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Krisztus keresztje alatt. 
4. Keljetek fel,  menjünk! 

Amikor már Krisztus égből megerősítést 
nyert s as alvó apostolaibaa semmi vigaszt 
nem talált, felköltötte:  Keljetek fel,  ne alud-
jatok, menjünk, mert mindjárt közelít, aki 
engem elárul. Ha más hasznukat nem lehet 
venni, legalább legyenek tanúi az ó elárulta-
tásának. Mert mindjárt jött Júdás s a világ 
legnagyobb gazságát elkövette: a szeretet leg 
szebb jelével, a baráti osókkal adta át Jézust 
ellenségeinek. 

Az életküzdelmében a hitsorsosainkat is 
gyakran kell azsal ébresztgetni: keljetek fel, 
mert mar eljött a döntő óránk. Menjünk az 
ellenség elé, hadd Utköszflnk  mtg. LMról vagy 
nem létről van szó. Rítok ugy sem számítunk, 
mert mindig alamusziak, gyávák, megalkuvók 
voltatok, hadd legyetek tanúink, hogy gyáván 
nem halunk meg, becsülettel vesszük fel  a 
Sarcot, az élethalál küzdelmet a legsientebb 
elveinkért, legnemesebb eszméinkért. Aki még 
ekkor se vész magának fáradságot,  hogy fel-
keljen, az teljesen lemarad. Keljetek fel  s 
menjünk, mert az £let folyik,  halad, nekünk 
vele lépést kell tartanunk. 

Béke lesz . . . 
A mult héten tavasai hullámokat vetett a világ-

politikában a béke vágy. A téli álombél ébredő ter-
ni éssattel együtt bimbóba saökött a jóakaratú emberek 
Igyekezete. Gondoltak nagyot és elirdultak missziós 
körútra. A béke érdekében. 

Valóban olyan rakoncátlan ez az egész helyzet. 
Mindenki békéről beszél. El van telve a fcldieke  a 
nyugalom, <t szeretet, a munkavágy leküzdhetetlen 
érzésével. És mégis. J (hóiban ölik egymást. Európá-
ban fegyverkeznek,  kardot csörtetnek. Sierte a vliágoi 
robbanásig telített ez attroiférs.  A békét áhítozó 
lelkek akármelyik percen bele cseppenhetnek ismét B 
katasstrófábs. 

Nem mai keletű megállapítás Amikor sokat be 
Bsélnek a békéről, ott közeli veszedelmeknek kell 
léteznie. Amikor mindenki a világon békét hirdet a 
másik bőrére, amikor féltékenységből  összekonferen-
clázzák a világegyetemet, hiányzik a krisztusi meg-
bocsájtás, a nagyböjti magábassállás aa llletékPB körök 
lelki világából, ott nem lebet njugodtan párnára haj-
tani a felet. 

MicDonald angol miniszterelnöknek iz nyilván 
sok álmatlan éjszakát okozott ez a megbillent egyen-
súly. És elindult E'óbb Genfbe,  a közömért leszereléBl 
tavaszi játékokra. Onnan átváltott Balbó lézllgyl mi-
niszter kQlönfogatu  repBIŐjére éB lement látogatóba a 
Mussolini Olaszországéba. 

A technika legojabb csodál egy egész héten ke-
resztül ontották as étheren keresztül a béke azózato 
kat. Mindenfelé.  A világ pedig silvta magába, mint az 
első márciusi napsugarakat. As üzenetek csatlovtak a 
levegőben, mint egy kataUnnuml ütközet leikei. B ron-
tottak a szerencsétlen po'gár vacsorájához, aa ottho-
nába. Valósággal háborúra keltek a bitetlen ember 
megrögaöttségéyel. Ráerőltették a béke gondolatát. 
Igyekeztek meggyózni, hogy ni Ideje kezdődik a kl-
engesztelődésnek a békés együttműködésnek. 

Tudja a Jé Isten ml less. Olyan nehés elképzelni 
azt, hogy akár MacDonald, akárki csupán a jóakarattól 
vezérelve meg tndja oldani, le tndja szerelni a fancla— 
német kérdésnek nagy ellentételt Azokat, smelyek 
ősidőktől fogva  indító okai az európai bonyodalmaknak, 
amelyből született a világháború a maga ssörnyű bor-
zalmaival, véráldoaatával, amelyből lett ez aa egész 
cifra  világ. 

Bbból békességet csinálni emberfeletti  vállalko 
sás. M cDona'd Angliát kivésethette a gazdasági vál-
ság nehézségeiből. As sikerülhetett De amihes most 
fogott  az egyenlő a lehetetlennel. 

Nem kell mlndehea Jósnak lenni. A történelem 
vlzaaaplllantáaa szükséges, hogy tu'ságos reményeket 
ne tápláljuk, hazug hiedelmekbe ne ringassuk magun-
kat. A sután egy röpke pillantás a hadügyi költség-
vetésekbe, aa ngyneveaett győsó országok elzárkózott 
elbiaakodoUaágára éa kéaaen van a Jövő békéjéről 
alkotható kép. , „ . 

Hlssea bár M t D i ^ H 1 ^ sikerülne végre tizenöt 
esztendő a tán nyélbe diai a bóka müvét Mart ami 

eddig volt as igazán nem nevezhető annak. Ha aem 
Is szólnak a fegyverek  de létezik minden öldöklő 
bábomnál különb pusztítás éz pusztulás a lelkekben, 
aa ölet egfcz  menetében. Tizenöt éve nincs nyugalom. 
Nincs i xistencla, mucka, életlehetőség. Lassan senki-
nek. Bjm többséginek sem kisebbséginek. Egyformán 
tönkretett a béke. A mai béke, amely évtizedes vál-
ságokba, lasBU sorvadásba éa összeomlásba vezetett 
valamennyiünket 

Akiben lelkiismeret van az megdöbben a béke 
puBstltásain. Aa angol miniszterelnököt ls az élő lelki-
ismeret szava csalta ki hazulról, amely meglátta, bogy 

béke mai u jain elkerülhetetlen a legszörnyűbb veg. 
Közénk jött, bogy segítsen. Egészen tőlünk függ,  hogy 
hallgatunk-e az elindított béke Bsózatokra vagy roha-
nunk tovább népek ia nemzetek együttesen az öngyil-
kosságba. 

Konferencia  beszédek. 
Március bó 25 én városunkba érkezett a róm. 

kath. főgimnáziumi  ifjúság  lelkigyakorlatainak vezetése 
vegett dr. Btraih Bala theologlal tanár, a kiváló 
szoclologus. Több o dalról megnyilvánuló óhajnak en-
gedve, es alkaJomból egy belea át naponkint este 
9 érakor a fójimnáziuii  kápolnájában konferencia 
beszédeket ls tan férfi  tk részére. 

Aki aa idők ütőerén tar.ji a kezét, az tlsstáa 
látja a tórteueaek Irányát: miközben egy mindenre 
elszánt, szélsőséges tábor verbe és hamuba akarja 
borítani az emberi civilizációt, addig nagy lendülettel 
bontakozik kl egy másik tábornak mind hatalmasabb 
serege, amely pozitív keresstenység kótezeréves alap-
ján allva, egyreszt meg aka.ja menteni a porba zudu-
lástól aa emberlseg nagy énekelt, másrészt uj: jobb, 
n e m e s e b b , igazabb emoertlpust akar kialakítani. 

Aki bele akar állani a diadalmas kereszténység-
nek ebbe a friss,  tavaszi iramába, az Jöjjön el ezekre 
a koaforeacla-baaaédakre.  Bt nem muló kincset, gaz-
dagzágot vihet onnan magaval, mely nemcsak egyéni-
leg ad enyhülést és megnyugvást, hanem bizalmat, 
reményi, uoidog békét fog  kisugároanl környezetére is. 

A beszedek kezdete március hó 26-an, vasárnap 
este 9 órakor, v é g e április 1-óu, szombaton eBte. 

Csíkszereda város tanácsüléséből. 
Csiksztreda város tanácsa foiyó  ev március 22 én 

Faroga Viktor polgármester elnöklete melleit tartotta 
az 1933—84 evi koltaegvetéht megállapító közgyűlései. 

Csíkszereda város 1933—34 evl költvégvetése a 
mull esztendővel ssemoen mintegy 2 millió lejes reduk-
ciót mulat. A város rendes jövedelmei 1982 évben 
5.549 444 lejben voltak előirányozva, mlg a folyó  évi 
kóliBegvetés rendes bevétele 3.771.200 lejt tesz ki. 

A költségvetéshez eUóaek Crlhtea közjegytó, 
tanácsos 6zol hozzá. Á'talánosságban bírálva a költség 
vetést, a legtárgyilagosabb hangon fejti  kl, hogy m», 
amikor a polgárok teherliró képessége a minimumra 
csökkent, akkor a költségvetés összeállításánál minden 
képpen vezérelv kell legyen a legmesszebbmenő taka-
rékosság. Mindenkinek kl kell vigye a részei abból 
az áldozatból, amelyet a mai nehez vltzonyok meg-
kívánnak. Fénntarlja magának a jogot, bogy a költség-
vetés pontonkénti tárgyalásánál Ilyen esetiemben ész-
revételeit megtegye. 

Dr. Vasú kepvlseló, tanácstag kifogást  emel a 
városi eidólői előirányzott 1586.000 lejnek, mintr.n-
deB bevételnek a beállítása elten. EJ az összeg mint 
bárom vágterületnek a jövedelmét képezi. Randea 
jövedelemként nem szerepelhet a költségvetésben, 
Crupán az ezévl vágterületból előirányzott 420 ezer 
lej, mlg a többi 1 millió százezer lejt kitevő össseg 
rendkívüli bevételként Irányozandó elő. HIBBZSS eszme-
csere ntán a tanács Dr. VSBU Indítványa fö.ött  ngy 
döntött, bogy aa erdő eladásából befolyó  összegeket 
a költségvetés rendes bevételeként kezeli. 

Megkezdődött ezután a költségvetés tételenkénti 
tárgyalása. A rendes bevételnél a mult évivel ssem-
ben mint említettük 2 milliós csökkentés van, amely-
nek megfelelően  redukálni kelleti minden bevételi 
alapot éa ezzel szemben a kiadásokat 

K!zó zorban a ssemélyl kiadásokban kellett lénye 
gea redukciókat esakösölnl. Amíg a mult évi költség 
vetés ssemélyl kiadásainak tétele 1807.000 lejt lett 
kl, addig az Idei költségvetés 922.000 lejt lrányoa eló. 
A tUsmselői fizetésekből  tehát 880 eser lej aporolta-
tott be. A polgármester Illetményei 76.0000 ajlel csök-
kentettek, azonkívül töröltetett a helyettes primámak 
mult évi költségvetésben szerep.ő 116 eaer lej. 

A kiadások egyes tételeinél a takarékosság elvei 
sserinl a két milliós költaégvetéal redukció érvényesül. 
A város mintegy 600 eaer lejt irányoz eló az utakra, 

amely összegből folytatni  fogja  a megkezdett kövezéai 
munkálatokat Aa állami elemi iskolának 120 eaer lejt, 
a felekezeti  iBkolának támogatására 50 ezer lejt irá-
nyoz elő. A tanonciskolának 20 eser lej támogatást 
vesz fel  1938 junlus hó 1 ig. Az Iskola Igazgatójának 
véleménye Bzerlnt a tanoncok létszáma annyira esök-
kent, hogy Így valószínű aa 1983—84. tanévben a 
tanonciskola megnyitására nem kerül sor. Igy ez a 
20 eaer lej csak erre a tanévre szél. Ha 1988 októ-
berében mégis a tanonciskola megnyílna, akkor a vá-
ros a hltrinyltásl alapból gondoskodik hozzájárulásról. 
A költségvetés előirányoz 20 ezer lejt a városi óvoda 
céljaira ÓB a volt lnterimár bisottBág által egy évi Idő-
tartamra Ideiglenesen megszüntetett városi óvodát 
1933 októberében megnyitja. Elólrányoatatott 20 eaer 
lej városi sporttelep létesítésének költségeire. 

A városi költségvetés rendkívüli bevételeiben 
álliktatott be az uj vágóhídi alap, amely 797.000 lejt 
tesz kl. 

A városi tanács az 1933 - 3 4 évi költségvetését 
a legnagyobb egyetértésben tárgyalta le. As ttlést a 
kéBő esti órákban zárja be Faroga polgármester. 

Kolping Egylet 
zászlószentelő éa tagavató ünnepe felemelően  bensőségea 
ünnepe volt városunknak. Ragyogóan tündöklő napsütéssel 
a tavasz korai lehelete nagyban emelte a március hó 19 iki 
dicséretes megmozdulás nagyszerűségeit. Még kilenc óra aem 
volt, a papilak és templom előtti téren várakozók tömött 
sorai eleve jelezték, hogy a város ünnepi köntöst öltött 
Egymásután érkeztek meg a zászlóanyák: Dávid Alajoané, 
Dóczy Jánosné, Dr. Uirsch Hugóné, Holló Gáboroé, Pál 
Ignácné és Páll Lajosné, hogy a plébánia épület tanácakozó 
termében összegyülekezett fehér  karszallagoa koszorús lá-
nyokkal: Albert Piroska, Baozoni Mancika, Biró Totyó, 
Dóczy Margit, Farkas Emmus, Fülöp Irénke, Jakab Rózsiké, 
Mezey Berta, Pototzky Olga éa Teréz, Schmidt Irénke, Szo-
pos Mariska és Rózsiká-val a templomba vonaláé éa az ott 
elhelyezkedés módozatait megtárgyalják. 

Ott látjuk Főtisztelendő Tóth Kálmán esperes-plebáno-
sunkat, az egylet világi vezetőjét Buszek Gyula főgimn. 
tanárt és a lelkivezetőt Főtisztelendő Páll Gyula segédlel-
készt tevékenykedni. S amig itt benn lázben égnek az arook, 
a papilak kertjében ugyancsak boldogan izgulnak a Főtisz-
telendő László Ignác vallástanár háromnapos lelkigyakorlata 
után a lelkifürdőben  megtisztult Kolping-fiuk.  Csakhamar 
egy lelkes tag sugárzó arccal hozza be a sárgaréz kereszt-
jelével és lekete-narancssárga színű selyem anyagával tün-
döklő zászlót A kereszt Berkeczy Árpád bádogos-mester 
munkáját hirdeti, mig az „Isten áldja a tisztes ipart" éa 
A csíkszeredai Kolping-Egylet" felírás  selyemmel himzett 
betűi az Adamioza Nővérek választékos izléaét dicsérik. 

Hozzák ezzel csaknem egyidejűleg a jácint éa tubaró-
zsából elkészített illatos koszorút és a rud ékesítéshez szük-
séges virágfonatot.  Gyöngéd női kezek varázsütésre, Ízlése-
sen díszítik iei a rudat és keresztet. Egynegyed 10 felé 
felölti  a papság miaeruhijáit és amire egyketted 10-re be-
harangoznak megindul páros aorokban az ünnepélyea menet 
Legelői sötétszinü ruhákban a legényegylet tagjai, utánuk 
nyomban a koszorús lányok, élükön Baczoni Mancika éa 
Dóczy Margitka, akik párnán viszik a koszorús lányok által 
himzett legényegyleti jelmondatokat viselő selyem szállago-
kat: „Isten és szeretet", .Vallásosság és erény", „Munkás-
ság és szorgalom", „Vidámság éa tréfa";  a többiek a fel-
ékesített zászlót viszik megilletődő bájosaággal. Követik 
őket a ziszlóanyák ugyancsak áhítatba elmerülten. E teatői 
képet bezárja a papaig Főtisztelendő Bálint Lajoa nagy-
prépost teljes diazben: inlulával éa pásztorbottal. A templomba 
való bevonuláa szinte lehetetlennek látazik, mert a kiosi 
templom rég nem látót akkora tömeget: ember-ember hátán 
szorong. A szentélyben való elhelyezkedéa után asonnal 
kezdetét veszi a zászlószentelés aktusa. Ennek végeztével 
hangosan felolvaaaák  a Kolping-jelmondatait éa a sássió-
anyák e ezallagokkal felékesítik  a zászlót Majd kiveaai a 
pontifikáló  főpap  a leiavatott 12 legényegyleti tagtól ai 
esküt, melynek neveit, mint nyílt konfeesziót  bátor lélekkel 
mondják el közösen. Ezzel a zászlótartó, Deraer Gyuls át-
veszi a felszentelt  zászlót és a szentmise végéig az evan-
gélium oldalán katonásan teszestartásban tartja szerény 
büszkeséggel éa azzal a biztos tudattal, hogy ez a sássió 
ezúttal fennen  fogja  hirdetni, hogy a osikszeredai aaebb és 
nemesebb lelkű ifjúság  osak ezen jel alatt munkálhatja cél-
tudatos komolyaággal becsületes terveit és biatosabb-asebb 
jövőjét 

Evangéliumkor Főtiactelendő Dr. Caipak Ltjoa régena-
tanár hatásos szavakkal méltatta e nagyhorderejű nap jelen-
tőségét nemoaak a Kolping-finkra,  de a mai társadalom min-
den rétegére nézve is, amikor esegea ellentétben álló világ-
nézetek őrületbevivő harciak elnek egymással s a 2000 évea 
krisztusi erkölos osak is ngy tartja fenn  magit, ha a Kolplng-
fiok  példáján városunk apraja-nagyja felbuzdulva  ana aa 
ntra lép, melyet Megváltónk taposott ki, aki Istsaségéné! 
fogva  bábu mondhatta mag a tévelygőknek: .Éa vt^yok 
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az ut, élet éa igazéig"! Mély nyomokat szántott a hallga-
tásig lelkében a szónoki hévvel elmondott és gyönyörűen 
felépitett  ünnepi beszéd. Áldozáskor legelőbb a ziszlóanyák, 
koszorús lányok, Kolping-fink  vették msgukhoz a tiszta-
lelkeket erősítő Szenttestet s azután sokan, nagyon sokan 
mások is, akik lélekben is együtt ünnepeltek a Kolping-
Egylettel. Szentmise végeztével uníszólóban elénekelték a 
pápai himnuszt, amivel e felemelően  szép ünnep egyhizias 
része véget ért. 

Zászló alatt a zászlóanyák, koszorúslányok kíséreté-
ben átvonultak a legényegyleti tagok a Közbirtokosság szék-
házába, hol villásreggeli után ilisz-közgyülés volt. 

(Ennek műsorát és az esti programot helyszűke miatt 
jövő számbsn hozzuk.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
H ö l g y d m éa U r a l m i 

Két aaet lehetséges... 
Van egy Curent u' clmtt rOmán újság. Arról híres, 

hogy hosszú Idi óta foglalkozik  a város egy pár pol-
gárával. Csak a napokban lBmét óriási lármával és 
Qreaen puffogó  semmit mondásokkal felfedeal,  bogy 
Csíkban nagy Irredenta egyOttea lépett fel  Tagjil ssó 
éa rendsor sserlnt: Pidner Árpad, RelsegVictor, Ga 
bor Pali. VeBsedelmes emberek. Esek köaül a» egyik 
a háború alatt a román nemaet ellen IB hadát viselt. 
Nem mondja, hogy önállóan. A tetejébe moBt a román 
államtól még sok ezer lej nj útdíjat Is kap. (A retd 
kedvéért javitom a Curentult: kellene kapjon I) Azután 
Ferenca Gyárfás  a Braasói Lapok c«ikl tudósítója 
szintén ártalmas lény. ő ls Irred-nta. M'ndenkl az. 
Magállapit]a, hogy a helyi lapokat a köablrtokosságo'r 
pénzelik, (Bár pénzelnél ) A fele'ótlrnkrdö  tenor szemre-
hányást tess a helyi román vesetó emberek felé,  akik 
ahelyett, hogy vlgváanának aa állam biztonságára még 
vadásanl járnak egyik másik irredenta magyar tárBB-
aágában. Sürgeti végül aa ügyészséget, bogy azonnal 
Intézkedjen. Némítsa el végleg a pennára szedett ma-
gyarokat. H t es kérem elég nagy kabaré. Ha pedig 
aa, akkor kabaré stílus sserlnt két eset lehetséges. 
A Curentul haada-bandásácának aa UgyéssBég vagy 
fel  ül vagy nem ül fel.  Ha Ismeri a cikk Írójának 
réssvétteljes helvzetét, akkor nem ül fel.  Tisstában 
van mindennel. H» nem iBmerl akkor fel  ül és beve-
seti a vlasgála'o*, melynek eredményeként Ismét két 
eset lehetséges. A cikkíró vagy tud bizonyítani végy 
nem. Ha nem tud esküszünk nekünk ugy Is Jó Nincs 
mit keresBÜnk a Curentulcn. Ha megpróhá'Ja bizonyí-
tani, akkor ismét két eset lehetséges. Vagy sikerül 
neki vagy nem. Ha sikerül jó, ha nem sikerül ugy ls 
jó. Ennek a pasasnak, aki ezeket a szemenszedett 
rágalmakat folytatja  Igazán nlncBen veszíteni va'ója. 

Tilos a aelyemh&rlenya TArökorsaágban 
Köztudomású, bogy Törökország a leg-laszama-

radottabb'államok egyike volt egészen a háború végéig. 
Kú'őnösen keserves helysete volt a török nőknek, ki-
ket a moh«m"d4n vallás szigorú korlátozásul minden 
társadalmi érintkezésből klzart ik. A háremek megm 
f.tUl  köaé szorult tírök nősereg ugyszólva élvezeti 
cikk volt a fétflik  kezében éa ugy bocsátották őket 
áruba, mint nálunk a fűszert.  Da jött a háború és 
elvitték a legények javát katonának. A f-rfl  Ínség ott 
ls munkába kényszert tette és eszel önállóságra szok-
tatta a nőket. A Kemál-forradalom  p°dlg meghozta 
számukra aa európil ssabadságjoiokat. Lekerült aa 
Brcról a fátyol  és megnövekedett Coty uram import|a. 
A tanulékony török hö'gyek Igen hamar megtanulták 

európai kollégáiktól a púder és rúzs használatát és 
Idegen nyelvtudásuk is megszaporodott a fllrt  és 
randevú szavakkal. Terméssetesen a pipere-cikkek 
haasnálata magával hoata Paton uram szalmájának 
fellendülését  Is. A divat és a fl  <nc mind nagyobb 
sserep't játssott a török nő életében éa a jámbor 
török honfiak,  kik nem gyóaték fizetni  nőik pipere és 
dlvat-kladásalt, sürfln  kezdték vakargatni tarfejelket 
a megoldáson. U t leh-tne tsnnl a rohamosan fej'ődő 
éa a férfi  zsebedet annyira kimerítő női Igények meg 
gátlására? Addig, atnlg a nő csak testi élveseteik 
kielégítésére szolgált, igyekeztek be'őle minél többet 
Összeharácsolni, hogy a változatosságot maguknak biz-
tosítsák. De mikor as egyenjoguvá tett nő a zsebbe 
markolt, ast már nem Bsivlelhstték a jámbor mnsu1-
mánok. Megkezdték tehát a hwcot a divat ellen. A 
drága Hsntlppék pici ssájacskálval aaonban egy honfi 
Bem mert magiban megbirkózni. Hoztak tehát törvényt, 
mellyel — egyelőre — eltiltják a selyem harisnyák 
készítését és vlBelését. Nossa lett nagy rlada'om Török-
nőorsaágban. Da a törvény törvény éa ea ellen caak 
tömeges fellépés,  Illetve tett segít. K'moodták tehát, 
hogy ha nincs se'yemharlsnya, hát Járnak — harisnya 
nélkül. Igy astán még csábítóbbak leesnek és még 
lobban fognak  hasonlítani európai kollégálkhoa. A 
különbség csak as less, hogy nekik „nem szabad", a 
ml nőinknek pidlg .n°m telik" B̂ lyem harisnyára. 

— Koeaath Lajoa halálának harminokilen 
oedik évfordulója  március 20 án volt. Harminc 
kilenc éve annak, bogy lehunyta szemeit sses ember, 
kinek neve korssMkot jelentett a megyar cemzet tör-
ténetében. Különösen meg kell emlékeznünk sz év-
fordulóról  ma. Apponyl halálénak évében, mrrt Kossu'h 
politikai mlscilója tel|eeen BZODOS volt Apponyléval. 
Amit Appcnyi végzett Trianon után Genfben,  ahboa 
hasonló volt Kossuth angli» ! és amerikai működése 
Világos után. A negyvennyo'cap <dők általár 08 szabfd-
ság mozg.ilmnlnak leggyászosabb következmér''lt min-
den nemzet közölt a magyar írezte legjobban. Es éppen 
a ssörnyü elnyoma'ás klnírervrdépelnelr a külföld 
előtt va'ó feltárásában  jutott döntő eserep Ko^utbnak. 
Szónoklatainak varázsa magával ragadta, fellelkesítette 
hallgatóságát FMrclaorsságtíl Amerikáig és a hatal-
mas szónoki készségű és nvelvtehetségü embert bámuló 
kHlfö'd  az ő varássla'o' nlő^dáián keresztlll tanulta 
meebmernl a mBgyart. HVálakor ípp ugy meghatva 
állt a magyar nemzet gyásaa előtt Eurípa, mint most 
Apponyl koporsója mellett 

— A református  Nőszövetség oslksaeredal 
tagoaata folyó  év márc'uB b' 20 *n. vasárnap délután 
6 órai kezdettel tombn'ával rgvbekötött nagyszabású 
teadélutánt rnodea BZ Európa-vendéglő nagytermében, 
melyre városunk és vidéke érdeklődő körönségét z-
uton ls meghívja. 

— Konferenola-beeaédek  éa asoolálls hét. A caiksze-
reda1 róm. kath plébánia-templomi an Dr Baráth Béla theolo-
glal tunár, a kiváló ezoololngua beszédeit kOlOn a nők és kD-
lSn a férfiak  részére, a kfivetkezé  ao-rmdben fogja  megtartani: 
1. Oltiregvlrtl tagok és nők ré'zére a konferrnoták  márclos 
26 27 és 28 án délctán 5 ó akor k e z d ő i k . Márolos 29 én 
szerdán r<*egel fél  8 órakor szentmise, szentbeszéd és közös 
szentáldozás. Gyónások a délutáni beszédek ntán éB • regg'H 
m'sék elitt végezhetik 2. A férfiak  szoe'álls hetének első 
eldadáBa máro'ns 26 án este 9 órakor letz a plebán'u templom-
ban éa ezen a héten minden este, az előbb jelzett ó ában tartja 
beszédeit Dr. Buráth profeszor.  A férfiak  gyónásánek és áldo-
zásának Ideje kfllOn  kllerz hirdetve. A sioolálls kérdéseknek 
ezen szakavatott előidáaatra, szeretettel hívjuk fel  férfitestvé-
reink figyelmét.  A beszédek a fenti  Időben pontosan kexdőd-
nek és ezért pontos megjelenést kérünk 

Róm. kath plebánla-hlvatal 
— Eljegviéa. Farkas Alajos (Cslksomlyó) és 

Lajos Irénke (Cslktaplcczr) jegyesek. 

— A megyei tanáoa folyó  hó 20 án tartotta 
meg költaégvetést tárgyaló ülését. A tanács a 10 millión 
felüli  költségvetést mlnd-n jelentősebb módosítás nél-
kül elfogadta,  mire aszal BenkeB ssémvevőségl főnök 
aaonnal Bukarestbe ntasott, hogy jóváhagyassa. Igy a 
költségvetés egyes tételeinek Ismertetését jövő szá-
munkra hagyjuk. A költségvetés letárgyalása ntán 
Dr. Nagy Jenő ssentmártonl ügyvéd ssólalt fel  éa 
lnterveuc'óra kérte a prefektust  a ssentmártoni Járás-
bíróság felosslatáaa  miatt. Kérte, hogy a tanács sürgős 
megkeresést adjon be aa lgaaságügvmlnlazterhez a 
járásbíróság vl szaállltása érdekében. L'ebl Ede dltról 
tanácsos ssóvá tessi az ülésen Dr. József  Ede dltról 
körorvoB viselt dolgait, akit kötelességmulasztással éa 
több rendbeli hivatásával való viaazaéléaael vádol. A 
prefektus  megígérte a legsürgősebb vizsgálat beindí-
tását. Ábrahám Jóssef  dr. csíkszeredai ügyvéd kéri a 
pref  aktust, hogy tegyen lépéseket a pénsügylgaagató-
ság adókivetési osztályának Csíkszeredából való elvi-
tele miatt. Dr. B ilog LIJOB tanácsos egy blsottság 
kiküldését javasolja, melynek kötelessége lenne, hogy 
Valdi mlnlssterelnököt felvilágosítsa,  misserlnt Csík-
megye a legnagyobb területi, n*pssségi és adófizetési 
egység a SsíkelyMIdön és közpintl fekvésénél  fogva 
la megfelelőbb  erre a cVra. A tanács as indítványt 
elfogadja  dilegálla Dr. T itu Aurél prafaktuit,  vala-
mint Dr. Ábrahám József.  Dr. Ilsrie D -bu és Miklós 
Ottó tanácsosokat, hogy Bukamatbe ntaava, a minisz-
terelnököt a megy3 létérdekébe vágó rendelet vissza-
vonására bírják. A föntebbi  pontok letárgyalása után 
a tanácsülés véget ért. 

— Arany Jánoa ünnepély. A csíkszeredai 
róm. katb. főgimnázium  tanári testülete és ifju  ága 
Aranv János halálának 60 éves fordu'ója  alkalmából, 
1933 évi márc'us hó 25 én. szombaton d. u. 6 órakor 
a főgimnázium  tornatermében ünnepélyt rerdea. tet-
szésszeiinti belépti dij mellett. Felhívjuk várofunk 
közönségének figyelmét  eeen Iskolai ünnepélyre éa kér-
jük, hogy azon minél többen vegyenek részt. 

— Kápolnát a Gyilkostóhoa. A ryergyóssent-
mlklósl Kathollkus Népszövetség március bó 18-án. a 
GyIlkoBtónál létesítendő kápolna alapra egy műsoros 
e«télyt rerdezett, amelynek főbb  pontjait a eigjo-
szentmlklósi műkedvelők szolgáltatták. M gnyltó volt 
a Schubert zenekar „Vígjáték* nyltérya, VAkAr Mssló 
karnagy vezetéBe alatt. Prologot mondott Vákár József 
az örménv egyház plébánosa a N psaeveteégl tago-
zat alelnöke. A műkedvelők egy egyfelvonároa  bohó-
zatot adtak elő jó sikerrel. ,\*dá»« dal", énekelte ez 
örmény egyház énekkara. Billnt Ákos karnagv veae-
té «ével. Méca Liszló keltemén veiből ssavalt Vitá'yos 
Ba1ázs Bzárhegyi s lelkész. A megmozdulást a róm. 
kath tér«d *lom élénk belveKléasel fogadta  a tovább 
fogja  folytatni,  hogy e ciki Swala-ban Isten dicsősé-
gére egy kápolna emelkedjék. 

— A gvergyói kommunisták második oso-
portjonak f  >lebhvltell tárgyalását a maro'vásárhelyi 
tábla Április 6-ra tüate kl. 

— Olvasóink becses figyelmét  e helyen Is fel-
hívjuk. az orszigezerte Ismert HEINRICH FR\NCK 
SOEHNE 8. A. R, BUCUREŞTI—BRASOV cég, hir-
detés sorozttára. 

— Eaer lej büntetés egv 18 lejes végre-
hajtás miatt. A csíkszeredai törvényszék a napokban 
tárgyalta Erő B L jos c«lkjecőfalvl  gazda ügyét, aki 
18 lel tartozása miatt a nyakára küldött végrehajtót 
fenyegető  szavak kíséretében hásából kiutasította. 
H tóságl köa°g elleni erősaakoskodásért 600 lej fő  és 
600 lej mellékbüntetésre Ítélték. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Amit a rákról tudni kell.*) 

Minden időben volt az emberiségnek olyan betegsége, 
mely az akkori viszonyok között érthetelen és gyógyíthatat-
lan lévén, félelmes  hírével fantssztikus  arányokat öltött az 
emberek képzeletében. E betegségeket akkor a haragvó Isten 
büntetésének tartották és mint ilyent, nem is nsgyon pró-
bálták megismerni vagy gyógyítani. Ilyen volt a félelmes 
bélpoklosság, a kolera, a pestis, a vérbaj, sth. Mu(l*rn ko-
runknak is megvannak a maga betegségei, ha nem is hív-
juk őket Isten csapásának, hanem francia  mintára „a társa-
dalom ostorainak^. Ide szoktuk sorozni az alkoholizmust, a 
vérbsjt, a tuberkulózist és a rákot. 

Ezen betegségek szociális jellegét az adja meg, hogy 
egyre több és több áldozatot követelvén, súlyos anyagi és 
emberveszteséget jelentenek a társadalomnak. Súlyos szen-
vedést és időelőtti véget sz egyénnek. Viszont csupán a 
társadalom együttes összefogásával  küzdhetők le. A mai 
előadás és film  ennek az együttes védekezésnek egyik esz-
köze, a társadalom egyik rettenetes ostora : a rák-betegséget 
illetőleg. Célja olysn ismeretet nyújtani a nagyközönség 
aséles rétegeinek, melyeknek segítségével a figyelmet  felhívja 
kiki még idején gondoljon a pusztító rák lehetőségére és 
idején orvoshoz tordulva sddig keresse gyógyulásit, amig 
még lehetséges. 

Mi is tulajdonképpen a rák? Pusztító és fájdalmas 
betegség, mely a test különböző részein, egyes szerveken, 
vagy a felbőr  bizonyos helyein kifejlődve  fijdalmos  kisebe-
sedéseket okoz; állandóan előhaladó természeténél lógva 
rövidesen elterjed és a betegnek halilit eredményezi 

Látjuk tehát, hogy külső kinézése: seb. Olyan seb, 
aaelyik nem gyógyul, hanem ellentétben a többi sebekkel, 
terjedő tendenciát mutat. Ha -nem is rögtőn, da elöbb-ntóbb 
fájdalmas  leaz. Úgynevezett áttételeket okoz a testben, aaaa 

iák" dzzfl  Ismeretterjesztő film  bematatáaa alkalmá-
Dr.NsgyAadrésoms, 1033 évi márdaz bó 10-ée. WolnMts' 

lia egy helyen meglészkelte magái, rövidesen a test valamely 
másik részén is megjelenik. Végül, egyrészt, mert reáterjed 
az élet számira fontos  szervekre, másrészt a kísehesedések 
által legyengült és a bomló anyagok felszívódása  által 
megmérgezett test halálát okozza. 

Hol fordul  elő a rák ? Vannak a testnek bizonyos 
helyei, melyeket jolibau szeret. Igy az esetek nagyobb részé-
beu (kb. 115 százalék) az einészt'lcsatorna külöuböző pontjain, 
különösen a gyomron és n végliélen fordul  elő. (iyakori 
továbbá az említ, a méh, a nyelv, az Rjak és a l'elhőr külön-
böző pontjainak rákja, de általában nincs olyan testrész, 

| melyen elő ne fordulhatna.  Különösen érdekes megfigyelés, 
hogy általában olyan szerveket támad meg, melyek a külső 
világ izgató és káros befolyátsinak  nagyobb mértékben van-
nak kitéve, míg ritkábban támadja meg a jobban védett 
szerveket. Igy msgyarázható, miért gyakoribb a gyomorrák, 

| a nyelv, a bőr rákja, stb. — Általában azt tartjuk, hogy a 
| rák az idősebb kor betegsége, 115 —40 éven tul gyakoribb. 
I Viszont az is igaz, hogy egyre sűrűbben értesülünk ftatal-
; kornak rákjáról, ami részben talán a rik terjedő tendenoiiji-
I nak, részben a pontosabb diagnózisnak tulajdonitható. Álta-
lában gyakoribb a rák nagyvárosokon és az északi népek-

I nél. Vannak ,rákos családok", melyeknek majdnem minden 
1 tagja megkapja előbb-utóbb e bajt. Sőt vannak „rákos hi-
jzak" is, nyilvántartanak Páriában több házat illetőleg ház-
csoportot, honnan állítólag mindig aránytalanul több rákos 

I kerül ki, mint máshonnsn. 

A rák aránylag gyakori megbetegedés. Átlag minden 
, huszadik ember rákban bal mag, ami aat jelenti, hogy aa 
emberiség egyhuszada rik miatt pusztul el. Ea évente mint-

I egy 600.000 rikban elhaltat jelent. Angol statisatikák s«e-
|riut Angliiban az utóbbi SO évben háromszorosára emelke-
. dett a rákosok száma, az egész világon pedig megkétszere-
|z8dött. Ez a növekedés egyformán  és minden oraaágban 
világosan észlelhető, nemcsak évtizedekkel ezelőtt, mikor 
még aa egyre pontosabb diagnóaiasal lehetett eat a szapo-

I rod ist megindokolni, hanem a legutóbbi ivek folyamin  is, 
mikor pedig a viaagáló módszerek, sőt aa eaetaket megálla-

1 pitó orvosok is nagyjában ngjşasiiik Mivel 

ez? Erre a kérdésre mindaddig nem lehet megtelelni teljes 
biztonsággal, míg a betegségnek maginak az oka uetn 
ismeretes. 

Ennyi elől járó beszéd után méltán kérdezheti bárki 
mi tehát ennek a veszedelmes betegségnek a lényege 'í — 
Kagályos-e ? Orökölhető-e ? Szerezhető-e ? Hogyan lehet ellene 
védekezni? Gyógyitható-e és hogyan? 

Hogy miiéle a rák, azt tudja az orvostudomány. Hiába 
kezdenék ugyau én most hosszas magyarázatokba normális 
és beteg sejtekről, szövetekről, azt hiszem nem juttatnám 
közelebb mélyen tisztelt hallgatóságomat a tárgy megértésé-
hez. Hasonlattal élek. Az emberi társadalom együttműködé-
sen épül fel.  Minden embernek megvan — meg kellene, hogy 
legyen — a maga szakmája, melyhez ért, melynek keretein 
belől munkálkodik és amely munka értékességéhez mérten 
biztosítja számira életfeltételeit  és szükségleteit Ennek az 
együttműködő, szabályozott munkának bizonyos harmónia az 
eredménye, mely végeredményben az általános emberi kultura, 
az emberi szellem vívmányainak kifejlődéséhez  szükséges 
békességet biztosítja és ebez aa eszközöket megszerzi. — 
De ennek az eredményes munkának elengedhetetlen feltétele, 
hogy mindenki szigorúan végezze a maga dolgát se ne 
mulasszon abban, sem mis munkájába na avatkozzék. Úgy-
szintén, bogy az egy szakmikban dolgozók szigorú össze-
tartást tanúsítsanak. 

Az emberi is a magasabbrendü állati szervezet, amely 
mint tndjuk, sejtekből éa aa azokból alakult aaövetekből áll, 
nagyon hasonló berendezést mutat, Legyen a sejt az egyén, 
a szövet az egyének munkaközössége. Mindenegyes sejtnek, 
mindenegyes szövetnek magvan a maga legszigorúbban meg-
batározott munkaköre, melynek szolgálatiban és érdekében 
teljesen átalakult, differenciálódott,  a többi szövetektől elüti, 
legcélszerűbb tonnát éa tulsjdonsigokat vett fel.  Igy van 
a testben izomszövet, osontaaBvet, Mtősaövat és még sok 
más. Esek valamelyikéből, vagy többekből agjttlt tevődnek 
össze a kdlönböaö aaervek. — A WJr maga la üyA össze-
tett szövet Felsrinét úgynevezett felhim,  epiderínia fedi. 
As üreges szarvak, mint a gyomor balsţjţjât, vagy a miri-
gyek oaatornáit aakrtéa ilyes, bdS aa^mil ellátott fclhám 

( I t y t Wv.) 



13 « ! • c s í k i l a p o k Mfc aláaL 
— A kiaebbaégi képviselők nem Havai-

tik meg aa u j költaégvetéat. A parlament költ-
ségvetést tárgyaló ülésén Dr. Hans O t 0 Roth a német, 
br. Jósika János a magyar párt aeváben szólalt fel 
és kritizálta a költségvetést. Hans O.to Roth klfogá-
so'ja, hogy aa n] költségvetésben a aaáaa Iskolák fenn-
tartására a aaása lakosság aaámaránya sserlnt járó 
90 millió helyett csak 5 millió van felvéve  ós nem 
gjavefaa  meg est. Br. Jóslka János rámn'at arra, 
hogy as nj költségvetésnek a nyugd'Jhátrálékokra, a 
felekezeti  iskolák államsegélyére és a földadó  kiveté-
sére vonatkozó réssel nem felelnek  mag a magyar 
pirt kívánalmainak éa asért pártja nevében sslntén 
nem ssavassa meg. Báró Jósika beszédében mégssám-
ada'okat sorol fel  a flsetés  hátrálékokról és panassokat 
ad be as adóbehajtás és földadó  kivetés körflll  egyen-
lőtlen elbánásról. 

— Gyenge Anna a bakaresti Operaháaban. 
A bukaresti Operahás Igasgatósága meghívta Gyenge 
Annát vendégsserep'őare. Gyenge Anna a meghívást 
elfogsdta  és a bukaresti Operaháaban március végén 
vigy április elején három estén fog  énekelni. 

— Hamis feljelentéa.  Balázs látván, Balázs 
M. János és Balázs G. János gyergyóalfalusl  gazdákat 
Pál Dinea, a bombapör egvlk fővád'otlji  feljelentette, 
hogy lakásukban elrejtve dinamitot tartanak. A csend 
Örsig a gazdákat őrizetbe vette, de a Mlhtllovlcl 
ciendőrszárnyparancsnok által levesetett vizsgálat meg-
állapította a vádak hamisságát, mire szabadon ereBZ 
tették óket. 

— Idegen állampolgárok figyelmébe.  A 
Munkaügyi Minisztérium közli, hogy aa orsaág terüle-
ten tartózkodó Idegen állampolgárok helyzete 1933 évi 
Április 1-vel kezdódőleg felQlvlzegá'ás  alá kerUI. Ezen 
felülvizsgáláson  tartoznak megjelenni mindazon idegen 
AHamoolgárok, akiknek" Romániában való tartózkodási 
engedélyük határideje folyó  évi junfuB  bó 1-ével lejár. 
Az erre vonatkozó bővebb felvilágosításokat  az ll'etékes 
föBzolgablrÓBágok  és rendőrkapitányságok adják meg. 

— Ket hOnapl fogház  hamis vádaakodásért. 
Sz5cj Ferenc BZ'ntimrei gazda több per levezetésével 
ípíít.i meg Zakariás Jsnő dr. csíkszeredai Ügyvédet. 
Valamilyen Ügyből kifolyólag  aztán feljelentette  ae 
ügyvédet a kamaránál, levelezőlapon pedig nem a 
legudvariasabban felszólította  a perköltségek vissza-
vetésére. A kamara az Ügyet megvizsgálva, a vádakat 
valótlanoknak találta és Dr Zakariást utasította, a 
vádaskodó fél  beparelésére. Dr. Z ikarlás Jenő hamis 
vádaskodás és zsarolásért pert Indított SZŐCB F-rerc 
ellen, melynek eredményeként a bíróság Szócsőt két 
hónapi fogházra  és 2000 lej pénzbüntetésre Ítélte. 

— Gyergyősaentmlklós városházáról. A 
soh huza-vona és formalitások  között még mindig nem 
sikerűit Gvergyószentmlblós városában a városi tanács 
megalakulása. A legelső megalal uliat Pjcnrarlu Ioan 
a jelenlegi Interimár e'nike megfellebbezte,  de a fel-
libbeztot a ko'ozsvári fórum  elutasította. Erek után a 
vármegyei prefektus  rendeletet adott as ulból való 
megalakulásra, smlt ujabban Dr Makkay DomoVos 
fellebbezett  meg. Évek éa évek múlnak s nem slkerUI 
a váróinak egy rendes megválasztott vezetőkből álló 
vároel tanácsot kapni. H:ábs a politikai és személyi 
érd ikek erósebbek, mint a polgárok alkotmányos jogai. 

— Lopás. Geongalan Mibály tölgyesi gasda 
istállójából 2 lovat szerszámokkal együtt elloptak. A 
b indított csendőri nyomozás m -gállapltotta, bogy a 
tolvajok D tró faló  mentek, de elfogni  óket mindez-
idáig nem sikerült. 

— Aa állami éa vároal tisztviselők moa-
galma. As életnek bova-tovább nehezebben elvisel-
hető gondjai Gyergyószentmlklós város állami és városi 
hivatalnokait egy táborba állították. A fizetések  levo-
n j a s a mindennapi életben szükséges élelmi és egyéb 
cikkek n«mhogy esnének, hanem ellenkezőleg emel-
kednek. EzeV a körü'mények hozták mozgásba a tlszt-
vUelókír*. Március bó 19 én az állami líceum egyik 
nagytermében összegyűltek egy tanácskozásra, melyen 
in»e ÍB választották a vezetőséget Az elhangzott bs-
s^d-k nagyjában egyelőre abban állapodtak meg, hogy 
egv kéttagú kiküldöttség keresse fel  a város méssáro-
síit és kereskedőit, bogy mennyiben tudnának a mai 
árakból engedményt adni a tisztviselőknek. A kéttsgu 
d legált megtette a jelentését a választmányunk s az 
elnökség egy ujabb nagygyűlésre blvta össze a tiszt-
viae'őket a városháza tBnácstermébe. abol a keres-
kedőktől felajánlott  kedvezményt Igen csekélynek ts-
lálták s a közgyűlés kimondotta egy tlsatvlselől szö-
vetkezetnek létesítését, omMy magában foglalná  egy 
mészárszéknek és egy élelmiszer üzletnek a létesítését. 
A szükséges pészöwzeg előteremtésére a tisztviselők 
részvényeket jegyeztek. 

— Késéül aa u j nyugdíjtörvény, lladgearu 
Pénzügyminiszter március 18 án osztotta szét tanulmá-
nyozás végett a kamara tagjai köaött aa uj nyugdlj-
tirvAnyterve«et»t. Az uj törvénytervezet uj alapokra 
akarja fektetni  a nvugdljVIszámltások ssabá'yalt, meg 
"karja szilárdítani a nyugdíjpénztár pénzügvl bázisait 
m tökéletesíteni akarja a nvugdljaztatáa feltételeire 
vonatkozó Intézkedéseket. Szó van arról Is. hogy az 
1919 előtti nyugdijakat a mostaniakkal egyesítsék. A 
terveset megállapítja a nvngdlj legmagaaabb össsegét, 
átszirvezl a nvugdljpfastárt  és életblstosltásl Intéz-
ményt létesít a nem kimondottan ái'ami tlsstvlselók 
résére. 

— VörhenyJárvány Békásban Gyergyóbékás 
köiségben veszedelmes vörhem Járvány dühön r. A be-
érkezni! Jelentések sserlnt eddig több m'nt 80 meg-
betegedés történt. As egészségügyi hivatal megtette 
s szükséges Intézkedéseket 

— Letartóatatták a rákoal aaerelml dráma 
életben maradt Ut taaét Balékenek még olvasóink 

arra a kettős szerelmi gyilkosságra, smlkor Császár 
Dines rákosi legény revolverrel lelőtte Simon Rózát, 
mert nem akart hoazámennl feleségül.  Császár azután 
önmagával ia végezni akart, de lövése nem talált pon-
tosan és igy őt sikerült az életnek, illetve a bünte-
tésnek megmenteni. A csíkszeredai kórházban fekvő 
Csássár ellen ugvanls as ügyéssség elfogatási  paran-
csot fdott  kl és 80 napi vizsgálati fogságba  helyesését 
rendelte e<, mialatt ügyét letárgyalják. Csássárt fel-
épüléséig a kórbásban őrzik, 

— Április 23 án lesanek a munkakamarai 
Választások. A munkakamara vá'asstások határidejét 
újból kitolták, állítólag véglegesen, április 23-ra. Az 
iparosság figyelmét  köteleuégsserüen felhívjuk  a 
munkakamaral választáson való részvételre, mivel ezen 
intézmény létérdekébe vágé kérdéseket fog  tárgyalni 
éa az iparosság életlehetőségére nagy klhatásBal lesz. 
Éppen ezért Bzükséges as Iparos társadalom egységes 
tömörülése és tejes számban való részvétele a válasz-
tásokon, bogy aztán aa érdskelt érintő kérdéseknél 
kellő védelmi képviselettel rendelkezzen. 

— B'mbó hullás Sándor Panclka, Sándor Ignác 
és neje Sándor Glsus cslkssent;mrel lakósok 7 éves 
leánykájuk folyó  hó 24-én rövid szenvedés után sz 
tngyalok hónába költözött. Temetése folyó  hé 26 án 
délután 8 órakor lesz. 

— „Letörlik a postaládát* című hírünk, mely 
a mult ssámban jelent meg, félreértéseket  keltelt éa 
helyi vonatkozású magyarázatokra adott alkalmat. A 
h'r feltűnteti  a külföldi  lapból vett megjegyzést, amely-
nek eredetisége m'nket 1b megkspott, miután a járó-
ke'ő ember szeme nagyon eokezor ilyen csekélységen 
akad meg. Távolról sem gondoltunk azonban arra, 
hogy az a pár sor lokális vlnsonyokat célozzon, miután 
éppen a Calki LopoV expediálásával kapcsolatban 
sokszor meggyőződtünk arról a mindenki által elismert 
ténvről, hogy a helyi posta Irányítása minden kritikán 
felül  él' és sokszor az ünnepi munkaszünetet Ib meg-
szegő pontosságával elismerésre méltó munkát végez. 
Es annál 1b Inkább értékelendő, mivel a költségvetés 
nylrbálások során blzonvára e hivatal pontos munka-
telj altménye is vezetőjének legteljesebb energiáját 
Igénybe veszi. 

— Haláloaázok. Báró Rudnyánssky József,  az 
egykori Nigymagyarorozág főrendiházinak  utolsó ház 
narya, folyó  évi márclua hó 18 én, 78 éves korában 
Budapesten meghalt—Biró Rudnvánszky Kolozsvárt 
született Erdélyből nősült, néhai Mlkó Bállnl fólBpán 
nővérének leányát, Torma Martakét vette nőül. 

— özv. Pil Istvánné Bzűl. Erős Veronlks, folyó 
évi március hó 21 én, 87 éves korában, Csíkszeredában 
meghalt. Elhunytat 9 gyermeke, 18 unokája, számoz 
dédunokája ÓB kiterjedt rokonsága gyászolja. 

— Törvényszéki hírek. Virág Menybért cslk-
azentlmret mészárost egyik fás  cég azzal vádolta meg, 
hogy erdőjéből 20 vagon fát  el'opott A törvényszék 
vádlottat bizonyítékok hiányában felmentette.  — VáocBs 
Isiván, O. bán András, Baka Ferenc somlyói és Sorbán 
Károly zaöiödl legényeket, kik Bsnes József  jenófalvl 
bevonuló u'oncot m >ggyi|ko:ták, átadták es ügyész-
ségnek. — Vildas I léa 59 éves vaalábl gazda bosszú-
ból meggyújtotta Demeter nevü fia  csűrét. A csend-
őrség letartóztatta. 

— Meghalt György Bela. A mult héten tra-
gikus körülményék között maghalt Gyergyószenimlkló-
Bon 46 éves korában Gjörgy B-ila. Értékes, munkás 
egyéniség volt. aki a vároa társadalmának egy gfizdag 
élet munkásságát áldozta. Mindenütt ott láttuk, ahol 
dolgozni kellett. Különöaen az Igtrosság mozgalmainak 
hiányoahatatlan lelke. Mint a gyergyÓBzentmlklÓBl Ipar-
testület titkára tok éven keresztül becsülettel teljest 
tette kötelességét. Tragikus halála vármegyeszerte 
mély részvétet okozott. 

NYILTTÉR.*) 
Hová a aok tejjel? 

Ezen kérdés mezőgazdáink soraiból gyakran fel-
vetődik. 

Ezzel kapcaolatban vagyunk bátrak a következő 
felvilágosítással  ssolgálnl: 

A te] ezen legegészségesebb tápuer aránylag igen 
kevés fogy  untéra talál. A gazda tehát kényszerhelyze-
tében a tejat saját háztartásában fogyaaatja  el, főkép-
pen a régen oly kedvelt tejeskávé helyett. 

Csakhogy, ha a tejet huaamosabb Ideig tiaatán 
IsBzák, azt gyermekek mint felnőttek  ia megunják. — 
Ez különben régi Igazság. 

Mert ez Igy van, bátrak vagyunk gazdáinknak, 
valamint asszonyaiknak egy Igen egyszerű éz olcsó 
eljárást ajánlani, melynek alkalmazása által a telet 
nemcsak Izletesebbé, hanem könnyebben emészthetővé 
ls lehet tenni. 

Ez a 
„VALÓDI FRANOK" kávéizealtó 

hozzásdáBa. 
Kéijuk kíséreljék meg a következő egyszerű fő-

zéBl utasítás alapján: 
1 Mter a forrásig  melegített tejbe 1—2 evőkanálnyi 

„VALÓDI FRANK"-ot morzsolunk, miután állandó ke-
verés mellett néhányszor felforrt,  óvatOBan leszűrjük. 
I y módon készül a 

„TEJES FRANOK" 
egy kitűnően laleteB, gyermekek, valamint felnőtteknél 
Ib egyformán  kedvelt kávéital. 

A tej célszerű és hasznos felhasználására  tehát 
Itt nagyszerű alkalom nyílik. A 

„TEJES FRANOK" 
cukor nélkül la nagyon Ízletes. Ebben rejlik nagy olcsó-
sága és takarékossága egyaránt, 

Viszont melyik háziasszony nem akarna ma taka-
rékoskodni és mégis egy kitűnő reggeli — lozsonna.— 
avagy vacsorakávét a család asztalára helyezni ? 

Heiarioh  Freook  Soebo* S. A. R. 
Buaureiti—Braaov. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal falalSa-
ségat a Sierk. éa Kiadó. 

Állami osztálysorsjáték. 
H é g l I c S z m o n d á e : 

„Aki mer , a z n y e r " . 
Próbálja tahát meg siarencséjst I 

As állami oszt&lysorsjegy most l»z«jloti 5 dik oaz-
tályu húzásánál, összesen 1.175 000 lel nyeremény 
Jut Uslkmţgye azon JátékoBBinak, akik Borsjegyei-
ket nálam vették meg. Ismét bebizonyosodott, 
hogy a zzerencsés számok csík nálam kaphatók, 
ne klserleteBBon tehát aenkl maanal, hanem 
szerezze be sorsjegyét közvetlenül a forrásnál. 

Akinek ez alkalommal nem kedveaett a 
ssereocse, ne csüggedjen, hanem kísérelje 
meg Ismételten szerencséjét, mert most 
annál nagyobb esélye van a nyorésre. 

Az első osztály húzása 1933 Ém hó 4. és 5-én. 
A nsgy keresletre való tekintettel siessen 
mindenki sürg03en megvenni sorsjegyét, 
mert a szerencsés számok hamar elfogy-
nak. Ne dobja el magától a kínálkozó sse-
renc?ét, mert percek alatt milliomos lehat. 

B o r a j e g y e k á r a o s a t á l y ó n k é n t : 
egésa fél  negyed nyoload 

Lel: 1000 800 160 126 
Vidéki megrendelők eienfelQl  portó kOltiégreLel 10 — 
flaetnek.  Hoaial Hetik aa Ssaaea St oaatilyra Lel 10,— 

Allaal osztályaorajaiy Galkmgya Mézőtége: 
Smllovlto Márton, Meroarea-Olao. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Baromfltenyésatéa. 

A csikl asékelyek a baromfitenésstésre  soha sem 
forditoltak  lényeges gondot, pedig a baromfi  húsával, 
tojásával, tollával hasznosít s ezen kivttl értékes trá-
gyát is ad, mert — különösen a galamb és tyúk 
trágya — nagy mennyiségű nitrogént ób foszfort  tar-
talmaz Nitrogén tartalom 16—18°/o, foszfortartalom 
14—16*/, 

A baromfi  k gondozása, élelmesése könnyű, eltar-
tásukra pedig nincs szükség különleges berendezésű, 
drága istállókra, hanem megfelelnek  egyszerű faólak  Is. 

Dacára ennyi hasznosításuknak, méglB gazdáink 
legtöbbje, csak lekicsinylő moeollyal beszél a baromfi-
tenyésztésről. 

A baromfiakat  két csoportba osztjuk. 
Első csoportba tartoznak a szárazföldi  szárnya-

pók ; tvukok, gyöngytyúkok, pulykák és galambok. 
Második csoportban vannak a vlal ssárnyasok; 

ludak és rucák. 
Most foglalkozzunk  csak a tyuktenyésstéssel. 
A tyuktenyésatéenek Is háromféle  célja lehet. 
Űzhetjük, mint gazdasági baromfitenyésztést; 

ebben aa esetben csak a bu°ra és tojásra fektetjük  a 
fősúlyt  B a fajta  tlBstasága, nemessége nem lényeges, 
m°rt ugv tojás, mint a tyukszaporodás piaci fogyasz-
tásra kerül. 

Folytathatunk tenyészállat tenyésztést, mikor Is 
csak tlsztavérO, nemes fajtákat  tenyésztünk és neve-
lünk s a szaporodást tenyéssállatoknak adjuk el. 

Foglalkozhatunk — úgynevezett — Bporttenyész-
téssel. Aki pportszerűleg foglalkozik  a tyuktenyésetóa-
Bel, az nem tekint a jövedelemre és kiadásra, hanem 
csak arra törekszik, hogy a nagy fényűzéssel  beren-
dezett baromfitelepén  büszke, délceg kakasok ndvarol-
jansk a szemrevaló tyúkoknak 

A csíki kisbirtokos osztály elsősorban a gaada-
aági tvuktenyésztést űzheti, de ezt ls ugy, hogy gas-
dálkodásának csak egy mellékága, mellékjövedelme 
l«gyen. Megélhetésünknek, jövedelműnknek számot-
tevőbb részét nem eszközölhetjük a baromfitenyész-
tésből, mert felvevő  és fogyasztó  piacunk nincs s a 
távoli piacokra való szállitázl költség pedig aa eladási 
árakat lényegesen befolyásolja,  a hasznot csökkenti. 
Számításba kell venni a takarmányozást Iz. A csíki 
gabonatermés szűkösön kevés. Sok tyúknak, sok Ind-
nak, pok récének aok élelem kell a ha piacról vett 
gabonával élelmeaget|flk  a baromfiakat,  akkor Igen 
drága tojásokat. Igen drága csirkéket stb. fogunk 
vlBBsavinnl eladátra a piacra. 

Ssólás-mondás, hogy Csíkban egy eke után 5—6 
tyúk elég és ez Igaz Is, mert rendszeres baromfi-
tenvéBstés esetén 25—80 drb felnőtt  illatra egy hold 
területet kell adni. Ml tanyai tenyésztési rendszerre 
nem rendezkedhetünk be, mert nálunk nincs taayal 
gsadálkodás. Nekünk as egy bo'dis és még kisebb 
területű belsőségeinken a lakóháa éa sütóhás, cslr, 
Istállók s egyéb gatdaaági épületek, egy kis vetemé-
nyes kert Is helyet kell, hogy találjanak, helyet ia 
fogla'nak,  tehát a helyszűke miatt ia 8—10—IS nagy 
tynk éa egy kakai elég taoyéaatéai alapak. 



4 lk «Mal. 

Biek Dt&o önként vetódlk fel  a kérdéa, hogy 
mégla miképpen tehetjük Csíkban la JSvedelmezAvé a 
tynktenyésatést ? 

A felelet  Igen egyszfrU:  Tarteonk és tenyéaaaönk 
korán fejlődd  nagy teatO, laletea bnan, Jó tojó fajtá-
kat. Válogassuk kl évről-évre a fajtának  megfelelő 
aaabályos testfl,  Jól fejlett  kakasokat éa ac ngyan Így 
fejlett,  jó tojó tyúkokat s eseket sasporltsnk tovább. 
Gondoskodjunk állandóan a vér felfrissítéséről.  Vigyáz-
tunk arra ls, hogy a tovább tartásra meghagyott 
egyedek egészségesek, élénkek, moigékonyok, élelem 
keresők legyenek. A szorgalmasan kereső tyúk Jobb 
tojó, éberebb — tehát Jobb anya Is — éa fele  élelem-
mel tarthaté el, mint a lomha, InBta tynk. A ssorgal-
masan kereső, kntató tyúkok Igen Jól értékealtlk a 
gasdálkodásnál elhullott gabona- és főmagvakat,  más 
hulladékokat la, úgymint töreket, polyvát, OCFU>, széna 
hullást, szénamnrvát, zöldföveket  és sö'dségféléket, 
rovarokat, álcákat, kukacokat, glllsstákat stb. 

Térjünk át a Csíkban Ismertebb tyúk fajták  leirá-
sáré. Vannak a parlagi tyúkok és a nemealtett tyúkok. 
A parlagi tyúkokat Jellemal a kla teát A tojó test-
sulya 1—1'/« klgr., tovább jellemsl a tollaknak Igen 
váltoaatos sslneaődése, tarkasága, keveset tojnak és a 
tojások aprók, fahérhéjjuak.  Evl tojáshozamuk 50-60 
darab, a tojás snlya 80—40 gr. Azonban fttrgék,  élén-
kek, Jó keresők, éberek, kevés IgényQek, aa ldőjáráa 
zordságát, melegét jól tBiik B hmuV Isletes. Hölgyeim 
és Uraim a parlagi lyukjaink jó és rossa tulajdonságát 
jól jegyeazük meg, mert a tenyésztési eljárások ismer-
tetésének során szükséges less Jól tudni, hogy a hibák 
kiküszöbölését s a jó tu'ajdonBágok fenntartását  ered-
ményesen vihesBÜk keresztül. — A nemesített vagylB 
kitenyésztett tyúkok leírását a jövő számban hozzuk. 

T U R I S Z T I K A . 
A B. T. E. Calkl Oioportja folyó  év mároltu hó 21-én 

(kedden) megta totta szokásos félévi  gyűlését. Beszámolt a 
vezetőség a osoport téli működésétől Utána a nyá-1 turista-
szezonra tervbevett mankaprogra smot beszélték meg, amelyek 
közQl 4 nevezetesebb a következő: 

1. Április hónap végefelé  a vigadóban egy turista propa-
ganda előadás megrendezése, amelyre meghívták a ko'ozsvárl 
Erd. Kárpát Egyesü'etet amely vállalkozott isarza, hogy néhány 
szakemberük lejön éa ttlmek-dlapozittvek kíséretében turista-
előadásokat tartanak a oslkaz «reiat kOzSnségnek. 

2. Május hó folyamán  emlékünnepélyt rendes a Csoport 
a fitóll  Xántns kápolnáná , amelynek romjait a Csopj t trgj.l 
ásták kl és emlék-kő-táblát állítanak e helyen, amely Csík töité-
nalml mu'tjának egyik nevezetea — emléke. 

3 Cs kazentdomokoson junlus hóban I táncoal egybekötött 
műsoros estét rendez a Csoport, kapssolatba hozva egy kirán-
dulással a község környékén. 

4 Nyáron egy kerti mulatság megrendezése, a ta*»lyl-
hoz hasonlóan A kl'indulások nipját éa helyét e rovatban 
mindig közölni fogjuk  de a D(Ir--üzlet kirakatában ls klIQg 
gesztjük. Tigsági dlj évi 80 leu, osaládtagnak 90 lel. Belra t 
koznl a DOrr üzletben lehit. 

folyó  hó 28-án kedden este 8 órakor Beosássy Zol-
tán, fógkmn.  tornatanár előadáBt I a-1 a sportember életmódjáról 
és a sportok ól általában — az Ipartestület k a s z t j á b a n — 
mindenkit szívesen lát a Turista-Csoport. 

C S Í K I L A P O K 
Faeladási hirdetmény. 

Valea Stiftmbá  közbirtokosság igazgatósága 
közhírré teaii, hogy a Baláss Márton pataki táb-
lába 800 birtokossági tag, fa  járandóságának 
bároája, amely (egy) 1 számtól 5081 siámig 
lábon ál.'ó lucfenyő  16i0 m', kereskedelmi cilra 
alkalmas fát  tartalmas, amely 3 csoportba oBStva 
1933 évi április hó 18 fen  d. u. 3 órakor, 
a közbirtokosság iroda helyiségében, sárt Írás-
beli árverésen el fog  adatni. Ai eladáBi félté 
telek a közbirtokosság irodahelyiségében meg-
tekinthetők. 

Valea Strâmbă, la 20 Martie 1933. 
Antal József 

elnök. 

13 » á l 

György Fereno 
I—B Jegyző. 

ROMAN IA 
Judeţul Ciuc. PISBB SftamărliD. 

P r i m ă r i a C i u c a n i . 
No. 197. 

1033 luna Martie ziua 21. 
Hirdetmény. 

C<iikosekefalva  községnek Caikazentmárto 
non a piactéren levő községi korosmabelyisége, 
— italmérési joggal együtt — 1033 év i 
április hó 25 én 0 órakor, a községhátá-
nál tartandó nyilvános szóbeli és Írásbeli z&rl 
ajánlatok által haszonbérbe adatik három évre. 

Kikiáltási ár 10.000 lei bér és 3000 lei 
községi italmérési taxa. 

Bánatpénz 10 százalék. 
Árverési feltételek  megtekinthetők a jegy-

zői irodán. 
Ciuc ftamartin,  la 20 Martie 1933. 

i-.i Elöljáróság. 

ia m'ndasok réssére, 
kik gyomrnk teljes megerősödését kí-
vánják és Jó étvágyhoz akarnak jutni. 

Prof .  D i . P á t o r t ryonaor twá ja 
azonnal megszüntet gyomnToatáet, vagy hűléaböl asármazó 
gyom »rfájdalmakat  Esen tea rövid használata • rossz gyo-
mor okozta O H B O N I K Ü B O N D O B T éa roseaulFfet 
megssűi tett. Egy esésséhes 13 gramm tea kelL Naponkénti 
használat 1 - 2 eséssé. A hosaau élet alapja aa egéaaaéges 
gyomor, tartson egy Űyen egyeserfl  gyomorkurát éa egéss-

ségen lesa 

Prof.  Dr. Páter gyomorteája 
a megyeszékhelyek legtöbb gyógyasartáriban ée drogériájá-
ban azonnal kipható, ahol nem lenne ott a S7°I7*aer4u — 
kifejezett  kívánságra — néhány napon belül beaaeral. Minden 
e-eíetl osomagoa a feltaláló  törvéoyUeg védett fényképe  éa 
alálráaa látható LeveleaöUp utján a tea .Csillag" gyógyszer-
tár, Brasov, Hosszo-uooa 5. szám alatti lerakatMl resdelhető. 

Standard Drogéria, Bukureftl  I 
K pható minden gyógyszertárban éa drogériában. 6 

Háló, ebédlitós iroda berendezések 
a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb  kivitelig 

• o l 7 » a U i i i l l i t M t á i a k k a l 
b e s s e r e s h e t ó k : 

Nagy Q Jószef  asztalosnál, Zsögöd. 
Megfelelő  biztosíték mellett réeiletflretésre  is. 

Tanáos és utasítás 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsaebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k má l lo t t eaaköaöl a 

Vákár üzlet , Csíkszereda. 

N O T I F I C A R E 
Onor. STATUL ROMA'', MINISTERUL DE FINANŢE 

Direcţia Datoriei Publloe 
Buooreştl. 

Pubsemnatul C&p'tan Anghelesou Oh. Ioan, Comandan-
tul Legiune1 Jandarmi Cluo, ou domlol'lnl 'n Meronrea Cluo, 
strada Cftpltan  Vulovlol Nr. 4. aduc la ounoftlnţa  Minatorului 
de Fnanţi Dlrecţa Datoriei Pub loe, o» mi opun la plaw 
oapltolulul titlului Împrumutului In'ern de i ' l , din ' ' .0 Nr 
101711 tn valoare de 5003 lei fiind  p'erdnt namtl titlul f&iâ 
oupoane. 

Subaemnatul am devenit proprlettk-ul aaastul titlu pe 
baza 'egel din 4 Ianuarie 1920 dAuan-mi-se drept ootl de SO*/, 
din salariul avut 'n oampanle, borderonl fllnd  aemnat de iii 
Va'o- fândea  ajutorul Comandantului Regimentului II Jan-
da m' Constanta. 

Titlul de mal i m l'am pierdut cu ocazia mol trei baga-
jului dlnti'o loouintS 'n altt şl am observat pierderea pe data 
de I Noeravrle 1932. 

Sa -'Sturl reolp'sa Administraţiei F.nanolaii Meronrea-
Ci o 734 de plai a sumei de lel SO In oonformltate  ou ait. 
11 d n Legea din 15 Noemvrle 191 ţl ocple după borderool 
de p'oprleta'e. 

Pentru Îndeplinirea aotelor de pioaedmá t-ml alap dom'-
elllul fn  Mdrcurea-Cluo. Strada Căpitan Vulovlol No. 4. 

Mercurea-Cluo, la 11 Martie 1933. 
Cu stimă Cftpltan,  (ss) ANGHELESCU. 

Gyergyói Bank és Takarékpénztár r.-t. Gyergyószentmiklós 
XV. évi rendes közgyűlését 

1933 évi április hó 10-én (hétlón) d. u. 4 órakor lógja Oyergyószentmlklóson 
az intézel helyisegében megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak.*) 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság jelentése az 1932. üzleti cvröl, zárószámadás előter-

jesztése és mérleg megállapítás. 
2. Felügyelő bizottság jelentése. 
3. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelő  bizollság felmentésének 

megadása tárgyában. 
4. Igazgatóság újra választása. 
5. Felügyelő bizottsági tagok választása. 
6. Esetleges indítványok. 
•) Az alapszabályok 17. ponlja értelmében: .Azon részvény, melynek alspján a szava-

zati jog gyakorolható, legkésőbb a közgyűlés előtt hironi nappal, még le nem jirt szelvényeivel 
egytltt, az intézet pénztirinái vagy az igazgatósig által megjelölt letéthelyen letéteményezendő". 
Ez évben kUlön letéthelyet az Igazgatóság nem jelölt meg. 

Banca şi Casa de Economii S. A. din Giurgeu CD 
In zlua de 10 Aprilie 1933, Luni, la orele 4 p m , 
îşi va tlnea In Oheorghenl, In localurile Institutului 

a XV-lea adunare generală 
la care cu onoare invita pe acţionarii săi.4) 

ORDINEA Z I L E I : 
1. Raportul Consiliului de Administraţie despre anul de gestiune 1932, 

presentarea socotelilor de incheicre şi stabilirea bilanţului. 
2. Raportul Comitetului de Cenzori. 
3. Aducerea hotărârii în privinţa acordării descărcărilor pentru Consiliul 

de Administraţie şi Comitetul de Cenzori. 
4. Alegerile membrilor In Consiliul de Administraţie. 
5. Alegerea Comitetului de Cenzori. 
6. Eventuale propuneri. 

*) In senzul art. 17 din Statute: .Aceea ac(iune> baza câreia se poate exercita dreptul la voi, 
cel mai tirziu cu trei zile Înainte de adunarea generali va trebui fi  depusâ ImpreunA cu cupoanele 
încă neexpirate la caseria institutului sau Is locul de depozitare destinit de Consiliul de Admi-
nistraţie". In anul acesta Consiliul dc Administraţie nu desemnează alt loc de depozitare. 

Bilanţul general la 31 Decemvrie 1932 — Mérleg-számla 1932 évi december hi 31-én. 

Act iv — V a g y o n 

Activ disponibil  — liendelketé&re  álló  vagyon: 
Numerar — Készpénz 

Activ realisabil  — Realizálható  vagyon: 
Cambii — Váltók 
Efecte  — Érlékpapirok 
Debitori pe cont-curent -- Folyószámla adósok 
Debitori — Adósok 

Activ imobílieat  — Lekötött  vagyon: 
Imobile — Ingatlan 
Mobilier — Berendezés 
Garan|ie — Kezesség 
Pierdere — Veszteség 

Lel 

24.159.70« 
152.989 

1.789.127 
792.375 

1.574.865 
61.914 

Lel 

3.533 — 

26.894.199 

1 636.779 
480.000 
492.016 

29.506.528 

41 

64 

05 

Pasiv — T e h e r 

Pasiv neexibil — Saját  tőkék: 
Capital de acţii — Részvénytőke 
Fond de rezervă — Tartalék-alap . . . 
Diverse fonduri  — Kéteskövetelések tartaléka 
Fond de rezervă filantropice  • Jótékonysági-alap 

Pasiv exigibil  — Idegen  tőkék: 
Depuneri de bancă — Takarék-betétek . . 
Creditori pe cont-curent — Folyószla betétek 
Creditori — Hitelezők 
Dividende neridicate — Fel nem vett osztalék 
Reeescont la Banca Nationalk — Visszleszá-

mitolt váltók a Banca Na|ionala-nál . . 
Diverşi electe reescontate — Vegyes vissz-

leszámitolás 
Cont de Accept — Elfogadvány  számla 
Garanţie — Kezesség 

Lel Lel 

5.000.000 
1.510.000 

700 782 
5.600 

13.617.660 
256.946 

5.016280 

1.673.760 

I 
7.216.382 I -

45 
— 113.874.606 

947.878 
42.453 

6 690.040 
255.168 
480.000 

29.506.528 

45 
60 

05 

Gheorgheni—GyergyószentmikMz, 1932 évi december hó 31-én. 




