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CSIKI LAPOK 
Felelő* Undo: 

ö i v . Válár Lajosné 

E l ő f i z e t é s i  á r 
Egén ívre Pengó Negyedévro Pengi 2 — 
FAI érre Pengi 4— Példányonkénti ir» 16 fillér 

Küllőidre egy évre 16 Pengi. 
M e g j e l e n i k m i n d e n r a e i r n a p . 

Nyílttéri közlemények dija soronkl̂ t 1 Pengó. 
Kézirntoket nem adnnk viasza. 

Hirdetési díjasat a legolcfióhtian  számítják. 
Kiadóhivatal Cnlhfizf*r?da.  Apalí M b l̂y-Etci. 15. H7, 

FVb'ős a« r-"Fellő : 
vitéz RV.tregh Győzd 

A n é p k ö z ö t t . 
Az Erdélyi Part vezetői járják tt csíki 

falvakat.  Sz reteibólea kötél* segbői teszi a. 
Nem aittbad eaen a fáradságos  munkán 
osak ugy könnyelműen a'Biklani. A baboru 
ötödik esztendejében járunk.Miuden ilyen 
erófeczitesben  lazu nak a kő te lkek . J ii 
tudjuk, hogy t> hírverés ;ÖKéleifesedeb>-ben 
milyen sok oldairoi fenyeget  a veszedelem. 
A népünket egy pillanatig sem leb- t tra 
gára hagyni. Keaben kell turáni. É< erre 
a oálra nem elegendő a rendszernek né-
pünkkel együtt élA szervezete. Azokat 
akikkel együtt él megunja. A háborús é:er 
nek kényszerében es lemor.dasaiban el-
kopik sok minden. Igy elkopunk az élen 
álló emberek is. Megfigyelhető  módon 
népszerütlenedik a tömegek szemeben min 
denki aki a háborús gazdálkodás kény-
szeréit végrehajtja. E'.erl becs-e en az a 
feifogáB  amely esekben a súlyos meg-
próbáltatásokban a kritizálás kenyeimee 
páholyába husodik vagy felre  áll. Eitünik, 
bogy esekben a népszerűséget kopta'.o 
idősben megoltalmazza ütökepesség^t. 

As Erdeiyi Párt munkáját meg kell 
becsülni mert as egyre tanácstalanabbá 
váló nehézségek közölt jól esik ba valaki 
eljön közAck hüet és bizakodás; hinteni. 
Nem lehet egészen a jegyzőre hagyni az 
élet menetét. A falusi  eió járó a taíp, a 
zsír beszolgáltatás, a súlyos takarmány 
gondok és a népa között öriödik. Lelket-
lenség ebben az erőfeszítésében  magára 
hagyni. Igenis uda kell menni a nep közé. 
Minél sűrűbben jelentkezni, felvilágosítani 
és ráállítást ezeknek a hősöket kivr-nó 
időknek helyes útjaira V gyázni keli erre 
a népre mert gyortian rttosuizik a kina1-
kozó m- redélyekre. Nem lehet egy percre 
felügyelet  nélkül hagyni mert a leikere 
intézményesen vadásznak a h'iboru hiénái. 

A m u n k a e r e d m e n y e . 
A n> p ."íú • fuiyo  .nunkaD;»I. *z ered 

menye so* wodontől ftVK-  A háborús 
gondok megosztás* ós bt-csüle"** váila:6tit> 
eiţ^forma  ki.il legyeu az t g > e látsadulom 
r- ucTói. Et a 1 gaiso l ^.lék,- az e>ed 
(butiynuk. A hitburiH v.serj ncmsei mindet.' 
tagja őa ud&. tti keil erezze az i , hogy az 
sído^a vállalás a KÖZÖ *eg itg^zeniebb 
ütsye. amely t'. (a u és . áros kthö-M n n 
ktilöz leverhetik ha keli mrgk*'. Nem 
szabad fu  Uini uz e:len& -gis propaganda 
a 'un ixyekt zeu nek ttoie y a be BÓ Irón 
Uükat lorpt-di.zza azzal, hogy varos eB 

fa  u, Mídrug és harisnya között távolodást 
.zi'. Vali vall me-l-.t i bizilominai btgyjtlnk 
abban, hoty a háborús gurdítlkodas n<in 
den ii-ljeei ókepessegét 'gyfortrán  vtHZi 
igenvbe. ÉJ au>t a iegfon'o<*abb  igy is keil 
ei jünt. Euól ne terjen io Be a faiu  se a 
varos. A falu  ne IKBSH BZ', hogy a város 
ok a an módon br;kebt ji fcDyüzesben  éB 
ruha gondokban rothad. A varosnak o yan 
Hokaior nyomorúságos It UöttBógek közön 
szenvedő fixütcteses  rétegei pedig ne lás-
sak i> fa  u rcBzérdl hZ^bZtrgalmu-tnnságot 
amivel portékáját a feketepiac  felé  irá-
nyítja Egyszóval keressük a testvéri szív-
nek a támogatását, a szeretetet és segít-
séget mert enélküi nem tudjuk á'Víszi-lni 
a tnegpróbaltatásoknrk meg ezu án követ 
keeö es reánkszakadó nyomorúságait. So-
kat ne beszeljünk mertebb. n a ss.oftCi.r-
lesben el szokott veszni s lenyeg. ne be-
Bze jUnk hanem oselekedve t>ijük a min 
d^nfoie  jopi>!da: mutató háborús polgár 
puritán, áidoza'os életét. Akkor e^yirás 
közelibe ju uak éa egyb-fkovácsoodu  tk 
a további nagy feladatokra.  Mart ue á> aa 
suk magunkat A haboru ujeppr^baltatasai 
minket Be kerü.ne* el Annak erőfeszíté-
seire f-n  keli készüljünk. 

A 60 éves Tompa László. 
Tomp < L ÜZ o 60 évi B. A nagy szekrly köl ő 

60ik Hiu,. i--s napja alkalmaból az Erdélyi Part 
udvurbtly megyei ex udvarhelyi tagoz .tat karöltve 
a ti.rK:'duim; eoeiulaekkcl fenyes  Ünnepi estet 
rn dezt< k 1943 deivmüi-r 14-én. Tompa László 
ne.é^ meg ken i m^ro:o mmitn uzékely , mbornek. 
h./. i kiv.i t> ti h-i s igilnk mind nkor csöndben, 
bZHreny h tigt.il..nsagb^n do gozott. Igazi gyöngy-
szelik- a injti»j:.uak. T^-beidágroéi csalt a szereny-
segr; Dog obi. Nem triett soha aajat magauak a 
h.-Lgu.N aduiinicilraiácrihoí. De l ekenek emelke-
dett bangja bi.toetin m-gtulátta az utat nepébea, 
nm- iy mos: annyi szeretettül veszi kórlil a 60 
évts költőt. 

M a g á n y o s iaxxyi>, 
Ina: Tompa Lásaló. 

Hogy görnyed, mint aki blint lakol, 
Az oszcibaita bus bokori 
Az agakról levert levelek 
A szM.bea föl-  s le-keringenek. 
H^ra-zt löpúi, téa liiz nyikorog 
Mind- n usupa gyász, por, pertye, romok. 
A vegét varja tniudea e zord videkea — 
Csalt eu ueml 
Én, amíg minden omlik, öaezedill, 
S^OK'Teimmel e kopár fokon 
— Búi Bzukt-lyfenyó  — megkapaszkodom 
tí ál.a», daccal, tara nélkül, egyedül. 
H mig havat dob rám, hóköpeoyt, 

egy sz :lea uap, vagy egy vad éj, 
Igy biztatom magam: ne felj, 

te toí»b > tartasz, mint a téli 
A gunyog holdnak, mely nekem 

balalt s h 'Honiét emleget, 
Így Kzolok: „Uram, láttam en 

már Karéu varjat eleget I 
Oirnjedtem é még máskor ls, 

cémultaii, hó es jfg  alatt — — 
De törzsem, agam akkor Is, 

a hó alatt is zöld miradt. 
Kibirtim en mar sok tetet, 
M g jöttek a jégtörő szelek, 
8 güiyaimon, mint húrokon, 
Uj fuv̂ lm îk  zenéitek! 
Így mu DJk, uju nak évek... 
Éa az időkkel bátran sz^mbenAsek I" 

A „CSIKI LAPOK" TARCAJA. 
• e o m l r l i B s i i t g l í i t h 
Erdély megazáiláaa akkor még azitárdan tartotta 

magát. A fölszabadulás  éa felszabadítás  reménysége 
nagyon erőtlenül pialogott a aziviinkben. Imádság és 
benafiaégaa  toháazkodáa éltette azt a reméi)ys4g»t. 
Nagy éa sok oeremóni&val járt az anyaországból Er-
délybe való hazantazáa engedélyének elnyerése. 

Az ng) nevezett .beutazási visam- megszerzése 
«ok aiáikodáuba éa megaláz&aba került. Sok bliazke 
éa dacol azékely nem ment haza Erdélybe, mm nem 
birta elvieelni a romáu conanlatua nagy urainak fenn-
héjázi gőgjét, inkább elaorvaaztotta magát a vágya-
kozással, de nem görnyedezett a oonaulátua előszo-
báiban, a nagyurakká tett egykori kis alakok elótt. 

Édea jé anyám Húsvét ntán nagy beteg iett. 
Már nyolcvanhat eaztendSa volt — Készülődött, hugy 
Pesten tölti nálunk a húsvéti ünnepeket. Utazás helyeit 
ágynak eaett Pünköad felé  már nagyon súlyosbodott 
aa állapota. Magaa kora ia anlyoa betegsége miatt 
váltaágos lett az állapota. 

Egyetlen vágya volt, hogy még egyszer maga 
körttl láaaa a gyermekeit. Leküzdöttünk minden ne-
hézséget és hazamentünk az anyaország négy tájáról 
Alaaiira, aa Olt aiallatt iakvő azttlSfóldtlokre.  Szereti 

gyermekei látáea életet óulött jó anyánkba. Már nem 
goudult a halálra, nem higyakozutt, ni-m végiendel-
Bezett, fel  akart kelni a betegágyából, hogy a gondos 
vendéglátás minden ügyét A intezze. 

Nagy vult mindnyájank öröme erre a szerencsés 
fordulatra.  Pünköad hete volt éppen. Mind-uki a Vár-
megyében a somlyai bncsura gondolt. A községei) b91 
kurxsztek alatt egymás után mentek a azékelyei, Som-
lyóra a csodatevő Máriához, énekelve és imádkozva, 
bensőséges áhilattal. 

Mi öreg gyerekek közel a hetvenedik életévhez, 
elhatároztuk, hogy mi ia elmagyüuk a pünkösdi bu-
cnura, Somlyóra, a „S-'gitS Máriához,•• hálátadni édes 
jó Rnyánk megsxgiiéaéért és imádsággal kérni St, 
bogy könyörögjön érte továbbra is, hugy íljjn nekünk 
továbbra ia erflbsn  éa jó egészségbeu. 

(iyalog meotiink Pünköed szombatján Ali-sifaról 
tel Sumlyóra ének és imádság közölt, észre aa vettük 
az ut fáradtságát.  Gyönyörű időnk volt. A tavaszi 
napsüt.ta nsak ugy ragyogott felettunk. 

Mintha ujjá születtünk volna, olyan könnyű volt 
a tealünk éa a lelkünk, Mária énekek áhítata töltötte 
be a levegőt. 

Somlyó már trie volt buoanuokkal, amikor meg-
érkeztünk. A kegytemplom elótt hullámzott a tömeg. 
Készülődtek a kikerülésre. A középen beszélgetett 
Erdély akkori püspöke, Vorbuohner báró Szantkarasathy 

13-ílával. — Az asszonyok kézcsókkal üdvözölték a 
püspök urat, aki azóta meghalt. A templom előtti tér, 
níg.-n már felállottak  a kereszt vivő téifiak,  községen-
kint, rendben, megértéssel, nem volt semmi azóváltás-
kiabálás, vagy összetűzés. 

A régi világban mindig szomorú oaata helye 
volt a templom t-lő;ti tér, az egyes községek legényei 
azért harcoltuk dohosén, elkeseredetten egymással, 
bogy melyik község menjen közvetlen a kikerüléaben 
karúik oldozott „Labiirium" éa a papság után. Egy-
mást ngyliA főbe  verték a térüa^ a keresztekkel a 
harcban. Egész c<nmó sebesült került ki a harcból, 
bevert t»jje! véresen, lokazor tört karokkal éa bevert 
tiordákkdl. 

A magyar csendőrök egész osapata a tehérkar-
iog-ís papok számoa csillapító serege nem tudta elejét 
vdiiui  n/.  ÓHSzeiüzrsoek a magyar világban. 

A csoda majil magolt, amikor azt láttam, hogy 
a*/, egész bucsu területén, abol vagy azázezer ember 
összegyűlt, két román csendőr Bétái l'el s alá, a ezek 
akarják fenntartani  a rendet. Aggodalmaakodáiomra 
mindjárt megkaptam a választ. A románok tarvazerüleg 
csinálják ezt. Azt szeretnék, hogy rendzavaréi legyen 
a somlyói bucaun, hogy aztán az összes bnoankat 
azonnal betilthaasák közigazgatásilag, a rendzavarás 
a verekedések megakadályozása végett. 

A románoknak a aomlyói buoau mindig szálka 
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Csikvármegye törvényhatósági 
közgyűlése. 

Dr. Kován Károly Ceikvármegye fóíapánja 
a törvényhatósági köagyülést 1948. decembor 14-re 
hívta öaaae. Calkvármegye parlamentje a törté-
nelmi ldókhöa mért komolyaággal éa kötelesség-
leljealtéaael csaknem teljes saámban egybegyűlt, 
bogy meghallgassa Dr. Ábrahám Jóssef  alispán 
jelentésén keresstül a vármegye báboras munká-
ját és erőfesaitéielt. 

Dr. Kováta Károly elnöki megnyitója után 
elaónek az alispáni jelentés tárgyalása követkeaett 

Három hónap egy nemaet életében egy röpke 
pillanat, mégia ugy érzem, hogy moat még a na-
pok la döntóek, végaetsaerttek lehetnek egy egész 
nemaet életére — mondja aa alispán jelentés, majd 
Így folytatja. 

Szűkségünk van arra, hogy a nap minden 
órájában éa percében vigyáaó elemekkel őrködjünk 
afelett,  ami nekünk a legdrágább: basánk éa 
caaládi otthonunk felett. 

Aa utóbbi három bónap a mi azámunkra 
különöaen politikai aaempontból volt jelentóa. — 
Kállay Miklós minlaaterelnök ur nagy jelentőségű 
megnyilatkozása az, aminek viBzhangja még ma 
is lelkünkben él. A felelóa  magyar államférfi  vég-
telen komoly szavait hallottuk. — Elmondta mind-
azt ami ma, e szörnyű véralvetar, esztelen pusz-
títás s a fellagatott  politikai hangulatok idejében 
elmondani nem lehet B ast, ami ma az egyedüli 
állásfoglalásunk  lehet. — Hallottuk aat odakiáltva 
aa elveasett világnak, hogy a mi politikánk, ugy 
Itt az orsságban, mint klfjlé,  más nemzetek felé, 
mindég a becsület, a józanság, a népi és faji  adott-
ságainak jósán megfontolásán  alapuló lehetőség. 
Nem futottunk,  nem futunk  és nam ia fogunk  futni 
álomképek után, mert amink van, azért megdol-
goztuak varrel, verejtakke-; nem vágyunk arra, 
ami a másé, nem táp álunk reményeket, melyek 
a hitalmi taboiy karjaiba dobnak. 

Mi mást kell példának mondani, mint azt, 
hogy mig másutt a pusztulás s rombolás száguld 
végig az országok felett,  mi itthon tudunk dol-
gozni. Akarattal, szorgalommal pótoini tudjuk sok 
drága vérünket, akik a fronton  harcolnak a nem 
tudják elfoglalni  he ybket a munkaasztal mellett. 

1943.-ban mi még tudunk Duna-hidat, utat, 
polgári repülőteret építeni, mutatva ezzol is a 
magyar nép végtelenül őszinte jóakaratát, me'lyel 
helyet akar foglalni  az oly várva várt .-zt nt meg 
békéléBben, belekapcsolódva a békés Európa vér-
keringésbe, teljesítve híven, magyar kötelesség-
tudással ÉB becsülettel történelmi hivatásunkat. 

Ezután aa általános közigazgatás Bzemélyl 
ügyeit ismerteti. Rámutat, hogy a vármegy tiszt-

volt a szemükben. A székelység együtiér/ÍHÍnek. 
öaszetartozandóságának, a Mária tiszteletében való 
összeforrásának  elpusztíthatatlan jelenségeit érezték. 
— Okot kellett keresni a bucsnk beszüntetésére. Ok 
nélkül nem merték a vallásos életnyilvánnláaokha bele-
kötni, mert a román nép ia vallásos lévén, nem tndta 
volna megérteni, miért nem szabad a székelyeknek 
imádkozni, azonkívül a küllőidtől is léitek, hogy nem 
fogja  jónéven venni, ha az elnyomott népnek, még a 
vallásos életét ia zavarják a románok. — Minden 
pünkösdi bncsnn lesve-lesték a román hatóságok a 
botrány, a verekedés kitörését az elsőségért. Csík-
szeredában a katonai készenlét várta a parancsot, 
hogy a verekedés kitörésekor azonnal a helyszínén 
teremjen, megakadályozza a tnsákat és karhatalommal 
akadályozza meg a verekedést és oszlassa azét a tö-
meget a azután hanakergesie a búcsúinkat. 

A verekedés, a botrány megelőzéi* a legjobb 
indok lett volna a bucsuk betiltására éa a szék elység 
összejövetelének a megakadályozására, hogy ne érezzék 
a székelyek az erejüket és az együvétartozáibsn rejlő 
bizakodásukat, a viiiadásban. 

A papjaink csakhamar tudatára ébredtek a román 
hatóságok cselvetésének. Amikor látták, hogy a ha-
talmas bncsujárótömeg rendfenntan  ására nsak kit 
román csendőr lett kivezényelve s azok is Ímmel-
ámmal járnak fel  s alá, rSg<ÖD teltogták a helyzetet. 
Nem sokat tanácskoztak egymással, hanem mintegy 
isteni sugallatot követve mindenik lelkész maga kóré 
gyűjtött* a faluja  legényeinek a legbarcosabbjait és a 
legértelmesebbjeit s suttogva közölték velük a román 
hatóságok tőrbeosalási szándékát, hogy a somlyói 
buosukat hogyan szeretnék örökre betiltani, tehát 
minden székely ember árulást követ el a saját népé-
vel szemben, ha a románok szándékának megvalósu-
lását alősegiti. A székely legények szembenéztek 
egymással, azonnal magértették a papjuk mondását és 
rögtön oaalekedtek. 

SzóUrtattak «gymással ás nagyoundben meg-

vlnulól karban nagy létszámcsökkenés mutatkozik, 
úgyhogy a megmaradt azemélyaat caak a legaa 
gyobb erófaazitesael  látja el a munkaköri. 

A mezőgazdasági munkások és ipari mun-
kásság helysete klelegitó. 

A házasságon kívül született gyermekek utó-
lagos háaaaság által történt törvenyeaitéaét 76 
esetben engedelyeate az alispán, 32 esetben adott 
házassági kihirdetés alóli felmenteit 

A vízügyekkel kapcsolatosan Jelenti, hogy 
Calktaploca határában a lecaapoiáai munkálaioa 
december eleién befejeződtek.  A caikazeredal gaa-
daaági iakola aiapcaöveaéai munkál megkeadódtek. 
A báokfalvl  Beae-patak meder rendezéaet meg-
kezdtek. Az Olt folyó,  a Fiaág-patak, a caicaoi 
Delne-patak, a kozmaai Dákany-patak rendezései-
nek tervei elkéaaültek. Tervbe vettek a láaarfalvl 
Tuanád-patak rendeaeaét A jelentóa megemlíti a 
két megyei vároa fejleBztése  körüli közmunkákat, 
majd jelenti a csikasentsimoni keményítőgyár 
űzembehelyezesét. 

A közellátással kapcsolatos jelentés rámutat 
arra, hogy a lisztellátás terén semmi baj nincs, a 
helyzet kielegitő. A zstrallátas hiányos, de meg-
említi éa örömmel közíi, hogy a főispán  szemelyea 
közbenjárására a varmegye réaeó.e két vagon 
zsírt és margarint utaltak ki. A huaullatásban az 
engedélyezett bavl vágómarha-keret a likóaaág 
szükségletet nem fedezi.  A kereí felemelkedése 
iránt az alispán személyesen eljárt. A vagómaraa 
igénybeceteie a takarmanyhiány miatt 76 Bsaza-
lekban önkéntes felajánláB  utján történt. A cukor 
ellátaa rendben folyik.  A l&bbeli ellátás teren a 
helyaet súlyos. Legalább 0600 pár lábbelire volna 
Bzűkaég, bogy a lábbeli hiányon átmenetileg Begit-
senek. A tüaifaellatás  azükaéges mennyldégdt a 
fóldm.  m:aíazter rendelkezésre bocsátotta. A tűz-
rendészetre a legnagyobb gondol fordítják  külö-
nös figyelemmel  a haborura. A gyámügyi igazga-
tás jeienteae szerint 1862 kiako u gyamoit ea 1386 
gondnokolt áll a gyámhatóság illdtékeisaege alatt. 

A közutakról szóló jelentés hatalmas munka 
elvégzéséről ad Bzámot. Kzt egyebkent mindenki 
tapasztalhatja. A varmegye útjait lassankint kieme-
lik a roman megszállás a.atti Bzörnyü elhanyagolt-
ságból. Három eaztendő alatt olyan nagyarányú 
munkalatokat végeztek el, amelyről a legnagyobb 
eliameréa hangján emlakeztünk meg. 

A vármegye közegészségügyi jelentéBe szerint 
nagyobb j rványok nem fordnnak  elő. A helyzet 
kedvező volt A közkorhásak ztufoltak.  A csecs mó 
és fertőző  osztályok hiánya érezteti hatásat. — 
Hizassag lőni kötelező orvosi vizsgára az utóbbi 
három hónapban 640 jelentvezett, akik kiziil settő 
kivetelevel megkapták az engedélyt. 

Ve»zetség ellen 2 esetben vált szükségessé 
védőoltás. A tlidóg ndozóban 667, a nemignudo-

állapodtak, hogy milyen sorrendben menjenek az egyes 
községek keresztjei és bucsusai a bekerüléskor a La-
borjain és az Oltáriszentség után. 

Amit évtizedek csendőr-csapatai nem tudtak meg-
akadályozni, hogv a kikerBlé-kor a versengésből ösz-
szetüzés és verekedés ne legyen, egyszerre az ön-
tudatra ébredt székelyek olyan rendet teremtettek, 
hogy a somlyói osodatevö Máriáuak öröme telt benne. 

A lelkem ujjongott, amikor láttam, hogi' né-
pünk milyen bensőséges áhítattal készül a Kis-Somlyó 
bncsujáróhely megkerülésére. A kegytemplomból indnl 
ki a körmenet a papság vezetése alatt s becslésem 
szerint 5—6 kilométer utal kell megtenni imádkozás 
és szent énekek éneklésével a bnesusoknak a begy 
körül 

Bizony meredek fölfelé  a hegy oldala. 
Sok szentfogadáa  nyer beteljesülést a Kálvária 

megkerülésével. Amint igy elmélkedem és szent fo-
hászkodással kérem Máriát, hogy imádkozzék nagy-
beteg édesanyám felgyógyulásáért,  mintha szelek kap-
tak volna szárnyra, mindenfelől  snttogás támadt kö-
rülöttem, az emberek, asszonyok térdre estek, hangosan 
és lelkendezve adták tovább sz<jról-sy.ájra: 

„Csodát tett a mi Máriihk 1 A boldogságos 
Sailzl Áldassák a Szentneve I* 

Aztán felhangzott  a legijtitoaabh Mária-ének: 
.Egészen szép vagy MáriaI Eredendő Sünnek szennye 
nincs te Benned, óh Mária I ' 

Felfigyeltem,  mi is történt, hogy a bue^usokat 
ilyen hatalmas lelkesedés töltötte el. 

Mádéfalva  felöl  jött búcsúsok hezrák hiriil a 
osodatételt. 

Két román tiszt jött Bukarestból a Kárpátokon 
át Kolozsvárra tartva. Akkor még agy mondták, 
Clujra. Eltévesztették, — amint mondták, — az ntat. 
Egyik kapitány volt, a másik hadnagy. — Mádéfalva 
határában leszálltak, hogy tájékoztassák magukat, 
merre kell tartsanak, hogy Kolozsvárra jnssanak. 

sóban 1266 e<yéat kezeltek. 1948. évi augusztus— 
október hónapokban as összes születések száma 
1267, élveazűietés 1221, halva születés 86, halá-
lozás 661, terméssetes szaporodás 660, házasság-
kötés 289, caecsemóhaláloaáa 196. 

A továbbiakban aa állategészségügy, a mező-
gazdaság. a népoktatás és erdőgazdaságunk hely-
setét Ismerteti sz alispáni jelentés, amely után 
megkezdődnek a hozzászólások. 

Elsőnek Biró Ferenc főesperes  kifogásolja, 
a vármegye tulmagas szeszfogyasztását  és a mosik 
erkölcsrontó munkáját. Javasolja, hogy a falust 
korcsmákat vaBár- és ünnepnap tartsák aárva éa 
a filmeket  szigorúan ellenőriznék. 

Caipak Lajos dr. kanonok, onz. képviselő 
megállapítja, hogy a vármegyében a népünk teljes 
megértéssel viseli a háború kényszerű parancsait 
és a legnebezeb feladatokra  la felkéssültnek  ta-
lálja B ha a v zetéB ÍB hivatása magaslatán ma-
marad nlnca aggoda lomra ok. Megemlí-
tette aa uzvölgyi mu kások helyzetét, foglalkozott 
a szé'Hzórtan élő aaékelyek megsegítésének kér-
désével. 

Incze Domokos az Uzban, Cslnodtelepen éi 
Egerszékpatakán élő munkásság lelkigondosáaát 
ette szóvá. Ezután felhívta  a figyelmet,  hogy az 

Oncsa által létesített cslkszeatgyörgyl gyümölcsfa-
iskolában ezer darab csemetét tettek tönkre a 
nyulak. 

Vitéz Sárossy Béla madéfalvi  ig. tanító a 
gyermekek lábbeli szükségletét tette zzóvá Karda 
Ferenc dr. a fapiac  visaaásaágalt ismertette éa 
megsürgette a csiksaentdomokoBi egészségház 
építkezését. — Qál Tamás esperes a felekezeti 
tanítók k»récsonyi segélyéről, Madaras Ágoston az 
elhullott állatok bőrének kikészítésével kapcsola-
tom panastokat, Dtnld Ágoston lásárfalvt  ig. ta-
nító a sertésállomány kötelező oltásáról. Szőke 
Mihály ny. fö  dm. isk. igazgató a zsirbeszolgáliatás 
Ugvét Ismertette, leszögezte, hogy Csikvármegyét 
r- m lehet azsal a mértékkel mérni, mint a töiök-
buza termő vidékeket. Dr. Karsay Séndor törv. 
elnök szintén a zsirbeszolgáltatáat lufoíáaoja  es 
fe'szó'aiás^ban  rendeletet sürget a lorcsmík vasár-
es ünoepnapi zárasára Bikó Ká máo polg. isk. 
lg. a tüz:f»8zá>lltás  módozatait, Pitner Árpád dr. 
közellátási Bányász Sándor ssénabesaoigáltatási 
panaszokat sorakoztat fel. 

Dr. Ábrahám Jizsef  alispán a hozz Gazolá-
sokra kimerítő válaszokat adott, amelyek arra 
mulattak, hogy a vármsgye vezetősége minden 
tekintett en teljesiti köia'easégéi. 

A közgyü'és számos háztartá-i Ugy letárgya-
lása u'an határozott vitéz Miklós Gergely tanf. 
ind'tvínyal fö  öt*. Az iüdluányok sürgetik egy 
C-ikszer^dúban felállítandó  óvónőképzőt, Attila 
emléknek megörökítését éa a uzorványban élő 
azékelycsaládok segítésé'.. 

Alig értek a tőidre, a szomszédos községek 
népei mind kicsódültek a mezőre repülőgépet látni, 
hiszen ilyent nem igen láttak közelről életükben. 

Az iskolák román tanitói rögtön kivezényelték 
az iskolájuk növendékeit, virággal és zöldgalyakkal, 
urait hirtelenében összetudtak szedni. 

A leánykák és tiucskák elárasztották virággal a 
román tiszteket és a repülőgépet s a tanitóik után 
kiáltották: Satreasoe Domnului I Sstreaice Mare 
Románia 1 

A tiszteket nagyon meglepte ez a váratlan üd-
vözlés és ez a kitörő lelkei fogadtatás,  megköszönték 
a tanítóknak a megtisztelő és lélekemelő figyelmes-
séget, s gratuláltak nekik, hogy ilyen haladást tudtak 
elérni a székely gyermekeknek elrománoiitása tarén, 
hogy azok ilyen spontán lelkesedéssel üdvözlik a 
román tiszteket. 

Kilátáaua helyezték, hogy eiről jelentéit fognak 
tenni a kormánynak, hogy jutalmazza míg a tanítókat. 

Nagy jókedvében a kapitány ur az iskolásgyei 
mskek közé ment és románul kezdett velük beszélni. 
A gyermekek csak néztek a kapitányra, de egyik sem 
fel-lt  egy szót s-'in. — Azt hitte eleinte a kapitány, 
hogy meg vannak ijedve s azért nem felelnek  a kér-
déseire. Pénzt vett elé s a gyermekeket megaján-
dékozta. 

Erre azok szép hangosan mondták : köszönöm 
szépen I 

A kapitány megkérdezte a tanítóktól, mit tesz 
az a köszönöm szépen? A tanítók megmagyarázták, 
mire a kapitány a gyerekekhez tordnlt, hogy mondják 
ugyanazt románul. 

Egyik gyermek aem tudta románul elmondani. 
Egyre idegesebbek lettek a tisztek, rátámadlak 

a tanítókra, hogy annyi év ntán aam tudták meg-
tanítani románul az iikoláigyermikakit, aantán izldni 
kezdték a székelység*t, hogy mllysa buta fáj  lehet, 
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hé 16-én Baász Qergely polgármester elnökletével 
közgyűlést tartott a kővetkező tárgysorozattal. 

Bejelentetett Dr. Mihály Sándor városi aljegy-
zővé való kinevezése. Elhatározták egy egé«Z"ég-
órl állás rendszeresítését. A városi közpénzeket 
gyUmölcsözés végett a jövőben ls a potatakarék-
nál helyezi el a város. 

A képviselőtestület a vároa 1942 óvl zárssá-
madáaát 677 ezer pengő bevétel, 686 ezer pengó 
kiadás és 89 eser pengő készpénz vagyonnal el-
fogadja. 

Letárgyalták a közterület burkolási szabály-
rendeletet. 

A honvédség megkereste a várost, hogy 
tissli lakásoknak ás parancsnoksági épületnek az 
elhelyezésére bocsásson megfelelő  üres telket ren-
delkezésre. A vároB megérteesel kezelte a kérést, 
ameiy hivatva van a lakás hiányon segíteni. Ezért 
keszaéggel felajánlja  az építkezéshez szükséges 
iires telket éa pedig a tlBzti lakások részére 60-
szor 60 méter nagyságú leket a közkorház alatti 
.-port területen, parancsnoki épület részére ssin-
ten ugyanitt, gondoskodik beépítésre alkalmas 
beisócégról. Ezeket a területeket akkor adja át, 
amikor a (porttelep kiegészítésére heinditott kisa-
játítások a vasúti töltésig befejeződnek  és sport-
telep, levente gyakorlótér és lőtér kérdése a hon-
védelmi minisztériummal egyetérlóleg elrendeződik 

A törvényszékkel Bsemben fekvő  BZUIŐ ott-
hon mellett megnyitandó ut ügye véglegessé vált-
Megszavaztatott 10 ezer pengő kártalanítás a 
megnyitandó ut helyén fekvő  tárgyakért. Az ut-
epitéibe» hozzákeztek. 

A képviselőtestület letárgyalta a város 1944 
évi költségvetését. A költségvetés szükséglet* 
1819 862 P. A fedezet  1.664 328 P. A hiány 
166 534 P., amiből 89 734 pengő 75 százalékos 
potsd'val fedezhető,  a meg ezenfelül  is fennma-
radó 75 800 pengő hiány fedezékére  a képviselő-
testület megkeresi a belügyminisztert, hogy B mai 
nehéz viszonyokra való tekintettel az államsegély 
felemelesévet  biztosítsa ezen hiány fedezését.  — 
Egyben rámutat arra, hogy a város a visszatérés-
Bei a Székeljfóld  központja lett, ami jelentős fel-
adatokat ró a minden vagyoni alapúéit üli városra. 
Így történik az. bogy as 1944. évi költségvétés 
e Sirány/at 1.819 862 pengő szükségleti összegből 
1 117 930 pengó vagyis szinte 62 százalék a be-
rubaaasl jelh'gü r ndkivüll kladas. 

Eaen berjházáfok  főbb  tételei: 29 eser P. 
ttizoltóau'ó beszerzése, L gó körpont ep'té-e 10 
ezer P., M-mtelep épitése 600 eser P. ZtfgödfUrdő 
művésztelep léteaitéae 55 ezer pengő, as uj vágó-
híd befejez-'se  230 ezer P. Városi park létesítés 

hogy nem lehet a fejébe  verni a román azót, tényleg 
megérdemli ez a fajta,  hogy kipusztítsák erről a töldrfll. 

A tanítók le voltak Bujtva, a gyermekek pedig 
egy nót aem értettek az egéazbfll,  csak azt látták, 
hogy a tisztek nagyon haragosak. 

A két tiazt megkérdezte, merre kell C'nj leié 
tartani, azatán beszálltak a repülőgépbe. — Kezet ae 
lógtak az elámult és lesújtott román tanítókkal, akik 
a bota azékelyek tanításával semmi eredményt oem 
tudtak felmutatni,  pedig már másfél  évtizednél hosz-
szabb ideje, hogy kínlódnak a síékely gyermekekkel. 

A repülőgép lassan felemelkedett  a fSldrfll,  a 
gyermekek megfeledkeztek  a román nyelvű üdvözlésről 
éa magyarul lelkeaedve kiáltották az éljent. 

Erre a román tanítók elkeseredésükben szét-
verték a gyermekeket. 

Közben a repülőgép körözni kezdett éa milti-
ságteljeeen a magasba emelkedett. Lehetett vagy 100 
méter magasan, amikor hirtelen oldalt billent éa orrá-
val egyenesen lezuhant. 

Amire odaértek az emberek, alig volt élet a 
tisztekben. Gyorsan kirángatták őket a gépből, nehogy 
elégjenek. 

Csíkszeredából gyorsan kijöttek a katonák és 
beszállították mind a két tiazt hulláját a városba. 

Szent hitté vált a buosusokban, hogy Mária nem 
tűrte, hogy az 6 szeretett székely népét olyan durván 
a értsék, bántsák a románok, azért büntette meg őket. 

Telünk van llária, nem hagyott el minket, őr-
ködik telettünk, osak bízzunk benne. 

Szájról-azájra jártak ezek a mondások abucsu-
sok között. Olyan lelkesedé», bizalom töltötte as em-
bereket, hogy repUlve indultak a bnoaojáró hely meg-
kerülésére. 

Soha még ilyen lelkesedés nem vatta kdrlll a 
mi osodatevő éa segitfl  Máriánkat. 

Aa emberek örömükben sírtak, énekeltek és biz-
tató reménységre gyulladtak. 

89 ezer pengő, Wesselényi utca burkolása 58 eser 
pen«ő, Ingatlanok vásárlása 80 ezer pengő, Varos-
háza bővítésé és cselédlak ások építése 67 eser 
pengó. Kötelessége a városnak, hogy a fejlődése 
érdekében megfelelő  telkek adományozásával gon-
doskodjék. Ilyen Intézmények a huszárlakianya, 2 
tiztl lakás, államépite sieti hivatal ós a pénaügyl 
palota, amelyre vonatkozóan a tárgyalások folya-
matban vannak. 

Ejylk nagyobb befektetése  a városnak a 
Méntelep építés, amelyre 2 500.000 pengő Bsüksé-
ges, amelyből eaideig 600.000 pengó van blstoBltva, 
mint államsegély. A varos esévl költségvetésében 
600000 P. van előirányozva, amelyet a várososk 
kölcsönből kell előteremteni, ame y kölcsön .ekln 
tétbe véve a Méntelep által fizetendő  bérösszeget 
10000 P. évi megterhelést jelent a kölcsöntör-
lesztésre. 

Általában elmondhatjuk, hogy a városi költ-
ségvetés a város Igen gyenge anyagi lehetőségeit 
tekintve va ósagos mostermü. Nem kell egyebet 
tekinteni mint aat, hogy a megszaporodott go dok 
között 1 millió 800 ezer P. szükségletű összeg-
ből hasznos berubasáBokra 1 millió ezázezr P.-t 
tud fordítani  és azonnal látjuk, hogy a városi 
gazdálkodás elismeresre méltó munkát végez. — 
Egyébként aki a városunk külső kepét aa utóbbi 
etiaiendők alatt figyelte  m gállapitotta, bogy egyik 
évről a máalkra a rendezettségnek és a fejlődés-
nek olyan tempóját szaladta meg Csíkszereda a 
város polgáraagának minden kU önösebb áldozat-
vállalasa nélkül, hogy as mindannyiunkat büszke-
séggel tölthet el. 

Az uj menetrend. 
S^pelsaentgyorg^rói naponta kél vonat in-

dul Bodapestre A r»«ge!I aebes-gyors Sepsi-
szentgyörgyről lndu 809.or Kolossvárou át kös-
vet:entil «rkeaik Bndapest keleti pályaudvarra 
»ste 2115-kor. 

A másik Sepsiszentgyörgyről Induló vonat 
a itarmaly-n-bes, amely délelőtt 11 55 tor Indul 
áB Stpslsaeutgyrirgyó —Bud*p?Btig ttaiókocslvai 
-rjtttt kosletcdlk D*brtcenen át. Bs a vonat 
Bud»pen nyugati pályaudvarára délelőtt 1185-kor 
nraesik. 

M nt eddig, ezután ls kedden, pénteken és 
t-asárnBp Indul a tséfcely  gyonmooros, asas a 
H'rglta S pstdzentgyBrgjról. Ae indulási Idő moat 
rrgvnl 842 A gyorBmo oros büffevei  van ellátva 
»s Kilozsvaron át erkealk Budapest nyugati pá-
lyaudvarra eate 20.50 kor. A gyorsnotorosra meg 
mindig fenn  áliuaa azok a koriá'0>á*ok, amelyţk 
dd'.g ia negvoltak, asrs S-pslssentgyörgy—Bu-

d i s t vlssoBylatbau aa utolsó á'lcmás ahol le, 
illetve fel  lehet ssállal: Kolossvár. Biutáp is 
«iot oo as állomásokon áll meg, amelyeken a 

Mária nem hagyja el aa 8 székelyeit, megvédi 
őket és elhozza nekik a azabaduláat. 

Csodát tett értUnk, hogy tudjuk, hogy velünk van. 
Énekeltünk, imádkoztunk éa hangosan beszéltünk 

Máriához, hogy ne hagyjon el éa imádkozzék érettünk. 
Estefelé  Szeredében betértem egy virágkereske-

désbe. Jóatyám sírjára koszorút akartam hazavinni 
Szentimrére. 

A virágkereakedéaben alig fértek  a román nők. 
Minden virágot összevásároltak. — Elborították a két 
román tiezt koporsóját. 

Már eatetelé volt, mikor a két román tiszt ko-
porsóját két gyászkocsi a vasnti állomásra kivitte. 

A készenlétbe helyezett román katonákból ha-
lottakat kisérő díszkíséret lett. — A katonabanda 
tompa dobpergéasal gyászdalokat játszott. 

Soha azomorubb menetet nem láttam. — A sze-
redai székelyek nem állottak ki az ntoára, vagy a 
kapn elé megbámulni a menetet. 

Mindenki behúzódott messze hátra az udvarára, 
mindenki el volt egyszerre nagyon foglalva  ax ott-
honában. 

Az Isten sújtó kezét érezte mindenki a szeren-
csétlenségben. 

Az elnyomott, földig  sújtott, megalázott szé-
kelység bántalmazóit megbüntette a mi Istenünk. 

Ezt érezte mindenki. Sokan könnyezve estek 
térdre, imádságba elmerülve, mert áthatotta bensejüket 
az a tódat, hogy nem hagyott el a jó Isten és ve-
lünk van a boldogságos Szűz, a segítő Mária. 

Uj és erős bizalom fakadt  a szivünkben e oso-
datétel után, hogy eljön a feltámadás,  a szabadulás 
napja. 

El ia jött. újra szabad a székely is a székely 
szabadság elhozza is megteremti egész Erdély fel-
szabadulását. 

Bízzunk Istenben ia a segitfl  somlyói Máriában. 
Dt. Sándor Lásaló. 

nyáron megállott. Aa ntaaaak bármilyen távol-
ságra a 6 pengős pétjegy árát a gyorsvonat! le-
gyen kivül meg kell flaetala.  A H «rglta Buda-
pestről váltoaatlanu1 reggel 7 óra 09 perekor Ia-
dul éa S°pslaaeatgyVrgyre ests 19 óra 17 sara-
kor érkealk. 

A sebes-ssemAiv Budapest nyugati pálya-
udvarról délután 17 07 kor Iadul éa bBsvetlea 
hálókocsijával együtt SepsIsseatgyörgyrelG 01-kor 
érkealk. 

S 'pslsaentgyörgy-Kolossvár köaött aa alábbi 
| áratok köaiekedaek: 

1 A reggeli 8 óra 09 perckor ludaló aebea-
gyors Kolozsvárra érkealk 18 óra 18 párakor. 

2. A H'rglta (fceddan,  pinteken és vasár-
o°p) Inda 8 óra 42 perckor, Kolossvár» érkealk 
15 «rt 20 perckor. 

3 Személyvonat. Bepstsaentgyörgyról indul 
11 óra 55 psretor, désl átszállással, Roloasvárra 
erkeslk 0 óra 40 perckor. 

4. Személyvonat 19 óra 20 p.-kor, Koloaa-
sárra érkealk reggel 9 óra 80 perckor. 

Kolossvár—8:ptisseatgyörgy kösött: 
1. Gyors-sebes Iadul Kolosavárrél 16 éra 

87 perckor, Sspslsseatgyörgyre érkealk 1 éra 
28 perckrr. 

2 H «rglta (hétfőn,  cstttSrtökön, asombatea) 
Kolosavárrél ladul 12 óra 47 perckor, Bspsl-
ssentgyörgyre érkeslk 19 óra 17 perokor. 

8. Siemélyvoaat, Kolcssvárról reggel 8 éra 
50 p«rckor. (désl átssállássai), érkeslk Sepsiszent-
györgyre 16 óra 01 perckor. 

4. Személyvonat, KolosBvárról Indul 19 óra-
kor, S-pdsa?ntgy8rpyre érkeslk 9 éra 87 porakor. 

Hüókoosijárat csak a S pilssentgyörgyról 
Bod .pestre dalelőtt 11 óra 55 psrekor Induló 
xsemélysebes vonatnál van és ennek ellenvonatá-
nál, amely járat nem Koloasváron át, hanem 
D'hrecuon át kiialekedlk. 

Fuchs festőművész képkiállitása. 
Fuchs Jissef  fesiómUvésa  a osiksseredai 

róm. kat. főgimoáslum  rajstanára december 10-éa 
mO(oyltotta kepklailitásat a vármegyeháa kis-
termeden. Amint elósó Jelentéseinkben köaöltOk 
es a figyelmet  felhívtuk,  esael a kiállítással vár-
megyénk egyik legsrtekesebb müvésaetl esemsnye 
a érült a közönség elé. 

A kiállítás anyagából megállapítható, hogy 
-így valóban kiforrott,  egyéil utakat Járó rnüveaa-
•uber lelkes munkál aban gyönyörkódhetiBak. 

0 ven képet láttuok. M nd gyla egy-egy élmény 
. cdkl levegő hamisítatlan Uaoguiatával. A mü-
veaa azerelmeae a saeke y falunak  óa eaen ke-
resztül olyan pafalvl,  osobotfaivl  réaaietek saü-
1 ettek as ecset nyomán amelyek a legmelyebb 
nenyomáat keltik a neióben. Klaek nem markéi 
a sslvebe a somlyói föu.oa  a kegytemp ómmal 
vagy a reggeli ködből ébradisö Nagysomlyó, 
áuuyl sok kedves, ósalntéa köavetlea beayomaat 
nyújt a alánliáa váltosatoa anyaga ós tsmaköre, 
mlat maga az ezer salut éa hangulatot játsaé 
Oelki ISj. 

Fuchs Jós«ef  fdstőmüváaausk  ea volt aa 
KISŐ slailitáta. Örömmel ssamonak bo arról a 
elkenő amlvei a köaönség fogadta  óa arról a 
sseretetiöi amivel megertotte ennek a sseréay éa 
uagytehetsegü müvóssemberaek a ssáadékát, 
amely nem volt máa mlat köskluosó taunl a mü-
vésslelkének alkotásait. Blmoadhatjnk, hagy a ki-
állítás sikerült mert a köaöaaóg megértette aat a 
magasabb ssempoutot. 

A kiállítás még nyitva dsssmber 91-1«. 
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Tökéi Ernő volt bukaresti refor-
mátus esperes azonnali internálását 
es sürgós klutaaltáaát kérte a Ház-
ban az egéss erdélyi magyar tár-
sadalom nevében aa Erdélyi Part 

szónoka. 
A képviaelőhás dec. 16 1 ülésén aa Inter-

pellációk során Bíró István erdélyipárti képvlaeló 
a képviaeiőá minduntalan megujuló felbáborodáaa 
köaben lntéaett, nagy erdekiódéaael várt Inter-
pellációt a beiűgymlniasterhea ea aa igaaaágügy-
mlnlaaterhea: 

— A trianoni békediktátum követkeatében 
klsebbaégl aerban maradi erdélyi magyaraág ha-
maresaa ráeumélt arra — mondotta —, bogy 
aa egyetlen lehelóaég as eredmenyea védekeaésre, 
ba minden rendelkeaéare ailó crót a magyarság 
aaolgálatába állit- Baért tömörült elóbb a Magyar 
Partba, majd a Magyar NapköaSaségbe egesa 
Erdély magyarsága. Meg aat la ellenségnek te-
kintette, aki paasaiv magatartást tanualtott, meny-
nyivel inkább ellenség volt hát aa, aki a magyar-
aág árulójává vált és ellene fordult.  Bsek .kösé 
a aeveaek kösé tartoaott Tőkés Ernő volt buka-
reatl református  esperes, aki a papi palástját 
besaennyeave a nemset árulójává lett éa maga-
tartásával óriási támadási felBletet  nyújtott n 
magyar egybáaaal ssemben ls. Tőkés Ernő eaen-
felUl  nemcsak, hogy aem elégedeti meg a judás-
pénaael, haaem a aatdók javára történt keraaat-
levéibamlaltáaokkal ia óriási öaasegeket szeraetl. 
Amikor a román hatóaágok rájöttek aljaa ünel-
melre, nem aaégyelle, bogy a magyar haaa vé-
delmét kerje eai-kael a hatóságokkal szemben. 
De hiába azököit at Mtigyarorsaágra éa hiába 
mentene át vagyonát, mert magvagyunk g>ó-
aódve róla. hogy a magyarság ha aokmindent 
meg la bocs.i:, ;zekt; a gslad tetteket sohasem 
fogja  megboc.TSjlanl. Ei ícg csapni trro az árulóra 
a kdavaiemuoy meg.orltan. Azt kérdezem aa er-
déiyl magyaraaggai együtt, bogy mi keresnivalója 
VBn nnez 8a emb-irnck Magyarorsaégon?! 

— TiSatalt His I Jogosan kérdeahetem a 
belügymlniaater és igeiKágügyoilnlsaier úrtól, mit 
keres Tőkés E'no Magyarországon? Hogyun kap-
hatott beutaaáai aa ietelepdléal engedélyt éa ho-
gyan menthette át vagyonát Magyarországra? 
Megkérdenem aat la, hogy vájjon kitől kapott 
Tőaea Broó nemnethUaégi tanúsítványi t Arra 
kérem a minlaater urakat, bogy ettől az ember-
től eréiyeB intézkedéssel Blerlllzáiják a magyar 
nemzeti társadalmat. Magam, pártom és aa egeaa 
erdélyi magyarság nevében a leghatâroaotiabbac 
kérem, hegy Tőkéa Ernői a legrövidebb Időn 
belül utasítsák ki Magyarorsság területéről éa 
addig ia, amíg es a kiutasítás megtörténik, azon-
nal Interná'ják. Nincs semmi keresnivalója Ma-
gyarországon ennek as árulónak. Brélyea éB sür-
gős Intézkedést kér és vár ebben aa ügyben 
egéaa Erdély magyarsága. 

Bíró Irtván Interpellációját Boksaor szakí-
totta meg a felháborodás  morajlása. A besaéd 
elhangaáaa után s képviselők és újságírók cso-
portjel boaaaaaan tárgyalták a folyósón  a meg-
döbbeni ő Ugy résaletelt. 

N Y Í L T T É R . * ) 
Feleségemtől megkülönöztem éa semmi dol-

gaiért nem felelek. 
Csíkszereda, 1943. évi december hó 18. 

Orbán JenA 
*) E rovat -latt közliittakért nem vállal felelfla 

aégat a Szsrk. áa Kiadni 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Baabó Dessd kapta a Magyar Iro-

dalompartolóTaraasagtiseaerpengAe nagy-
dijat A Magyar írod >loirpérloló Társaság vé-
iasa'tnénva moat t- rtotta ülését, sme'yen a Tár 
sas ág 10000 pengős nagydiját Ssabó Dezsőnek 
alánletta, aki élete fóművelben,  tisztán Irodalmi 
eszközökkel » inirnsgyobb aaoigá'atokat tette. 

— Orvoni hlr Dr. B r ovlc Jtaaef  csli-
saeredal orvos katonai Baoigálatból basavrkesett 
éa rendeléseit Kossuth Lsjos-u. 15 BS. alatti ren-
delőjében megkesdte. 

— FolmontA Ítélet. Bsatmárl Istvánná 
naOl. Köllő Karola borasékl vendéglőtulajdonoa 
árdrágítás! perében újrafelvételi  rendelt el a tör-
vényssék és ennek alapján újból foglalkozott 
ügyével. Miután e vendéglős hiteles adatokkal 
blaonylte'.ta Igazát, ezért a törvényszék Jogerősen 
felmentette. 

— A kolossvárl m. klr. poatalgaaga-
tóaág a közönség tájékoztatása céljából közli, 
hogy 1943 évi december hó 19 -én, aiss a ka-
rácsony előtti vasárnapon a budapesti ea vldekl 
kincstári postahivatalok, továbbá as össaos olyan 
pnatameateii hivatalok (ügynökséget), amelyek 
ssékhelyén ninos kincstári postahivatal, 8—11 
óráig kösnapl teljen felvevő  és p*natárl saolgá-
latot tartanak. December hé 28-án éa 24-én as 
ÖSBB'-B pbriabivatalok es poBtshgynökségek Boda 
pestre Bióló os o magokat nem vettnek  fel.  Kl 
vetelt képennek a korlátoaás alól a köahaléaágok 
éa hivatalok által feladott,  vagy Baok elmére 
asóló, továbbá a gyógyszert tartalmazó csomagok. 

— ZAldmeafl  gaadaaági tanfolyam  Calk-
osekefatván.  A földművelésügyi  mlniBzter ur 
segélyeaéae folytán  aa alcslki blrtokoBBágl veze-
tőség részére nyo'c népig tartó zöldmező gf>cdn-
•ágl tanfolyam  tartatott. Fo'yó hó 12 én Lukács 
Brnő gssdaaági felügyelő  elnökléae alatt meg-
tartott 44 hallgató gaadatársunk vlasgájának ki-
tűnő eredményét mioden megi'gvaés nélkül Bd 
vöaöiheasük. E óadók voltak: Zalányi Tibor laaf. 
vesetó és Kosán Imre gaid. felügyelő.  Köszö-
netet mondunk a helyi blrtokosaágl vezetőségnek, 
kik |ó meleg helyiségről és minden máa rende-
séeről oly aaépen gocdoefcodtsk.  Ugyanitt említjük 
meg, hovv most Ih fo'y  egy 4 napos pá»ator tan-
folyam  84 hallgató réaaére a fentnevezett  urak 
t esetése alatt. 

— Forgalmi adóhivatali kirendeltaég 
Oyergyóanentmikloson. A pénaügymlnlaate 
rlum vi.es Nyerges Gyula dr. calkaaerrd*l péna-
Ugyigaagató javaslatára a gyergiósaentmlklósl és 
avergyétölgyesl járásokra kiterjedő hatáskörrel 
Qyergyósaectmlklóaon forgalmi  sdtblvsta!! kiren-
deltség szervezését rendelte el. Bitó lépés-) ez az 
inlézkedé" annak a törekvésnek, hogy Gyrrgyó 
a jövőben ünáiló forgalmi  adóhivatalt kapjon. A 
kirendelt csoport veanlőleHi Pa'dv Róbert, tiszt-
viselőül 8i»nt i Károly, LukécffTy  Ödön és Bs-
rabáa István forgaiml  adóblvalB 1 tlsateket he-
lyeste át Géikszt r»dérél i péozUgviirsri&tó. 

— A kesson alosikl esperesl kerület-
ben mégalakult aa A o ti o Cathoitka espe-
resl tanaoaa Cjikei otm-riorban hétfőn  üona-
pélyea keretek kf'«i:it  megtlekult sa Actló Catho-
.Ika esperesl tanéc«s. Aí Eno.<pé)yea a'eVuió köz-
gyűlés elóit aí í-grháaíöscégels tnüidütij i szent 
mlséo votlek részt. A d'sigjülés a o'pielola 
színháztermébe? volt, ahol a kerüle.ti főe-ptreB 
a tanács mnr>.á|éntik fcn'osi'áfiái  és a világi 
apoţtolt-odâ* nary jelentőséget ecsetelte. Azúrén 
a tanács megalakította sa öt szakosztályt, neve-
zessen : a hnbuags.lml és erkö'cjvédtslm! szak-
osztályt, a kulturális szakosztályt, a szociális 6B 
karitatív aaakoeatályt, a aajtÓBflato'Btályt  és » 
saerveaéal aaakosstályt. Az alatu'ó közgyűlés 
után a népiskolák kedves műsorral szórakoztat-
ták a kiküldötteket és a közgyűlésen réast ve't 
vendégeket. 

— Kéadlvásárhelyen felavattak  aSsé 
kelyföld  első babakepaAjet KéadltéBárheiyen 
mozt avatták fel  a Bae*el.yfő!d  egyetlen bába-
képaő éB asüiésaetl Int-setét. A kiválóan felsze-
relt egéBsaégűgyl intézményre Igen nagy fiílcda! 
vár. Hivatása a ssékely falvak  ellátása képaeti 
bábákkal, továbbá aa anya- és csecsemővédelmi. 
A megnyiss ünn>' pségén a vallás- és köaoktatás-
figyl  minisztériumot Molnár Andor miMssterl ta-
nácsos, a koioiüivárt F-rcoc Jiwst Tndománv-
í-gjeteroM pediiţ vi.n PA'l Gábor dr. egyetemi 
to.cár képviselt . 

— Ketevi foghánra  Ítélték a gyilkos 
tói halülgepkoosi veaetOjet. A ciUszerdtl 
•(•'r'-inytizílr lel.irgyiiiia rzt a Ptörnyii p-pi-ocsl 
sr--rerc3étirni!éRet, nroely «zér őszén a Gyilkos-
tónál történt. Az (gyík Pztmé'yíZHllltó g^ptoc»! 

tiakáM Kzoro'bar aa alagnt után követkeaó 
RBorpentln e-ső karyiirutj-tih-'-O I H C I P U rott ép 
nv.oeiv»! ijţyBtt !r.tubsqt. Az n.°Fok közül 8 
szonn^l srörnyet hslt és 11-en súlyosan S'-hesül-
lek. A törvinyizék bűnt'^őtsnácsn r'ótt Mámll 
István gépkocsivezető és Pmtér András kulena 
most f-iip'tcfr  a szerencsétlenségért A •örv-'nvtsék 
mindjét V'dlotlat bűnösnek találta, Mándl litván 
kccs'veíető. 2 évi fogháira  ítélte rs a géptocttl-
"eaetéBtől egéss életére »l;l!to!tn, m'g P.ntér 
Aadráa kaisnzt 3 hénepl fozbáaa<l  rul'olték. 

— A tasnadl elemi Iskola a VArös-
kereaatért. A cslt-tusnádl elenl fsko'a  növen-
dékei a Kormányáé Ur névnapján műsoros űneep-
eég' t rend"iett, amelynek Jövedelmét 142 pergót 
a Vöröskeresst utján honvédelnk javára küldötte, 

— Bgy drb. aálkonddt találtak és szol-
gáltattak be. A talált tárgyat Jogos tu'ajdonosa 
a rendőrkapitányságon kellő Igazolás mellett a 
hivatalos órák alatt átveheti. 

— Bakfit  tet tek a légoltalmi háaoso-
port- és hántAmbparanoanokok. Várotunk-
bpn a légoltalmi báscüoporl- <ts h^atömbparaaca-
nnkok 1948. dicember bó 14 én d. n. 6 órakor 
tettek le aa esküt, a Vigadó nagytermében. A 
meaaanatot Gondos Gyárfás  vároai főmérnök  a 
Légoltalmi Liga calkssered<-l helyi csop. elnüke 
nyi otta meg. Majd Biáaa G. Gerő polgármester 
busdltó besaede után a több mint 270 főnyi  gárda 
ünnepélyesen fogi-dalmst  t( tt. Utcnca Farksa Pál 
m. klr. rendórtaaácsos beeaólt. Baaaéde során 
kifejtette  a légoltalmi háacBoport és báatömb 
parancsnokok Jogalt különös képpen eaek köteles-
ségeit és feladatait  amelyek reájuk hárulunk 
esetben a nehén Időkben. Klbangaulyonta, hogy 
jelen eskütétel után őket la a hatósági köaegek 
rreaér* megállapított bűntetőjogi védelem illeti 
meg. BdfejenéaOl  s hlmnusat énekelték. 

— Aa egyetemi hallgatok oraaágoa 
saövetaége állast foglalt  a „Feosko és de-
nevér" eldadesa ellen. Aa Uj Magyaraág va-
sárnapi Beáméban Jelent meg aaésaerlnl an alábbi 
köalemény: A magyar egyetemi éa főiskolai  hall-
gatók oraaágoa aaövétségé a kuitussminisaterhen 
memorandumot Intézett, amelyben Inténkedézét 
kéri, aziránt, hogy Htrczeg Ferenc .Fecske és 
denevér" cimü darabja a magyar színházak mű-
sorából lekerüljön. A beadvány utal arra, hogy 
a Mefhesz  aggodalommal fliyell  aa olyan esete-
ket, amikor a nemsetl kuliura örve alatt olyan 
műalkotások kerülnek B közönség elé, amelyek 
Hiknimaaak annak megtévesztésére, aa eszmeket 
és kornellemet téves megvilágításba helyezik z 
aat Idézik elő, hogy aa Íré mflvésil  hitelén ke-
resstül H kösönséghen ea a téves beállítás hi-
telre taiá'loD. A .Fecake ós denevér" ezelleme 
konatruktlvntk nem mondható. Aa Iró a mai g»-
neréclót kivánta azlnre Monl; a magyar lljuság 
azonban eaeklel aa alakokkal éppen ugy, mint 
a dsrab »zeilemével, semmi kczÖBBaget nem vállal. 
A mnl IfjuBécot  nem lehet a puritánság köpenyé-
ben elVeodősött bsrgyu, tétova éa Ingadozó, fér-
fi  ttlan éa gyáva aiakban színpadra rángatni. De 
nem lebet a )eánylfju«águr<kat  rem ugy meg-
bélyvgeaní, mint r.zt H-rcseg F r. nc teszi. A 
darab leényalatja a szabad szerelmet, aa BnfeJU, 
céltalan függetlenséget  blrd"tf.  A ml leánynlnii 
nem erŐBzaho'oak ki akaratné^kűll gyenge fiatal 
emberekből hésaaaágt igérMteket, n'jm motorosnak 
könnyű légyottm a Bakonyfce,  nem mennek két-
hetes azerolml kslsndr". vggy próbeházaaságra, 
,«a|át költségén" p. llArgitsrlgbtre. A mBgy&r 
tfjnság  mélyen fá|l*!j<i  » darabnak ez' a Bselle-
miaegét s esért kivár.js a mlnlfz  ír kcabelépését. 

— Véletlen asereno<etlenség. Balyem 
Vencel a gvergyéBzen'.miklosi állami glmnáaium 
altisztje eddig még kl nem derített körülmények 
köbölt kispuskával meglőtte magát. A sérülése 
olyan aulyoa volt, hogy 9gy napi ssenvedés után 
belehall. 

Kétfogatú  koosisz&n, jó állapotban 
eladó: Fodor Pálnál, Oaiksomlyón. 

É R T E S Í T É S . 
Tlezteleitsl éi-tea'tem Calkezer^da kSsOnaégét,hogy 
Oaikaaaredaban, a Vőröamartl-ut 48. aa. alatt 

szállítási vállalatot 
l é t a a l t e t t e m éa deoembar hó O-ával s a j á t 
táraaekeremmal vegeaek költöatatéat, vagon-
rakamányok kl- és bessállltáaat, bútor költöa-
tetaat, darabáru atb. aaállltáaát jutányos áron. 

Szíves pártfogás*  kérve tlsi'elsttel: 
M O Z S N E B J Ó Z S E F , 

aa ál II t ó . Vörösmartl-ut 48. 

Hirdetmény. 
Csíkszeredán a Vigadó épület udvarán 2 drb. 

ócska biliárdasztal, 2 drb. könyvszekrény állvány, 
1 drb. régi, TOSBZ állapotban levő zongora, régi 
kályharészek, 1948. ovi daoombsr ho 21-en 
deleiAtt 10 órakor, a legtöbbet ígérőnek ssabad-
kéaből eladatnak. 

Csíkszereda, 1943. évi december hó 11-én. 
A Cslkl Haganjavak Igazgatósága. 

Jó karban lévő koosisz&n megvé-
telre kerestetik. Oim: Feloslki 
Ssékely Erdóipari és Qazdasági 
Szövetkezet Osikszentdomokos 

Nyomatott öav. Vákár Lejosaé könyvayooadájában, Csíkszereda. 




