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113. 
Szörnyű szám. Arról beszél, hogy ebben a 

vármegyében csupán a mult hónapban 113 eaec 
ben indult bűnvádi e'járáa rágalmazás és 
becsületsértés miatt. 

Mit jelent ez. Azt, hogy egyre halványuló-
ban van aa egymáairánli tisztelet es megbe 
csillés. 

Érezzük ezt a bajt a mindennapi élet egész 
vonalán. Szinte divat, borbetegség lett ai egy-
más becsületében való vájkálás. 

A 113-as siám nem fedi  a va'ó helyzetet. 
Ennyi esetben csak jogvédelmet igényeltek. 
De milyen sok azoknak a ssáma, akiket suttogva, 
bátmögött rágnak, becsületében a legaljasabb 
felelőtlenséggel  taposnak. 

Nem jól van ez igy. Gondoljuk meg mi 
lehet az eredménye egy ilyen egymás elleni 
gyűlölködésnek. Komolyan álijunk meg ennél 
a döbbenetes számnál éa igyekezzünk annak 
minden tanulságát hasznunkra fordítani. 

Emlékezzünk vissza a kisebbségi életünkre. 
Abban az időben ellenünk irányuló fóelve  volt 
az államvezetésnek, hogy közöttünk ellenséges-
kedést szítson. Ördögi módon folyt  ez a munka. 
Elképzelhetetlen tervszerűséggel dobták kOzénk 
a veszekedésnek, a gyűlölködésnek csóváit. 
Falvainknak hosszú sorát lehetne felsorolni, 
ahol egy-egy román ügyvéd egymással szembe 
állította népünkOt és elindítója lett ai egymás 
elleni legféktelenebb  izgatásnak. 

Közbirtokossági v&gyonaink körül mennyi 
keserűséget okozott ez az idegen avatatlan kéz. 
Ki ne emlékezne arra, hogy egyik-máaik fel-
bolygatott községünk már komolyan veszélyez-
tette a kisebbség politikai küzdelmünk eredmé-
nyességét is. Hányszor fordultak  szembe ezek 
a megtévesztett, .gazdag" és „azegény" alapon 
egymásra uazitott magyarok a saját ügyükkel. 

Éa még mindig nem tanultunk eleget. Hit 
nem akarjuk meglátni azt, hogy a mi sora;nkat 
valaki mindig zavarja. Rendszerint idegenek 
ezek, akik nagy gyönyörűséggel és nem kis 
eredménnyel Bzokták elvégezni kOzOttünk ezt 
a pokoli munkát. 

A közelmúltnak azomoru öröksége ez. — 
Valósággal irtottak bennünköt. Minden arra ment, 
hogy az Összetartó egyaégünköt lazitaák, hogy 
sorainkot megbontaák. A verekedések, a bice 
kásások, a testvér gyilkolás soha olyan mére-
tekben nem pusztított közöttünk, mint akkori-
ban. Mindez azért volt, mert mesterien dolgo-
zott közöttünk ez az ördögi kéz. 

A magyar csendOr azután jótékonyan 
közbelépett- Azóta Örvendetesen megszűntek 
népünk kOzOtt ezek a bicskapuaztitások, amelye-
ket a osend és rend őrei valamikor annyi kO-
zönnyel szemléltek, aőt előmozdítottak. 

Ma nem dolgozik a bicska, de amint a 
cikkünk élére állított szám orditja veszedel-
mesen lappang bennünk ennek aa OrOkségnek 
pusztító osiráj«. Rágalmasás, becsületsértés alak-
jában tovább él a lelkekben a kórokozó fertő-
zés éB nem hagyja helyreállni lelkünk nyn-
galmát. 

Pedig egyre inkább olyan idők szakadnak 
reánk, amikor senki másban nem bízhatunk, 
mint a magunk testvéri összetartásában, szerete-
tében. Próbáljak meg a bajok lényegébe bele-
látni. Nem vezethet aa jóra, ha ilyen méretek-
ben ellenségeskedünk és egymásra tőrünk. A 
harag mindig roaaz tanácsadó. Több benne a 
pusztító, mint teremtő erő. As energiák nagy 
riaaát haszontalan harera tüaeli, amelyből a 

perköltségen, a leromláson kívül semmi egyéb 
haszon nem Bzármazhat. 

Fegyelmezzük magunkot. Ne aüiyedjünk 
bele egészen az ilyen alacsony indulatokba. 
Emelkedjünk magaBra. Próbáljunk megbocsá-
tani egymásnak. Keressük a testvért egymás-
ban és ne mindig az ellenséget. Ne foglalkoz-
tassuk a bíróságot. Fordítsuk inkább ezeket az 
elpocsékolt energiákat a javunkra. 

Egy fegyelmezett  háborua társadalomtól 
legkevesebb amit el lehet várni az, hogy Begit-
sen magán. 

Becsüljük meg, BzereBBük egymást, mert 
hallgassuk caak a tragikua sorsú nagy magyar 
látnók szavát: 

„Ha minket is elíuj a aors zivatarja 
Az Úristennek nem lesz aohatöhb magyarjai" 

Nagy lendülettel tovább folyik 
a falu munka. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület (EMKE) Antal Aron c. gimnáziumi igaz-
gató einök irányító mun*ájavai tovább folytatja 
azt a falulátogatáat,  amelyről a Caiki Lapok 
utóbbi számaiban adtunk tájékoztatót olvatjoink-
nak. A műit vasárnap CsikvacBároiu, Gőrúca-
faiva,  Csikszentmiklós, Delne, Csomortán, Jenő 
íava, Karozfalva  kőzaegok következtek. Lelkes 
emberek vállalkoztak arra, hogy állandó kap-
csolatot teremtenek a csíki fatuval. 

Egyik iegfontoaabb  munkaterület. Különö-
aen a háborús időkben. Ilyenkor egy pillanatra 
ae engedjük el egymaa kezét. Ugy Ilit kell 
maradjunk. Egy veiemenyen, egy akaraton. 
Arra biztassuk 6a neveljük egymást, hogy a 
vilagban barmi történjen minket magyarokat 
cgyaegben taiáljon. Különösen fontos  ez a be-
amtáBU munka i>yenkor, amikor olyan sokfelé 
dolgozik az emberek között az elienségea hir-
veres is. Vannak közöttünk gyengébbek, akik-
nek leiket eazrevétlenül fertőzi  meg ez a bom-
laszt ú propaganda. A falu  ea varoa ösazedoigo-
sáaának éppen as kell az értelme legyen, hogy 
magyar hitünkben megerőaitaen a gyakori talál-
kozás. Az egybehangolaat szolgálja a falumunka. 
Tartsunk nyilván mindenkit. A közösségből ne 
engedjünk aenkit elkallódni. Hiszen ilyenkor 
olyan könnyűek éa meggyósődes nélküliek a 
tömegek. Nagyon vigyázzuak népünkre, hogy 
el ne veazitae a kOzöa cait. 

Antal Áron, Fadgyaa Andráa dr., Albert 
Vilmoa, De»k Gyula, Balázs Kálmán dr.. Balló 
Jánoa dr., Ferenci Gyárfás,  Papp Dezső éa 
Patdy Rjbert voltak a mult vaaarnapi falulá-
togatáa előadói. Egéaz lelküköt áthatja a leg. 
öazintébb népi munka önzetlenaége. A falu  a 
maga csalhatatlan ösztönével jól megérzi ennek 
a közeiedeanek szeretetét, amikor mindenütt 
annyi melegaéggel fegadja  az uj magyar életnek 
ezeket az epitö muukáaait. 

Csikvármegye közigazgatási 
bizottsági üléséből. 

Csík vármegye közigazgatási bizottsága Ábrahám 
Józzef  dr. alispán elnöklete alatt 1943 február  13-án 
tartotta havi üléséi. Az aliapán üdvözölte a megjelen-
teket s bejelentette, hogy László D.-ZBŐ dr. főispán 
betegsage miatt a gyüléal ő vezeti le. Felkérte Lizar 
Qéza dr. vármegyei főjegyzőt,  bogy aa allapáni Jelen-
tést olvassa fel. 

A vármegye elBŐ tisztviselőjének jelentése meg-
állapítja, hogy Csíkban a közrend, a közbiztonság s 
ezzel kapcsolatosan a lakosság magatartása kielégítő. 
A bűncselekmények apadóban vannak. Jdlemsó, hogy 
Január folyamán  118 esetben Indítottak rágalmasás és 
becsületsértés miatt bűnvádi eljárást, ami aat bizonyltja, 

hogy egymáB becsmérlése sehogysem akar végetóral, 
pedig mindenki tudja: sohasem volt akkora saükaég 
az össaetartaara, az egymás iránti kölcsönös tiszteletre 
es Bseretetre, mint most. Aa alispáni jelentés a továb-
blak során bejelanti, hogy a gyergyotolgyeal főszolga-
bírói es a vármegyei maaodfójegyaól  állasra pályázatot 
hirdetett a belügyminiszter. A csikssenttamáal és sala-
máal üresedeBben levő jegyaőt állások betöltéaére még 
nem történt inteakedes. Mezőgazdasági téren a helyset 
kieiégitő. A faipar  teijes üzemmel dolgozik. As óaaaee 
munkasokat foglalkoztatják.  Közélelmesés terén rend-
ben megy minden. Lassan a ssállitáal nehézségek is a 
multe leaznek. Megfelelő  mennyiségű étolaj ÓB sslr áll 
a fogyaaztoközönseg  rendelkezeaere. A húsellátás terén 
senkinek panasza nem lehet. Lábbeliben azonban ne-
hezsegek mutatkoznak, amelyeknek elhárltáBa, Illetőleg 
könnyiteBe érdekeben minden lehetőt elkövetnek. 

Csipak Lajos dr. kanonok, országgyűlési képviselő 
felvilágosítást  ker bizonyos fakitermeléssel  és zaaUitáa-
sal kapcsolatosan. Felszólalásában nyomatékosan hang-
súlyozza, hogy a közhasznú és köaerdekü munkálatok 
eioi a azekely mezőgazdák Bohaaem zárkóztak el, de 
könnyű vagyonsserzesre senkinek sem szabad alkalmat 
nyújtani. 

Ábrahám dr. aliapán felvilágosítást  ad as ügyben 
ea ressietesen ismerteti: vlasgalatot rendelt «1 a kér-
désben. 

Lázár dr. vm. főjegyző  az államvasutak veaér-
igazgatóságanak aurata alapján bejelenti, hogy a köz-
igazgatási bizotiBág kereimenek helyet adtak és Qyer-
gyovarhegy állomását Qyergyőbodos névre változtatták. 
A postavezerigazjatóság aurata alapján a főjegyző 
közli, hogy H.degsagpatakán postaügynökaéget állítot-
ták fel. 

A bizottsági tagok nagy érdeklődéssel hallgatják 
a kórházakra vonatkozó balikgyminlastérluml leirat tar-
ta mat. A leirat megállapiijB, bogy a cslkl kórhánvl-
szooyok tényleg rosszak, amelyeken segíteni kell. A 
haboru után egeszen nagyvonalú egésssegügyl elkép-
Zólaseket valOaitanak meg. Addig is minden lehetőt 
elkövetnek. Igy a gyergyőszenimikiósi vármegyei köz-
kórházat állami kezelesbe veszik, a calksseredai Saál-
vator azülőottbout megfelelően  segélyezik, hogy a szü-
léseket lebonyolíthassa. Ugyanakkor a sepaissentgyörgyl 
epüiőfeiben  levő uagy kórhazat a lehető legrövidebb 
időa belül befejez  k es berendezik, bogy ssűksóg ese-
ten csíki vonatkozasban ia reudeikezesre álljon. 

Csipak Lajos dr. megállapítja, hogy vannak kér-
dések, amelyeket nem lehet halogatni. A csíkszeredai 
kórháznál elengednetetlenül szilzseges a fertőző  osztály 
lelalutása. A megígért csíkszeredai nagy korhás tervét 
lehat már most el kell kesziteni éa pavlUononként, 
szükség szerint, a sürgősség sorrendjében felépíteni  éa 
berendezni. 

Az Indítványhoz csatlakozik Pál Qábor dr. kép-
viselő is azzal a megállapítással, hogy a háborúban 
levő allata teljeaitőzepessegét nem saabad figyelmen 
kivül higyni. Javasolja, bogy a közigazgatási bisotiság 
keresse meg a belügyminiaztert ÓB kérje: Csík várme-
gyében létesítsenek reumatlkus gyógyintézetet ls. A 
reuma gyógymódja már előrehaladt. Hegyvidéken élő 
népről van BZÓ, amely pásztorkodás és más életkőrül-
menyek miatt sokat szenved ettől a betegségtől Itt 
szükBég van az Intézményre. 

Oedal József  vármegyei tiszti főorvos  bejelenti, 
hogy tudomása sserlnt a tervek elkéultóse gyakorlati 
útra került Javasolja azonban, bogy az elhangsott fel-
szólalások alapján feliratot  kell küldeni a belügymi-
niszternek, de meg kell határozni a rendelkezésre álló 
lelek nagyságát OB fekvéBét. 

A közigazgatási bisotiság utasltja as alispánt, 
bogy az ügyben terjesszen ujabb emlékiratot a minisz-
ter ele a a varossal kötöa egyetértésben jelöljék kl n 
kórházépítési célokra megfelelő  telket. 

Gedai József  dr. vármegyei tlsstifőorvos  jelenté-
sében megállapítja, bogy a vármegye egészségügyi 
helysete kielegiiő. Nincsenek ragályos betegségek. A 
műit hónapban Csíkban 386 gyermek ssUletetl. A ter-
meszetes szaporulat 169. A továbblak Borán a várme-
gyei tlssilfóorvos  részletesen ismerteti a mult évi nép-
mozgalmi adatokat. Eszerint élve született 4828, meg-
halt 2960, a természetes ssaporulet 1868. Hasasságot 
kö lőttek 1220 esetben. 

Az élveszületettek ssáma a csíkszeredai járásban 
a legmagasabb es a cslkssentmártoniban a legalacso-
nyabb volt, legkevesebb a gyergyótőlgyeslben. 

A legnagyobb terméssetes ssapornlat Cslktaploca 
éa Gyergyóbálbor községekben van. Legkevesebb a 
kássoal kösségekben és Cslkssentmlhályon. A legtöbb 
hásasságot Cslksseredán és a csíkszeredai Járásban, 
legkevesebbet a gyergyótttlgyesl járáaban kötötték. A 
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legnagyobb csectemóhalálozáB Cslkborzsován volt, ahol 
az élveszületetlek 52 Baáaaléka halt meg a mnlt esz-
tendőben. (Ebben a községben vérhas és szamárköhö-
gés lépett fel  az elmnlt nyáron a gyermekek közölt.) 

A felsorolt  adatok bizonyítják: as élvessületettek 
száma örvendetesen javult, a halvassQletettek száma 
pedig csökkent. 

Vitéz Nyerges Gyula pénzttgyigaagató megálla-
pítja, hogy csak most lehet teljesen tlssta képet nyerni 
a mult esztendőben befizetett  adókról. Ezek a ssámok 
fényes  bizonyítékai annak, hogy Csik vármegye székely 
lakossága a lehelő legnagyobb öatudattal és tettrekész-
sóggel aii a haaa szolgálatában. A csíki Bzékely adó-
fizetők  pé'dát mutatnak. Ennek a vármegyének székely 
lakossága az 1942 évre előirt adóknak 112 szazalékát 
fizette  be, mert tudja, ha valamikor, ezekben a nehéz 
idókben penzre van ssilksége az államkincstárnak. 

A továbbiak során Csik vármegye pénzűgyigez-
gatója megállapítja, bogy Tusnádftlrdőuek  92 ezer, 
Borsséknek pedig 86 ezer pengő adóhátraléka van. A 
nagy bátralók román tulajdonban lévő villák után gylllt 
össze. Azt ia leszeg9zi a pénzügyigazgató, hogy a ro-
mánlakta községekben nem fizetik  rendesen az adót. 
Így például Gyergyóbékásnak 97 ezer pengő adóhátra-
léka van. Nagyobb összegekkel tartoznak a zsidók ÍB. 
Ezek figyelembavételével  a csiki székelység adófizetési 
teljesítménye a számadatok által mutatott tükörnél 
sokkal Bzebb. 

Vitéz Bakó Gábor műszaki tanácsos jelentése 
közli, bogy az állatnépitéaaetl hivatal az erre az évre 
előirányzott munkálatok anyagtermelését megkezdték. 
A magaa építkezéseknél belső, tnlnyomórészben ács-, 
aaztaloB- éa szerelési munkákat végeznek. 

Bozin Imre gazdasági felügyelő  megállapítja, hogy 
a tavaszi mezőgazdasági munkák előkéBzitÓBe érdeke-
ben mindent elkövetnek, Megfelelő  vetőmagmennyiséget 
igenyeltek, amelyek leszállítása már a legközelebbi 
hetekben megkezdődik, hogy idejében rendelkezésre 
álljon. Nagyobbszabásu legelőjavitáni munkálatokat ké-
szítettek elő. Az állattenyésztés jó irányban halad mi-
nőség és mennylBég szempontjából egyaránt. Különös 
gondot fordítanak  arra, hogy a nyomásos gazdálkodási 
rendszer még ezen a tavaszon mind jnbol megszűnjék, 
mert talpalattnyi helynek sem szabad műveletlenül 
maradnia. A gazdák Bajat maguknak okoznak sok eset-
ben jóvátehetetlen kárt, ha ug.iron hagyják földjeiket, 
mert ebben a gazdasági évben már a kataszteri tiszta 
jdvedelem után kell beszolgáltatni a terményeket. Az 
előírásoknál pedig nem nézik, amint az adózásnál sem, 
bogy fekete  ugar vagy duaan termő terület-e a katasz-
teri birtokivekben kimutatott terület. 

Botár Béla árvaszéki elnök gondosan elkészített 
jelentését dicsérettel éa egyhangú elismeréssel vette 
tudomáBul a közigazgatási bizottság. 

Az ügyészség jelentése czerint a fogházban  a 
legnagyobb rend, tisztaság éB fegyelem  uralkodik. A 
foglyok  egészségügyi állapota kielégítő, élelmezÓBÜk 
ízletes és jó. 

Barabászy JÓBBéf  vármegyei erdófelügyeló,  fó-
erdőtanácBOS örömmel állapítja meg, hogy a jó szánut 
lehetővé tette az erdólést. A k utalt vágíerületek fa-
anyagát majdnem teljes egészében befuvarozták  a BZÓ-
kely gazdák. A fakereskedelml  életben nagy tülekedés 
van, aminek kellemetlen következményei mutatkoznak 
erkölcsi vonalon. 

Az erdőfelügyelö  ismerteti, hogy a gömbfa  hiva-
talosan megállapított árát köbméterenként 6 pengővel 
felemelték.  A Csíki Magánjavak költségvetését jóvá-
hagyták s Így meg lehet kezdeni a nagy székely ér-
dekeltségnél 1B a munkát. A Székelyföldi  Villamossági 
rt. 9 gyargyói község villamosítását tervbe vette. A 
cél megvalósításához szükséges pénzt és természetbeni 
hozzájárulásokat az érdekelt közbirtokosságok egyhan-
gúlag vállalták. Szigorú számvizsgálatot kell tartani 
mind a 72 csíki közbirtokosságnál, hogy a szakadatla-
nul folyó  gyanúsításokat megakadályozzák B az ügy-
kezelési reodes, a követelményeknek minden tekintet-
ben megfelelő  mederbe tereljék. Végül kéri a közigaz-
gatási bizottságot, bogy az erdészetre vonatkozó hatá-
rozatokat az érdeke tekkel is közöljék. 

Hozzászólások során élénk vita alakul ki a vár-
megye egyes részein, de különösen a Gyimesvölgyében 
jelentkező karsztosodással kapcsolatban. Vitéz Bakó 
Gábor műszaki tanácsos megállapítja, bogy a megcsu 
Bzás veszélyének kitett területeket mindenképpen és a 
lehető leggyorsabban ki kell kötni. Ha magántulajdon-
ban vannak a területek, a tulajdonosokat kötelezni kell 
az előirt munkálatok mielőbbi keresztülvitelére. 

Barabássy főerdőtanácsos  közli, hogy Csíkban még 
10 erdőmérnökre volna szükség, hogy a jelentkező és 
gyors egymásutánban szőnyegre kerülő kérdéseket 
megoldhassák. 

A felszólalók  egybehangzóan annak a vélemé-
nyüknek adnak kifejezést,  hogy a gylmesvölgyi fásítást 
és más mesterséges talajmegkötést haladéktalanul el 
kell végezal. Javasolja tehát, hogy a köz'gazgatéBi bi-
zottság a fóldmivelésügyl  miniszterrel részletesen is-
mertesse a helysetei, kérjen Ideiglenesen megfelelő 
munkaerőt a tervek elkészítésére és a munka gyakor-
lati keresztülvitelére. 

Eszel a kérdéssel kapcsolatosan került felszínre 
a karácsonyfakltermelés  ls. A közigazgatási blsottság 
egyhangúlag arra as álláspontra helyeakedetl, hogy a 
karácsonyfekltermeléat  teljesen meg kell ssüntetnl a 
Jövőben. 

Gál Jéaaef  dr. vármegyei tlsstlfőügyéas  a várme-
gyei és Hsaégl perek helysstéről előterjesztett jelen-
tése ntáa ssakbiaottságl ülésekre került sor, 

Figyelmeztetés. 
A honvéd hadapródlskoiákban az 1943/1944 tan-

évben I. évfolyamra  való felvetői  Iránt a kárvények 
folyó  év április hó elsejéig nyújthatók be. Falvétel 
Iráat folyamodhatnak  a köséplskola IV. osatályát vég-
zett és 14—16 éves olyan Ifjak,  akik valamely honvéd 
helyőrségi kórhás blsonyltványával igazolják tezti al-
kalmasságukat és akik a felvételi  vlsagát sikerrel le-
lessik. A helyőrségi kórhás blsonyltványa mellőzhetet-
len. A felvólell  vlasga ez év angusatns havában tar-
tatlk meg. 

A hadapródiskolák öt évfolyamnak.  A negyedik 
év végén as Ifjak  érettBégl vlasgát tessnek s Így ha 
bármely okból a katonai pályát elhagyni kénytelenek, 
más pályán ls elhelyeakedtsl nyerhetnek. A negyedik 
évfolyamból  a kiválóbbak katonai akadémiákba vétet-
oek fel,  a többlek pedig a hadapródiskola elvégzése 
után mini zászlósok kerülnek kl. 

A hadapródlskoiákban államköltségeB és alaplt-
ványos helyek vannak. A ssülő évenként czak 72 pengő 
tandíjat és 36 pengő ruházati hozzájárulást fizet.  A 
növendékek teljes ruházati, fehérnemű,  tankönyvi, 
fegyverzeti  felszerelést  és teljes ellátást kapnak. 

A felvételi  vissgára bocsátásnál érdemesség! sor-
rend sserlnt azoa Ifjak  elsőbbséget nyernek, kiknek 
atyja as 1914—1918 évi világbábornban elesett vagy 
rokkanttá váu, vagy többssöröB kitüntetést nyert vagy 
Idegen nralom alatt kösmegbecsülésre érdemes tevé-
kenységet fejlett  kl. 

Hadapridakolába Csik megye alapítványi helyére 
is lehal jeleolkennl. 

A róssletsB feltételek  a .Budapesti Köslöny" clmü 
hivatalos lap folyó  évi februar  2-lsl szamában foglal-
tatni, k. 

A kél év óta működő honvéd hadapródiakolákba 
eddig kevesen jelentkeslek Bsékely Ifjak.  Nemsetl 
érdek, hogy jövőre minél többen kérjék felvételüket 
a h dapródlskolákba. 

Érdeklődőknek minden felvilágosítást  megadok. 
CsiZBzereda, 1943 február  15. 

Dr. Pál Oábor, 
oiai. képviseli. 

Székelyföldi  Viilsmosmüvek Rt. Csiksisrsdsi Kirendeltsége 
t i c l i i ü l t i i a t t i l l á a c a 
megbízható férfit,  vagy nőt keres. 

Hadirokkantak, vagy hadiözvegyek előnyben. 
J e l e n t k e z é s : 

1943. évi februAr  hó 26-ig délután 4 -6 
ó r a közti - , Márkus József  u'ca 2. azám alatt. 

Ezüstkalászos gazdákat avatott Csíkszereda. 
A gaz la aa orsaág lugfoníovbb  termelő rétege. 

Mondhatjuk, hogy mnnkájától, lelkiismeretétől függ  a 
háború sorsa. Minél képseltebb és tanultabb a gasda-
társadalom, annál blatosabb egy háborúi köaellátás. 
Sínek a tételnek naponként látják as Igazságát. 

Htladó életűik tokát ni a föld  tudományának a 
legsseiesebb rétegekig való elkösvetitéssre. A tudás 
áldás minden vonaion, de semmi nem hálálja meg ngy 
a tudási, mint a föld.  Et^rl a kormány sokat áldoz a 
gaada továbbképzésére. I yjn cV'al folynak  vá~m?-
gyénkbeo ls a teli gazdasági tanfolyamok.  L'gutóbb 
éppen Cilkszereda város gazdíl tanullak végig egy 
Ilyen téli tanfolyamot,  amelynek befejezése  után a 
tuti l vasárnap ünnepélyes záróvizsga keretében avat-
ták eaüstkalásaos gaadává annak harminc hallgatóját. 

Február 14-án a helybeli közbirtokosság szék-
házában nagy erdeklőd-s mellett zajlott le es as ün-
nepünk. Gajary Lisz ó dr. földmüveBlakoUI  igazgató, 
a tanfolyam  vezetője nyitotta meg a t.nfoyam  záró-
vizsgáját. Bivesetó szavaiban köszönetét fejezte  kl 
Ho'Jó Gibor közbirtokossági elnöknek, aki annyi meg-
erteBBel es áldosattal biztosította a tanfolyam  sikerét. 

Botár Bila vizsgabiztos elismeréssel szólt írről 
a tudásról, amelyről a hillgatók blsonjBágot tettek. 

A tanfolyam  öekfpnőiörl  dlssülégét P .1 I<nác 
einök nyitotta meg, aki világos fogalmazóiban  muta-
tott rá arra, hogy Csíkszereda város gazdatársadalma 
Ismeri azokat a kötelességeket, amit a háborús gas-
dákodás és fagyalem  megkövele1. Fogadalmat tett, 
hogy öntudatosan vállalják ast a nagy feladatot,  Bmlt 
a nemzet küzdelme elvár a gazdáktól. 

A mindvégig magaa azlovonalon mozgó önképző-
kör! tárgysorozat keretében J ikab Ferenc a gaidteáfl 
gépek keaeleaéről, K°rssatea B ek a tavasai rosster-
melésrói, Htjaód L Ferenc a clkónevelósrő1 tartott 
figyelemreméltó  előadást. Gacző Mihály Bitvaiala és 
Bíró Gábor vldtm össaefoglalója  után klosatották a 
tanfolyam  Blkeresen vlsBgázott hallgatói lözött aa 
eeUzlkaláasoB jelvényeket. 

As esUstkalászos jelvények klosstása után Holló 
Gábor közbirtokossági elnök elismeréssel adózott a 
tanfolyam  előadóinak, kössönetet mondnlt Botár Bála 
viasgabistosnak, valamint a nagysaámu érdeklődő kő-
sönségnek, akik Cslkaaereda város gardatársadalmának 
haladó szellemű munkáját érdeklődésükkel megtisztel-
ték. Halló Gábor sáróssavalval az Impozáns gasdaünnep 
végat ért. 

S A S O f D l B I . 
As elmúlt hetek alatt fokosotl  figyelemmel  for-

dultunk a harcterek felé.  A hivatalos Jelentések nyíl-
tak voltak, nem tltkolóstak. A honvédségünk hősi küz-
delmekben nagy veszteségeket szenvedett. Mintegy 15 
eaer sebesült honvéd már hasal kórházakba órkeaett 
és Idehssa ápo'Ják. 

Bs as ősalnte hang ÓB nyílt bevallás egysserre 
útját ls vágta minden suttogásnak, kibuata a méreg-
fogát  minden rémblrterjesstésnek. Végeredményben 
assal tlsstába kell jönni, hogy a bátora nem Játék. 
Férfias  elszántsággal fel  kell késsülnl arra, hogy a 
báborn vérrel, szenvedéssel ós nagy megpróbáltatások-
kal jár. Esetleg még többel, mint amenrylt eddig ál-
doztunk. Ha már benne vagyunk a nagy mérkőzésben, 
akkor azt állani kell mizden magyarnak azon a helyen, 
ahová a sorsa állította. 

Éa ntfn  Bsabad kétségbeesni pillanatnyi harctéri 
hlrak nyomán. A háborn Ilyen. Nemcsak ütni, hanem 
kapni Is lehet a« ütóaekből. A végső eredmény ason-
ban valamennyiünk fegyelmétől  és kitartásától függ. 

A ssovjet óriási tömegeket dobott harcba Est kl 
kellett fogni.  As Enrópát védő tengely erők a hatalmas 
ellenséges erők nyomása következtében a mosgóbátoru 
rendszerére térlek át. Bőnek lényege, hogy ason a 
szakaszon, abol a mindenáron való ellenállás nagy ál-
dosatokkal járna, engednek as ellenséges nyomásnak, 
kösben egveB harcicsoportokat aa előnyomuló ellenség 
háta mögött hagynak. As ékalakban benyomuló ellen-
Bég mögött nyomban megindul az ellentámadás rzik-
nek a visssamarsdt erőknek a köaremüködésével. Ea 
a moagó harc egéssen uj és ast már a honvédségünk 
is nagysaerü eredményekkel használta. Semmi kBI6-
nösebb jelentősége nincsen tehát annak, ba a hivatalos 
jelentóBek bizonyos területek kiürítéséről ssólnak. Ezek 
a terülelfelsdások  a nagy tömegtámadások minél éss-
sserübb felfogását  szolgálják és jelentős mértékben 
járultak hozzá a ssovjet hatalmas vesztességelhea. 

A snl;os elhárltóhírcoV: a Bsovjelfronion  a mnlt 
héten Is tovább tartottak. Aa ellenség tömeges páncé-
los és gyalogos kötelékek bedobásával folytatta  áttö-
rési kísérleteit. Ciarchov térségében a Siovjet nagy 
fölényben  levő erőkkel támadta a sslvÓBan küzdő ten-
gelycssp-tok állásait. A város kühő területeibe be-
hatoló vörösekkel vívott harcokban aa ellenBég busa 
pá-cilosát semmúiteiték meg. KurBsktól éssakra a 
bo'B-vIsta támadásokat elkerült vissBavernl. Aa I'men-
tót-M dVkr'.etre meguju'tak a vörösik támadásai. Bsen 
^ fisatsssoe,  valamint*» Lidoga-tó térségében meg-
kísérelt támadásokat kivétel nélkül Blkerült visszaverni 
A hétfői  harcokban a keleti arcvonalon össsssen 157 
pincé'ost vesztettek a bolsevisták. Bir.lnl katonai kö-
rökben megállapították, hogy a Dinec-kanyarban a 
vlB^aavottu'ás csak azután törlént meg, mintán a meg-
rövidített vonalakban az nj ntmet ál'áBok teljesen 
Hlk^ssültelr. Ezeknek helyét érthető ketonal okokból 
n»m közlik, c>ak annyit mood^nak, hogy a vissaavo-
nu'ás m'g'ehetőien negy térségben folyt  le A német 
haditerv keretében lehetségesnek taranak még ujabb 
elszakadási hadműveleteket Is. A visszavonulással elő-
állott nj he yzet r ndklvlil kedvező eróösszpon'osltáat 
tesz lehetővé német vede'em számára. A Din alsó 
fo'yásáná'  kitűnőim sikerült vállalkozással gyorsan-
mozió német kötelékek pompáBan Irányított ellentá-
madásai Igen Nulyos veszteséget okozott a vörösöknek. 
Svájci vélemény sserlnt a Szovjet aa elkövetkező 
hetekben mindent egy lapra tesz fel.  Etzal Bssmben 
pedig a német hadvrietés arra törekszik, hogy rugal-
mas moagó harcokban alkalmas ellentámadásokkal 
felőrölje  a vörös hadsereg erejét Borlloben általában 
ugv látják, bogy a németek azt as arcvonalat kívánják 
elfoglalni  én megerősíteni, amelyen a mult évi nyári 
offenzíva  elején ál'ottak. 

Német Illetékes körök bő! ssámazó hivatalos kös-
<és saerlnt a német csi-patok tervszerűen végrehajtot-
ták Caarkov kiürítését. A kiürítésre vonatkezó Intéz-
kedésak végrehajtása « legnyugodtabb körülmények 
köaött, aa ellenség mind'n beavatkoaásától mentesen, 
zavartanul folyik.  teljeBnn a kltüsött hfdmüveletl 
feled'tok  pontos végrehajtásával. 

A nsmsetköal tájékoztató Iroda jelentess szerint 
rendkívül PU JO I barcok KSzpomja már nspok óta Char-
kov város, amelynek kü'BŐ részét február  16-én aek 
nloonnn bevetett szovjet páncélos és lövéBshadoBstály 
különösen hevesen rohamozta. Az Ipari városrészben 
sok Igen heves pánc'loscsBta fejlődött  kl, amslyben a 
bolsevikiek a kísérő lövészekben éz ütegekben ssen-
vedtek súlyos veBBtes^geket. Bzenkivüi 21 nehés és 
egaebeaebb mintáin harckocsit vesztettek. Az utcai 
harcok, amelyek éjsatka is a legnagyobb elkeseredett-
séggel folytak,  február  16-án reggel újra fellángoltak. 
A város bilső területén a szakadatlan nehéz tüsérségí 
tüs ÓB bombaeső követkeatében aa egyes vároaréssek 
egyetlen tüstengerré változtak. Mis városrészek as 
ös«B'B badl és küslekedésl ssempontból fontos  beren-
d z isek rendsserss felrobbantása  következtében szintén 
járhatatlanok, ngyhogy a hBrc főleg  a külső kerületben 
aajllk le. Bolsevlkl lovas és gépszltett kötelékeket, 
amelyek Charkovtól éssakra heves hófúvásban  sséles 
átkaroló mosdulatra Indultak, a németek tovább támad-
ták óa ugy ssátverték, hogy támadásukat félbe  kellett 
saakltanl. 
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Biadó Csíkszeredában egy négyszobás lakás. 
Felvilágosítást a kiadóba. — Ugyanott eladó 
fnsaerOsletl  berendezés és egy koosial j réss . 
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A szalma mint takarmány. 
A súlyos takarmánybiányhlány miatt a ssalmn-

fólékot  la mlDt takarmányokat kell megvlssgálnunk. 
100 kg árpasaalmában van 20 4 kg tápérték 
100 kg busassalmábnn van 107 kg tápérték 
100 kg nabasalmában van 21 2 kg tép rtók 
100 kg törökbunsssárban van 261 kg tápérték 
100 kg rosaBsalmáhnn van 10 6 kg tápérték 
100 kg buaapo'yvában van 24 8 kg tépériék 
100 kg roaspolyvában van 220 kg láp'r'ék 
100 kg anbpolyvAban van 28 6 kg tápérték 

Banei aaemben 
100 kg könepBS rétlssénában van 26 0 kg tápérték 
100 kg aáaaaénában van 20 2 kg tépírték 
100 kg kSaepea hereaaénában van 27 8 kg tápérték 
A fentlek  aaerlnt a laalmafélékben.  fő'eg  a poly-

vákban la van tápérték, amely ba megeméaatetett. ép-
pen ugy táplálja aa állatot, mint a aaénákban lévé. A 
t-atrány csak ott vap, hogy a ssalmábsn B tépirték 
jobban be van tokoava, nebenebb na emésatéae, többet 
Ml rágni, ami a tápértéknek egy blioayoa rémét 
genybe veaal, Igv aa állatok valídl táplálására keve-
• hb Jnt beldie. M nden olyan müvein', amely a Hasi-
mat publ'ja, rágását, emésztését elősegíti, a tápértéket 
kiméi'. Eaért a sneckásás, páro!á>, füllesctés,  áatatáa 
a szalma- és pelyvaféléknél  nagy figyelmet  érdemel. 
Ai első világháborúban aa uradalmak hatalmas méretű 
porolókat ssertBtek be aaaalma puhltására. A kisgazda 
it nem teheti, azonban cseberben 6 ia áatathBt, le-

forrázva  a födéllel  lesaorltva porolhat a a ssalmát 
Hiecskáava tökéletesebben keverheti aaénával, ezen-
kívül a rágáanál la aeglt. 

A sas Imaféléknek  a tak ármány oaáanál megvan ae 
a jelentősége, hogy a gyomrot kltöl'ik, ami aa emésa-
:ás saabálysaerB menetében ssQkaéges. Ha tehát egy 
kosepes nagyságú állatnak 2 - 4 kgr. abrakot adhatunk 
h9 annyi ssalmát, amennyit megbír enni, a Baéna tel-
jesen pótolva van. Még kitűnőbb lenn^, ha B saalma 
••{yréssét 26—30 kgr. répával és pnlyvával pótolhat 
rwnb. Baóke Mihá ly 

• M i k i i l l t a i i o h 
irta Szabii Ldrloc. 

Akkora gverek, mint aa én fiam, 
mesltláb van, fején  katonaaepka, 
a raktérnál egy teherkocsiból 
anenet lapátol kormos kosarakba. 
Akkora gyerek, mint as én fiam, 
csak annak a fején  Bocsksy Bspka, 
csak aa tlssta, gimnáziumba Jár 
B vehetett neki uj cipőt ea spja. 
Akkora gyerek, mint aa én fhm, 
Poraik a tsén aa öreg kosarakba. 
Haaagondolok. A mosdony tolat, 
B én cBak néaek a rongyos kis magyarra. 
Ki ez a gyerek? S;'p, lelkes, okod 
1 ienék fiamhoz  a pesti padba. 
Vájjon hol caoigál, irint én B̂ milyen 
gyerekre bámul s nit got doi sa epjt? 

A „székely" lófajta tenyésztéséért. 
A néhány évvel tsilólt beveaetett állattenyéastó 

mlntaköaségek rendszere tette leholóvó, bogy a hábo-
rús erőfeszítések  és a nagyobb Bsabásu fogyasatásl 
Igények ellenére la marhaállományunk köael 20°/,-kai 
növekedett két eastendó alatt s as állomány minősége 
ls jelentősen Javult. 

A földművelési  Lormánysst céltudatos állattenyéss-
tésl politikája aannban nemcsak as orsság ssarvasmarha-
ál.'omácyát kívánja minőségileg emelni, hanem klteijedt 
figyelme  a nemsetgasdazágllag oly fontns  egyetemeB 
állatállomány Jnvlláaára és gyarapítására is. 

Rendkívül fontossága  van például annak, hogy 
lóállományunkat megfelelően  fejiesssűk.  Nemcsak a 
háború, de sa általános gasdaságl fejlődés  ast a kívá-
nalmat állította előtérbe, bogy a fuvBrosás,  a vontatás 
érdekében a kipróbált és bevált lófajtákat  tervsserüen 
tenyéBSBŰk kl és ssokat a fajtákat  favorlzá  juk, amelyek 
a gazdasági életben a leghasanossbbnnk mntetkomak. 
Aaok a hadműveletek, amelyek egyrósst a haaatért 
területek vl8BSBCBatolá8ával kapcsolatban, másrésst as 
orosa síkságokon sajlotlak ÉB zajlanak, Igen értékes 
tapasatalatokat szolgáltattak a lótenyésstés klvánatOB 
fejleBstéBB  körül. Bebisonyuit például, hogy teljeBimény 
aaempontjából Is, de a vlBionyiagoa Igénytelenség ssem-
pontjából ls, leg|obban an a kisebb, régi murakösl 
lipusbos baBonló hidegvérű lófajta  vált be, amelyet 
regebben aa orsság kttiönbösó vidékein tenyesstettek, 
de amelyek céltndntos fejlesztését  as utóbbi évtlsedek-
ben elhanyagolták. AfóldmlveléBÜgyli  ormányaal tervbe-
vette, bogy est e lófajlát  méneaek felállításával  erő-
teljesen fejleeati,  mert a honvédelmi, kedveaó tapasa-
talatok mellett, ez a lófajta  as, amelynek Irányában 
a külföldi  kereslet állandóan növek.z k és amelyet s 
külföldi  vásár ók mindig jobban megbecsülnek. Eaért 
még ebben aa esstendóben a bábolnai méneBbirtok 
gazdaságéban Ilyen móceBt állítanak fel,  hogy aatán 
onnan eaeskel aa Igénytelenebb, aemök, de rendkívül 
BBIVÓB mdnekkel láthassák el a hidegvérű lótenyésstés! 
körziteket. 

A másik lófsjla,  amelynek céltudatos tenyésztéséi 
a fó.'dmlvelésUgyl  kormányzat ssorgalmaanl kívánja, a 
r.gl hlrns erdélyi falvórló  és ss ujyarcsak Igénytelen, 
de ssivÓBságáről neveseUs aaékely ló. 

A romén nralom alatt ea aa erdélyi fófajta  majd-
nem teljesen Uvessstt, mert a román ál.attenyétz-ésl 
politika máa lótlpusok fejlesztésire  helyeate a su'yl. 
A régi, híres erdeiyi lóállomány ujratenyéBatéBe érde-
keben a fóldnlvalésDgyl  mlnlislsrlutn lóienyésstési oss-
lálya most as alBóasnki manesbirick területén állított 
fel  különleges ménest, amelynek állományából néhány 
év leforgáaa  alatt fel  Uhet frissíteni  a a havsBOk éB a 
nehés hegyi terep minden fáradalmát  könnyen viselő, 
kis ,kóio&" ssékely lovak állományát. Bnnek n prog-
ramnak megvalósítása érdekében emelte fel  a földml-
velésügyl kormány 11 millióra a tavalyi év költségveté-
sében iótenyésstésre felvett  8 millió pengőt. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vaaanyogberendeaéaét legmagasabban vásá-

rolom oaak nagyban 

H1RO ANDKAS 
Balatonszentgyörgy 

Március 10-ig kell igényelniük a mezőgazdasági 
kiállítás csoportos látogatóinak elszállásolásukat. 

A március 27-éu megnyíló mesőgasdaságl klálll-
•.Mt előreláthatólag tömegesen felkereső  vidéki tanul-
mányi csoportok elszállásolása érdekében B rendező 
bizottság es évben ls érlntkesésbe lépett Budapest 
Székesfőváros  Idegenforgalmi  Hivatalával, amely kéBs-
aéggel vállalta a kiállllás látógatólnak pályaudvari ki-
rendeltségei utján való fogadáaát  és olcsó csoportos 
elsaálláaolását. Vidéki Iskolák, gasdaságl akadémiák, 
szakiskolák és tanfolyamok  tanulóifjúságából  álló cso-
portoknak eiBsállásoláfára  korlátolt ssámban dlákssál-
iókban blatOBltanak helyet, naponként éa sssmélyenként 
140 pangóért. Ugyancsak gondoskodik aa Idegenfor-
galmi H vatal a nagyobbssámu, felnőttekből  álló tanul-
mányi csoportok olcsó, kösös elsaállásolásáról ls, aaon 
ban B rendkívüli vlssonyokra való tekintettel csak ab-
ban as esetben, ha a bejelentést legkésőbb március 
10 lg megkapja. (Budapest, V., Dsák Ferenc u. 2, In-
terurbán telefon:  181—849, sürgönyeim: E8EFA, Bu-
dapest) Alánlatos tehát minél előbb jelentkezni, mert 
a korlátolt élbolytsósl lehetőségek miatt a ssállás-
Igényléseket sorrendben elégítik kl. As Igénylésben 
kSaölnl kell a látogató csoport órkesésónek Időpontját 
és budapesti tartózkodásánsk Időtartamát Is. 

Amennyiben as egyéni látogatók lakásigényüket 
elóseteaen nem Jelentették be, as Idsgenforgalml  Hl 
vatal pályaudvari kirendeltségei utlán nyerhetnek ma-
gánlakásokban elhelyenést, aaonb°n tekintettel a ven-
déglátó ünemek erős elfog'nlására,  ajánlatos, hogy aa 
egyéni látogatók la legkésőbb március 10-lg kösöljék 
aaáUáBigényelket. 

As elssállásolásl lehetőségek kori áteső ttságára 
való tekintettel kívánatosnak látsslk, hogy ások a vi-
déki látogatók, akik csak a kiállítás megtekintésé» 
ntaanak fel  Budapestre, sst ne klsBék öesae több-
napos Uttartóakodáasal, hanem lehetőleg éjjel ntsssn-
nak Budapestre ós másnap ójjol vissss. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KO LOZ8VÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkssereda, Qyergyósaentmlklós, Zllah. 

LE4NY1NTEZETE: SiHágysomlyóf  Takarékpénntár rt. 

Kisgazdáknak,  kiskereskedők-
nek, iparosoknak  éa háztulaj-
donosoknak tíz  félévi  egyenlő 
részletben  leendő  visszafize-
tésre, a Magyar  Nemzeti  Bank 
mindenkori  kamatlábén  felül 
26'h-kal  magasabb, jelenleg 
ő'/i'/o kamat mellett  váltókil-
o sin őket  folyósít. 

6— 
BETETEKET legelőnyösebb  kamatoaáara elfogad. 

ATUTALASOKAT an ország bármely piacára esskösöl, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa evangellkns hívok figyelméből  Feb-

ruár bó 28 án (vasárnap) a helybeli reformálna  temp 
'ómban evangellkui lalenttsntelel tartalik fél  11 órakor 
UrvBCMraosstással. Bgyben felhívjuk  ss érdekelt ssü-
lók figyelmét,  hogy az esetleg elmiradt keressteléseket 
ls esuttal elvógalk. 

— Gaadakór alakult Tölgyesen. Bozln Imre 
vármegyei m. klr. aaad. felügre'ő  Tölgyes kösségben 
megalakította aa BMOB gazdakört. As alakuló köz-
gyűlésen nagyssámban Jelentek meg Gyergyót8lgyea 
gasdál. 

— A hadbavonalt honvédok asaládtagjai 
segélyesésére a Cslkl Magánjavak Igasgató Taaáőza 
8000 pengőt adnmányosott. 

— Kertésa látván kltüntoM előléptetése. 
As Brdélyréssl Hangya klapont Igasgatóaág a f.  óv 
február  11-én tartott ülésében Kertésa István főlizat-
vlse.'őt cégvezetővé neveste kl. Kertén István neve 
Ismeretes olvasóink előtt. KSztevékeny, önaetlen mun-
kása a kőaÖBségnek. Esstendók hnassu során keresstU 
harcosa volt ldabaaa, ssükebb basájában a aaövetke-
aeli gondolatnak. Mint értékes, kópsett ssövetkeaetl 
embert mindenütt ott találjuk, ahol önsetlenM dolgosai 
kellett. Lelkesített, sservesett. Nagynevű képességeit 
mlzdenkor Igyekesstt a köaösség aaolgálatába állítani. 
Senki nem lehet próféta  B maga basájában. Igy Ker-
téss Istvánnak Is el kellett huniról mennie. Msm akar-
ták éssrevennl, sem munkábe állítani est a vérbeli 
ssösetkesetl emberünket. Nagy örömmel és elégtétellel 
fogsdjuk  a Hangya köspont lgasgatóságának nat aa 
elbatárosáBál, amellyel ennek a tekintélyes gasdaságl 
sservünknek Irányító élére emelte Kertéss Istvánt. 
Egy valóban órdemeB munkást ért es a kitüntető el-
ismerés, aki hittel ós szeretettel csinálta minden kö-
rülmények között a szövetkezeti munkát Most, amikor 
ennek n munkának elismerését látjuk, sslvesen sdjuk 
tovább est a Jóhlrt. örvendjenek a jóbarátok és tanul-
janak belőle ások a kóalegyIntőink, akik nem tudják 
itibontartanl asokat a kavésssámu értékeinket, nklk 
produktív, teremtő munkára alkalmasak volnának. 

Gyermekek 
önként kérik s hashajtól, ha már 
egyszer Darmolt kaptak. A Oarmol 
ize kitünó ét fájdalom  nélkOl hal 
Darmolt adjon ön , 
ia gyermekeinek t 

— ujabb tlaatl vitézek eskütétele. Február 
17-én három tlsstl vitástól vette be vltes Vida Gyula 
vitézi töraskapltány a vitéal esküt. A vármegyehás 
dlBstermében ünnepélyes keretek kösött tette le a 
vltési esküt: Antal Aron, c. gimnáaluml igasgató, 
Oiváth látván, nyug. Jegyaó éa Daasl Gyula (Klnnaler 
Gyula), magánilBatvIaeió. An tsküteielen megjelenlek 
a tlsntlkar, a hivatalok vénétől ós nagyssamn kö-
zönség. 

— A Csaba sorlog versenyek. Lezajlott mult 
héten a csíkszeredai Idegenforgalmi  hivatal rendeaé-
Bében a Csaba serleg siversenye. A versenyt Bsékoly 
Géza, aa Idegenforgalmi  hivatal veaetője Irányítottá éa 
rendeale. A háborús Idők miatt csak 9 köasagból ér-
keztek versenysó ssékely gyermekek. Megállapítható 
ebből ls aa, hegy Csíkban a síből népisport lelt. Saját 
faragású  sílécsken saáguldoznak a gyermekek éa mes-
terien keaellk aal. A verseny megkesdéso elölt Szása 
G. Garő polgármester besséll a gyermek veraaayaők-
hös és köaönséghes. Testünknek ós Islkünknek a spor-
tokkal való Bcéloaására buiditotta ennek a katona 
népnek gyermekeit, hogy méltóak lehessenek őzelkhes. 
A versenyek lebonynlitása során a gyermek verseny-
sók meglepő eredményeket értek el. Bportasert visel-
kedésük, k0zdőkép*B9égttk valóban örömere ssolgálhat 
mlndr-zoknak, akik as utóbbi Időben annyi saeretettel 
és léinkkel dolgoatak eaen a fontos  munkaterületünkön. 
A versenyek össs.'slléBe alapján a Csaba-serleget eb-
ben az esatendóben la aa első helyeaésü btarópatak 
nyerte meg; második lett Ziögöd, harm^^^Calkaae-
rada. A gyermekek kösött 6 pár Bit. 20 pár kötést ós 
sok kisebb jutalmat oastott ki a rendesóség. 

— Palyáaatl hirdetmény hadapródlakolal 
alapilvanyra. A vármegye köaönsége által „Calkvár-
megye m. klr honvéd hadapródlskoiaalapitvány" elmen 
létesített évi 960 pengős alapítványra pályáaatot hir-
detek azsal, bogy a pályássll kórelmek a folyó  évi 
Budapesti Kftalöny  február  2 lk napján megjelent 26-lk 
Bsámában közzétett, da hivatalomnál as ügy előadójá-
nak közbejöttével külön ls megtekinthető pályásntl 
h'rdetményben foglaltak  sserlnt felsnerelten  1948 évi 
március hó 15 lg hozzám kell benyújtani. A kesóhb 
beérkező és hiányosan felsssrell  kérelmeket figyelembe 
nem vehetem. As esetleges félreértések  elkerülése vé-
gett köslöm, hogy a m klr. honvéd hadapródiskolákba 
pályásók közül aaok, akik as alapítvány elnyeréséért 
ls pályásnak, ugy a m. klr. honvéd hadapródiskolákba 
vsló felvétel  Iránt sserkesslett, mint na alapítvány el-
nyerése iránt elóterjesstendó kérelmüket hossám kell 
benyújtsák. Cslkssereds, 1948 évi február  hó 12-én. 
Dr. Blgel alispán h. 

— Magyar—román anövotkoaetl tárgyalá-
aok. Budapesten B romániai Hangya Bsövetség aaövat-
kesell köapont elnöke: gróf  Htller István ós n magyar 
or'aágl „Piugarul" román saövetkesetl köspont veaelól: 
Bnzea János éa dr. Lupan Aurel a napokban beható 
lárgyaláaokat folytattak.  A tárgyalásokoa a két kSn-
pont vesetóln kívül résstvetlek: dr. Jassenssky Ferenc 
mlnlsstrrl osstálytanácsoB, a .Ssövetség" kormánybls-
tcsa, dr. gróf  B ithlen Lássló, a .Ssövetség" elnöke, 
Korparlch Bde, aa erdélyrássl Haagyn ssövetkesstek 
marosráfárhalyl  köspontjának elnöke, Horváth Jóssef 
Igazgató és Vermeasy Rissó osstályvesető. A megbe-
BaéléBek tárgya a két orsaágban etnikai alapon mű-
ködő Bsövetkezetl köspoatot éa annak tagaaövetkeae-
telt órlatő kérdések voltak. KölcsBaSaen megvitatták 
a kot orsságban működő ssövstkesetok dohány- éa 
Italmérési Iparjogosltványáoak ügyét, a köasaükaéglett 
cikkek elosstására vonatkoaó megblaatáa kérdését, a 
saövetkeaetl köspontok és ssövetkeseteik adóügyét éa 
aa uj ssövetkesetl alakulások lehetőségét. A tárgyalá-
sok kölcsönösségi alapon folytak  éa aaokrél a tárgyaló 
főlek  JogysőkBayvet vettek fel,  amit a két kormány 
•ló fognak  terjesatenl hozzájárulás «óljából. 
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— AB Or.'iifro»  LftvesaszAve'aég  felhívása. 
AB Oraaágos Magyar Lövissssövetaég felhívja  a viiisa-
csatoll keleti éa erdélyi területen egységes alspssabály-
mleta aaerlnt megalakult lövésaegyesEletek elnökségeit, 
hogy a 255 286/1948 OSK aaámu rendelettel kapco-
latban (magjelent a Magyar Lívésa folyó  évi februári 
Beáméban) eaeket a ISvé.wg'-eaBie^ket (kivéve a 
vaBotaa ISvéaaegyeaSletaket) a 242 000/1942 VKM. sr. 
rendelet értelmében átdolgosott uj egységes alapaaa-
bálymlntévnl a SiSvetaég fogja  ellátni. Baeket a nyom-
tatványokat kitöltés éB aa Oraságos Sportközponthoz 
vali felterjesatéB  céljából a ezóbacforgó  egyesületek-
nek aa Orsságos Magyar LövéessaSvetség fogja  meg-
küldeni, addig aa alapBaabályokat nem kell módosítani 
én aa alapsaabálymédoslti közgyűléseket nsm k9il 
össaehlvnl. 

— Február hó 5-én a honvédoaaládok 
javára rondoaott hangversenyen folülflaettek. 
Dr. Féayes Endre 80 pengőt; Biabó B)l», Dr. Eróis 
Péter 20—20 pengői; Bsrkecsl Árpád, Dr. Pltner Ár-
pád, Dr. Ábrahám Jissefné,  Dr. Kovács Károly. Bao-
kolal Béla, N. N., Kovács Janó lfj.  10-10 pengót; 
Orbán Gáspár 5 pengót; Dr. Zakariás BMInt 4 pengői; 
Celbl Antal 2 pergót; N. N, DBrrné Hal.wig B!», 
Cseke István, Vllkné, N. N. 1—1 pengői, ötssesen 166 
pengót. 

— Ceeosemdhullát talált a karosfalvl  osond-
Araég. „Bizalmas" feljelentés  aiapjén Indult meg B 
vlsBgtlat Barlca Veronika 82 éveB cilkkarcrfalvl  elvált 
asBsony ellen. A vlasgálat rövidesen kiderítette, begy 
Barlca Veronika röviddel enalőll érkeaett haza fcuda-
psBtl saolgáialábél és újszülött gyermekét a trágya-
dombba temette. BBavádl eljárás Indult ellene. 

— Haláloaasok. Juhász Imre városi ndArezeló 
tlsatvlaeló folyó  hé 16 án, 42 éves korában C iksze 
redán meghalt. 

— Konctag Ferencné Tőke Résália folyó  hó 16 án, 
91 éves korában Cslkzsőgödfa  m°ghalt. 

— KAaaAnetnyilvánitáa. Mlnd'zokc«V rz Is-
meróíslaknek, jóbará;alnki>at, t.klk drágw jó f-rj  m 
halála alkalmával ért bánatomban r savét t^Lo: v - ex 
együttéreatek, eznton mondok báláa tÖBzöcelc-i. 

Csíkszereda, 1948 február  19. 
özv. J u h á s z Imrénf 

— A Kúria felemelte  as aloalki rablóveaer 
büntetését. Kásaonyl Mihály cilkcsatószegl t<-gén> 
éveken keresetül rettegésbe t-irtotta A'csltot. Lopoti, 
csalt, rabolt. A falBaabaduláa  örömteljes pillanatait 
pedig gyilkosságra használta lel A ctlksaeredal tör 
vénysaék kösel két esztendővel eziióil foglakozott 
viselt dolgaival a »* fnyhltó  körülménye* figyelembe-
vételével Káazonylt 10 év! ss'gorilo't dologházra ítélte. 
Táraalt: Blmon Lőrincet 6, Szőke I;n*c>t pediţ 4 évi 
börtönre Itslték. A marosvásárhelyi Ítélőtábla helyben 
hagyta aa Ítéleteket, mire a főügyész  fellebbezést  je-
lenteit be. A Kúria Ítéletét most hlrdMlék ti, smey 
aaerlnt Káazonyl Mihály büntetését a legfelsőbb  bíró 
ság 15 évi salgorltott dologházra emalte. A másod- e-
harmadrendű vádlottak büntetését Jóváhagyták. 

— Kályhára esett és halálra égett a gyer 
mok. Ambrus Má yásné c ikpijpvlal aBW-y eey riii 
hagyta 14 hónapos leánykáját » lakásban és a siom-
aaédba aaaladt Bgyes-bajoB dolgai ellntéaÓBére. Mire 
haaatérl, kétségbeesetten tapaastalta, hogy leánykája 
a takaréktBabely tetejére esatt a „járóssékbő." s ha-
lálra pörkölő^ött A fájdalomtól  félőrült  anya már hiába 
Bza'.Bdgált gyermekével orvozhoz. Ai ügyészség gon-
datlanság elmén eljárást Indított Ambrn^né ellen. 

— Táraadalombialoaltásl jogszabályok éa 
útmutató . A legutóbbi törvtaymódo-iUáeoVBt, rende-
leteket íb tf-rialmasva,  a közili hetekben VI. átdolgo-
zott éz bóvliéit kiadásban jelen t mi>g. Egyedülálló 
rendaaerével pillanatok alatt tá|Akotlat aa lp,rl óh ma-
gánalkalmazottak (OTI, MABI) betegségi, baleaetl, 
öregségi, rokkanl'agi Btb. blatoéilásáv»! kapcsolatos 
kérdésekben, feisőbiról  joggyakorlattal. Kö'önös súlyt 
helyes a tLUnkaadókal a blftositással,  bejelentéesnl, 
járulékfiieléBset  kapcsolatban érdskíó minden gyakor-
lati és vitás kérdésekre. Vállaltoknak, üaamekeek 
nélkülöabeietlen, a munkavi'alóket tájékoztatja tó-
gáikról. (Kb 480 o d.) Soraőjq: dr. Mvhá I-tván OTI 
titkár. B ójfgytKSóen  megrendtiihe ő füave  12 P fr  . 
kötve 15 P-éri (15, 18 P helyeit) a sienóoil (B) VII 
Nefelejts-u  60) 

— Egy évre Ítélték a oslkssentdomokosl 
halálos gaaoláa tetteset. Viakeresat napján Sióca 
Kósa Domokos cslkssemdomokosl lak ós kerékpárjával 
Igyekeaett hasafalé.  SzabályszerB oldalon haladt éa 
lámpája is égett. Vele saemben ugyanazon an oldilon 
gyors Iramban egy ssán köseledetl, amely elBtötle a 
kerékpárost Stőcs Kósa Domokos b=M vérzés követ-
kentében rövid Idő alatt kissenvedelt. A nyomonás 
megállapította, hogy a gásoló ssánkét Albert Bila 
cslkssenltamásl gaadálkodó hajtotta Acslksseredal tör-
vónysaék tárgyalta az Bgyet éa gondatlanságból oko-
sotl emberölés vétsége miatt Albert B lát egyévi fog-
háara Ítélte. 

— A gaada télen címmel irt veseiődkket 8 «esdi 
Horváth Mihály aranykalásaoa gaada a Magyar Föld 
legojibb ssámában. A magyar fa'u  képes hetilapja a 
juhtej feldolgoaáaáról,  a gyapot ÓB egyéb rövényujden-
ságok meghonosításáról és a Irágyalékutról könöl ér-
tékes ssakclkkeket. Érdekea képekben saámol be aa 
ndal gasdannpról éa a klstarcsal kertéssetl tanfolyam 
résalvevőlról. Bbeasélésl, verset, kisgazdák cikkeit, 
rendeleteket, piaci és vásári árakat és sok más, ér-
deklődésre Bsámottartó cikket és képet találunk benne. 
Kapható aa qjiágárásokaál éa as IBOSZ pavliloaokben. 
Mnlatványsaámot kBId a Magyar Föld kiadóhivatala: 
Budapest, VII. Bnsébet-kBrul 7. 

— A honvéd  családok  résxére  adalcoaók név-
jegyzékét helyszűke  miatt jivS  számunkban foly-
tatjuk. 

— KAsellátáel tajékoatató. A m. klr Köaellá-
táslüsyl Miniszter a lársmlt-lscterakkel egyetértóleg 
m-^etliapltotts: egyes használt árucikkek legmagasabb 
•isdasl, aa 1942. évi termésű burgonyából beiföldön 
•lóálilioti burgonyakeméDvitó és keményItótermékek 
lagmigasabb gyári ÓB nagykereskedői eladási, a gerebe-
nesett kenderből késlerővól kéasBlt gaadaságl kötelek 
legmagasabb eladási, a ssabsdforgalomba  bocsátott 
flaomsaesa  kereskedelmi, a kfllönlegességnek  tekintendő 
rum, likőr ÉB egyéb égetett ssossesltalok gyári és 
kereskedői, a EsivarkahBvely és sslvarkapsplr, a közön-
séges (kommersz) rum, llkör éa egyéb égetett BsesBes-
Italok gvárl éa kereskedői, a sör gyári, viszonteladói és 
fogyásaiéi,  a vagyováltság flsetéae  sarmpon-jából 
a busa 1943 évi február  hnvl, egyea gaadaságl mag-
vak veiómsgkeresktdól, a belföldi  termelésű fenyó-
SBerfa  éB az ebbó! készült egyes erd-i fél-  és kész 
gyártmányuk legmagasabb, a papiros és iróBzerek fo-
gyásétól, a ssárltott tészta legmagasabb árát. Siabá-
lyoata a meaógszdaségl terme'ők termelési és beszol-
gáltatá-i kötelezettséget, a szappan és egyéb hasonló 
rendeltetésű készítmények előállítását és forgalmát,  a 
aaén, brikett, koksz éa koVacbrlkett forgalmát  és fal-
használását, a rézgállc forgalmát  átmecetlieg, a bur-
gonya ujabb beszolgáltatását és a fekete  gáilc forgal-
mát. Rendeletet edott kl a termelési BaertődéBek nyil-
vántart áw, a meaőgazdaBágt munka végaéBének, a 
gazdseági munkabériEegállapItáBra általánosan kőtelező 
uj irányelvek jóvábagyssa lárgyábeo. A fentiekre  bő-
vebb felvilágosítást  a csikfa»  r dal M K<r. Köa«liátáal 
FelBxyelóeég sd, Stentlélek-ntci 8, tm-efon  107. 

— Zongorahangolo: K malas Antal má'c u ' 20 
vagy áprhls 20 ra Cdkszeredába érkezik. Véges ton-
gorahangoláai ée javítást. Bőjjgyeznl lehet a Vákár 
könvvkpreskedeshen. 2— 

Az Agroferra  R. T. igazgatósága 
a legnagyobb megüietödÖRS il jelenti, 
hogy válla a unknaa 20 év óta szo'gá 

latában álló utazáfAtieztviselöje 

Mülner Ernő ur 
február  hó 14 éu váratlanul elhunyt. 

NevtiEotiben vállalatuak hűséges, 
munbaezeretö, példás síorgalmu tiszt-
visoiAjét vefiitetto  el, kinek emlékét 
mindig Arizni fogjuk. 

aa AGROFERRA R.T. IGAZGATÓSÁGA. 
Haroaiáaárhaly. 

OsiktaploczáD, Fó ut 197. szám alatti 
kisebb lakóház eladó. í—i 

M « g k t r é 
a .SZÉPVIZI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV. T "-snk 

1943 évi mirclua hí 14 én délután 3 órai 
kszdsttsl, as Intézet helyiségében tartandó 

XVI.-IK ÉVI RENPES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
Az a'i piaabá'y 16. § -han foglaltak  alapjin, baiá-

rozatkt'ptelenség «Betűn az nj közgyűlés, 1943 évi 
mároiue hó 21 ón délután 3 orakor lesz meg-
tartva. melyen a megjelen* réBzveny'.Bek, a napirendre 
klttisalt tárgyakban jogérvényeBen fognak  határozni. 

Targyaoroaat: 
1 E nökl m'gr-' ltó, a szavasat! jogntr Igasolásá-

oak ssámbavélelt-r-- 3 ta< n t: zattBág, a úhscyűlésl l^gy-
aőkönyv hitelest lésére 2 részvényes klje öltre. 

2 Iţaigatisig éii fxlUgyelőblzotteág  je entése aa 
1942 Beleli évről. 

8 Ziróaaámadások eló'.erjasa^se. aa évi mérleg 
megállapítása és batsrozatboaatal a feim  -ntvény meg-
adása tárgyában. 

4 I dltványok. 
Ai a'apssabáty 17. § -a érte'mében a batárotal-

képtelenaégh°s legalább 1000 részvény képviselete és 
10 róssvényes Jelenléte ufflkségep. 

A.épvls, 1943 ÍV! február  bó 18 án. 
Aa Igazgatóság. 

A .Si'pvisl Blsó^akirikpénntár Riszvéoytárea-
ság', Siépvls, 1942. évi december hó 81-lkt mérlege. 

Tartonik: P-natár: 786846 P. Váltó: 84080P 
Konveralóa váltó: 16183 P. Üzleti költség: 428166 P, 
Folyóesámla kamat: 352 66 P. 0 isaesen: 111266 78 P. 

Követel : Részvénytő l": 50000 P. T >na>ékalap: 
16000 P. Bjtét: 6092.73 P. Folyótsémla. 86686 16 P. 
Átmenő kamatok: 1226.68 P. Kimatok: 4362 81 P. 
öissesen: 111265 78 

Gépíró, vagy gépírónő felvétetik 
a m. kir. háziipari felügyelőségen, 
Csíkszereda, Mlkó at 26. 

Keveset használt gyermekkocsit vennék 
Cím megtudható a kiadóhivatalban^ 

Meghi?ó . 
A GYIMESVÖLGYi FATERMELÚK R T. GYIMESKÖZÉPLOK 

tisztelettel meghívja t. részvényeseit 
1943 évi maroius bó 8 án délután a Orakor 

a cég gyimesközéploki hivatalos 
helyiségében megtartandó 

XXIII-ik évi rendes közgyűlésére. 
T á r g y s o r o s a t : 

1. Az igazgatóságnak a lefolyt  üzletévről szóló 
jelentésének tárgyalása. 

2. Az évi zárssámadások, az lgasgatóság ÓB fel-
Ugyxlóbiaottság jelentése és ezek javaslatára az ered-
meny feletti  határozathozatal. 

3. A ker. törvények szabályai szerint a közgyű-
lésnek fenntartott  minden egyéb ügyben való határo-
zathozatal. 

4. Az igazgatóság és felügyelőbizotlBág  felment-
vénye feletti  határozathozatal. 

5 EsetlegeB indítványok és interpellációk éa ezek 
fdletti  határozathozatal. 

A közgyűlésen rásztvenni kívánó részvényesek 
kötelesek a részvényeik-1 legkésőbb 1943 március 4 én 
déli 12 óráig a társaság gyimesközepioki irodájában 
letenni. 

Ha a rÓBzvény?sek határozatképes számban meg 
aem jelennének, ugy az alapszabályok 7 lk §-a értel-
mében az ujabbi közgyűlési határidő: 1943 aprllla 
8 an délután 2 orakor, amikor a jelenlevők a meg 
n m jelent részvényesekre való tekintet nélkül hatá-
roznak. Az Igazga tÓBág . 

Tisztelettel értesítem a n. é. vásárlóközönséget, 
ti.igy Csíkszeredán, Apal-ut 29. szám alatt, mint 

kijelölt talpbör-kereskedö, 
talp, bőr, olpésskellék és bdrdlssmüáru 

ă i t a t e a e t a o g & y f i t o t t a a . 
A n. b. vásárlókösönség BBIVSB pártfogását  kérve 

maradok teljes tisztelettel: 
SOHVARZENBGROER MARGIT 

öakereaatény, magyar kereakedö. 

Erdőbirtotojsági Társulat Ciikpálfalva. 
3/1943. szára. 

Faeladási hirdetmény. 
C-tikpálfa  va Erdőbirt«ko:-Bági Társu'atn eladja az 

Erdöbirlokof-iiág  irodahe'viáógében 1943 evt maro us 
ho 6 an deiutsn 15 őrekor uezdo ió zárt írásbeli 
v rMenytér;yiilá?on az 1942/43 évi mintegy 22 kat. 
holdul kilevő vágt*rnek hízilagos kitermelés utján luc 
és jegenye fenyőből  kikerülő faanyagát. 

A faállomány  80 éves és 0.7 sürUaégil. 
A vágt«rület Cjikpáivslva II. határrész „Kaliba-

sarok—Setélfenyó"  erdőrészben van, amely a csikezeot-
miháiyi allo<nástó: 11 km. távolságra fekszik. 

EUnitpanz a f-iajáolott  árnak 10°/o a. 
Az árvcréB ó-i szer2Íd-si feltételek  az Erdóblrto-

kosság alu irott k^pvlsn,őinél, továbbá a ea kszeri dal 
m. kir. E-dőf^lUgyelőségnél  rendelkezésre állanak. 

O ynn ajánlatok, melyek az árverési feltételektől 
eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Eladó az ajánlat e fogad  tsa vagy viBBzautasitáaa 
lekintetóbtn szabadon batároa. 

írásbeli zárt ajánlatok sz árverés megkezdése előtt 
az árverező bizottBág elnökénél nyújtandók be. — A 
megajánlott összeg számokkal éB betűkkel ls kiirandók 
és ajánlatban klf  jpseEdó az, hogv ajánlattevő aa árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen Ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Csikpálfalva,  1943 évi február  hó 16-án. 
lfj  Gal József, 

erddblil. jegyzó. 
Forenoa Imre, 

erdiblit. alnSk. 

Templomlátogató könyvecske 
amely tartalmazta a templomi lllemasabályokat la, 
róm. kath lakolás nSvendiltek léaiére nagyobb 
tételben la beazereihetd ' ikiinil, Calkazetedán. 

Gyimesbükk vadásitársasága. 
Sz. 28—1943. 

l e g k i W . 
A gyimeabOkki vadásztársaság a rendes 

kflcgyQlést  1943. évi mároins h ó 14 én 
tartja meg. 

Tárgy ai évi Biámadáa, Btb. Kérjük a 
vsdásstársulatl tagokat, hogy a fenti  napra 
megjelenni sslveskedjenek. 

Oyimesbűkki  Vsdieztársesig  rezetísége. 
Ryamautt Vákár kajaaart klayvayamdá|áliaa, Calkaaareda. 




