sportélet mekkora
kell végig azRnvedtetci egy háború borzaimalt. Nem lendületet kapott a háború után.
filmen. A valóságban. Na Ib tartson az velttk 62 hónasport valamelyik ágának gyakorláaa ma már tartopot, csak 62 percet. Egy jó pergőiú;, egy nagyszert! zéka aA mindennapi
A mai ifjúság rájött arra, hogy
szuronyrohom és kézigránát zuhany a mélyen tisztelt szép az élet akkor életnek.
is, ha azt nem füstös kávéházakban,
tagokra, utána egy jótékony gázkura. Aki még meg- borgőzzel telitett levegőben, alkoholos delíriumban élik le
maradt annak eleőrendü tnú őklszolgá!áa. Ktvennl egy és a hajnali mámor nem hajtja ki az uccára cigányostól
párnak mind a két szemét, levágni a lábát, a karját együtt, hogy annak a kislánynak ablaka alatt beigazolják,
eBstleg a nyelvét. A: után tlsenöt éven keresztül kl- hogy csak kizárólag ő a kislány ezen a világon.
c<npni a tülekedő életbe. Adni havonként nekik 26—40
itájött arra, bogy a sportpálya levegője mégis csak
lej havi nvugdijat, bo^y éljanek meg, családostól. Hitnyolc hónapra költségvetést ír utalványból beszüntetni jobb a tüdőnek, a Iraining jó az izmoknak és a közönség
nekik est a pár lejt I*. Éi kényszeríteni óket, ho^y lelkes óvációja többet ér a pergamentarcu pincér céltudatos
mégiB éljenek meg. Vilon, cBonkán ugy, ahogy kike- hajlongásánál és annak a kislánynak ma már a sportpályán
rültek azon 62 perces bősl kúra aló). Éi azután iimét is meg lehet mondani, hogy.... Azt sem kell mondanom,
összehívandó a letserelésl tanács. B-ló.ük. Tudom, mindenki tudja, liogy semmiféle szórakozási lehetőség uem
hojy akkor egész biztosan leszerelnek. — Addig nem. képes olyan tömegeket magához vonzani, mint éppen a sport.

Csíkszereda sportváros.

Mit tudtunk eddig Csíkszeredáról mi szeredaiak'?
Azt, bogy Ceikmegyében van a Hargita kelelészakkeleti tüvében. Emiatt és a tengerszin lolótti l>('>5 méteres
magassága miatt nincs itt sem tavasz, sem ősz, hanem csak
tél és két-bárom nyári hónap, amikor, ha nem utazik éjszaka
az ember, otthon lehet hagyni a bekecset és a báránybőr
A Kolping legényegylet csíkszeredai tfgozst. snpkit. Azt is tudjuk, bogy vsu vagy 3000 főnyi lakossága,
folyó év márcui 19-én Impozáns keretek között tartja a közelben egy csomó borvizlorrás, ami semmire se jó,
ziszlószentelő éB tagavató Ünnepségeit.
mert nincs benne pisztráng, <iszout itt van az Ült tolyú,
V*ro3uab (piros és keraakedő lfju-ága a zászló amely már többet ér, mert horgászásra és rákászásra kiváö-mzelartó. egybefogó szlmto'unával lfp a nyilvános- lóan alkalmas.
ság elé. Zásslót bont a keresztényi gondolat köré
Aki még ennél is többet akar tudni Szeredáról, az
sz>T?ez<)ti muikáB ifjúság váro-unkban la hogy a bizonyára elolvasta a statisztikai évkönyvet, melyben megkrisztusi igazságokkal vértezze fel leikát és szellemét vau irva, bogy a város nagyon lassan fejlődött. Még 1870ai élet níhíz küzdelmeire.
ben is kizárólag deszkafedelü faházacskákbul állott a vár
Níház n-»p>khoz jutot'uik A mindig jobban és kivételével. És azért fejlődött ilyen lassan, mert a helybeli
t-u'yOHibban ránkszikadó gtzdaságl vá Btghaa aggasztó iparos céh uein engedte meg seuki idegeu ember liának,
kirülm ínyek közi sodródot az életbe kikerült mun- hogy a város területén és még egy mértölduyi korzeteu bekás Ifjúság lelki n9voléBe. Kţyre kétségbeejióbb sz a lül ipargyakorlása céljából megtelepedjék. De akadályozta a
roubo'ó muaka. amely haUímib* ejti a nyugtalan, fejlődést az a sajátB&gos örökösödési szokás is, mely szehí élit bizonytalanságai között vergődő lelkeket. 8z«- rint, ha valaki a szeredai háztulajdonosok közül meghalt
tns'ak előtt pareg a szörnyil tt'm amily litentő , hité- és oda a városban nem lakó örökös azonnal be nem ült,
tói és mindsn régi erköicil alapj »ltól eltávolítani akarj-» akkor a ház a városra szállott, a város peilig azt tetszése
Bzerínt elajándékozhatta, de leginkább a tanács tagjainak,
az ifjúságot.
A nagy vérontást követő vllágvajudásban minden vagy azok rokonának.
Azt azonban nem írja a Blatisztika, bogy a város feja kezére játszik ennek aa ördögi Játéknak. Külső
roniíyoaodáaunkkal együtt zülllk és változik a gene- lődésére milyen béuitó és soliaBem gyógyítható hatással
rác ókban az a belső lelkület, amelyen a keresztény volt az, hogy a vasúti elágazás berendezéseit nem itt, hanem Madéfalván létesítették.
táraadalml rend biztos épülete nyugodott.
Mi szeredaiak azt ib tudjuk, hogy ennek a városnak
A Kolplng legényegyletek c*lja éppen BS, hogy
megfogják az Ifjúság lelkét ebben a zuhanásában. nincsenek meg azok a feltételei sem, bogy akár iparilag,
K leoBulyozzák azt a tervszerű aknamunkát, amelyei akár kereskedelmileg ia — legalább egyelőre bármiképpen
a világ uj megváltói folytatnak a könnyen hajlítható is előhaladást biztosítson magának.
friss nemzedékekben minden rendnek és régi alapnak
Ilyen értelemben nincs is rá szükség, mint városra.
Létét talán csak annak köszönheti, hogy mint közigazgatási
a felforgatásáért.
A Ko'plng egylet e küzdelmében Krisztus nevét centrum, az itteni palotákból adminisztrálják a megyét. Tairts zászlójára. Afiatalságot kézen fogja és a krisztusi lán ezt is csak egy ideig.
Mit tudnak azonban Csíkszeredáról a nem szeredaiak ?
szeilem forrásaihoz vezeti OJa. ahonnan kétezer évvel
ezilótt elindult az emberiség a valahányszor letért ez
Ok a hisztórikumokról a fejlődési nehézségekről bizony
útról, mindannyiszor a legnagyobb veszedelmekhez nem sokat tudnak. Kzért ne is sajnáljuk őket; de viszont
tudják, hogy Csíkszeredában olyan sportélet tolyik, hogy
jutott.
Ma alacs egyéb baj mint aa, bogy a kapzsi, önző ma már mondhatjuk, hogy nemcsak erdélyi viszonylatban,
ember lelkéből klveuett Krisztus. Elnémult aa ember- hanem measze országhatárokon tul is ismertté lett ennek a
ben a szeretetnek, megbocsájtásnak, Irgalomnak test- kicsiny jelentéktelen halálraítélt városkának a neve.
véri árséznek a szava.
Itt meg kell állanunk egy percre. E sorok írója Pesten
Köszöntjük és aaeretettel UdvSsö jttk a Kolping diákoskodott. E sorok írója, ki maga ia azerette különösen
fluliaak mai napon Csíkszeredában felssentelt zászlóját,diák korában a sportot bevallja, hogy Csíkszeredáról csak
amaly kibontja a fi ágot megváltó Krisztusnak igaz- annyit tudott, hogy Caikmegye fővárosa és hogy rend. tan.
vároa. És aki nem volt diák, az meg egyáltalán semmit
ságait as ifjúság lelkéb'n.
sem tudott róla.
pedig, amikor mindenki aportol, ţmikor mindkét
= LESZERELNEK. A genfi leszerelési konferen- nembeliMaifjúságnak,
még idősebb koruaknak ia — nacián mult héten UacDonald végre pozitiv indítványt gyon helyesen — aőt
életszükségletévé válót a aport — ma
teijBBztett eló a leszerelésről. Elsősorban leszegezte a már nem caak Hománia,
hanem mint, emiitettem, távoli ornagy angol államférfi, hogy a világ nagy bajban vaa. Bzágokban úgyszólván mindenki
tudja, hogy Csíkszereda
Ennek aa oka p idlg egyfelől a győztes államok esz- létezik éa hogy ebben a vároaban kiváló
sportemberek élnek.

Isten áldja a tisztes ipart!

telen fegyverkeaéal őrületében vaa. Ha Idejében nem
térnek észre a haUlmak Európa aorsa és Ssaaeomlá»
elkerülhetetlen. Igazaágot keU aso'gáltatnl a legyőzőt
teknek éa aa egyenlőség alapján eaeket uoreaagokat
is be kell kapcsolni aa építő mnakába. Első feltétel
a leaaereiéa. Egyforma beeaUeteaaéggel ba kall aallatetnl as egyoldalú fegyverkeaéet — KÖrül-belül ea a
UacDonald genfl aradókájáuk lényege. - Ml padig

Nem lehet megindultaág éa btlazkeaég nélkül napirendre térni ások fölött az eredmények fölött, melyekkel a
mi maroknyi csapatunk, a mi városunknak dioaőséget szerzett, mert abból a dicsőségből nekünk is jut, mindnyájunknak jut egy kevés.
Hiesen most volt a napokban, hogy Kolozsváron nekem a szessdainak gratuláltak a jéghokey oaapatnnk Buka-

A Bziuházak, koncerttermek konganak az ürességtől, de egy
jelentős sportesemény a társadalom minden rétegéből megszerzi az ő közönségét.
A sport nivellál. Itt nincsenek mágnások, leteinerek
és munkások. Csak sportemberek vannak és ezek szeretik
egymást a barátságnál is nagyobb szeretettel: a sportbarát"ággal. A közönség pedig szereti és megbecsüli őket — a
telebarátnál nagyobb szeretettel — a sportszeretettel.
Ne legyüuk tehát tétlenek mi sem ezzel a fejlődő
sportélettel szemben.
Csíkszereda és környéke kiválóan alkalmas arra, hogy
egy nagy lorgalmu éB pezsgő életű sportközponttá váljék,
csak a lehetőségei adják meg a kifejlődésnek.
Egy percig sem szabad tümünk, hogy tootballosapatunknak ne legyen még ma sem saját pályája és öltözője
és bokey csapatunknak ne legyen saját jégpályája.
Eu nem vagyok altruista; a gazdasági viszonyok meg
nem engedik meg, liogy mecénás legyek, pedig a sportot
illetőleg szívesen lennék. De a sportélet fejlődése energikusan megnöveli az idegenforgalmat Pénzt hoznak ide, mely
végeredményben itt marad kereskedőinknél, szállodáinkban,
iparosainknál és vendéglőseinknél. Fellendül a gazdaaági
élet. Túlozni nem akarok, de nyugodt lelkiismerettel mondom,
bogy ennek a városnak Bemmi más reménye ninca az életben maradásához, mint éppen a sportélet gyorsított kifejlesztése.
Mint emiitettem, a vároa geográfiái helyzete, tengerszin fölötti magassága, gyógyvizek éa türdők bősége erre
már régen predesztinálták, de nem tettünk eddig semmit
a fejlődés érdekében.
En ezen a helyen legelőször is városunk első polgárát a polgármester urat kérem arra, hogy vegye kezébe a
fejlesztés irányítását, mert a sportélet fejlesztésével magának a városnak életlehetőségét segiti elő — a mi köteleasége is.
Tegye lehetővé, hogy csapataink aaját pályáikon dolgozhassanak. Szerezze meg mindazon kedvezményeket, melyek egy klimatikus fekvésű várost megilletnek. — Lépjen
érintkezésbe Csicsó község elöljáróságánál, nyújtson támogató kezel arra nézve, hogy a Hargita-fiirdő környéke kényelmes nyári és téli sportteleppé váljon, mert ennél nagyszínibbet ilyen célokra még a képzelet sem tud alkotni.
Másodszor szólok kereskedőinkhez és iparosainkhoz a
sportbarátság nevében — hiszen mindnyájan együtt vagyunk
a sportpályákon. Arra kérem őket, hogy lehetőleg oaak
sportembereket alkalmazzanak üzleteikben, vagy iparukban,
mert bizlositom, hogy ezeknek a fizikumok erőteljesebb,
idegrendszerük nyugodtabb, a munkájuk is megbUhatóbb,
mint egy esetleges kávéházazd, vagy korosmásó segédé.
Másrészt a közönség is jobban azeieti az ilyeneket éa szívesebben megy olyan üzletbe, ahol az ő kedvelt aportbarátja szolgál ki.
Végül a közönaéget kérem, hogy támogassa és segítse
továbbra is sportvezetőségének nehéz munkáját, mert el is
a oélhoa vezető útnak egyik fontoa szakasza, hogy lehetővé
váljék az a nem ia annyira utópisztikus gondolat, hogy
Csíkszereda sportváros legyen.
Frank Miklós.

Könyvkötészeti munkákat
a lagaaebb éa logtartóaabb
kivitelben a l*fJuU»yoa»bb
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GONDOLATOK.
Örömeit ócsárolja aa ember mások hibáit, de
ritkán okul rajtuk.
Aki aoha sem volt veszélyben, as még nem mondhatja magát bátornak.
La Roohofouoauld.
Legyen Jó lelkiismereted s örömben nem lest
soha fogyatkoaásod.
Ki aa lgaa s örSkkétartó dicsőségre vágyik, a
mulandóval nem törődik.
Nagy lelki csendességnek örvend, kl nem gondol
aa embereknek se dicséretével, se ssldslmával.
Kompi*.

Legyen a gazdag a földön a Gondviselés adományainak a ssétosstogatéja, hogy ugy mondjuk, Ba
Ur — tlasttartója.

Szent Vazul.

A szegény aa, aki tartja a kését; de Isten as,
aki elfogadja aa adományt, amelyet a ssegénynek adss.
Szánt Chrytostom.

A magyar egységért.
Itt Csíkban nem kell magyarázatot tartani as
Orsságoa Magyar Párt szervezetéről. Tudja mindenki,
bogy a kisebbségi magyarságnak egységes mentsvára,
amely vlsal aa uj hasába került romániai magyar népnek n9héa nemzeti küzdelmét. Azt la látja minden
gondolkozó egyede e fajnak, hogy Időnként megpróbálkoznak Itt ls, ott is ennek as egységes sservnek a
megbontásával. Alig mullk el esatendő, hogy ae kísérleteznének as egység felrobbantásával.
Ingutóbb i-mét aa Udvarhely megyei Uagy»r Párt
körletében próbálkozik ez aa aknamunka. Az Udvarhelyi Ifagyar Párt tagoaata ezen elindított aknázó
törekvésekkel kapcsolatosan körlevelet boceájlo't kl a
magyar néphea, amelyet nekünk is megküldöttek.
Olvassuk el, meritsttnk abból ml Is bizalmat, fegyelmet
a Magyar Párt iránt. Tanuljuk meg, bogy egy nép
nemzeti küzdelmének erejét és sikerét as egységének
megbonthatatlanBága jelenti.
A körirat aiövege.
Aki a Romániához szakított magyar nemzetrész 14 évea
kisebbségi sorsit figyelemmel kitérte, tudja, hogy a Magyar
Párt nem ősapán a napi politikát szolgáló szervez t, hanem1
ennél sokkal több a románlat magyarság nemzettáreadalm
szervezete. A nemzeti életnek a nemzeti jogok adják meg a
tartalmát s minthogy a Magyar Párt a nemzeti jogok elé heti
legteljesebb menny gégéért kOzd, ezé t küzdelme nem politikai, hanem nemzeti küzdelem. Ez önvédelmi küzdelem terjedelmét és eszközeit a törvényesség, a beosOlet és a nemzethtlség határozzák meg.
Ennek a küzdelemnek élén a nemzet legjobbjai állanak.
Történelmi nevek hordozói, akik tudják, mtvel t-rtoznik a
maltnak és mit vár tólük a jövendő. S a vezérek mellett olt
állanak a dolgozó tárladalom más osztályainak képviselői az
eke, az 1 piros szerssám és a toll munkás.1: a monka született
emberei. A küzdelem oéljáol nem mandátumok, nem hlvatili
állások, nem az egyéni életnek kikanyorált vagy kihlielgrtt
apró előnyei vannak kitűzve, hanem nagy, nemzeti eszmény k
elérése: namzetl nyelv, nemzeti Iskola, egyenlő közteherviselés. a magyar lijnságn k a közpályákon való elismeréae éa
bo'dogalása, a gazlaságl elAhaladás él népjólét, röviden: a
napsugaras nemzeti élet.
E nagyszerű oél elérésének azonban rgy feltétele van:
a nemzeti egység
És éppen ez' az egységet íarják tlrennégy eBztcndö óta
a nemaetá'ulás férgei. A nemzet renegátjai mindent megpróbáltak, hogy még egy „magyar" pártot tudjanak oslnálnl, nemzetrontó vállalkozásainak szebbnél-szebb neveket adtak, elnevezve azokat Néppártnak, Székely demokratapárintk. Gazdapártnak, Qazdaségt Szövetségnek — osakhogy két táborra szakítsák a magyart.
MoBt ujabb akciót Indítottak, újból pártot szerveznek.
Titkolják ugyan a politikai oélt, sót azt mondják, hogy szer-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA.
Pár ibolyaszál egy frissen hantolt sírra.
Mayer Antal volt apoBtoli kormányzó, megboldogult
l'flpap váradi sírján, még nem hervadt el a sok élfl virigkoszoru, engedd meg, jó Atyám, liogy nemes lelked gyünyöril
tetteiből, soha el nem muli örökzöldjéből s a hálás emlékezés ibolyasz&laiból én is fonjak-iilzzek egy kis csokrot s
szerényen odahelyezzem a íejfídhoz, hogy a nagy tanács
angyala ininél elülib észrevegye, megUsNa. IV'd az, jó lelked virágoskertjében nyilsdoztak-illatoztak, köszönöm, hogy
módot alkalmat adtál, hogy oda betekintsek, meglássam.
Mayer Antal talpig-beceületes ember, izig-vérig pap
volt, szive volt a szegényekhez, lelke a bűnökhöz. Léptennyomon jelét adta ennek. Többször megkért, hogy egyházmegyéje különböző plebáni&in taitsak szeutmissziót. Itestaiirsre
rumia in C'hristo — mindent megújítani Krisztusban, ez
volt a főelve, ezért mindenre képes volt, mindent meg tett,
igy rajongott a missziókért. Azt hiszem kormányzósága
alatt bontakozott ki s jutott diadalra a b. e. Bielik Imre
püspök kezdeményezésére beindult missziós mozgalom, a
háború otáni lelki reneszánra, újjászületés.
1. Nagyváradon az olaszi templomban 1927 október
hó 23-tól 30-ig tartottam missziót Főtisztelendő Dr. P.
Imeta Károly, jelenlegi tartományfőnökömmel. Minden esti
beszéden megjelent udvartartásával, végig hallgatta türelemmel • példás buzgósággal a sokszor ötnegyeddrás misszióbeszédeket. A káptalan tagjai is részt vettek, köztük a
nagy magyar történelemtudissal, Dr. Karácsonyi Jánossal.
Ilyen példák után a siker nem maradhatott el. Ez a mindennapi megjelenés Mayer Antalnak óriási áldozatába került,
ea act jelentette, hogy éjszaka kell kipótolni az elmaradt

munkát. Kérésem megtette, osak az isteni Ugy győzedelmes-

LAPOK

ia

VI A «serkéss szereti a természetet, JA as állathoz éa
vezkedésük osak gazdasági jellegű, de ugyanilyen szervezkeUmili a növényeket.
désben kötött °k politikai paktumot egy politikát párttal a
Vil. A oaerkész felebbvalólnak Jó lélekkel éa készségelegutóbbi választásokra. Sót sí ls letagadhatatlan tény, hogy
sen engedelmeskedik.•
addig minden válaastáakor politikai szolgálatokra kínálták fel
VIII. A oserkész vidám éa meggondolt.
magukat éa az la tagadhatatlan, hogy minden kormány el la
fogadU éa fel la használta azolgálatukat —: a magyarság
IX. A oserkész takarékon.
küzdelmének a gyöngítésére.
X. A aserkéaa testben és lélekben tiszta.
Ml a oélja tehát politikai azervezkedésDknak ? A maA fogadalom éB cserkéss-törvény tehát tökéletegyarság részére akarnak-e több jogot követelni, mint a Magyar
Párt ? Hlss erre éppen nem leh'it reményük az egységbontás- sen megjelöli ast aa Ideállá utBt, amelyen es a mossal. Nem, nem tSbbet akarnak Ak követelni, mert akkor nem g a l o m halad világhódító Blktrein.
támogatnák Aket a kormányok. Az A h'vatáank és azerapük
Hu feltűnnek uccálnkon esek a kis sséleskalapu,
nem a Jogok klkövetelése, hanem a lemondáa éa aa ékverés
Ilyen pár'ra a românia1 magyarságnak ni nos szüksége sö'dlnges csapatok fogadjuk nagy aseretettel. Lássunk
és Józan gondolkozása magyar ember nem hagyja ott a Ma- mindegyikében egy kis hflüt, öntudatos rmbert, akikgyar Pártot, os k azért, hogy beléphessen egy más pártba, aek lelkivilágában a ssebb éa boldogabb jövendő leheamelynek a magyarság általános nagy érdekeihez semmi köze
tőségeit építgeti a cserképset. Tekintsünk boldogsággal
nlnos.

és blaalommal a aöld Ingre, mert alatta a cserkész,
jóttevő Bslve van klkípzés alatt. Csodáljuk meg éB
komolyan értékeljük meg e kis csspatok minden lépését, mert uţjuk a legszebb emberi jellem éB lelkület
A „Cslkl Ltpok" rövid hírben beBsámolt már megsserséBe felé halad. Tekintsünk hálásan ea Ifjúsági
a csíkszeredai cserkóezciapat megszervezéséről. Ö öm- Fzerveset minden megnyllatkosésára, mert gvermekeinhlr, értékes esemény volt es Nim szabad egyszerűen ket késs emberként kapjuk oinan vissza. Emberként,
nap'rendre térni felette. A közönségünknek iBtnernle akit a cserkészet ssellemlleg,fizikailag felkésaltett az
kell lényegében est a példás világszervezetet a gyer- élet küsdelmelre. Felvértezte őket a tűrés, a megprómeki test és lélek hsrmonlkus képzésének ezt a nagy- báltatások viselésének, a kötelességteljesltéBnek erészerű nevelő eszközét. Ismernie kell. bogy támogatni nyeivel.
Cserkési szívvel kívánok „jó munkát", arra a
tudja, hogy lelkeaedéssel vegye körlll azt a cserkész
tábort, amelynek fegyelmében, törvényeiben njjásiület- vállalkozásra, amely Ifjúságunkat a táborba beszerveste. L°gyen Isten áldása azon a nemes törekvésen,
nek a cslkl gyermekek.
A cserkészet alig 26 esstendős mu'tra tekint amely megbecBÜlhel etlen értéket jelent gyermekeink
vissza. Biden Puwill angol tábornok keademényeste, nevelésében.
aki 24 fiatal tyarm^kkol tábort Utö't egy lakatlan kis
szigeten — 1907 puţusz'mâban. Olt kttlön törvények
szerint folyt a munka, a játék, a tál orl életnek fegyelMire e sorok napvilágot látnak » síéthordoU ízléses
mezi menete. Éi ebből az eiryBzerU kirándulásból alig kiállítása meghívók vár-sszerte hirdetik a Kolping-tiuk eléggé
nem
dlosérhtstA
megmozdulását. A má-o'ua 19-ikl vasár Dup
pár esztendő alatt hatalmaa vllággzervrzet lett, amelybe ennek legyében folyik
le méltó keretek között.
belekapcsolódott minden kulturállam nevelési rendszere.
D. e. 7,10 órakar • zászlóanyák : Dávid Alajosné, Dóczy
dr. Hirsoh Hugóné, Holló Oáborné, Pál Ignáoné és
Mi látjuk, hogy a nemzntek életében a cserké- Jánosáé,
PálLaJ sné; a koszorús lányok: Albert Plroski, Baczr.nl
szet hová nőtte kl magát. Milyen fontos állam'pltő Manolka,
Bi-ó Totyó, Dótzy Margit, FarkaB Emmus, Fülöp
erő lett a c wkésstörvény, amely egyszerűségében, Irénke, Hajdn Lenke, Jakab Rózsik*. Mezey Barta, Potolzky
Olga,
Potolzky
Teréz, Si-limldt Iiénks, Hzopos Mariska '
tisataságában a leggyönyörűbb emberi leiket képzi ki
nem különben a Knlplng fiuk a plébánia_'-uáosko7.
és a lpgid -állpabb tárcada'mat épli m g. M'ndcst a Rózslka,
gyülekeznek, hogy n pnpiággnt éi r ötlsztelen J.
gyermeken keresztül. A kicsiny, nagy karimás kalapu, termében
Bálint In;os nagypréposttal ünnepélyeden vonuljanak he a
zöld Inges gyermeken kereezlU', akit zsenge korában plébánia templomba A 7,10 órás ünnepélyei T-ertmlse elAtt
felemelő aktisa fog végbeuenm. Evaagéllum
táborba fognak. A tábori élet millió «lépege, a mndár a zászlószeote'és
Főtisztelendő dr CM| uk Lajos finjvelA Igazgató intéz
dal, a pitak cobogós a cs&ik"Pz nevelője. A Játék, a után
buzdító beszédet az egylet tagjaihoz Ezt követi a tagavu'.ás
fegyelem, a szórtkozáa, a munk-, a tanulás, a köte- »z eskütétellel Sientáldozáskor legelébb a zász'óanyák, kolességteljesítés váltakozó ritmu a neveli bennük a jövő szorus leányok és a legényegylet! tagok veszik magákhoz
a lelketerŐBltA Szent testet. A pápai himnaBZ eléneklésével
társadalmának legértékesebb alapjait.
záródik le az ünnep egyházlas része. Ezután a Kolplng-fiuk
A cserkész a próba id«j«nek eltöltése után véte- zászló alatt vonulnik a zászlóanyák és koszorús lányok kísétik csík ftrl a szervezetbe. Addig mir denképpen mél- retében : i o t ' h o o b a hol a rendezőség villásreggelivel vs-ja
tóvá kell váljrn a coerképznév vleelénére. AmUor ez
n. e 7,12 órakor a közbirtokosság székházán'k nagyz idő e'telt, B?mn>l kifogás ellene fel nem merült, termében dlszgyűlés leBz a következő műsorral 1. Kolplngvizslát ters a próba cserk>sz és leteszi as Ünnepélyes lndaló Stadtler József brassó' karnagy átirásában, énekli az
egylet férfikara Szabó Elek kán'o- vezényletéve . 2. „Ot éves
fogsda'nat.
mnlt" otmen felolvas Ifj. Dórzy Józwf volt dékán 3.

Légy résen.

Zászlószentelö és tagavató ünnep.

.Fogadom, h"gy híven teljesitrm kötelességeimet, a
melyekkol Istennek, hazimnvk éa embertá'sa mnak ta-tozom Minden lehetőt megteázok, hogy másokon segítnek
Ismerem a cserkész-*örvényt és azt mindenkor megtartom*.

népe". Páll András Iparos kö'teményét szavalja Sz»tpéterl
Bá'Ut prodékán. 4. Tisztújítás. 5 Zász'ószegek beverését legelőbb a különféle közületok, egyesületek, aluknlat-k végzik el
s azután az egylet baráta', jóakarói.
Esti miisnr 7,9 órakor veszi kezdetét a közbirtokosság
A cierkész-törvény pedig a cserkéFa napi írunnegytermében Bevezeti ének Kolpirg-lnduló,
k>J >nak alapj életprogramja. A beöltöstetéMól kérdve székházánrk
Elek kártor vezényletével Ké'. é'Aképben bemo'n'.ásin
ezz«l ébred é< f-karlk a cserkés*. A téborbin és tár- íz.bó
kerül nz egylet célja és szelleme. Bálint Vilmos os kazentsadalomban eszerint cseVkszik Bz a törvény a cser tamási pléb*no« „ünegazdag" o'mO blbllás színjátéka előtt
azerzA prológuBt mona. As esti elAadásra be!éptl-dlj nlnosen
kész tlzpiraccsolata; napi lmácl?áza:
I. A cserkész egyensalelkü és (eltétlen Igazat mond. a csupán a műsor megváltása kőtelező.
Az egylet vezetAsége meg van gyAzódve arról, hogy a
II. A oserkés híven teljesíti kötelességét.
sz-bb és értékesebb JövAt mnnká'ó fiata'ságonknak fáialságos
III A osarkész, «hol tud segít.
IV. A oserkész más ~k kai szemben gyengéd, magával m'nkáját nemcsak városnnk, de a azomazédos községek művelt lelkU közönsége mag fogja pártolni. Legyünk tehát ott
szemben szigora
v. A eeerkész minden oserkészt testvérének tekint,
m'ndannylan.
jilebános s gyermekszivii (íelihsrdt Zoltán patikus barátai- előtt mosná, szapulná meg a fejét ? volt a válasz. Neki meg
mat, kik csak néztek egy nagyot, mikor minden este beha- kell mondani az igazat, ha fáj is, de később gyógyit. Olyan
rangozás előtt Váradról befutott egy autó rajta papok, szépen kérte, látszott szemében a lelkekért lájó könny. Ma
Mayer Antallal az élen. Vájjon kinek szól ez a megtisztel- radjon ilt a páterrel, mi kimegyünk s szépen intézzék e) ;<
tetés:1, láttam a hivek arcán a kérdést. Azonnal a templomba lelki Ugy-et. I'gy is lett. Meggyónt. Mayer áldoztatta me^.
ment papjaival s részt vett a misszión, azután azonnal I A másik kettő már azonnal megadta magát. Az egész falu
visszatértek Váradra. Mindenki meggyőződhetett arról, hogy ban az a hir terjedt el, hogy ott igazi pásztor járt, ki
a lelkek hozzá visszatérjenek. Talán a 2., vagy H. napon otthsgyja sz igazakat s megy s pár elvesztettek után. Mayei
az esti beszéli alatt tüzet jelzett a harang. Mayer beszéd Antalnak ilyen volt a lelke !
utáu azonnal érdeklődött, hogy kit ért kár. Ötszáz lejt ha4. 1927-ben junius hó lli-tól 27-ig Szilágycsehben
gyott a plébánosnál a meghagyta, hogy másnsp közölje,
li»Ky mi lörtfent, mennyire vsn inóg szükség, mert nem misszióztam. Közben irtam Váradra, hogy megkezdtem a
szeretné, ha amíg az illető templomban volt, ilyen csspáB munkát, ha Méltóságod eljöhetne a befejezésre, ez lenne ii
űrje. Azonban elenyésző volt a kár, egy juhásznak kis skolja fenomenális, de erre nem számithatok az óriási távolság s
roppant elloglaltsága miatt. Még Baumgartner plébános úrral,
égett le. — Ilyen szive volt s lőpapuak!
jó, uri házigazdám barátommal beszélgettünk erről, ő azt
il. 11125) nagyböjtjében március hö !)-től 14-ig llngykőz- lehetetlennek tArtja. Ekkora áldozatot nem lehet követelni.
tóltelekre voltam meginvitálva. Nehezen sikerült elmennem, Közben érkezik a posta: befejezőre ott leszek. Vasárnap
alig engedtek el plébániámtól, a Hildagároából püspöki elől- kora reggel kellett elindulni, ahogy megérkezett, fSpapi mise,
jáióságom, de Mayer Antal nem olyan ember volt, hogy az beszéd, ebéd után anyák napja, mindjárt misszió bezárás,
akadálytól megijedjen, irt, kért Szatmértól s Provinciálisom- akkor azonnal haza, bogy az esti órákban haza érjenek. Én
tól. A misszió végére bát kit látnak a szemeim megjelenik hittem, hogy eljön, csak nem mertem mondeni. Mert az
Nagyvárad iőpapja segédletével. Ünnepélyes nagy-misét mond. eddigi tapasztalatsim arról győztek meg, ha Isten ügyéről
Prédikációmban fájdalmasan hallgatja ott a stallamban, mi- vsn szó, akkor Mayer előtt nincs pardon, nincs akadály
kor szomorusn kijelentettem, hogy sz egész falu megtért, Ilyen nagy lélek volt ő!
csak még három bűnös nem, egy fiatal férj s két öreg.
Lehet ezek soha papírra nem kerültek volna, ha az
Vázoltsm, hogy s községet valami baj éri, ezek lesznek
a felelősek, mert Isten sokszor s kevés rosszért a sok»jót örök Főpap el nem szólítja Toldi szolgáját béscámolóra.
is bünteti. Ki gondolta, hogy mig én ezeket mondom, Mayer Legfeljebb élőszóval mondogattam volna «1 okulás-épülés
Antal kormányzó ur lelkében milyen gondolat-terv fogamzott oéljából, vagy ha misszióim tapasztalatairól később valami
meg. Beszéd után bemegyek a plébániára, hivatja a papot kis brosúrát nem irtam volna. De eat is osak sokkal később.
a kérdezi, hogy hol laknak ezek a keményfejűek. Koosijába Mert Mayer nagyon szerény ember volt. Megharagudott volna,
befogat, a kormányzó, a plébános a én megyünk felkereani ha érdemeit felszínre hosom. Azzal vádolt volna, hogy miért
egyenként a bűnösöket, A kocsi egyik kereke véletlenül az akarom aa Brök értékektől, igaxi jutalomtól megfosztani. l>e
árokba kerül, kiszállunk • maga Mayer is segíti tolni a most már nem vitakozhat ellene, nem ia ártok ezzel a megjármát, ruhája bepiszkolódik. Sebaj, osak menjünk, hogy el jutalmazásában. Nem aaért írom, mivel de mortina insi bene.

kedjék. Qualis rex, talia grex. Amilyen a pásztor, olyan a
ne késsUnk. Bemegyünk a flatai gazdához. A kormányzó hanem ha lehall a lepel, lássak, hogy aa igénytelen külső
nyáj. Meglátszott is.
kéri, hogy ne hozzon szégyent a falóra, gyónjék meg. Ele- milyen nagy lelket takart
2. Megkért, hogy a 11 kim. távolságra eső Bihar inte vonakodik. Kifogásolja, hogy a páiator keményen beEmléke legyen áldott, neve érdeme a hivek meleg
köaaégben is tartsak missiiót 1927 november 5-101 11-ig. szélt a férfiaknak. Mondja, kérdi ö , jobban szerette volna,
lelkébe
• as Kletkönyvébs bejegyezve, lelke éljen az örök
Olyan meggyőzően tudott kérni, hogy lehetetlen volt nemet hafclaaéga elStt beszélt volna olyan keményen? Miért nem
vtlasadaL Akkor lemartam mag az áldott, jó Jávori látván saisdett be a nők besaé^jfe*? Bsantaé, ha az aaaaoayok Főpapnál berendelve belső asolgébttétaln.
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— Ártatlanul leütöttek egy bevonuló ka— A plaol helypénaek saabályrendelotét
tonát. Évről-évrefigyeljük a bevonuló Ifjnságankat. Csíkszereda városi tanácsa egyik előbbi ülésében móMiért nem volt áram ?
Sok mindent le lehet olvaanl arról a külső képről, dosította B abban a Jelenlegi helypénaek redukáláaát
Kérem aa történt, hogy illetékes helyen Intéa- ahogyan a fiatalság viselkedik. Szomorú végignézni határozta el. Felhivjnk a vásárra járó kBzönzég figyelkedtek. Iatéakedtek pedig olyan formán, hogy márclns azt a duhaj megvadult lelkületet, amelyet a falvak mét, hogy ezen módosított szabályrendelet csak a fel15-én ne szolgáltasson a városi villany üzem áramot. Ifjúsága falburcol ilyen alkalommal. Napok óta ez év- sőbb bitÓBágok jóváhagyása ntán lép életbe. Addig is
Éi nem ls ssolgáltstott. Rendben van. Tol vagyunk ben sem lát egyebet az ember, mint földig részegedett, amíg ez meg nem történik, addig még a régi szabályrajta. Valaki hatósági-buagélkodotl. Bnn>i as egésa. éktelenül Iái más, a bevonuló szekerek lovalt ember- rendeletben megállapított taxákat kellfizetni a piacon.
8zóvá sem tennénk aa esetet, ba mondjuk a csókás- telenül hajszoló legényeket Eltekintve a megbotránA Kath. Népszövetség u j tusnádi tagoteberkényl csendőrére körsetében fekvé villanyáramo' koztató viselkedéstől, a népünk fegyelmezetlenségére, zata március
12-én, a mult vasárnap d. u. Igen Biketermeié szövetkezeten keresetni aggódnak a lelkekért durvaságára követkestető lehetőségektől, hátra vannak rült ismeretterjesztő
előadást rendezett az iskola nagymárcius 16 én. De Cslkssereda ugy-e akármilyen kicsi, azok a gyászos tragédiák, amelyeket okoznak Ilyenkor termében. Kedves Péter
plébános felkérésére A n t a l
mégis város. Abban lisemek vannak, amelyek nem- a virtuos pálinkás Indulatok. Ma Is emberéletet köve- Aron főglmn. tanár a szociális
kérdésről tartott előcsak március Idusából élnek, hanem dolgninak ls aszal telt ez a legényeink között divatos bevonulási rendszer. adást népies, egyszerű modorban,
különösen felblván
az árammal, hogy adót flsetheBsenek. Ét mlttetsslk Egy egészen ártatlan fiatal embert ütöttek agyon, hallgatói figyelmét arra, bogy a szélsőséges
áramlatok
gondolni éppen március 16-én ls dolgosni akartak minden ok nélkül. Csak azért, mert bevonulás volt. csábító és izgató jelssavalnak fel ne üljenek;
Tibát a panasz nem as, hogy aa áramot megvonták Mert a fejek tele voltak pálinkával. Mert bevonulást László Ignác hittanár beBsélt a családi nevelésről.Utána
az ünnepi szórakozástól, hanem hogy elvonták a munká- el Bem lehet képzelni pálinka és emberölés nélkül. két előadó okos, felvilágosító, Irányító gondolatalt Minda tertól. Vagy erőssakosan megakarták ünnepeltetni a Március 16 án a szenttamási bevonulók egyik csoportja
zsúfolásig megtöltő hallgatóság végig fessüit figyeszabadság nipját? Vagy mire volt jó aa egéss komédia. összeszólalkozott a somlyói bevonuló legényekke'. A met
Kigedelmet kérek olyan borsaBstó vidéki basa ise van somlyólak szekerekre ssökdöstek éa Irtóztató Iramban lemmel kísérte s előadásuk végén lelkesen megtapsolta.
— Törvényszéki hírek. Drasoveeanu János
ennek as egéBi áramkor fl'ktusnak. Htsien ugy-e nem Tap'ocsa felé hajtottak. A BzenttBmáslakat mintegy
vitás, hogy a rádiót hallgató ember a kulturának elcsalták a Ciedő Imre tap'ocaal korcsmájáig, ahol a közismert autótolvaj felett Ítélkezett a napokban a
bizonyos fokán áll. As biztos, bogy áram nélkül IB somlyói legények egy nagyobb csoport|a ivott. Itt aatán halyl törvényszék, akit Csíkszeredában tartóztattak le.
éppen ugy tud a szabadságnak, egyenlÓBégnek és formális ütkösetre került a sor, amelynek sok sebesültje A törvényszék Drasoveanut 1 év és 8 hónapra Ítélte.
testvériségnek 1848 télvégén Párlstól egész Európán maradt a helyeslően. A szétszaladó legények közül
Lukács TamáB ssárhegvi gazda a tehenét a mult
végig süvöltő eseményeiről a mai kulturember, mint egy pár szenttamási befutott B községháza udvarára, nyáron tilosban legeltette. Szabó Antal határőr felpéldául a pekingi rendőrfőnök esti sétáiról. Ilit ahová a somlyólak közül többen követték. És Igy tör- szólította, hogy a tehenet hajtsa el onnan, mire Lukács
Ártott volna hát, ha ebben a városban, amely dolgo- tönt, hogy az egészen megvadult legények itt szembe tettlegeBBégre vetemedett az őrrel szemben. HatÓBágl
zott március 15-én, egy pár ember mégis bekapcsolt találkoztak egy teljesen ártatlan legénnyel, aki éppen közeg elleni erőszak miatt a törvényszék most vonta
volna egy délelőtti Istentiszteletet. Igazán nsgy és látogatóban volt azon az udvaron lakó rokonánál, B felelősségre Lukács Tamást, akit 10 napi elzárásra
világraszóló vessedelem hárlttatott el az emberiség akinek semmi köze nem volt az előzményekhez. As és 500 lel pénzbüntetésre itélt.
feje felé*, hogy Csíkszeredában az Urnák 1933-lk évé- ajtón gyanutlanul kilépő Benes József jenőfalvl legényt,
Fejér Dávid remetel 22 éves kovácsot hamis
ben épp°n március 16 én „bizalmasan* ráültek a az udvarra berohanó Sorbán Károly saögödl és Váncsa 100 lej
esek gyártásáért 6 hónapi fogházra Ós 1000 lel
a vülanygépekre.
István somlyói legények ásókkal pillanatok alatt agyon- pénzbüntetésre
Ítélték.
ütötték. A szerencsétlen, jóravaló legény, szüleinek
Salamon József csobotfalvl erdőért, aki Nagy
A Városi adóvallomások benyújtásának egyetlen gyermeke, kórházbaBzállitás közben meghalt.
hatarideje folyó év március 18 tói március 28 lg É'zlk-e ezek a legények, ha majd kijózanodnak, hogy Ignác menaságl gazdának a lábába lőtt, 15 napi fogmt. Ezen Idő alatt a városi sdóvallomások benyúj- mit követtek el. Testvért öltek. Minden ok nélkül ki- házra Ítélték.
Csiksaareda város közgyűlése. A városi
tandók a városi pénztárhoz, mert különben a várcBl végeztek egy ártatlan legényt, szüleinek minden támatanács folvó évi március 21 én d. u. 3 órakor tartja
tanács minden alap nélkül kell az adót megállapítsa. szát éa reményét.
az 1933—Ö4 évi költségvetést tárgyaló közgyűlését.
A FŐGIMNÁZIUM
IFJÚSÁGÁNAK
TORNA— Ismét verekedett a oslkaaentgyörgyl
CSSEPÉLYE Március 12 én a helybeli róm kath
erdőpásztor. Ru u Splridon erikszentgyörgyi erdő„Ieies=JjuuuÂ''Hak
tozimnatiwn ifjúságé, Beotássy Zoltán tornatanár
pásztor ismét ballat magáról. Köncie István 18 éves
vezetésével tornaOnnepélyt rendezett A főgimnánevezik a takarékos háziasszony
legényt puskatussal agyba-főbe verte. Rusu erdóőrnek
zium tornatermében nagyszáma közönség gyönyörez nem ae első esete, amikor visszaélve hatalmával
új kávéitalát!
ködre végig azt a meglepi teljesítményt, amit az
kegyetlenül, véresre veri az embereket. A hatóságok
ifjúsági csapat nyújtott. — Általában az ifjúság
1—2 evőkanálnyi „Valódi Franck"
figyelmét már felhívtuk Rusu ur vitézi hajlamaira.
fegyelmezettségén meglátszik a fiatal, tevékeny
Nem nagyon látszik, bogy lelkükre vennék ezeket a
egy liter forró tejbe morzsolandó.
Beczássy tanárnak lelkes munkája. Ennél as intétúlkapásokat.
zetnél, ahol a testnevelésnek soha nem volt ilyen
Keverés közben újból felforraljuk
— Aa Ellenőr u j számának érdekességei.
tehetsége'i tzakembere, mint Beczássy, abol évtiEgy csomó érdekes cikket és tudóBltást közöl Tóth
és végül leszűrjük. — A
zedeken keresztül el volt hanyagolva az ifjúsági
Sándor pollt|kal, kritikai és közgazdasági lapjának, aa
nevelésnek ez a legfontosabb része, csak a látottak
Ellenőr nek nj száma. Főbb tartalmából kiemeljük:
után tudjuk értékelni a modern tornának bastnos„Tejes-Francit**
K slakul a kisebbségek jövője. Javaslatunk a magyar
sigát A torna a szakember kezében fegyelmet,
és román színházak együttműködéséről. Csikországl
a fejlődő gyermek égést lényét testben és lélekcsokréta. A pénz esete a feketeszeszesekkel. Ai elfogben a legszebb embertípushoz neveli. A gyermeki
lalt Tuffil. A cukorkartell 25 millióért vette meg a
lélek képzésének általában a torna és a zene a
freldo fi gyár füstjét. Nálunk még o'csó a villany ?
leghasznosabb eszköze. — Elmondhatjuk büszkén,
Büszkeségünk Titkos I<ona. Ismét kávéház lesz a Marhogy Bectássy éi Sarkadi e szempontból olyan
morosch bank helyén. Migas CFR politika. Rigi levelesértékek a főgimnázium életében, amelyet felbeládákból ath. R -ndklvü! gazdag és minden kereskedőt,
csülni alig lehet. Mindatt, a mit a közönség kapni
(pirost, gyárost, üzletembert érdekel a lap nivÓB közseokott ettől a két fiatal tanártól, betekig frappigazdasági rovata. A« E lenőr kapható az egésa országrozza és az érdeklődést vármegveszerte
arra a
ban, ahol újságot áru nak.
komoly munkára tereli, amely a gimnázium falai
— Dinamitot loptak. Poppar mérnök a balán— Eljegyzés. Dr. Nurldsánv József orvos elje<
között folyik. — A tornaünnepély újszerűségei, az
bányal rézmüvek lgtzgatója jelentést tett, hogy az
ifjúság fegyelmetett produkciói, a rendsteres tor- gyezte Zikarlás Ibit Csíkszeredában.
üzem raktárából nagyobb mennyiségű dinamitot loptak
r.ának a gyermekek
égést Btikumára rávésett
— Lstőrllk a poataladat. Valaki külföldön
jóleső látványa még mindig lebilincselve tartja a megfigyelte est, hogy a levelklszedő, miután elvégezte el. A hatóságok nsgy aparátussal fogtak a nyomozásnézőt. Naponkint minden irányból találkozik az hivataloB funkcióját, elővett egy rongyot és szépen hoz, mivel valószínűnek látssott az a feltevés is, hogy
ember a osodálatnak, az értékelésnek és komoly megtörölgette a levélszekrényt. Ezt a semmitmondó rendbontó bűnös kezek vitték el a dinamitot. A nyomegbecsülésnek a visstbai gjával, amely az égést megfigyelését megírta újságba és gyönyörű következ- mozás gyors eredményhez vezetett. A kihallgatott
munkások közUl Bogye Mihály első pillanattól feltűnő
intézet nevelési munkájának szól. Jól esik ett tetéseket vont le a rendről, pontosságról. Én Ib elo'- idegességgel
viselkedett. Amint a gyann ráterelődött,
nekünk is elkönyvelni és megállapítani, hogy a vaatam valahol. Addig nem Is törődtem aa uccának e asonnal bevallotta;
hogy Lázár nevű öccsével lopták
Csíkszereda' róm. ketb. gimnázium ma as oratág fontos tartozékával. Az olvasmány után természetesen el a dinamitot, amelyet
akartak haszlegpéldásabb intétete. Át at iljusig, amelyet ilyen naponként megakadt a szemem minden levélszekrényen. ná'nl. Bogye Mihályt és kőrobbantáshoa
Lázárt átadták az ügyészségnevelésben adnak át at életnek, atzal nem fog Megállapítottam, hogy náluok es a törölgetés nem nek. A dinamit hiánytalanul mogkerült.
szégyent vallani sam a stárnyraboosájtó intézet divat. Nem mondom, hogy ennél sürgősebb tennivaló
KóssónetnyUvinltáe. Felejthetetlen férj am és édes
sem a társadalom.
nem akadna ebben az országban, de arra gondoltam, apánk —
elhányta alkalmibél Dróua* Imre nemei megemlékezé— Csikvarmegye prefektusa hazaérkezett hogy milyen egyszerű dolgokkal lehet a polgár szemé- séért, valamint a jé IsmerésSk és rokonok résséidl megnyiln megyei prefektusoknak március 15-én Bukarestben ben Jóleső, ponto-zagra, bizalomra Irányuló hatásokat vánult részvétért ezaton miadnnk hálás kószSnetet.
ÖÍV, Kovioa Zslgmondné éB gyermekei.
tartolt ertekezletéről. A prefektusok részletes tájékoz- produkálni. Letörlik a postaládát. Ez aa egéez. Egy
— Blozkázás — egy saál fa miatt. A bánktatót kaptak az 1933—34 évi költségvetések elkéssl- rongy kell csupán üzleti befektetésnek. Éi milyen
tési módozatairól, amelyeket a legszorosabb takaré- busásan Jövedelmez a postának, mint közintézménynek falvi közbirtokosság erdajéből ellopták Szabó Ferenc
kosság elveken kell összeállítani. Érdeklődtünk a a számára abból a bisalomból, amellyel sz emberek 60 éves bánkf tlvlgazdának egy szál fáját. Szabó a fa
ellopásával Tari O irgely 20 esztendős legénykét gyapref-ktustól aziránt, hogy kormánykörökben él a vár- ma olyan szűkmarkúak.
EÍV korcsmai MU'atosás után Utaz fővel
megyék c loportositásának terve, amely Csík vármegyét
— Arany János emlékünnep a róm. kath. núsította.
Is feloszlatással fenyegeti. A prefektus ur kijelentette, főglmnáalamban. Főgimnáziumunk tanári kara és kltámsdta afi ital legényt éB leszúrta. Turlt a csíkhogy a kérdés jelenleg nyugvó ponton van ÓB egy- Ifjúsága Arany János halálának 50 évea fordulója szeredai kórházban ápolják, mlg Szabót bessállltották
előre legalább a vármegyét nem fenyegatl es a vesze- alkalmából, aa intézet toraacsarnokáhan 1988 március aa ügyészségi fogházha.
delem.
— Aa állam klnoatárl Jegyekkel fizeti a
bó 25 én (szombaton) d. u. 6 órai kezdettel emlék— Bevlzló alá vesalk a oslkmegyel főid- ünnepet rendez a következő műsorral: 1. R tchmanl- tartoaásalt. A képviselőház szerdán letárgyalta as
adókat. Mult Bzámunkban szósserlnt közöltük Dr. nof: Prelude; előadja a várod aeneegylet zenekara. állam tartozásainak likvidálásáról szóló javaslatot As
Gyárfás Elemérnek azt a nagyszabású, aa adatok hal- 2. árany J.: Epilógus; Szavalja Bir'cs Dines V. o t. előadó kifejtette, hogy az adótartozások kompanzálására
mazával alátámasztott beszédét, amelyet a Szenátusban 8. Póaa—Lányi: Pdtófi (az Ifj. d^losverseny kötött kibocsátandó bónok csakugyan nem ideális megoldás,
mondott el az adótörvény tárgyalásánál. A beszéd tár- müve); előadja az ifj. ánekkar. 4. Arany életéről és de erre as átmeneti intézkedésre szükség van. Viller
rvilagos adatsso'gáltatáB volt a calkmegyei helyzetről. költéssetéről megemlékezik Albert Vilmos főglmn. tanár. képviselő előadta, hogy általában kisebbségi vidékeken
Kdltárta a esik megyei adóztatás igazságtalanságait 6. Petőfi Sjalontán, egyfelvonásos; előadják a tanulók. gyakori, hogy as emberek az adóikat readesen flsették,
»s rámutatott annak tarthatatlanságára. A pénzügymi- 6. Arany J. kisebb verseiből ssaval R míg Aladár II. o. t. ellenben aa állammal aaemben nagy követeléseik vanniszter részben méltányolva a Gyárfás szenátor által 7. Damény: Szerenád; előadja aa Ifj. énekkar. — nak. Eseken nem segít a bonok rendsaere. — Végül
ecsetelt helyzetet, — értesülésünk szerint a ceikme- 8. Aruiy J : A fülemile; szavalja Kósa Árpád IV. o. t. Madgeaiiu beszélt a javastat mellett, amelyet a H u
gve! legelók és kertek megadóztatására elrendelte az 9. Castaldo: lóduló; előadja a városizeneegyietzene- általánosságban elfogadott.
adóievlzlót. Éppen Ideje volna ba a pénzttgymlnlaater kara. Erre az ünnepélyre az érdeklődőket a aa intézet
— IlkéasUt a terv aa Iskolák M saáaalékoa k t a é g l
felosatáséról. O u t i mlnlaatoi és Serbán kiaebbmeghallgatná Csikvármegye Iparosságának és keres- barátalt tisztelettel meghívja aa Igaagatóság. Belépti segélyeinek
aégi
államtitkár
tanioskoaiaal a leiekeseti Iskolák ssnbvenalM
kedőinek ls panaszát, ahlk a túlméretezett adók miatt dij tetssés szerint.
Önében befejeaédiek és a kOvetkeaé határosatokat hozták:
a teljen vagyoni Oasaeomláaba jutóitok.
— Nyilatkozat Férlem tragikus halála alkalmival a A kSiaégl költségvetés 14 asiaalékiból minden kOsiég kBlelea
rendéreég lakiaomat hivatalból halyeate eir ali. KOteleaaég- kétharmalot minden körülmények kOsOtt elemi neplekolik
— Haláloaás. ösv. Szekeres latváecé szül. Bara aaarOen teaaem es n nyilatkozatot, minién nem (elei mag a eéljaiia adni, még padig a tanulók
aló' asima aaerlat aiiayoaaa
"
Anna, 70 éves korában, márclua hó 14 én meghalt valóságnak aa a kóasa hlr, hogv Savobnda Miklós nr vétette leloaatva aaen Oaueget aa Oesaea á'laml és nem állami ' • L - u < Tolna
atr
ali
a
lakásosa*.
Oőkasereda,
1033
mirelui
hé
18
k0«SM Aa agyheimaá rénet eaak akkor kewT
Karczfalván. Elhunytban Bzekaraa látván jegyző édes
MMaSsebb wáktvaU ssOhaégtt
aayját gyávolja.
DIT.IIIII K i f o l y a é .
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sset jól összekeverte, 6—7 liter vlssel megöntözi éa
újból jól Baeseelegyltl. As Igy össreállitott keverékkel
(áztatott) első nap megtölti a léd* első rekeszét, 24 ór»
múlva ugyan Így a második rekeszt és Innét 24 óra
múlva a 'harmadikot Is. Mikorra a harmadik rekesz
ls megtöltődik, akkorra az első rekeszben lető takarmány már jó, kellően megaavanyodott, késs a felete
Vidám szöglet.
tésre. öamagában 60 fokra melegedett fel, sssga kelleIgen agyaséra. mes, miért Is aa állatok — a fejős tehenek ls — jó
. „
— Da emberfii 1 — kiált aa egyik — mit la CJI- étvágygyal eszik.
A láda kiürült szakaszát még asnap újra kell
nálss te tulajdonképpen, hogy Ilyen kövér vagy?l
tölteni, hogy etetésre mindennap legyen meg a 2 napon
— Bemmit 1 — feleli a másik.
át savanyodott takarmány.
Sajnos.
A savanyító edényt nem ssabad aa Istállóban tar— Esek aa ön köhögéael nekem nem tetsaenek. tani, mert a aavapyodással képződő és felszálló gősök
megtöltik aa istállót s aki or aa állatok étvágya elmegy
— Bajnos, másikkal nem ssolgálhatok.
a takarmánytól és nem esslk meg.
Parasatl elővigyaaatosság
As eljárás Igen egyBserü, a berendezés sem drága.
A ptraaat feleségéhei (mlköaben először mennek Kési ssecskázót, melyet a gazdák legtöbbje maga
sslnhiaba). Csak pakol) fel még egy kenyeret és egy készített, minden faluban láttrm magam Is. Szecskájó darab ssalonnát, mert ennyi nöm less ölégl
zóra sincs tehát nagy kiadás.
Feleség: Ds mire köll aa embör?!
Lehet kísérletet tenni, annál Is Inkább, mert a
Parasst: Ds néad már, Itt a papiroson Írva va- Tsernovlcból közölt, sovány takarmányfíleségekbez
gyon, hogy a második éa harmadik felvonás kösött két ml szecskázott. jó szénát, sarjú', herét, lucernát, dercét, korpV, lisztet stb. kellő mennyiségben Is keverteljes nap múlik el.
hetünk és igy a polyva, szalma takarmápy tápértékét
aa állat baaaoositáaának megfelelően lrAnylthMjuk,
KÖZGAZDASÁG.
fokozhatjuk, módosíthatjuk.
— Olvasóink becaesfigyelmét e helyen la felhívjuk, aa orsságsserte Ismert HBINRICH FR4NCK
BOEHNE B. A. R, BUCUREŞTI—BRABOV cég, hirdetés sorosatára.

Meghívó.

A TEKERŐPATAKI 6ŐZFÜRÉSZ R.-T.
1933 évi nárdus hó 26-án d. u. 5 órako r tartja

Xll-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a részvényeseket tlBstelettel meghívja

A a lgaagatóaág.
Tsrgyioroaat:
1. Egy Jegyaőkönyvvesető és két jegysőkönyvhitelealtó klnevesése s a közgyűlés határoaatképeaségének megállapítása.
2. Itaagatéság Jelentése az elmúlt llsletl évről.
3. Felűgyelő bizottság jelentése.
4. A mérleg megállapítása s ugy aa Igazgatóság,
mint felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadása.
5. K<sllő Időben beadott esetleges indítványok tárgyalása.
Valea-Stramba, 1938 évi március bó 18 án.

Baka János,

Megérkeztek az állami mének.

járási fóAlhitorvos.

mÉ

Állami osztálysorsjáték.
XSégl lEfizm.o33.d.á,s:

„Aki mer, a z nyer 4 4 .

A mezőgazdasági kamara közvetítésével a követPróbálja tehát meg szarencséjtt!
kező községekbe érkeztek állami mének a fogarasl
méntelepről:
„A Prof Dr. Páter féle vese éa hólyag- Az állami 03ztMys3rsjegy moít lezaj'ott 5 d k oizCsatószegre 2 Dontat, Szentmártonba 2 non up, bajok elleni tea vesekövemből már nagy
tályu hii/ásánál, összesen 1 176 000 lei ny-r^mény
Csíkszeredába 1 angol félvér, K irctfalvára 2 lipicai mennyiséget
jut Cvilm>gye azoa játékosainak, akik Korejegytieltivol'tott és remélem, h-gy további 5 doboz
Szentdomokosra 1 lipicai, Qyergyúsz»Dtmlkléer.i 1 angol
ket náiBm vettek m-g. Ibinél beb zocyosodott,
elhasziála u után egéessógem teljesen helyreáll' .
félvér és egy lipicai, Tölgyesre egv angol félvér
Fenti írásbeli elismervényt koldto hozzánk 1927 évi január hó
hoev « gzerencHÓí számok esik nálam kaphatók,
egy lipicai. A fedeztetés dija 50 - 80 l'j
13-án H. K ar Bakareíthól- Ily ín és nzáinos más blzonyiuány
kiserleteaien tehát senki mtsnal, hanem
Hogy a mének iráo m'nel jobb eredmény legyen és ellBtnorvéay feksz k előtt Ut k az ország minden részéből, ne
szerezze be sorsjegyét közvetlenül a forrásnál.
elérhető a gazda közösség figyelmét a következőkre ami egy b zonyltéka annak, bogy ezt a kiváló és régen klp óAkinek ez alkalommal nem kedvesett a
bált gyógyszert már nagyon sok
hívjuk fel:
szt<reccie, nu c-Uţgtdjen, hanem kiséreije
Csak akkor várható eredményes fedezés aznz
• « a a - AS &éljpagtiettt8
m>g lamételtm szerenciéjH, mert must
fogamzás, ha a karca lvarzik vagvis aárilk. A sárlás eredményesen használta. Ezen gyógytea h tsználata különösen
annál nagyobb esélye van a n>eró«r«.
tüneteit minden gazda jil Umeri. K'séró tünetei ezek,
a kövttkeió betegségeknél ajáolbató:
annak a folyamatnak, mikor az f>re*.t pete a pete- Vizelési nehézségek, vesekő, hólyagfészekből leválik és a méhbe vándorol ÓB tart 9 napig
hurut, holyagkő, vízkör, hugykó
A nigy keresleti ili'tkian-U, >>lessen
Caak ezen 9 rnp al iti lehota'g^B eredményen fidezé?.
mindenki BÜrgőn. u >Kveonl sorsjegyét,
A közönségesen elterjedt balhl>'delemből, bogy minder és minden tnáa hasonló ve»e> ói hólyagmegbetegedéieknél,
9 nap kell a kancát a ménlóhoz
vinni, csak ez a
amelyeket • • előrehaladó t óletkor okoi.
m rt a ozerenciés ...mot hamar e!fogyJ
kileccaa szám marad meg, <I ez 'S csak slbnn a for
ntV Ne dobja el magától a kínálkozó szeIdejeben való használatiul biztos a hatat.
mában, hogy a sárlás tart 9 n-ipig ét 3b3tei,k Lt i? A p-ól>iCHt>iutig ára H2 lel 50 I K'li, a iifigV doht z 4rn 88 lei.
re rc-é', mer' percek alatt ml'Iiomoblehet.
métlődik.
korához 3 — 0 ttolioz használunk a b -U'gség neme S o r s j e g y e k a r a o a a t á 1 y o n k é n t :
Még egy kilecc napos dátu*n npgyon funton ép 6/crlut. Kwrjrn u ^y^gy zertárban, vngy drogner'á no cmh az
egész
fél
negyed
nyoload
es a csikósás után való klloncedik mp, trlkcr a vem- eredeti Prof. Dí Páter-fele vese hólyaQbejok elleni teát.
Lei: 1000
SOO
250
135
íordu
jon
tzonnal
e
akutunkhoz
:
^Csillag
hesség után az első sáriin lép fel. I'yenkor szokott Ha nem kaplutó
Vidéki megren lo'ők ezeulelul portó kalliégre Lel 10 —
Gyógyssertaf 1 Brassó Braşov, Hosezu-Tca 5 szám, uhaiiuau
legeredményesebb lenni a fedezés.
a kívánt menny séget po tafordultával azáll'.tják.
fízituek Hazásl listák az összes Ot osztályra Lel 10 —
Ha tehát okszerűen akaiunk eljárni, akkor a sárlás
Kapható mindon gyógyszdrtá*ban ÓH d-F gneriában.
5Állami osztslysorsjegy Ctlkmegye kitéiőiége:
kezdetén aa ekő vagy második napon vimUk a kancát a mánlóhoz; ha a kanca felvette a raónt uţv H
Smüovits
MAiton, Mercurea-Oiuc.
sárlás 4-ik napjáa tehát az eUő fedezés u<an 2—3
í—
n^pptl újra elvissallk a knreit p'íbárH, ha felvozi p.
m nlovat, újra megfi.-deztetjük.
KÖZÖNSÉG FIGYELMÉBE!
Aa egyik sárlás kezdetétói a másikig 21 napos
Egy bútorozott szoba kiadó, Csíkszeas időköa. Ha tehát tz elbő két fedeztetés u'sn a fcár- Csíkszereda és vidékt)
reda, Városház ucca 40. sz..
közön-iégének pzives tulás időszaka újra elérkezik, ha n< m is mutatkoznak
A
domására
ho'fin
hogy
as ivaraásl tünetek, a kancát újra eivisezük a m nhez
férfisrsbó műhelysmbs
próbára s amennyiben felveszi a mént a f^Lti módon
Primăria comunei Cozmeni.
és időközben 2 ízben újra mrgfcd^ztetjilk.
Nr.
22»
—1933.
H» a régi módot azaz a 9 napo ikéoti fedeztetést
tartjuk be, azt érhetjük el, hogy a már megfogamzott
alkalmaztam, kl a brassói
kanca a fedeztetés következtében a magzatot elveti,
U. Neuintnn c ignél több
Primăria comunei Cozmeni, In ziua de
a ml tekintettel a magzat kicsiségére teljestn észreéven át dolgozott s Bz^kvétlen marad,
3
Apnlie
1933 ora 10 a. m., în loca'ul primánkbxn kiváló k/pzdttÖisaegesve az elmondottakat: s sárlás 9 napig
măriei comuidi, prin licitaţie pub ică, cu oferte
«"gitel
bir.
—
A
legtart és 21 napinként Ismétlődik. Fedeztetni caak a
închise vinde 2046 mo. lemne de brad ou preţul
olcsóbb áron vállslom:
Bárlás 1. és 4. napján okszerű.
dü strigare L>n 143267.
Vogel Jakab,
Qttrantia provizorie este de Lei 36817.
á l a t e g é B z s é g ü g y l 1-IUgyeló.
Condiţiunile put vedea la Primăria comuA szálas takarmáuyféleségeknek
nei Cjzmani şi la Oco'ul Silvic SAamărtin.
fdllesstéBe, p4colása, atvanyitása én a takarmánynak
kifogástalan elkészítését,
Ii ciz de nereuşirea licitaţiei, in ziua de
Ily módoi való feleWége Csikmepyében még teljesen
ö tönyök jívltáia, tlsztlismeretlen. A gazdik egyáltalán nem gyaloro'ják,
13
Aprilie
a. o., Ia aceaai ora şi coDdi(iuni
lusa és VHRaláaa olcsón
pedig a szarvasmarhák nagyon gyeraun megszokjak
se
va
(ine
o
licitaţie nouă.
és pontosan végeztetnek.
és szívesen eszik a helyesen savanyított takarmányt.
Szíves
p^rifo^ást
kér:
Cozmeni,
la 8 Martie 1933.
As emésztő szervek (cyomor és ha!et) könny ebben
tudják emészteni, jobban fel tudják do'goüol, t'hát
Prim&ria cocoanei.
Péter Gyula férfi-szabó,
jobban is kl tndják használni anonk tápírtskót. Az
álla'o ' — Igy takarmányozva — kevesebb,-!, gnrdaCsíkszereda, Gimnazium-u. ÍOO.
ságoaabbao teloltethotők kl, mirt minden csálfs takarmányt fel lehet használni, fel lehet t'ljesen etetni n
Primăria comuiei Hodoşa da Ciuc, aduc»
eaael tetemes takarmány mt gtakaritá»t érünk el. F
hármas hasznosítás már maga megérdemli, bogy a csiki
la ouaoat nta geuerala, oa in ziua de 7 Apgaadák is kesdjenek foglalkozni a takarmányok mearilie 1933 ora 14, in localul primăriei, va
terséges erjesstésével, mesterséges savanyításával.
Albert tanár házában.
vinde prin lioitatie publioa materialul lemnos,
A .Dramul Nou' elmü mazőir&zdtsági szaklap ea
dobojftde v&nt ţi atacat de beatiicuşi oe bo
évi 3-lk ssámában Cncec (Kucsek) István c^rnovlcva mărci de Ocolul Silvio Joseni Ia cantitate
megyel gazdálkodó a ssálas takarmány savanyltánának
de circt 800 m* din padurea oomunala numita
egy Igen egyszerű eljárási módját írja le, mely eljárást
röviden aa alábbiakban ismertetek :
Harlagia, Biluata Ia hotarul comunei Bilbor.
tii naponként a j formák oloaó
Cucec gaadá'kodó a savanyítás céljára egy ládát
Ofertele îoohise şl sigilate vor fi Insolite
árban, a a « v t * ] d a . t l i * t ( 5 l K
hasanál, amely 2 méter 25 cm. hosszú, 75 cm. sséles
de garanta de 6% asupra valorii indicate mal BUF.
éa 1 méter 60 cm. magas. A láda keresztben 2 vá- ; V B N C Z B L T A N Á R N É N Á L
Prelul ino?pe la 30 lei m*. Permieul ne
laastófalla! 8 egyenlő réssre van orztva. Láda helyett
Ugyanott kéasOlnek n l n d a a ugyan Ilyen Bea beosatáasal cementfala gödröt Is lehet •
explotare
şi alte cheituell priveşte pe cuir pănemű női kalapok alaArendA
hamikşL Bs a nagyság 10 drb nagy asarvaamarháaak
rător.
:l
anyag
boiaaadásával.
Kalaaak
elegendő.
ÉtalaUtása a legrövidebb idő alatt.
Conditiunile de lioitatie sa pot vedea la
A ssarvaamarhák élelaeaéaére hnaa, ross, árpa
Oalkmarada, I. 0, Bratlaau (Olmnáéa sab polyvát kavar össze szecakáaott szalmával és
primaria
comunala in orele de oflelu.
alnm)-naca i u . aa., a BArhái kftaalébea.
saeeakásott saéaával. Aa 8aaseke?ert mennyisé*
Hodoşa Ciuoului, la 14 Martie 1983.
Wittl-balM 80 MM wlyt nyom. Mlatáa as eg^
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