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Kováts Károly dr. Csikvármegye aj főispánja. 
A Dr. László Dazső halálával megüresedett 

főispáni  azeket b?:öltiJtték. A Kormányzó ur 
Őfőméltósága  a B l̂Ugy miciazttr előterjesztésére 
Ko váts Káró ly dr. c iii szeredai Ugy v édet n e voz te 
ki CsiUvártiegye főispánjává. 

Ezzel az <jgési Csik vármegyében általános 
örömet keltett kinevezőiéi megoldódod a 
főispáni  válság. Ugy old -do;i mag, amint aze a 
csiki közvélemény óhajtot'a. A köt**iess^gtulje 
sitesben mindenkor élen jlró, minden megpró-
báltatásban ehet az ősi csiki röghöz hűséggel 
ragaszkodó, azt soha osarben nem hagyó, annak 
szenvedéseivel, örömeivel egyOttélő székely 
embert illette meg ez a fon.os  őrhely. 

Kováts Károly dr minden tekintetben meg-
felel  ezeknek a követelményeknek. A disztiug 
vált, kitűnő felkésr-ttltségU  jogász, a köziudo 
máBOsan olvasott európai mtt/eltségd ember, 
a szélesláiókörtt, gondolkozni szerető székely-
leikével olyan rendkívüli értékek jutnak szó 
boz az ö kinevesés^en, amelyek oaak javára 
szolgálnatnak ennek a népnek. 

Kováts Károly nem az árral szaladó ember. 
As éles eszű székely minden okosaágával meg 
áidott értékeivel asemlélődó, az élettörvényei-
ben otthonos, a természettudományokban ÍB jára-
tos elme vaaiogifcájával  ismeri azokat a törvény 
sserüségeket, amelyek a népek életére is köte-
lezőek. Szereti a fajtáját  és kutató sseretettnl 
tud elmerülni e földhöz  szorított történelmében. 

Ezek a kiválóságok azok, amelyek Kováts 
Károly dr. számára megjelöltek a csiki közélet-
ben való szereplését. Biemt iskoláit szülőfalu 
jában Caikverebesen, gimnáziumot Nagyszeben-
ben, jogi tanulmányait Kolozsváron végezte. 
As életet as igaaságügy szolgálatában kezdte el. 
A kózdivásárhelyi törvényszékhez nevezték ki. 
innen vonult be katonai szolgálatra a világ-
háború idején s mint tartalékos főhadnagy  súlyos 
sebesüléssel tért vissza onnan ismét a kózdi-
vásárhelyi törvényszékhez. Itt érte a nsgy ma-
gyar tragédia az összeomlás. 

A osikverebesi ősi földhöz  menekült hasa 
Kováts Károly dr. Majd amikor as erdélyi ma-
gyarságnak az uj uralomba való beilleszkedés 
politikai szervezess megkezdődött Kováts Ká-
roly elsőnek állott a Magyar Szövetség, a 
Magyar Párt a Magyar Népkösösség küzdő 
vonalába. Él szeretettel, önse:ien lelkesedéssel, 
minden ellenszolgáltatás nélkül dolgoiott. Dol-
gozott politikai, gasdasági, vallásos életünkben 
a legkilátástalanabb sötétségek idejétől mind-
végig a derengés ós a kitisstuiás napjáig. 

Bz a munka a ssemünk előtt zajlott ie. 
Visszatekintve az erdélyi magyarságnak erre a 
hősi korára ismételten megállapítjuk, hogy abban 
Kováts Károly dr. mindenkor példamutató öntu-
dattal állott a népe ssolgálatában. Nem Umerte 
a megsértödésnek, a felreállásnak,  a gyűlöiet-
hintésnek, a hasadásoknak politikai divatosásait. 
Sok böloseséggel, sokszor lemondással mutatott 
példát a minden poklokon keresstül megőrisendő 
magyar egységnek a ssámára. Lehettek idők, 
amikor Kováts Károly a kétségtelenül nagy 
műveltségű ember jobban látott as átlagosnál. 
A véleményét nem titkolta el soha, de Ismerte 
ast a határt, amivel a világ legbecsületesebb 
belső ellenséke maradt. Mindig osak befele, 
mert ssent meggyőződéssel hangoztatta, hogy 
nekünk kifelé  a megingathatatlan egység jegye 
ben kell jelentkezni. Végeredmény ban es min 
den idők magyar életének a titka. Nem hasadni, 
nem félreállani,  hanem minden körülményekben 
együttmaradni. 

Bár ezt a példát megértené a mai magyar 
élet ia. Tanuk vagyunk amellett, hogy mekkora 
életerő és milyen félelmetes  fegyver  van annak 
a kesében, aki esekkel az utravalókkal tud 
hü'deni. A kisebbségi magyar küzdelem kisá-
rólag csak annak köisönhetle eredményességét 
a mindent elsöprő vad erőszakkal szemben, 
hogy beleütközött minden ördögi terve a magyar 
egység falába. 

Nagy időkben sodródunk. Iaten után hiszünk 
abban, hogy népünknek a veres erőlossitesét 
megjutalmazza az elhivatottságokra teremtett 
magyar sors. Vigyázzunk éa a testvér szerete-
tével kapaszkodjunk egymásba mint ahogy vi-
haros időkben szokásos. Ne politizáljunk eser-
feié.  Forduljun* vissza a kisebbségi idők pél-
dájához. Ne törődjünk egyébbel osak magunk-
kal, a magunk jövöjevel és életével. Higyjünk 
a vezetőinkben ugy amiképp9n soha nem juiott 
senkinek eszébe a megszállás idején azt hogy 
kételkedjen a magyar vezeték feltétlenül  önzet-
len jóhisaemUaégeben éa jőtakarásában. igye-
kszünk megtalálni a közös magyar célt. És 
annak érdekeben hősiünk áldozatot, ha kell 
lemondással is. 

Ezekkel a gondolatokkal kérjük Caikvár-
megye székelység^'., -ogy fogadja  tustvóri ase-
retetének bisaimaval Kováts Károlyt a főispáni 
székben. Mint a magyar kormány bizalmi embe-
rében lássa a kormány réBiéröl is a Székelyföld 
iránti figyelemnek,  tamogaiásuak megnyilatko-
zását. Végeredményben a Kováts Karoly sse-
mélye azt is jelenti, hogy a szákely ttgyek 
legfelkészültebb  szakértőjével, a kormány eunek 
a földnek  fejlődését,  jövőjét még intensivebben 
kívánja belekapcsolni as orsság vérkeringésébe. 
Szívvel, leiekkel tamogaBSuk az uj főispánt 
ebben a munkájában. Sorakossunk fel  mögötte 
a ssékely katona ősi fegyelmével,  rend szere-
tetével. Mutassunk as egéss országnak példát 
arra, hogy miképpen kell viselkednie egy nép-
nek nehéz történelmi időkben. 

• • 
• 

Általában elmondhatjuk, hogy dr. Kováts 
Károly főispáni  kinevesése as egéss csiki 
székelység kösött osztatlan örömet okozott. A 
kinevezés elBŐ perceiben a jókivanatok áradata 
indult meg as uj főispán  fele,  akinek képessé-
geit, felkészültségét  minden esiki székely 
nagyrabeosüli. 

K sönek üdvösölte dr. Kolumbán József 
felsőházi  tag as Erdélyi Part orsz. alelnöke a 
ciikvármegyei tagozat elnöke, aki örömét fe-
lezte ki a vármegye lakóssága nevében a ki-
nevezés fölött. 

Az üdvözlésekre Kováts Károly a követ-
kezőket mondotta: 

— Barátaim egyidőben püspökök, kioiiny 
falusi  káplánok, tábornokok és egyszerű 
honvédek, magas kúriai birák és telekkönyvi 
iktatók, előkeld földbirtokosok  és egysserü 
ssekely gaadák, dusgasdag gyárosok és gyár-
telep lakásaiban meghusódó munkások voltak 
és maradnak, mert ez a ssekeiy élet, ilyen a 
ssékely társadalmi sz nesődes. Ijy kell szét-
bonthatatlan egységre törekednünk. Es as 
érzéí fűtött,  amikor ránk ssakadt a borzal-
mas éjssaka. Ki fűtött,  amikor Ütközőkön 
tettem meg as utat ssékely várodok kőzött, 
hogy hirt hozhassak, hírt vihessek, amiből mi, 
szenvedő, gyötrődő ssékelyek erőt meríthes-
sünk. A ssékely egység jegyében telt el a 
22 esztendő. Munkánkért Jutalmat nea vár-
tnak. Jutalom volt barátaim meleg késssoritása 

— Felemelő érsés — nem tagadom —, 
hogy muokamert méltóságot is juttattak. Meg-
kóssúnöm ezt mindég vezereim, vezetőim es 
(Jsikvármegye közönségének. Ez a megtisz-
teltetés aeunban számomra akkor válik igás 
kitüntetesse, amikor megfelelek  a rám bí-
zott feladatnak.  A felelösségrevonás  elöl, 
mint eddig, esután sem térek ki soha. Birá-
latot várok, mert komoly munkát akarok 
végesni. Ugyanakkor segítséget kérek és 
várok Csikvármegye 180 ezer magyarjától. 
Ha sikerül a lelkeket összefogni,  együttar-
tani — akkor hivatásomnak eleget tettem.., 
fejeste  be Kováts Károly dr. főispán. 

Ugy éressük, hogy Csikvármegye ssékely 
közönsége megérti, hogy as uj főispán  mögött 
felsorakoznia,  ö; munkájában támogatni és az 
egysegünkkel, fegyelmezettségünkkel  nemze-
tünk jövőjét szolgálni ma inkább kötelessége 
mint valaha. 

• • 

Dr. Ábrahám Jóssef  Csikvármegye 
alispánja as uj főispán  beiktatására a 
törvényhatósági bizottságot 1943. evi 
május ho 27-re összehívta. 

Kodály Zoltán. 
Kodály Zoltánt a magyar népdal tudós 

gyűjtőjét, a magyar seneművésset mesterét a 
Tudományos Akadémia levelesé tagjává válasz-
totta. Népűnk vesető szellemeinek tudományos 
társasága Kodály ssemély ében a modern magyar 
senat emelte elismerésének oltárára. 

Kodály egyénisége a művész és tudós 
sajátos keveréke. Szemlélődő terméssete ma-
gába szívta ós feloldotta  mindasokat a futá-
sokat, ismereteket, melyek a magyar népdalon 
keress tűi egyéni hangjának kialakulásáhos ve-
zettek. Megssabta működésével a magyar mu-
zsika ssabályait. As utódok hivatása, hogy 
eredményeit kiki a saját képességeihes mérten 
részletezze, továbbfejlesese  és a megszabott 
utón továbbvigye előre. Így  válik a követők 
tollán keresstül az .akadémikus* Kodály ma-
gyar müvéssete akadémikussá a szó nemes 
értelmében. 

Kodály működését több részre bonthatjuk : 
a népdalgyűjtő, nepiene és népművészet tudós 
tanulmányosója, a zeneköltő és a nemzet senei 
nevelőjének működésére. 

• nópdalkutatással Kodály mint fiatalem-
ber kezdett foglalkozni  (Bartókot is ő lelkesí-
tette a népzene tanulmányozására) és már az 
első világháború előtt végigjárta az orsság 
népsene-gasdag vidékeit, főként  Erdélyt, de a 
Dunántutt és a Felvidéket is. Bartók és mások 
munkájaval párhuzamosan szorgalmasan gyűj-
tött. Tdbbeserre tehető gyűjtésének eredménye. 
A rendszerezés munkáját eleinte Bartókkal 
együtt végeste, ma asonban osak egyedül végzi 

Eisel párhuzamosan halad zeneszerzői mű-
ködése, mely flatalabbkori  művei ntán a Psal-
mus Huugarieiuiban érte el elsó nagy nemset-
kösi sikerét és avatta Kodályt a trianoni ma-
gyarság vigasztaló dalnokává. A porba sújtott, 
megalazott magyarság nevében könyörögve 
az állt as ég felé: 

Iitanem Uram, kérlek Tegedet, 
Fordisd reám ssent ssemeidet. 
Nagy ssűkségemben ne hagy engemet, 
Meri megemészti nagy bánat ssivemet. 
A hangokban benne zokog a magyarság 

keserű bánata. Az Úrtól vár megssabaduiást 
nemsetének, hiszen 

As igasakat Te aind megtartod. 
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A magyar Igazság győzelmébe vetett hit 
fdlemelA  akkordjai ssélnak felénk  a régi XVI. 
ssásadbeli ssőveg senéJébAl. 

Kétségtelen, hogy Kodály essel a művé-
vel as egyetemes magyarság seneköltőjévé 
emelkedett I Bs a belső kapcsolat nemsete felé 
későbbi műveinek Is egyik fó  Jellegsetessége. 
As igy válik ssemQnk előtt fokosatosan  a nem-
zet, az fisssesség  nevelőjévé. 

Tamási Áron. 
A Magyar Tudományos Akadémia Tamási 

Áront sslntén tagjai sorába válasstotta. 
Nem elégedhetünk meg a választás őrven 

detes hírének egyBzerű közlésével. Rá kell mu 
tatnunk e megbecsülés jelentőségére is, mert 
Tamási Aron akadémiai megválasstásában nem-
csak az erdélyi irodalom legkiválóbb képvise-
lőjének elismerését látjuk, hanem az írói maga-
tartással kimutatott kOsOsségvállalást. 

Tamási Aron akadémiai tagsága, az erdélyi 
szellem, az erdélyi irodalom legjelesebb kép-
viselőjének kitüntetése as olyan tudós társaság 
részéről, melyet elsősorban a jósán hagyomány 
őrzés és as elhamarkodott értébitéletektől való 
higgadt Avakodást jellemes. Annál nagyobb as 
örömünk a választás ténye felett,  mert abban 
igazoltnak és elismertnek látjuk mindazokat az 
ujsserű irói törekvéseket is, amelyeket Tamási 
Aron regényei, ssinművei jelentenek. 

Bz a váiasztás tehát nemcsak az Abel 
trilógia Írójának ssól, hanem szól a törhetetlen 
magyar életerA szimbólumának, Ábelnek is, 
akit egy sorban emleget as irodalom Toldi 
Miklóssal, Háry Jánosjal, a magyar mesevilág 
két halhatatlan alakjával. Szól ez a választás 
a .Szülőföldem"  költAi lelkületű nemzeti bit 
tevőjének. Bz a választás mindannak aa igényes 
színműírói törekvésnek az "lismtrése, amelyből 
immár négy TamáBi darab születet', jei tzvén 
az utat, amelyen megujulni kívánkozó sslnmű 
irodalmunknak haladnia kell. BliBmerése e vá-
lasztás mindannak az irói érléksorozatnak, mely 
Tamási Aron müveit az uj magyar irodalom 
remekei kösé emelte: a tiszta és páratlanul 
költAi, képekben gasdag nyelvnek, CBillogó sti 
lusnak. Nem utolsó sorban elismerése annak 
a derűs meaélőképesaégnek, amellyel Tamási 
Aron a magyar novellairodalma' gasdagitotta. 
felfrissítette,  megújította és páratlan müvéssi 
fokra  emelte. 

Bs a választás a .Szőke Nyikó* partján 
elterülő Farkaalaka szülöttének, a ssékely nép 
fiának  is szólt. Jelentés esemény es. A tudo 
mányos polgári, városi ssellem tüsheiye köré 
válasstott testület tagjai maguk kösé emelték 
a BSékely nép fiát  s benne és müvén kérész ül 
elismerték ast az irói magatartást és világot, 
mely forrásait,  éltető elemét, táplálóját és su 
gallóját a „király népében ' , a ssékelységben 
érzi és tudja. 

Csik vármegyei legelök állapota 
és feljavítása. 

Irta:  Kozin  Imre  m. kir.  gazd.  felügyelő 
Nem ok nélkül mondja a cilkl székely hazájának, 

bogy „Calkorsság" Annak n kifejezésnek,  bogy „Csik-
orsság" megvan a maga komoly oka ÓB Jelentősége. 
Ha végig nézünk ezen a mepyén, látjuk, bogy föld-
rajzilag önálló, külön testet, ktilön egységet alkot. 

Bnnek aa „Országnak" az ó természetes és védő-
falat  nyújtó határat között egész különálló gazdasági, 
néppolitikai, szociális éa vallási élet alakult kl. 

Ezekre kitérni B azokat vizsgá'ni most nem célom, 
nem feladatom,  de nem is hivatásom; csnpán csak aat 
akarom jóidejében leszögezni, — hogy a tárgytól éa a 
fenti  címtől el ne térjek nagyon — hugy ez a különbség, 
ea a kűlönlegea helyaet a legelók asempontjáből is 
meg van; s ea nem olyan mint máa vármegyékben. 
A Jogi helyzet, a legelő fekvéae,  annak kihasználása, 
leromlásának oka, megjavításának módja és annak esz-
közei egéaaen mások, mint — akár a szomszéd vár-
megyékben is. 

Felületesen vizsgálódó, ha ránéz a statisztikára^ 
rögtön megállapítja, hogy Cslkoraságban nagy a bol-
dogság, mert sok a legelő, könnyű az állattartás, Illetve 
az állattenyésstés. 

A valóság pedig az és mi ast moadjuk, hogy na-
gyon kevés a legelő, nagyon nehéz az életűnk. A ml 
búzánk a fa,  melynek nyomán helyenként. Időnkint és 
lassan ssűletik a kis erdei tisztás, a legelő; aratásunk 
nem nyáron, hanem télen a fakitermelés  Idején van, 
mivel az alig 120.000 kh. gyenge szántó a 180.000 

embernek nem adhatja meg a szUkséges kenyeret. 
Ezért van an, hogy a cslkl székelynek az Igazi aratáB 
nem Jolimban, hanem decemberben a jó Bsánut be-
álltával kesdődlk. 

Ha a 106 062 kb. statisztikai legelő jogihelyzetét 
és használhatóságát vissgáljuk, egészen érdekes dolgo-
kat állapíthatunk meg. 

Százezer katasztrális hold körül jár az a terület, 
amely köz- és közös legelőnek aaámit; a többi egyrésze 
magántulajdonban levő kiaebb legelő sok esetben erdős, 
befáault  legelő, máshelyen meg kn'zálóvá átalakított 
terület. Ha goadoBan átlapozzuk a községeknél levő 
blrtokiveket, vagy azoknak összefoglalóját,  a birtok-
öBazeaitót, hamar meggyőződhetünk arról, bogy igen 
tekintélyen területet tesz ki az a legelő, amely t«ljuaen 
használhatatlan kicsi parcellákból áll. Ugyania a birtok-
ivek felfakletése  a'kalmával a szántóterületek között 
éB köaelében levő 100 négyszögöltől akár 5—6-8 k. 
holdat kitevő nem művelhető darabokat, az úgynevezett 
.muzsdákat", oldalas rossz részeket a legelórovatokba 
Írták be a igy ez is emeli a legelőterületeket, illetve 
felemell  a fent  említett nagy számra, ami — sajnos 
aem az egyénnek, B tulajdonosnak, sem pedig a köz-
gazdaságnak nincsen hasznára. Ezek az adatok bizo-
nyítják, bogy akkor, mikor statisztikai ?z?mmel meg-
állapítjuk a Bzámokkal való rid-g műveletek alapján, 
hogy Csíkban a vármegye öBszes területének 19 szá-
zalékát képezi a legelő, egy cseppet s-m büszkélked-
hetünk, mert látjuk, hogy a sfázaMk  aícrlnti teriliet 
igen nagy részén nam legeibet az állat, nem bizony, 
mert az nem a százalékos területet, hanem a fdvet 
keresi. De ezzel még nem jutottam el a bajok végére. 
A legelők nem képeznek egy-egy egész testet, hanem 
az erdők között kisebb-nagyobb csoportokat, erdei tisz-
tásokat, aok helyen a legelők átalakultak erdőkké s 
csak kis helyen az erdők legelőkké. A legelőknek er-
dővé való átalakulása ugy történt, hogy a legelőt az 
idők folyamán  felv«tte,  benőtte a boroka ( uniperls com-
munis) ez vigyázgatott s növelte mugx körül a kicsi 
fenyőt.  A kicsi fenyő  naggyá nőtt, növelőjét beárnyé-
kolta, később pedig elpusztította a igy ma tekintélyes 
legelőterületeken szép flatai  erdők vannak, melyt knek 
kipusztítása addig, amíg vágásra alkalmasak nem la»z-
nek, halálos bün volna. 

Más bajok. Tekintélyes területek vannak borokával, 
vagy ahogy a mi székely gazdánk bivja, „boraikéval" 
benőve, ami természetesen akadályozza a fii  növését; 
nagy területek köves, sziklás részek, ez- k is borokások. 

Sok zugolódáat hallottam a boróka miatt, épp^n 
olyan részeken, amelyek papiroson trnyleg ifg-lók,  ds 
kövesek, humu»z né'küli, mozgó köves talajok, shol ha 
aa utálatot peromireviiló boróka nem volna, akkor is 
ültetni kellene, hogy a talajt védje, a cs.'kély humu-z 
lefutását  megakadályozza, egyszóval a tilejt megkösse. 
Legyen szabad itt közbevetnem azt, hogy a csiki lege-
lőkről senki véglegeB ítéletet ne mondjon addig, amíg 
azokat végig nem járta, mert én ia igen sokat végig 
jártam nem egyezer, a ezt mondhatom, hogy egyik bir-
tokosság levegője n->m olyan, mint a másoké; ugyan-
azon hirtokosbágnak a faluhoz  közellevő úgynevezett 
„tehén haaajárócsorda" legelője egészen más, mint a 
Hargita gerincén, vagy a Kárpátokon levő .tinó" vagy 
.Juh* legelője. 

Ha a fenti  körülményeket mied figyelembe  veszem 
— aajnoB — azt a Bzomoru következtetést kell levon-
nom, hogy a kHz- és közös legelőknek alig 50 000— 
60000 kat. bo'd területén legel caak BZ állat, a többtn 
vagy sétál, vagy fa  nőtt vagy a farkasok  éB nyu'ak 
tanyásnak, s egy bizonyos meredek köves részt pedig 
n talajkötés miatt n- m legeltethetnek, 

A köz- éB közös legelők teherbírása tekintettel 
arra, hogy a leielők tekintélyes része be van erdőaiilve, 
vagy a fentiek  miatt nem legoltethető, továbbá, mivel 
Igen sok leg«ló nagy távolságra esik a falutól  30—40 
km-re is, a legelőjavltások nehezen esaküsölhetők. in -
altál a legelők teherbírása nagyon kicsi. Vannak ügyen 
kisebb Iegelőrészek, ahol 1 kat. hold elégséges egy 
tzátnos állat eltartására, de von ahol 2—4—6. sőt 8 
kat. holdat ia kell számítani egy számos állatra. 

Egyébként éten a téren is speciális a helyzet 
Cslkmegyében, emennyiben számtalan esetben a legel-
tetés a havasi legelőkön nem a kicsiny legelőre van 
alapítva, hanem az erdőkre illetőleg a kisebb erdei 
tisztásokra, vágásokra, csapásokra Btb. stb. 

Igen aok esetben a te'ekkönyvi állapot homlok-
egyenest ellenkezik a valósággal. Van eBet rá, hogy 
ahol jó legelő van, ez a telekkönyviéi erdőként sze-
r.p»l. viBZont amint mondtam — legelőnek nyilvántar'o' 
részeken eidők vannak. Helyenként kevés fiatal  éa öreg 
fenyő  alatt aok boróka van, baragazunk rá, kl kellene 
vágni, mert azt hiaBBÜk, bogy legelővel van dolgunk s 
csak aa Íratok viztgálása alkataival derül ki, hogy az 
erdő, tehát a javítás nem esik hatáskörűnkbe. 

L'gtöbb esetben az erdők és a legelők elkülönítve 
nincsenek. 

Ha C-dkból állattenyésztés szempontjából kicsi 
Svájcot akarunk csinálni — már pedig azt meg kell esi 
nálni — minden körülmények és áldozatok árán, tiszta 
helyzetet kell teremteni a legelőket kell létesíteni. Igazi 
állattenyéaztéat jó legelők nélkül Itt elképzelni lehetet-
lenség. Éppen eaért egy erdészekből. gBzdaságl fel-
ügyelőkből és az érdekeltek képviselőiből álló bizott-
ságnak meg kell állapítani a legelóssűkségletet éa a 
legelő területeket, a azután neţi fogni  a radikállz legelő 
javításnak, hogy a javítás folytán  minden talpalatnyi 
terűlet cilszerűfeg  legyen klhassnálható és a maximu-
mot adja. 

A nagyobb legelőjavllásl munkálatok keresstül-
vitele Itt a boróka, a gyomok és moha irtásából, kövek 
össsessedéséból, n trágyázás, kosarasás pontos keresz-

tülviteléből valamint u vízellátásból áll. Ezek technikai 
keresztülvitelére moat részieieaen kitérni nem akarok. 

Bzen munkák pontos elvégzésének módját éa a 
helyea legelőkihaaználást lesz hivatva gyakorlatilag 
minden caiki gazdának megtanítani a FöldmiveléaUgyl 
Minisztérium Erdélyi Kirendeltségének anyagi támoga-
tásával az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület „Zöld-
mező' ügyosztálya áltat létrehozott havasi legelő minta-
gandaaág a Tolvajoson, a Hargita gerincén. 

Ea a havasi legelő mintagaadaság Csík vármegyé-
nek sok vajúdó, még el nem intézeti kérdését fogja 
megoldani. Hivatva lesz, hogy a csiki gazdát rávea sse 
és megtaníts* arra, amit inár 22 even át hangoztatok-
szóban éa írásban, hogy itt raagatfoku  állattenyésztést 
kell ti-remtini 

Ennek a legelő mintagazdaságnak a nyomában 
fakadó  havasi gazdaságok fogják  a caiki székelységnek 
egy komoly nemzetpolitikai problémáját, a sokat han-
goztatott kivándorlást vagy kitelepiiest megoldani. 

Nem fog  a csiki székely kivándorolni, caak lehe-
tőséget kell neki adni, bogy ősi füldjón  megélhetését 
megtalálja. A havasi güzdclkodások megteremtése, a 
nagy és ki nem haaznnlt területek megjavítása, célaztrli 
művelése, a begyek „elfoglalása",  kihasználása, a csiki 
— svájci mintájú — Állattenyésztés megvalósítása Csikót 
boldoggá éa erőssé fogja  tenni. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KÜ LOZBVÂR 

Alapíttatott 1872. évben. 

K1ÓKOK: Calkaaareda, Gyergyósaantmlklés, Zllah. 

LKÁNY1NTEZET-B: öillágysomlyil Takaretpanaiár rt. 

BRTKTKKET legelőnyösebb  kamatozásra elfogad. 

VÁLTÓKÖLCSÖNÖKET f o l y ó a i t . 

ÁTUTALÁSOKAT .a ország bármely piacára eszközöl. 
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Indítvány tiszti és altiszti iskolák 
létesítésére a Székelyföldön. 
Saabé Jizsef  n>. pti*rl főblstos  budapesti lakos 

Indítványt terjeaatelt ető a Hargltaváralja jelképea 
Szakoly község elő!jéról>^gáboz. Aa Indítvány állás-
foglalásra  kéri a B»:i'ly vármegyék törvényhatóságait 
éa váro.'ok képvlse'őt'j.iiüloielt Is. As Indítvány szö-
vege következő: 

Indítványozom, hogy a képviselőtestület határo-
zatiig mondja kl a Magyar H*z« és a Bz-íkelység ér-
dekében : 

1. SapalssnMgyörgyön (Hirotnssák vm ) 
2. Cilkszi-redáu (Calk vm.) 
3. Saakolyndvarbelyen (UJ;arhe'y vm.) 

négyóvfoly^mu  m. klr. hosvéd aitlsntl iako'áuak; 
4 Sispslanenlgyörgyöu négyévfo'yamu  m. klr. 

honved hadapród lakóiénak sürgŐB megsstrveséBél és 
felállítását 

Azok a növendékek, kik aa 1—3 alatti Iskolák-
ban 4 év ntán gyakorlatilag ÓB elméletileg jé osatály-
futot  érdemeltek ki, a 4. alatti hadapród lakolába 
eiendők át. a többi csapatokhoa lesz beosztva. Akik 
a hsdepródijkola 4 évfolyamát  Jó eredménnyel véges-
ték e', a rr. «Ir. honvéd Ludovikár* vesénylendők. 
hol vazerkarl tisztekké lennének klképenve, — a többi 
sáeziósl rtnggil a csapatokhoa veaénylendő. 

Aa nitiaa'.i iskolába kötelezővé teendő a hivatalos 
magyar nyelvű kivül a német nyelv és még eg; — 
a tsnu'ó által választolt — külföldi  nyelvnek a ta-
nú1 ás r. 

HJ fenti  l'kolákbt felállítják,  aMieyar Htzt 
Mváló székely altiszteket és tiszteket nyer, azokban 
n- m csalódik. 

Ml? t>i ţltl'itl iBkolék a H daprid iskolának 
megfelelő  frz-mu  növfiodékeknl  tudoak »del, add'.g a 
polgárt és gimnáziumi 4 osztályt végzettekkel kell 
pótolni. 

As altlsati lakolába a 6 elemit jó eredménevel 
végzet* növendékek reendők fal.  Ssfgény  székely fiuk, 
kiknek képességűt: van, állami támogatásban résaeai-
tendők, snűkseg esetén összes nevelési költséget aa 
állam vlaell. 

Iedltványonom, bogy Hiromss*k, Csík és Udvar-
hely vm. allBpánjal fenti  lakolák sürgős felállítását 
tárayaltasaák éa pártoló javaslataikkal a kormányhna 
terjesszék fel.  S pilsaantgyörgy, Cs!k«er»da éB Ud-
varhely városok polgármesterei megkereiteasenek, hogy 
a városi tanáccsal tárgy altatni s egyben an Iskoláknak 
megfelelő  Ingatlant felajánlani  éB arra an lakolák fel-
épltéaát a kormánynak felajánlani  saiveskedjeaek. 

Esőn cselekedetükkel n Migyar Hasának éB a 
székelységnek tesan^k nagy saolgálstot. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vaauyagherendMésát lagmagaaabbao vásá-

rolom oaak nagyban 

HIHO ANDBA8 
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ai. MAB- C S Í K I L Á P O K B-lfe  «Mal 
A cseléd kérdés. 

A cselédkérdéabes alábbiakban agy koloiavári 
b.tzlasaaesy szól bozii, Egyre idősserübb éz egyre 
io bb aggodalmat keltő a kérdés «melyhez utyanest a 
bdizAazoláat akérmeíylk háalaaatoay elmondhat]» ná-
lunk la. 

Nam vitás, hogy valahol a egy a ba). Nem akar-
juk megsérteni a családok Illetve háatariáil alkalma-
túliak társadalmát aem de mlatha aok mladea klve-
«•élt belőiűk la abbál amll régebben becsületnek ne-
veitek. Bármerre fordol  aa ember mlodeo oielédtartó-
nak a lelke telve van a legmélységetebb keserűséggel, 
rialnto egyértelmű az a megállapltáa, bogy klveazett 
mag a magja Iz a httseges, a báaboabuaó a lelkllsme-
rotea caalédtlpnanak. 

Blképaelnl eem lehet, bogy ea büntetlenül tovább 
aebeiaen. Gyökeresen bosaá kell nyuinl a cselédkor-
dshtaei. Állítjuk, hogy a mai neveléal elgondolások 
oem alkalmazok. DrasatikuaHbb, keményebb, jobban 
értheti formákhoz  kell nyulai, hogy caeléd éz cseléd-
tarló „Megértsék egymást.* 

Addig ls lássuk e?y szagény básissssony kínjait.. 
— Örömmel Bd'özSltűk ml báalazfeaonyok  a leg-

égetőbb kirdésnek a csődkérdésnek a fölvetését.  Bs 
M  Ugy már abba â'b pótba ju'oll, amikor a ^yü-
k'-res filmezés  baU^zthntaliait. H >i»B*'hetat1an első-
sunYin arkö'ca1 azampontiól, de halasa hatatlan csa-
lid védelmi saempoutbil I», h<t az a hely»';*, bogy » 
uáiiaasaony töjelhieaeu kl van szolgáltatva e háztar-
tási alkaimaaottjáiak, m«rt .-agy mcgkövatnll a racd. a 
munkát s manapság ennek sa a követkeaménye, bojy 
a'.kalrnaaottja otthagyja, vagy aaemethony a felületesen, 
vagy egyáltalán el nem végzett munkára, a aok sétál' 
gatssrs, barátnői vagy baráti látogatásokra, kétől fel-
kaiéars, sőt sokaaor még az el-eltttnedeaó holmik elő 
nem kerBléaére Is. Bz a fdggőhalyaet  aházlasssonyra 
néave tarthatatlan, mert azt Jelenti, bogy akaratát 
egyá'telán nem tudja érvényesíteni alkalmazottjával 
szemben. Most én olyan háztartásról beszélek, ahol a 
stsméiysetoek külön ssohát, nagy flietéat  éa a legjobb 
bánásmódot biztosítják. Mindezeknek aa elófeltitelek-
nak ellenére állnndő vá tozásaal kell kUsaködni, a fel-
mondási Időt nem töltik kl, sokssor három napi ntt 
tartózkodás utan továbbállnak a a legklhlvébb maga-
tartást tanúsítják. Egyik eaetben pl. aa alkalmaaott 
két nap mn'va a beállása után kijelentette, bogy el-
megy. M'kor megkérdhetem miért, Bat válaBaolta. hosy 
éhezik. És erre kérdőjellé váltam, mert tnlndenbő. 
ugyanannyit kapott, amennyit ni ettfink.  ó magyará-
zattal szolgált: reggelire caak tejeskávét kapott, azt 
aem lehel senkitől kívánni, hogy egy kávéval beérje 
délig. B<y másik, akit negyven pengőért, hanem ötven 
pangóért állott be. Brre mit tegyen a megszorult házl-
ssziony, kénytelen elfogadni  est n hasugságot, a hely-
zettel megalkudni. Hasonló eseteket még számtalant 
lehatna felsorolni,  de Itt csak egynéhány saemléltető 
példával akartunk rámutatni a hántartásl alkalmazot-
tak magatartására. Biképaelbető, ml lehet a helyéét 
akkor, amikor sserenyebb keretek kőzött szeretne va-
laki cselédet tartani. 

— Semmi hivatalos snerv sincs, amely indokolt 
esetben a pórn'járt háziasszony Igaaaágát védi?, a a 
köteieaságét nem teljesítő alkalmazottat megbttnt-saeÎ 
Valamely Bservnek vállalnia kellene est na ellenőrző 
munkát, mert enélkBI kevés remény vaa arra, hogy a 
kérdés gyökérén megoldást nyerjea. A szellemet, amely 
* mai hástartásl alkalmazottak köaött uralkodik, a 
te jes felelőtlenség  Jellemei s esen sürgőién én radi-
kálisan váltoatatnl kell Ea elsÖBorben aa ó étdekttk, 
de magyar érdek Is, hogy egy foglalkoaásl  ág erkölcsi 
ealnvonalát a megillető helyre emelni, ahol aanak a 
helye. Btjnoe, ma aa a helyaet, hogy eat a foglalko-
zást lenénett foglnlkoaásnak  tekintik n aki már Bgye-
s-bb, rendesebb, an .emelkc-drl* akar s elmegy as 
autóbuszra Jegyárualtónónek, a gyárba, vagy ápolónő-
nek, holott a hástartáat rendeaen ellátni magaaabb-
randB hivatás, tehát rangban measse felette  áila feat 
említett háimelylkéaek. Itt van tehát a tévedés. A 
hűséges, dolgát llaatességesen elvégaő cselédet mla-
denkor minden rendes ember megbecsüli, ebhez két-
ség asm fér.  Mármost as volna Igasságos, be a básl-
asssoaynak Is segítséget eyoltaaáaak aa alkalmazott 
klválssstáaára. Feltétlenül üdvösnek találnák, hogy az 
alkalmaaáa hivatalos anerveo keresstttl történjék s 
meglegyen a köayvrendsser. Minden munkaadó fele-
lőssége tudatában, aa alkalmazottja eltávolításakor 
balrja Itt Is tapaaatalatalt. Bit salgoruan minden mun 
kaadótól meg kellene követelni a Igy mégiscsak el 
l-hetae érni, bogy a derék munkások elhelyeakedné 
nek, a silány alsóság pedig ecy Időa tal — indokol 
tan — áiláa aélkBi maradna. Ilyenformán  readaaabá-
lyokat lehetne alkalmasul asokkal ssemben Is, akik 
Indokolatlanul cserélik gaadájnkat. Egy háaiasssoay. 

T ű z i f á t e r m é l é s r e 
alkalmas, jól megközelíthető 

ERPÖT VENNÉNK. 
Ajáilalokat ké r jük : Magyar Fa R4ssv«ny-
Társaság Kirendeltsége, Gsikssereda oimre. 
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Zenekari Unnep6ly Csikszentmártonon 
Megemlítésre méltó űaaepe veit Cslkaaeatmár-

tonaak, 1948. évi májns hé 10-án. A helybeli leventa 
paraocsnokaág és Iskolán klvűli népművelés vesetősége 
gazdag programmal bővítette a kösségűakbn érkező 
•aresvásárhelyl 27. hoivéd gyalogezred 82 tagjából 
álló fúvós  aeaekaráaak műsorát. Már a reggeli órák-
ban érkező levente alakulatok katonás menetben vo-
nultak be, mint egy 800-an a helyi levente parancs-
nokság körletéből, amely után verseny céllövéBsetet 
rendestek. Délelőtt 11 énkor befntott  aenekar balla-
lára, már a piac tele volt érdeklődőkkel a templomos 
ktvűl Is. 12 óra utáa megkeadódött a hivatalos műsor. 

Blzónek a aaékely Hlmauant Játaaotta a aenekar, 
2) Fogadé bessédet tartelt Nagy Jenő dr. klr. köa-
legyaó 8.) Indulót játsaott a aenekar. A zenekar tag-
Jatt sslves vendégláláaben réasxBltelte Saentmárlon-
Czekcfalva  köaBnsége. Délután 4 órákkor aa ünnepély 
folytalásB  : 

1.) Himnusz. Játerotta a a*nnkar. 2.) Csak egy 
éjasakára. Gyónt Géaá'ól. 1. Szavalta: KerasstH 
András levente. 

Alkalmi beszédet mocdott Nagy Aatal eaperes 
plébános. 

aábogy lehet* Végváritól. Ssavalla: Karemtes 
Ztitán áll. tanító. 

Továbbá a Konok Székely cimII rerset szavalta 
Róka Lr<)os 

Bssiédet mondott: vltéa Kua Iván őrnagy espe-
res-plébános. 

.Ka'áke" leáayceoportból balladákat éB táncokat 
adtak eló Dr. Todor Jánosáé és Nagy Julianna veae-
tésével, György Rózsiké. FUstÖB Juliska, MUlósl Ju-
liska, Albert Erzsike, Calazer Gizella es Ker sstes 
Annuaka. 

B»z4ró beszédet tartott: Dr. Márton László fő-
szolgabíró. 

Hiszekegy. Játzsotta a aenekar. Aa egyes számok 
ntán a zenekar nagyon élvesetes és saórakoatató ze-
nét szolgáltatott. A mindvégig lalg-vérig átható mű-
sorssámok örVk emlékként maradnak mlednyájunk 
lelkében. 

A vendég aenekar eate 7 órától téraenével ls 
szolgált. Sz A. 

3 P O N T : 
melyért érdemes ráazWeant a jókAkony 
oéla m. klr. állami sorsjáUk hnzáaán, 
mert egy egén sorsjegy ára oaak 3 P. 

A fél  sora)agyé pxTlg I SO P. 
liyeo oleso sorsjegy nlnoe, 

mert nyereményei 40.000 P., 10.000 
_ P., 10.000 P , k é t m r BOOO P., 
0 négy eser 2.ZOOP, hetetor Í.000 P , 

harmlnoháromssoi 1.000 Panni, stb 
óeeseeon aa.SOO nyeremény. 

•
med hozása már a kOtelJdrdben : 
janin* S-án esedékes, tehát at eied-

inéoyt a kSteljSvAben átvetheti. 

Keresek megvételre egy klaebb fóaó 
kályhák. Cim a Vákár ayomdábaa. 

— A. Oalkaaeredal BogIM Mária gbaná-
aluiB éa somlyói TaultóképsélatOsetmáJua 28áa 
vasárnap délután fél  7 órai koadattel kongregáción 
avatáat tart a somlyói kegytemplomban. As ünnepsé-
gen kösremflködlk  a glmiáilnm és polgári leányiskola 
vegyeskara Sarkad! Elek aenetanár veaóayletével. Aa 
avató bessédet Bíró Ferenc fóeapares  moadja mini a 
glmnáslum éa lanltóképiő püspöki blstosa. 

— Xéaapénat találtak 4a aaolgáltattak be • <ulk-
aiaradal randtikapltányaághoi melynek jogoa InlaJdonoaa azt 
kalló Igazolás mellett hivatalos órák alatt oM átvahaU. 

— Labdarugó mérkAsés. Mait vasárnap Calk-
ssoreda labdarugó csapata a zaékelyudvarhelyl Hargita 
csapatával játssott városunkban. A mérkösés során a 
kűadófalek  élvezetes Játékot matattak és végűi Cslk-
ssereds 8 : 1 arányban legyőzte a Hargitát. A golokat: 
Gacse (2) éa Nagy (1) lőtték, általában meg kell sm-
lltenl, hogy városunk labdarugó spnrtját Balása rend-
szerez edzései n régi sslnvonalra emelték. A fiuk  lel-
kes sseretettei, sok sportaaerűzéggel és komolyzággal 
lgyekesnek a cslkl sportügyét uolgálnl. Megérdemlik 
kösönségűnk támogatását. 

KÜLÖNFÉLÉK 
— Doktorrá avatás. II). Kováts Janót, a köz-

ponti Járás saolgabtréját a koloasvári egyetemen Jogi 
doktorrá avatták. 

— Klneveaéa. A péaalgymlalaater Sproaca 
György dr. állampéntárl tlsstot, a cstksseredal péaa-
flgylgaagatÓBágboz  fegalmasó-gyakornokká  klaeveate. 

— Háaaaaág. Blllbők Erasébet (Calksaereda) éa 
Markösy Gáaa (Budapest) májos 80 án >/s6 érakor 
tartják esküvőjüket a cslksomlyól kegytemplomban. 
(Minden kűlöa értesítés helyett) 

— Vasnap. Háború vaa. Szükséges bogy eat 
végre minden ember öntudatosén tudomásul vegye. 
Olyan formában,  hegy abbaa elbatároaó seerep jutaa 
atolsó polgárnak la. A helyén kell állola mindenkinek. 
Gyónni aem lehet másképpen. Csak ugy képsethetjűk 
el aa élethalál Hadelem jóvégét ha egyformán,  egy 
sslvvel hinnünk abban és aaén össsedolgesunk. Ha 
ssásfelé  politizálunk, hn eserfeié  megosstjak magunkat, 
ha sem ismerjük a takarékosságtól a fegyelmezett-
ségig a háború parancsalt akkor eifa]  ea első Jészerfl 
saél. Egysaóval kötelesaégto'jesltó társadalomra vaa 
ssűkség. A napokban Ismét ser kerBI egv llyea álta-
lános erómatalványra. Május 26—27—28 és 29 éa 
Vaaaspot rendea Calksnereda város. Amit kérnek aa 
kevés de ha mladeabl egyforma  lelkesedéssel megérti 
a kérd ásót, abbéi nagyáriák kerti öaaae. Eteken a 
aapoken öasse kell gyűjtenie mladea jó magyarnak aa 
utlábaeaó, a háaatájáa értéktelenül beverő vashulla-
dékot. Bat a gyűjtők háaról-báara járva leaaeaaedlk. 
8sóval még moidutal sem kell. És ebből aa együttes 
gvBJtő mBveleiflakből  a bábomnak egyik legnagyobb 
kincse kerül össne: a vas. Ugy érezzük, bogy Csík 
vármegye magyarsága jól Ismeri ast n kötelességét 
Is, — amelyet a vasaapek elvárnak tőle. 

— Aa B K I köagyaiése. As Erdélyi Kárpát 
Egyesület Cslkeaéki Osatálya f.  évi május hó 26 én, 
«edden délután 6 órakor tartja 'vl rendes kösgyüléaét 
as IpartestUet halylaégében. Kéri a tagokat, hegy 
tel|»s Mámban én peatoesn megjelenni snlveekedjeaek. 
Kőngyfllés  utáa agyaaott társaavacaora. 

— A kBaBaeég flgyelatbe.  A klsártou oálbél albocaáj-
toM 4a esetleg a Táios hatáiábu lSUe* M tápuligápmodelek 
(eltalálása sasUa • kesanség aat s lsgkSeelekbt rwMnágnek 

éa deréktájáz, émelygés, aranyér, 
Uaztátalan leint gyakran caak 
eméaztéaizavarok következménye. 
Myenkor . • m i > 
ia segít ? 

— usiapaitaiva ünnepe. Ezelőtt két suton-
dóvel a caikpáifalvlak  templomát villám (ojtotta. A 
rongálás olyan mérvű vnlt, hogy a kápolnát le kellett 
bostani. A kla ssékely kösség vallásos áldozata most 
u] templomot épít. A közság erdőbirtokosai lemondtak 
a fajutalékukról  éa mintegy 100 eaer pengőt kitevő 
ellenértékét felajánlották  egy uj tomplom építésére. A 
napokban ünnepélyes keretek kinőtt megtörtént aa 
«lapkő letétele. Bíró Ferenc kerületi főesperes  háláa 
saivvel kössöntemeg eat a mai Időkhös méltó áldoaatat. 

— Lőteret épit a oelkaaeredai LOvéaa-
egylet. A cslkaaeredal Ssékely Lövéaaegylet vltéa 
áatal Aroa elnökletével Bléat tartott amelyei elhalá-
roaták, hegy a régi „puakaporoa<,-nak nevenetl terü-
leten felépítik  korsserfl  iőterűket. As építéssel kapcso-
latosan gyBJléel engedélyt kérnek. Blhatároaák, hogy 
Jnlluaban háziversenyt rendesnek. Baneveséseket a 
csiksaeredal Cserkéeaboltban kell bo|eleateol. 

— Fölvétel a Baout Verenoa rendbe. A 
Saent Ferenc erdélyi rendtartománya felvételi  pályá-
sától hirdet olyan Ifjak  réaaéra, akik a ssersetesl életre 
hivatást éreanek. Felvételűket kérhetik olyanok akik 
legalább a köséptskola IV. osstályát Jó eredméaayel 
végesték. Jíleatkezésl batáridő: 1948 Julius 10. Bő-
vebb felvilágosítást  sd a csiksomlyól Saent Ferenc 
rend vagy aa erdélyi tartomáay fóaikaég  Kolossvár 
(Ferencrenciek utcája 2.) 

— Hóharmat, havan ások Csíkban. Blmalt 
héten legazélaőségesebbre fordult  a calkl Időjárás. 
Május 18-áa reggelre vastag hóharmat fedte  bo a 
•yöayörűea nőidbe borult menőinket Május 19-én és 
20-áa pedig Igaet áprilisra emlékeatető Időjárásbaa 
váltak osott a havasás a aapsitéssol. A hóharmat le-
peraaelte a klkelőbtn levő burgonyát, de a vetés bea 
kárt nem okoiott. A hőmérő egéezen 0 fokra  aflllyedt 
Május 21-én reggelre pedig 8 cm. vastag hóréteget 
havazott aa egésa Calkl modeacébea. 

— HAvaut monetrond. A a , klr. államvasutak 
folyó  hó 17-lkétől uj meaetreadot léptetett életbe, 
ameiyek ami köaelobbl vtaaonylatalakbaa a követkeaők: 
Calksaereda—SaékelyndvarheJy köaött 4 Járat köale-
kedlk éspedig: Cslkaasredán a vasúti állomásról ladul 
6, 7.86, 1860 éa 19.16órakor; Ssékelyudvarholy felől 
érkeslk: 6 80,18.16,16 és 21.45 érakor. Cslksaoreda— 
Hargllafűrdó  köaött ladul Calkaaoredáról 7.86 (Tolva-
Jnaon átszállás) és 14.40 órakor, érkealk Hargltafflrdó-
ről 18.16 (Tolvajoson átsaáUással), 19.06 éa 20.86 óra-
kor. A 19.06 órás járat csak vaaár- és Oaaepaapokoa, 
mlg a 1440 órás oda laduló éa 19.06 órás oaaaa ér 
kenő Járat csak aaombatea, üanepnapot megelőső hét-
köanap, valamint va*ár- és űaaopaapokoa kőalekedlk, 
de Junius 26. éa saeptember 6-lka köaött mlndeaaap. 
Celkaaereda—CaUsaeatgyörgy—Káaaoaaltla  köaött la-
dul Cslksseredán a pályaudvarról: 780KásaonalUare, 
10 órakor Calkaaentgyörgyra, 1846 csak Calkaaeat-
györgyre és Koamáara, 17.46 érakor csak hélkéaaa-
pokea Kozmáira, 17.46 érakor KáaaoaalUare Cs 21.80 
órakor Koamáara, de csak vasár- és Banepnspakon. 
Érkezik Calksneredára 7.10 órakor KáaaonalUarői, 7.10 
érakor C-dkaaentgyörgyről, 18 JO érakor Káasoaaltisről, 
1820 órakor CalfeaaeBtgyörgyről  éa 17.16 órakor Koz-
másról. 

— Haláloaások. Bíró Tamás, a esiksseredai 
könkórháaaab nyugalmaaott betegápelója Maroaváaár-
helyen meghalt 62 éves korábaa. 

— Ltaaló Imre városnak aafllBttJe  (Sav. Léssió 
LOHsoné fla)  frentharcos,  a nemzetvédelmi kareaat 
'ulajdonoaa, 46 éves korában május hó 14-én meghalt 
Budapesten. 

— Negy Ábrahám birtokos, 69 évea korábaa 
május 16-án maghalt Cslkmladssoatea. 



« Ik oldal. C B I K l L A P O K a i . M t e 

— Brnyel Árpád halála. Marosvásárhelyéé a 
mait héten, rövid betegeskedés ntán, hirtelea meghalt 
Brayel Árpád. Cslkvármsgyébea lamerték lokea est a 
magáayoB örökgavalierl. Nagytudásu, jólkópsetl ember 
voit. Gaadaaágl uaklndásat Igyekesett a vármegye 
lavára fordítani.  Cseades, nrl modorával sokat segített 
shol lehetett. Fajtánknak aok nagysnerB és traglkna 
vonása volt benne. • nél elérésre soksaor külöa uta-
kat is vaiaaatotl, anonbaa Jésaáadékát soha sem akarta 
vagyoagyOJtearo fordítani.  Bsegéayea halt meg. A vlsaaa-
térea ntáa nagy aseretettel látott aekl a havasi gyü-
mölcs gyűjtés megsserveaeséhes. Igen eredmenyea 
gyakorlatiassággal elkerült Is est a kérdést teljea meg-
elégedéssel tető alá Juttatni. Aa erdélyi Bsövetkesetl 
moagalom egyik lagképsettabb ssakemberét veastette 
el Arnyel Árpad baiálaval. Majna 18-án ngy balt meg. 
mint amilyen volt egéaz élete. Csendben, srl aseraay-
aeggel távosott el erról a földről,  a marosvásárhelyi 
kórbaa betegágyén. Halalat igen sok jóbaráija es 
tlaaielöje gyasaolja enben a varmegyében Is, ahol 
muakaaséganak JavjréBaót töltötte. 

— Hssavatae Caiosőban. A CSICJÓI azoveike-
aet majns 16-án költözött be aajat básaoa. Cjlzmegye-
nak ea a legrégibb azövetkeaeie ünnepélyes keretek 
köaött adta ál a asövetkesetl gondolatnak éa öaaae-
tartáanak eat a bessédes eredményét. 

— Haaaérkeatek aa BUoaok. A mnlt eaatea-
dőben varoanasbél a keleti hatCiorre vesenyeil hon-
Vad -.liae--. — " i " 11 . — 

kaona cataaaupiia. 
másvilágra küldötte, altalános vaimérgeaéaoen a ug-
aaornyttbb klaoa köaöit megbail a fiatal  eleterós fiatal 
anya. A lörvenyaaéa öaaaonoieieahl 8 eaatendei bör-
tönre ea 6 évi nivataivessissre uelte Vananet. 

— Kalaka nap Oyergyosnantmlkloson. Má-
jus 23-án vasárnap dSiután a gyergyói medence 9 köz-
ségének ssekely leányai Gyergyósaentmiktosoa Kalaka-
napot rendesnek. Műsoron nepl táncok, nepballsdak, 
és énekek Bsarepeinek. Megnyitó besaédot mond L .dz o 
Ignác fóetperea. 

— Aa OTI gyögyttdOltatásé. Az Országos 
Táraadalomblaiosito lotesat a fiatalkorú  biziosUotiak 
elkttldeaes gyógyüduitelóaál aa elóaó evi keretek kö-
sött a keietmagyarorssagl éa ordeiyl területeken aa 
1948. évben ls folytatja.  A gyógyűdűlteláa célja: le-
vegóváltoaás, Jótáplálkozás, pihenés és egésaséges 
ssorakosás által a fiatalkorú  blatoaltoitak aaurveseté-
nek megeróal'.éae, egésaséges fejiódeaének  e.ósegltése, 
a fertőad  betegségekkel aaemben ellenállókepeaaegónek 
fokoaáaa  éa a saabadldó helyes feihasanalásara  való 
ráneveles. Bikűldásea gyógyüdülteléaben résaeaiUhet-
nek a kerületi peastár kötelékébe tartozó azok aa 
öregaegi atb. blatosltáara kötelesatl fiatalkorú,  (14—18 
éves) blatosltottak, azlk egesssegl ssempontbOt, vagy 
saoclalla okból gyógyüdülteteare asotuinak. As a bls-
toslioit, aki 1024. evben aaületett, gyógyüdbitetusbi n 
ebben az evben már nem reaseallhető. A gyógyüdűl-
tetóa Időtartama osopor ónként két-kel bet, amely 
mugegyealk a 80000—1930 Ip. M. aaámurjndaletben, 
a tanoncok réaaere blstoaitott flioteses  szabadság idő-
tartamával. Aa O. T. I. calzBisredal keritietl pénztára 
felhívja  azokat a fiatalkorú  blatosl.o.ialst (14—18 
eaaieudőa fink  éa leányok), akik aa elküldSBBB gyOgy 
üdülleleare Igényt tartanak, hogy a gyógy üdöltetöare 
kijelölésük céljából a kerületi pénztár (Calkazereda, 
Hirglta u. 1. asáin, emelet) 6 szamu hivatali helyisé-
gében minden hétköanap d. e. 12—14 óra kőaöti je-
lentkeaaanek. A jelentkeaéa végső határidejű 1948 évi 
májua hó 24. Ssűkséges továubl feivllágoaliaaozat  aa 
érdekeltek a fentebb  megjsiólt helyen szerezhetnek. 

— Halálos gépkooalaaerenosetlenség. Lovas 
Bála gyergytiszaalmiklóal taniló, a .Gyergyó éB Videke* 
olmü hetilap felelős  saerkesalóje gepstocn tíaBaeüitöaés 
követkeatében Budapeatt-n meghall 88 evea koraban 
Halálát ÖBvegyeözv.LivaaBaiané BBŰl. BarthaBibaes 
kiskorú gyermeke gyasaolja. 

— Ujabb „tudós* asssony ok a tftrvényssék 
előtt. A calkaaeredai tőrvényasók lamót tillo.t mű-
téttel foglalkoaó  lelketlen, gyilkos asssonyok ügyében 
mondott Ítéletet. Kassonl VUmoané gyergyóaaentmlk-
lósl aBBsonyl két esstendei börtönre Ítélték anárt mert 
Jánosai József  né fiatal  asaaonyon halálos végű tiltott 
műtétet hajtott végre. Basel as Ítélettel egyldöbes as 
űgyéssség letartostatta Katosa Taréz tlnkatlzeal asa-
asoayt haaoaló, aépűaköt pusatltó gyilkosság miatt. 
Nem gyóaaűk eléggé komoly hangon figyeimeatetnl 
aépűnköt arra, hogy ovakodjék as Ilyen tudós assso-
nyok borsalmas neavalkoaáaától. Readaaerlnt halalos 
bajt okoanak esek a boaaorkányok akikre aa utóbbi 
Időben egyre roassabb napok járnak. 

— Árdrágítást Ítéletek. Llsár Mihály és Bsabó 
Dávid ssentesl Illetőségű kereskedők 62 darab mala-
cot szállítottak Czlkba. A megállapított áraknál ma-
gasabban hoaták forgalomba.  A törvényszék 8 - 8 eser 
pengő pénzbüntetésre ítélte. — Calkmegye ugy látszik 
jó terület. Egyre sűrűbben érkesaek a malac ssállit-
mányok. Bgy darab elég gyenge minőségű 6—7 hetes 
malac ára 70—80 pengő. A paaassok aat haagostatják, 
bogy a saállltáasal megviseli állalokból sok elpusslul. 

ftővld  hírek. Deák Láasló calkssépvlzl tímár-
mestert a oslksaeredal törvényaaék 4 heti fogházra 
ítélte mert engedély aélkűl böröket vásárolt, asokat 
kldolgoata éa tovább adta. Mentségéül felbeata,  hogy 
a bőrköaponttól nem kapott bőrkiniaiást, ntm volt mi-
ből éljen és kénysser haiyaetben követte el a törvény-
telenségei. — Bocskor Jsnosné calkaaentmárloal me-
nyeoakét aaórl büntették meg, mert aa előijáróaág ÓB 
különösen a bíró munkájával nem volt magelégedve. 
Nem teissetl neki a llszieloaitás rendje óa általában 
a hatóság aaerepléae a kösélelmenéa körül, 
j — 1írtesitéa.  Tisztelettel  értesítem  Csíkszereda 
közönségét,  hogy katonának  behívtak  ie azért  nem 
tudtam  jönni zongorahangolni,  de  rövidesen eljövök 
addig  it kérem  szives várakozásukat  Tieztelettel 
Kanalat  Antal,  zongorahangoló.  i— i 

— Pályásat • postanövandéksk feltételére.  A ui klx. 
posta vezérigazgatóság s poslaazeml férfi  Usaivlaalói szak után-
pótlása céljából 250 poatanfirendék  felvételére  pályázatot hir-
det, NSveadékttl való (elvételre pályázhat az olyan Ifja,  aki 
4 középiskolai végzettaéggel bír. 17 évnél jieui Idóaelib, magyar 
állampolgár, lestileg éa szellemileg ép éa ugészség.**, luagyt-
ial tökéletesen beszél éa Ir, Ij.t.iliuietlcii uiagavlaeidtu «a nem 
tartozik az 1(139. évi IV. t. o, 1. j. haúiya alá Az «riiaklódúk 
a további feltételekre  éa tuuui valókra vonatkozólag lelvilág. 
altáat a kelyosll |K.sUhivatalnál saphat. 

— Pályásat müaaeréia tanonc felvételre.  A iu. kir. 
poa.a központi Javítóműhelye as anyagszertár* (llatlapeai, IX 
üyáll nt 18/22 az.) 1. évi szeptember hó elején 50 ktlnulakó 
mttezeréaztanonoot veaz fel.  Pályázati batáridő L évi joliua bó 1< 
A pályázattal kaposolaloa lennivalókról és faltételekről  azln 
lén a li-jlybell postahivatalnál lehet érdealidnl. 

— Kóasönetnyllvanltaa. Fogadják háláa küazünetUoket 
.ólndazok, akik felejtbetetlou  édesanyám, 1 lelve testvérünk: 
ilzv. KAmény latvánné az. Péter Juliánná elhányta alkalmával 
bármilyen nióiion nag> láiiaimankkan réaavélUkuek kilujezéat 
adtak. (Jyaiineke éa testvérei. 

— Az dgyéaaaóg vádat emait ÖJV. Bartalia Jo-
aaefnó  ellen, aki a pityóka vékaját 4 psogceri árulta 
Aa enyhítő körűiményak fi^yelembavetvUvei  200 pangó 
peuzüllateiedra Iteltek, 

— Halaloavegll baleaet. PJÍ Divld 69 évea 
cslkmsnasagl gasda haaa tetejét javította mizőzben 
leesett. Nyakcsigolya törésaai saöroyothalt. 

— Halva találtak aa ardei kallbaban. B.ró 
István gyergyóaifaivl  pasatort aa iid.il kalibájabau 
hoitin talállak. A vizigálat megailap.toaa, hogy tüdő 
gyulladásban balt meg. 

Üzlethelyiseget teresek t e n e t M vállalat r e m , 
átalakításhoz Is hozzájárulok FILO ÁRPÁD 

Perfekt  gyors- és gépírónő azonn&lra 
állást keres. Cim a kiadóhivatalban 

M e g h í v ó . 

A Jánosy Testvérek r. t GtízfUrész,  Gyergyóujfalu, 
1943. évi junlus hó 5-én, határozatképtelen-
ség esetén Junlus hó 14-én délulán 3 órakor 

a társaság gyergyóujfalvi  telepének irodájában tartja 

rendes évi közgyűlését. 
Tárgysorozat: 

1. llitározatkópeiseg megállapítás», jegyzókúuv-
vezető és hitelesítők kijelölése. 

2. Igazgatóság ós felUgyolóbizottság  jelentése az 
1942. üzletévről: 

3. Hzámadáxok megvizsgálása, mérleg megállapí-
tása, nyereség feloBatáaa  és a felmentvény  megadaaa. 

4. Indítványok. 
Gyergyóujfalu,  1943. évi tn.íjus hó 17-ón. 

Igazgatóság. 
Jánosy Testvérek r. t. Góziürész, OyergyóuJIalu. 

Mérleg 1942. december 31-én. 
VAGYON: Póoztarkesz.et 22.323 33 l'enSő be-

ruházások 10.304.03 IVngó. Le,élek 21.33 Pengő. Érték-
papírok 907.23 Pengő. Lsltar: Érdiben 67.92G Pengő. 
Tuiepon 199839 Pengő. Adósok 73 021.71 l'engő. — 
összesen 374 341,U3 Pengő. 

TEHER: Részvény;ói£e 70.000 Pengő. Ért^kcsük-
keuéai alap 10426 Pengő. Tartaisktóke 32.485 Pengő. 
Kdtesköveteles tart. 876.10 Pengő. Értekkiilönbözeti 
tartalék 71.278.58 Pengő. Porgalmiado Hív. 6.072.77 
Pangó. Hitelezők 154.242 18 Pengő. Nyereség 1941. évi 
2.739.74 Pengő. 1942. evi 26.222.26 l'engő. Öiszeseu 
374.341.63 Peugö. 

Eredmény-számla 1942. december 31-én. 
KIADÁS: Nyersiuyag (gömofa)  313 248 65 Peugó. 

Áilaiauoi költsenek 6.230 90 Pdogő. — Munkabérek 
76.484.24 Pengő. ÜTI járulói 4 260 48 Pengő. Fdihasz-
nal. uzeinctbk 7.157.66 Pdogő. Tazb.ztOiiláí 442 90 P. 
Csüládpénztár járulék 1.660.98 Pe-igó. Talekbariét 45U 
Pengő. Anyagfuvarozás  10.133.93 Pengő Adó-illetek 
17.361.5» Pengő. Nyereseg 26.222 26 Pengő. Összesen 
462.648.58 Pengő. 

BEVÉTEL: Árueladás 460 322.43 Pengő. Bérvá-
gás 2 326 15 Pangó, öjszesei. 462.648 58 Pen;ó. 

| Gye-gyóujFaiu, 1943. január hó 1-én. 
| I g a z g a t ó s á g : 
; v. Elekes J. Márton, Jánosy László, Jánosy Oyula, 

Jánosy Jenő, Molnár Sándor. 
Felülvizsgáltuk és h t'ye^nek találtuk : 

Lázár Imre, Ágoston László, György Géza. 

Értesítés. 
A t. közönséget  ezúton is érienitem, hogy 
hotszabb katonai  szolgálatomból  leszereltem 
és fodráiz-űzletemben  ezután személyesen 
állok  a t. közönség  rendelkezésére.  Szíves 
pártfogást  kér:  Bocskor  Károly  fotlrásx-
mcster, Csíkszereda,  Apafi  utca .19. 

M kir. Kolozsvári IX honvéd hadtest paranoB-
nokaág XI. oeztálya. 

2052 azám 

Az Erdélyrészl Hangya Központ Igaz-
gatósága és Tlszlvlselőkara megrendülten 
tudaţja, hogy 

Ernyei Árpád 
az Erdályrészi Htngya Központ főtisztviselője 
május hó 13 án, 67 éves korában Marosvá-
sárhelyen váratlanul elhunyt 

A megboldogultban az erdslyt szövet-
kezeti élűt egyik kiváló munkatársát ÓB uieleg-
Bzlvü karlársuokat veazitettűk el. 

Az elhunytat az Erdélyrészi Hangya 
Központ aaját ba'o-.tjának tekinti. Temetése 
május IG »n délután 3 órakor vnlt a régi 
Kórház (Horthy Miklós-u. 2.) halottas kápol-
nájából a róm. kat. egyház szertartása szerint. 

Az engesztelő szent<DÍse-áldnzatot má-
jus 17-én reggel fél  8 órakor mutatták be a 
marosvásárhelyi r. k. pl bánla templomban. 

Emlékét mindég kegyeletlel fogjuk 
ápolni ÓB megórlrni. 

Szerkesztői üzenetek. 
Saópvlsl Bálás Béla. Amint már szóbelileg ls 

kösőltük lapunk nem tart Igényt a munkásságára. 
Blnésés folytán  megjelent kéziratai nem egysser kel-
lemetlen belynetbe keverték lapunkat. 

Egy alkalmas szakácsnőt, vagyis ház-
vezetőnőt keres asonnali belépésre a 
osiksseredai m. kir. pénsttgyőri szakasz 
önálló kflsős  gazdálkodása, Gróf  Teleki 
Pál utoa 4. uám, Csikssereda. i-t 

««•maUtt VáftáTlialieaaá  küawayamiálábBa, Oslkssanda. 

i p. o. 1U43 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

A m. kir. kolozsvári IX. hadtest épiteai 
osztálya (Kolozsvár, Aipad u. 27. sz.) az Uevő gyi 
őrs laktanyában főépület  építésével kapcsola-
tosén 

I. Bontás, főid—kőmllves—beton,vasbeton-
elhelyező 

II. Aos-, 
III. Bádogoa , 
IV. Tetőfedő-, 
V. VI, VII, VIII. Asztalos, lakatos, másoló 

Qvegázó , 
IX- Szobafestő, 
X. Görgülő vászonredóny-, 
XI. Cíorópkályha-, 
XII. Berendezési tárgyak 

munkákra 2062/épo—1943 szám alatt nyilvá-
nos versenytárgyalást hirdet. 

A szabályszerűen kiállított és felsserelt, 
sértetlen borítékban elhelyezett, lepecsételt 
ajánlatot a m. kir. kolozsvári IX. honvéd had-
test parancsnokság építési osst. nál Kolozsvár, 
Árpád u. 27. fdszt.  16. sz. helyiségben 1943 
évi junlus hó 7-en délelőtt 10 óráig 
személyesen, vagy poata u'J»n kell benyújtani. 

Az ajánlatok felbontása  ugyanezen a na-
pon fenti  hivatalos helyiségben 11 órakor fog 
megtörténni, amikor is' as ajánlattevők, vagy 
ások meghatalmazott képviselői jelen lehetnek. 
A teljes szövegű versenytárgyalási hirdetmény 
és a költségvetés ajánlati feltételei  a fenti 
paranosnokság építési OBStálynál, valamint a 
Oyimeafelsőlok-i  laktanya épUletkeselőségnél 
(Qyimeafelaőlok  - laktanya gasdasági - hivatal) 
a hivata'os órák alatt 10—12 óráig megtekint-
hetők és ivenként 40 fillér  ellenében átvehetők. 
A tervek ugyanitt betekintés végett rendelke-
sésre állnak. 

ELADÓ egy 20 hónapos Jól fejlett 
slmenthali bika Lakatos Károlynál, 
Oalkborzsován. 




