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Ez az ország különösen küzd e járvánnyal.
19 éves korában, 1902 nyarán 45 lírával
Nyilvános propaganda, kormányzati programok a zsebében indult útnak Svájcba. Útközben
Tizenkilenc esztendeje most augUBatusban, anyagát képezi a közéleti tolvajság kipusztí- olvasta az újságban, hogy édesapját a hatóhogy kitört a világháború. Hogy megkezdődtek tása. Egyáltalán nem rejtett ügy ez nálunk. ságok egy választási urna állítólagos felnyia hadműveletek. És azóta egészen mai napig Nyíltan megvallják ezt kormányra törekvő tása miatt elfogták. Jó útravaló egy kezdő
tart ai emberiség szörnyű megpróbáltatása, politikusok, hogy legalulról felfelé a lopás forradalmár saámára.
félelmetes rendszer itt. Ninos mit Bzégyelni
szenvedése.
45 líra nem nagy vagyon, különösen ha
ötvenkét hónap a frontok gyilkos öldök- azon. Az ország jövője érdekében küzdeni kell a gazdája fiatal és jóétvágyu. Alig tia nappal
Lausanneba érkezése után már garas nélkül
lésére, a többi idő az összeomlások megráz- e patkány természet leküzdésén.
És küzdenek. Váltakozó eredménnyel. botorkál a vidám gazdag fürdővendégekkel
kódtatására, a gazdasági válságok idegölö küzHiába. Az örökBéghez ragaszkodik az ember. zsúfolt svájci városka uccáin.
delmére esik.
Szenvedést, nyomorúságot, de rengeteg
Szinte két évtized. A lavina elindulásakor LépéBröl-lépésre meg kell harcolni minden
született gyermek ma 20 éves ifjú. A háborút ta'palattnyi területért, amig visszaállítják a tapasztalatot és tudást adtak Mussolininak a
svájci esztendők. Hogy kenyeret keressen,
végig küzdött ifjúság lélekben, testben össze- lelkekben a békebeli erkölcsöket.
Nem nagy újdonságot irunk tehát, ha arról kőműves legénynek állt be és élte aa idegenbe
roppant aggastyán. Az előbbi belenőtt az utóbbiak
szenvedéseibe, reménytelenségeibe. Ma már emlékesünk meg, hogy a osiksseredai pénzügy- szakadt, elhagyatott olasa proletár nyomorúháborús generációk néven élik együttesen a igazgatóság adókivetési szekcióján is egy-két ságos életét. De néha még ebből a gyalázatotisztviselő a törvénytelen, oloaó pénzszerzés- san rosszulfizetett munkából sem jutott kenyérre
történelem legszörnyűbb tragédiáját.
nek útjaira tévedt. A vizBgálat bizonyára ki- és ilyenkor a diák-kőműves ugy tengődött, ahogy
Azt, amelynek első felvonása 1914 nyarán deríti, hogy kiket isaroltak meg — kikről tudott. Kenyérhéjon rágódott, hidak alatt aludt
kezdődött. Virágos halálvonatokkal, daloló nyúzták le a bórt — a korrupciónak mint Ha a rendőrség itt találta, csavargás miatt ellövészárok töltelékek kendő lobogtatásával háboruB örökségnek szent nevében.
zárta. 1902-től 1909-ig tizenegy Ízben ült börindult a darab. Nagy lelkesedéssel, soha nem
tönben csavargás és politikai kihágások miatt
Mert,
hogy
lenyúzták,
as
biztos.
És
mi
látott ujjongással emelkedett a véres függöny. megértőek vagyunk. Meg sem botránkozunk Svájcban, Németorsaágban, Franciaországban
Hogy soha le ne gördüljön. Hogy örökké rajta. A kísérletet, a zsarolási manővert a Ausztriában és Olaszországban. De a börtönötartson ez a könnyelműen elindított ponyva- levegőből, a háború utáni idők szelleméből, a kön belül és aa életben összeköttetésbe került
dráma. A kulturembernek ei a legszégyentel- rendszerből szívták. A rendszerből, amely még aa akkor Svájcban élő forradalmi emigráolójesebb műve.
ma is lehetőséget és módot ad nekik a meg- val, Leninnel Trookijjal. Angelica BalabonofBolond agyaknak ei a tömeggyilkolásra, próbálkozásokra.
fal éa a többiekkel. Téglahordáa után Marxot
vérre, özvegyek, árvák, rokkantak kinzáoára.
Amig lehetett, amig keresni tudtak as és Engelst fordította olaszra. Igy tengődött,
népek, nemzetek békéjének feldulására, a emberek, addig igyekeztek megérteni éa meg- mig 1905 húsvétján a svájci hatóságok megdolgozó polgárok lelki egyensúlyának megbon tűrni ebben a vármegyében a hasonló gaaember- elégelték működését és egy gyilkossal meg
tására épített szadista rémregényu, amelyet Bégeket. De most vége jran. Nem jut még a egy besúgóval ssoppon «állították ki a BunA
nem tud befejezni az egéBi világ. Sem béke- mindennapi kenyérre Bem, nemhogy a korrup- területéről.
szerződések, sem világhatalmi konferenciák cióra áldozhatnának. — Tessék eat megérteni
A további élete aem saűkOlködik hányanam képesek megállítani azt a pusztulást, amely a pénzügyigazgatóság adókiróvási osztályán is. tottságban és Bzenvedéaekben. Egyideig Tirolkezdettől fogva milliós tömegeket áldozott az
ban él, ahonnan az osztrák kormány kitolonolcsó BzÍDpsdi hatásnak. Mindnyájunknak a
coltatja. Majd jön a háború, melyet Mussolini
bőrét választotta a világtörténelem legborzal- Az ötvenéves Mussolini. mint közlegény és káplár küzdött végig. Éa
masabb színjátékának anyagául.
Európának a a világnak ma kétaégtele azután hosszú, további küzdelmes élet, amely
Ki és mikor akarja befejezni ezt a férc nül egyik legnagyobb embere Mussolini. Az már tíz éve Olaszország miniszterelnöki szémunkát még meglátni sem lehet. Mindenesetre olaBzjminiszterelnök most töltötte be az ötvene- kébe juttatja a ma ötven esztendős Mussolinit, a doviai kovácsmester gyermekét.
nekünk szereplő nyomorultaknak elég volt dik évét.
belőle.
Mussolini nagy, súlyos egyéniség, akinek
Bmberek, milliók vonuljunk le erről az hányatott, küzdelmes életéről aa utóbbi eszátkozott Bzinpadról, amelyen husz esztendeje tendők alatt a tanulmányok, a több száz ololyan lelketlenül táncoltatnak és szembeállíts dalas munkák százai jelennek meg.
nak a gyilkos szerzők. Nyujtsunk baráti jobbot
Vegyük ki ezekből Mussolini életrajzát.
egymásnak, béküljünk meg. A testvéri szeretet Nézzük csak meg honnan küzdötte fel magát
Láaasan készülünk ml, a csíkszeredai egyetemi
és megbocaájtás szellemében fejezzük be azt ez a zseniális, sokat szenvedett ember, aki hallgatók
táncmulatságunkra. Aa első kipattant gondoa rombolást és gyűlöletet, amelyre két évtizede tia éve áll Olaszország élén. Aki nemcsak latot : — „rendezzünk bált" — örömmel fogadtuk mindkergetnek minket. Az igazság jegyében becsül- nemzetét az olasa népet tette naggyá, de be- nyájan. És megindult B tervezés, gyüléseséa, hogy
jük, tiszteljük egymást. Huss esztendei gyil- folyáaa, tekintélye egyre elhatározóbban esik minél szebben, jobban és közmegelégedésre elkerüljön.
Pedig ea nem la olyan egyszerű dolog, már ami a
kolás, pusBtitás és egymás gyötréBe után békét latba a világpolitika alakulásában ia.
megbeszéléseket Illeti, mert 28 fiúnak éa két leánynak
érdemlünk. Csináljuk hát megl
Noa ennek a Mussolininek apja egyszerű legalább Is 30 jó gondolata (?) van egyaaerre! De abban
megegyeatflnk éa mindnyájan reméltük, hogy
kovácsmester volt. Alessandro Mussolini doviai feltétlenül
a közönaég szívesen fogadja megmozdulásunkat Jó
kovácsmester és lelkes anarchista, Miksa mexi néven veszi, hogy ezt a kedves régi saokáat, a nyári
Ez is háborús örökség. kói császár kivégeztetője, Benito Juarez iránt diák-bált felelevenítjük a a mai viszonyokhoz alkalA korrnpoió. A gyors, a munka nélkül érzett tisztelete miatt kereszteltette Benitonak mazkodva aa erény keretek köaOtt jól mnlattatnl
való meggazdagodásnak éB pénzszerzésnek a fiát. A Mussolini házban pénznek ugyan- éa mulatni akarunk. Aa előaö generációk még gondolfényea bálokra, pazar megrendezésre. Ml már
ördöge. Mint tömegjelenség Bzintén 1914 nya- csak BBÜkiben voltak éB igy aa anarchista ko hattak
eat nem tehetjük I A ml lelkünkre már rá neheaedlk
rán indult el. A frontok mögött kezdődött. vácsmester kénytelen volt tűrni, hogy jóeszű, a ,ma* eaer gondja és baja s a körülöttünk vergődő
Hátul. Amig folyt aa ember vér az árkokban, aa átlagnál sokkal értelmesebbfiát saeraeteBek világba nem Ulesathetünk bele egy fényea mulatságot
Egyszerű meghívónkkal la azt akarjuk dokumenaddig itthon a nagyBzájuak, a kávéházi lásaló ingyenes kollégiumában neveljék. A fiával
tologatók szállítottak. Papondekli talpú bak- büszkélkedni akaró apa pofonai megtanították, tálni, hogy a csíkszeredai egyetemi hallgatók nyári
mulatsága egyszerű leu, de a jó kedv mm fog
kancsót éa egyebet. Harácsoltak, loptak. És a hogy erősebb játszótársak elől Be fusson el, kerti
hiányozni. Minden gondunkat félre akarjuk tenni eaea
tolvajlás erény lett, amely a háborús idők a Bzsléziánueok ebédlője pedig, ahol (hiába a kedves, saép éjszakán, amelyen ai a gondolat saeral
végkimerflléaének fertőjében valóaágoa arany- volt aa osztály első tanulója) a legszerényebb, legaaebb örömünket, hogy mulatságunk célja: a aaeegyetemi hallgatók anyagi küzdelmein könnyíkoráig fejlődött.
legutdlsó asztalnál jutott osak számára hely, gónysorsu
teni. Lelkesít mindnyájunkat aa a tudat, bogy a közteAz uj generációk mint háborua örökséget hamar megismertette a gazdasági kiszolgálta- aég megértett bennünket Hiszen aaaal, hogy elfogadta
kapták a korrupt Bsellemet. Megőrizték, vigyáa tottság jelentőségé vei. A kűidelmeB iskolaévek a «védnöki és védnöki tisztségeket, mellénk áUott a
tak az értékes örökségre. Korszellemé dagasa után, alig tizennyolc éves korában tanító lett megmutatta, hogy egyet ért velünk. Hálásan köszönjük
a jóindulatot, de be kell vallanunk, hogy eaael a
tották és helyeB vonalvezetéssel aa állami élet Gualtieriben egy kis Po menti emillai faluban. eat
szemben egy kissé aavarba vagysak.
Az olasa Bzociállzmus akkor ólte virágkorát és nagylelkűséggel
igaa rákfenéjévé fejlesztették.
Elnézést kérünk, hogy még a aaokáaoe formalitásokA likvidálása nehezen megy ennek a há természetes, hogy Mussolini hamarosan bele- nak aem tehetünk eleget éppen anyagi okokból. Na
vegyék roasa néven, hogy kladáaalnkat mérsékeljük,
borús pusztításnak is. Talán minden problé- sodródott a mozgalomba. Miután meglehetősen hiszen
eat azzal a célzattal tesszük, hogy minden megrendszertelenül
megtanulta
a
azoclálista
dog
mánál körülményesebb a megoldása, a klfŰBtakarítón tárassal a szegény diáktársaink baUognláaáft
matikát,
elhatározta,
hogy
valamelyik
svájci
tölése. Mert bacilluaal tapadók, mint a háborús
segítsük elő.
egyetemen tanai tovább.
Szeretnénk ha kerti mnlataignnkra mlad—kl, aki
tetvek.
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A csikroilai eoetemi és Iskolai hallgatók
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hogy átmenetileg éjjeli szállást, élelmet éa tisztességes állást
szerezzenek nekik, ezt sem kérdezte meg még senki a csiki
hirlapokbau; hogy a köszönetről és kötelességszerű háláról
ne is beszéljünk.
Bevallom, én voltam az, aki ebben az évben sürgettem a leánynap Üzletszerű színét a kürtőskalács, lacikonyhás, limonádéé sátrakkal. Meg is buktam vele. A hasznot
oda szántBm, a kárt azonban megtartottam magamnak. Én
voltam az is, aki kértem a nőegyleteket, hogy most mondjanak le a reggeliztetés áldozataiért remélt jövedelemről.
CsikBomlyó és Szereda nemeslelkü hölgyei háttérbe is szorították saját jótékony céljaikat, mert tudták, hogy milyen
sziszifuszi erőlködésbe kerül manapság tömegeket megmozgatni és nekik valamit nyújtani. Hátunk mögött sajnos nincsenek nagy mecenánsok. Az államhatalomnak pedig ezért
is köszönetet kell tartoznunk, ha lélegzethez enged jutnunk
és az 5 lejes jegyekből 2 és fél lejt még meghagy a saját
céljainkra. (10 lejes jegyünk elenyészően csekély volt s a
publikum nagy része potyanézőnek mászott át a kerítéseken.;
Az ingyen reggeliztetés nemes tényén a Bok-sok készséges
lelkű ember kézi BegitBégén éB a csiksomlyói közbirtokosság
uri gesztusán kivül, mellyel egy hatalmas pódiumot adomáBoga Éva-Mária, joghallgató. Otthon bizonyára minden plébános kioktatta erre az ifjúsá- nyozott a leánynapnak, — részükre más anyagi segítség
nem állt rendelkezésükre. Megértheti tehát mindenki, ha a
got, amire legfényesebb bizonyíték az, hogy kivétel nélkül szalmaszál is reménység számunkra, amikor a leánynap
minden leány, a fiuk közül pedig többen eleget tettek gyó- életéről van szó.
násukkal és szentáldozásukkal a bucsu-eluyerés feltételeinek.
Higyje meg, Bs. ur, hogy keserűen, de elnézőleg nyelS ezt a bucsut ők el is nyerték, ha nem is gondoltak a
bucsut engedélyezd IV. Jenő pápa 1444. január hó 27-én tünk egyet, amikor néhány egyszerű falusi székely embertől
Húszéves érettségi találkozó.
hallottuk a káromkodó kil'akadást az 5 lejért. Azt azonban
Julius hó 30-án, vasárnap, a nagy vakáció csend- kelt hrévéjére.
Julius hó 2-ika bensőségében és tartalmában tehát igazán nem reméltük, hogy magas műveltségű emberek is
jét élénk mozgás váltotta fel a főgimnáziumban:
ünnepi ruhás férfiak és nők ütöttek tanyát Papp János nem veszített, sőt kibővült és terjedelmesebb lett. Ezer lesznek, akik félreértik a nemes intenciót.
S most pedig, amikor egyúttal bucsut is veszek
igazgató Bzobájában, arcukon bizonyos meghatottság, Székely Leánynap nélkül nem is lehetett volna remélni, hogy
Somlyótól és Csikmegyének derék, becsületes népétől, papsaemükben messze évek öröm és bánatának csillogó Somlyón feltámadjon julius hó 2-ika,
Az ünnepség délutánját pedig valóban szinesnek és testvéreimtől, barátaimtól, ismerőseimtől — akik hiába takönnyével... Aa 1913 évben érettségizett öreg diákok
kla csapata gyűlt össze, hogy kezet ezorltBanak taná- külső díszben dominálónak terveztük, amit megnézni nem gadnám, 12 év alatt nagyon a szivemhez nőttek — hálás
raikkal, hogy a nagyBaerü főgimnázium falai kőzött bámészkodó kíváncsiság csupán, hanem kötelessége minden szívvel köszönöm meg mindazt a sok megtisztelő szeretetet,
ismét diáknak érezve magukat, hirdessék örökháláju székelynek. A leánynap ezzel sem tért el eredetileg kitű- kitüntető támogatást, pártfogást, amit igénytelenségem ellenére is velem éreztettek. Áldja meg érte édes mindnyájukat
kat aszal aa Intézettel Bzemben, amely második szülőik zött céljától.
Egy éve már, hogy egy hozzáértő „idegen" szeredai a jó Isten.
módjára, ércnél maradandóbb szellemi és erkölcBl
Végezetül egyet bátorkodom még kérni. Felejtsünk el
kincsekkel, a tudás fegyverével bocsátotta szárnyra urnák elgondolása BZerint, — akit zárdánk Domus Históriáaa akkor húszéves ifjakat... Azóta már negyven éveaek. jában méltóképpen fogok megörökíteni ezért, — végtelenül minden sértést és sértődöttséget B egy szívvel, egy lélekkel
Hajukat megütötte a dér a BZ ennek a generációnak sokat nyert az Ezer Székely Leánynap tartalmában. A régi álljunk a székely iljuság mellé, hogy minden Sarlós Boldogkijutott Bok-Bok szenvedés. Mert aa uioleó békebeli gz/kely viselet, dal és tánc nem elégséges tartalom. Erre asszony bucsu Csiksomlyón fényes bizonyítéka legyen annak,
érettségit letett 23 öreg diák végig szenvedte a há- előkészülni elég két-három hét. Nekünk pedig egy egész hogy a székely ifjúság aszcendál, emelkedik a tisztultabb
borút, a változott politikai viszonyok miatt előállói évre szóló programmot kell adnunk fiatalságunknak s azt is élell'eltogás, az eszményibb, szebb, reményteljesebb székely
helyaet minden hátrányát... Többen közülök elvérzet- ugy, hogy egy egész életen keresztül meríthessen belőle. jövő felé.
tek a becsület meaején: hősi halált haltak . . . Még Ez a vezérlő gondolat Biigalmazta azf, hogy az 10U0 széCsikBomlyón, lil.'iU julius 12-én.
kely leány mellett legyen ott az 1000 székely legény is.
többeket orBBághatárok választanak e l . . .
P. T a k á c s ( i á b o r ,
nembeli ifjúság mutassa meg pedig életrevalóságát,
A találkozó alkalmával Cslpak Lajos dr. főglmn. Mindkét
székelyudvarhelyi zárdafőnök.
nemcsak a dalban, táncban és előadási művészetben, hanem
tanár éa Bsemlnárluml régens mondott szentmisét a a szorgalmas kezek ügyes, sőt művészi alkotásainak ered*
*
*
kápolnában, az öreg diákok családtagjaik és volt tanáraik ményeiben is: a sütés-főzésben, a kézimunkákban, szövésELSZÁMOLÁS.
részvételével. Dr. Faj ér Manó orvoa és Albert István fonásban B a mindkét nembeli ifjúság háziipari termékeiben.
aaerkeaatő, öreg diákok mlnlaztráltak. Evangéliumkor Ez a nap hivatott arra, hogy a szorgalmas munka, a becsüA .Csiki Lapok" julius hó 'J-iki száma, valamint a
Cslpak dr. könnyekig megható, magaa szárnyalású letes törekvés és az életrevaló ügyességen keresztül ismerje „Brassói Lapok" júliusi száma foglalkozik azon jövedelem
beszédet Intézett az öreg diákokhoz.
hovaforditásával, amelyet a Ssociális Testvéreknek a julius
lel a székely legény a tiseta'. eszményit leányt a viszont a
Szentmise után Papp János igazgató mondott székely leány találja meg a nemesen gondolkodó legényt. hó 2-án megtartott Ezer Székely Leánynap jelentett.
Semmiképpen a magunk igazolására, (ezt nem tartjuk
üdvözlő beszédet és üdvözölte a megjelenteket B fő
Hogy pedig ez a sok szép elgondolás nem ugy sikegimnáalum nevében, amelyet Dirvaa Albert plébános kült a délutáni programmban. ainint elterveztük, annak na- fontosnak; kizárólag az aggódok és nyugtalanok megnyugtatására közöljük az Ezer Székely Leánynap elszámolását.
öreg diák kŐBaönt meg. Aztán beírtuk nevünket a gyon sok sajnálatos oka van.
főgimnázium találka-könyvébe családostól. Aztán az
Bevétel
Amikor három-négy évvel ezelőtt magjelentek itt azok
Albert István, Albert iHvánné, Albert Pityuka, András
Egy összegben
H;.lj7H.— L.
az
idegen,
Stettner
Andrea
és
Zachariás
Klóra
nevii
miszGyárfáa, B^ncse Béla, Bencze Béláné, Darvas Albert.
K iadás:
sziós
testvérek
és
bejárták
székely
falvainkat,
hogy
az
ell'áDr. Fejér Manó, Heliw.g Vdmos, Hellwig Vllmosné,
A belépőjegyek adója, bélyegilletéke 11.07 H L.
Nagy Imre, valamint Papp János főgimnáziumi Igazgató, rult székely koponyákba leányaink megmentéséért nagy gon- Jegyek előállítási költsége .
-152 L.
Mayer János tb. Igazgató, Csípik Lajos dr. szeminá- dolatokat ébresszenek, saját erkölcsi értékeinkből, segítőtár- Szeretet reggeli kiadásai .
44H L.
riumi régens, Antal Aron és Ferencz Gyula tanáiokból suk 1 lomokon l'ál Péter tanáron kívül, senki sem akadt. Karszallagok
.
221S L.
verbuválódott társaság kivonult a csíkszeredai fürdőre, Kishitű, egy kézlegyintéssel mindent elintéző, annál több. Meghívók papíranyaga
100 L.
S
amikor
két
év
után
már
megvolt
az
érdeklődés
és
ugy
Aa igen hangulatos éa jó Időben lezajlett baráti ebé
Füzetek és levelezés
1.555 I,.
gondoltuk,
hogy
a
vezetőségek
közvéleményéhez
fordulunk
den igen sok pohárköszöntő hangzott el. Szeretettel
járó kiadások
4.745 L.
gondoltak aa öreg diákok Kassai Lajos vo't igazgató- tanácsért, uj eszmékért — egy év leforgása alatt a székely Utazással
Uöjte L.-uak az épületért
500 L.
jukra, Borcsa Gergely oaztályfőnökükre, akiket halaszt falvakból csak három válasz érkezett vissza.
Pódium készítése
1.400 L.
hatatlan dolguk meggátolt abban, hogy a találkozón
A „Bob herceg" is csak ugy került a pódiumra, hogy l'ódiuiu szállítása
450 L.
részt vegyenek. Felolvasásra kerültek az elmaradt nagyon sok fulu rendezője az utolsó két-három nap jelen
.
ll(iL.
osztálytársak kimentő levelel IB, mely után a mult tette be érkezésüket. Német figuráikat pedig, ugylátszik, ti klgr. szeg
200 L.
tárbáaának a kapui kitárultak és aa emlékek kirajzot- meglepetésnek szánták, mert hiszen a közreadott programm- Kerítés helyreállítása
Cigánynak
640 L.
tak megcsillogtatva a „megBsépltő messzeség" Bok évi ban ezek nem is szerepeltek.
kedves epizódját...
Összesen: Ki.8101,. lti.HlO — I..
Mások is nehezményezték a 2'.). pontból álló, hosszaEgyenleg
Majd felcsendült a .Ballag már a vén diák"... dalmas műsort. De vájjon ki vállalkozik arra, hogy iljusá
. . . .
182 — L.
B aa életük delén lévő öreg diákok tanáraikkal lamét guukat sok odaadó, lelkes előkészület után ne engedje a
Összesen: 1G.G7N-— L.
pódiumra
és
ininden
időre
elkedvetlenítse?
Sajnos,
igy
is
visszatértek aa élet göröngyös útjaira, bogy tovább IB
Megnyugtatásul még annyit, hogy ebből az összegből
becsülettel, főgimnáziumuk keresztény szelleme szem- megtörtént, hogy az idő rövidsége miatt sokan lemaradtak. a C. F. U.-nek kiűzetett útiköltségen és a 350 lei adón
előtt tartásával vívják meg aa életet önmagukért, Jla azonban a szeredai hölgyek lemondanak kedvenc gondo- kivül, minden pénz Csiksomlyón éa Csíkszeredában maradt.
latukról, a városi felvonulásról, — amit, elismerem, méltán
családjukért éa vallásukért.
Befejezésül egy kérdést. Nem jutua-e a jó akaratú
megérdemelnek fáradságot nem ismerő, sok tevékenységükért
gondoskodásból a Szociális Testvérek Társaságának is bár
és anyagiakban hozott áldozatkészségükért — akkor fog
annyi, hogy mogkérdeznék tőlük, hogy vájjon azt a 12.00"
idő jutni egy kis összpróbára is és hamarabb hozzáfoglia
lei kiadást, amit az „idegen" Szociális Testvéreknek ez a
tunk a programúihoz. Főképpen pedig, lia több lesz bennünk
vették elő 1
Julius hí 9-iki számunknak vezércikke foglalkozott a minden vonalon az önfegyelmezettség és a központi irányi kezdeményezés jelentett, honnan
*
julius hó 2-iki Ezer Székely Leánynap rendezésével. A jó tások lelkiismeretes szemineltartása, akkor jóval több, szebb
A magunk részéről kénytelenek vagyunk ismételten
indulatu és 100 százalékosan a helyiérdek védelmében író- éa jobb eredményt lógunk lelmutatni ifjúságunk ünnepén.
leszögezni,
hogy egy pillanatig sem vontuk soha kétségbe
dott vezető cikkünk gondolataihoz alábbiakban közöljük 1'.
A háziipari kiállítás és vásár megrendezésének is el azt az érdemet, ami kijár az ünnepség kezdeményezőinek,
Takács Gábor somlyói zárdafőnök hozzászólását, amelyet kellett maradnia, mert annak egyedüli hivatott csiki képvia Szociális Nővéreknek. Az Ezer Székely Leány napot minközöa megegyezéssel mostanig tartottunk, amig megjelent a selője betegsége miatt nem vállalhatta.
den eszközzel megtartandónak és kifejlesztendőnek tartjuk.
Szociális Nővéreknek az ünnepség jövedelméről szóló végleS most térek Bs. ur cikkének arra a részére, amelyet — Ennek rendezese illesse továbbra is a Szociális Nővéreges elszámolása.
ket, természetesen karöltve a somlyói zárda mindenkori vezeA Csiki Lapok julina hó 9-iki számában Bs. ur „.Julius egyszerűen és csupán az „ugy hallom" jeliigére alapoz. tőségével, amikor a helyiérdek is méltó módon képviselve
2.' címmel méltatta a Sarlós Boldogasszony napi Ezer Ebben a részben megvádolja a Szociális Missziós Testvé- van. — Végül pedig arra kérjük a Szociális Nővéreket,
reket azzal, hogy saját pénztáruk javára táncoltatták meg
Székely Leánynapot. E cikk keretében nagyon meleg hanhogy ne vegyék gáncsnak a helyi érdekeket szem előtt
a Bzékelységet
gon ismerteti az erdélyi Ferenczesek csiksomlyói fiainak, a
tartó, jó akaratú hangokat és ne fájjon nekik, ha áldozatos
A Szociális Missziós Testvérek a szent emlékű, nagy munkájuk közben bírálatnak vannak kitéve, mert ez is csak
csíki székelység történetében kivívott érdemeit. Mi, késői
méltatlan ntódok végtelenül hálásak vagyunk Bs. urnák, az Frohászka püspöknek gyermekei, telve az ő hatalmas lel- az érdeklődés bizonyítéka. — Vezesse őket továbbra is
ősöknek adott elismerésért éa lekötelezett szeretettel mon- kének a szociális nyomor éa lezülléB iránt való nagy-nagy nagy alapitójuknak szelleme, minthogy támogatja munkájukrészvétével. Mint szerzetesek a szent. szegénység fogadal- ban a mi nagyrabecsülésünk.
dunk neki azért köszönetet.
Ne haragudjon meg azonban Ba. ur, — akit mindig mára esküdtek fel és őket minden szép éa jó érdekelheti,
tisztelettel vettünk körül a most ia, mint jó ismerősünkhöz csak a pénz és a haszon nem.
intézzük hozza e sorokat, mert tudjuk azt, hogy caak zsurnaEddig bizony senki aem kérdezte meg őket, hogy az MMA
lisztikái megszokásból és nem máa okokból irta cikke alá első leánynap 12—18 ezer lejt kitevő költségét ki fedezte,
Két ebédlő-kredeno, 1 asztal, székek és
osnpán a Bs. betűket éa nem a teljea nevét — Ne hara- hiszen ţjckor belépti-dij nem volt. Azt aem kérdezték meg,
egy zongora elköltözés miatt jntányos
gudjon meg tehát, ha cikkének további részére nekünk ia el hogy a négy évnek aok-aok éjt nappalá tevő fáradságos
áron eladó, Lörlnoz osztálymérnökkall valamiket mondanánk.
munkájáért, törődéséért, aggodalmaiért kitől kaptak fizetést
Ha valakinek, ugy nekünk fájt a legjobban, hogy ez S hogy Brassóban, Kolozsváron • főkép Bukarestben miért
nél, Csíkszeredában.

velünk együtt érez, eljönne. Jöjjenek el aa öregek,
i
hadd viduljanak fel ők la, hadd éljék át a mulató homályába merült Mi, sajnos, nem tehetünk ellene semmit
fiatalokban a aaját Ifjúságukat. Tegyék boldoggá a maisem, mert amikor Csikvármegye székhelyét érthetetlen és
fiatalokat megjelenésükkel, Bgyllnk Iránti aaeretetteljns helyt nem álló indokokból Somlyóról áttették Szeredába a
érdeklődéssel a annak áldoaatoa támogatásával — Ei amikor ez maga ntán vonzotta az ősi csiksomlyói gimnáziujöjjenek a fiatalok, hiszen mindnyájan a legmelegebb mot és képezdét, a bucsu, mint az iljuság Ünnepe, magától
aaeretet hangján beBaélnek a diák-bálról a a legsaebb értetődőleg megszűnt. A székelység nem tartotta fenn, mert
sikert óhajtják nekünk.
lelki tartalmit nem ő, hanem az ifjúsága nyert julis 2-ából.
Ne okoaaon gondot Beuklnek a tollette-kérdéa. Maga számára elégségesnek vélte, ha évenkint kétszer,
A legegyszerűbb nyári ruha a leányoknak a bármilyen fűnkösdkör és Mária nevenapján rója le háláját és szerevilágos uccal ruha afiuknak teljesen megfelel a sze- tetét a csiksomlyói Boldogságos Szűznek.
Jött azonban az Ezer Székely Leánynap a maga ötletgény diákok felsegélyezésére rendeaett egyetemi hall
szerű dátumával, az Űrnap ünnepén. Sokaknak visszatetszégatók nyári kerti mulataágán.
A meghívók szét mennek éa reméljük szlvea fo- sével találkozott ez a dátum B akkor tértünk vissza a mi
gadtatásra találnak. Nagy propagandát nem csinálunk, kedves gondolatunkra julius hó 2-ára. Vissza akartuk adni
de Igyekeaünk a legnagyobb gonddal előkészíteni min- az ifjúságnak az ő kedves ünnepét, az aszcendálást s ezútdent. — Kitűnő cigány fog muzBlkélnl, gondoskodtunk tal nemcBak a gimnázistáknak, hanem az egyetemeB székelybuffet-ről, tombolajátékról éB konfetti-CBatáról. És lesz ség mindkét nembeli ifjúságának, fiúnak és leánynak egyaránt.
Elmúlt már egy éve annak, hogy minden székelyleányt
vidámság, Jókedv, pompás hangulat a laropionos kertküldő falunak felhívtuk a figyelmét, hogy az Ezer Székely
ben és tánc, tánc, klvllágos klvirradatlg.
Leánynapot, a kegytemplom bucsu ünnepére, Sarlós BoldogA viszontlátásra!
asszonyra, amire a templomot felszentelték, helyezzük át.

És muzsikált szivMlieii a ültünk...

Julius 2. mégegyszer.

•z 600 íves Sarlói Boldogasszony buosn teljesen a feledés áozorognak u állomásokon, várva a azékely oielédleányokat,
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Ennek a rövid tartalmát aa Irattáros Igy jegyezte fel:
KÖZGAZDASÁG.
A nagy termés eredményt felmutatók arra hivat.A ssékelykereazturl főszolgabíró csodálkozik." koznak, hogy ők kora tavasszal egészen a tulajdonA mezőgazdasági szövetkezetek kérdóze.
Egy Ízben Brassó városa orazágos állatváaárt tarbordás belndultálg serkentő (spekulatív) eteÁllandó rovatot kellene nyltanl e lap hasábjain tott, melyre Clikvármegye közönségét ls meghívta, képpeniolyan
erőssé tették méhcsaládjaikat, hogy a
is és folytonosan ébren kellene tartani a szövetkeaeti illetőleg a szokásos hirdetményeket a cslkl alispánnak, téssel
gyüjtóméhhel rendelkező cBaládok haladéktalanul
eszme gondolatát, mindaddig amíg végre valahára a Beoze Antalnak ÍB megkttldötte. Miklós Sándor főlevél-sok
magukat a kínálkozó virágtengerre, meghordgazdaközönBég ÍB belátná a szövetkezetek nagyfontos- térnok a tárgyat az iromájyjegyzéken Így jelölte meg: rádobták
ták
a
mézkamarát
B a begyűjtött nektárt mézzé Íz éruágát B belátná, hogy megélni már CBak a szövetkelelték.
A
gyakorlat
régen eldöntötte, hogy a Bzámltó
„A
csikmegyei
marhát
közönségnek
m
brossai
zet keretében lehet, hogy hasBnosan e nélkül semmit
etetés
kétélű
fegyver
B csupán csak állandóan meleg
piacra
való
édesgetése,"
nem termelhBt a gazda, de fóként, hogy semmit nem
időben azabBd gyakorolni, különben többet ártunk vele,
értékelhet ugy amint aat kellen; ó is üzletember —
Sípos Péter közismert cslkszentmlhályi puriflkátor, mint amennyit használunk. A szeszélyes Időjárásban
a élni éa megélni — csak ugy tudhat, ha a befekte- aki aokat foglalkoztatta a hatóságokat, feljelentette a 1b kénytelenek állandóan kijárni méhelnk s sokkal
tett tőkéje, munkája megtérül B ezenfelül egy klcBl jegyzőt,-aki a kösBégl bábaasssonnyal kikezdett. Miklós több pusztul el belőlük, mint amennyit az etetéssel
jó ved alem ls marad a család szükségletének a fede- Sándor ezt irta aa irományjegyaekre:
felneveltünk. Ha valaki kétségbe vonná állításomat,
zésére, a közterhek, az adók viselésére s azoknak
„Szomorú jelentése osikszentmihályi Sipos nyissa fel Sötér Kálmán világhírű nagy müvét B a
pontoa és végrehajténélkUU kiegyenlítésére.
Péternek, amelyben bemutatja X. Y.-t, a község .Méh és világa" második kötetének 743-lk oldalán
megtalálja: ,ha etetjük a méheket, lehetetlen őket a
El kell Ismerjék végre e környéken IB a ssövet- jegyzőjét."
röpködéstől visszatartanunk, — bldeg (milyen volt
kesetek legádázabb ellenségei la, hogy a mezőgazda•
•
sági szövetkezeteken áll vagy, azok nélkül pusztul el
Caíkvármegye hivatalos hetilapjában hirdetések Csíkban ?) szeleB időben tehát oly arányokban pusztula gazdaközönség.
la voltak, természetesen hivatalosak. Ebben a rovatban nának, hogy a szaporodás nem fedezné a veBBteségeCs&k nemrégen biztatgattam — e lap hasábjain az egyes járások ÍB hirdettek. A központi járásban a ket éa elébb-utóbb annyira legyengülnének, hogy na— gazdáinkat, arra, hogy BBÖvetkezzenok hogy minél hirdetéseket aa egyik Írnok gyűjtötte ÖBBSB éa némelyi- gyobb kiterjedésben kezdett Hasításukat Bem bírnák
jobbat s megint jobbat B azután többet remélhessenek. ket ő 1b fogalmazta. Ezek között nem egy akadt, mely gondozni, aminek következményei beláthatatlanok."
Dd legyen bár caak ezek után 1B igazuk a epekuS hogy IgaBat mondottam bizonyltja máa gazda- megérdemelte, hogy megörökltBék az akkori főszolgagabb vármegyéknek szövetkezetbe tömörülése is. — bíró kevés gyönyörÜBógere, kl sokszor megfenyegette látlv etetésre hivatkozóknak, nem tudom megérteni,
Például a .Dimineaţa" napilap 1933. julius hó 28-lki Írnokát, hogy elevenen nyúzza meg, ha ékes stílusa hogy miért vagyok én egyedül ebben a tekintetben 1B
kivétel ? Vannak nekem 100000 (egyazázezer) dolgozószamában olvasom, nagy batükkel szedve ezt a cimet: révén valamelyik élclapba kerül egyszer.
Egy alkalommal jelentette az egyik közBég, bogy val (ha vékával kellene mérni két vékányl) rendelkező
„ConBtituirea de cooperative Judeţene," vagyis „Vármegyei Bjövatkeaetek alakítása." A szövegben padig havasi gulyájából elveszett egy tinó, melynek különös méhcsaládjaim Is 8 azoknak tagadhatatlanul bő nektár
elragadtatással írja, hogy Aradoa jullua hó 23 án, ismertető jele az, hogy mindkét füle be van haBitva. készletük van, de asért pörgetésre megérett méz még
több mint 600 kisgazda jelenlétében és réBBvételével Aa Ilyen fület caiki székely nyelven, de caakis ott nincsen. De Igazság szerint másnak sem lehet.
A minőségi termelés érdekében akartam életre
a román BBÖvetkezetek k ö z p o n t i vezérigaz- .ájos'-nak nevezik.
gatójának támogatásával egy nagy vármegyei gabona
Erre az Írnok a következőképpen fogalmazta meg blvnl a cslkvármegyel méztermelők szövetkezetét, a
hívó szó azonban Bűket fülekre találván, megy mineriékesitó szövetkezetet alakítottak. Úgyszintén Timi- a Bzomszéd megyék részére is Bzánt hirdetést.
Hoarán—TemeBváron, több mint 200 kisgazda éj ter.Csikazépviz közaég „Lövész" havasáról, a köz- denki B igy magam is külön-külön a Baját utján.
Jelen IráBomat a .Cslkl Lapok" 31. számában
melő alakított a napokban egy iiyon Bzövetkezetet.
ségi ceordábói elveszett egy magyar fajtájú, kettő
megjelent: „Gyenge lesz az Idei méaterméB" közleesztendőt
elmúlt
fehór,
de
kisaé
Bzürkés
tiné.
Olyan,
Braila, Viasca és Iifov megyékben Bzintén láza- mint a többi, de különös ismertető jele, hogy a johb mény váltott:i ki. Minden BBBVB szent Igazság, csupán
san dolgoznak a mezőgazdasági szövetkezetek létre- füle
de a bal ÍB az. Qazdája Tankó Ferenc Pe- annyi megjegyezni valóm van, hogy a méz színe a
hozásán azért, hogy ezáltal a gazdákat támogatva és perucéjoa,
a Hegyié. Aki megtalálja, az jelentBe a felcBÍki virágok kelyhében elrejtett festő anyagokból éa Illó
megvédve, a mezőgazdálkodást előbbre vihessék.
járási főszolgabíró urnák, de lehet a gazdájának ia." olajakból származik B döntő befolyással van, hogy
A „Drumul Nou' mezőgazdasági szaklap legA másik fogalmaaványa minden kommentár nél- Hasítástól megbarnult öreg lépből, avagy műlépre épített aaüzaejtből van-e kitermelve.
UÍOUÓ szamában pedig Const. C.nlel Inginer agronom, kül Így szólt:
a szövetkezetek egyik leglelkesebb harcosa aat mondja
Az utóbbi minden tekintetben azebb, tisztább, vi„Fustl Mári, 40 éveB aBBzony vacBáral községből
hogy: „Ninca semmi más alkalmasabb eBskös, arra, eltűnt. Ugy lehet, hogy az O.t vizébe belefulladt, mert lágosabb, aamatOBabb. Éppen erre való tekintettel én
hogy a gazdák Jobb árakat érhessenek el terményeik- van, aki látta beleesni. Az O.t melletti községeket mind nem la használok mást a mézkamrában, mint kizáróert, mint maga a szövetkezet." Emondja továbbá, figyelmeztetjük, hogyha egy asazonyl holttestet találnak, lagosan műlépre épített szüzsejtes hizlalt kereteket.
hogy ahol a Bok tanács és meggyőzés után megala- azonnal jelentsék a felcBiki járáB főszolgabírói hivata- Évek óta mindenkit erre oktatok. Kl követni fog,
kullak a gazdasági szövetkezetek, azok tagjai folyto- lának. Szőttes ruha volt rajta ÉB kendő. Különös Ismer- megbánni nem fogja.
nosan felkeresik hálálkodó éa köszönő leveleikkel.
Blénessy Károly.
tető jele: sUketnéma".
Ezek a példák csak azt bizonyítják, hogy a szövetkezet jó és hassnos B egyben nagyon szükséges a
gizdáknak, B minél hamarább alakítják meg annál
KÜLÖNFÉLÉK.
Méhészet.
bzttrenciésebbek éa boldogabbak lehetnek.
— Vármegyeazerte órlázl károkat okol
Mézszúret.
Közén Imre
aa OBŐzés. A rendellenes idójáráB Calkvármegyében
A
„Ciiki
Lapok"
1930., 31., 32. évfolyamaiban kiszámíthatatlan károkat okoz. A megyének egyik jögkid feldgyelO.
több Ízben írtam magáról a mézről is. Figyelmeztettem vedelmi forrását a fürdők idegenforgalma képezi. Az
a közönséget a valódi tiBZta, hamisítatlan méz értékére. idei nyár abnormls Időjárása elsősorban a fürdőbérlőKioktatni iparkodtam a méhésztáraakat a minőségi ket érinti katasztrófálisan. Az egész nyárra 7—8 nap
termelésre B a velem közvetlenül érintkező fogyasztó- Bzép Időt lehet számítani, a többi állandó esősés,
Rudnyánszky Sándor báró hagyatékából.
kat nem mulasztottam el inteni Boha a hamisítványok, amelynek következtében elmenekült a fürdőkről minE Bzázad első éveiben volt Cslkvármegyének egy be nem érett méhtermékek, vagy tisztátalanul kezelt den
vendég. — Az állandó eBŐaéa a mezőgazdaságot
főlevéltárnoka, csikBzentmártoni Miklós Sándor, kinekkotyvalékoktól; mert ha a valódi, tisztán kezelt méz teljesen
A mult heti felhőszakadás ntán
bivataloB stílusáról és fogalmazványairól a tisztviselők az emberi Bzervezetnek kincset érő tápláló élelem, ismét vistönkretette.
alatt van az egész Olt völgye. A hegyi patakoréban egész legendakör keringett. Isten tudja, hogyan erősítő szer. üdítő balzsam, biztos gyógyBzer, éppen kok különösen a Qyimea völgyében okoztak károkat.
is tudta őket elkövetni, de mindenesetre azután gon- ugy romboló erő a hamisítvány, vagy tisztátalan anyag. A megáradt Tatros végig rombolt mindent, ami útjába
doakodott róla, hogy legalább hetenként legyen valami Jogosan gondolhattam azt, hogy a további lelvilágOBl- esett. Emberi, állati hullákat, hidakat, épületeket sodort
csodabogár, amin mulathassanak a tisztviselők. A leg- tás fölösleges, de a minimális mézszüret kitermelte magával. A gabona, pityóka termést vármegyeBzerte a
különösebb, hogy tanári oklevele volt és ő maga nem főleg ezen évben a visszaélések tömegét. Nem akar- a megsemmisülés fenyegeti. A lakósság kétségbeesve
ia Bejtette, hogy milyen bolondgombák azok, amelyeket tam írni többé a dologról, nehogy önreklámnak lát- néz a jövő elé, amely a legrettenetesebb szegénység
a legnagyobb komolysággal s erőa tollrágás után meg- szódjon, hiszen nekem őszintén mondom erre szüksé- éa megpróbáltatáEok árnyékát veti elé.
fogalmazott.
gem nincs, mivel a kínálkozó keresletnek sem vagyok
— Nylrö József erdélyszerte Ismert „Julla
Mint irattárosnak, neki jutott ki a kötelesség, képes eleget tenni.
szép leány' cimü ssékely balladajátékát, aa udvarhogy a beérkezett ügydarabokat a tárgyhoz tartozó
Már egy hónappal ezelőtt többen kereBtek nálam
mútedvelők, 1933 évi augusztus hó 5-én,
iratokkal felszerelje és az Ugy rövid tartalmát a fogal- mézet B képtelen voltam megmagyarázni, hogy ez lehe- helyi
szombaton előadják Csíkszeredában, a Vigadóban.
mazó Íven feltünteBBu. Ezek a kivonatok voltak legin- tetlen. mivel egészen junlua bó 21-lg a mérleges kap- Üdvözlő beszédet mond Dr. Kováts Károly ügyvéd.
kább tanúi furcBa észjárásának és stílusának.
tár állandó apadást mutatott B a méhcBaládok a tavalyi Nyíró J izaef Ismertető bevezető előadást tart KezEgy alkalommal egy árvaszéki ügydarab arról késsletből vegetáltak, sok nagyon sok, nyár derekán dődik este fél 9 órakor.
szólt, hogy miután a házastársak elváltbk, a birÓBágl a szó teljes értelmében étlen veBzett el. ValBmt gyenge
— A marosvásárhelyi flnáno gárda oalkítélet a fiúgyermeket BB apának Ítélte oda, az apa hordás mutatkozott junius hó 21, 22 éa 23-án, de ez megyel ellenőrző uton. A marosvásárhelyi fináncolyan
csekély
volt,
hogy
abból
Bzttretre
gondolni
sem
azonban bepanaszolta az anyát, hogy a távollétében
gárda nyolc tagja csikmegyei ellenőrző körúton van.
elvitte tőle a gyermeket. AB árvaszék ráirt az anyára, lehetett. 23—28-lg ismét apadás volt, még pedig olyan Vizsgálják az italméréseket, regisztereket, a klsűstöadja viasza a gyermeket az apának ÓB egyben a köz- mérvű, hogy a jelzett 3 napi kevés nektárt a méhcsa- söket. A finánc-gárda 4 tagja FolcBlkon éa 4 tagja
Bégl jegyzőt ia érteBitette erről az intézkedésről, azzal, ládok a Hasítás céljára fel la haBználták. A junius hó Álcáikon tartózkodik.
hogy tudassa az árvaszékkel, bogy eleget tett-e a fel- 28—29-lki két hordási napot jullua hó 10-ig hordásta— Ismeretterjesztő előadás a gáz ás repülő
BzóllitáBnak az anya ? A jegyző válaszolt és értesítette lan követte B csupán akkor indult meg automatikusan
védekezéséről. Városunk közönségéaz árvaszéket, hogy még mielőtt est az értesítést meg- BB aránylag gyenge gyűjtés, de bogy ebben se álljon támadások
szíves tudomására hoszuk, bogy 1933 évi auguszkapta volna, köaben az apa a fiát már vlasaavltte be vlBBzaeséB 17-től 22-ig ismét apadás mutatkozott. nek
Az eddigi erftdmény a méhcsaládok létfenntartására tus hó 19. éa 20. napjain d. u. 4 érakor, Csíkszeredámagához..
szükséges B az ezután következő 10 napi (ma julius ban, a Vigadó nagytermében a gáz- ós repülőtámadáEz a jelentés került az Irattáros kezébe. Az Ira- hó 31-én) hordás eredménye volna a fölŐBleg. Igen ám, sok elleni védekezéB módjáról ísmeretterjesstő előadátot Bzabályszerüen felaserelte az előző Iratokkal, a csak az még teljeBen beérve nincaen s követkeséakép- sok tartatnak. Tekintettel arra, hogy eaen előadások
tárgy rovatba pedig beírta a rövid tartalmat és pedig pen nem 1B pergethető.
első sorban a közönség érdekeit Bsoigálják • bogy aa
a következőképpen:
azokon való megjelenés teljesen díjmentes, minél naItt a tények bessélnek B nem pedig a légből ka- gyobb
ssámban való megjelenés céljából eznton ia
.Caikdánfalvl jegyső jelenti, hogy ottani Keresz- pott valótlan
állítások.
felhívjuk a lakósaig figyelmét.
tes Aron vlBBzaslkkaaztotta elváltán élő nejétől gyerHivatkozás
történt
arra,
hogy
Itt,
meg
ott,
ennek
mekét.'
— Baleset. Király Mórica 29 éves munkásra a
vagy annak már régen van kifogástalan méze.
Egy másik esetben a római kathollkuB káplán
gyergyÓBsentmlklŐBl Gottlieb fűrészüzem udvarán ráKedves
hölgyeim
és
uraim
1
Szeretett
méhéastárvalami panaszt tett az egyik falusi gazda ellen. Est sakl Én ugy tudom, hogy nemcsak Cslkszentdomoko- omlott egy deszkarakás. A munkásnak egyik lába
az esetet a következőképpen jelezte:
•on veit kedveaőtlen BB Időjárás, banem Calk minden eltörött.
„A calkverebesl paplegény panasza sz ugyanottani területén, Bőt BB egéBs Európában 1B. Vagy tBlán rosz— Brádra helyezték Tóth Kálmán espereaQyana Károly ellen."
azul vagyok Informálva ? Személyes tapasztalataim plebánost. Tóth Kálmán calkaseredal esperea-plebáFogalmazványainak remeke azonban a harmadik tévedések, értesüléseim bamiaak? Lehet, bár eddig noat a püspöki hatóság Brádra helyezte át Helyébe
Bíró Ferenc madéfalvl plébánost; Madéfalvára pedig
következő eset:
önmagam normális embernek tartottam.
Hallva egyee vidékek bnsás mésssüretéről, végül Kicsid Gézát Barecskből nevezték kl plébánosnak. —
A szomszédos Udvarhelymegye egyik főazolgaBalázst pedig Aranyosgyéresről Cslkmadaraara
blrájához a cslkl alispáni hivatal közvetlen megkere- 1b kénytelenltettem elhinni, hogy az égi hatalmak kl- Lajoa
sést intézett valamely Ügyben azzal kéréssel, hogy le- aárélagoaan rám máa időjárást mértek, vagy nem ér- neveztetett kl kisegítőnek.
— Vlllámosapás. Demea Ákoané As Damea
hetőleg nyolc nap alatt válaszoljon. A batáridő letelt, tem mesterségemet, az oktató szerepemet fel kell cseválass nem érkezett éa Így megsürgették. Erre a fő- rélnem a tanítványéval a a híres mézet teremtőkhös Antalné calkzzentimrel lakósoknak Jullus 81-én éjjel a
Bzolgablré válaszolt éa válaszában aat irta: csodálko- Iskolába kell beiratkozzam. De, hogy a dolog nem villámcsapás három csllrttket felgyújtotta. A caürök
földig égtek. Babér életben kár nom eaett
zik a aOrgetéMD, mert < annak Idején azonnal válauolt •yit|t tiszta képet, az holt bizonyos.

Egy erdélyi föur följegyzései.
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— Augusatus hó 20-án Zsögödfürdőn, a asö— ítéletidő Csíkban. Jnllna Sl-in éjjel rettenetes vihar vonoll el a vármegye felett. 'Calkaaeredá- gödl Oltáregylet rendea tánccal egybekötött nyári
baa a villám Igen aok helyen becsapott. Tönkretette mulataágot.
— Fejen aaurta aa édeaapját. Bíró Ign&ca
öav. Bane Ferencné csűrét, Vlern munkáabiatoslté
pénatárl tlaatvlaelö rádióját, bevágott a Vigadó aagy- gyergyótekerőpatakl gazda Vencael nevü fiával rosaa
termének moalgépébe, megrongálta a távlrda-telefon viszonyban élt. A napokban összeszólalkoztak, amelyvezetékeket; Csiksomlyón felgyújtotta B&llnt látván nek hevében a fiu édesapját a fején egy kéaazurábBal
csBrét, Cslksaentléleken erősen megrongálta a villám súlyosan megsebesítette. — Gyakori aa Ilyen szomorú
csapás a templom tornyát; Dánfalva köaségben két eset Csíkban, amikor a gyermek aa édesanyját vagy
édeaapját megveri. Nem családi Ugy ea, amelybrz az
csűrbe vágott bele.
• rádióhallgató köaöneég kérése a poeta- ujaágbetBnek nem lehet hoazáBzólása. Egész társadalmi
lgaagatósághoa. A vároa rádióhallgató köcBnsége életűnk, berendezkedésűnk részben a BBÜlók Iránti
nevében kérjük a postaigazgatóság sürgős Intéakedését, tiszteleten éa megbecsülésen épül. Nem lehet olyan ok,
hogy a hallgatás aavartalanaága blatosltva legyen. amely megengedhetővé tenné, bogy egy gyermek kezet
Állandó a panasa, hogy a rádiógépek a aok aavaró vagy gyllkot emeljen szüleire. A nevelésnek, vállá
körülmény miatt haaaoálhatatlanok. A hallgatók nagy sunknak alaptétele, aa édesapának, az édesanyának
taxákat fisetnek éB ugyanakkor aemml védelemben aaeretete éa tisztelete. A társadalom előtt megtocsájtnem réBaeaBlnek. Anélkül, bogy bárkinek aa érdekét hatatlan bűnt követ el aa a gyermek, aki annyira
sérteni akarnánk, kéljük a postaigazgatóságot sürgő- meg tudott feledkezni magáról, hogy szüleivel szemben
sen tegye meg a BzükBéges lépéseket a rádió előflzelők tettlegességre vetemedett A gvermuk a szülők iránt
védelme iránt. Különben kénytelenek leaanek aa előfi Srök bálára van kötelezve. Gyakran látjuk mégis,
hogy különösen idősebb korban egyáltalán nem jut kl
ze ók tömegesen lemondani engedélyflkről.
a szülők résaére aa a kimélet éa megbec ülés a gyer— A oalkl klalparoaaág nyári mnlataága mekek részéről, mint amelyet elvárhatunk a ku'turZBÓgödfürdön. Augusztus hó 13-án a csíkszeredai gondolkozáa nevében. Sokszor pedig veréssel vagy
Ipartestület Iparos Nőegylet Zsögödfürdőn nagyszabású kéBBel fizet a gyermek a szülőnek mindazon aggódányári mulatságot rendez. Széleskörű rendező bizottság sért, küadelemért, aaeretetért, amellyel felnevelte.
készíti elő mulatságot, amelyre felhívjuk közönségünk Emberek becsüljétek a szülőket, hogy titeket 1b egykor
figyelmét s egyúttal tisztelettel kérjük támogassa meg- tiszteljenek gyermekeltek.
értően a kisiparosságnak augusatus hó 13 Ikl megmoz— Állatjárvány. Cslkmegye több községében
dulását.
— Felháborító brntalltáa a gyergyószent- állatjárvány lépett fel. Csatószfg, Csikszentsimon és
mlklóal rendóraégen. Oyergyószentmlklóaon minden Szentimrén aaáj- és körömfájás ; J 'cőfalván orbánc ;
képzeletet felülmúló brutálitáat rendezett a rendőrség- Dánfalván sertéavéBa.
nek egy Blideanu nevű komlszárja, augusztus hó 3 án
— Verekedéaek. Karácsony György ÓB Fodor
éjjel. Az egyik legtekintélyesebb vároBl polgár gyerme- András gylmeBfelaőlokl lakÓBok, szomszédosok voltak.
két lfj. Szása István BabadságoB katonát Blideanu ko- Egy vitás terület felet a napokban összeverekedtek.
miaaár beklsértette a rendőrségre. Ulnden ok nélkül Fodor olyan Bulyoaan megverte Karácsonyt, bogy orvosi
olyan vadállati módon elverette, amelyre alig van kezelés alatt áll.
példa a rendőr attrocittások történetében. Órák hosz— Boldizsár József és OÍOB Dtaes kásaonlmpéri
aaat tartott a szerencsétlen katona kinzáaa, akinek lakósok ellenséges vlstonyben éltek. A napokban összeszörnyű órdltását már a szomszédok aem bírták el. A találkoztak Z*ldó Antal korcsmájában, ahol 0>os Dénes

Ziöpi határában eladó 7 hold réti kaszáló.
1-2

Cim a kiadóhivatalban.

„GENERALA"

:

ROMÁN ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ R. T.BUKURESTI
A'apittatott 1807 évben.

Teljesen befltstett alaptőke 50.000 000 Lel.
Saját fedezeti tartaléka 400.000.000 Lei.
A következő blztOBitáal ágazatokkal foglalkoalk:
Tüi*, Jég-, Baleaet-, Szavatosság-, Betöréses lopás-. Autó-, Caaoó-, Üregéa isillitmányoiáal b i z t o s í t á s o k .

3^ClELd.eEL fajtája ó l e f b l z t o s l t é i s ,
beleértve aa orvosi vizsgálat nélküli
és havi aoraoláaoBnépblatoBltásokat ia
Calkvármegyel főügynökaégűnk vezetője:

i
i

l ő r i n c z j ó z s e f csíkszereda, •
volt takarékpénztári Igazgató.
1—

i

i
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literenkinti ára házhoz
» legolcsóbb \<l L c j

a „zöldfánál"

csíkszeredában.

sr-iiwiîMîS
vége az lett, hogy lfj. Snász István borzalmas külső hét késsaurá8aal halálosan megsebesítette Boldizsárt.
éa belBŐ Bérülésekkel élet-halál között van. — A te— Felhívás a Vadásatársulat tagjaihoz.
kintélyes család minden lépést megtett, hogy ártatlan 1. Elnökségünk
tisztelettel kérem a tago
és különben aa egésa vároa által saerény, tisztesség- kat, bogy félévi megbízásából
tagBági dljalktt L»j 1700 — haladéktudónak ismert gyermekének agyonklnzáaáért elégtételt talanulfiznsBék be
^ i s y e l e » î
pénztárába, mert kéBserezzen. A vizsgálatot már beindították minden vo- sedelmes fizetőknekaza egyesület
fegyvereit
elkobozzák
és
az
Acaép'őgéptulajdonoaok,
kereskedők éa bácaok k
nalon, aőt a katonai parancsnoksága la köabelépett. egyesületből kizárják. Mindazon tagok, kik eredeti
szívesfigyelmébe ajánlom
Csik vár megye Prefektusa szintén magáévá tette gyári töltényt óhajtanak venni, jelentBék be nálam a
*
ezt a kegyetlen hatósági túlkapást és minden remény szükségletüket, a pénz pg\Idejű lefizetése mellett
megvan, hogy méltó büntetését elnyerje Blideanu hogy a töltényeket megrendeljük. Heliw g Vilmos pénz
¥
*
komlBzár ur, aki betek óta végig basáskodja Gyergyó- tárnok.
*
Bzentmlklósnak minden polgárát. — Követeljük, bogy
bo' minden célnak megfelelően készíH
eat a magáról megfeledkezett embert aaonnal kizárják
tek és javítok különböző szlsztémü
TURISZTIKA.
Catkmegye területéről.
s
l
t
á
,la, t o l ó s t i l y o s , s z á z a d o s ,
—
Turista
találkozó
éa
népünnepély
az
— Agyonütötte a aaerenosétlen állatot,
tlzad.es é s agyank-aru sajt é s t
mert a nagy tarhat nem tudta megmozdítani. egyeskfli menedékháznál augusztus 13 ár, vasárnap
Nem ritka látvány nálunk felé nr, hogy emberek az Kezdődik fél 10 órakor egy tábori mlBével. Auto' u >z,
liiisnaórlog-elcot
*>
állataik után óriási terheket raknak B amikor a sze- vonat)áratok és egyéb részletek meg'udbatók a Dürr M elBŐ osztályú cserefa, acél és vasanyagból *
rencsétlen pária elakadt vele, akkor rettenetes módon féle bőrkereskedésben. Rossz Idő esetén 2 héttel ké
garantálva és hitelesítve. — Áraim a gyári éB f
fltik, verik. Az uccálnkon naponként találkozol ilyen aőbb, azeptember 2-án lesa.
«
*
üzleti
árakhoz viszonyítva feltűnően alacsonyak. *»
embertelen jelenettel. Többször felhívtuk a figyelmet
«
magunk 1B aa állatvédelemre. A kultur ember egyik
Szíves megkeresést kér:
A sepsiszentgyörgyi kiállításra, amelyen turista
legszebb megnyilatkozása aa állatok Iránti szeretet. kiállítás
k
ls
lesz,
a
Csíki
Turista
Egyesület
autóbusszal
Durva, sötét lelkületre vall, ba nem tudjuk megérezni augusztus 27-én egésa napra lemegy. Jelentkezni lehet
W
és felfogni azt, hogy az állat éppen olyan érzőlény, mint a Dürr-Uzletben.
mlnlaaterlleg engedélyezett éa saakviugiiott
W
az ember. Egyenesen fájdalmas nézni, amint emberek
mérlegkéaaltó.
1-3 w
kivetkezve minden érzésükből képesek állatalkat, a
Nr. 628
munkában Begitő élettársukat halálra kínozni. Megdöbbentő esetet Írunk Ide. Gál Miklóa gyergyÓBlfalvI 30 Iulie 1933.
gazda kölcsön kérte Lőrincz Imre szárbegyl lakós
C s i k s o m l y ó n Fodor Pál mérnök házában
Publicaţiune.
lovalt. Rettenetes terhet rakott fel a kölcsön kért lozak
2 esetleg 3 szobás k e r t e s l a k á s
után, amelyet aaok meg aem tudtak mozdítani. Erre
Se aducc la cunoştinţa celor interesaţi, că in
Gál fejaaét kapott elé és aa egyik lovat dühében ugy ziua de 25 August a c. ora 4 dupft amlazA se va
azonnal kiadó.
8 -3
fültövön vágta, bogy az a helyszínen aaonnal kiszen- (ine în localul gimnaziului »Petru-Rareş« din Mercurea
vedett. — Szerencséje van Gál Miklós testvérünknek Ciucului licitaţie publica, pentru procurarea á 6 sobe
abban, hogy ebben az orsaágban aa állatvédelem nincs de teracotA nccesare şcoalei.
még aaon a magaslaton, mint a nyugati államokban,
Director, Sp. Tudor.
ahol Bulyoa büntetést vonna maga után egy Ilyen terNr. 631
mészetü vadság. Ds hiszen aa állatot nem IB a törvény
a legegyszerűbbtől a
kellene védje, hanem a kulturált ember szive.
30 Iulie 1933]
legfinomabb kivitelig

2«

»

tispeciális mérlegkészitő
«
és lakatos műhelyemet,

»

8
«

«

Abos József, Csíkszereda,

Háló, ebódlö és iroda berendezések

— A asőgödl határban talált hullának
megállapították a aaemélyaaonoaaégát. Mult
aaámunkban jelentettük, hogy a cslkBaentklráiyl csendőrség Ztfgöd határában egy oaaláanak Indult férfi
hulláját találta meg. Megállapították; bogy a holtteBt
Saabé Barabáa karcafalvl lakÓBaal azonos.
— Tájékoatatásul közöljük aaokka), akiknek aa államtól követeléaük van, hogy a törlesztési pénztár azon felhlváaa, bogy követeléaelket
bejelentsék, egyelőre csak aaon tényleges szolgálatban
levő köaalkalmazottakra vonatkoalk, akiknek 1931 évi
december 31 előtti hátrálékalk vannak. A nyugdíjasok,
hadirokkantak éa öavegyek kl nemfizetett nyugdijaira
még nlnca intézkedés. Ezek tehát ne fáradjanak a
pénzügylgazgatózághos. Amikor ezen követeléaek bejelentésére IB aor kerül, akkor flgyelmeatetnl fogjuk
arra aa érdekelteket
— Lopáaok. Vizol Gergely aaárhegyl lakóa
ablakán lameretlen tettesek behatoltak lakásába és
8 eaer lej kéaapénsét ellopták.
— Elekes látván gyergyóqjfalvi lakóétól, amint
mult aaámunkban megírtak, élelmiszert éa ruhanemOt
loptak. A csendőrség a tetteat Deák Sándor odavaló
lakés aaemélyében elfogta.
— Gyermektragédia. Vargvaa Sándor gyergyóalfalvl gaada pincéjébe a aok eaőaés következtében
vla fakadt Amig a szülők a kertbea dolgoztak 8 évea
Azau nevü kislányok beleesett a pincébe éa belefalladt a vlabe.

Publicaţiune.

La gimnaziul »Petru-Rareş" din Micrcurea-Ciuc
se primesc înscrieri în cl. I. şi rcînscrieri în cl. 11., III.
şi IV. până la data de 31 August 1933.
Examenul de admitere se va ţine în zilele dela
1—4 Septemvrie a. c.
Se primesc înscrieri şi la sec|ia maghiara.

Director, Sp. Tudor.
Nr. 633
30 Iulie 1933.

Publicaţiune.
La gimnaziul »Petru-Rareş« din Miercurea-Ciucului se primesc până la 1 Septemvrie a. c. oferte pentru
procurarea următoarelor alimente (separat):
1. Carne.
2. Pâine.
3. Coloniale.
4. Brânzeturi.
5. Lapte.
Director, Sp. Tudor.

Könyvkötészeti munkákat
a legaaebb éa legtartóaabb
kivitelben a legjutányoaabb
á r a k m e l l e t t eaakóaöl a

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda.
Vifefcft.

Bttlyoa Uas&llitfttt í i t k k i l
besiereahetök:

Nagy G. Jószef asztalosnál, Zsögöd.
Hogfelelő biztosíték mellett részletflialésra la.

I
I

•

Jegyző urak figyelmébe! A 8 as számú
földadó-kivetési lajstrom átdolgozását, a legutóbbi miniszteri rendelet értelmében jutányosán vállalom. Cim a kiadóban.
a-i

MODELL KALAPOK
tia naponként a j formák oloaó
árba», m . * r t « 3 K l a t b . « t ö ] c

VKNCZEL T A N Á R N É N Á L
g

Ugyanott kéaiülnek mlndeanemű mól kalapok elaörendü
anyag hoaaaadáaával. Kstapak
MaMUttta a legrövidebb Idő alatt.
Calkaierada, I. O. B r i t l u i (Qlmmázlum)-uooa 111. ••., a M r h i s kóaelébea.
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