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37.000 gyermek megmentése. 
Dr. Jobann Béla államtitkár, titkos belsótanácsod 

érdekes előadáa keretében ismertette a magyar köz-
egészségügyi munkát a Budapesti Királyi Ürvos-gy-isú 
let UléBén. Kimutatott, bogy a magyar közegészség-
ügyi muukát a mult század híres orvosprofesszora: 
Balassa János indította el. Az ó emlékirata alspjan 
keiziilt az akkori korban az eg4sz vi ágon páratlan 
közegészségügyi alaptörvényünk : 1876 XIV. t.-c. — 
A közegészségügyi fejlődés  mi-gicduU. Az általános 

lálozá.i  arányszám a hit és fél  évtized alatt 
u százalikkal  csökkent. E nagy fokú  c-iökkenést a 
kuitura, civilizáció mellett főleg  a közpgfBZdegüg;  i 
munka idezte e>ő. 

A falusi  egészségvédelmi munka 192ö-ben indult 
mpg az Országoi> Közegészségügyi Intézet felállitasa-
val. Cel: A betegségek megelőzése, a nemzedéket 
biológiailag erösebbé, ellenállóbb» tenni, Bbol pedig 
rz már nem leheteégeB, ott szociális fel  'meléste. 
erŐBÍteni. Igy a halálozást, följg  a csecsemőhalálozást 
csökkenteni. A csecsemőhalálozásunk a szazad  eleje 
ota 60 szazatokkal  o>ökker.t  ami azt jelenti, hogy 
37 000 olyan csecsemőt mentenek meg, aki elpusztulna 
B régi magas balalozát-i arányszám mellett. 

A mezőkövesdi járásban lehetett gyakorlatilag 
értékelni a Z)!d .ereszU'H Egészségvédelmi munka ered-
ményét a csecBemőhalalozán, az altalános bsla'ozas, 
a tuberkulózis es a tifuszeretek  csökkenesével. Ezen 
komoly nemzetmentő mubka évmklnt éa fejt-nkibt 
60 fillérbe  került. M > már BZ orezág lakósBágágának 
58 százalékát gondozza a Zóldkereszt 775 egészség-
védelmi körb n es ez a munka a belügyminiszter gon 
doskudásával tovább fej'ódik. 

Az olŐBdó Ismertette a fertőzőbetegség  elleni 
'lUzdelmet. Kiemelte az ii flunnza  kutató munkát, mi 
áz urozagos Közegészségügyi Intezet ittluenza osztaiyán 
a külföldi  intézetekkel karöltve folyik.  Kimutatták az 
iiHuenza kórokozóját, mint filtrálható  vírust, lnmuoi-
zaiaai kísérletek folynak  vadász-menyéteken és több 
mint 8000 febér  egéren. Kemény van az iotluenz t 
elleni vedd oltóanyag előállítására. Tekintve, hogy HZ 
influenza  járvány két évenként hullámzik, 1943. évi 
január és február  hónapban ujabb Influenzajárvány 
várható. 

A közegészségügyi munka egyik nagy eredménye 
a difteria  megbetegedesek leszorítása a védőoltások 
segitaegével. Az oltás előtti években évi 33 000 difteria 
megbetegedés volt és ez az oltáeok után lecsökkent 
4409 megbetegedésre. Régen a difteria  gyógysavó és 
a kórhasi kezelés 2 millió pengőt emésztett fel,  ma 
védőoltás ez egész ország területén caak 100.000 
pengőbe kerül. 

Hathatós munka folyik  a tuberkulózis e len is, 
de még Bu'yos feladatok  várnak megoldá-ra. A tüdő-
betegek befogadására  még 14 ezer uj kórházi ágyra 
volna Bzükeég, hogy a csalidból kiemeljük éa ezé.tal 
a család többi tagját, főleg  a gyermekeket megmnnt-
BÜk a fertőzéstől.  Mig ez megtörtén hot, addig a Zöld-
keresztes EgéBzségvédelmi Szolgálatra nagy feladat 
vár. Ez hivatott nevelésael, okos felvilágosítással,  ta-
náccsal, de nem utolsó eorbin gyógyítással megaka-
dályozni a fertőz  « továbbterjedését éa azótburcoláaát. 

Ezért üdvözöltük különös örömmel azt a gondo 
latot, hogy a felezib  .dulás emlékére a nemzetmentő 
munkának emeljünk védőbástyákat t-z Emlék egészség 
házakkal. Az Emlék-egéBzaégházakra való gyűjtésnél 
Igen jó éa felemelő  érzés volt tapatztalnl, hogy cslkl 
népünk Itt is Igen nagy megértést tanusit mint mindég. 
A aokféle,  számtalan adakozás mellett ezt a gondola-
tot ia hathatósan támogatjuk anyagi hozzájáruláaal 
A közblrtokoaságok, mint mind-in nemaetl és nemeB 
cél támogatásából, Itt Igen kivették részüket. 

Még népünk alig Ismeri a ZöldkereBztes intéz-
ményt és mégis i:yen mégértéssel támogatja, ea ige o 
erős faji  öntudatot jelent. Igy a Zóldkeresat munkájá-
val meg kell azUnníe csíki népünk legnagyobb vesze-
delme, a csecsemőhalálozás, éa a ealki fenyvesek  közöl 
eltűnik a tuberkulózis probléma ÍB. AZ államtitkár ur 
szaval valÓBággá válnak: 

.Az egészséges magyar népnek nem leez oka 
arra, hogy féljen  a jövőtől". 

Dr. BALLÓ JAN<">S 
m. kir. tlaal orvoa. 

Z®ng#rát (esetleg piaoinót) 
veszek. 
Csak Jd gyártmányút éa kifogástalan  állapotban 
levét. Sal vas ajánlatokat kérek 4rmsg)elSlésa«l ia 
a zongora rívld leírásával a Vákár paplrtaletbe. 

Igy készül a csiki magyar jövő. 
Cslknom yén 1942 október 31-én tartotta meg a 

„Kiláka" népfőlsko  a félévi  záróvizsgáját. Hnazonbal 
székely leány bizonyította, hogy a Kaláka áldásos mun-
kál végez ennek a vármegyének az életében. Magyar 
Ferenc, a Kalot népfőiskola  Igazgatója vezette a vizs-
gát. Szibatoz, érlelmeB, aok felkéaaüilBégről  tanúskodó 
feleletek  röpködlek a levegőben. Meglepő elméleti éa 
gyatorlatl tudás Igszolta, bogy a aaékely faln  erőteljaa 
jövő előtt áll. Bár megérltaék a aaékely szülők azt, 
bogy gyermekeiknek Itt a hslye. A fiúgyermekeknek  a 
Kalot főiskolán,  a leányoknak a Kaláka ujpfölakolán 
minden körülmények köaött meg kell fordalnla  Nem 
olyan lehetetlen éB anyagilag aem kivihetetlen. É< ea-
zei a szülő tarozik a gyermekének, tirloslk a fajtá-
jának. A gyermek Jelenti « jövőt. Ami'yen neveléBt, 
amilyen öniudatoi öntünk gyermekeinkbe, olyan lesz 
ennek a népnek a jövője. Htrom hónaposok eaek a 
tanfolyamok.  A Kaiot főiskolán  a fiuk,  a Kaláka fő-
iBkoián a leánygyermekek 3 hónapos tanfolyamokon 
megkapják azt a lelki nevelési, azt a gyakorlati fel-
kecz'téBt. ami a bo'dog élet titkát jelenti. Érdemes Ide 
eljönni. Kamatostól vlsazt flietődik  a befektetés.  Ja 
lásliaazonyokat, becsületes magyar anyákat, öntudatos 
f  ír fi  fkai  bocsátana* aaárnyra, dolgoanl akaró filuve-
aetőket adnak köaaégelnknak ezek a Cillsomlyón mű-
ködő n-pfólskoiálnk,  amelyek mellett llaateiettel éa 
megb ĉsbieasel saabad c"ak elhaladnnnk. Költő Ju-
lánna, a Kaláka lgaag«tói>ője minden halánknt kler-
demll. Aa a lelkiismeretes munka, amelyet munka'ár-
aaival együtt elvégeanek, alig felmérhető.  Csak a jövő 
lgaaol|a majd eat as áldizatoa, tervszerű oagyezerü 
nevelő teljesítményt. M igy ír Fsrenc viasgablstos mely-
batásu beszéde zárta be a Ktláka leáayok báalünnepét. 
Buidiló aaaviil mngérdeml'.k, hogy arrB felfigyeljen  aa 
egesa vármegye B< a ieikta és tiszta szándéka ember 
csendben, de annal mődazeraacbben dolgoalk. Értékes, 
mesaaeiáté egyénlaég, aki a Kalot népfólBko'ánk  kere-
tei köaött végal kötelességét. A vlasgáaó leányoknak 
elmondta, hogy nekik ldebaaa van a helyük. A tlflala 
vér, a tiszta erkölcs alapján kell kezükben tartaák a 
falut.  NJ kóboroljanak auoerre, mert a hivatásuk Ids 
köti aa őaí röghöz, amelyből jövőnket fogjuk  felfrlsBl 
leni. A Ktláka népfőlakolának  ea a célja. A tudásnak 
öntudatot adó, namaetl kultúránkhoz vlaaaavivő erejét 
ssétBUgároanl a |övö magyar anyáiba, mint léteaéBÜak 
és megmaradásunk örök forráaába.  Bat a hlvatáat ko 
molyan kell f̂ gfognl  éa egy percig aem saabad Bsem 
e'ől téveaalenl. Ennek megfelelően  padig aasratettel 
kell belekapcsolódni abba a levegő, amely Cslkeomlyén 
a magyar Jövőt épitl. 

()t  éres  olcsó kölcsönök 
a Transsylvania  banknál. 
Előző  számunkban közöltük,  hogy a ma 

rosvásárhelyi  Kereskedelmi  és Iparkamara 
fetlezetnélküli  kisipari  és kiskereskedői  hi-
telakciót  indított  be. 

A Csikvármegyében  már több mint két 
évtizede  működő  Transsylvania  Bank R. T. 
csíkszeredai  és gyergyószentmiklósi  fiókjai 
hasonló kisipari,  kiskereskedői  és kisgazdai 
hitelakciót  bonyolítanak  le. Ugyanis  ezen in-
tézet  fiókjai  5 éven belül  10 egyenlő  rész-
letben a M.  N.  tí.  mindenkori  kamatlábán 
leiül  2.5 százalékkal  magasabb, tehát jelen 
leg évi 5 és fél  százalékos  kamattal  folyósít 
keresztény  kiskereskedőknek  és iparosoknak 
és 50 holdnál  kisebb tulajdonnal  rendelkező 
birtokosoknak  váltőkölcsönt.  A kereskedők 
és iparosok  azonban utólagosan  igazolni  tar-
toznak  azt hogy a felveendő  kölcsönt  kizá 
rólag  árubeszerzésre  használták  fel  és a kis 
birtokosok  pedig  azt, hogy ingatlant  vagy 
élő-  és holtlelszerelést  vásároltak.  Kivétele 
sen köz-  és magántisztviselőknek,  illetőleg 
alkalmazottaknak  is nyújt ingatlanvásárlásra 
kölcsönt  fenti  feltételek  mellett. 

A csíkszeredai  m. kir.  mezőgazdasági  szak-
iskolánál  2 darab  fedeztetett  igás kanca 
és 5 darab  mangalica tenyész kansüldő 
eladó.  Érdeklődni  lehet hétköznap  dél 
után az iskola  igaigalóságánál. 

A „Kaláka Munka Szövetkezet" 
Est a Bsövatkeselet as a meggondolás ssülte, 

hogy a Bsékelylöld s általában Erdély, mindig nagyon 
lávol eseaett az orsság gaadasági központjától, Buda-
pesttől. 

E meggondoláshoz kapcsolódik az a további gon-
dolat, hogy egyfelől  a Székelyföldet,  a általában Er-
délyi kl kell emelni a régi, de most ia meglevő gaz-
dasági elhagyatottságból, a arra a fejlödéal  fokra  kell 
juttatni, amely természeti adottságai éB lakói kézz-
aége folytán  méltán megilleti, másfelől  as anyaország 
gaadaBágl vérkeringését kell sservesan összekötni Er-
déllyel. 

E meggondolások alapján előálló elaőrendü nagy 
felBdalok  legalább résalegea megoldására, Illetőleg 
aaok kereaatülvitclében való segédkezésre, közremű-
ködésre, a gazdasági problémák feltárására,  megoldá-
sára alakult meg a Szövetkezet, mely aa ősrégi gaa-
daaágí formát,  a kaláka rendaaert alapnl véve, B est 
a BBövetkeaetl gondolatmenettel (párhuaamoaaa kap-
csolva, kívánja kitűzött céljait megvalósítani. 

A Kaláka Munka Siövetkezet ez előbbî  munka-
tervnek megfelelőleg: 

a) felajánlja  asolgálatalt már meglevő, vagy leendő 
minden tagjának abban aa Irányban, hogy megblzáa 
eaalén az orsság fővároBában,  a gazdasági minisztériu-
mokba, elosztó helyéken, általában más hivatalos éa 
magánhelyeken a megbízó tag nevében és érdekében 
a leggondosabban eljár, B as átvett ügyet a jó gszda 
gondoiaágival intézi. 

b) felajánlja  zzolgálatalt hazonlőképpen a hivata-
los Bzerveknek éB a gasdaságl érdekeltségeknek is, a 
Szövetkezet tagjait érintő kérdések megoldásában, s 
kösvetlt a kívülálló hivatalos vagy magánfél  és a ssö-
velkeaetl tag köaöl*. Ily módon aa a) is b) alatti 
munkakör megteremtieével egy uj ;és eddig nagyon 
hiányzó gazdaBágl működést kíván megvalósítani. 

c. Felkutatja aa erdélyi gasdaBágl lehetőaigeket, 
munkaalkalmakat, aaok megvalósításához, Illetőleg kl-
használásához a szűkaiges zaerveaisl mnnkát elvigal, 
a tagjai résaéra lehetővé teszi a helyesen megalapo-
BOtt gaadaBágl vállalkoaisok égisz sorit. A szövetke-
zet maga nem kivin vállalkozni, vagy Ily vállalkozá-
sokban tőkésképpen résztvenni, de réBzl vezz éa végzi 
a gazdiságl lehetőségek felkutatását,  azok feldolgoaá-
sit, kritikai megvllágltiait, a megterveaia, ellndltia, 
aa anyagiak előieremtéaének nehéz mnnkiját, a aaOk-
aég esetén a megalakult vállalkoaáaok további támo-
gatáaát, — aaival egy uj rendszerű, nagyvonalú muuka-
saerveaéBt végez. 

A Kaláka Szövetkezet tehát Igen nagy értékű és 
jelentőségű szolgálatot teljeait tagjai rissiro. Tag pedig 
mindenki lehet, aki a Saövetkeaet célkllűaésell is alap-
szabály feltételeit  magiévá téve, tagul Jelentkezik. 
Már egy üzletréaa Jegyzézével s annak befizetésével, 
melynek ára mlndösaae 20 P., — a tagsági Jogokat 
ÓB előayöket meg lehet szerezni. 

A Kaláka Szövetkezet ezt a hatalmas program-
mot egyrészt saját tlBatvlaelőkarival, máarieat és fő-
képpen a kaláka rendszer megvalizltisa, Illetve fel-
haaanáláaa utján, aaját tagjai sagitsigivel, munkájával 
viszi kereBztül. Ebből a cilból tagul sserveal be a 
Síékelyföld  éz Erdély fialt,  leányalt s általában mlnd-
aaokai, akik a gondolat barátai. Minden tag a zzövet-
teietl közgyűlés által meghatározott, Illetőleg a tag 
által megajánlott annkamennylséggel, Illetve munka-
segltséggel Járul hozzá a aaővatkeaetl kalákasaolgá-
lzthoa. 

A Szövetkezet központja Budzpeaten, V., Panenla-
ntca 18. aaátn alatt van, a rövldaaen klipltl fiikaaerva-
aetelt az egizz Erdélyben. 

A .Ktláka Munka Saövetkeaet' cilkilűaésel Erdély 
számára aa építőmunkát jelentik Ezért blsalmat ké-
rünk. Hlssen magát a gondolatot ssékely emberek 
Indították el. Ssékely Emberek Baráti Kire elmen 
alakult meg egy ivael ezelőtt as a lelkea tánaaág, 
amely mindjárt első feladatáaak  látta a Biikelyftld 
villamosításának megoldását. Zalinl Ssabó Miklós ea 
a lelkea szikely ember a budapesti miralk kamará-
ban .Erdély ia a magyar Ipar* elmea tartotta meg 
«Izé elóadiaát a kérdésben, amelynek nyomán osonnál 
megalakult a Székel)fold  Villamosításának Baráti Köre. 
Felvette, sforgalmasta  és a kormány elsőrendű fel-
adatkörébe dolgozta be a villamosítás ügyit Érnek a 
feladatnak  klvlteleaiaire alakult meg azntáa a Szé-
kelyföldi  villamosítási r. t 

Mintán a villamosítás aa egéaz Baikelyföld  aaá-
mára egyre nazyobb Jelentőséget kapott és maga aa 
előbb említeti Baritlklr már nom volt kipea a feladat 
egiaa mogoldiaára, Igy alakalt meg 1943 október 16 én 
a .Kaláka Munka Szövetkezet". 
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Bzldelg a Kaláka Saövetkeaetaek mir a legelső 
megmozdultaiban 100 alapító tagja Jelentkezett <• 
aorakoaott fel  Brdily felemeléeézez  ebbe aaagyaaarB 
mnakájábn. Caupia alapító tagaktól már 100 pengő 
áll a hatalmai cél leboayelitáainak rendelkeiéire. 

Ebbe a nankába nemsokára megkezdik a beaaer-
vezist C-rtkvirmBgyiben Is. » mnlt hiten salánl Saabé 
Miklós Kiadlviaárhelyen ia Bepaiazentgyörgyön tar-
totta meg zaerveső elóadisalt a Kaláka Mnnka Salvet-
keael cilkltűzisetról ia feladatalril. 

A vármegye közönaégének figyelmét  elire fel-
hívjuk ennek a nagyjeleatóaégB köaöaaigl kaláka mun-
kának a megoldiaára, amelyből Csikvármegye közön-
aige Is kl kell vegye a rissit. 

A magyar alkotó munka hatalmas 
teljesítménye. Megtörtint  a Siwet/a/ra—Déda 

kötőtti  vaautvoaal  öutekapoto-
lia  a. 

Aa nj sseretfalva—dédal  vasútvonal épitésl mun-
kilatal annyira előrehaladtak, hogy őesatkepcBoltik a 
vágányokat, ame-yek építése aa elmúlt évben keadődött 
meg Sseretfalva  és Déda állomások kőaőtt. Basel a 
Saékelyfőldnek  aa anyaorsaig gaadasigl életébe való 
bekapcsoláaa lényegileg megtörtént. Aa nj vonalon egy-
előre építési anyagot ssilllti vonatok közlekednek. A 
aaemélyvonatok menetrendaaerü közlekedése az Idei év 
folyamin  Indul meg. 

• • • 

Brdély vlzíztcsatolása után, 1940 őaain aaonnal 
meg kellett teremteni a Székelyföld  közvetlen vasúti 
öaaaeköttetéaét a magyar vatn'báléaattal. As össae-
kőttetést köavelleoBl a vlsazacsatolás u'in elhatároz-
ták ia p?dlg a Saeretfalva  is Déda köaött 48 km. 
hozBauxigban építendő uj vasútvonallal. Az azita el-
telt két eraterdő alatt éjjel-nappal folyt  aa a hatal-
mas muoka, amely Magyarerszrgon egyike a legna-
gyobb közmunkának. 

Aa u| vasútvonal Sseretfalva  állomáson kiindulva 
Bajinagyfalun,  Nagyaején, Monorfilvin  és Alsérépán 
áthaladva D»dán kerrsztül torkollik be a marosvásár-
helyi vasútvonalba A vasútvonal alkotóinak heroikus 
kflsdelmet  kellett folytatolok  •> terepviszonyokkal, as 
Időjárással, n aailütial éa r?cdklvüll müaraki nehéa-
ségekkel. Kldolgostik, hogyan lebet legyBrnl a vasút-
építés két legnagyobb ellenségét: a vizet és a CFUJZÓP 
anyagot. Elkeseredett kBzdelrm fo'yt  az egyre málló 
és a legkisebb megterhelesre la ciusró hegyoldal meg-
állításáért. A csnaző hegyoldal megállítására úgyneve-
zett szivárgókat ipltettek. 

A 48 km-es vaantvonal épltisinil 27 ezer mun-
káa dolgozott, akik köaBI 8600 kubikos vegeate a föld-
munkálatokat. 3600 szakmunkást, Iparost éB bányászt, 
12 200 napanámoat és 2700 c uikazzo'gilatoal fogial-
kostattak aa egyéb építési teendők. A munkát 200 
mirnők is mBsaakl tisztviselő Irányította. 

lionorfslva  köaelében építették meg aa orssig 
leghosszabb alagút ját la, amelynek hossza 930 méter. 
Aa alagút furisl  munkálatai kösel egy évig tartottak. 
1940 év végén keadték meg a fúrási  munkálatokat a 
hegység két oldaléról és 1942 év elején találkoatak a 
furózípík.  Ugyanekkor a pálya másik részén elkétzBlt 
a 486 méter hoszza ngţneveaett klaalagut IB. 

Aa építkezési edatok jellemzően világítják meg, 
hogy a mai nyeraanyagvlaionyek mellett milyen ne-
héaaégekkel kellett megkűadcnlök az építőknek: 2600 
vagon cementet. 162 vagon vasat, 45 vagon bitument. 
22 700 vsgon b'tcnkavicsot, 2600 vroi téglát, 1200 
vagon téglát, 1200 vagon gömbfáv  1100 <-agon épü'et-
fát,  16.800 vagon terméskövet, 108000 darab faragott 
követ, 166 000 darsb műkövet. 16 700 vagon znaott 
kavicsot, 980 vagon talpfát  is 600 vagon sínt kellett 
ldessillllanl a hidak, alagutak, salvárgók An vaspályák 
megépítéséhez. A rzállltáthoz kereken 66.000 darab 10 
tonnás vagonra lelt volna asűkség. 

A 48 kilométeres vonalon 181 darab különféle 
nylláaméretB átveiető bldst építettek. A 181 hld kö-
zött 4 vladutt és 6 zagţobb saerkezeta vsahld ls van. 
EienklvBI a vonal kűlönb'ző Baaknaaaln valóságo» fal-
vak, baraftkleleprk  épült, k, tirbárakkal, Irodákkal, 
ciendőrlaktanyikkNl. betocraktérzkkal éa <-gyéb mAe 
épületekkel ia helyiségekkel. Az il'oiiiBok már m<- d 
elkiaaü'tet, kétasobás családi lekásaal, erdélyi villa-
ezerB atllusban. 

A munkáí>bsdsereg saámira kBlön élelmlazerje-
g;ekot adlak kl éa elli'iánkról kBlön saerveaet gon-
doskodott. Az építkezések cél|alra kB'ön mBntat kel-
lett építeni. A Meiőségnek eaen a részein ugy-nls 
vagy egyáltalán semmiféle  ut nem volt, vagy csak 
földút,  amely a legkisebb zápor elkataával la járbn-
tat'an, feneketlen  airtengerré váltczott. Mlelő't tehát 
hozzákezdhettek volna a munkálatokhoz, előbb 80.000 
ember nekifeküdt,  bogy megépítse aat sz utat, ame-
lyen lehetővé vált a vidék megközelltéze. Egyedöl en-
nek nz útnak a megépítéséhez 60 lltrbb nagyobb bldr* 
volt BzBkség patakok ia a vlsmoaiaok fölé.  Aa ut 4 
hónap alatt kiszBll el és szita teherautók ezr I ér 
aaekerek tömege járja nep-nap utáo. 

A Meró-iégen it tehil, amely egy évvel ezelöt 
mig JirhalBlian volt, az iv vigin megindul za első 
tehervonat, aa AlfS'd  felől  gabonit vlve a aaikelyaig-
nek, vlaaaafelé  padig fával  megrakodva. Balithatatlan 
gaadaaágí Je'entőaége van ennek as ul útvonalnak. 
Megoldódnak as Alföld  és B'dély ssállltisl problémái, 
as erdélyi helyek ásványi kincsei, fái  akadály nilkfll 
kertinek most mir BZ anyaországba, amely ugyaactak 
akadály nilkBl Juttathatja Ipari iz meaógazdieigl ter-
mékelt a távo l Brdilybe. 

Csíkszereda megyei város képviselő-
testületének gyűléséből. 

Calksaereda képvlaelőtealfllete  1942 október 30-in 
Baiu Q. GerA polgármeater elnökletével megtartott 
gyBléaében a következő ttgyeket tárgyalta: 

A piaci helypénaek aaedéaéről aaólő saabályren-
delet a belypéaaeket pár aaáaalékkal felemelte.  A ta-
nica aa 1942 évi köllaégvetiaben előirányzott segélyek 
kifizetésit  elrendelte. KérJBk az érdekeli egyesBlete-
ket. bogy est tudomásul vegyék ÍB a segélyeik klflae-
téséérl Időben jalentkeaaenek. Ugyanakkor a város 
megállapította a Jövő évi eegályezéaek mértékét Id. 
Erre a célra 6620 pengőt l'ányoz elő B költzégvetés-
bea. A ti'snyvezetékel meghosszabbítják Z ögöifl  r-
dólg. Étnek a munkálatnak a c 'JJra 18 ezer pengőt 
Irányozni elő. A viroal főmérnöknek  a m«gAn*r<tke-
zésekből járó részesedés felében  1941 évrs 660 pen-
gőt szavazlak meg. Vákár Lijoa bénáinkat feláiiltéBáre 
kér engedélyt. A képviselőtestület elvben hozzájiru' a 
kéréshez, csupán a hely kijelölésének jogát fenntartja 
magának. 

A viroBl vlsveaeték tervelnek elkészlténe PZTB-
pelt a a Krgysororatban. Aa eddigi tervek szerint a 
vlaet a Ftpzé p-itskfcó1,  Illetve az azt környező forrá-
zok vliéhöl kapnék. Egyelőre a vla téro'á' áii.k ro?g-
oldáaát keresik a tervező mérnökök. Minden remény 
megvan srra, hogy rövidesen elkéealthetlk a város vla-
veastékének tervét. 

A viroal tlsatvlselők gyorasegilyilgyét a tanica 
elfogadta.  Egy h ivi, másfél,  Illetve n kisebb tlsstvlea 
lók, azolgaBBemélyaet két bavl fizetést  ksp|a gyors-
segély elmén. A város az építendő méntelep homlok-
zatának elkészítésem tervpVyiiuiot hirdet C1', bogy 
a méntelep épületének aaékely Jellege blatoeltva le 
gyen. A tervpályázat coljára 8 e'ső d J»t tűinek kl 6 
ezer penző értékben. 

S A E O Ş f B E B K . 
Az uj angol badltaktlka, mellyel BZ egyip'oml 

arcvonalon Monigomrry tábornok — Igaz, bogy cupa 
«uBatrállal és kanadai katonát — Ber-gt-ll töm -gtBen 
dobja ba a gépak gigászi poklába, nem hozott a brl> 
fegyverek  számára eredményt. A máfcdk  nagyméretű 
'ámsdis Is megindult a tengelyvonalak ellen. A here 
minden eddigi képaeletet felülmúlt.  Val»mennyl pán 
céloa éa rrpll őjep rémdult » tengely áll̂ Eokrs, ami-
kor llontgoniery megérettnek-ítélte a helyeztet: meg 
Indl'o.ta gyaiogságának tömegeit Is — » ti ngely-á'lá-
aok egytten pontján aem sikerült mégsem a bet̂ n-s. 
Hétfőn  törten: mindez éa amikor a ném i—ola»z á'li-
Í ok hoz köiei'd-ek » brit csapatok, hirtelen megindo I 
mlcd n o>dulról a stukák, vad«azgépek ea R imm -I pin-
ĉ o*aln>-k lorzalmnn erejű ellentámadása. Monigom- ry 
egiaa eddigi óriási 1 rőf«saitéi>e  azonnal kárbaventit: 
az elfoglalt  előállások, ahová Rímmel a tám*d ikat be 
engedte, a támadó seregek tömegsírjává vált. Kedden 
Is szünet nélkül, negyvennyolc órán át folyt  aa Irló-
aatoa méretű h-rc, mely víglll ts csak a brit hidt:ó 
óriáai vérá doiatbit nöc.-l". A brit c<»p >tok fo  y'010 
san njabb és uj'tbb tartil^'o'-kn' Irdu'iak r'birura és 
usllvánvaló a fo'ylonos  aldoasiokbói, bogv Mm'gom >ry 
éa A ex mder tábornok mindenáron éa mied n körű'-
minyek kötött eredményi akar elérni. A stnkák >om-
boló beavatkozásán minden v-res kMrlet megh'uau''. 
As angol badaereg g-p l nem blionyu'taV mngfe'e'ő 
•'rtékünek a siámban kevesebb, dn hatótróbon nagyok 
ntm^t gcpierőlkúl aaemb< n. M-g a stu^ikrái Is fel̂ l-
meteaebb ftgyver  aaonban Rammel 88 millmilerea u' 
légvédc'ml ég)u|n, mcljne* feltűnő  cilzósstrkeie'.e (-i 
gyorztüanlő rendsa- ra mXr  magában felelmstea  halésn. 
A'-űt a legvaBtwgebb páoci'on is és eaért érth/.tó a 
megdöbbenés, amit n-̂ m várt batáaa az xngol b^dve-
aetAHben keltett. A 37 és 66 ml-lmétcres Rnfoi  p°rcM-
n'hárltő ig)uk teljesen tehetetif-nek  eaekkel b tökél* -
t' Srn mrgi'koloU, modi rn hitel ssőrnyutetekkel Bzem-
ben. Ez^kn-k lövedékei még kárt sem tndnak tenni » 
német páncélozok vsalug faluin. 

Közben a Kaukáeoahnp, a T--ret völgyében Igen 
fontoa  Flkerl i'tek el a númelek, mely urytnesak ko-
moly aggod.ilm-t 0 ca Mo-akvában, Lordonban és 
W shlng'onbsn egyaránt. A németek ht izul okottak 
n gy m giepetéet, bogy ni m kelet felé  folyt  <iUk Qr>any 
ollnn Indított tám'ditiiukit, hsnrm m' git-peléhsaerüen 
dé l Irányba térlek, elfogl'lták  N lc tk varosát éa Igt 
a Kaukitua ger neen, a T-rek es aa B btusa köaött 
ál A croaz fóh-dirót  körUIk- rllelték. Alsgiruál » r'm"t 
b drrő ujabb meglepetést keltve. Ismét keletre fordu  ' 
éa máris veazélyt aletl a gruilnM tnd'nt legfonlosa»  b 
pootját, 0 dsonlkldzél, ams'y e K >uk4tus legkényesebb 
•irat^glal helysége I<y olyan oldilról éri támadái t 
• Srös sereget, melyet n m építettek kl eléggé véds'-mre. 

Szövetség  Kirendeltsége  szövetkezeti  ügyben 
. jártas segédmunkaerőt,  lehetőleg  nyug-
I  dijast  keres.  írásbeli  ajánlat:  Apafi  u. 45 

pengő j u t a l o m b a n 
réaiesOl at, aki két háttal eaelitt a rákoal 
Hargitán slveaastt vadásskntyámat vlasashosaa 
vajry nyomta veaet. A kntya leírása a követ-
keiá: fáketaulDB  kooó laj éa lábal aárglk, 
aiáre félbarna,  hátaó lábat a a r k a n t y n a a k . 
N a g y o B v é a S , f e j l e t t  kankntya ésTlaaa 
névie hallgat — A n d o r y A l a d l o a Z o l -
t á n , 14 e r i 1 m á r n 8 k, C a l k s a e r e d a . 

Kaukázus. 
Az európai háborn vihara Immár Ázsia kapui 

előtt, a Kaukáausban dul. A szovjet csapatok már a 
hegyek lábalnál építik kl uj álláaalkat, hogy megpró-
bálják védeni a Kaukázus legfőbb  kincsét, a folyékony 
aranyat, a háborús gépezet mozgatóját: az olajat. 

A Kaukázus földgömbünk  egyik legérdekesebb 
országa. Kaukázus hegygerinc roppant vad sziklái kő-
zött harminchat népfajl-oz  tartozó, száznál Is több nép-
törzs él és hetvennél több nyelvjárást beszél. 

A tarka népesség keletkezésének az a magyará-
zata, hogy a kaukázusi földstoros  folyósóként  köti 
ÖBBze Európát éa Azniát é<s hajdan az emberiség .bölcső-
jéből' Középázaiáböi uj hazz kereaísére felkerekedett 
népek mind a Ktukázuaon vonultak át éa összekeve-
rt de tt töredékeik ott rekedtek a biztos oltalmat nyújtó, 
nehezen hozzáférhető  hegyi medencék birodalmában. 

A legendák világa. 
A kaukázusi hegyóriások hófedte  ormai éB érin-

tetlen vad tájainak lenyűgöző szépsége ősidók óta 
babonás tÍFztelettel töltölte el az Itt élő népeket ÓB 
évBzázadok, sót évezredek Borán a meBék és B legen-
dák azázal szövődtek a nagyszerű bércei, félelmetes 
szakadékai, hatalmas CBUCIBI és emberi települései 
körlil. A Kaukázusban senki Bem tndja, hogy bol vég-
ződik a valóság éa hol kezdődik a mese, mert földjét 
ma ia terméBzetfeletti  lények lakják. Hegveiben, völ-
gyeiben lépten-nyomon találhatók ismeretlen eredetű 
imlékmUvek, barltugok. ősi airok, régi romok. Ararat 
hegyéa. az örök hótak ró leple Blatt feküf-zoek  Noé 
bárkájának maradványai, a Fekete-tenger hullámai 
moseák a tUz'olvaj Prometheus pzabad börtönét egy ha-
talmas Bzlklát, i.hova odavolt láncolva az ógörög mit-
hosz hőse. Fcl-zabaditója Herkules is több ízben járt a 
Kaukázusban. Itt bódította meg BZ amazonok csodála-
tos országát, itt ku'stott nz aranygyapjas bárány után ÍB. 

A magrerok európai dahaaaja. 
E-y hatdlmBB méretű fal  romjai már a történe-

'em korszakba vezetnek be bennünket: ez a fal  Nagv 
Sándor pararcsára épült, világbirodalmának északi 
bttárán, a mai Szachum Ka'e városa környékén. Azon 
kívül u hegvi ország nehezen hozzáférhető  vilára őrzi 
móg sok ógörög, római, perzsa éB más korból való 
nagyaznbáFu Rlkotácát. 

A n»gy népvárdorlás hullámai ia rok nvomot 
hieya'-t a K->uVt<zu3 h 'gyí ihen, főleg  a mai tarka nép-
rajz kialakulán-inak szempontjából. 

A többi nép közt i't jár tik az ősmagyarok ia és 
talán évtizedükén keresztül tanyáztak éezakl lejtőin. 
Innét, nz elrő európai őshazsból, vslóezlnüleg egy 
miihik, nnzvobh számú nomid nép nyomása alatt Álltak 
od bb Kzut'in hunok, nrarok, beseenyők és mások 
t'.ô nzfcbh-rövidebb  'dőre hódították meg a Kaukázus 
kitehb nogyebb rémét. Kapóbb pedig n nagy perdha 
birodalom t -rjesztettH ki reá az uralmát éa befolyáBB 
egészen az oroszok által történi mezh^ditásáig tartott. 

Az oroszok már a XII. Bzázadban kapcflolstoWt 
teremtettek a KftukázufBsI.  Egyik orosz fejedelem, 
Andrej Bognpubszkij nőül vett egy grúz királyleányt, 
T imtrá'. A XVIII nzázadbnn már az egyre terjesz-
kedő oroHz blrodslom telepeeei j"'onnek meg a begyek-
ben éa N'ngv I'éter c4r egy perzea háború alkslmévnl 
elfoglalj»  B kirc^es Baku vároBát. 

lKOl-ben Georgia üiként Hzervenen cBallairozik 
lnzzá nz orofz  hirodalomhoz és ettől fogva  kezdőd<k 
és 65 évii tart K'iukázui rendszeres meihóditáas. — 
Az oroszok elein'e c-̂ sk kÍRebb csapatokat küldtek a 
hegyi be é<s ezért a klirdelcro n»g' on elnvu't. A kauká-
zusi b'rcTk, mint egyetlen batalmaa eró l, eláMták »z 
oro"z csapHiok elől az utat. Ostromolni kellett minden 
cnucsot. be le'lctt venni mlndun egyes hegyszorost. 
V'irea c>nták közben ciak lépésről-lépésre nyomultak 
nlőre PZ oroFzok, minden jelentősebb helyen erődöt 
hagyva maguk mögött éa utikBt építve aa őserdőkben 
és a h-gyekben la. 

A Kaokázoa kínozol. 
A Kaukáms 1200 kilométer hosszn gerince két 

réazre osztja földjét:  a sim*, alacsony Északi-Kauká-
zusra éi n h 'gyes Transz K mVAziárn. b°rnln)UgBton 
a hegyek Nocoroezijszknál érnek véget, d-s B kikötő 
körül még ttuían c uenok tirnyopu'nak. Ugy, hogy a 
városba v-zc 6 vâ ul ezv hiBBZU alagúton vezet át. 
Itt b hegyek olyan közel vsn"«V a tengerh- z. hogv a 
psrt mentén d >11 iránybsn — Txuppzn felé  — vaBJt 
épltéae megoldhatatlan felni  tnak bizontult ÓB ezért 
Taupszét n hegveken keresztül vrzető vasúttal kötöt-
ték össze Mxjliop várospal. De ez a vonal ia caak 
óriási nehézségek leküzdésével készült. 

A hezynk d <lkeleii résre a Dageaztán-föld  a 
K^ukáru* legnehezebb terepe. Macbaca Kala vároa 
vonalán olvan meredek hegyek többaaöröa láncolata 
!>zeli át a vid-sknt, hogy Itt ngvetlenegy jő ut aem ve-
aet és a bakul vasút csak a Káspltenger partja melleit 
lut «I *a olajvidékre. 

Mint l"mer>'tep, a Ktukázus fókiocse  az olaj. 
Roppant fontoF-aágát  fölöslegeanek  tartjuk Ismer-

tetni, mert »* mindenki előtt amúgy la nyilvánvaló, 
csupán aat említjük meg. hogy aa utolaó szovjet ada-
tok arerlnt a Kaukázus földjében  rejlő o'ajmennylaég 
megköaelltl a 7 milliárd tonnát, a folyó  évre előirány-
zott termelési mennyisége pedig a földgázzal  együtt 
60 mllló tonnát Inti kl 

Az olajon kívül a Kaukázusnak még gazdag vas-, 
Azén-, msngán-. eaüel- és rézbányái vannak. Nagy-
jelentőségű eznnklvül az állatlenyésstéae, fa-  éa növény-
termelése. Fejlett a vegyllpara la. 

Nem kétBégea, hozy mindoaen kincsek megvédi-
Bére e Saovjet Igyekaalk felhassnálnl  minden rendel-
kezésére álló oaaközét. 
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Kegyeletsértés. 
Mindennap mindenfelé  MrdetJBk, hogy meg Ml 

Javu'nuak, nj életet kell kerdenünk,nzert a nehéi IdAk 
eat követelik. Ane ál aaomornbb dolog, hogy mikor de-
rék honvédelnk a harctereken vérea harcokat vívnak, 
amikor aa IMhoalak la etetnek a temetőkben a kegye-
let adóját leróni halottaink Iránt, akkor akadtak korcs-
mák, amelyekből, aajeos. duhaj déták hantja htllet-
aaott, megbotránkoztatva aa előttük elmmóket 

A román világra emlékeztetnek eaek, akkor la 
nem egyaaer ai ájtatos körmenetet dnrva korcsmai 
séták aavarták, mintha éppen a magyarság bosesantá-
sára readeaték volna. Itt as Ideje, hogy a korcsmai 
életet rendesaik éa Bssabangba hoaaák a mai Idők kí-
vánalmaival. 

Aa Igás, bogy a korcsmák ntáa as állam tekin-
télyes Jövedelmet kap, de aa la lgaa és a falvak  né-
pei Is Igaaolják, bogy aa állam erkölcsiekben aőt anya-
glakban la többet veaalt, mint amennyit nyer, kfllftnö-
sen Csíkban, rhol « tu'zágos alkoholfogyasztás  kezd 
nemzeti vezaedelmet Jelenteni. 

A szegény népnek Is most aalp kereaete van, de 
hiába, ha ennek nagy réeaét meglássák. Mennyi mnnka-
idóveazteazég, családi békételenség, egészségi kér, tossz 
példa jár a korcsmai élettel. 

Ideje volna a korcsmákat a magnk Igasl értékük 
szerint állítani be an ország életébe, ha már teljesen 
eltörülni nem lebei. 

Csiki diák. 
Szülői  irteketlet  a Segítő Mária 

gimnáziumban. 
A Segítő Mária glmnázinm Krisztus Királytor 

tartotta első aaülól értektz'elét nagy érdeklődés mel-
lett. Aa értekezletre mintegy 80 szülő éa hozzátartozó 
Jelent meg. 

A saülői értekezlet a komoly neveléa alapja. Kö-
vetkezetes éa rr.:dményeB neveléBt cnak ott érhetück 
el, abol a nevelők köaös nevesen vannak a neveléa 
ssempontjalt Illutőleg. Nagy foato^aágu  ezírl a taná-
rok éB szülők közös m'gbrszéléze. Még mindig akrd 
nak azonban saülők, akik nem tartják lelklitmerelbell 
kötelességnek as értekezleten magjeleaal VBgy maga 
kat legalább képviseltetni 

Aa ér ekrzleten Pataki J'-zaef  Igazgató állal fel-
vetett kérdéB, a mai magyar nevelés egyetemes aaem-
poo'jilba engedett bepillantást. Egépzen roáskíppn bí-
rálják el a szllők az iskola munkáját éa magot ia 
másképpen lálj<k faladataikat  a neveléssel kapcsolat 
ban, ha látják e nevelés bátBÓ rugóit, mély alepj >it. 
Kétségtelen, hogy ma egy ojaaerü nevelési rendsz rral 
állunk rzemben. Eonek iBn r̂letésében elvonu't elöl-
tünk a nagy baráti nemsetek nevelésének alapeszméje 
éa readazere. A magyar neveléa vallásos ÓB nemzeti 
aiapeBzméken nyugaslk. B kellő aaoroi kapcsolatban 
van egymással. Nekünk a vallásos nevelés létkérdé-
sünk. Eszményeink elérésébe segít a katonás neveléa. 
Ez lelkiismeretességre, felelősségre,  pontosságra, belső 
tiszteletre, fegyelemre  serkent. 

Nagy Rezső tanár a mlnd"nuppl teatnevelés kér-
dését tette megbnasólés tárgyává. A rendizerc-s teal-
neveléa elősegíti as egységes nevelést. Az Iskolai lest 
nevelés eszményi célja: a lesli nevelés, erkölcsi tulaj-
donságok (látoraág. keademényeaéB stb.) felébresateae, 
egyéni képességek frjleeatéae.  A helyes teatnevelés ki-
hat aa értelmi éa erkölcsi nevelésre egyaránt. Kihat 
aa értelmi nevelésre amennyiben az éraékpzervek gya-
korláaával a gondolkodhat fejl«nii,  a fl^jelmet  öaaz-
pootosllja, a kípie'etet leköti (lilék), az éraelmet han-
golja, aa eBztéllkal (arány, alak) éraéket neveli. A he-
lyes teatneveléa kihal aa erkölcal éleire Is, amennyi-
ben lelkllameretea munktra nevel, önbiaalmat, önérae-
tel ad, fejleaali  a saarényBég és együttfrséa  gondola-
tát, aa akaratot kitartóvá, fegyelmezetté,  rendszeretővé, 
teklntélytlsstelővé, lürelmesBé tessl. A testnevelés te-
hát batáakörébe voaja a neveléa három területét: az 
értelmi, erkölcsi és tesll életet. 

A ssülők kösül Albert VllmoB tanár és Btkó Kál-
mán po'gárllskolal igazgató, Kard* litván törvénvaaékl 
bíró, Dr. Földes J-nő Otl Igazgató éB Ambraz József 
tanító szólott hozzá aa értékes előadásokhoz. 
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— HADBAVONULT  KATÓVÁ  IN  KÉR  T  ÉS 

GYŐZELMES  II  \Z  A TÉRÉSÜKÉRT  a Fájdtlm  a* 
Szűz  A sva tiszteletére  november 9től  17-ig  dél-
után 4 órai kezdettel  szent kilencedet  tartunk  a 
helybeli  plébánia temp'omban  Legyünk  ott mind 
annyian! Hívjuk  meg mindazokat,  kiknek  hozzá-
tartozói  a harctéren vagy itthon teljeiitnek  kato-
nai ezolgálatot.  Hívjuk  meg a világháború  egy-
kori  Ma  katonáit ia! Imádkozzunk  a taxáért, 
hadbavonult  rokonainkért ée minden magyar ka-
tonáért 
Qazdak flgyeltnebe  I Vevők vagyunk lóhere, 

lucerna, szarvajkerpp, baltneim éa az ÓBBZCB 
máa apró magvakra, az Á. K. által megállapi 
tott áron. Kérünk eiry átlagmintát, bogy tud 
juk legmagasabb ajánla'unkat megtenni, — 
Erdélyi Gazdák Magértékeaitő Sxö 
vetkezete, Kolozsvár, Majái s ute» 10. a». 

ELADÓ HÁZ. 
Vörösmarti  u. 62. sz. alatt  levő  ház eladó. 
Felvilágosítást  ad  Karácsony  János  ke 
reakedő,  Csikszereda.  Ugyanott  egy fii 
azerüzleti  berendezés  ia elaoó. 3-1 

Ahol az anyagnak parancsolnak. 
(A fŐBaálláamesterl  csoport.) 

Honvéd haditudósító aziud. 
Hortobágyi Jenő tart. hadnagy. 

Keleti front,  október hó. 
Ilt kint nekünk a .mindennapi kenyerünk* a Jé 

Iaten uláa elaőaorban a badaeregparancaaokaág anyagi 
oaatá'yá ól függ.  Bz röviden: a fősaállásmeBleri  hivatal. 

Erről a rendkívüli fontossága  Bserveaetról aa ott-
honi nspléletben vagy nagyon keveaet vagy óppenség-
gsl semmit sem hallottunk. Igás: odahaaa a vízmüvek-
ről, gázmüvekről, a vUlaaytelepekről sem tudunk sokat, 
CB*k olyaakor jut easünkba rendkívüli fontosságuk, 
amikor nem Jön a via, nom |ár a gáaóra vagy megáll 
a villamos .. 

Hogy meal mégia megemlékesBnk a főeaálláa-
mesterl hivatalról, amely Itt működik a küsdő magyar 
badaereg aalvében, a hadseregparancanokság köretében, 
eenek aa a magyarázata, hogy nem sseretnénk hálát-
lanok lannl azzal a szervezettel azemben, amely csönd-
ben, de rendHserlnt emberfeletti  erófeszllézsel  viseli a 
háború terhének Igen tetemes részét. 

As oross fron  on küzdő magyar badaereg fősaál-
lásmestere — a legfáradhatallanabb  vezérkari törae-
llazt — kérésünkre váao ta a vesttáze alatt működő 
szervezet öessetételél és mBködését. 

— A badrakelt magyar hadsereg — mondotta — 
caak akkor leljetiihell hlvea s ősi trad'cióknak meg-
fele'óan  feladatát,  hogv ba nemcsak lelki, hanem 
anvagi ssükségletelt a lehelőségekhes képest mlnéi tö-
kéletesebben kielégítjük Eikípae!b;lő, hogy badaere-
günk tökéletes ütőképességének feentartáBához  és pót-
lásához trllyeo tokféle  éa milyen nagymennyiségű 
anyagra van Btükaége. A veaetésem alatt álló sserve-
zel sokssátfele  anyag saállltáaáról. raktározásáról és 
aséto'stáeáról gondoskodik. A ml feladatnak,  hogy a 
a vea-tAs Irányelveinek megfelelően  a háborúban az 
anyagnak, térnek éa időnek barmonlkua öaszhanglnt 
blaloBltsnk. A legnagyobb problémát, különösen a mai 
moagóhábornban, a azállltá* Jelenti. Ahogy a technika 
f.-j'őd.̂ Bével  az Igények Is megnövekedtek minden té-
roB, p̂pan ngy óriási különbség tapasztalható a mull 
és a moalanl világháború anyagi vonaláa ls. 

— Rengeteg nj Ismeretlen született. Ezeket el-
neveztük z üknek... Eiok a ml koav-tlen ellenségeink, 
ebó.orban ee kkel kai barco'nnnk. DJ ninca pardon. 
L̂  kell küzdenünk, m íg kell fejtenünk  ezeket aa Is-
meretleneket. 

— Az otthoni közgBidaaágl élet nagyréaat ma-
gánkezdeményezéseken alapul, magánhansnot Jelent. 
Ezzel szemben a ni munkánk motorja egyedül éB ki-
zárólag a baaaflta  éraézen nju»vó köluleBBégteljesiléB. 
Itt .vérté megy minden I lilnem szabad tévedni, mert 
az áldozat: »mbererő, ember egészség, emberélet, a leg-
drágább klnc«, amivel takarékoskodni kell. Esért fe-
Ifllósaégteljes  ennek a aserveaelnek a munkája. A al-
kertelenzég otthon kaveaebb hasznot jelent — Itt eset-
leg több »lrkere*s!et I E'lamtrésre nem számítónk, ka-
tonák vagyunk, di kérjük és elvárjuk mluden egy»s 
magvar ember megértésit, támogatását ÓB lelkes 
egybl'mlködéaét. 

— Máa a feladatunk  támadásban és megint máa, 
amikor védelemben vagyunk. Egyssar a lősaer előbbre-
való, máskor pedi< sa élelem a footoiabb,  de örökö-
sen saállltanl kell I Httalmas Bsállltóvállalal vagyunk, 
amely nagy lélelekkil számit. Vamtoa, gépkocsin, ló-
vontaiásu saá'Iltóaazköziiköa vliaüak embert és anya-
go' oda, ahová a h»dvez>tós*g paranciol|a. Eanek a 
nagy apparátuanak hibátlan müköd*Bil négy főcsoport 
lát)* e1: az élelmező, lőiaerszál ltó, üzemanyagl és 
egészségügyi azolgálat. Njm célom, bojy moat ezuknt 
réssletatban la lamerteaaaiD, Inkább a mostani, Időszerű 
problémákra mulatok rá, amelyek a polgári közvéle-
ményt ls érdekelhetik. Előveszem azokat a blzoayoB 
x eket... 

— Az első x aa óul eaós Időssak beállta, amit 
a németek nagyoa találóan Schlammpirlode néven Is-
mernek. Ok már bó lap zalaiatokkal reodelkeaaek ezen 
a téren la. Ami az utvonalakat Illeti, Itt azámottevő 
különbzég uralkodik a többezirkllóméieres ssovjet arc-
vonal mentén. Máa terep voll »», amilyen tavaly har-
caltuak éa máa as Itteni. A Schlemmparioda — hála 
htennokl — késik I A lakós'ág szerint IB régsn volt 
'.lyen aadp, hosata ózz errefelé.  Bz;rencaénk, bogy a 
talaj nagyréaat homokoa éa Így aa esőt Időaaak bekö 
vatkeate uláa Is sokheiyen könnyen megoldjuk a fel-
dalunkat M aden reggel figyeltük  a fecskéket,  ők vol-

;ak a ml meteorológusaink. Bokáig gyülekeztek és ké-
sőn, aspptember közepén Indullak ulnak... Bel jó jel-
aak vettük ős nem la csalódtank. 

— A ss állítás x-el kösé sorolhatjuk a légi- <s 
helyenként még as orvlövéssvesaólyeket l>. Ebben a 
világháborúban nemcsak a köavetlea harcban lévő csa-
patok, hanem a mögöttes területeken működők Is ál-
andó életvaaaedelembea teljél tik szolgálatukat. Em 
berelnk mindenütt kl vannak téve a légitámadásoknak. 
H-t hozzászámítjuk, hogy aem egyszer robbanó- éB 
gyújtóanyagokat ssállltanik, elképae hit|Bk, hogy olyan 
nunkát végeznek, ami nem gyerekláték. Aa orvlövéaz-
veszélv meg oroaa epeclalitás, amelyről eleget olvaa-
hattuak a lapokban. 

— Ujabb x a tél. Kl tndaá megmondani előre, 
<io«y milyen leaa aa Idei fagy  ? Mindegy I P«l kell ké-
uBloBnk a lehető legjobban. Qondsskodnunk kall ka-
ouálak megfelelő  téli ruháaatáról, élelmeaéaéről éa 
ősserellilázáról. Hoiaiu voaatok hozzák tebát a fel-
szereléseket, ruhaneműiket, sllécaket, nagyobb kaló-
riát adó élelmiszereket, Bsrm<"y*'oi, l(sa»rt stb. J9n 

aa Bsaaegyfljtött  aJindék-ruhanemB IB, amit áldozat-
kész klzönségOak adott öesze. Bzámolal kell a hófn-
vászai la, ami zzlntén nj z... Mnnkáaaaázadókat azer-
veatünk éa állítottunk fel,  mart aa utak járhatósága 
talán télen még fontoaabb,  mlat a nyári Időzzakbaa. 
Útjelző póznák hoazau sora mutatja aa utak két olda-
lán, bogy a Jármüvek a többméteres hófúvásokban 
merre haladhatnak, nehogy elaflllyedjeaek.  Nagy hide-
gekben megfagy  a gépkocsik hBtAviae,ea Isi x. Erről 
is gondoskodtunk. Uj, téli olaj kerül a motorokba. 

— Mindezek mellett a nehézségek mellett la a 
munka saabályos ütemben folyik  majd egésa télen át. 
Tél tábornok erős, elszánt a jól felaaerelt  ellenfélre 
akad bennünk I Állandóan meg van a tájékozottságunk 
a helyzetről. Pontosan Jönnek a Jelentések, Igéaylések 
ÓB ml rendaaereaen ia Baakadatlanul tápláljak a fron-
tot, vlassük előre a pótlást. 

Beasélgetéz közben ozeng a telefon.  Valamelyik 
zeregtezt anyagi azolgálatának tlaatje jelentkezik. Rö-
vid, katonáé szavakat halinak a a fóaaállázmezter  aa 
aastala jobbaarkán elhelyeaett praktikus kapcaolótáblá-
hos nyúl. Két-három telefon-sslnort  kapcsol össze. Gyors 
megbezzélésre kerül a Bor, amelybe be kellett vonni 
több előadót, ssakembert éa a jelentkezett seregtest 
szomszéd alakulatából Is valakit... Neveket hallok. A 
jelenlevő egyik vesérkarl századoz halkan magyaráafla: 

— Most egyszerre négy telefon  van bekapcsolva. 
Es as ugynevesett telefon-konferencia.  Nincs aaükaég 
boBsaadalmaB leveleaéare, távlratoaáara. Ha a sattkség 
ugy kívánja, pillanatok alatt lehet dönteni nagyfontos-
ságú kérdésekben. 

A konferenciának  vége. A fősaálláameater  foly-
tatja beasédét: 

— Nem lgaa, hogy a háboruhos caak péna, péaa 
és péna kell — mond|a. — Ez talán merészen hangzik, 
ds Igy van. A modern, sikeres hadviselés három alap-
feltétele  aa anyag, a munkaerő és a ssáliltás I Aa uj 
eszmék éB u| viszonyok uj terveket éa nj megoldáao-
kat kivételnek, hlsein a mai háború a totállá erőfe-
szítések háborúja. Éppen egyik legnagyobb mai bad-
vea*r mondotta, hogy ö a legaserencsésebb venetó, 
mert csupán egyetlen tényezői Izmerhet: a „kell"-l i 
A kUídMemba a namzdtek teijes erejét latba kell vetal. 
Mist nem aaabad felvetni  aat, hogy a háború mibe ke-
rül, Ei nem Jeleni puarláBt, sőt: nagyon fontoa  a leg-
nagyobb takarékottág. Da csakis olt, ahol kereSBlül-
vlbető és nem megy a siker, a csalák, Btközetek ró-
váBára. A harc alkarét nem lehat meghiúsítani a zzük-
marknaággal. Aa eddigi eredmények megmutatták, hogy 
melyik az az lréay, amely felé  haladénak kell, blzuak 
abban, hogy a hadiszerencse továbbra la kitart mellet-
tünk éa minden eróak megf«asltésével  elérkezüak a 
vágaő győsalemhes I 

Betegek 
grakraa azékrahedésbso Is siokuk 

J aiamednL Zyaakar eaadaafcediS  kaB 
f  Dar mol kaakaJMval a |ó améanZarZt. 

Kétes propaganda. 
Mostanában igen gyakran lehal hallani aa ,U| 

Európa, — Uj Magyarország" jelaaót, nem egysser 
variálva ls, Ilyen formán  „L'J Earópa a benne Uj Magyar-
oraaág*. Aaonban, mlg aa „Uj Enrópa* hangoatatáaánál 
nem 'ehet éaarevennl bántó mellékaörejeket. mert aa 
uj Európa meghirdetésekor senki sem gondolhat arra, 
hogy aa Európa el akarná hagyni régi helyét s vala-
hová, pl. Afrikába  akarna vándorolni. 

Aa nj Enrópa meghirdetézekor mindenki tudja, 
érzi, bogy Enrópa nj világrendjének klalakltáaárél, 
megvalósításáról vaa éa lehel BSÓ. 

Bajros asonban, aa u| Magyarország Jelszónak, 
nem egyazsr, Igen könnyen félreérthető  árnyalatai 
vannak éa néha ugy hangalk, ugy értetődik, mintha 
Magyarország valamely uj Ismeretlen területéi hirdet-
nék, propagálnák. 

Hogy es nem hypotésls és nem kitalálás, leg-
jobbaa bizonyítják az o'yan írások, amelyek a magyar 
helyben maradást hirdetik. 

Hiláloa fájdalom  vezz erőt minden lgaa aaivü 
magyar lelken, ha arra gondolunk, hogy nekBnk, ma-
gyaroknak, Itt ar örök magyar haaában, ma ezer év 
múlva Is bizonykodó felkláltázokra  van saükBágBnk 
Itt maradáBunkat illetőleg. 

Niasüak aaét Bnrópában, vagy akár aa egéaa 
világon, találunk-e a föld  kerekség tömérdek népe 
köaött, mely fésakelődnl,  moagolódal akarna s elakarná 
hagyni régi helyéi ? I Egyetlen nép sem gondol arra, 
akár szerencsés, akár ssarencsátlen, hogy uj helyre 
vándoroljon. 

Blsony caak lélektelen néptöredékek, nyughatat-
lan, dologtalan, a halállal vívódó népfoaalányok  gon-
dolhatnak vándorlásra. E<y n(p, amely önéraetea, hősi 
múltját megbecaüll B jövőjében blslk — soha... 

Minden lgaa magyar tudja, hogy minket Árpád 
testvér-örökébe, tebát örök haaába, haaa boaott ide, 
a fenyvesekkel  körBlölell Dana-Tissa völgyébe. 

Asl Is tudja mindenki, jé barátalak éa elleaaó-
gelnk egyaránt, hogy nekBnk magyaroknak alncaenek 
és nem Is voltak terflletl  aspirációtok sem kösell, aem 
távoli azomsaédalnk kárára, de aa lgaa, hogy nincs 
egyetlen magyar eaen a világon, aki életének mlndea 
pillanatban, egéza lelkével ae aa árpádl egésa éa hiány-
talan ssoat haaát akarná, aóvárogaá a ne aaért akaraa 
élni, dolgozni, verejtékeaai. 
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T i í m o b i h bizonyosan é|lg éne, ha mlad együtt 
lenne u • lok Iráa, mely • magyar Igazságot hirdette, 
da aUg hihető, hogy a aok Iráa kBzBtt loano mélyebb, 
zalvheassóiibb, mint a Biblia Mihály egyik Iráaa, aa, 
amelyet „Gondolatok aa ilomgömb alatt" címmel Ir* 
a magyar Igaaaág mellett. Aki valaha olvaata Bablts-
aak eat aa Írását, aa aoha aem fogja  elfeledni.  Babltt 
gyégykeaeléa közben, aa önklvBIet éa ébrenlét meagyé-
jén aem gondol másra eaen a világon, caak a magyar 
fájdalomra. 

Bgylk helyen aat mondja: .Magyaromig áll 
elSIIem megint, de nem a cionka, hanem aa lgaai, a 
történelmi Magyaromig, a kerek ip vonal, moly gyer-
mekkorom éta belim IdegaMBtt, melyet oly természe-
teanek, magátél értetődőnek éreatem, mint egy egész-
aígea éli teát aallnettjét. Balnte uarelmea voltam 
ebbe a vonalba. Ba volt aa ia elaő aaerelmem, mig 
aa ABiaony elélt I Amint olképzelem eat a gyfinyBrfl 
élőtestet — első aanrelmemet — megint elfog  a klnaé 
kamrák hangulata. Aa egiaa világ egy roppant klnsó-
kamra, «melyben a legszebb élő1»»! megcsonkítják, 
fölnégvellk,  tapoaaák, láncrafBalk.  Bi nyugodtan fek-
aaem Faust orvoa klnpadin, ahol végre la titkon eró> 
a megváltáa távo'l reményét sugározzák belim"... 

Van-e, lehet e fenaigeaebb  valami e földön,  annál 
a nemaetnil, amelyaek apraja-nagyja a golgotai hatá-
rokon belBI ia klvBI — ébren éa álmodva, egésasé-
geBen éa betegen la a .megváltás reménységéért" a 
bodog magyar feltimadáairl  il éa dolgoalk I.. .* 

8 minden a aok heroikus kfladelem,  hr rc éa áldó 
aat, melyet negyedazázada Is hoiotl a nemiet, elfelej-
tőd itt volna?... 

E'feleJtettBk  volna örökkön «16. irlái megyarok 
Intelmeit, ast, hogy áldott főidőnkre  jőbaril éa ellen-
ség egyaránt éhaaek ; a flgyelmeztetéat,  hogv ml annái 
Jobban, annál Igazabban, annál kétaégbeesetlebb lélek-
kel aaeroaattk ea ragaaakodjnnk boziá? 

Ml magyarok aaasl jövünk n t Tágra, amll a költő 
Is beleaengett a magyar éleibe: 

A nagytllágon e klvBI 
Nlrcsen zzámodra hely.. 

Ét hová 1B mennénk ml magyarok Innen, rrről 
a földről,  melynek minden rögét ő'elnk vére, verejtéke, 
könnye, Imija K-zentolte meg. — Hová ls mennénk, B 
világnak malyl* szögletébe, t-.bol több jog adatnék 
nskBnk, lélDnk blitosllásér-., mint Itt aa árpádl örök 
hazában, Itt, ahol minden a mienk, a porlado ősök 
csontjaitól kezdve a csillagos égig... 

Egy aaonban blzonyoa éa az, bogy BZ! a vak-
merőt, aki ntütan megmerné blrdetnl BB nj Magyar 
orBség jelsahvái, olyan értelemben, hogy máa földre 
menjünk, sat a nemzet Jogos feiháborodáaa  kiégetné, 
klkÖBÖBltené a magyar élnlköaöaségből éa örökrn m"g-
béiyegeané. Csak eat érdrmelné, a Judbs-p^nst csör-
gítő vakmerő. 

De aki el akar menni Innen, CBak menjen. Nem 
tartunk viaaaa BenkU, de ml magyarok el nem 
n>eg>Bnk Innen aoha, de Boba. Ml Itt születtünk, Itt 
é Unk, itt dolgoaunk. Ide kőt a dic=ő nu t, a küidel 
mvs jaltn a az örök magysr Jövendő... 

J. M B. 

A mai háború a sebész szemével nézve. 
Honvéd hadltudosltó-ssáiad, 

Ferenos Gyartia hdp. őrmester. 
Tereptisztogató munkát végző gyalogosaink kezében 

szakadatlanul szól a fegyver.  Uobban az eldobott kézigrá-
nát, kelepel a géppuaka, rövid éa hossza sorozatokkal dol-
goznak önműködő fegyvereink  . . . A fegyverek  tüzében nyu-
godtan, rendszereaeL végzik veszedelemmel járó mozgásukat 
katonáink. Minden lépést, minden mozdulatot pootosan ki 
kell számítani és villámgyorsan végrehajtani, mert az ellen-
ség is Ifl  . . . Aknavetőkkel,  nehézpuskákkal, gránátvetókkel 
és önmüködö fegyverekkel  dolgozik... A hadászatilag érté-
kesebb pontokra ...Sztalin-orgona" vág sorozatokat... Egész-
ségügyi járőreink hol itt, hol ott tűnnek t e l . . . Uunkájukat 
messzemenő lelkiismeretességgel végzik. Legtöbbször golyó-
záporban, nehézfegyverek  tüzében kötözik a sebesülteket, 
helyezik biztonságba és szállítják el. . . 

Sebesültszállító gépkocaijaink száraz időben nyílegye-
nesen veszik a terepet a fedett  helyen, alig néhány azáz 
méterre követik a küzdőket... A sebesültet azonnal felve-
szik és elszállítják . . Nem eg7szer puskagolyó, máékor 
szilánk éri az életmentő jármüveket, de ez nem akadályozza 
munkájukat... A teludatot teljesíteni kell éa teljesíti is a 
vöröskeresztes sebesültszállító gépkocsi. . . 

A gyüjtS- és kötözflhelyeken  egymást érik a gépko-
csik és a togatolt jármüvek . . . Könnyebb, de pillanatnyilag 
harcképtelen sebesültek saját lábukon jönnek... Itt már ko-
moly, szakszerű mnnka folyik...  Tegnap még félszer,  istálló, 
iobbik eaetben piciny ablaka, sötét lakóház, ma már kor-
szerű műtő s sbben kötélidegzetü sebészek dolgoznak. Itt 
minden pillanat számit... Vannak eaetek, amikor peroektól 
függ  az élet. Eteket a perceket használja ki a beérkező 
aebeatlltek között egy oivoa . . . 

Sebészeink nyugodtan forgatják  az életmentő kéaekst, 
mütőeszközöket. Akkor sinoa idegesség, amikor felbúg  az 
ellenséges repülótámadáat jelző aziréna vagy rövid jeleket 
ad a aip.. . örült sebességgel jönnek, össze-vissza oaap-
kodnak, zuhannak, géppuskáznak, gépágyúnak és bombáz-
nak a vörös gépak, orvosaink azonban rendületlenül, bimn-
latos nyugalommal végzik munkájukat... Biatoaan mozog a 
kéz, éles a szem . . . Annyira a műtőasztalra öaazpontosnl 
minden figyelmük,  hogy tán fel  asm fogjik  a körülöttük el-
zogó életveazedelmet... A műtétet végző orvoa körül asnki 
asm rebbenhet meg... Üiiaeazakadhat, tellordnlhat a világ, 
ds teljeaiti mindenki a feladatot.  A világ legdrigibb, pó-
tolhatatlan kínosét, életet ment a tudomány ia a műszer... 

Egy-egy remegés, idegei pillanat emberéletbe kerülhet A 
•agyat orvoa, a magyar lebéaz idege azonban helyén van 
éppúgy, mint aa elaő vonalban küzdő honvédé... 

Egyik donparti gyűjtő segélyhely vezstöorvoiival, dr. 
Oareőffy  orvoeisázadoaaa! és sebészével: dr. Andor orvos-
zászlóasal beszélgetünk. Most — hála Iatennek — nincs 
dolguk... Műtőjüket egy fehér  méaakőböl épült házikóban 
rendezték ba . . . 

— Rettoneteaen elhanyagolt illapotban ta 'ltuk né-
hány nappal ezelőtt ezeket a fészernek  is ronda ép eteket 
— mondják. — Kitakarítottuk, felszereltük.  A legko: ziyabb 
has- és agyműtéteket ia elvégezzük itt. Kötözőhelyeinket 
még kiaebb házakban helyeztük eL A külső nem befolyá-
solja a lényeget 

— Mi a helyaet a sebesülések terén ? Nem dolgozták 
tel valamilyen formában  az eddigi eseteket? — kérdezzük. 

— Dehogy nemi — hangoztatja dr. Andor orvoa-
aáizlós. — Tudományosan, minden téren, a lehető legtöké-
letesebben ellenőrzött adatok szerint a sebesülések ötvenkét 
százaléka aknától származott Nyomban utána a puska, gép-
pisztoly, golyószóró kövstkezik, összessn huszonnyolc és fél 
százalékkal. A tüzérségi lövedékek szilánkjait nyolo egész 
három tized százalékban állapítottak meg. Robbanó golyó 
két és fél  százalékban roncsolt. A repülfltámadáeok  arány-
lag nagyon csekély sérülést okoznak, négy éa léi százalék-
ban. Vegyes sérülés ugyancsak négy és fél  százalék körül 
fordal  e l l . . . 

— A salyos, életveszélyes sérültek — megállapítá-
saim azerint — egy egéaz hat tized százalékát teszik ki a 
sebesülteknek. Jellemző adatként közlöm, hogy az általunk 
megoperált súlyos haalövéees sebesültek közül több mint 
hatvan százalék maradt életben. 

— De jellemző megállapításokat tettünk más téren is 
— folytatja  a liatal aebéBZ. — A sebesülések hatvan — 
hatvanöt azázaléka a test baloldalára esik. A fejeérüiteknél 
érdekes, hogy a legritkább esetben kerül hozzánk olyan fej-
sebeérüléa, mely túriakon keresztül történt. FejsebeBülést 
rendszerint a sisak mellett, oldalról behatoló golyó vagy 
szilánk okoz... Ua a BÍsakot gyalogsági lövedék érte, tompa, 
repeszsérüléssé változott a seb . . . Tehát a sisak védelmi 
Bzempontból igen jól megfelel  feladatának  . . . 

— IIilyen sérüléseket okoz az annyit emlegetett 
„Sztalin-orgona* '/ — tesszük tel a kérdést. 

— Ez a vörösök által annyit hangoztatott éa vesze-
delmesnek hirdetett tegyver eddigi tapasztalataink szerint 
alig okozott súlyosabb természetű sérüléseket — hangzik 
a felvilágositán.  — A rakétaszerűén kilőtt lövedék tulejdon-
képpen akna, mely eziláukjaival sért. Inkább erkölcsi hatása 
van. Ha telibe talál valakit, ami igen-igen ritka eset, ter-
méBzeteaen helyrehozhatatlan következményekkel  járhat, de 
ismétlem: sem e'fittünk,  sem kartáraaink előtt nom f  urduit 
még meg súlyosabb eset ettől a fegyvertől. 

Gépkocsi áll meg a sngélyhely e l ő t t . . . Három sebe-
sültet hoznak.. . A beszélgetésnek vége. Komoly muuka 
következik. Egyiknél, egy szakaBZvezetSnél, lábtörést kell 
„sinelui*... A másik kettőt kar- éa válliiérüláBSel újra kö-
tik, majd mindháromjukat táboriknrházba küldik... 

Buceuzunk, tisztelgünk . . . A dombok alján bömbölnek 
az ágyuk . . . Motorkerékpáros század viharzik el az első 
vonal leié. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Vltéaaényllvánltáe. Néhai Lőrloca Jáaoi, «olt 
kolozsvári m. kir. 2i. honvid gyalogéaredbell hadapró-
dot, nihal Lőrincz János, volt koamisl vezető Jegyző 
flit,  kl. 1016 februir  5 in az orosa harctéren hősi ha-
•ilt halt, Magyaromig Kormáayaija 1942 október 
16 in vltéaai nyllvinltotta. 

— figyelem  I Hlltaair ia hitoktató uraknak aal-
vea figyelmébe  ajánljuk a Vákár nyomdából kiadott 
ia ugyanitt kaphati leaplomUtogató  kiayyecikét, 
amely megkönnyíti a tanulók templomlitogatiaának éa 
az előirt azentgyináaok- és saenláldozéBoknak ellenőr-
sését. A könyvecske irtikét emeli a bennelevő temp-
lomi viselkedés lllemssabályaata. Ara 14 fillir. 

— Haláloaáaok. Osv. Borsa Alajoaai Brőza Bi-
ailla, iletinek 86 Ik iviben, folyi  hi 1-én Cslk-
cjatissegen elhalálozott 

— özv. Bzopos Péterni Gergely Veronika, csik-
azeredal lakóa, életének 80 Ik évében, boBsaaa szen-
vedés ntin, folyó  hó 4 én hirtelen elhunyt. 

— Cslkssentmárlonl Biabé L <josné azBI. GibosBy 
Ju'lánn», 52 éves torában, 1942 október 29-én meg-
halt Caekefalvin. 

— Köszónetnyilvánitás. Mindazoknak, akik 
szereteti jó testvérBnk: id. M hály István elhunyta al-
kalmával részvétükkel nagy fájdalmunkat  enyhíteni ssl-
vesek voltak, bálás köasönetBkel fejezik  ki az elhunyt 

tettyirai. 
— AllattonjréSBtéel gyakornokot korosnak. 

A Csikvármegyei A lattenyéaatéal Egyesület kel gaz-
daaigl lakoüt végaett vagy aranykaliaaos gazdát ke-
res állattenyésztési gyakornoknak. J ilenlkeznl lehet a 
Vármegyeházának 8. sz. szobájában (földszint) 

— Közellátási tajekoatató. A m. kir. Köael-
láiásUgyi MlnlBBttiinm a többi minlaatérlumokkal kar-
öltve szabályozta r iBzlfa  éB f>zén  kereskedői forgal-
mát, a aertéabial&láBt, a mezőgaidaságl termelők ter-
melési és besaolgáltalésl köteu aettaégét, valamint az 
olsjosmagvak és sz azokból előállított olajak forgalmát. 

! Megállspltotia a bőrkesztyűk forgalombBboaatalánál 
I elámítható legmagasabb hasznot, a frlsB,  valamint a 
bB óháal éa rnewa tyu - tojás legmagasabb elsdétl áiát, 

I» bnfödl  termelésű bántolatlhu rlaa termelői árát, a 
lcslrUlanltott tengeri őrlési termékeinek árát, az élő és 
| vágott baromfi  éa baromfi  ermékek legmagasabb fo-
gva'atól árát, vsUmlnt az 1943 évi terméBÜ kenyér-
vnbonára tonalkoaó beacolgauatásl kötelezettséget. 
R •odúétól hdolt kl a dióhéjnak, valamint a barack-éa 
Halv>mag bájának kötelező felajánláséra  éa a finom-
ítást helyett kcnvérllazt H'io gáltatáséra. FnlvIlágoBi-
lánt a m. kir. K iseliáláai FelügyelŐBÍg ad, Calksze-
red >, 8a>ntiélek u 8 Ba. 

— A Vöröskeresat Javár* J Máitoo Berta 4 pengik 
Juttatott lapunk azerkeeztőségén ksreaztQl, amely Oasseget 
rendelteiéül helyére juttattuk 

Alkalmaznak minden központban lencse, 
hllvelyes, feketeborsó,  lóheremag és más 
aprótnagvak vásárlására, garauciaképes föbi-
zományosokat, akik ebben a szakmában már 
doigoz'a';, Erdélyi Gazdák Magértéke-
sitó Szövetkezete, Kolozsvár, aajális-
UtCS 10 . BZ. 4 II 

I  Meghalt  Szabó György apát-plebános I 

Baabó György apát, nyug. fő  -ep»rea plibanoa. 6G 
éves korában, áidoai p<psógin<<k 64 Ik évében, 1942 
október 29-én meghall QyergyÓBaentmlkliaon. Munkás, 
szorgalmaz élet tért meg a (Irba. Köztevakenyaoge, 
rendkívül fejl«tl  közösségi íztleme közlamerl. Fiatal 
^veltői keadve egéaaan BB U'OIBÓ percekig égett a kö 
aÖBségért való láaas munkában. Gyergyéban Bok Intéz-
mény ennek a nemesen gondoikosó p pnak kösaönl 
léteaéaét. H válást még olyan busgó lelkllsmeret'el 
nem gyakoro tak eaen a fö  dön, mint amilyennel Saabé 
György végeata a pipi munka köteleaségél. Szccáils 
éraéke kBlönösen mej,codálnl vali volt. ggy pillana-
tot nem pa>laez.o-t el népünk eleaettjelnek felemelé-
séért Aa altnho ellenes IHid l̂emoek nem volt elszán-
tabb harcosa ennil a aa-pielkB papiil, skl egy I<ten-
<ől Hjicdskoa'itt hoRsru életet szentelt embertársainak. 
Jatalma a híveinek és »géi>z vármegyénk közönaégé-
nek aaereleto. E-re H msgkbiönBöaletett tlszteletrn rá 
Is szolgáit. N mz'tBnkn'k kemény m»?próbáltatik! Iz 
végig do'gozts. Bir mir akkor e'őr.halndott korban 
voll, mégis ottmaradt a kisebbségi muaka élvonalában. 
B t'or, gerirc a klálláaanl ott láttuk mlndenBtt, abol 
fitjunk  megmarsdáaáérl harcolni Ithelelt. Emlékét örla-
aBk meg kegyelettel. 

— Előléptetés. Vltés Kosma I tván eiredest 
.0 .ember elsejével vea r̂őroaggyá léptették elő. Vitéz 
Kozmi István Cilkrz r dábsn zzBletell, néhai Koams 
litván telekkÖDyvvea»tő fit.  A Lulovlka Akadémia el-
vigzéze n*án min- fl*tal  hidnBgy a koloaaváil m. kir. 
21. bonvéd gyalogezred kötelékében kBzdötte végig z 
világháborút. Mint század-, mint zásslóaljparazcsnok, 
harci feladatainak  negyaaerü megoldásával is szemé-
lyes vitézségével mir S «talon a legnagyobb katonai 
tltBntetiseket ssereste mag Kltttnőan kipselt katona, 
akinek gyors haladása és mai előléptetése Igas Brfmet 
okos tdehaz» a zzB őföldjén. 

— Ügyvédi talr A marosvásárhelyi Bgyvédl 
kamara tagjainak névjegyeikébe a kővetkeaő csikme-
gyei Bgyvédeket vette fel:  vitéz Brőu Sándor dr., 
Csíkszereda; Slaka Gyoa dr., C-iksiinlmártoo. Aa 
BgyvidJelBltek névjegyaékébe felvette  Siántö Bsdre drt, 
Cilkaaeroda; Jakab Gynla drt, Cslkaaareda. 

Csikvármegye közlgdigaláfl  bizottságának kiaajátltáBl 
blaotiBágátél. 

516/1942. kb. síim. 
Hirdetmény. 

A m. kir. honvédelmi miolaBter ur 59974/1942. 
eln. 14 saámu lelrstával a m. kir. klrcstár rassere a 
hota« h»mut«:ott kla»játltásl t°rvbc-n éa összeírásban 
m-íjelöU Ingat'nn -negse» riésére a kisajátítási jogot 
ŝ 1939. II t. c. 105 § a »1-pián elrendelte aaaa1, hozv 

a meajelöll terület na 1939: II l c. 105 § ának 6 
bekezd ae értelmében Jelen határoaata alapján aaonnal 
birtokba vehető. 

Cilkvárm igye köalgaagatásl blaottségáoak kisa-
játítási albizottsága a m. kir. honvédelmi miniszter ur 
leirata al>pján a m kir. klrc<titr rénaére a gyergyó-
tölgyeel ort. iar. hltköaaég lulhjdonábsn á 11 és ez 569 
számú telekkönyvi beleto. n 157/1 hizl saámu 275 
négy-zigöl területü Ingatlacr* H rajta levő épQlHttnl 
eĝ Uti sz 1881. évi XLl i. c.33. §-a éa a 7890/1930. 
M E. aaému rendelet 5 §-a aiapjan BB elrendelt kl-
«ajiiltaal eljárás törvényiz-rU li-folytatáaára,  Illetve a 
klaajáiltásl terv m-gálispitáaára D\ Láaár Giia vm. 
főjegyaő  elnöklet* alatt dr. Gá' Jtaaef  vm. tlBZllfőBgyéBZ  -
és vitéz Bikó Gábor m. kir. műszol taaácioa, a calk-
saeredul m. kir. áUam*pltéaaell hivatal lőnökiből illő 
blaottságot, valamint Nagy I ona cslkssrredal lakóat 
mint a bizottság JegjzőJét klkBIdl, egyben Gyergyótöl-
gyea köz légházán megtartandó blaottaágl tárgyaláa ba-
táride|éül 1942. éri november hó 21. napjának déli 
fél  12 óráját küldi  ki. 

Erről e közigazgatási blaottség kisajátítási albi-
zottsága irdekelteket — as 1881. XLl. t. c. 86. fi  iban 
foglaltakra  va'ó figyelmeztetéssel  — tudomás, a kltB-
aött tárgyaláaon vali megjelenéa éa ott a kisajátítási 
terv vagy a f*la|ánlott  ir ellen való felsailalia  mellett 
netalini kifogásaik  megtétele végett assal a figyelmez-
tetéssel érteílll, hogy a klaajáiltásl terv és Bssaelria 
Gvergyitölgyea königbiaánál a tárgyalást magelöaőea 
15 nspra kőizzemlére le» a kitéve a a bizottzág a kl-
zajátltád terv megállapítása feleli  akkor la érdemben 
haláron, ha aa érdekellek nem Jelennek meg. 

CBlkaawdi, 1942. évi október hi 80-án. 
Dr. Liazló Deaat 
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