
LV. evf. Csíkszereda, 1941 márolns 21. l í 

CSÍKI 
FeUMa kiadó : 

Oav. VÂKlB LAJOBNÉ 

Kliflzatéal  4l: 
•f«a>  «TI* Pagi 8,— I t t J i U n i . F a | i 1 JO 
Félévi* . 3,— PIlMayeaktatt Irt 11 fllUt 

KftllSUt*  *|7 ér»• 13 P«ngi, 
M*gj*l*alk ml«d«« raaánup 

HytlMáil kOalaatnyak 41|a aoiaaklat 1 Ptac* 
lUaliatak a*B aáalaak vlsasa. 

Hliittéal tljak a lsgolwikkaa i i io l lUtiü. 
Kiadóhivatal: Calksiaiada, Apafi  Mlhály-us«a IS ai vitéi Réssegh Győső 

Meghalt László Dezső dr. 

László Dezső dr. Caíkvármegve főispánja, 
00 éves korában, 1943. március 14-én meghalt 
a kolossvári klinikán. 

Egy igaz ember, mindenkor feltűnés  nélkül 
dolgosé beesületes jó magyar dőlt ki sorainkból. 
Küldő társ volt, aki a ráháruló magyar köte 
lességeket minden időben vállalta a azokat egész 
emberként elvégeite. 

As 1914 es világháború', mint a vités 82-ik 
esred főhadnagya  küzdötte végig. Sok értékes 
katonai kitüntetésnek volt a tulajdonosa, de 
aiokkal soha nem hivalkodott. A kemény har-
cokban edzett férfi  kiváló erényeivel és hang-
talan szerénységével állott oda a köskatona 
helyére akkor, amikor ÖSBzeomlott veiOnk a világ. 

LáBzIó Dezső dr. a kisebbségi magyar hOa-
delemünknek legöntudatosabb közlegénye volt. 
Soha nem kereste az érvényesülést. Nam volt 
a mai idAk Öklözd, csörtető embertípusa. An 
egészséges közvélemény mégis rátalált és oda 
állította a kisebbségi küzdelem élvonalába. 
Éveken keresztül képviselte a romániai magyar 
kisebbséget a bukaresti parlamentben. Ott lát-
tuk mindenütt esek ben a nehés időkben- Lan-
kadatlan szorgalommal és a legbecsületesebb 
Önzetlenséggel szolgálta fajtáját  a megpróbálta 
tások legkeményebb éveiben. 

Amikor 1940. augusztusában reánk virradt 
a magyar feltámadás  boldogsága, akkor László 
Deisöt ismét munkába Bsolitották. Mint Csik-
vármegye közigazgatási előadója működött a 
katonai köilgaigatás mellett. A katonai közigaz 
gatáB megszűnése után pedig kereBve sem lehe-
tett volna alkalmasabb embert találni a vár-
megye főispáni  méltóságába Dr. László D zsőnél. 

Elmondhatjuk, hogy Dr. LBBZIÓ DJZSŐ a 
székely ember egészséges, liszt* felfogását 
vitte bele a főispáni  székbe. Ugy töltötte be 
eat a nehéi tisztet, hogy an további megbecsü-
lést, tiszteletet eredményezett aráméra. 

Élete végéig közvetlen j^barát maradt. A 
stallum nem vette el as eszét, nem bontotta 
meg a mindenkor tiszta látását. Egyszerű azé 
kely testvére maradt annak a közösségnek, 
amelyből vétetett. AH ajtója nyitva volt minden 
Qgyea bajos embertársa siámára. Szeretete, 
támogató jÓBzlve mindenhová elért. Kedves, 
uri modora pedig valósággal gyógyító erő volt 
ebben a felvágásokra  olyan hajlatnoB világban. 

Ennek az életnek nem volt aemmi titkolni 
valója, olyan nyílt, olyan beoBületeB élet volt a 
Lásaló DaisAé, amely a légritkábbak bősé 
tartosik. Ennek a vármegyének székely népe 
jól ismerte ai életének minden lépését és össze-
forrt  vele. Jóban 6b rosBzban fogant  ei a barát 
a ág, amely annyi szeretettel ragaszkodással 
vette körül mint főispánt  ÓB olyan sok aggd 
dáaaal ügyelte betegségét. 

László Dessó osaknem utolsó leheletóig 
munkahelyén állott Ai egéss vármegye osstat-
laa együttérzéssel kieörte betegségét, amely 
hirtelea tragikua fordulatot  vett.ÓB elszólította 
ai élők sorából est a kiváló jó embert. 

Tenetéa rég nem okosott a köznek ekkora 
veutesóget mint a László Dazaőé. Megsiratjuk 
a ssiv legőszintébb fájdalmával,  mert meggyöső 
dósael láttak egy hosszú óleten keresztül, hogy 
igás ember volt, eredményes munkása fajának, 
aki osak hassnára volt a kOaössignek. 

A Jó lalea jutalmasia szeg est a saóp hass* 
•oa álatat. A mai asmiedók merítsen jópéldát 

ennek a mélyen járó életnek nemes egyssertt 
ségéből, fajáiszere*ő  áldosatoBBágából, amelyet 
olyan BÔ a* lábunk dolgozni anélkül, hogy 
vásárra vitte volna ennek a munkának saját. 

Buosuzzunk el Tőle azzal a tiasielmtel, 
amelyet megérdemelnek mgyogó emberi tulaj-
donságai éa nemzetének legnehezebb idejeben 
nyújtott önsetlen szolgálatai. 

A törvényhatóság és a tisztviselői kar as 
alábbi gyászjelentést adta ki: 

„Caik vármegye törvényhatósága és tisat-
viselő kara gyászbaborult szívvel tudatja, hogy 

Xifaaté  B m S As. 
Cilkvármagy* fâ.acinja 

1943 évi máro;us hó 14 én, 00 éves korában 
Kolozsváron elhunyt. 

Holttestét folyó  hó 18-án d. e. 10 óra 30 
perckor fogjuk  a gyergyószentmiklósi róm. kar. 
templomból örök nyugvó helyére elkísérni. 

Caikvárm<>gye ssékely közönsége és a vár-
megye tisztviselői kara megrendü t lélekkel áll 
szeretett fóiepánja  koporsója mellett. Gyászolja 
azt a férfit,  aki két évtizeden keresztül aggódó 
székely szeretettel áilt faja  szolgálatában B 
küzdött népe feltámadásáért,  eeután pedig oda-
adó szívvel, lankadatlan buzgalommal és aka-
rattal munkálkodott a szebb boldogabb magyar 
jövendőért. 

A lázas munka scivét felőrölte,  áldozata 
lett az örök ssékely sorsnak, küzdelemnek és 
élni akarásnak. 

Caik vármegye közönsége és tiastviselői kara 
szeretetteljes kegyelettel őrsi örök emlékét." 

Kormányzó Urunk szózata 
a levente ifjúsághoz. 

A Kormányzó Ur őfőméltósága  a magyar 
leventeifjusághoz  a nemzeti ünnep alkalmából 
at alábbi szózatot intézte: 

Mároiua 15 ike közel egy évszázad óta a 
fiatalságnak,  a megindulásnak, a fakadó  életnek 
as ünnepe. Az ma is. Mjgis most, amikor az 
ifjúsághoz  szólok első szavam nem a Tiétek, 
hanem azé a — sajnos — aok eser magyar 
életé, amely a hazáért, mint anjyiazor ezereves 
történetünkben, újra áldozatot hozott. Márciua 
16 én, amikor a nemzeti megújhodás, a nemzeti 
jövő áll gondolataink élén, szálljon minden 
BBereteiOnk, tiszteletünk éa elismerésünk azok 
felé,  akik már n«m élnek, vagy hadifogságban 
vannak, vsgy kórházi ágyon szenvednek itthon, 
vagy rokkantan kerültek haza. öle a mai idók 
nagy magyar kötelességteljesítői. Da minden 
pzere'etünk éa gondoskodásunk aioké is, akik 
apát, testvért,gyermeket, élettársat veBztettek el. 

Magyar Leventék 1 Aa ország egéas fiatal 
aága mellett elsősorban Tthozsátok ssólok, mert 
Reátok nagy feladat  vár. A mároiua 16 i ifjak 
helyébe kell Iipaetek. Nektek is ugyanolyan 
lelkesedéaael kell feiaorakosnotok  a nemset 
nagy ideáljai ÓB oMjai mellé. Ma Ti vagytok 
hasánk reménysége, a magyar jövő valóraváltói. 
Legyetek mindig méltók nagy őseitekhez, állit 
sátok ifjú  erőtöket épp oly lelkesedésael a hasa 
Bsoigálatába és teljesítsétek épp oly hiven kö-
telességeiteket. Törekedjetek mindig arra, hogy 
életetek példaadás legyen. Ti járjatok elől a 
valláserkölcsi életben, a becsületességben és a 
hűségben. Ssolgáljátok mindenekelőtt a nagy 
magyar eMokat, mert kivált Ilyen nehés idők-
ben kell hogy a nemet érdekel minden egyéni 
érdeket megelőssenek. 

A nemsetl élet egyik legfontosabb  alapja, 
a ftfyelem.  As Osssetartás, a belső rend fenn 

tartása, a belső front  ereje ma as orsiág szá-
mára a lét vagy nemlét kérdése. 

Szálljatok mindig keményen ssembe a tár-
sadatombontó törekvesekkel. Eaek rendsserint 
válogatás nélkül mindennel ssemben a tagadást 
hirdetik. Pedig meg as egészségea reformokat 
sem szabad, hogy a demagógia sajátítsa ki 
magának, mert as ssem elől teveszti as adott 
lehotósegeket, túlkiabálja as éssBserü jóakara-
tot és hattérbe ssoritja a komoly munkát. As 
ujitás is osak akkor lehet egéasséges, ha aa 
elet jóaan követelményeibe! simul. 

1848-ban mároius 16-ének lelkesedését 
nem lehetett valóra váltani. Ma ehhea minden 
rendelkezésünkre áll. Orsságunk független  ós 
önalió, meg van a törvény eiőiti teljes egyen-
lösegünic. Ha eseket megóriave egysegben, fe-
gyeimesetten, kéményén dolgoiva haladunk és 
megtartjuk erkölcsi tisztaságban orsságunkat, 
méltóak lessünk őseinkhez ea a ma magyar 
haaának saent áldozataihoz. 

Legyetek felkóssülve,  hogy ha ránk kö-
szönt a napautód, őai erővel aarjadjon aa ifjú 
magyarság ólete. 

Bízom a mai fiatal  magyar lelkek egéss-
aégea életerejaben, amely meghossa a aaebb 
jövőt. 

A kormány évfordulójára. 
Most egy esztendeje annak, hogy Kállay Miklós 

mint miniszterelnök ea a külügyi tárca miniaztere Irá-
nyítja a kormány munkáját. Bármilyen szempontból Is 
nezzdk aa eimutt év aiatl megtelt utat, megelégedéssel 
tö.ihetoez el minden magyart ennek az évnek esemé-
nyei As orezag minden egyede a maga kicsiny életé-
ben bó^eo lapassiainatja: mennyire nehéz körülmények 
tzakadiav erre az orazagra éa milyen nehez eredmé-
nyesen es aktívan tuielui a nehéz jegekot. Mennyivel 
lazább jelentkeznek ezen a nehóxaegek egy államnáa-
tartan onasi viazouylataloan. Mindenkinek tisztelettel 
kell elismernie azokat az eredményeket, amelyek az 
eimuit evbeu születtek a háborús viszonyok ellenere ls. 
O.yan alkoio munka foiyt  a magyar elet minden vo-
nalán, amely a nyugodt békeévek eredményeinek la 
bátran megfelemek. 

Mmdeai becsületes gondolkosással megértve, min-
den magyarnak eaak egyetlen köteleaaege van éa lehet 
ezzel a kormánnyal ebemben: ellamerni a munkáját és 
minden körülményék között menetelni katonáaan azon 
az uton, amit ezez aa idók es as ország jövendő bol-
djgabb éieie reminye kijelöl. Itt most senki se biral-
gaeeoo éa politizáljon. Mind a kei tenykedeB a nyugodt 
oekenek luxum lehel ciak. A politizálás minden időben 
kizarolag csak a hatalomra vaió csörteteB. 8 ami béke-
időkben csak „kisded jateknak" tzamlt, aa egy habo-
mban reaitvevó u^pcél, — amely haboru evaaáaadokra 
dönti el talan keaoubt sorsat — halaioa bün. Aa ellen-
zek jeleméiere azUkseg van ea volt, hogy egy állam 
politikai elete állandó egyensúlyban legyen és a fejtő-
dea meg ne álljon. U* azonban csak kisarólag „helyeslő 
éa tamogató aiienaei'-ra van sziiksag. Ugyanis minden 
gondolkodó magyar ember elhiheti, hogy a másik ma-
gyar, akt történetesen az élen ali, minden körülmények 
kösött fajtája  javát szolgálja büaeggel, szeretettel, leg-
jobb ludasa szerint. 

A mi vármegyénk életében a visszatérés óla hány-
szor volt már alkalmunk tapasztalni, hogy aa áilam-
vezeles mekkora szeretettel, segíteni akarással nyúlt 
elhanyagoltságunk felé.  Intéamenyek indultak meg, 
epitkezeeek fotynak,  hatalmas összegeket fordítanak  és 
fordítottak  az utak javitasára, illetőleg utak nyilasára. 

Ennyi becsületes jóazándék és még több praktikus 
eredmény láttán kövesse a nemzet legkisebb polgára 
a kormány példáját: keveset, sót talán semmit sem 
beszélni, ds annál többet tenni a főleg  maradéktalanul 
és Bsazszázalekoaan látni el a reá váró feladatokat. 
Ha mindenki becsületesen dolgozni fog  a maga kisebb 
vagy nagyobb muakahelyén, mint ahogyan a kormány 
teezl, akkor ezek a nehéz Idők a békésebb ós nyugod-
tabb élet érdekében meghozott áldozatoknak éa mun-
kának megfelelő  aa fognak  végétéről. O. M. 
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Észrevételek március 15-én. 
A magyar szabadsag Unaapa lea^Jlott. A jó latén 

ia ide tekintett. Gyönyörű napaütée virrad i reánk. A 
lelkek megtellek n tavaaa lendületével, a hazaflaaaág 
jóssaadekaval. 

Ami leasögeaai való, elaóaorban aa, bogy ea a 
város reg aem latolt ennyire magyaral megepiiett Ün-
nepet Minden ressieteben olyan volt, mini amilyent 
megalván öntudatos nemaeli eletünk. Kezdve a levente 
ifjiuag  nagyszerű neveleaenea, fegyelmesettségenek 
bemuialkoaaaatoi, a kdaonaeg marc mai lelkeaedeaén 
kérésziül, a beiybeu közepiakolák tfjusagának  a Viga-
dóban megtartón Unnepaegeig minden a megqjboda-
aonkat birdette. A daluukto. a beaaedig a legmfogas-
talanabb magunkratalálás érzett a műsorokon. 

Tartalmas március volt. tigeazen biatoa, nogy az 
ilyen Unnepaegek nyomán epui a magyar lelea ia. 
Megtelik biaakodasaai, az egymaabakapcaoiódaa nagy 
erkölcsi erejavei. Azokkal a tenyesOkkel, amelyekei 
ilyen nehéz, sorsdöntő Időkben nem lehet nélkülözni. 

Ünnepek utan vagyunk. Maradjon meg minden 
magyar emnernek a leikenen annyi, nogy a szabadsa-
gunkért minden áldozatra keazen együttes azaretciben, 
megbecaüieaben ea egyaegben kell maradjunk. A ma-
gyar marciuanak tartozunk ezzel. A nemzei ma inkább, 
mint valaha csak akkor remeinet jobb jövöi, ba egy 
gondolattal, egy akaraaaal varja az eaemenyeket Un-
nék a jegyében hinnünk kell egymaabau, vezetőinkben. 
Ne üljünk fel  az idegen hirverea öaazebolondiió, egy-
maarauaaitó tevekenyaegének. Legyünk okosan toaive-
rek, akik világosan laţjak, hogy a magyar jovó meg-
epiteaeoen a vliagoo aenki maara nem tamaaakodhs-
tunk mint a magunk erejére. 

» • 
* 

Megint láttuk. Ebben a városban ninca egy helyi-
ség, amely nagyobb kuiturália eaemenyek lebonyolítá-
sára aikelmaa. Csak ilyenkor tűnik ki, hogy milyen 
elesettek vagyunk. Ököiba azorui az einber keze, na 
arra gondol, hogy iu milliárdos vagyonok árnyékában 
odáig aem juthattunk el, hogy kulturális eletünnnea 
legalább sgy elfogaJaató  hajlékot emeljünk. A Viga-
dónak csúfolt  épületünk egyszerűen Bzagyen. tízinpada, 
terme kozveazeiy. Március 15-en lameteiten bebizonyo-
sodott, hogy a leguioiaé faiuueiy  Igenyelt aem elégít-
heti ki. A rendóraeg valóaaggai szolgalatot tenne a 
köznek, ha leaarna ezt a termet. Teaajk elkepzelnl, 
hogy mi történné ebben a szörnyű hambárbao egy 
azerencaétlebaeg eaetén. Halúsagi baavatkoaaa eaeteu 
a kenyazer taian ráinditana illeteseaeket arra, bogy a 
lebetőaégeken belül valami megoldaaokat keressenek. 

. . 
• 

A gimnázium és polgári leányiskola önképzökö* 
relnek együttes ünnepe mely nyomokat hagyoit ben 
nünk. Kimondhatjuk, bogy komoly, énekes mdaora a 
kisvárosi kereteket messze feluimulta.  Zaneszamai, 
énekegyütlesei fajsúlyos  tiszta ériekü magyar miive-
azeiet nyújtottak. Kár, bogy a Vigadó terme nagyoob 
tömegek befogadasara  nem alkalmas. Igy epen azoz a 
tömegek maradlak kívül, aklknez legnagyobo szükségé 
lenne az igazi magyar dal lélek- éa izieaneveló taníta-
ná». A marciUBl műsornak eat aa értekea reaaét Sar-
kad! zenetanár emberfeletti  munkájának köszönhetjük. 

» • 
• 

Altalános teltünésl kelteti a déluláoi hazafias 
program során egy negyedik polgáriam leányka ének-
száma. Hisszük, hogy a nevével még találkozni fogunk. 
Veress menasági szüietesü. Egeaaen meg-
lepő a hangjának szárnyaló ereje, tisstasága és köny-
nyedaége. Ennek a hangnak nem szabad elvessni. A 
magánjavak figyelmét  fel  kell hival erre a székely 
tehetségre és meg kell találni a módját, hogy meg-
telelő továbbképzést kapjon. 

Emlékezzünk a régiekről. 
Napilapok, folyóiratok,  fűzetek,  tannlmáayok, 

köayvek oly nagy ssámmal érkeznek, hogy sokasor 
nem elolvnsnl, de még kibontani is alig van idő. 

A sok oivasnlvaló közt Igen keveaet találunk a 
cslkl mielnkró, holott elég aokon voltak akik megér-
demelnék, hogy néha-néha pár aort aa ők emlékeiknek 
snenleijttnk. Brddy nagy püspökei: Haynald Lajos, 
Kovács Miklós, Fogarasy Miaály; acsiksomiyól fógtm-
Báainm Igaaga tol: lmeta P. Jazé, Bandi Vasul, id. Pal 
Gábor, Kasaay L >]os; a nagy aiapltványtlevók kozii 
Lukacs Mihály, Baiint Ignác, Bira Jailánna alb. Kiváló 
tanárok Adorján Imre, P. Darvaa Venanca. Nagy köa-
gaadaaaok Viios Mósas plabanoa, T. Nagy Imre. Nagy 
feaiómKvéeaek  Marton Ferenc, Nagy István, n ssent 
életű cslksomiyói P. Cslsaer Btes és még sokan voltak, 
akik baagé munkálkodásának kösatahetjttk, bogy aa 
ősök állal hátrahagyott tlaata, aaékely beflalleteeeeget, 
fajlajellegel,  vallásosságot nemezak megőrlalék, haaem 
fozeaoll  mirttkbsn palántállak ál aa utókorra ls. 

A példa vau éa lelkesít A mai kor Idősebb 
emberei még élénken emlékeabetnek a fentiek  nagy 
mankójára, de aa Ifjúság,  főleg  a faln  népe saját koa-
sége aattMttelról nem tud. 

A régi népi oktatás agylk blbá|a volt a aagyaoláa. 
Idegea majmoláa éa saját körayeaetéaek semmibevétele. 
Ha ml aam becsüljük meg aagyjalnkat, kl beeaMJe 
meg. Hődet kell találni arra, hogy aaon régi nagyok, 
akik életükben oly sokat alkottak és aklkaek oly so-
kat köaaöaketünk, oalékük örökre megmaradjon. Ma 
még meglakoló, ds késóbb a feledés  helyrehoahatallaa 
orkliosl kárt okossal. Si. II 

Budapesten Ezer Székely leány u e i k o M a a hűsöi sírját. 
Mároiua bó 14 én vazárnap délután salnpnmpas 

ősi viseletben vonult föl  az Erdélyi Kai. Nóssövetseg-
hes tartoaó budapesti Kaláka Laáaykór 1.000 tagja a 
Hősök terén és ünnepség keretében erdnyi havason 
nőit egysaerü fenyőből  hatalmas kozsorut helyeseti el 
a Névtelen Hősük sírján. 

Március 16 él ünnepelte as a leánylfjuság,  kik 
román klssbbsegi sorsban, Idegen saellemü iskolákban 
növekedtek föl,  kik magyar nemsetl műveltségei nem 
aaerenbetlek, kikben a magyar nemaetl öntudat nem 
mélyülhetett el. As Erdélyi Kat, Nósaövelség a múlt-
ban Igyekenetl a magyar nemsetl öntudsiol ébrentar-
tani, — a jelenben minden alkalmai felházánál  arra, 
bogy a masyar öntudatot mélyítse. Ezért ünnepelte 
külön Is a Kaláka Ifjúság  a Magyar 8 tabadság ünnepét. 

Az ünnepségen a Magyar Hlaaskegy eléneklése 
után Karda Ju la cslkaaentdamokoii leány a Nemaeli 
dalt, Bodor Mária kéadlaaentlélekl leány a Sióaatoi 
enevalta el, mindketten lelkesen, ssépen. Tamsa Ambrus 
O. F. M. tábori fóleikéss  gyönyörű besaédében arra 
hívta fel  a leányok flgyei  mel, hogy édea Magyar Ha-
aáok ma erős hitet, ragyogó tisztaságot, hűseget, hasa-
aaeretei, áldosatósságol, bósles magatartast fokozol-
tabban kíván a saókely, magyar leáaylfjnaáglól,  — kik-
től, mint jövendő édesanyáktól nagymertékben fdgg  a 
magyar jövő. A mindvégig lelkesedeasei hallgatott be-
aaéd után elhelyezték a kosaorut a Hősök slrjan. — A 
Himnuss elénekiésével sz ünnepség a nagy Rsgnum 
Marianumban fejeződött  be, ahol eaer aaékely leány-
aalv óaatnlén Imádkozott édea magyar H<aánkeri, 
Hőseinkért, győzelemért, a szebb magyar jövőért. 

Eladó 2 drb rahassekrény, Ssentlelek-
•toa 22. sz&m alatt. 

A finnek hőskölteménye: a Kalevala. 
Mircius 12-én mu'.l három éve, hogy a moszkv.i 

Bseraődéssel veget ért aa oroaa—finn  habira. Egy vliag 
ailoit bámulatlai eaaakl rokonunk, a kicsiny bős fián 
nép előtt, aki a történalembsn párjai ritkító bá.oraággal 
én halálmegvetéssel saállt aaemoe aa oroaa Óriással 
Nsm tudták legyóanl De a moBSkval bekeben basájá-
nak nebány értekea rozséról, mint: a karellal fóid 
saoros, aa ősi város Vllpuri, Hankö, a H «lasa-feiBziget 
egy raaae, a Finn-öböl par aaigete — kb. 45 »z;r km' 
ról le kelleti mondania. Amikor 1941. juu. 22 én ki 
robbant a német—orosz háború, a flţnek  újra fegy  vtri 
ragadlak elvaaaelt értekea területük es aaabadaagui 
vlassasaeraéBére. 8 aa a csodalatos eaemeny toriéul 
meg, bogy a kel rokon n6p, — a flau  és magyar — 
me yck kb. 3 eaer évvei eaaióii váltak el egymáaiol 
az uraimenti őshazából va.ó klköllösea Ideien — most 
együtt harcol, egy arcvonaion, ugyanaaon eilenseg, a 
rzabadaágiipró északi ram ellen. A héal tellez égess 
aoráfal  bizonyította be a fián  nep, amil a nemrég ná-
lunk járt finn  mlnissterelnök, L'nkomlea mondott: csak 
as a nep meiió a aaabadaagra, mely meg tud haiti 
érte. 

Aa a aevtaálea költemény, amely a finneket  nem 
aetl öntuditra ébreaatette, a ma 1B egyik főforrása  és 
táplálója a finn  nép hóai, aaabadaagaaeretó leikenek 
a Ktievala, a fiinek  nagy elbesaeíő költemenye, a 
világirodalomnak legkésőbbi, de aayagában legősibb 
nyomokat őraó naiv epoaaa. A cim jelenleae: Kale-
va!i- = K*lava földje,  vagyla: Finnoraaág. 

A költemény meséje igen szétágazó. Eisó réeZí 
a világ teremtéaéról ssól. As É; leánya leszáll s a 
teageren himbálódaik. Egy kacsa féssket  rak a térdén. 
A fésaek  felborul  a kiesik belőle a madár lojáaa, a 
világlojás, melynek eltöri darabjaiból támad a fold,  ég, 
ntp, ho.d, csillagok éa a felhők.  Hatsaáa év mnlva aa 
É j leányáiöl ssületlk Va.tánöjaen, aki bevegal a 
teremtés muak'áját: fdltaiaija  a tüaet, erdóiet Ültet, 
dalos madarakkal népesíti be a fá*»t,  virágokkal eke-
alti a meaókei, gabonat lermaaat. 0 eB öccse, I marí-
nén, a csodadolgokat miseió kovács, az epoaa főhősei. 
E pogány mltosaokon kívül a költemény tárgyát a to-
vábbiakban aaon kfladjlmak  tesslk, melyeket a főbóaök 
vívnak a vén varáaalóval: Ljublval, Pohjala (—L<pp-
fold)  úrnőjével éa a söiét Pobjala lakóival a „aaampo* 
nevű csodás malom blrtokasrl. A saampó egysaerre 
llaalei, Bét és pannl őröl, s mindenfele  |óietel, boldog-
ságot árasat. 11 ig ia aaeraik, a belőle áldás árad Ssuoml 
(F.onoraaag mezeire. Mijd betörnek Pobjaiába; Liuhll, 
aki elrejtette a napo; eB a holdat, a emiatt végtelen 
éj borúit Bauomlra — nagy harcikban iegyóalk és 
kéayaaerltik, begy kiadj t az elrejteti napol ea hóidat. 
Vájná nöjuen bevégenve feladatát,  viazzalér égi haaá-
jaba. A Kalevala törteneti magvát valózalnttleg aaon 
harcok képeaik, melyeket a fiinak  mai hazájukba 
vándorláankkor, aa őslakókkal vívlak. 

A Kalevala egyes lútók-baa (énekekben) élt a 
aép köaöit a csak a 19. sseaad elején gyűjtötte össae 
esekei aa éaekeket éa állította egybe belőlük a Kale-
valát Linarol Illés orvos, kóBŐbb helsinki egyetemi 
tanár. 1835. febr.  28-án ndia át oemsetének hosasu és 
fáradiágea  kutatómunkája eredményét. A kalandos 
lerméaselü Llanrot bekóborolta erdóa-lavas basáját, 
vénemberek emlékeiből, aa énekmondék ajkáról saedte 
össaa aa ősi kőltemeny réssieteit. 

Elsősorban felébreaalette  aa elsvédesedelt flan 
köaép- és felsőosstályban  a flan  nyelv uaratetót és a 
aemzsll öntudatot, maaodsor pedig aa egéss kulturvllág 
érdeklődését és elismerését rálrányiioila Síuomlra. 

Febr 28 a, a Kalevala napja, minden évben olynn 
neazsti ünnep Smomlbaa, mlat náluak március 15-lke. 

a. v. 

i I p a r o s í t a n i k e l l E r d é l y t . 
Igen figyelemreméltó  előad aat tartolt a Magyar 

Mérnök- és Épttósaegyesülel kolozsvári csoportjának 
vitaeBtélyén Balázs Ernő mérnök. Mar magát ezt a 
tényt örömmel kell regisztrálni, mert tudományos éle-
tünknek decentralizálása éa a mérnökök érdeklődési 
körének az erdélyi problémák felé  irányítása közérdekű. 
Még nagyobb figyelmet  érdemel azonban ebben a ao-
rozatban Siolnoky Gyulának, a Magyar Acélárugyár 
kolozsvári gyárigazgatójauak előadása. 

A gazdasági életet különösen érdekli bzolnoky 
Gyulának alábbi ctoportosilása. 0 ugyanis konkretizálta 
Erdaly iparoallásának tervéi. A fahulladék  feldolgozá-
sával kapcsolatbao. Dédán celiulózegyár létesitesét 
sürgette, amelynél a Maros vizierejét használnák fel. 
Mielőbb ol kell kéaziteni ennek a cellulóz agyárnak az 
üzleti és üzemi terveit, annyival Inkább, mert a gyár 
felszerelése  biztosítva van, hlszsn a nagykárolyi, resz-
ban leszerelt celiulózegyár berendezasi tárgyai felhasz-
nálhatok. Ugyancsak készen áll Kolozavárott egy hat-
emeletes ceiiulóze piriikörpörkölőkemencs ia. Tehát 00 
Bzázalaka meg van a Bzükseges gyári felazereléanek. 

DéB mellett, Déaaknán kellene felállítani  a Bzóda 
gyárat, amellyel elérőén1, hogy külföldre  nem adnánk 
pénzt ezért a cikkért, üveggyáraink éa azappangyáraink 
szükséglete fedezve  lenne. 

A földgazzai  kapcaoiatben ugyancsak érdekes el-
képzeleaei vannak Szoinoky Gyulanak, aki megjelölte, 
hogy Erdély milyen vidékein lendülne nagyra a valial-
kozis éB gyáraiapiláa. Ezzel kapcsolatban a téglaipar 
fejleaztéae  ia aztlkBégea, anuyival is inkább, mivel a 
viaszaiért Erdélyben ü—7 helyi jellegű téglagyár van 
éa ezek az ottani szükségletét aam tudják ellátni. A 
meglévő gyárak kapacitasának ni emelése éa ujabb 
téglagyárak alapításának támogatása hatósági faladat  is. 

Részletesen fejtegette  még Szolnoky Gyula a BÍB-
kelyí'ildjn felállítandó  üveggyárat. Végül az előadó az 
erdelyi fürdók  modernizálását kívánta es eaen a téren 
teljea programot ismertetett. 

Egy év alatt meg lehetne oldani ezeket a fel-
adatokat és amtnnyiben a kormányzat és a magan-
gazdalkodáa fenti  alapításokat befejeate,  nagy lépés 
történt Erdaly iparoeltaaa terén. 

• » 
» 

A fenti  előadások eriékes kezdeményez izekre 
bivják fel  a figyelmet.  Mindenesetre érdekes megfigyelni, 
hogy a legkomolyabb azandakok ia meg mindig a nem-
zeiiaegi videkeiokeí réaze sitik előnyben az iparosltas 
teren Mién kellene eppen Didan létesíteni a celluloze-
gyárat. amikor a Székelyföldnek  magyarabb lakta ré-
szein Caik megyeben ia meg vannak ez adottságok. 
Beszeigetéseinket óa terveinket igyekezzünk mindig 
annak a gondolatnak jegyében lefoiytatnl,  hogy a múlt-
nak Bok megbocsáihataiian bűnét kell ennek a nem-
zedéknek jóvátenni. Nem újság az, hogy a múltban 
szívesebben karolták fui  a nemzetiségi videkeinket. 
Kúlonöds-n a megszállás idejen határozott irányelv volt 
a magyarlakta részek leszegényiiéae. E<en n terén 
alapos munkái vegeztek. Nezsük csak meg, ami Erdéiy 
földjen  szövőgyár, poaztóüzem, papírgyár, légiagyar, 
celiuiozegyar stb. vállalkozás élt, az mind a nemzeti-
ségeink eiónyoi szolgálta. Vigyázzunk ezekre a jövő-
ben. Lsgalabb a terveinket ugy dolgozzuk kl, bogy a 
jövőbe vetett bitünket ne veszitaük el. 

Elhanyagolt törökségünk. 
Irti: pókakeresztnrl 4a csikaigntiiorol Székely OyArgy. 
Micden nép, mlg kialakult, nagyfokú  kevcradaaen 

ment kereaatül. Bői a lagiöbb nép Keveredésekből jőlt 
latre. Kísiudomaau, hogy a magyar faj  ia a flanagor 
ea töröa (turs) népek keveredeaeből jött létre as egy-
kori MIOIIB és Kazárla vldákan. A mag ugyan flinugor 
volt, ds törők fóidre  hullva olt növekedeti. Ugyanla a 
.msgyer" töras mi tor aa oaogurok hatása aia került, 
aaövetsagra lépett hal törők törsszsel. Bői Inkább nz 
uralmuk alá ju.otl; mégis néhány evllaed aiatl öaase-
keveredlek és a hat török töras la átvette a „magyar" 
törzs nyelvét. Ijy alakult kl a hét magyar toraa, mely 
aztán Biolközban Árpádot megválasztotta. A keveredsz 
Igen egységes volt. A békés haláaa-vadáas .magyer* 
larss harciassá vált a hal lőrök töras hatása alatt. 
DJ higgadtabb is lett viszont a „megyer" töraazsel való 
keveredas foiyián  ea a hal töras. Mtl szóitnciünkben 
csakis ae alapaaavak flinufor  eredaiüak, de a maga-
sabb müveltaéget j slentó asavalak majdnem mind török 
eredatüek. A mai magyar ember paslblkuna ls Inkább 
törökös. 8 langvinlkus, kissé fatalista,  élcalód), veaaéiyl-
kedveiő, vendégszerető éa tárgyilagos. U ig s amialt a 
pár flinugor  aiapssó mlalt salveaebben hasoallthataak 
oennűnket össae a primitiv .vogul—ozstják testvérek-
kei", akiknek halvérü csendes tunyaaágával a magyar 
faj  vajmi kevés hasonlatosságot mnlat. á mai Magyar-
orsaág területén a tlezia törők (lurk-huo) vért legjobban 
a Bsekelység órlile meg. Asérl elsősorban nekünk kS-
teleaségüak a magyarság eme legértékesebb vérelemére 
a figyelmet  felhívni.  Ds a kuaok, göcsejiek, palócok ée 
egres Vaa—Sopron megyei besseayó eredetű magyarok 
ia aat blaonyiiják, hogy nemaeli tradldókat és saiá-
tosBágokat eaek a vidékek őrlslék meg legjobbaa. 

A magyar nemset már régóta egységes, amelyet 
igy lehetne jellemezni: flinugor.  nyel vet beaaéló törtköa 
(iun) paalhlkumu nép. Dalaink, motívumaink, Jórésat 
antropológiai alkatúak la est blaonyllja. 

A .Boakuri" dmü ankarai lap la lelkesaa emlé-
kesetl meg a török-magyar vérrokoaságróL Haag-
aulyosla, hogy a 40 milliós török fajn  népek Viadl-
vosaioktól egéss aa Adriáig élnek. As ujsbb ludoaáay 
a japánokat is a török faja  aépakkol hoaaa kapoaolatba 
Niaez alt sségyelalak tehát a valük való rVtoMágs' 



IS Mám. C S Í K I L A P O K S-ik «Ital 

A hsrc érről fz  lé jslt ntézek koaUl a legeml'.tesi -
méltóbb • német véderő főpsrarcmokzág  vssérnap! 
kttlöaJelMléae: a déli hadseregcsoport többhntea bnrc-
ban aa ellenséget a Donec fo>yén  ' u' vetette vlt.- z > na 
körülkerítés ntán Cbarkov ráront  teljesen megiitil-
totta aa ellenségtől- A Tárodba bekerített föröaök  em-
ber és aayagvesstesége mlndsn képeeletet fclülmu  éan 
nagy arányú. 

ChMkev városának kiterjedt területét 8 nap alatt 
megtlsslitonák » Baétvert ssovjetkötelékek maradvá-
nyaid1. A váróit március 11-én a déli- órákban délről 
ia délkeletről an 88 kötelékek foglalták  el éa a bolse-
vistáknak arra Irányn'ó kísérlete, hogy második Bilalln-
grádol ctlaájinak belőle, meghlniult. A bolsevisták 
kétségbeesett kísérletet tettek arra, bogy máa szaka 
saokról gyorsan tartalékokat vonlanak el és Igy a dé l 
szárnyon a n'mat támadó hadműveletek lendületéi 
megtörjék ée eszel Sztálin pararcsát, a ném«t elóre-
itrésl minden áron megártani, teljesítsék. Bs a bo'se-
vlsta kísérlet aa égess voaa'oa mlcdenütt megblusult 
A bolsevistáknak aulyos vér- és anyagvesa-oséggel kel-
lett volna tapasatalnlok, hogy még a hircájs&lilag 
körülhatárolt állásokbea Bem, annál kevéBbé a nagyobb 
hadműveleti térségben. nem tndják meghiúsítani a né-
met kesdsmónyeaést. A német cs> pslok a déli taároyon 
áppanngv, mint akel etl arcvonal más pontjela Is, min-
denütt ssétverték as arcvonal mögötti azovjetierület' ken 
magágyéit eaovjetcsapatmoadulatok miatt már napok 
óta várt ellentámadásokat, sőt ensek következtében a 
német hadmüvalelak csak még erőteljesebbekké vállak 

A német vesetés kötelókelaek harci erejére támasa-
kodva a keleti arcvonal mlnd°n asakazaán a helyzet 
kizárólagos ura. A német csapatokat a lakosság, amelyet 
a bolsevisták aehás kényssermuokára osztottak be, 
Aiz nte örömmel köszöntötte. Még a tlsatozató hadmű-
veletek alatt a német támadt hadmoadu atok nem 
caökkenő Iramban fo  ytetódtak angárrserllen dóikelntr-, 
pszskkeletre és éasaknyugat fel*,  ugy a Dioec köa«pó 
állásait, valamint Charkov éssakke'etl es északnyugati 
tarilletelt és vasutvonhli it giois>n elérték. A bolBnvlB-
ták vasárnap a Bj^Igorodtól r iu ja ' ra fnkvő  térB'ggel 
HiomBzédoa arcvonaissakassokról ód*vont tx-gádtsrtalé-
kokkal és 60 páncélos támogatásá-al megkísérelték a 
német támadó <k saárnyát áttörni. 11 g mielőtt a bolse-
visták a sártengerré vált utakon végrehajtott párcMos 
felvoBniás  u án végre csoportosu'haltak volna, nemet 
pár célos vadásB*aáaadok már megtérne dták őket. A 
páncélos "adászok 14 szovjet harckoclt m«gsemmlsl-
tettsk és sokat mosgásképtelenné tettek. Roham öve-
gek és a páacVos vadászok olyan nagy csapást mértek 
a bo sevista páac-loa kötéléire, hogy a páncélos csata 
vágón 44 sao-jstharckocsl füstölgő  romja nmadt c 
csatatéren. Gora námel csnpatok utolérték a menekülő 
ssovjet gyalogsági kötelékeket éa aa u'ánnk Jövő né-
met gránátosokkal együtt as ellenségnek sul'oa vesz-
teséget okostak emberben ia hadianyagban. B harcok-
ban dsss'B'n egv teljes páncMos *sovla<h>doestá yt és 
legalább 8 ssovjet lövéssaáfz'óaljat  felmorzsoltak.  — 
Kurszktól éssaknyngaira éa ntugatra a bolsevista köte. 
lékek támadáaalt su'yoa veszteségeket okoz'a vl'Bzv 
verték. Bsek a bolsevista kötelékek, már különböző 
összetételükből la láthatólag saBkaógből bevetett marad-
váaycaspstokból álltak. 

A Dinec-kanyarbar Cesrko<tói dé keletre a mélyen 
tagozva e őiyomn'ó német pátcélos töleléWk nagyobt 
ssovjat támadó csoportokat vontak el öasaeköitetrselk-
lől. Eteknek a ssnole'c oportokaak megsemmisítése 
folyamatban  van. Magáll*pl<haló, hogy a Donec és 
b|elgorodl tér kösöt. f*kvő  ks'csálláfok  és ÖSSMB fon-
tos kSslekedésI utak n*mnt késen vannak Einek a 
aémel eredménynek klhetássl még nem tekinthetők ál. 
d« mlndeneaetre aat Jelentik, hogy a bolsevista csapa-
tok a délebbre fekvő  szomszédos arcvontlsasktezokon, 
a Dante Maóprő folyásánál  és a Mu<nál. valamint a 
kubánl hídfőnél  teljes mértékben vede'embsn kényaze-
rlllnek maradni annál Inkább, mert as utóbbi napokban 
ujabb csapaterőalttaeket kellett a cbarkovi területre 
küldeniük. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

KIÓKOK: Cslkaaereda, Qyergyósasntmlkló», Z"ah. 

LBANYINTBZBTE: BiHácysom'yM T «karékpánstár rt. 

BETBTBKKT legaliardtfbb  kamatesésre elfogad. 

VÁLTÓ KÖLCSÖNÖK BT f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁSOKAT aa orsaág bármely pl«cára eszközöl. 
— — í Z 

Egyes mftssakl  képzettségű személyek 
b e j e l e n t é s i k A t e l e s e t t a é g é r ö l . 

A m. Wr. mlnlnsterlum 880-1948 « rendeletévé 
elrendelte, hogy a magyar állam területén leké egyes 
mBaaakl képaettaágü snemélyek a rendeletben megnata-
resott adataikat jelentsék be. 

Bejelentési kileleaettség alá esnek: 
aa lilUBirtaiiik. a felsőiparizkolát,  felső  épliő-

lpsriskelátV Ipari Hnéptskolál és a bndspestl m. klr. 

áll. mechanikai és elektromotlprrl azaklskola felső 
Ugosatát végaettat; 

azok, akik valamely említett képzeita«ggel leg-
alább ozyen'ó mflsüríVj  képzettséget kü földön,  vtgy s 
Migy»r Sient Koronához vüsascsatolt tfrületen  sz Ide-
gen főhatalom  ide|én Faieatek; 

nzok, akiknek külföldi  műegyetemen Bzoraett ok-
'evelét MtgysrorszáRon nem honosították, at úgyneve-
zett csonka műegyetemi végsettségü személyek. 

(As adatsao'gáltatáal köt"i»aetiBé? sasbatos meg-
határozáaát as alábbi 880-1948 II. B. az. r. 2. § -a 
tartalmazza.) 

Figyelem! Nana »snk a 880—1948. 11. E sz. 
rendelettel elrendelt bejelentési kötelesettaég alá: 

aaok a személyek, akik a fent  felsorolt  ezakk'p-
•ettvégek valamelyikével rendelkeznek éz eaenfelül 
m raHkl c'm használatra jogosultat; ezeknek » sa»-
mé'yftknek  ad-itssolgá'tatását a 18 000-1941. Ip. M. 
rendelet ssabályoiaa. 

Azok a személyek, akik valamely fent  felsorolt 
szakképzettségen felül  tudományegyetemen szerzett 
vegyéazi képzettséggel ll randelk'aiek; ns^nek a 
szemelyetnek adatszolgáltatáséi a 870—1948. M. B sz. 
rendelet szabályozza. 

A bejelentén céljára aa Iparügyi miniszter által 
elkészíttetett nyilvánítr ázl lvtt I f i  hasanálnl. 

A bejolr,cté^hez izükaéges nyomtatványokkal az 
Iparügyi mlolHaler látja el a budcp-Btl korületl elől-
lárókat, a tobbl törvényhntóségi jogú város cs a me-
gvet városok polgármesterek, B Járási fflsaolgabirákat, 
valamint a kereftkedelvl  éa Ipsrltamarákat. 

A bejelentési eyomtairányokat FZ emll'ett ható-
ságok vagy kereskede ml ÓB Iparkamarák egvltétől még 
oly ldőb>n kell besssresnl ÓB pos'á'» adni; hogv a 
Mtö'töt* ny|ivánt*rtésl Iv aa Iparügyi írlnlszterhez leg-
később március bó 27-ón megerkezhessék. 

A bejelentési kötvlesetteégükel egyáltalán nem, 
vagy cink elkésve teljesítőkkel szanben a r"nde'et 
háboruben hst hénsp'g terjedhető elzárás büntetést 
ál'aplt nii>ir. 

te 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, VAS&oyagbeníDdezépét legmagaaalibso *ÍBÍ-

rolom o»ab nagyban 

UIHO ANDHAÖ 
Balatooszentgydrgy 

A béke utjai. 
3 A remény. 

A bünöa fél  Istentől, szerotne kibékülui, csak 
nem tudja a módját, hogy inlképen. Az Ó 'ZÖvetség 
m nd tele van a baké kísérleteivel, megpróbáltak ak-
kor minden elképze hstő einbirrt tervet, hogy Istentől 
kiengesztelést nyerjeaek, de mind hiába. Az akkori 
embernek nem volt önbizalma, bogy törekvés* sikerrel 
jar, terve megvalósul, fáradozása  eredménnyel jár. 
Nem volt biztos támpontja, hol lábit megvette volna, 
aiős kéz, melybe be efogódzkodhatott  volna, mikor faj 
felett  az ég beborult s laba alatt a tal-ij megingott. 
Még a fuldoklónak  is kell egy deszkadtrab s meg-
menths'.i életét. A szalmaszálba in belukitpaszkodik, 
habar gyenge a törékeny. A vetkes lóink elveszíti Is-
tent, mert eltávolódoii Tőle. Krisztus előtti emb rekben 
hiányzott az erős akarat, mert nem mertek Istentől 
békflt  remélni, mivel mint hatalmas, bosszúálló, büntető, 
erős Urat láttak, tiszteltek benne. Csak egy-két kive-
teles égvén lelke volt oly kiváltságos, hogy a szigorú 
hangú Urban felfed-tzte  a szerető, gyöngéd Atyát, kl 
nem azért büntet, mert baragazlk c-upán, hanem főleg 
mert Bs«ret. Iiten nem örül a bünöa veaztén, banem 
javulását akarja. 

Igy áll elénk a jóságos lélek, a béketűrő Jób, ki 
nagy m'gpróbáltatásal közepette teljes megg) őződéssel 
hirdette: „Még ba megö'sz Is Uram, m<g akkor is 
minden jót remanylek tóud." M g ÍB nyerte Isientől 
bamaroBBn az egészséget, családi boldogságot és békét. 
Azóta az Uj'zövetségben ia J >b megmaradt követendő 
példaképül. Jézus is ezt a reményt akarta megszilár-
dítani az emberekben, mikor feltamadasa  után hangoz-
tatta: „Ne fé  jelek, bízzatok, én mHggyóztem a vuagot. 
Bitessóg nektek I" Mert fdldi  életéoen határozottan 
leaaögezte aa ő programmját: „Nem akarom a világot 
elitélnl, hanem üdvcz tenl." 

Ha a büoömek van egy kis halvány reménye, 
bogy kibékülhet Istennel, ez bátorságot, erőt kölcsönös 
neki, megkezdi a keresztül viczi szándékát. A remeny 
ver hidat ég és föld  közé, hogy rajta az emoer Isten-
hez eijusson; a remény szlgooya menti meg a nagy 
vetkeB-ket a kétségbeeséstől a adja viBBsa a testi és 
lelki életet, teremti meg a külső s belső bókéi. 

A mai ember is taou jon meg remélni, próbálja 
Jóbbal mondogatni: ha felettűnk  dübörög az ég a 
bombázó repülőktől; ha alattunk Inog a föld  az ágyuk 
dörejetői; ha megölaa is Uram, akkor ia remélek Ben-
ned. Aki reméli, hogy Isten tud segíteni a világon s 
fog  segíteni Is; aki reméli, bogy Isten egyedül a béke 
Ura, az mi'gter, bünöa eletét elhagyja, csakhogy me 
gint Atyja köze'ébe kerülhessen. Ahol Isten, ott a pók 
haló ls erős kővár. Körőti  L»joa 

Keresünk aionnall belépésre egy JómegJelanéaü mami-
roió és pedtkür, ugyaalnten egv ffirdí«nit  la. 

„Dóra" fflrdö,  Oalknera4a. 

Egy dada és egy szakácsnő felvétetik. 
Ajanlatokat Usdtesi igény megjeiőlésevei 
a balánbányai Napközi O t h o n címére 
kOldendftk. i - a 

A Ca. T. 1948 mároina S9-*d (hStfén)  u t i 8 Arakor 
a Rereakedil Kor helyaigében évi tláatojlto kSacylUéaát 
tartja, melyre Táróinak aportkedvatö tánadalmát 
Sgye^fllet  vaietóaég^ balttraU» «uratetta —ghlyja. 

" " K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Tekerőpatak  ünnepe. 

Ünneplőbe öltözött a falu  én nepe március 14-én, 
amikor a téli gasdasági tanfolyam  negyvenhárom hall-
gatójának a vizsgája volt. 

A hallgatók katonás rendben á nép'sorfela  köaött 
vonultak hálaadó ssent miBére. Innen p«dlg az Iskola 
nagytermébe vlssgáre, ahoi több mint 260 ember sso-
rongoit. 

At ünnepély a Magyar Hisaekegy gyei kezdődött, 
utána Biiiut Pál gyergyószentmlklóBÍ gazdasági Iskolai 
igazgató, a tanfolyam  vesetője besaámolt a tanfolyam 
beszerveaésérői óa annak lefolyáaáról,  valamint a ta-
nulók-hallgatók komoly igyekenetéról és munkájáról. 
Kasán Imre m. klr. gasdasagl felügyelő,  miniszteri 
vis«g*biiioB UdvöBÖlle-a hallgatókat éa a nagyaaámu 
kösonseget a hangsn'yozla aa Ilyen tanfolyamok  fel-
mérhetetlen nagy fontosaágát  éa hasznát, azt a nagy 
köaöBSégl éraézt, amikor aa Idős hatvan éves .nagy 
íBzds" beül eBta a saük kicsi lakolai psdba a aaegény 
flital  busz éves legénnyel, aa Iparoa legénnyel, aki 
munkáját oit hagyj« s gasdálkodáBt tanul, bogy a föld-
tői Bcha el ne Btukadjon. K -rte a hallgatókat, hogy 
vizsgájukat a nagystámu közönség nem bírálni akarja, 
hanem taanlnl szeretne abból, épen ezért feleleteik 
legyenek nyuiod'ak áa oktatók. 

Amíg  'Oh alszik 
i Darmol íolgojik Éjjeli nyugalmit n«m 
ia»arja ét mégis estélól raggelra 161 
é« biztosan hat. Fájdalom nélkül halt 
konnyu és laljes ürüláit idázalö. Elért 
kellemes halá&u _ m • . i * s i a 
hashajiósrer a Y I - * 

Ei kui.tn Kocán Inre vtaagablstos üdvosöll* a 
tanfolyam  ielk?s előadóit: Bilnt Pal gazd. Isk. igaa-
gatót, Dr. FJiöp Józs'f  m. klr. állategesasógOgyl fő-
vinácHOBt. Dr M inon András ügyvedet, D. Hochman 
Sándor orvost es Horváth Imre tanítót éa megnyitotta 
a vlBBgát. 

A vltBgán a hallgatók a sok tantárgyból a leg-
szebb feleleteket  ad ák, látssott, hogy komolyan tamd-
tak, komolyan éretnek és a tanultakat aa éleiben meg 
h fo^jik'valósítani.  A hallgató kösönaég csakugyan 
lnnu t <t hallottakból, hosssasan, meleg sseretetlel és 
tspjsal ücnBpelte öreg és fiatal  tanuló gasdált s |eles 
vizsgaeredményt szavazóit nekik. 

A tanfolyam  önképző gazdakörének dlssgyülóeót 
Aaíal J6zi"f  gazdakört elnök nyitotta meg, ezt kivette 
Bsn?d -k Smdor ezabadelőadása a krumpIliermeZBlés-
ról, sau tán Ho'tár Jtnos szavata Sajó Sindor: „Ma-
gyar ének 1919 ben" c. költeményei, sorban köveiken-
•»k F irtás F renc szabad ílőadua a báránynevelésről, 
T)dor Ferenc asavalta Qyalial Domokos: Ssántó-velö 
Imadüága c. költeményei; Mj'oar Ssodor BBabad«lő-
adása a lentermelésrő ; B » lnt B mdor saavalata: Üze-
net Erdélyből. Anal Jiassf  eiőidáaa a calkótenyesa-
tésról; vitakérdés: .Mikepen fo  tolhatjuk tejtermeló-
ittnk^t" címmel, melyhez több mint lla hailgató BBÓlott 
hozzá Igen értek s es tanulságoa megjegyaesével. 

Esekután Koaán Inre vlsBgablaios klosatotta a 
jntalomkörryvekat, bizonyítványokat, feliüste  az tzüzt-
kalása Jelvmv^ket és kesfogassal  eattstkalássos gaa-
dává avatott 48 hallgatói. 

Tamás L mard gyercyóssentmlklósl klagasda mln-
dso ette gy»iog járt at Tezerópatakra tanulni — há-
lásan kösaönte tekerőpatak! tanniótársalnak, hogy sal-
vesen fogadták  őt. 

Török TamáB, a gyergyósssntmlklÓBl eaűstkalá-
izoa gazdák Bseretetet, lamogaUBát es üdvöslelét tol-
mtcsolta. 

B írnát Ferenc lendületes szavakkal búcsúzott a 
unfo  yamtó). kÖBzSntötta a vizsgabiztost, kössönetet 
mondott a kormánvaatnak. hogy tanfolyamot  adott 
aekUk, kösaönte Bulnt Pilnak és előadótársainak 
iBgyBs rü nemzetmentő és segítő munkájukat. 

Felcser Miklós falnmuikáa,  jóakaratú papja nagy 
s'ragadiatáaBBi beszélt a tanfolyam  sikeréről ea Jelen-
tőségéről s bálával Bdózoit hallgatóknak, vesetőkaek 
ós a nxgysaámu közönaógnek. 

Z krÓBzavalbau Kozán Imre vlzsgabiatos arra kérte 
az eaüaikalásaos gaadákat, hogy ezután kea a kézben 
dolgozzanak, segluég egymást, ludasukat ne rejtsék 
véka alá, adják át másoknak Is, hogy Igy ssegény— 
gazdag, kiest— nagy belekapcsolódják a nagy építő 
rcuikába, melyre most oly nagy asükaég van s amely 
munka segítője lesz a dicsőséges gyóselem kivívásá-
nak óa a nagy keresstény Magyarorsaág megterem-
tésének. 

A szép, feledhetetlen  ünnep és vizsga a Himnusz 
slénekléaével ért véget, mely után bo dog saeretettei, 
testvériséggel köBaöntö>ték egymást előadok, hallgatók, 
vasetók és a jelen volt nagyaaámn köaönaóg. 

B nemes mnnka és siker után hlsssűk, hogy Te-
ksrőpatakon egy ssebb, jobb élet fog  meglndoml, est 
gorte a falu  darák gBZdaJa éz volt vesetője, aa öreg 
Bincze Ágoston, akinek eses a tanfolyamon  három lla 
mglt a már regen e'hagvott lako'al p dákban. 

P 1 _ J X . 1 Uíletbarundezéa áruval együtt, 
A - « l a U U « j oiaibaiom, 1 cserépkályha és 

küiönftozö  bútorok. Cím a kiadóban, i—i 

Borbély iparra egy tanulót keresek. 
Q o n d o a V i k t o r , O a i k n é p v l i . s - s 
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Csíkszereda m. város közgyűléséből. 
Cslkssereda megyei v&ros 1943. március 

19-én közgyűlést tartott. Szász 0 . Gerő polgár-
mester megnyitójában kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg Lis i ló Dassö dr. főispán  halá-
láról, méltatta azokat as érdemeket, amelyek-
ben olyan gasdag volt as elhunyt főispán  élete. 

A képviselőtestület ezután tárgyalta Csik-
somlyó és Caiktaplooi községek Csíkszereda 
városhoz való oaatolásának feltételeit  s azokat 
egyhangúan elfogadta.  — Elfogadtatott  a osik-
sseredai méntelep tervpályázatára beérkezett 
pályamüvek elbírálásának Ugye. A tanács tudo-
másul vette, hogy a beérkezett pályamüvek 
kOiül az első dijat Toldy esztergomi építész-
mérnök nyerte meg, akinek munkája leginkább 
iedte a székely formákat.  Elhatároztatott, hogy 
Toldy mérnöknek megbisást ad az építkezés 
kivitelezésére irányuló kiírások elkészítésére. 

A tanács ugy határozott, hogy a helybeli 
közbirtokosság székházának első részét bérbe-
vesai Levente-otthon céljaira. — Az államépi-
tésseti hivatal a várostól megfelelő  telket kér, 
hogy aaon iiivatali székházat epithessen. A vá 
ros erre a célra 600 négyszögöl telket, ajánl 
fel  a Szentlélek utcában a Nagy István-féle 
telek mögött. 

A rakottyási erdő 5. számú vágterülete 
faanyagának  eladására több ajánlat érkezett 
be. Eladásra kerül 7.333 m* fenyőfa.  A beér 
kezett ajánlatok közül a rakottyási gyár mellett 
fekvő  Kimner és Tu schek c g 29 pengő 50 
filléres  alapárával, mint legtöbbet igerő kap a 
meg a kitermelést. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Figyelem I Ssent Ferenc Világi Rindje a 

„Hírnök" 40 eves jubileumét városunkban ia meg-
ünnepll. Ai ünnepélyt márc. 28-áu vasarcap délután 
6 órei kezdettel, a polgári leeoyiabola nagytermében 
tartja meg. — Városunk közönségének ti/yelmot előre 
felhívjuk  e nívós mttsoroa ünnepslyr?. 

— Falomnnka. Aa Enks tovább folytatja  a 
vármegyében megkeadett nagy-rlékll faiutruokáját.— 
Mluláa a felesiki  köaaégekbt.n bif^jeród'  tt egy-egy 
elóadáseoroaat, mu t hóten aa a csíki községekre ke-
rült a sor. A mull vaaárnsp C.isaaentkiráiy. Slent-
imre, Szentalmon. Verebes, Csalópaeg, Tuscádnjfalu, 
Tusnád ée Tunádfürdőt  keresték fel  az elóadok. 

— Székely pap a vltéaok sorában. Március 
9-éa avatta vlteasé Mihály Lajn* rém. kat. plébánost 
Vlléa Qaál Ernó ur Saékelyudvarhelyen a Varmegye 
klatermebea. Viléai avatásán a vármegye köalg»agetáBi, 
laaBgyl és egyháai eióke óaége As veaetóaege, aom-
különben paptáraal vettek rdaat. Plébános aa elmúlt 
világháborúban több katonai kllüatetiae mell6 a Fe-
renca Jóasef  Lovagrend kérészijét la kapta. A viteti 
avatásén elhaagaott beaaédek végén Vltt-a Mihály La-
joa p'ebánoa könnyekig megindító betz-'daben vázolta 
a mult éa jelen kftzdelmeB  nemaetl éleiét éa rámuta-
tott KrlssiuB saelleméiól álltatott toráni fej  saebb és 
boldogabb életére. 

— Ujabb vöröskorosatos ápolónők vlss-
gáatak. A caikmsgyel vörösker^aat Dr. Ábrahám Ji-
asefné  elnökletével tervsaerüen végzi köulesaegaserO 
nemaetvédelml munkáját. Mindenre falkéssblve  foylk 
aa ápolónői klképséB. Lígu.óbb ujabb harminc önkén-
tes ápolónó vlnsgáaott le március 18 án Cilksaer.'dá-
ban, akik hathetes lanfo'yamot  vegeatek el. A mult 
szombatén megtartott vtaagát Ünnepélyes keretek kö-
aött folytatták  le a vároabása dísztermében a katonai 
éa polgéri batéaágok Jelen-étében. Vlasgáatató orvotok 
voltak Dr. Vitályos Gáza aebésaféorvoa,  Dr É ibes 
Bodra vareal orvos, Dr. B illó J mos Járást ilsatlorvoa, 
Dr. Biékely Oynla belgyógyáaa főorvos.  — A vizsgásé 
önkéntes ápo ónók nsgy felkészültségről  saámoltak be 
éa valamennyien oklevelet nytrlfk.  Jól esik látni, 
hogy a magyar nő megérti aa Idők aaavát éa egéss 
mnakakéaaségévei olt áll a háborn saolgálatában. — 
Eanek Igy Is kell lennie. As oktalan ssórakoaáa helyeit 
el kell foglalni  a nőnek ia aaokat a munkahelyeket, 
amelyekan a totális bábom as ersnág minden polgárá-
tól a tehetsége legjavát várja. 

— Axuj osttilytorijátikbo*  rendeljen  oiztily-
eortjegyet  Lengyel Oibor fieliruiitónil  Budapett, 
Andritty-ní  Sí. 

— Celkaaereda munkáanéga megalakította 
a Hemaetl Munkaköapont helyi aaerveaetet 
A ca.kaaeredal Ipirleelület ssékházabaa nagy érdeklő' 
dós mellett alakult meg a Nemsetl MunkakSspont esik 
saeredal szervezste. A klagyMéa*n egyhengmag mon 
dotta kl a munkásság a Nemaetl Munkaköapontboa való 
osatlakeaását, hogy nemseil alspon, an egységes ma-
gyar társadalom erősítése érdskébea fe|ihesse  kl mun-
kásságát. As alakú é köagyölésen n központot Nagy 
Láanló oslkvármegyai kerületi titkár képviselte. A 
köagyülés a jeiölóblaottaág Javaalatára közfelkiáltással 
megválaaatották a tlsatlkart,amely Igy alakult: Elnök: 
Pataki Lajos szabómester. Alelnökök: Albrecht D.asó, 
Micsl Mtbály, Bssaenyei Gyu<a. Titkár: Simogyl Ká-
roly. Jogyaó: B pos Ferenc. Panaiárook: Saabé Jáasef. 
Biieaőrök: Kováoa Sáador éa Abdt Béla. 

— Rövid hírek. A Kormánynó Ur megalapította 
a Magyar Sient Kiróna Rendet, amelyet kizárólag 
Idegen állampolgárok kaphatnak. - - Márclu' hó 29 én 
hajnali 2 órakor érvénybe lép a nyári Idósaá-sltáa. 
Tehát 29 én éjlel 2 órakor az órákat 8 órára előre 
Igasltják. — A PdS.l Újságét betiltották anérl, mert a 
Kormányáé U nnfc  a magyar leveate IfJnaághoa  intézett 
szóaatát második helyen apró betűvel saedva hozta le 
úr ugyanakkor 8 lálaal Ferenc márc'usi nyllatknaatát 
első oldalon feltűnő  belükkel könölte. — A ko'oaavárl 
háslu'ejdocoiok moaealmat Indítottak a hásbéri-k fel-
emelése Iránt. — A Budapesti Kiaiöny március 14 Ikl 
ssáméhan megjeleni a légitámadások kárainak megtérí-
téséről és áldeaatalnak megsegítéséről sso'ó rendelet. 
— A fö  dulvelésügyl mlnlsster nyill vis»kre néava aa 
általánoa halásaall tilalmi Időt május 1-tő1 május 80 lg 
á<lapl>.o'ta meg. — A H vatalos Lip 1943 márciu' 
14 Ikl aaámában mejle'ent an aranytárgyak e!őállltá 
sának és forgalombahoBásának  snabályosásáró! szóló 
kormányrendelet. — A közellátási mlolsstT márclos 
hó 18 lel hatállyal a tolás árát kl ónként 3.50 pengő-
ben állapította meg. — A honvédelmi mlnlsater a hadl-
árvák rósséra lev.'ntejelvényt rendszeresített ezael a 
fellráBsai:  Apámat adtam a Hsasért. — Aa Erdélyi 
Katoltu: Nő'acvetség márcus 25-én Ko'oasváron 
megrendíti * K«io'lkus Nőt naplál. A tud peBtl fő-
iskolai hallgatók Hungária címmel lisnnyelvü folyó-
iratot ad ak kl a flan  testvérnéppel való barátság 
ápolására. 

— A oalkasentalmonl KALOT regőaoao 
port ja . A KALOT 4gye«Uletek oratá os köspuntja i 
aaékely vármegyék köaaégeloen regósesoportokat ala-
kított. A calkszentBlmonl regőscsoporl nemcsak ének 
és aenel együttesét alakította meg, hanem saorgalmas 
begyakorlás után még a környékbeli községekben Is 
b°n:utálkozott a elad saercplóaét álcslk községei, mint 
Cil-saentimr'', Új ulnád, Kászonujfeln,  Kozmás nagy 
lelkesedéssel fogadták.  A köaBégek fiatalsága  a sok 
szrp magyar delt, zenedarabot, lát cot eltanulta ÓB 
ntíga ls kedvet kspolt arra, ho*y ezeket at őfi  nipl 
Bztrzeményeket begyakorolja éa előadja. A KALOT 
n*pmüv>-!cFÍ megmoadu á Kállsy L jos cslkBzentalnoci 
segédlelkész kitartó munkásságának Igan Bőket kii 
szűnhet. 

— Aa Erdélyreaal Gazdasági Tannoa köz-
leményei. Az E-d^yrésal G»zdaBág: T v. ács iegutóbl 
ültéén bebató°n fojl  ilkotott a székelyföldi  borvlsek 
kérdésével. A Tantci sorra vette aaokat a tényezőket, 
melyek n borvíz értékesítésével kapcsolatban áll^nik. 
A ssékoíys^gnek sa aa egyik fontoa  kereseti forrása 
voH a mu'tbun Is és azt a mai helyaetben mind'n-
kép->n fokozni  kell. A T-»níc> •r.ngállapilolt;>, hogy az 
értékesítés Irf  fontosabb  előfeltttaiel:  a pilíckbeBZ?!-
zés mefio'dáaa,  n vaauil fuvsrdjak  továbl-l mérséke 
lése. a forgalmi  adóvá<t"ág csőkkent»ae éB a be'fö'd' 
propagsndi foVocáss.  Távo'abbl célkitűzés aa ixpoM 
megszervezése, aminek aionbirn a háború vígéig na-
gyon korlátoson lehetőségei vinnak. A Tinács ilyen 
értelemben felterjesatássel  fordult  a kormányaathos, 
külön rámulatva a létesítendő frdéiyi  üveggyár prob-
lémájára. A f^Iter|f»ütéH  kidomborít]", hoţy a borvíz 
érlékPhltAs a sséVelyaé? fomos  gxd^aégl •'rdnke 08 
ss ujabb értékeBÜéB a ssékely családok eiri-Inek bol-
dogu'áaát e"orza. 

— Az E'délyrészl Gazdasági Tanács leguio'só 
ülésén fe  t^rjesaléB elkesaitését hitároata el a fAr«d> 
o'aWk regenerálásával kspcioUihan. Aa 1162/1942 
P. M számú rendelet fc'a»rlm  fáradt  olajnak a jatvagy 
más részér' Iparszerü ft:ujltását  ci»k mirlsaUrl en-
gedély alapján aaabed folytatni.  SiámoB vállalat B 
héborua gaadálkodás bev»aatésével kapcse'alOBan a 
saját olajainak regeneráláséhoz eaiikségea bf  rend csé-
peket saeraett be, melyek BB ul r 'odolkezés értelmében 
nem h'Fzoálha'ók s lív a vá'lala'ok teklntélyea Br°mi 
befektM<*se  áll kihasaná'hatatlsru' As EidalyrAszi G <z 
da«Ael Tanács Iclterj Bilisében keri, hoay a kormányt r-t 
engedélvoaae vállalatoknak Bajit céljukra törléeő re-
generálásét, melyek sz ehez ssükséges berendezéseket 
már korábban beasereaták. 

— Kgybónapi fogháa  névtelen levél miat t . 
Bcy C<lkssereda kö'eyékAn lakó url család leány* ery 
almpáe'unl tanárnak vo't a me'iyaa'-zonyx, amikor a 
iftlegénv  küavetlen a kitűzött eaküiő előtt menyasszo 
nyát gyalázó névtelen levelet kspott. A I nár a levelet 
átídta a Uánynck, aki édesanyja u'jén nyomosrl 
kesd'tt a névtelen levélíró ssemA've ut*n. H >maro «D 
meg la állsplio-ták, bogv a leve'et Liazló 1 ona gyerpyé-
di rcl nrl'áoy Irta. Aa Bgyet elrófokon  a frversyóssent-
mlklósl lárésliiróaág tárgyalta éa a belrmeráaben lévő 
vádlottat 100 p^ngő pénabüntetésre Ítélte. FelebbezH 
folytán  kerüli aa ügy a cslkaaeredai törvÁcyaaék elé, 
amely aa ítéletet meat meţvâltoatatta és L^ssló I oná< 
1 bÓBvpl foghánbüntetérre  Ítélte. A törvényszék az 
ítélet Indokoláséban kimondotta, hogy semmifele  ko-
moly m"gbénást nem lát fennforogni,  mert a vádlott 
csak akker kért bocsánatot, amikor a bűncselekményt 
ráblsonyltotlák Aa ítélet ellen a védő semmiségi 
panaaat jelen'ntt ba a Igy az ügyben harmadfokon  a 
marosvásárhelyi tábla mord ítéletet. 

— Halálonáaok. Siabó Káro'y cslkcalcsól lakós, 
folyó  hó 12-én, 64 éves korában meghalt. 

— Both Ijnéc calkdánfalvi  lakós, folyó  bó 15 én, 
80 éves korában meghalt. 

— Dohordáa Jósef  birtokos 58 éves korában 
március hó 19 én meghalt Cslksientlmrén. 

— Zongorahangoló: Kanalas Aatal március 20 
vagy április 20-ra Csíkszeredába érkeslk. Végen aon-
gorabaageláal és javítást. Biójegyesnl lehet a Vákár 
kőayvksreskedésben. a—t 

— Ktml tmond-Klml tmoad.Cz as uj spanyol 
játék, amelyet egess Madrid játszik éa most mutatja 
be a Silnhánl Migasln legnjab^ száma, amelynek ve-
aérclkkét H ttBányl Z olt Irta E dekes riport Bnámol 
be a frontra  utazott F dik Sirlról, Issáky Mtrglt bn-
mntaija Vásárv Timist, a dibr?c>nl nvo'CíBsteodői 
zopfo-amlivéset,  a kétlaki Pager Antalról Birótl Oéaa 
Ír, Udvardy G/örgyvér beszámol a pesti kalákáról, 
Benyel Vara e moodja egy premier Ingáiméit, Husaka 
Ágnes a húszévesekről besaél, a Lukécs-fórdő  kora-
•avaazi aaplmádólról képes riport van, aa Uj Magyar 
Stlsháa Vasaary-darabiának nyíltszíni Ispánt képboa 
vannak megör»bltve, Hortobágyi és Vaal rajaoa hn-
moreBskbsn a Pessgő fürdőről  bersélnek, a kolosavári 
B)kay-premlrrről éa a aaegedl Tarlufft-bemutetórél 
«redetl tudósítások számolnak be, Hoatby Anna, Mikay 
Margit és Dtlly F rsre meglátogatták a B ibazlnbáaat, 
a Bslnhízl Magasln agyirösatje mindeaklaek válnaaol, 
• dlvatrnvat u|abb G^hrlngrr mndeleket boa, Fandrik 
F-r^rc a salnésarói lr novellát és a Fiók Magazin, 
amelynek címlapját Sselsczky Zita dlsalii, egésa sereg 
saenzáclóval saolgál. 

— A Székely Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara sz érd*k«>t»kkel köz 1, hogy a fo  yó év 
március 2 mevjslent 49 számú Budapesti Kislöny-
ben 11 500/1943 Ip. M. sa. alatt a külföldön  előállított 
gépjármüa<RairesBHk forga'mának  és fe  használásának 
szabályozása tárgyában kihirdetett rendeletben sallk-
Bégen nyomtatványok, értérliég ellenében a Pallaa Iro-
dalmi ésN omdtl Rt-nál Badapest, VI Rizsa u. 111. sz. 
ala't szereshatók be. 

Felhívás. 
Felhívjuk uzon részvényjegyzőket, akik a 

jegyzett részvények értékének befizetésével 
még egészben, vagy részben hátralékban vannak, 
azt legkésőbb négy héten belől kifizetni  ssives-
kedjf-nfk,  ellenkező esetben kénytelenek le-
szünk az alapszabály 4. §. a szerint eljárni. 

A Hargita  Bank R. T.  Csíkszereda 
1—2 felszámoló  bizottsága. 

Tusnád közeég elöljárósága. 
Szám: 713/1943. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A községben építendő apaállatistálló, gon-

dozói lakás, ménistalló, iegényszoba és zabos-
kamra építési munkálfttainak  elvégzésére alul-
írott elöljáróság versenytárgyalást hirdet 1 9 4 3 
á p r i l i s 16 ik i határidővel. 

ApnUtok az áriejtés napján 11 óráig fo-
gadtatnak H és azok felbontása  12 órakor 
eszközöltetik. 

Tervek, előraéreti költségvetés aa elöljá-
róságon beszerezhetők 3 P. kiállítási dij elle-
nében. 

Az £pitkezéfh"z  a község a követ, homokot 
ésgöaihfátaz  építkezés helyén természetben adja. 

Tudnád, 1943 március 8 án. 
vitén Jakab Bela Kelemen Andor 

kOijtgyai. k bírd. 

Hirdetmény. 
Csikvármegy m. kir. állami Tani 'ók Hgye-

eületp, Csíkszereda m. városban a Veae ényi 
és a Vasút u'cn között fekvő  541. • öl üres, 
jelenleg szántott belsőségét 1943 évre a osik-
saeTcdai áll. népiskolában 1 9 4 3 . é v m á r o i n a 
h ó 2 4 é n d é l u t á n 3 ó r a k o r megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe adja. 

Árverési feltételek  mindennap d.e . 11—12 ig 
a csíkszeredai ál'ami népiskola Igazgatóságánál 
megtekinthetők. 

Ferenoz Sándr B. k . , elnök. 

Hirdetmény.. 
Ssabó Márton tuanádfürdői  fakereskedő 

irodájáról az 1942 évi február  hó 1. és április 
hó 1. közötti időben egy darab 16 000 pengőig 
érvényéé, cégbélyegzővel éa aláírással ellátott, 
kitöltetlen váltóürlap elkallódott. 

Felkérjük ás összes pénzintézeteket, vala-
mint pénzkölcsönzéssel foglalkozó  egyeseket és 
köaületeket, hogyha valaki ilyen űrlapot prezen-
tálna beváltásra, szíveskedjenek aa űrlapot vlaraa-
tartani és az esetről a rendőrséget s lUetve a 
m. kir. csendőrség helyi parancsnokságát hala-
déktalanul értesíteni. 

Tosnádfürdőn,  1943. évi március hé 18-án. 
Balogh. Ssabó Márton, 

flzamlgaigatd.  aaékely tnzl épltkaart^han^ayk 
T i i a i d i t r t i 

Wia—tsW Vékái h | w l klajiajimlilékaa, OiHwwzffa. 




