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lelkes egységben sora-
kozik fel Alcsik népe. 

Az Erdélyi Pórt caikvármegyei tagozati be 
aaámolb gyűlést tartott Cslktusnádon és Tusnád-
fttrdón.  Az értekezleten Csipak LajoB dr. kanonok, 
orezággyttlési képviselő, Kolumbán József  dr. telsó-
báal tag, Szóké Mihály v. foldmiveslBko'al  igazgató, 
ügyvezető titkár és a vármegyei titkár kisereté-
ben Kováca Károly dr. fólapán  is megjelent. 

Cslktusnádon éppen bucsut tartott a falu. 
a bősök emlékműve elő t óriási, tömegben vooult 
fel  a lakosság, amely előtt Anda Gáza plébános 
mondott rövid megnyitó beszedet. 

Csipak Lajos dr. országgyűlési képvls'lő 
hangoztatta, hogy hitünk, bizalmunk és győzni-
akarásunk eiejét meg kell tartanunk. A m ,i; em-
sedéken mnllk jobb jövőnk kialakulása. Minden-
kinek a maga helyén egész emberhez Illően kell 
teljesítenie feladatát  A kétkedőket és borúlátó-
kat félre  kell állítani az útból. 

Részletesen fejtegette  a képviselő, hogy ve-
zetőink töretlen hittel mennek a nemset utján 
mert nemzetünknek jövője és elhivatottsága van. 
Arról aem szabad senkinek megfeledkeznie,  hogy 
a magyar hadsereg töretlen. A magyar vérrel 
aaeraett és verejtékkel löotöaött fö  det többé el-
lenség nem taposhatja. 

— Minden gondolatunk, cselekedetünkben 
meg kell emlékeznünk arról a férfiúról,  aki im-
már harmadik évtizede vezeti a jobb, szebb jö-
vendőhöz vezető utján, aki megalázottságából. 
megcsnfoitságából  emelte fel  a magyart B a szé-
kelye--get 1B visszavezette a szabad hazába. (A 
töbteaer fóoyi  tömeg perceken keresztül éljenezte 
Magyarország Kormányzó Urát.) A magyar nem-
aetnek egy utja van: egy akaratul, ezer enge-
delmességgel követni és végrehajtania Kormány-
zója parancsát. Tehát: ezekben az időkben nincs 
idő a torzsalkodásra. Szeretni, becsülni, támogatni 
kell egymást. Tudjuk, hogy nehéz aa élet, bajok 
jelentkeznek. De éreznie kell mindenkinek azt 'B, 
hogy nem mi vagyunk a legtöbbet szenvedő nép 
ezen a földön.  Tudni kell aat ls minden magyar-
nak, hogy az a nép, amely nem tud szenvedni 
— aanak jövője slncB. Ha élni akarunk, fenntar-
tás nélkül kell vállalnunk sorsunkat s végre kell 
hajtanunk a ránk váró feladatokat-

A hallgatóság perc ken keresztül ünnepelte 
a szónokát. 

TusnádfŰrdón  Kakasy Béla elnök üdvözölte 
Csik vérmegye főispánját  és a megjelent törvény-
hozókat, majd Kolnmbán József  dr. felsőházi  tag 
beazél'. Hangoztatta, hogy mindenki tisztában 
van azzal, hogy az ország milyen vonalon halad. 
Szembe kell fordulni  a komunlzmuassl, mert ezt 
követeli a nemzet jövője. A panaszoknak minden 
téren meg kell zaünnlök. Be kell látni: töretlen 
egységben, határozottan kell jelentkeznünk a né-
pek és nemsetek előtt. Végig kell kűsdent becsü-
lettel a háborút, mert ez a magyar ut, amelyről 
senki Bem térhet le. Míg a katonáink fegyverrel 
a késben teljesítik feladatukat  ott, ahová a nem-
aeti akarat rendelte, addig itthon mindenkinek 
becsülettel, kitartással, szemrebbenés nélkül kell 
a munka arcvonalán helytállanl. 

— A székely élet minden megnyilvánulását 
napirenden tartják Erdély vezető emberei. Ezelőtt 
41 esstendővel éppen Tusnádfűrdőn  tartottak 
nagyszabású kongresszust, amelyen az összes szé-
kelykérdéeeket előterjesztették, megvitatták. A 
határosatok gyakorlati keresatülvllelénél azonban 
hibák történtek. Többek köaött kimondták, hogy 
abban «a Időben Romániában élő kétssáaeser szé-
kelyt hazatelepítik és megélhetésüket blstositják. 

A határozatot nem haj ották végre, pedig ba a 
magyarokat hazaköltöztetek— hol tartanánk ma?! 

Végűi arra kérte Tusnádfürdő  közönségét, 
hogy készüljön fel  a második székely kongreBzuBra 
is ÓB fogadják  testvéri szeretettel a résztvevőket. 

Beszéde befejező  részében ÖBBzetart̂ Bia, 
kölcsönös rn-'gb csülésre és nzereUtre intette 
Kolumbán József  dr. a hallgatóságot. I 

Vármegyénk politikailag mindenkor fegyel-
mezett volt. Egységes magatartásunk példátmu-
tatott az utóbbi évtizedok nehézségei közö t. H* 
valamikor parancs volt számunkra a U-stvéri ösz-
Bzetartás éa egységes gondolkozás, akkor ma 
fok  zottabban kell vigyázzunk arra, bogy a kö-
vetkező időkben sorainkat meg ne zavarhasBa 
senki. Ör zzilk fé  Ive az egységünkben rej'ő erőt, 
mert arra még nagy szbkeégünk leh"t. 

Bocsánatot kérünk. 
A tiszta; kopottság divatja. 

Háború van. Mindennel lassan és beosztással. 
Igy látja ezt a közellátásügyi miniszterünk is 
amikor felhívja  az ország népének figyelmét  arra, 
hogy becsülje meg minden régi ruha darabját. 
Csináljunk divatot a tisztes, becsületes kopott-
ságból. — Éi ezek után tes-ek kézbe venni akár-
melyik mondjuk színházi divatujságunkat. Fel 
kell nyitani, hogy . azonnal az ember bélése kifor-
duljon. Kép k vigyorognak rád napi nehézségek-
kel küzdő olvaBó. Igázta idegnyugtató megtudni 
azt, bogy ez az „Erzsi" vagy az a „Denlae" és 
a harmadik negyedik nagyság, bol ki-szittette el 
a zöld kézlfeatésü  szoknyáihoz a sötét moha öld, 
vörüsrókával bélelt bundáit vagy „lombszinü vllá-
goekékk 1 kombinált gyapjú robe-maoteaoját*, 
avagy .bézs szürke, levendula és rozsdavörös 
kockáza u tweed kosztümjét"... Bocsáiatot ké-
rünk, e ismétsljük niponk nt, bogy a világ'örténe-
lem legnagyobb élethalál küzdelme folyik.  A po-
toll légitámadások után 15—20 méter átmérőjű 
gránáttölcsérek éktelenkednek Európa városainak 
utcáin. Egy-egy Ilyen tölcsér szélén ott sir gy 
egész nemzet és mi itt mutogatjuk magunkat 
bogy milyen „robe-mantóban" és milyen nyavalya-
törésben divatozunk. Csináljunk már egyszer di-
vatot abból, hogy ne merjenek egy háborús tár-
sadalom szeme elé kerülni ilyen gyalázatos divat-
gondokkal RZ emberek... Töob komolyságot höl-
gyeim éa uraim... 

Ott tartunk, ahol Blhagytuk. 
Aa Iparban általános a panasz. Nincs után-

pótlás. Nem akarják ipari pályára adni a gyer-
meket. Mindenki úgynevezett .urnák" készül. Az 
Ipari pálya ismét a régi lenézett mumuB lett. Az 
amiveí ij-sztgetlk a rosszul tanuló csemetét. És 
a gimnázium oldalát feszit!  szét a túlzsúfoltság. 
Ez még nem voloa baj. Hiszen a tanult iparoB a 
legideálisabb elképzeléB. Csakhogy nálunk aki 
tanulást indit aa már eleve megveti a tiszteB 
Ipart Az már legalább „hivatalos" pályát forgat 
az eszében. Olyant ahol nyugdijat ÍB kaphat. Volt 
valami kezdeményezés as utóbbi Időben, amely 
n'psz< rüslteni akarta aa Ipart és kereskedelmet 
mint élethivatást. Különösen a kisebbségi meg-
próbál-atáB közvetlen közelében. Amikor még 
élénken emlékezetben élt, hogy bizony a függet-
len, gazdag polgár képezi a nemzat megingat-
hatlan alapját. A sok képzett Iparos és jó keres-
kedő olyan nemzeti tőke amely g adagon szokott 
kamatozni. Csakhogy eat már e'felejtettük.  Álta-
lában ml mindent egykettó elfelejtünk.  Pedig ha 
valamikor az ipari pályáké volt a jövő akkor ma 
Igazán ott tartunk, hogy a háború utáni nagy 
építkezésekben a legboldogabb, legmegbecsültebb, 
legkeresettebb ember az Iparos leBa. Igyekezzünk 
aa Ipart eaen a szemüvegen keresetül értékelni 

és a magyar ifjúságot  ezen a megbecsülésünkön 
keresztül IdLditeni az ipari pályák felé.  Ahogy 
mt csinálja a int társadalmunk, az nem szolgálja 
ezt az utat... 

Az értékeink. 
Az igazi értékeinket sohasem a piacon kell 

keressük. A szerény, tehetséges ember el Bzokott 
bújni a nagy nyilvánosság elől. Örvend ha minél 
ritkábban rángatják elő. Ellentétben ezzel, a mai 
koT divatos figurája  a demagog, minden körül-
mények között érvényesülni akaró öklöző és meg-
vasalt könyökű embertípus. HemzBeg tőle a közé-
let. Nem lehat egyet lépni, leütnek az életutadon. 

A céltudatos közöBBégnek egyik legfontosabb 
"zerre kellene legyen az igazi magyaroknak a 
nyilvántartója. Miután ilyen nincs, legtöbbször 
mindenki maga végzi el a kiértékelés müvét sa-
ját magán. Gyakran szoktuk látni, hová vezet ez 
nz elfogulatlannak  éppen nem mondható módszer. 
Bizony Bok selejtes gazt termel kl. Ez az a mai 
ember akiről Szabó Dez?ő azokta mondani, felfelé 
alázatos, lefelé  gyalázatos... 

De hagyjuk. Ezekn -k nincs szüksége a se-
gítő támogatásra. Megtalálják az érvényesülés 
biztos útját. Ehe<yett jó lesz ha időnként elláto-
gatunk azokhoz a magyar családokhoz, akik csend-
ben pergetik az éle'et a nagy magyar jövő felé. 
Senki sem tud a létezésükről, sehonnan nem kap 
egy biztató -zót. Két dolgos kezén s a jó Istenen 
kívül alig van akire számithat. Kl vette például 
észre azt. hogy Csiktaplocza községben él egy 
András Gyárfás  nevű géplakatos. Egy született 
tehetség, aki már az Iskola padjaiban ellenáll-
hat«tla< ul vonzodott a gépek felé.  Furt, faragott, 
minden rossz órát megcsinált ez a nagytoheiségü 
gyermek. Leérettségizett és műegyetem helyett, 
ebben a milliárdos értékű, hatalmas gazdagságú 
Magánjavaknak a tövében András Gyárfásnak 
műegyetem helyett bé kellett álljon fináncnak. 

Nem is jó ezt tovább keseregni. Mi lehetett 
volna ebből az emberből, ha a műegyetem hozzá 
segíti a tudás elemeihez. Mit nyert volna a ma-
gyar gépkultura. 

Igy András Gyárfásnak  teljesen a maga ere-
jéből kellett embernek lennie. EB BB lett. Olyan 
tökéletes szakember nz Iparában és kilenc gyö-
nyörű élő magyar gyermekével közösBégi életünk-
nek olyan produktív, példát mutató értéke, amely-
nek tartozunk legalább annyival, hogy észreve-
gyük és megbecsüljük. 

A tűzoltó dilsmija. 
Az „Egyedül Vagyunk* cimü újság szóvá 

teszi egy budapesti tűzoltó panaszát. Ez a fiatal 
házasember csak ugy kapott lakást székesfőváro-
sunkban, hogy a háztulajdonos szerződésileg ki-
kötötte miszerint a gyermekáldást nem türl. Az 
első gyermek után a szerződés megszűnik ÓB ki 
kell költöznie a lakásból, miután B háziúr nem 
á'lhitja a gyermeket. Így volt megkötve a szer-
ződés az Urnák 1943 esztendejében Budapesten. 

Eddig a h'r. Tovább megállapítható a fő-
város statisztikájából, bogy alig minden második 
lakásban található gyermek. 

Igy nehezen leBs húszmilliós magyarság. 
C-likmegye SBékelysége blába diktálja a 8—9 
gyermekes tempót, ha odafent  olyan a szellem, 
bogy efféle  szerződésekkel sterilizálják a becsü-
letes, családalapltó magyar embereket. 

Engedelmet kérünk ennek nem szabad meg-
történnie. Ha itt komolyan gondolunk a magyar 
jövőre, akkor az ilyen híreket azonnal le kell 
ellni őrizni és amennyiben igaz, akkor az első 
háziurat példásan meg kell büntetni. Még pedig 
ugy, hogy attól egyszer- s mindenkorra elmenjen 
az egéaz ország bázlura'nak a kedve hasonló 
szerződések kötésétől. A gyo-s cselekvések Idejét 
éljük. Nem hosszadalmas eljárásokkal éa nem a 
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jogállam két esztendeig tartó felebbezéses  huza-
vonájával kell aa Ilyen háalurakat elkapni. Nem 
A mai ldók már aem dolgainak eaael a calga 
ütemmel. Addig a tüaoltó megfagy  aa ujasfilött 
gyermekével együtt, amíg lebonyolodlk egy Ilyen 
igaaaág. Ua megfelel  a valóságnak ea a szerződés 
akkor a háziurat rögtön kl kall dobni alakáaából 
a tüaoltó albérletébe. Világosabban, a bázlnrat 
meg keli foaaianl  aaonnal a báalnrl méltóságától. 
Ne lrtóaannk a radikális, gyors caelekvesektóL 
Ha sokat habosunk és keaatyüaködűnk as ldók 
lelépnek. 

H u i n a l t f a r t u n á i  o a é p l ö k é B s l e t e l m 
k i á r n a i t o m 

720-tól 1200-aaig meglopó olcsón. Kérjen ajánlatot I 
DTDRT Í V Ü D Í G mflazakl  slkkak vétele ia sladáaa 
WflU  A Í I M A u nj és hasinál! állapotban 
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A d o h á n y i n s é g . 
Egyre inkább kiérsik, hogy a dohány körül 

aa adag megszűkült Talan nem is olyan nagy a 
baj mint ahogy ast a scenvedéiy természete kl-
elezi. A nikotin mindencaetre ugy látásik, hogy 
a morfiumdál  ls erósebb rabtarto. Ba as oka an-
nak, hogy a tömeg nebezen bírja míg a legcse-
kélyebb korlátozási. Kölöuösen nehezen a fegyel-
mezetlen ember. 

A dohánykorlátozás körül es a saenvedély 
jelleg különösen klnangauiyozódik. A doháuy-
arudak mint szenvedó alanyai ennek az el.óazámu 
oknak sokat tudaának beszélni a nikotinná alta-
tott idegrendaaer lazadozasarol. Aat a sok sérte-
getést, gyanusitast, 1918. novemberéhez hasonla-
tos kifaaadast  amit fel  kell fogni  a dohányár us-
nak a konatozáboi első vonalaoan, elsősorban a 
fegyelmezetlenségnek  kdl tulajdonítani. 

Meit a tétel egésaen tiszta. Bizonyos okok 
miatt kevesebb a varmegye dobanyeliatmánya. 
Ezzel saemben ugy a vármegye nyári idegenfor-
galma mint a mas okoaból lenyegesen felduaaadt 
létszámunk megosztja azt a korlátozott dohány-
mennyiséget. Tehát elsősorban el keil mondjuk 
a dobánykiaarusok vedelmeben azt, bogy nem 
hibásak akkor amikor korlátlanul nem tudják ki-
saolgalni a közönséget. 

Nem a „protekció*, nem a „halmosáé" . em 
a „spekuláció" érvényesül, hanem egyszerűen a 
kényszer. Nem kap annyi dohányt amennyit fel 
sziv ez a megnövekedett létszám. Megtörténik 
moBt már igen gyakran, bogy a dohányáros egyik 
vevójét kiszolgálja, a másikat tem. Ebből szár-
mazik a legtöbb összetttaéB. Padig nincsen miB 
lehetőség. A dohányárus köteles elosztani arányos 
napi adagolásban a havi korlátozott dohánymeoy-
nyiséget Ezt nem tudja másként megoldani csak 
ugy, hogy a rendes körülmények között kialakult 
állandó vevőkörét VCBZÍ a szétosztás alapjául. Iţy 
történik meg, hogy a mostanában szédületes iramú 
dohánykerealetet nem tudja aa a kisárus napon-
ként kielégíteni. 

Mert a mólyen tisztelt közönség egye a 
szivére a kezét ÓB vallja meg magában becsüle-
tesen, hogy a dohánykorlátozások ota, füstölni  éa 
cigarettázni kezdett BZ is, aki ezelőtt a gvökerét 
is élrágla volna ennek az Amerikából id?hurcolt 
mákonynak. Es azóta, hogy a háború beosztást 
diktál a dohányterén is hát csik természates, 
bogy .most már i lz'ositani kell a holnapra la" 
je szóval a család ösBzez halandó tagjai reggeltől 
estig dohánysz°rző köru'on szolgálják a család 
dohányehesBégét. 

Aaután valljuk meg azt ÍB hogy nem tar-
tozunk a háborús megpróbál ̂ atottak közé. Igen 
lobbanékonyan kifogásolunk,  háborgunk, rendszert 
ocsárlunk és semmiképen nem értjük meg azt 
bogy nálunk még csak o'yan termeszetű korlá-
tozásokat Ismerünk, ami miatt szólni sem aza 
badoa. Olyan nehezen akarjuk felfogni  például 
azt, hogy mig a német katona a világtörténelem 
legvéresebb harc i t napi 4 darab cigaretta adagon 
verekedi, addig nálunk még mi den korlátozás 
közepette sokkal többet cigarettázhatunk ennél. 

Egyébként a dohányeliátás felemelése  Iránt 
illetékes pénzügyi hatóságok mi'den intézkedést 
megtettek ÓB remény van arra, hogy november 
hónapba-) a helyaet javul. 

Eladó I öltöny fekete magyar ruha 
BB egy pir ránoos szára oglssma. 
Péter Oynla, Csíkszereda. Rtkóel ut, 
hátul as udvarban. 

A megyei közigazgatási bizottság ttlése. 
Caikvármegye köaigaagatáai bixottsága 1948. 

október 9 4 a tartotta meg havi ülését Kováts Károly dr. 
föiapán  elnökletével. 

Ábrahám József  dr. aliapáai jelentése réaalataaaa 
ismertette a vármegye helyzetét Elsősorban emiitette, 
hogy a tiaitviaelökar, különösen a köuég i jegysók 
•mberisletti munkát végaaaek. A vármegye közellátása 
tarén a lábbeli éa talp szükségletét aikarSlt jeleatósen 
felemeltetni.  A gazdák szerszám vas, kerékrima-vas óa 
patkó szükségletében nagyok a hiányok. A oaépléa 
rendben folyt  le, a visszaéléseket idejében alkalmazott 
rendszabályokkal minimumra osökksntették. 

Csipak Lqjoa dr. orsz. képvíaelfl  az alispáni 
jelentéshez való hozzászólása során foglalkoaott  a 
tisztviselők helyzetével. Sllrgette ennek a kérdésnek 
gyora rendezését. 

Kolumbán Jóasst dr. felsőházi  tag a dohány-
ellátás körüli zavarokat teszi szóvá. Közbelépést sürget 
a kiutalási százalék javítása i ránt Megítélése szerint 
a tisztviselők helyzetén legeredményesebben beszerzési 
és aaétosztó szarv létesítésével lehet segitsai. 

Bartha Attila dr. pénz ügyigazgató helyettes ja-
vaaolja a tisztviselők beszerző és szétosztó szervének 
létesítését, amely egyetlen gyora megoldási lehetőség 
a tisztviselő helyzetének rendezése terén. Foglalkozva 
a dohány szükséggel ngy látja, hogy valóban fel  kell 
emelni a dohányellátmány keretet, de aa is kétségte-
lennek látszik, hogy a dohánnyal üzérkedés folyik. 
A pénzttgyigatóság a szükséges lépéseket megteszi, 
hogy a vármegye ellátmányát javítsák. 

Mátyás István szóvá teszi, hogy a gazdák a 
hereluoerna éa lenosépléséért 18 százalékot fizetnek  a 
gazdáknak. Erélyes közbelépést kér. 

A hivatalvezetők jelentése során Gsday József 
dr. vármegyei tiszti főorvos  jelenti, hogy a vármegye 
közegészségügyi helyzete kislégitő. Az Ulamépitészet 
vezetője jelenti, hogy a osiki utakra 56 ezer köb-
méter kaviosot hordtak. Vitéx Miklós Gergely tan-
felügyelő  jelenti, hogy október 1-én Csíkszereda ki-
vételével minden iskolában megkezdődött a tanítás. 
Tíz állami tanítót azonnali hatállyal elhelyezett a 
miniszter a debreoeni tankerUlethez. 

Bartha Attila dr. helyettes pénzUgyigazgató je-
lentette, hogy as adókivetések befejeződtek.  Az adó-
fizetések  fokozott  emelkedést mntatnak. Így illetékhen 
tavalyihoz viszonyítva 146 ezer, a forgalmiadéban 
pedig 1 millió 773 ezer pengővel fizettek  be többet, 
mint a tavaly hasonló időszakban. 

Bosin Imre gazdasági felfigyelő  jelentésében 
elsősorban a takarmányhiányra mutat rá, felhívja  a 
figyelmet  arra, hogy emiatt az állatállomány jelentós 
része eladásra került A vetéseket időben befejezték, 
sok helyen már ki is keltek. A vármegye vetőmag 
szükségletében 19 vagon őszi búzát és 26 vagon 
őszi rozsot osztottak azét Rámutat arra, hogy a gazdák 
a lentermést lelkiismerettel beszolgáltatták- Igen rossz 
vért szül ax, hogy ea a termés még mindig ott hever 
az állomással szemközti árokban. 

Botár főállatorvos  jelenti, hogy Gyergyóban öt 
udvarban fordult  elő baromfipestis.  Szeptemberben 
három állatvásár közül osak egyet tartottak meg száj-
én körömfájás  miatt, az állatokban nagy volt a kí-
nála t Az árak nagyot zuhantak. 

Barahássy fSerdőtanáoaoa  jelentette, hogy az 
erdőkitermelések folynak.  A osikmadarasi közbirtokos-
ság erdejében ezer köbméter kidöntött fa  erdőtűz kö-
vetkeztében megsemmisült 

FestűaöTészeti kiállítás GjerumtiitiinoD. 
Catkvármegyében katonai saolgáletot telje-

sítő festómOvésaek  Oyergyósaealmlklósoa kép-
klállltást rendesnek. Az n képsorosat, melyet 
Cslksaeredában a vármegyeháaa termeiben a na-
pokban bematattak, anyagában bővülni fog:  E;y-
réflat  a művészek további munkáival, máaréaat 
két aj kiállító Is csatlakoslk bozauk: Vákár Tibor 
fhdgy.  oki. épltéeamérnök és dr. Váltsuk Ferenc 
bdgy. orvos ssemélyébea. 

Ö-ülünk, bogy akkor, amikor a Székelyföldi 
Művészeti 8v rendezősége munkáját ctupán a 
négy megye ssékhelyero korlátozta, katoaálnk 
Gyergyóba la ellátogalaak és Igy a festőművó-
zsettel Is szorosabbra fűalk  a Ssékelyfö'd  össze 
tartoziaának saálalt. 

A kiállítások aévaorábaa DFB>Ő Miklós fhdgy, 
Doór Ferenc hdpőrm., Halmágyl Riland, Molnár 
l«tváu karp. bonv., Váltsak Frranc dr. bdgy. ÓB 
Vákár Tibor fbdgy.  nevel olvashatók. A kiállítás 
október 81 éa, a bemutató 80 án délben less, 
melyrn mindenkit eauttal ls meghív a readeaőség. 

BslépődlJ I P., katonáknak éa diákoknak 
—.60 P. A kép-k eladási árénak és a belépő-
díjaknak 20'/, át a Vorözkereast javára fordítják. 

UlssaU, hogy a kiállítás látogatása uemcaak 
müvéBsl megmozdu'ás, baaem köteles hnaaflu 
támogatás Is less. 

S Z Í N H Á Z . 
rhoróosy Gyula ssikaMBMl aalnliása 1913. októ-

ber 22-án ( p t e t e u a ) sete Oslkasaulában, a vigadó 
aslahástannéban magkasdl aUadásalt Megnyt'ó etóadás-
ban a .Mária főhadnagy*  o tan naryatkarO opeiettujdon-
ságot Utja a kOzBaaégOnk asslaháaklinnó egytlteaível. 

Thnróasy színtársulatát a asáksly városokban 
nlndenfltl  a lsgmelegabb Bsantettal fogadták.  Müvéasl 
értékű előadásait saMrAl-asUn a bákatdók hangulatos 
érdeklődésével támogatták. A aalahásnak drámai és 
iaekegyOMsaa olyan értékes kultorit és aaorakosáai 
nyújt, amely m l n d o érdeklód énre ssimotterthat. 

Cslkssereda város kOaSnaágét nem kellett soha a 
msgyar sslnéazat felkarolására  bnsdltant. Bnnek a vá-
rosnak minden Időkben kötél állott sslvéhea a magyar 
komédiás. És hisszük, hogy ettől a namaa knltormnn-
kától ma aem vonja meg saeretstét. — A színházi bér-
letek gyűjtéséi Sikolya István a aslnháa titkára meg-
kezdte éa arra «elhívjuk sslnpártoló kSsSnségünk 
figyelmét. 

1943. október 22-én eate 7 diakor megnyitó eló-
adásban színre karfll  a „Márta Mhadaagy" o. nagy ope-
rett 3 felvonásban:  zenéjét szerezte Hoaska Jenő, 
Irta: Ssllágyl László. 

Október 23-4n (szombaton) valamint 24-én délután 
4 órakor és este 7 órakor, astoién a Márta főhadnagyot 
játaia a társulat 

Október 25-én (hétibi) és október 26-án (kedden) 
este 7 órskor .Egy nap a világ" slmO 3 felvonásos 
mai történet kerül SE In re 

Október 97-én (asardán) és október 28-án (osfl-
tsrtakon este 7 órai kesdsttel a .Patyolat klaaaasony" 
o. vidám zenés Játék kerül salnrs. 

A sslnhás Igazgatósága esuton Is kórt, akinek kiadó 
bntorosott szabija van egy pár napra a l j a i t éa asgU-
sen elhelyeanl aalnéazelnkel 

A sslnhás bérletek ntán 2 0 % kedvezményt nyajt. 

A háború. 
A háború az ötödik tél előtt á l t Látják azt ia, 

hogy laaasn a befejező  szakaszához érkeztünk a nsgy 
mérközésnsk. Ezt minden polgárnak tndomásnl kell 
vennie és eszerint köteles berendezni életét, áldozatát. 

A magyar közvélemény nagyjában mig a szem-
lélődés helyzetében van. A háború kiteljesediss merre 
sodorja a teljes nemzeti erőt mig nem tndjnk. Nem 
is a mi dolgunk. A magyar felelős  veaetia megta-
lálja biztos időben a cselekvés módját. Addig pedig 
minden magyar embernek az a kötelességs, hogy a 
jövőben való bizakodás hitével kisérje a világzaérközés 
eseményeit és rendíthetetlenül bízzon az i len álló ma-
gyar irányítás történelmi hivatásában. 

A harctereken ismit elhatározó fordulatok  tör-
ténnek. Minden háborúnak ez a menete. Vannak idő-
szakok, amikor az ellenfél  veszi kesébe a kezdemé-
nyezést. Utóbbi időben kétségtelenül tnlfelöl  diktálták 
az iramot Mára azonban a német fegyverek  ismit 
átvettik a szó t A német buvárhajókat hónapokkal 
ezelőtt kivonták i s n j fegyverekkel  szerelték fel.  Szak 
az uj találmányokkal ellátott bnvárhajók most töme-
gesen kiszaladtak a tengerekre ia az utóbbi héten 
már nagy riadalmat ia keltettek az ellenség koriban. 
Valami mágneses torpedók ezek az n j búvárhajó fegy-
verek amelyek megbénítják a megtámadott hajók pro 
pellerjét i s ax igy ártalmatlanná tett hajót könnyű-
szerrel megtórpedozhatják. 

Gsentelül a németek nj tipusu vadásXnpülőkkel 
jöttek ki, amelyek nagy siksiral vasaik fel  a küz-
delmet a Németország fölé  berepülő angolssász i s 
amerikai gépekkel. Mnlt héten ezeknek a Németorszá-
got bombázó angolaxáax repülőgépeknek olyan töme-
geit lőtték le sx u j nimet vadászrepülők, amilyenre 
mig nem volt pilda. 

Ax nj nimet fegyverek  hatása ezan rövid idő 
alatt is irezhető nyomokat hagyott ax ellensig köri-
ben. Különösen a búvárhajó veaiedelem miatt az 
amerikai utánpótlás kerülhet katasztrofális  helyzetbe. 

Olyan jelenségek axek, amelyek a háborúnak 
ismit n j fordulatot  adhatnak. Csak nyugalom ia ki-
tartás. Ezek a győzelem főkövetelminyei. 

B'keteredett  harcok. 
Keleten az orosaok egyre jobban (okozzák a táma-

dásaikat különösen a dili szárnyon. Ezzel egyidőben 
ax angolszászok is njabb i s njabb oaapatokat tesznek 
partra Olaszországban. A németek minden pillanatban 
várják as angol támadás megindulását Világosan lát-
szik a közös elhatározás, amellyel döntist erőszakol-
nak a szövetségesek. 

.4 Bmdoglio  kormány 
hadat úzeotNiaetornigoak 

A nimet hivatalos nyilatkoaat szerint nem sok 
jslsntősige van ennek a hadüzenetnek. 

A náme'ek  uj páooéloaokat 
dobtak  barob« k e l e t e n , 

amelyek a legtökéletesebben beváltak ia teljes elhárí-
tási sikert arattak. 

A n e m e t J é g v é d e l e m rekordja 
A mnlt h i t - v ig i t i s a h i t e l e j i t a ligiharook 

fokozódása  jellemezte. Nimstország fölött  a aimet 
vadászok 60 óra alatt 196, többnyin 4 motoma nehéz 
bombázót lőttek 1*. 
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A Spitzbergák. 
„Fekete gyémánt" a jégpáncél alatt. 

A Spitzbergák, t.i Arktla aokálg elfelejtett 
magányos jégvilága. caak akkor kertit előssör a 
aemaetkSal érdek' Adéa könponttába, amikor ottezér.-
telepakro bukkantak Anglia. Norvégia, Svédország 
éa öaoíjetoroaaorraág agysaerre emeltek igéayt 
e jégbeceomago't aalgetre éa hoaszulelegzeta 
nemaetköal konferenciákon  likertdl csak meg-
egyeséire jutatok, aminek eredményeként 1925 
ben megszületett aa ugyáevesett Spitabergs-aisp-
aaabá'7. Kanak értelmében a Splubergák Ner 
végla birtokába kerlllek. Norvé/U aaonban tul-
eágosan gyönge volt nbboa, bogy eredményeaen 
aeklléaaon a ulget gaadaaági kiaknáaáaáboa. A 
Sarkvidéktől eaer kllóméterre bányáanott aaén 
túlságosan sokba kerBIt, úgyhogy aioncessilékae 
aa állam eladta. BJvldesen aantán angol ea hol-
landiai nagytőkések bányatársaságokat ah pltottak, 
hatalmaa emelődaruk ]9lentek meg aa elhagya-
tott vidéken, nemsokára háatSmbSk emelkedtek 
kl a lég hátán, egéaa várea épült kl, amely aaon-
ban két-három év multán ismét tökéletesen ki-
halt, mert aa emberek nem maradiak meg e 
sivár vld*bpn. A HiHandlal Spltaber*a-Taraaaág 
aiután 1982-ben eladta aknáit éB pedig aa Arcstc 
Ugol nevű Izovjetoroas aséntrösst javára. 

Ami a nemaetköal bányatáraaságoknak nem 
sikerült, a Kreml hatalmasai saámára nem jelen-
teti különösebb problémát. Egy néhány deportál-
takkal megtöltött bajé ismét eletet adott a baloti 
városoknak, őrláai méretű technikai berendesásek 
meradentek rövidesen as égnek, vagy hnsédlak 
meg a föld  mélyébea, hajót ikötők, illetve építő 
telepek és egyéb Iparteltpik, rádióállomások sah 
lenek meg éa mig 1980 ban néhány premvedáaaon 
kivül nem akadt aaovjet á'lsmpolgár a Spllnber-
gákon, a mostani háború kitöréséig a lakásaiig 
háromnegyed résaétBaovjetállampolgérok telték kl. 

Jóllehet n norvégiai hányatáraaaágok mintegy 
2000 négyaetkllóméternyl területen a l'ggaada-
gabb ssénteítpjket megtartották blrloknkban (aa 
Arctic Ugol mlndösaae 226 négyae«kliómét?royl 
terüiet felett  rondslkeaett) a norvég széntermeies 
mennyiség a aaovjet aaént°rmeléeael snemben ha-
marosan háttérbe saornlt. 1930 ban Bsuvjetorosa 
oraaág már 400000 tonna Bcenet termelt Itt kl 
évente, mlg a aorvég akaákbél mlndösaae 247 000 
tonna aaén került napvilágra. Baámok, amelyek 
önmagukban, as első pillanatban talán nem sokat 
mondanak, a magas Ússak saámára aaonban, 
mindenekelőtt Murmansak saovjetklkötő esámára 
nem leb- elülendő J Mentóségüek. A Pdlf:ora-tor-
ko'atánál elterülő, nebeaen hoiaáférhető  aaén 
aknán kivül a murmaneskl-koréilal térségbtn a 
Bsovj't nem rendelkealk máa saénforrással,  Így 
tehát a hadihajók, e Jégtörők, a hajóépítő kikötők 
és aa Ipartelepek saámára igen aehés utakon 
kellet: aa elengedhetetlenül aaOkséges .fekete 
gyémántot* előteremteni, agyhogy könnyen meg-
érthető as a nagy sietség, amellyel sa Arctic 
Ugol a Bpltabergák fjordjaiban  a bányatelepeket 
kiépítette, különösen akkor, amikor a bnrcok 
színhelye meuss as Éizakl Sarkvidék kőzetebe 
Íz kllerjsnakedstt. (tf.  N.) 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Kaszálóink megjavitáM is kötelességeink 

I r ta : Koaáa Imre m. kir. gaad. falttgyelő. 

Igen komoly gondot ad gazdáinknak az állatok 
kiteleltstése, eltartása. Ezt a gondot még fokozza  a 
szénabesiolgáltatáa is. Pedig mindakettAnek meg kell 
történnie. Állatállományunkat mindenképpen meg kall 
Arizzük, mart aa állat biatoaitja jövö megélhetésünket; 
a hadseregnek padig szintén kall adni szénát, hogy 
az ott levő, fontos  szolgálatot áa nagy monkát telje-
sítő állatok el tar t i ia biztoaitva legyen a a nagy nem-
leti vagyonban kár ne esaék. 

Azt hiszem fejtöréssel,  küzdelemmel és egy 
kicai nehézséggel, de sok jóakarattal mindakettöt meg-
fogjuk  oldani A kevés azénát pótolni fogja  a Uvaszi 
és öaai szalma. tJjra előkerülnek aa eldobott rossz 
kaazák s aa odorba, a osttr oldalába felszerelve  jó 
szolgálatot fogaak  tenni a azalmaazeoakázáanál, hogy 
ebhöl a azeoakáből aantán sarjúval, vagy máa apró-
sággal áztatott, aaéaapótló legyen. Nagy •zánahíányunk 
nak alaösorban kétségtelenül a nagy szárazság volt 

El Are kall nézzünk. Nem tudhatjuk, hogy a jövö 
év nam laaz-s újra szárai a ast aam, hogy len-e 
széaátpótló szalmánk annyi, mint moat? Esek mind 
gazdákat éidaklö éa sorsunkat irányító, jövőbe néző 
gaadagoadok. A gaada mindig előre tarvsa, slflre  szár 
mit, alőra aggódik la sióra dolgozik. 

Hit kellene tehát tenni, hogy egy esetleges 
száraz év esetén több éa jobb szénánk legyen ? A 
felelet  nagyon egyaserü. Most azonnal, talán ebben a 
pillanatban hozzá kall fogai  a kaszálók megjavítá-
sához 1 Azért hangsúlyozom, hogy ebben a pillanatban, 
mert ninos vesztegetni való idő, lévén, hogy a ka-
szálók javításának az ideje, — főképen  akkor, amikor 
nagyobb munkákat kall végezni — Asszel ilyenkor 
van. Már pedig itt minálunk nagyobb munkákat kell 
ezen a téren végezni. Ezt minden jó gazda nekem 
aláiija, mert nyilvánvaló, hogy kaszálóink gondozva 
nem voltak, igy a szárazságot nem bírták, ennek foly-
tán keveset, vagy semmit nem teremtek. Ezt tttrni 
tovább nem leheti Nem szabad, bogy az időjárás 
szeszélye még akkor is kárt teg, en, amikor azon mán-
kéval mi segíthetünk, ha nem is egészen, de legalább 
részben. 

Tudnia kell minden kaszáló tulajdonosnak, hogy 
megjavított kaszáló, rét, erdei kaszáló és a legelA 

is, a szárazságot jobban birja, tehát t ö b b e t és 
j o b b a t t e r e m . Ez pedig nem közömbös, nem, 
különösen a mostani nehéz időkben, amikor minden 
területnek a lehetőség határain belAl a legtöbbet kell 
teremnie. 

Lássuk tehát a legsürgősebb teendőket 
Tekintettel arra, hogy a csiki kaszálók legna-

gyobb része erdei-havasi kaszáló vajmi kevés gondo-
zásban, trágya visszapótlásban részestllnek. Nagy te-
rületeken sok a borsika (boróka), máshol pedig mo-
gyoró, rózsafa,  égerla, kökényfa  stb. stb., ezek szívják 
a talaj erejét, soványitják, máguk kőiül növelik 
gyomot éa védik a mohát. Ezeket ki kell vágni, hogy 
ezáltal növeljük a termfl  területet. 

A gyomok hasonlóképen nagy helyet foglalnak 
el, kiélik a talajt, rontják a széna értékét és aok 
esetben megbetegítik az állatokat. 

A csiki kaszálóknak legnagyobb veszedelme 
moha. Ahol a moha elszaporodott, ott a íü, a gyep 
elpusztul. Szomorú tapasztalatokat szereztek gazdáink 
ezévben épen ezen a téren. Sokan panaszolták nekem 
és magam is aok helyen meggyőződtem, hogy a mo-
háé, oldalas részeket megkaizálui nem tudták. Esen 
segíteni kell. ElA kell venni a lánoborouákat, de mun 
kába kell venni a réthasogatókat is, hugy a moha 
pusztuljon és a kaszálót megszellőztessük, vizet, le-
vegőt juttassunk a talajba. 

Felmérhetetlen nagy területeken látjuk a sok 
vakondturast és hangyabolyot Ezeken tü nem terem 
esak gyom, megnehezítik a kaszálást, takarást, igy 
viszonylagosan nagy területek kiesnek a termelésből, 
Ezeknek is meg van ax orvosaáguk, ásóval, osákáuy-
nyal, kapával kikeli most az Asz folyamán  vágni. De 
van ezeknél egy jobb szerszám a rétgyalu, ezzel igen 
eredményes, haiznos éa gyors munkát lehet végesni. 

Ezúton felhívom  gazdatáraaim figyelmét  arra, 
hogy moat minden községben van lánoborona. Továbbá 
minden járás székhelyén lakó, gazdasági elöljárónál 
van egy-egy rétgyalu és egy-egy réthasogató, azért, 
hogy ezeket a gazdák rendelkezésére bocsássák. A 

kir. fÖldmivelésUgyi  minisztérium, erdélyi kirendelt-
sége ezeket nagy áldozatok árán beszerezte és a 
gazdákhoz eljuttatta, hogy saját vagyonukat, terüle-
tüket megjavítsák. 

Ssükséges és kívánatos, hogy ezek a hasznos 
aiersxámok most aa Asz folyamán  minden nap, minden 
órában munkában legyenek. 

Kaszálóink megjavításának nagyon fontos  tétel* 
volna a trágyázás. Mert bizony az a helyzet, hogy 
szántóinkat jól vagy rossznl megszántjuk, meg ia 
trágyázgatjuk, tehát mnnkát éa tápanyag visszapót-
lást adunk, kaszálóinkról azonban osak viszünk, kor-
dnak el, de semmit vissza nam adunk. Esért van az, 
hogy a termény mindig kevesebb éa gyengébb. 

Kaszálóinknak évenként alig 10V«-a ha kap 
valami kevés trágyát Oka az, hogy részben ninos 
trágya, részben pedig messze, magasan fekvA  részekre 
szállítani nem lehet 

Szükséges volna legalább a közelfekvö  kassálókat 
időnként oélszerüleg megtrágyázni. Célszerúleg, azaz 
a talajt elAzöleg megboronálni, kiszedni a mohát, hogy 
a trágya egyenesen éa gyorsan a gyökerekhez jusson 
s ne kelljen katóerejét a moha kipusztítására fordítania. 

Sokan mondják gazdáink közül, hugy a trágya 
kiírtja a mohát, ez igaz, de nem a trágya dolga 
mohát irtani, hanem a láncboronának. A trágyának 
táplálnia kelL 

Amint látjuk a fenn  elmondottak közül sok dol 
got moat az ősz folyamán  lehet és kell elvégeznünk 
s ba ezeknek oaak egyréasét végeztük el lelkiismere-
tesen, számithatunk nagyobb azénahozamra még rozsz 
időjárás esetén is. 

Ex pedig fontos  egyéni ás közérdek, tehát nagy 
kötelesség. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Kiadó: 43 as vadáazbakkaooa, egy 
bekeos, 1 iróautal. Vesselényi u. 16. 

— Orvosi hlr. Vitályoa Qéaa dr. calk-
saeradal kórháal sebészfőorvos  zaabadzágáról 
visszatért éz rendeléseit megkezdte. 

— Csíkszeredában  október  hó 25-én 
pótillatvásár  tartatik,  amelyre lovakat  felhaj-
tani nem szabad,  osak  hasított kőrmüeket: 
ssarvaamarba, juh, atb. 

— OktObor utoleó vaaárnapjáa or-
saágos ájtatosság less aa lgaasagos bekéért. 
A magyaroraaágl latin ós keleti saertarlSau római 
katolikus püspöki kar szerdán tartotta aaokáaea 
ősal konferenciáját  a budavári hercegprímást pa-
lotában. A püspöki kar ragasakodáasal emlékeaett 
meg a Kormányáé Ur 75. aaületeBnapjáról. Meg-
választotta az Acilo Cathollca Ugyvcaeló elnökét 
Ciapi'í G.ula egri érsek személyében. A püspöki 
kar s?egtárgyaita a papság .néhány fnlvetett  ldó-
saerii kerdéaét, örömmel vette tudomásul Boldog 
Margit BBanttésvatásl ügyének jelenlegi álláaát. 
E'Utáo elrendelte a püspöki kar, hogy október 
utolsó vasárnapján mindenütt ájtatoaaegot tartan-
nak a Bildogaagoa Szűz tlsateletére az Igaaságos 
békéért 

— A csiksxeredai  női  és /ér/l  szak-
osztály  a a. é. közönség  szíves  tudomásáré 
hozza, hogy a fodrisz  üzleti  zárórák 1043. 
október  IS  töl,  reggel  7 áritól  déli  12 éráig 
éa délután  2 órától  este 6 áriig terjedaek, 
szombaton pedig  eate 0 óráig vannak nyitva, 

— A gyilkostól autobuea leauhant aa 
egyik saerpentinon. Nyolo halálos aldoaat. 
A Oyergyósaentmikiós—OyUkosió kösött köale-
kadő autobuist október 14.-én boraalmas aseren-
erőtlenség érts. As egyik sserpentinea lennhaat 
a zsúfolt  aulóbuBz. A katasstrófának  nyolc halá-
loa áldozata éa több BulyoB sebesültje vsa. 

— Októbor 21.-en. Aa ezeréves aapot 
müvésaet és Európa cimü előadás október 21.-én 
17 óraker a esiksseredai „Turul* mosgószlnház 
helyiségében Kampla Anlai dr. egyetemi m. tanár 
tart votltett képes előadáat .An ezeréves magyar 
•nüvé?a«t éa Európa" címmel. Október 24.-én 
11 orakor a poigánúkola dlsatermeben a magyar 
műemlékek kiállítása nyílik meg. A kiállítás no-
vember 10.-ig marad nyitva és naponta 9—16 
óra köaött tekinthető meg. 

— UJ hallamhossaon saorakoitató mű-
sort kozveilt a magyar radio. A magyar 
rádió október 14 lói keadve 418 m. hullamhossaon 
kísérleti célokra műsort bullamos As uj adóállo-
másnál: külön hívó jale leás. A műsora tulnyomó-
resat szórakoztató íallegü aenéből áll. Aa uj adó 
hétköanap 17 óra 30 perctől 18 éra 55 percig 
működik. 

— Felemelték a postamesterek gyer-
meknevelési segélyolt A postaveaérlgaagató-
ság ju'.lu* 1-től visszamenő hatállyal felemelte  a 
postitmeaierek gyermeknevelési segélyeit. As első 
as második gyermek u;án a segély öBBsege esentul 
havi 45 pangó, a harmadik gyermek után 55 

ingó, a negyedik gyermek uián 65 pengő, az 
ötüdlk és eaen felüli  gyermekek után 75 pangó. 

— A Nemseti Mnnkaközpont nagy-
gyűlésé. Szemben azokkal a próbálkosáaokkal, 
melyet as erdélyi maţyar munkásság együvétar-
tozáaának megbontáséira a marxista és vele saö-
vetkeaett körök folytatnak,  a Nemaetl Munka-
körpont október 17.-én vasárnap délelőtt Koloaa-
vároo nagyszabátu demonstratív küldött gyűlést 
rendes, ahol 72 erdélyi város, ipartelep, illetve 
köaségben létesült NMK sserveaet kiküldöttei 
megjelennek, hogy impoaáns keretek köaött du-
komentálják az erdélyi magyar munkásság nemset-
hŰBégét. 

— A Vóróakereest gyOjtéae. Mult aaá-
munkban megemlékeztünk arról as eredményes 
gyűjtésről, amelyet a esiksseredai Vöröskareast 
elvégzett. A gyüjtís pontos eredménye: 6248 
pangó volt özv. Dr. Nagy Bénlné a Vöröskeresst 
calksaeredai vároai tagozatának vezetője, eauten 
IB kössönstet mond a nagyköaönségnek lelkes és 
áldoaatoa adakoaásaért, köaaönl eauton la váro-
sunk Bsaaonyalnak, leányainak éa cserkésslfjusá-
gának, hogy a gyűjtés fáradságos  munkáját jó-
szívvel, hazafias  kötelességgel vállalták és aat 
olyan példamutató száp eredménnyel lebonyo-
lították. 

— Nem engedelmeskedett a hatóaágl 
kóaegeknek. Gargely József  gylmezl czángó 
hatósági közeg ellanl erősaak elmén került a vád-
lottak padjára, ruert a kiadott batózági utasltáat 
nem teljcBltette. A törvényaaék as enyhítő körül-
mények figyelembe  vételével 8 heti fogháara  Ítélte 
a vádlottal, amelynek végrehajtását bárom évre 
felfüggesztette. 
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— A otiktzeredti  m. kir.  állami  polgári 
leányiskola  birei:  Pólbelratáaok Ideje október 
28 él 29. Előadások keadete november 8. A*ok a 
magántanulók, akik fnnlaabaa,  vagy korábban vlzs-
gástak, okmányaikat a legsürgősebben vegyék áL 

— Törvény saékl hírek. Márton Perene 
csikjeaófalvl,  Pater Péter ciikeaentmikléal tímá-
rokat ayersbór rejtegetés miatt 1, Illetve 2 hónapi 
fogháara  Ítélték. — Bnday Jóssef  badapeatl ille-
tőségű kereskedőt, aki Calkaaeredában nagy-
mennylségll aaappnnt vásárolt öaaae, 000 pengő 
pénabBatetésre ítélték. — Cslbi Imre Gáboré 
ditról legényt még a román megaaállás Idején 
elkövetett lopásért vonták felelősségre.  Hat hó-
napra Ítélték. — Ferencs Imre cilksnentslmonl 
lakost lopásért 8 hónapi börtönre Ítélték. Síjná-
latos as esetben, hogy ea a ssékely ember as 
Ital miatt vetemedett a lopásra. 

— Róvld birok a vármegyéből. Hírt 
adtunk arról, hogy Caedó Imre ealktaplocBi gasdát. 
gaboaa rejtegetés miatt a fóssolgablróság  tolooc-
hásba utalta. Felebbeaéfl  folytán  kerBlt as Bgy 
Csikvármegye allspáajáhos, aki helybenhagyta a 
fóssolgablróság  íteletét ÓB Így Csedfi  Imrá to-
vábbra ls tolonchásban marad. 

— BOntetéatdl való félelmében  eoet-
savval megmérgeate magát Csiksaental-
mon Javasasszonya. öav Szép Janonné aaBI. 
Nyíró Franciska cslkszenizlmonl 06 ÓVBB .tudós-
aaaaony* ecetsavval megmórgeate mását. Mire 
orvost hívtak, halott volt. Bsópné Nyíró FrancWka 
rendaaereaen foglalkoaott  tiltott műtétekkel, 1941-
ben aatán a hatóságok eredményes nyomoaaaa 
után aa asssony a cslkaaereda! törvéoysaék bfin-
tető tanácsa elé került, ahol megállapították a 
magnatelhajtás lényét s Biepnót kéteastendei bör-
tönre Ítélték. Büntetését ki Is töltötte BB assaony. 
Alig aaabadnlt kl aaonban a fogházbó1,  újból meg-
keadte .működését.* Ismét nyomosást indítottak 
ellene B a bessenatt bizonyítékok alapján a cti«-
Bscredal ügyéssség újból védst emelt Bsópné ellen 
magsatelhajtás miatt. Kél nap múlva lett volna 
a főtárgyalás,  Nyíró Franciska aa njabb bünte-
téstől való félelmében:  önmaga mondta kl aa 
ítéletet és végre 1b hajtotta aal. 

— Egy monkakőppenyt találtak is 
BBolgáilattak be hatóságomnál. A jogos tulajdo-
nosa annak átvétele vegett a rendőrkapitányságon 
I. em. 10. Mám alatt a hivatalos órák alatt je-
lentkeaaék. 

— Kösaőnetnyllvanltaa Mludaaoknak, 
akik felejthetetlen  Julianna leányom, illetve test-
vérünk halála alkalmával, mélybsnatnnkban réss-
vétőkkel fájdalmunkon  enyhítettek, esulon mond 
hálás köBsönetet. ötv. Antsl Aronne és gyermekei. 

Hoghivó. 
A Cslkvárnegyal Közjóléti Szövetkezet, Cslkstsreds 

1048. í r t ok tóbe r ho 28-án 
dé lu tán 4 óimkor t a r t j a 

C d k s s s r a d á n , a Vármegyeház gyOlés tennében aa 

1 9 4 8 . év i 
r endk ívü l ! közgyűlését , 

mely re a r é sav inyeseka t t laatelettei meghívja. 
T á r g y s o r o z a t : 

I. Felflgyelőblsottság  Jelentése. 
Cslkaaereda. 19*3. iv l ok tóber hó 14-én. 

MOLNÁR SÁNDOB, Dr. ÁBBAHÁH JÓZSEF, 
sxOv. Igazgató. allspáo, szőv elnOk. 

Felhívás. 
Caiksaeredal Iparo.i- éB Kereskedő Tanonc-

iskola FelBgyelőblsottsága felhívja  azokat az 
Iparosokat ÓB kereskedőket, akiknek (Iparos) 
tanulójuk van, folyó  óvi október hó 18—20-lg 
délelőtt 9—11 ig aa Iparos- ós kereskedő tanonc-
iskolába írassák be. 

A tanítás folyó  év november 3 án kezdődik, 
Felűgyelőbizottiág. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye m. klr. áll. Tsnttók Egyesü-

lete Csíkszereda megyei városban a Wesselényi és 
a Vasut-ulca között fekvő  szántott belsőségét. 
1948. évi október  bó 29 án sz állami népiskolá-
ban tartandó nyilvános árverésen, öl évre haszon-
bérbe adja. 

Árverési feltételek  aa áll népiskola Igazgató-
ságánál mindennap 10—11 óráig megtekinthetők. 

Ferenoz  Sándor  ». k., 
elnök. 

Háztartás minden ágában jártas, 
3B éves nő, komoly megblsható, jó bizo-
nyítványokkal, e l h e l y e z é s t keres. 
Hlmenne házvezetőnőnek, vagy vállalna 
irodai takarítást, stb.' Cím a kiadóban. i.2 

Hirdetmény. 
Bgy darab Hoffar-féle  4 HP. gőakasán 

gép használható állapotban eladó. Érdek-
lődni lehet Bardoes Márton cukorka üze-
mében, Csíkszeredán. 

Négy középiskolát végvett Bzékely 
FLU VM- éB műszaki kereskedé-
sünkbe tanulónak felvétetik.  — 
írásbeli megkeresések Agroferra  R. T. 
Marosvásárhely. a_3 

Csikvármegye Klslgasgatáal Bizottsága. 
Kisajátítást Albizottságától. 

408-1948. kb. saám. 

Hirdetmény. 
A m. blr. honvédelmi mlnlzater ur 60.180— 

1948. eln. XIV. ssámn leiratával a m klr. klnCBtár 
re>sére a gyergyóbékásl (almáameaó) laktanya 
szolgálati medeocéja céljaira ssolgáló és hozzá 
bemutatott kisajátítási tervban es össselrásban 
megjelölt ingatlanok megaa°rzéBére a kisajátítási 
jogot as 1989: II. t. c. 106. f-a  alapján Kiren-
delte assal, bogy B kijelölt lerBi'tet az 1989: 
II. t. c. 106. §-ának 6 pont bekezdése értelmé-
ben Jelen határozata alapján azonnal birtokba 
vehető. 

Csikvármegye közlgazgBtáBl bizottsága a 
m. kir. honvédelmi miniszter ur leirata alr.pjáa 
aa almáBm9flől  laktanya szolgálati medence]? 
coljára szükséges és Csikgynrgyó ép K4;zooBsék 
(Csikvármegyel Magánjavak) tulajdonában álló 
es a felső-lölgveal  I. réss. 1. si. telekjegyzókönyv-
ben felvett  1120/1/1/1/p./1. kataszteri hrsz. számú 
00 hold 882 négyszögöl területű Ingatlanból 860 
n°gvBzög<ll területü Ingatlanra n^ave BB 1881. ovi 
XLI. t. c. 83. § a és a 7890-1980 M. B. azámu 
rendelet 6. §-a alapján az elrendelt kisajátítási 
eijiiris tfrvenyhzert)  lefolytul  ására, Illetve a ki-
sajátítási terv megállapítására dr. L^tar Géza 
vm. főjegyző  elnöklete elatt, dr. GV J4t?ef  vm. 
tUzti főügyész  és vltéa Bukó Gábor m klr. mü-
Btakl tanácsos, a csiksaaredal m. klr. ali&m-
épltészetl hivatal főnökéből  álló bizottságot, valh-
mlnt Ambrus I ona csíkszeredai lakóst, mint a 
biaottaág jegyaójét kiküldi, agyban Gyergyóbéiás 
kösaégbácan megtartandó blzoitaogi tárgvaláB 
batárldeJftUl  1848. evi november hó a nap-
jának d. e. 11 oraját tü»i ki. 

Erről a közigazgatási blzotteáx hlssJétltáH 
albizottsága érdekelteket — aa 1881. evi XLI 
t. c 86. §-ábin foglaltakra  való flţye  meatetâsBel 
— tudomás, a kltűsött tárgyaláson való megjelenés 
és ott a kisajátítási terv, vagy a felajánlott  ár 
ellec való felszólamlás  mellett netáni kifogásaik 
megtétele végett azzal a figyelmeztetéssel  >-r;e-
Biti, bogy a klBojátltásI terv és összeírás G/er-
rvóbékás községházánál a tárgyaláat m»gVóiően 
16 napra közszemlére lesz kitéve z * bizottság 
a kisajátítási terv megállapítása felett  akkor ls 
érdemben határos, ha aa érdekeltek nem jelen-
nek meg. 

Cslkssereda, 1948. óvl október hó 12 -én. 
Dr. Kováos Károly 

főispán-elnök. 

Nincs rongyos könyv, 
ha idejében  bekittetil! 

Uj  ét  elrongyolt  könyvet 
ttépen ét tmrtóaan  beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
CslkazBreda, Apall u. IS. 

Jó állapotban levő vaságy eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

CSÍKVÁRMEOVE ALISPÁNJA. 
Szám 11.884—1948. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
1. Csikvármegye slispáni hivatalában 1944. évre 

szükséges irodaszerek is nyomtatványok «állítására 
nyilvános versenytárgyalást hirdetek. A közszállitás 
költsigei biztosítva vsnnak. 

2. A szállítás megkezdésének ideje 1948. évi 
november bó 16., befejetéte  1948 évi decem-
ber hó 81. 

3. Az irodaszerekre külön is a nyomtatványokra 
kttlön kell ajánlatot tenni. 

4. Az ajánlatot a jelen hirdetminyben foglaltak 
szerint olykép kell szövegezni, hogy az ajánlat ia 
msllékletei s szerződés minden adatát is feltételeit 
tartalmazzák. 

5. Az ajánlatot eégsserü aláírással kall ellátni. 
Idegen kézzel, vagy géppel irt ajánlatot pedig kit 
tanával kell aláíratni. Az ajánlattevő ssjátkezllleg írt 
ajánlatát tannzás nélkül is megteheti. Ugyanígy kell 
aláírni az ajánlat mellékleteit is (mintákat) 

6. Az ajánlatban kihúzásnak, törlisaak vakarás-
nak, beszúrásnak, vagy egyéb javításnak nam szabad 
előfordulnia.  Ha az ajánlaton annak benynjtása elölt 
javításra mégis szükség van, ezt az ajánlat végén 
külön záradékban a javított titelek tllzetea felsorolása 
mellett ugyanúgy kell aláírni, mint magát az ajánlatot. 

7. A több ivböl illó ajánlatot esetleges mellik-
leteivel együtt zsinórral egybe kell fűzni,  a zsinór 
vigét az ajánlat hitlapján oégszöveget tartalmazó 
pecséttel kell ellátni. 

8. Az aláirt ajánlatokat sértetlen boritikban el-
helyezve, peosittel lezárva, Csikvármegye alispáni hiva-
talánál (Vármegyeháza I. em. 51. sz. alatt) 1943 évi 
november bó 2 »n délelőtt  10 óráig szemilyesen, 
vagy poata utján kell benyújtani. Ugyanezen a napon 
lentirt hivatalban I. em. 36. Bzám alatt délelőtt  11. 
ór-kor  fogják  az ajánlatokat felbontani,  amikor a 
magukat igazoló ajánlattevők, vagy azok meghatalma-
zással ellátott képviselői jelen lehetnek. 

9. A lentiektől eltiróleg kiállított ajánlat a köz-
szállítás odaítélésénél nem jön figyelembe. 

10. Az ajánlat borítékját a következő felirattal 
kell ellátni: „Ajánlat a 11.384—1943. száma verseny-
tárgyalási hirdetminyben közölt irodaszerek (vagy 
nyomtatványok) szállítására." 

11. Ajánlattevők a végleges döntés megtörténtéig 
(Közellátási Szabályzat 44. 6.) kötelezettségber ma-
radnak. 

A hivatal az árakra való tekintet nilkUl határoz 
is szabadon választ. 

& megrendelést esetleg megosztva is ki togom 
adni. (Közszállitási szabályzat 48. §.) 

12. Az ajánlatokat az egész mennyisig szállítá-
sára, vagy anoak egy részére ia lehet tenni. 

13. Az ajánlati minta, áru éa nyomtatványminták 
a Vármegyeháza I. emelet 69. azámu irodahelyiségébsn 
(a várm. irodaigazgatónál) a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők és díjtslsnnl megszerezhetők. 

14. Azok sz ajánlattevők, akik közszállitást már 
eszközöltek, kötelesek ezt ajánlatokban a megrendelő 
megnevezésével a szállítás minősége, értéke és tsljesi-
tés ideje megjelölésével megemlíteni. 

Amennyiben jelenleg ia közszállitást teljesítenek 
szintén fel  kell sorolni. 

16. E küzszállitásnil előnyben riszesUlnek a 
hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák, vitézek is 
tűzharcosok. 

16. Ajánlattevők kötelesek nyilatkozni, nem esnek-e 
sz 1939. évi IV. t.-o. hatálya alá. 

17. Nyilatkozni kötelesek, hogy sem caödönkiviili 
kinyszeregyezsigi, vagy osődeljáras, vagy bűncselek-
mény mistt kizáró ok nem forog  fenn. 

18. Ajánlsttevő köteles ajánlatához társadalom-
biztosító tartozásairól olyan kimotatást osatolni, mely 
igazolja, hogy a versenytárgyalási hirdetminy lejártát 
megelőző G bónapál régebben esedékessé vált járálik-
kal nem tartozik. 

19. Fizetési feltétel  a Közszállitási Szabályzat 
80 S.-a alapján a közszállitás befejezésétől  számított 
15 nspon bellii történik. 

20. A szerződési illetéket a vonatkozó pénzügyi 
szabályok szerint a szállítónak kell lerónia. 

21. Szállító ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy 
esedékes járandóságainak a lejárattól számított 8 napon 
bellii való fizetis  esetin hány százalik engedminy ad. 

Csíkszereda, 1943. évi október hó 7-in. 
Dr. Ábrehám József,  alitpán. 

Lakáscsere. Központi fekvést!  konfortos 
2 ssoba, konyha, fürdőszobás  lakásomat 
eloserélném 2 szobás kerti lakással. 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. 

Nyomatettöav. V ákár Lajossá könyvnyomdájában, Cslkssereda. 




