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Küllőidre egy évre 20 Pengő. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklut 1 Pengi. 
Kéziratokat nem adank vissza. 

Hirdetési dijakat a legolcsóbban számítják. 
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apáti Mlhály-ntoa 15. az. 

Felelős szerkesztő : 
vitéz Réazegh Győző 

Az igazi megpróbáltatások 
csak ezután várnak a nemzetre. 

A Magyar Élet Pártja szolnokmegyei 
nagyválaaatmánya az elmúlt vasárnap ülést 
tartott, amelyen Antal István dr nemzet 
védelmi propagandamini*Eter mondott be-
aaédet. 

— Pártunk a mov»ni eszt> ndöben 
voltaképpen jubiláris mérfö'dköhöz  érkezik, 
mert 26 éve kezdődött az a Sz egeden meg 
fogamzott  politika, amelynek » Magyar É et 
Pártja moat is a hordozója — mondotta 
többek köiött a miniszter. 

Ezután arról szólott, hogy milyen meg 
próbáltatáaok előtt áll Európa éB benne az 
ország. 

— Meg kell őszintén mondani, hogy 
nem leaz könnyű feladatunk,  hiszen a há-
ború eaak moat közeíedik döntő allapotába 
éa az igazi megpróbáltatások csak ezután 
várnak a nemzetre. De, ha a pártnak éB 
a párt által képviselt nemzetnevelésnek 
aikerűlni fog  — amiben egy pillanatig Bem 
kételkedem — a belső rendnek,'a nemzeti 
fegyelemnek  éa a megértő munkának azt 
a aainvonalát fenntartani,  amellyot eddig 
aikerűlt, hogy a legmagasabb nekézsége-
ket ia le tudjuk küzdeni, két nagy felada-
tot kell maradéktalanul vállalnunk: katonai 
erőnk ütőképességének a legmagasabbra 
való fejleaateaét  éa a belső front  kitartá-
aának, helytállásának minden körülmények 
köaött való biztoBitáBát. Mindkét vonalon 
megteszünk mindent, ami kőteleaaég, de a 
teljes sikerhez aa szükséges, hogy aa or-
szág közvéleménye egéBz lelki és szívbeli 
odaadással támogassa ezt a munkánkat. 

Azt hisszük, hogy a magyar lélekben 
egy percig sem saorul magyarázatra ennek 
aaűkaége. Egy emberként oda kell álljunk 
a kormányzat mOgé. A tét nagy ezekben 
a napokban. Egéaz nemzeti létünk függ 
attól, hogy mennyire tudunk nagyok lenni. 

Nem helyén való ilyenkor elszakadozni 
egymástól. Nem ujaág senki előtt aa aa 
igazság, hogy a magunk erején éa aa egy-
máshoz való ragaaakodáaon kívül alig biz-
hatunk egyébben. Ilyenkor fogozkodjunk 
meg a kölcsönös szeretet erejeben és a 
bizalom testvéri melegében. 

Ne koptasauk a fogalmakat.  Ne enged 
jük Qreaen aaétpuffogni  a legszentebb meg 
tartó easméket. Vigyázzunk arra, hogy 
egyek legyünk a moat következő időkben. 
Ilyenkor senki nem tudha*ja a jövőt. Kár 
ezen vitatkozni, hogy melyik volna a helyea 
ut. Állapodjunk meg abban, hogy eaak nagy 
képfiaködéa  arról beasélni. Egyedül a nem-
zet hivatása az egyetlen támpont. A nem-
zet élete nem márói holnapra való. Hinni 
kell abban, bogy a történelemnek tervei 
éa ssándékai vannak easel aa eser eazten-
dŐB nemzettel. Bízzuk tehát magunkat erre 

* 1-gbiztosHbb alupra.N nyugtalankodjunk, 
ne kapkodjunk. M»g*bizó nyugalommal, 
bö ca összefogással  éa a magyar élet irá-
nyítása iránti megrendithetetlen bizalommal 
álljunk munkahelyeinkre, mert amint a 
m niszt< r mondja — az igazi megpróbálta-
tások ezután várnak nemzetünkre 

Lezáróit a lanar dal egyik hősi tora. 
Az Erdélyi Magyar D ilosszövtveég az 

összee erdfllyi  magyar dalárdák csatlakozá-
sával 1943. január 30 án közgyűlést tar', 
Miueiyen egyhangú a? elhatározzák dnloH-
kerületé való átalakulásukat <*s belépnek 
a Budapesti Országos Magyar Dalosszövet 
segbe. 

Ezzel az elhatározással lezárul a Ro-
mániai Magyar DalosszövetPégben Bzerve 
zett erdélyi magyar dalnak hősi kora. Emlé-
kezzünk viBsza ezekre az időkre. Htjisuk 
meg az eliamerAs zászlóját mok előtt, akik 
a magyar kulturának ezekben a végvárai-
ban mindvégig hűségesen dolgoztak meg 
maradásunkért. 

Az erdélyi magyar dal mögött olyan 
22 esztendős mult van, amely gerincet 
uépezte az egész kisebbségi küzdelmünk-
nek. Aromán megszállás idején rendezett 
országos dalosversenyeinken a romániai 
magyarság olyan félelmetes  egységben és 
kulturális fölényben  jelentkezezett, ami-
lyenre nem volt példa ennek a népnek 
életében. 

Akkor nem kellett senkit a testvéri 
összefogás  köteieaaégeire tanítani. A ma 
gyar dal körűi egyek voltunk abban a 
gondolatban, hogy minden eim és rangnak, 
felekezetnek  és foglalkozásnak  a kikapcso-
lásával egymásrautalt mBgyarok vagyunk, 
akikből a közösség senkit nem nélkülöz-
het. Ennek a családnak a melegében len-
dületeaen dolgOBtunk éa éreztünk egymás 
iránt. A lelkekben ott lobogott a oél, amely 
hevített, amely nem tűrt semmiféle  ellan 
kadást. 

A Csíkszeredai Dal- éa Zeneegyesület 
a romániai Magyar Dzlosszövetségnek tartó 
oszlopa volt. A kezdettől a végig becsület-
tel öntudattal ott állott a küzdelem legelső 
vonalában. Országoaan éa helyi vonatkozás 
ban olyan teremtő munkát végzett, amelyet 
ennek a városnak kulturáliB élete soha nem 
fog  nívóban elérni. 

A visszatérés után még egyszer s utol 
jára a osikszeredai dalárdának 200 tagu 
monstre énekkara megjelent a nyilvánosság 
előtt, a budapesti Vigadó színpadáról Sar-
kadi Elek karnagy vezetéaével az egész 
ország lelkesedése előtt elénekelte hattyú-
dalát éa azután haldoklásnak indult. 

Mindenkinek sok lett a dolga és mun 
kája. Nem maradt már semmi egyébre idő 
csak a rombolásra éa veazekedéare. Már a 
logszorosabb munkatársak ia Oaszezavarod-
tak magán a magyar dalnak a lényegén ia. 

Bábel ehez kepest muga volt aa egyöntetű-
ség elefán  c ontból való tornya. Nem ma-
radt itt már egyébre idő még caak éppen 
arra, hogy a viszonyainkat nem iBrnerö, 
idehhnyódott és már tovább állott emberek 
gyermekes eiőtáncolására és gyülölethinté-
aére hallgatva megrugdossuk ennek a nagy-
szer ű dalos mul'unknak irányitó munkását 
» k.'i'-niiia^Tüiikrt s most készen is vagyunk. 
A caikPzt rt dtti dalárda karmester nélkül, 
kiterítve várja a feltámadását. 

Szomorú vég. Semmiképpen nem illik 
«hoz a hősi mul'hoz, amelyet ez az egyesü-
l i raogbarcolt. D > ne csüggedjünk. Álljunk 
n»ki éa uj helyezkedésünkben az OrszágOB 
Magyar Dalosszövetség testvéri közösségé-
ben kezdjük el ismét ez épitő munkát. 

Felhivás 
a tényleges és nyugdíjas közalkalmazottakhoz. 

Megalakult Csikvármegye közalkal-
mazottinak beszerzési csoportja. 
Kovács Károly dr. Csikvármegye főis-

pánjának kezdeményezésére megalakították 
Csikvármegye közalkalmazottainak beszer 
zéBi csoportját. Az alakuláBt kimondó érte-
kezleten megjelentek az összes közhivata-
ok főnökei.  Kováts Károly dr. főispán 

megnyitójában hangoztatta, hogy tovább 
lürni nem lehet azt a kiszolgáltatottságot, 
amelybe éppen a kötött fizetésű  tisztviselő 
és nyugdijas réteg jutott. Gondoskodni kell 
ennek a leginkább ráutalt csoportnak aa 
ellátásáról, mert ezek leginkább éráik a 
háborús helyzet szükségeit. 

Az értekezlet megvitatta alaposan a 
kérdést és lelkesedéssel határozták el a 
csikmegyei közalkalmazottak beszerzési 
csoportjának megalakítását. Eanek az intéz-
ménynek megfelelő  és hozzáértő BBakember 
irányításával módjában leez megazerezni a 
közellátási minisztérium támogatását és igy 
teljesen kiküszöbölni a feketepiac  lelket 
és zsebet pusziitó kényszerűségét az éle-
tünkből. 

Csikvármegye főispánja  ezúton ia fel-
kéri az öaszes tényleges éB nyugdijaB köz-
alkalmazottakat arra, hogy akik be akarnak 
Ifpui  ebbe a beszerzési csoportba, azok 
legkésőbb 1944. évi február  hó 5 ig jelent-
sék be ezirányu nyilatkozatukat a hivatali 
állásuknak megfelelő  hivatal vesetöhOs. 
Bejelentendő az ellátáBra számba jövő 
minden családtag és háztartási alkalmazott. 

A február  hó 5. ig beérkező adatok 
alapján a z o n n a l megindul a szervezési 
munka, bogy legrövidebb időn belül meg-
kezdhesse áldásos müködéBét a közalkal-
mazottak beszerzési csoportja. 

I 3 l a d 6 : kredenc, tüköraeztal, cimbalom, 
üzletberendezés, ablakzaalukáter, fürdő-
kád vízmelegítő tartállyal, aaztalok. — 
Érdeklődni lehet: Pototaky trafik. 
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Szent Margit Unnepl6se 
a róm. kat. gimnáziumban. 

Arpádházl Baent Margit ssenttóavatásának 
országos ünneplésből méltóképpen vette ki részét 
gimnáziumunk ifjúsága  és tanari kara is. 19-én, 
Margit napján as intézet kápolnájában ttnnepelyes 
diákmise volt, melyen dr. Gsipak Lajos tanár, 
orsz. képviselő mondott BsenlbeBaédet. Történeti 
távlatokba fogódzó  gondolataiban nagy nyoma-
tékkal mutatott rá, mennyire érezhető mlndeoütt 
az ezeréves nemzeti lét viharaiban a Gondviselés 
védő és őrző keze. Hétszáz évvel ezelőtt Margitot 
adta a sir szélén álló nemzetnek, a mai fenye-
gető viharban is őt küldi, csak a nemzet legyen 
hü a Szent életéből kisugárzó lélekhez. Az ifjú-
ság m'ndjárt a legméltóbb tettel hódolt a szent-
életü királyleány tündöklő erényeinek: egy em-
berként, önkéntes, közös szentáldozáshoz járult. 

Január 23-án, vas. d. U. 5 órakor a gimn. 
Mária Kongregációja és Önképzőköre a kápolná-
ban műsoros ünnepélyt rendezett, melyet nemzeti 
imádságunk vezetett be. Az ifjúság  szónoka, Már-
ton Erzsébet VIII. o. tanuló a női lélek floom 
megérzésével rajzolta meg Szent Margit hő*i éle 
tét ós egyéniségét, odaállítva őt követendő esz-
ményképnek a nemzet elé, csendes és viharzó 
Időkben egyaránt. Emelte az ünnepély áhítatos 
hangulatát vitéz Antal Aron tanár, tanügyi főta-
náé- os remek elbeszélése Boldog Margit velumá-
ról. Arpádkori oklevelek hiteles adataira építve 
mesélte el, mint gyógyította meg Szent Margit 
fátyolénak  érintése a halálos betegen fekvő  gyer-
mek-királyt, IV. Lászlót. Az elbeszéles, mely 
vlaszaringato.t as Árpádok idejébe, s melynek 
művészi felépítésében  a történettudós, a bivő lélek 
s a finom  j'n rajzoló toll fogott  ösBze — mély 
hatást tett a hallgatóságra. Bartha Sarolta VI. o. 
t. a gyakorlott szavaló rátermettségével és mély 
átérzésével adta elő Mécs László versét, Boldog 
Margit balladáját. A ifjúsági  énekkarnak, Sarkadl 
tanár művészi vezetésével, szép sikerrel előadott 
énekszámai és Búzás Gábor V. o, t. ügyes, ha-
tásos szavalata méltó módon illeszkedtek bele a 
bensőséges ünnepély műsorába. StilBzerü, Fzinte 
kolostori keretet adott a szép, szinvonalaB ünne-
pélynek a kápo'na csendje, a gyöngébb villanyáram 
misztikus félhomálya,  a szentély közelsége. 

Az ünnepély keretében alakult meg a fel-
e-tiki esperesi kerületben a Kat. Akció Esperest 
Tanácsa is — a felcsiki  községek egyházi és vl 
lági kiküldötteinek jelenlétében. Miután Bíró Fe-
renc tőesperes plébános a nagy időkbe kapcso-
lódó, megragadó beszédében ismertette a Kat. 
Akció célkitűzését és 5 szakosztályát, dr. Kolum-
bán József  főrendiházi  tag előterjesztésére a dísz-
közgyűlés megválasztotta az fisperesi  Tanács 
előadóit, ezeknek helyetteseit és az egyhá'i ta-
nácsadókat. 1. Hitbuzgalmi szakosztály. Előadó: 
Farkas Pál rendőrtanácsos. H-lyettes: dr. Nagy 
AndráB, H M4ria Szülőotthon főorvosa.  Eryházl 
tanácsadó: Biró Ferenc fóewperea.  2. Kuli urális 
szakosztály, ulőadó: Pataki Jszsef  gimn. igazgató. 
Helyettes: vitéz Miklós Gergely kir. tanfelügyelő. 
Egyházi tanácsadó: dr. Cslpak Lajos tanár, ka-
nonok. orsz. kepviselő 3. Sajtó-szakosztály. E őadó: 
vitéz Albert Vilmos. Helyettes: Borszéky Gyula 
taná-. Egyházi tanácsadó.- Székely László hittanár. 
4. Szociális és karitatív Bzakoaztály. Előadó: dr. 
Balió János vármegyei tiszti orvos. Helyettes: 
dr. Karda István kir, törvényszéki biró. Egyházi 
tanácsadó: Márkos Endre tanácsos-plébános. 5. 
SzervezéBi szakosztály. E őadó: Kozán Imre gazd,-i 
felügyelő.  Helyettes: Magyar Ferenc Kaloi igát 
gató. Egyházi tan&csadó: P. Hajdú Leánder som-
lyói Ferences házfőnök.  A megválasztottak ne 
vében Farkas Pál rendőrtanácsos megkapó sza-
vakban köszönte meg a diszgyülés bizalmát, kü-
lönösen kérte a jelenlévőket é< minden bivő ma-
gyart, hogy teljes léi kkel kapcsolódjék bele az 
engesztelés gondolatának országos mozgalmába. 
Az elnöklő főesperes  zárÓBzavai után a pápai 
himou6z fejezte  be a fölemelő  ünnepséget. 

Egy-egy ilyen ünnepély ait mutatja, hogy 
él bennUnk a vonzó ideá'ok tisztelete. Nemzet, 
melynek magtsabbrendü eszményei vannak, s 
amely a földi  élet láncaiból, az élet-harc tragiku* 
vergődéséből és örvényéből a hit szemével ki tud 
pillantani ezek felé.  tud értük élni, t?nni, lelke-
sedni — annak élete van és élete lesz. (A). 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( G a t t e r t ) 

4- 24" tói 36"-lg és iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy. 

Serbán Bóla hősi halála. 
Két tábori lap fekszik  előttem. Az egyiket 

Duuajszky Béla t. lelkész főhadnagy  írja Orosz-
országból özv. Serbán Dénesné csikszentmártoni 
lakosnak. Értesíti benne az édesanyát, hogy fla 
Serbán Bala az arcvonal mögött települt kórhás-
ban hősi halált halt és ott temette el tisztesség-
gel a kórház temetőjében. AB Ur Jézua vigass-
talása erősítse ÓB enyhitBe a mélységeBen érin-
tett hozzátartozókat fejezi  be értesítését a tábori 
lelkész. 

A másik tábori lap egyBzerübb irás. Serbán 
Bélának rajbell társai irták szintén a hősi halált 
halt bajtárs édesanyjához, őszinte részvéttel és 
a még életben maradt 7 rajbell társa fájó  szív-
vel és szomorú lélekkel követtük utolsó éa dicső-
séges utján a mi drága bajtársunkat, — írják a 
fiuk.  A .gyászoló anyai saiv padig ne aggodjon 
miatta, hanem büszkén gondoljon rája, bogy ilyen 
hős ós fiatal  katonát nevelt a hazának. Hősi ha-
lála 27-en éjjel 3/4 1 órakor történt egy másik 
földijével  Koncsag Bála tizedes nevű bajtársával 
együtt. Halaluk varatlanul történt, örök es dicső-
séges álmukat Oroszországban Wi.ebBzkij nevű 
községben alusszák. Beke és áldás legyen nyugvó 
porain. Az egész század de különösképpen rajbeli 
társai örök szeretettel gondolnak rá — fejezik 
megrendítő soraikat az Oroszországban harcoló 
honvéd bajtársaink. 

Hozzá kell még adjuk ezekhez a sorokhoz 
azt, hogy Serbán Bélának az édesanyja hadi-
özvegy, a ferje  Serbán Dénes a másik nagy há-
borúban hősi halált halt. A most hőal halált halt 
gyermeke tehát mint hadiárva szintén életét adta 
a hazájának. 

Olyan felemelő  hősi példa ez amely mellett 
ne haladjunk el minden BZÓ nélkül. Katona Bora. 
Ez az örök katona nép szívesen adja az áldo-
zatot. Nem akar helyette sem elismerést sem 
tömjént. De viszont ezek a példák kötelezők az 
egész magyar társadalomra. Végeredményben 
amialatt Csikszentmártonban özv. Serbán Dénesné 
a haza oltárára teszi a férjét  éa gyermeket aza-
latt nem lehet eltűrni azt, bogy ebben a magyar 
társadalomban bárki íb kihúzta magát a közösség 
cagy áldozatából. Csináljunk kösszellemet abból, 
hogy ez meg ne történhessen. Eretze minden 
magyar azt, hogy életével és vagyonával ott van 
a helye abban az erőfeazitéaben  amelyre ma az 
egész nemzet jövője van feltéve 

Naponként 'd zzük a küzdelemnek hősi ál-
dozatait. Akkor bizonyára könnyebb lesz lemon-
dani azokról a polgári kényelmekről amelyekhez 
sokszor annyi fegyelmezetlenséggel  ragaszkodunk. 
Gondoljunk gyakrabban arra, hogy amialatt S ír-
bán Bela testvérünk csontjait véres cafatokra 
szaggatja a gránát, azalatt békés otthonainkban 
a világ legnyugodalmasabb életet éljük. Ötven-
harmadik hónapja folyik  a világtörténelem leg-
borzalmasabb áldozatukat követelő háborúja, de 
még szinte sértetlen a nemzeti erő. Bitran meg-
állapíthatjuk, hogy országunk a legbölcsebb veze-
téssel várja a háborúnak alakulásait. Mindenki 
higyjen abban, hogy ez a vezetés a legalkalma-
sabb pillanatban megadja a jelt a cselekvésre. 
Ez a készenléti idő minden öntudatos magyarnak 
a számára jelentse a lelki megerősödésnek és 
t9lkészüléanek az átmenetét, hogy amikor szük-
ség lesa akkor a nemzet átütő ereje a legelszán-
tabt áldozatvállalásban jelentkezhessen. 

A két Bolyai. 
Városunkban utca neveket látunk. Sokszor 

megtörténik, hogy elmegyünk mellettük, napon-
ként halljuk a nevek-t dn fogalmunk  nincs arról, 
hogy ki volt ezeknek a neveknek viselője szá 
munkra Egyik máBlkról elmondjuk. Kezdjük 
mindjárt Bolyai Farkassal. Az ő nevét visali a 
törvényszék mögötti egyik utca. 

A marosvásárhelyi temetőben közös sírban 
pihen a két világhirü magyar tudós: Bólyai Far 
kas és a fia  János. A két magyar lángelmének 
Bírja felé  csodálattal tekint a müveit világ. 

Bólyai Farkas, az »pa 1776-ben született 
Bólyán, az ősök gondoskodtak róla, hogy lánge-
Bzén kivül semmije Be maradjon. H4t éves korá-
ban már magyarul és latinul olvas, tanárai szeme 
láttára néhány perc alatt 190 idegen szót tanult 
mea? és azokat soha el nem fe'ejti,  kilenc éves 
korában még nyolc nyelvet beBzél és 14 jegyű 
Bzámokat fejben  pillanatok Miatt szorozza össze. 
Mindenki latja, hogy nem mindennapi gyermekkel 
van dolguk. 

A matematika iránt is ekkor kezd érdek-
lődni s a Kemény bárók anyagi támogatása mel-

lett lut el a hiros német egyetemre, Jénába, ahol 
Gauss — minden idők legnagyobb lángelméje, 
matematikus és csillagász — igy kiált fel  egy 
nap, amikor Bólyai uj elképzeléseit ismerteti vele 
a matematikáról: ön lángelme, öa as én barátom. 

Az egyetemi évek • Ivégzése után Maros-
vásárhelyre jön vissza Bólyai Farkas éB az ottani 
reformátuB  kollégiumban vállal tanárságot. 

Közben megszületik a gyermeke, JáuoB, a 
lángeszű apa ÓB a terhelt anya, Benkő Zsuzsa 
leánya. Csodagyermek, mint atyja volt. Szinte 
önmagától tanul meg mindent. Négy esztendős 
éa már több mértani teatet ismer, A mértani tes-
teket papirosból, az alakokat burgonyából maga 
vágja ki. 

János atyjától örökölte a matematika iránti 
lángoló Bzerelmét. 

A bécsi hadmérnöki akadémiára Is az a vágy 
hajtotta, hogy ott többet tanulhat. Mint katona-
növendék mindenkit elkápráztatott tudásával. Elő-
adó tanáija egy matematikai tételt magyarázott, 
melyet addig megfejteni  senki sem tudott. János 
izgatottan jelenteit-* ki, hogy a tétel nem meg-
fejthetetlen.  Kivette tanárja kezéből a krétát és 
a tételt csakugyan levezette. A katona-tanár elá 
múlva nézte, majd odafordult  az osztályhoz: 
Uraim, álljanak fel.  Előttünk nem magunkfajta 
ember áll. 

Hosszadalmas lenne elmagyarázni, hogy a 
két zseni mit alkotott, talán Jánosnak egyik le-
vele világit legjobban rá, amit édesapjához irt, 
amikor végre felfedezte  zseniális tételét: „A sem-
miből egy uj, más világot teremtettem*. 

Nemsokára együtt jelenik meg apa és tiu 
alkotása. At apa munkája egy zseniális mate-
matikai tankönyv, a tiué viszont tényleg egy uj 
világot teremt. Az apa boldogan küldi el fia  mun-
káját Gauasnak, aki azonban érthetetlenül nem 
lelkesedik a munkáért, János büszke lelkének 
mély Bérelem ez. Azután valósággal magábarogy. 
amikor meghallja, hogy GauBS elakarja vitatDi 
tőle felfedezésének  élsőbbaégét. 

Apa és fia. 
János szakit mindennel, nyugdíjaztatja ma-

gát és atyjához költözik Marosvásárhelyre. Ez a 
két csodalatos ember, ez a két lángelme, soha-
sem értette meg egymást. Jánoa csalódott, vérző 
szívű, elkeseredett, az egész világgal perben álló 
emberré lett. Farkas ellenben késő öregségéig 
megőrizte könnyen lelkesülő, gyermekes naivitását. 

A tudomány terén örök turc^an állottak 
egymással. Ez a vetélkedő, versengő harc kés-
hegyig éleaedi'tt és a gyűlölködéssé fajult. 

Já os később Domáldrament lakai és innen 
váltott atyjával megszólitái és aláirás nélküli tu-
dományok fölött  vitatkozó, egymást kisebbítő le-
veleket. JánoB később újra Marosvásárhelyre köl-
tözött, ahol egy kis házat épített magának. Hol-
táig itt lakott. Idegenkedő, ellenséges emberek 
közt. akik gyűlölték, hideg, megközelíthetetlen 
lényét, értheiellen különcködését, hirtelen kitörő 
indulato!>ságát. 

Élete végén az atya kibékül a fiával. 
Még Gauss féltve  őrzött képére is rái'ta, 

hogy hn'álft  után Jánosé. Farkas megbarátkozott 
a halál gondolatával — hiszen koporsóját évtize-
dek óta ott tartotta Hzobájaban. Agynak dőlvén, 
kedves diákjai éjjel-nappal őrködnek mellette. 
1856 őszén balt meg éB tiszto'ői messze vidékről 
eljöttek temetésére. 

János atyja halála után teljesen egyedül 
maradt a nagyvilágban. Nem volt többé kivel vi-
tatkoznia, aki megértse tudományos törekvéseit, 
akivel veszekedjék, akitől tanuljon és akit tanit 
son. Egyedül élt abban a szellemvilágban, ahová 
senki sem jutott el hozzá. Senki aem szarette őt, 
ő aem szeretett senkit. K-rülve az embereket, 
csak a matematikához volt hü a ragaszkodó. Ereje 
megfessitésével  dolgozott uj és uj problémákon. 

Ugy ment el, ahogy é t. Részvét, fajdalom 
nem sajtolt könnyet miatta senki száméból. Te-
metésén csak a szabályszerű katonai kiséret vett 
részt. Jeltelen, pusztuló sírjára később a „Mtthe-
matikai és Ph Bikái Társulat" állított emlekkövet, 
majd 1911 ben a Bólyaikat exhumálva, egy sírba 
temették a magyar fajnak  ezt a két csodálatos 
teremtését. 

A marosvásárhelyi kollégium pedig a relik-
viákból egy Bolyai-szo iát rendezett be. 

Mi »z egész tudományos világ ismeri nevü-
ket. Müveiket lefordították  a világ majdnem min 
d n nyelvére. 

Az ő lángelméjük vágta a felső  matematika 
töretlen útját éa bevilágított olyan fénnyel,  amely-
nek lángja sohaBem alszik el 



FT HI AM. C S Í K I L A P O K S ík oldal. 

Ab Erdélyi Pá r t közbelépett á 
hadiözvegyek jogainak érvé-

nyes í téséé i t . 
Ltpuok mali saémában rámutattunk a hadi-

goadosoltak ellátási Igényel körül felmerült  aa-
varos lntéakrdáaekre. Különösen kirívó a törvény-
•ek aa a rendelkenése amely a hadiözvegyek 
egyik résaót érinti. A törvény többek köiötl eze-
ket mondta: badlöavagy as a nő akinek férje 
I vagy D. járadékosaiéivá híd rokkant volt a 
mint Ilyen bárminő betegaég követkeatében meg-
hall ha a háaaaaágot legkésőbb a asolgálat meg-
Baflnését  követő két éven belül kötötték. — A 
törvénynek eaen rendelkesése követkeatében csak 
Calkmegye terB'etén naponként Jelentkeznek olya-
nok akik családiakkal egyetemben elveszítik min-
den jogosultságokat. Az Brdé'yl Párt amlhelyt 
tndomáat szerzett a hadlrokkanttörvényenk erről 
a hlányo«ságáról azonnal felszólította  a Hadirok-
kantak Orsa. Szövetségének ciki tagozatát, hogy 
pontosan Ismertesse a tényállást. Ez megtörtént 
és aa Brdllyi Párt azonnal érlntkenést keresett 
a Miniszterelnökséggel mint sz Oraaágoa H-idl-
gondoző Hatósággal. R szletes elóterjeBztéseben 
kérte a Miniszterelnök nrat, mint akinek hatás-
körébe tartoaik a hf  dlgoodozáa Bgye 1944 ja-
nnár 1 óla, hogy a hadlrokkanttörvénynek eat a 
réasét olyanképpen módosítsák, hogy a visszatért 
Erdély terBletén hcdlözvegynek számíttasson min-
den I. éa II. járadekoaatálybell hadirokkant öz-
vegye bármikor 1B történt a háaasság K fejtette 
aa emlékirat, hogy aa 1918 ban román marhaál-
lás alá kerBIt Erdélyben a törvény szerint 1920 lg 
kelleti volna a hadirokkantaknak házasságot köt-
nlök, hogy most öavegyel jogukat el ne veszítsék. 
1920-ban pedig a megszállott Erdélyben a hadi-
rokkantak még nem voltak abbtn a helyzetben, 
hogy házasodhassanak. Ezért nem lehet házaso-
dási időhöa kötni a hadiösvegység Jogát. Aa igaz-
ságos megoldás BB, hogy mindenkit el kell fo-
gadni hadiöavegynek aki E'déiyben hadirokkant-
nak volt a felesége  bármikor is köttetett ez a 
háaasság. 

A dohányelosztás rendje. 
Amint Ismeretes a dohányjövedék a dohány 

és clgarettakorlátozásokat hónapokkal eaelőtt el-
rendelte. A dohánygyártmányok arányos saét-
osztását saabályoaó rendelkeaés szerint megál-
laplllatott minden dohány és cigarettaféleségre 
egy besaeraési alap éa annak havonként blaonyos 
ssásalékát kapja a fogyasatő  közönség. Baeket 
aa alapokat aa 1941 évi utolsó negyed elert for-
galma sierint állapították meg. Tdhát minden 
dohányklaárnsnak olyan aUpot Írtak elő mint 
amekkora volt 1941 október—d> ember hóna-
pokban a forgalma  aa Illető cigaretta vagy do-
háoyféleségből.  Tehát ha valamelyik dohányt is-
árns 1941 október—december hón;pókban pé dánl 
a mai 60 fiiléreB  — akkor 40 fli>r?B  legf.  ma 
gvar cigaretta dohányból 2000 c om»got vásárolt 
akkor a dohánybeszerzézl aii-pja ebből a dohány-
ból 2000 ciomag. Moat a dohánygyár havonként 
megHBabJa aat a ssázalélot emelve! ebtő a do 
hánvból a klsárus felvételezhet.  Ezév januárjában 
a 60 fi  >éreB dohánynak aa engedelyeze»» *»áza-
léka 20 volt ami aat Jelenti, hory egy 2000 be-
saeraéai alappal rerdslkeaő trtflk  egesz ja'U^r 
havára 400 darab dohányt kapott eladárra. 1943 
febrnér  ewjwel blaonyoa váltoaások történnél 
aa eloaatáaban és pedig a kővetkezőképpen 
Slmphonia, Levente cigarettáknál valamint a 60 
fillérea  dohánynál megváltoalk aa alap és pedig 
olyan formán,  hogy a Ltvente alapból elvesanek 
50 aaáaalékot éa eaael aa Btven százalékka' fele-
melik a Slmphonia cigaretta alfpj*».  a 60 fi  léree 
dohlnvnak aa alapjából leveBtnez 33 33 -zázalé-
kot és enaek feleróBzével  felemelik  a 25 gram-
mos B «lkán dohány alapját a másik feieréBaével 
pedig emelik a középfinom  törők dohánv beszer-
zési alapját. Február havától tehát kevesebb less 
a 60 filléres  dohány és a L'ven te cigaretta va 
lamint a Bilkán éB a kÖBépflaom  török dohány 
mennylaége. Nagyjában aaért IsmertettBk a do 
kányeloBatáB rendjét, bogy a köaönség la tlsatá 
ban legyen BBBBI. Amint látható a fennti  rendel 
keaéBbőt, a dohányhlBánwok caak korlátoaoti 
mennylaéget ktpnak eladéara. Ez a koráloaés a 
tömegfogyasztásra  Bkánt dohányoknál aoksaor te-
klntélyea. Ebből követkealk, hogy igen gyakori 
a dohányklaárua éa köaönaég köaött aa össaetB 
•éa. Aaért van ea mert nem tudja knládana 
klsaolgálal a kÖBÖBBéget A klBáius a megfeleli 
pénattgyi aaervek állaadó e lenőrzése alatt áll 
Tehát aa oloaatáaoál normális körülmények kö-

aött nincs aemml máa baj mint kiaárólag aa, 
hogy a klsátnsnak nem korlátlanok aa eladási 
lehetőséget. Amint emlltettBk a BBétosatáa rendje 
havonként állapítja meg aa eloiatáal aaáaalékot. 
hantán lapnnk minden hónapban közölni fogja 
ezeket a BBáaalékoa megállapításokat, hogy a 
közönség ls teljesen tisztában legyen a vármegye 
dohányeloBstásával, éB hoBBá|áruljunk ahoz az 
elvhez, amely eaen a téren ia a háborusgaadál-
kodás kénysaerét simán, a közönség megértésével 
és támogatásával kívánja alkalmazni. 

Három he tes kertészeti tanfolyam 
Osikbalánbányán. 

Jannár hó 10 lkl kezdettel szenzációsnak 
mondható kertéBaetl taefolyam  kezdődött Balán-
bányán; a hallgatók aaáma 92, az alig 500 lélek-
kel biró kla bányatelepen B ha még hozza veBBzük 
a nagyobb osztálya Iskolás gyermekeket és a 
be nem lratkoaott, de a tanfolyamra  eljáró rend-
kívüli hallgatókat — a rendes halgatóknak még-
egyssereaét teázik ki. Btláobánya lakólnak 40°/« 
vesz résBt a tanfolyamon. 

B imul atos a hallgatók érdek lődéBe e tanfolyam 
Iránt. Vannak családok, ahonnan négyen-ötön Irat-
kőalak be. Valahogyan éralk, bogy e tanfolyam 
átmeneti deBakájnk lesa egy ujabb eietiehelősegbe 
a régibői éa jelentből... Napról-napra tapasztalnunk 
kellelt, hogy e magaBan fekvő  hegyvidéki teiepre 
méregdrágán jutott el a gyümölcs és a zöldség, 
eB a ket rendkívül fontos  eieimi cikk s most ami-
kor aat hallották a tanfolyam  eiBŐ előadásain, 
hogy jól megvállogatva ugy a gyümölcs, mint a 
zöldségféléket  aa 1000 m. magaságban is lehel 
saámoitevő gyümölcsöst és konyhakertet létesíteni, 
an első előadsBou 40., a második előadáson 60., 
a harmadikon 83 es a negyediken 92 re emelke-
dett a rendes hallgatók Baáma. O.yan Beám ez, 
melyheB haBonló — bár 53-lk tanfolyamom  a 
balánbányal — még nem voit. Három tanfolyam 
létSBáma van együtt a kis telepen s hogy minő 
odaadással, érdeklődéssel járnak el és figyelnek, 
minden dicséretet megérdemelnek. 

A nagy szám Bikerében oroszlán résae van 
a Bányaüzem veaelőaégenek, nemcsak köaölle 
alkalmazottaival a tanfoiyamot  éa hogy érdemeB 
aaon résat venni, szinte megkövetelte, hogy a 
tanfolyamon  mindenki réBzt vegyen. Uj Időznek, 
a megerieanek, a felelŐBBeg  tudásnak megayilat-
kosása ez. Bircaak Igy történne ez mindenütt, 
namarabb juinank el a várva-vart boldogság ki-
kötő révébe, aki tsemvesetőstgön kívül a szer 
vez^Bben elevBiheletlen érdemei vannak Bartalia 
Tamás plébánosnak, mint főszervezőnek,  de a 
sikerben AB ÍB nagyban hozsajárnlt, hogy a taní-
tónők és óvónői 1b rendes hallgatóvá lettek a tan-
folyamnak  — a példa vona. 

A balánbányal tanfolyam  iskolapéldája less 
később megnyilvánuló hátasaiban annak, hogy 
— megváilogatott formában  a fajlakat  es fajokat 
lileiően — Cilkmegye is e téren lehet önellátó. 
N >m szorul rá aa Idecs ea vldeke körüli saaszok 
ermékelre, melyekel mereg drágán értékesítettek, 

caak nem saabad túlzásba eani, nem aaabad bol-
gár kerteaaeirői álmodozni, mert ahoa bár a caiki 
'óid jó, megfelelő,  maa klíma kell. Ndkünk csíki 
asekelyeknek nem bolgár, .Saekely kerteBset* 
cell, de ez aztán kell, ha aat aaarjuk, bogy örven-
detes gyermekSBaporaBáguokat, mellyel veaethnk 
aa egéSB országban, egeaiaegea, felnőtt  nemae-
dékkel tudjuk betetőzni. Nem elég csak világra 
hosnl a magyar életet, fdnn  1b kell tartani azt, 
ebez a gyümölcsre és zöidiégfelékre  elsőrendű 
BflükBég  van. 

A tanfolyam  előadói: gyümölcs és konyha-
kertéaaeiból — egyben tanfolyamveselő  1B — 
Angbl Balázs, tözgaadsaági eB kereskedelmi jog-
ismeretekből, Puskás főjegyző  Csikssm domokos-
rói, ügylrálytanból B «rtails Tamás. — B.őadaBOk 
mindennap d tintán 5—8 lg BZ lakola helylaégeben 
tartatnak. Ddleiőtl udvárlátogatás, külső terep 
saemle éB határjárás a szabadidővel rendelkező 
Hallgatókkal. A tanfolyam  vlnBgaja e hó 30-an 
délelőtt ssentmisével kezdve ünnepélyeB keretek 
könött lesz megtartva. A. B. 

Tanuló, oakornot és TasiereskedO sepd 
azonnali belépésre felvétetik  az 
Agrofarra  R. T., Marosvaaárhaly, 
vas- éa műszaki Kereskedésében. 

3 - 5 

Az Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület o s i k i munkásai a 

román megszállás alatt. 
Az Erdélyi Magyar Gazdasátl Egyesület 

Calk megyében 1B mint Erdély többi résaelben a 
román megszállás alatt élénk gazdasági tevékeny-
séget fejtett  ki. Kolossvárról kiindulva a központi 
vezetőség Szász Pál alapos előkészítése után 
caaknem minden községünket igyekezett felke-
resni, bogy ott a gyakorlati munkának alapot 
teremtsen. A főfelügyeletet  Miké László föld-
birtokom látta el míg a megyei munka oroszlán 
része Fodor Pál mérnöknek Jutott, ő egy Bze-
mélyben főnök,  Bzervező, házigazda, Írnok stb. 
Aránylag szerény anyagi eBzközök mellett nagy 
munkákat végzett. Seeredában az Imre féle  tra-
fik,  Csekefalván  a Hi'el Szövetkezet, Gyergyó-
szentmlklóson Biláza Sándor Igazgató lakása, mlg 
Somlyón Baját háaa volt aa irodai köapont. 

Nagy aegilséget nyújtottak as egyes kön-
ségekben aa a. n. h&lyl megbízottak, a kik vál-
lalták a gazdasági tanfolyamoknak  a bearervesés 
elég fáradságos,  áldozatkész munkáját, a miért 
nekik nem egyszer háládatlanig, csendőri, ren-
dőri megfigyelés,  zaklatás Jatott. 

Iyen helyi megbízottak voltak Gyergyó-
Bzárhegyen Aoghl litván és Sajgó József,  G?er-
vyószentmlk óson Biláza S indor, StentdomokoBon 
Dr Ktrdu F-»rencz. Boga István, Kedv « F<srencs, 
K>rc«fa'ván  Z ók JiiBef,  8SB Antal, Szen'lmrén 
Kivaca Bálázj, Catk°i litván, 8 «entgyörgyön Incze 
Domokoo, Miklós Gergely, Kászonban György 
Gibor. Hogy a gazdasági tanfolyamok  mennyire 
fontosak  voltak különösen a fiatalságnál  matatta 
az, hogy a Józsefek  helyett Jóalf,  a kapa helyett 
capa, aa árok helyett arocot kezdettek volt írni. 

8 joos sok közBégben, hol közönyből, hói 
tartozkodó magatartásból, hol áldOBat késaség 
hláoyáhól nem akadt k«M szervező, annyi azon-
ban bitonyos, hogy az EMGE mlndsn községnek 
felajánlotta  áldozatkész Bzolgálatát. A felszabadu-
lás után Bokán jelentkeztek, hogy Ilyen meg olyan 
nagy munkát végezlek, de kész Íratok vannak 
arról, kik hol mii cBiaáltak, igy legfeljebb  a hely-
zetet nem ismerőket téveszthetik meg. 

Megtörtént, hogy a gazdasági előadók knf-
ferekkel  kezükben, mint valami vándorszínészek 
bázról-házra jártak, hogy pénzért lakást, kosztot 
kapjanak, bBtalmaB nagy köaségben sem akart 
megnyílni sz ajtó előttük. 

Legtöbb helyt asonban pompás lakáB, jó 
ellátáB várta aB EMQE előadóit, a ml elsősorban 
a fent  nevezett heiyl megbízottaknak volt köBaön-
hető. Akadt o'yaa község ls, a hói az lfjaaágot 
maga a községi biró (román uralom voll) besaélte 
le, hogy ne jelentkezzenek tanfolyamra.  VlBzont 
akadt olyan község is a hói a mesőgBzdaaági 
kamara tűzifát  ajánlott fel  a jelentkezőknek, de 
igy Bem mentek, mlg BB EMGE tanfolyamalt 
mérsékelt dij fizetése  mellett Ib örömmel láto-
gatták. 

Minél Jobban távolodunk bz időben, annál 
Inkább domborodik kl aa EMGE éa helyi meg-
biaottjainak önzetlen, igazi szekely munkája B ő-
•dók voltak C'ikból: Dr, R<sa gh Tamás, Pjter 

J'tzBef,  Angbl B tlázs, Sző<e Mihály. Má» megyék-
ből 8 -ifrled  F rencz, Molnár Fereocz, Kovásznál 
Ĵ noH, Sieghő Dénes. Fgyelő. 

2 darab (2 éves) fehér  tenyészbika 
eladó CsikvaoBárosiban, Biró Gyulánál. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Napok óta a legvadabb hírek karlngenrk » 

vármegye klttrltóBéről. Biek a blrek a báborua 
belyaet következményei, Aa ellenséges hírverés-
nek a hátsó frontok  lsgatáaára ssánt munkája. A 
német véderő a nagy keleti csatában tervszerűen 
Brit ki binonyoB területeket. Bien kSaben elképsel-
hetetlen veBBteségeket okon ai ellenségnek. Nem 
la gondolja sekl, hogy a németek milyen bámu-
latos kevés erővel állanak szemben a rohamozó 
orosz tBmegekkel. Mir most érthető ha aa ellen-
ség a modern hírverésnek minden ördögét fel-
hBBsnálva Igyekszik as elért eredményeit kiak-
názni. Ilyen szemüvegen keresztül kell látni és 
fogadni  a suttogó híreinket. Baért ajánljuk figyel-
mébe minden öntudatos embernek, bogy nem 
asabad felülni  ezeknek a híreknek. Pőleg nem 
kell aaokat felelőtlenül  terjeutenl, mert alkalma-
sok arra, hogy a gyengébb idegzeteket oktalanul 
zaklaBBák. Már pedig a háború nemcsak a harc-
vonalon, hanem az Idegfrontokon  1B folyik.  Le-
gyünk okosak, öntudatosak és ne veszítsük el 
aoha a győzelembe vetett bitünket. 

A buzakötvény  jegyzésének 
határideje  január hó 31. 

A magyar tartadalom  itm-ri a buzaköt-
vény jelentőségét.  A kibootitésától  eltelt  pár 
hét alatt  mindenkinek  alkalma  volt  meggy6 
zödoi  azokról  az előnyős  befektetési  lehetősé-
gekről,  amelyet a buzakötvény  felkínál. 

Elérkeztünk  a buzakötvény  utolsó batár-
idejéhez  Fel  kell  hívjak  a közönség  ügyei-
mét a buzakötvény  sok mia elönve között 
arra a különleges  előnyére  is, hogy 1944. év 
január hó 31-ig történi  jegyzések,  illetve 
beSzetések  alkalmival  a jegyzett  kötvények 
névértékéből  a beűzetés  napjitól  1944. évi 
február  hó l-ig,  vagyis a kötvények  kamato 
zácaoaic megkezdőiéig  terjedő  időre  azámitva 
3 százalék  levonásba hozható 

Január  hó 91 ig még van alkalma  min-
denkinek.  hogy buzakőtvényt  jegyezzen. — 
Teljesítsük  kötelességünket. 

— Credo-gyüles. A Credo-Iţyeattlnt feb-
ruár hó 6-án, vaBarnxp, a asentmlse uian '/412 kor, 
aa állami elemi iBkoiaba gyűlést tart, moiyre a 
tagokat és as érdeklődőket tisztelettel meghívja 
az elnökség. 

— Törvényhatósági rendkívüli köz-
gyűlés Dr Ábrahám Jóssef  alispán C dk varmegye 
Törvényhatóságát 1944 február  3 áa d. e. 9 órára 
rendkívüli közgyűlésre összehívta. 

— Zsiradékot és rizst utaltak kl Csík-
nak. Csikvármegye kösellátásl kormánybiztosának 
köabenjárására a kösellátásl minisztérium Cslk-
saereda és GyergyÓBsentmlklés városok kösel-
látásl hivatalai részére zsiradékot, riast és máB 
nehezen beBaereahető közélelmezési cikkeket utalt. 

— Caikvármagye I 'kolánklvüli Nép-
művelési Bizottsága 1944 február  3 án d. e. 
fél  11 órakor rendkívüli közgyűlést tart a vár-
megyebán tanácstermében. 

— Csíkszereda lett Erdély jégkorong-
ütő bajnoka. Kolozsvár óvást emelt a csík-
szeredai jágkorongBtő csspat mérkőzése elien, 
mert az egy IgaBolatlan játékossal küzdötte vé-
gig a mérkőzést. Az óvás ügyében most döntött 
a budapesti Szövetség, amely a mérkőzést meg-
semmisítette és elrendelte, hogy a mérkőzést 
semleges pályáo újra játszódják. Mai napon Ko-
lozsvár lemondta a mérkőzést és Igy Csíkszereda 
jégkorongcsapat» 4 ponttal Erdély bajnoka lett 
Mint Erdély bajnokcsapata jégkorongütőlnk részt-
veszoek sz országos bajnokságban, amely 2 án 
kezdődik Kassán. 

— Vigyázni kell a közmunkára való 
kijelölés körűi. Kosza Ábrahám éB Baode Gá-
bor cslksz°ntgyergyl lakosok ellen azon a elmen 
indult elJáráB. hogy megtagadták a közmunkát. 
A törvényszék előtt vádlottak Igazolták, bogy az 
egyik beteg volt a másik p?dlg éppen a kérdé-
ses Időben érkezett basa egy más természetű 
kösmunfcátó'.  Vád ottakat felmentette  a törvény-
szék, egyben figyelmeztette  a községi elő'járót. 
hogy a közmunkára való kijelölést nagyobb lelki-
ismerettel kell végezni. 

— Közönség flgyelmebo  IA Moityoróasy 
és Vájna által bérelt tusnádi hengermalmot meg-
vettem.. Hí valakinek velük szemben követelése 
áll fenn,  8 napon belől jelentse be nálam. 

Törzsök B emér Cslkssentimre. 
— Beszolgáltatott 1 drb. gazdátlan férfi 

karórát jogot lu <-jdonos», kM'ő Izaio'ás mellett 
— a hivatalos órák alatt (I e. 10 "a) átveheti. 

— Brdély Viaszatért Kupaverseny: 
január 80-an. Felhívjuk a sportkedvelő kösön-
•ég figyelmét  as Brdélyvlaasatérl kupaversenyre. 
Bat a versenyt január 80 án tartják meg a antal 
ugrósáncon. A versenyen rézBt vesz Válnya Pál 
többszörös országos bajnok éa Igen sok neves 
slversenyaőnk aa oraság minden réaaéből. 

— Aa ifkolánklvüli  népnevelea éB a 
társadalmi együttműködés kereteben as EMKB. 
as EMGB, a KiloUkus Akció és más egyesületek 
tovább folytatják  Csíkban felvilágosító  előadásal-
kat. VaBérnsp a felcslkl  községek kerültek Borra. 
CslkssentdomokoBon Siathmáry József  fósso'ga-
biró, E theB Endre dr. városi tiszti főorvos,  Ctik-
karcfalván  Diák Gyula gimn. tanár és Ss. C«eh 
István OTI főtisztviselő,  CslkmadaraBon vltés Gál 
Ferenc népművelési titkár és Kosén Imre gazda-
sági felügyelő,  CsikrákoHon P. H >jdu L 'ácder 
azentferencoB  házfőnök,  Bocskor F<renc tanító éB 
Páll Ignác gasda. GSröcsfalváo  Király litván 
Igasgató éB Mátiffy  Győző népfőiskolai  tanár, 
Cslkszenttamáson és Cslkjenófalván  Billó János 
dr. járási llBztl orvos, Bital Bndre BMGB felügyelő 
és Ferencs Gyárfás  a .Síékely Ncp* főmunka-
társa tartottak előadásokat. 

— A diákok karaoaonyl ajándéka. 
Glmniziumuak önképzőkörének taglal, «-gyik tár-
suknak a javaslatára, ssórsáoybfn  elő 1—2 ma-
gyar család támogatására, még mi lőtt a vaká-
cióra basamentek volna, karácson} i ajándékkép 
pen 166 P.-t adlak össze, jóréBzt aBebpénaükbói 
es útiköltségükből. Megbízottjuk aa ösBseget két 
raaroshévial szegény, Bokgyeimekea csa ádnak 
(egyiknél 4, mádknál 7 gyermek) Bdta oda. A 
fink  eszel tettekben beezsió szép példáját adták 
a BBOciáliB gondolkodásnak és érzületnek. 

— Halálos saeronosetlensSg a helybeli 
vaautaliomaaon. A cakSBfrtdal  állomáson ja-
nuár 24-en megrendítő szerencsétlen lég érte 
Oroszl József  31 éveB bereckl llletősegű fekrzőt. 
A vasutas egyik tehervonat tolatásánál végezte 
szolgálatát. A c mzós talajon egy pillanatra el-
vesatette egyenruhát majd a hospzu fékező  bun-
dájába beleakadt a lába es a következő percben 
bekerült a két űtköaő köté A hatalmas ütés 
szétroncsolta a csípőjét. Hildofcólva  szállították 
be a csíkszeredai köikórhaüba aból mindent meg-
próbáltak megmentésére. Dr. Vitályoa aebesz-
(őorvos megtette aa előkészületeket vérátömleBB 
téare, műtétre aaonban már nem kerülhetett Bor 
mert Oroaal Jizsef  a aulyos sérülésébe belehalt. 

— Kozma Árpad emlékversenyek. 
Mu'.t vaBám'p nagy erdeklődsB mellett rendezte 
meg as EKE cúkszékl osztálya álversenyeit. A 
versenyeket Kozma Árpád veraenyső emlőkének 
szentelték, aki aa Ele egyik legtebetBégeBebb 
siversenysője vo't éa a donmenti csatákban hősi 
halált halt, A álverseny hatalmas tömegeket mos-
gatott meg. 6<ász G<*rő polgármester nyitotta 
meg a versenyeket, majd V i ^ H H B B H H H l 
parancsnok méltatta a alapon honvéde'ml szere-
pét a mai báhoruban. A versenyzők között száz-
nál több dijat osztottak kl. 

Lopáa miatt máafélévi  börtön. Szőcs 
J-nos 29 eves cslkdánfalvl  legényt lop's miatt 
máafélóvl  börtönre Ítélték. A brcsületes BSókely 
család gyermeke rosaa társaságba került és mula-
toaásalhOB a szökséges pénat lopások utján sse-
rezte meg. 

— Elejtették a vádat. Biró Károly esik-
Btépvlal gaada ellen azon a elmen Indított eljárást, 
hogy nem tett elegei a asánabeszolgáltatáBi ren-
deletnek. A törvényszék előtt bizonyította a vád-
lott, hogy tévedéB esetéről van szó. — A vádat 
elejtették ellene. 

— A oslkaaeredal m . kir. Meaőgaada-
aági Baakiskola rendkivü i gyűlésén, meghívásra 
résatvett a csIkBomlyól Kiláka leányntpfőlslo'a. 
Kél évvel ezelőtti látogatást adta vissza ezúttal 
a Ka'á*a leányiskola. A tesivétlskolák, bogy 
mennyire hasznosan, tanulságosan és egyben BZO-
rakoztatóan haBsoáiják fel  a vasárnap délutánt 
együttes szerepléssel as lathaló a következő mű-
sorból : 1. B ne JSsspf  Ifjuságienök  megnyitó 
besaédet mondott. 2 Tóth Lsjoa II. éves tanuló 
szavalta: Vadécba rÓBBát oltok c Mécs László 
költeménvét. 3 N pdalokal énekeltek a Ktlákái;-
lánvok. 4. Kaoásstmcot bemutatták P.i ffv  Karoly 
és Nagyosy István I. éves tanu'ók. 5 Srabó 
Láaaló II éves tnnu'ó aaabadelÓBdást tartott: 
.N hány köaoondás és szolásmondás er; deléről." 
6. HWóíe — ssékelytáncot mutatták be a Kaláka 
népfőiskola  növendékei. 7. Én keltek a gazdasági 
?zaklsko a növendékei. 8. „Éiő KIIÓBB" C. szak 
lap felölvaBáaa.  Felolvasta Antai A'ajoB II éves 
tanuló Ifjúsági  Jegyző. 9. V-rbunkoaott Kovács 
D>nes tar. kép. tanára. 

Csikaaereda megyei vároa polgármestere. 
Szám 764-1944. 

Hirdetmény. 
1944. január hó 31-én délelőtt 

11 órakor , a Városházán, II. emelet 20 
számú szobában, a vároa nyilvánoa szóbeli 
árverésen vállalatba adja 15-Ö1 tűzifának 
éa 100 m1 fenyőfának  hasahordáaát a Rom-
lás nevű erdőből a vároaháza udvarára, 
illetőleg a város gaadaaági hivatala által 
kijelölt helyre. 

Fiaetéa kót hetenként a leszállított 
mennyiség után. Szállitáai határidő 30 nap, 
bánatpénz letétele nem szükséges. A saálli-
tási feltételek  megnézhetők a város gaz-
dasági hivatalánál a hivatalos órák alatt. 

Csikaaereda, 1944. január hó 21-én. 
Szász G. Gerö, 

polgármester. 

M E G H Í V Ó . 
A GYIMESVÖL6YIFATERMELOK R.T.Bylmaakö zéplok 

tlaxte'ettel meiMvja t. resavenyeBelt 
1944. február  hó 16-én délután 2 órakor, 
a ceg gylmeaköseplokl hivatalos helyi-

Bégében megtartandó 
XXIV.-ik évi rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóságnak a lefolyt  űaletévről 

szóló jelentésének tárgyalása. 
2 AZ évi aárssámsd&Bok, aa IgazgstÓBág és 

felügvelőbiBOttBág  jelentése és esek javaslatára az 
eredmény feletti  határozathozatal. 

3. A ker. törvények szabályai szerint a köa-
gyüléanek fenntartott  minden egyéb ügyben való 
határoz ithOBatal. 

4 Aa Igazgatóság éa felűgyelőblsottaág  fel-
mentveny feletti  határoBathosatal. 

5 Az uj Igazgatóság és felűgyelőblaottaág 
megválasztása 

6. Esetleges indítványok ÓB Interpellációk ÉB 
ezek feletti  hatérozatboaatal. 

A közgyűlésen réBBtvenri kívánó rÓBavénye-
Bfk  kölelesok a részvényeiket legkésőbb 1944 évi 
február  hó 10 én déli 12 óráig a társaság gylmez-
köaép okl irodájában letenni. 

H» b részvényesek határozatképes számban 
meg nem jelennének, ugy as alapszabályok 7 Ik 
§ -a értelmében aa ujabbl közgyűlési határidő 1944 
evi március hó 1-én délután 2 órakor, amikor a 
jelenlevők a meg nem jelent részvény esek re való 
tekintet nélkül határosnak. 

Az IGAZGATÓSÁG. 

CSIKVÁRMEGYE ALISPANJA. 
Siám 744-1944. 

Hirdetmény. 
Értezltem a vármegye kSaönségét, hogy a 

m. kir. minisztérium 190—1944 M. B. saám ren-
deletével, a m. kir. ko ozsvarl IX csendőr kerü-
letnél : R4v, Birátka, Jádremete. Kissebes, Bán fi 
huayad, Kőröefő,  Migyarkapus, Gyalu, Kolozsvár, 
Koloss, Apahld», Gyu'atelke, Cejn és Baza, a m, 
kir. marosvásárhelyi X. csendórkerületnél: Mező-
xientmlhály. Teke, Mesőörvényes, R daalaioBfalva, 
Márlavölev, óradna, 0 áhsaentgybrgy, Nigyllva. 
Ktsna, Klailva, Várorja. Borgóprund, Borgótlha, 
T buca, Do'navö'gy, Kollblc*, G^dnmeaterbáaa, 
M >roshévir. Bélbor,  Oyergyóholló,  Borstik  ia 
Oyergyótőlgyes,  c rendőrőrsök területére, a szol-
galatban álló csendőrök részére a rendkívüli 
fegyverhasználatot  elrendelte. 

Fenti rendelet értelmében a szolgálatban 
álló csendőr, fegyverét  mindenki ellen köteles 
heBználnl, „aki magát gyanússá teszi és a felhí-
vásra kielégítő válaas nélkül elssalad." 

Külön la felhívom  a lakósság figyelmét  arra, 
hogy B vele Bsemben fellépő  csendőr elaő felaaóll-
tására mindenki aaonnal álljon meg, mert ellen-
kező eBetben, különösen pedig akkor, ha valaki 
a felszólítás  után futva  menekülni igyakaalk, a 
caendór mindenki ellen lőfegyvert  használhat. 

Csíkszereda, 1944 évi Január bé 26-én. 
1—2 Dr. Ábrahám József,  alispán. 

Nyomatett öav. Vákár bájosáé könyvnyomdájában, Calkaaereds. 




