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Csak előre... 
Vége az évnek. Szokás i|yenkor viasza 

tekinteni. Arra, ami elmúlt, Megnyugvás tölti 
meg a lelket. De csak egy pillanatig. Azonnal 
helyébe lép a szorongás. Mert itt nincsen meg 
aliás. Az éiet tovább száguld. Éa ki tudja mit 
hoz a holnap. Az újév, amely a régire Követ-
kezik. 

Még is álljunk mpg egy pillanatra. Na 
sokáig. Qrre nincsen idő. A történelem rohsnó 
tempója ezt a fényűzést  nem engedi meg. 
Lemarad mindenki, aki nem érzi, hogy a 
szunnyadásnak nincsen ideje. 

E'.ért jól teszi minden megyar tedtvértlnk, 
ha az elmúlt esztendő szokásai szerint magába 
nez. Elkészíti a merlegét. Mit csinál', mit adott 
a köznek. 

Olyan a helyzet, hogy ma senkinek nincsen 
magán élete. Minden a közé Abban mindenki 
csak annyit ér, auiit a nemzete számára köz-
:evókenységevel használ. 

Ilyen szempontból tessék vissza tekinteni. 
Mi'yen volt kinek kinek ez a köztevékeny 
oldala. AíU'án nézzen körili átfogóbb  horizon-
tod Igyekezzék abból megállapítani, milyen 
volt a közösségi munka az e g é B Z magyar tár-
sadalomban. 

Próbálja vizsgálni a dolgokat ente'kedet-
tebb szellemben. Ne ragadjon nagyon földhöz 
vagy a flsetéái  osz.ályhcz. Mindenen feitli  lássa 
r, füzetünknek  hivatását e földdarabon,  amely-
nek megtartásáért annyi feladatot  kell vállalnia 
a ma magyarjának. 

Ebben az egy p e r e s szünetben, amit pi 
benni lehet, pillantsa át a saját lelkét mennyi 
hely maradt még abban, abból az összetartó, 
i-gjbekapasz'iodó, egymás.autalt testvéri szere-

• bői, amely a kisebbségi életünkben egymás 
• véhez kiépült. O yan e még a szive, hogy 

•gőggel, megértéssel nyújtja kezét minden 
••ii-gyar testvére felé.  Vagy ped'g elfelejtette 

en a történelmi megpróbáltatás huszonkét 
.'5 tanítását. 

Pihanaiok töredéke alatt egész életek 
lásat lehet végig cikázni. Sziiveszter-esti 

yar ne kerüld ki ezeket a köteező és 
•p1. gondolat vJlámzódásokat. Nagy hirtelen 

nen szátfuldj  keresztül, ami veled ós 
teddel 1918 óta mai napig történt. Kapd 

.r ól a hibákat, a mulasztásokat, a bűnöket 
ti. a bajokat megláttad, fogadj  egy jobb 

éíetr" 
yan életet, amely hittel hiszi, hogy egy 

csak egyefges  fegyelemben,  össze 
:han ós egy cjira való felkészültségében 

nagy. O'yan jövőt állíts magad elé, 
jen látod, hogy csak annak a társada 

van létjogosultsága, amelyben mindenki 
, an ismeri a helyét és kötelességét. Lát 
•ell, hogy a magasabbrendü hivatás a 

ól' a fizetési  osztályba való beskatulyá 
ieiégültségén felül  még követel egyebet 
visszatért magyar nem fejezte  be még 
magyar kötelességét, hogy a hat nem 

D hányadik osztályba bokszolta és könyö 
k e bele magát. Oh nem. Ezentúl még van 

-igy és súlyos kötelességek, amelyeket 
n öntudatos magyarnak világosan látni, 

;u és tudni kell, — Szilveszter estéjén, az 
u, be, az uj küzdelmekbe való lépésnek 
K • cöbén. 

Senki nem tudhatja mit hoz az uj év. D? 
mit hoihtt, ha az egy cselekvő, átütőképea, 

- ybiforrt  magyar társadalmat talál. 
A háború pillanatok alatt teremti a hely 

«eieket. Pol kell késiülni olyan rugalmas ma 

gyár társadalom megépítésére, amely éppen 
ugy tud alkalmazkodni a jóléthez mint a !e 
mondáshoz. 

Magyar tesívérem, neküntc a sors inkább 
a nehézségeket osztogatja. Készüljünk csak 
arra, hogy sok áldozatot kell hozmunk meg. 
És egy nemzet élete, jövője attól függ  mennyire 
tudja vállalni, átélni ezeket az áldozatokat. 

Álljunk tehát meg egy percre a magyar 
megjavu ásnak ezekkel a gondolataival. Ken-
dezzük magunkban a kötelességeket. Nézzünk 
befelé  lelkünk mélyéb*. Aüután törjünk előre 
hittel és akarással a boldogabb macyar jövő felé 

Dr. Pál Gábor nyilatkozata. 
Ai Erdélyi Párt csikmegyei intézőbizottsága dec. 15 én 

tartott írósón foglalkozott  »zon beszédemmel, melyeket a 
képviselőházban dec. 3 án és4 ón elmondottam — s D'. Osipak 
L*jos kanonok fögimn  tanár javaslatára szavazattöbbséggel 
hatá o * utót fogadott  e', melynek szövegét egész terjedelmé-
ben a .Qepsl«7entgyörg\ ön m- 'gjelor ő „Székely Nópu cimü lap 
elsőnek közölte. Min hogy a határoza részben »» va'óságnak 
meg n«m felelA  állításokat tar almáz, részben ped g a v«ló-
ságtól eeészen eltérő színezetben tünteti fel  beszédeimet, H 
lap szerkesztőségét helyre'gazitó nylatkozatoui közzétételére 
kértem, de kérés m >t még nem teljesítette 

A „Csiki L*pokM is sz említett ü!é«ről részletes iu*ó-
s'tást adott és a ha'ározHtot is teljes szövegében közöte 
Erre h zatk^zva ioggal kéth«tem, hogy adjon helyet az ón 
nyilatkozatomnak is, melyben a következőket tárom elő : 

A képviselőház deo. 3 ki éa 4 Ikl ü'éseiről hivatalosan 
kiadott országyülési naplók beszéd-irnet gyo-slrói jegyzések 
alapián szószerint tartalmazzák. Akit érdekel, an^ak elolvadás 
végett od-adhatom a naplót, me'yből meggyőződést szere,th *t 
a r n é z v e , hogy beszédem valóban tulment-e „a szükséges 
és haszros biráiat határain, e g y s részételben el:er>iltett és 
h°!yt álló-e", mirt a» ffojélyl  Párt nikm«pyei intéző-
bizottságának határozata hangoztatja Valótlan az, hogy én a 
ea ki közvéleményre hivatkoztam volna, harcin ellenkezőleg 
azzal a mondattal kezdettem beszédemet, hogy „s°nkire nem 
hivatkozom, csak a magara nevében beszélek" Abban a meg-
győződésben vagyok azouban, hogy azok, akik az rrazággvü-
leai naplót olvassák, más véli ményt fognak  alkotni, mint az 
Erdélyi Pá t oslkmegyel intézőbizottságának azon tagjai, akik 
a b*széd tartalmának Ismerete nélkül a határozat elfogadására 
szavt ztak. 

A határozat különösen „bántónak, igazságtalannak és 
károsnak" tartja tzi * hargnt. ahogy sz erdé'yi mat yirság 
régi vezetőiről nyilatkoztam. Ezt t*píntatl*rnak, ártalmasnak' 
egységbontónak és mérgezőnek nevezi — Beszédoinn k az a 
része, melv a 8 »kfé!e  jelzőre okol szolgáltatott, azoknak maga-
ta»tását tette szó á ak k román ara rin *latt kisebbségi éle-
tünk Qtolsó év«iben a „Román Nemzeti Újjászületés F-ontja"-
ban és rz 1939- évben alaknlt „Magyar Népközössóg"-ben 
Irányító szerepre vállalkoztak és akik a magyar önéizet fólre-
tételóvel mindegyre ott díszelegtek a román nemzeti f  ont 
egyenruhájában aa ellenünk aszitó rom n gyülekezetekben, 
akik soha nem menthető megalkuvást tanúsított.k — Az 
e>-re vonatkozó s kétségbevonhatatlan állításaimra felszisszen-
tek az Erdélyt Párt-nak azon kópvise'ő-tag a1 , akin am* maga-
tartás hivei vo tak és tkik nagyon szeretnének engem elha-
gattatnl, h-^gy ne kerüljön sor arra is, amU még nem inon-
dot'am el De amit a képviselőházban előtártam, a»ról dec 
4-ón nyilatkozott gróf  B thlen György országgyűlési képviselő 
is. rki romániai életünk alatt a magyarságnak 12 éven át 
választó't vezére volt és a képviselőbázbaT a következőket 
mondotta : 

„ .. 18 vagy 20 évig volt egy változatlan irányú ós 
szívósan kitartó (magyar) ellenállás pol'.tka mellyel rzeniben 
egy másik, de nagyon kisszámú megalkuvó, raagnt reálp<ll-
tikusnak nevező csoport állott, l - t volt a baj. M*rt én azt 
mondhatom —1 rzt h'sieni szerénytelenség nélkül — hogv 
valahogyan ngy lehet ez, a dolog, hogy a kellemetl-n. ugató 
és házőrző kutyát el kellett távolitari Es ez történt meg 
Sajnos a román kormánynak husz évig m"gkigérelt ékverést 
kísérlete végre sikerült de azort sikerült, mert magyar 
szövetsegeseket kaptak ehh z az okverasi kísérlethez 
Én állítom azt — tudjuk jól és vannak itt más-.k W, z»kik 
éltek idegen nralom alatt — hogy akkor az elnyomás o'yan 
erős volt, h gy nagyon sok mindent nem leh«tett, nem is 
lett volna okos megtenn', azonban m^g volt a hi tá-a annak, 
amedd'g akármilyen mértékű megalknvós vagy ped'g reál-
politika végy o po'tunizmus vagy nem tudom min«k nevezzük. 
mugeng«dţe azt, hogy valamit szabad tenni és meddig szabad 
elmenn', Éa á'litom, hogy — idő n nos annak dokumentálá-
s á n habár rendelkezésemre állanak a dokumentumok is — 
hogy jóval messzebb ment ez az asután funkoior.áio  (ma-
gyar) nepközönseg a- nál a hatarnál, ameddig bármilyen 
mérték »zerint is szabad lett vd<na elmenjen". 

Gróf  B-thlen Gyö gy nyilatkozata lég súlyos bírálat 
azoknak irányító sze epéről, kiknek román uralom alatt való 
magatartását a parlamentben szóvá tettem. Az hrdólyi Párt. 
csikmegyei intézőbizottsága őt ls egységbontónak ós az erdélyi 
lélek megmérgezőjének merné-e nevezni ? 

Dr. Csipak Lajos éveken át előttem és sokak előtt 
maga is sokszor tett elítélő kijelentéseket a túlságosan meg-
alkuvó magatartásokról és éppen ezéit meglepett, hogy ugyan-
azokból elism rő szavakkal emlékezett meg az Erdélyi Párt 
ez évi kolozsvári alaku'ó n»gygyülésén Még ez év február 
11-én kelt levelében is a 22 óv alatt v ló egyetértésünkre 
hivatkozott, mely levélben azt közölte velem, hogy a csiki 
közvélemény örömmel fogadná  képviselői behívását. 

A múltbeli maga-artásban az erdélyi képviselők kőzött 
mutatkozó ellentétek olyan eltérő á lásfoglalásokia  v zett k, 
melyek nem mozdították elő az igazi közérdekű célok meg-
valósítását. A köztisztviselői kinevezések ss állami jogosít . 

ványok adományozásának hibái jórészt erre vezethetők vissza. 
Az ellentétek nem múlnak el elhallgatás által és továbbra is 
bajt iJéznek elő Ezért maraitam ón pártonkívüli képviselő-
nek mult év dec. 14-iko után is, amikor az Erdélyi Párt meg-
alakítása elhatároztatott. Azóta kiléptek a pártból Kövér Gusz-
táv és gróf  Bethlen György képvise'ők is. 

Csíkszereda, 1941. december 26-án. 
Tisztelettel : 

Dr, Pál Gábor 
országgyűlési képviselő. 

Csíkszereda sportváros. 
Csíkszereda varos legutóbbi tanécsQiésén a sport-

telep vögleges mego'dísáoak kórdasevel foglalkozott. 
Minden várast palj-Ar előtt isuer>tes ngyanis, hogy a 
sporttelepnek kis«emeli mai teröiet ott a vármegyei 
virkórház Bsow'z Ml-iaşrÂb in nem fttlel  m g a célnak. 
U<y sz aitalaj, mint a t^rja'zkid >si lehatőség d:' ktiiö-
adiea a viros jivő'i li fejlődése  ezeapontjából sürgó-
sen más raegoidást kell találni 0 yan', amelyet mag-
iövet-j! eai-'£ a váróinak kitilaá jporlanyaga és ifju-
jig-isak nagyszerű aiarásai. 

líd a hinţot jn t-ttla kif  ij^zésre Dr. Karsay 
Síidar tűrvén/sz <ki ülnök, tajéct'ag a kepvise!ő'.es-
liilet n óhbi tilóaebtín. Ei az amher, akt igazin meg-
bdCSÖini va'ó líozisvék -nység^vei, pontosi-á^ával annyi 
-Udratettel igyek^z'k m>gfrtssitenl  eltuaynlt egyeniileti 
hetünket és köt^lessJgeiaket, ezen elkatmat ls fel-
bi^zná'ta arr->, hogy rámutasson a lennivalóinkra. 
S 6 p 'dig egy sporttelep aronnalt kiépítése. Elragad-
tatással baszflt  Sáárd József  mérnöknek már korábbi 
•ervaról amely nagyzzarii meglátásával erre a célra a 
Suta fdoyó  éB elótte fakvő  Kivesdotnb közötti területet 
tzarja kiképezni. Az elgondolás szerint eẑ n az ideális 
f  «kvesil, lavecős, gyöayörli környeze'ben kell c«opor-
t04itani minden sportága <k a milvelést helyet. A Sz-ct-
'ó'ek fíU  vie^tó u ról latírve a Sut >f-;nyő  felé,  mind-
jári a ki'is do in elótt nyerne eibílvez^st a fulbal 
••»r. olyan formán,  Initv a kövas o'dalt li'őaelyek-
kel ampb'.tsatrumszertlan kiképeznék, mig azzal szem-
bin épitenák :» f)d-)'.t  aéíőí^rat. A 8u a pttai mentá-
091 a feóvesdotnb  d jli o da'áa építenék meg a diák-
•íillót, előtte egy auii medarcíve1, tenoiszpályákkal, 

ugyanitt helyezank el a jégpályát is. 
E«y: zóval ebben a szépséges környezetben épülne 

f  -i a ml va'óságoj sportnáro-u sir. Eryelőra ezen a 
h«iyen fcásjen  áll a siu<rós4nc és tunstabaz, amelyről 
'A'juk, hogy elíőr^ndilen bevált. Nincsen massze a 
vá .58 kdspon»jitól. Est tovább építve egy pár percnyi 
lávo'sájtr* a várostól fenyvael  kezött találjak raeg 
a sportok müvalöŝ nek tastat-leiket üdítő lehetőségeit 
a jövőre. 

M ndeaklra rábízzak, aM a hc-lyzottel ismerős, 
rögzt's-» lalkfeb'n  ás barátkozíoa ezzel a goodo-
istal. Kőolaja el ezeket a sporttelep'Fet ott a Sata 
előtti raiQek frt'tyv̂ g  illatábao, aca'OS levesőjeben, 
ra+dAr c ics^rg^sáben. V n̂ a enaál id»álisabb ho'vünk 
Krra a c Ír-». N) féijiink  mér egyszer aieiimozduinl 
•>bből a m ti fukváslíakbői,  aĥ ^ eammlre niacsen meg-
f,-!j'ő  be'>ün:r, LandHijün* c»ak ki ebbői az évszáza-
dos posványból. Csak Fgy kicsit azon LZ egy p»rc?H 
darab o da on kusssuni fel  és ott liaáiva kínálja ma-
';át a ie<{Ciodálfitoaabb  viiág, mieden sport BB termé-
sziibará» izáTî re. Sióljunk-a arról, hogy keresve ae 

bet joiib helyet t » á ni a vitorlázó r-̂ pülég Ezim&ra, 
mint ezek a riorcbodtlak. Már p>dig ifiuságanknak 
r p'jlósre való nevelése a jivő eltő feladata. 

Stása Q >rő po'gármester isoiartetle a tanácsülés 
további fo'yatcán,  hogy a factiekb«n  ismertetett tervek 
nem tartoanak xz álmok kSaé. — Közelebbről éppen 
arról van FZÓ, hogy várják az ország legfőbb  sport-
irányitó szervének látogatását. Szándékok az, hogy 
bematatják a terepet, a helyzetet, ismertetik azokat 
az elképzeléseket, amely°kben mieden megvan arra, 
bogy iit a Sutafenyő  ós Nigysomlyó övazte panorá-
mában ép'tsak ki az országnak egyik legérdekesebb, 
legelevenebb sportközpontját. 

Mi bízvást biszünk abban, hogv 8z Idegen sze-
mek azonnal felismerik  a Suta környekében i'yen célra 
Haálkozó adottságokét, amelyeket egy kis áldozattal, 
ttulinrával az idegenforgalom  központjává lehet vará-
zsolni. 

A fármegyc  ós város vezetőségének mindent el 
: kell követoip, hogy rzsk a tervek mtnál hitmarább 
megvalésu'j',r',k. 

— MARTON  FERENC  ELETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy tzékely  kep'ömüvész  megrázóan küzdel-
met élete.  — 55 színes  és mélynyomásu képpel.  — 
Ara 5 Peagó. Megrendelhető  a Vákár  könyv  keres-
kedésben. 
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tudja milyen l»aa; aa <t: kerdermagoi srlnű, sárga lábu, 
nagy testű, cslklasnn edaett szorgalmas jó anya. Amint 
aa angolok csaknem mladeo 10 évben a nyakunkba 
tudták riznl a „világ legjobb* lyukját langran, orplng-
toe, legborn, rotelaland, atb. neveken, ml la legalább 
egysaer tndjunk meglepni aa érdekelteket, egy oly 
ttuVkal, ami ily méretekben aahol nincs a világon. 
Ebhez azonban Csíkban minden tyúknak egyformának 
«eli legyen. Vas aalgorral meg kell akadályom!, hogy 
aa egyformaaágra  való törekvést valaki megsavarja, 
akár boirá nem ' rtésból, vsgy amint legtíbbsaSr tör-
ténnl aaokott nyegle bőcaköd-iebő;. 

Szőke  Mihály. 

Magyar csillagok! 
A magyar történelem egén SOK olyan csillag ragyog, 

amelynek Bem nevét, aem jelentőségét nem ismerjük eléggé. 
Pedig e7.sk sokszor ntat mutatnának Bakiink a mai és jövő 
életünk kialakításiban. 

Egyik ilyen fénylő,  ragyogó csillagunk Fráter (iyürgy. 
Abban az időben, amikor élt (1482—1561) 0 volt a szét-
hullott magyarság összetartó, összehangoló ereje. 

1520-ban vagyunk. Nabéz idők járnak Magyarországuu. 
Országunkban széthúzás, pártoskodás. A török az alkalmat 
kihasználja és Mohácsnál hadseregünket teljesen megsemmi-
síti. Nemzetünk kit pártra szakadt, két királyt vilaazt. A 
tflnemesek  Habsburg Ferdinándot, a köznemesek Zápolyai 
János erdélyi vajdát. A két király harcban áll egymással 
E küzdelemben ZApolyai János Frátert maga mellé ve->zi, 
tanácsosává, kincstsrtójává teszi. 

Most kezdődik lelki értékeinek laibavetése. Szerén,, 
szerzetesi megjelenése ellenére is A Zápolyai Mihály udva-
rában a legnélkülőzhetKtlenebb ember, AZ  ellenségeskedő 
magyar királyokat megbróbáija kibékíteni. Mindkét pártnak 
barát ja, előtte csak egy «él ltbsg; st részekre ezakadt 
Magyarország egyesítése. E szörnyű testvérharcban niiuden 
fáradozása,  imádsága hiábavalóuak bizonyul. F«rdináüd a 
németet , Záp lyai a törököt hívja segítségül. Közben Zá-
polyai megh'l. Még halála elfltt  volt annyi lelki ereje, bogy 
fia,  János Zsigmond nevelését és országa kormányzását 
Fráterre bízza. 

Amig a török Közép Magyarországot sanyargatja és 
tisztogatja, eddig Fráter György Erdélyt kiilön álló álUminil 
szervezte, hogy igy a törököt Wbszaiz'iiithaasa ku a most 
már S részre a'.akadt Magyarországot ismét Kg i'sithesst. 
Ez eg esítéw óráját várva várta. Ferdinánddal többszőr 
egyezséget kötött. Mikor azonban segítésre került volna a 
sor, attól elég katonát sohasem kapott. Igy gyanússá vált 
a törökök elótt, másrészt mivel a gyenge megs"gitéH miatt 

törökökkel sem szakíthatott végleg, nem hittek" neki 
Ferdinánd király vezérei sem és 1651. december 17-én meg-
ölették a nagy embert. Az alvinoi kastélyban tartózkodott, 
reggel korén kelt és breviáriumából imádkozott bazája egy-
ségéért. De imádaÁg b̂ fejeeéwe  utiin hajnali misére rórátéra 
indult és ebben a pillanatban érte a gyilkos szerszám. Töb-
bet már nrm tudott könyörögni az L'r oltára elótt azért, 
hogy az égi magasság békével én szeretettel harmatozza be 
a földön  élő magyarokat. 

Az egyszerű pálos baiát ekkor már BI éves, bíboros 
és esztergomi érsek volt. Ez a nemesen érző magyar szív 
többet nem doboghatott és dolgozhatott a jövönkért, mort 
mögötte a szörnyű széthúzás, testvérharc rettenetes bűne. 

Hs élete célját: az összes magyarok egyesítését és 
a ném»t uralom alóli tels?.abaditását — nem is valósíthatta 
meg, da annyit mindenesetre elért, hogy Erdélynek sz fi 
áldásos munkája révén az ekkori magyarságnak valóságos 
menedékvára volt, ahol meglartbattta nyelvét, műveltségét 
és szokásait. 

Amit kortársai rem értettek meg éa nem méltányoltak, 
. _ »at neküuk kell egyetértésünk> el jóvátennünk. Ne szBvak-

a B BoV nem találják oly könnyen, mint a fehir,  sárga, bal, hanem cselekedetünkkel szolgáltassunk igazat e minden 
sőt fisíueseket.  Ezen kívül ZOk behozott ld-ţenfftjtn  elismerésünhet megérdemlő s értiink imádkozó és dolgozó 
iiu'íOí közli: nálunk jól bevá'í az u. n. P.lmu'h, amely államtéifiunknak, 
Bzin«éc fendnmag  szInB, nagv tes'B, barrahi-ju tojás- = ™ = ^ = = — — = = — = = — 
ea! (•« kereskedelmileg előnyős) jól k e l t e z h e t ő . Megalakult a csikvármegvei 

Mi moat mí-r a tesndő? A vármegye egyik szólén , „ ,, , 
meg kell keidül ás oly m-rtíkben, amint rendalkezá- Állattenyésztő Hjgyesíilet, 
s ü b ^ vaea-k tisztavr'rb P,iau kl kakasok a. Ö»?Z-B A csikvármegvei Állattenyésztő Egveslilet folyó  hó 
kataaekat il k,l> CW* el, Uíy_hogy egy faluban  nejui-én va-árn.,, tartótra alaku'ó" közgyűlését ftikmeredAn  a 

vármegyeháza közgyűlési termében. 

Csikvánneofi  baromfi  tenyésztésének: irányvonala-
A baromfiikból  ÓB eaek termékeiből: tejáabil, 

toll ból nagyobb az oraaág vám-bevétele, mint pl. a 
szarvasmarhából vagy sertésből. 

A barotnfltenyéaatéa  rendkívüli fontoaaágát  aa 
állam már rég felismerte,  eaért nem riad vlaaaa a 
legnagyobb áldozatoktól aem. Csíkban la eljött annak 
aa idejs, hogy a baromfltonyéaatéa  kérdésével komolyan 
foglalkozzunk. 

A baromfitenyésztéshez  aránylag nagy tőke rtm 
kell, mégla a barotrfltonyíBZtés  terjedelmet azQk hatá-
rok közt látjuk minden gazdaságban, amit könnyen 
megér*, az, aki a barou fi  ic-Byészléssel gyakorlatilag Is 
foglalkozott. 

A gyakorlati tapanitalat rég szentesítette eat a 
ssabá'yt, bogy a baromfi  csak ott fizeti  kl magát, ahol 
eleségének legalább felét  önmaga keresheti meg. Étért 
mc-djái: a gyakorlati gazdák, bogy egy eke után elég 
9 tyúk meg egy kakas, vagy egy hold után télen 
egy tyuVnál többet ne tarta. Ahol a baromfi  állandóan 
zsákból va'ó etetésro van kényszerítve vagy ahol a 
baroaifUk  mell* 10 cn cselédeket fce'l  tsrtsnl, aa a 
baromfi;enyésg;éa  .a Bemminél la roaczabb, mert a baazon 
hi'.yett n'jpról-nspri kar*, jelent É i stmmik'ppea r.em 
tudok elképzelni egy gazdaségi Intérményt ugy, hogy 
ar veszsrségeol záru'jon Ea csak ae oktaió Irányn 
kî cTletezTzekn il engedhető meg. Akár ir.lUen pompás 
Is legyen ez külsőleg, tkír milyen kápráztató remé-
n y í í k l is igyekeznek kárpótold a veszirségeket, a 
csiki gazdát soha n*m lehet meggyőzni srról, hogy jó 
legyon valami, ahol a kladáa nagyobb, mint a bevétel 
s ebben igazuk ls van. 

Trázyatt>!ep, pázsitos udvar, logy9n meleget oju'tó 
nagy él'atnk Istálirjn. boaszu tsvasz éz nyár a bog*r 
világ f  jiőáés'bt z, sok rosta alj. a gondoz háziasszony 
munkája hevítve a tu ajdon lud*t>ó', csak aaok a té-
nve*ők a melyek a baromfi  tenyósztéa aOerét előre 
biztosi ják. 

Eat többé-kevésbé megtaláljuk aa öná'ló ca:k> 
gazdaságokban és ezen méretoken belül megy ta a 
baromfitenyésütés. 

Da ml lenne e»y modsrn nagy baromfltenvésztő 
ts'rppel, abol a fenti  ténvezőket aigjbi-n n«m talál-
hatjuk meg? 60 Pengőd fival  fűteni  a b'roirfl  ólokst 
2—3 hasi 50-100 Pennős aiba'mvrottr.kat tartani 
mindJO eleséget kész pénzzel vá-árolri, honnan térül 
ez m*g, amikor a tyúk akár meddig ls tartjuk, csak 
tyúk marad, ha »!sduak 1000 drh tyu-o» évenként 
mog a sien.'lvzat flz-tése  sem kerül kl. Eaek erek az 
okok, amik m'stt t baromfit'nyésatéB  Bókkal fejlettebb, 
kedvezőbb vUzoryok kc'zt let 6 vidékeken la caak eddig 
a mér ékig Urjed, a meddig » gondos házlaaazonyoV 
ka.-j j elér. A baromfi  tenyésztés, mint a gazdaságok 
m^iékágs, mint egy klegye-jl'.tő -ré^ze életképes. 

EJ azonb&o uem azt jvl- nti, hogy Csíkban a ba-
ron, fl  ienv«l'sztés .'ejleaztéaévei nem kell foglalkozni. 
Sóil De uzigorusn síámolnonk kell a lehetőségekkel. 

Citkban, de a többi eaókely vármegyében aa a 
legnagyobb biba, bogy tyúkjaink egyenetlen Bzlnüek. 
kiBtPBtüek. Kiy udvaron 3—4 féle  izlot Ír iátmk, a 
ldí,nagyobb ösaze-vissaa való keraaatezések mellett. 
Eziel szemben elég jó tojók, jó aayáV, szorgalmasak, 
It ei-̂ s hu utk, ugy hogv érdemesek tltenvésztéir». 
N: k .pL-odjuit. hanem tűzzük kl a cil», a felé  hatá-
roEo:t Ivekkel li»ladju"k. A munka nem n<h>z, d» 
xltariáat, komuly érdatiőd.st követel Tinyésataük ki 
aa egész vármegyében az n n. .C iki tyúkot* kender-
mjgo? bslnhen. 

E.t a átint aa asszonyok h szeretik, ezenkívül 
megvan sz előnye, hogy a föld  azlnébez krzal á 1 és 

Az egyeBÜlet célja a meglevő állatállományból kivá-
lasztani a fajtatiszta,  jobb külemü és termelő képességű 
állatokat 8 ezzel elősegiteni a minőségi illattenyósztóat 

E óéiból Bzámontart.a az állatok tenyósztóai óa terme 
lési eredményeit. 

A kisgazdákat okszerű állattenyésztési, takarmányozási 
és növendék-állatnevelési tanácsokkal látia el. 

Mult hét 
B&rdossy LUzló miniszterelnök a képviselőház 

keddi üi)-éa ba^olentette, hog»' a háromhata'ml egye-
miny szsiumében, a< Amerikát Etyesüll Államok, 
mátfalól  a Njm-tölrodilom, O aaiország ós Japán kö-
zölt baköveueziu htborus állapota- M igy Írországgal 
szemben la feni-i'lóaak  tekinti. A miniszterelnök be-
leientíaét a képviselők ntgy lelke isdiaael vették tudo-
másul. 

A képvUelőháabsn ugyan^z-jn alkalommal ba-
terjaBztettók a Dólvid ik vis-ztteriaerdl saóló törvény-
javisi.t'.ot. a uiigyír mla sztoralaik bjsaédsben kije-
lentette, hagy csak ae Igazság és jog-rejs győz Nem 
(ehet orizágréazaket es aaok nép-it erőszakkal elválasa-
uni. Kószoaiotte a visszatért ddlvld-tkl magyarokat, 
•tajy ívicoí it íi  BO láozat. Nigy s* -ratettel emiéke-
zett m*g a Bd^o/iaáoól hnatgi -.pltelt székelyekről. 

A mult háborús hét a japán haderő nagyszerű 
tdljnsltm tnyvlt tárták a vi ag ele Biljzkeaéggeí tölthet 
e! z'dlöoö8:n miak<3( magysroüt ennek a rozon nepnek 
n i - ; y e a v teaaége. Japán minden fia  tudja, hogy 
aaői a biiorutol jövő soraa ffi'g.  Ezárt kész mlodon 
ad?zi:ra Katonái „416 torpidlV-ra tt'nek, halálra 
k-tezün vállalóik mlndett. El egy népnek ea a nagy-
sâ rU h-tdl-rdnye olyen Uteaekri mért mindjárt elsó 
alpokban az yl̂  nt 'í,r", hogy sz példanelküi való. — 
\ japánok jol tudják, hogy a hátoru, amit elkezdtek 
mm lesz könnyű, anm róeid. Ds ea mind nem ssámlt. 
MIadja japan hisz abban, hogy azt m^g kell nyerni. 
É> ei>y iiyn nép csnk győzhet. A j»ptn sikerek át-
ütő '.-rrjürtt. Hibo.'ujuV Gt-h-iz m<rt ór;áal távolságo-
tO'i ked megvívni. Aa elkő het atan már a legkomolyabb 
V íBzt-delem'M ju o.tak a kulcsbelyieieket jelentő angol 
támaszpontok. A j páioV sok h-tyen partra szállottak. 
Ttm^ddsul! lendületi- a .' alakkal Niazlgeten sz ango-
ol vliágb rodclmi helyzetét jalenvő Singaporét la ető-
<en ví-sz-lveítrtti. A japtn orsa.ig«yilleaen bejelentet; 
elaő uredmenyek óriási ^Uerjket szögeitek le, amelye-
kei az ellens-'g ls ellamt-rt. 

U< m-ktor, amikor a japánok élet-halál küadelme 
m-glndut TíVíii-oitiet, ntm siűnetel a bare a többi 
narcierek-n sem. 0*3Biorcz«gban ál óh ticra kényzaerl-
tM(t az Időjárás, visront Afritabao  színién kemény 
tilidíleu dal, amelyeth-n u tengriy csapatok hatal-
mas te<z eségeket okoznak az elleoBégnek. 

A htriuadik hiboras karácsooybrt l^p:ttnk. Mlcdea 
liiugyHT leikébtn viláKO'aa el, hogy ezt a háborút rá-
kénysz ̂ rlt̂ tt̂ k nvek, h t ii b mu t h&bo u győielmében 
kéjelegtek. A migy^r fnliam  das is aneai köszönhető, 
hogy f.'gyverbsa  n>uhatu,i'. — A báboru áldozatot 
kbv-tel. Nekünk magyaromat is vá>lalnl keli abból a 
reán!: <*eő részt. Eild.-u c m panaszkodhatunk. Vérben 
As asenvedísb'3 IB a iegVevesebbxt adtuk, Bízzunk 
Istenbnn tovíbbra Is. De bízzunk macáikban. A szö-
vetséges h-t<jm*k nagy kii-d^k -'p-'aa'gető , öntuds'.á-
ból merliBj jt hitet a győzrilrmh z 

Legutóbbi hírek  szerint  a japánok elfoglalták 
Honkorgot,  nwely Sinpapur  után a legerősebbem 
kiépített  i-Dgol kcrooagv  f>rmat  A japan hadműve-
letek  a Tsrol  keleten  fel  ártó hatatlanul  folynak 
s közvetlenül  veszélyeztetik  Singipurt  is, amely-
nek közeli  elveez'ésével  sz»moln*k.  . 

A kerictonyi  ünnepek alatt  Ribbentrop német 
birodalmi  kü őgvminiszter  nyilatkozatában  kije-
lentet'e,  hogv Németország  és szövetségesei  aiiá-
borut pératlan  hősiességgel  folytatják  a végsó 
győzelemig. 

>i 
Uíysa ir.sB c--ak P 'tcu htatar. Nem tartom célszerű-
nik a k'j.önféle  fajták  kiirtását, meg kevésbé i,s  ösnze 
vls'za való tioaatáat ezanaBzát attlvakban. 

Hogy amoiera bsromfielep  éj tal kitűzött célt 1B 
elérjük, ho-y f'j'.lazta  baromfiakat  i ' elegendő szémbeo 
kapjunk, erre jivas'a'om kövat^ező. M'rd°n ejyea fa-
luban ta'álható o'y ügy .s asszony, a>l a baromfltenyész-
téa.íel eddig is szívesen fog'alkoiott  és ahcl a baromfi 
tenyésztéshez 4zük*ég> a előfeltételek,  ha nem Is volná 
nak még meg, könnyen előállíthatók, pl. aa Istálló át-
alakítással. 

Az Ily ageaonyckat faluról  fa'ura  kl kell választani 
aaekcek cserébe kell 'IsztavérO Ptlmuth kakasokat ii 
tyúkokat adni, akik kötelezik maguVat, hogy a kapott 
alka'mas calrtékat elf  dják l'ló áron ásnak, eki ezt tz 
tigy-t lráayitja Igy aa egész vármegyében egy nag< 
modera haromfitsíep  halyett lesz, a ml vlszooyunkhor 
illő p1. 50 kisebb t^ryiseet. ahol évenklet könnyet 
hozvá jutb.ttUQ^ 2500 drb cslrl-éhna. V«gy ha több kel 
falunként  csinálhatjuk eat 2—3 asszonnyal ls. Aa ered-
mény Igy sokkal biztosabb, olcsóbb éa oktató hatáBr 
Is más, mert nem uradalmakban tömött pénzea tárcák-
hoz van méret'ave, hanem a mi egyszerű szerény cBitrt 
viszonyainkhoz. 

Modero, nagy baromfitelep  caak ugy engedhető 
meg, ha akad valaki, aki aat e jövedelméből vállalja 
fenntartani.  Brre azt hiszem vállalkoaó nem leaa. 

Ha a fenntlek  aaerlnt járnak el, néhány év mnlve 
elérjük, hogyha valaki tőlbk rendel egy .Caiki tynkat' 

A köxgyülésen melyen Ur. László DezsO fóispén  elnö-
költ közel 200 főnyi  ellenőrizteti! gazda, illetőleg érdeklAdfi 
j dent meg. 

Az Egyesület jelenleg 20 községben 1100 drb kisgazda 
tehenet tart ellenőrzés alatt. 

Az alakuló közgyűlés egyhangúlag mond tta ki az 
Egyesületté alakulást, eltogadta az alapszabályokat éB az 
1942 évre vonatkozó költségvetést. 

Az alaknló gyül's megválasztotta az egyesület tiszti-
karát. Elnök lett Anghi István földbirtokos,  orBiággi ülési 
képviselő, társelnök I)r. LUaló Dezső főispán,  alelnökök Dr. 
Ábrahám Jézsef  alispán, Bosin Imre vármegyét m. kir 
gazdasági felUgtelö,  Gaál Sándor EMGE. kirendeltségve-
zető, ügyvezető igazgató Madár István m. kir. gazdasági 
felügyeló. 

Megválasztották ez°nkiviil az igazgatóválasztmányt, 
számvizsgáló bizottságot, szarvasmarha—juh—sertés—juh-
tenj észlési szakosztályokat éa pénztári ellenőrt. 

A közgyűlésen a Földmivelésügyi Minisztériumot, az 
F. F. Erdélyi Kirendeltségét Mondok Sándor m. kir. gazda-
sági felügyelő  képviselte. 

A megjelent tagok nagy órdeklődéaael hallgatták Anghi 
István elnökneV ez egyesület jövőbeli feladatait  vázoló szék-
foglalóját  éa Mondok Sánddr m. kir. gazdaaági felügyelő 
lelkes üdvözlő azavait. 

A gyűlésen több gazda felszólalt  időszerű illattenyész-
téai, rét- és legelögazdaaégi kórdóaekben. 

Útban az ég felé. 
X L 

3B. Ked veno életelvem: mindent Istenért. 
H i M n Hídfőbb  célja élet löknek, ebből termé-

sseieseo csnk sz tövn'.teebetlk, hogy állandóan ez-
tartBuk szem e őtt, Ínyei-ezrünk mindig vele lenni le 
lekbeo s mind-n ténykedéaünkkel a kspcBolatot fenn 
tarisul:: AVIt szere űuk, akiért élünk-bi'uik, annak 
kedvében tárunk s mlrden vágyunk, folyton  mellett-
ioncl, m -rarlat. Uhdeot érte tessünk, mindenben kegy 
keressük. V l>hogy --zt az állandó készBéget éa Igy 
kezetet elvvé alakltjuk, melytől eltérni egy pillanat! 
•em akarunk. 

A világ m'.odsn kincséért aem bántanék mc;; 
Keltünkben fektünkben,  (rackánk kcat, mikor jó falai-
eBaünk, akt or ls r?á gondo'uak, hátha 6 IB Ide gor.d 
igy lelkünk találkoznék. M g álmunkban la öt látjuk 
mert egésa nnpoa át vel» foglalkoiuik.  Ei nem Is nr 
bei máak«p lfoat  viBSzát dolog lenne, ha valakit ni 
gyon szeretünk hangoztatjuk, hegy mindent érte tessllcl. 
s még B?m gondolunk r-*a s magunkat toljuk e'őtérb-
Hambug a hazugság a saavnok, mert tettel kell kimu-
tatni megvalósítani elveinket. Egy édesanya teljesen 
megfeledkezik  önmagáról a mlndefe  teltével gyermekei 
nek é', őket óhaj'ja boldogítani, nekik Ezrrszni örönast. 
Mégis mit lá'unk és tapasztalunk? L >gtöbb embernek 
nem jut eszébe, hogy kl teremtette a ml a c tlja; nem 
latén kedvében jár, hanem magát a érdekelt helyeit 
i'őre. Milyen oktalanul cselekszik aa, kinek alantej 
életeivel vannak, kl megelégaalk zaial, hogy enni, Inni, 
aludni jól tud, aripei öltözköd k a neki a többi mel-
léket. aiekről aaent Pál aaemoruan ogy emlekealk meg: 
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.kiknek Istenök » has*. É'etelvök, bogy jól, flottu' 
aljünk, ea a kérdések kérdése, a más egyebek nex 
fontosak. 

Lavalliere Éva életekül aat tűzte ki maga elé: 
ha mér Iiten enĝ m önmagáért teremtelt, akkor tn 
Uten4rt taezek mindent. Gróf  Stolberg híres, némei 
nsgy írato tt U3 bölcsen hirdette: .Minden hiu->ég. nir.i 
nak nem Isler ae alapja és cé'ja". Aztrt minden éltt 
megmozdu á-bar. kereste I tennél a kapcsolatot s rá 
vonatkoztatott mind-nt. Szent Pil szerint vá'totta velórs: 
.A'sár esztek, akár IPZIOV, vagy skárm' mást c»«'>'krsí-
tak, mindent Itten dicőságara tegvetak." CNak igy 
loh.'t ab'get tenni Krlaz.us tanácsinak : B8ífikség  min 
dig imvdkoiri és folia  mr-g ti'ni szűnni.* SuBnet nél-
kül u;y vagyunk képesek Imádkozni, ha minden tet 
tün'-zet IsiPDnek ajánljuk, mindent Istenért v^gzilnk. 
R'gií--1 mikor felébredünk,  azonnal felindítjuk  a jó 
szsnléíOt: „A mai r">pon hérmit gondolok, beszelek, 
cselekszem, mind n É-ted, U am Istenem a te nagyobb 
dicsőségedre «karom tn°3tepri.' Ezrei a laffkBuönsé 
gesohb te»rdő; le m^g'z^atel m s imévá varázsolom. 
Eves, lvá=, alvás, A:'at; funtció,  de ha I itenért testiem, 
előtte egy fobasszal:  .Érted Is'enem" N-ki felajánlom, 
már nemcsak a iesttmopk. d * a lelkemnek iş barmára 
tettem. A közönséges munka uzy, m'nt a e?elet»i 
fogialkoiés  fára  rí, kitnprit, du'vit, kopt&t, he Istenért 
végzem, vele leliíf  m fiaorriitorr  s a kötelet gégéim telje-
sítését érd?mazeizőve teszem I'ten szem-ben. M-rt ba 
a vallásos do sokat: imát, böi:ö% temp'omb. j<rá?t. 
szentségek vételet is, meg a n untát lg c opj jóiz'v 
ből, övezetből, vagy nem hehe* szándék bM tetzem. 
ĝ mmiféle  érteke nincs tetteimnek. Hi p dig, hogy 
hiuságomat legveziem kfl  ömb legyek me.eoüiá . hog, 
dc 'ai j<,a3k. vagy bogy valami rossz Ur̂ ' m s'ktrüljöp, 
ba ezen colból teszek különben atiármiMe jót, l,ün< 
köretek el, mert cél rojsz. Vi-ront jó célt csak jó 
estkíz:''kke' le h«t elérr.i a nem ros zskta', a cél nem 
ez nte*tli az asrközt. Itt'n csak azért flt«<,  strlt neki, 
az ó d c őségéért tettOnk. D ' ha ér'a végeztük, gavallé-
rosan megfizet:  .A1"! a sromjuhozónak sr én n'-rpn?ért 
egy pohár viz»i ad, Irzoiv mondom elv. szí ert« a ju 
tárná." Mlndíot tegytini Î tenfrt,  mert akkor őt köte-
leztütr le magnóknak .. Körösi  Lajos. 

Borszék múltja és jövője, 
A Bud' p-"8t/>R rn-gja »-n6 „M»gyar 
Kö/ g .zgaiss" cimtt lapban o'vas-
son a miniét köreiről érdeklő 
alábbi ismertetést: 

BorBzék a lagismeriebh és a legr'gibb trdé'vi 
(iőb>ly. Ailitóiag egy pá"»íor f  d'Zte f-i  az 1439. 
•D, ati hi-ttgsegf  ro gyógjuiást la'ált itt. Kit rep»r« 

i :t fe:  k közstg: Aleó fs  Felfő  Bor-z"krf.  A XIII. 
sdb n v?l< ismerHo fs  Btóta f-j  ódese állscd * voit. 
: tjeiül 120 ev;B f  -j'őléirti tekinthet vissza. É :h»}-
mint általiban a hegyes vidékeké, rcrd és ffő',  de 

, öjfi  o!y rendkívül tisz a, bogv már enaé'fojiva  is 
j ÍJdü óh !y. ArtBy'ag kis leriile^n tztn« f̂rv  vó 
(tyófv'orrása  VBC fs  igy gyófyhely  is Az 1773 

g-.B >i fi  Dént-s fejlePíieitc  ti b bersr^ti flirdó'. 
\ f"rdíbely  forrSBait  az 1820.. az 1852. és »» 1 ţveib-in eleim ztfk  e őáiör; mugái apuották, bogy 

ez csavat es ktiiönhcző H k̂at iartii'm-iznss, 
rejök hir -a külfö  di f  •rrások'tval vetekszik. 
! rsr^k ásványvize a világ összes hasonló vizével 
jezb*?1 éR o'v fzâ'ittasgi^pes,  boRy m^g Acieri-

- ju'ott. K'i'örösrn a Fóku1 vize alka mas 
jzá-ra A regi viv-ghan a gy<shén>lóberes gy >r-
it kerek egésren Bécsig eljutottak a borszéki 

.«el. 
román Időkben évi bÁTom millió pa'ack körül 

t a bor-zeli ásvsnyvit forgalma.  Ef  aẑ rt is 
tett, m rt RsménU f-jló  kedvelő volta vami 

(A forrá-o«  ii picitása 14 mii ió liter. Sz*rt.) 
\t t.leni forrásod  ktbasználasa cüjáoól üveg 

átealtettik ezelőit töbh mint száz évvel a» 
(vekben fzönetel  az üv^ígyártáp. A gyár üzembe-
-éaek kedverő ha yi előfeltétele  Is volt; uzyanis 

í-otBiepr! bu«Sat!tak, amelynek nagy hasén» 
, üveggyÉraak fútónry^ggal  való ellá'ásAbaD. 

É r d e k e s megemlitei.i, bozy a szükséges muiká-
cd a bínyába, mid az üvegeysrtá»bot »ttí-

ho/ísk. Evert tála uah Borszéken német nevli 
t dóint í'S 'p rosokat. Ezek elődei Itt let«lfpüi 
-z ' bazir.odiBk szekerekkel és ma már cr-upán 

-u hingrátu n»vük emlékf-ztet  sr'a bogy Idegen 
'•>rmizuak. Tejesen eimagvarosod ak. 
Borsz4k igen sz> p völiryhen terül el 882 méter 
iC ateng-r »eln') felett  ;d« vsnnak i, »me-

" l é r t t r 1000 métert Is. Kornyéke is caodalato-
i i p H i t a l m a s fen>ó»rdóí  vesrik körül e v s z ^ 
'g«nye- és iucf-n<  őóriéank, »rae'yei k o l , ! 

s felniéter  átmérőjű és 4 0 - 6 0 máter magas Is. 
öar*z»k latéi a most szünete 6 üvegtryár ás mel ; báayáunttal, továbbá deszkavágáss.l fogUlkoitab 

A íárdő is sok embernek nyújt megélhetést. A gréí 

Lázár család Igen sokat tett a fürdő  fejlesztése  ér-
dekében. 

A trianoni idők rányomták bélyegüket Erdélynek 
erre a gyöngyére is. M 'gváltoiott a fürdőélet,  gazdag 
román bojárok ea román állami tisztviselők lepték e> 
» flirJőheiyet.  Sok villa épült; a mnrszállék talán örök 
>dókr<? akartak Itt berend >zkednl. Hatalmas vadásza-
tokat rendeztek errefelé;  » román rirály ls többlzben 
vadászott a borszéki erdőkbe», smetyek vdban Igen 
bővelkednek. E<v vadászat alkalmával kiléte m. dvét 
lőttek Te'i sportok IdejAn is sokan látogatták Borszé-
ket. Mégsem f-jlődött  jelentősebben az utóbbi évtize-
dekben ez a fürdőhely. 

Az id d nyár volt a töbh mlct két évtizedes ro-
mán nralom után sz első magyar nyár. Az anyxor̂ z'vg 
bei) «•••«'verség elözrnlőtte, az utsrási nrhézsérek mel 
leti is. Borszéket ég ekl or derült ki, kogy kevés a 
férőhely.  Nam voltak kel őleg felkéBzUlve  Ily nsgy 
vendét jirásre. Eonek főoka  volt, hogy a románok á'tai 
epttett villák tutajdorosai kivétel nélkül eltávoztak, 
villáik p dig bezárva üres- n ott állottak. 

Borszék jövőjét illetően meg kell említenünk, 
bogv a mo*t épülő székely körvam*. továbbá, ameny-
oylbfn  a helyzet ereedi, nagyobb fzému  sutoonszoV 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvosi hír. Dr Nsgy András, OTB A orvos, 

a csik '̂-m tó Si'vator 8«ü!őotthon vezetőorvcsa, ka-
tniHi pzn'pelatá! plvégpsvrn r'cd-lését december ĥ  
28-̂ n ism t̂ megoyi'ji R rdsl minden hétköensp r- ^gei 
8 - 9 óra tö'ött h 8«U őo'.tboihan terbeR agszooyoknHk 
"î áhbá ralndi"!! hé^öznrp dé'u'án 2—6 óra közölt 
OTBi és m«gánheteg»knek M:kó ucca 7. szám alatt 
• <jvó rrnd"lőjéber. 

— Haaasa.Agok. Lőrinci Q z>, ** Erd '̂vi Ls-
'ziui o'ó éq P^nzviltó Bîrk c4ej"gyirői« es Kisiáz 
Margit december 26-4t tartották epktnőj'iket a győri 
-•zékts g) házbac. 

— Szépkutby I osa és F k=te Vilmos, 1941 évi 
decemher 20 4n tariouák esküvőjüket, CiiiFZirtdab«ri, 
a rbforrcátus  temp'omoan. 

— Knopp K-resztes I'énke és Ba ásv Lász'ó 
4'lsmi tafitó,  d'ember bó 27 én tario tAk eBíüvöjükot 
C'ikszjntmártonon, a róu. eat. temp ómban 

— Kariotonyfa  üniepssgak. A vissuatérés 
m ŝod k karácioiyít a l»Ji(ini!egehh szeretet jpgyábot) 
ütn^psliük. A magyar é'et Igy^kfZ'tt  iniod.-fhova 

iu'tatol a n <gv migyar c^a'ád nsszet'irtoíasánuk 
szeretőiét. E<zel a feiem»  6 erzégi-el g> altat li a 
tr»rác"ODyf;lk  az eleici iskoláink gyermek-karácsonyán, 
a f>«h4ib»n  rabsorh n s ny'ődő testoéraiEk leikében, 
a Vig».dó nagytermében it FZ'íénynInk resz-ire r 'id; 
ze t karícsonyfa  ünnepen, egiesü etelnk háti üJn^p 
ségein. M rh.tó hti<u'aíbau erlotatt mind okit a ÍZJ 
r tet j t ko'y limog itéa» ez»n a ssi-nt ikn pea. — 
ií'.'y-n jó is. b ikewéflbeí!,  sz'retotben é>n<, ha c-iak 
eţy Qipo. is a tülekedő eset-ndők rohanáiában. A 
vátos Ai<vaitváró csendjét és Si'nt'Stéjét a toivéd-
s ; g kerácsmvfaja  ragyogta he, ain-íly a liaszárryi 
»'6>M  t';ran volt felállítva  miad >n keresztény lélet 
gyön\ örUségére. 

— Oondoljuak a hősi halait halt Kopacz 
Balára es arvaira. Eti!-<k>5Ziiilnt. A visazit^r^n eieő 
ha o tia volt Kop ici Bé =i ciktip ccz <1 po arirőr. atit 
a kivoru'6 románok 1940 -'z-ptc«mb»r 1 11 -n között! 
tdőhan aíyon'őttak KIJJ-ICZ po Í'i'-őri sö eiességet tel-
ienit'it. Itt ert? a gyilkos go'yó. Njm l«hat vllá i tebát. 
hogy hősi halct unk, akinek emléket kpgyabtta'i őriz-
ítiitt. D - r-z nam m nd >u Vijváznl kiil arra, ho;y 
Kopaca Btla özvegye és árvái s é-ezzik a magvar 
tá-sad-»loajnak azt a ni'frbecsti  ésH. A vnazitérAH u an 
16 hinsp telt el. Mig Kopicn<k ut özí>gy-H s-m 
tnd uk valahová elh»lyt>zni1 ho*y kst árváját n v̂al 
hissa. Figyeljünk cs»k jól. Ei is a magyar muaka 
íötílessógí. N>m siabad senkinek »zt érezz -, hogv 
az 4 dozata aemmlüe vesz. A páida is megköveteli, 
hrgy törőd Sn'i agvmással, d) fö.eg  -zoknak hozza 
t rsizólva, nkik eíeittket á'doz éu a közösségen. 

— Felhiváa minden tanulni akaró magyar 
hoi M oden alkalommal btrdnjisr, hogy hitenként, 
h •i'őn este 8 ór*i k«zdettPÍ az Ip irtestüieii K .síins 
halviségbpn a Népművelési bízottság falfrérésere  F.s-
rencz Jizsef  tanár 'suorattorj^satő előadásokat tert. 
K'e'ínek a c'lja a t -nulás. L eutobbi előadátán igazi" 
élvezetes köonvediégge! mutata b̂  a m-gyar iörte-
n>i'mh«n, bô y nsmzesiink legerősebb akkor volt, 
amikor a 'ud'siak és ess»'tartásnak pir'nc ára hall-
gjtett T i u ás és pgvség nélkül rf  indig kâ yut a kerll t 
nemzetünk "zakere. Errő beszólt Farencz Józg f  t tnár. 
Sa^O', egvr s kávésabb közönség számár». Nem azirt. 
mert neu férna  raáok a tanú1*». Iakébh azi'r:, mert 
n̂ m ism rünk töte'ességpket. Bzinvrs tanyaBáj vet» 
erőt >i <g ü kraöiségl eletünkön. N <m jól m gy ez 
•gy, É*'ce m g e« a társ»da'om, boţy senkinek ninjs- n 
jo?a ma téli á!omba PZ^ndTtdn. Vannak köt-lességak, 
iieelyt ket a magy»r társada ómnak pezsdtiiő lelkpfe-
dssael viml krll. Tyenek eze.k u köimbVe ődasi eié-

diig 'k is. T tsBék jó példával-eiöijarnl, egymást meg-
fognt,  felrázni,  bátorítani, lelkesíteni. Az istenért, sbogv 
"'nékünk ehhen a tnegfá»nl  aágben,' ebben a csak sa;á 
érd -ket haibásró bet'g 'egünkben, tbben a szöroyU 
álmos á(b n — örökre elalszunk. 

— Jelentkeiee gőzeep es oséplőgepkezelöi 
tanfolyamra.  30 vagy 40 jaeo'kezó aseien 
^ZTedában egy ső'gép és csép ő^épiees ői terfolyam 
rord>z"sét kérné (Nltszerrda és V dake Ipartestülete 
F."-rt felkértük  mii'dazokat, akik ezen tanfolyano 
lehallgatni és vizsgát t«-nni stánd-kornak, jelentíeize-
nek Ceikszereda és Vidéke Ipartestületénél. 

járatása megkönnyíti majd sz utazást. BorBzék blre a 
most ott levők jó propagandája következtében megnőtt 
és igy a jövő esztendőre az Idéninél is nagyobb láto-
gatottságra van kilátás. 

A magyar fürdőügy  és idegenforgalom  állandó 
fej'ődése  következtében, a megtevő fürdőügyi  rendel-
kezések, valamint az üresen álló heljiségek Igénybe-
vételére vouattozó rendelkezéseknek a fürdőhelyekre 
való klterjnsnése sok mitd»n lehstőség'e nyújtanak 
e kalmnt. Már sz ld»i ía'et is ki keli hsszná'nia Bor-
széknek ; a téli eporlok pzsmára kiváló hely. M̂ g kell 
tfr»mteri  Borszéken a maryar Z kopan«t; siv»rserypk 
randsz isaval, réd I pályák építésével, szánkókirándulá-
aok szernnj^ével jalon'ői nzímu vendéget lehet a 
téten is Birazíkre hívni. Ez nemcsak a gzórakozis és 
ae egészség sj-mpoitjáhót jelent valamit, hanem az ott 
éiő népissíg si^mîrt m^gélhatést ls biztosit. 

Miod>n lehdtőséget míg kell ragadnunk, hogy 
székely testvéreinken segítsünk és amikor ez a segítés 
előnyös feltételek  mellett történhetik, egyenesen vétek 
'enne Birsiék nép-it nem falkarolni.  Az 1941-"» nép-
pzám'á'áa szerln' Borse.ék lakóinak száma 2247; ley 
BorszéK folkaroiáta  jelentős szociális és gazdasági 
érdek is. Kertész János dr. 

NAGY  IMRE  FE1TÓUŰVESZ  KIÁLLÍTÁSA 
lDhHAZ  i, Olvasóink  előtt  ismeretes, hogv Nagy 
Imre  évek hosszú sora után most végre kimozdult 
nazulról  s hatalmas képanyagát  nagysikerű  kiállí-
táson bemutatta  Budapesten  és Kolozsváron.  — A 
művésznek  az a szándéka,  hogy a kiállításra  ké-
izitett  anyagot idehaza  is bemutatja A kiállítás 
helyét  is idejét  közölni  fogjuk 

— A pontosaagrol. Sok mindenben vezetünk. 
Abhsn ezoobao, bogv fogalmunk  sincsen a pontosság-
ról. elsők vag;u"k. C-uesteljegltiré'syekre képf8cn  ieg-
••»!8Ő*C '•«gyuik. Veger dményben ezt Btm lehat tovább 
'iírnl Ül 'ink östz», befzé'jük  mtg és csiná'juck vala-
mit E<y éíní és dolgorni akaró társadalomnak érték-
mérője a pentofgág.  Ami nílurk folyik  az egyenesen 
bűn. Tessék csak arra gocdo ni mennyi drága időt 
nbo uik el egymás eiatébői, végeredményben a körcs-
s-gi munkától szzal, hogy Biccen grtrmi érzékünk a 
poDtosség iránt. Gyűléseket, összejöveteleket, előedá-
Kokat nem lehet soha a kltiizött időben mrgtartati, 
mert »z emberek falháboritó  módon lelkiismeretlenek. 
N-m ritkaBág, hogy Ilven helyekre 1—2 órás késéssel 
roH'sroak be. Ét teszik ezt olysn artatlsn képpel 
wlnthn gemmi felelősség  nem terhelné többi embor-
táriaaak >zért a m'g-ab!ásAért. — N̂ m, ezt sem 
i.'het tovább türul és azért indítványozzuk, hogy mín-
d« köiösgignek va'shol el kell kezdínl a rendterem-
tést. M ndaa meghívott a'kalmat, ahol a tagok a ki-
tüdőit idópoat után 10 percre nem jelennek meg, 
azonnal el k »11 halosztani Az elmaradt tagot, ha él-
maradásit aiőbb oam jelentette — flţve'meztatnl  keli 
at ápi'ő muakat veszályestatő, lflkiismTetian,  fegyf-1-
mit as •roms'vaá̂ ot nem iBoaerő, a közülethez nem 
mMtó ms;«ttri.ására Altalábtn rá kel! nevelni arra aa 
ambe-'t, noţy amennyiben valahová pontosan nem ér-
kezhet m-g, inkább illjön otthon. Eigedelmet kérilak, 
ibyţ* n i vsa, sz nen jó B&a a pontatlanság, de 
bűnös az is, a!:t az tovább tűri 

— A munka elismerése. D cember hó 21-én 
HQO'P" voit ennek a vármegyének. D\ László D-zső 
fílt-F  D átnyuj'ot a Gyönös Gyula, Forró Iure, Kövecs 
L oos n,omd->ipHri. Biliot I<tiác as Lajos András hua-
ipari muukásoka-k az ipar ég kereskedelmi miniszter 
elismerését. Kitüntettek öt munkásember', azért, mert 
eţyheiyben több mint harminc esztendőt töltöttek el 
bee ülat>-g ir.u'skáhbn. Ebből az alkalomból Csíkszereda 
éz Vidéke Ipartesihlete, a Dal- és Z -neeg/esület közre-
működésével meleg, meghat haaiünnenet rendezett. 
*ma!ynek keretei között Dr. Lász'ó Diztő főispán, 
Dr. 4t>r'hím Jirsaf  aMspán, 8zá-z Gerő polgármester, 
Dr L tíyel fó  spáui t'tkár. B»kcsy Károly ipartestű-
la'.i elnö» adták át kiiüntatetteknek az elismerő kitün-
t'<tósaket A muiká<-ok nevaben Forró Iaire beszélt. 
Megköszönte a munkának juttató t tiszteletet. Szavai 
a képzett és ön uditos magyar munkás lelkéből fakad-
tak Az a magysr munkás beszélt rajta keresztül, aki 
nem Ismer világmegváltó gyanús kitéréseket a magyar 
munkás életében. Ciak egy u'at ismer a nemzeti kö-
>'<le°ség*t b ĉ Uletes munkával sro'gáló nemzeti irányt. 
Dr. Usztó D;zó főispán,  Szász Gsrő po'gármsster ós 
B ţkcsy Káro'v IpirteBiüle'i elnök maleghangu beszédein 
veresittBl az üroepl alkalom egéBzeu közel került a 
°z'vekh'z Tjvább adjuk ennek az ünnepnek hangu-
latát az egész magyar társadalomhoz. Fogadja azokkal 
az építő szándékokkal, amilyent a munka képvisel a 
jövő magyar társadalmában. Eit a jövőt a munkára 
kell épit-nl, az idők parancsa szerint. 

— Halálozaaok. Ötv. csikmindszenti Oikó 
SOndomé PZÜI. barótbi Bvas Amália, életének 97-ik 
evében, dec°raber hó 22 én meghalt CsIkmindBzenten. 
Elhunytban D\ Czikó litván édesanyjat gyásiolja. 

— Kivécg Béla ny. községi iegyző, 66 éves korá-
ban meghalt Cdkszentklrá'von. CsikvArm-gye jagyrői 
ktrának egyik lagtohetsegasebb tagja dölt kl az élők 
sorából. Bicsü'etes, munkás egyénisége pVdaképpen 
sco'gálhat mind-n időt nemzedékének. Eţssz élete 
munka és tisztesség vo t a köziek szolgálatában. 

— A m kir. Közellátási Felügyelőség, f9'szólitj,  mindazon vas-, »onoAnc-, fém-,  tzersján , gep-
(ipari és meeőíxzdsság'). rádió-, vagyes és tz»tócske-
r-skertőket, |akik vasáru eladásával foglalkoznak.)  hogy 
szárm izási okmányaikkal a F^ügyplőségen jelentkez-
zenek, keresztény származásik igazolására. Ezenkívül 
hnmutatsndó a szakk' pzettsegükiő, valamint a tőke 
eredjteról szóló Igazolás. 



4 lk oldal C 8 I K I L A P O K 52. 

— Vltéa Dr. Nyerges Gyula pénaügyigaa-
gató jelenteseből. Csikvármegve kösigaBgatási bl-
aoMaágacak legutóbbi gyüléaében Vitéz Nyerges G»ula 
pjazügyigazgató jelentest tett a v&rmegye adóügyi 
halj ze<eről. — Rtmuialott arra, hogy aa adóbehajtást 
teljes erővel szorgaictzni ko-l. Aa államháztartás er-
dekei mlndan adófizető  polgártól msgí.Svatelik a pon-
tos fl«aéBt.  Ijmertette, hojy a földadót  a katapzterí 
tlsata jiivadeiem u.áa veilk kl. Csíkban sllanvai a 
fóidak,  kevés a kataszteri jövedelmük. Caikoac 80 fillér 
ejy bttid kataszteri jövedelme, Caanódmegy?ti-n 17 
Pt»j<ő. Knni^ ta ajdoaitbstó, hogy Cstkbio a házado 
vígoHiz-ge náromezorosa a földadónak.  Bijíilunt-itte t 
péntüevt^azgató hzt is, hogy a miniszter er.^ednyez:? 
az 1935 apri.is l-e atáo 'pult házak adóméntességet 
Fdibi.juk a figyelmet,  hogy aa érdekelteknek kérnlök 
káli ezaa kedvezményt. 

— Kibővítik a oslksaeredai közkórhzzat. 
A varmegyei lóorvosl híVdiait erlsBitette a kozefiz-
augűgyi miniszter, bogy a he ybeii köakórházunkst föl, 
gege, id'jg éa szülészeti osztagokkal togja kibővíteni 
és szándaka a gyergyó*. kórház hövltése ls. 

Oróf  Andrassy ttihaly a osiki aisportért. 
CjíkiZjaiKira.yi r̂of  Aadraisy M hily szigetvari föld 
biriJKos Njgy Imre f^ióuiüvjiaen  k r̂eaziü> több sí-
nest juitaioti sutosztasra a Scösség-jk fltislsaga  között. 
Eioa ki/üi a sUpors fdjl  isstésere eg/ értíze" kapát 
letesiteti ea adományozott, t»ma>yet BI E K. E. veze-
tősége aagy örömmel fo<&dolt  ea az Idal versenyeken 
el la indii r:ndalietésanek bctalt?sere. 

— Htrek a varoeháBarol. A városi tlsatviee-
lők karacsonyi a-gsiykepp.-n uirnfiif-tésbtet  kaptái 
oiyao formán,  hogy ea a aegeiy száz Peagőaé!  keve-
sebb nem lehet. 

— A váMBl tgászjégvádelem 1942 évi köitaég-
veíusat 3710 Pengőin állapi.oi'.:ti meg. 

— A varos vália'ta h „Kt'áti" Ezékoly nép-
főiskolán  nátom uAnybak 100 100 Pangóiéi való támo-
gatabat. 

— A kéi városi áll .ml nlem' 1 iio köitj-íg^í-
hez vaió városi hizzájáru tss 1942 évrj 2145 PícgőitG 
áilapilottak meg. 

— A városi tanáéinak 36 eaer P«ng6 áll rend;!-; 
kazasóre egy tűzoltó ás őntöiőgép heízerziaore. Ai 
város hónapok ota mindent o*. követ, bogy egy gépet! 
vásároljon, a gyárai atonbia tum tejesidú-k iyaoj 
rendeléseket. A tanács legutó' b r.hatarozta, hogy a' 
koiháal tüzet fiţyelmeztetetUl  feibauioáivi  fe.hkja 
illetekea körök figyelmét  arra, bogy egy lüa eaeun « 
vároa fecskendő  hianyábtn ki vcn Bzolgá tatva a puaz-
tudsnak. 

— Csíkszeredai jeghoki markAaesek. Kará-
csony első es mhtodia napún a budapesti Ferencváros 
jegboki ciapiía merkőai-ti Ci-z 'ódában. A mérkőzés 
eri ciuifnye  ê só nnp 3:2 bráo: a győzelemmel végiődott 
a Ferencváros javára, mig mm-odik nap a cslkazert dai 
cif.pit  1:0 Skránju győzelmét hotta. 

— Helyrelgaaltaa. A legutóbb kFzö t vitézzé 
avatottak uévjeg>zékéfc<»n  Bi'ogh E ek tizedes nem 
c-.ikszetdomokoiii, hanem teWópatekl laké". 

— Mi hiányaik még belőlünk. Einek a pár 
Bornak nem a híradás lesz a cii|o Ooido a:o5 kíván 
ébreszteni csupán. Egy Igen elhanyagolt ügyet akar 
szolgálni. Ét p-dlg mit. Rimutat arra, hogv a közös-
ségi életünkből, különösen ebben a megyében te jesen 
hiányaik aa a nytlvánitrtás. amely rendszerre', lelt i 
Ismerettel azámoatartja a heeaületfs,  jószácdeku e-
főleg  önzetlen közösaégl munkát. N^m aat, amit n.Ond-
juk megflietuec.  Azi. amit ezen fel  Pl áldon az egyes 
ember a köznek. — Utóvégre igaz az, bo*y ea lelki-
ismeret, nevelés éa annak oyomáo saját megnyugvást 
képeső egyéni ügy, kl mit és mecoylt vállal a közös-
ségi f  «ládátokból. Mégis ksll iegyea e-őszerve, mand>aw 

intézményéé rendsaure ls ennek se elismerésnek. H« 
ea tökélê eBen hiányaik ott nagy haj van. O-t aa tör-
ténik, ami most nálunk történi í. Mindenki ssját mag» 
kezd nea! az ös.-ẑ a képzelt és v-tlóaégos stetvedéBnl 
elismírletésshíi. É < látjuk, hogy r.em egészséges, f-ml 
kijön belőle. B^teg dolog. O yan b;t"g, mint a ma! 
megpakolt könyöktt euiber. 

— Egy par aaót a daloa életünkről. Nem 
hosszai, amit monduit. A inal Idegisseptirnotm 
rétik a bo9<Zida!m<mág3t sem a b fEédb'c,  sem ?r. 
Írásban. Hit ebes sz^bjuí, eait n cnd-ri akwun^. A 
dalos áíetüokről van szó. d* tudvalevőleg 22 éven 
keresetül a msgyar szónak, a 'jjazysr íulturának a 
valóságos végváré volt. Művelte pej'g: egy pár ae«-
g^ny legcír.y. Ip:ros és mások Aki* nem «z>gyolrét 
példát mutatni a magyar ösazetartasb l. És mec Is 
jött aa eliatr?r4e. A vlssaatéréakor márka lett a ma-
gyar dtl jrdánk. A harmltc Iparos mellé rgysaeribe 
még vagy hiromssiz élő m<gy»r "mbar ál lot» be. — 
Magyaru' éoekelni. Azuián visszatért link. Mindenei 
megkapta » jutalmát, BZSBI elc^sdescdett. Caak ennyit, 
mondiuk eneku', amennyit fizetés!  o>atálya saerlnt 
flteinek.  Semmivel többet. — A megţt.r dal Dgyét 
púidig lo?jbb szolgálja ns a pár Iharos i-< mások 
akiknek r̂ .kor se volt, ma slocs ogy-(b szá'nitáiuk 
mint a magyar mnnka önzetlen kötelessége. — R vl-
dek vagyunk. Csak ezt akartuk mondani, nem komoly, 
nem öntndatoa felkészültsége ea, a mi köaöBséal munka 
tzolgálatuaknak, mélyen tlaatelt Hölgyeim éa Uraim. 

— Cslksaereda város legutóbbi tanácsülésében 
öteaer Pdcgó Erdé yi nyer°m^nt kö'csönt jegyzett. 

— A pallnka oalnálts Deák Páter éa Fmnc 
csomafalvi  lakéaokat beklserték aa ügyésiségre. A két 
legény aa uton nekleaett egy békéaen arra haladó 
kerékpáros csendőrnek éa lehuaták a biciklijéről. Min-
dent minden Igaa ok nélkül ciak ugyna^enett pálinkás 
virtusból. Megérdemlik a büatetóat, 

Erdélyi Párt csigeredéi t»; oa»ta Zsö-
gödö-: gyü''it t»rtoit D.r dics F <•'* dr. einök veaeié-
lével a-n'.'lyen igazán péid»tinnta|ó ragysz^mban |s-
lentek i n az érdoklődőV. Mega'akl o ták a poll irs1 

4a tárandH'mi. a közművelődési és gazdasági bizi'.t 
égőket. Po'ltlkel és társadalmi bl»ottsig rerd <a ta^i»' 
Gil Jáios, Kov'cí B LVz'ó DomoVof.  Pőtt ;^, 
Tőka I m'szároi és Kova Jáco1'. A kSaTiijvH őd'"-1 

• -gok: Dikt J'.non i*. t«cl»A. Bíékedl Ferate és Pster 
Ffre-nc.  P-)tt»íok : Ranu y Imre ÓB Nary Antsl A 
trözgHfdsséai  Haottssg: Biákedi Ferenc. Billó l w , 
Kóka Gábor. Póttsgok : R mác Gá^orés Koccag I/itr<-. 
4 gyűlés köretei köaött Szót* M hály litkár, nvur. 
fö'dmlvns-lstjolal  Igazga'ó órtékea gazdasáni etőíd^ t 
tiTiott, amplvet hálásan fo*kdott  a nagysBáttu e^Fda-
vbeiins^g. A közeég nevében Pé*er F-renc vo t kiirségl 
biró mondott ko^iönetet aa Erd>'v< Párt vezetösége-
n ik. A gy'lést dr. D'. D rsd cs Fal x einök Hzzat a 
klieieaté'sse) f.  jezte h™. bogy a párt mindenkor és 
mindenben ^zlvessn áil i tagjai rend flk^zés-  re. 

— 36 ener Pengő segély a osikeomlyoi 
Síülőhaanak A vár^.'gve kózlg zirstssi blzotisagh 
''ejeiHD.tt'.', hegy » c iisom'y'l Sziióbázr-^ 35 -»>r 
Pengős negyet nt »>viuvozl 'i'. A eom'yói E<«'zs"gbá-
maokája ma mir nemcsak a vármegyében hanem vgon 
'a !- »llBm<-rő tiszteletre t»rthit Számot. M.<jtuo 
arődtjUk ennek » zagyszsrü lotérmínyünknek e lámo-
gatá"4va'. Gortdo'juok arr«, ho<v ez a Szílíottbcn 
ebb'<o az évh-n velób n kettőszáz szék ly anyán't 
sdott otthont. O'thont, ohoi n»irc3ak Igazi r-g-.re--̂  
vett» körül a eilüő aovát, htrcni todáBSa' roeíf  is ó 
f<lk  srültséggel fegrdták  és irdi o'.'á1» sí jövőnk-», 
síékelv éieifket,  A vármegye vezetősége hivatásénat 
legön'udatos«bb msgsslatén éli, amikor x c'-iksomlyói 
E?^ i^ ^béznak igvehszi» m' EÍ-dri m*nd̂ >okat B ÍÍ-I-H 
lő'égei- pt, RmnHel- m"'l ,-tt (Tlirbéiát i-géf  er-r> b^tebh-'l. 
I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I i l l M I I U I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

„TRANSSYLVAMIA" BANK R. T. 
CSÍKSZEREDAI ÉS BYEBfiYÓS7EWTM)KLÓSI  F'ÓKIA 
KöloeÖDÖaet a lega.'e.csouyabb kaoiaMübli mellett nj ujt, 
Batoteket ^ lo^ ltinyöH'ibb'B kauatoztát, 
Bankműveleteket a legplőuv53"hi-eii 
Bankfigyetiben  tar'4-.s»kat, felvIlágoHitáü.-.kat  díjmen-

tesen nyújt stb 

iiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiniiiiHiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiii iimiiimiiiiiiiimmmmiiimmmmmiimiin 
— Megnvilt as Ipar teatüet könyvtara 

A cjlkfZiTed-'.i  Ipartestület ez évben telje-s-en u jasz-.r 
vr-ate köayvtárá- országos köovnkciából fpott  és 
azon feivüi  ezer Penirdu f<lül  vásárolt kcnyvelve1, me 
a város «gvlk 'fcitámotte'öbb  ku turáüs intézménye 
az IpKrtestűlet h-^nyvtárs. Felbi^juk az o VASC «Sŝ n-
üig flţynlm  *, tuţv e kenyér mlnderi vasérni-p 8—10 
éráig tar', kont'tár nyitás:. Az Ip trVostü'et tiíj-" nem 
fiz-*tnot  hisználi>;l d ist A linnvv á*nak nem Iparosok 
Is tagjai lehaot-k. Ez=>k évi 8 P-;agő tagdijat fiz*toek. 

— A vároa köapQBtjába kerül ae nj posta 
palota. Ainlnt inér j - 'n te ta í em. bir. post-. Cdc-
íreredabun építeni sziod^kosIV. Ö ömioel ért ••a0 i^iíí, 
bogv hg aj posta n^'ota szitrár* m >< Mlariitr <>ásá 
ro n! it". J«áab ö l Inni örököseitől n régi Ko«ai-> 
kerthe'yls^pet és odaépl<er.ék a két emeletes >p'ile.tet 

Jövőben nem engedélyesnek kar» oson'fa 
termelést. A varm^gy l̂ tö'ig'Z^-iá-ii lüotibág Dr 
Erőís Pítir ^örjegtző felszólalása  soráo fog  a'korot 
a karácsonyié t-Tin-iléB ^rdőpusztlló károsságával. D'. 
L is 'ó D'zső főispán  indi v n,:ár« a hizottstg e őt^r 
jesztést t»tt aa IlMtébea mipisateih'z, hogy a jörőbon 
ne sn^odélyerz^k eir' et az erdőron áaokat. 

— Öt évre Ítélték G'ncs' Jóisif  19 AveB szár 
h»?yl iflzénv  ez; lécdarntbal oiyau srerenc'.éil-r'u1 

ütötte m'g 8 moo I tvá-i h rxso'át. bogy a kopoov^jp 
besaakadt éa meghalt. G ncsi Jiia- fit  mo»t 5 évl'u?r 
tönre Ítélték. 

— Saerveaett rablóbandát füleltek  le. A 
rModőraij; |vf  jgia Simon Pa , Kicsó Karo y. P »ter Ami, 
Ktc^ó Karnlj-xé ?ytrgvAai>»oimliiósi la' ísoia*, slii 
- gisz v4rme<yéri kl'erj'd' nblóbindsi i-.- voltsk •> 
Bz»rv<gő'. A baodáaak meg 30 t v|* ®e't A lára>-s4g 
cî V Gytr<vótzeDtrolkld=o'» 17 r«rdti»ll betör r.t föve-
' M e". A? flg>js-sig«n  várják m-iitó b^ntn^söVet. — 
J)1 la'ha-j iií aa <mb*r»fe,  hogy a maty r rard'r fa 
cicndőr sa<m -> e'ől <» b'int n-tm leh>t «-ináiij r ív g-»tw 
A '-liAcnalt ea n legkiválóbb Bz»rve<ste azointl s 
nyomsban v w és kérlalhetet eLlll u O'1-TI azt. N :n 
érdf  m S t h"t c-hálnl ae ilyen d.llzokat. -in; ilvi' 
tönkre te<nl'< aa ernberek maţuvat î a e^ésr c^al^dja-
kat. A na-ijytr tá-i-d^ om Igy-kazlk mlrdmün aegl-
teol, Jimnil hogy a büo ut'áo, mások 
megkárosításán n-ó'iá frnaz  nak 

Legmodernebb villanyfelszerelések! 
Elektrotechnikai olkkek, szerelési anyagok, 
lámpák, elektromos fQtöberendeaéaek,  Orll-
luz -villanyföaó  garnitúrák. Vitlanyreaók 
már 6.88 Fungótól kaphatók. 

Mindeunemfi  eserelési munkák a legpreciaebb kivi-
telben késsüliiek Biro Laaaló el«ktro'eobnikus 
vesetói-e mellett. Megrende'eaek felvérele  : 

Stekoly Oepkereiiiedeimi Vallulat, 
Vaké-Lajos , CaIVszereda oégné l . Telefon:  88. 

Iparosok figyelmébe! 
C-irvármegye Közjóléti Szövetkezet nagyobb saa-

b4«u épltkeaéaeket óhajt eszközölni. 
Etznl kspcito'atbanfelbicom  tz ác->lparosokat,hogv 

a Szöv>!ikeaet hnlyi^rg^hec (tnpgyeháza 17. zs szobs) 
D Cteil-íbfttő  rajzok alnpján ér-jánlalnkst január hó 
1 lg sdjáz be. 

C^lbssered >, 1941 d-cember 22. 
Aliapán. 

Covsrereda megyei vároB polgármestere. 
150 -23—1941. ikt. FZ. 

Hirdetmény. 

Pónratekrénv,  jó illnpothaa  eladó  . Érdeklődői  a 
Vákár-ű  a let  ben lebet 

Epületei  behőség,  takaréktűzhely  eladó  Csiktrere-
diban.  Megvételre  keresek  egv használt  de  jó 
karban  levő  ruhaszekrény  t,Győnős,  Csíkszereda. 

GőröesfaWa  körjegyzője. 
Haám 708-1941. 

Hirdetmény. 
Vacsárc i kögségháiánál 1841 évi d<csmber hó 

30-án dé'u'án 2 órakor, ayllvánoa árvrrás»n elsdatlk 
1 Blmentbill 4 évea bika éa 1 darab 2 évea kan, man-
galica». 

GBrőcjfalva,  1941 óvl dreember hó 18 án. 
Ktaaégl előijiróBág. 

C ' ^ r 1 rtdt megvl v4i-os D»lgármeatere a m. klr. 
B-.Ugj-mvjisgfr  ur 142 443—1941. saámu rendelete 

pj .-j :« várói területen szedendő vásári éa piaci 
b iiypÓEíHzed a*e egyéni fete'ői>Béggei  5 jutalékos hely-
pecZ'Zedő: tlsnlmoz i's felbivia  <zen Állásra pá!váznl 
óbai'ékiit, bogv 1841 deoember hé 30-ig a városi 
idr-hii' ti'MsI jel- o1' eíaereb. 

CiUszer d t, 1941 d'cember hó, 24 én 
Saasa a. k., 
polgarme^u r. 

C'-k't r dal kir. iirv^nyszék elnöke. 
1941. El. XIV. E. 14/2. BZ. 

Pályázati hirdetmény. 
A m kir. igaaságligymloist'er ur 52,124—1941 I 

M. E. i-zim a'att páWáza'O'. bird-t a csikiEeredil klr. 
.irvcíysrá' r.M 

vC " fegyver  szakértő'. 
tét gszd^ságl Hzakértői, 
egy gépís.msrnökl (gé^jírmt) sz.kértől, 
rgv irtaszaíe'iő', 
igy kf.njvsenkériői, 
i gy mérnök ('ö dmcrő) aaakértői é'lásra. 
A pá'yág^t a Budapesti Klzlöny 1941 derexter 

16-.U 283 aráméban jelect meir. R'sztctirs filtételek 
ott, vagy a klr, törvényszék eioöki irodájába] meg-
tekicih-'lf  t. 

Kivonat a hirdetménytő 
A pVya»H' hjtárideje 1041 deoember 30 .napja . 
A k. ivtnyek a ro. lir. IcazBégügymlnlazler urhoa 

cimEeDdő< < B a cditBzeredal kir. törvéryszék elnökénél 
-dandók be. 

A pálvéftvl  kérvényben tiî -g kel! jelölni a fó'ye-
modj ti-jo-i n vjt, Niülulési heiyé« éa Idejét, váltásé;, 
po-áii n-<ásá' v«tgy fogta  ; ozteát, áilendó lakóhelyét 
látás i "1 ponto • rímét, végaett tanu'máoyalt, elmélet. 
<v< gvHKorlaú kf-píwttségét,  eredményeit, a'kotásüit é j 

maiséit íihbffl  a sz kb:tn, amelyre klrevezését ker 
ny l.aikoat!Í4 teli ko.-abbá (felől,  hogy a pályázó nen 
á l e > sralr̂ rtAl HgyüttalkalmAsást kizáró vl-Jfonybfn 
(2 900—1940. I M HZ. r. 10 § 2 pon ). A pályázati 
«; r---: yheí romtekelci kell a ro'yamodó rövid életraj 
rá* to.^brá n nz>mélyl vinaooy&l; éa taru'mányait 
(eínéleti i-'s gyakorlati képzettségé') igazoló bizonyít-
ványodat. >z "F"tlpgnn  kamarai lugsaftl  eréló tgavo -
Váoy», • c-i b'zon.y|tvéryt, végül a 7720—1939 M. E. 
-'i ma retd-'l1"! 1. és 3 § -éhsn mtgbataro.'oti módon 
-ni .:- l .-oásá', hogy a ptlyá?ó nem eeik "z 1939. 
IV.». c l §. án»k hatodik bekezdésében es a 6 §-aban 
tn«gh>tir0í0tt korlitoíáB alá. 

Al.tcdó birópáRi sr -t-rtOvé csak ast lehet kine-
vezői, -i'*l m^f^lel  ae 1883. t -c. 1 § -Anak a) és t ) 
poi:jáb*n me<a:tbott ke UiJkair, igitoja képességét 
a be;öitnndő a'-nndó bírósági saakértői á'lá^ra és nem 
. aw a 2.900-1940. I. M. aa. reidelet 10. §. áiak 
tl alrpa alá. 

E< a rende kss-'S nem érinti azokat a jogssabáíyo-
ket, nme'yek egyes szakokra különleges kellékeket 
aaabnak meg. 

KSnyvaaakér ővé csak aat lehet kirevtznl, aki a 
bites könyvviasgálól képesítet megsz^reite. 

Az állardó bírósági szakértői kin-v -zós Ideiglenes 
jellegű. Véglegesítésnek 3 évi kifogást  Un ssak/rtőt 
mliliödaH után lehet helye, 

Caikazered*. 1941. d ember 25. 
Dr. Karsay Sándor a. k , 

klr. törvényasékl elnök. 
A másolat hiteléül: 

Bakó Pal, 
Írod taegédtisat. 

MjMatatt Vékái ba|«Mé U i m j U H U | l k i i , (MkHereda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legasebb éa legtartósabb 
kivitelben a lagjuttnyosabb 
á r a k m a l l a t t e s s k ó s ő l • 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 




