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Vezércikk a dohányról. 
A tneatervágás megtörtént. A pénzügymi 

niszter hirtelen elha'ározáBBal elejét vágta a 
halmosáéi láznak. A dohányárakat egyik percről 
a másikra felemelte. 

Bzzel meg ia azQnt minden veazedelem. Ai 
emberek most már nem idegeskednek, nem 
kapkodnak, nem gyűjtelek nem sUrroirorn*', 
nyugodtan folyik  tovább az élet LVha'ják vilá 
goaan, hogy nem a ükség a dohányjegy éa 
egyéb megazoritáa. Dohány van elég. Csupán 
egyetlen hiba volt éa ez a hfborus  társadalmunk 
fegyelmezetlen,  egymást riasztó migatartáea 

A dohány Qgye példa kell legyen. Vég 
eredményben nekOuk mindenünk van. Nincsen 
hiány aemmiben. D i abban a pillanatban felbo 
rul as egyeneu'y, amihe'yt a i emberek kapzsi-
sága halmozni kezdi a javakct. Igy volt a 
dohánnyal is. Az ország dohánytermelése az 
utóbbi évben megkétszereződött. DJ az^ri 
szinte elakadtunk, mert az emberek patkány 
módra, spekulációra eldug'ák a dohányt. „Jobb 
időkre" tar'aléko tak. — Ét ez a tartalékolás 
egészen beteges méreteket öltött. 

Ma már egéazen világosan láthatja mioden 
gondolkozó po'gár, hegy mekkora veszedelmet 
jelent a fegyelmezetlenség.  Bgy háborúnak a 
kimenetele vég redményben szinte annyit függ 
a hátsó front  hősies megértő fegyelmétől,  mint 
a verekedő front  vitézségétől. Az aki halmoz, 
aki elvonja a háborús ellátáa kincseit a köz 
fogyasztástól  as valósággal áru'ást követ ol. 
Nemoaak aa ellátás fizikai  tényét gáncso ja, de 
lelki kataaztrófát  ia felidéz. 

A dohányfronton  heteken keresztül való-
ságos forradalom  volt. I .t ia eltűnt, ott is kifő 
gyott minden fajtájú  dohánygyártmány. Voltak 
doháoyféleségek  amiből nem lehetett eleget 
gyártani. Pillanatok alatt szétkapkodják. Kacagni 
való állapot uraUodott. Mint a hörcsög, uey 
horda mindenki hasa. Hliba volt a dohányjO 
vedék megnyugtató nyilatkozata N ím volt meg 
állás. A társadalmunk a háborua idegállapotnak 
legtanulságosabb iskolapéldáját játszotta végig. 

Most végre elült a zaj. Az emberek b éké-
sen tubákolnak tovább. Da bár annyi haszon 
lenne az egész dohány forrongásból,  hogy bele-
világitana a közönség kötelességeibe 

Bit igy nem lehet csinálni. Feltétlenül 
hinni kell abban, hogy egy háborús társadalom 
minden szükségletéről gondoskodik az a köz 
ponti irányítás, amelyet kőzellátásnak nevezünk. 
Bz a minisztériumunk azért van, hogy a terme 
lésünket egyenletesen eloaaza. Jól néznénk ki, 
ha ki volnánk szolgáltatva az emberi kapzaiaág 
túlkapásainak. Az egyik öszesaedne mindent a 
másik elől. A tehetősebb, as eróaebb leboxo'ná 
a gyengébbet. A nagyobb pénzU felvásárolná  a 
szegényebb orra elöl az összes földi  javakot. 

Hát ez moat nem igy megy. Általában az 
egész háború menete más mint ezelőtt. Még aa 
1914-ea háborúhoz aem hasonlítható. Akkor lehe 
tett h«digazdagodni, spekulálni, a hadseregnek 
szállítani a azon meg nem engedett módon 
nyerészkedni. L°hetett feketézni,  eldugni, hal 
mozni. Ma ezt tűzzel vassal igyekeznek irtani. 

De jól lá'juk nem elegendő ehez a törvény 
azigor». Bredméoyt caak as öntudatom, köteles 
aégeket ismerő, fegyelmeaett  közönséggel lehet 
elérni. 

Éppenugy, mint ahogy dohány van, ele-
gendő v a i itt minden földi  kinoaből, annyi 
ameniyi kell. Caak nem szabad megrohanni, 
nem aaabad eldugni é^főleg  nem azabad kicsiny 
hitQnek, bizalmatlannak lenni. Legyünk tintá-

ban arzsl, hngy a világtörténelem legnagyobb 
mérkőzéséb >n állunk. A küzdő erők olyan na 
gyok és oiyan kiválóan fölkészültek,  hogy 
azokkal szemben ugy fegyverben,  mint küzdő 
kepesaégben a legjobbat kell adni. Értaük meg 
jól lemondáaban, fegyelemben,  áldozatban olyan 
aagyokna'i kell bizonyulnunk, mint amilyen 
nagyok és súlyosak aa idők. 

Katonai életformátl 
Irta:  Máté  Törik  Oyula ny. oiredei. 

A magyar nemzet micdaoeke^őtt katonának szü-
letett. 

Htrcos volti tartotta fenn  és esek ugy maradhat 
ft-nn  továbbra éa virulhat, válhatik naggyá, hatalmassá, 
ha hatatlanná, ba kemény katonai életrend szerint szer-
vezi meg <>gftBz  ezentu.i nemzeti életét. 

Minden magyarnak látnia ás éreznie kell, bogy 
az égisz világ katonásabb világ felé  ba'adl. . 

A magyar sors, neuzetlink és önmagunk sorsa, 
ó«i idő től fogva  való öiö< katonasors, harcos, hősi 
Bor.- I Ennek rgyedülvaló, diadalmas világnézete a hő HÍ 
ele felfogás  I 

Tűzhányó időket élllnk ÓB fogunk  élni még hosezu 
időn át. Bikében is... 

Manapság sokan ÓB sokat beszélnek nagy á'talá-
nosságban magyar életformáról  I De hogy annak, mi'yen-
rek kell lennie, azt hítvallóao ÓB szabatosan aem hatá-
rozzák meg.. 

Nemzeti éa történelmi bitem — vallásom szerint 
az egyetlen lehetseges, szükséges, köteles uj, de ősi 
eredetű magyar életmód 

a, l c a t o n a l é l e t f o r m a 
kell, hogy legyen I 

Katonai életformát  öltenie mindenekelőtt egész 
szellemi életünknek: irodalmunknak, költészetünknek 
művészetünk minden ágának (zene, dal, festészet, 
szobrászatnak.) Ridiónknak, moziainknak, szirpidaink-
nak. — Katonai életfelfogás  kell, hogy átlengje egész 
nemzetnevelésünket: az óvód ától az egyetemek utolsó 
tanórájáig. 

Katonai életformák  Bzerint kell éloiöl nemzeti 
egyesületeinknek, egész politikai életünknek ls. Ezek-
nek kell hódítóan bevonulni hivatalainkba s még gasda-
sági életünk rendszerébe is. 

A halott és élő bősök, a vitézség magasztos tiszte-
letének még a templomok szószékein Is fel  kell 
zendülniök I 

Egész nemzeti és állami életünk rendíthetetlen, 
legelső talpkövét a 

I IÓSÖJE t i s z t e l e t é n e k 
ke l képeznie. Nem Cuupan cnak h.borus Időkben, 
hanom mir,djnkorl 

L»lke legmélyéig kemény katonává kell kovácsol-
nunk egész éleirendszerünket. Cfak  ez teheti ismét 
erősBÓ hatalmassá, élelmetesBé a magyart. 

N'mzntközles, világpolgárias, liberális, ugy neve-
zet Bzubideivü, puha, polgári életmód csak végve-
szélyünkké válhat 1 

Egyetlen mentségünk, nrős várunk: a magyar 
kBtonai életstílus I Ea a legvihtrállóbb történelmi ma-
gvar életformái  Hiiiurópa egyetlen más nemzete sem 
erre rendezkedne be, nekünk magyaroknak egvesegye-
dill eszerint leh-t szikla-tz lárri létünk. Földn-jzl hely-
zetünkben. Ke:et. Nyugat de Éz«k és Dsl törten-lmi 
ütközőpontján, roppant lélekszámú idegen fajok  nép 
tengerei közé ékeiteu. Európa legvéresebb viharsarká-
ban, örök csatatér Hazánkban csak igy maradhatunk 
i-zétzuzhatatlanok. 

A c-upán polgári erények nekünk nem voltak, 
amint látjuk ma tem elegendők és soha nem ls lesz-
nek elégségesek csak csupasz fennmaradásunkhoz  sem, 
hát még a nemzeti magyarságunkhoz, amit akarunk. 

A mi nemzeti erényeinknek mindenekelőtt kato-
naiaknak kell lenni I 

Valaki azt mondhatná, hogy világosan fogalmaz-
zam meg, hogy mit kell értenünk 

I c a t o m A l é l e t f o r m a 
alatt ? — Katonai életforma  az, amely a megszokott, 
szürke, színtelen, puha po'gárl életmódon felüláilóan, 
azt tulszárnyalóan, aokkal szigorúbb, egyszerűbb, követ 
kez"tesebb, önzetlenebb, áldozatosabb, BŐI mir den áldo-
zatra készebb, minden haszonleső, alacsonyrendű anya-
giasságtól mentes. Az, amely nem Ismer elvakult egyéni 
öncélt, hanem csak a nemzet, a hsz«, az állam, aa 
ország közössége, vagyis aa ösasesség ssent érdekét I 

A katonai életforma  tehát a nemzet legideálisabb, 
legeszményibb óletrendszere. Ahol nincs én, én és min-
dig én, hanem csakis az, bogy ml magyarok I Ahol as 
egyén érdekét aa ösezeaség, a nemzet egéssének érde-
keben kell, hogy komoly nemzeti érdemel mértékének 
megfelelően  és magyarhoz méltóan megtalálnia. Sőt 
sokszor mindenét Is fel  kell áldoznia minden okosko-
dás nélkül, az egészért, a nemzetért, a haza üdvéért, 
örök eletéért 1 

A katonai életforma:  rend, tervBnerüség, szerves 
szervezés, szent egység, feltét  en vasfegyelem  I Hatá-
rozottság I Elszántság ! A legférfiasabb  és legmagyarabb 
bajtársiasság I Nemzeti öaszefogáB  és testvéri összetar-
tás I Egy mindenkiért I M ndenkl egyért I Széthúzás 
ismeretlen foga'om.  Engedelmesség, BŐt még a Baját 
parancsnak való feltétlen  engedelmesség ls a legma-
gasabb fokon  kell, hogy álljon.' A saját meggyőződés-
ből fakadó  öofegye'em.  a hősiesség után következő, 
legnagyobb nemzeti erényünk a katonai életformában. 

Az egyeH egyén tudatOBan meghal nemzete, hazája 
halhatatlanságáért, szabadságáért, önállóságáért, füg-
getlenségéért I 

Katonás életmódunknak mindennapi életünkben ls 
meg kell nyilvánulni". Az e'ernyeBztő, elbágyasztó, el-
puhító u. n. nyugati kényelmet meg kell vetnünk. Még 
a fekvőhelyünknek  sem ezabed tul puhának, selymes-
nek lennie. Szerény egyszerűség tüntessen fel  minket. 
60 éves korunkig testgyakorlással, tornával kezdjük 
napi munkánkat, mindjárt több lendület, tüz, dinamika, 
nagyobb kezd^ményezesl merÓBzeég lesz minden csele-
kedetünkben I Kevesebbet leszünk betegek. Tartóakod-
junk az élvezeti cikkek habzsolásától: dohányzástól, 
szeszesitaloktól és éjjeleEéstól, mely lassan, de biztosan 
felörli  B testet, idegzetet, a lelki éB szellemi erőt, a 
szervezet küzdőképességét. Elárulom, bogy mindezt 
nemcsak hirdetem, hanem 56 évemmel vasaalgorral 
élem 1B. Mindennap tornával fegyelmezem  elöregedő 
testem acélos mozgékonyságát. Még 20 fokos  hidegben 
is fűtetlen  szobában bálok. 

A tu fitomult,  betegesen mesterséges életmód 
be'yett térjünk viteza a természetes, tehát egészséges 
katonai életformához.  Edzzük magunkat. Legalább 40 
éves korunkig űzzünk valami sportot. Ne eresszünk 
polgári hájat. 

Azonban mindenek felett  kíméletlenül sslgoru 
jellemszilárdságunkkal legyünk m ndeneknek nevelóen 
tündöklő mintaképe. M nd-n magyarnak jellempróbákon 
kell átesnie. A legjelesebb jellemek a legértékesebb ÓB 
legmegbízhatóbb magyarok I 

Fálre a kényelemszere'et és élvezethajhászat lát-
hatatlanul, laBsan, lopva öldöklő bódító mérgével I 

A japánok lélegzetelállító sikereinek legmélyBé-
gesehb forrása,  hogv ősi katonai életformájuk  szerint 
élnek mindannyian I Nemcsak a férfiak,  hanem a nők is I 

Bennünket, magyarokat az Isten katonának terem-
tett, tnhát ebbea híven, mindenkoron kemény katonák-
ként kell élnünk, ha egyáltalán é'ni, ba őrükké élni 
akarunk 1 Nekünk álUndó, örök katonai készültségben 
kell lennünk a mi földrajzi  helyzetünkben I Ennek egyet-
len módja: a katonai életformai  Nekünk egyetlen 
p'lUnatra sem szabad polgári életmódban elrlngatód-
nunk, e'p^tyhUdnünk I 

Nekünk mindent, a művelődést, nemzetnevelést, 
nemzetgazdaságot, sportot, katonai ssemmel kell néz-
nünk. Csak igy mondhatjuk el joggal magunkról, hogy 
katona nemzet vágjunk. 

Katona nemzetnek lenni történelmi nemesség a 
népek közötti 

M ndezt minden magyarba valósággal bele kell 
égetni legfőbb,  alapvető nemaeti, történelmi élet-
dogmaként 1 

A magyarság leghatározottabb ideálja: a kemény 
„katonaeszmény" kell legyen! 

A katonai életforma  az az acMfürdö,  melyből a 
nemzet mindig mevuibodva, felriasUlt**,  fiatalos  erővel 
szállhat harcba. Háborúban és békéken egyaránt Ez 
kell, bogy kísérjen a bölcsőtől a slrlg I Még temetésün-
kön és síremlékünkön is kl kall domborodnia katona 
voltunknak I 

Magyar meggyőződésem sziklaszilárd talapzatáról, 
Ingmélysegesebb és legforróbb,  ssent szenvedéllyel ki-
áltom : világtörténélem legfetaőbb  életparancsa asá-
munkra I 

A legtüzesebb, leglángolóbb fanatizmussal,  égetően 
sürgősen, feltétlenül  meg kell teremtenünk, minden 
vonalon: 

Uj magyar katonai életformánkat! 
Ez lenni, vagy nem lenni, 
es élet-halál ügyünk I 
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B A K O I B E B S . 
A ssovjet MCtoas.nl komaiy nőmet Blkeieket 

jelentenek. Bjyes pontokon, ebol n Szovjetnek u 
utóból aehaay tasi alatt ukerait blsoayas területeket 
nyernie, • lendületen ellentámadásokkal hairabo ve-
tőitek an eUenseget. A jelek saerint a Szovjet ked-
veseiéiig egyaltaian nincs magelegedve a narcok ed-
digi menetavel, meri miksnl a Qjieoorgs Ptiaien ion-
doal tudóul túja jelenti, a Szovjet-UalO a nabornoai'jpeaa 
Ola lmmar barmadlaoen mdui meg a maaodla európai 
arcvonal feiautiaaai  caiaó agltacioval. JjioitesDii for-
rások koaiese aasrlni Londonoan mtndun eddlglnel In-
kább tort nyeri aa a meggyóaódes, bogy a aaoveisé 
geaek meg ebben aa Övben megkísérd* a partraazai-
lást ButOpában. 

Aa éasakafrikal  bolyáéiról a Nemaetköal Tájekoa-
taló Iroda a következései jelenti: A maisai barcieran 
kedden mindkét fel  leglnadereje óienk tevekenyaeget 
fejteit  kl. A tengely repülői lenyes légvedeiműkaei 
iemét beblaonyliottak fölényükét.  A kalrouanl reaaen 
négymotoros angol bombaaogepek nagy kötelékeit ve-
tettek harcba. 44 vadászgép kiaerle óaet. A jarórsaol-
gálalban levő nemet vadaaaok harcra kenysaemetiek 
aa angoloaat, amelyek tisaaeres folenyben  voltak. A 
német vadássok megla megtámadtak óket. Egy óra 
boaacat tartó Utköaet fejlődött  ki, amelyben aa ango-
lok hiába igyakoatek vlaaSHsaorltani a gyorsabb nemei 
támadókat ee aa angol bombáaókat aem tudtak meg-
vaddlmeani. Aa egyenlőtlen harcban a nemei vadáaaok 
egyetltn saját gtp elveaateae nélkül leöltek 16 aogoi 
gepdt, köatiik aoa nagy bombaaOl. Riidorfer  fóoadnagy, 
a Vaskereaat tovagkereaaieae ebocn aa ttikOaetben 
egymaga 8 ellenfelet  lőtte le. Gyors német harcirtpű-
iók tamadasi lnteatek Boue ktaotóje eilen, ahol aet 
teiltalalaiot értek el as otí horgonyzó 6000 tonras 
teherhajón, amelyen nagy lüzvesa tamadt. Aaonalvhl 
nagy robbanásokét okoatak a klkótó berendeaeadoen. 

A nemzetközi tájékoztató iroda jelenti a keleti 
harctörrói: A harci cselakmaujee su.ypontja kadden 
ls a dall ssakasaon volt, anoi a nemet t i i BzavetBu-
ges csapatosnak csaknem mindenhol sikerült saivoa es 
lendületes ellentámadásokkal meghiúsítani a bolsevi-
kiek áttörő es átkaroló kiBerieteit. A boiaevlalek rend 
klvúl nagy vesstesaget Bsenvedtek. Csak a dall ssar-
nyon tóbo mint 2000 harckocsit vena .ettek. 

A Karasz kornyékén haiccló nemet elhárító csa-
patok is nral a heiyaetnek. A szovjet csapatot a város 
aaeie ellen essak fe:ói  intésén aagy tsmadasalk OBoaa 
roppanása után kedden legtrósufcb  tüaernsgl eiózessi-
teasel és igen Fok pancaiOrsaJ, vaiamiut ösas.fo&ott 
gyalogsági kötetetekkel keletről t&madiak, de nem 
tudtak a német állásokat áttörni. Fabruar 10 cn reggel 
erős német pancalos kötelesei oidaina kaptak a varos 
ellen lndiiou Bsóvjeierókel éa nagyobb resaüket körül-
zárták, majd megaimmisltelték. 

A DM tortolatvldeken a némát haicirrpülőzet 
és rombolókat as ellenség tüzérségi állásai valamint 
hsdoaa.'opii ellen vetették be. M<gsemml-liattefc  csa-
patokat, lósaer éa hudlanysgot saaiiltó 83 jármdvel, 
sokszoros alacsonytámadássai Baetíóttnk ot nehts üte-
gei, valamint több egyea ágynt. A szállítások ellen a 
lamidáiotat jó hatással éjsiaka ls folytatták. 

A Donec vldákén a Ssovjet hoiBzu menei- és 
ssállitóossiopanak a magas hótorlseeokkal szegélyezett 
nton nem volt módjában kitérni a repülők szakadatlan 
támadáBhi eiól. A saéliombolt jármüvek nagy toródazt 
okoatak es Igy jó célpontok keletkestek a nemet rö-
pülök számára. 

A közepáő ssakaesin egy menetelő srovjet sásaló-
aljat a n^mat légierő egyedül vert Bsét I t kü ömben 
német vadászok üldözték geppttskatüzzel a menekülő 
ellenséget, eme'ynek Ig'n nagy vfcHíî &ígBt  otoz'ak. 

„A Székelyföld munkaprogramja." 
irta: Vikir  P. Artúr  dr. 

A Migver Közgazdaság január 28 Ikl ssáma fljye-
lemremoito ea bálát érdem ó medon fogUitozlk  3 pté-
kelyaéggc). Mi, akiket az érse'ml paálaton kivül ver 
Béül saatak is fűznek  a BzeLeiţfii'dhoa,  akik egy b et-
öltőn kur' Bztci irást írás mellé h^ly^ztünk, cs-kbogy 
a figyelmet  reá tircljük a SaékelyfS  d:e, mlut M->gysr 
oreaag Kalifcrni&jsra,  a: 0 ntk Igen jól esik o'vsol 
érteiemtó; cs lelktaed^Mő! átbMctt torokat, m ri ml 
tndjnk, bo;y mlnd°n — a Széke'yföldbe  beruházott 
gondolat pzázbíorosat! viíBatflze  1 msgá', mint a szé-
kely h.vaaoi vlBBzbangjt, amelyeket p»rciklg meg-
ssáaazorosva adnak tlissa a begyek, völgyek. 

Odalenn a keleti határssélec a köabátorságot fo-
kossá ha hallhatnak olyan hangokat és olvashatnak 
olyan Írásosat, amelyekből a megértés érzik kl B ame-
lyekből gyakorlati ortékek születhetnek. 

A vlssaaszabadulás eltő esstend jáben hónapról-
hónapra, BŐI naponként Jelentek meg koslemények hír-
lapjainkban, amelyek reá irányítottak a magyar köz-
veiemény fl  jyeímat a Székelyföldre  s annak természeti 
kincseire a a lapok megírták, hogy a Székelyföld  B 
annak minden lakója mege.-d^m 1 a velük való foglal-
koaást, mert a termasnetl kincsek s as ott elő embe-
rek értékel őrlsnek magúiban, amelyeknek kl' knáaása 
örök klacset jelent a magyarság számára. 

Legtöbbet as erdőségek kincseiről olvaahattunk 
B Baekeiyfőld  ásványvlzelaek bősegíről. A márvány-
hegyláncokról, amellyel zs utakat kavlct ozzák. Legen-
dák járnak aaájról-aaájra as erdei gyümölcsöktől s a 
székely havasok különlegeB gyógyhatáBn gyógynövé-
nyeiről s általában a termeszei csodás ajándékairól. 
Aauiáa világgá röpXlek a tervek, amelyek vlaeiőmdfl 

telepeket hlv.".1: majd Alotre. Hillottnnk gyáralspltá-
sokról: celu'óae, üveggyár, lun-kenderfeldoigosó  gyár, 
keményítőgyár a hallottunk sok más gyárBlzpItásl terv-
ről, amelyek kösül nem egyel a fantázia  már üzemi 
állapotban la lálott. 

Utak, vasutak, kösépltkeaések, állami és mBgán-
bernháaáaok körül rajzott a nagyköaönség figyelme  ÓB 
zondolata a mindenki boldog volt, amikor a sseret-
falva—dédel  vllágcioda (egy bábomban élő orsnág 
ilkotáaa, egy eaer sebből vérző nemzet erőfeszítése 
valóra vált) átszelte a hegyeket, völgyeke», bogy a 
világtól elzárt Székelyföld  végre elmondhassa: 11 va-
gyok, élek, magyarságomért éa elrejtett természeti és 
emberi kincseim gyümölcsöztetése érdekében tenni 
akarok I Lítnl. erősödői és a magyar ősi knltnrában 
fürödni  akarok I 

A magyar kormányáét érezte az alkotás vágyát 
éa kötelmét s as .anyaországot" (ahogy ott lenn a 
Székelyföldön  nem tökéletes halyesBéggel nevetik örök 
Szent István birodalmát, as egységes, osztatlan Migyar-
orsaágo') nem kellett buzdítani, hogy an á'doaatoB ps-
ilkán módiára felssakllsa  teet°t B azzal éa ugy táplálja 
«ifssaezabadult  gyermekeit. Ebben a kízségben sem 
hiba, sem mulsBatás nem volt. Volt anonban valami, 
amit EO ân nem láttak tlsatán . . . 

Sokan nem látták tlastán azt, hogy a 22 év, 
amelyet a székelység egy Idegen or*zág Járma alatt 
nyögve töltött, nem Ismerhette meg M igyarország 22 
eves fej'ódését.  Nem Ismerhette a köa törvényeit, f  so-
kasait Nem lehetett j iratos azokon as utakon, ame-
lyek as alkotásokhoz, a Blkerekhsa veaetnek Nem tud-
ták Igen sokan, bogy a 22 év Bsenvedéseiból felsaa-
badnlt népet miként ke.l Járatossá, otthonossá tenni, 
nevelni a magynr közéletben. B<jok f̂ lUmeréBe  vagy 
éppeu orvoslása késatt, mert a vIsBzasaabadn't réaaek-
rő klsaemelt veaelők sem Ismerték a trianoni M sgyar-
orezág politikai, gazdasági és társadalmi viszonyéit s 
nem ismerhették szokat es egyéneket, ak<k Magyar-
ország közéletében tettekkel tényezők. Ezért vállt 
szükségessé azoknak a szerveknek a beállítása (Érdélvl 
Gardasági Tanács, Székelyföldi  FÖIdmlvelésüiyl Ki-
rendeltség Btb), amelyek as összekötő cs áthidaló 
szerepére vállalkoztak z azt Igyekeztek betölteni. 

Valami csodálatoB véletlen folytán  nem állíttattak 
muakába azok, akik a 22 év Blatt M igvaroraaágon és 
Bnrépaban do'goitak Erdélyért B általában as Igazság-
talanságok orvoslásáért. 

A Síéfeeljfó  d munkaprogramja tlalaknlt s a 
muaksprogramról a közvélemény tájékoaott, caak éo-
p -n aan ;l tertént, bogy «b olmn t két éa f?l  esjterdő 
aiiiotáshlaak «ÍV r sze sz elkövetkezendő idők prog-
ramja leend. Biv oamz » é!atéhcn pár esztendő hamar 
lep;<rng ts éi«t homokóráján. Ai a fonto\  hogy a lel-
keket erősítsük meg a jövendő küzdelmekre s bogy 
minM jobban o!d;uk raeg aa egyesítés és egységesítés 
nagy problémáján, amikor BT emberi Bgy- és gazda«ágl 
tőke ög«s»foz,  hogy a Perlcy L jis állal vázolt „Bié-

d Ma 'kaorogrM7r.j*i" csinri váltaa. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vnaanyaghereiidezáftét  legmafţanftbheo  vásá-

tolom osftk  ntgyban 

H1RO ANDRAS 
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Áldozatkészségünk a tettekben. 
Alabblakban migkezdjük a honvédctalédokért 

való «dakozók naveiuek közlését. A gyüjtéB befrjeiő-
dött M ndenkl ast edta, amit tehetsége megengedett 
ÉB a fzlve  diktált. a köaösség ügya is volt ea 
a pytijté". Elért a nyi>váno»Bágra is tar'ozlk, hogy 
elletórlzheiiíük egymásnak BB á doaatkészséKét. Biert 
éB a nyilvános nyugtázás céljából folytatólagosan  kö-
söljük as adakozók növelt: 

Csell Szentgvörgy S :rgyár R^kócl n 1000 P. 
D'-czy A-dr4a és J nos 6Ü0 P. Ker-ak«döl K^rSOOP. 
8i-k l,földi  Vil'amosmOvxk R T 200 P. L<x Jia^ef, 
Dr. Qvrgypi; Dimokos 100-100 P. Dr P.itner Ar-
p d 70 P SilvmoBny Kirj.y, K.rdiö. l i" , Sófaivy 
S^k 'lyföldl  T nitók Bíöí-tkesMe, F níe F-rerc, Pí-
ier Fcrrnc 60 -60 P. — B kcy Gábor, ötv. Bi'ogh 
G záné, H jord Miha'v, it). B'dó Akoa, Bidó ^ Mir 
on Otvatü Sírdor 40—40 P. — H >1 wig Vilmos, 

K<nva Aidráa, H j.iód K^ro v. Berkeczl Árpád, Már-
ton Bnliia, M rvary Győző 80—30 P. — Siabó Jknos, 
Kovács J'oó. Szócs J>sse', Sfnipiltry  L^sz-ó, Hol 
ccer Gilor, Lux I'tvéD, Id. Badó Akos, D.'áky Mirton, 
Miklóa Árpád 20 -20 P. — B ró Ziltán. Qti G u a 
15-15 P — Dr. C o-gor Gyuíáné, DiMd Jjzstf, 
B enessy IrAn, H iltrlch B nil, öav. dr. Todo' J >nosné, 
V-rciel Józse'ne, Lukác- Ferenc, Kovács Im'e, B dó 
B-Ia, C-asiár F*Hx. B .lazs I tván, 8 takács Mttyás. 
Tirdil András 10—10 pengő. —Sav. Kovács Jinosnu 

6 P. — Dr. Csedö Andrásné, Márton Jtnos, Csiszár 
L-jos, Ksrcsatea Gíbor, Sslzmon Ltjos, Mezi Miska, 
Csomós András, Siabó Ltssló, Lórlnca Ernő, Jtuoey 
íb'bI, Pat»ti Lajoa, LíbsIó B^la, Adorján P^ter, Inre 
V^ndalná, Stiyom F-renc 5 - 6 P . — özv. Htlwlt 
Jinoané. Kov«c J<nőné 4—4 P. — Kipscz György, 
Stcdor Pil, H >jnód Gyula, Bika Tima», Ptl Fer«nc, 
Csoll P<thr, Má aásl M irton, Molnár Sindor, Sioo-
Simu, SlIóJuls, Szöcs Stndor. Szása Jinos, Jánl 
J nos. Botár Brssébet, Mloá'v Rlsa, M bály Aaoa. 
G-re Kára, Veress Erasabet, Silamnn Borbála, G-gő 
Teréz, Ltazló Mária, Ltssló Vilma, Mlkló" I ona, K 'd 
vea Ir*n, Lajos Braaeltel, Stócs S tndtrn^, Ni«v Mirla 
8 - 8 P. — G'gő K troly, S dámon R ^ a 6—6 pmré 
Bálint Jiaief  9 P. Birsody I P . — óiszasen 8610 P. 

I i f y t i  M W Í S I . 
(Tabruár M Oiendórnapra ) 

Magyar csendőri 
Ha szobrász lennék olyan anyagba 
öntenélek, 
amit a villám sebezni nem tud, 
nem márvány, nem vas, — acélos, keményebb, 
mindan időket dacosan álló 
lelkes anyagba öntenélek. 
Magyar csendőri 
Ha festő  lennék olyan ecsettel 
festenélek, 
amilyennel még művész nem festett, 
szentnek, bősnek, égi fényességnek 
sziazáporozó saüz színeivel 
örök vázsonra festenélek 

Te vagy a rend, 
amerre leng a kakastollad: vagy 
csend, vagy béke, 
kérge a fának,  sejtje a földnek, 
a szív melege, dala mezőknek, 
ég felé  emelt öklét fékező 
magyar emberek mintaképe. 

Apostol vagy, 
ki ámment mondass azólakomáknak 
ünnepére, 
s járva esőbe, hóba, fagyba,  sárba — 
bűnnel, bajjal, ördöggel szembeszállva 
nem alkuva, mindig legelői jársz 
vigyázva mások életére. 
Testvéreid: 
a begyek válla s magaaztoB völgyre 
hnlló szellő, 
a rónaságok délibábja, az erdők zengő 
Bötét árnya, 
a hils forrás  s a kertes kutyás kis 
tanyák. 
Lelked feléjük  sírva tBrlod: 
mert ezek miod a Te hazád. 
Ki bizalom, 
a belső támasz, a nyugalom, a hatalom vagy, 
vagy vérfagyasztó  Döbbenet, — 
« néma, csendes, portyák között 
a bünváltó Jézus-bajtárs előtt 
a kezed büszkén tiszteleg. 
MirdJn mtgvar 
lanaon ma T^ged gióriásán, i-ugárzó 
f-inyben  1 
Isten sz3nt csókja hulljon Reád 
és Bzent keze VfZ-sseD  tovább 
egy uj bo'dog magyar ezredévbenl 

Dr. vitéz Oeretffr  alezredes. 

Termelni kötelesség. 
Dr.,Siáss Lijos k'iaellátásDgyl miniszter a KÖs-

ellátáfrl  Értesítő legújabb aaámában cikket Irt Termelni 
kötelesseg címmel. A mlnlBster cikkében Ismerteti azo-
kat as okokat, ame'yek as ul termelési és beszolgál-
tatás! rendet életre hozták. B iveaelóíl rövid áttekin-
tést ad arró', borv a hadvezetés mintájára hogyan ke l 
a bábom leboayolltánáhas salikséges ssarvesetet a 
nemz'. t eletének minden megnyilvánulásában megvaló-
sítani. A totális háború KZ ország egész lakosságát 
hadrsszó ll|a. Banek a hadraaaólltásnak azonban terv-
szerűen kell történni. A bel-:ó front  nyugalma alapja 
a tnrme'ől munka aavartalanságának. A belső front 
arcvonalán a termelői munka cáisierü Irányítása a 
íegfoc'o^&bb.  Mlg ez a hidf-tlszerdiéel  Iparban ós egyéb 
iparágakban megtörtént, eddig ugyanes kerül most 
megvalósításra a mezőgazdaságban ls. A mesó^asda-
ság a termalők millióinak évről-évre vlsBaaiéiő reod-
aseres muaVáiával vese résst a hadviselésben — írja 
c'kkAben a mtulszter. Ennek a meaőgasdaságnak gon-
doskcd'la kell a hidsereg ellátásáról, as ország fo-
gya^ztásásák zavartalan kielégítéséről s n^yanakkor 
számot kell vetni azzal Is. hogy nélkülözhető felesle-
geit a szövetségesek er^j^nek gyarapítására fordítja. 
Azt íio^tim mond-ni, hogy a meaőgandsság aa or-
sság legnagyobb hadiüzeme. Éppen ea a ssó, hogy 
bidiüaem, már mBgában foglalja  a hadlterme'és két 
elengedhetetlen kál ókéi, a tervaserüséget éa a mutka-
fegyelmet.  A hadviselés minden embert Igénybe vesz 
és mindenkinek kijelöli aat a he yet, ahol harcolnia 
kel'. Msgismertsli h katonákkal a különböaő hsremó-
dozat és harc eljárásokat. Ba sservesettséget igényel, 
m-r« nem valósíthatja mindenki saját elképsel'-
selt s n m keresheti fel  egyenként aa ellenséget, bogy 
vela megmérkőzzek. Ugyanilyen Bservssettsóget kell 
msgvaiósitanl a legfontosabb  hadiüzemekben iz. Min-
denki előtt Ismertetni kell, hogy ml as a feladat,  amely 
megoldásra vár és hogyan oldhatja meg ast mnuks-
r jsuek teliea klhsssoálásával a leggazdaságosabban. 

Bat a felismerést  valósltjuk mag a legnagyobb magyar 
hadiüzemben, menőgazdaságuakban. 

Nemsokára megkezdőinek a tavaszi munkák, s 
ország ellátása elsősorban nttól függ,  hogyan terem a 
magvar barázda. A gasda tehát bossákead ismét a föld 
gosdos megműveléséhez. Ml pedig tovább dolgosunk 
azon, bogy az uj beuolgáltatáal rend legapróbb réss-
letell ls megállapítsuk. Meg fogjuk  teremteni rövid 
időa belül ast a aserveattet, amely aa uj rend anelle-
nében muakálkodva útmutatással, gyakorlati tanáccsal, 
saép eaóval, dí ha kell eréllyel éa sslgorral Is rámutat 
"«"dl* «löt», magyar kStelességteljesitéa egyik leg-
dőueiwb kérdésére: termelni kötelesaég. 



O B I K I L A P O K 8-lk eW*l 

Az ugar megszüntetésének módja. 
Ai ugartartásnak lg vannak előnyei éppen uţy, 

mint hátrányai. A vlssoayok határozsák meg, hogy an 
elónyök-e nagyobbak vagy a hátrányok. 

Bóoyei: egy óv! plhenáB alatt tőbb tápauvajrot 
tud 8*en»gylljten! n talaj, flilkai  tulajdonságai: ned-
vesség éa tápanyngmegkötóképesség, beéredettaég. por-
hanynaaág tökéletesebb; a talajt a gyomoktól tökéle-
tesebbea megtakaríthatjuk j calkl vlaannylatban eaen 
elóoyökhön Jón még egy, amit gardáink a lagfooto-
aabbnak tartalak: a legeltetbetóiég, a többi előnyökkel 
nem 1B Igen törődnek. Legfeljebb  n kényelmességet 
boiaák fel  an ugar mellett. 

Hátrányai aa ugartartásnak: egy egéBs óvl ter 
més as adó, munka megadása ellenére hiányaik. Aa 
ugarlegelón aa állatok többet koplalnak, csak a juhnk 
igényelt elégítik kl ugy abogy. 

Miután an ugar által nyújtott elő'yöket helyes 
lalajmüvelássel, vetésforgóval  éa trágjáiással tökéle-
tesen tudluk pótolni, még randes körülmények könt Is 
nagy gaidaságl hiba aa ugartartás, annál Inkább n mai 
háborús vlssonyok köaött. A legeltetés kérdését a lo-
boknál megoldhatják legelőbérlése utjain, ha mindjárt 
távolabbi községekben Is. Aa ugaroa termett takar 
mény bőven pótolja a kevés tápórtékB burjánt. 

Anenbsn aa ugarról való eltérésnél aaámolnunk 
kell aaaal, bogy nagyobb Igaeró, több trágy* és a vetfB 
forrótörvényeinek  betartása ssükséges. M nden fö'd 
4 - 6 év könött trágyáaás alá kerüljön B egyforma 
Igényű növények ne kövessék egymást, hanem aa ala-
mosok a kapásokkal ós takarmánynövényekkel válta-
kossanak. A talajt akkor és ugy munkáljuk, amint as 
ssükBéges és ne akkor, amikor rá érUnk. 

As llletékeB tényezők több mint ötven éve fzor-
galmsaaák ná'uok la aa ugartartás megssBntetéaét éa 
ha mégla o'y lassan ment, annak oka a meiőgasdaség! 
szakértelem talányára vésethető VÍBPZI éa nem a talaj-
és égh'j atl vlaaonyokra, amit sokan saeretlk hangoa-
tatnl. Hogy aa u;ar Jó! megszüntethető, erre hála I«-
tennek most már elég sok pVda van nálunk Is, sót 
alig van köaség, amely még ugart tart, a hiba Inkább 
ott van, bogy a földeket  egysaurQen vetni kezdették 
minden további nélkül, minden évben. A tőbb trágyá-
ról, a tökéletesebb mnnkáról megfeledken'ek,  lg; bi-
zony nem csoda, ba a termés nem olyan, min. aa 
ngsrfö'díken  volt, de BZ er doénv 1* Jelentékenyen 
jobb. Baóke Mihály 

Nagyszabású si-versenyek Csíkszeredán. 
Az EKE Cdkaaéki Oiatáiya az O-*z4g0B Magyar 

Idegenforgalmi  Hivatal Cslksaer<-dsl K rerd'i'ségének 
kösremBködéaével februar  hó 14 én. 20 és 21 én ér-
deken és nagyszabású al-veraenyt rendes. 

Február 14-én ksrBI n Csaba 8>rlegért 
folyó  verseny, amely ai OMIH által adomenvniott 
nagyértékfl  vándordíjért fo  yik ea amelyen 10—14 étea 
c^lkmegyel falual  gyerekek vesanek résst. A v> rs>ny 
fotó,  mBlealkló és ugró ssámokból áll ós a ser"eget 
egy évre annak a köaaégnek válogatott csapata nyeri 
el, amelynek tagjai a három veraenyBaámban a leg-
jobb eredményt érik el. A verseny enévben hsrmrd-
ssor kerBI kiírásra. Aa ellő évben a zsögödlek győz-
tek, a másodikban a tekerőpataklak. Blsó alkalommal 
5 köaaég, második alkn'onimal 10 köaaég kapott mw-
hívást, eaévben aa OMIH nagyobb támozatáaával 40 
könaég első gyerm»kserege lcdulbat. B versenyek 14 en. 
vasárnap délelőtt 9 órakor a cslksaeredei Suta-feny-
veaben kendődnek futó  veraennyel, rendklvBI erdikes-
ségBnek ígérkező tömegrajttal. AcM a aaögödl temp-
lom köaelében lesa. 11 órakor a sPÖgrdi Klavár-teiő 
oldalán less mfllealkioverseny.  dé'után fél  3 órakor 
pedig a sutal klBsáncon aa ugróverseny. A gyis lesek 
teljessn felsserelt  sit kapnak, a helyesettek aalntén 
értékes ajándékokat éa valamennyi rósstvevő emlék-
tárgyukat kap. 

Február 20—21-én kerülnek lebonyolításra a 8lé-
kelj fáid  ezévi legnagvohb éB legfontosabb  si-versenyel 
mégpedig a „Saékeiy Kapáért* Ceikazereda, Gyergyó-
BzemmlklÓB, Ssékeiyudvarhely és Sipsleaentgyörgy 
válogatott 'utó, mBtesikló éa ugró csapatainak részvé-
telével, továbbá aa .Erdóly Vis»zalért" serleg verse-
nyei, amelyen Magvarorsaág legjobb futó,  ugró vrr 
xenysól Indulnak. E «évben elsóisben kerBI kllrâsr» a 
gróf  Andra8sy vándordíj, székelyföldi  egyesületek hár-
mas Ifjúsági  mBlesikló csapatai részéri. Ugyanekkor 
futó,  mBlesikló éa ugró egvénl versenyek ls leesnek 
Ifjúságiak,  nők ós fétflik  'észére. A nagyssabáiu ver 
Benyekre ta elókéssBlelek most folynak. 

meg. Bs a kiállitáa felhívja  a gaadatársadalom leg-
aaélesebb rétegeinek fl;yelmét  a takarmánytermeaatéa 
rendkívül nagy Jelenlő'égére, különösen a msl Időkben, 
amikor a navartalan gazdálkodást esek a ssBkséges 
takarménykésaletekkei l-hat fenntartani. 

A március 27-én m-gnylló eaóvl mesőgaadaságl 
klállHái aöldmrzlcacportját aa Erdélyi Magyar O tzda-
sági Egylet aöIdmesóUgyosatálya rendaal éa e kiállítás 
elé méltán a legnagyobb vérakoaással tekint nemetak 
a érdekelt gaadatársadalom, hanem an egéaa orsság 

is, mert Erdélyben termésnetl adottaágok igen kedven-
nek B magaa aalnvonalu rét-és legelőgazdálkodásnak, 
amel yei karöitve életképea és fejlett  állattenyésstés 
virulhat. 

Bnnek n kiállításnak aa anyagát nagy gonddal 
gyBjtlk ÖBSae és válogatják kl, bogy E'de'y sö dmssó 
gazdasági vlsaonyait a legteljesebb sserves egys?gben 
képviselje. Láml. fogják  a htógatók aa erdélyi föld  éa 
a havasi legelők csodálatosan dus pompáját, de ugyan-
csak feltárja  msjd e kiállítás kBlönösen a legutolsó 
két évileed alatt elbanyagnlt erdélyi legelók mai san-
moru állapotát ós Javításra váró hiányosságait ls. 

BB a liállltáei ciopert nemcsak tanú eágos, ha-
nem Bsemet-lelket gyönyörködtető Is less A fassMe-
lyes, székely faragásokkal  dlBiilett épBlet fölé  a Hir-
gltáról szállított fenyők  harago"zö!d lombja fog  botuinl. 
A csarnokba vezMŐ faragott  (zíkelyksput ÓB az OBB-
lopokat Bsékely es9rmssterek faragványai  fogják  dl-
ssltenl. 

A kiállítási épBlet előtt elhetyeaett havaal fa-
kalylbában látható leaa, hogyan késaltl a bícs kfcadet-
legea eaaköaeivel a havasi Juhsajtot. 

A kiállítási csarnok újvárán a Htrglta tetején 
épülő mlntagszdaság kicsinyített mását mutatják be 
majd a kiállítás látogatóloak; a ciarnok fa'án  elhelye-
zett fényképekről  pedig a havasi legetők, ködüB hegy 
óriások éB aa azokon legelő jósaágok képe tárja majd 
Brdéty szépségeit a asemlélők elé. Bemutatja a klálll 
tás aa erdályl lege-őjavltáa teréa legfontosabb,  legsBr 
gősebb tennivalókat la, elsősorban n vlamoBások meg-
kötésének kUlönböső midoaatalt. 

B klállitáB hassnoB tarutaágalnak maradandóvá 
tétels óljából pedig an BMGE nö>dmező Ügyosztályé 
nak a helyes r'it- és legeóga;d tlkodást propagáló 
fdsetelt  fogják  onstogatnl aa erdélyi havasokról a ki-
állításra érkeaett, abspoBatóba öltözött aaékely legények. 

E M ; ftaia.na.Ti  n TréJ* . 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
K O LOZ 8VÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkas'reda, Gyergyóazentmlkló», Z'ah. 

LEáNYINTBZETE: Bil'ágysom'yM Takarékpénztár rt. 

A takarmánytermesztós fokozásának  propagandája 
a mezőgazdasági kiállításon. 

At érdélfi  havasi gazdálkodás  bemutatója 
a kUllitiaoD. 

A söldmeiőmoagalom lényege as olcsó, Jó minő 
ségfl  és elegendő mennylségB szálastakarmány terme 
lésének elómosd tása, elsősorban a rét- és lege'őgas-
dálkodás korsserBsttóse, esen tu menően pedig a szántó 
földi  takarmáaytermelés felkarolása  révén. A aöldm*iő 
mnnga'om tehát a hssii állattenyésstés érdekelt szol 
•álja elaőaorbaa, mert anank termelőképessége ÓB 
fsjlesstóse  csak megfelelő  mennylségB ós mlnótégü 
takarmánnyal bls<osltható. Bppen eaért a budapesti 
orsségos meaőgasdaságl kiállításnak ós terytssállat-
vásáraak mindig egyik sserves és Igen taaulságos 
csoportja a aöldmeafikiállitás,  amelyet felváltva  aa or-
aaá( területén mBkldó aöldmaaőusrvesetek readesnek 

Kisgazdáknak,  kiskereskedők-
nek, iparotoknak  it  háztulaj-
donosoknak  tiz télévi  egyenlő 
részletben  leendő  viaszafize-
tésre, a Magyar  Nemzeti  Bank 
mindenkori  kamatlibán  felöl 
26'hkal  magasabb, jelenleg 
ffV/o  kamat  mellett  rdi^MI-
C'Ő-AIr»t  folyósít. 

BETETEKET legelőnyösebb  kamatoaáara elfogad 

ATUTALAEOKáT aa orsság bármely piacára eszközöl, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Mozielőadás  a Vöröskereszt  javára, 

Qispér O'bor  a csihszeredei  Turul  mozgó tulaj-
donosa  1949 február  23 és 24-én két  mozielőadást  ad. 
amelvcek  teljes jövedelmét  a Vöröskereszt  csik-
vármegyei tagozatának  javára ajánlotta  fel  Tekin-
tettel  a nemes oélra kérjük  közönaégönköt.  hogy 
ezeket  at előadáaokat  megértően  támogatta. 

— Februar 26: nótaeat. Február bó 26 án, 
ofltörtökön,  este 6 órakor a Vigadó moeltermóben fó-
vá'osl elŐP.dó- ÓB énekmBvéssek nagy magyar nóta és 
Irodalmi estet rend>zaek. A mflaor  krrMóben Hi|du 
Anna hangversenyénekesnő, a rádió énekese és R iday 
L<saló senesserső, a Magyar Operahéa tagja magyar 
dalokat, kBtonada'okat adnak elő, Gáidoa Kornélia elő 
adómllvéssrő, a Nemzeti Bilnház tarja pedig M'Ca 

Láfsló,  O.ónl Géna, Ho"ó Ernő. Koós Lajos, Brdiiyl 
Jissrf  és mások verseiből nd elő. Halló Ernő pedig 
elbensólését olvassa fsl. 

— Orsságos vásár Cslksnoradábui. As or-
sságos állatvásár február  hó 26-én, klrakóvásár 26 án 
leu megtartva. 

Mult snámunkban kösöltBk aa örvendetes hírt 
arról a falumuakáról,  amelyet as Erdélyi Magyar Köa-
mBvelődéal B<yesB;et cilkvármegyel válaaatmáayának 
tagjai vállaltak.'Biek a lelkes magyar emberek arra 
vállalkoztak, bogy megteremtik a város és falu  kBsöttl 
állandó kapcsolatot. Mondani ls nllg kuli, mekkora 
snlya és jövóbevágó értéke van ennek ss elhatározás-
nak. A mult héten fiatalos  lendülettel megindult es n 
nagsnerfl  kulturmuaka. Vasárnap kirepüllek csoport-
jaink a felcslki  falvakba.  Cslkssentdomokonon dr. Él-
ihes Endre városi főorvos  éB Antnl lBiván államé pl té-
°setl mérnök Jelentek meg, Cjlksseoltamáson Paldl 
Róbert pénz. tUstvlselő, Farenca Jóasef  képeadel tanár, 
Dobos Aron C'iksseredal káplán tartottak előadásokat, 
Cslkrákoson Baása Garő polgármester, F^rescs Gyárfás 
hírlapíró vállaltak előadásokat. Aa előadókat minden 
faluban  nagy sseretettel fogadták.  Valóságos Bneppé 
avatták asaket aa alkalmakat. A vendég előadók éa a 
helybeli aaerep'ők egyformán  nnnnk a hliBknek adtak 
klfrjaaóBt,  hogy sseretetben ós fegyelemben  a nagy 
Időkhöz méitÓBknak kell meradjunk. Ezért kötelessé-
gflnk  dolgosnl és mindenkinek az életét bekepczolnl 
ebbe a kösüsségl munkába. Ha volnának akik eat nem 
értik meg, aaokat a testvér Jóladulatával késen kell 
fogni  és elvesetni annak megértéséhes, bogy nekBnk 
magyaroknak együtt kell kÓBsenlétben álljunk bármit 
hozzon számunkra a történelem nagy forrongása.  As 
EMKE munkásai tovább folytatják  önsetlen magyar 
köieieBBégből fakadó  felvilágosító  körut|ukat. Eljutnak 
minden cilkl köaaégbe ÓB Baeretnének köaelférkóanl 
minden magyar testvérflnk  salvéhes. Fogadjátok test-
vérek ssBretettel őket. 

— Csikssereda város kftsgyülésébSl.  Csík-
ssereda képviaelöiestBlete Bsása Gerő polgármester 
elaökletével 1943 fetruár  6 én gyűlést tartott. Napi-
rend során kimondta a képvlaelótestfllet,  hogy esetleg 
fölöBlegeB  pénnét a város gyümölcsöztetés vógett a 
postatakarékbBn helyezi el. á.thes Bndre dr. városi 
főorvos  rendelőjének fenntartásáhoa  a város évi 600 
pengővel hozná] érni, tekintettel arra, hogy a város nem 
tud me'f^elő  helyiséget rendalkesésre bocsátani. A 
véros 1940 —41 évi aár^aámadásalt jóváhagyta a kép-
viFBióieaitiiet éa a felmentvényt  megadta. Alapos ós 
minden résslelre kiterjedő vita ntán a aaékelyföldl 
méntelep ép'téBl, anyagbessersésl éa fuvarosáal  sser-
södiBelt jóváhagyták. Utasították a város veaetóségét, 
hogy minél előbb kezdje meg as épltkesést, mert kor-
szerű méntelepre van ssükség. A polgármester beje-
lentette, hogy mihelyt a fagy  enged, as épltkesóseket 
megkezdik s a lehető leggyorsabb ütemben folytntják. 
A képviselőtestületi tagok egyhangúlag utasították n 
polgármestert, hogy kasslraya- és sportpályaépítésre 
bocsásson megfelelő  Ingatlanokat aa érdekeltek ren-
ddikeaéBere. Utasították a város vesetóségét, bogy a 
sportpályát a vaBut köaelében fekvő  terBleten helyea-
aak el. N <gy lelkesedéssel és véleménykBiönbség nél-
íül csatlakozott Ciiksssreda város képviselő estülete 
Bsékelyudv^rhely kéréBéhei, hogy a ssakelyföldi  nagy 
villamos erőmüveket a ssékely anyavárosban építsék 
fel.  Utasították a vezetőséget, hogv a határosétól mi-
nél előbb köaöjs Illetékesekkel. Ugyannkkor nyoma-
tékosan fejtse  kt, bogy Csík, Udvarhely és Háromssék 
vármegyének Iparosodására van ssüksége, amit csak 
uty lehet elképzelni, ha o'csó géz áll rendelkesésBkre. 
E bői követkeslk, hogy a ssékelyföldl  villamos erő-
müvek beföjesése  után asonnal hozzák át a földgáz-
vezetékeket Csíkba ls. A vároBl főmérnök  elóterjess-
lése alapján utasították a veaetóséget, hogy a város-
háza folyamatban  lévő kibővítési munkálatalt mlnól 
előbb fejeaaék  be és építsenek uj lépcsőháaat, A pol-
gármeater JavsBlatára o tanács 10 öl fát  szavazott meg 
a sagélyrs Bsoru'ó hadbavonultak családtagjai résnáre. 
A fát  a város befavaroitatja  és as udvaron adja át 
aa érdekeiteknek. H mgoztatták, hogv minden vnnat-
kozásban a hadbavoouleak családtag] tl rendelkeaésére 
kell állani. A képviselőtestület átiratban megkeresi a 
cslksseredsl kösbirtokoBsát Igazgatóságát, hocy saék-
báaukat leventpotthon cé jaira adják bérbe. Ugyanak-
kor foglalkoasanak  assal a kérdessel, hogy a kerdóaes 
Ingatlanukat nem cserélnék-e el a vároa lu'ajdonát 
képeső jelenlegi postaépülettel? A város és a környék 
ld<a>>nforgalmán->k  elősegítése érdekében a felállítandó 
IBUSZ kirendeltség réaaére évi eserpengős kerettel 
neiyiseget anavazott meg a gyűlés. 

— Felmentő Ítélet egy nomsotgyalánásl 
pörben. As oktalan áskálódáanak ezer fale  arculatát 
vetik vlsssa ssok a bünpsrek, amelyek a bflntető<anács 
elé kcrBIfadk.  I yen eset történt többek köaött Gábor 
A on cMkssentlmrel gasdálkodóval Is, akit Nagy Sán-
dor és Mirtoa assal jelentettek fel,  hogy n hadsereg-
gel és a nemsettel ssemben meg nem engdett kifeje-
asaekre ragsdtatta el magát. A tárgyaláson nemcssk 
us derűit ki, hogy a vádlntt a terhére rótt kijelentéseket 
nem tette, illetve nem tehette meg, hanem as 1* tlss-
•áaódott, hogy aa elsőrendű fetjalentó,  nóvsserist Nagy 
Sindor hónapokkal a feljelentés  előtt már megfenye-
gette a vádlottat, hogy vált sérelmei mlstt mindent 
el fog  követni, hogy a nyugdijától megfosssák.  Bnnek 
a tínynek megfelelőin  a bíróság a vádlottat felmen-
tette. 

— Köslgangatásl blsottságl ülés. Dr. Lássló 
DJBBŐ Cilzvármsgye főlspáoja  a köslgasgatásl bizott-
ság Biéaet 1943. évi február  hó 18-án délelőtt 0 órára 
össsehlvta, 

— Flgyolmeatetéa. A calkueredil kir. Bgyéss-
ség elnöke flgyelmestetl  aa érdekelteket, hogv as 
űgyéssségl fogbáiba  hetenként kétsser: sserdáa és 
vasárnap déli 12 óráig engedélyesnek besiólgetósekot. 
Mas napokon (Mák éleimet ssabad beadal. 
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— Február 20: Zöldkeresat-teaeet. At Or-
sságos Bgéssségvtfd-lmt  Siövelaég Calkasered»! Fiók-
ssövelsége folyö  hó 20 ón délután 5 órai ksidettel a 
Hatter termeiben Jótékonyeólu táncos teadé'ulánt ren-
den. lflndenklt  szeretettel vár a Rendéi őiég. 

— A Salvator Safilólntéaot  mtgnyltáaa 
Ö-Rmmel honok aa érdekelteknek ludomá«»ra, hi | i 
a S • vator SiOióinténet, mely tudvalevőleg C-dknnere-
dába történt ótkBHBaéae alatt hónapok óta naflnetel, 
működését njra megkezd1. Aa Illését ssBóonyákat 
folyó  hó 10 tói veaa fel,  köaös éa kBlön aiobéra n] 
helyiségében, aa azelőtt „R>>1 törvénysséknek" neve-
aelt épületben (M tó u'ci 6) T elrfonssáma  váltoaat 
lanul 8 Ingyenen ssBlóanyak felvételkor  hoanák ma-
gukkal aa e'ő'rl aaegényaégl bizonyítványt. T'rh»a-
vizsgálat mlndan hétköznap reggel 8—9 kBnBtt van. 
elaóaorban vidéki terheseknek. A véroel terheseket ea-
uton la kéri aa lnténet továbbra ia a Z Hdkereaste» 
rendeléat látogatni éa csak terheaaégflk  utolsó hónap 
Jában tönnl aa intését rendelésére. 

= Előkelő  bankösaxeköttetésnel  rendelkező 
nagy biztosító Intézet keres a birto-itáei ÍZ urnában 
jártassággal bíró Üzletszerzőket fix  fizetéssel,  költség-
hozzájárulással és jutalékkal, lehetőleg Cslkmegye 
területére. R ízletes ajánlatokat .Fix állás" jeligére 
a kiadó továbbit. 

— Nevet oserelt a gyergyóvarhegvl állo-
más A Varhegy ne ven Ismert vasútállomás G-iergyó-
bidos belterületen a kösség köaött fekaalk  Varhegy 
köaaég mlntecy 2 kl'om^terr" van aa á'lomástói. Maga 
aa Sí omáa kötlgaagatáallag H do»hos tartozott, a sze-
mélyaet la Hdos köaaégban volt nyilvántartva. Ebből 
a do'ogból aok kellemetlenség saármnaott. Aa állomás 
msllett lévő posta hodosl vo<t aa ál'omáa ugyanaion 
köaségbeú másnevet viselt. Most a vafut  Igazgatósága 
Gyergy'hndna kérés'nek halyet adva a várhegyi ál>«-
mást Gyergyóhodo-ra változ atta. Hodos köaa*g 66 
ssáaalékban matyar, vagyona Is van. Nagyon ragasz-
kodik önállóaágaho'. M -gyarság elleni bűnt kövatne el 
as, aki a azom^z°d 8>lamás vagy Várhegy köaségbtz 
akarja kspcolnl. 1860 lélek kell, begy külön köaaég 
maradion. Est azért Írjuk Ida, mivel ujabbsn Ilyen 
hangokat Is hangostatnak. A hodoslak még a gondolat 
ellen is leghatárosottabban tlltakoanak Elég szórvány 
ban élnek éa eléggé éreaaük ennak vegi»delmét. Aka-
rattal la ne storjok ssét a Fa'-kelyt. H salk a bodoriak. 
hogy a fölsőbb  hatóság aa Ilyen meggondolatlan M-
vetódésnek an u'ját egyss9rsmlsd-*nkorra elvágta. 
Oyergyóhodoa aaámtalan jeléi adta életk'pesaégének 
éB est a kösséget becsületes magyar törekvésében 
támogatni kötelesség. 

— Haláloaáaok. CsIVaienisImnnl Sav. Ende» 
Antalné ssül. fsrcádl  Sándor Qliella 69 évea korában 
1943 február  bó 9 én meghall Citksnentlmrén B hunyt 
ban Szónvl Káró y székesfővárosi  főkrplt*nyhe'vettep 
felesége  Bodes Erz'Jke, min* leáiye, Rndes Gábor, 
E des Adalka éde«any|u>ot, Dr. Sándor Gtbor, Sándor 
JósHef,  S tudor M >rgll teat vérei gyássoljak. 

— Gtl Jizscfoé  szül. Der—a t rézla 66 Avea 
korában m»chalt CsiksBögödön, 1943 február  hó 10 én. 
B hunytat 12 élő gyermeke éa 12 uookéje gy*sso1|a. 
Szép eredményes életre telt pomot a halál. Február 
13 án temették el Calkzsöjödön as egéss köaség nagy 
résavételével. 

— Caomortáni K>ro'y nyuţ. törvénvssttl altlsat 
ós birtokos 66 éves korában meghalt Cslksomlyóp. 

— BImó Márton Joghallgt* é'etin»k 22-lk évé-
ben meghalt C Ikaaeredában. Rendkívül tehetséges, 
saorga'mas flital  életet váltott meg aasnvedésaliól a 
halál. Évek óta rnyos betegen feküdt  és a leggondo-
sabb keselés sem menthette meg. Nagy róssvét mellett 
temették el februér  hó 10 én. 

Baabadegyeteml előadások Cslkeseredán 
A Siákelyfóld  többi varosalhn* hasonlóan Cilksaere-
dán Is megnyílt a aaabadegvetem febr.  10 én. As e ő 
adásokra n»gv tömegben vonult fel  a közönség a vár-
megyeház dlrztermébe. Nemcak a padsorokat, hanem 
a karzatot is sBnfo'ásIg  meglő tititék aa érdeklődök. 
A saabad°:yetemi e ő -dánokat Dr. Ábrahám Jiiaef 
alispán nyltntta meg, B «sédében visszapillantást tett. 
hogy a saékelyiég mlrdig nary örömmel, BBeret-ttel 
és ragasakodáaBal flţyelte  a d-brecenl saibsd egyetem 
munkáját. A ssékelység mindig olthatatlanul és el-
válass>halatlannl °gynek éreste és éra' magát a ma-
gyar kulturával. Épp°n eaért fá'ó  szívvel vette tudo-
másul aa Immár letűnt Időkben, bogy a debronl 
aaabadagyelemen mlsden nemaet fl<l  réaatvebetlek. 
gyar pltbatták tudásukat, csak époen a esékeyekit 
tartotta távol as akkori mostoha Idő. — Mist aztán 
Idő éa pírsVdoaat nélkBl gyarapltb átjut tnd^nnkal, 
A kolozsvári egyetem óa a köaoktatásBgyl minlaater 
gondoskodásából egyetemi tudósok |önn?V kötünk, hogv 
Ismereteinket gyaraplthaaaák. — K'slégl N igy D >nea dr 
egyetemi tanár .Korunk nagv gazdasági rendszerei" 
elmen tartotta meg e'só előadásait. A köv*lk»zó elő-
adás február  17-én. T*rja J*ndrsalk Loránd dr egye-
temi nv. r. tanár: Ilegrendsa*rBak működ as, vetítés 
és kísérletekkel klserve. — Február bó 19én este: 
A magyarság résavótele a terméaaettudomáuvok ki-
alakításában, tar«l« ugyancaak Jendrasslk Loráad dr. 
egveteml tanár. Kiaöaségflnk  flivemil  tovább Is fel-
bírjuk n ssabadigyetsml előadásokra. 

— Találtatott 1 darab kabát a ast Igasolt tn-
lajdonosa a eslksseredai readőrkapltáayaágnál átveheti. 

— A oslkvármegyel ügyvédek a honvédok 
hossátartoaoiert. A c-ilSvármegyel ügyvédi kamara 
biaotlBága dr. Koluvbán J w f  elnökletével gyűlést 
tarlót*, amelyen »'hátérnetek, bogy Cslkmegye minden-
egys ügyvéde 200 pengős adakosáBával veaa r'sat a 
honvedek hosaáiarloaólnak füiaegélyeaósóben.  Esnek 
megfelolóen  ez flgyvédi-kar  ezen öasaegekel Illeték ea 
helyre eljuttatta. 

— Iskolafogáaaat  a Zöldkereaatnél. A CBlk-
•sared'l BfftesaegvAdalml  SiOvetsAg tár-adalml t*mo-
gatáa segítségével a Z i'dkernsztes EgAHBB*ghézbpn 
megindította aa lakolafoeáesatot.  I ko'a'ogászatl ren-
delés hétfőn  éa C'Btörtökön 2 - 4 Is. Konaervallv ée 
tüneti fogkeaelóa  ovodás éa elemi lakelás gyerekek 
réssóre. 

Amig 'Oh a/szik 
a D a r m o l d o l g o z i k . É j j e l i n y u g a l m i t n e m 
z a v a r j a é l m é g i s e s t é t ő l r e g g e l r e j ó l 
é s b i z t o s a n h a t . F á j d a l o m n é l k ü l hajt . 
k ö n n y ű és teljes ü r ü l é s l i d é z e l ö . E z é r t 
k e l l e m e s h a t á s ú • a . p T A f c 
h a s h a j l ó s z e r a V X - V 

— Gasdaságl tanfolyam  aéróvlnsgája Crlk-
ráko'on Negy eseménye volt Rikos (rezegnek f  h 
ruár 7 >-n. Bien a n«pon Mente be két bón°pos téli 
gatds'ágl tanfolyamát  a 222 srámn m. klr. té'l gat-
daságl tanfolyam.  A tanfi'yamot  G-rsovci J^as-f 
gaad. felfigyelő  tartotta és hallgatói ünnepélyes kers-
t»k kötött vlaagáatak In. A vizsgák miniszteri biztosa 
G járy dr. miniszteri bistna volt, nkl a legte'jespbb 
megelegcd'asel beszélt arról b felkéaaültséc  ríl és gaa-
daságl ludésról, sme'yról a hallvaték tanúbizonyságot 
•efeV.  A vfssgát  hásiparl éa gaid-tságl kiállítás aérta 
be. Különösen feltűnt  as a haladáB, amely a kender-
termelés terén mntaikozotl. A t?nfo  yemhallgatók 
vasdakörl gyBlését Fodor Billnt elnök nylto'tn meg. 
M gnxltó beaaédftben  többek köaött megállapított', 
oogy két hónFp előtt nagv reménységgel Ültek be az 
Iskola pad|«lh«, hogy önhibájukon kívüli ncutasztáso-
kat pótolják. M -kismérték a növéryt s aron keresztül 
a természet leiektanát. Tud ák: ha a n°mantl pnracc1 

ugv kívánja, a földért  meg kell halni 1 Tibhek v.°-
g%urk mint két hónappal enelótt R ön'uiia o»n Vali-
ink, hogy a tndáit éd a hBsánk felvlrágoztatáaára  kell 
for(ii;arunk.  Sahasrm volt nagyobb szütBég a bec'H-
letes terme'ő munkára, mint most, mert orsságunk 
fennmaradása  etiól függ.  Éppen ezért ígérjük: ennek 
a köaségnek nemcsak po'gíril, harem apostolai le-
stünk, bozy ur ée mezőgazda, sz'gény ég gardeg et>y 
salvvel, egv lélekkel do'eoiaék a sa-bb boldorabb 
magyar jövőér'. Ciészár Gáspár tenfolyamhallga'ó.  a 
iöziíg gazdaaárl elótjérója a .C ltrátosl ea'stkalá-
SZOR gazda feladata"  címen tartó t e'óed B1. Mint mon-
dotta, példával kell több éa jobb termelésre nevelni a 
fa'ut.  Paier 8énd"r gazda .A földmlves  da'a" elmen 
aa|át sz'rzem^ryü dilát adta eló társai klaéretével, 
Siáva Antal hastflis  ssavalala után Fodor Bilin* 
„Az állattenyésztés j^lpntőaége11 elmen értékeseit, majd 
B-nc lk Jallácna tanítónő vezetésével a hal'gaték ka-
on delokat énekeltek. Mánva B la „A aertést°nyé«z 

t^s jelentősig i a kUgaid » h^ztar'áaahan" c'mU eló-
-désában bimn*at|a. hory a STIPH B hátigszda mindig 
kénnél lévő pénstá'C^a, ha céltudatosan, fZ  átlat»eess-
"Agttgyl követelményeknek megfelelően  nevelt. Fodor 
Gá-pir tanító ér LVz'ó Inr" plébános saaval. m-jd a 
blaontllványok éa (z tbUaléeioa jalvény k klorztaas 
után Mesei Gispár gazdi a tanfo  yemhallgatók neve-
ben as elő «dóknak hálás kőss"uetet mondo't. Gajáry 
L^asló dr. rövid basa'de, majd Biatbméry Jóaaef  fő 
saelgablró aáróbesaéde u'áo aa egybegyűltek a H m-
nu^nl, miji a ssékely Imádságot énekelték el. 

— Cnkornagykereakeddk hüvelyes ter-
mény árusítási jogosultsága. A Sa^eiy K rü eti 
Keretkedaimi Aa Io rzamara f-ihlvja  aaokat a kij -löll 
cu' ornagykereakidőtel, akik hüvnlyestf-rm^nyebkel, 
örményekkel, fdBaar  éa gyarmatáruval, továtbe bán 
tOl>, őrölt, d tráll, pSrkölt vagy > x rabilt hüvalyeeekke 
való nagykereskedésre szó'ó tparjogositvánnyal r ndel-
kezn'-k. hogy a hüvelyes takarmányokkal va'ó mgy-
ker^a^edt-a fo'yiatáaéra  Jogosult nacyVer^skpdók név-
j gysékébe való felvétel  c>-jából fr  d-"'l oklrata kat 
legkésőbb február  hó 13 lg kü dlék be a Seékelv K-e-
re-ikedalml éa Ipirkamar^bis (MiroiváBárb'-'y. Erasé-
bet klrá'yné ut 1. I emelet), m vel a névj> gyaék ösz-
sseállltása után hBvelyes termények forgalombabosa-
talával a kijelölt cukornBgykeraskedók közül csak azok 
foglalkoabatnak,  akik a jegyzékbe fel  vannak véve. 

— A Zsldokérdéakutató Magyar Intését 
fölhívása.  Es év Január 1-én Budapesten, XI 0 >bon-
ntca 18. aaám alatt megkeadle működését a Zndókér-
déskuiató Magyar Ialéaet. As uj Intézel egyebek kö 
sött nnl is egyik legfontosabb  faladatául  tűzte kl, hogy 
rendaaeres munkávnl ösaaegyüjtl a magyarosság' 
asldókérdósre vonatkoaó adatokat. Ei a gyüj'óuiuiiki-
egyformáa  kiterjed a magyarosa igi zsidóság multiár» 
éa Jelenére. As Iitáaet eat aa adatgyűjtő munkát Bzon-
ban ciak a társadilom hathatós közreml krdéBével 
tudja elvég zői. Eiért •zaal a kéréssel fordul  mird 
aaekhos, akiknek a midóBágra éa a BFidókerdtare ve-
natknsóan bármilyen terméssatü anyaguk vagy adataik 
vaunak (tönyvek, füae'.ek,  nyomtatványok, njeágclkkek, 
röpiratok, fénykének,  kéa rátok atb.), jultassék el aat 
ae Inéaethea, Bulapast, XI O thoa-u ca 19 A be-
kflldóit  anyagot an Inténetben magónlk éa n tudomá-
nyos kutatómunkánál felhasználják. 

— KósaAnetnyllvánltás. Mindazoknak, akik 
felejthetetlen  drága halottuiknak elhunyta alkalmából 
réssvétflket  bármlyea módon Is klfejestók,  esnton 
mond hálás kSasBnetet n Slmó és Bagelleller család. 

— Zongorahangoló: Kanalas Antal má'c'us 20 
vagy épri la 20 ra Cdkaaer"dábn érkezik. Vegei aon-
gorabangoláBt éa javl'áet, Bőjegyeanl lehet a Vákár 
t-KnvvtereaVedAefcon.  1—5 

E l a d . 6 h á z . 5 

Bladó Csiksaeredaban egy négyszobás lakás. 
Pelvilágositáat a kiadóba. — Ugyanott eladó 
fQszerQzleti  bprendezés és egy kocs ia l j rés i . 

Keveset használt gyermekkocsit vennék 
Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
Cslkmenaság község elöljárósága egy községháza 

felépítésére  pályázatot hirdet. 
A tervrajzot, költségkimutatást éa feltételeket  BZ 

érdekeltek hivatalos Időben bármikor megtekinthetik 
ae elöljáróságon. 

Ajénlatok beadandók legkésőbb 1043 marolus 
ho 1 delelött 10 óráig. — Ugyanerre az időre 
ajánlatok kér^tnak az építendő községháza asztalos 
munkálataira ÍB. 

Cti m*naság, 1943. évi f  bruár hó 11-en. 
E l ó l j á j ó s á e r -

Árlejtési hirdetmény. 
A Cflikpálfalvi  egyházközség 1943 feb-

ruár 28 án délelőtt 10 órakor verseny-
tárgyalást hirdet a helybeli temp'omja építke-
zésiről. A terv«k és kOltBégvetéBelöirányrat 
a pálfalvi  egyházközségnél megtekinlhetők 
bármilyen időben. 

Csikpálfalvi  egybáz'anios. 

Községi elöljáróság, Csikszentkirály. 
Szám 2497—1942. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentkirály községi elő jarósága 4696 

kat. holdat kitevő községi közös vadászterüle-
tén gyakorolható v a d á s z a t i j o g á t a legtöbbet 
Ígérőnek tiz egymásután következő t^vre, 1943 
év i m á r c i u s 26 e n de le lö t t 10 ó r a k o r , 
a községhaza hivaralos helyiségében nyilvános 
árverésen bérbeadj1». 

Kikiáltási ár 1 000 P. Báaa'p4nz 100 P. 
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 

mogkezdéBe előtt as elöljárósághos beadandók. 
A részletes árverési feltételek  a község-

házán hivatalos órák blatt megtekinthetők. 
Vadál'omáDy: farkas,  őz, róka, nyul és 

szárnyas vadak. 
H* a kitűzött időben az árverés eredmény-

telen lenni-, ugy ez 1943. évi április hó 3 án, 
ugyanazon helyen és órában meg fog  ismé-
teltetni. 

Csikezentkirály, 1943. február  hó 8 án. 
KözBégi elóliáróBág. 

Íj—atsW Vákár 

Ügyes kiszolgálóleányt felveszek, 
Nar idsáDy András , Cs ík sze r eda . 2-

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A Berdoczl Erdóblr'oko^sági Társu'at (községi 

1643 évi februar  ho 25 en delelött 10 órakor, 
nyilvános sárt IráBbell versenvtárgvaU»oa e'adja a 
tftrsu'at  tulajdonát képerő u. n. „Kovácspntak" nevű 
erdejében levő lábon álló büki fatömeget. 

Az eladáBra kerülő erdóréaz leirása a következő r 
A Fiile II. határrész. Kovác patak nevű erdőréBzen 
azálalva kiveendő fatömt  g kb. 120 kat. hold területről. 

Az erdőterület Málnás állomástól egyaránt 42 
km.-re fekszik. 

Ajánlatokat csak azok tehetnek, akik a 63 200— 
1942 K. M. BZ. rendeletben elóirt feltételekkel  bírnak. 
Ajánlattevők ajánlataikat zárt lepecsételt boritékban 
tartoznak benyújtani 1943. evl februar  ho 26 nap-
jának delelött 11 or»j<tg an árverést vezetőnek, 
vagy postán küldhetik a Giapár Btlint, Bardocz köa-
b'rlokoBBági elnök cimére. Uióajánlatokat nem fognd 
el a társulat. 

A beérkezett ajánlatok elforadása,  vary vissza-
utasítása teklntetéb n 1936. évi IV. t. c. 177 §-ának 
2. pontja értelmében a tármlat saabadon iendo>keaik. 

A bánatpénz 7.000 pengő, melv öiazeget fenti 
időpontig ez erdőblrtokosBág pénztárához kell befizetni. 

Az árajánlatokhoz csatolni kell a 63 200-1942. 
K. M. sz. rendeletben előirt részletes árvetést. 

Árverési és Bzersődésl feltételek  az erdőbirtokos-
Ság elnökének, valamint B kezelő m. klr. 0<lándl E F. 
kirendeltség, Bzékelyudvarhelyen a hivatalos órák alatt 
megtekln'hetők. 

Bardocz, 1943. évi február  hó 8-án. 
Gaapar Bálint. 

kSzblrtokoaaágl elnOk. 
• 




