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CSÍKI lapok 
FolelA' Madó: 

özv. Vákár Lajosne 
£géaz évre 
Félévié 

ElAflzetésI  á r : 
Pengd &— Negyedévre PengA 2 — 
Pengd 4 — Példányonkénti ára 16 fillér 

Külföldre  egy évre 16 PengA. 
Uegjelenlk minden vaaárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklnt 1 PengA. 
Kéziratokat nem adónk viasza. 

Hlrdetéal dijakat a legolosdbban számítják. 
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apafi  M<h41y.otoa 15. Hz 

Felelői aaerkesatő: 
vitéz Részegh Győző 

A F A R S A N G r m e 9 t a k a r i t o t t t ö l ( e befektetése. 
az idán a kormány tiltó rendelkezése ér-
teimében táncmulatságok rendezése nélkü. 
fog  elmúlni. Tanc nélkül is megleszünk. 
Abban az őrlllt táréban, amelyet körülöt-
tünk a világ jár, valóban jobb neci raazt 
venni. A nyilvános táncmulatságok elma-
radása még a táncos ifjúság  körében Bem 
jelent fájdalmat  és csalódást. A gondtalan 
jókedvhez ninOB m*g a inegftielö  al&p, a 
hangJat kirobbanásához hiányoznak azok 
az eBzkőzök, «melyek a vigadozáBt iodo 
kolnák. A fényes  táncmulatságok, bálok 
sikeréhez nincá meg az anyagi lehetőség. 
Az estélyi toaiettek beszerzése egy-egy 
polgári háztartás csődjét jelentené. A ko 
rai zárórw, az elsötétítés, a riadó ieheiő-
sége mind-mind figyelmeztetnek  az idők 
rendkívüli komolyságára ós a józan em-
bert arra intik, hogy tartalékoljuk erőn 
ket, mondjunk !e a nyilvános vigasságokról, 
elégedjünk meg az otthon falai  között való 
szerény cjaládi szórakozással. Ne vágyjunk 
nyilvános szereplésre, zajos dáridóaaera. 
Majd eljön ennek ÍB az ideje. A világ 
fizenvedésteli  nagyböjtje sem tarthat örökké 
elkövetkezik a farsang  ideje ÍB, amikor 
már csak em<ék leBZ a háború sok-sok 
borzalma A magyar fia'alság  legszebb évei 
esnek ezekbe a megnehezült időkbe, de 
ahogy a nemzet ma mindenkitől áldozatot 
kiván, nekik is meg kell hozni az áldo-
zatot azzal, hogy lemondanak a táncról 
hogy alkalmatkodnak a mai idők követe-
léseibe?, n«ir azért,  mert rendelet, irja 
elő, h-D^rn tn>rt maguk is igy tartják jó 
oak. A mfteyar  ifjúság  minden időben a 
nemzet érdek nit tartotta szem előtt, ha 
zaflas  lelkesedése, tüze nem egyszer nyi 
latkoao't meg a történelem fo'yamán.  A 
keresztény tn >gyar fiatal^agnak  ez aszel 
lerne kell, hogy hódítson és szolgáljon 
például napjainkban ÍB. A háborút viselő 
államokban már eddig ia tilos volt minden 
nyilvános táncmulatság. Ná'unk osak moat 
jutottunk el ahhoz, hogy a táncmulatsá 
gok tartását betiltották. Az elkövetkező 
farsang  már tánc nélkül lesz, de es nem 
aggaszt eienkii. Az uj esztendőben uj fela-
datok megoldása vár ránk. A sziv és lé-
lek jut szoreph z. A kultura fegyvereivel 
készülünk fel  a jövő munkálására. Tánc 
helyett a munka vár ránk és eBt kedvvel, 
őrömmel végezzük, mert meghozza szá-
munkra azt, arnira fiatalja,  öregje egyaránt 
vágyakosik: azt a boldogabb időt, amikor 
leomlanak a korlátok, Bzabad lesz a vigas-
ság, a tano, mert hisszük és tudjuk, hogy 
lesz még ünnep a világon. •. 

Jó csalidból való t a n u l ó l e á n y 
azonnali belépéssel fölveszek. 
P e r e n c z J ú l i a , női-divatszalon, 
Csíkszereda. Kossuth Lajos u 18. 

A pénzügyminiszter karácsonyi vezér 
cikkébon fontos  figyelmeztetést  intézett a 
gazdákhoz. Bz a figyelmeztetés  talán nem 
uj, hiszen az utóbbi időben a földmive-
lésügyi miniszter és aok más felelős  gazda-
sági vezető is felhivta  a figyelmet  arra, 
hogy fel  kell készülnünk a háború utrtni 
viszonyokra s ezért ma, amikor a gazdá-
nak több pénze van, mint volt néhány 
esztendővel ezelőtt, valami módon rotg 
ketl őriznie ezt a fölös  vásárlóerőnek ne-
vezett tőkét, amelyre később még igen 
nagy szüksége lesz. Ha nem is uj a figyel 
mezietés, de időszerű marad éa napról 
napra égetőbbé válik, hiszen a háború 
ut*n teljesen uj gazdasági helyzettel, uj 
nehézségekkel állunk majd szemben. 

Számolni lehet és kell mindenekelőtt 
azzal, hogy a világverseny ismét meg fog 
indulni, tehát a termények árát a kor-
mányzat nem tudja majd olyan mértékben 
azabályozni éa tartani, mint ma, amikor 
az országok közötti azállitáa egy-két ki-
vételtől eltekintve, úgyszólván teljesen 
megszűnt, és minden orBzág, igy Magyar 
ország ia főleg  a maga 'Tatárain belül 
gazdálkodik. Számolni kell tehát azzal, 
hogy létkérdés éa megroarsdáa kérdése 
lesz a gazda szempontjából annak, hogy 
a háborús áru- ób anyaghiány miatt elma-
radt befekteteaeket  pótolja, felazereléaét 
kiegészítse, szóval termelését kedvezőt-
lenebb viszonyok között is jövedelmezővé 
tegye. Bz azonban caak ugy lehetséges, 
ha elsősorban is moat fizetjük  vissza a 
mezőgazdaságot terhelő különféle  adóssá 
gokat éB ugyanakkor a ma meglévő — 
és a háborús áruhiány miatt sokszor fö-
lösen meglévő — megtakarított tökét biz-
tonságos éa értékáliandó módon elteaz-
aaűk a várható befektetéaek  idejére. 

Éppen ezért minden előrelátó éB ha-
ladó magyar gazda azámára időszerű élet-
kérdés az, hogy ez miképpen lehetséges. 
Mit vásároljon, mibe fektesse  pénzét, hogy 
annakidején majd legyen elegendő tökéje? 
Bizonyos, hogy ez a kérdés igen aok előre-
látó éa józan gazdának komoly gondokat 
oknz. Ha a ma felhajtott  áru is megdrá-
gított értékekben, ékszerben, vagy más 
holt vagyonban helyezi a pénzét, aulyos 
veszteségeket szenvedhet később, hiszen 
az áruhiány miatt valódi értékén felül 
fizeti  meg azokat. Ha olyan befektetést 
eszközöl, amely nem kamatozik, mrgint 
osak veszteség éri, hiszen kénytelen le-
mondani az elég tekintélyes kamat jöve-
delemről. Mindezeken feiűl  pedig au sem 
valószínű, hogy a mai magas árak örökké 
megmaradjanak B akkor a sebtiben esz-
közölt befektetés  megint osak kárt és 
boBBZuaágot okoz. Mindent egybevetve te-
hát szüksége van a gazdának olyan be-
fektetési  lehetőségre, amely vásárlóerejét 

megőrzi, mégpedig ugy, hogy az későbbi 
időben rendelkezésére álljon. 

Baórt bocsátotta ki a kormány ai 
úgynevezett buzakötvényeket. Bzek a köt-
vények bizonyoB mennyiségű buzaértékre 
szólnak, a buza mai, 40 pengős ára mel-
lett. Bz más szóval annyit jelent, hogy 
később, amikor majd a buza ára a világ-
verseny miatt megint csökkenni fog,  a 
geizda buzakötvényeiért mázsánként nem 
kaphat kevesebbet mint 40 pengőt, mert 
ez alá az állam kezessége folytán  a köt-
vény értéke nem eehet le. mzel szemben 
a buzakötvény kamatozik, mégpedig évi 
3'/d kai mind a kamatokat, mind a tör-
leaztéere kiaoraolt részvények ellenértékét 
napi búzaáron váltják be, tehát a baza 
eaetlegeB drágulásából ia részesedik a 
gazda. 

Az uj kötvények kiadása közvetlenül 
karácsony előtt, kezdődött meg, aa érdek-
lődés azonban máris ritkán látott arányo-
kat ért el, ami azt bizonyítja, hogy a buza-
kótvényben as előrelátó gazda megtalál-
hatja és meg is találta azt a befektetési 
lehetőséget, ameiy biztosítékot jelent siá-
mára az elkövetkező idők gondjaival 
szemben. 

A háborús helyzet. 
• téli csata. 

A karácsonykor megkezdett nagy szovjet 
támadás teljes erővel tombol az uj esztendőben is. 
Pillanaig f>em  szünetel a szovjet azon szándéka 
hogy eredményt érjen el. Hallatlan erőket dob a 
küzdelembe a szovjet különösen Zütomlrnál, abol 
a német tartalékok megállították a több mint 40 
hadosztállyal indított támadást. A napokban aa 
oroszok Krivojrognál is támadásra indultak. Jel-
lemző BZ itt folyó  élet-halál küzdelemre, bogy 
ezeken a frontszakaszokon  a németek egyetlen 
harci napon 226 orosz páncélost lőttek szét. A 
keleti harctér hatalmas elbárlté csatáit a németek 
rugalmas védekezéssel vívják meg Katonai szak-
értők szerint a németek nagy ember éB anyag 
kímélettel óriási veszteségeket okoltak az ellen-
ségnek. A német népnek és Európának ebben a 
szédületes létharcában hangzott el 

Hitler újévi napiparanosa 
katonáihoz és a német néphez 

Naplparancsában a Flibrer visszapillantást 
vetett az elmúlt évek harcair». Ismertette BZ 1941. 
dacem bérétől 1942 márciusáig tartó téli hónapo-
kat, amikor természeti katasztrófa  következtében 
súlyos válság érte a harcolókat. A má°odik nagy 
válság 1943- an volt. Az olasz katonai kamarilla 
és politikai kapitalista klikkek éveken át tartó 
szabotálisa, francia  tengernagyok éa tábornokok 
északatrlkal árulása ezen a téren az ellenállási 
lehetőség hanyotlására vezettek. Az olasa szövet-
séges teljes kiesése keleten további válság befe-
jezője vol, amely a sztálingrádi hösl harccal zá-
rult. A FUhrer a továbbiakban arról beszélt, hogy 
a száraz tény BZ •. az ellenfeleket,  amelyek ezt a 
háborút kirobbantották, eddig mindig visszaűzték 
és Németország Európában ma 2,660.000 négyiet-
kilóméternyi területet tart megszállva. A FUhrer 
i-zzal fejezte  be napiparancsát, hogy ebben a harc-
ban, amelyben a létről, vagy nem létről van szó, 
végül íb Németország fog  győzni. 
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^ Hitler a német uépbos Intézett kiáltványában 
a üdmieiköíi háborua uszítók részletes ismerte 
téaéből kiindulva hangsúlyozta: Bbbeo a háború-
ban nem lesz szó győztesekről és logyőstfttekről, 
banem csak olyanokról, aUk a végén életbea 
maradnak. Ac lnváalóról kiemelte, hogy már elké-
szültek azok a pontok, amelyeket döntőnek Ítélnek 
a partrascálláa szempontjából. Ea a kiépítés olyan 
mértékben történt, amely valószínűleg jobban meg-
lepi majd aa angolszászokat, mint a partrasaálláa 
a német badositályokat. Kiáltványát a követke-
zőkkel fejezte  be: Na azért Imádkozzunk a jó 
latenhez, hogy ajándékozzon meg minket a győze-
lemmel, banem hogy Igazságosan mérjen meg 
minket, bátorságunk, vitézségünk, szorgalmunk és 
áldozataink alapján. 

As ellenséges légitámadások. 
Továbbra íb komoly veszteségeket okoztak 

az ellenséges repűlőtámadások. Kiel hadikikötőt 
éa Darlint érték ismételten ezek a kemény meg-
próbáltatások, amelyekben a német légihaderő 
elszánt küzdelmekben 98 nehéz amerikai négy 
motoros bombázót lőtt le., 28 vadászrepülő elvesz-
tése mellett. 

A német tengeralatt-
járók sikerei. 

Német tengeralattjárók aa elmúlt héten nagy 
arányú Blkereket értek el. A német haditengeré 
uet egyébként 1948. december 1 óta 24 rombo-
lót küldött a tenger fenekére. 

A balkáni felkelők 
veszteségei. 

Hivatalos helyről származó közlés Bserint a 
horvátországi, montenegrói és albániai bandák 
vesztesége szeptember hó 1-től 1943. végéig a 
következő volt: 26000 halott, 29 eaer sebesült, 
10 ezer fogoly.  Lefegyvereztek  100 ezer Badoglio-
parti katonát. A zsákmány 436 ágyú, 8 légelhárító 
ágyú, 2817 géppuska, 602 aknavető, 76,626 pnBka, 
11 páncéltörő ág>u, 187 géppisztoly, 96 pánciloa, 
1386 gépkocsi 418 motorkerékpár, 38 hajó, 8 
repülőgép, 6994 ló es egyéb hadianyag, élelmi-
szerrel együtt. 

A mindennapos, emberfeletti  küzdelemnek 
elmúlt hetéből csak egy pir adattal igyekeztünk 
a mi székely olvasó közönségünkben ÍH ébrentar-
tani azt a tudatot, hogy háborúban élünk. Ne 
feledkezzünk  meg magunkról. Ugy éljünk, ahogy 
megköveteli tőlünk a háború közelsége. Komolyan 
és céltudatosan. Első legyen mindenben a közös-
ség szolgálata, mert a következő időkben erre 
szükségünk lehet. Ne szaladjunk egyéni érvénye-
BÜléBért. Ennek ma nincB ideje. Nézzük meg a 
német életet, ahol a legpéldasabb áldozatvállalás-
sal áll aa egész nemzet a helyén. Nekünk még 
sokat kell a nagy veszedelemnek közelségében 
tanuljunk. Sok a hibánk, sokfelé  goodolkozunk éB 
fecaéreljük  a nemzeti erőt. Térjünk magunkhoz 
moat amig időnk van rá. Ez számunkra a tanul-
sága a szörnyű vérootáanak. amely lassan köze 
ledlk a határainkhoz éa nem lehetetlen, hogy a 
mi társadalmunktól ÍB, a mi közösségünktől ia 
megkérdezi, hogy hányadán állunk. 

A hadigondozás uj rendje. 
Az Országos Hadigondozó Bizottság január 

1-én megkezdte működését. Vitéz Bonczos Miklós 
igazságligyi államtitkár, a bizottság elnöki), nagy 
alapossággal szervezte meg a kormány rendeleté-
vel létrehívott uj intézményt, amelyben aa egyes 
ügykör >k ellátását a legkitűnőbb szakemberekre 
biata. Az Országos Hadigondozó Bizottaág kiadvá-
nyainak első füzeteként  megjelent „Tájékoztató* 
a hadigondozottak ellátása igényének tárgyalásá-
ban a megállapításában szükséges jogszabályokat 
foglalja  össze, egyben gyakorlati útmutatásokat 
ad a hadigondozó bizottságoknak. A jár el hadi-
gondozó bizottságok ugyanis január hó 1 tői a hadi-
rokkantakat, hadiözvegyeket éB hadiárvákat meg-
illető járadékellátásban nem készítenek javallató , 
hanem érdemlegesen és végképpen határoznak. 
Rnnek alapjáu az állandó járadékot nyomban 
folyósítják.  A hatóság az illetményellátást csupán 
a hadigondozás egyik részének tekin i, amellyel 
párbuzaEoaan ki akarja építeni az ügykör 
szociális ágazatát is. a hadigondozottak szellemi 
felemeléae  és gazdaBágl talpraállltása ugyanis még 
az illetményellátásnál ia elsőbb erdü érdek. Addig 
is, amig aazociália munkakör intézményesen kiépül, 
a most megjelent „Tájékoztató" lényegesen meg-
könnyíti a hatóság munkáját. Knnek eredménye-
ként a hadigondozottak sokkal gyorsabban jutoak 
hozzá járadékukhoz. 

Csíki honvédek üzenete 
Oroszországból. 

Valabol Oroszországból, 1948. XII. 22 én. 
Kedve»  Sxerkaattő  Url 

Bajtársi szeretettel üdvözöljük a Sserk. 
Urat, megkérjük ha teheti az alábbi űzene-
tűnket tegye közzé lapjában: 

A végtelen Oroaaföldről  sok szeretettel 
gondolánk hasa a ml szép Csikországunkra, 
otthon maradt szűleinkre, feleségünkre, 
gyermekeinkre, testvéreinkre és ismerő-
seinkre. 

Sokat láttunk, még többet tapasztaltunk, 
végeredményben aat űienjűk minden jó 
síékely-msgyar testvérünknek; szívvel, 
lélekkel egyenesen álljanak agy a hasa, 
mint a fajtestvéri  sseretet szent oltáránál, 
soha egy pillanatig se tántorodjanak meg, 
semmiféle  hazug ígéretnek ne üljenek fel, 
mert elérhet akkor minket is as a sors, 
amit itt nap-nap után látunk a „Szovjet-
paradicsom ban.* Ez a sora pedig egyenlő 
a hazátlanok, a kiközösítettek osak életű-
kért reszkető ninoatelenek sorsával. 

finnél  sokkal felvilágosultabbak,  büsz 
kébbek kell legyünk, aemhogy az megtör 
ténheasék a aaabadaágát annyira azeretö 
ssékely-magyar néppel. 

Szeretteinket csókoljuk, latén áldását 
kérve Rájuk, minden azékely-magyar test-
vérünknek kellemes ünnepeket, úgyszintén 
boldog Ujeaztendöt kívánnak a esik fiuk. 

Hasaflaa  szeretettel: 
Sehmidt Béla honv. Alulírottak a Z.-457. röl 

Bolitij  Liaxlö osikázeatmirtoD, 
Kovám Qymla Ajoid, 
Feronot  József  Ctiknontdomokoi, 
Simon Márton  Qyorgyóujfala, 
Mithi  Imre 
Makó  Forooo  Qyorgjódiiró, 
Zild  Vencel  Ojergyóazantmiklót, 

honvédek. 
K.-492 . - rő l : 

Csata Gergely  Ceikiomlyó, 
Dénej Lajos Oyergyóajfalvi 

honvédok. 

Erdély szelleme a Házban. 
A Nemzeti Újság érdekes összeállításban 

ismerteti a magyar parlament politikai pártjainak 
munkásságát Nagy elismeréssel nyi!atkozik aa 
erdélyi képviselőkről. A cikk ezen réiazét a követ-
kezőkben ismertetjük: 

A visszatért országrészről behívott képvise-
lők nemcsak a képviselőház tagjainak számát nö-
velték, hanem tok szint és értelet hoztak a t. 
Házba. Tap-Fztalt parlamenti megfigyelők  különös-
képpen a folsaáz  erdélyi politikus bekapcsolását 
tartják jelentősnek. Kétségtelenül az erdaiyi kép-
viselők a magyar törvényhozás Igen értékes tag-
jainak bizonyultak. Két év óta rendkivUl cselek-
vően vesznek réazt a törvényhozás munkájában és 
főképpen  azoclálls irányban valósággal motorikus 
erővel hatnak a Ház munkájára. Az Erdélyi Párt 
tagjairól k°ll feljegyeznünk,  hogy minden egyea 
törvényjavaslat tárgyalására a legalaposabban 
készülnek fel.  A különböző problémákat gondosan 
felosztják  eg>más között. Gróf  Teleki Béla. ap&rt 
elnöke a szoc'áliM problémák és a földkérdés 
ava'ott szót oka, Mikó Imre a nemzetiségi pto léma, 
Vita Sándor, Ember Géza, Albrecht D zső a gaa-
dasági és ipari problémák szakavatott ezivivője. 

Uj szint jelentenek a Házban az erdélyi né 
met kisebbségi képviselők, akik a nemzetiségek 
kívánságait teszik szóvá és éppen a legutóbbi 
költségvetési vita mutatta meg, hogy kölcsönös 
megártésBel éa jóindulattal biztosítható a hartno 
nlkus együttműködés a magyarság és a Szent 
István birodalmába visszatért nemzetiségek között. 

Tanulónak 2 ügyes flut  felveszek. 
F o d o r Gyárfás  kovácsmester, 
Csíkszereda. 1-2 

Beszámold az El te csíki nut tní t fr l i l . 
As BMKB eslkl «álaaitmánya ülést tartott 

vltéa Antal Áron tanügyi főtanácsos  elnöklete alatt. 
Aa elnök megnyitó beszédében elísmerésael 

nyilatkozott azokról a választmányi tagokról, akik 
aa elmúlt eiztendő során költséget és fáradságot 
nem kímélve, önzetlenül járták a zaékely falva-
kat és tanítottak. A munka eredménye meg Is 
volt. 

Ismertette as elnök, bogy •• BMKB köz 
pont 18 könyvtárai létesített Csikban 260—800 
kötettel, vetítőgépet és gramofont  bocsátott a 
választmány rendelkezésére, amelyeket falusi 
népművelő előadások keretiben hísználnsk. Az 
elnyomatás Ideje alatt lelkes embetek által ösz-
saegyüjtött muacum tárgyakat hoztnu Időn át a 
jelenlegi tanítóképző bárcm helyiségében tartot-
ták, «honnan el kellett azokat bordani. A tárgyak 
jelenleg a aaeniíerenoeaek által rendelkeséare 
bocsátott két teremben vannak öesaezünfolvr. 
Minél előbb méltó helyet kell találni eseknek a 
székely értékeknek. A Caifci  Magánjavakaál meg-
tették a szükséges lípéseket, hogy megfelelő  he-
lyiségeket bocsássanak a muzeumi anyag ren-
delkezésére. 

Vitéz Miklós Gergely tanfelügyelő,  főtitkár 
megállspltotta, bogy az egyesület minden munka-
alkalmat megragadott a kötelességét példamuta-
tóan teljesítette. 

A mult tanulságainak érvényesítésével aa 
BMKB már a legközelebbi napokban újra meg 
keadl munkáját. A faiuiátogatást  megfelelően  elő-
kéfultett  munkaterv alapján 'égaik. Ennek elvég-
zésire n vá'aBZtmány vitéz Antal A'on elnökleté-
vel Szike Mihály ny. földmlvea  iskolai Igazgatót, 
Pál Ignác Bzövetkesotl könyvelőt, v. Miklós Ger-
gely tanfelügyelőt,  v. Gál Ferenc népművelési 
titkárt és Perenca Gyárfást  küldte kl. 

A választmány elhatározta, bogy ezután 
minden kedden ÖBBaegyUjtl a tagjait éa aa esti 
órákban ssabsd, társalgás jellegű megbesBéléae-
ket tart a felvetődő  kérdésekről. A falumunkát 
aa iBkolánklvüU népművelés éa a társadalmi együtt-
működés keretében v»g«i aa EMKE. 

A csiki siélet téli munkaterve. 
AB Erdélyi Kárpát Egyesület cslkBsékl OBI-

tályáboa tartósé Bizők éa téli terméasetjárók gyű-
lést tartottak. Egyhangúlag elhatározták, hogy 
fokozott  erővel kapcsolódnak a testedző életbe 
JM megszervezett kirándulások keretében slléce-
ken bejárják a tájakat, A slcsapst—amely rend 
szerei edaésael késaűl komolyabb felsdttok  meg-
oldására, — egyhangúlag György Antal dr. ügy-
védet választotta kapitányául. Aa uj kapitány 
Cseh Miklós, Htjnód György, Török János, Ju-
háaa Lajoa és máa jónevü versenyzők éa réasbeu 
harcteret járt aloktatók segítségével aa eddigiek-
nél jóval nagyobb eredményt akar elérni. Va-
sárnaponként nagyszabású edzést és sorozatos 
háziversenyeket rendeznek. 

A gyűlésen Székely G-n», aa EKE főtitkára 
bejelentette, hogy aa „Erdély visszatért* serleg 
oraaágoB futó  in ugró összetett versenyét január 
29-én tartják Calksseredán. Pebruár hatodikán 
sorakoznak fel  a csíki székely gyerekek as év-
ről evre nagyobb siker jegyében lezajló .Csaba" 
versenyre, amelyén tavaly l l í gyermek vett résat, 
legtöbb esetben sajátkészítésű slléccel. A rende-
zőség reméli, bogy ebben aa évben kétaaásnál 
többen Jelentkeznek. 

A gróf  Andráaay Mthály vándordíjért február 
14-én rendeznek a Hargita váltoiMoa és nehéz 
terepszakaszain lesiktó éB müleslkló versenyt. 
Bsen a székely Ifjúság  legjobb versenytől vesz-
nek réé,zt. 

Az BKB csíki osztálya február  28 lkl házi-
versenyét a keleti harctéren felderítő  el járőrben 
•lesett tarja emlékére rendezi. 

A ,8«ékely Kup<t* eaévl versenyeit február 
26 án és 27-én az BKB cyergvéi osztálya ren-
deal meg. A versenyen Csík, Gyergró és Udvar-
he'y mel'.ett ebbtn aa odztesdöben elsőiaben vesz 
részt hivatalosan Sepsiszentgyörgy. Pebruár 18-án 
aa udvarhelyi részeken lesz a eíedaés. Atkor 
rendezik meg a „Harglta'-scrlegért a „hármas" 
versenyt. Banek aa oraaigoz jellegű versenynek 
követelménye, hogy a réflatvevő  egyetmetek 6—6 
ugrót Indíthatnak, d« csak a bárom legjobbé ssá-
mlt bele a végeredménybe. 

A gyilkostól téli testedző hetet február 
20—27 köaött rendezik A tó simára fagyott  je-
gén korcolyáaók, a átesésre alkalmas havasi 
fenalkokon  a aisők rendezik mtg változatos 
versenyeiket, Bz alkalommal a téli testedzés min-
den tehetsége érvényesülhet. 
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Bocsánatot kérünk. 
Nem könnyű dolog egy én ugyanoaon nemze-

dékkel világháborút végig csinálni. Naponként meg-
állapítható. Sok a baj ae ilyen tánadalommal. 
Ugy képaeli ugyanis, hogy a régi menetrend 
pontosan Ismétlődik. Oaidasági t«ren különösen 
megfigyelhető,  hogy mennyire mintáiaák aa embe-
rek aa 1914-ea háború követkeaményelt. Egyik 
föoka  a aok kellemetlenségnek. Pedig aa államve-
zetések kezdettől hangostatják, hogy ez a bábom 
mindenképpen más alapokra van fektetve.  Sem a 
frontok,  sem a mögöttes részek küzdelme nem 
hasonlítható az egykori menetekhez. És mindeokit 
csalódás fog  érni, aki nem hisz ebben. Ennek a 
háborúnak nem lehetnek hadigazdagal éB nyomorult-
jai. Az áldoaatnak egyformának  kell lennie. Tehát 
fölösleges  aa a hörcsög-tempo, amely a régi mód-
szer szerint fal  felüti  a fejét.  A fekete  piacnak 
erkölcse, a pénztlnk körüli sokszor oktalan nyug-
talankodna mind-mind a régi katasztrófának  lidérc-
nyomása alatt mozgatja társadalmunkat. Nagy kár 
ez a viBszatekintgetéa. A történelem nem ismétel 
dolgokat. Ezért csak nézzünk előre. „A klsvilág-
héboru" 62 hónapig tartott Ez a háború már tul 
van ez?n az időtartalmon és még ugyszolva érintet-
lenek a nemaetl erők. Egyssóval józanodjunk. Ne 
befolyásoljanak  az elmúlt világháborúnak végső 
kiteljesülései, ne kössenek meg annak roasz emlé-
kei, mert ennek a háborúnak ntjait az elszánt 
győzelmi akarásaink egészen más törvények BZO-
rint irányítják. 

Ház szentelések is udvar bejárások. 
Az egyháznak több oly sserlartáaa van, a 

melyek a gyakorlati élet aaempontjiból la jelen-
tőséggel bírnak, éa eaért mástéren la utánzatot 
érdemelnek. 

Ilyea a viakereaati báaaaeateléB. Elég fárad-
ságos, de megéri. Aaaal, hogy a lelklpáaator egy 
egésa család életébe, házában fntó  pillanatra la 
betekinthet, oly tapaaatalatokat azerer, amelyek 
a lelki ügyek Intéaéaében Is hathatós támogatást 
nyújtanak, éB a miket semmiféle  külaő egyeden-
kinti találkoaáa nem pótol. 

Kívánatos volna a közlgasgatáa terén is 
beveaetal, hogy 5 évenklnt egysaer a főiaolgablró, 
a gaadaaágl felügyelő,  éa a gazdasági előljáró 
minden egyes fdldmlvea  .életét" leikeresse ta-
vasa táján egy pár perc alatt a háaát, udvarát, 
Iztálóját, állatjait megtekintse. Ea alkalommal 
barátságosan ha ennek zzDkzége mutatkoznék, 
útbaigazítást adnának. Sok vidéket bejártam éa 
amint hazakerültem szülőföldemre,  akár merre 
lépek, mindenütt találok oly dolgokat, amelye-
ket aa adott helyaetbea én mánként calnálnék 
Nem nagyzolázból, vagy a Jó hial vlssketegség-
ből, hanem aaért, mert máabol aat előnyöaebben, 
gazdaságosabban láttam, a mitől több Jólét szár-
mazott, mint nálunk, aokssor elónyöaebb körül-
mények köaött. Ligyen erre egy példa. A Bínál 
köaepében, NagysaentmlklÓBon hoBBiu aároa, ut-
cák voltak minden felé.  UJ köaaégl bíró keaébe 
kerül a veaetéB. Kimondatja, hogy a főutcán 
Járdát bnaat végig éa mindenki flzezae  meg a 
telkére eaő réaat Volt nagy aagáB, de énekeaen 
megcsináltatta. Alig. hogy elkéazűlt a főutcán 
a járda, rá a mellék utcák lakói önként Jelent-
keztek, hogy náluk 1B cataáltana meg a bíró, sót 
már aaon keadettek veszekedni, hol készüljön 
előbb. Három év alatt aa daasea utcákon Járda 
lett éa több háa udvara kl tégláatatott, nem győ-
zött hálálkodni a lakoaaág. 

Haaakerülve, éppen báaam előtt volt a leg-
nagyobb aár. Hogyan miként a következő évben 
Járda lett a falumban. 

Aa Alföldön  a hol niaca egy darab kő, nlnca 
fa,  nincs kavics, téglából a járdákat megépítik. 
Nálunk a bol minden anyag Ingyen áll rendel-
keséare, aárbaa Járká'unk nem csak n falvakban, 
de városunk külaő utcáiban la. Egészség, lábbeli 
kiméléaében bőven megtérülne a járdaköltaég. 

A falvakat,  annak minden egyea lakóját a 
közigazgatásnak réaaleteaebben kell Ismernie 
Hasztalan lakuk egy falsban  évtizedeken át, ha 
nemeaak a magánlakáiok, de még utcák 1B van-
nak a melyekbe aohaaem jártuk. A közvetlen 
tzpaaatalatat aemmlféle  hlvataloa érteafiltaég  nem 
pótolja. Egyik helyt aa épületek rozsa elhelye-
zéae, máa helyt aaok safik  ** célszerűtlen volta 
vonja magára a figyelmet  öreg, gondoaatlan ki-
aaaaott gyümölcsfák,  rozzzu> rakott kerítések egy-
mást érik. Iit la, ott la, üres, örökös nélküli tel-
kek a gyermekáldás hláayalBBkvesBÓIvére hívják 
fel  aa aa Iránt éraékkel bliók figyelmét.  Egy saóval 
a falu  lakéaaalval nem «lég oaak akkor foglal 

kőzni, amikor valamely hlvataloa vagy büaügy 
miatt idéaetet kapaak. fájó,  amikor aa elő-
haladáanak egy küaaégben oly aok alkalma kl-
nálkoalk, de aaek megnem látáaa, megnem éraéae 
miatt, tovább kell aaeavedale elhagyatottságában. 

A falvaknak  Igen aokkal tartoaunk, eaen 
tartoaáaok mielőbbi lerováaa aagy magyar nem-
aetl érdek. A leróván a fala  egyedeinek tüaetea 
megismerésével vessl keadetét. A nép egymáat 
elég Jól ismeri, do a veaetők legtöbb helyt csak 
meszziről. Udvarbejáráaokkal eaen aegltve lenne. 

Biőke Mihály. 

Magyar Asszonyok a nemzeti 
munka szolgálatában. 

A Magyar Asszonyok Nomaeti Baövetsúgének 
Caikaaenimarioa*caekefalvl  tagoaata f.  é. január 
2.-áa este tartotta gazdag éa feayeaea  átkerült 
müaoroa eateiyei. 

Programja: Megnyitó beaséd: tartotta Kon-
rád Kaimaue einoknó. Mjitatva a M*n*a ceijat, 
melynek eiea a legnagyonb magyar aasaony V. 
Horthy Miklósáé áii. (altorő őíJudzős ea iapt) 
Megamleaeaett a nagy emiekü Tormay Ctcii a 
Maaas alapítójáról, aat aaaal a céllal doigoaott, 
aogy őaasefogja  ea a aemaeú muka ssolgaiataba 
<uuwa a magyar assaoayokai.. abüaaken vallhat 
jus, bogy 22 ev alaii Bzeatmarion eB Caekefalva 
minden aauonya ee leánya minden teren kivette 
mtutajai nazaja ea vaiiaaa erdekeben." fejezte 
oe Konrád Kalmáué megnyitó beuedet. 

2. .Százéves jövendő mondó* Szavalta Bă-
lana Lajoaaa. — Ktakora dacara a taoaaaa elve-
zetett nyújtó azavmata tóbDaaoróz tapaot kapott. 

3. M^nnette, táncolták : Bíró Iboly éa Bar 
.ók Don, Qyorffy  Eadrene ea Láaar J«nő nene 
ataeretttk moiiett. Gazdag toalettjük ea bájoa lej-
testtk nagyban omeiiek az estély alkerét 

4. Szavalatok: Barlc Danez lelkéaa, Jánoay 
Bála ea M«ca Laza 6 vatamlni saját köitemenyel-
boi adott e,ó. Vaiaaatekos asavwatiál a közönség 
fesattti  figyelemmel  baigaita. 

5. .Szekely fonó"  Irta: Pongrác Vilmoa. 
Előadtak: MlklOa Anna, Salamon Katalin, S*ss 
Amália, György Brasebet, Mathe B. Vilma, K*-
reaaiea Anna, Latine Julianna, leanjok — Boga 
Bertalan, Bauai Laealo, Tukae Antal, Kiaaegb 
ljn&c, M.tiós András, B*ls Vnmoa ea Buda Jo-
aitbf  tegenyek. A heiyt znokaaalak terefereje  kö-
zön a po.garl iskoia ea jegyzői lakás építése, 
meg ha koamukaból la epttJ, felszínen  tartáaa 
helyénvaló do.og. 

A saékelyfonó  kösben egyik érdekes elő-
adó a két faln  öreg Juilanénlje, külön élmennyel 
gazdagította aa előadást, eredeti tevékeny tán-
cával. 

6. .Verbunkos' Táncolta: Lázár Jenő. 
Talpraesett tánca remélhetőleg többeket fog  von-
a«ni, hogy e régi táae újból feiujaljoa. 

7. „Billióm*. Előadták: Bodó Mihály éa 
Boda Vlimoi. Igazi zzlnezz tehetaég ment kárba 
nálak Illetve nála. 

a .Játékos tánc' Eőtdták: Konrád len, 
Biró Ibi, Kilmovaakl Sári, Tath Annaa, Gondoa 
Annus, György Irma, Bocskor Mannyi, Lázár Jenő, 
Márton Barnl, Gondoa Anti, Bartók Sándor éB 
Gaboaay Danea. A máaodlk kihívást la kivívták. 
A aenét aaolgálta Siekely György tanító jelölt. 
Választékos muzsikaiáza azep jövőt Igár neki. 

9. Boronklvüll táncot adott Ambrus Káro'y 
és Konrád Icu. Ambrus Károly még aa .Ügyet-
len Honved" cimtt bobósatot adta elő. A nép-
főiskola  e kitűnően táncoló legényének teljea 
elismerést éa köszönetet mondánk. 

As előadás minden egyea aaáma előtt kon 
ferált  Pongracz Vilmoa. Bzellemea tréfái  illetve 
valóaágal aok mindenben n valóaágot fedték. 
Konferáláaalt  a lövőben la aalvoBen vesBzük. 

Beaáró Baaaédet mondott Nagy Antal esperea. 
Aa eatély megrondeaéaében Bartók Sándorne 

éa Bíró Gaaáné fiókegyletl  nők fáradoatak  éB bla 
tealtották aa eatély alkerét 

Külön o helyen monduk köaaönetet Ambrus 
Irénkének ki a táncokat minden fáradaágot  ke-
rülve betanította. 

Több ilyea dleairetre méltó eatélyaek meg' 
tartáaa aemoaak mulattató, hanem tannlaágoa la, 
— méltó volt a Mtnaa nagyaágáboa. 

A tetaaéa ss-rlntl b f̂lietéa  dacára, két eail 
előadáa több mint 1000 p. bevételt hozott, mely 
aok egy réaaét már ol la jnttatták a hősi halot-
tak inát rtuén. 

Százezer szív sikolt. 
Dr. Venitk Kálmán a j könyve. 
Amíg eat a könyvet meg nem Irta, addig 

agy ismertük Nimotb  Kálmánt,  mint egy komor 
tankot, ahogyan ntat tör a hazatelepülőknek. Aat 
hittük, bogy BaimpatlkuB küzdelme végétért ak-
kor, amikor a hernyótalpak nyomában Bicakábn 
öaönlött a száműzött bukovinai aaékelyaég. Mikor 
aaonban kezünkbe veaszűk eat a varáaalatoaan 
aaép könyvet, akkor q] csodára ébredünk. A tank 
olyan tökéletes muuika-jitikki  váltoslk, mintha 
Gárdonyi  én Miktiátb  lelke költöaött volna 
belé. Bitran megnyilatkozó emberleaBége, őanin-
teaége, szinte forradalmi  éB mégaem roncsoló 
saóklmoodása, ragyogó nyelveaete teszik egyedül-
valóvá Németh  Kálmán  életvallomását 

Sailágjri  Ödön, a RádlóÉet főszerkesstője 
ugy nyllatkoaott erről a könyvről, bogy a leg-
csodálatosabb Írás, amit életében olvaaott Meg-
rlkkattn, degyógyltóan meg la kacagtatta. Dr. 
Ortutny  Qrula  p'dt» aat irta erről a könyvről, 
hogy általa Németh K Urnán a nemaet nagy ne-
velőjévé magaaodott. Bár ennek a verőfanyea 
Golgotának  olyan állomásai vannak, ahová máa 
halandó el nem juthat, szeraó mégae leu aehol 
fontoskodó.  Ellenkezőleg I . . . Kepea elhitetni aa 
olvasóval, hogy legnyBktörőbb magyarmentéaelt 
emberi kényszerűségből tette, mint amikor valaki 
Ijedtében kifesait  egy vaaa|tót, vagy kltapoa egy 
tűset. Mintha caak pajkos csíny teiésbőltasalgálta 
volna fagyialtos  kocsiját egyik moldvai faluból 
a másikba, álruhában, romáin csendőrök könött, 
akik faköpenyegből  leskelődtek, nehogy magyar 
missalonérlua betévedbeBSen a blokádolt, a ma-
gyar BBÓ után Bíró moldvai falakba. 

O'yan derűs bájjal éa saellemességgel Írja 
le útjait, mintha Stanleyt hallgatnánk. Aa 620 
oldalaB könyv, amelyről dr. Tamás József  aat 
állítja, hogy 26 év óta ea a legiaebb magyar 
könyv: közel 200 képpel, fzxymllével,  Márton 
Lajot feBtőmüvesa  fejléceivel  éa táblájával je-
lent meg P pp G4za ssabadkal nyomdájában. 
Megrendelhető 28 pengőért a aaerzőnél Bács-
Józseffalván,  valamint könyvkereskedőknél. öjzln-
tén Irigylem aaokat, akik még nem olvasták, 
mert élveaet és nagy gyönyörűség vár reájak. 

D' Andri  Károly 

dolgözik 

Csikmegye egészségügyi 
szövetségének munkája. 

Galk vármegye éa CsikBaereda egészségügyi 
uövetsége moat tartotta rendes évi kösgvülését 
Biró Ferenc föesperes-plébános,  Illetőleg Kolnm-
bán Jiasef  dr. felaőhásl  tag elnöklete alatt. 

Cslksaerrda egésaaégvédelml aaövetaégének 
köagyülésen Baopoa Albert dr. főtitkárt  jelenté-
siből kiderült, hogy aa egyesület Ziögödön és 
Cslkaaeredán napköalotthonokat éa bölcsődéket 
tartóit ÓB tart fenn,  gondoakodlk arról, hogy a 
nehéa körülmények köaött világra jövő caecae-
mőket megfelelő  kelengye várja. Legnagyobb 
eredménye a aaövetaégnek, bogy BallóJánoa dr. 
JáráBl tlsstiorvos, a Baövetség táraelnökéaek ve-
zetésével megBBorveate a Biékelyföldöa  egyedül 
álló lskolafogáaaatot,  amely olvan nagysaerfl  ered-
ménnyel doigoslk, bogy belügymlnlsnteri zegé-
yeséssel önáló egéssaégvédelml saerwé nőtte 
kl magát rövid egy eutendő alatt. 

B«Hó J'"oa dr. Ismertette, hogy ebben aa 
eaatendőben 261 tannlit réaaoaltettek fogkeae-
léabai. A gyermekek előuör vonakodtak folka-
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a rendelőt, de ma már Mmegeaea Jelent-
kezne' . Részletesen iamertette, bogy a rozsi fo-
gaknak nagy befolyások  van a saervbsetTe. A 
nyáron volt alkalma 1400 flatai  legényt megvizs-
gálni. Esek 80 saáaalekának roaaa volt a foga. 
Jellenaő, hegy a megvissgállak köaűi roaaa fo-
gasat mia» 8, tüdőbaj miatt pedig csak 2 legény 
volt alkalmatlan katonai aaolgálatra. Ea aat bi-
aonyitja, hogy nagy népbetegség a roaaa fogasat. 

Ballé dr. a továbbiak Borán bejelentette, 
hogy a gyermekek köaött sok a rövidlátó és más 
szembetegségben snenvedő gyermek. Másoknak 
ortopédorvosra van nsükaégük. AB egéssségvé-
delml szövetzég minden eBBtendőben ssakembe-
reket hoaet le ÓB akkor elvegeik a szükséges 
vlsBgálatokat. Arra törekszik tehát ea az intéz-
mény, hogy minden magyart orvoshoz, gyógyu-
láahoa segilsen. 

A vármegyei egészségügyi szövetség köz-
gyűlését Bíró Perene főesperee  vezette le. Oedai 
Jóasef  dr. vármegyei tísstt főorvos,  társelnök is-
mertette, hogy Cslkszentdomokoson asttlóotthont, 
Qyergyóremetén elemi iskolai bennlakást hozott 
tető alá a szövetség. A BBÖvetség minden faluba 
klterjeaatl működését. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Kovács 
Károly dr. főispánt  fővédnöknek  kérte f'l.  A vá-
lasstmány éa tlsatikar kiegéBaiieBe után Daradics 
Félix dr. javaaolta, bogy illetékesekben kússltsen 
feliratot  a szövetség, hogy miután a 184 ezer la-
kosú Csík vármegyének nincs megfelelő  kórháza, 
OyergyóBsentmiklóson és Csíkszeredán a lthstő 
legrövidebb Idő alatt ae idők követelményeinek 
minden tekintetben megfe'elókórhéaakat  épltsi nsk. 

— Hnlálonások. Január 6-án elhunyt vá-
rofcuakban,  98 évn korábnc, Voţel Józs?f.  Aa 
elhunytban Vogel Jakab ny.vármegyri fő&UatorvoB 
édesapját gyászosa. 

— Bocikor Imréaé szül. Péter Maria 88 
éves korában január hó 6-én meghalt Cilkesent-
mártonban. 

— ózv. Szopás Bílázsné rzRI. Zlld Rozália 
január hó 7-áa, 90 éves korában meghalt, Cdk-
Baeredában. Temetése január hó 9-éti délután fél 
8 órakor lesz. 

— Mlhálykó Józssfné  ssül. Jakab Z'niaánna 
74 éves korában, lanuár hé 7-én meghalt Calk-
BBÖgÖdÖD. 

— Hirdetés. A ctikFz< redai m. klr. mezfi-
gasdaBégl szakiskola gazdaságában í<ót herélt 
6 - 7 éves ió eladó. Érdaklődók forduljanak  köz-
vetlen az igazgatósághoz. 

— yiliamoshegesatd tanfolyam  vidé-
kiek saémára: A Magyar Műszaki Ssövetség 
kéthetes vlllamoBhegeesió tanfolyamot  rendes 
vidéki hallgatóság száméra. A tanfolyam  íáji-
kostatójai megkOidl a Szövetség oktatóműhelye, 
Bpegt VI., L<sat Furenc-ter 11. 

— Január 1-én mogsattnlk több posta-
bélyeg érvényessége, A postavesérlgasgatós ég 
közli, í.ú({y jsnutr l ével több régebbi kibocsátású 
postabélyeg érvényessége megszűnik, azok tsbét 
újévtől kezdve bérmfntehítíWe  több» mm hasz-
nálhatók feí  A megszűnő bélyegek a következőt: 
A Sr»nt Koronát ábráioé .S-cra Corona' kör-
Iratu 1, 2, 8 4. 6, 6 8 10, 12 éa 16 fl  léree, u 
Szent Istvánt ábraaoió 20 es 24fl';(m<,  a Patrona 
Hungáriáét áfcrázoó  26 4e 80 flliéres,  a Kor-
máoyzóbelvetfja  Ur hósi halálának emlékéra ki-
bocsátott 20 fl  léree, a Horlby Miklós Nomaeti 
R'pülőalcp támogatására BBOlgá ó 80 fllleraa,  to-
vábbá a HaázBzáaalékoB félárral  ugyan e célból 
kibocsátott 8. 12, 20 ás 30 fl  léres bélyegek. Mult 
év december végevei meggsüntek a következő bé-
lyegek árusítása, de meg junlus 80 lg esek a 
bélvegek ţ. forjtaiomban  felhasználhatók.  Az 1, 
3 8 12, 20, 40. 60 és 70 Altér névértéVű és 
1—8 fliiéres  felárral  kibocsá o.t hadlgoodozá-i 
bély;gíorozat. Ugyancsak junlus tágéig marad-
nak forgalomban  aa Idén karácsony előtt kiadott 
4, 20 éa 80 fl'lér  névértékű karácsonyi rajzú bé-
lyegek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Szen t László emlékév . 

Az uj eszt?ndőt a legnagyobb magyar had 
vezér ÓB a legnépsserübb magyar király, I. László 
fenköit  emlékének saenteii a magyar Uradalom. 
A világtörténelem eme legnagyobb világháborújá-
nak ötödik esztendejében a körülöttünk duló vár-
alvatarok közepette, Itt kelet ós nyugat, ésaak ÓB 
dél határmesgyéjén, Lásaló király, aa egykori 
hatalmas magyar badvesér legeudáshlrü és ctrdá-
latos alakja fogja  mindvégig befényeMtenl  minden 
banali lelkületét, hogy a reá v»ló emiékezessel 
az ő nagyszerű élete és politikája szolgáljon es 
alkalommal la, mint annyissor a magyar történe-
lem nehéfl  századaiban utmutatásni és biztatóul a 
nemzet nagy küsdeltnelhes. 

— A Vőrőskereaat Cslkesereda vároii 
válssatmánya — elegendő jelentkező esetér — 
egy házi betegápolási tanfolyamot  szándékozik 
rendezni, minél tömegesebb jelentkezést kér 
dr. Nagy Bánlné Csíkszereda Mlkó u. 7. 

— A keoskométl Ferenoeshás 300 ev es 
jubi leuma. Kecskemét városa 1944. évben ün-
nepli meg a 800 éves jubileumát anna'f,  hogy a 
Fete.ocea atyák megkezdték falai  köaött áidátos 
munkájukat. Erre az alfcaloirra  P. Károlyi B rcé1 

Ferences házfőnök  a kecskeméti rendház gazdag 
könyvtárában levő okiratok és feljegyzések  alap-
ján megírja a rendház 800 éves történetét. 

— Januá r első hetében aaj lot t le a 
koloaavári diákok saékoljrföldi  munka -
köaösségénak első vandorgyttléso. A Ko-
lozsvári Magyar Diákok Szövetsége még az őaa-
szel székelyföldi  munkaközösséget alakított ÓB 
es január 4, 6 4e 6-án rendezte meg első fonlOB 
megmozdulását a saékelyudvarhelyl vándorgyű-
lésen. A gyüléB munkatervének összeállításánál 
a rendesők azt a célt akarják elérni, hogy a 
rásatvevők a Siákelyföldrő'  asármazó magyar 
egyetemi és főiskolai  hallgatók a székolyBég 
kulturális lehetőséged ás gazdásági adottságéit 
vissgálják meg. A vándorgyűlés a székely hl 
vatástudat jegyében zajlott le. 

— Cstksiorodai oserkéaa táborozás. 
A CBitrsBeredai földmlveslskola  bavasaljl gazda 
sága 162 cserkészt látott vendégül faíd  közEtt 
as elmúlt hótea. A cserkó*s csapatokat az erdélyi 
cserkészkerfllct  szervezte táborLa, bogy elméleti 
és gyakorlati tar,jussal kéBBltse fel  a magyar 
jövőt sokrétű feladatára.  A táborban résztvettek 
Csík- Háromsaék Udmhely- Marostorda- Sillágy-
Blhar- Baatmár-megye. Ko'ozsvsr város, a ko 
loasvári ezvntem, és Sz^g^d csapatai. 

— Elkapták a lovak. Csáesár Ignác csik-
rákosl hadirokkantat súlyos scereccEátlenség érte. 
A féllábára  amputált hadirokkantat elkapták loval 
ÓB a száguldó állatok aa egyiV fordulóban  a 
saánat felborítottak.  Ciászár Ignácot sn'yoa ko 
ponya zuzódárokkal asállltották be a cslksneredal 
köskórhásbn, ahol gondos époláfba  vették. 

Folyó hó 7.-én pénteken délelőtt 11 óra körül 
Csíkszeredában ellopták  két  drótaző/ü  t'oxter-
rier fajkutyimat  Nyomra  vezető  illó  juta-
lomban rétzetüi.  A kutyák leirása: mindkét 
egy;ná<.hoz hasonló és itusebb növésű ku'ya 
erősen borzos. hosszú merev Bzőrü, a fehér 
alapszinen több i.pró folton  kívül négy nagyobb | 
fekete  oldal folttal,  mely a farkukra  is kiterjed,! 
de mindkettő farok  vége fehér.  Feltűnően hosszú, 
keskeny ft  jiik sárgás vörös, ugyan ilveo Bziniivik 
a fűltik  ifi  A bzuka kutya Arcai, a kon Dudki. 
>;ávrr> hi lgat. aLADICÖ mérnök, Cdilszered,1.1 

A csíkszeredai kir. járásbíróság, 
mint telekönyvi hatóság. 

4453—1943 tkvi szám 

Végzés. 

— A otikkarofalvi  köablrtokosaág vi-
haros köfgyüleze.  A ciikkarcfulvl  kózbirtokos-
eág viharom kaziyrtléBben foglakozott  a vezotőség 
munkásBágáva'. Ennek aorán komolyan felül-
vizsgálta » kökbirtokoBség egy^ezc-.iétiét. Megál 
iapilották, hogy a közvagyon gazdálkodása körül 
gyakran .érvényesültek a „regi erkö csök." I«y 
olyan nyug'ák kerül' ek napvilágra, umelynek 
nyomáa a kösgyüles megvonta bizalmát a ve-
zetósegiő'. 

— Honvédelmi montositea nem ad 
jogot .E" betttre. A Budapeott Közlőnv 1943. 
é^i dacartbir 24 i számában m ̂ jaleat 146 600— 
1943 K. K. M. Bzámu rendelet szerint honvéd-
ségi (honvedelmi minisaterlum, hadtebtpar.*eca-
nokság) mentesttéssol rendelkező gépjárművei 
részérő „B" megkülönböztető jelzést s rendőr 
hatúságoc n rendele; hatálybalépése utác (1943. 
dccuir.bor 24) n^m Kzo'gáltaibntn^k kl. A rinde-
le'- órt'íimtt'n! ."-zoV a g'p;ítri£bvít, sme!y..b ?z 
.B" megkiiíörib^fii'tő  jelaéai eridelll-e bc-nvé 
d«Iml meaiealti'a a^pjá? kspták rcc^. 1944 f  í'r 
28 a után ctakle a kore»kvdíísm ei közibkpdés-
üg'.i mblíztzr engadéiyérrl Tebatneb rtPrt a 
közúti forgalombaa.  Aa érdeke'tak erre vonat-
kozó kérelmüket 1944. január 20 lg a minisztf  r-
hez elóterjesstti»tift.  Falbélye^^att fo'ycmedvá-
nyukat az l!>eték^B g^pjármlSkerULeti rendőrhaió-
ságcál kell bnnyuítaniok vagy ot'.a postán nJá.Oo'.t 
levélben beküldtnlök, felemlítve  azokat az oko-
kat, amelyek n gépjármű további használtánál 
szükségesaé teszik. Fel kell sorolni továbbá a 
gépjármű adatait, nevezetesen : forgalmi  rendszá-
mát, gyártmányát, lypusát, első Uzembebciyezésé-
nek napját és csatoinl kell a bonvédolml mente 
sitést Igazoló okiratot eredvtlbun vagy hlteícs 
másolatban. A kérelvm beoyujiáF.ának elmulasz-
tása még nvva'i a lAjrköv<?tkesroénDyo> 1« jár, bogy 
a gépjármüvet 1944 évi februar  hó vegével ie 
kell áüitaci 

— Milyen legyen a magyar kiagasda? 
olmon, 2000. — pengő* tanú mány pilyízato 
hirdet a .Kisgutdaság' Nagy Fertnc m>*>í̂ sida 
«égi ssakiapja. A pályásat Bzerint 10—lö sípolt 
oldalon keli Írni sat a magyar kisgazda ti 
pní>, amelyik hantflasságbaD,  gazdái^odáni hala-
dásban, műveltségben felveszi  a vrrs&m-t Európa 
bármelyik nemzetének t'se^zdálávsl. Ki fű-
teni, hogy n u tehüt maga a ki^gszd^t, mit tebat 
a társada'om, vagy tz éliam aaért, hogy a msgyer 
kl«g»zd4 Európa '"eh^ladottabh földroive^j  • le-
gyen. Első dlj 1000 — pnngő, második d j 600 — 
pengő, hftrutd'fc  dlj 400 — pengő. Részletes fel-
tételek M ,Kl4gaidiBáeu mesőgnadaBégi Bzakl»p 
karácaonvl számában Klvácsáf  ára elküldi • kiadó 
hivata : Budrpsst, VI, Ntgymeaő a'co 61 az. 

Transsylvania B^nk R. T. kolozsvári bej, cég 
végrehajtatónak Guzrán Béla éB nej* szül. Szopós 
KII'. linrt végrehajtást Bieov. dók ellen 260 000 lei, 
illetve 8333 P. 33 fillér  tőke és járulékai erejéig 
indított veitrt'bnjtaBl ügyében a telekkönyvi h:ttó 
i. Ág a 2094—1943 tkvi s^mu visszárverégi hirdet-
ménny.l -lrardelt vis^ziarveréBnek 1944 ovi 
j anur r hó 31 napjan dalelőtt 8 órakor Csik-
ezer.t'amáH k-özBÓgházáoá!, Dr. Másbé László iigyv. 
ţpgy Dr Rábossy István ii?yvád, vagy helvetteiük 
LÖThejárásá^al foganatositHq»  vegett az 1881. LX 
tc. 154. §. M értelmében Miiiálba József  kir. bir. 
végrehajtót kiküldi. 

A telel-könvvi hAtóság az 1881. LX. t.-c. 163. 
§ -ának 4. hek-zdé^c. a.apján egyidejűleg Dr. Gui-
man György, Bocikor Erznébet. Biró M háiyGé 
szili. Ad m Borbála. ÖÍV. Biró Imrénó sz. Török 
T.-réü, Bij'.alhii Kt oly éa neje és Csikgyergyó és 
éB Kászonszék Tikarekpénztára Ismeretlenek ré-
szére ügygondnokul Dr. Z tkariáa Maoó c^ikszeredai 
üfryvédet  kirendeli, m rt az árverési hirdetmény 
nek részükre való kézbesítéséről a kifüggesztés-
től számított 30 nap »1att az a jelentés érk: zett 
be ismeretlenek. 

CsiaBzered», 1943. évi dectmjier hó 29 én. 
Saopo v Lajos s. k , kir ;b. alelnök. 

Kiadmány hiteléül: 
Mesei, irodatiszt. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ú r e s z t ( Q a t t e r t ) 
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11—1943. vght si&m. 
Árverezi hirdetmény, 

Dr. Mát hé László dgyvM Utal képviselt Kagle-
nyák ö i«n j»vira, — ellen 8000 P. — f.  tAke «8 tobb 
kOvotplAg ír jAralákul erejéig, Bmeooylbrn a kOvvteléS'a 
IdAkBzbeii rész'flt'  z^tés töitént, annak besz&mlt&aAval, 
a cs!ks;futmârtonl  k.r. i&rásbiróüif;  1942 évi P. 3401/2 
az. vépzésír.l filrendelt  kle'égltési véftrehajtás  íolyt&D 
végrehajtást szenvedA«ól 1943. évi janaár h6 2. oapjio 
lefoglalt  1U45 P. -- fillérre  bpnsQlt l>-KáséKokra a oalk-
azeutniártoDl klr járíablróaíg Pk t/1943 zz. véezésévnl 
az árverén elrandeltatvéo. annak aa 1908 éri XLI. t.-c. r 0 § -n alapién a kftvetkezó  mefţnevezmt:  Dr. Máthé 
Léazlé ügyvéd &ltal képviselt ffnfrleny&k  Ödön javéra 
8000 P. — (. 8 jár. további a foglalási  jegyzőkönyvből 
kl sem tüoo más loglaltatók Javára Is az árva-és meg-
tartását elrt n jelem, de osak arra az esetre, ha klelégi'égl 
ingák ma ls fennáll  és ha ellenUk halasztó hatálya Igény-
kereset folyamatban  nlnos. — végrehajtást szenvedő la-
kásán, Cslk'z^nt.gyergy kOzségbeo leendő megtartására 
határldőQl IBM évi január hó 16. napjának délelőtti 
11 rréj I tűzetik ki, amikor u bíróilag lefoglalt  Ingók 
n m 2 dn ab pállnkafőziOst,  1 vízszivattyú. 2 vlztartány. 
2 kis tartás?, I trlö: roata sth. a pgvéb ingóságokat a 
legtBkbet Igé'őnek, d« legalább n htu'sár '/« ad részéért, 
készpénzfizetés  mellett el lógom adni, még akkor ls, ha 
a bejelentő fél  • helyszínen nem jelenne meg, ha osak 
ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Oslkszentmárton, 1943 évi deoember hó 3-án. 
•ihálka Jóasef, 

klr blr. végrehajtó. 

Nyomatot; ózv. Váwár Lajoané könyvnyomdájában, Cglkai-iruda. 




