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A haboru uj fejezetéhez  érkeztünk. Min 
denkinek tudomásul kell eit vennie, j A végső 
erőfeBzitések  követkeinek. A németek ezt a 
legkomolyabb őszinteséggel bejd-ntették. 

Németországban beszüntettek minden vi-
galmi lehetőséget. A nem kizárólagos közBzük 
ségletet képező iparokat beszüntették. A kfz  p 
iskolák 16—18. éves növendékei március ho 
1-én bevonulnak a repülőterekre. Elkezdődik a 
tömegkikepzes, amelyre okvet en szükség van 
a haboru győzelmes befejezéBéheE. 

Minden megtett intézkedésből Arzik az, hogy 
a dolgok a legkomolyabbra fordulnak,  fia  ez a 
nép haiáloa komoysággal összeszedi magát a 
háború utolsó menetere. 

Felemelő megfigyelni,  mire kípes egy nagy 
nemset az áldozatban. Nem szégyen ebből a 
példából tanulni. Bir ott tarthatnánk, hogy 
fegyelemben,  összetartásban és a végső gyöze 
lem hitében olyan egyek tudnánk lenni, mint 
a németek. 

O.t nincsen suttogó éa nincsen kétkedő. 
Minden nemet számára taak egy gondolat léte-
zik: ezt a háborút pedig elveszíteni nem sza-
bad. Bármilyen szenvedést éB nélkülözést vál-
lalni keli ennek a nemzedeknek. Nem magáért, 
hanem a nemzet örök életéért. 

á j még egyet tud minden német. A szem-
ben álló felek  otyan kegyetlen elszántsággal 
törnek az életére, hogy győzelmük, eseten a 
föld  színéről is kiírják. Ha a háborút elvesz 
tették, akkor amúgy Bem ér semmit, Bem va-
gyona, aem élete. Hiaba zeugoriBkodik, hiába 
búvik el as áldoia*. elöl. Bz a szürkeBége eset 
leg olyan tragikusan viessa üthet, amilyent meg 
történelme során nem ért meg. 

Meggyőződéssel vállal tehát a német nép 
minden gyermeke, minden ver éa vagyoni áldo-
zatot. MaiciUB 1-től az egész Németország egy 
teljes katonai táborrá alakul át. Fegyverhez 
kap a nemzet egdB* egyeteme. Igy követeli a 
történelmi Bora. 

Mi magyarok ia kell lássuk világosan, hogy 
nekünk is küzünk van ehez a háborúhoz. Aa 
európai kultura vesz oly ben van. Ismét ott állunk 
kelet kapujában, mint ezer esztendőn keresztül 
olyan sokssor ea vérUnköt áidozauit. Ma nem 
magunkban vagyunk. Bgesz Europa talpon van 
a keleti ellenseggel szemben. A bolsevizmus 
hatalmas felkészültsége  oaak most kezd kibon-
takozni. Németország maga sem látta azt a 
veszélyt, amelynek méretei ma előrobbantak. 

A világ negyven nemzete puaziitja ma 
egy máBt. Ó riasi a világhatalmi mérkőzés. A küzdő 
felek  nem vállogatnak az eszközökben és az 
angolszászok Európát leplezetlen szemérmetlen 
Béggel kioastották a bolsevista élettérnek. 

Csak moBt látjuk, hogy a bolsevisták mek-
kora katonai felkészültséggel  állottak a Kár-
pátok vonalán. Hi a német haddrő a tizenket-
tedik órában meg nem akadályozza a szándéku-
kat, akkor elsősorban mi magyarok estünk volna 
áldozatául a bolsevista hengernek. Általában 
pedig legyünk hálásak a nemeteknek. Ő í a 
világ legnagyobb katonai hatalma voltak kizáró-
lag elég erősek ahoz, hogy felfogjak  a tolse-
vismusnak Burópa elleni nagy leiohanását. A 
német katonai felkészültség  nélkül a bolsevista 
Oroszország szédületes katonai ereje valóság-
gal letaposta volna ennek a földrésznek  egész 
múltját, kul;uráját AB történelmét. 

Nem lehet tékát senkinek a fölfogásában 
vitát az, hogy nekünk magyaroknak lg teljes 

megértéssel kell belekapcsolódjunk a háború 
menetebe. 

Sok olyan jelensége van azonban társa-
dalmi életünknek, ami arra mutat, hogy nem 
akarjuk tudomásul venni a nagy időket. Csak 
egy pdidái a sok közUl. Vegyük kezünkbe akár-
amlym kepes fotyoiratuntac.  Ma is állandó 
lovaiban értesülhetünk arroi, hogy „őnagysága" 
uuktppen végzi teli UdUlesei Kenusén, a Tát-
rában és egyebtl.t. Nagy fene  buggyos nadrág 
oan ea sticCdkkui tűzdelve ott ragyognak a 
fenykopezólencddk  élőn a hölgyeina. Munka a 
vuagbau mi sem történne, o.yau bekebeu nyuga-
tommal fenyhépesieuk  magukat a nagykoion 
aeg szamara. 

Hul van itt a totális háborúra való feike-
azülbs a mi sorainkban. Ainig a magyar hun 
vedtől azt varjún, hogy megfagyjon  as uroaz 
teiben, hogy szetiepeuse testet az orosz grana-
iok tUZcbcD, amíg a iiiagyar osaiadok hódi niodou 
viselik a haboru kényszerű gyászai, addig rop-
pant izlesielenUi néznek ki a folyóirataink  hasab-
jain ezek aa elvezethajhbsso magyar nok. 

Csodálkozni kelt azon, hogy erre még 
figyelmeztetni  kell valakit. Nem erzi meg ast, 
nogy nincsen ideje ma az efele  rekiam toieie-
seanek és Udüieseknek. ÜdUijOn, nyaraljon, ha 
van lioiza lelkiismerete, de ne büzitae veie a 
szenvedésekben vergődő világot. Egy per«.ig 
sem lehet hiiiui, hogy a haboru meouaniauiusa-
Oan minden föidi  erői iniezmeuyed nagyszerű-
segget bekapcsoló nemei rendszerben levegő-
höz ju.hatnana* az ilyen kártékony divaifergek. 

Nd ttlrjQk el mi se azt, hogy magyar uO 
ennyire megfeledkezzen  magaroi. Adjunk ennek 
a sok hoboridamanak a kezebe kapat, egyob 
komoly mudkasaerszumot, vagy ne kaphasson 
abból a kenyérből, amelyen as egesz nemzet 
nek olyan kéményén meg keil dolgozzon. 

Á.ijon helyere a magyar nő éB mindenki. 
Szegezzünk le valamit. Ba a haboru elet halaira 
megy. BbOen nem iehei az egyiknek divatbe-
mutatozni, amíg a másik oidaiou a bolseviaiaaó 
géppisztollyal a kezeben tór a kapitalista vuag 
rend keny elmeben megrohadt nemoeli tesiverere. 

Vigyázzunk eB gondolkozzunk. Bat a hábo 
rut öntudattal keli megküldeni. Abban fontos 
minden lepes. Naranoshejakon bukhatnak ei 
igaz ügyek. Ezt mar egysser lauuk. Tchai nagy 
&örüiiekintessel feküdj  una bele a haboru meuo-
tebe. Maradjunk egyseged hitben, egységes 
politikai meggy őzÓdeBben a haboru kimeneielore, 
Támogassuk a nemset etéu álló vezetőket feie-
lóssegteijes munkájukban. Ne elienzekiesked 
jünk. Nincsen annak ideje. Gondoljunk arra, 
hogy nyenkor nem könnyű doiga van a veze-
tésnek. Éi tariouk szemmel egymást. Ha valaki 
könnyelműen elhagyja helyet, ha nem szolgaija 
a közösseget, amint azt kellene, fogjuk  kezen 
es állítsuk oda, ahol a totális haboru halálos 
komolysága ast megköveteli. 

A Mások Citadabaii: március 3. ét 4-en. 
Bokretaaok harmadik erdeiyi utja. 

Az Orazágos Magyar Bokréta Szövetség 
felsőbb  intezkedesre a tél folyamán  tűbb kör-
utat bonyolított le, hogy visszacsatolt tertl.ete-
ken elsősorban a honvedek resztre népművé-
szeti bemutatókat rendezzdn. A bemutatókat 
természetesen ahol osak alkalom nyilt, minde-
nütt megismételtek a polgárság előtt is. 

Két nagyobb csoport Erdélyt járta be eddig 
egy — legutóbb a Délvidéket, minden alkalom-
mal sok ezer honvéd nézte meg tu ajdon vérei 
mdveszkedesét, hallgatta, nézte a falu,  tehát 

tulajdon maga dalait, táncait, szokásait, boldog 
örömmel, sot lelkesedve hallgatta és nézte, de 
a bemutatóknak polgári reszen is igen nagy és 
mely erteimü sikere volt. 

Ebben az útban pedig részt vesznek: Báes-
megyeboi, Nagybaraczka, Csikmegyeból Ckme-
üasag, Esztergommegyeböi Kémend, Kolozs-
megyobol ZdUieike, Marostorda megyéből Ma-
gyaro, Fosimegyeből Szakmar es Udzod, Sopron-
uiegyeből íázany, Szaboiosmegyeból Polgár, 
Szatmarmegyeboi Siatmarkórösiö, Z alamegy é-
bói KiBkomarom. 

A bokrétások  1943. évi március hó 2-án 
este érkeznek  Csíkszeredára. 

Bokrétaestjuköt  március hó 3-án és 4-éa 
este 7 orakor  rendezik  meg Csíkszeredában 
a Vigadó  nagytermeben,  — az hAltiE  Csík-
szeredai  Fiok/anak  rendezésében. 

Kesale tes mt l so ruk : 
I. Himnusz, eneklm a bokrétások. 

Kidkomárom, rdgőlaa, nepi játékok. 
3. Kjaidnd, gyertyástáiic, martogatÓB. 
4. Zdieike, kántálás, .szólás", karolós. 

,6. Fdrtiesoport: caapolas, kanásztáno, ju-
iiasztanc, Cdürdűngúió. 

S z ü n e t : 
6. Szatmár, ferfliánc,  párnatáno. 
7. Uszod, nepi játékok, tippenós. 
8. Csikmenasag, maroaszeki, sebes, osür-

dőngöió. 
v. Nagy baracska, háromugrós, üvegcsárdásj 
10. At O. M. B. SÍ. kepvisaiúje. Miért kell 

ápolni a hagyományokat? 
I I . Szauy., népdalok, dus, verbung. 
ÍJ . Magyar Hiszekegy, mondják a bokré-

tások. 
Halyarak: 60 fillértől  3 pengéig. 
Jogyek eióveieiben a Vakar Könyvkeres-

kedődben kaphatón. 
Masor — résztvevő falvak  ismertetésével 

es kepekkei — a bdmuiato helyen kapható. 
Fjiyó évi március hó 3 án dalelAit fel  12 

órakor a Gyóngyodookreia, katonai és polgári 
lesíüietek reasveieievei üanepdlyesen megko-
szoruzza az orszagzasalót. 

Szövetkezeti értekezlet üsikszeredán. 
Aa Krddiyraszi H^ogya fenruar  25 aa a cal (sze-

redéi Ip^r.estuiui n<ti>ldagdOen nsgyaa«oaau saeveike-
aokl er.eaesleiel lartou. Mjgjeientek a koapoat reaaé-
rói Jaaay E jdr<i VdaarigaagaiO a a koapuau naaialy-

A calsaaercdai airoadellseg toruieten muaodó 
mmicgy naivan baoveiaaaau veaeió Jeleaieteben tar-
«yaikaa meg aa idóaaorú aóaeiiaiaal ea ssoveikesetl 
«crddaekei a a jövőre vonataoaO igen aok aagyfoaioa-

gazdasági aardaanen ho^tac hataronatei. Kóaós 
cOsd u.au a Turui mozgoaainnaz heiylaegehea saevet-
sezeu idmuretttrjdsaiO eiúadaara gytuiet aaaae aa ar-
teaeaiei reaaivevoi, az iaao>ac lfjuiaga  es nagyaaamu 
oidaaiódó aoaonseg, 

A magyar Hjjiekegy Bzáp elmondása után bemu-
lailaz DJVIU Kan Ismert erdoiyl ujaaglro .SzOvetteaeti 
munka EiddiyOen" cimd fl.mjdt.  A aitttaO kuuuiflim 
ja aaoigáiaioi teit a magyar gosdasagi sservesaedes 
ugyenek. 

Horváth Ddaes cigvenetó tómSr és hatásos bo-
saeddbu ismertette a ssovetzezetl munka jelentőségét, 
az Erdaiyresai Hangya eddigi hataimaa eredmenyeit S 
uiaa a jtivó tennivalóira. Megvllaglloita a kuituraila és 
gazdásági köaósaegek bBasdfogasanak  Bsükaegossogót. 

A Cdlkbomlyél r. kai. .Majiáth" tanítóképző nö-
vendékei magyar népdalokat adlak eló. L dg végül a 
cóaóuBég ls megtanult egy népi katenadait a a kóaSa 
enakiea ssárnyaiasa betoitóite a moagóaalnháa hatai-
maa termei. Pdidamutató szóvetkezetl propagandát 
fajiéit  ea előadásával a Hangya, a oéikliüaes nemes-
sage, as előadas válogatott aayaga s legvégül aa egéea 
baugaiéaág kdsós rassvétele maradandó emlékei ha-
gyott aa érdeklődőkben. 
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A Salvator Szülőotthon munkája. 
A mai időiben, amikor bizony sok magyar ember 

életét veszti ea még több magyar munkaképtelenné 
leaz, éppen esért az oraságért a a következő évszáza-
dok nyugodt éa békéi életéárt különöaen nagyon fon-
tos, hogy mindan itthon élő magyar férfi  és magyar 
asasony átárezae a legnemesebb anyag: az ember után-
pótlásának szükségességét és fontosságát.  A legfonto-
sabb Bdó moat ls, mint minden Időben amit a fajta 
jovéért áldozni kell: a gyermek minél nagyobb száma. 
Az ország mág ezekben a rendkívüli időkben is, ami-
kor a hadviselés költségvetésének tekintélyes részét 
igénybeveszl, megtalálja a módját, bogy jövendő ólelét 
szolgáló anya- éa gyermekvédelmet blztoBitsa. Eon;k 
a törekvésnek példája a nemrégen megnyílt csíkszere-
dai Szalvátor szülőotthon. 

A Battlőotthon Caiksomlyón Indult meg 1939 ben, 
bizony nagyon szerény keretek között. A bu orzat éB 
as egyéb felaaerelés  minden darabját laBBankent sze-
rezte be a vezetőség nem kicsi erőfeszítéssel  és áldo-
satoaaággal. 

Aa volt azonban a fontos,  hogy a szülőotthon 
meginduljon és ez megtörten!. Mennyi megértea, rá-
beszélés és még több türelemre volt szükség, amíg a 
Boba talán orvodnál sem járt falusi  asszonyok megér-
tették, hogy milyen fontos  as intézetben való Bzülés. 
Először természetesen nagy volt az idegenkedés az in-
tézdttel szemben, azonban az egymásutáni évek beteg-
létszáma már arról számol be, hogy lassan megszűnt 
az idegenkedés, sőt már a hiánya ia érződött az Intézet-
nek, amikor az a működésben kényszerszünetet tartott. 

Az intézet csíkszeredai épülete ttljesen korsze-
rűen berendezett. Fürdőszobákkal, nagy, világos kór-
termekkel. Renoválási költségeinek jórészét, 200 000 
P-t a Közoktatásügyi Mlnisztéiium biztosította, 70000 
P-t a Csiki Magánjavak adományozott s ezenkívül az 
intézmény épületét, 20.000 P-t a Belügyminisztérium, 
10.000 t pedig a város adományozott. Ezek a hozzá-
járulások tették lebeiővé, bogy itt Csíkszeredában, a 
székelység déli részének központjában ez a kor?z -rü 
s az igenyeknek mindenképpen megfelelő  intézmény 
megindulhatott. 

Az intézet ágylótszáma havi 90 szülés levezetését 
biztosítja, ami azt jelenti, hogy Csi-m.gye évi szülé-
seinek egyharmada Intézeti modern keretek között tör-
ténhet. 22 ingyenes bely van aa intézetben, amit bárki 
elnyerhet, aki szegénységi bizonyítvánnyal rendelkezik. 

Ezúton ÍB kéljük papjainkat éa tanítóinkat, hogy 
népük körében keltsenek megfelelő  hangulatot a szüó-
otlhon munkájával szemben. Valóban az anyáknak nagy 
szüksége van arra az egészségügyi nevelésre és szok-
tatásra, amit az intézeti szülés mindenesetben biztosit. 

Ez a munka jókora lépést jelent a gyermekhBlá-
lokat nagyrészt előidéző középkorinak ls beillő igész-
sógűgyi babonák megszüntetési felé. 

Az intézetet Dr. Nagy András vezítl, aki a szülő-
otthon néhány ágyaa hőskorabrfb  ÍB ugyanilyen lelke-
sedésééi állott az Intézet élén. A szülőotthon t«jiőd-8n 
nemcsak moat, de a lényegesen nehezebb körű menyek 
között ia Bzivügyének tartotta. A munkás msgyar fiatal 
ságnak es a nagyon derék tagja bittel es szer tettel 
dolgozik a maga igen fontoa  éa valóban a nép feleme-
lését szolgáló munkahelyén. 

örvend-tea do'og látni, hogy ezekben az anyagi-
lag éa lelkileg egyformán  tu'yoa időben a kormány, n 
közületek ÓB egyesek részéről milyen áldozatos és ki-
tartó munka fo  ylk a nép javáért. D. M. 

Megfeszített  munka szükséges 
mindenki részéről. 

A megszokott kényelemnek tovább senki rabja 
nem lehet. Bír BOkaknak fokoaott  munka nyomja vál-
lát már régóta, gyakorlati aaemmel meg kell látcuik 
ast la, hogy elegen vannak o'yanok ls, akik a aemml-
tevést oly ügyesen tudják csoportosítani, hogy ps láasa 
tevékenységnek látszik. 

Ü.ött a tlvenkettsd'k ón. Dolgozzák mindenki 
becsületesen ugy, bogy erejét ns crak » magánérdek, 
de a nagy közösség ls éresae. 

A plbenésmk, szórakozásnak csak eddig a határig 
van helye, ameddig esi a szerveset ós Idegrendszer 
a további munkák sikere ériekében egvnestn Lövetell. 

A bassontalas munkák kerülendők. 
A falusi  korcsmákra mai firmájukban  s mml 

szükség nincs ÓB C*k arra jók, hogy erkö'cslleg, anya-
gilag romboljanak. Mégis állandóan tömve vannak. 

An állam arra a jövedelemre, amit különféle  adók 
elmén a korcsmáktól kap, bármily tekintélyesek Is le-
gyenek eaek, csak reá fizet. 

A mai Időkben nem Indokolt aa a sok vásár sem, 
amelyeknek száma as utóbbi Időben as apadáa helyett 
megeaaporodolt. A Bánságban Temesvárt, Csakován, 
Nsgyssentmlklóson és mái Igen híres mgyvásároB köz-
ségekben ugy as állat-, mint a kirakóváaárok egyetlen-
egy nap tartatnak meg, mégis délelőtt 10 óráig lebo-
nyolódik sa állatvásár, dólntán 5—6 óráig a klrakóvásár, 
estefelé  már Beprlk fel  a piacok helyét. 

Mlórt kell nálusk egy nagyvásárnak 8 napit Igénybe 
vennie 9 

A Bok jövés menés komoly cél nélkül, haszonta-
lan munkák végeztetése, még ha Irodákban ls történik, 
Ciak kárt jelent a mai Időkben. 

Koránkelés, kéaőnfekvés,  a munkák helyen be-
eeatáaa, a fl  italaágnsk Is Igénybevétele megfelelő  he-
lyeken, a munkátlanság megbélyegzése, annak Wd8-
sése, mind oly dolgok, amelyekkel a mai sorsdöntő 
dJxbjs feglalkoaaunk  kell. Bz. M. 

Gftbbela  r i ad j a : 
Óriási a veszély, óriási erőfeszítésre 

van szükség. 
A berlini Bportpalotában össseblvott níptvü'és 

előtt — melyen hatalmas tömeg jelent meg — Gib-
bels dr. német propBgandaügyl miniszter kétórás be-
szédet mondott Európa totállá háborújáról. B Bzéde 
bevezetőjében GShbela dr. foglalkozott  a keleti fron* 
batalmas erőfenalléseivel,  majd a kővetkezőket mon-
dotté: öuljos katonai megterhelést élünk át. El keli 
iBm°ruttnk, bogy nem becsültük fel  be'yeBen a szovjet 
>rejet a nem volt előttünk nyílt annak a vad nagysága, 
óriási a bolBevlamus veniélye. óriási erőfeszítéseket 
kell teanl lekürdéaére. B'ssédében Ivszögtste, hogy 
nemcsak a német n-p, hanem aa egész világ ereje Is 
kevés lenne a bo'sevlzmus letörésére. Nincs kés^dslcm 
a felkészülésre,  le kell számolni ezzel a pusztító vész-
esei, mielőtt a zsidók aa egész világot forradalmasíta-
nák. A német'nép nem haj'andó odaadni magát egye-
dül martalékn1, mert tudja, bogy a világ katonai ha-
talma sem képes magtörii « bolsevizmus er»j >t. Or-
sságunk felelt  — mondotta Gibbels dr. — keiét tyujt 
egymáBnzk a zsidóság. Befzede  további során vézo'.ta 
n zsidó keplte'lste mestfrkedéseket,  m°jd emelt hsn-
gon Igy folytatta:  Ne vegye Bem Lotdon, sem W«s-
blngton a mai beszédemet béketapog.stóaásnak. Szó 
Bem lehet bókeköléstő1, nincs szttkBégünk roth-.dt meg-
alkuvásra. A német nép védekeaéBn terén nem tör 
beit szólást más nemzetek ré°aéról. Esnek a harcaak, 
melyet most a tl-odalom ia  Európa ku'turnépel foly-
tatnak, csak győzelemmel scabad végződnie. Ebből a 
harcból, ebtől a küzdelemből H keil vennie mlrd n-
kln k a részét egyen'ő m'rtekhec. Minden nemzetnek 
eg- üB munkát ktl1 végeznie Európa többi nemzeteinek 
Ifgilább  a munki'ját kell adnia a báboru továbtfo'y-
tatúsáhos. A n»m»t rép el vtn Bzánva srrn, bogy ezt 
a háborút győztesen befejni.  A dön ő csepást mrg 
kfl  vírnl. A közeli hetekben elerkezlk sa idő, smikor 
BZ ellenség a régi 'átetdó eró^ber fog  megismerni 
b=noBnki-t. Etaán Gibhea dr. több fcírd<>s:  tett fel  a 
n'pgvü'é>h' z, 1 oiy  váliR;J*K-e a I»Í6U,é nsafcb  terheke1, 
mogpróbáltiMásokat, blznik s a Füiircrh-jr, blznak-e a 
győzelemben. A fellett  kérdési kre hatalmas lelkeae-
d<ssel válaszolt a népgyűlés minden résztvevője, mely 
egyben az egéss nemzet akaratának megnyilvánulása 
volt. B^sa^dét Gibbels dr. fzzal  a megállapítással 
f-j  etn b?, hogy micd9nt alá kell rertdslol a győzaletn 
«ro'f  á'atának. 

Külpolitikánk irányelve. 
Andrássy Gyula gróf  állította fel  azt a tételt, 

hogv mlod.az, ami a külpolitikára vonatkozik, életbe-
vágó jelentőségű a nemzet jövője szempontjából. A 
netrzet jövőjét éa sorsát eldöntő bitre közepette Kil-
lav Miklós n külügyminisztérium vezetésével megbiao't 
miniszterelnök a külüg.i tárca kö tsógvett-sének parla-
menti tárgyalása alka'm' bői az alkotmáry.iH szokások-
nak megfelelően  tájékoztatta az orszíggyü éi kep^ selő 
házát a magyar kormány külpolitikai állá-pon'járól a 
újból 'eszög-zta azokat az alapelveket, amelyek kül-
politikánkat irányítják. 

Magyarország Kormányzója az országgyűléshez 
Intézett kéziratában klasszikus tömörséggel éa mélysé-
ges bölcseséggel határoz'a m-g faladatainkat.  .E^b'n 
a harcban — mondja :t !e»f  'Isőbb kézir >t — a becsület, 
a magyar b'iség és az élet logikája lráuvitjs m iga-
t'^rtásuikat, fsjnnb  ÓB hazánk üdvérn." Ugyancsak a 
Kormáuvzé Ur Őfőméltósága  mondotta ki azt a legfőbb 
kötelességünket is, hory minden kérdésbea ós mlrden 
körü'mények között ugy kell határozni és cselekedni, 
ahogyan azt a nemzet érdeke klvánla. A magyar kül-
politika természetea"n mindig elsősorban az ország 
ügyét szolgálta, de a magyarnemzet érdekei sohas4m 
állottak ellentétben az egyetemessel. Am'kor tehát kül-
politikai programmunk az, hogy hívek maradunk ma-
gyar érdekeinkhez, hűséggel szolgálhatjuk Európa ér-
dekelt is. 

A történelmi mult, a földrajzi  helyzet és az igaz-
ságtalanságok eHen kez'isen folytatott  harc Németor-
szág és Olaszország melleit jelölte kl helyünket és a 
keleten folyó  önvédelmi harcban hagjommyos maţyar 
becsülettel á'ljuk meg ezt a helyet. A magyar kormány 
a most folyó  és egyre sulţ osbodó harcban is legfőbb 
kötelességének tartja blven teljesíteni feladatait,  ame-
lyeket egy egeréves ország érdekt-i előírnak. Híveknek 
kell maradnunk önmagunkhoz, mert csak Magyarorszá-
gon át szolgálhatjuk az általános európai érdekeket is. 
B ciak akkor hihetünk Európa erejében, ha tűrhetetle-
nül hiszünk az ország jövőjében ls. A keresztény civi-
lizáció véde'me azt aa elemi kötelességet irja e'.ő szá-
munkra, hogy i laósorban országunkon belül védjük 
mag a keresztény civilizációt. Ezért * ltó feladatunk  az 
ország véd Íme, felkészülni  miodazokra a veszélyekre, 
amelyek világtörténelmi erők mérkőzése esetén Ma-
gyarországot ls fenyegetik. 

A magyar külpolitika ÓB a magyar külügyi ssol-
gálat tudatában van annak a rendkívüli fele'ősBégnek, 
amely a jelenlegi nehéz Időkben reá bárul. Híven tel-
jesíti kötelességét és híven Bzolgálja azokat az érde-
keket, amelyeknek szo'gálala adja meg az erkölcsi 
alapját. A magyar külpolitika az egész nemzet legfel-
sőbb érdekelt védi. Éppen azért a magyarság pártkll-
löobségre való tekintet né küi egységesen támogatja a 
külügyi kormányaatot s helyesli külpolitikánk hagyo-
mányos Irányának változatlan megtartását. 

1 A & 0 9 1 I S B I . 
A harctérről érkező jelentősek szerint a Doatc 

és a Dnyeper között továbbra is sikeresen folynak  a 
német támadások az átkaroló mozdulatra törekvő vö-
röB seregtestek ellen. A németek több helységet elfog-
laltak és több vorÖB kö elóket megsemmisítettek. Hét-
főn  a bolsevista vezetés ujabb kétségbeesett erőteszi-
téBt tett aa ellankadt támadás felujitssára,  de vállal-
kozásuk 200 páncélos elvesztésével járt. A német re-
pülők ÍB 67 harckocsit semmisítettek meg. Hteonló 
sorsra jutottak azok a vörös kísérletek, ameyek a 
Kaukázu* nyugati rAsz'n és a kubáni hídfőnél  indultak 
meg. Kemény hsre folyt  a Don torkolatától északra s 
a Dooec vidékén. Itt több szovjet c oportot bekerít tt-
tek és megsemmisítettek. Ugyancsak minden támadó 
kísérletet visszavertek a tengelycsapatok Charkov és 
Kurszk vidékén is. Sztálin nap pirancsot adott ki a 
vörös hadsereg megalakulásának 25. évfordulóján  <s 
ebben azt mondja, bogy a Szovjet a német hivatalos 
adatok szerint 5 400 000 foţlyot  vesztett és hogy ösz-
H7.es vesztesége 18.200000 ember, 48000 löveg és 
34000 pincé os. A napiparaucsban Sita'in Ismét kö-
veteli a második arcvonalat. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslksaereda, GyergyóssentmlklóP, Z'ah. 

LEÁNYINTEZETE: Sil'ágysom'yM Takarókpénatár rt. 

BETETEKET legelőnvőatbb  kamatoséira elfogad. 

VÁLTÓK ÖL C,8Ö N ÖK ET f o l y ó a l t . 

ÁTUTALÁSOKAT az ország btrmely piacára egiköaöt. 
jZ 

A Székely Kupa siversenyeinek részletes eredménye 
Aa EKE csiksa^kl osztálya as Orsaágos M tgyar 

Idsganforralml  H vatal cslksaeredal kirendeltségének 
sösremül öléBével szombaton és vaaéraap rendezte "i-
vErsenycloek lebonvoKtását a Síékely Kupáért, aa „Er-
dély visszatért acrleg'-ért óa a gróf  Andráasy M naly 
vándo'd j^ri. 4 verseny müleslkló, futó  és ugró ssá-
tco tbó! nllt. M ndkét napon kellemes nep^ütéses időben 
és meglepő n jó bóvlszonvok mellett rendeaték a ver-
senyt, amelyen 11 város 14 egyesülete kb. 80 verseny-
zőjével vett réBat. A rendezés mindvégig mlntaazerB 
volt. 

Er 'dményk: M1l>slklásban f^fitk  köaül 1. Ko-
vAc* J 8>era-c-ét SE Ntgvbnnva 1 00- 1 p, 2 Séabó 
f^ő^s i l  WOVE 109 9 p. 3 Zi 'ur eyergyó-aenimik-
óo< 95 111 2 o. 4. Fu r <- H r-i -t SE Biékeiyndvarbely 
115 8 p, 5 Novát MOU 1168 p. 

Hós feifiak  közön 1 Dtrása G8E. 
I'juságiak közül 1 V ca l c<l>Bz»red i EKE 118 1. 

2 B -'ogh CHlksz-redal EKE 119 p, 3 R gős GSB 
1 20 6 p 4 Karácsony Baps Síen'ív^rs-vl K>sok 1.21 p, 
6 B recz gyergyó-z'n'mlklÓBl SE 121.4 p. 

A fölnőtt  féifi  .k fntóverBenyét  14 km-es, az Ifju-
B^ţlak számát 7 km-es távon bonyolították le. Ered-
m4nv>k: P rfiafr  v«rsenvéh"n 1. K ^ ' c s J^a»»r""caét 
BE N-gyhán*» 5149 p. 2 Ktoaa MOM 55 43 3 Ri-
bdl Pjs ás SE 57 32 p. A Síékely Kapart atlrt ver-
q<invh.n 1. S>|g« gyrgvAarentirlv^sl SE 6032 p, 
2 Kovács N>gvbánya 5149 p, 3. Hdig gy»rgyoasent-
miklósl SE 55 11 p. A be.yl versenyzők fej  ődasét mu-
tatja, hoiy S j rónak Jobb volt as Idaje, mint a férfiak 
csoportjában Kovács nagybányai rágl, neves verseny-
nősek. 

Az Ifluságlak  versenyében 1. Bajgó Grergyósz^nt-
mlktóa 24 50. 2. Hideg Gyergyóssentmlklós 2644, 
3. R-gőa GSE. 

Ái ugróverseny salntén örvend^tea eredménnyel 
végződött. A helyi versenyaők erősen javultak, úgy-
hogy bnkott ugrás alig volt. Az órdeklódéa ls Igen 
élénk, amelyet blzoaylt, hogv a felnőttek  csoportiában 
19. az Ifjúságiaknál  pedig 27 versenvó lodu't Ered-
™°nvok: F-InftHek  köilll 1. Katona MOH 36 32.6 mp, 
209 6 pont, 2. R'^e' Pjstás SE 30 26 mp. 18903 poat-
tal, 8. Török EKE Csíkszereda 2905 mp, 183.2 ponttal. 

Ifiuságlak  versenyében 1 Ntvrea Baekeljudvar-
helyi H rglta Ss 21.215 mp, 197 06 ponttal, 2 Simon 
ssél elyudvarhelyi H.rglta Ss 20 21.5 mp. 1814 pont-
tal, 3. Szász sepBlsBentgyörgyi Klsok 20.18 mp, 1799 
ponttal. 

Az „Erdély vlzszatért* serleggel dlj>aott futó  és 
ugró össsetett versenyben 1. Katona MOM 4 219, 
2. Kovács Nagybánya 4067 p, 3. Hdeg G^rgyóasent-
mlklóa 3 60.6 p, 4 Rtbei Poatás Si 2 70.7 p. 

A Síékely Kupával díjazott hármas ssékely vá-
roBok közötti csapatversenyben a müleslklás és ugró-
verseny öasaesltett eredményei alapján 1. Gyergyó-
ssentmlklós 82 pont, 2. Saékelyudvarhely 58 pont, 
3 Csíkszereda 65 pont. 

A Gróf  Andrássy Mihály vándordíjjal dijuott hár-
mas tfjnságl  mülealkló csapatversenyben 1. Cslkaaereda 
11 pont, 2 Gyergvó«aentmiklóa 18 pont. 3 Sspslsaent-
«yörgy 21 pont, 4 Síékelvudvarbely 28 pont. A ver-
seny ntan este Ssekely Giaa, ni Orsaágos Magyar 
Ilegenforgalml  Hivatal cslksstrsdal klretdelUégének 
veselője, aki egyébként a verseny rendesője la volt. 
osatoíta kl kisebb beszéd kMretáben a dijakat. 
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• z Ipari növények termelésére 
kötelezett gazdák figyelmébe  I 
A« Ipari növénrnk bHtnipzó t. rmeastéiével kap-

csolatban kiadott 4780/1942. M. K at. rende'et mind-
azon giidik&t köteleal ipari noverytk termpBstés^re, 
akiku«k a termelés évében 15 1b. t meghaladó arántó 
terület van blrlnknkban, tekintet nélkül arra, hogv a 
művelés alatt álló saánló terület saját tulajdont vagy 
hasaenbérletet képen. 

Terméaneteaen anon bérbeadott saántóföld  eseté-
ben, melynek területe, annak ellenére, hogy esetleg 
több kisebb területekben van bérbendva, de egy Sssae-
gében meghaladja a 16 kh. t, Igy arra teljen terjedel-
mében vonatkonlk a fent  bivatkoaott Kormânţ ret d alét. 
l:yen esetben mnga a haszonbérbeadó földbirtokos 
van arra kötelezve, hogy a birtokában levő össseB 
ssántó terület 7°/f-án  küteleles ipari nBvény termessté-
sérejliletőleg köteleahsll a haaeonbérlóket a fenti 
mértékben Ipari növények termesztésére. 

A fent  bivatkoaott kormányrendelet tehát minden 
16 kh. aaántiterületen felül  rendelhető birtokost löte-
s a a Bsáotóterület után Enámltva 7'/« Ipari nOvény 
termesatésére. 

A fentlek  etapján a rendelet mindennemű féire-
masyaráiása, vsgy helytelen alkalmaaása cBak a ter-
mi ó birtokosra jelent hátrányt. 

As Ipari növények kötelesé termesztéséhez szflk 
séges vetőmagmennyiség teljes mértékben blatcsltva 
van éa Így annak|btányáról elterjedt tévhit is, kizáró-
lag a termelésre kötelezett gaadákat érinti. 

Vetőmaghiányra nenkl nem hlvatkoshat, meri 
minden termeBBtÓBre kötelezett gazdának rendelkezésére 
áll a ssükséges vetőmagmennyiség, csupán eat a ter-
ni ess tésre kötelezett gazdának igényelnie kell. 

A vetőmagellátás savartalan blatosliása végett 
köz'öm aa érdekelt gasdakösönséggel, hogy vetőmsg-
eiüks-gletét ss Blábblak izerlnt blztcsltsa: 

1. Termelési aaeraódés mellett, amikor a terme-
lésre köleleaett gazda a szükséges velőmagot meg-
kipla áltól a szervtől, akivel a termelésre leBaerződdti 
Ei°o eantben a gazda a BaerződöU terület íh- jan«n 
30 kg. Pstl'óra, a besi o'gá't^oit ttrm«B mlcden 100 
kpja után 26 kg. >xr-bMt olajpogácsára, valamim 
i rmelesi o Alegre tarthat Igény. I yi n urm-'IÍB Mt-r-
ződás a „Falura" minden he'yl megbízottjánál kö-belő. 

2 Termelési szerződést n«m kötő gazdaságok a 
termelésben ssükaégeB velőmagot aa llletektB kóaségl 
elöljáróságok ljaanlása alapján, kéizptniflietés  mellett 
Bzerezheii be a »Fa ur^"-lól. a vételár utólagos h Áté-
lésé melleit. A zösaégl elöljáróságnak Igazolnia keli, 
hogy aa Igénylő birtokában nincsen Ipari nbvényei 
termelesében szükeegsB vetőmag. Eicn lgazolast a 
a .Futura" helyi, legköaelebbl megbiaottjához Írásban 
Igasoiható minden na Igenyelt vetőmag fajtájának  éB 
mennyiségének pontos megjelölésével mielőbb el kell 
juttatni. Bz esetben a gazda semmifele  kedvezményre 
nem tanhat Igényt. 

3 Az a garda, aki velőmaggal rendelkezik, a 
termeiéal Bsenődes megkötését melléahetl. d<j semmi-
féle  kedvezményben nem részesüket. 

A fantlek  alapján ve őrnag bapzíraésének lehe-
tetlenségére való hlvalkoeas, a kötelező termesztés 
elmulasztásánál mentségül nem saolgá.hat. 

I-mételten felhívom  as érdekelt gazdák figyelmét, 
hogy a fantlek  alapján, vetőmagsaükeégleteUet vala-
mely módon mielőbb bisosltsák, tekintettel a vetési Idő 
rohamoB köneledéséra, valamint arra. hogy aa Igényeli 
vetőmag lesaállltáiáhos hoiBaabb Idő saükséges. 

Tájékostatásul köslöro még, hoty a cukkorrépa 
és a donány kötoíező termesztése a Je en rendeleien 
kívül átl, vagyla aaon gBada, aki dohány, Illető eg cukor-
répa tsrmeléare köleleaett, annak la termelnie keil a 
szántóterületének 7*/o án (bél) Ipari növényt. 

A termeleshez ssükséges ,B lenő ző lap* ot min-
den termeestésre köteleseit gtzdának vezetnie kell, 
minden esetben a valósátn-tk meg'elelő'-n. As a gazda, 
aki még i yen „E lenőriő Lap'-pal nem rendotkezlk, 
aa mielőbb lelentse be Igényét aa llletekes varmegyei 
m. kir. gasdasájl felügyelósegnek. 

lfinden  gazda erkölcsi kötelessége a termilésl 
kötelesettság maradéknélküll végrehajiása, tekintve 
annak nemaetgaadaaági fontosságát. 

4son gazda ellen, aki a termelési köteleaettség-
nek nem teán eleget klhágáBt kövat el. Amennjlben a 
cse'ekmény súlyosabb, ugy a bümetéa aa 1041. X. t. c. 
1 §-a alapján ellen* megtud! ják. A pinauttnietsare 
vonatkoaólag aa 1620. X t.-c. rendalkeaésel aa irány-
adók — Végül esi as Ipari növényt, amelyre vonat 
konóan a kihágást elkövették, el lehet koboanl. 

Marosvásárhely, 1948. évi február  bó 28-án. 
Migori  Géza, 

m. klr. gaidaaágl a. felfigyeli, 
növénytermelési kflixetl  elAadó 

BT(ch 
E fának  itt 
A cslkl rengeteg aa édesanyja. 
Szomorkodón dalolt, midőn ledöctó 
Es megfaragta  rendesen favágó. 
Hogy elmehessen gőzösön világgá — 
A hol gyalulta füttyögő  legényke 
Et illegette zárkózó kebelnek, 
Hogy rejtekében senki meg ne lássa 
A rengetegnek bujdosó szivét — 
Ét lett belőle brácsa. 

E fába  Itt egy álom van bezárva. 
Vihart rivalgó, jajjal sírdogáló, 
Suttogva elbecéző álmodás, 
Ml hajnalonta felkacagva  ébredt 
És összeszedte csókjait a málna, 
Ezüstrigó ha csipegetne róla — 
Mert n- m terem a fa  másfelé  a földön, 
Amelynek annyi lelke volna... 

Lehull levél, elkapja széli — 
S a rengetegben bujdosó magyarnak 
Falevelek, hideg szelek üzentén 
Béköonyezi a nyomdokát a harmat. 
A csíki erdő* elborongó lelke 
Az ő keservit én szivembe ássa, 
Ét csendeBun zokogva tépi onnan 
A brac-ia... 

Oyőr, 1936. évben. 
Bemecyik  .1 odor, 
udvarhelyi öregdl&k 

Áldozatkészségünk a tettekben. 
Brdógaadaságl Biovetkeaet 600 P. Dr. Lázaié 

D^asó 400 P. Siakely Cukorkaüaem 801 P. Tranayl-
vanta Bana 300 P. Ktrácsony Janón 260 P. Qana Üiem-
veaetóiég, Tarsay Bindor, I.akovlta Isabella, Lálfljr 
Marcell, Dr. Erósa Pdter, Cslkaseredal Kasslnó, Meroa-

asarhelyi Takarakpánntár, Dr. Kolumbáa Jóssef,  Dr. 
Daradics FJ . ÍX, Dr. Z ikarles JJBŐ, Dr. Zikariás Maaó, 
Dr. Qái Aulai, Dr. Milhe Lásaló, Dr. Bakosy István, 
Csedó Jtnos, Dr. Z icarlás Bálint, Dr. Kováts Károly, 
Dr. Gn J izsef,  Dr. Balogh Lajos, KdsblrtokosBág Calk-
aaereda, K.rda Akoa 200—200 P. A|vása Árpád 160 P. 
Dr. vltea Erósa Bindor, Dr. Pater János, Peter Gyula, 
Zidgödl Kizblrtozosság, Csikssenttlralyl O.táregylet, 
Dr. Tauber Jjzsef,  Djmokoi Sándor,Dr. Sándor Liaaló 
BndupaBt ny. rendőrfőkapitánya,  Oal Ferenc, Nagy 
Qiza, Saáva Antal, ür. Nagy András, Bivoboda Miklós, 
Vakar Lijos, Nuridaany András, ösv. Vákar L*]oané, 
Dr. Karacsony Antal, Dr. Ábrahám Jassef  100—100 P. 

(Folytatjuk) 

V Á L L A L K O Z Ó K ! 
a V&kár nyomda éa 

Bérmunkáitok 
ny: I vúntai tápához 
zaehköoyv 
(alohtakBnyv) 
külön havi éa heti 
beoaztáaaal 
kapható: 

kBnyvkereakedéaben, Calkszered&n 

A közjóléti szövetkezetek birtokpolitikai szerepe. 
Az sz elő dás, tma'y  a Mtgyar É at Parija leg 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vasanyagbeiendeaéeét legmagasabban váaé-

lolom oaak nagyban 
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HIBO ANDBA9 
Balatonszentgyörgy 

Bútorozott szobát keresek azonnalra, 
külön bejárattal. Ajánlatot . jó fizető" 
jeligére a kiadóba kérek. 

utóbbi ülésen a kÖsjóUtl szövetkesetskaek tód bir tok 
po liikal szerep .'t ismerletto, olyan tevékenységről szó-
iot:, amely az arra érdemes fö  dbózjuilatása teren 
egyedülálló éa nemsetl szempontból komoly érték, A 
koijóiéll szövetkezetek ugyanis a társadalomnak egyik 
aülonálió rétegét, a romgyermekes családokat jo-Utjak 
sfját  bajlékhoa ea kisebb földtulajdonhoz.  Vogzlk esi 
a tevékenységüket ptdig akkor is, ha a sokgyermekes 
cia ád le jiBsn asegauyaorsu és nlaci meg a kollő 
anyagi ereje a földszarzéBhaa.  A juttatás tulajdon vagy 
kUb»Bzonbér!et formájában  történik és pedlc ugy, hogy 
ă eaovelkezel o'csó törlaeziésre élő éa holt faiszarelest, 
továbbá forgótózét  ls kö.csöuöz a acLgyerniakez cia 
l&doknak. 

A juttatás tehát nem ajándékozás, nem iogymes, 
azonban a maga nem-ben asert kttiönúió és jelli'gae-
tes, mert a fedését  a hllelezéB alapla a megblabató, 
jóravaló cialádok munkakésaaége. Eil a fedeautet  i 
szövetkezetek környeaett^cu'mány alapján állapítják 
meg. Hogy a hitelezés te;jeasn reális, annak b'zooyi-
tski az, bogy a tötlesstósek aránya mintegy harminc 
aaáaalezkal nagyobb aa előírtnál. 

A földhöajuttatottnk  oktatásban, kiképaésben is 
résaesüinek. A családok résaére Juttatott házakbos 
adott 600 négysaögöieB lelkeken kertgazdátsodáB folyik 
es a szövetkezel gondolkodik arról, hogy oz a zasdá'-
kodás oksserü, tehit jövedelmező legyen. Vagyis e 
legideálisabb Irányltést la végzi a szövetkezet tz)n-
kivit, bogy o'yan támo;atást nyújt, amely bizton gas 
daságl alapokat, tlsateB megélhetést jelent B támoga-
tottnak. 

92 köalóléti saövotkeznt működik BZ országban, 
28 törvényhatóság területén. TihAt olt tartja kea it ea 
a szociális lnteamény mlnd'n kötelekébe tartósé kls-
gaadaBág ülő-rin, a gyámolítottak kösel gasdátkodnak 
a aaövetkeaeil telep helyehss, ténykedésük tehát mla 
den Időssakban ellenórlaheió. 

ö vendeles, hogy eaek a szövetkezetek már ed 
dig 2ö86 sokgyermekes ciahidot juttattak földböz  éB 
hajleaboa Eldig migaz.rte t 20 eaer holdon feimi  In-
gatlanokhoz a vall asldó blrto<okból ujabb 16 eaer 
bo d járul. A saociá ls földblrlokpo'itlkatevékenyaégr" 
egyre bővebb terület éa alkalom nyílik. Ami atoaban 
a legfontosabb,  eaek a ssovetkesatek aa arra érdemea 
cialádokat anyagi fadeset  nélkül tudják önállóvá tenni. 
Binek egyedüli helyes módja pedig aa a vezetés, ok-
tatáa ÓB irányítás, nmelyben a kötelékükhöa tartoaó 
gazdálkodókat résseslílk. Alapjábanvéve as ő'tevékeny-
legük a Baövetkesetl uton vaó blrloksaeraénnek tel-
jessége. M goldja aat a r^gsn vajúdó problémát, ho 
<yan Ub«; füldhöajuttatáBoknál  n legnagyobb nehézBé 
get a megfdle.ó  anyagi erő hiányán lebüadeni. 

Tarmésaetes, hogy es ciak a juttatottaknak igen 
gondos kiválasztásával lehetséges, éppen énért nem 
válhatlk általánossá és nem haladhat ryórsvoaatl tem-
póval. A cél ugyanis feltétlenül  é etrevaló klsüssmek 
latealtése, vUaont adott esetben es csak a leggondo-
sabb sselekció utján történhetik. 

Minthogy aaonbsn aa eredmények példája köve-
tésre méltó, aa ia valósalnü, hogy egyre több sokgyer-
mekes osalád fog  Igyekosnl, bogy a blaalomra ós a 
földre  méltónak találják. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Credo-gyüles, A Credo-EgyesUlet 1948. évi 

március bú 7-en, vasárnap dalelóit háromnegyed 12-kor, 
a Bzemmlse után az áil. el. lakoláben gyűlést tart, 
melyre a tagokat és as érdeklődőket tlastelettel meg-
hívja aa elnökség. 

— Aa u j menotrond. S ab es vonat Bepslsaent-
györgyról indul 3 60 órakor, Cilksseredára érkeslk 
6 16 orakor, Oyergyoszenimikióara érkezik 6 48 érakor, 
D.dara éraezu 8 40 urakor. Személyvonat Bopaiasent-
<-ór«yrál Indul 11.17 órakor, Csíkszeredára eraealk 
13 12 orakor, Gyergyoazbttiaiklófcra  érki zik 16 81 óra-
-or, Dodira erkezia 18 órakor. Biemélyvonat Bspzl-
-laanigvorgyrői lndui 1H.30 órakor, Cdlkaaeredara érze-
-.ik 2026 orakor, Gyergţoszt-nimikloera erkealk 22 47 
nraktr, D^dara érkezik 1.10 órakor. — Babeavonat 
D d-trói i iduí 18 66 órakor, Oyergyóaaentmlaiósra ér-
.-Zlí 20.38 óraKor, Csiksaercdara erkealk 22,16 óra-
tor, S osioiau-györgye erkealk 2342 órakor. Baemély-
von ii D dárAi icdu 9 20 orakor, O/ergyóaaemniiklóara 
arzezU 1139 óraio;-. Caizsaercdara eraealk 13.46 ora-
tor, Bap taaontgyorgyre eraezla 16 86 orazor. B.emély-
toaai D miről iadui 2 28 órakor, O^ergyósaemmlklósra 
-ríezl i 4.64 órakor, Caita^er-dara erkealk 7.0 órakor, 
B psisaemgyörgyre erkealk 8 47 órakor. 

— Nagysikerű aöldkoreaatos tea. AsOrssá-
gos B(ész*egvtd)imi Biövetseg Cslisseredal Fiokasö-
veisegeaok einözsege haláa köBsönetet mnnd Calkase-
reda város kóaunsegén^k a teaestély erkölcsi és anyagi 
lámo jaiáiáért. Külön kössónetét fejezi  kl mindazoknak, 
ctk Niüiflsetésüzkel  a 8 ló vétség feladatalt  támogatták. 
Kiaaöneiat mond aa elnökség a cilksaeredal kereskedő 
»B iparoa társadalom aaon tagjainak, kik még külön 
anyagi támogatásukkal hathatósan hossájáiuitak a tea-
estéiy slkerohas. Cslksaereda város közönségé dacára 
nnak, hogy ma a társadalom oly zokssor lgenybe van 

v3vo, magts magáivá telte a Biövetssg csialiOaéselt 
Fdlsmer.e a Ziidktrasstss Intésmény nemaetmentó 
munkaját éB a fenti  támogatásával is nagyban hoaaá-
jaru t, hogy aa iníezmany tovább do'gozhaBaak aa egéss-
ségeBabb es erósibb jövő nemsedak kifejlődéséért. 

— Árdrágítók a törvényaaek elölt. Palffi 
József  c U-<sBr-ct»l es Zióx Imre cslkasenlmariool d-
psBzeket 60—60 pengő pennbttntetézre Ítélte a törvény-
szék uzsorabiraja, mert e'őbbl egy pár caismafejeléaert 
és egvéb apró munkáért 66 pengót saámlintl fel,  holott 
legfeljebb  negjvendtől kerhetett volna. Ziók egy par 
eunltalpu cipőt 80 pangóért talpait meg. — Bálint 
O.örgv csikkozmaai, Biilnt Ábrahám ciiklazarfalvl  ól 
Vizi Márton cilkj tófalvi  gazdákat sertésardragltáa 
miatt itelték el suyosan Bt lot egy 100 kiióa sertést 
270 pengőért adott el. Esért 100 n°ngó psnzbüntetesre 
iiaitak s a bűnjelként iefoglau  270 pengót an állam-
klccttár javára «Uobosták. Biilnt Anrahám 86 kUÓS 
disz lót adott 226 prngőért, amiért tzlntén 100 pengó 
pónsbtinietöhBei sújtották B a rosssul átkerült vaaar 
alkalmával lefogian  226 pengőt elkoboaták. Visi Mtf-
ton 130 kilós disznó, r. 460 pengőt kórt és kapott. 
Blnteiage: 1 hónapi fogház  es 50 pangó pénsbttntetós. 
Eaen kívül a bűnjelként lefoglalt  266 pengőt Is elko-
bosiák aa államkincstár javéra. — E uién háromssekl 
gasdák kerültek sorra. Szőie Faranc es Bslj gyártó Ist-
ván burai lakósokat 2—2 havi focháara  ea 60-60 
p;ngő pénzbüntetésre iiéii«k, mert 60 kiló törönnuaa-
.isílet al>óoként 1 pengő 60 fl.léreB  aron, 20 kiló kö-
leskását kiló-^ént 8 pengőért és a vöröshagyma kiló-
iá'. 1 pengó 26 fl  tarért kínálták éa adták el. Borcan 
MikiÓB, M -rti Smdor és Ciintalan Djnea kéadisaent-
telekl gazdák árpát és pityókát hostak forgalomba  Al-
cslkban a bivita osnál jóval magasabb áron. As elsó 
<>s másodrendű vádlottakat 60 - 60 pengó, n harmad-
rendűt p-dig — an elkövetett bűncselekmény aranyá-
ban — 2 netl fogházra  és 60 pengó pénzbüntetésre 
Ítélte a törvényBsék. 

— Közellátási tájékoatató. A m. klr. Köael-
látásl Miniszter a társmlntsalerekkel egyetértően meg-
alapította a pap'roshulladék legmagasabb termelői, a 
belföldi  c'péaafienig  és a frlsBi  valamint a hűtőházi ós 
meBseB lyuktojás legmagasabb árát, ugysslntén egyes 
gyópyazarsknek a gyógyaserírsaabásban megállapított 
arához felszámítható  pótdijakat. Ssabályosta a napra-
forgópogácsa,  a aalrtalanltott ( x raháit) napraforgómag-
dara éa a sslrtalanltott ( z rabált) tökmagdara minő-
ségét és forgalmát,  valamiét a napraforgóból  és tök-
-naghé] (tökmaskorpa) forgalmát  ós felhassnálását. 
Fintlekre bővebb felvllágosliáat  a csiksaeredal m. Ur. 
Köaeliátásl Felügyelőség ed, Biaatlálek utca 8. Tele-
fon  107. 
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— Mosiblrek. 5-én éa 6-én 4 80,7.16. 7-én 2.80, 
4 30, 7.15, B an es 9 an 430, 7.15 Harmincadik c fl.,m. 
KovutteaO műsor: Vlbaraapltauy aa Alkalom c. fl  mek. 

— Megdrágult • poata, a t av l rda ea a te-
lefon.  A Budapesti Koaiony Toaaraapi mamában je-
leni meg a kormány rendelete aa nj poala, lavlro ea 
távbeaaeió dljaaabaaról. A levbiportó Oatuge annyiban 
váltoalk caak meg, négy a 20 gramlOi 40 gramig ter-
jedd auiyfokozat  llieleadljsaabaaa megBannlc, lebat 20 
gramoa feittl  ugyanannyit kell flantni  minden lévaiért, 
mint 40 gramon feiüi.  Aa üaietpaplr bermentesltese 
500 gramig 40, a nyomtatvany 20 gr»mlg 4, 50 nrum g 
6,100 grami< 12,250 gramlg 16 500 gram* 24,1000 
gramig 50, 2000 gramig 80, 8000 gramig 120, oa aiu 
minta 60 gramig 8, 100 graiuig 12, 250 gramlg 20 
500 gramig 40 fl.ier.  A boifo.di  caumagok amydlja 1 
aiioig 40—60 5 «uóig 60—90. 6 anoig 65—110, 10 
kilóig 70—240, 15 alloig 70—260, 16 aitoig 80—880, 
16 kilóig 86 -350, 20 kiioig 100-600 fl.ier  km. tavo.-
aagok aaenni. A belföldi  txprcas díj helyben 60, vl-
dskre 100, kflisö  keabasliö kerületbe 200, a tavirat 
köaónaegea dija aaavankint 16, a iegkisetio díj 160, 
a klliföidi  díj 200 fl;iér.  A lavoesaetó feisaereitBubri 
Badapaaten 100, vldeaen 40, ikerállomásért Bud»pet>len 
60, vidaken 30 pangót keii egyaacramlndenkorra flaetnl. 
A rendelet resaietes kimutaiaat köaöl a távbeszeiő ál-
lomaaok dljanak felemaieaerói  ia. 

— Kegyelmet kapot t a halálraítélt Jakab 
latvan. Nenany heti el tze.ótt a csíkszeredai törvény-
aaek rOgtónlteió blróaaga kétrendbeli eiaóteiitea aiatt 
elkövetőn betöreaaa lopáa miatt köteiaitall baléira 
Ítélte Jakab Iüvan gyergyósaenimiitóai többasöröaen 
büntetett elóeieffi  mnnkáat. Aa iieiel kihirdetése után 
a biróaág kegyelmi lanaccaa alakúit ea kegyelemre 
ajániotla a hátaira ítélt mnnksa;. Aa lgaaakgbgymlnlaa-
ter ntjan moat érkeaett le a donlea: a Kormányáé Dr 
megkegyelmezett a munkaanak éa a köteiaitail baial-
bünieteat 16 évi fegybaara  váliuztatta at. 

— Halaloaaa. Silanza V.aa Daanó folyó  hó 
21-én, 34 eva'a koraóail UaUsa^redan meghalt. Nagy 
rd8i«eitei tumették e1. 

— Caikvarmegye veiőmagssaksegleto biz 
toaltva van. Boám Imre gazdjaagi fuiúgyetó  kije.cn-
teiie, hogy 8 vagon tavaaai buza vetőmagot utaiva-
nyoaoit a foldmtveiéatigyl  kormanyaat a vármegye 
vetómagaattkaagieiere. Ezen a tarén majdnem s« ázása-
aaleklg ítdcz.ok az igenyelt mennyiséget. Arpatoi 81 
vagont utaiványoaiak, amu részben mar le ia szailltot-
tak. I4y aa előzetesen igenyelt mennyiset; 70 as»zaie-
kat ktpia meg Csik. A m<ig fclanyaO  30 az"Baiokka. 
kapcsolatosan a Hjmbár- ea Futnra-bttomanyo&o* uta 
altaat kaplak, ho^y aa Igénylőkéi meg(«ls:0 tgazo.aa 
éa utalványoaáa aiapján elbgitaek kl. Zabva,óiiiaguO. 
kereken 20 vagon van útban C4k feia.  Ka az igenyelt 
mennylaeg 65 akaaieaénak le.eil meg. A hiányt a 
Hombár, llletóieg a Fitiura helyt bizományosát kótele-
aek fedezni  a rendeiBeseBlitre a.lo mennyiaegektő.. 
Takarmányvelómagvakrol ÍB gOLdoakodtak, M ,bi>l va-
gon bare, 5 mSasa lucerna, 10 máaaa ban.cio ea 3 
vagon saboabükkönyt utalványozott a fd.dmivuies&syi 
kormanyaat. 

— Állattenyésztésből, kertósaetből, egeaz-
aégtanbol vlaegaatak a karolalvl aaiaonyok ea 
leányok. A fo.dmiveiesilgyl  kormányzat a ftifl  m 
mezógaadaaagi azakkepaesevel párhuzamosán a nók 
iamereteinek gyarspliauara ia gtntloi. Bsert a leil 
msaógasdaaágl tanfo.yamokkal  paihuaamoean h.ithetes 
háatartáal tanfolyamokat  BBerveznak. Aa egyik iyen 
háztartási tanfolyam  moat aarnit Calkaarcfaivan  n«gy 
érdeklődés meltelt. A tan'o.yamhailgatók azeatmlae 
nian a közművelődési háa nagytcrmebe vonultak, aboi 
mintegy 250—300 saakfcly  Bsszony BB gazda (yült «ksse. 
A H.mouaB elhangzása ntán PÜOB Íren laiifolyamve-
Betó tett jalenlébt Koaán Imre gaadaaági felligye/ó 
vtasgabiz.osnak a tacfo.yam  ttfoyuaaró..  Kozan Imre 
megnyitó besaedében bacgtuyoata, htigy Caiakaicf,»-
ván már több Ízben volt alkatom a fcrfl->k  gaidassg, 
továbbképaénére, de a nók most annak eiózaór vlaagáru. 
A vlaagázó csoportot arra ker;?, hogy fdielettUkei  ta 
nltaák azokat, azlk a tanfo.yamoc  nem v^t ek rfszî, 
hkdd okuljanak. A taóbeil viasga során Pálos Ir<-n 
gaadaaágl tanárnó háztartás- és neveifautanboi  ado>t fel 
kerdaseke1! mlg CsltrovBsky O seila gazdaBágl ti.unrnó 
álattenyéeiésből es kertesaeibói odott fel  fctrdeaeket. 
Aa egéBaségtant Fi j ' r Manó dr. sdla elő. A tanfolyam 
kiállítása aat blsenyitoua, hogy nemcsak elméletileg, 
hamem gyakorlatilag la nagyon aokat tacu lak a tan-
folyamon.  Ztók Maria tenfolyamhaligató  le.kes Bsavak 
kai kösaönte meg a löídmivelesUgyi termanysataaz, 
hogy lehatővé telte továbnkepzéBüket. Kiieaönetet mon-
dott haaonókfppan  a tanarnőínek. A blzonyitvácyok 
klosstása után Kosán Imre viasgablatos mondott aaró-
Baavakat. A vlaaga a H.tsakegy elentklésével ért vé-
get. Itt em ltjük meg, hogy értesülésünk Bserint ebben 
aa évben még Calkasentmártonon, Cslkcsekefalván  és 
CsIksaeattsmáBon rendesnek bastartaal tanfolyamokat. 
Jo lenne, ha minél többen vennenek réest a köae.Jö-
vóben megvalósításra kerüld tanfolyamokon. 

— Ujabb betöraees lopás Oyergyosaent-
mlklóson. A cslksieredal ügyeaaségen etóailitoiiak 
0 osa Jznos 89 éves, 7 gyermekes gyergyóssentmlk-
lósl kovácsmestert. A nyomozás adatai sserlnt Oioss 
réBsegen, este 10 óra mán, tehát elsöiétltta alatt be-
hatolt Bsnedek Karoly lakására, ahonnan egy asákban 
50 kiló ssalonnát és fdalölthust  lopott el. 

— KOaaOnetnyllvanlUa. lálcd>z.knBk a Jó-
barátoknak éa lameróaSknek, akik flank  halála folytáa 
ért báaatnekbaa rasavétükkel velünk éreatek, <z uton 
mondnak hálás köuönetet. Cilksaerrda, 1948. febrnár 
38 — Vess Gása és neje. 
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— FELHIVĂS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csíki Lapok" kiadóhivatal*  tiaztelettel  kirí  aa 
olvaaóit,  bogy as előfizetési  dijakat  a legrövidebb 
idSo  belül  rendezői  sziveakedjenek,  nehogy a lap 
küldétét  beszüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az eléBzetéaekből  él. A mai nehéz viazonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujség-
betü szolgilatiban,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hiriaunkat  éa támogassanak ezután is a régi aze-
retettel. 

A .CSÍKI  LAPOK" 
azerk.  éa kiadóhivatala. 

E l a d . 6 l a A z . 3—5 

Bladó Csiksseredaban egy négyaiobáa lakás. 
Fdlvilágositást a kiadóba. — Ugyanott eladó 
fllBEerllaleti  berendelés éa egy kocaialjréss. 

Csik vármegye alispánja. 
1777-1945. Bzám. 

Hirdetmény. 
Az érdekelteket ertesitem, hogy a m. kir. bon-

védrluii miniszter ur a m. kir. honved hadapródisko-
lák I. évfolyamaba  való feltétel  coljából palyázati hir-
detményt bocsájlott ki, mely megjelent a Budipesti 
Közlöny 1943 évi február  ho 2-án keit 26 ik számá-
ban. A pályázói a pályázati hirdetményben foglaltak 
alapján fölszerelt  kervenyeiket 1943 evi aprilia hó 1 ig 
a m. kir. Honvédelmi Miniszter úrhoz címezve aa ál-
taluk valasztani kívánt fegyvernem  hadapródiskola-
parBncsnokságánál nyújtsák be. 

A bouved tisztzépzés céljából kívánatosnak tar-
tom, hegy az érdekelt szülők alkalmas gyermekeiket 
minél nagyobb számba irányítsák a honvéd tiszti pálya 
fele. 

Csíkszereda, 1943 évi febiuír  hó 12-én. 
Dr. Lásár, 
allBpáo h. 

Keveset használt gyermekkocsit vennék 
Ci'n m g udható a kiudóbivatnlban. 

Kiadó Csiksomlyon mároias hó 1-tól a 
Jakab tanárné-fc-le h&z. Érdeklődni lehet 
Butakor 1 ona tanítónővel, Csikaomlyón. 

Eladó a j h&z, 1 szoba, konyha, kamara és 
pincj. Érdeklődni Mikes Kelemen ut 4. sz. 

1—2 

A calkBzentmárionl j -rás fősaolgablrájától. 
Hirdetmény. 

A n v n i o' gazdálkodás megsaüntetéaéról saóló 
259 380/1942 F M azamu rendelet aiapján felhívatnak 
Ciiametitsin'on, C-hcsatÓHieg, Túrnád, Koamaa, Ki-
•BOfaitlz,  Kisaonfeitlr,  Kiszoaimpér, CukmenaBág, 
C-Heaantzyrgy, Kásaobjakabfalva  községekben a nyo-
máso - caedáltodst ban .írd skait birtokosok, hogy 

1943 marc u-19- 0 reg 9 irator Cdkssentslmon 
1943 •íárclu- 19 )n d.u 8 «rakor f--Uc<at0azeg 
1943 -nerc u- 22 en reg. 9 órakor Tjsoád 
1943 marcin 22éndu. 3 irakor C^lkkoamás 
1943 mátc u- 26 án reg. 10 órakor Ktaronaltls 
1943 má. ciu 26 án d.u 2 áraior Kászonfeltla 
1943 nárc u>- 26 4n d u. 6 urakor Kássonlmpir 
1943 márciua 29-en r g. 10 inkor Cslktnonsaág 
1943 narclu» 29-éc d.u. 8 oraéo- Cslksaantgyörgy 
1943 márc u - 31 én reg. 10 órakor K laaonj «kabfalva 

köabeguab; n a köasógháaán tartandó keagyülésen jelen-
Jenek meg. 

A iösgt01Ó8 afelett  fog  határozat, hogy a ynomá-
sos gazdálkodás fent  nevt-selt községekben megszün-
tet tessek e. 

A nyomásoB gaadálkod^aban érdekeltekről és In-
gailnnaik nazysáfárAi  ké?zltett klmntatáat a kösségl 
elöljáróságnál aa 1943 év márc'us hó 1-től lehet meg-
teilntinl. Bobén a almnta;ásban foglaltakra  a köa-
saemleretétel naplótól számított 16 nsp alatt a könségl 
elöljáróságnál lehet ÓBsrevétellel elnl. 

Azok, akik a ssavsaatnkát a kösgyülésen nem 
személyesen kívánják gyakorolni, Igasolt meghatalma-
cottjglic által vehetnek réast a köagyüléa batáraaaiho-
sítalábBn vagy szavazatukat a községi elöljáróság előtt 
elózítesen írásban bejelenthetik. 

A kösgyülés « nyomásos gaid tikod ás megsaüo-
tetéaét akkor batárosaa el, ha as érdekeltek blr'ek-
arány szerint számított naynegyed része ezt kívánja. 

Cslkaaentmártoo, 1943 február  hó 16-án. 
Dr Mártin  Liszli a k  . főszolgabíró. 

O s l k t s p l o o z á D , Fó ut 197. szám alatti 
kisebb lakóház eladó. 2-s 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
n é v j e g y e k 

a Vákár nyomdában készülnek. 

— Népművelési előadások Zsőgődőn. Az 
iskoláaklvüll népművelés keretében fóglmnádnmuak 
tanárai kösül a mn't vasárnap, február  21-én Albert 
Vl'mo* és Pataki Jóssef  Igazgató tartottak előadáat 
ZiögPdön a ^5zségbA>án esép Fztmban egybegyűltek-
nek. Albert Vilmos Paiófl  életét rajzolta meg, szüle-
tésének 120 éves forduójs  alkalmából, Pataki Igás-
gató a 48 as Bsabadságharcról emlékesett meg. M nd-
két előadás belekapcsolódott a mai viharos Időkbe B 
élesen kldomborl'otta azokat a nagy tann'BágoVat, 
amelyeket Petflfl  és a többi 48 aa honvéd hősi á'do-
aata sugároz a mai nemaadékr*. A zsögödlsk lelkes 
érdeklódé~s>>l hallgatták az előadásokat a az előadók-
nak Dóka János lg tanító, n'pmOv^és! govdnok mon-
do't meleg köszönetet. Aa ffélj  eî adéBok Igen alkul-
mssak arra, hogy azótzavarják a rémhírek, cRŰggedés 
éa klsbltűség kísérteiéit a megerősítsék és elmélyltBék 
a n'p 1-lkében a bitet, blaa'mat, a nemaeti örtudato*. 

Fej-
éa derékfájás,  émelygés, aranyér, 
tisztátalan leint gyakran csak 
emésztési zavarok következménye. 

— Kethetea tanfolyamot  rendez a Magyar 
Ma-z-ki Bziiveta^g vidékről jelentkező vllhmoaheggfBz-
ő> számára. R-ía'et^ «áj^koatetAt dljmrctoaen küld 

a BzövetBég, Budapest, VI, L'szt F>renc tér 11. 
— Zongorahangoló: Kanalas Antei má'c'us 20 

vagy épri i ' 20 ra C îkFEeredábn érkezik. Véger roe-
gorabangoláat éa javi'ást. E őj»gyeici lehet a Vakér 
könyvkereskedésben. 2—) 

— Rövid hirek. A GvImeBlröaép'okhoa tartozó 
H:deriérpatakáp uj postnttgvn'iknég litn-U:'. K^besKő 
kürr Barecrkos. Fírk'ífpillé,  B3i kh vr. p<thra H-rom-
kuí. H deţs^g. Jivárilípa^k-", Hidasi; pataké, B-sla-
máfpatak».  — A b»!ügvmitl-z>r fávÁzatoi  h'rdát.-itt 
a c<lkszenttemásl közargl jegvzói ánéBi». — Cslkvár 
m"gya alirpárja felszó  lio'tB Csiksaeutmárton és C"ik-
csekt falva  községeket, hogy h«tíroziani-k a két egy-
máasal egybeépült köaségnek a csatlakozás tárgyában. 
A kÁt község kíp JiHe őiPBtUlctn fogla'kozott  aa üggyel 
és elhatárolták, hogy ragasekódnak üná'lócágukhos.— 
CMkszantmárton kcaség 50 eiar pengőért eladta ez 
á^aranek a tu'aJdonV >-f.petö  târâstitrâ*»'»1 — 
TU'-PÍdfUrdőr  e csendőrség letartó»1»1?» B F -r> cc 
íb felesége  vIHa'u's'dorosokî», fie  M isc^-y Ardor--é 
v. ndéglő'től f-iar'  r."té«l tárgvakat és éleltnlatereket 
'op'it. Lnvácí Aron dánftivi  'eg^iiyt msrt fgvik  ro-
konától m'set lopott, egy hónapi fogháara  ítélték. 

— Elveszett eg? s'iii'hsrna szlol AJ bártnv-
bőrrel bélelt (o^b^epys fél  f^-fl-őrkfsst<ü.  M g E'Alíj» 
sdja be a Vákár kön"vk.'reítífd-i?bf,  br 1 jutalomba 
réssesül. 2 

— Gyógynövónybeváltókat képestek ki a 
Bsékelyfóidőn  F nruir p-a pvógyHvcn' bevál-
téi ixtfoy  tn Vezdódöu aa Erdóivrér»! H i ?-^ aték-
bánf.b>n  Mi-osvásAr^-iyoi. A t^nfo'y  mr i. ' me'y'it a 
BaÖT t̂keretl Vözponl a Fi!dmüv°!é>Ogy Mni;zUriam-
mal küzösen rendezett, harminchét hallga'.ó k^rte fel-
vételét s ezek kösött tlsfnbat  ssövetkesat! kiküldött 
voit. As e'méle'l és gyator'K<l Ismereteket Ktbis Ist-
ván gyógyszeriss és Trr|h*r Jicoa középiskolai t?n^r, 
a kolosavM gvórvnovénytlíMrletl Intézet tlac'vlse'ől 
fdtát  elő A hallgatók he -'-n kü'fnböiő,  Erd'*lybrn 
t°rmő gyógynKvéryt I mrr ek meg. A tanfolyam  e4ró-
rlzagéján dr. Boltbv Errő miniszteri titkár, a F í d-
mUv")fl̂ Dg'.l  Mlnlszter'um (o'orüvári klrerdrltaégének 
moiiblzot'ja e cökölt. A vizsg^etstó hliottségban az 
Erdélyre*** H •nifya  r stArői J 'oky Eidre vezérlgas-
ghtó és K^a Káro'v Ug^vpittó lg*eg-tó v=tt ré»zt. 
A vizsga után dr. 81'tbv Ér nő n:lc!stt>r' tlttftr  moc-
datt zár'beszédet r.s tu'dlto'ta a gy'gvnövrnybe^ái 
tó'at, hofy  mloél haazno^^bb és eredményesebb írun-
kAt végerien-k fb  o*szág gyógysaereilá*ásáDak ós a 
gyigynövécygyBjtők Jobb anyagi viszonyának érde-
kében. 

— Bókay János „A rcosoly költője' c'm p.lett 
vtenrclkket írt L-'hér F-rencről a Színházt Magatin 
legnjab szémébao, cmelyben Birntgycrgyl E vlra stó-
bHE éa g>'5n'. örü kép-khen saáiro' be p G>rabopc'éa 
b=mut»tí!j^oak rcinden írdtkera-gérö . A Salnbáai Ma-
gazin nj szám» pgvébk 'ot la lrőv?lked k erd- kesaégek-
h«n. V-'BTsrv Jinos b'-'-ut^tla élő f^rngafzát  Mnrátl 
Lilit éa P>ger Antalt, M s»y M'-rla a szenvedőről és 
H e»n»>ved '̂yről besaél B-rótl Gáaának, Bulla E ma éa 
KIsb M<nyl b»mut«Hák kfp^kh'-n,  hogy a dríma ml'yen 
tern'aátoa mBfij  J4vor Pá', Tőkés Anca, M tay Mar-
git, R po tby A-e», Pitaky JTŐ. Künby Gy5r°v és 
vltéa Gsrnmsaeghv Bí'-d^r a nyíltszíni taparól Fdoak 
ea>mlé tet,í oktatást, H>rtobágyl éa Vasi Rióban és 
karrlkatnr4ban Vaszary Gábor uj bohózatát figurázzák 
kl, B^rntay Hon » „müroi1 os" faraang  minden ea°-
ménvérő' tudósít, M rton L 1 Diyka M'r~ltnál tepr 
látogatást, Z^rah L >ánd >r m^gánelet/ró! Mjr^asy Pá> 
Bockho'mból küld Itve'et B-r=ry»v Danisé Davosbó 
küld képfs  ludósltáat, Rubásyl Vilmos az Operaház 
karnagya megvédi magát egy kritikus támadásaitól és 
megtudjuk ast la, hogy Mály G»rő nővére Miskolcon 
•a Irá'ok és csillárok tudósa. 

Hemmner éa Orbán fogászati  laboratórium 
ban Csíkszereda, V»aselényi n. 33. Bzám, 
3 ügyes keresztény flu  tanulónak felvé-
t e t i k . 1 -1 




