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Falaiéi ziarkMítd 
RÉSZBGH GYÖZÖ 

í'ártszövetséget kötött az Erdélyi Párt 
a kormánypárttal. 

Az Erdélyi Párt elnöki tanácsa éa képviselői csoportja 
újonnan behívott erdélyi képviselők részvételével Bada-

r-len gyűlést tartott, amelyen a í-ül és belpolitikai hely-
et megtárgyalása után B kővetkező határozatot hozta: 

1. Az Erdélyi Párt ugy találja, hogy Magyarország 
M külpolitikai helyzete éa azok az erőfeszítések,  amelyek 

. v/ánkra a tengelyhatalmak oldalán a közeljövőben várnak, 
• gyaránt a Kormányzó nréa a kormányzat körüli tömörülést 

-üik szükségessé. AZ Erdélyi Párt B maga politikai erejét 
li-s mértékben a nemzet nagy céljának szolgálatába 

kívánja állítani, amelyet csak erős ég minél szélesebb réle 
grkre támaszkodó kormányzat segítségével valósíthatók meg. 
Kz a körülmény teszi szükségessé azt, hogy a kormánypárt 
-s ez Erdíli i Párt között szorosabb együttműködés alskul-
]im ki. amely egyúttal az erdélyi kérdések megoldását is 
hathatósan előmozdíthatja. 

Az Erdélyi Párt megállapította, hogy a Magyar Elet 
Tártja és az Erdélyi Párt programja lehetővé teszi az azo-
nns magatartást a mai sorsdöntő idők által felvetett  kérdé-
sekben, Ezért az Esdélyi Párt a kialakítandó nagyobb nem-
: eti egység érde.ében pártszövetségre óhajt lépni a Magyar 
i'.lt-t Pártjával, ennél fogva  Bárdoesy László miniszterelnök 
|iárivezérségét magára nézve is elismeri. 

2. A pártszövetség értelmében az Erdélyi Párt nlnök-
v'ge állandó érintkezést tart fenn  a Magyar Élet Pártja 
-loökségével és a két párt törvényhozói áz egyetemes ma-
gyar kéidéseket, az országgyűlés elé kerülő törvényjavas-
at'.kat közösen tárgyalják le éa alakitják ki egységes 

álláafoglaláenkBt. 
3. A pártszövetség nem érinti az Erdélyi Párt nevét, 

programját, sz< rvezeti szabályzatát, jelvényét és teljes szer-
vezeti önállóságát: vidéki ás központi szervezeteit, kolozs-
vári központját is budapesti irodáját. 

A pártszövetság fennállásának  ideje alatt a Magya.' 
Klet Pártja nem tog a visszatért keleti ás erdélyi ország-
részen pártszervezeteket létesíteni. Az Erdélyi Párt a eajá-
' >s erdélyi kérdésekben minden kötöttség nélkül kiván 
í.után is állást ioglalni és programja megvalósítása érde-

kében dolgozni. 
4. Az Érdél ti Párt az előttünk álló erőpróbára tekin-

tettel a politikai pártokhoz fordul  azzal a kéréssel, függesz-
t i k fel  a pártharcokat a háború tartamára, hogy a nem-
• '•t teljes erejét ebbe a küzdelembe vethesse, amelyik a 
magyarság jobb jövőjét hivatott biztosítani. 

Az Erdélyi Párt elnöki tanácsának és országgyűlési 
képviselő csoportjának fenti  határozatát a Magyar Elet 
.'ártja legközelebbi pártvezetői ülésében ás pártértekezle-
:D iogja tárgyalni, az Erdélyi Párt pedig a legközelebbi 
rBzágos közgyűlés elé terjeszti. 

Édes gyermeki mosol; az ódon Várban. 
A világhíred n*gy muvószekuek is vannak közép-

zerü alkotásaik, mert az ihlet földreletii  lángolása, 
iem mindig jelentkezik usy, oyan fényességben,  hogy 
tbból, annak segltségéval, • mövéez őrökké való alko-
;áHt eszményíthető''. 

Kl ne Ismerné R ff  xllónaV M «donnáját, a világ-
fi  r-s „Six lni Madenná ?" — R ff.ailó  Madonnájában 
•>s aitasa, bosszú évszaz: dok réezí re alt otte, örökítette 
meg RZ örök Szépet és torok, századok fognak  el-
•i.uiri megint, amíg velakl, ez örök Szépet, az anyai 
i ratét fenségét,  olyan c»od*Mosan Bzéppé, vagy 
zebbé tndná varázsolni mint R fftelló. 

Milyen is tehát az aa örökszép kép, melynek 
'ivöiete, örökre bellta magát nn emberek lelkébe ?l 

A Madonna Síében tartja gyermekét a mind a kat 
• arjával sal véhez Blell. mi közben védőa kissé reá-
-tjltk és tiszta nemes, égő arcáról, aa édes anyai salv 
•:nret=«te, bo dogsága Bugárzlk. 

Mikor R fftelló  Madonnájára gondolok, önkónle-
ntti egy máaik — nem világhíres, de míg var lelkem-

örökre felejthetetlen  — kép fénylik  elő emlékeae-
mbói. 

A kép a hanszartés vándorlásainak idejéből való 
sméoyt örökít meg Bgy — a mai kóboros seekér 

óit es baaoimiaa, a mozgó otthon ntköaben megpihen. 
i kóboros szekér nyílásában ott ül ölében gyermeké 
> e| az édesanya, aa ősmagyar asszony, aki a »8 x'izi 

donna" béjos éa fenséges  mozdnlalával karolja ái 
a ĵlik védőn — féltett  kincsére — gyermekére. 

A kép vonalainak csodálatos hasonmása, önkén-
'e'nül azt a goadolatot villantja a lélekbe, hogy vájjon 
R ffaellót,  aa oiasa őrláat, halhatatlan alkotáaáhoa. 
nem-e egy ilyen, kóboros aaekéren ,BIŐ ősmagyar asz-
szony nenea éa eaaményi vonalai lblették-e meg ? I 

A kép ttbbl réaae zzlnte árnyékba borul, a gyer-
mekit 91éb*n tartó édaacnya mellett, pedig aa árnyékba 

boru't rész la milyen basaédeB. A család feje,  aa édes-
apa arcén idegen tajir, glgaeal küzdalmet hlrdjte, 
Bugarzik a csüggedat cn erő, az élniakaras ós é'nliudás 
'««int erej ?, miközben sz indu á> hoz való mu't'aál vjg»i. 
E<asa lányáról Iszli a Szerettii r. való atgtááses na 
őket minden áron való m*gVcd?s forrosága. 

Ez a kép íj f'Dyőín  btvléglt a nxsfzi  migyar 
óv'.'tr dek ködös pzáiadslba iţa bizonyltja azt az ősi 
sz nt igaiíégot, sz*, bogy a m»gyar férfi  sohasem 
t: rtotta asszonyát lenézni raboőn k, hanem élettársnak. 
A magy r f  ifl  sohasem végeztetett állati munkát 
asszonyával, amig f>  maga h-M.yAh volna, mint sok 
>n̂ a uemzeţ férfit  Ó mtga ha'doz'» mndig ac.aedi 
életkózöea nagyobb, fu'yosnbb  tirh'it, aVtorla, aAi-
kcr az állandó o't'ionkereséB'ni t nosztalgiája nebez -̂
dj*t a m<tgvarra s szita la, m.óta orők h-zában «) Itt, 
a Duta és Tisza ínőaen. Da aa !s r'rök magyar tors, 
hegy valaháryszor a mogv;-r élet Bodra ugy kívánta, 
t magyar asszo^v öok> n« vállalta, a neb^z küídalmeB 
fjrfl  rrnekát a H «ráért. KI re emlékrznék a ollég 
háborn szántó-vető fö  dmlves asr-zonyéra, i kinek ver- j 
t'\fcns  mnoféj-t  Izzadta kl a magyar földből,  amind.n 
magyar életét, a kenyret. 

É 'ezredek alatt, hány viiághlrU nép és nemzet 
-Unt el örökre aa éht színpadáról, de a maroknyi 
imgyi-r éi ma h ós fo;  élni mindörökre, m r̂t a roa-
%var a n>mes családi óleter. keresztül munkálja s H;za 
óröskevb'reAest. 

A mngyar N mrhi létalapja •> C->a:íd. Öröke.'- té-
nê  erőit is aC-'a édból szívta, szl>j», ti hat a mt gyar 
Namzet, a magy r Csaladokon épült örökkévalóság. 

Iaten rendelése B relnnk magyarokról való sze-
rető gondoskodása, ez orráig legelgő, !evnag\obb Caa-
ádjábói, a Főméltóságu K)r.-naiysó ur Ó.'őméltóságá-
nak c*aládjthól, egy nemez hajtást nj caalttddá érlelt, 
a magvar N» mzr-t örnintre, la>!degnlására. 

M nden magyar dobogó szívvel néz a Várra, arra 
a Várra és od >, m"!yoek ragyogó fényes  termeibői 
mindig hiányzott a fa.dl  élei legazebb, legnemesebb 
'•röme, a családi élet bo'dogsága. Az-irt vo't a Var, 
fónyességeban  és porrpajiban IB üreaebb, kietlenebb 
ás árvább, a legkisebb, legn o'só zsúpfödeles  magyar 
tuiybóná*, amelvhen Bzeretet izzott vagy izzik. 

Az nj Család mely mHígséget, szeretetet ás 
boldog'̂ irot sugároz a Nemzetre a Kormanvzóhaly .t-

u- Ő ómé! tó "ágának Cta'ádja. A Caalád lali-e a 
PőméitóBágu AaFzony, aki saintn gyermek még, de az 
orszazépltő munkának á>doz?)to'RzivU munkálója, hőse, 
oly annyira, hogy fáradha  atlanul és maradaktalacu 
vá'lalta és vállalja, a soha nem pihenő országéplió 
munkának Ráeső részét. A Magyar Asszonyik N-mzeti 
Siövn'ségenek egyik elnök aassonya. Aa ö o -mes éa 
fenköli  lénye kepcsolte össze, a vasutas aaszoryok ée 
Inánvok tömegei áldoza'o^ monkára önmegukeri és sa 
ország boldogulására I D < n <mas, nap'u^aras lénye 
mlnd.'nbo! ott van, ahol segíteni kell. Üie, vlrágl><iké-
vel maga is segített — aegit a szeratatcsomagok ös'na-
állltésán, melyeket a d r̂meaztő hidegben ktiidő Hon-
védek o ju*tatott a Főméltóséan Aisvony akciója. 

Da ha Hirtby Iatvánné Ő'ómáltósága NB orsvág-
épliő munkából vhsaatér a gyönyörű Várba, Otthonába, 
az ery év s lfj.  Har.hy litván tárt karokbal, angyali 
moao'.yi(!'Ssa<, kitörő örömmel szalad édasaoyja, a 
FőméUÓsegu Assaony elé. I yenkor a gyermeki bol-
dogság saent öröme, betöitl a Vár minden raszét. A 
Varban most a családi boldogság — a földi  elet üd-
vössége — latik, nincs most oly meSBae, oly 
magasan a Vár a magyar sai vektől, mint valamikor 
régea-régen. 

Uj. Horthy Irtván rendkívüli Időkben érkezett a 
magyar életbe, a magyar sorabn, de érkezése szeren 
caét jelentett a vele egy Időben Arkeaett magyar gyer-
mekeknek, akik mindenike ajándékot kapott a legbol-
dogabb magyar Élesanyától; a Főmóltóságu Asszony 
•ól, de érkezése örömet jelentett, aa egész magyar 
Nemzetre ls. 

Síü etéskor n magyar képes lapok, színia vetél-
kedve eg',méBsat, hozták a saebbnei-saebb képeket a 
pólyéBbaba lfj.  Horthy Istvánról. Azonban az össaeB 
képek között na volt n leges-legaaebb, amelyiken a 
C'tpkéa szalagos pólyában édes moaoiygásaal szende-
reg a apró kezecskéje alváa köaben IB fogja  a pólya 
saalagját. Kl látott valaha olyan polyásbabá., aki par 
napos korában a péiya szalagját fogná?  Meghatóan 
Baép és jelentőségteljes, hogy Uj. Horthy István első 
Játéka egy eaüst lovacska. 

A tttndéraaép Várat betölti moat a családi bol-
dogság áldott éa aaent öröme a ea aa öröm, harmatot 
sngéroa aaét minden — gyermeket Baerető éa nevelő — 
magyar családra. 

Magyar ÉlsBanyák, kik bölcsőt ringattok, jusson 
euetakte, hogy aj filaáaayái  ajkán fakadi  a^ngő dal 

— bölcső dal — a Nemzet örökkévalóságának aaent 
blmnuiza. 

A nemzet dobogó szívvel fordul,  a családi bol-
dogságtól fenyső  Var felé  s dobogó szívéből esdeklő 
Imádságot küld a Magyarok Istenehez. — Aat keil a 
nemzet imájában, hogy a Kormányzóhelyettes ur Őfő-
meliÓBágál vezereije országgyarapi.ó, Fómóltóaagu 
Kormányáé ur nemaetboldogitó, dicsőséges utján a 
ifja,  szépséges Hitvesevei ea fiival  lfj.  Horthy István-
nal e.tease Bokáig, a Magyar Haza Udvere ea botdo-
iulésára. 

Tusnádfiirdöi téli képak. 
Az első te l i sportolok a fúrdön. 

irta tusnádi  Élthes  Csaba dr. 
Tulajdonképpen nem saját elhatározásomból kerül-

tem az Idán őabazamba, Tasnádfdrdóre.  Ragi ezred-
taráim, Széchenyi,  Zichy  éa Keglovioh  akarták 
látni a SüKeiyfó;det  ea annak hirez termeaaetl aaep-
r^.Jt. Ői hívtak .engem a Szekelyfóldre  ea én őket 
Tuí .adra. Ha már a Sfagniyfoidre  megyünk, akxor 
menjünk a legédesebb eza.őlo.dre, melyei őseim eaer 
ev ota várrol-verejtekkbi vâdenea és miivelnek. 

Taanádfórdó  különösen kedvoB nek-m, mert a 
fsrdőt  1845-ben dadaagy bátyáim, tusnádi Ellhet  Alajos 
kaason l̂Cíixt adsöatztiró aizioa (pénzügy igazgató), tus-
jíd. Koyatt  Miklós  erde.yl pu.-PJS, a raagy adakozó' 
aa drdnn^ybaijiim, tnuuadi Élthes  Bemátn (oidoirtokoa 
jM.puonaa. A bókezus-jgeró aa egesa monarchiában 
bire* Kovéts  Miklós  püspök 6000 forintért  epitette 
1845 btn a tumadi üzegeny betegegnez (reumátoknak, 
c-uiOan, kónívunyben szenvedőiuok) nat a „nagy kö-
óazat*, mely mozi iskola és kőalapial a Szent l.aoa 
fardó  Löavetlen szomszédságában ma la változatlanul 
megvannak. 

AB elbatázozás tehát nagy örömmel töltött el éa 
már o:őre bizonyos büszkeaeget éreztem, mikor arra 
gojdouam, bogy előkelő bajtarsaim, kikkel evek óta a 
v'.sazabóduoti területeket eB 6 hóntplg aa oroaa harc-
tereket bejártam, milyen caodalatlal fogják  élveani a 
fürdő  elragadó termósietl Bzepségelt. 

• 
» * 

Kedvezőtlen előjelek mellett Indaltunk útnak Buda-
pestről Tmüödíordőra. A fővárosban  hatalmas hó vinar 
dühöngött, de aa IbU'anal megnyugtattak, hogy a ko-
•ozsvari vonat közieked a a ha minden jól megy, 48 óra 
aiati Tuanádfilrdőo  lehetünk Footos, bogy a vonat megy. 
(Dayepropatrovsak rnsssaebb volt ) 

Kellemesen csalód unk, mert aa utaaáa csak 26 
órát tartott B ba aa lodniáa nem olyan keserves, meg 
káafsünk  sem lett volna. 

Aa ntazásra vonatkozólag egyet megállepltottam 
— s azt hiszem ebben mindannyian osztoznak velem, 
akik ezt az utal mostanában mar megtettek — bogy a 
legkellemesebb a Szeretfalva—azászregenl  zu.óutaaáa 
voit. Iu aa átszállásnál nem kellett tolongani, veaae-
kedai: mindenkinek meg volt n maga foglalt  helye óa 
megfigyeltem,  hogy a legvadabb tolongó ea hangoskodó 
utas Is báránnyá Baelldülve piros autobuazeaduiajat 
Khlspja maiié tlizve, ndvariaBan bocaátoila előre a 
többieket. 

• • 
Huszonkét év óta kót ízben voltam Tusnádfürdőn. 

Caak homá yoBan emlókeatem a fürdőre,  de annál töb-
bet halottam róla. Ujy alt emlékemben, mint valami 
tündérvilág. Most la dobogott a szívom ea iagatotlan 
szálltam kl a vasntból na Ismerős kedves klB állomá-
son, melyre aaért emlékestem olyan jól, meri 8 evvel 
eaeiőit - - várván a szsredal vonalot — váróterméből 
egy papagájszinü egyenruhába bujtatott rómán ÜBat 
bujt elő, bevert orral, szame körül hatalmas monokli-
val. Amint mondották nekem, egy odavaló aaékety le-
gény lutéate el. Mai napig la c^odVkozom. Nauok 
tlsatiel I.yesml nem fordu  hal elő. U y látszik náiuk 
maradaktalanul áll aa a köamonda, hogy .aa a legény 
aki állja" I 

• 
• • 

N Ígyen órkeatünk a fürdőre.  Nagyon meglepett, 
hogy rajiunk kívül egyetlen vendég nem volt a fürdőn. 
Nem eairt, mintha nagyon nálkülöaiUk volna őket, aőt 
örvezdütünk, hogy nem látjuk a divatos üdülőhelye-
lyeken elmaradhatatlan, hangoskodó. rikitórnhsju,görbe-
oru, svábhegyi .sportolókat", de furcsának  találtam — 
a nshéa közlektdasl viszonyok ellenére li — bogy 
akkor, amikor aa anyaorsaágl, da a lávolnbb eső pL 
kárpátaljl téli üdülőhelyek, mind tömve vannak. Tus-
nádon egy lélec nincsen. 

Míg dacember elején, viaiaatérve az nroaaoraaáfl 
hadjáratból, Baáodákombaa vo't aeháayn&pl sltara vtln-
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melyik téli üdülőhelyen, de érdeklődésemre aat a fel-
viágosltast kaptam, hogy január köiepéig aehol nincs 
firea  aioba. Blatosan még Bokán voltak, akik Igy Jártak. 
Nem irtana egy kla propaganda. 

A téli sportolók nagyobbréaaben a katonsviselt 
fiatalságból  kerülnek kl b eaeknek nagy kényelem éa 
fenytizés  nem kell. Kellő toboraáa, egy pár fűtött  villa 
ctt egy juttnyoB árakat aaámltó vendéglői. Ea kellene 
Tu?nadou éa megvagyok győiődve, hogy egy-két éven 
be: ól telén la rajiad fog  a aok vendég a fürdőn. 

A szomsiédos Boraiében él a QyilkoBtónál vidám 
téil élei folyik.  A kicsi Hargita-fürdő  is öntudatosan 
keízüődit, ogyedül Tusnádíürdő mély álmát alnsssa. 
Níjcj akt tolódjék a fürdő  sorsával, pedig vabutisl 
legjobban megközelíthető. A tulajdonos négy iősséget 
csak a hasaonber érdekli, a fBrdósiövetkeiet:  a péni-
it.enaégre blvatkoaik, a vármegye veaetősége még nem 
eri rá domolyan foglalkoin|  a fürdővel  és nincs egy 
er.iytskeztt keidemenyeiő veiető ember, aki kesébe 
vegye a fürdő  nyári és téli fellendítését. 

Htfomeier  ágy áll télen üresen, pedig sok villa 
most la (üthető. 

Uiiyon nagy bün ea a tétlenség a síékelység és 
a vármegye erdekei ellen. Mindössze egy Blpálya, egy 
ugrosácc es egy ut kellene, mely bei a négy kösségnek 
faja  61 munkaereje bőven van • 

• * 

A jövőben mindeu ssabad időmet Tnsnédfürdőn 
siáudékoiván tölteni, igyekeztem a té'i sportolási iehe-
tóaegeket kiontatni. Tcrmesaotesen elsősorban a stie-
hc tőségeket, mert ma ei a téli sportok királya, ugy 
edző, mint saórakostató volta folytán,  fia  a síelőinek 
ahhoz a táborához tartozom, akik nem a fel-  es lecsnsi-
káiásoan, banem a hegyek köiötli bolyongásban talál-
ják igaei örömüket. 

Tuanádfürdő  alkalmasságát — sajnos — nem si-
kerüli megállapítanom, mert ekkora hó volt, hogy még 
elvei f>em  leheteti nagyobo túrát csinálni. Aionban a 
korlátozott moigásl lehetőség ellenére 1b, merem állí-
tani, hogy Tusnádfürdó  a Bit-port ülésére ls kivéiónn 
alkalmas. Egétien blitos, hogy a gyakorlott Bleiók a 
Siint Anna-tó környékén és onnan lefelé  a fürdőig 
gyönyörű túrákat tehetnének. A meredekebb helyeken 
ai ui kihullásával lehetne segíteni. 

A keadóknek ÓB kevésbbé gyakorlottaknak kecseg-
tető siterep kinálkoaik a Tu*nádköiség és a fürdő  kö-
aött fekvő  u. n. ptiyókáa földeken.  Be megfelelő  bó-
vlsxonyok mellett pompás, enyhe lejtőkkel tarkított 
nagyszerű terep. Hí ilyen lesne Budapesten, a Sváb-
hegyen, as amúgy is nugyBaámu közönség megfcétaie-
reaódne. 

Egy hibája van ennek a terepnek, hogy egy kissé 
távol a fdrdó'ól.  de e bajon egy-két sánc beállí-
tásával könnyen lehetne segitnni. Külön öröme lenne 
s nyéknek, ba köteliei hmaiha'nák magukat si ulon-
A Síeal Aoovló felé  legmenedeteaebb aa ut Bilkksiád 
faló,  ibonnan Elekérrel is könnyen megköselithető a 
tó. C:upán ai utat kellene megjavítani. 

A másia alkalmas sípálya a régi országút mellett, 
a Biéldöntések helyén volna, ahol a hegygerincen át a 
tó legkönnyebben elérhető. 

A ródllsport szintén megtalálná alkalmas helyét 
a Bttkkszádftvó  veiető uton, nem ls beBiélva a korcso-
lyáiókról, akiknek a világ legsiehb fekvésű  korc-olya-
pá yája klnálkoina a Csukás-tavon, mely kiterjedésénél 
is fekvésénél  fogva  nagy aemzatköil korcsolya és jég-
hokai versenyeknek állandó helye lehetne. 

Áiiitom, hogy TusnáifŰrdőn  téil sportolási alkelom 
bőven kinálkosik (nem ls beszélve a inrlstásíiodásról 
és kü ümböaő kirándulási lehetőségekről), csak sportoló 
kellene, 

• 
• • • 

A téil fürdővendégek  u nyomó résie a fl  -taliág-
bó' verődik össae. Biső sorban őket kell tehát odacsalo-
gatni és megismertetni velük eat a csodálatosan síép 
vidéket. Bhhes nem koll sok péns, sem nagy befekte-
tések. A mai sportoló Ifju'ág,  katouavleelt (kivéve a 
kiv^isá/os fajboi  tartoaókat), eds'ii -a Igénytelen, 
BMf  S jó epor(iebetőség-fr-:-t  nyújtó B amai asyontnl-
tnrált, d.'- eB»től hengo* fürdőket  kresifr.  Éppen ai a 
c^j-. a i. ;l lidülé n -k, hogy kivonja magét az ember 
a ;r.;nd nnspl életből, a városi kenyelemtől és egy 
kicsit .vademberként" é'jen. Ahai «ok a fiatalság,  oda 
öreget is silvt-Bebben mennek. 

• 
• • 

Vígüi, hogy valami rossza' ls mondjak, sehol 
annyi csotiva éB iiléstelen villát cem láttam egy tömeg-
ben, Tnl::; Timádftirdőo.  A etlvárváuy minden (sínében 
tobiodó kisebb városi bérkafiárnyától  keidve ea alföldi 
tinyzbác'g minden stl'us képvisel7e ven. Láttsm hatal-
mas tűifalakból  szemtelenül kikandikáló kéménykürtő-
ket, ellenben alig láttam egy-két uékelyjeilegű villát. 
Nem vagyok sinkértő, de ahogyan e'néiiem eiekot a 
lila, róistsilnü stb. színekben pompázó s r3rn?siülötte-
ket, egépzen blitosra veszBm, bog? npysnanal ai 
épitóanyr.gmt siiylséggel egy kis bzékeiy jelleget is le-
hetett volr.s beléjük vinni, Nim erzara msgamat ille-
tékesnek, hogy véleményt nyilvánítsak, vagy éppenség-
gel tanácsot adjak, de egy sierény Indítványt aa ille-
tékesek figyelmébe  ajánlok. Nem lehetne a váro:ok 
mintájára egy bitottságot alakítani saakértők bevoná-
sával, akik minden ujonraa épülő villa tervrajaát folBI-
vlisgálnák éa csak a megfelelő  Jellegű és klvlteiű villa 
felépitéiére  adnának engedélyt. 

Tnsuádfürdő  télen kihalt, a benne rej'ő termé-
sieti aiépségek és kincsek kihiaanálatlaanl hevernek. 
Pedig óriisl előnye, hogy a vasntl fővonal  befut  a 
gyönyörű feryveifürdö  kellős köaepébe, aa örökzölddel 

öveastt tuinádl Bioroiba, a Solyomkő, a Plricske, a 
Nagycsomád alá. 

H* falfedeaik  éa a mai rendkívüli állapotok mrg-
saüntével megindul a vállalkoaó kedv Tnanádfűrdő  előli 
saépségénél, gyönyörű fekvőéi,  balssamos levegőjénél 
fogva  beláthatatlan fejlődési  lehetőségek fognak  meg-
nyílni. 

„Csiki Magánjavak" múltja ós jövője. 
Irta: Cilkmmdaaenti Calko látván dr. 
Nem  tudom eléggé  kihangsúlyozni, hogy e 

perek  sikerei  eldöntésénél  mekkora  sterepet  jit-
stik  a volt  határőrezred  1849 előiti  hatalmas árve-
rési baszonbérbe-adási  íratásoméinak,  a birtok  azo 
nosítasnál  pedig  az őskataszteri  (oonoretuálh)  és 
belyazinelési  térképeknek  teljes ismerete 1 Éppen 
eaeri nem ajánlatos e per*k végleges biroi döntesre 
vitelét eaekben aa Ismeretekben kevesbbé jártas emberre 
blicl, Éi eaekben aa ügyekben a legfeisőbo  curlal dön-
tés után, — de aaelótt is mkdtg as volt — a legma-
kacsabb, hajllthatallan vélemenyem, hogy meg kell 
oldani már egyszer véglegesen  ezeket  a kérdése-
ket  és eat tettem a 482. eB 290—912. mj. Bsamu fel-
hívásokra a hálom törvenysaakl per megind.tásu után 
is érdekelt blrtokossagok által beadott serveny«kre 
megadott és egyb-ngmag mlnd'g elfogedott  javaslata-
imban Is, mert 1887 tói kezdve  osak, sok millióra 
rúgna as a kár,  amit Csikszék  közönsége  egy 12000 
holdas  (és  ez a terület  kevéssel  több at egész javak-
nak 1/6  ódénál)  erdős,  legelés  és kaszálós  havas-
nak telekkönyyi  lekötöttsége  által  szenvedett!  B 
hogy eaen havatok ügyelnek vegluges reudeeesSre még 
regebbl időkben is aa igaagató tanács elnökének erői 
gondja volt, kitűnik néhai B cae Ant«i alispánnak be 
akkori tiBiil főügyészben  14896—898 ui. Giáot alatt 
kiadott rendelőiéből is, melyben rien ügyek végleges 
rendelésére hívta fel  iegsalgorubban a tlsatl iőügyéist. 

Voltak még negyobb szabálytalanságok is a javak 
mniibeil ktzeiesénéii Aa 1900 as övekben Dr. Balassa 
István kuli. min. áiiomtiikar gyökeres vliBgaiatot vete-
tett le a mBgánjavBknái aa erdőeladások törüli nagy-
mérvű viBBaaSlesek miatt. Biekbői több 100000 Boio 
néra menő per keletkezett es a vármegye magánjavai 
ellen SmiióvicB Zillg és túrBa áltni Esenődés tel-enl-
tése vagy 166000 korona kár megtérltese iránt lefoly-
tatott per buoujiiBsi szakáaan jött e ő az, hogy be 
Igaigatóság állal megkötött írásbeli ei>-rióduB vrágos 
kikítefevel  tllentóibtn — mely csak 1788 hold  száraz 
vö'gyi  erdőség  1/3-ára  adott 3 évre szabadkézbőli 
eladás  utján kitermelést,  — az egész 1768 hold  meg-
történt  eladását  akartak  á zsidók  igazolni  8 évi 
kitermelésre  éppen a javak igazgatójával  és az 
Írásbeli  szerződőssel  szemben azt ia igazolni  akar 
ták  az igazgatóval,  hogy nekik  ez az égést  1788 
bold  erdőt  el és átadta  8 évi kihasználásra  a amikor 
at egy harmadrészt,  mint első  évi vágterületet  át-
adta  a helyszínén,  akkor  a többi 2/3  ad  részt  is 
megmutatta s kötelező  ígéretet  tett, bogy a föld-
mivelésOgyi  miniszternél  at ideiglenes  üzemtervnek 
akként  való megváltoztatását,  fogja  kieszközölni, 
hogy az egész erdőterület  8 év alatt  legyen kihasz-
nálható. 

Ei a tényállás meglett állapítva a klr. Curiának 
e perben hoiott Ítélete Indokaiban. A peri a blsonyUáei 
siakban vett' m át, a vármegyei javai megnyerték, de 
mit mo dUk abhoi. amikor 1788 holdes eidő 1/8-ad 
részére (696 hold) 3 éves kltermelésiel léire jött írás-
beli szeriódis pívclí kikötésével sismben egy sok 
milliós isidó sít eterjn ignoiol éppen a javsk ig> z-
gatéjávai, hogy a téni leg megvásárolt erdőnél még 
kétBier annyival többet vtárolt meg és eien mérési 
álliiásá* még biról Ítélet kölesébe is akarja bujtatniÎ 
Bann 1788 hcld erdőség 2/3-ada aiutén a törvényható-
sági biaottBágnak a vállát ügyi min isit er átai Jóváha-
gyott batároEsta alapján nyilvános átverésen adaio't el 
s Igy kikerüli a saabadveraeny piacára a tölgyesi ebI-
dók keiébő1. 

A Dr. BalaasR-féle  viasgálatok ntán a tullu i-
mlnlFiier utetiiAsáre Indította meg Cii^siák köiünsége 
Hiim Simon, Hdm Bulem, Sx-gál Bo em, H fl-  (S) 
K-OBOgiu és mproivölgyl fatermelók  ellen több 100 000 
toronára merő azokat a pirsket, melyek legnagyobb 
részt aa erdéPietl hatóságok által megá-lapitott, h leg 
fóbb  vngyonfeiüíyeleli  hatÓBág ált?) u ó'pg pec-p'ált 
és sión jóval aUconyabb tőárak köati ihiönfcöfetffc-
hől eredtek, amelyek mellett aa igaigatóság ea erdő-
ket a Eftidlknak  el- és átadta?! Hogy ml történi er-Sí-
kéi a perekkel, nem tudom, annyi Bionben blionyos, 
hogy itt is nagyobb ösezpget ludu'tek volt ol helyte-
len eljárások mi itt a javak kárért. I 

É< egy máMkl A Bẑfe  pataki viidnusBitó <ege-
dóIyezÓRénél megtbrioit elói-etes koilgsígsiáfl  bejárá-
son aa 1900 as évek nlej«n nem lehetett volna-o a 
magánjavak kárlérl'éBi felelöseégét  Mfejraetten  cüak e 
tényleges  vsitatás  felt«teléhea  kö<ni? Bit nem lárja 
kl ai 1886 XXIII. t.-c., de ki aem mondja sehol, hogy 
több engrdeiyes eseten cupán aa engedély lényénél 
fogva  mled^clk engedélyes egyetemlegnsen felelős  az 
okoson károkért. Igy történt, hogv aa 1900 as években. 
— mikor aa egyik engedélyes, Urmáicy a ssllip fel-
vonása által tu'ajok n-atatása céljából megerősítette a 
vicét — 20—26 alulfektő  malmot ngy elecpört a viiér, 
hogy hónapokig aiűneteltek aa űiemck éB tényleges s 
Diemsiünetelésl károkért egyetemlegesen tették fele-
lőssé a malmoiok Cslksaék köaönségét a régenl kir. 
Járásbíróságnál és ea engedélyokirat tartalmánál fogva 
bíróilag mg ls lett volna állapítva. 

As Urmáneyakkal siemélyei jóbarátságban voltam 
• amikor egy hávlsl társas ösissjövetel alkalmával 

sióba Jöttek eaek a perek, méltányossági okokra a a 
n»rek asiporltásának kikerülésére hivatkoiva, sikerült 
Urmáncy Jánost meggyőinöm arról, hogy ha a csíki 
magánjavaknak csakis ea engedélyesi minőségnél fogva 
flsetnle  kell eaekben a perekben — akkor is vlssia-
téritée! Joga lenne as Urmáncyakon aaért, mert caak 
eaek usstattak és Így Urmáncy el ls rendeate Ítéletek 
eiőtt eaeket aa ügyeket B a magánjaveknak egy fillérbe 
sem került. 

A megyei magánjavsk pémeit, a nevelési kölcBön-
pémtár kezelt". A lekötött birtokok becsértéke blsonyoK 
hányzde erejéig székelycseládík mérséke'S Lam.it mel-
!»tt kö?e»öuöfcei  vetfok  fel  ebből a p^natárhó:. A be-
(áblátá« legelső  rangsorral  a jeiíá'otul lekötött ingst-
lanoSir t a kőlosőn  felvett  tőke  és kamatai  erejéig 
történt,  esetleges per esetire költség biatoslték ebben 
a rangsorban betáblázva n°m lett. E'. ml történt? A 
b riokok évtizedeken át eset'eg többször Ib gesdát cfb 
r^ltek, esek több laben ujabbi kövatkeiő rangsorral 
biiiosltott kölcsönöket vettek f«l  más pénalntéaetektó! 
éB amikor aa uj tnlajdoiosok együtt vagy hösűlük 
egyesek a nevelési p^nitár által adott kölcsönt vagy 
kamatait rendezel nem tndták, jeliálogoB kereset n'ján 
kötoieitettek n nevelési pérstér kölcsöne és kima-sl 
onk a lekölö'.t lqgatlnnahbó! leendő felhajtásának  tűré-
sére és amikor sorrendi tárgyaláson rangsor sserlc, 
soroltatott a pémtár tőke és kamat követelése, a le-
fo'ţ  tátott perak költségeirt) nem maradt senmi, mert a 
rangsorban követkeaő máa hitelezők a vételárat telje-
sen kimerítették és aa ilyen perekből a magánjavak 
pénztárának fennmaradt  igen sok. esetleg m-g e, köl-
ceönt is f.dU  haladó kcitaég-tertoaási. Atöctöonk kl-
belyeiéséDéi is tehát előre nem látó, gondatlan vo t bb 
eljárás s bár eira igen soksior felhívtam  törlési javag 
latali^ban an igaigatóság firye  mét, na ujabb kölcsönök 
kib lyeiéséuél még sem történt tudtom eierlnt semmi 
javító inteakedés. 

J51 emiéksiem, volt egy ötvenezer koronái köl-
csön kif-jktetáse  a nevelési pénztárnak, amelynek bit-
tosliására egy kóháias belsőség és egy Inxm-értékkel 
btró k»rt volt egyetoiEÍe?-8 j«lsá1oggal betáblázva. 
Adó.; 1911-bai a reálisabb ért«kksl bíró kóbáias bel-
sőséget eladta ogy gazdag zsidónak huszonháromeie-
ötszái koronáért, em'íKből a vevő csak négyei°r ko-
ronát flietett  be a nevelési pénztárba, tehát a bistosl-
t se tlcenkllenceaerctszáa koronával csökkent. A isid6 
r .Kitöriési njugtát kapott ai Igczgató-tanács elnöke 
tudtávsl, de na OgyésE vé^ményerése. tsnács határo 
«ats é* VAgyorfMÜgye'etl  hatóság jóváhagyása néllrlil 
basiarosan á c us'-tatottti>rviípybnlói>ágl határosa! alap-
ján. Hát iehei igy kese'nl k;izv»g>oat? 

Amikor 1911-ben a ki"ati'oe várm-'gye évi fize-
téssel és csUíd |€ép-"H.iepge! ellátott tUatl fóbgyesie 
jivxdilmaiása mintájára a jivuk ügyészinek a d jai 
ea költségei megél'epl'ésát is ügyfilelvel  Aiembe.i a 
bíróságok nH Amt k-fd  -'tAlt, kérésemre kiadott e la 
náci elnöke 1073—1911. sl. 'uácn alatt egy hlvataloí 
hlaenyhvény», :me:lyel liProl^., hoíy Cgyéeii áiláfom-
bea «eai®i néven nevelhető fl<etés«m,  j-iVíddmesásorL 
nlscB ép jövedelmet teiî »li''i-» mnoká'm és klndipalm 
u'án biró^g fo'jésit^ndó  ögvvfdi  dijak és költséget 
gépezik. É^ ml tértent? 

Amikor 1913 dpcmberében megbirásom klválaBE-
tis u'ján megvonatott *a bet rjePEtett költség-jegylé-
kem-e intézkfd-.s  rem történt, tőt eaie) Piemben cs 
a'peresi vídakezee u'ján n 'ehető legmakecsalb m»gB-
î r.Küt (*r£»lKm 44 pert t<.ttrm folyamatba  a gyrgyó-
sirntmiklásl Urályi jAránblré^ágnál. melyekben ngy sz 
"'eő, mint a mápodbirnság meraeitelta » megánlavat-at. 
É i ekkor a mtgánj«v:tk ig<t?;atéja tette meg répirmr? 
ait ei eján;»lot. bogy — ha akkor már oláh klrs yi 
tábla is helybm hegţja harmedfoVu'ag  aa elBÓfotu 
Héletekrt, — akkor követelésemet klfiietlk  te'jeaen. 
Éi ebben — nem lévén célom s Javak terhére a költ-
ségek további ra«porltá°a — beleegyeztem. B Igy tor-
tént réiii> m'ól teljesen kéoyfz^rb^lyz  <tben — meri a 
j »vek e kobzápa már siőnyegnn volt — a megyeien 
h'.rmiEcket' Eer lejben, meri a Javak kisajátítása u m 
npm B>ar'im kisebbségi torsban még a megsiálió b->-
talora ellen Is folytatni  e pereket és különben Is mnl 
esküt nem tett ügyvéd gyakorlatot nem fo'ytettem. 

Esukbco o per-Ah^n » p-rtállás a javak r^si^ro 
c a t erra vo:t jó, bogy ügyegC utódom a Jövfd  'in ' 
forezi»,  mert hlee?n a legelemibb j o j áriák melM: 
sem volt értelme anosk, hogy á'lásom J*VBda'm«4-; 
státnBu eierlnt bíróilag folyósított  kö'tí^gelmmrl Bz-m-
bnn is oly makacs védekezőre talá'Jak A pereket 
jsvak elvetetették, da itt és ekkor aa Ugyésa-u'óden' 
költségei ,és dijai mlrdlg kileltek utalva és fliet\ 
hoiott állásának JavBdilmaaása még akkor sem tc'i 
sitbályosva, mint ni enyém régebben. Az éntlastéflem 
pedig ai Oayek 80—90'/o ban mindig aa volt, hogy 
„hivatalból folyó  kötelessége volt est vagy Bit eK-
geinl." 

Jelenlegi törvényhatóságnak Javakhoi jogofu  < 
isgjal köiűl igen soki-n, sőt mosdhatom, bogy a :e« 
többen vennék, kik a javak vsryonl históriáját és 
régi késelés feltűnő  vlssaeéléBeit nem Umerik. Él 
nem tartottam feleslegnsnek  nagyjában eieket a do. 
gokat a jövő Biempontjából megismertetni. 

Törvényhatóságunk mull év dacember 9 én >*r 
tott köigy ülésén BB Igaagató tanácstagjainak megválasz-
tásánál egy 6 pontom határoaatl Javaslatot akartam 
elóterJesBtrnl, elnöklő főispán  nr aionban a tárgyoro-
aatl ponthoi való hoBBássólást eltiltván, aa előteljesí-
tést meg aem tehettem. 

Még raagáaJavBlnknak aa eljövő Időkén előálló 
rendeltetéséhes kell rOvldesen hofcásaóljak. 

Fel sem lehet még becsülni, hogy egy Ilyen ha-
talmai vegyen mekkora értél et képvisel nemcut a 
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tu hldoBOS saékelyaég, kanem magyar haaánk aaempont-
j&bói Hgy ilyen vagyon kezeséhez kávés crőtj--
; ,u 8 ember. Jag^azok mellett a din tó tcőbaégbt-n 
^tdasági kérdéseket falölelő  ügyekben megfelelő  szem 
•jSn óa Bolyban képviselethez kell jntnlaa meaőgaada-

ra^dalom aaon latjainak, nklk BZMIB látókörrel, meg 
[ >dlő gyakorlati tudás a al ea tcpssaUiattal birnak. — 
U, zóguzdaBágl és erdészeti saakcmberek kell, bogy 
. . ;kte vegyék aa Irányítást. Sürgóaen meg kell aa'dn-
,1-1, mert ennek aa alapja a fentebb  hlvatkoaott lié-
e kben már meg ia van, a havasi birtokok lekötött-

bogy a Javak ugy rendelkezaenek a használattal, 
Huţy akaruak. Kl kell használni eaen a birtokon mln-

d-n erteket, havasi gyümö'csóköt: málna. Bander, vad 
i i k o k o j a a , köménymag, hársfavirág  Btb., atb. JAi 
miek-aem, bogy ea oláh megsiálláa matt egy braasó 

:u íyei főispán  mUllókat kassaált be csak a málna 
ţy új lésből. 

Da ott van egy másik állami érdek la. Értesülé 
-r-m Baerint a magyar állam nagyobb kiterjedésű lege-
j. akar kibérelni havasaiukbó', hadsereg azttzaegletere. 

u. n. mokáoló-faj  kitenyéBaléaare. Iu edva van aa 
* kalom, ha a havasi területek lekötöttsége a terhaBBon-

exet alul a folyamatban  lövő perek jogerős éB le-
-;!ió legsürgősebb lejáriatasával megszülik. 

Vannak taián még emberek, akik emlékezhetnek 
irra, mily aaép eredmanyefcet  ért el Urmáccy és Lázár 
Janoú Qyergyótö:gyessn aa u. n. lipicai lótenyésztt se-
srti, melynek csak folytatását  képaate a káaaonl «Ló 
narc* havasán a Baiázsl-fale  ménes beállítása. 

ttmlékemben van még, mikor a buszas bizottság 
tuüködsae alatt dr. Qaál Endre irodájában megiekin-
jiii-m egy áavanygyüjteményt, meiy rftm  aat a benyo 

maat tette, hogy biaony a magánjavak havasi hegysé-
geiben felbecsülhetetlen  értékek hevernek feltáratlanul. 

22—25 évig vajndott a székely körvasút kérdése, 
ooldo-.uit dr. Qyöiffy  Gyula, Ugroo Oabor, Tibád Antai 
..-a L«*ár Manyhert Küzdöttek eaen zerdás megoldása-
ert Éj most?, mikor kotmányaalunk legnagyobb jo 
indnattal és gonddal akarja eai a klaknéaatlan Eiddiyi 
az ó kiccselvel is bekapcsolni az országépnó munka 
tereiébe, caak helyes ta a feltevésem,  hogy a javak-
hoz jogobu tak közgyüiee a legalaposabb megfontolás 
tárgya.vá fogja  tenni az: a kérdést, bogy kiből ea kik-
től fogja  öesaeálli'.ant aat a keves tagból ái:ó tanácsot, 
muly a lehetőségekhez kfpast  biba nélkül fogja  kép-
viselni ennek a hatalmas vagyonnak aa ügyeit, ugy 
:.bogy ezt a háború utáni uj világrend ceikitUzesel 
ísitotlanül megkívánják és kizökkenteni abból a leg-
többször aaemaiyes erdekek szerint irányított knaaléa-
bői, aminek — sajnos — a világháború e őui idődben 
bizony igen aokszor tanúi ás szemlélői lehettünk I 

Rímeljük a legjobbakat I (V'ge.) 

Id. S Z A B Ó L A J O S 

Id. Ba>bo Lajos fodraizmesier,  Csíkszereda város 
képvisaiő.estnieienek laaácsoBa, aa Ipartestület veaeiő-
segének, a Caikus.-redaí DJI- es Z .-neegyeBÜlet igaz 
«,-itjsaganak tagja 1942 evi marcma hó 2-án, 73 eveB 
korában megbau Ko.uaaváron, ahova gyógykeaeiieléBre 
szállították. 

Siató Lajos bácsi a régi jó békeidők CalkBaere-
Jajibói való volt. Nem itt született. Úgynevezett .jött-
ment volt", de egésa Itlkevei, szivónek miaden ragasa-
jsdaaaval hoazánóli thez a varodhoz. A legrégibb nzoz 
között, akii .külső-főidről"  bejöttek a regi jó patrlar-
ia is eletei eiA varosnnkba. M >g abban aa Időben, 
amikor a vároa tóbb u .vonalait csapos kertek jeleztek, 
amikor a bakter je;eaie es kiaitolta az időt, amiaor a 
usatviaeló vároa elte a jólétnek éa gond.alanasgnak 
mulatós világát... 

L .jl bácsi 1889 ben jött Calkaaerediba. E tői aa 
Idóiói aezdve Idi-gyoaereatdeil. O.t látjuk mar 1890 ban 
a Csíkszeredai DJI- ea Z neegyeBÜlet bo.csőjénél, aa 
alapnaaánai ea ott mar«d eaen lu turá.is nagynevű 
íntbamenyünk mellett egotzen haláltlg, — Becaüietea 
' K>«nlsege különösen' ragaszkodott a magyar dalhoz. 
Kf)  félévszázadon  kertestül enekelt. Éjekelt akkor, 
amikor a magyar dal müveléae ktdvleits volt éB ön-
ludrttoBan énekelt akkor, amikor a magyar dai n meg-
'uaradaaunknak nemzeti életünknek vegvara voli. Naia-

i nagyobb ragasnkodáBsai, megbeczüiéBsel éB eiv-
Lűz:iggel nem saerette senki eat ea egyesületet, amely-
a:?k eusmereseképpen, a vIsszBietás nagy örömei kö-
Y JÍ| tűzte maliéra aa Országos Migyar Dalosszövetség 

budapesti Vigadó ünnepi köaónzege előli aa arany 
. rmel. 

Da Baabó bácsinak még van egy nagy meg 
ösaönni valónk. A román megBzállás utolsó éveiben 

volt • városban a visszatérés hitének eleven hir-
•t- óje. Ö veit a Jó híreknek allandó raktár», minden 

menyaegnek a forrása.  Nála mind g lehetett biaiosat 
r^gmdni arról, hogy mikor Jönnek a magyarok. A 
ealiggedeal nem Umerle. 0 mindig fogott  aa éterből 
alimt nekünk való, biztató jó hírt. Ei addig fogta, 

add g álmodta a jó híreket, amig megerhetve eletének 
:nlnden vagyát, a vlasnateraal. 

A aora nem engedte meg, hogy Itthon temessük 
ei, Igy köavellenBl nem nyliatkoahaiotl meg aa a meg 
becBüiéa éa aaeretet aem, amivel a városunk táraa-
dalma körfllvelte.  Koozaváron 1942 márciui hó 6 én 
helyezték örök pihenőre, de lélekben ott voltunk ennek 
a derüa lelkű Jé embernek a vegtlaateaaégén mind-
annyian, akik kSaelrői Ismertük. Külnöaen fájlaljuk  és 
megsiratja elveaaieaét a daloaegyezüiet, amelynek htt-
aegesebb, odaadóbb tagja nem voit a mi kedven Li'oa 
bácsinknál. Adjon aa Isten aaép, derüa élete ntán, 
nyugodalmai eaendes plhenóat. 

Nagyböjti megfontolások. 
3. Az örök boldogság vágya. 

Minden idő emberét kísértette éB lagatta a bol-
dogaág kövének felleléBe.  Kutatta a föld  mélyében, 
eat kereste vegyéBakonyhájaban, eaért kotyvasztott, 
főaött,  kísérleteset!, hogy megihlálja. Msrt aa ember 
lelkében ott él a vágy a boldogság ntán. 

Kérdezd meg a Baegényt-gaadagoi, betegel-egdta-
ségeBt, flatalt-öreget,  tanuiatiant-tudóst, nót-fáifl, 
miért lótnak-fnlnak,  minek kínlódnak annyit, éjjel-
nappal mlárt törik magukas oly laaasau? Egyszerű a 
feieiet:  boldogok akarnak lenni. 

8 mbgla ml aa oka annak, hogy a folytonos  tör' 
tetéa dacára alig találnak boldog emben? Pedig min-
denki bo dog akar lenni a boldogtalan senki. Rjvid a 
válaaa: csak reaaletboldogBAgra pályáanak aa emberek. 
Legtöbbje cank a földön  saeretne a boidogaágot eiveaoi, 
padig ea csak ldeigtartó. Saapseg, egéaaaeg, fiatalság, 
gsadagaag, rang, vagyon, tukinlely, szórakozás, szere 
lem, eaaem-iaaom csak mnló dolog, ma van, holnap 
mar nincs. Aa élettel megtzlinik mlndea. Nem vltiei-
|ük át magunkkal tul a határon. Aaert van aa, bogy 
amig keressük eaeket, addig lelkesítenek, mikor eler-
lük, már notatnak, terhelnek, nem érdekeinek. 

Aa embernek lelke la van a aat csati Isten elé-
gítheti ki. A lélek a másvilágból való ériek, csas a 
masvilágban értekeaiihelő: Lten aa ára. B ha valaki 
Itteni megnyerte, vele mlnd.-nt megnyert. Ha őt el 
vesaiti, minden elveaa saámára. 

A biinös vétkével Iaieni veszUl el, Így aa örök 
boldogságra való jussanak la vége, befellegzett.  Föld 
nem elégi:l kl. aa ég elcansaoll lába aloi s Igy ao 
bent, ae kint nincs a szerencsétlen, a boldogtalanság 
állandóan üinozaa. Mit legyen ebben aa á:daüan, iebe-
tetlen haiyaeteben? A búi klegelie léikéből az örök 
bodogság ntanl vágyat. Nincs joga vágyódni aa ég 
után, mert oijatnaoua ki'ded jtatévalI, ellezoaoita örök-
ségét, eladta elaőszülötlBegi jogát. 

De a lélek megiB vágyiz Isten után, neki, örök 
boldogság kell. A leiekből eat aa éraéat nem lehel 
végképpen klöinl. 

Ha a bün boldogtalanná tesz a aa eget beaárja 
a bünöa orra elől b ninca joga v&gyakoaui az órök 
boldogságra, azért kell még la lennie módnak, latén 
kellett, hogy adjon essközt, ku'csot, hogy a menny-
országot kinyithassa a vagyódüassek na örök bo. 
dogzágra. 

.Ha bűnbánatot nem tarló oz, mindnyájan elvesz 
iei ' . Tdrtaauk kúabánatol I' AB eg m&nl v;>gy szítja 
fel  a bánat parazsat, mely a Lúo saemétdocibjat lei 
künkben elégeli. 

A mai ember orrán iul nem akar iáiul, megelég-
szik a fólddsl,  neki nem fontoa  az ég. Azért boidog-
ta'ao, mert nem eaamel tudatéra annak, bogy aa erza-
ketienBSgének ómaga aa oka, mert búitis uietevei el-
aárta, eibalgaltatta (eikeben aa örók boidogBágot köve-
teiő kiálltnál. Terjtn észre, szálljon magába a modern 
ember, tartson tútbánatoi, ekkor megint vágyódik, 
ebezik aa örök boidogaágra, mivel Baamarc kloyiil aa 
ég ajiaja. P. Réthy Apoliiniriaz. 

Csíkszereda város költségvetése. 
Csikzzerada viroz kipvizalflteztttlete  1942 «vi költ-

zégvetizit 686:072 Pengő bevitellel őz 742.465 kiadissal 
megszavazta, A jelentkező 67.383 Pengő hiányt 76 zz&za-
lákoa pótadóból fedezi.  A kötelező is szemilyi kiadásokon 
kívül a következő közirdektt adatokat emeljük ki a költ-
ségvetésből. Tűzoltó gipre 36 ezer Pengő, zöldkeresztház 
építéséhez való hozzájárulás 3410 P., légoltalomra 12 ezer 
Pengő, nj állatvázártár létesítése 40 ezer, a kit állami 
iskolának 6 ezer, felekezeti  iskolának 3 ezer, telekvásárlás 
az nj állami iskola építésihez 22 ezer, Levente alap 10 
ezer, iskolánkivüli népművelésre 1400, Sportegylet 1600, 
Honsz—Tiizharcozok 200-200, Dal- ia Zeneegyesület 500, 
mttviaztelep 1500, EKE 1000, Eatholikns templom fenn-
tartásra 600, református  templom 300, az nj vágóhíd be-
fejezésére  150 ezer, útfenntartásra  17 ezer, uj utak is 
járdák 61 ezer, a Horthy líiklőa-ut átalakítására 16 ezer, 

villamosom épületeinek kibővitisire 17 ezer Pengő. Ezzel 
kapcsolatosan az iparügyi miniszter elrendelte egy szak-
irtőnek kiküldését, a villanyüzem kibővítése terveinek el-
készitésére. A kiküldött már jövő hiten, a legsürgősebben 
megkezdi munkáját, amelynek költségeit a képviselőtestület 
szintin megszavazta. Két közkút létesítésére 1400 Pengőt 
irányoz elő a kötaigvetis. 

J  — 
és deriklájái. émelygés. Idegesség, 
tlsztátslan teint gyakran csak az 
emétztéal zavarok következménye. 
Ilyenkor Is segít a ţ y j . ^ S C ^ 

Refliíivoli teujemMsmsi iedrem nyel 
— a Mezűpzdasani Kiállításon. 

A március 21-én megnyio ötvenegyedik orná<os 
tenyéeaáilaivaaaion a hazai hliaiáílomany minőséginek 
tovább fejleaateau  szempontjából itmai elemelkedő 
jeientőaegü Baerepst fog  jatazanl, mert a legkiválóbb 
(tnyesaelek evrói-evre Itt eriekeaitlk eladó anyaguiai. 
Erre való tekintettel a föidmiveiósbgyl  mlniaaterium 
es a rendeaé buoitaág a klaiiiiSBoa a tanyesaallai-
beeaeraeai nagyeriekb rendkívüli kedvezményekben ré-
szesítik, ameiyek a következők: 

A kiáüiti$oo  vásárolt  tenyészállatok  haza-
szállításának  vasúti fuvardiját  teljes egészében a 
rendezőség  fogja  viselni ea csak a lutarúljon kívül 
felmei  úó itlsebb aöitsegek (állatorvosi díj, eBatleg a 
klzeró dija) fizetendők.  B renddlvüli száiiltási kedves-
meny reven a legtávolabb ot,ő vldekek ls vásárolhat-
nak a kiállítás gazdag es ertakos anyagából, mert a 
vételárai nem lerhallk a aaáilltáa egyébkent jeieniőa 
költségei. 

Eaenklvül kedveaményben résaesülnek a köate-
nyésates resaere a törvényhatóságok,  községek,  köz-
birtokosságok  és legeltetési  társulatok  aital esaköz-
icndó vaaanafiok,  amannylben a foídmivelesügyl  ml-
niaaterium a gazdásági felügyelőségek  köabenjöltével 
történő vásárlásaiknál e őre megállapított keretben ea 
apaállatok veteláráböl 16 szazatokig terjedhető rend-
kívüli árkedveamenyt engedeiyeaeit. E kedvezmény 
igsnybevetelének biztositáaa csijából ajánlatos, hogy 
• kiállításon tenyéanállaloi vásárolni szándékozó közü-
letek veaetőaégei minél előbb lépjenek össaekötteteabe 
aa Illetékes m. kir gaadaiági feiÜgyelŐBéggol. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjnttnyoaabb 
á r a k m e l l e t t eaakönöl a 

V á k á r üzle t , Csíkszereda. 

Népillió pen£ö kölcsön a Gyer̂ ol Erdőbirtotosoi 
Szövetiezetenet. 

A visszatért erdélyi riszek faiparának  egyik leg-
számottevőbb tényezőjeként jelentkezik a nemrégiben meg-
alakult Gyergyói Erdőbirtokosok Fakitermelő és Gazdasági 
Szövetkezete, amely Gyergyószentmiklós székhellyel mű-
ködik. 

AZ uj szövetkezet fontosságát  kellőképpen igazolják 
a következő adatok : a szövetkezet alapitó tagjai sorába 
belipett eddig Gyergyószentmiklós város, Gyergyókilyin-
falva,  Gyergyótekerflpatak,  Gyergyőditro is Gyergyószár-
hegy politikai közsigek, mint erdőbirtokosok, ezenkívül 
beléptek a gyergyószentmiklósí, gyergyótekerflpataki,  gyer-
gyókilyénfalví,  gyergyónjfaloi  ás a gyergyóalfalni  közbir-
tokosságok, 

Igy tehát tiz tagja vau eddig a szövetkezetnek, 
amelyek együttesen 640.000 pengő üzletrészt jegyeztek le. 
A szövetkezeti alapszabály szerint a tsgok kötelezték magu-
kat, hogy tíz éven keresztül évi vágterülstUket a szövet-
kezetnek adják el. A lejegyzet üzletrészt az első ivi vágás-
területből fizetik  ki a szövetkezet tagjai. 

Az üzletrészjegyzés olyképpen törtint, hogy a köz-
sigek éa közbirtokosságok a tulajdonukat képező minden 
500 katesztrális hold erdőterület után egy darab 10.000 
pengő üzletrészt jegyeztek. Igy jött létre az előbb említett 
640.000 pengős üzletrész jegyzés. 

A szövetkezetnek az a célja, hogy a gyergyói erdő-
ségeket kitermelje, feldolgozza  is értékesítse, továbbá olyan, 
a mezőgazdasággal összefüggő  ipari üzemeket, tog asztáai 
is beszerzési raktárakat létesítsen, a belföldi  ia a külföldi 
piacokat a gyergyói termikek számára megszervszze. 

A szövetkezet az alapszabályok irtelmáben fűrész-
üzemeket. anyagraktárakat is feldolgozó  ipartelepeket vásá-
rolhat is birelhet. Megszervezi az igen fontos  nyersanyagul 
szolgáló lakiregtermelist. A végső cil: a gyergyói termi-

I kek irtikesitisinek megszervezése avigett, hogy ennek az 
irtikeaitisnek minden haszna a termelőkhöz jusson vissza. 

A szövetkezet egyelőre főleg  fakitermslissel  foglal-
kozik is kormánybiztosi áron vásárolt lábon álló faanyagot, 
amelyet Baját kezelisben, bérelt fűrészüzemeiben  dolgoz fel. 
Az elért haszon egy riszit osztalék cimén visszajuttatják 
az erdőbirtokosoknak, másik részét riszben a szövetkezet 
céljaira tartalékolják, részben olyan alapúkat teremtenek 
belőle, amelyekből gazdasági üzemeket is uj termeiisi ága-
zatokat teremtenek. 

A szövetkezet nagyszabásn céljainak megvalósitásara 
négymillió pengő kölcsönt vesz igénybe, amelyről a Szövet-
ség Gazdasági és Hitelszövetkezetek Központja gondosko-
dott in a folyósítás  a tényleges szükséglet arányában fog 
megtörténni. Noha voltak olyan törekvisek, amelyek a 
szövetkezeti tagokat attól az nttől eltántorítani törekedtek, 
a gyergyóiak megvannak győződve arról, hogy osak kölosö-
nösen összefogva,  tiszta magyar munkával tudják érdekei-
ket leghathatósabban megvédeni. 

A szövetkezet jt dr. Gaál Alajos országgyűlési kép-
viselő szervezte meg, aki egyúttal a szövetkezet elnöki 
tieztsigit is betölti. A szövetkezet alelnöke Lázár József, 
a Gyergyói Első Takarékpénztár vezérigazgatója. 

P J. 

Lenfelilolpzó üzemet Milieu, szövetkezeti alapon 
A földmivelisügyi  kormányzat támogatásával hatal-

mas munka folyik  Erdélyben a len is kender termesztés 
is feldolgozás  növelése irdekiben. Ez a feladat  már a 
gyakorlati megvalósuláshoz közeledik. 

A három legszámottevőbb erdélyi gazdasági szervezet, 
a Szövetség Gazdasági is Hitelszövetkezetek Központja, 
egymás munkáját támogatva, három nagyszabású len ia 
kender tilolo üzemet is egy mürost gyárat, úgynevezett 
cottonizáló üzemet állítanak fel.  A hozzávető számítások 
szerint ezeknek az üzemeknek a felszerelise  mintegy 
900,000 pengő befektetést  iginysl. 

a oottonixáló üzemnek azt a feladatot  azánták ebben 
a közöa munkaprogramban, hogy az erdélyi tiloló-ttzemek 
hnlladékanyagát dolgozza fel.  A milrostgyárat vagy Maros-
vásárhel en, vagy pedig Szikelyndvarhelyen állítják tel. 
Az előkiazitő mnnkÚatok már folyamatban  vannak a szak-
emberek bevonásával. 

A három tiloló üzem Kerezztnron, Kovásznán is 
Szárhegyen fog  működni A ksraaztnri üzem, az ottani 
szövetkezet kebelin belül linyegiben már megvan, működik 
ia, oaak magfelelően  ki kell bővíteni. A zzárhegyi 
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melyik téli üdülőhelyen, de érdeklődésemre nit a fel 
viágosltást kaptam, hogy január köiepélg aehol nincs 
üres aioba. Bialosan még sokan voltak, akik Igy jértek 
Nem értana egy kla propaganda. 

A téli sportolók nagyobbrésaben a katonavlaelt 
fiatalságból  kerülnek kl a eaeknek nagy kényelem és 
Í*nytíés nem kell. Kellé toboraés, egy pár fűtött  villa 
OH egy jutányos árakat ssámltó vendéglős. Ba kellene 
Tu>nadon éa megvagyok gy difid  ve, hogy egy-két éven 
beid! telén ls rajiatl fog  a aok vendég a fttrdón. 

A BKomBiédos Boméken és a Qyllkosténál vidám 
téii eiet folyik.  A kicsi Hargilt-fürdő  1B öntudatosan 
ue.izü ődú , egyedül Tuanadfürdő  mély álmát alnsaia. 
Núca aki ütődjek a fürdő  sorsával, pedig vatutte.) 
legjobban megközelíthető. A tulajdonos négy kösaeget 
csak a hasaonber érdekli, a fürdŐBiövetkeiet:  a péni-
it.ensígra hivatkozik, a vármegye veaetősége még nem 
ert rá tomclyan foglaikoanj  a fürdővel  éa nincs egy 
erőskezű keidemenyeiő veiető ember, aki kesébe 
vegye a flírdó  nyári és téli fellendítését. 

Hiromeser ágy áll télen üresen, pedig sok villa 
most la (Hihető. 

Milyen nagy bün ei a tétlenség a síéke'ység és 
a vármegye erdekei ellen. Mindössze egy Blpáiya, egy 
ugroaacc 68 egy ut kellene, mely bei a négy kösségnek 
faja  éa munkaereje bőven van. 

• 
• * 

A jövőben mindeu ssabad időmet Tusnédfürdőn 
siándékotván tölteni, Igyekeztem a té'i Bportolási iehe-
tősegeket kikutatni. Tormésiotesen elBŐsorban a Blie-
b-tóiégeket, mert ma es a téli sportok királya, ngy 
edző, ml3t saórakoitató volta folytan,  fia  a síelőinek 
ahboz n táborához tartozom, akik nem a fel-  es lecsnsi-
káiáanan, băneai a hegyek köiötti bolyongásban talál 
ják igaei örömüket. 

Tmnádfardő  oikolmasségát — sajnos — nem si-
kerüli megállapítanom, mert ekkora hó volt, bogy még 
Blvei tem leheteti nagyobtt turál elinalni. Aionban a 
kor/atoiolt moigásl lehetőség ellenére ls, merem álll 
tani, hogy Tusnádfbrdó  a suport ülésére Is kiválóin 
alkalmas. Bgéeien biitos, hogy a gyakorlott síelők a 
Sí int Anna-tó környékén és onnan lefelé  a fürdőig 
gyönyörű túrákat tehetnének. A meredekebb helyeken 
ai ui kiigaaitásával lehetne segíteni. 

A keadőknek és kevésbbé gyakorlottaknak kecseg-
tető Bit rep kiaálkosik a Tuimádkösaég és a fürdő  kö-
rött fekvő  u. n. pityókáa földeken.  Be megfelelő  bó-
vlsitouyok mellett pompás, enyhe lejtőkkel tarkított 
nagymerü terep. Hí l yun leane Budapesten, a Sváb-
hegyen, as amúgy 1B nogysaámu közönség megfcétsic-
reiódne. 

Egy hibája van ennek a terepnek, hogy egy klsBé 
távol eeik a fiirdő'.ől.  de e bajon egy-két sánc beállí-
tásával könnyen lehetne segíteni. Külön öröme lenne 
t >ie!óknet, ba fcotelie;  hniatha'nák magukat ai ulon 
A Síaot Anoa-tó felé  legmenedéfceaebb  aa ut BilkkBiád 
íj.6,  ihonnaa Elekérrel is könnyen megközelíthető a 
tó. C:upáo ai utat kellene megjavítani. 

A másia alkalmas Blpáiya a régi oraiágut mellett, 
a eíéldöntéaek helyén volna, ahol B hegygerincen át a 
tó legkönnyebben elérhető. 

A ródllsport silntén megtalálná alkalmas helyét 
a Bfikksiádftvé  veiető utnn, nem ls beBsélve a korcao-
Jyáiókról, akiknek a világ legeiebb fekvésű  korc-olya-
pá'yajs kínálkozna a Csnkáa-tavoo, mely kiterjedésénél 
ig fekvésénél  fogva  nagy semzatköil korcsolya és jég-
hokki versenyeknek állandó helye lehetne. 

Ái i'om, hogy Tusnádfürdőn  téii sportolási alkelom 
bőven kinalfcoiik  (nem is beBiélve a Inristásiiodásról 
es kü ömböBÓ klrándnláBi lehetőségekről), csak Bportoló 
lieilene. 

• 
• • • 

A téil fürdővendégek  lu'nyomó réssé a fl  Válság-
ból verődik ösBie. Első sorban őket Kell tehát odicsalo-
gatnl és megismertetni veiflk  eat a csodálatosén síép 
vidéket. Ehhei nem kell sok péni, sem nagy befekte-
tések. A mai rportoló Ifju'ég,  kstouavleelt (kivéve a 
klvrf  ísájos fajhői  tartoaókat), edz 'tt - s Igénytelen, 
BMV a jó nporiisbeiőaég~t-.-t nynjtó s amai agyontnl-
•uráit, d'-^eífól  hengo* fürdőket  kresiJr. éppen ace 
cVj>'. a i.-l lidü!é'nr-k, hogy kivonja magét az ember 
a :rind .nn.-pl életből, a városi kenyelemtől ÉB egy 
kicsit .Vitdemberkénl" é'jep. Aho) «ok a fiatalság,  oda 
öregek is ssivosebben mennek. 

• 
• * 

V-'gfli,  bogy valami rossza' ls mondjak, sehol 
aneyi csnnya és iiiéstelen villát eem láttam egy tömeg-
ben, min; Ta'aádfürdőn.  A eilvárvány minden dinében 
tobiodó kisebb városi bérkasaárnyától keidve ea alföldi 
tsnyabágig minden Bti'ns képviselve ven. Látttm hatal-
mas tűifalakból  BzemteUnÜI kikandikáló kéménykűrlő-
ke«, ellenben alig láttam egy-két síékelyjellegű villát. 
Nem vagyok smkértő, de ahogvan e'néatera cieket a 
lila, róistsilnü stb. «sínekben pomp«zi tiörnysiülötte-
ket, egées.n blstoira veszem, bog? nnysnasial ai 
ripitőanyf  gmt tiiiylíiéggel egy kis tiéke'y jelleget is le-
hetett volna beléjük vlenl. Nim erzara msgamat ille-
tékesnek, hogy véleményt nyilvánítsak, vagy éppenség-
gel Ignácot adjak, de egy sierény Indítványt aa Ille-
tékesek figyelmébe  ajánlok. Nem lehetne a városok 
mintájára egy bizottságot alakítani aaakérlők bevoná-
sává!, akik minden Ujonran épülő villa tervrajaát fölül-
vizsgálnák éa csak a megfelelő  Jellegű és klvlteiü villa 
telépítésére adnának engedélyt. 

Tnsuádfürdő  télen klhait, a benne rej'ő termé-
Bsetl Biépaégek és kincsek klhisinálatlsnul havernek. 
Padig órlisl előnye, hegy a vasúti fővonal  befnt  a 
gyönyörű feryvesfürdő  kellőt köaepébe, aa örökzölddil 

övezett tninádl Bioroiba, a Solyomkő, a Plricske, a 
Nagycsomád alá. 

Ht felfedeaik  és a mai rendkívüli állapotok mtg-
ssűntével megindul a vállalkoaó kedv Tusaádfürdő  elóit 
saépségénél, gyönyörű fekvéséi,  balssamoB levegőjénél 
fogva  beláthatatlan fejlődési  lehetőségek fognak  meg-
nyílni. 

„Csíki Magánjavak" múltja és jövője. 
Ir ta: Calkmmdaaenti Csikó István dr. 
Nem  tudom eléggé  kihaogtulyotni,  hogy e 

perek  tikeres  eldöntésénél  mekkora  szerepet jit-
azik  a volt  határőrezred  1849 előtti  hatalmas  árve-
rési haszonbérbe-adási  iratosomóioak,  a birtok  azo 
nositaanál pedig  az őakataazteri  (oouoretuiiis)  éa 
helyazinelési  térképeknek  teljes ismeretei Bppou 
eaen aem ajániatoa e pertk végleges biroi döntésre 
viteléi eaekben aa Ismeretekben kevesbbé jártas emberre 
bliol. Éj eaekben aa ügyekben a legfeisőbo  curlai dön-
tés man, — de aaelőtt is miodig aa volt — a legma-
kacsabb, hajllthatatian vélemenyem, hogy meg kell 
oldani  már egyszer véglegesen  ezeket  a kérdése-
ket  és eat tetu-m a 482. es 290—912. mj. ssamu fel-
hívásokra a hátom lárvenyaiaii per megindítása után 
Is érdekelt blrtokoasagok által beadott Söívenyakre 
megadott és egyhnoguiag mind'g elfogcdott  javaslata-
imban ls, mert 1607 tői  kezdve  osak, sok millióra 
rúgna az a kár,  amit Csikszék  közönsége  egy 12000 
holdas  (és  ez a terület  kevéssel  több az egész javak-
nak Hü  ódánál)  erdős,  legelés  és kaszálós  havas 
nak telekkönyvi  lekötöttsége  által szenvedett! ö 
hogy eien havatok ügyelnek vegleges reudeieaâre még 
regebbi időkben ls as igaagató tanács elnökének ciói 
gondja volt, kitűnik néhai B cie Antii alispánnak as 
akkori tissil főügyészben  14895—898 ai. E i á m alatt 
kiadott rendeletéből is, melyben csen ügyek végleges 
rendesésere bivia ful  legnalgorubbhu a tisatl lőtigyéee*. 

Voltak még nagyobb szabálytalanságok Is a javak 
multbeii itt zuienénéi I As 1900 as evekben Dr. Bilassn 
István kuli. min. áiUmtltkar gyökeres vlisgalatot vete-
ttilt le a magánjavaknéi aa erdőeladánok törfiii  nagy-
mérvű viasaaelesek miatt. Biekbői több 100000 fioio 
nára mecó per keletkezett es a vármegye maganjavai 
ellen Smlióvics Zilig és túrea áltul Eieriödéa teljeHi-
tése vagy 165000 korona kar megtérítése iránt lefoly-
tatott per biionyitasl szakáoan jött e ő ag, hogy ez 
Igaigatóság által megkötőit írásbeli si'-tiódus vt ágoe 
hikciefével  ellentétbtn — mely c^ak 1788 hold száraz-
vö'gri  erdőcég 118-éra adott  3 évre szubadkézbőh 
eladás  utján kitermelést,  — az egész 1768 hold  meg-
történt  eladását  akartak  a zsidók  igazolni  3 évi 
kitermelésre  éppen a javak igazgatójával  és az 
Írásbeli  szerződőssel  szemben azt is igazolni  akar 
tik  as igazgatóval,  hogy nekik  ez az egész 1788 
bold  erdőt  el éa átadta  3 évi kihasználásra  a amikor 
az egyharmadrészt,  mint első  évi vágterűletet  át-
adta  a helyszínén,  akkor  a többi 213 ad  részt  is 
megmutatta  s kőtelező  Ígéretet  tett.  bogy a tőld-
mivelésügyi  miniszternél  az ideiglenes  üzemtervnek 
akként  való megváltoztatását-  fogja  kieszközölni, 
hogy az agész erdőterület  3 év alatt  legyen kihasz-
nálható. 

Eí a tényállás meglett állapítva a klr. Curiáaak 
e perben hoiott Ítélete Indokaiban. A peri a MionyUási 
Biakban vett' m át, a vármegye javai megnyerték, de 
mit mo dltt ttbhoa. amikor 1788 holdas erdő 1/8-ad 
réBzére (596 hold) 8 éves kitermeléssel létre jött írás-
beli szeriódts píveli kiköséBév»í Bsemben egy aok 
milliós saldó aat ekarje lgnoinl éppen a j*v»k i{> z-
gatójávei, hogy a téujleg megvásárolt erdőnél még 
kéisier annyival többet váeároit meg és eien mérési 
állítását még biról itélot töníoaíbe is ak rja bujtatni? 
Ez^n 1788 hcld erdői ég 2/3-ada aiutén a törvényható-
sági biaottságnak a va.'lA'-ügyl miniszter á la! jóváha-
gyott határozata alapján nyilvános átverésen adaio t el 
s igy kikerült a ssabadverseny plncára a tölgyesi zsi-
dók kesébő'. 

A Dr. BalaaBR-féle  vizsgálatok ntán a tu!lu»i-
minlriter utei-itAsár» indította mfgC-d^siák  köiSnség« 
Hi(m Simon, Hdm önlem, Sívgál Sa em, H fl'  (S) 
K-osogiu és mfroívoigyl  fatermelők  ellen több 100000 
Koronára mer.ő aiokat a p íreket, melyek legnagyobb 
részt as erdéeaetl hbtóságofe  által megá lapikott, » leg 
fóbb  v«gyonfelü:yeieli  hatóság áltel u ó'eg ccc-ptált 
és aaon jóval ali c^onyabb tőárak köati tt!iönbög"tt k-
ből eredtek, amelyek mellett ai Icnigaléság sa erdő-
iét a ssidóknak el- és átadta ?l Hogy mi lörtént er ek-
kel a perekkel, nem indom, annyi aioobe-n biiovyos, 
hogy itt is nagyobb Ö8*B°gek lidntek volt a) helyte-
len eljárások miitl a javak kárérul 

É' egy máfclkl  A si"k pataki vliduisusitó enge-
délyezésAnél megtűri ott előretes köllgarg»<áM bejárá 
son ai 1900 as évek elején nem lebetelt volna-o a 
msgárjavak kártérítési felelősségét  Mfejnetten  csak e 
tényleges  us'tatés  feltftteléhea  kö<nt? Bit nem lérja 
kl az 1885 XXIII. t.-c,, de kl sem mondja sehol, hogy 
több engrdn.yes eset»a csupán ai engedély lényénél 
fog?n  mlcd-nlk engedélye egyetemlegpsen fe'elős  BE 
okoaott károkért. Igy történt, hogv aa 1900 as években. 
— mikor aa egyik engedélyes, Urmáccy a islllp fel-
vonása által tu'ajok nfEtatása  céljából megeresitette a 
vicét — 20—25 alulfektő  malmot ngy elsfpört  a viiér 
hogy hónapokig aiűneteltek aa Őseinek éa tényleges s 
flaemiiünetelési  károkért egyetemlegesen tették fele-
lőssé a malmosok Cslksaék köiönségét a régenl klr. 
Járásbíróságnál ÓB ea engedélyokirat tartalmánál fogva 
bíróilag mg is lett volna állspitva. 

Aa Drmáneyakkal saemélyea jóbarátságbin voltam 
a amikor egy bévlil társas ösiiejövetel alkalmával 

sióba Jöttek eaek a perek, méltányossAgl okokra s a 
narek ueporitásának kikerülésére hivatkoiva, sikerült 
Urmáncy Jánost meggyősnöm arról, hogy ha a calkl 
magánjavaknak csat 1B ea engedélyest minőségnél fogva 
flietnle  kell etekben a perekben — akkor is vlssn-
lérltésl Joga leane aa Urmáncyakon aaért, mert caak 
oiek usatattak és Így Urmáncy el ls rendeate ítéletek 
eiőtt eieket aa ügyeket s a magánjavtknak egy fillérbe 
sem került. 

A megyei magánjavak pénaelt, a nevelési kölcaön-
pénitár keaelta. A lekötött birtokok becsértéke blionyo^ 
bányede ereiéig síékelycseládik méreéke í tam.it mel-
[,.;t kö'esönöíce: vettet fel  ebből * pinitárbó:. A be-
!áVáiá% legelső  rangsorral  a jeisá'otul lekötött ingat 
laneír'. a kólosön  felvett  tőke  és kamatai  erejéig 
történt,  esetleges per eaet'ra kiiltBég blitORlték ebben 
a rangsorban betáblázva n°m lett. Bt ml történt? A 
b.riobok ^vilzedéken át eeet'eg többször is geidát cre-
r*lte!r, eiek több laben ujabbl következő rangsorra' 
fcli  osltott kö'csöoöket vettek f«l  más pónalntéietekió! 
és amikor ai nj tulajdonosok együtt vagy kösűlük 
egyesek a nevelési pénatár által adott köloönt vagy 
kamatait rendezel nem tudták, jeliálogos kereset u'ján 
köteieitettek n pevnléal péeitár kölcsöne és kamarai-
nak a leköiö;t lngatisnokbi! leendő felhajtásának  tllré 
sáré ÓB amikor sorrendi tárgyaláson rangsor sierk, 
soroltatott a pénatár tőke és kamat követelése, a le 
fo:ytatott  p^rak költségeire nem maradt senml, mert a 
rangsorban követkeiő máB hitelesők a vételárat teije-
s»n kimerítették és aa ilyen perekből a megánjavak 
pásatárának fennmaradt  igen sok. esetleg m-g <*. köi-
ceiint is f.tlü  haladó költa^g-tertoaási. Aböccöank kl-
heiyeiésinéi ls tehát előre nem lété, gondatlan voit at 
eljárás s bár eira Ig^n soksior fölhívtam  törlési iavng 
latalfban  an igaigatóság fltye'mét,  ni ujabb kölcsönök 
kih lyeeéséiiél még sem történt tudtom sserlnt aetcml 
javító Intéskedés. 

Jil emléksaem, volt egy ötví>neier koronái kő -
caön kifiktetAs9  a nevelési pénztárnak, amelynek bit 
toaltására egy kóháias belsőség és egy Inxm-értékW, 
bíró l.^rt volt egyetoiüie^ra j«laá1oggal betáblázva. 
Adó̂  1911-bei a reálisabb értekkel bíró kőbáass bel-
sőséget eladta ogy gazdag asldónak hnsionháromeie-
ötszái korináért, smelihől a vevő esek négyei°r ko-
ronát flietett  be n nevelési pénztárba, tehát a li«tosi-
t-s ticenkilenceierötíiiáz Vorocával csökkent. A isidí) 
r>Kitörlésl nyugtát kapott as ignzgHtó-tanécs elnöke 
tudtávsl, de m ügyésa vé^ményefise,  tanács határo 
lat.a és v*gvo?fcittgye'et!  hatóság jí-váH»gyésa néiyill 
bsoi»-u-iin á'c~UB«tatottt"<rv'ryhHtóeágl határozat alap-
ján. HU iehíi Igv kezeli k-">zvagvoat? 

Amikor 1911-ben a bi-ratVoe vármegye nvl flze-
tés.iel es c\Uíd |«ép-:w.ieí'e*'l ellátott ll^itl fíbgyésze 
jivsd-tlmAtása mintájára x javek ü ÍV eszének a d jai 
es költnégel megál'epi'ésát is Ügyfeleivel  Aiembe.i 4 
bíróságok m-ióíil k-id -it-^r, kérésemre kiadott e ta 
náci elnöke 1073—1911. »1. <•*<&> alatt egy hivatalos 
hlienyhvény», ; mellyel igeiohi, hotry t;gyé»ii álláFom-
baa semmi néven nevelhető ll«etéaem, j»v(d<lmeiá»0Ti: 
nlscs ép jövod'i.'met teii^eiiffs  mnnká<m és kisdiáim 
u'án birúrag fe^ósit^ndó  ügyvfdl  dijak és költRegek 
gépelik. É> ni tórt. nt? 

Amikor 1913 dec°mberében megbirásom klválam-
tis u'ján megvonatott la bet rjeritett költBég-jegyié-
kenre intézk^d-is retn történt, főt  eaael Fiembec eí 
a'p'-resi v(dekeeef>  u'ján » !ebetó legmakecsalb m«go 
l:.r.f:st  ("rzelttm 44pert tt.ttrm folyematbe  a gy rgyó-
geentm.tloBl lirály! járánblrérágnál, melyekben ugy BÍ 
"'BŐ, mint a mápodbiréség marasiteita » megánjavat-gt. 
Éi ekkor a mtgánj»v»k igtüjatója tette meg résiemre 
ait ei eján'»iot. bogy — ba akkor már oláh ktrá'yi 
tábla la he'yb.-n hsgyja harmíd^oVu'ag ai plséfcln 
•téleti'kft,  — akkor követelesemet klfiietlk  teljesen. 
Éi ebben — nem lévén céiom a Javak terhére a ki>H-
*"gek toíábbl Fi9porllá°a — beleegyeztem. S Igy tör-
tént rái>i> mról teljeSMn kény^z^rbelya <tben — mert a 
j»vek ekofciípa  már «lőnyegnn volt — a m-̂ pegypteí 
h'.rmfcckeitser  lejben, meri a javak klsajátliás» u ^ 
n«m a^artim kisebbeégl torsban még a megsiálló bi-
talom ellen ls folytatni  e pereket és különben Is trisl 
esküt nem tett ügyvéd gyakorlatot nem fo'ytetten. 

Eiiil'ben o per .^h^n » pártállás a javak r ' í i1 : ; 
c a t arra vo't jó, bogy ügyese utódom a Jöved im i 
fo^ezte,  mert hlaz?n a legelemibb j o j énék mel i' 
sem volt értelme anoak, hogv á'lásom Javadaimii-^ ;̂ 
státusa eaerlnt bíróilag folyósított  költségeimmel sz n-
bns 1B oly mAksc? védekezésre talá'jak A peret't i 
j»VHk elv^sit«t'ék, da itt és ebkor as ligyéss-u'órlc'ii 
költségei és dijai mindig kileltek utalva é<« fli"^ 
hoiott állásának JavadilmBsása még akkor sem ' 
íiibályoiva, mint ni enyém régebben. Az énflotéi^m 
pedig ai Ügyek 80—90'/o baa mindig ai volt, hogv 
„hivatalból folyó  kötelessége volt est vagy ait elé-
gelni." 

Jelenlegi törvényhatóságunk Javakboi Jogo-n' 
tagjai köiűl Igen lokcn, sőt mosdhatom, bogy a et 
többen vennak, kik a javak vügyonl históriáját er, > 
régi késelés feltűnő  viisaaéiéBelt nem ismerik. És pr'f 
nem tartottam feleslegesnek  nagyjában eaeket a do -
gokat a jövő saempontjából megismertetni. 

Törvényhatóságunk mult év decmber 9 én ir-
tott köagyülésén BB igasgató tanácstagjainak megválaai-
tásánál egy 6 pontoi határoaatl javaslatot akarnm 
előlerjepitrcl, elnöklő főispán  nr aaonban a térgy'oro-
aall ponthoa való hoaaásaóiáat eltiltván, ai elóierjeat 
tést meg nem tehettem. 

Még roagáajavalnknak BB eljövő Időken előálló 
rendeltetéaéhea kell rövidesen hoizásióljak. 

Fai aem lehet még bscsBinl, hegy egy Ilyen ha-
talmai vagyon mekkora értétet képvisel nemc^ * 
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m aldoooB saékelység, kanem magyar haaánk Biempent-
jábói 1*. Egy Ilyen Víjryon kez°l4séinea k.tvéa erét j--
:m 8 ember. Jsgaezok melleit a döntő tcőbaétbi-n 
v*cd»sagl kérdéaaket Mölelő egyekben megfelelő  szám 
• J i n é< anlybnn képviselethez kell jutnia a meiőgaada-

rs »d»lom aaon tarjainak, akik nMei látókörrel, meg 
f  • jl6 gvakorlatl tudással ea tepaeBta'attal bírnak. — 
M i6<;>«da8igl óa erdészeti szakemberek kell, bogy 
. t :kke vegyék aa Irányítóét. Sürgésen meg kell aaün-
.•'•• mert ennek aa alapja a fentebb  hlvatkoaott ité-
e kben már meg la van, a havasi birtokok lekötött-

bogy a javak ugy rendelkezzenek a haBanálattal, 
.„„íy akarunk. Kl kall használni eaen a birtokon min-
j „-rieket, havasi gyümöcsóköt: málna, Bioder, vad 
m-t a, fcokojaa,  kömJnymag, hársfavirág  atb., atb. Jól 
c mi akiiem, hogy ai oláh megszállás alatt egy braaaó 
;u cyel főispán  milliókat kaaaaált be osak a málna 
ţyiii lésbői. 

Da ott van egy máalk állami érdek la. Értesttlé 
.-•ii sserint a magyar állam nsgyobb klterjedeaB lege-
íj i atar kibérelni h avasainkba', hadsereg aailsseglelere. 

u. a. mokánló-f»j  kltenyésaléanre. Iu sdva van aa 
»tnlom, ha a havasi területek lekötöttsége a terhaaaon-

eiui alul a folyamatban  levő perek jogerős éa le-
;.;o I gsürgősebb lejártatasával megsaüalk. 

Vannak taian mág emberek, akik emlékezhetnek 
>rra. mily aaép eredmenyeket ért el Urmáccy ée Lasár 
•János Gyergyótöigyesan aa u. n. lipicai lótenyésztés-
ei, melynek csak folytatását  képaate a káaaonl „Ló 
narc" havasán a Baiáasl-fele  ménea beállítása. 

ISmiékemben van még, mikor a bussas blaoltaág 
;uükód-;se alatt dr. Gaál Endre irodájában megíekin-
• jti<-m egy áavanygyüjleményt, mety ram aat a benyo 
maat tette, hogy blaony a magánjavak havasi hegysé-
geiben felbecsülhetetlen  értékek hevernek feltáratlanul. 

22—26 évig vajúdott a anékely körvasút kérdése, 
ouido .uii dr. Oyoiffy  Gyula, Ugrón Gábor, Tibád Amai 
ă L»*âr Maayhert Mindóttek eaen kérdés megoldásá-

ért Éa must?, mikor kotmánynalunk legnagyobb jo 
ícdo attal ÓB gonddal akarja eai a kiaknsaatlan Eidsiyt 
az ó kincseivel is bekapcsolni aa orsaágepitő munka 
Keretebe, caak helyes ta a feltevésem,  hogy a javak-
hoz jogot u tak közgyüifee  a legalaposabb megfontolás 
tárgyává fogja  tenni ac; a kérdési, hogy ktbői ea kik-
tói fogja  öasaeállitanl aat a keveB tagból ál:ó tanácsot, 
muly a iehetőaégekhea krpest hiba nélkül fogja  kép-
viselni ennek a hatalmas vagyonnak aa ügyeit, ugy 
:>bogy ezt a háború utáni uj világrend calkiitiaeBel 
feitatlanül  megkívánják éa kiaökkeoleni abból a leg-
-oobször saumalyea erdekek szerint irányított kezelés-
ből, aminek — sajnos — t» világháború e'őitl Időiben 
bizony igen aokszor tanúi ás szemlélői lehettünk I 

RamáljUk a legjobbakat! (V'ge.) 

Id. SZABÓ LAJOS 

Id. Sisbo Lajos fodrátzmesiur,  Csíkszereda vároa 
képvis«iő estoieienek taoacsosa, na Ipartestület veaető-
segének, a Cíikiz-r-dn DJI- es Z .-neegyeBÜlet igaz 
^tjBaganak lagj» 1942 evl marciua hó 2-án, 73 evez 
korában meghalt Ko.uzsvaron, ahova gyógykeaeiiotéBre 
szállították. 

8<ató Lajos bácsi a régi jé békeidők Calkaaere 
dájábói való voll. Nem itt születni. Ugyzeveaelt .jött-
ment voll", de égési lelkével, szivének minden ragasz-
• sdaaaval hozaánólt thea a városhoz. A legrégibb azot 
Között, akik .kalsó-foidrói"  bejöttek a regi jo palrlar-
ia is eletet eiA varosunkba. M -g abban aa időben, 
amlkcr a vároa lőbb u.voíalalt csapos kertek jeleztek, 
amikor a bakter je:eate ob klaitolia f.z  időt, amlaor a 
tisaiviaeló város elte a jólétnek ÓB gond.alanasgnak 
mulatós világát... 

L 'jl bacsl 1889 ben jött Csíkszeredába. E »61 aa 
időiéi aezdve ldnjoaerfetdeil.  O.i iáijuk mar 1890 ban 
a Csíkszeredai DJI- ea Z neegyeBÜlet bOicaójenei, aa 
alapításénál ea ott mur»d eaen ku túráin nagynevű 
intézményünk mellett egétien halaiéig, — Becattietea 
'Kyenisege különösen' ragaszkodott a njagyar dalhoz. 
Egj leibvszazadon keretziül enekelt. Éjekelt akkor, 
amiior a magyar dal müvelóae kedvieits volt éB ön-
tudatosan énekelt akkor, amikor a magyar dai a meg-
p.iaredasunSnak nemzeti eleiünknek vegvaravoli. Naia-
v.ai  nagyobb ragaBBkodáBBai, megbecsüléssel ÓB eiv-
Líizitggel nem szerelte senki tat aa egyesületet, amely-
nek euamereseképpen, a viasaaiéiée nagy örömei kö-
rön thzte meliere aa Országos Migyai DaioBBaöveleég 

t ndapestl Vigadó üanepi köaonzege előtt az arany 
.rmel. 

Da Szabó bácBinak még van egy nagy meg-
öszönni valónk. A román megBaállás ntolaé éveiben 

>> voll » városban a visszatérés hitének eleven hir-
'e ójb. Ó veit » jé híreknek allandó raktára, minden 

ménysegnek a forrása.  Nála mind g lehetett blatosat 
megtudni arról, hogy mikor jönnek a magyarok. A 
caliggedest nem Umerle. 0 mindig fogott  aa éterből 
alsml nekünk valb, biztaió jó hírt. Ei addig fogta, 

í-dd g álmodta a jó híreket, amig megerhelte eletének 
minden vagyát, a vissaaterest. 

A sora nem engedte meg, hogy Itthon temeaattk 
ei, Igy ktavetlentti nem nyliatkoahaiott meg aa a meg 
becBbiéa éa aieretet aem, amivel a városnak táran-
dalma körülvette. Ko ozsváron 1942 márciui hó 6 én 
he^yeaték örök pihenőre, de lélek ban ott voltuk ennek 
a derüa lelkű jé embernek a vegtlaateeaégén mind-
annyian, akik kőiéiről Ismertük. Külnöien fájlaljuk  éa 
megsiratja elvesztését • daloaegyezület, amelynek hű-
segeaebb, edaadébb tagja nem voit a ml kedvei La'oa 
bácsinknál. Adjon aa Isten nép, derűi élete mán, 
nyugodalmai oendes pilwaáit. 

Nagyböjti megfontolások. 
3. As örök boldogság vágya. 

Minden idő emberét kísértette ÓB lagatta a bol-
dogaág kövének fellelése.  Kutatta a föld  mélyében, 
eat kereste vegyéaikonjhájaban, eiért kotyvasztott, 
főaBtt,  kísérleteseit, hogy megtalálja. Mert aa ember 
lelkében ott él a vágy a boldogság ntán. 

Kérdezd meg n aiegényl-gaadagot, boteget-egáti-
ségast, flatalt-öreget,  taouiatiant-iudéal, nők-f-'ifl, 
mlerl lólnak-futnak,  minek kínlódnak annyit, éjjol-
nsppnl mlórt törik magukas oly laaasau? Egysaerü a 
feieiet:  boldogok akarnBk lenni. 

S megls ml aa oka annak, hogy a folytonos  töl-
te tóa dacára alig találunk bnldog emberi? Pedig min-
denki bo dog akar lenni a boldogtalan senki. Rjvid a 
válaza: csak reaaletboidogBagra pályáénak as emberek. 
L'gtöbbje caak a földön  Baeretne a bo.dogságot elveiül, 
padig ea csak Ideigtarté. Baapaeg, egeszseg, fiatalság, 
gandagség, rang, vagyon, tokintely, azórakozaa, Bzere 
tem, esaem-iaaom csak muló dolog, ma van, hoínap 
mar nincs. Aa elenei megszűnik minden. Nem \ioei-
|Uk át magunkkal Iul a határon. Azért van aa, hogy 
amig keressük eaeket, addig lelkesítenek, mikor eler-
lűk, már untatnak, terhelnek, nem érdekeinek. 

Aa embernek lelke is van B aat csati Isten e.é-
giihetl ki. A lélek a másvilágból való értek, csak a 
maaviiágban értekeeiibetó: I.ten aa ára. S ha valaki 
Itteni megnyerte, vele mlnd.nl megnyert. Ha őt el 
vesalii, minden elveBz aaámara. 

A biinös vétkével latent veezlli el, Így aa örök 
boldogságra való jussanak ls vege, befellegzatt.  Fo;d 
nem elégi:l ki, aa ég elcansaott lába alai s Igy se 
bent, se kint nincs a szermcsötlen, a boldogtalanság 
állandóan kinoaia. Mit tegyen ebben aa áldatlan, lehe-
tetlen heiyaeteben? A búi klegette lelkéből az örök 
bo dogság utanl vágyat. N'ncs joga vágyódni az ég 
után, mert oljatszotta ki'ded j^ióxait, eltézozoila örök-
ségét, eladta elaőszülöttaegi jogát. 

Da a leiek mégis vágylx Isten után, neki, örök 
bo'dogaag kell. A lélekből eat aa éraéat nem lehel 
végképpen kiölni. 

Ha B büo boldogtalanná lesa S aa eget beaárja 
a bűnös orra elől a ninca joga végyakozui aa örök 
boldogságra, azért kell még la lennie medosk, Iateu 
kellett, hogy edjon eszközi, ku'csoi, hogy a menny-
országot klnyilbasaa a vagyődhaasek az örök bo.-
dogsagra. 

.Ha bűnbánatot nem tarló oz, mindnyájan elvesz-
tek*. Tdrlaattik túabáuaiol I* Az eg niani v.igy szítja 
fel  a bánat parazsat, mely a bún saeméldombjal lei 
künkben elégeti. 

A mai ember orrán tul nem akar Iáiul, megelég-
szik a földdal,  neki nem fontos  aa ég. Azért boldog-
ttt'an, mert nem esamel ludeiara annak, bogy »z erza-
ketienBegének őmaga aa oka, mert húiös uieievei el 
aár>a, ejhalgnttatia (elkében az örök boldogságot köve-
telő kialtiaai. Terjtn észre, uzálijon magába a modern 
ember, tartson i ú ibánaíoi, ekkor meţial vágyódik, 
ebezlk aa örök boldogságra, mivel Baémarc ktoyiil aa 
ég aj i aj a. P. Réthy ApoUinmriaz. 

Csíkszereda város költségvetése. 
Csikazerada v&roa képviselőtestülete 1942 «vi költ-

ségvetésit 685:072 Pengő bevitellel ia 742.456 kiadással 
megszavazta, A jelentkező 67.383 Pengő hiányt 76 zzáza-
lákoz pótadóból fedezi.  A kötelező is zzemilyi kiadásokon 
kívül a következő közérdekű adatokat emeljük ki a költ-
ségvetésből. Tűzoltó gépre 36 ezer Pangó, zöldkaraaztház 
építéséhez való hozzájáruláz 3410 P., légoltalomra 12 ezer 
Pengő, uj állatváaártir létesítése 40 ezer, a kit állami 
iskolának 6 ezer, felekezeti  iskolának 3 szer, telekvásárlás 
az uj állami iskola építéséhez 22 ezer, Levente alap 10 
ezer, iskolánkivuli népművelésre 1400, Sportegylet 1600, 
Honsz—Tüzharcozok 200-200, Dal- is Zeneegyesület 500, 
művésztelep 1500, EKE 1000, Katholikna templom fenn-
tartásra 600, református  templom 300, az nj vágóhíd be-
fejezisire  150 ezer, útfenntartásra  17 ezer, uj ntak is 
járdák 61 ezer, a Horthy Miklős-ut átalakítására 15 ezer, 
a villamosmü épületeinek kibővitisire 17 ezer Pengő. Ezzel 
kapcsolatosan az iparügyi miniszter elrendelte egy szak-
irtőnek kiküldését, a villanyüzem kibővítése terveinek el-
kiszitisire. A kiküldött már jövő héten, a legsürgősebben 
megkezdi munkáját, amelynek költségeit a képviselőtestület 
szintén megszavazta. Két közkút litesitisire 1400 Pengőt 
irányoz elő a kötségvelés. 

Fe  j — 
ás deréktájit, émelygés. Idegesség, 
tisztátalan leint gyakran csak sí 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor Is segit a ^ . W ^ 

— a Mezopzidsaii Kiállításán. 
A március 21-én megnyi o ötvenegyedik orntágos 

tenyeaz&iiaivauaion a hazai állatállomány minőséginek 
tovább fejleaateae  Bzempontjaoól itmai elemelkedő 
jelentőségű azért pai fog  jatazanl, meri a legkiválóbb 
itnyeaaeiek evrói-evre lit ertekealilk eladó anyagú <at. 
Erre való tekintettel a fóidmiveiésbgyl  mlniBaienum 
ea a rendeaó bizotiaág a klaiiitasoa a tenyesaallai-
beBaeraéBt nagyeriekb rendkívüli kedvezményekben ré-
szesítik, ameiyek a következők: 

A kiállításon  vásárolt  tenyészállatok  haza-
szállításának  vasúti fuvardiját  teljes egészében a 
rendezőség  fogja  viselni éB csak a fuvardíjon  kívül 
felmeiú  ó alsebb köilaogek (állatorvosi díj. esetleg a 
klaerő dija) fizetendők.  E rendslvbll saáUltási kedvez-
mény reven a legiávoiabb utő vidékek Is vásárolhat-
nak a kiállítás gaadag ea ertakua anyagából, meri a 
vételárai nem terhelik a uáiUtái egyébkeni jelentői 
költségei. 

Etenkivül kedvezményben résieaülnek a közte-
nyésaieB resiere a törvényhatóságok,  községek,  köz-
birtokosságok  és legeltetési  társulatok  anal esaköz-
lendő vaBariasok, amannylben a fóídmlvelesűgyl  ml-
niaaierinm a gazdásági felügyelőségek  köibenjöitével 
történő vásárlásaiknál eőre megállapított keretben az 
apaállatok vetelárából 16 eiiaaieklg terjedhető rend-
kívüli árkedveamenyl engedeiyeaetl, E kedvezmény 
lgsoybeveieléaek biztositáaa ca.jából ajánlatos, bogy 
a kiállításon lenyéBsáliatoi vásárolni Baándekoaó közü-
letek veaetőiégel minél előbb lépjenek összeköttetesbe 
aa ilietékea m. kir gazdas&ct feiű«velCaér>nl. 

Könyvkötészeti munkákat 
a l o g a i e b b é l legt&rtoaabb 
k i v i t e l b e n i l e g j a t n n y o a a b b 
á r a k m e l l e t t e i a k ö a O l a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

Nemilliii peníLÖ tölc&ön a Gyeroöi E rHoM 
SzöT6tiez6teneJL 

A visszatért erdélyi riszek faiparának  egyik leg-
számottevőbb tinyezőjekint jelentkezik a nemrégiben meg-
alakult Gyergyói Erdőbirtokosok Fakitermelő és Gazdasági 
Szövetkezete, amely Gyergyóazentmiklós székhelljel mű-
ködik. 

AZ uj szövetkezet fontosságát  kellőkippen igazolják 
a következő adatok : a szövetkezet alapitó tagjai sorába 
belépett eddig Gyergyószentmiklós város, Gyergyókílyin-
falva,  Gyergyótekerőpatak, Gyergyóditro is Gyergyószár-
hegy politikai közsigek, mint erdőbirtokosok, ezenkívül 
beléptek a gyergyószentmiklósi, gyergyótekerőpataki, gyer-
gyókilyinfalvi,  gyergyóujfalui  is a gyergyóalfalui  közbir-
tokosságok, 

Igy tehát tíz tagja van eddig a szövetkezetnek, 
amelyek együttesen 640.000 pengő üzletriszt jegyeztek le. 
A szövetkezeti alapszabály szerint a tsgok kötelezték magu-
kat, hogy tiz éven keresztül ivi vágterületüket a szövet-
kezetnek adják el. A lejegyzet üzletriszt az első ivi vágás-
területből fizetik  ki a szövetkezet tagjai. 

Az üzletriszjegyzis olyképpen törtint, hogy a köz-
sigek éa közbirtokosságok a tulajdonukat képező minden 
500 katesztrális hold erdőterület után egy darab 10.000 
pencő üzletrészt jegyeztek. Igy jött litTe az előbb emiitett 
640.000 pengős üzletrész jegyzés. 

A szövetkezetnek az a célja, hogy a gyergyói erdő-
sigeket kitermelje, feldolgozza  is irtikesitse, továbbá olyan, 
a mezőgazdasággal összefüggő  ipari üzemeket, fog  asztáai 
is beszerzési raktárakat létesítsen, a beltöldi ia a külföldi 
piacokat a gyergyói termikek számára megszervezze. 

A szövetkezet az alapszabályok irtelmiben fürisz-
üzemeket. anyagraktárakat is feldolgozó  ipartelepeket vásá-
rolhat is birelhet. Megszervezi az igen fontos  nyersanyagul 
szolgáló rakéregtermeléet. A végső oii: a gyergyói termi-

i kek értikesitisinek megszervezise avigett, hogy ennek az 
irtikesitisnek minden haszna a termelőkhöz jusson vissza. 

A szövetkezet egyelőre főleg  fakitermelissel  foglal-
kozik is kormánybiztosi áron vásárolt lábon illó faanyagot, 
amelyet saját kezelésben, birelt fűrészüzemeiben  dolgoz fel. 
Az elért haszon egy riszit osztalik cimén visszajuttatják 
az erdőbirtokosoknak, másik riszit riszben a szövetkezet 
céljaira tartalékolják, részben olyan alapokat teremtenek 
belőle, amelyekből gazdasági üzemeket is uj termeiisi ága-
zatokat teremtenek. 

A szövetkezet nagyszabású oiljainak megvalósitásara 
négymillió pengő kölcsönt vesz igénybe, amelyről a Szövet-
ség Gazdasági is Hitelszövetkezetek Központja gondosko-
dott én a folyósítás  a tényleges szükséglet arányában fog 
megtörtinni. Moha voltak olyan törekvisek, melyek a 
szövetkezeti tagokat attól az úttól eltántorítani írekedtek, 
a gyergyóiak megvannak győződve arról, hogy c k kölosö-
nösen összefogva,  tiszta magyar munkával tudják irdekei-
ket leghathatósabban megvédeni. 

A szövetkezetet dr. Gaál Alajos országgyűlési kép-
viselő szervezte meg, aki egyúttal a szövetkezet elnöki 
tisztségét is betölti. A szövetkezet alelnöke Lázár József, 
a Gyergyói Első Takarikpinztár vezérigazgatója. 

P. J. 

Leafeldolpzó özemet EnHjbBo, szövetkezeti alapon. 
A földmivelisügyi  kormányzat támogatásával hatal-

mas munka folyik  Erdélyben a len és kender termesztés 
is teldolgozáz növelése irdekiben. Ez a feladat  már a 
gyakorlati megvalósuláshoz közeledik. 

A három legszámottevőbb erdilyi gazdasági szervezet, 
a Szövetség Gazdasági is Hitelszövetkezetek Központja, 
egymás munkáját támogatva, három nagyszabású len és 
kender tilolo üzemet is egy mürost gyárat, úgynevezett 
cottonizáló üzemet állítanak fel.  A hozzávető számítások 
szerint ezeknek az üzemeknek a felszerelése  mintegy 
900,000 pengő befektetést  iginyel. 

A cottonizáló üzemnek azt a feladatot  szánták ebben 
a közöz munkaprogramban, hogy az erdilyi tiloló-üzemek 
hulladékanyagát dolgozza fel.  A mürostgyárat vagy Haros-
vásárhel en, vagy pedig Szikelyudvsrhelyen állítják leL 
Az slőkiszitő munkálatok mir folyamatban  vannak a szak-
emberek bevonásával. 

A három tiloló üzem Kereszturon, Kovásznán ia 
Szárhegyen fog  működni. A karesztnri üzem, az ottani 
zzö vetkezet kebelén belül linyegiben már megvan, működik 
ia, oaak megfelelően  ki kell bővíteni. A szárhegyi üzem 
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•lapjait ia megvetette ai ottani BEÖvetkezet a arra a óéira 
ingatlant is vásárolt. 

A cottonizáló mürostgyárat a Siövetaág Központ 
sa;át kezelésében állítja tel ás helyezi üzembe. 

A megfelelő  len- ás kender-vetésterület biztosítása 
céljából már rövidesen megindul a szervező propaganda 
munka. Az üzemek (elállításával azt a célt akarják elérni, 
hogy Erdély háziipara éa népipara számára biztosítsák az 
annyira szükséges nyersanyagot E. B. 

Ezer holdon termeltet burgonyát a csik-
szentsimoni szövetkezeti keményítőgyár. 

A Székelyföld  gazdáinak egyik legfontosabb  bevételi 
forrását  a burgonyatermesztés jövedelme képezi. Ennek a 
bő termésnek az értékesítése, a nehézkes közlekedési, 
illetve szállítási viszonyok miatt már megrekedéssel fenye-
getett, mikor a földmivelésUgyi  minisztérium támogatásával 
s Szövetség Gszdasági és Hitelszövetkezetek Központja 
az elmúlt évben nagy tőkebefektetéssel  felállította  korszerű 
burgonyakeményitőgyárát. Ez az üzem alkalmas arra, bogy 
a Székelytöld burgonyateleBlegét könnyen szállítható és 
még könnyebben értékesíthető keményitflvé  és burgonya-
szörppé dolgozza fel,  amelyek manapság nélkülözhetetlen 
nyersanyagai számos hazai iparágnak. 

A csikszentsimoni burgonyakeményitőgyár az idei 
termelés biztosítása éB az érdekelt csikmegyei és három-
Bzékmegyei gazdák megsegítése érdekében elhatározta, hogy 
ezer hold területen szerződéses alapon burgonyát termesz-
tet s ilyen értelmű termelési szerződéseket köt a gazdák-
kai. A termelési szerződések aláírása ntán a gazdák előle-
get is kspnak a gyártól. 

Elhatározta ezenkívül a csikszentsimoni szövetkezeti 
keményítőgyár vezetősége, hogy a székelyföldi  burgonya-
termesztés minőségi megjavítása érdekében Németországból 
nemesített burgonynvetőmagot hoz be, azt saját kezelésében 
kitermeszti és az ekként nyert vetflburponyát  a következő 
évben az érdekelt gazdák között kiosztja. £ B. 

Magyar üzenet Délerdély felé. . . 
Várlak, mint virágok a tavaszt, 
mint játékát a gyermek, 
mint szikkadt föld  aa eső», 
mint bűnbánat a kelyhet, — 
várlak, akarlak, várlak, 
mint lombját fa,  erdő madárdalát, 
alr halottait, szárnyalt szabadság, 
saenvedéB a könnyet, nepfenyt  a rab, 
Imazáport a tomp* Blrkő, 
győzelem-vetést hadvezér, 
vagy erén}őrző feredzsás  nőket 
ansogé ablnk, 
Mekkn iurbánoa bednikjalt 
s aa élet azt, kl élni meri 
Várlak I 
Mint rügy a f  ab adást, várlak, 
mint szebb jövőt a hit, 
mint hós fiit  édesanya 
vesaardő barcok mezejéről. — 
mint magyarok a feltámadást, 
B öreg aa élete végét, 
mint beteg orrosât, 
ko'dns a krajcárt, 
ba dokié aa égi rendet, 
Várlaki Vérlaki 

Dr. vitéz GereSffy  Géza őrnagy, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ar Erdélyi Hóm Kath. Nepzaövetaeg 

mároiaa 3-ikl filmbemutatója  fényes  sikerrel eaj-
lou le a Vigadóban. AB egymásután lepergő remek 
H me\: a budapesti 6ucbsrlaatlku i vllágkon; resszu'. 
az aranyvonat, Majiá'-h püspöknek. Erdély Apostolának 
utolsó ut)», a püspöki zentelés. a Szent Vize-» Egye-
sület karltntiv munkája, a somlyói fcucau,  an 1940 évi 
október 8 Ikl ezer székely leány-nap — utóbbi kettő 
pompás színes képekben — a legnemesebb szórakozást 
a legigazibb lelki gyönyörűséget nyújtották a aalnbásat 
egészen megtörő közöraignrk. A fl  mek némtk voltak 
s mégis b-aczéltek : azt besa'lték, ho<v a győzedelmes 
n-mzetl erzésnek a az ebből fikadó  á'dozatos és 
diadalra vezető nemze i munkának legmélyebb és kl 
spadh<t*tlan forrása  a ll'zta, beosőségps, boldogító 
vál ás erkölcsi élőt. A néma fi  meket másréfzt  meg 
beszédessé tette Köhler a'yáoak kedves, vidám a mégia 
szívhez saóló eaeilemea csevegése, mellyel a képaket 
B amely meghitt, meleg hangulatot teremtett köaönaég 
éa előadó között. — Bálint JózBef  népszövetségi köz-
ponti Igazgató, orsiággyUléal képviselő nagyhatású 
betzáde — melyben feUlönöaen  hangsu'yozta, hogy 
térjen vlasaa az erdélyi szírekbe a kisebbségi élet 
megpróbáltatásai köat kialakult áldoaatkéai lelkület-
nek és Önzetlen testvériségnek e rsgy időkben m4g 
inkább szükséget, őaaaeforrasztó  mel- ge — méltóképpen 
IllcBakedett b?le a képek keretibe. Fi m és besaéd 
egyaránt mély hatáat tettek a hallgatóságra, mely 
hálávol gondol a kat. népza vétség igazgatójára é e 

Köhler páterre a azt aaeretné, hogy még jöjjenek el 
s mutassák meg a megkapó filmeket  aaoknak Is, akik 
nem Jutottak jegyhea, nem különben véroFunk lakolás 
Ifjúságának.  A kat. népszövetség helyi veaetőaáge 
köszönetét fejeal  kl a Magánjavak Igazgatóságának, a 
Vákár könyvesboltnak éa Gfcpir  Gábornak, a Vigadó 
bérlőjének, hogy támogatásukkal a bemutató sikerében 
közreműködni svlveaek voltak. (A) 

— Haláloaáaok. Baőca Todorné aaül. Tanké 
Katalin, 63 évea korában, március hó 2 án meghalt 
GyLmeabUkköu. 

— öav. Bora Ad&mné saül. Ambrus Katalin, 
71 évea korában, márctna bó 4 én elhunyt Cslkszent-
klrályon. Tametéao 6-án voll igen nagy réaavét mellett. 

— MÁRCIUS  IB-i  ünnepély a gimnáziumban. 
Gimnáziumunk  a tanítóképző  közreműködésével 
miroiue 16 én, vasárnap d  e 10 órai kezdettel 
a tornacsarnokban  baraBea ünnepélyt  rendez  az 
alábbi műsorral:  1, Kaosób  Pongráo! Induló  a 
.János  vitézbő,  előadja  az ifj.  zenekar.  2 Ünnepi 
heszéd,  mondja  Jártó  Gábor VIII.  o. t.. önképző 
köti  elnök.  3 Bárdot  Lojoz: Kossuth  toborzója 
énekli  * tanítóképző  énekkara.  4 PetőB  Sándor: 
Föl  szent háborúra, ssavulja Balázs Béla VIU.  o t 
6. Kodály  Zoltán:  Esti dal.  Egyetem-begyetem, 
énekli  a gimn. gyermekkara,  0 Lévav József: 
Ünnep  ez a szép nap, szavalja Kóródi  Ferero  IV 
év f.  tanítójelölt.  7. Liezt Fere  no: Magyar  ünnepi 
dal.  Erkel  Ferero:  H'mousz.  Előadja  a gimnáziumi 
énekkar,  zenekari  kísérettel.  Mivel  kű'őn  meg 
hívót  nem bocsátanak  ki az intézet  igazgatósága 
az ünnepélyre  ezúton hivja meg a hatóságok  ve-
zetőit,  a szülőket  s városunk  közönségét. 

— Hegh it hirtelen Qáspár Árpád tanító. S/.oroo nan 
megiöbbentő hir verte te' városink <»en<ijet Márc DS ÜD 
egészen várat'annl és tragikus hirtelenséggel meghalt (iítpár 
Árpád tanító KBz'smert szerény cs cdes egy'nlsÁc vot aki 
sz elnyomatás Idején valóban mintaképe volt a kisebbségi 
sorsban élá, öntndatns megyar ember aek. Ho'tieutét a Hálád 
hazaszállította Szákelyudva-helyről. aho1 a haza 1 Anti köteles-
ség teljesitéee közben érte a tilrteten halál éa március 6 án 
városunk közönségének nagy részvéte mellett hslyezt-k 6 ök 
nyngalomra. Halálát özvegye, két gyormeke és nagykterj • 
déail rokonság gyászolja. 

— Boaszlndulatn bomlasztó hl-verés a rekvirálás ik-
ról Megfigyehető,  hogy a háborús gazdálkodásnak m1 n-len 
öntud^to* polgár a kötelenségoket jelentő kfirtllményalt  bizo-
nyos titokzatos tnanka igyoksz k bomlaaztás a f  illiasznáini 
Azt a maukât, amolyut a közellátás biztosl*Asa megkíván félre 
magyarázzák éa a „rekvAIAs" jellegét bangsnlyoz'a rámltg-?-
tik éa zavarják a közhangalatot. Azt a uinnkát 'mi -nost foly  k 
nem lekviiáláenak u'-vezlk. Ezt a fogaln-it  ki k«ill törö'nl min-
den magyar érzésű umVrnek a szít áriból. N insetünk hábo-
rúban áll. Mindenkinek tudni* kuli hogy • zt a háborút nem-
os.k szuronnyal k«-ll m-gryorol. Éppen olyan frntos  a köz-
ellátásnak bizt sifcása.  I-miek érdekében Kí'nfet  nem halra z-
hatja össz» az éle'miszereket. Azt el kell osztani, hogy minden-
kinek jnsson. Az a munka ainl jelenleg Cs'kban la folyik  nui 
rekvirálás, hanem a kérőietek összeírás* a közollát&s h'zto-l-
tása érdekében. Aki padig ellenkező híreket terjeszt az zavani 
és bomlasztja a h<ngnlato>. Az ellenséges p-opag*nda ügyét 
szolgálja mindaz, aki nem érti meg, hogy egy hAho-u áldozitot, 
lemondást követel a netuzi*t mind n t.gíától Fo hívjuk a ügyei-
mét a kOzBsségi gondolathoz szoktatott tá sadalmuuknak. hogy 
az n] idökoi-k *zen az nj mrg átáaáa kérésziül fogidja  a hát-o-
rua gazdáik dás Intézkodéseit.' Ha nem Igy oseiekszik árulója 
a nemzet kOzdelméaek. 

— A Festi Tőzsde u| számában d-. To ;u»y BAla a 
tőzsde alelnöke nvllatko/.ik az értéktőzsde nj r^ndHriíl. A I g-
uiabb budapesti éa vidéki haukmérli'gekrAI, IparvállaUti tiaaz-
akc'dkról, osztalékhirekiAl, az oloeó néprakázatl akció kiter-
jesztásé Al, a t^stilplao belyzetérAl, az Ingitl nforgaloro-ól, 
ház- éa Ingatlanárakról fontos  informáolók  éa taJósltAsok 
számolnak be. 

— A m hir fösellatá-l  miniszter ar a következő 
cikkek árait szabályozta: Tökmagolaj, nye-a sertésszór, «"rte, 
kefegyári  hallaííkszőr, tengeri 'Blra, kendermag, égetett mésr, 
mászpor éB mészhldrát, ége:ett tégla, méS7.homoktégla, égetett 
anyag tctAea-rép — Közolphbl íolvi'ágos.tást ad a ra. kir. 
KSz'IlátáHl FelOgy^Mség. Cs'kszereda, Szentl^lek-uc a 8 

— Idó-ebb kere.krdö és iparossegódek figyelmébe. 
A Székely Keiül^ti Kereskedelmi éa Iparkamara kSz'l, hogy, 
akik tObb m nt 25 éves alkalmazásban voltak (gy és Dgym-
aznn helyen a fogadd,  vendéglő, korosma, kifőzőllz'et  kávéhiz 
és kávémárés, horbély férü(odrá«  v. aőlfodrász,  kozmetikai 
manlktlr pedlbü- Üzletekben, valamint kereskeJéaekbvn. Ily<u 
alkalmaz ittak jnlenjrnek meg a Oslksz<"-»da és Vidéke loar-
teatoletnél 1942 má olaa 9-lg esetleges 100 Pengős )nt*louiaii 
kiutalása cé')ábói. Mindenki kOtal.a okmáuyokkal Igazolni 
alattit Felvilágosítást ad az IpartestOlet. 

— A m. kir. Káaellstéil Felügyelőség '"ztksz reda, 
S/ertlélek-Uüoa 8 sz (eih via a vá'm«gye területéi működő 
mlnd.zón koreakelókét, akik a-*as-, zománc-, fém-,  szuszain.. 
Ipari és rarzőgnziaaág gépek, rádió, v gyei és szatócs z-k 
mákban uiUdő Inak éa a k 'rnnzteny s-A-aiazásakat méc ueru 
lcazoltlk, hogy saját érdekükb-iu okmány ikkal egy in V . 
agyelősrgBnwué'. igazo.ás vég tt jelöni nek niPg. annál n-
knbb mivel a; igizoltatásl o!)á-á^ tnár ciak f  lyő év aiá- as 
31-lg van érvényhen — Az igazoláshoz a következő Itatok 
bemutatása szükséges : Az iparQző származását 'gazo ó okiuA 
nyok nagyszQlőkig bezárólag. Házastárs szQletéai anyakönyvi 
kivonata. Házasaági anyakönyvi kivonat. Az elől emllt«tt«k. 
valamint a felmenő  rokonaik valláaváltoz^atása esotén a v.l'ís-
vá toztatásra vonatkozó okirat. Szakképzettséget igazo'ó ok-
mány. Töke ereleté-e ii nagyságára vonatkozó Igazolás. 

A Magyar Állatvédők a káromkodók «llen. A Ma. 
gy»r Á'latvAdők O bíbk s Kgyraüle o ioglalliozo". nr. ország 
kalönböző irHi il ól é'kizett para-zoLbal, aoxiiytk a li»szuo(>l 
Í.Datok bántalmazásának és kinzaaának erély h iu»Kt-)rlását 
szo galmaizák. A pana-zok azt a lelklelduiválást is szóvkteszik, 
amely atoo-atlélen káromkodAa forinájábi  i hallható. rnilk<r 
az olcsigazott, tultrihelt állatokat káromló sz-ivak klaérrté'en 
o-itorral, vnüvlllával bántalmazzák az á'latok gondnzâsâval 
megbízott imber-k — As állatvédők ngy a f  tvArosb.n mint 
a vidéken, főkapitányi  záradékkal ellátott Igazol vá.. i y,i rpii-
delkeznek, amely .utasítja a rendőr közrgeket, hogy a tagaáci 
Igazolvány birtokosának kérelmé-e az állatkínzás és káromko-
dás megakadályozása céljából a fennálló  törvények és rende-
letek értelmében szabályszerűen és megfelelő  előzékenységgel 
iá jinak el " A rendőri-Íróságok máris a feljelentések  százait 
tették vizsgálat tárgyává és tntésták el s a Magyar Állatvé-
dők Országos EgyesO1 etében a bl>ól ítéletek siáial bizocy'iják, 
hogy a lelkes állatvédők és AHathf  rátok megtesznek mindent, 
hogy a közhatóság támogatása mellett a káromkodó emberek 
bBntetésben riszt aQljfnek  s hogy as állatok- és aa állatvéde 
lem ellen elkövetett kulturávanságok végre Magyarország 
területén la megazOnjenek. 

— Besgá loot engedélyeznek gyfimölosfa-parmete-
aési oélokra. A FOidmlveléxQgyi Mlnlsaterium a folyó  ívben 
ls — bá- Igen korlátolt keretf  U kOzött, de — gondoskodott a 
gyOmöles'ák kártevői ellen való védekeiáahts szflkséges  réz-
gáilo mennyiségről. Béigállcot Igényelhetnek azok a gyQmöl-
oaOs tulajdonoaok, 1 akik az a őiő években Is rendszoresen 
permetesték gyOmOlosfálkat,  2. magasnyomású permetezőgép-
pal rendelkeznek 3 agyBmBloafik  ssámát, fajUuiként  csopir-
tosltva, (alma, köita, saliva, eeeiaeznye. meggy, dió, stb.) be-
Jxlcntlk As fisszelráa  már meg ls történt tulajdonképpen köz-
ségenként. Jelentkexnlök csak azoknak kell mostan, akik a 
kOzségl elöljáróságnál való Jelentkezést elmulasztották A f«ntl 
3 előfeltételt  a községi elöljáróságok Igazo jAk, az Erdélyi Ma-
gyar Qasdaaágl Egyesület la Igsaolhatja tagjai számára. Béi-
gállo Igénybelelentés a következő olmre küldendő: OyOmSlaa. 
termelik Omágoa EgyeaOlste Budapeat. Vilmos saáaaár-ut 1«. 

— HeghlvO As Országos Egészségvédelmi Siővetség 
Cslkvármegyi Fiókszövetsége 1942 évi március ll-én, szer-
dán délntán 3 órakor Csíkszeredán a vármegyehása Üléstermé-
ben tartja 1942 évi rendes közgyOlénát. Tárgysorozat: 1 T sztl 
kar ás választmány klegé'zltéae. 2. Az egyesület 1942 évi 
innnkaterve. 3. 1942 évi költség*eté-. 4. Estleges InditvAnyot. 

Dr Qeday Jőzaef  sk., társelnök Biro Ferano sk . «Inök. 
Méhetetó oukor lgeoylóse. Az vluiult év kedvezőt-

en időjárási viszonyai következtében ke.'éa élelemmel beteleit 
méhosaládok uegsegitese oéljából az 1942 év tavaszi idényig 
méhcsaládonként 2 kg. id-iaamráJatlan) tiazta oukor felhasz-
nálását eugedélyezte a pénzügyminiszter. A méhetető oukroi 
„Méhetitő cakor" jelzéssel ellátott „Ipari cukorvásárltsl enge-
aely" tlapjáu lehet beszerezni. A oukor beszerzéaérd az a 
méliész jogosult, akinek méhál:ománya ííahibáján kivü! a ked-
vezőtlen ldőiárásl viszonyok következtében n -.m tudta az elmúlt 
évbeu teljes szükségletét ősazegyOjtenl. A méhész a méhetetb 
tűkor vásárlására az engedélyt legkésőbb 1M2 márolua 31-lg 
Írásban, vagy só beli leg annál a községi elöljáróságnál (polgár 
mesternél) igeoyelhetl, melynek teiQleten jelenleg méheit 
tartja. Az elöljáróság (polgármester) az igényléseket felQlviza 
gálja és *zt azonnal, de iegsaaőbb április hó 15 lg kiadja. A 
méhész aa igényelt enker mennyiségét átveheti toob táielbeu 
is. Sz eseiboa annyi uackklapot kér a kiSHIto hatóságtól, ahán\ 
tételben a cukiot atakerja venei. A méh teső a.kor Aia 
Ipari ouko árával azunos, kg.-ként 2 20 P. A cukor árát a 
hatósagtól kapott cs'ikklapon a m kir, postahivataloknál lebet 
beuzetnl. A bohzecést nyugtázó szelvéi.yca a Ojkrot báruiolj 
oukoiAiuslt .sra kijelölt ko eskedő kiszolgáltatja. 

— B e i o u j k termo  l á t o g a t á s a I i r a d y K a t a . l n n m 
a Han la üluigyáibsn éa az eisO tavaszi nagy német div;t, 
bemutató.ól szíi.ó képes tudósítás a Uz nházi jiagazin aj ŝ .̂ -
mának alágerei. — Pagdi több iu nt Jdan Qabin, a „Pannikam-
azurzöjá.ől beszél édesapja, F.idák dan a „Vén úióla' nagy-
Vdzérka ának ülésén, Alegyary Ella .ikke és a számos érdetoi, 
riport, rrgónylolytacái, vî o es rejtvényrotat diaziúk .• u; 
szamot, melynek melleklete a gyermuzek kjdveuie a hLia 
Magazin. 

— Kineveatek a oa ik i a d ó f e l s a ó l a l o  b i a o t t a á g o k elnó-
keir, A pi>nzUgyiuíiiiazter kin-ve t̂e a uaiki adóie,bzó:ató bi-
zottságok olnüio t aleinóte:t ea tagiatt. Oaikban ket buo-.isíg 
működik: a oaik.HZjrcd il ea t:y«rgyjdzentaiiklóal. A usikszme-
•laa bizottaá̂  '.-Jjiuito Bíró Fumai) lóáspjrvs-pldbáúos, aio.nóae 
E őss Pt tür dr. kűzjt-gyzó tagjai Karda Fereno il/., csiksicut 
douiokosi azövutkezet, igazgató éa Szántó Lörtuo caikaozm&̂ . 
bizt kos A gyergyószculuiiklósi bizustság elnöke Fdrenczy 
Biiázs járáaoiróaagi tíi. úb, alelnök L,ázár József  bank.gazgatű 
tagok : Gyö gy FazakaS István közbirtOKOasági slnou es Agos 
ton János gydrgyocsomalatvl filrâ ẑ yáios.  A peuzUgyminiazt-.T 
által kiii;VuZdit keretekut a tuatUletek által kiküldött tagok 
egész tik ki. 

— Borzalmas erejű légitamadáa Pária ellen. A iranola 
fővárosnak  az angolok által történt bombázása az egész frauoia 
közvéleményben mély megdöbbenést vá'.tottak kl. A bombá ás-
n.k tíUO hilaios és 1000 subeHűlt áldozati van. Bjnlogae varo-
aában ugy légvédelmi fedezéket  telitalálat é.-t s 150 embork 
l.j;emotiek a romok. Pétaiu marsall szerdán egész nap állauao 
Osszskötidtéat tartott Idnn Párizzsal s óráukiat tájékoztatu 
magát a hírektől éa a pusztitá» mei-eti.ról. Viohyo é koze'.t 
jjlcutós azü l-.t ré-fzbtn  áldozatul L-actt a bombázásoknak a 
világhírű ttávres puroeliángyár is Pétain maisail az áldozatom 
tumateae napjara nemzeti gyászt idudelt ui, a középQletekeo 
fekete  lobi gót l.-ngut a szel. 

— Értesltes. Gsikvarmegye köiöuBegút 
(isiceleitet órtesitom, hogy 1942. evi februar  bó 
16 tói a csikszeredai dohánynagyáruda enged-
ményese vagyok. Dohinyuagyarudám mellett 
Kisárudára is engedélyt kopjam. A növetkezök-
b n tchat a Kossuih Lajosucca 14. az. (vőbid 
meiiett) nagyaruda heiyiaegebea liísárudat m 
tartok, ahoi mindenfele  dohány éa cigarettapapír, 
gyufa-aru  mellett; poatai értékcikkeket, okmány 
oeiyeget ia tartok. — Szivea támogatást ker: 

R e s a e g h OydzA. 

Olasz és németnyelvet könnyű módszerrel 
Unitok. — Şuier, Apafi  ut 23. 1-3 

Vállalatok flgyelmebe  I Az -calmazot-
tak n y i l v á n t a r t á s á h o z szükaeges 
nyomtatványok beszerezhetők Vakar 
könyvkereskedesében. 

— MARTON  FERENC  ELETE  ÉS  MÜV  . 
A nagy székely  képzőművész  megrázóan küzdel-
mes élete.  — SS  szines és mélynyomása képpel.  — 
Ara S Peagö Megrendelheti  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

A Királyi Magyar Természettudományi Tar 
sulat kiadaaában megjelent alábbi könyven, 
h iegjutányoaabb áron e l a d ó k lapunk könyv-
nyomdájában, teljesen uj állapotban éa pedig: 

.A természettudomány legújabb állomasa', 
,A nyughatatlan föld", 
„Hsro a petróleumért*, 
,A gépmadár*, 
„A levegő birodalma*, 
sFálmérf5'dnyire  a tenger színe alatt*. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az előBzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldését  beszüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előBzetésekből  él. A mai nebéz viszonyok  kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát, amelyet lapunk  elvigrea  a vidéki  magyar újság 
betfi  szolgálatiban,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hivisunkat  is támogassanak  azután ia a rigi zi«-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK* 
ecerk. ée kiadóhivatala. 

Hyeaatett Vákár > k n n i M m | É > n , CUkaaereda. 




