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szégyen 
Cslkmadaras köiség a román megszállás 

idején bátran mondhatjuk, hogy Cslkvármegye 
sségyene volt. Ami ebben a községben történt 
arra mladea eaiki magyar ember hátborsoogatva 
gondol viasia. Nem lehet ait könnyen elfelej 
tenl, ami ott történt as egységünknek a nem 
xetl küsdelmünknek a kárára. 

És mindéi egyetlen ember mtlvu volt. — 
Egyetlen lelkiismeretlen, kapssi ember váilal-
koiott arra, hogy zsoldjába szegődjön dr. Vasú 
Alexandru csíkszeredai román Ügyvéd és több-

• rendbeli prefektus  tervsierü össsebolonditó 
munkájának. 

Sikerült is a legtökéletesebben egymásra 
ussitani népünket. Tudta jól Vasú Alexandru 
mit csinál. Magától asonban nem Bikerült volna 
ördOgi terve, ha nem akadnak népünk között 
mindenre kapható lavarkeltók. 

A .gasdasigi' vonalon dolgosé prefektus 
egyike volt a legvessedeimesebb „nemieti mun: 

kásoknak*. ö a lelkekkel nem sokat töródött. 
Inkább érdekelte as életünknek a vagyoni 
réssé. Igy fordult  egéss érdeklődésével a kös-
birtokosságok vagyonkeselése felé.  Különösen 
gyökeret vert a esikmadarasl közbirtokosságnál, 
akol nagysserO segítőtársra talált Hajdú Aron 
madarasi Bzületésü nyugalmasott román csendőr 
őrmester ssamélyében. 

Esnek as embernek segítségével valóság-
gal forradalmasították  a köiség népét. Pokoli 
munkAjaknak eredménye volt a madarasi „sie-
gények ésgasdagok" pártjának a megteremtése. 
A több milliós vagyona prefektus  ssoeiáliB gon-
dolkosása Hajdú Aron barátjával egyetemben 
felháborítónak  találta ast a helyietet, hogy a 
közbirtokossági vagyonban nem egyforma  as 
arányjog elosstáss. ígérte, hogy hatalmánál 
fogva  keresitül visii a teljes egyenjogúságot 
és a vagyonnak Uyen alapon való felosstását. 

Egyéb se kellett. A fala  talpra Állott. — 
Éveken kereutül folyt  as isgatás. A faluban 
késhegyig éleződött a haro. .Siegények és 
gasdagok* egymAsnak estek. Akkora hasadAsok 
követkestek ennek ai ördögi trükknek a nyo-
mán, hogy komolyan kellett aggódni a sseren-
osétlen falunak  békéjéért. 

A sürsavart pedig Vasú Alexandru és oin-
kosai intésményesen kesdték lefOMsai.  A pre-
fektus  állandó képviselőjelöltje lett a köiség-
nek. As akkori politikai élet ssOrnyü változa-
tossága kösepette voltak esstendők amikor leg-
alább háromssor fellépett  Bs ast jelentette, 
hogy a politikai masslagolAs nyomán ugyan-
ennylsser lángolt fel  a legsötétebb alapokon 
folyó  gyülölethintés Csikmadaras kOsségben. A 
vége as lett, hogy nemosak a kOsség belső 
békéje került vessedelembe, hanem nemset-
kisebbségi küsdelmünket, egységes magatar-
tásunkat, jó nevünket, magyar életünket és 
olyan gyakran magosodéit küldő Öntudatunkat 
sodorták hajba. 

Legalább ennyit fel  kell elevenítenünk 
Madaras kOsaégaek ebből a sOtét múltjából, 
amikor bessAmolunk a esiksseredai törvény 
sséknak arról as ítéletéről, amelyet a mult 
héten hoiott a esikmadarasi kOsblrtokossági 
visszaélések ügyében. 

A vádat még a román tOrvényssék emelte, 
most osak befejesték. 

Hajdú Aron és társai állottak a törvény 
előtt. A vád ellenük as volt, hogy hütlenül 
keselték a madarasi köiblrtokosság vagyonát. 
A tárgyalás során adatok kerültek napvilágra. 

Kiderült, hogy a legsiemérmetlenebbül zsarol-
ták, megkárosították a közvagyont. Az tgyik 
nyugta szerint egy .törvényszéki kiszállásra*, 
amit VaBU prefektus  ur felbolonditására  eiktí-
vettek 000 lej liua, 2700 lej bor 890 lej 
•Oldségszátnlát prezentáltak a közbirtokosság-
nak. Qazdag lakoma volt akkor, amikor egy 
liter boruri 20 lejt űz; ttUnk. Tovább. Esóaztin 
gyakori a bukaresti utazás. Egyetlen ilyen kéj-
utazásért 13.600 lejt számoltak t-l. Mi, aţ:ik 
Bukarestet az akkori idők kisi bbnégi ro.igyar-
jáuak kötelező szerénységével jariut egy LuVa 
resti utért alig adtunk ki 300 lejt. A kiatbh-
ségi magyar képviselők a szállodai nzobában 
hazulról vitt szalonnán és kenyéren éltek. — 
Ugyanakkor Hajdú urók 13.500 lejt költöttek 
egy bukaresti utért. — Egy erdei kiszálláson 
600 lej „hálási költséget" számoltak el. — Egy 
úgynevezett „szakértő" kiszállási költségeinek 
fejében  as egyik koroemáros számlája 2600 
lejre rúgott. Mariesan jegyzőnek kUlönfole 
eljárási költségekben sok ezer lejt fizettek  ki. 
ÉB ezen nagyBzerü gazdálkodásért Hajdú Áron-
nak még havi 2000 lej fizetést  is adtak. 

Ne is folytassuk  tovább. Nem lehet eléggé 
felháborodni  a múltnak ezen a szennyén. 

A esiksseredai törvényszék Hajdú Áront 
hűtlen vagyonkezelés btlne miatt 8 hónapi fog-
házra és két évi hivatalvesztésre itétte. 

Most pedig asokkoz szólunk, akik annak 
idejön megtévelyedtek, akik a legszomorúbb 
időkben Árulóivá váltak a legszentebb Ügynek, 
egy nemset küsdelmének. Nézzék meg, hogy 
gas emberek milyen módon éltek visssa a 
jóhissemüBégükkel. Olvassák el ezeket a soro-
kat és Bírjanak ason a rut bccaapáson amit 
elkövettek. Akkor-hiába besséltttnk. Felzaklat-
ták a lelküket, elvették az eszüket. Testvér-
harcra kergették akkor, amikor olyan nyomo 
mltul állottunk és magunkon kivül senki más-
ban nem bishattunk. Amialatt egymásnak uszí-
tottak, amialatt „ssegény és gazdag" alapon 
elterelték a figyelmünköt  a lényegről asalatt 
megtolvajoltak, kiraboltak... 

És est a példát soha ne felejtsük  el. Ta-
nuljuk meg ast, hogy minket magyarokat min-
dig össsevessit ai, aki valamit akar tőlünk. 
Amikor mi vessekssünk, akkor valaki minket 
mindig megrabol. A mi veszekedésünk mindig 
ac idegen kés OrdOgi munkája. Éa mi ezt soha 
nem akarjuk éssrevenni. Még az ilyen Vasú 
Alexandra—Hajdu-féle  primitiv esetben sem. 

Junius 6: Magyar nap, 
Calkvármegye  székelysége  junius 6-án 

magyar napra készül.  A magyar összetartó-
zandóságnak  és egységnek  ezt a kifelé  hang-
súlyozandó  ünnepét az Erdélyi  Párt  és Vörös-
kereszt  együttesen  rendezik  meg a vidéki 
tagozataikkal  karöltve. 

Vármegyeszerte  ünnepre hivnak, hogy 
nagy történelmi  események lordulójában  egy-
másra találjunk,  a testvéri  találkozásból  erűt 
kitartást  merítsünk  a jövőre. 

Mi  magyarok  soha nem éreztük  ugy mint 
éppen ezekben a nehéz időkben,  hogy min-
dent  csak a magunk  erejéből.  Társtalanok 
vagyunk  ebben a térségben.  Csak  annyit 
érünk  amennyit a magunk  erejéből  kivere-
kedünk. 

Nem  választhatnak  el politikai  felfogások. 
Ma  nem engedhetjük  meg azt a fényűzést, 
bogy bármilyen alapon eltávolodjunk  egy-
mástól.  Caak  a kapcsokat,  az összehangolásra 

alkalmas  munkaterületeket  keressük.  A tör-
ténelem kegyetlenül  viharzik  felettünk  és 
ilyenkor  kézen kell  lógjuk  egymást, hogy el 
ne sodorjon. 

Félre  tehát minden  gyűlölködéssel.  Ezen 
a napon ápoljuk  u testvéri  szeretetnek  a 
nzúllait.  Ünnepi  megmozdulásunknakáldozatát 
pedig  szánjuk azoknak  a magyar testvéreink-
nek  H  támogatására,  akiket  leginkább  sújta-
nak a vérzivataros  idők.  A honvédcsaládok, 
a hndiárvúink  segítésére  gondoljunk,  akikhez 
a Vöröskereszt  utján eljut  gondoskodó  szere-
tetünk. 

A junius 6iki  magyar napra az előké-
születek  és szervezési munkálatok  megindul-
tak.  Készüljünk  azokra  öntudatos  magyar 
lélekkel. 

Csikmegye törvényhatósági közgyűlése. 
Chikvármegye törvényhatósága 1943. év 

május h^ 11-én közgyűlést tartott, Dr. Ábrahám 
József  főispáni  teendőkkel megbízott alispán 
elnökletével. 

A közgyűlés tudomásul vette dr. Ábrahám 
József  alispán kinevezését és véglegesítését 
Csikvármegya alispáni székében. Ebbő az alka-
lomból Márkus Eodre csiktaplocai esperes-ple-
bános Üdvözöl td Ábrahám József  dr. alispánt. 

László Ignác felsőházi  tág, gyergyói fóes-
perea kegyelettel emlékezett László Dessó dr. 
elhunyt főispánról.  A törvényhatóság tagjai fel-
állással hódoltak az elhunyt emlékének. 

A törvényhatósági közgyűlés ünnepi keretei 
között adták át lueze Domokos alosiki főes-
peres plepánosnak a Kormányzó ur diosóró 
elismerését. Dr. Kováts Károly méltatta ast a 
magyar ir.unká*, amelyet Incze Domokos elvég-
zett a román megszállás idején kisebbségi har-
cainkban. Biró Ferenc csíkszeredai főesperes  a 
papság Üdvözletét tolmácsolta. Minden osiki 
székelyt örömmel tölt el a legmagasabb elis-
merés. 

Ezután következett az alispáni jelentés 
tárgyalása. Ábrahám József  alispáni jelentése 
20 nyomtatott oldalra terjedően tárta a közgyű-
lés elé Csikvármegye közigazgatási, közellátási 
gyámügyi, gazdasagi, népoktatási, erdészeti, 
idegenforgalmi  helyzetét. Megemlékezik a jelen-
tés László Dazső dr. főispán  elhunytáról, ön-
tudatos wagyar lélekkel emlékezik arról az 
áldozatról, amellyel a magyar honvédség részt 
vesz a cici élet halál küzdelemben. — Lerög-
zíti 1942. dec-3ii\b»r 6 ét a Déda—szeretfalvi 
vasút megnyitásának napját, mint a magyar 
kormány teremtő munkájának bizonyítékát. 

A tisztviselő karban a következő változá-
sokat jeienti: Erősa Béla vármegyei aljegyzőt 
a VIII. fizetési  osztály I. fokozatába,  Pongráci 
Etelkát irodafíitisütté  léptették eló. Gyergyó-
tölgyééi főszolgabíróvá  15 pályázó közül Bonis 
Sámuelt a mezökereszteai járás fősiolgabiróját 
nevezték ki. Todor János vm. aljegyzőt a 
szentmártoni főszolgabirósághoz  osztották be 
szolgabírói minőségben. Albissy Gabriella beteg-
sége folytán  megüresedett állásra Mezei Annát 
ls ennek helyébe Kanoz Bertát nevezték ki. 

Az alispán 96 esetben engedélyezte házas-
ságon kívül BBÜletntt gyermekeknek házasság 
által történt törvényesitését. 

A községi háztartások hiányainak fedezé-
sére a mult ^vi 682 ezer pengővel ssemben 
folyó  évben 689.228 psngő államsegélyt enge-
délyezett a minister. Községház építésére Csík-
menaság 36 ezer, CsikssentgyOrgy 40 eser, 
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CsikssentmtklŐB 20 ezer pengőt kapott, aeon-
klvül engedélyezték, hogy CsikszentgyOrgy 40 
eaer, Gyergyóvárhegy 85 eser, Csikssentmiklóa 
20 eaer pengóa kölcsSnt felvegyen  aa OTI-tól. 

Az Aleslki községek villamosításával kap-
caolatoaan jelenti, hogy 1942. december 21-én, 
illetve 1943. februAr,  március és április havá-
ban folytatólagosan  az áramszolgáltatás Mena-
sAg kivételével minden alesiki községben meg-
indult. 

A kultuszmérnöki hvatal jelenleg Taplocán 
és Csekefalván  végez leosapolási munkát. — 
Taploca és Csiosó községek tagositott terme-
teinek lecsapolását további 23.400 pengő állami 
támogatással tette lehetővé. 

A háztartási költségvetés hiányának fede-
zésére a belügyminiszter a vármegyei pótadó 
egyOites százalékát megyei városokban 29.9»/« 
ban állapította meg. 

A közellátás terén a helyzet kielégítő. A 
liszt fejadagot  mindenki levonás nélklll meg-
kapta. A zsirellátáa is javult. Több ízben na-
gyobb mennyiségű olajat, margarint és zBÍrt 
utalt ki a közellátási miniszter, azonkivUl meg-
engedte, hogy a mágánsertéB vágások után 
beBsolgáltatott 3, illetve 0 kg. zsir felerésze  a 
vármegyében kerüljön szétosztásra. A jelentés 
megemlíti, hogy Csíkszereda 702 drb, Gyergyó-
ssentmiklóB 1000 drb. hízott sertésre kötött 
bérhislalási szerződést, 

Az alispáni jelentés részleteden ismerteti 
a takarmányozás terén eiőéllotí nehézségeket, 
niieltnek leküzdésére számtalan előterjesztés 
tétetett, melynek következtében a IX. honvéd 
hadtest parancsnoksága két ÍBben utalt ki szé-
nát. Bst a mennyiséget már az alispán szük-
ség szerint utalványozta is. — A fuvarozólovak 
réasére a közellátás zabot utalványozott. 

A vármegye közbiztonsága kielégítő. 
A gyámügyi kezelés 10742 kiskorú árvá-

nak éB 1386 gondnokoltnak az ügyéi intézi. A 
gyámpénztér készpénzkészlete 95 055 pengő. 

A vármegye közegészsége általában ked-
vező volt. Tekerőpatakon i>(?y kiütéees tífusz 
fordult  elO. A megyében 7 egészségvédelmi kör 
működött. A tanácsadássin 5159 egyén jelent 
meg. A védőnők 6508 osaládot látogattak meg. 
Május 1-től 6 uj egészségvédelemi kör kesdi 
meg működését: Szentmárton, Madéfalva,  Gyí-
mesbükk, Alfalu,  Tölgyes székhellyel. ÖdSBeeen 
aaületett 2288. Élve születettek 2240, halva 48 
oseoBemö. — A halálozások száma 1369. Ter-
mésseteB szaporodás 871. 

A vármegye mezőgazdasága, amint a jelen-
tés leszegezi határozott fejlődést  mutat. A vető 
mag szükséglet biztosítva volt. A jövőbeni 
vetőmag szükséglet biztosítására a gazdasági 
szervek mindent megtettek. — A nyomásos 
gazdálkodáshoz már csak Csatósaeg, Sztgyörgy, 
Kászonaitiz-Peltiz és Impér községek gazdái 
ragasskodnak. Ezeknek határozatát a gazd. 
felügyelőség  megfelebbezte.  Eredményes mun-
kát mutat fel  a jelentés a legelőgazdálkodás 
terén. 

A vármegye népoktatásügyét emelkedett 
gondolkozású tanitókur biztosítja. Az össslanu-
lók létszáma 27.463. Ebből 23.707 tanuló ma-
gyar, 3 465 román. A tanulók 82.28 százaléka 
róm. kafh.  16.92 százalek gr. knth. 0 82 száza-
lék református,  0.003 százalék unitárius, 0 41 
ssásalék seidó. 

As Iskolánkivüli népművelés munkája szin-
tén erőteljesen halad. Minden községben rend-
sseres ismeretterjesztő előadások folynak.  118 
népkönyvtár létesült. A tél folyamán  102 elap 
ismeretterjesztő és 37 analfabéta  tanfolyamot 
tartottak. 

A nép és családvédelem munkájából ele-
gendő kiemelni egy pár adatot, hogy a meg-
segítésnek gyakorlati eredményeit lássuk. A ' 
kOsJóléti SsOvetkeset sokgyermekes családok 
megerősítésére 327 eser pengő kölcsönt jutta- , 
tott. Üzemek felállítására  404 ezer pengőt fek-  i 
tettek. A továbbiakban pedig nagyvonaiu ter 
vekkel állanak késsen a vármegye Bokgyerme- 1 

kes családjainak gazdasági megerősítésére, 1 

hogy — amint as alispán fejesi  be nagyvonalú , 
jelentését — a keleti határokon még öníuda- . 
tosabb magyarság órisse további ezeréven át ' 
örökét, as ezeréves magyarhaza határalt. 

A törvényhatóaág egyhangú elismerésnél 
veszi tudomásai azt a hatalmas munkát, amelyet 
as alispáni jelentés ismertetett. 

A kOsgyülés egyhangúan elhatározsa, hogy 
Dr. Lássló Dessó főispán  aroképét megfestett. 
A tárgyhoz elsőnek cslktusnádl dr. Élthes Gynla 
kormányfőtanácBos,  miniszteri tanáosos ssól 
hosaá és indítványozás, hogy a vármegye ismé-
telten festesse  meg és OrOkitse meg a román 
megssállás idején eltávolított csiki nagyságok 
arcképeit. Igy elsősorban Mikó Bálint volt fóis 
pán éB a keménykezű Becze Antal alispán arc-
képeinek megfestését  javasolja. — Nagy And-
rás dr. azzal egészíti ki ezen inditványt, hogy 
a munkát csiki székely festőművészre  bizsák. 

A törvényhatóság csatlakozott Ung és 
Borsodvármegyék azon kesdeményezéséhes, 
hogy vizsgálják felül  a trafik  és mozi enge-
délyeket s azokat e » k harciéri érdemeket 
saerzett katonáknak adják. 

Ezután széleskörű vita indult meg vitéz 
Miklós Gergely és társainak a székely cseléd-
leányok védelme érdekében előterjesztett indít-
ványa fölött.  — Az inditványt elfogadva  a 
közgyűlés bizottságot küldött ki a nagyhord-
erejű kérdésnek állandó szeinmeltartására. — 
Bíró Ferenc főesperes  felszólalásában  rámutat 
arra a megdöbbentő jelenségre, hogy a vároB 
nem válik javára a székely leányoknak. Beszélt 
a mozi károB hatásáról. Gál TamáB csiksomlyói 
esperes kárositj» a székely leányok elkóbor-
láaát. Végül is elzüllve jönnek haza. — Szántó 
Lőricc kozmáéi földbirtokos  igen éles meglá-
tással mutat rá a bajok okára, amikor azt 
mondja, hogy a cselédlányok nem a munka-
alkalmat, hanem a könnyebb és szabadabb 
életet keresik a városban. A propagandának 
és nevelőinknek kötelessége, hogy idehsza 
tartsuk a székely leányokat, akibet a nagy-
város bizony legtöbbször megront. 

Az E i M K E falumunkája 
Mijus v^givü! lnfeit-zídik  n Erdélyi Mtgyar 

Közművelődési Egyraúl.ít cs'ki fa  uniunkájiDak elfő 
l.ofsz  .k.i. Hz év januárjában Csikezerrdábün mintrgy 
ötven főnyi  csoport, főkép  értelmiségi munkád vállal-
kozott arrs, bogy vtixsr éj ünnepnapját A csiki fal-
vakban tölti. A faluniunkn  célja: a különböző társadalmi 
rétegek, a falusi  ép városi latosok egymásra utaltsá-
gának hirdetése, B mm/etl öntudat fokozása  s a mai 
háborús időkben különösen sziikBéges közösségi szel-
lem érvényesülésem k inuakáiás» Ezt a célt főként 
előadások tartása révén igyekeztek megköz l̂iienl. Min-
den küzpCicbi-u n.'ny-öt előadó aráiII ki, akik között 
mindig \oit igy nő is. Az eiőadáeoV anyaga: a keleti 
front  tapasztalatai és tanulságai a közvetlen élmények 
tükrében, a mBgyar katona történelmi b.lylái'ána, a 
tudás nemzetépítő ereje, a magyar történelmi sorsfor-
dulók tanulságai, a magyar külpolitika u o!só három 
éve, a'belaő arcvonal legfontosabb  tennivalói, a ter-
ménybeszolgáltatási rendelet, a magyar nő mai köte-
lességei. Ezeken biviil oki. gazdák, mérnökök, orvoaok 
s mán szakemberek tartottak gazdaságpolitikai és egész 
ségllgyl előadásokat. (Az állattfnyéBztésjövője,  az erdő-
gazdálkodás lehetőségei, a kis és nagyipar fontoBBága, 
ipari faladatok  Csíkban, miért tanuljunk, miért éB mi-
kor menjünk orioBhoz, stb.) 

A tárgyköröket tervszerűen állították össze, az 
előadások készültek. Egy-egy fsluai  délután, vagy kul-
tureat a művelődési házakban és falusi  főterekon  ke-
ríjk ngész?t all otott, egységes szellemi tartalmat adott. 
Az előadásra' vállalkozók a kezd -ti megindulástól ál-
landóan H/aporoütsk. Az előadók készsége a kezdettől 
baialmastt fejlődött.  A közönség mioden községben 
igen szép pzároreml je.'ert míg s a kialakult közösségi 
légkörlen hálás hit Igatóságnak bizonyult. Sokhelyütt 
népdalok éneVI4"i)vel vett ré*zt az előadásban. Ig;n 
sok közaógben kísértük el az előadókat a csiksomlyói 
tnnitólépző növendékei. A falusi  művelődési napokat 
a helyi népművelési gondnokok készítették eló a vár-
megye népművelési bizottság közpouti irányítása szerint 
Az EMKE és ss iskolánkivüli népművelés Bzervei ál-
l.ndóan együtt dolgoztak. A ku'i űrnapokra a falvak 
oiár «lord készültei s a munka szinte vasárnapríl-
vn^árnapr* tökéletesedett Minden csiki és gyergyól 
magyar többségű községet bejártak az előadók s voltak 
a szórványokban Is. 

További tervek: Az EMKK cslkl választmánya 
szcrMtné a falumunkát  klránduláajellegétól mindinkább 
megfosztani.  H» lehiit azonnal, de legkésőbb az ősszel 
újra bejárja a községeket. Az előadtok'tárgykörűit a 
szükséglet szerint kibővíti. Az előadókat pedig a falusi 
értelmiségi, gazda- és munkástársadalom arravaló ele-
meivel óhajtja bővíteni a igy előadóit a falvak  között 
cserélgetni. Ha Idővel sok falusi  előadó kapcsolódik be 
a fBlumunkába,  akkor már a falu  műveli önmagát. 

(P r) 

Komoly, megbízható kiszolgálónöt kereset 
vendéglöm részére. Oim a kiadóban. 

Legfőbb ideje volt. 
A belűgymlnlsster a következő Intézkedést adta kl: 
Az ormág lakosságának színe-java és számbelileg 

tnlnyomó nagyrészo a katonai szolgálatban és a polgári 
munka frontján  egyatánt elismeréareméitóan teljaalll 
kötelességét és viseli azokat a nehézségeket és kor-
látozásokat, amelyeket a nemzeti erőfeszítés  rárótt 
Annál feltűnőbb  és vtarzntaaaitóbb, hogy különösen a 
fővárosban  különböző társadalmi rétegek egyes cso-
portjai léha életmódjnkkal súlyosan vétenek az idők 
komolyságához mért magatartás követelményei ellen. 

Kávéházakban, Bzál'udik halijaiban, mulatókban, 
egyéb nyilvános helyiségekben és helyekenfai/elbuk-
kannak a háborús élet parazitái, bogy BzűfJSfi  joggal 
vagy jogtalanul szerzett jövedelmüket Hangoskodásuk-
kal és viselkedésükkel nemcsak kihívják minden jó-
érzésű ember bírálatét, de súlyosan károsítják a min-
denekfelett  BZÜkaégeB és komoly köaaaellemet. 

Ennek a megbotránkoztató állapotnak immár eré-
lyes kézzel véget kell vetni. Elrendelem, hogy a m. kir. 
rendőrség az emiitett helyeken ÓB helyiségekben soro-
zatos razziákon igazoltasson mindenkit, nőt és férfit 
egyaránt, aki viselkedésével nem kivánatOB feltűnést 
kelt. A munkatáborok és internálótáborok alkalmas 
eszközök lesznek annBk a célnak elérésére, hogy ezek 
az elemek belekapcsolódhassanak a közös munkába és 
ráébredjenek a vészterhes idők mindenkivel szemben 
támasztott követelményére. Egyben utasítást kapott a 
rendőraég arra is, hogy a magánházukban itt-ott elő 
forduló  megbotránkoztató mulatozásokat és dorbézolá-
sokat méliaaan kellő figyelemre. 

Legfőbb  ideje volt ennek az intézkedésnek. Nem 
kell a fővárosig  menni ezekért a haszontalan dinom 
dánomos példákért. Idelent a „jó vidék" sem akarja 
tudomásul venni az idők komo'yBágát. 

A rendőrség igen helyesen teszi, ba betekint a 
uiBgápházBk botrány ÓB vigísaágaitn i*. Milyen szűkség 
van ma ezekr" az esze veszett kisvárosi dőzsölésekre. 
Amikor naponként katonáink é? a polgári lakosság a 
legvéresebb kegyetlenkedések áldozatát szenvedi, akkor 
még aem illik tobzódni éB provokálni a sornot. 

HÍ ezt sem értik meg msguktól az emberek, 
akkor nagyon jó! tefzi  a belügyminiszter, ha a rend-
őrség utján figyelmezteti  a társadalmat legelemibb kö-
telességére: a visszavonult, minden igényt lefokozó 
szerény életre. 

Tűzi fa  t e r m e l é s re 
alkalmas, jól megközelíthető 

ERDŐT VENNÉNK. 
AjAulntokat kérjük: Magyar Pa Részvény-
Tára? ság Kirendeltei ge, Csíkszereda oirere. 
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Furcsa propaganda. 
H ;tek óta jelennek meg közlemények egyik lap-

társunk hasábjain az úgynevezett magyar nóta védel-
mében. Ezeket a közleményeket annál furcsábbnak 
tartjuk, mert a lap egyébként harcos magyar újság s 
a székf'y  szellemet és magyar világnézetet képviseli. 

Hát ez a bizonyos .magyar nóta" o yan müvéez-
kedési termék, helyesebben Ipari cikk, amely sem nem 
magyar, sem nem aene, aem nem művéBset Ami itt 
z°nében magyar éB müvésai, az népdal, vagy Bartóknak, 
Kodálynak éa társainak magyar aenéje. Ez a kétfajta 
zenei termék: a népdal éB magaSBzlnvonalu zeneművé-
szet méltóan képviseli a magyar művészetet a világ 
előtt s magunk között háború előtt a 0anffc6n  tartott 
zenei világkongresszust Bartók müvével nyitották meg 
és Kodály müvével fejezték  be. Itthon pedig a népdal 
nevel igazi magyar ízlésre. 

Az úgynevezett magyar nótáról c°ak idegen ere-
detű éa iz'é.-ü középosztályunk hiszi, hogy szép én 
hogy magyar. A va'óség az, hogy fertelmes  nótáink 
szerzőinek háromnegyudrésze idegen, éspedig cigány, 
zcidó. sváb és tót. Ez a statisztika vé'eménye. Magyar-
Izléaü ember pedtg undorodik attól a nyúlós, nyálas, 
szentimentális és Qiea tartalmi és zenei giccstől, ame-
lyet ezek a nóták képviselnek. Jellegzetes példákat 
lehet felsorolni  az ilyen nótákról Murgáca Kálmán 
szerzeményei köaül. akit laptársunk kikiáltott magyar 
nótakirálynak. Megmondottuk fennebb,  hogy az egész 
magyar nótaterméa nem sok érő. Dr még ott is jó 
hátul szerepel Murgáca Kálmán a Fráter Lárándék után. 
Rz a királyság még pünkösdkor la rossz vicc volna, 
nem ilyen jézan tavaszi időben a épen Itt nálunk, 
Csíkban, ahonnan a nagy magyar aenel megújhodás 
számára a székely nép a legtöbb ősi magyar dallamot 
adta. 

Mikor az igazi magyarság érvényesüléséért s aa 
idegen ÓB talmi termékek ellen úgyis annyi harcot kell 
vlvnl különösen aael emi tekintetben, kéijűk laptársun-
kat : hagyja ott a Murgáca Kálmánokat nótáikkal együtt 
ahol vannak. Caiknak nincs rájuk és lelkiségükre ssűk-
Bége. Ha propagálni aka'ja a magyar müvéssetet, Írjon 
a legnagyobb élé és holt magyar alkotók munkássá-
gáról. 8 ba ast hiszi, hogy ez az Írásunk csak egyéni 
vélemény, kérd -eze meg a zene szakembereit, első-
sorban tán a lapot alapító éa hosszú Ideig szerkesztő 
Domokos Pál Pétert. („ r ) 
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A rdm. kat. gimnázium 
VIII. osztályának ballagása. 
Május 7-én, pénteken délb-n volt az utolsó óra. 

Klhangzott ni utolsó lecke, utoljára szólt a csengő -
a bezárult a középiskolás diákpálya. „Elmegyek el-
megyek, hosaau útra megyek..." méla bangjal mellett, 
könyvvel a kezükben, a maradó társak sorfala  között 
levonultak az udvarra, a a gyönyörű májusi napsugár-
ban, a szabadban tartották meg a bucsut. Mindig van 
valami megható mozaanat a fink  bucstqában, mikor az 
Alma Mater egy-egy nemsedéket útjára bocBát az iBkola 
kicsiny világából az élet nagyobb, veszélyesebb terü-
letére- Megkapó, midőn egy pillanatra megáll az Iskola 
zsibongó élete, s minden figyelem,  minden érselem kös-
pootjában a búcsúzók állanak. Blsony, nyolc esstendó 
ezer szállal főzi  össze a lelkeket, s fájó  érzés rezzen 
végig Ilyenkor távozók és maradók szivén egyaránt. 
A ülákcaaládból kiválik a legidősebb testvér, s elmegy 
mesízi, messzi útra. Vigasztaló, bogy a bosszú útra 
u,-m mernek lires kézzol: az Alma Mater ellátta őket 
kmo-ekkul — caak jól vigyázzanak rájuk: hit, bizalom, 
erü van bennük. 

A Vlll.-ok nevében Kácz Bála mond kÖBzoneiet 
a taoároknak, akik 8 éven át az atya szeretetével 
vezették őket, B nemcsak tudományt adtak nekik, 
hanem az életre szükséges nemes eszméket. Buesuzlk 
a VII. ezektől, a többi diáktáratói; a búcsúzás pillana-
tában elhalkulnak a borús emlékek. cs»k a szeretet, 
a hála szólal meg a távozók azlvében. Sároai Bálint 
a VII. oszt. nevében intéz búcsúszavakat a hallgatókhoz, 
lelkükre köti, hogy népüknek IgBzi vezetői legyenek, 
akik szívvel-lélekkel együtt éreznek a néppel, s ennek 
érdekében kézzek meghozni mindec á'dozatot. B'cze 
Sándor I oszt. tanuló a kisdiákok nevében mond Isten 
hoízsd-ot Pataki József  igszgató zárószavaiban az 
intéret lelkéből ad valamit utravalóul nekik; hang-
súlyozza: lebegjen lelkük előtt mindig aa lakola jeligéje: 
A küt-lesaég több, mint az élet. Életük legyen tanu-
lilzonyaága e szép gondolat Iránti rendületlen hűségnek. 
Az Alma Mater szeretettel várja vissza mind g a távo-
lukat. 

A szülők közül megjelent VIII.- os fiuknak  a bú-
csúján FarUaB Pál rendőrtanácsoB éa caaládja. Jövőre 
az igazgBtóaág kívánatosnak tartja, hogy as érdekelt 
azülők valamennyien eljöjjenek. Az intézet azeretetlel 
várja őket, nemkülönben mindazokat, akik szivükön 
viselik az őai Iskola ügyét, hogy Így mindnyájan közre-
működjenek az Iskola és a társadalom, a tanítás és az 
élet kapcsolatainak minél bensőségesebbé tételében. (A) 
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Feloszlásra keriilö gyár, üzem 
v»aauy»ghereDdd*éiét legm&gasabbau vásá-

toloto cfak  nagyban 

BIRO ANDRAS 
BaJ atouezentţ y0 rpy 

,Ne hátra nézzünk, hanem előre!" 
Irta: B s á s z P á l dr. 

a DMerdélyt Magyar Oaidaaágl %yeatllot elnOke. 
Iamaretaa, hogy a délerdélyt Magyar Gazdeaágl 

gyeaület nagyenyedl htvataloa lapja, 
Erdélyi Oazdi", falta  klvfll  álló okok 

Fogjunk ÖBSze máa hasonlócólu intóaményűnkkel, 
hogy együtt haladva, támaszt nyerjünk éa támaszt 
nyujtsunk I Ezen elgoudoláa alapján bivom fel  gazda 
köreinket, hogy mint jogi személyek lépjenek be a 
községükben lévő Hangya Szövetkezetbe tagként I A 
Gazdakör tagjai kösül amúgy la aokan tagjai a szövet-
kezeteknek is, de most lépjen be maga a Gazdakör, 
mint ilyen I Nem az a fontoB,  hogy sok részjeggyel 
váljék a Gazdakör Bzövetkezetl taggá, hanem bogy tag 
legyen a eaael 1b bizonyítsa: egymás kezét fogva,  meg-
értéssel és bizalommal, együtt akarunk dolgozni, haladni, 
eredményeket félmutatni.  Becaüljük meg egymás köz-
célú munkáját éa meneteljünk együttesen az egyeneB 
nton, amely félreismerhetetlen,  félremagyarázhatatlan 
és amely mindnyájunknak az elvégzett munka nyugodt 
öntudatát biztosítja 1 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
Kü LOZSVÁK 

Alapíttatott 1H7± évbeo. 

FIÓKOK: Csíkszereda, Gyergyószootmlkló?, Z'-ah, 

LEÁNYINTÉZETE: Bsl<á;ysom!yj| Tskarákpéüstá- rt. 

BETÉTEKET hgelónvőtiibb  ksauUzá'ri .tfo^.il. 

VÁLTÓKÖLCSÜNÜKET f o l y ó s í t . 

ATUTAL<1 SOKAT ez orzság b t.'.-ne.; pacára í»ezl:-i 
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, ai ottani 
„ _ , miatt hó-
napok óta nem jálaaliatatt meg. Nemrégiben után 
lamét lehetővé vili a lap magjelent** éa anoak 
ápitlla IB-lkl r , * n " " r Siáaa Pál di, a délardélyl 
Magyai Gaadaaágl Efcreatllet  onaágoa elnöke a 
lenti elm alatt a kOvatkesákat li)a: 

Az uj Erdélyi Gazda első ssáma már a kezetek-
ben van. Más halassthatatlan elfoglaltságom  miatt nem 
tudtam ebben az első ssámban üdvözölni Gaadatestvé-
relmet. Pótolom most 

Eddigi hitvallásunkhoz hiven, ismét ast hirdetem: 
ne nézzünk hátra, banem előre. Dolgoszunk bittel, bi-
zalommal éa azorgalommal. Végezzünk hasznos termelő-
munkát, hogy nyugodt lelkiismerettel nésbessűnk egy-
más és embertársaink ssemébe, nyugodt lélekkel jár-
haBsuk templomainkat és állhassunk Istenünk elé, kérve, 
hogy ép lélekkel vezessen kl a mostani nagy világ-
égésből I Adjunk bálát a Mindenhatónak, hogy alkalmat 
ad a munkára, erőt a küzdelemre 1 Ne foglalkozzunk 
olyan kérdésekkel, amelyek nem minket Illetnek, de 
végezzük el bisalommel mindazt, ami reánk bízatott 
és a ml feladatunk  I 

Tavassal indult Ismét útjára lapunk s a tavasz 
mindig annyi reményt hord macában. A vetés Ude 
zöldje felvidít,  a batár tele munkássmberekkel, a gas 
dák most teszik földbe  a magot, amely életre kel és 
életet ad az emberiségnek. Ne csak a küzdelmet ÓB a 
fáradságot  lássuk ebben a munkában, hanem annak 
emelkedett, nemes tartalmát és célját Isi Nom csak 
magunknak termelünk, banem mindenkinek, enélkűi 
nincs élet, nlnca egéasség, nincsenek pirospozsgás 
gyermekarcok, nincs vidámság. Aa élet nagy motorját 
a gazda produktuma, munkájának eredménye hajtja, 
táplálja. Ennek a hajtóerőnek az előteremtése VBU 
gudáxa bízva. Bs a leasebb, de egyben egyike a leg-
nehezebb, a legfelelősségteljesebb  feladatoknak. 

Magunkrahagyatva egyébként alig ls lebe ne el-
végéin í^sem mteaetre aem jól és Uelógltő módon Eaért 
kell egyesület, eaért kell gazdakör esért kell gazda^ 
nap. Fokiunk össae, segítsük egymást, támogassuk» 
arraszorulákat, ne hagyjuk a H X M ' 1 

megmüveletlenűl, a hadbavonult családját segítség nél-
kül I Mindenki segítsen ott éa annyi», «mennyit tudl 
Hallgassunk lelkiismeretünk parancsára és gondoljunk 
arra, hogy ml ia segítségre Bsorulbatuok I 

Egészségvédő állami intézmények. 
Saemben aa elmúlt korokkal, elmeadhatjuk, hogy 

a magyar hasa példátlanul sokat áldoa népének egéaa-
ségügyére. A gondoskodás kétirányú. Réssben meg-
előanl Igyekaaik a betegségeket, réssben gyógyítani a 
betegeket. 

A megelőzés szerveit fókópsa  a Zöldkeresstes 
mozgalom foglalja  maţâbsn. A söldkeresates egéBSSég-
hízikban rendsaerez ás Ingyenes tanácsadás folyik, 
különösen caecaemők gondoaáaa tekintetében. Ugyanitt 
törtéaik a terbeaek ingyenen éa rendaaerea vlsagálata. 
A tanácaadáat orvos végal, a söldkeresates testvér 
segítségével. A zöldkeresstes testvér a tanáossdáson 
kívül rendszeraa családlátogatást véges körsetében, 
elienőrzl a gyermekek gondozását, felfedezi  a betegeket 
és terheseket, ortothos utasítja őket. Iskolákban rend-
szeren tlsataságvlrsgálatot tart. UgyancBak a aöld-
ksrefzleti  ezervezet végeztet Időnként Iskolákban úgy-
nevezett szűrővizsgálatokat, ami bizonyos betegségek 
felfedezése  iskolásoknál. (Fertőzött tUdejttek stb.) As 
egészségügyi kormányzat egyre több söldkerssstes 
szervezetet állit munkába. A söldkeresates tanácsadás 
betegvizsgálattal éa gyógyltáaaal egyáltalán aem foglal-
kozik, ezért annak munkáját ne skadályoazuk betegek 
odavltnlúvsl. 

UgytEcaak a betegeégek megelőzését aaolgálja a 
hivatalos (hatósági) orvon munka, aminek leglálbaióbb 
oyotnsi a járványos betegek bejaleotése, hatósági ellaa-
őra-se, piros cédu'ávsl való megjelölése, esetleg kór-
bátbaeBáUltáHs. Továbbá a betegségek terjesztésére 
alkalmait egyénrk kónysasrellepőrzésn (prostituáltak). 
Hásasaágelőtti orvoBl vizsgálat, munkavállaláaelőttl kö-
telező orvosi vizsgálat atb. 

Az Erdélyi Párt székelyudvarhelyi 
nagygyűlése. 

Aa Brdélyl Párt udvarhelymegyei tagozata 1943 
májua 9 én nagygyüléat rendezett éB arra igen nagy 
aaáimbnn vonultak fel  a székely vármegyék ilsUldottei. 
A gyűlésen Páll Dánes felsőházi  tag, vármegyei alel-
nök elnökölt. Ko'nmbán Jóssef  dr. folzőházl  tap, or-
szágos alelnök, Teleki Béla gróf  országos elnök, az 
országol elnökség éa a négy Bzékely virmegyo üdvöz-
letét tolmácsolta, majd Nigy Ferenc vármegyei titkár 
beszámolt a tagozat kétévi működésiről. Kicmel'.e, 
hogy a párt az BMGB éa a hatócágok támogatásával 
mindenben kiváló eredményekel ért e-. Utána Bálint 
J&aaef  dr. orjzággyüléal képviselő mordott nagyhatású 
beaaédet. Hangozlntte, bogy n kereszténységnek olynn 
mórtékben kell minden egyes magyarban a nagy vi-
lágégés közepette érvényt ssereanle, bogy keaében a 
munka Iaten-tiaztelettó kristályosodjék. Nrm engedjük, 
bogy poll'.lke.l lovagok szítbontsák életűnket Idézett 
Tamaal Aron cikkéből: nem azt kell találgatni, bogy 
ebben a bábomban kl győs, hsnem minden erővel 
meg kell saeraanl a győzőimet. Aa Erdilyi Párt célja 
»z, bogy Magyarorssigot magyarok veaeaaék ós II»-
gyarorsságon magyar legyen az nr. 

Bzntáa a Kormányzó Ur példamutató veaetésére 
htvatkosott A Jelenlévők valamennyien felálltak  he-
lyűkről és hosBsasan ünnepelték a Kormányzó Urat. 

Csipak Lajoa dr. kanonok, oraaággyűléBl képvi-
selő tolmácsolta Csik vármegye üdvöaletét éa kifejtette, 
hogy as Brdélyl Pált képviselői nem vállalnak kösös-
séget asokkal, akik párlaaempontokkal Igyekeznek meg-
bontani a magyarság egységét. 

Páll Dánea felsőházi  tag, vármegyei alelnök be-
jelentette, hogy vitéz Bíró István felsőházi  tag, me-
gyei elnök réaaben távoli lakhelye, réssben nagy el-
foglaltsága  miatt lemondott a pirttagozatl elnökségről. 
Bejelentette, hogy a párttagozat vesetőségének véle-
ménye alapján Szakáta Zoltán felsőházi  tagot, aa 
BMGB kirendeltségének vesetőjét, a párttagozat fő-
titkárát ajánlja az elnöki zzók betöltésére. 

A nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel választotta 
meg elnökké Bsakács Zoltánt. A párt központi veze-
tősége részéről Páll Dánes felsőházi  tag, vármegyei 
alelnök üdvözölte as uj elnököt. 

Utána Mlkó Imre dr. országgyűlési képviselő, a 
pírt országol főtitkára  saólalt fal  : 

— Veazélyekben élni és mrgynrnak megmaradni 
— est Jelenti as prdálylaég — mondotta. — Ar Er-
délyi Párt esért feladatának  tekinti, hogy a magyarság 
legesaporább törne, a Bsékelység ntcsak dúlás eseten 
adjon harcosokat, hanem legyen része a jólétbtn éz 
bőaógben le. Mlkó Imre a legfontosabb  mai ttaékely-
földi  kérdésekről, a villamosításról, a i-zíkolyfö'di  va-
sútról és a telepítésről besaélt, majd aa ujonuan meg-
választott elnökhöa fordulva,  aat a klvánaágát hang-
snlyoata, hogy őt Udvarhely megye bárom nagy BSÍ-
löttének szelleme veseaae működésében. Veaease ót a 
lengyelfalusi  aaűletéaB Orbán Baláaa népaaeretete, 
rugonfalvl  Bartha Miklós aaoclálls lelkiismerete ÓB a 
asombatfalvl  saármaaázu Ugrón Gábornak a magyar 
függetlenségért  ÓB ssabadságért tanúsított rajongáaa. 

Szakáta Zoltán elnök megindult ssavakkal mon-
dott kössönetet as üdvözlésért és blstosltotta a gyűlóst 
arról, hogy a párttagosstot Udvarhely vármegye nsgy 
fiainak  aaellemében Igyeksalk vesetnl. Elnöki progra-
mom — mondotta — a munka, aa áldoaat ÓB az em-
ber megbecsülése, 

Amig  'On  alszik 
t Oarmol dolgozik. Éjjeli nyugalmit nem 
lavarja éi méglt estitSI raggelre JM 
él biilosan hat Fájdalom nélkül haK 
kinnyú éi teljes ürüléit Mézelő. Elén 
kellemet haláau • a . t i l 
hMhajlószer a " 

B'teggyógyitásra vizsgálnak: 1. As orvosok ren-
delője. Itt történik a járóhetegek vizsgálata és keaelése 
is. Magánorvosok rendelőjében bárki fordulhat,  ott 
azonban fizetnie  kell. Hivatalos orvosok (körorvos, kös-
n^gl orvos, városi orvos Btb.) asegényjogos betegeket 
tujy^o köte'.es mfgvlaagálnl  éa kezelni. 2. Bendelö-
lntis£iek. Ezek fóképbn  járóbategek vlaagálatával és 
kezc^sévül foglitlkozntk,  rendesen szakokra osatva. 
(P.. tUdőbtteggondozó int^zst, nemibeteggondoaólntéset 
stb) Állami intézmények lévén, többnyire ingyenesen 
dolgoznak 3. Kórházak. Ezek elsősorban fekvőbetegeket 
ápolnak. Rendesen osztályokra tagozódnak (pl. aebésset, 
gyermekgyógyászat B'.b.) egyca betegségfajták  tökéle-
tesebb kezelheifca  céljából. Az I—II—III. osstály meg-
küIcnböEfetés  ezeken belől í rtendí, rendesen a flsetésl 
és fcényelml  különbségeket jelenti. Vannak állami kór-
háaak (köa^órházak)éB magástórházak (szanatóriumok), 
l őbblekben a azegényjogoaokat Ingyen gyógykesslllr, 
utóbblak dljszásnkat maguk állapítják meg. 4. Szak-
kórházak, egyes betegségcsoportok keaeléaéra rendea-
kedíf-k  be (pl. tBdőbetigsé^cl) vagy ellátására (pl. ssűlő-
Intézetek). Ezek la lehetnek államlak vagy magán-
intézetek. 

Az egyetemi klinikák, bár elzőaorban tudománvos 
intésetek, orvosképaésl céllal ós as orvoBtndomany 
továbbfejlesztésére,  a köaönaég asempontjából mint 
tökéletesebb azakkórbáaak jönnek azámltásba, a kös-
kórházaknál mondottak sserlnt. 

Ugyancsak beteggyógyltáa a célja n kűlönböaő 
betegblatosltáal Intéaményuek olyképen, hogy ások blse-
nyoB dlj bcflseióBe  ellenében aaűkség esetén gyógy-
kfZílóst  biztosítanak tagjaiknak. Nálunk zokféle  blsto-
altó működik, legismertebbek: OTI (Orsságos Társn-
dalombla-osltó Intézőt), főképen  Ipari alkalmazottak 
számára. OTBA (Or»eágoa Tlsalvlaelő Betegaegélyaósl 
Alap) az állami tisztviselők és nyugdíjasok, MABI 
(Magánalkalmazottak Biztosító Intését) a magántlaetvi-
selők részére. Eaek többnyire magántársaságok, nem 
állami Intézmények. 

Meg kell cmlltuiiUck még az Országos Egésssóg-
jvildslmi Szövetséget, mely a megelőző aaervek vidéki 
nnyaegyletének fogható  fel,  mint Ilyennek, hivatása 
előbbieket társadalmilag éa anyagilag támogatni. Msg-
említendő a Vdrüsker(.<f>at,  a nemselkösl Vlröskereut-
sservezet magyarországi OBztálya, mely tulajdonképen 
ketelazervezet ós aokféle  egósaségűgyl munkát véges, 
Intézményeket tart fenn,  bábomban ngy, mint békében. 

Keresek megvételre egy kisebb f ő i ó -
kályhát. Cim a Vákár nyomdában. 

- i a -
ami Ignz, egy linyereuény nagy azetensaa! Da, bogy 
módunkban legyen nyerni, vegyllak Idejében 3 P.-ért agy 
egéaz, vagy 1.50 ért egy fél  jótékonyoéla állami aota-
jrgyet, mellyel a küvetkezi (iaaaageket nyerhatjOk 

'út 
• 4 0 . 0 0 0 a r . f .  fősysrsnésyt  vs|y: 

20 000 P.. 10.000 P., kétaiar 8.000 P., négyekor 
2.6000 P , liatszoT 2.000 P., haimtnohároinazoi 1.000 
P., Saaaeaen aa.SSO nyeremény 480.000 P. értékben. 

K a p h a t ó : 
Oaztályaorajogy lieláiaaltóknál éa DohánytSaadéakban. 

ZZVLzá,m j-ujalue b-ó e-dun-
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Az KIM etiledéi TáJasztB^Táaai ölése. 
Aa Brdályl Magyar Gazdasági EfyeaUlet  esik 

vármegyei kirendeltségének Igaagntéválaasimánya Ülést 
tartott. Aa elnöki tlsataégot as allspîn elfoglaltság.» 
miatt Pilöp Jóssef  állattgéHanégügyl fótanácaoa  »31-
títte be. Aa Wésen megjalent Ö rá Utván frisóhákl  tag. 

Aa Blésen röasletesen foglslkoalak  acalkt legriők 
kérdésével, a cílkók elhullásával ás a vadkárok ellesi 
védekesia kérdésével. Aa értekezlet elhatároata a len-
termelési verseny előkészítését, ma|d foglalkoaoll  a 
cselédsnerafldtetéa  kérdésével. As értekeaiet a sajátos 
vlaaoeyokra való tekintettel aaUkségesnek tartja sa 
eddigi rendsaer fenntartását,  vagyis bogy a cselédek 
saeraödtetése továbbra la njévtól njévlg tartson és se 
tavasétól-tavasaig. 

Hadár István állattenyésatéal Igaagató Ismertette 
a aaarvaBmarbabeSBOlgáltBtáa körBII nehézségeket. Bb 
ben a tekintetben » választmány elfogadta  ast aa ál-
láspontet, bogy aa egyfalubellek  a beszolgáltatásból 
eredő károsodást, vagyis aa árkttlőnbóaeit-t kísösen 
vlaeljék. 

A sertéavéBB elleni védekezéssel kapcsolatban 
lesaSceaték, hegy aaok, akik kivonják állataikat a kö-
teleaó oltás alél é* ha aaok elpusztulnak, a mulasz-
tást elkövető gaadát nem veszik fel  az eliátai'anok 
névjegyzékébe. 

áa Blés elfogadta  Sira litván ja»&s'atát, hogy 
as BIIQB-lroda legyen egyben logvádő Irodája u köa-
blrtokoaságoknak. A jogtanácsos javsdalmvráaát az 
BMGB magára válla'ja. 

A cstkl kirendeltség vezetője ezu.án hangoztatta, 
hogy a gazdák érdekvédelmi szervei necs*k hirdessék 
és tanítsák a gatdákgak a jobb és többtermelés szük-
ségességét, hanem a terniBlvényk értékesítésében IB 
segédkezzenek. AmenryiLsn az érdekképviselet n maga 
aaerveaetavel esaközil az értékesítést, Idegenek cem 
kereshetnek a gazda terményein. I»y sz a kergeti 
lehetőség, amely a rögzített ár»b mel'eit ma elérhető, 
az la kerüljön vlssaa n ttrineiő grdá'ibos. Etnüsl aa 
érdekképviseleti szerv is blzouj oa hr.ţzonhur juma, 
amMy végeredményben szlutén a gazda érdekelt Beoi-
gálná a kOlönböaő juttatások r vén. 

Aa ülés kimondotta, bogy elő^erjesttcat tens a 
központnak a javallat kereBstüivlteiére, annál la in-
kább, mert a kisebbségi Idő fc-tllő  ssámo trrmériyke-
reskedót termelt kl, sklka»k a ««kiadását nem lehet 
nélkB'ösnl. Ilyen alapon Dzerseztó* meg mag- és aa 
állatériékesltéHt ia r>eok n rystcrlatban jól beváltat'. 
Igy kell megszervezni a pltyóksériikesitiíst ls. Rbbr-c 
an esetben nem volna szükség a Ku urAr:. es a 
MBTBBZ-re. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A bácsjózseffalvi  állomás. 

A Bukovinából hazatelepített ssékely trBtvérelnb 
nem hoanak aaégyem reánk. Általános érdeklődésre 
tarthat saámol aa a mhvéBzi muskájnk, amely szé-
kely faragó  tehetséget dicséri. A Bicskába tekpitett 
józsrffilvl  aaákelyek most á:lotrás?pttletet építenek. 
Aa állomás a régi aaékely udvarháaak stl'usában épül. 
Tlsennégy stációban megfaragják  a M idéíalváról másfél 
évssázadds! ezelőtt elűzött ssékely népnek er^őd^t-ét, 
klnlédáaát. Csaba királyfi  nepínek egyik sokat üldöaött 
csoportja most rendezkedik ba odalent a Bácskáhan. 
KtsérjBk Baeretíttel minden iépéaüket. Vegyünk példát 
rolnk. Nem hagyják el népi értékeiket Robábi-n, ípit-
keaésben, szokásaikban ragaszkodást aboa a mu tboa, 
amely megtartotta őket aa évaaáa >dos kllneaitct'sá-
gukban. A bácskai székely telepnek ezen aa uj vasntl 
állomásán aa elaő Btácló faragása  a cslllfvguton  haladé 
Csaba királyfi  népét mutatja ezzel a fe'lráBael:  „A azé 
kelyaég ntja, Jézus kereaatutja, Lilktink sohse csügged, 
Habár lestünk vérben niik a tejutto! Go!goiálfc  * A fa-
ragáson Jelenleg tlzehkét saékelv dolgozik Si-Aely 
Albert ezermester, furó-(^ra;ó  rV.k !y tastvérPnk Irá-
nyításival. Vésőik nyomás megelevenedik a történe-
lem a madifalvl  vessedMetntől a fcányafstás  idején 
keresattti napjainkig. B'szkólt víg'.u'.k mindí.i alka-
lommal, amikor erről l>:»ÜU3f,  hogy uoUat n o v d e t t 
vérelaknek haaateiepi'pirh-D nem csalódott e-Tikl. 
Életrevaló, nagyszerű anyag ea, t.rrjy bÓaég.-r en meg-
hálálja a Te'e veló '.iiriSifcst. 

- A nagysikerű oalkl alőodások után az KMKK .á-
lasstmánya írseg'átojaíí-í a gy, sy.il k"Kai-gek?\ Min 
denűtt lelkesen és örömmel hí ! /jsii^k az lsm:.rítter-
jecaló és felvilágosító  e'őadisiVnt es klrAnJúk, hogy 
tdbbarSr ismételjek Is meg. 

K'óariók a következők voltak: 
Gysrgyóazentmlkléson: vitéz Aotat Aron, Or-

bánaé Csucsl Bmllia, Szása O G rő, Mid*r István, 
Nagy Andráa dr. és Kareccs Bindor. 

Szárbegyen: Csiszár Erzaábet, A'tert Vi mos, 
KIssgyBrgy Jóaief. 

Dltróban : Puskás Mirls, Gubody M tfgU,  Usfuln 
Imre, Páldy Ribart, és B'okts T imás. 

Gyergyórsmetén : Meaey Ibolyka, Bocskor Kererc 
és Pálosy Li?aló. 

Oyergyóalfaluban:  E'óaatie űaál Viktória, vltéa 
Miklós Gergely, Selvm lVmán. 

Gyergyócsomsfalváa:  Ns?y l'onkö, Limló Ignác, 
Király István. 

Gyergyóujfalua:  Duka Jánosné, Duka Jiroa, 
Héjjn Kálmán. 

Kllyénfalván  éa Tekerópktnken: Antal látván, 
Perencs Gyárfás,  Péter Árpád. 

— Halaloaáaok. Miklós Jísapfné  Páll Ju'lánna 
folyó  bó 8-áa, 57 évea Sorában Gírfc^faH-án  tnfghall. 

— Qyő'gy Ignácné Krőss K.<glna folyó  hó 9 4b, 
67 éves korábaa Ciatóaaegea meghall. 

— Kormányáéi ollemerés. A m. klr. keres-
kedelem- és kSslekedóattgyt mlciizter előterjesztésére 
a Kormányáé Ur megeügrdt?, hogv a magyar köiutl 
hálózat kiépítése éa fenntkrtás,  lilutve aa erdélyi híd-
építések kbrOl kifejtett  értékes éa eredményes mnn-
káwágáért, vltéa B>tó Gábor klr mBsaakl tanácsosnak 
elismerése tudtul bdassek. Rgy rendkivttl aokat dol-
gozó, nagy mnnkatellesltményU tlastvlselőt ért a kor-
mányzói ellsm>réa. Huszonkét esz tec dó minden elha-
ayagoltfágát  éa bOnSs muiaaatáaát kellett Itt pótolni. 
Elég csak arra utalni, bogy kBautaink milyen állapot-
ban voltak. Vllés Bakó Gábor emberfeletti,  megfeaaitett 
munkával a kltBnŐ műszaki ember boazáértéaével éa 
a ssBlófüld  sseretetévol állott helyén. Ma lát|ik a 
munkájának eredményét. Orvendttak, hogy a legfelsőbb 
elismerés Is kitüntette eat aa odaadó munkásságot. 

— Calksaereda megyei város ktacrfllásá-
ból. Cslkaaereda városképviselóteslBlete 1943 május 
14 én közgyűlést tartott Sása Gard polgármester elnök-
letével. A városi vlllanyUaem zárszámadását a teaács 
a várost illető 16 400 pengő felea  réBaeaedéssel jóvá-
hagyta. A vároai saálloda elkészült. Amint ismeretes, 
a szállodát a Magánjavak tulajdonát képező telekre 
építették, most elhatáreaták, hogy a telekre kisajátítást 
kérnek. A városi saálloda egyik leglmpoaáitaabb k9a-
éptt'et. Btomaaédrtgában mátlk két emeletes palota, 
a Miv épülete szintén befejeaéa  előtt áll. A város ve-
astŐBégn mindent elkövet, bogy ezekhez aa épületekhez 
mérten rendezze az egésa piacteret. Ma már kialakult 
aa az Impozáns rendezés, amely a város eaen réaaének 
egészen uj arculatot ad. Továbbiakban a város elhatá-
rozta, bogy megszünteti a központi saálloda előtti teret. 
Ast eladja az érdjeit tnlajdoanaeknak aazal a kitté 
leaettséggel, bogy »zok airos határidő alatt küteleaek 
épületeiket kiképezni a* épltéel vonalba Ugyanakkor 
elrendelte a kfapontl  saálloda közvetlen zzomzsédsá-
iában fekvő  régi fahásnak  a lebontását. Továbbá en 
gedályt adott eaen hán melletti telken egy kétemeletes 
nngénhít építésére, atnf-ly  ujabb IrodBletet hlatoalt 
ennek a tárnak a fejlődáaéhea.  Aki ma látja Cilk-
Bzercda város eaen réséét, aa elismeréssel kell adózson 
a vároa v.ratöségének. A vérosrendzés ügyét szolgálja 
az a határozat is, amely eirendell o törvényszék mellett 
bevezető Te'eki Pál utcz torkolatának a klsaéleBltését 
Banck érdekében elrendelte, bogy a K -rda féle  épületet 
as ip'íkeaéBi vonalba állítsák. A tanácsülés hátralevő 
felében  klaebbjelentőségű belső Osyek^i tárgysík 

— A honvédelmi miniszter bejelentett* 
a Marosvásárhely Udvarhely Barot aepslbttkk-
Bsadl vaaut megépítését. Vltés nagybacsonl Nagy 
Viimoa honvédelmi miniszter a mult hatl székelyföldi 
köru'.j'.n brjalentette, hogy még ebben az eertendóban 
rövidesen bozzá kezdenek » Mcrosvéaárhely S íp>l-
büikszéd közötti uj székelyföldi  vasútvonal megápl-
(éüéhez és ngy t rvezik hogy aat n munkát 1944 re 
befejezik.  B esUljllk meg aat a gondoskodó saeratetot 
amivel t>. magyar kormányzat a «aékelyföldet  támogatja. 
Hihetetlen aa aa á'dosat amelyet egy világégés kö-
zpptltc éraltinh mairhoznat-. Hiszünk abban, bogy n 
Székelyföldnek  ez a megértő Bedtése bőségesen ka-
matoaik majd aa egésa nemzet javára. 

— Aldoaoosütórtökfln  ssentollk fol  a ká-
asonaltiai templomot. Káezon népe nagy Bnnepre 
kéBzttí. Junloa 8-án, áldoaócsüiörtökön fel  ÍZ ntellk Ká-
saonaltlanek a templomát, amelyei teljesen njjáépltettek. 
Dr. György Gábor e'calkl főesperes  a vlBssatérés után 
aaonnal neUkezdetl a templomátépllésnek. Nagy gond-
dal és a mai anyaghiány között kitartó lelkesedéssel 
fo'.yt  a munka. As ősi templom nemciak külsejében 
vá!fosott  meg, de bsleó saerkeaetében ls. A felsaente-
lésre nagyszabátu Unnepjéget készítenek e!ő. Bgézz 
Csík vármegye ka'o'lkna népének az Onntpe lezz ez 
aa alkalom. 

— Táborlpoata ssámalnak megváltoatataaa. 
Folyó év! májna hó 15 tői a tábori poatal saámrendrser 
megváltozik, mlértlB a feladók  asját érdekűkben minél 
előbb tudako'ják meg hsdbavonult hcziátartozólknak 
uj táborlpoBtaBBámát. Polyó bó 15-'ó'. keadődóen már 
sa nj szádokat kell használni a címzésnél, május bó 
végéig azonban n régt ísámokkal címzett küldemé-
nyeket i» elfog:  dja a pot>a továbbításra. Az eddigi öt 
ssámj.gyből álló és U'r; alakban klfajezett  jalnés helyett 
;<!utár. egy Dügybeittkő: és hírom «námjegyből álló 
poetaBZ'ím&k lesznek. 

— A Szülóanyak Maria Otthona (azelőtt cslk-
tţomlyi-1 Salvator Hsli'őlntéze') felkéri  mindazon anyá-
ra', kik Időt fo'ydtnén  az intúautben ezüítek, hogy 
gyermekükről bármely életkorban ká<iltett fényképből 
1—1 példányt — lehetőleg levelezőlap nagyságban — 
bocsássanak as Intézet reedeikeaésbre. Az Intézet ezzel 
la fenn  a*arja tartani aa anyák!.*' a szeretetteljes 
kapcsolatot és n^yban termeinek, v Jamlnt folyosóinak 
ditKilésére kívánja a képeket felhaBBtálnl  Kéri aa 
intrzM, hoay a kíp-k hátlapjára pon'otan legyezzék 
fel  a gyermek nsvt és BittIeiéBé.nck !d i|ét. A képeket 
kéri Cslkaaereda, Ulkd u'ci 5. szám alá küldeni. 

— Valialjak aniveaan hadlárvák gondoaá-
Bát. A VórBskereazt a napokban megkeresi Cslksae 
redi város tárjsdaimái, bogy áldoaatával blatosltsa 
egy plr hadlárváonk a goadoaásál. Mindenki képessége 
és salva aaerlnt kell hoszájáru'jon ehsa a nemes s s u 
déku akclóhoa, amelynek aa a cJlja, hogy kötelesség 
teljesítés kösben életét á'doaó apának a gondoskodását 
magár.-i vállalja a badlárvával aaamben. Megajánlásokat 
kérnek erre a célra. Kitől kitől tehetsége sserlntl hn-
nsfisa  megajánlásokat amelyek állandó Jnllegüak kell 
legyenek. Kérjük táraada munkat arra, fngadja  Jónlv-
vel a kísSsségnek ezsket a háborna kötelességeit. 

— As udvarhelyi kat. fögimnásium  felhívja 
aa öreg diákjait, hogy a pBnkflsd  hétfőn  rendesendő 
860 éves ünnepségekre okvetlen keressék fel  aa Intésetst. 

— Késspéns Utáltatott és aneak lagea tulaj-
donosa, kellő Igoaoláa m-ílsit, a ciksaeredal raad-
őrségen, Uvata'os érák alatt aat átveheti. 

— ÉrtmUéa.  Tiaztalettel  irtasitem Ctikttarada 
kfaőoBigát,  hogy katonának behívtak  ia aetrt  aem 
(adtam jönni toagorahangoloi,  da  rdvideaeo e)j6vők 
addig  ia kérem esivea virakozirukat.  Tieztelettal 
Kanalat  Antal, zongorahangoló.  l—J 

Csíkszereda megyei város polgármestere. 
Szám 4409—1043. 

Hirdetmény. 
A lakósság tudomására hozom, hogy 1 9 4 8 . 

évi májúi hó 26-én délelőtt 0 ónkor, 
a vároBhásán, Bzóbell érverés alapján hauon-
bérbe adom Züögödfűrdó,  fűrdó-űzemének  1948. 
évre való kihassaál&sát. As árverési feltételek 
a város mérnöki hivatalánál teklntketAk meg 
a hivatalos órák alatt. 

Csikssereda, 1943. évi május hi 7-én. 
S í i n Q . Q a r é , 

polgármester. 

Értesítjük  n n. é.  közthtaéget, 
hogv üzletünk  cigérjét 

„LUX"-ról  „TURUL"-ra 
változtattuk  át, a n. é.  közön-
ség  további  támogatását  kéri 

Bartha  és Grlgev  női  és  férfi  fodrászata 
Csíkszereda,  Apafi  ut 7.  ss. 

A osiksseredai kir. törvényszék. 
P. 562—1943 / a . BZ. 

Hirdetmény. 
Kir. Kinesár kisajátítónak dr. Vasú Sándor 

és társai kisajátítást szenvedettek elleni kár-
talanítási ügyében a biróság a tárgyalás határ-
napjául 1943. janiiiB 8. délelőtt 9 óráját 
tűzi ki (Mikó-u'oa 8. sz., II. em. 82. ss.), melyre 
as összes érdekelteket assal idézi meg, hogy 
elmaradásuk a kártalanítás felett  hozandó érdem-
leges határozatot nem gátolja s as egyéni 
külön értesités elmaradása vagy a tárgyalásról 
való elmaradás miatt igazolásnak helye nincsen. 

A távollévők és ismeretlen tartéskodásuak 
részére ügygondnokul vitéz dr. BrAss Sándor 
osiksseredai ügyvéd rendeltetett ki. 

Csíkszereda, 1943. évi április hó 30. 
Dr. Benlake Imre a. k., 

tsséki tanácselnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Veéghné, 
irodatisst. 

Tusnádfűrdő  község elöljárósága. 
Szám 624—1943 

Hirdetmóny. 
Tusnádfűrdő  község etöljárósága köshirré 

teszi, hogy Tuanádfűrdön  as Alkaláj-villa lebon-
tásából kikerült anyagokat, faragottfa,  desska, 
cserép, tégla és fedél-bádogot  a helysslnén, 
1943. évi mdjus hó 20-án délután 4 óra-
kor árverés utján eladja. 

Tusnádfűrdő,  1943. évi május hó 13. 
Kooikáa Béla, 

k. bíró. 
1943 EiTxTvTe. 17 szám. 

Hirdetmény. 
A m. kir. igaiságttgymiaisster ur 1943. évi 

május hó 6 án kelt 15.140—1943. I. M. B. sz 
rendeletével a osiksseredai kir. tOrvényssékaél 
rendszeresített egy fegyver,  egy gasdaságl, egy 
gépészmérnöki (gépjármű), egy irás- és egy 
könyvszakértői állásra hirdetett pályásatot. — 
Pályásat a budapesti Közlöny 1943. évi m&Jus 
hó 8 án megjelent 103. ssámában teljes ssttveg-
ben közölve van. A pályásat feltételei  a Buda-
pesti KOsIdoyben, vagy a kir. Járásbíróságnál 
és a kir. törvénysséknél beteklathetők. A pályá-
sat határideje 1943. májna hó 22. nap}». 
Később érkező kérvények figyelembe  aem jö-
hetnek. Felhívom as érdekeltek figyelmét  a 
meghirdetett állisokra assal, hogy esetleges 
felvilágosítással  a kir. Járásbíróság vagy a kir. 
tOrvényssék elnöke sslvesea ssolgál. 

Csíkszereda, 1943. évi május hé 13. 
Dr. K&raay, 

klr. tSrvéayaaékt elnök 
•yasutatt Vékát itajoasé >lajiB|imlMÉ>>a, 




