
JÍV. Csíkszereda, 1942 J»nuár~18. ~ 3: aaáa T 

Felalíi kiadó : 
,),.-. VÁKÁH b A J 0 fci  N ii 

Eláfizotéal  ár : 
£ge«« évr« . Pengi 6.— Negyedé-ír» Pengi 1 50 
félin»  . . . » 3 . — Példányonkénti ára U Mlér 

Salfíldn  agy *»»c 12 Pengi 
Megjelenik minden vasárnap 

Hyljitáíl kOsiaméaysl' "crosaiiii 1 Pengi 
tCÍSlírttok ««<Ti «<! AtB! k ?ltSM. 

R1H«<»«1 r\ .«fnjíiuöhfcau  «iÍBltW»l, 
Kiadóhivatal: Cilksioreda, Apafi  Mlhály-nooa 15 az. 

?íi»Hí.siíikMité 
R É S Z E G H GYŐZŐ 

Komoly farsangot. 
A háború áii az egész vonalon. A vigasá 

/ok idojcnak is ehez keli szabnia magat^rtasá'. 
Nem lehat azt elképzelni, hogy mia'ats a nem 
?et egyik fele  a jobb magyar jövő reményiben 

emanyen vérzik, azalatt idehaza taucos viga 
iozásokai, indusunk Nem iiíik ez az időkhöz. 

Valamikor ez igy ment. A nt sik viltighá 
ború idején, megbotrankoz'ató módon hangosak 
voltak a front  mögötti részek. A hedimillio sos, 
a konjuktura lovag, az egész hátsó rolliadau 
úszott az ejjeii tokáiok köonytl levegőjűben. 
Betegesen mulatós voií az akkori vuág. 

Azóta sok minden ienyegnsen megváltozotí. 
Más lett a harcra való feikeszülesnek  egész 
megépítése. Egy öntndaios, küzdesre termett 
nemzedek vette kezebe sorsának intézését. Ez 
a nemzedék szívesen vállal a nemzet jövőjének 
biztosításáért minden áldozatot Lá'juk azt a 
lendületet, amellyel maga alá gytln a lehetet-
len' is. Vérzik, eletét adja, dibdalmasan mene 
tel a győzelem felé.  A Síörayli télben cöak 
agy mini az afrikai  forroaágbau  megingaihatatr 
üduI alija a iegadazabD rohamokat. ÉrtUnü, a 

jövőart.... 
N j m hiszem akadna, akí ilyeu körü'né-

iyek közölt helyesnek. taiálja a hangos viga-
dozaaokat. Az egasz magyar társadalom is igy 
arzi azt, amikor „néma bálokat rendez es 
mindenképpen iehaikiija muiotozó kedvét. Vsn-
a..k ugyan még, akiket robbanásig hevítenek 
,z úgynevezett társ idaimi kötelezettségek. Da 
u-gia hisszüií, h igy mindenki fcgyeimozait 

agyar kötelességgel jobb belátásra jut. Min-
,i kiliön figyelmeztetés  nélkül rájön arra, 
:y az idók más tempót parancsolnak. A pél-

mutató, a közösségért áldozni tudó, az egy 
3 kezét szeretettel megfogó  uj magyar életre 
o felkészülés  kidob magából minden káros 
fölösleges  mulatni vágyó könnyelműséget. 

Végeredményben háború van.Hangoztatjuk, 
^y ebben a heiyzetben senkinek nem lehet 
,rán eleíe. Egy pillanatig sem. Mindenki a 
;izet küzdelmének katonája. Abban teljesi 

kell a posztot, váliainia kelt az áldozatot, 
n pedig uz eleő azâmu feiadttt,  hogy min-
magyar adja le fölöslegét,  a nélkülöző 

^yar testvére számára. 
A hangos vacsoráknak, a báloknak, a mulat-
tnak fölöslegeit  az annyira fontos  egyen 

uak nagy nemzetvédelmébe kel! belektp 
A szerény, legutolsó lehetőségig rtdu 

eletet diktálja a magyar becsület. Nemcsak 
eles beosztás gazdálkodási Kényszere miatt, 
m a lelkek nyugalmanak biztosítása, a 

>s háborús sors egyforma  vállalásának kife-
sre juttatása miatt ia. 
Nagy doiog, amit, mondunk. Világosabban 
it megismételjük. Egy haborunak minden 
íruságát, veszélyét éa megpróbáltatását 

- mán kell vállalnia a nemzet minden fiának, 
szabad egy háborút viselő, hadigazdálko 

i beállított társadalomban előfordulni  annak, 
amíg egyik hősi haiált hai, amíg a másik 

m agyon, vagy drótakadályok előtt vívja 
usáját, amig a harmadik becsületesen 

>hezi a beoszrásos élet kényszerét, addig 
-o, akinek a végaélküli vacsorák bősege 
gaságoa farsangja  jut a háború kockáza-

Gondolkozzuük caak rajta. A roaaz példa 
'em volt építő, de ilyenkor egyenesen 

: 'oló. Háború van. Társadalmi életünk min-
- rétegeben haláloa komolysággal tudomásul 

k venni est a kellemetlenkedő csekélységet. 

Alkalmazkodni kell hoz?á, mert ezt á háborút 
meg keli nyerni. A küzdtem pedig emberfeletti. 
Ha a nemset minden tpgi» nem viszi abba bele 
»géfz  lelkét, öntudatát, ' -mondását és á'dozatá% 
akkor baj van. 

Ezért fijíyelmezteijUK  társadalmunkat, hogy 
a komoly, neh** időkhöz mérje* a farsangját. 

C íkváraegye kHr* - itatási Meofaág:) 
Dizaí d . fó;?pá3  «laSsi-.te sin. 1942. jmur.r 10-'o 
>i est tartott. A? a'iopát tá' o I 'í.-b ti jtleriéa-".'; L;<tár 
Q«zs dr. várnagy.-! főj'-gvzó  olvasta fel.  Mirder, ma*-
on md, pimiesság ur i lo lií éa komo'y munka foi  .ik. 

Q diy dr. vérmejvM t pzti t(orvos  jMeptéfében 
m?,";éí;pp!to!la, hogy n vármegye egé6Z?ógt;gyl helyzete 
' 6dv ző. 

Vitéz NyrgeaGiU'a p níligyi^RZíató mrgíliapi-
tpífa.  logv t-a (déklvetesel iniGden fonnlcn  befejeződ 

Az sdéfíkiipyvek  lezárás előtt állanak. Ji'őbm 
már jnniu* havában minder-U pontosan tudal fitgja, 
ha?v menTiyi a* e'íirt f.dója 

Az rdívb'h j'Ar.ok serén beM»on\o-odott, hogy a 
•reeve IsVóssé.g:. fl^etőtfpe-  én sd flí<*téti  köteiezett-
- 'tát fellnmer-jfre  ir.élté-in t. j-»siti A« elö'ránvzott adók 
85 százaié!.át forrc  yabb véjieh-.táa nASfcÖ  fi  --ették be. 
A-verésre, tős érv-ri'-s Htf.y.  s-re sem ktröit sor p-diif 
ed ók cim'-B 3 mi Mó 852 pergő fizeUtt  be r vármejjyf 
aVÓPséea tz é lfmp  ca-érha Ez otlvül 'orps míedft 

ciméü befolyt  1 mfüló  734 <z-r 413 Pergő, jaiemző 
z is, bogy forgalmiadé  fií-'ténérp  sem :%erf-  serki hfila 

d l-o' vagy részletezést, 1 K'ékétből cak 219 r-z?r 
443 P rsrő vo't s bevitel, r pzemb t'inően keves li!i> 
«-föíg.-lom  ika, bogy Erdé.y «eriiislén mi-g cem iu-

nu"'í tn«5r az infjatiíinforgslom.  A kijrntl edéforfa'oií)  is 
esí kély, mert a ĝ pVcc«lfe  (''lenlőí részét loáiütoKák. 
A románok é'tai e'őiráryzo't hé-rülékoiból, fáge-6  er-
d*Wt «'«üimo'ésra s íruiS évben befejt  1 mii ló 71 
fer  881 P ngó. Ez--fc  » scâmezotd pdí-to' bi> o yit'ák: 

C-iiiVátm"'. V»* széke'y népe bugífi  celekedetnek te-rin i ez Rdéfij-tést. 
Vitéz B tkó Gábor áUsmtpüészf-ii  tacác os ismír-

t í i, hogy a mnit evrs l őirácyzot! mu-ké.'atokat t vé-

Bosln Imre mezőgaad ságl felügyeiő  jalentése 
«orán tnsgállapltja: ea ein-nit gazdasági év végered-
mény b"n t ess'e-égtrel záru't, m^rt a termés minnyi-
gagllojj éK mlnőfiéíi'eg  egyer'nt a vérs^osá^oii jóval 
a'u'1 maradt. A mult évben 135 bikát reit.-k ne. 

M k'ó« G rgely tanfelöeyr  ő jöleDitcéVői kiderti', 
hogv C iívíf'?!"gye  t<rB!et'r- 117 A'l-m! ÍPÍO'P. m'dö 
d k 441 tanerővel. A tanírői lü.lií 168 férfi  éa 273 nő 
N'gyvenöt felek»ze(i  iskolán-íl 111 canltó ^&i s fca!-
mizva: 51 férfi  és 60 rő. 

A tanfcöíeifaeb  ló'síéms: 25128, számuk nttrzetí-
> Ezerint igy o z'ik i f f :  21 847 mery.r és 3 281 
romién. C'ikmttdszentcn 197 s*f.  ő a.'Iíiml isiola f"laili 
táfíit  keríR a kormánytól. A kert M-o'a fölállítását  m».r 
m'-g is pdták egv tanorővel. A vármegye ierül<»tén 2 
t^ccnclslo'a éa 2 tanonctstfolyam  müf/ödik  kíoíégi'0 
eredméníyoi. 

A negyedik hónap óta szervezés alatt álló is o'âţ 
k'v'Vi n pcevfilés  órtá'-l ' ^ 'ssikíl b:! d c'-'j i Hé. 
D'cereb'r hé fo'y  m4n 57 köí^ gben 75 ismeretter-
jesztő tanfolyamot  tartottak. 

Az ISíO'ánMviiil népn-jvelés ntunkéjávaí kr.pc«o-
Intoean » t»of"lflíyelő  örönimri ji ientetlu be, hogy 118 
népköpyv ér a'cpja msgérk'zett n vármegyébe. 

Botár B la árvaszéki e'nők részletes jelentésben 
tájékoztatja a közigazgatási bizottságot, bogy az árva 
pénztár már s-ját erejéből tudja teljesíteni a rábáru'é 
anyagi feladatokat. 

Szabó vármegvei főá!'atorvos  szerint a vármegye 
állategészségügye teljesen ileiégltő. E<y< dtíll aggaszio 
je'ensée a métely, amelyben már az o'tmentl vadnyu-
lak is tömegesen hullnak el. OiWárraaíyéhen 154 
»í«r drb juhoí taria-ínk nvllván. Ezzel szemben n gaz-
dák c>ab 87 ezer drb „DistolM vettek igénybe. 

Gál Károly dr. l-gyészségl elnök jelenti, bogy 164 
letartóztatott van a fogházban. 

Ez erdőfelügyelő  jalertégéhől kiderül, hogy Csík 
terültén 3300 hold kopár terület megkötésre, asonnall 
fásításra  scorni. A sürgős fásításhoz  10 millió cseme-
tére van szükség. 

A vármegye 81 csemetekertjében öasz^asn 41 
millió csemr-te van. 

Gél Józaef  dr. vármegyei tlazti főügyész  év végi 
jalentéaa Borán részletes jelortést terjeszt elő a perek 

.állásáról. Innen tudjuk meg, bogy a „Csiki SfőStes  Bolt" 
alku Kovács Balázs kiiaüoltatázi eíjsiást inditott. 

C-iî c-icsó f.  öz'íég egyik peravel kapcsolatosan Gál 
Hr tisz-i fői'gyC'Sz  részletesen lamerteíta VorzBák Láazió 
volt cslct-ái román, jelenleg koiozsvármegyei magyar 
állami tanító szerepét éa eljárás t. Vorzsák román idő 
a'att egyldőben ' Olt Csicsó «-özség állami iskolai igac-
;aféj>  és kinevezett bir^js. Utóbbi minőségben a köz-
ség 'u^jdoant képező Hargita fürdőt  berbeadta Ciocan 
Mrh dt C'ii ms-d falvi  görögkeleti papnak, akitő. albér-
l-rb* vette eB kezelte 3 «v»n keresztül. Végül 125 ezer 
lej béröppgeggíi! sdós mi r .di A m«gkárosliott közBeg 
í-nnik Idej n bűnvádi föijalentéat  ioU Vorzsáit ellen, 
d < az fúj  ér ás t a birósag megBiünteite. Moat polgári 
uion keres igazságot. 

— Jellemző trre ez emberre — folytatta  a tiaztl 
fíasy'Hr  —, hogv politikai vonalon szbkadutlanul együtt 
dolgozott a hirh- d. síabadsivli román kormányok em-
bereivé-!. Es ez ember ma is jó) javadalmazott állami 
Mlósbao ül, húzza a nagy flíutéat  a magyar államtól, 
ame'y o'!en 22 esíwudőn keresztül harcolt. 

Gál Karo v dr. ügyé-zségi elnök réBzietea felvilá-
eoeitMt ad a Vorzsák-ngyben. I ímerteti, hogy az ügyész-
ség Hnoak id fjén  b itien vascyoi':ezeléa miatt vádat 
erceit Vo'esák e'lcn, de a tc-rvsavasak elévüléa címen 
mejazSoteite ellene a? -Ijárist. Líhetstlenségaek tartja, 
hoify  ez ac ember állami állasban maradhasson. 

A kiizî azgatftBi  bizo-tság pgybeh <ngzó véleménye, 
bog" ea 3"«től a ,remetei tői meg ke l takari.anl a ma-
gyar közéletet. 

Lá'íl^ D'zső dr. főlspáa  kéri a bizottság tagjait 
hogy miiden üasonla esetei hozzanak tudomás ára. 

Végül Pá' Gibor dr. országgyűlési képviselő ja-
v soljn, hogy a kosIg-Egstánl bizottság as előadók 
jelentéseit a jivő'na soiszoroittaa s a gyűlés meg-
hívóival eşţyszeir.s kü.'djek m-eg a tagoknak. 

A ja^aaíatot elvben elfogadják. 

Tusnádfürdő, 
Csodálatoa szio^érb-n ott fekszik  Tumádfflrdő, 

rnlBf  így elérvu í. Tu ajdoaosal Kozmáa, L^zirfalva, 
Tussád, Verebes. Mi.-<d a négy t özség az adott körül-
•ri'ayoLhe» képost amaikedstt goodo kozá-u, szép muliu ; 
mindannyian büszké!k»d Jetnek u»y a mnlir.kban, mint 
a je'enhen Elváló f'rflafckal,  akik országos viszony-
latban ls kiemelkedő szerepet töltöttek be a töltenek 
b1; ma is. 

ÉS :nAgia nem S^adt ÍS sokból bár csak egy, aki 
Tusnádfiirdőr-i  telepedett volna le R ott a kesébe vette 
volna as irányítást, smnt jó gazda szokta a birtokát. 
Ott áll évilzedsk éts a leégett kurssaion, aisci a négy 
k-isséguek «-gyatiea egy oiy birtokosa sem, aki azt, ha 
•z övé tstt volna, a saját belsején Igy évtizedeken át 
tűrte vo'nt, amint mond»ni szoktáí, világcsufjául.  Nem 
akar ez s^amrahányás lenni, csak mint tényt azögrxem le. 

I ţ̂ zi, I OÍV a f'irdássövetkezet  kibérelte, az ia igaz, 
boţy a miut hallom, a bérlatat egyenesen nem igen 
fi  vette, amiért a községek jogosan-e, jogta!acu1-e állan-
dóan s.u?o ód-ék. L'gyen igasuk, nem kapták a bért, 
d> ke.p'ak n helyett más címeken POR pénzt a lakósok, 
d cső'éget hírnevet a kcz£eg!'k. U óvegra egy század-
dal ez fiit  egv ziomb̂ fci  a víz res terület volt, amit 3 
•-«léke'y g-i?da î en kevésre értekei « mint használatlan 
* rü'et°t megveti. Ma azoehan Tű'nádfl'rdő  milliókat 

ér, amit a sznvettrez^toek, főleg  a vlilatu': jdonosoknzk 
köszönhet, akik mindannyian nagy összegeket fektettek 
b9, épp«n ezért a ké'zlégek nyertek, ű'jött az Ideje, 
hogy koroo'y érdeklődéssel forduljanak  a fnrdő  felé  a 
annak Irányításába tevőlegeaen is igyekezzenek befolyást 
gyakorolni. 

Nagyon aok mego'dá^ra váró feladat  előtt áll a 
fürdő  Nem sokára a szövetkezetnek bérleti ideje !e jár. 
Ujabb és ujabb adottságok bukkana* elő, smlket szük-
séges volna Lihaszuálnnnk. E<yet sohs se felejtsünk  el, 
hogy elsősorban aaját magunk erejére támaszkodhatunk. 

Hagy mernylre van ez lgv elég jó pé!da vo't rá 
a nyári autóbuszjárat, amelv TusnádfÜrdőt  te'jeaen 
ki semmifte  Higy K<«ţmA tói napoaklct egy au'óbusz 
miért ne járhatott voina Tumádfárdőig,  hisz néhány 
küóméterről van szó, ma u éríhetetlen, holott az i le-
tékes tényezők ismételten mindent elkövettek. A für-
dőt e miatt a cilkiak alig látogathatták. 

A négy tu'ajdonos fcSzség  az egybázközBéget la 
beszervezhetné, bogy legyen eţy állandó papja, aki 
egyben a szükség esetén fürdőigazgató  la lehetne, igy 
volna egy állardó ott lakó embere, aki nem caak lelki-
ekben, da anyaglakban ia atyja lenne a fürdőnek. 

Szóké  Mihály. 



S-ltr oldal. 

Csíkszereda város tanácsüléséből. 
Csíkszereda város képviBílóteetttlete Baáu 0 ró 

polgármester elnökletével 1942 Janár hó 18 án gyűlési 
tar oit. A tanácsülés klegéeai lelte • községi kötelékbe 
való felvételi  dijak megállapításáról uélé saabály-
rend«letet; ei állnml elemi likolának, valamint • N*p-
müvelézi B soltságnak magsaavaaaa a téli IBzfa  izük 
ségleiét; a piac) hílypénassedók jutalékát felemeli  12 
siáealékr»; aa Iparos tano-clakola 1942 évi kö tsng 
velísát 2043 P. bevétel 4043 P. kiadia, tehát 1692 P. 
hiánnyal e.fogadja  aaaal, hogy a hiányt áliamsege.ybó. 
fod  isik; a töiió és nemlgondoaó réaaére való hozzá-
járulást 300—300 Pengőben állapítja meg. 

A tanács eiután a tanitéképső építésébe* való 
telekboaaáj árulás Ügyét tárgyalta. — O vaséinkat már 
erről a kérdésről mult uámuikban tajékoalattuk. A 
cílii róm. kath tanltóképiöi Cslksaeredában kell fel-
építeni. Mindenképpen a város érdeke. Síért a leg-
mesBi bbmenó á'dosatra kéBssn hajlandó a vároa meg-
felelő  telekkel hosaájárulni a tanítóké piő latéaet épltó-
Bé'nes. A képviselőtestület egyhangú hatéroaatfal  tette 
magáévá as ügyet és saavaats meg aa erra vonatkoaó 
határozatot, amely sseiint a város a Baentlélek-nccában 
f*kvő  B-cze Antal-féle  kert mögötti résseu, a Nagy 
Iitván-fdle  éa a saomsaédos telkekből, siabadkéabÓl, 
vagy kisajátítás uHán megsaerec 6129 négysaögméter 
terfclotet  29 ecer Pengő értékben s aat átadja aa újon-
nan építendő tanítóképző céljára. 

Biael a lépéssel már egisaen komo'yan elindul a 
tanitóképső olyan se kint, aa bent sona a végleges 
otthon megoldása felé. 

A továbbiak során a tanács saintéa egyhangúan 
szavazta meg aa uj állsml lekola épltésébea való telek-
bozzájárulázt Is. Amint már Ismertettük, eat a telket a 
város a törvényesékkel saemben megnyitandó nj ntnak 
a gyakorlótérbe való torkolatánál saeral meg es bocsátja 
aa uj a'.emi lakol i építésének céljára. 

Hossias vitát folytatott  a tanács B sporttelep el-
helyezésének kérdése körül. Amint a köivéleményünk 
előtt Umeretes felvetődött  a sporttelepnek a Buta-fenyő 
előtti gyönyörű térségen való elhelyeaése. Nagy több-
Bégben eat akarja a város egéss sporttársad «Ima. Hi-
saen a mindenki előtt Ismeretes nj vároa rendeaesl 
tarvek sserlnt, most a Szentlélek-ucca derekán felépí-
tendő tanítóképzővel, később aa e.őtte fekvő  Bmesé-
kért megnyitásával ÉB Bnnak térré való kizépseaével 
BB égess vároa valósággal kilendül a Saentlélek-ncc* 
tetejére és azzal a Sutába tervezett sporttelep Is bát-
ran mondhatjuk köael kerül a vároa köspontjáboi. 

A tanács végül is nsgy többséggel elhatározta, 
bogy a váro*l sporttelep elhílyeaésére legalkalmasabb-
nak a Butafenyőt  látja a eit ajánlja a Sportsaövetség-
nek Is. Felkéri a polgármester urat, hogy a Bportaaö-
vstséggel ÖBsaeköttetéBt kereBve, eat aa ügyet tmatázaa 
és kérje a ssüvetaégi hoaaálárulás megszavazásának 
feifdggeaatéait  és eltolását későbbi Időre. 

A városias kialakításra saánt terül41 határait a 
kövatkesSképpan állspl'otta meg a tanáé": Csiktaploc», 
Somlyó határa — aa O t hld—Zs'ígödf  rdő—asögödl 
Buszgyártól veiatő dhió uton a köatemető melletti 
dombvonu'at. 

Karsav Sándor dr. törv. elnök tanáestsg a som'yói 
borvla aaállltáaa körüli aavarokat, közegészségügyi kí-
vánni valókat; a villanyunknak a villanytelep ügyének 
rendeaését; a városi gyalogjárók kiépítésének sürgős-
ségét t^tte pzóvá. N m vitás, hogy a somlyói borda 
kutat kl kíll emelni e hagyatottságából. J .vasolta, hogv 
a város Igyekesaen bérletébe rz reanl a kntat éa ennek 
megfelelően  a BBÜkséges üzleti befektetéssel  eltüntetni 
a mai (avarokat. 

M nden félreértést  megelőzve, Dr. Kirsay Sándor 
tanácstag a villanyunkra vonatkozó feissóla^sával  nem 
a vll suytelep Igazgatási rész 4t kifogásolta.  Bgvtiirüen 
megállapította, hogy a villantunk rossz és a mai t°lrp 
nem képes e'lálnt a ziükség'etet. E < ped!g igaa É i as 
1B IgaB, hogy ezen segíteni kell. A felsaólaláa  lényege 
az volt, hogv mindenképpen megoldást kell találni. Azt 
mindenki tudja, hogy a telep sa°mé!yaete emberfeletti 
muaíát végez, hogy a helyzetet megmentse. Éppsn 
arról volt sió. hogy a városnak biztosítani kell a aa-
vatUlan viilanyszolgáitatását, a villanytelep kibőví-
tésivel. 

Száza G=»rő polgármester felvilágosításképpen  Is-
mertette a helyzetet. A váron hosszú évek óta látja a 
villanytelep gépeintk kimerülését, Már a román Idők-
ben felmerült  a bővítés szüksége. N <m volt péns. A 
visszatérés óta p?dlg szintén meg'ndult a kérdés meg 
o dósára vonatkosó munka. Ba aaooban a különböző 
neháaségek miatt a legnehezebben alakul. 

Aa üléa általában a legbebatóbban, a tagok nagy 
érdeklődése mellett igyokeBett megtárgyalni a város 
jövőjenek, fejlődésének  minden lehetőségit. Rmbb szol-
gálatot tesa sz, aki a tanácsülés hangulatát tudatosan 
vagy ostobaságból félremagyaráana,  abba kötekedő vagy 
gáncsoskodó magatartáat magyarán. 

Magyar csillagok. 
Nádaady Tamás (1408-1562) 880 éve már, 

hogy meghalt ea a nagy magyar, tki a török nralom 
Rlavt annyi magyarnak volt menedékvára, mint Fráter 
Györgyön és Z lnyl M klóson kívül senki. 

B ŐBBÖr Horvátor»ság bánja, utána Ferdlaár d király 
éa Z  >polyal Jinos király versengenek érte. Végül is 
Ferdinánd mellé áll, mert Zlpolyel a „Jövőkkel cimbo-
rál". ö leás aa onság nádora. Ebben a méltóságában 
nem egyezer megmutatta Baemélyeo, óbb- és Jellembeli 
kiválóságát. 
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Bolognába, Hóméban tanul. Bmne jelentkezik 
ebben aa Időben te jes Ssaehangban a magyar és nyu 
zaü kultura: Nyugodt, magán mlndankor uralkodó ter-
méssel, étel-, Italban mértékletes. Bs mind olass sio-
cás nyomán vert gyökeret és uralkodott aa akkori elő-
toló magyarok közölt. — Nauik az lsiákosság csak 
később: német és lengyel htiaara kezd a főurak  között 
elterjedni. — Nádaady retlenheteüen bátorsaggal meg 
áldott magyar. Mint horvát bán mindig Baemélyeeen 
vess réBBt a harcokban. A bosnyák vegeken maga épít 
egy várat, Baját tervel szerint. B Jel-nappal dolgozik 
rajta, hányja a földet,  dingetl a deeakák közé, mindi* 
céezen, ha közben aa ellenség, a török meg-.émadns, 
Isten segítségével vlssaaverje. Nipjal folytonos  munka 
oan telnek el. Ninca mnnka, amelynek elvégzését ne 
vállalná, hz érteimét látja és nugyar haaájánat eaáltai 
baunáihat. B mert ennyire zzareile haaajat, mindenkit, 
SBegényt és gasdagot megbecsült, aki a hasáért lelke-
sedett, becsületesen dolgoaott. 

Hígy a nsgr birtokot mensylra fellehet  hasanálnl 
a lakózság javara, erre Nadaady kanlasai hatalmat 
nagybirtoka legjobb bizonyíték. 

Ugyanis a török uralom eredménye az lett, hogy 
a magyar nép napról-napra pnsa'.u t. Bzrével azáliltott» 
a török a rabazoigát a kouBtautinapo yi vásárokra. Egy-
kori leírások sserlnt Kis Ázsia teie voit magyar rab-
szolgákkal éa rabszolganőkkel. Nemcsak hadifoglyok 
voltak esek, a török tömegeaen hajtotta a fo  dalvelő 
iakósságoi is, különösen a gyermekeket. A lakósság 
természetesen megpróbált mindent, hogy a törökök 
rabszolgaságától megmenekülhessen. Tnokban B daiybe, 
Fráter György védő hitalma alá vagy máa végvárba 
menekült. I yen menedékhelyük voli Nádaady nagyhír 
toka la. A cor véNivataral eiől nemesek és jobbágyok 
tömegesen manezü.tek védőszárnyai alá a ő a magyar 
leatvareket t şalvari biz ltommal fogadta.  A z árváknak 
atyja lesz, nevelteti őzet. 0 a végeken Fordinând leg-
jobb pajisi. A aaagéayehh embarjk számara mind g 
nyitva tartotta éléstáréit. Jobbágyot elnyomásával ellen-
aegel BO&aaem vádolhatták. Baenkeaőieg Fa eságéaek, 
K«nizzai Orsolyának kötelességévé teszi, bojy nsgy-
nójkben a asjgenyeket haiaatavaból jál tansa. N p t 
haderejével védi a tűrök és beltó ellenseg e.Ien, hogy 
mindenki békeségben vegeshease a mlodannapi kenyér 
megtsarsézeert vegzett munkáját. 

Polliikat tevékenységinek Irányvonalai Is rokon-
szenvesek. Magatarta szüntetni a H «bsbnrgok mód ázl 
jogát a magyar trónon. Főcélja, higy Ferdinánd halála 
mán a magvar királyt mindig a migyarnep körebői 
válaBBtjáz. Ha még továbn él kereaaiül la viazl F >rdi-
oáaddai aaemoen e vnaaaiáii elv ervanyesüléséi. Baban 
aa Időben ő a iegnegyobb politikai egyéniség. Áíando 
tárgyaláii készségével, n>ugodt, óvatos meraeaieievei 
nemzetünk hzjójai aok örvény mellett veaette el sér-
tetlenül. 

Siha nem lanktdi művelőd isi érd ̂ klődése: Bzám-
talan iskolát, nyomdái e pitetett, aaerveaett. Feleségi vei 
váltott levelel Irodalmi es müvelődea t r.enetl asempoet 
hol értekesek. Bz-p magyar nye'Vtn Ír és beszii. B<t 
követeli meg parifjgottjhl;ól  la. Megfeddi  mlndaaokai, 
kik nem taiuleak meg szepen magyarul Írni, olvasni 
es besseinl. 

E{yzzó»al: minden caelekedstében elsősorban 
magyar voit. M <ltó, hogy a magyar égr-n ragyogjon. 

Hizott sertesek 
Amenny re nem vagyok híve egy köaponti mod in 

baron fl  enyai z lés letealléüenek, annyira kívánom ent 
a Bt r.ezeknél. 

Ndin szorul magyarázatra, mit Jelent a báatartáB 
réaaére egy 160—180 tgr.-os szakszerűen klhlzott ser-
tés. ShiiB p id g zöa lyen eltudunk jutni a követk«ső 
módon. Aa újságokból ngy erteBÜltem, bogy a N p 
OS Családvédelmi a'epnaü tekintélyes mennyiségű p ÍUK 
áll rendeikeaéBT* T •hát ml miatt állandóan el kellett 
maradnia aok mit dinnek moat meg van. 

A város alkalmas területén, mondjuk a H>gy-
ucca külső résflén  megvásárolni egy 1 fcat.  ho d terű 
teiet. Erre Bzakszerü, e mellett egyuzerH hizlalda epl 
tendő, egy munkás lakással' takarmány előkész"'ő bs 
lylseggel. A b-fo<adó  képeBsége legyen most 800 dr-j 
sertés réBaére. Má'C ustót ju luslg es auguss ns.ói d<-
cimbirlg öibiaaen 600 drb. ki volna hizlalható. 

Etykorn sertés valamely nradalomból egy tömeg-
ben volna beezerezhetó, hasoniélag a BzüCBBges ta-
karmány is vagontételben. A hizlalda mellett legyen 
egy daráló gép, egy burgonya pároló. 

A BBaksaerÜ veaetes blztozitBná, hogy a sertések 
semmit nem pocsékolnak el takarmányból, az eiet is 
ki lenne huználva, m*rt nem keílene félhliottan  le-
vágni, a mi nemzétgezdaeágl BBempontból is fontos. 

A pénaalapkeae)őségé ana rászorult családoknak, 
de saját p^naűkért esetleg másoknak 1B késs hízókat 
adni). A visssatéritéB réBSletekben történhetné. Amikor 
an illető a sertóit átvesal leméretik éB ára megaza-
ballt a szerint amennyibe a hhhaldának került. H< 
esetleg réssletekben előre többet flaetett  vo na valaki 
be, a fölös  péna vlsszetérlttetik éB megfordítva. 

A blalalások általában száp eredményei Bsoktak 
Járni. M« már a betegsógektől nem kell felni,  állator-
vosi tudomány ancylra fejlett,  hogy Bsabályeierü hls 
laiás mellett roHsabb esetben Is 1—2°/c elhull ásnál 
többre nem aaámlthatnak. 

Bgy BsakBBerü hlalalda felállítása  kösvetlen a 
város mellett oktatási szempontból la li'ánatos. Hi-
mnroaan rá Jönnének aa érdekeltek, bogy bizony aok 
hiba történik nálunk a szokásos hlalaiás mellett. A 
blalalás veaetéséhea aionban feltétlen  b(e>Bleteasét 
ImoMtMs sglkaigei. Sstte Mihály. 

I . n á a 

A német gazda 
A magyar tudományos mezőgazdasági Indalom 

a német gazdát tarija mintaképnek a világ ÖBBZBB 
gazdái között és megállapítja, hogy tanítómestereink-
nek bátran vállalhatjuk őket, mert a müveit magyar 
gaadálkodás német mintán épült fel,  mivel a németek 
után folytatunk  nemesítő gazdálkodást, abrakos, latálés 
állattartást, va'amlnt üzemeink berendelésénél né-
met r,- ndsxírességet vettünk at. H doniéképpen szarvsa 
marbatenyssztésüoket átalakította a német tenyessár 
(< plrostarka boaybátl tájfajts).  Mindezeknél többet 
adóit nekünk Nametorsaág a mezőgazdasági kémia 
álial. 

Kétségtelen, bogy az uj mesőgazlaaágl kémia 
a Mőglinl Bgyetemrői Indult e' ,anaga T>aer profeaz-
»Bor kísérletei fo  ytán, de ott am mellette Bwify  báró 
nr, aki megfigyeléseivel  hozaájáru't a kémiai felfede-
zésekhez. Szintén magyar akaraterőnek és kitartásnak 
a bizonyítéka, hogy a legkitűnőbb bniát a magyar 
fdid  termi. Szskács Elemér volt aa, aki felhasználva 
a magytr égbaj at melegét és kedveső páratartalmát 
a legacéiosabb tuzát állította elő a világ őssaes busái 
kösött és ast tijia kiválasztás által bőtermővé tette. 
Bkkor lépett fnl  Hinkoczy Zoltán magyar vegyész, 
aki a buza scslcseágát jelentő elkór-tartalmát egy 
^z'iilemtB műtízerrel ki is mutatta. A kitűnő magyar 
buza miatt verhetetlenek a magyar molnárok és ezért 
a világos legelső Bad «pestnek a malomipara. 

Ami pedig BB ÜBemszerveBÓst és jóSBágberende 
aést illeti, abban is a msgyar jóaanság és lendület ért 
îeőaek colhoz. A német Irók fejedelme  Goethe adta 

fel  a tételt .Finst"-Jaban, amitor kijelenti, hogyha 
már minden tudományos kérdés meglenne fej>ve,  akkor 
ls még egy m"goldáera vár: a mezógaadaeáfl  kettőz 
szám tartás. 

Jön majd egy flital  ember, aki aat is megfejti, 
mondotta Giethn és az lesz m^jd a dottor a mezó-
ĝ izdftk  közOtt. Dr. O mándy János kamarai Igazgató 
ur oidotta me? a ketiősszámtartáa ta'ányát a mező-
gaad'BBgban Mtgyar O áron, mint Akadémiai tanár 
4B eeállal örö&re htl hatatlanná telte nevet a világ 
Öaszea gasdál e ő t. 

Akik Németország mezőgazdaságáról írnak ki-
emelik még a német nép szilárd bázisát alkotó po 
rotf,  bajor, eváb es szász kisbirtokosokat, akik f»l 
v.ikba bevitték a tuiura minden vívmányát anélkül, 
hogy es őal törzsökös erkölcsiket feladták  volna. 

Náunk p dlg ftluu  ez ősfoglalkoBásban  feltalál-
uk aa őüi szokásokat, ez Ó>ok b»szedfjrmáit  és gon 
doikoeáa módját, aa ód vuoletet éa az ütök harcoe 
erejét a gaadtlkodl emáarak acüos karjtoan. A ms-
«yar faj  adománya a termeszeiben élő emb^rn k meg 
fontoltsaga  éa nyugalma, am;ly tulajdoaságok a sze 
zey és magyar g*zdát a világ öaaaea gazdái föl  ) 
helyezik. 

N im^toraság nagyságát a látlfnadlumoi  junkerek 
szalas látóköre teremtette m^g, ameíy Bum»rzkal sí 
-liun tiltakozott az ellen, hoţy egy ^rdek koniclo v! 
láguraimat olndlká'jon mag&ntk m'.cd an öl vliagr^* 
felett.  Erejük ön ud ttár.4 acinbatt a magyar gaadak 
4B ssékelyek harci aziileon ébresztette a ném^tekc'. 
szá ia', hogy táa<orltbatatlannl hittek küídeiaaOkbeE 
m*gvsd*nl az «rnbdrl aznliem legnagyobb aikotáaá'.. 
amelyet Hun-G irmán kultnráaak neveanek a vllágtör 
tiOBlemben. 

Ennek a buituránRk a fundamentuma  a magyar 
m<|BŐgazdaaág okszerűsége, amelyet kiegezzlt a város-
-pi ő germánság hatalmasan fellett  gyáripara, amelv 
mind in hláiyt pótolni kópss, amit a jóiét es clvliiaácIO 
igényel. 

A székely nép Istenadta tehetségénél fogva  rent.' 
kívül n>gy érzéket tanúsít minden Ismeret megazer 
zésében éa velessűletett tulajdonságánál fogva  köny-
nyen elsa|átl ]a a gaidiaági >ndomány minden elméleti 
es gyakorlati vívmányát. Eiert van basánkban rend-
kívüli n«gy jövőjn a mezőgazdasági Érdekképvisele 
teknek. R ogeing termelő feladat  ver megoldásra. Kl 
önflson  szaVegyesületek, szövetkeaések toklntetebr j 
a némát gardáttói tényleg mesrzs álinak. Bankén 
hiányodon 8.jgit>ol a Mezőgazdasági k»marak iarij^> 
hivatásuknak és fp  n ebben rejlik a M-zógazdasáí 
kamarak jelentősege: na egyetemes, áitolanes mező 
gazdasági közérdekűi képviselni. 

A legbiztosabb nemzetvsgyon éB erőforrás:  *• 
mesőgozd^ság, a fö  d éa annak tú népe. Bz terme' 
a kenyeret éa adja a legtöbb katonát. Az ország 6C 
aaáza'ésa m zőgazda. H .aánk kivitelének 8fiszázaién» 
mezőgazdasági t rmék. Csak a többi 15*/, esik H: 
Iparra éa gyárakra, méglB a MsBŐgasdtsagi k«mars 
csak 1922-ben létesültek, a Kereskedelmi- és Ipark . 
marák pedig 1860 ben. A Mezőgazdasági kamarak cel). 
tehát a gaadaz kösösségének érdekelt ssolgálni, mlv 
távo'esvén a városoktól egyesülésre kevésbé kép°B«i 
şa rt a M-aőgazdazágf  kamara a gazdák érdekvedeir 
szerve. 

Ha felállítják  a Székelyföldi  MíBÓgazdaságl k> 
marát, hlssBÜk, bogy Ctlkszereda less a ssékhelys, e: 

sslr, mert a négy Bzékeiy várm-gve kőspontjáb» 
fekszik,  tehát a m<'ző(azdiBágl blao>tságl tagok a le> 
«önnyebben felkereshetik  negyed évenként tartani 
Tálasatmányl gyűlések alkalmából. 

Másodsaor, mert aa egyetlen saékely vármegv 
amelynek o'yan hatalmas vagyon áll rendelkeaéBér-, 
miata Magánjavak, amely jórésst mezőgaadaaágl, kn 
tnrálls célt szolgál. 

A BLII a futóhomok  és a vadvlaek évról-év-a 
kisebbednek, amióta ráépKtették a magyar Józanzá^t 
képvizelő Mesőgaadaaágl kamarát Dtllbabes Nagy-Ai-
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Mirványnál tartósabban • ssékely «iveibe véelt 
unoaí » nevét, aki fuiállltjs  a 8zekeiyf<jidi  Mizőgas-

isagl Kim arát a fád  tormő <rej *nc-k legfelső  határán, 
s'nol mejdóntbűtetlenüil áll őrt n székely gatds». 

Molnár  László. 

FALUSI PROBLÉMÁK 
„Miért nem fizetnek  adót az urak?" 

Xépi politikát folytat  Magyarország örökkévalóságá-
ygeUŐ, legnagyobb éa leghatalmasabb muokálója, a 

agyar Kormány. Ennek bizon itéka, hogy a Kultusz és 
tíílugyi Kormányok, egyik korszakalkotó — sokiizor más 

j.i «országokat is megelőző — törvényt a másik után al-
ak es alkotják, a magyar talu érdekében, anuak kultu-

. és szociális téren való emelésére. 
A Kormány nagyvonalú és örökértékü munkájának 

iga a Társadalomból is erős ösztönérzéseket vált ki. 
viiogy társadalom nem mindig találja el kezdeményezé-
sű azt az utat, amit ennek a nagyfontosságú  munkának 
úuyege megkívánna. 

Sok szó esik a falukutatásról.  Azonban — tisztelet 
rmes kivételeknek — sokszor ez nem más, mint a falu 
jukumainak keresése. 

Lényegében bármihez kezd a Társadalom a faluval 
.apcsolatban, egyet sohasem szabad elteledni, azt; hogy 
iák igaz szívvel és nemes telebaráti szívből fakadó  szóval 
iiet és szabad is, a taluhoz közeledni. Sziv nélkül, sze-
det nélkül, lelki melegség nélkül nincs eredmény. 

Aki talun él tudja, hogy a falu  szivének melegét nem 
.«kiüt erőszakolni és azt is tudja, hogy sokszor milyen egé-
ben egyszerű és magától értendő dolgok verhetnek éket 
aiu és várus közé falusi  és városi magyar közé sőt eok-

szor, löldmüves és tisztviselő közé, még falun  is. Ennek 
iokumentáiására felemlítem  az alábbi történetet. Tudjuk, j 
hogy ez adótizetés miiyen nehéz Ugye a falu  népének. Nem : 
»zért, mert nem akarja adóját megfizetni,  hanem azért, mert 
az adófizetés  körül sokszor homály s ismeretei vannak, 

így lelketlen kutmérgezük szándékosan, valótlan tényeket 
mondanak neki, télre vezetik. 

Egy alkalommal eljött hozzám egy öreg falusi  asz-
«7,ony és sok szóbeszéd között, mintha csak véletlenül 
euné, mpgkérdezte ! 

Miért nem fizetnek  adót az urak < 
Miból gondolja kedves Néni, hogy ez igy van t Kér-

lezem mosolyogva, bátorítóan. 
Hát kérem szépen, még egyetlen urat sem láttunk a 

zr-gbázára menni, adót fizetni. 
Jaj de jó, bogy szólt a kedves Néni — mondom én 

jókedvűen. Abban bizony szent igaza van, hogy mi sose 
:unk és nem is megyünk a Községházára adót fizetni, 

' azért mi is tizetünk adót. ha a falu  nem is látja, nem 
' tudja. Ugyanis Budapesten, ahonnan a fizetést  kapjuk, 
ezámitják mindnyájunk adóját hónapról hónapra s mikor 
'".zetésünket postára adják, már ebből „ki van fogva*  az 

, i. Hála Isten, hogy ez igy van, mert ezzel mi is, meg 
-gyzfi  ur is jól jár. Mi azért, mert nem kell a Község-
ire adót fizatni  járkálni fi  azért, mert velünk nincs fá-

lisaga. Es hát nem jó ez igy? 
De hogy nem kérem és hát igy van az urak adófi-

se ' Kérdezte a Néni álmélkodva. Egyszerre olyan lett, 
l aki súlyos tehertől szabadult meg. a. szeme, a szája 
- ugy Bzórta az örömet. Aztán búcsúzkodott és nagy 
dvvel elment. 

Mikor egyedül maradtam elgondolkoztam. Azt gondol-
, hogy vájjon mennyi ideig és mióta erjedt és forrt 
io a sok tiszta, becsületes talusi szivben ez a nehéz 
üy, az urak adót nemfizetésének  ügye, amig arra hatá-
a el valaki magát, hogy ezt megkérdezze. Es vaj on, 
-.ti '-«eszéltek eg.más között errfil  a nehéz ügyről ? El-

lám azt is, vájjon hány faluban  erjedhet a néma 
mögött ez az egyébként igen világos, tiszta dolog ? 1 

Kié a Magyar Állam ? 
Más alkalommal, más asszony jött el hozzám, hasonló 
tétlen" dologban felvilágosítást  kérni. Egy izben igen 

. pődtem, mikor az éu jó asszonyom, minden különösebb 
«ül kijelentette, hogy a .Magyar Állam csak a tiszt-
ié a falunak  semmi köze az AUamboz. Nem sokat 
Hzkodtam, csak emlékeztettem a közelmúltban történt 
«re, amikor a kárt hivatalosan felbecsülték  és az 
megsegítette a gazdákat. No látja éppen igy van, 

•z, vagy aszály, vagy tűzvész pusztít, a gazdák csak 
amhoz fordulnak  segítségért, mondom én az én asz-
ininak. Hát nehéz esztendőben ki engedi el az adót, 
olcsó vetőmagot, apaállatokat, stb. stb. Hátaz semmi 
•noe ? Ezt a talu nem számítja ? Es hát a talunak 

köze az Államhoz ? Mert látja kedves Néni a Magyar 
minden gyermekét egyformán  szereti, akár földműves, 
«ztviselfi  és ha egyformán  szereti, egyformán  is gon-
ii róluk. 

• olt falusi  asszony, aki még a tanitók természetbeni 
ói is felvilágosítást  kért, hogy vájjon nem ingyen 
• azt, a tanitó. 
Az ilyen érdeklődés, vagy ami ennél is rosszabb, 
.ál mögött, rendszerint a szándékos ékverés allattomos 
. a húzódik meg, amikor lelketlen szájak eltöltik a 
azzal, hogy a tisztviselők nem fizetne*  adót, fik  in-
ifik,  őket a tain adójából fizetik  vagy, hogy minden-

ngyen jutnak, stb. stb. 
A falu  lelkében lappangó ilyen hiedelmeken keresztül 

^könnyebben megbontani a falu  lelkiegyensulyát. 
Felbecsülhetetlen értékű erfi,  az ilyen hiedelmek és 

t-moi aknamunka ellen mindenkor a népművelési elő-
k *artása| Sok alkalom adódik, a népművelési előadá-

keresztül, tudattá érlelni a falu  lelkében ait a való-
ijngy a befizetett  adót mindenki ezerszeresen vissza-

^fj»  * Hagy» AUwtól aia formában,  olyanokban, » » • 

lyek nélkül élni sem lehet él azt ii, hogy a tisztviselő 
társadalom épp ugy, sfit  sokszor jobban vállalja a szent 
magyar életközösség terheit mint a fala  népe. 

Ha a falu  lelkébe veszi ezt az igazságot, nem lesz 
az az adótizetés számára és a konkolyhintfik  sem tudják 
őt, oly lelketlenül kihasználni pusztító céljaikra. 

Tanit az élet. 
Egyik napon hire kelt a faluban,  hogy a szoc. demok-

raták szervezkednek. Már helyiségük is van és tagjaik — 
a talu nincstelenjei — hetipénzt fizetnek.  A hírre nem szól-
tam egy szót sem. Következtek a népművelési előadások 
s amikor rám került a sor, két izben ismertettem a talu-
nak, hogy mit tett a Kormány az országért, a faluért,  rövid 
egy esztendfi  alatt. Az előadásnak volt egy kis eredménye, 
azt abból láttam, hogy a szoc. demokrata összejövetele1- et 
ugy eltujta a szél, mintha nem is lettek volna. Az élet 
megtanított ebből a kis esetből arra, hogy legtöbbször nem 
a lelki tévelygés, hanem a lelki tudatlanság viszi el a 
gyöngéket városon is falun  is a beosületes, hazasze ető 
tömegektől. 

Aki csiszolni akarja a falu  lelkét, a^oz az is hozzá 
tartozik, hogy adni kell a talunak p litikai tájékozottságot, 
mert csak akkor tud eleget tenni állampolgi kötelességének. 

A történethez persze, az is hozzátartozik, voltak akik 
politizálásnak vették munkámat, pedig ez nem volt az, ha-
nem aa élet mutatta uton való munkálkodás, nem volt po-
litizálás, hanem hazaszeretet. J. M. B. 

A Csíkszeredai Dal- és teegylet falamontájátioz. 
„Aki a m gynr népdalt  nem ismeri 
önként  zárja ki  magit a nem et 
közösségéből11...  (Kodály  Z) 

N'fvvftn  eeztí-cd'-jí! nensk, hogy B rtófc  BMaée 
Kodály Zo't'p fjj-m»rték  b magyer ma;M-ácak ast 
•>z s'ifr  h->'yr''fco«b»tó  « c usz»rtilá«ftt,  nm lyből egy 
n-rcz'tl másikának vélt. da valójában tlas'.án kávébiri 
álmtgyar  népdalirodalom  lurjéo*ott f:l. 

É t - h e t i é i mólon lopkodott be ez a „knpny-
fi^ai'ZiO*,  ho' p"dig „ibsj-csuhBj" «ane b magyar lel-
kekbe, h-gy kiirtsa abból rolnd«zt ami igazin és 
lónycsébi'n magvpr. A végén is á'talános meggyőző-
déként agy kf-zd'-tt  élni a töE'ud.thsn ez e semmit-
mondó, tnl érze'ső? zenei locrogás. n>int a neroz^t 
lelti vonáa^lask, Bzelleml életének és őeknltaréj^nak 
kifaj»»őj9. 

Niiryven esz'^ndí s«lvós és megnlknváet nem 
i m rő manta <r dm^nvík-öt ma mér o't taruik, 
hagy négyezer öfas^íyi;jtött  dallambél álló és íudn-
(n'inyoa rend*zer!.e fogV.it  népdalkicca^t mordhatuok 
ma^ui'fénak. 

M'g'isE'nlt ;á'4sfal  el tudlak válasrtanl a ma-
gyart sz idegentől, a lélekemelőt az isléet rorabo'ótól. 

Ma már tudjak — amlet »»t Kodály megfogal-
mazía — hogy „nera !• het magyar, aki nem iszik a 

magvar kaltura csodaforrás^ból*  8 hogy „abbtin a 
ku''.ur4ban benne van a n*pku ínra". 

Benvnek 'í tényeVnek kögíudatba vitele fcörtil 
circ i is br-j. Hmzeb a ig aksdh^t kelünkbe érdemes 
nap'lsp — nem in benzélv* a >2 <kirode'omról — me'y-
o.jk hasébj"la ne tflálnéni  sslote mird nn»p Tyen 
irAn>u tr*í.t. Aroübsn PreVse'" íz elvekcfk  folytonos 
b'irgoat»táí>s mltsem ér mi'id°ddis, en-i^ a Ri-mz"t 
«'kéb^n  valósággá  nem válik,  amig « nemzet nem 

tér vissza achof  a mnzi'iitáboB. «roety mird.'n íd f̂fen 
•xzm 'arumlnttói mentfist-n  kizárólng  a magyar faj 
tulajdon*  éa f^itnérbatetleo  írt ke, 

Bz atotiban m»gá»Ai nt-m m -̂h»!. Kitartó, RZÍVÓB 
•nuokara v»n Fzlikség. Muikára, »me)\et egyéni érvé-
ny Bil'és lehető'i'-gBi nélkttl, önzet'<nlil kell végegri. 
E-i itt k»i»Dit kell en-.e'nl aimn én»kesek előtt, nkik 
a „D .1- és Z neogylet," ksret».bí»n vélli lták ezi a nfhéf 
d» a neroíetpek hoV t̂ g^ümö'csövő Icaiját. — Akik 
f»  uról fa'ura  fogn  k jA^i ĥ -gv vi>szavlgfék  » o^pet 
íbhaz a tiszta nemzeti kulturánoz,  nrr ,Ty né'tüi s> 
i'mznt fr-elmi  kösSm-ége e' sem k-p"!°!h"tő Kodály 
Za tál irj«: .Az idők a bonfog'a'ó  lélek uíjészölt-tósét 

ovHtelik. M d -nlitt m°g keil ray^doi ahol még v»n 
belőle. Aat rroodhatná vnlakl, PZ őoi rét"g a nemiMt 
mlivsltebb Wabő, már kiveFz«'t. H ho»y cs«fc 
> Htik. még felébreszthető,  'udi'oni b«tó. A m*gvar-
síg  sohasem alakulhat  ug.v át, bo;v ez a r«t«g ti-
*u loa ieik 'bő , «"'or n m | o n i « tghhA nnr-nr, 

Szegenysegi bizonyítvánnyal 
ingyenesen lehet igenybe venni 

a somlyói Szülészeti-Otthont 
A c ikeom'yól Egészségház vpgy h ml cnlM szö-

lé-zítl klinikánk m»r évek óta tölti he a sz^kelvoég 
^>etere és jövőjére olyan fontos  nagyrz rO hivatásét. 
Dr. Nagy András lgaagató-fóorvcs  lelkes és kitartó 
tnunkaja az intézmépyt l 'p'Bíő -l»pé?re oda fejlesstctte, 
bogy ma már minden igényt kt»légitve szolgálj^ éB 
tólti be nagy nemzetfpi  6 muokíját. L<KBan a köz-
vjlemeny Is f«Imelegedett  az Etésrgégház Iránt és 
nemcsak C*ikb6i, de a szomHc»do* bzékeiy cármetyék-
ből is egyre gyakrhbbtn kerefik  f«|  a székely anyák, 
a Bomiyói BiUz Anya lábánál épült, kitűnő aiülészetl 
oitbotiUükat, eme y valóban nagy szeretettel és felké-
szUltseggel áll hivatáaa maganlatân. 

A cél természetesen az vo'na, hogy a Szülő-
otthont minden székely anya vepya Igénybe. Ennek 
>z Ügynek propagálását szolgálja ez aa irismnnka is. 
Szeretnénk ha minden székely fsluban  lelkes témoga-
á-ra találna eznn hírnek tovább vlvése. Hiszen népünk 
srdakét szolfáljnk  azzal. 

a cHiísomlyól szeretet ház pedig lapunk utján 
lg kősll, hogy as Qithon Ingyenes betegeknek is ren-

dnikozésére áll. U nd^a székely anya, aki falujából 
^ZígÁnységl blzonyltvÁny; matat fei,  t«i)'<Ben Ingyene-
sen V heti igénybe, teljes ellntásBal ** O thont. 

Étiben HZ évben már 40 ággyal bővült kl az 
E{éezségb»z. A beiügyminisst> riam a lagmesszebb menő 
témogHlásK&l sintatt támogatásaz», ami lehetővé teszi 
ezeket az ingyenes kedvezmény nyujtsBokat. 

I^méteiten a'-a uok arra, hogy a vezetőség küiö-
ingen jó szívvel fogndja,  ha miaél több ingyen bete-
get iáth&t faiul  között. Mar csak azért Is ezsretettel 
várj i r-z ingyen bet-igeket, mert ezek a szegényebb 
o«ztMyho* ; rtozó népünkből kerülnek ki. M&r p-tdlg 
•» segltéü t-ppsn ott a iegseiikségeBebb: F gyelmeztet-
iii* mindatosat, akjk az O.lhoot igénybe veszik, bogy 
ha*uiról a-mmli nem kell hozzanak, 8 tm ágyneműt, 
íem BBmmifeh  dolgot, mert az intézmény mindent ad, 
ami BzükBéges. 

Jó'eső azt látni, hogy aa ntóbbi egy esztendő 
Viatt Sfinte  szflz  szsiatekkal emelkedett az Oitbon 
iráaU érdeklőd'S. Amíg 1940 ^vbdn 100 sziíiézt jegyez-
>ek fe',  addig 1941-b^n mar 210 en vettük igénybe a 
b-iavatfeozáiá'.  ea sejtitréget, Ebből a fzámból  cz^k 
43 volt Cilk^ear-jdal, a töbol a ciisl faivakoói  jött ide. 
Modiuesetre ezek a számok azt beBzeiik, hogy a bi-
z^lom. az érd k őd B egyre nöyekedőben van. Az 
O <hoa veztiiősé^e p?dlg ezt szeretné, ha az 
ttgész Síií'ns'yfö  d minél nagyobb biz tinmmai éB Bze-
retettel értené meg hiv) szavát. 0 yan szeretettel, 
mint amilyennel resdeikez»ere áliaunk ez induló szé-
kely életeknek, nmelybői egy cseppnek Bem szabad 
elverziis. 

Vigyázat  f 
A Darmol hashajtöt utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a . D A R M O L " szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
tan eredeti csomagolásban kérje. 

A zsugori. 
E fordUlt  lelkli embertípus, aminő a társadalom-

hun Bzorványosati forda!  e'ő. Miltó képet C3ak egy 
léiekbutár adhat trröl a tsmárol, akinek Bsakmája, 
pí.: P. R, A. missztOB atya, kinek lélekjavitó Írásai 
td ftk  az inspirációt, hogy a fenti  cim alá a tőlem 
Vitethető férc?lményt  elkövessem E őr<s iiocsátom, hogy 
as a abbi sorok nem vonatkozaak seoiire. Nincs eiő 
péidsliép, c?upán mint embertárdadaimi burjánnal fog-
lalkozom a tünettel, amelyet minden embernek ón-
mtigábfin  kerüíaie keliene. Vájjon a jó és rossa tuiaj-
donBSKOi aa ember szüiutésevel bozza magával vagy 
kéitőbb, ,»z élet folyamán  fejlődik  kl benne — ki tudna 
megmondani ? 

Miodsnki látott már bizonyára olyan embert, aki 
ĉ&fe  önmagának él. Fő jellemvonása, bogy borzssttósn 
Bzrreti s péczt. Mohón kap minden után, ami pénzt 
hoc. D; csak begyűjteni szareti a pánt — kiadni nem. 
L-'jţfoondbb  a sejá'. g>omrárs, de azzai szemben la 
.«ti*mar;-u, meri utm anyagi viszoayaiboz mórtea 
tép'áj». ami szembetűnően lerí róla. A zsagorlnak 
nincs piro? pozsgás küibője, eiiunkezőieg mintha min-
denik most kerdit volna si a kórházból I Megviselt 
szomorú teiilatetiiKből, a hó naptól való rettegés ütközik 
kl. Gicdterheítnek látszanak, pedig földi  javaknak 
hiányával oiccáenek. I-imertem egy gazdag embert, aki 
köz iiraert volt zuagcriBagaról. Az ehenbaiástól való 
rettegésben éit és — be la következett rajta: a sze-
rencsétlen ehen halt, mert o.yan betegséget kapott, 
ho;y sem hírt táplálékai venni mag&noz. A tugorwág 
is a BZüiBŐségig fikozódbat  az emb^raái. Vannek 
«teveabé értaloias z ugorik, d j vanaak olyanok Is, akik 
Rienvedélyexeu szrrö»n->K a inasok tanyarjabó; kana-
Uzni — sujoos; betelni soha nem tudaak. 8'enve-
dilyesan gyujiik a fóidi  tiocsezet s tejesen megf-led-
«ezoek a lelkief  rő , mt-gfeitdteznek  saját magukról 
i>, mart vagyon gyujttoiuben elfeledkeznek  élni. 

N m irigylem őket. 
S ba ilyaoek önmagukkal szemben, mtlyenoi 

lehetnek a iar^zd ilouaban ? Hit bizony ezakoek a tár-
sadalom sem létc-zik. 83 ro»oau«, Be ismorő-iilk, se 
gybátuk. an nimtattit. Az liyeu ember reszket a 

ptsz^rt, da ha egy «•ír zsebre tubette, akkor ő a vár-
bht lamo iZtást cgynaz, isko a, tsrsada om. N-m htner 
tótéitonv egy etet, nyomorban tiny ódót, segélyre szo-
rulót. Sőt cencak, bogy il\eae*et o«m i.ouer, de 
amiiyen nagyra értékeli a aejat munkáját, ép agy 
lebecsüli azt a truokateljesltmenyt vagy árut, amit 
neki kellene megfwatnle.  Az i yen emtier átka a tár-
sadalomnak. Mag a ko dus ia, ha véletlenül kapájában 
eszmél fel,  kiköp és u.dórral tovább megy. 

Siarencse, hogy nem aürü jelenség 
Silnte sajnálni tudón aa Ilyen emberaket, akik 

a vagyon gyűjtésben eliz kl magákat éa egy napon 
itt kell hagyjanak minden földi  erteket, egész óietVk 
xredmAnyţit és Bokxto- bizony te'jaaen érdemtelenek 
a bo dog örökösök I S^rancie, hogy aem sttrQ jelen-
ség a vázolt zsujorl jeliem. 

N »gyon vigyázruai, hngy Ilyenek ne legyünk, 
mert előttünk áll az uj rend Európája, ahol minden 
embert a közösség érdikében végzett munkája szerint 
becsülnek. Szokjuik hozzá a gondolathoz, hogy ilyen-
nek kell lennünk, át kell alakú nank. 

Legyünk mindnyájan ápolói a magyar közösségi 
gondolatnak, mert caak igy érhetjük el a hőn óhajtott 
,ssebb jövőt*. pi. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Saemélyl hlr. Aa uraságoa Vitéil Saék meg-

hlaáea fo  ytán vltés Polca DezsA nyűg. earedaB, Cslu-
vármegye székkapltányl teendőit átvette. Fogad mln-
dia kedden éa pénteken 10—12 Aráig. 

— Előléptetés. A belügyminisztert vltóa Nagy 
Jinost, a helybeli rendftraég  detektlv-caoport vssetöjét 
előléptette a V-lk flaetéal  oaatAlyba. Aa előléptetés egy 
asorgalmas előzékeny tlsstvlselA megérdemeli jutalma. 

— A oilkaomlyol KALOT ea KALÁKA 
Nrpfőlsko  ak január 23 án, pantet n esle 9 éra! fcez 
d >íiei Cslkszsred&ban, a ViradA nagytermében mü̂ oroe 
«aekely fouó-sts',  rendéinek, melyre szsretettai hívják 
éa fár|át  pártfogóikat  éa Csíkszereda közönségéi. 

— Aa a j hadtestparanosnoksági épület 
avatáii ünnepe. A koloasvárl hsdlosip»rancanofc»ág 
uj epülete elketzillt a annak avatási Ünnepélyét 1942 
evi jann*r 18-án tartják meg. 

A Nepmüvelésl Biaottaág előadássorozata 
Iránt a közönségünk kead fölmelegedni.  A legutóbbi 
betfón  már egészen aaép aiámn hallgatóság előtt tar-
totta meg előadását Ferencz JSzsef  tanltóhépesdet 
unár: „Prohásaka a magyarságért11 c men, AZ előadó 
igea foKSBeUlten  mutbtsa be a klváió egyházi saénok-
nak éB Írónak a pDÜUüai éa Bselleml llberállamns meg 
döntesbre Iránynlú tevékeny munkásságát. — Felhívjuk 
vsroiuak.is videze közönségét a Népművelési Bzottaág-
oak ezasre ak ismeretterjesztő előadúEBOroxatalra, e 
melyeket minden hétfón  cate 8 órai kezdettel tartanak 
tiug az Io"r> s ü>t katzicó heivieégéfcen. 

— A budapesti  Csalogány-utcai  tanítónő-
képző  ajándéka  egy sok gyermekes  székely 
családnak.  A budapesti  Csalogány  utoai allomi 
tanítónőképző  igazgatósága  Javosné  Márton  Berta 
nyug. tanítónő  utján 40 Pengőt  juttatott  egy sok 
gyermekes  szegény székely  család  megjutalmazá-
sára. J.  Márton fiarta  lapunknak  ez a lelkes,  ál 
dozatos  ás kitűnő  tollú  munkatársa  hozzánk  irá-
nyította  ezt a pénzt, hogy a „ Cs'ki  Lapok'  adja 
át egy arra érdemes  székely  csalidnak.  A pénzt 
rendeltetése  szerint Péter  Béla csikmenasigi  nyolo 
gyermekes  szegény székely  családnak  juttatjuk 
el és addig  is, amíg  a kis székely  osalád  hálásan 
megköszönheti  ezt az adományi,  magunk  ragadjuk 
meg az alkalmat,  bogy a csafogány  utoai munká-
nak erre az öntudatos,  testvéri  szeretetet  sugárzó, 
igazán hazafias  lelkestegere  felhívjuk  az egész 
magyar társadalom  ügyelmét.  Tessék  csak arra 
gondolni,  hol állana ez a nemzet ba abban mindenki 
igy teljesítené  az egymáson való segítés  nemzeti 
kötelességét  mint ahogy a Csalogány-utcai  Állami 
Tanítónőképző  Igazgatósága  ráér azzal törődni, 
hogy Csíkban  lehetnek  sok gyermekei,  szegény 
székely  családok  is- Az intézet  igazgatóságénak 
bizonyára megvan a maga szakmai elfoglaltsága 
Ezen kívül  időt  szakit  magának  arra is, bogy 
Csík  felé  gondoljon.  Nagyképűek,  fontoekodok, 
szörnyű  modon  elfoglaltak  és örökös  munka túl-
terhelésen  nyafogó  aemmittevói  a magyar életnek 
akik  soha semmi féle  közösségi  munkára  nem értek 
rá ba azt külön  napidíjjal  meg nem űzetik  — nézze-
tek  a Csalcginy-utoa  felé.  Ez a munka. Ez a 40 
Pengő  juttatás  jelenti  azt a nemzetvédelmet,  a 
melyet egymásnak  kell  ellássunk  az egymáson 
való testvéri  szeretetnek  a segítésével  Nem  aa a 
munka, amit a fizetési  osztály  kényelmében  és 
szürkeségében  egyre unotiabb méltósággal  elvég 
zűok.  Az a munka jelenti  a jövőt,  amelyet lelkes 
emberek  azonfelül  elvégeznek  a magyar közösségi 
élet  önzetlen szolgálatában.  Ezért  becsüljük  n a g y r a 
a osalogány-utcai  munkát,  mert az ilyen, a jobb 
jövőbe  vetett hitet épitó manka, amelyről  Isten 
áldása  sem maradhat  el. 

— A m. kir. Köaallátáal Felügyelőseg, 
közli, hogy január hóban a kOveikezA c'kkek árai ssa-
báiyoatattak: mcsósaappsn, mosószerek éa kenAaaappan 
e.őálllláaának mcdosltáaa, olajos magvak éa szókból 
előállított olajok forgalmátak  szabályozása, liszt, ke-
nyér éa sütőipari termékek, fcna  árnsItésAnsk és ven-
déglátó Üzemekben • húsételek kiszolgáltatásának BZÍ-
baiyosáaa. l'.sz'.készletek bejelentés*."— Aa *rakrói a 
felügyelőig  bárWoek ad faivlligosltást. 

— Postai kinevezések. A* Iparügyi íntnlsztor P o l g á r 
Istvánt oslkszeredal postafelOgyelővé  a VII. f.  osztályba, Szf  nt-
péterl Lászlót eslkszi-redal, Páldy Lászlót gyergyószentmik-
lóal, Nyáil Rezsit oslkszeredal pobUlitisztté a IX. f.  osz-
tályba, Ágost Jenát os'kszeredal, Ballá Tibort rsikszeredal I. 
o: nostatlsztté a XI. f  osztályba, Pil E nit oslkBzoredal pos-
tatisztté a XI. i. osztályba. Lakács Andrást oslkszeredal I o 
postatisztté, Kelemen Sz. Kálmánt oslkszeredal, Székely Jánost 
oslkszeiedal, Ferenci Jánost gyergyószentmiklóil postatisztté 
a III. f  osztályba, Ambrns Andrást csíkszeredai I. o posta-
Qzemt altisztti nev-zte kl. 

— Köaoktatásl klnevesések Csíkban. A m. kir. vallás-
is közoktatási miniszter Ulklós Gergely oslkszeredal VIII. i 
o -ba sorolt tanügyi előadót a VII 1. osztályba tanügyi elő-
adóvá, Iványl Gergely és Bíró István gyergvÓBzentmlklósi 
helyottes tanárokat rendes-tanárokká, Kalmár János gyergyó-
BzentmlklÓBl Begálydtjaa tanárt helyettes 'anárrá, Csiszár Jó-
zsef,  Ferenez József  és Psenák And'ás gyergyószentmlklósl 
segélydljas tarárokat helyettes tanárokká, Ágoston Mária oslk-
szeredal tanárt rendes tanárrá, Gerendy Iiona os.-kfizeredal 
Kovács Irma oslkszeredal, Király Uárla oslkszeredal segély-
dljaa tanítókat áll. polgári Iskolai helyettes tanítókká Amb-
rusai Ulklós B anka gyergyóalfaivl,  GSlOnte József  gyergyó-
szentmtklósl nem állami tanítókat a hetedik flzntist  osztályba 
állami tanltokká, Adorján Lásili oalkmenaságl, András Mik-
lós bonzékl, dr. Antalaé Dobos Orsolya oslksientmihályi, 
Arved István maroshévlsl, Bagl Borbála oslkdánfalvl,  Bálint 
Barna ostksaipvlzl. Bállat KataUn gyergyóoaomafalvl  Berta 
Imre pylmeskOsiplokl, Bodon Róza, Borsányl Z ta oalkdán-
falvl,  Csaránl SzUágyl Ma git gyergyóvárhagyl, Czifra  Ilona, 
Csepregt Ilona is Csitt Emília gylmeslelsilokt, Csintalan La-
jos ealkssenttamás1, Cslaser Anna eslkpálfalvl,  Csóka Katalin 
gyergyóremetel. Demeter Márta gyergyóremelel, Divald Kata-
lin estkasentgyOrgyt, Domokos Piroska gyergyóalfalvl,  Domo-
koa gyergyóborszákl Erdial Mária gylmeabOkkl, Eaiterhal Má-
rta oslkbănialvl, Farkas Margit gyeigyóCaomalalTl, Fsrenoilná 

Ssopós Ilona gyergyóssárhegyl, Fodor Ilona oslkbánfalvl.  Fo-
rintos Jolán oslkszenttamási. Fröhlioh Margit oslkjenilalvl, 
Gál Emília gysrgyóvaslábl, Qerecoser Ilona «stktnsnádl. Gu-
lyás János sslkszepvizl, Hegedflt  Mária gverc-yótfllgyee1,  Hor-
váth Ella cBlksientdomokost, Imetsni Máthi Katalin eslk-
szentslmonl, Karalvos Ilona oslkazentmlklósi, Keresatessyné 
Cser Jalla oslktenilalTl, K'ss Hona oslkszentdomokosi, Kiss 
Mária gylmesbokkl KováoB Franolska oslkszentdomokosi, 
T.aozkó Klára gyergyótBlgyral, Lakó Erzsébet gyergyóalfalni, 
Láber Margit oslkjrnifalvl,  Legez» Katalin gyergyóremetel 
Llppay Ilona gOrBssfalvI,  Magyar Hona oslkBZ'ntdomokosl. 
Majoros Mária gylmesbokkl, Mánya Margit gylmesbflkki;  Mátó 
Irén gylmrssbflkkl,  Mogyo-ó««y István oBikszipv'zi, Nagy 
M á r i a gyergyótölgyesl. Nádns O'ga gyergyócsomifalv',  M-kKv 
Etel gynrgv'óalfalvi,  Papp "iá t- gy^rgyóromalol, Papp Lánzló 
gyergyónjfalnal,  PulczoJ gyflreyAA'tról,  Perényl Ilo-i> 
és Periái Irén gyergyóhnllá:, Pethi István várh"gyi, RVni 
Mária osikozépvlzl, Sárvári Mtrl« oslkvaoaárosl, Snti oslk 
szontgyörgyl, Szabó gyergyóremetel, Szabó Jolán oBlk.azert-
m'hályl, Szcbóná Kary I-én gyergyóezentmlklósl, Száváié 
Pnskás Aranka Altról, Szederkényi Jalla gylmeskfizáplokl, 
Szüos Anna gye-gyóbékás', T«róozky Edit gyergyóremetel, 
Tóth Erzsibet gyergyósalamásl. VakalyaKá oly dltról, VargyjB 
János gyergyóbékásl V nozel K nJ Dezsi gyergyóhollól, 
Wlndaoer Antal gyergyótölgyesl náp'skolal tanítókat állami 
népiskolai rendes Unitókká nevezte kl 

— Juhta'tó gasdák figyelmébe.  Erdély juhtn-tó gaz-
dái részire az Er.li'yi Magya- Gazdaaágl Egyesület kedvi z-
ményes áron htztoxltottn a mátelyVor "Honi Dlstnl-Exprrsa 
tokokkal való ellátánát Az EgyesOlet által fo  galomba hozo't 
Dlstol ára a mnlt i.lzl éa a téli Idényre 27 flllérb°n  lett meg. 
állapítva. Tekintve, bogy * Dlutol Bzitosztása bfizvct'tfl  aze-
mélyik vagy keroskodik kfizbenjStte  nélkfll  történik, a Dlntol-
Express tokoknak ennél dráráhbnok lennie n'm szabad. Fél-
reértések vngy r set legea visszaélés elkerülése oé'jából fel-
hlvi'k tehát iahtartó g>zdá<nk f'gyeimét,  hogy mind«n olyin 
esetheu rmlkor «z EMGE révén jntnak Diétáihoz ét az i zi 
átadé személy tokonkén'. 27 Mlé'nél tOhbet kérne tilllk, je-
lentsék az Egyosfllet  Kfiziiontiánál  (Ko'->zavár, 'eájálls n « 
2-1 ez) feltüntetve  jelentésükben az át«có személy nevét 4-
pnntoa elmét. 

— A munkaköaőSBégi izerveset as adókivetések fe-
lillvlsegálatáert. A mankaltózOs'ég pUÓaorban a hizatért ré-
szek egyik lrgldiszerabb kérdését, az e-délyl gazdasági élet-
nek az anyaországi adórendszerbe vi.ló zAbbeunsmeatr-s be-
kapcsolódását tárgyalta A gyáripar, a ker sk'-delmi és ipar-
kamarák, a k's- és nagykereskedők, a kisiparosok, a mezigaz-
daságl irilekeltségek és a szabadfoglalkozásúak  adózási hely 
zetéuek tüzetes megtárgyalása atán a mnnkakOzSsség porra 
vette a kerHlméDjekei, amelyekből egységes vA'eményként 
mlnduzon ohok megállapíthatók: miért van Erdély külön'ege-
sen r.ebá* helyzetben rz adózás nemzeti kBteleaaége szempout-
jából ^ Az Idegen adóreniszer felazámolásának  m nká)á"al 
kapozolatos visszásságok a gazdasági élet valami nny mnnka-
terO otéról egyformán  kiküszöbölendők, bogy m'ndenkl a m.ga 
-űáliR teherbírásának megfelelő  mértékben vrhesse kl részét 
a magyar államélet kOzterhalnek vállelásAhól A ín^nkcbözH^-
ség 'észtvevól határozatllag mondották kl, hogy az anyaor-
szági adórendszerbe való Illeszkedés átmeneti zOkkenSIn* k á1-
talánoB kiküszöbölése érdekéhen arra kéri n kormányt, bngy 
adjon módot pgy ojebS határl-ió e-gedélv^zésével a klvetés-k 
felülvlzsgálatá-a  Az erdélyi g zdaságl nipnkakflzBsség  07ntá-< 
az egyes Intézmények vAlomény^nek meghallgntása a ' iu kl 
mondotta, hogy az E.dé'y észl Gizdaa^gl Tanács által iava-
B .lt erdélyi Ipari rcv.zió lubonyolitását IdőaznrOnok ortja. 
Szükségesnek vili, bogy az Iparengedélyek felülvizsgálása  a 
lehető IrgogysrerObb formai  követelmények közölt menim 
végbe is azirt a k'adandó kormányrendelet lly'rányn szöve-
gezése érdekében közbenjárásra kéri fel  az Erdélyrészi Gaz-
dasági Tanácsot 

— An rdélyi Gasd. Tanáos Az erdélyi Iparos'tás 
teendőinek oélkltüzései során a Tanács Umételten foglalkozott 
az erdélyi tanoncoktatás feladataival  M gál apltotta bogy az 
Ipari és a kereskedői pályákra rátermett cz*kely Ifiaság  szak-
oktatását az erdélyi szükséglet elsőso ban e délyl keretek 
közSlt t'szl kívánitossá. Viszont mag sabb Ipari képzet-séget 
a székely Ifink  inkább az aDynország fejletebh  ipari központ-
jaiban szerezhetnek Erdély b"n való m gtelepedésük biztosí-
tása azonban Intézményes nton kívánatos, erre legalkalmasabb-
nak pndlg megfelelő  állami szerv felügyeleti  ellen6rzés-i lát 
ez'k. (Jgynllyen összpontosított f'gyelmet  kívánnak fz-k  az 
önkénytis öltözködéBl mozgalmak ts, amelyek Csík megye 
több helységében ész'e'hetők. A Tanáos szükségesnek Iália a 
szikely népfölös!r£  oéliiányos Icvezi-tése céljából, hogy ezek 
a törekvések ál-tiáDna telepítési akoló keretében nyerjenek 
megf-  lelő rend zé't. Ö öuiin»l és köszönettel vetle tudomásai 
a Toná-s, hogy felte-jeszt<<sé'e  a kereskedelem- is börlekedés-
ügyi miniszter a keletmagyarországi és északerdélyl mező 
gazdaság és Ipar támog-tása érdekében az 1941. év folyamán 
érvényesített vasúti fo.  ard:j-kedvezmények érvényét az 1942. 
évre Is változatlannl m«gnjitotla. Az ősi erdélyi Iparok f»i 
leaztisérn Irányuló tevékenysége soián a Tanás a közel mait 
bai bőrfpt'l  szakiskola felállítására  tett javaslatot az Ipar. 
flgyl  miniszternél. A szakisko'a felállltánát  a Tanáos Kézdl. 
vásárhelyen javasolta. A miniszter é'tesitette a Tanáosot, bogy 
a maga résziről Is a legteljesebb mértékben hozzájárni a )*-
vasolt birlpa'-l szakiskola felállításához,  ha megfelelő  épfllri. 
>ől Kizdlvásárhely vezetősége gondoskodik. Ilymódon remény 
van rá, h'-gy Erdély egy njabb, nagyjövijü szakiskolával gar.. 
dagodik, amelynek hatása a székely Ipar torábbl áldásos fej. 
lődésit biztosítja. 

— Teje'lenó sii tanfolyam  Kesatbelyen A keszthelyi 
m kir. Gazdasági Aktdémia f.  évi fsbrnár  l-l k«zdet el gy 
ojabb áll'ttfnyésztésl  ellenőri tanfolyami  t Indít he A )el»nt-
krzők szá mi a f-  lvth tő ke-f  tet már is nngymértákbeu meg-
balndia, mégis tekintettel az • rdélyi Állattenyésztő KgyesO-
letek állattenyésztits' nUrnőrl hiányára ez Erdé'yl M»gy i 
UazdtBtg> Egyesül ;t kl ak-rja eszközölni e délyl hallgatók 
nak a felvitelét  Is. Ezért felh  vonk minden é deklődőt. hogy 
tsnf  lyaml felvitelé,  célzó kérvényét egy eredeti példányban 
a keszthelyi ni. kir. Gazdi sági Akadémia Igazgatóságénak, 
egy másolati példányban pedig az Erdélyi Magyar Gazdasági 
EgyeeO'et Állattenyésztési ügyosztályának (Kolozevár. a. 
jáliB nooa 24) halaJéktalanul láttass el. A kérvényben fel-
tüntetendők a kirványezi személy' adatai (születési év, hely 
vallás. Iskolai képzettség) a) keletű erkölosl bizonyítvány 
mellékl tekként pedig az Akadémiának szóló kérvényhez osa-
tolandó; egy anyakönyvi kivond, tejüzemben fo'ylatutt  gya-
korlatról szóló hatóság, vaty az lleti tejBzem által k állított 
szolgálati blzooyitzány. A tanfolyamra  18 évnél fiatalahbak 
nem vehetik fel  Az etedet kérvénye 2 pengős, a 3 rrel'ék-
letre 30—30 fillér  okmányhélyeg ragasztandó. A rendkívül 
nagy száma jelentkezésre való tekint ttel mie a legmegb-le 
libben Igazolt kérés sem nyáj» biztosítékot a felvételr  >, te --
misietesen azonban az előbb jelentkezők esélyesebbek Azo-
kat, akik a tanfolyamra  felvitetnek,  >zt eredményesen elvég-
zik, • be nem töltött álláfok  arányában alkalmazzák. Tejel-
lenőrl oklevél megszerzése elsősorban azoknak a gazdasági 
Iskolát, vagy pár köséplskolát végzett gazdaifjaknak  irdeke, 
akik erre hivatást éreznek és állami szervnél akarnak elhe 
lyezkednl. 

— Gyáaarovat Id Botár H ek 68 Avea korá-
ban, lannár bó 13 án meghall Calbtsp'ecaán. Temetéae 
15 én vo't igen nagy részvét mellett; 

— Id. Keresztes Sándor birtokos, 86 Avm korá-
ban, jannár hó 14 éa elbuoyt Colksseredtban. öt gyer-
meke, 8 nnokája Aa kllerjedt rokonaág gyáuolja. 

— Mébesaegyosületl közgyűlés. A Csikvár 
megyei Mkéssek Ugyesttiete 1941 évi rendoa kfia-
tyttiését 1942 évi jannár bó 26-en déintán 8 Arakor 
tartja meg C'ibsaeredában, saját telepén, amelvre aa 
egyeBÜlet taglal eznton tlaztalettel meghívatnak. Tárgy-
sorozat : 2. Pénztárnok jelentése. 2. Td'epkezalA jelen 
téBe. 8 Választmányi tagok válaaEtáaa. 4. Folyó Ügyek. 
5. Indítványok. As elnökság. 

— Találtak C. L L. 1937 Bajnok felirata  ezüst 
érmet. Ta ajdonoss átveheti lapunk kiadóhivataléban 

— E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tisztelettel kérjük, 
hogy akik előfizetési  hátralékalkat még nem egyenlítet-
ték ki, azt postafordultával  szíveskedjenek beküldeni, 
eUenesetben lapunk tovább küldését kénytelenek lessünk 
beszüntetni. 

Poloekairtást és lakások fertőtlenítését 
felelősséggel  vállalja: 

Bogdán Árpád Gyula rovarirtó vállalata 
Marosvásárhely, Vasvári F i i u. 1. 

K i t e r m e l h e t ő e r d ő k megvételre kerestet 
Érdeklődhetni 37. telefonon. ne*. 1—3 

É r t e s í t é s . Ertesi-jük a csiUvármegyei juh- éa 
báráuybőrt érielő gazdákat, higy érlelésre 
beadott bAröket hsladéktalanul váltsák ki, 
vftţy  dolgoztassák fel.  Tisztelettel: 

?_3 O s i k v á r m e g y e l szűcsök. 
Faipari  nagyvállalat  keres  azonnali belépésre 

tisztiétkezdéje  és vendégszobák  vezetésehez. jól 
főző,  gyakorlott  keresztény  intelligens  házvezető-
nőt.  — Ajánlatokat,  személyi adatok  és eddigi 
munkakör  megjelölésével  a kiadóba  kérünk. 

Egy modern  mély gyermekkocsi  eladó 
marti u 10. 

Vörös-

Megvételre  keretek  nagyobb tűzmentes  pénzszek-
réoyt. Cint  a kiadóhivatalban.  2— 

Árverési hirdetmény. 
Folyó hó 20-an delelőtt 10 orakor a iu : Ir. 32 hv. z'|. parancsnokság 1 db. 6 hónapos cslkci 

elárvereztet. 
M kir. 32 hv. alj. gand. hivatala. 

St. 2-1942. 
Hirdetmény. 

A'n'lrott közbirtokosság hcz'alrró teszi, bogy s 
in'ajdonát képező 1 drb. kiselejtezett hiba éa 1 drb 
kin nyilvános árv. résen eladatik 1942 év Jannár 
31-én d. u 2 órakor a k3sséghá«ánal. 

Calfemindszsnt,  1942 jsnuá' 10. 
Imro András 

kb. elnök. 

14/1942 i:z---m. 
Árverési hirdetmény. 

Oy£rgyóaifa-vl  kosbirtokosa&g Ciikmegye, 1942. 
év febrnar  hó 25 én d. e. 9 órakor a kösbirto 
to*Rág hslylsagében tartandó nyilvános árverései, 
bsrbesdja, a közblriokosség lu'ajdonát képező vadász 
twistét 1942 év február  25 tői 1951 év jnnlna hc 
30-ig terjedő 10 évre. 

A vadászterület nagysága 9828 hold 1091 négy 
agögöi. Vfdsllomány:  sasrvaB, 6a, medve, vaddisznu 
farkas,  róía, vidra, ny»st, borz, vadmacska, nyul. fajd. 

Kikiáltási ár évi 800 psagő, bánatpéns 10°/o 
Arveréal tdtételek megtekinthetők a gyergyc 

alfalvl  erdőgondaokságnál Qyergyészentmiklóson és « 
köablr'okojságnál Gy-rirvóalfalnban. 

Q/ergyóalfa'u.  1942 jsnnár 10-én. 
Fejér László Balázs János 

kb. elnOk. ~kb. Jegyző. 

MimmMI VtUt ha lmi WbşnşwmiHihm, OrikaNwta. 

17/1942. vgbt. aaám. 
Árverési hirdetmény. 

Tatár György a Jánoaé javára 491 P. 80 f.  tők 
és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben 
követelésre Időközben réazlelfitetés  történt, annak be 
"•ámításával, a csifeazeredti  kir. JárásbiiÓBág 1939 -ív 
2919. az végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  végrehajtást R«r>nvedő!ól 1940 évi augusztus hi 
21 én iafoglelt,1262  Pengő 66 fi  ierre becsült fogósá 
Kokra a csíkszeredai kir. járásbíróság Pk. 6217—1941 
ss. végzés*vei as árvarés elrandeltetvén, annak a. 
1908 évi XLI. t.-c. 20. § a alapiára kSvetkesö ori: 
neveaett: Tttár György javára 491 P. 80 fillAr  a jár 
továbbá a foglaláti  jegyzőkönyvből ki nem tűnő m .-
foglaltatók  javára la aa árvsrés megtartását elrnndelen 
da caak arra as eaetra, ha kielégítői joguk ma Is feor 
á'l és ha ellenük balaaztó hatályn igénykereset foiye 
matban nlnca, — végrehajtást szsavedA lakásán, Cili 
"zmtm'hály községben leendő megtartására batérldíi 
1943 évi fabrntr  hé 7lk napjanak delelőn 
9 oraja tűzetik kl, am kor a bíróilag lefoglalt  bnioroi. 
10 fosznl  deszka, 1 ssekér, 4000 kg. széna, 1 hordó 
638 liter bor, 2 tehén, 2 tinó, 1500 kg. aaéna, 151) 
deszka a egyéb Ingóságokat a legtöbbet i{érőnekj c • 
'egalibb a becsár2/3 ad ráBzééit, kézzpénsflaetés  mc! 
tett el fogom  adal, még akkor U, ha a bejelent 
fél  a helysaiaen nem Jelenne meg, hacsak elleake i 
kívánságot Írásban nam nyilvánít. 

Cilksaarada, 1942 évi Január hó 10-éo. 
Mlhtlka Jóasef 
Ur. biz, végnhajtó. 




