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Falalla.'aiarkaaitt 
RÉ8ZEGH GYÖZÓ 

Hazaárulás. 
Caikvármegye törvényhatóságához megke-

resés érkezett. Esztergom varmegye ;órvtny 
hatósága ft  kezdeményező. P^iazóíitja aa orszfg 
összes vármegyéinek k-pvisele'.eit, hogy for 
Ju'jsnak felirattal  a kormányhoz. Egyer.elműen 
kérjék, hogy a kormány minden oiyan tényke-
dést, amely az elsőrendű közszükségleti cik-
kekkel spekulációt indít, nyilvánítson hazaáru 
lásnak és azt utalj* rög ön "élő biróság hainfl 
körébe. f 

Másszóval: orszâşos megmezdu'ái történt, 
hogy kö'él általi hildN büntetóst érdemeijen 
mindenki, aki a közellátást veszélyeztető csele-
kedeteivel a nemzet ellenségének számit. 

Nem vitás, hogy Csikvármegyei törvény 
hatósaga legközelebbi gyüiesében egyhsngu 
hazafi  ts érzessél és lelkese déssel saavazza meg 
hozzájárulását. Ö ítudMosan csatlakozik ahoz nz 
állá'pomhoz, hmeíy akasztófát  sürget a haszon 
lefőK,  a nemzet nehezségeit kegyetlenül kiha6z-
aáló kalmár lelkek számára 

Ennek így is kell lörtésnie A magvar tár-
sadalomból áronnál ki kell emelni és ocnan 
örökre el kell távolítani bárki legyen is az, ha 
nem érti m^g, hogy egy nemzet élei haiái küz 
delmét senki nem hüSzcá'hKTjtt fel  egyéni gazda-
godásokra. Minden vagyon a nemzete. Aki 
abból e.'du< valamit, kivonja a közhasználatból, 

i a nemre i küídelem kimenetelét veszélyez 
í Tehát hszaáru'ó. A hazaárulást háború 

es >tén halállal büntetik. 
Ez a nemzedék nit*r végigélt egy viiág 

luHoru* Abban e?.Q e'het>i-k hidivHsdngo';, hrdi 
.iomos-jt. Amig az etyik ^i -tér, tetti psegét 

a d ma a harcterekor, addig » aiadik id.-bize-
• gkáptelenebb Üzérkedésekben zsírosra híz 
halott. 

Iiyenf  ma nem tűrhetünk meg A nemze-
haboruban aii. A viiág miude-n időkre szóló 

^nagyobb küzdelmeben kötelezte el magát. 
»f-n  a közösség minden tagjának meg kell 
za a legtökéletesebb áldozatát. Eg^sz eieté-

ioínden vagyonával ott kell álljon az első 
iáiban. Kitérni, elbújni, .feketén"  dolgozni 
. 'ehet. 

Azt a katonár, a d s harc folyamán  nem 
iti kötelességét, h-tlállal büntetik Ezt a 
t erdemelje micdenki közülünk, aki meg 
<ezik csak egy pillanatra is hazafias  köte-
grő l . 
Halálos komolysággal kell állás' foglalni 
j a nagy horderejű kérdésben Ma nincsen 
boru'iak első és frontmögöiti  vonala. Ma 
•a polgár a háború eláő vonalántik kato-
H/ou a pon'on. ahol áll. Az', a he yet csak 

emberként töltheti be. Ha elhagyja a 
t, ha visszaél, ha gazembereskedik, ha 

alá', ha gazdagodni akar a közösség rová 
at:kor halállal büntetődjön. 

Egy fegyelmezett,  egy öntudatos társada 
un mindenkinek éreznie kell, hogy erre a 
•lkus figyelmeztetésre  szükség van. A 

kori világháború katonai eredményeit éppen 
'oatmögötti po gári ellenállás hiánya ontotta 
g Az 52 hónapos naeyszorü sikerek sem-

váltak, mert egyik fele  ugy gondolta, 
-o«;y neki minden szabad 

Ezt a fényűzést  ma nem engedjük meg. 
'Iinden magyar embernek világos értelemmel 
kell a jövőbe nézni. Lá'nia kell, hogy az erő-
próba ezután következik. Ez olyan lesz, hogy 
^bban kihagyni nem lehet. A motor minden 
porcikája pontosan kell hivatásának megfelel-
jen. Hanem lezuhanunk. 

tí?en lezuhanás "Hen való bebiztosítást 
szolgálj* Esztergom vármegyenek az elkerül 
he'eílen kezdem ny^zee". Mindenkit fel  kel! 
kötni, aki a nemzet ellea d o'gozik. 

Az idők rohannak. A követező percek, 
keoj^ny erőpróbái lessnek. m^erint kó3i.Ü jünk 
fel  a kötelességekre, az áldozatokra, a minden 
magyarra kötelező fegyelemre,  egymás támo-
gatásira 

Ribbentrop német külügyminiszter 
a K o r m a n y z > U : m e g h í v á s á r a 

M a g y a r o r s z á g r a e r k e z e t t 
Ribb jn'rop Joschtin a Német Birodalom 

kü ügjmir.iszfcere,  a Kora ányzO Ur ő'Őmeiíosá-
gátiasi meghívására 19-t2 evi janui'r hó 8 én 
Budipes:re erkezett. 

A magyar főváros  és az egész magyar 
közvélemény határtalan lelkesedéssel fogadte  a 
Budapesten először járó magas vend get, aki 
nagy szerepet játszott a bécsi döntés tárgyaki-
saibaü, nmelyek a Szen<koronához visszakap-
csolták Északerdélyt. 

A Székelyföld  különösen háiás szereteítei 
gondol a nagy német államiéi fira,  akinek jelen 
tős része volt a mi szabadságunk visazbadá&á 
ban. A magyar földre  érkezett magas nemet 
vendeget az egész magyar közvéleaieny ezzel 
a há^s szívvel fogsdja  ugy M-igyarország 
Kormányzaja, min', az egész magyar kormány 
legteljesebb szeretettel juitatta Kifejezésre  a 
nem?.et háiáját. 

Folynak az országos mezőgazdasági 
kiállítás előkészületei. 

Az Országos Magyar Gazdasági Eaye&il'et 
kiálitás rendezöbkottsága eiha ározt?, hogy 
1942 ben az országos mezőgazdasági kiállítást 
t.-s renyészállatvásárt a szokásos időpontban, 
murcius 21—29. napjain, közvetlenül a húsvé-
tot megelőzően rendezi meg. Az eiőKÓ^züietek 
ennek figyelembevatelévei  folynak.  A kiállí-
tási iroda az Ősz kezdet' óta telj'.s felkészült-
séggel dolgozik. A tenyészállatok csoportjába 
széUÜ;dtek mur » jelenUezesi felhívásokat 
és már igen nugyszámu bejelentés érkezet% 
tekintettel arra, hogy ebben a csonortbui a 
ha'aridó már jauuar 6 án lejárt, míg a többi 
c oportokban a bejelen ts határideje februar 
15 ike. 

A rou't évi kiálütáe óta újból örvendete 
sen ínegnövekedett ország minden gazdája 
máris nagy érdeklődéssel ós várakozással te-
kint az idei kiftlü'.ái  elé, amely különösen 
a visszhcaíolt területek gr.zdái számára igen 
tanulságosnak igérkeziti t s mint eddig, előre-
lá'lia ó;m most is igen nagy szolgálatot fog 
tenni állattenyésztésünknek a legjobb minőségű 
tenyészállatok központosított forgalmának  le-
bonyolítása, e^ész mezőgazdaságunknak padig 
nagy oKtató havása által. 

A kiállításon a tenyészállatok értékesité 
sót jelentős szállítási és különféle  egyéb ked 
vezmenyek fogják  előmosditani, amelyeknek 
segélyével ez ország legtávolabb fekvő  terű 
letei is itt 8zere?heiik be a válogatottan ki 
váió minőségű anyagból apaállatszükségletU 
ket. Belföldön  50 százalékos, a szomszédos 
államokban ugyancsak jelentős utazási kedvez 
mények is lesznek a kiállítás alkalmával, amely 
a magyar gazdisági élet egyik legjelentősebb 
eseményének ígérkezik ebben az évben is. 

A kiállítási iroda készséggel ad felvilágo-
sítást bármilyen irányú érdeklődésre (Buda 
pest, IX, Közlelek u. 8., telefon  18—79—64.) 

Hová építik 
az u j T a n í t ó k é p z ő e p ü l e t e t . 

A hosszú hányódásaiból hazakerült Tanító-
képző intézetünk az elhelyezés gondjaival küzd. 
Nau vi'ás, hogy sürgősen hajlékról kall gon-
doskodni ennek a ta.jesen csíki jellegű iskolá-
nak i számára. Oiyan elhelyezésről, amely 
önálló és hivatásara tökéletesen felkészülő 
életés iegztvar'alanabbul biztosithatja. Ez azt 
jeienti, hogy * T-tnuókepzonak uj, különálló 
épüle at ke,! épUsni. Erre a célra már az ilie-
tákes minisztérium renddíkozésre bocsátott 180 
e*.er Pengőt. Ennyi az az összeg, amely ebben 
a pvlanatban rendelkezésre áll. 

Csiksaereda városának egyenesen létkér-
dés, hogy zt az uj T: nitókepezdét itt építsék 
fel.  Eíért Szász Gerö polgármester dícseretre 
méltó előrelátással igyexsziK megoldást találni. 
\ napokban értekezlet volt a városházán, vitéz 
B ík.0 Gábor műszaki tanácsot", Síilárd Jóüsef 
-p téez'Jiérnök bevonásával igen értékes tervek 
áliottak készen a kérdés megoldásara. 

Eszerint a Tanítóképző uj épületének el-
helyezésire a Szentlélek utcában fekvő  Becze 
Antal fele  kerihelyiség mögötti területet válasz-
tották ki. A? uj városrendezéssel ez a hely 
^gyt-neaen a város központjába kerül, mert a 
ra»i Bidiga féle  emeletes ház ós a mellette levő 
öreg B^cze haz idővel iebontódnók s ezzel ott 
ugy gyönyörű tér nyílik meg. Ennek a térnek 
közepén nyerne elhelyezést az uj katolikus 
templomi s anna'i hátterében állana a Tanitó-
képrő. Ideális kép, amely egyben a várost 
te j^s szépségében megnyi'ja ós kilendíti a 
S '••a'.l -lek ucca irányába. Arra hmtrre a város-
nak t g.odüii fej  Ődési lehetősége adva van. 

Eszményi megoldás amelyet keiesztül kell 
vinnie a városnak ós Isten segítségével meg is 
va'ősiíjs. Első teendő, hogy a vároa sürgősen, 
bármilyen áldozattal azonnal szerezze meg az 
emiitett helyet a Taniióképző számara, ahoi az 
építkezési anyagokat már leraktározzák. A 180 
ezer Pengőt nyomban anyagba kell fektetni  a 
ezzel elindítottuk megvalósulás felé  a csíki 
székelységnek ezt a szívügyét. 

Magyar csillagok. 
Fráter György méltó es nemes kortársa Zrínyi 

Mikiós. A magyar másik fányiő  csillaga, A minden 
r. •h"zsé){hk0i, akadályokat elsöprő igazi magyar aka-
ratnak öröeke fénylő  példája, 

410 évvel eíoiStt, 1532 ben lép itt édesapja örö-f.ébe,  a horvát bánsági eiakbi*. a ső tevékenysége: 
magtaţfldja  a toröSt ad^t és megfogadja,  hojy farad-
hitatlaa hsreosa l^sr a keresziénvsegnet. Hogy foga-
dilm^t meg ia vs;ó<ithajsa minál söbb forőre  es birtokra 
vo t SisUksAg>>. A most felszabadult  murtkózbsn hatal-
mna birtok'.ümhiit foglalt  el és csatolt Horvátországhoz 
Csáktornya ós L*grád várakkal együtt, 

Mikor a töröl: szultán országunk déli részén min-
den had r-iját összevonta, az vo!t a calja, hogy Fer-
dinánd fit  és utóda, Hsbsburgi M ksa német császár éa 
magyar király ellen vonuljon s Bécsig meg se álljon. 
A császár felkéRaült  a harcra és hatalmas seregevei 
Győrig vonult előra, amltor azt a hírt kspía, hogy a 
„«árfeszeknek*  csnfolt  kis Szigetvár hős Vtde'mezöje, 
Zrínyi M klós feltartóztatta  a török tengernyi hadát. 
Erre a hirre Miksa megállt Győ'nél. Stigetvár több, 
mint 5 hétig állta a török ostromot. Az egész várból 
már csak a torony,állt épségben. Fogytán volt s puska-
por b a golyó is, AtörökPk általácos rohamot tervez-
tek. A rohsra elótt fslöitötte  díszruháját, a vár piacán 
mind»n vagyonit elégette, odalépett 300 megmaradt 
"itézébez b nehany buzdító szót intézett hozzájuk. 
Vitézei élén kirohant a várból As elkeseredett haláltusa 
után valamennyien eleatek, 1566-ban. 

önfeláldozását  lelkes szavakban jelentette be 
Nádssdy Timás, legjobb barátja özvegyéhea irt leve-
lében : „Elhatároztam, hogy bezárkózom Szigetvárába 
Iitenért, a császári éa klrá'yi felségért,  a keresztény 



S«tk oldal. 

respublikáért éa a sserény, végső nyomorúságba Jutott 
édes hazámért. — melyet állandóan vidám arccal, vé-
rem onlásával éa ba a aora ugy akarja, fejem  pusztu-
láaával la Biolgálnl fogok." 

A hfla  magyar vaaér éB vitézei megállították a 
törököt éa megmentették Bicaet B aa oaatrák hsdse-
reget. Ét mégia olyan kevesen ismerjük öt is utolsó 
sorait. Padig, ha mái nemzetiségű lett volna Zrínyi 
|(iklós, ma mindenféle  nemzetiségű iBkolában, minden 
diák eaeket a vérével megpecsételt ssavait tanulná. 
B sonyságára annak, hogy nem elég biráló, nagyatajn 
hazafi  inak lennünk, meri as Igaal hazafiság  a basán-
kért való önzetlen, anyagi érdekeket nem néző műn-
kaban áll. 

Z-lnyl Miklós látta, hogy minden baj, veszedelem 
a saétbuzás, a pártoakodás mUtt van. Nem elég erői 
a magyarok hite Istenben, nem teljesítik parancsait, 
egymástól nem fogBdoBk  el semmi jó tanácsot. Bz a» 
Iiieniói való eltávolodás az oka a magyar teBtvérbarc-
nak éa a török veszedelemnek. Bzen aa áldatlan és 
szomorú állapoton akar és próbál Begltenl önfeláldozá-
sáig menő hősi küzdelmeivel. 

M tltó emléket állított e nagy magyarnak unokája, 
Zrínyi Miklós gr., a költő a .Silgetl veBsedelem" clmO 
hősi éposaában (1661). A szigetvári hőa nagyapa egyéni-
ségét es küzdelmeit, harcait rajzolja meg elben a mű-
ben. A magyar büoök bUnhödéBéről irt Borai ma is 
figyelmeztetnek  bennünket. 

.Az a nagy Mindenható a földre  tekintő 
De leginkább magyarokat éBaben vette, 
Nem járnak az uton, kit Fia rendelte... 
Bz4p kereBzttay hütöt lábok alá nyomtak, 
Gyönyörködnek külömb-küiömb vallásoknak. 
...töröknek adok oly hatalma*, 
Hagy elrontja, vesstl az TOBBB magyarokat, 
M ndaddlg töri Iga kemény nyakotat. 
Mig nem esmerlk meg elhagyott Urckat* I 

A japán lélek. 
Pár évvel ezelőtt Budapesten a Szépművészeti Mozeum 

egyik termében, a mnzenm látogatói egy odaadó szorgalom-
mal festegeti)  japánt láttak. Ugyanakkor a másik teremben 
egy nagy japán társaság, egyik alkotástól a másikhoz menve, 
szomjas lélekkel osodálta a muzeum kincseiből kimagasló 
örök szépet, azt a szépet, amely ígéretes titkokat mesél a 
hallhatatlanságról a szépet keresfiknek,  a szépet megértők-
nek ; azt a szépet, mely diadalmaskodik a rohanó évszáza-
dokon is- Aki látta azt a nagy japán társaságot, lehetet-
len volt más gondolni, mint azt, bogy no, ezek a kedves 
kis .sárgák" nemcsak nézik a mnzenm kincseit, hanem 
lelkiikbenn haza is viszik tündéri hazájukba, a telkeifi  Nap 
országába. 

A száguldozó világesemények reflektora  moat a japán 
nemzetre dobta vakitó tényét s igy a föld  minden részébfil 
a japánok felé  fordul  millió és millió ember érdeklSdése. 

Ei ne hallott vagy olvasott volna a japán birodalom-
ról és népéről!1! Azonban akármit is hallott vagy olvasott 
valaki a japánokról, az mind csak szép, nemes és Lámulatra 
méltó. Nem csoda, biszen a japán léleknek megnyilatkozása 
az élet sok minden vonatkozásában csodálatos. Például: 
van-e, lebet-e fenségesebb  lelkitulajdonsága egy nemzetnek, 
mint a mindenek fölött  való hazaszeretet ? 1 AZ áldozatos 
hazaszeretet áthatja a japáu birodalom minden egyedének 
lelkét a Tennótól az utolsó japánig. Ez az áldozat os haza-
szeretet termi a világhíres hősöket. 

Máté-Törék Gyula testőrezredes a Nemzeti Figyelő 
dec. 21-én megjelent számában „A japánok halálmegvetéBe* 
cimii cikkében ezeket irja: „Az élő világ legbámulatosabb 
lelki és erkölcsi erejű nemzete a iapán, bennünket magya-
rokat is kell, hogy lelkünk mélyéig és nagyon éndekeljen. 
Az egész népet, le a legszegényebbig as ősi, vallási rajon-
gása hadi szellem, harcos lelkiség és a háborús vitézség, 
dicsőség és a katonai bátorság legmagasabb, mindenek fölött 
álló csodálata hatja át. Éppen ezért bámnlatos és lelül-
mulhatatlan a halálmegvetésük, mely abban nyilvánul meg 
taji kinyilatkoztatásszerüséggel, bogy a földi  életet kevésre 
becsülik. A hazáért való hősi halált a legb Idogitóbb, leg-
szentebb megdicsőülésnek tartják. A hősi haláltól nemcsak 
hogy nem télnek, hanem azt valósággal epedve szomjúhoz-
zák. Ua a japán hadbavonul, akkor mindxn családi és sze-
relmi köteléket szétvág. Az élettel leszámol. A nagy Togo 
tengernagy mikor hajóhadával harcba indult, megtiltotta 
családjának, bogy hirt adjon magáról és 6 sem irt család-
jának, hogy tevékenységében semmi se gátolja. A japán 
tisztikar kimagaslóan harcszomjas és hősies. Nem a szó, 
hanem a tett embere. A nemzet tündöklfi  mintaképe. — 
A japánok kiváló hfisihalottaikat  is előléptetik és kitünte-
tésben részesitik. A hősi halottak hozzátartozói ebből 
vigasztaló erőt merítenek s nemzeti öntndatukat fokozza. 
A japánnál a hazaszezetet vallásilag is a legfelsőbb  és 
legszentebb hatalom. Ez minden eddigi és ezentuli lelket 
és agyat g>ujtó sikerének titokzatos kulcsa. Az önfeledt, 
önkívületi nemzeti fanatizmus  még a vallást is a nemzeti 
eszme szolgálatába állitja. A hazát és az egyéni becsületet 
haláluk árán is megvédeni, többre tartják a mulandó, gyarló 
életnél. Haza és becsület nélkül nincs értelme az életnek. 
A becsület nem lehet alku, még csak megalkuvás tárgya 
sem. Azért mindenre, még halni és gyilkolni is képesek. 
A japán nem szereti a pénzt és a pnssta önoéln, önző, 
alapjában kiosinyeB, alaosonyrendü anyagi előnyöket." 

Mindezek a nemes tnlajdonságok nem kitaláltak, nem 
plasztikai retusálások eredményei, hanem a japán léleknek 
sajátossága és lényege. Éa ezek mögött a sok nemes tulaj-
donságok mögött a való életnek mennyi tiszta éa mennyi 
fénylő  utja sorakozik I 

C S Í K I L A P O K 

Imádja a japán a Hazát ? Tehát fit  nem lehetett és 
nem lehet megtanítani az egyéni érvényesülés végzetes 
mohóságára — a köz, a Hasa kárára. A japán tűrhetetle-
nül és maradéktalanul a Hazáé. 

Imádja a iapán a becsületet V Közöttük tehát ninose-
nek a más becsületében mosolygón gázolók s az alattomos-
ságra sinos szükségük. 

Tiszteli a japán a törvényt ? Akkor nem értenek sem 
a törvény kijátszásához, sem a törvényen kívül való elég-
tételvevésre, mert tudják, hogy a törvényből erfi,  biztonság, 
bátorság és hatalom árad arra a nemzetre, melynek a tör-
vény szent. 

Nem ezerefi  a japán a pénzt Y  Tehát nem is akad 
közöttük olyan, akit pénzen meg lehetne vásárolni, egy 
értékes eszme, vagy egy nemes cél kárára. 

Nem keresztények, de sokban keresztényebbek a 
keresztényeknél. Azonban a japán lélek ereje és rendkívüli 
sége mégis abból a valóságból sugárzik legfénylfibben,  hogy 
nálnk semmi sem látszat, sem a hazaszeretet sem a vallás, 
sem a beosület, sem a törvénytisztelet, sem egymás iránti 
magatartásuk, hanem náluk minden; az életet betöltfi  és 
fenntartó  igazság és valósig. Ebből önként értetfidik,  hogy 
életmódjuk, szokásaik sem a látszaton épültek. Náluk pl. 
nincs „Egyke*. Őket nem lehetett egykére megtanítani, mert 
fik  tndják, hogy egy nemzet önmagát ítélte halálra, mely 
az .Egykét" befogadta. 

Szokásaik a nemes japán lélek megnyilatkozásai. — 
Meghatóan szép szokáB náluk az is, hogy a japán katona 
bárhol is legyen ezen a földön,  mindennap fejet  hajt abba 
az irányba, ahol, amerre a Tennó palotáját sejti. 

Legszebb ünnepük, az egész japán népet megmozgató 
ünnep a tavasz, vagy a cseresznyevirágzás ünnepe. Ezen a 
napon, a oseresznyevirigba borult japán birodalom apraja, 
nBgyja ünnepel. A Fuzsijama ilyenkor csak mosolygó, magu-
kat a Szépnek, a Tavasznak, az Örömnek, az l'nnepnek 
átadó japánokat lát. 

De most tél van, harool a told minden népe, a Nap 
fiai  is. Zászlójuk győzelmet hirdet s a győzelemre fel-
figyel  a világ. 

Csodálatos is. Mióta a töldön emberek élnek, mindig 
voltak népek, nemzetek — ezek közül mindig a legkiválób-
bak — akik a Napkultuszban éltek. A Nap örökkévalósá-
gából szívták életük erejét ; az inkák, az egyiptomiak, az 
őtynagyarok is évezredeken át. II. László arany-nappal 
ékes ruhát hordott. Talán az 8 halálával hanyatlott le az 
utolsó ősmagyar szivröl a fénylő  nap. 

Általában ,Sárga veszedelemnek" nevezik a japán 
Bzaporaságból adódó fejlődést  és térnyerést. Valóban num 
lehet más, mint félelmes,  egy népuek megalkuvás nélküli, 
nemes formák,  törvéuyek utján való előrehaladása, fejlődése, 
de csak a nemtelen eszközökkel dolgozó népekre, mert sz 
igazság, a becsület a földi  élet legnagyobb ereje és fenn-
tartója. A japán mult is azért töretlen, mert öröktől fogva 
az igazság és becsület íén-lő aljait járták. 

A japán lélek ma is hirdeti és nemes eszközökkel 
munkálfa  életét, Ové az élet, a jövfi  és az örökkévalóság. 

J. M. B. 

Megjelent az nj belföldi 
CBomagdijszabás. 

A postalgizgatóság kiadta a be'fö  dl c*oraagsaálll 
tágra vonatkozó uj díjszabást. A sulydlj a budapesti 
helyi csomagok kivételével a küldemény tényleges 
su'yáoak alapú vét"lánek távolsági fokosatok  szerint 
van megáUapitv». Hit távolsági fokozatot  áll»pltotta|i 
meg Aklaterj'd mü, érteknyllvánltás nélkül feladott 
caomagok dija : 60 km tá-o'ságlg a súlyra való tekin-
tettel 30 fi  '«r ői 2 30 P "gőlg. 100 km. távo's^gig 60 
fl'ár  ő 4.30 Ps*< ő'g, 160 km. tavoinárig 60 fl  i»riői 
6000 Ptogég, 360 ím. tnvoifágl  60 AIIANÓI 7 70 P -»<•, 
annál nagyobb távolságig ugyancsak 60 fl  lertől 960 
Pengőig terjed. A terjedelmes csomagok díjtétele 60 
százalékkal magasabb. 

A flléres  caomsgok Beállítási dija a rendes dlju 
csomagok eu'rdijának feléb»  kerdl. A budapesti hei\j 
forgalomban  6 k'gr. Buíylg 40 10 klgr. su'ylg 60 30 
klgr. súlyig 70 fl  lérbe kerül egy csomag BzáliltáBa. A 
helyi forgalomban  késedelmesség! pótdíj nincs. 

Azok a feladók,  akik reggel 8-tól dé'után 3 óráig 
terjedő Időben egy n»p»AM hónapnál ugynannál a 
postahivatalnál legalább 260 drb comagot adnak fel, 
csomaronklnt 4 fi  iér, 999 drb caomagoál már 6 flllír] 
hiti 1000 darabnál több csomag feladása  esetén dara-
bnnklnt 6 fillér  díjvisszatérítést kBpnak. A filléres  éB 
helyi c <om>gok után dljsérltAa nem jár. 

A. V I C C R Ő L . 
A viccekkel csak óvatosan. A vicc mindig valaminek 

a szolgálatában áll. Legtöbbször a rombolás eszköze. Min-
denki emlékszik a világháborúra. Milyen tervszerűen kez-
dette ki a vicc a katonai erén eket, a kitüntetés értékét. 
Emié ezzünk csak. Hátul már mindenki .szivenebben élt, 
mint halt meg a hazáért", .szívesebben vnlt egy élfi  pol-
gár, mint eg halott hós". Esek az elmés aranyköpések 
már destruáltak hatalmasan. 

A végén a kitüntetést, a legnagyszerűbb térfierények 
elismerését a ,3-ik osztályú katonai váróte em* szellemes-
kedésben túrták meg. Es jól tndjnk, hol állottunk meg. 
Ott, hogy rövidesen leszedték a mellekről a vitézségnek 
ezeket a beszédes jelvényeit. 

Mondhatják bátran, hogy a viocekkel ontottak meg. 
Ezért mondom, legyünk óvatosak. Vigvázznnk ezekre 

a ssiporkaröppentyükre, mert ezek rendszerint ölnek, 
Elindítások torrására nem lehet pontosan rátalálni, a véde-
kezésnek osak egyetlen lehetősége van: As öntudatosan 
nevelt nemzeti társadalom képes osak kifogni  aat az aljas 
támadást, amit az ilyeaaaerü viootk «ttoanak. 

Útban az ég felé. 
XLII. 

40. Igni  otthonom:  az igi hata. 
Utolsó kérdés, ami még mindig foglalkoatat|a  as 

«mbareket; a sok gond éB nyomorúság között elfelejt-
jük, de nyugodt perceinkben elénk áll: Honnan jöttünk 
4 hova megyünk ? A teremtés történetebői tndjnk, hogy 
testünket szüléinktől nyertük, da végeredményben főid 
aa, azonban a leikünket egyenesen Istentől kaptnk. A 
halál után teeiünk elválik a lélektől, előbbi földbe  ke-
rül B porrá válik, lelkünk pedig Istenhez visszatér éa 
órJkke él vagy a kínok, vagy a bo'dogság helyin. 

Tehát I tenlő! jüttOnk e földre  s Istenhez megyünk 
e földről.  B röv d arasznyi földi  életünk a próba, a 
küzdés, érdemBzerzéa helye, csatatér, egyúttal a munka 
Ideje, melyet »z égi hazáért kell felbassnálnunk. 

Ampere, nagy természettudós sírkövére e két so-
kat jelentő ezét vésette: „T-ndem fellx=  Végre boldog." 
Igen, mart a klessalkus szerint: „nemo ante mortem 
Oeatus* = Bínkl halála előtt nem lehet boldog. Mlg 
4iüak. folyton  attól kell remegnünk, hogy megbántjuk 
Istent B Így elazakedunk tőle. Aki hazulról elkerült s 
Idegenben kell bolyongani», alig várja az Időt, mikor 
haza mehet. M ndenütt jó, de legjobb otthon. .Ninca 
marrd^rdó hazánk, hanem az örökkévalót kell keres-
nünk.' H* meghalunk, baza jutnnk, otthon leBsUnk, 
végre Igaaán boldognak éressük magunkat. Ott látjuk 
Istenünket, jó Atyánkat, aki teremtett; ott IBBB a 
boldogságos szűz Mária, a mi égi anyánk, aki oly na-
gyon várt haza; ott találkozunk az angyalokkal és 
szentekkel, kik annyit segítettek nekünk, hogv oda 
juthattunk. O tl«t»n leBS a ml nagy jutalmunk, Ő törli 
le a rl'ók saeméből a könnyet, ők színről-színre örökre 
lá'nl fogják  Istent, végnélküll boldogság 1*BZ osztály-
részül. ,S«em nem látta, fül  nem hallotta B ember 
'rzékelvei fel  nem foghatja  -st a boldogságot, melyet 
Itten az üd»özölteknek ad * Ő t győztek, a földi  küzdő-
téren a csatát megnyerték, most diadalmasan vonulnak 
be a világ kezdetétől nekik késziiett országba, 

Fővezér, Jézus mondja: „Menj be Urad örömébe." 
. A győztesnek megadom, bosy velem üijön a trónon." 
B«ent Terézia, a bájos ilsienxl leányka esténként édea-
atyjával sétálgatott, sokszor felnéaett  aa égre a örömtől 
lelkesülten felkiáltott:  „Atvácskám, nekem a mennybe 
kell mennem, m°rt nsvem tel van írva az égre.* 0;t 
láttB a T., nagy t. bniü alaVu cslUagzatot. Kicsi Bzive 
h«za vágvott, ezü'őföldja  után sóvárgótt. Bsért teremtett 
Isten. Aki ezt elérte, haz* érkezett, Igazi otthonába 
!u;ott, ahol végnélkül élvezi az örök boldogságot. 

Lwalllere Éva is mikor rálépett a bünbánit mese-
j'ra, már ekkor ntban vo't az ég felé.  Lsikében min-
dig ott lizott a forró  kívánság: mikor jutok mennye. 
Atyám öle ő karjai közé, mikor léphetek be régi szült-
fó:d»mre,  ahonnan lelkemet nyertem. Bsülőföldem  szép 
határa, meglátlak-e valahára? 8 vajjoi mikor? Ai 
egyedül tőlünk fttgg 

Ist'U megteremtett kérdezésünk nélkll', de nem 
üdvöiit kérdezésünk nélkül. Ó edjz segítő kegyelmét, 
nvujtja biztosan vezető kez»r, nejünk csak felhasznál-
tunk a megragadnunk kell azt. Fii, tehát kövess en-
gem I H« oly Bnkaa a földi  gyarlósággal telt bűnösök 
közül üdvözültek, ugy te la üdvözülaz, csak foij  hozzá. 
Hi nekik sikerült, neked is fog  sikerülni, csak erőa 
atarattil kezd el még ma, mert amit ma megtehetsz, 
ne halaad ho'nopr*. Félelemmel éB rettegéssel mun-
kájuk lelkünk üdvösségét, amíg nappal van, amíg élOnt. 
addig doltotzunk. mert hamrr eljön sz élsz«ka. i 
ha'ál e»t"je g senki íem tud munkálkodni I Msrsdi 
vnlünk Uram, mert esteledik a lemenőben van életünk 
napja. 

* 

* • 
Köszönöm Lavalllére Éra, hogy fsljegyaéseldd": 

condoWtokat adtál nekem; köszönöm jó I itenem, boţ, 
Bva nővérben élő példát állítottál elénk, kl komo'yan 
u ban volt aa ég felé  a szerencsésen haza érkezett, 
köszönöm, kedves olvasóm, hogy türelmesen meghall 
gattál. 

KSrőti  Lajo* 

Eeaay. 
Örök szenvedés tenger sok könnye, 
Bz jutott eddig, n a aB életem. 
Atok vagy á dta Isten kezéből, 
a sora akarja ez a végaetem. 
Hi boldogság valahogy megérint, 
AkVor Is könnyesem — ez aa erő — 
H'ábs küzdök ellene letör, 
Asszony-BBlvemből kl nem űzhető. 
Könny a tegnap éB könny lesz a ho'na, 
Irv ad'a aa I«»»n, Igy jó nekem. 
Mlg a bánat s '̂römkönny k hullnak. 
Az életem csendben lepergetem. 

S l t t B O t . 
Alkonyati BBAI'Ő jott felém, 
laentem véle Néked. 
Ha megtalál, talán felismer, 
talán megérted.. 
Levélre, saóra nem blahattam, 
snellő saárnyára tettem. 
Fogadd BBlvesen ós örökre 
Édes a l»lkem. 

Oyofgyéeaantmlklóe.  Baláaeyné Heaa Olga. 
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A szentlélekl téli gazdasági tanfolyam 
megnyitása. 

Fo'yó bó 2 án cyiit rnrg Sientléleken a 3 héna-
poB gardssági tanfo'ypm  10 ór^or ünnepélves mise 
volt Veni-Sancte-vel, majd ai i ko'ába vonu'tak, hol 
Kőszeghy Domokos kántor-tanító üd özölte a vármegye 
m kir. gazdasági felügyelőség  nevében megjelent Bozic 
Imre főfelügyelőt  és a megjelenteket. 

E-rn B>zH váiaszo't, megköszönte Kőszeghynek 
4 tenfoiyam  körül kifejtett  fáradozását  és hangsúlyozta 
9 mai időben n több és jobb termelés fontosaágét,  ami 
m egyenesen haz fia!  kötelesség. 

Ezután Szóké Mtbáy ny. földmlves  isko'pi lr»«-
jató, tsnfolysmveiető  jelentette, bogy a község részé 
ró megtörténtek a tanfolyam  megtartásához szükséges 
-ozzájáru'ások, igy a tanfolyam  megnyitásának ninc? 
«emraí akadálya. 

Erre Bazin Imre főfelügyelő  a földmiveléFügyl 
m'ciszter nevében megsdtp. se engedélyt » tarfolyam 
rn-fccyitásáboz,  mire a f'-gyelmi  szabályokat Kőszrgby 
Domokos kántortanító felolvasta. 

Ezután Szőte Mihály tacfolyamv  zető ryomt-té-
O'sn figyelmeztette  a nsgv szf'-mbsn  megjelent gsz-
kat a kcmo y tanulásra. K'eraelt?, hogy S»ereda <ő-

zomsz^dBágáhan Szen'lélrktek nem szabsd elmaradni", 
h nem Baját bsBzcuVra is hathatósan közr6 kell mü-
kcdoiök Saereda tő<éges ellátá.- áho*. N m igsi a fel-
fogás,  bogy na'usk Igy nem lehet, ugy nem lehet. Sőt 
vsnnsk a mezőgazdaságnak oly égsi, amelyekben ne 
künk másokat is megkell előznünk, erre mirder mep-
hdottság megvan, csak szaktudás kell, ezt >ell meg 
becsülni; a gBidaségl tndás, a tenu'ás nem akerja le 
btc-<ü;ni a gaidék gyakorlati tapasztalatokon alcpuló 
régi tudáiát, hanem csak arra akarnnk rámutatni és 
a t: nfo  yamnuk is ez a cé'ja, hogv a mezőgaidssági 
tudomány nj»bb fejleményeit  ismertesse, mert a mint 
B műitekkel szemben a rádióban, rppü őgépekben és 
má- töz.ekedéxi esiköaökben soha nem álmodott bala-
dást észlelhetnek, Így a mezőgstdaság terén ia n-gy 
vívmányok vannak, »mik"t ha megifimrcek  a gardák 
nem rabjai, hanem urat lerznek földjüknek  s gsnUl-
sodásukban nemcsak nyűgöt, terhet fognak  ta'.álri 
bsn->m igail örömeket is, alátámasztva a nsgyc'ob 
jövedelemtől. 

A megnyitáB a H mau'z e'éneMésével ért véget. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
MEGHALT  KOZiK  DÁVID. 

Sepsiszentgyörgyön  meghalt  Kozák  Dávid 
cigányprímás.  Egv nagyszerű  cigary-dinesztia 
utolso  tagja. Heten  voltak  testvérek  Mind  első 
rendű  muzsikusai  a gondtalan  idők  m gvar nótác 
világának. Legtöbbre  talán ,D*vidk*"  vitta, ak' 
in-en indult  el az O t mellől  Sepszentpvörgyről. 
Brastóban kezdte,  azután bar.dnja  Aradon  babér-
koszorút  nyert es a budapesti  EMKE  kávéház 
szerződtette.  Itt  muzsikált  egy évtizeden  keresztül 
Itt  örveodez'tt  minden  csiki  embernek, aki Buda-
pesten az EMKE  be karült.  örvendezett  tis?ta 
örömmel, önzetlen gvermek  'élekkel,  ő  az uri oi-
gár.y, aki nem reszketett  soka a pénzért.  Abból a 
mágból  való volt.  amikor  a magyar nóta busuló 
hangulatában  a cigány és a magyar uriság a ttst-
l er közelségébe  kerültek  egvmáshoz. Azután más-

• e fordult  a világ.  Legszörnyűbb  ütést  éppen ez 
az uri megépitéiü magyar kapta.  S abban leg-
t'.bbet  mellette  éppen a maerar oigány szenvedte 
~ Davidka  is itt  gyötrődött  közöttünk,  Pista fia 
r. ellett  ezekben  a szörnyűséges  időkben.  Hazajött 
• udipestről.  becsületes kisebbségi  migyarnak. 
. ipest. B'cs,  Konstantinápoly  után az öreg mu-

• kus hazajött  végig csinálni a magyar sors lrg 
egyetlenebb  megaláztatását  És csiná'ta  a oigánv, 

g mellette  magvarral  súlyosbított  sorsának  éleiét 
•'iesseggel,  megalkuvást  nem ismerő  becsülettel. 

• sszatérés őrömét  már nem érte meg — Az 
u bi esztendőkben  már élőhalott  volt  mind  mos-
'  "-a g Sepsiszentgyörgyön  bekövetkezett  haláláig. 

— Kinevezés. A Kormánvtó ur, a feereske-
. es köalek9dssögyi minisiWium vezetéséve! m»g-
t iparügyi miniszter eíőterjes»lésére, vltea Bibó 

• or a csíkszeredai áilamípiteazeti hivatal vezeti 
n rnckénefc,  a királyi rcü**aki tmácsosl elmet és 

get adományozta. Vitéz Bikó Q^or csiki <mb-r. 
i felkészültségávai  és páratlan munkabírásával 
t ceki a román megszáüfta  alatt tönlre tett ut és 
•kedésl viszonyaink megjavításához Mindenki láij» 
t ?z emberfeletti  munkán&k eredményeit. Ezy 
•ndő alatt márcstdák szU'ettek fnn»k  a nagyszerű 

akárak nyomán. A kitöntető cimsdományozás érté 
produktív munka elismerése, amely az egész vár-

gye közönsége körében őszinte örömet okozott. 
— Vtroai köfgvüléa.  Cdkszereda megyei vá-

• Vipviselőfstölete  1942 evi jaruár fcé  13 án, kedden 
jtán 5 órakor, a váro>ha«a tanácstermében rerdes 
gyűlést tart. A tárgvsoroz t 9 pontból áll. 

— Az Erdélyi P»rt Oraeagoa Elnöksége-
ik oslksiaredai latogataaa biaonytalan időra 

« ia&rad. Az Erdélyi Part országos elnökségének 
leltföidi  látozHtáss során január hé 12 en kellett 
na Csíkszeredába érkeznie. KnaBljük, hogy ez s 

í'ogatáa a havazások és hófuvá-ok  miatt bekovetke 
s 'tt közlekedési akadályok miatt, bizonytalan Időre 
elmarad. / „ , 

— Eljegyzés. Sütő Vüma (C'lkazereds) és Haván 
László oki. mérnök (Miskolc») 1941 december dl-eD 
tartották eljegyzésüket Budapesten. 

— Előlóptatésak ea kineveaéiek a peniügy-
nel. A KormAnyzó ur őfőméltósága  dr. vitéz Nyerges 
Qvula p. ü. főtanácszsi  címmel felruházott  p. Ü. taná-
csost. a c»lkszeredsi pénzügyigszgatÓBág vezetőjét — 
pénzügyi főtanácsnasá  nevezte kl, mig dr. Mataaovscky 
János p. U. tUkarnak a p. ü. tanácsi elmet ea jelleget, 
Gal Z >ítán átlampsnzt&rl tanácsosnak, a csiksBsrrdai 
m kir. adóhivatal vezetőjének, az áiiampenztari főit-
nácsoal elmet és jelleget adományozta. — A m kir. 
pénzüevmioifzter  elnevezte: Dr. Farkas Fenő p. ü. 
tanéciosl címmel es jeleggal felruházott  p. ü. titkárt — 
o. ü. tanác-oa»á, Dr. Som'}*' Szabó Zoüan csikt-zere-
dal p. ü. Begedtiik&rt — p. ü. ti kárrá, Dr. Ko oay 
L'Fz ó p. ö. fogalmazót  p. ü. seg>-dtitkárra, Kő^áry 
L jos p. ü fogaimuió-gyakornok  ea fóldadónyilvantar-
>aéi biztost — p. ü. fogaim'«óva ea földadó  nyiiván 
tartáti b(it08sí, Dr. P illa B »la, Dr. Karászi Viac» p. 
H. fogalmazó-gyasoriokoitat  p. ü. fogalmazódná,  D/, 
Erdélyi Bila forgalmi  adóhwata i dljnoeot a besztercei 
penzbpvlgflZg8tóB°ghoi,  Dr. Asz wl Pal debreceni vá-
rosi adóhlvat-.ll gyatornoioí ea Dr. Kisa Brtő Sándor 
debreceni lakost a gyergyészentmiklósl m. kir. adohl-
vata hoz p. ü fogaimazo  gyakornokokká, Csegozy Fe-
rerc p ü Bzámvívőségl tunectobl cimmel es jeteggei 
feiruhézott  p. 0. számvlszeáiót — p. ü. sz»m-'evŐ-iegl 
ttnécsossá nsvpjgte ki Tuvábbá kinevezte Bjjtt-.rcí-y 
B'ila, Schaszter József  p. ü. kezejlesi gyakornokokat, 
n. ü. irodasi-gédtlfzt  ikké, Visos Rsz^őu •, Vaszi Tamás, 
F'ekot J mos csikscerodai, Fazacas M.klósus, Jakab 
József  éa Péter I-avánuu c-i<sztrtdai p. ü. dijnokocat 
ideiglenes mleőséfü  kezelőkké. 

— Uj állami iskolát kap a varoa. Cslk-
aiereda voroü mii ásatni elemi iskola eptiiete nem 
fele!  meg a küvete menyet rei. E; batóaégliag ia raeg-
állspi'ást nyert tízért a minla?.ter ecgedetyezie m;ig 
egy isko ánsk az epiiéset Az uj isko.anok eiheiyeae-
sére r. város vp*etősége szia'en igei: kedvező meg-
o'dást ta'á t. Tervei fiz"rint  ezt az isko'et, a tavasz 
fo'yamán  a régi törvényfz>k  fpüiate  moliett megnyi-
tandó uj u'nak a Gyskor.óterbe vaió tor&o'isiân&i epi 
tenék fel.  L Uja az ember, bogy a városnak a Gya-
uil.'íér fele  való terjeaz^ésével milyen idsáiis m;jg 

p'U ank kínálkozni k. — A fentiek  szerint e helyezett 
iato a ngyenegpo fn«poR'l  fekvésű  eihâlytzts! kap a 
saroktél — Z öe' dig terjedő egész város-n'gyed gyer-
mekei rés«nre Uzy, hogv a mai és uj ailaml is.o.'á-
ntk valsmint sz uj t:>n ó!-.ép;ő g)a>crló-isLck.jával 
tökéletesen rendelődik az ileiri i-jto ak kerdese is. 

— E'öieptetesek a biroargoknal. A Kor-
mányzó ur 0 ó ueító-sgs dr. Pitner Arp-d törvényszéki 
birét törvenyazékl tanác^elcöitiió és dr Pussas Levente 
járáshirósági alelnököt a cd{S«mdal jbrasblróság elnö-
kévé nevezte ki. 

— Aa Erdélyi Nyereménykölosón je?vzâse 
a'.ka'mából s Cs ki M ;g!<tje.vat \eZriŐS(-ge 50 000 
P-ntő' jegyzett a csiksrertu»l Transsylvania Bank 
fi'ii'ja  otján. — Az első hutás alkaim^v». mindjárt ai 
51. enrozata 961. «zárvu kötvenvt 10000 Pengővei t 
sí 51 >>orotaiu 940 es kö'vény t 500 Prntcóvei buítak kl 

— Mérnöki kinevezes A kercsktd» em'jgyi 
ni'jiíz'ériu"". vezetésevei megbbott m. kir. ipirüftyi 
mlnií'ZtT 3Z államépltészeil hivatalos létszámában 
Antal I tván seiédm^rnökut murnökkb n-vezte ki. 

F e j — 
r» és derékfájás, émelygés, idegesség, 

\ J tisztátalan teint gyakran csak az 
! \ v. A \ emésztési zavaiűk következménye, 

í  > V ^ M Ilyenkor is segH a 

— A bsosület jo befektetés.  A csilszer dai 
rendorse^e-n ti r-ént. Sülő Andrasné, szrgen\ nepsaamos 
asszony bevitt egy talált pénítárcá*.. Más, a msl idők-
ben nem ezt tette volna. A becsületes esszony. tár 
rácért vo'na a pen*, tiszta lelkii-meretére h«l!gaiv->, 

talá't péezt át»dva a rendőrségnek. A rendőrség 
töhtst'rir meghirdet'e * in'után ser ki sem jelentkezett 
a pénzért, F-rkssPU rendőrkapitány m.«gához kérette 
a szegény sssionyt, ski a p^ozt talá'ta és köíö.'te vele, 
hGgy a pénz a törvény szerint őt illeti — a becsüle-
tig mngtalá!ét. 

— Elöléptetea a pénzügyőri testületben 
A m. kir. péntügym nlszt! r K r'györgy Jó-sef  p. ü. II 
oszt. felügyelői  cimniel ós jaie?g"l fe  ruházott p. ti. 
főbiztost,  a VIII-ik fi  tetósi osztályba p. ü. II osztályú 
felügyelővé  neveztţ li. 

— Aa Ipartestület felhivasa  a munka 
adokhm. Ai Iparügvi minHzternek ai a srándéka, 
hogv 1942 évben is elismerésben részesítse mindazokat 
ai ip-ri rauakáBOkat, akikegy c'gnek a szolgálatában 
25 évi* voltak a kalmazv* és 50 életévüket betöltöt-
tek. Étért felhívjuk  mindazokat az üzemeket, amelyek 
nek szolgálatában i'yen Ip'.rl munkás alkalmaiot'ek 
vannak, hogy legkésőbb 1942 j 'nuár 20 lg jelentsék 
ha Csíkszereda és Vid'fee  Ipartostületabez az elUme-
réare felt?r|esz<erdő  muikAsok névjegyg^ket. 

— F«l»z*mol aa Erdélyi Erdőipar. A vo t 
Groedl-fele  faváluletnal  az E delyl E-dőiparR T n»l 
legu óbb naoyjelpn'őstranzakciók történtei. A r'n-
dia közgyűlésen az 1940. év! mérlegszimlát fogndták 
el, am-ly több. mint százezer pengő veszteséggel zá-
ru't E nek nyomán a társaság részvényeit öcz^von. 
ták U<yanazn»p rendUvü i közgyüiéaen kimondták 
hogy a részvénytőkét 100 000 pengőre szállítják le és 
kétezer darab részvényt o y módon vásárolnak vissz», 
hegy a társaságnak R mániában lévő vagyontárgyait 
adják cseribe. Ugyanakkor kimondták, hogy a rész-
vénytársaság felszámol  éa meg ia választották a fel-
•zámolókat. 

— Előléptetések a postánál. A m, kir. keres-
kedelemügyi minlaater Polgár István poatafelügyelől 
címmel éa jelleggel felruházott  nostafőlisatet,  2 od oazt. 
poatafelügye'ővé  nevezta ki. Továbbá még kinevezte: 
I. oszt. postafőtlsztakké:  Pálosy Géza éa KórÖBy Ferenc 
csíkszeredai I. oszt. postatiszteket; I. oszt. postatlaz-
tekté: S/ientpáteri László éa Nyári Rezső csíkszeredai 
és Páidy László gyergyóaientmiklósi II. oaat. postatisz-
teket; 11. oszt. postatisztekké Agoat Jenő csíkszeredai 
postagyatrornokot; postaüzemi gyakornokká: Pál Ernő 
ciksz' r dal po'tad jnotot; I. ojzt. postaaltlsztekké 
Lukács Andrao. Szőcs Fa'-eoc, Kelemen Sz. Kulmán 
cdíszertdai és F^renczl János gyergyószentmiklóBl II. 
o>it. postaalUszteket; I oszt. postaüzem altisztté: 
Ambrus Andráa csíkszeredai II. osztályú posta caoport-
vezetőt. 

— Meg tart az ezüst pengősök beváltasa. 
Az egy és két pengős ezüst érmeket magánosok caak 
november 30 lg voltak kötelesek fizetési  eszközül el-
fogadni.  Az állam és egyéb köcpéniorak december 31-lg 
fnsradták  el. A Nemzed BuU imézeiei aaonban még 
1942 jannár 31-ig cseréli* át az ezüst érmeket, A kö-
zönségnek érdekében áll tehát, hogy a tulajdonában 
lövő esüst érmék becseréléséről mielőbb gondoskodjék. 

— Csíkszereda uj számvevőt kapott. a1-
h«rt István szárctaBSCiOíf,  CsIitsEereda számvevőségi 
'őnekét ssját kérelmére M«rosvásárhelyre helyeztek. 
Ugyanakkor Lakatos Izrák Marosvásárhelyről Csíksze-
redára helyezték. A város uj számvevője már át is 
verte hivi talát. A'bert István számtanácsost, aki kisebb-
ségi életünkben mint hirlapiró résztvett a magyar élet 
m'nden m"g3yllvánu!á<ában, társaBvscsora keretében 
búcsúztatták el kartársai, barátai éa tlaitetői. 

— A m. kir. Eöiellatáai Felügyelőség, 
mint a.i Arellenő.zéa Omzágo* Kormftnyblatosának 
megyei szerve közli, bogy december és januar hóban 
a kfivetkező  c'kkek árai szabályoctattak : fűszerpaprika 
és m'.nősitőjegy és é'omzár együttes árának megálla-
pítása, pr.piros valamint eyyts papirosnyersacyagok 
es p'ipirosaruk elóállitáBénak, forgalmanak  és felhasz-
nVá^rrak szabályozása, tüzifavám  átmeneti felfüggeaz-
téaének meghosszabbítása. — Aa árszabályozásról a 
felügyelőség  bárkinek ad felvilágosítást. 

— Halalozaa. ÖJV. Biró Antalné szül. Antal 
T;rézla, 79 évs korábaü, január hó 9 én meghalt 
Bzépvizen Ehuiykat Antal Dánlel testvére neje Fodor 
Anna nevelt leánya valamint nagyszáma rokonaág 
gyászolja. 

— Mennyi pénzt váltottnk b« a viassatert 
területek. Ar alábbi tanulságos számokat a Magyar 
N mzetl Bici er évi bKazámniójátói vesszük. A bá-
eorn ói ris-zatéré»! k íendílvlili feladatokat  hárítanak 
a J gvb'ükra Lássuk caak a pénzheváititBokat a vissza-
téri terii'eteken A beváltott pénzek összege a kövec-
rező volt: Feivid^k 77 millió Pangó. Karpátalja 22 
ml! ló. Kfjlet  éa Erdély 215 mii ió. Dslviduk 191 millió 
PeCirő. 

— A HONSZ ozikazeki fiókja  megkezdte 
müködeaet. A H>digosdozo<.tak csikszekl csoportja 
is uár 12 én megkezdi miikcdíaét. A hivatalnak egy-
e őr>i » c^iksz^r-/iái Inarteslület elnöksége adott hajló-
kot. Iţy k HuNSZ csoport Irodáját itt allitotîa fel  a 
vezetőség, a varos központjában, az Iparteatüiet szék-
házáb»n. A vármegyében mo<t már veglegeBen befe-
iozédött a hadigondozottak helyzetének felülvizsgálata. 
E -zei megkezdődhet a HONSZ csoport szervezési 
mua'<ája is. Feiszóli'juk tehát a csizi réazek közsé-
g.-in-k had'fo  dozoitjait, hogy vegyék fel  az öseie-
kö'.'.eté-'t a HONSZ irodával. Akik a hazájukért leg-
többet áldozlak, azok a hadigondozottak. — Büszkén 
állítjuk ezt. Érért kötelességünk la, hogy ennek az 
á'doístnak értékelését biztosítsuk a magyar társada-
lomban. A neme-'nevelő munkának egy:1! legfontosabb 
része, bogy ue engedjük a hadirokkantság áldozatát, 
a nyomorék ko'dus seánnlmas nívójára zülleni. Oda, 
ahol most van. A töiiiurüiéa első atámu feUdata  tehát 
HZ, hogy ennek a hatalmas elhagyott tábornak nagy 
erkölcsi su'yé.t beállítsuk s.a építő munka szolgálatába. 
Utóvégre ismét háború van. Mindenkit érhet baleset. 
Mi azt akarjuk, hogy ez ez uj áldozatokra kész nem-
z-d'lk, a ml véráldozatunk inegbíciülégéból hazafias 
i-edvet és lelkesedést merítsen a jövőre, amely itt 
döngeti kapuinkoi és az uj magyar jövőt vérrel épiti. 

— Képes riport az Erdély! Nyereménykölcaön 
750 000 Pongő fönyíTeményének  győzteséről. A Szín-
házi Magazin uj számának szenzációja. Nadanyi Zoltán 
Ez volt a vésztim.. L-hár Ferenc: Látogatás az uj 
Vigözvegynól, Herczsg Ferenc karácsonyi tárcája, a 
fimpályázat  er< dmenyének kihirdetése, nagy képea 
társaságrovat diszltlk az nj számot, melynek színdarabja 
a „Marié Rose", a VigBiicház nagysikerű darabja, 
gyermekmelléklete pedig a Kia Magazin. 

— Aa OTI epitkezesi tarvei Csíkban. Hu-
<-*ár Aladár sz O'szágos Társadalombiztosító Iuteiet 
(OTI) elnöke legutóbb nyilatkozatban Ismertette az 
'mezet bata'mas arányú építkezési terveit. Elmond-
hatjuk, hogy ezek a tervek nagyok. Pdldául befejezik 
Magdolna városban a Horthy Miklós kertes családi 
híz k építését, Bhoi 1300 kis iakást építenek teljes 
komforttal.  Ugyanilyen nagyarányú tervek valósulnak 
meg nz orsza; több részen. E bői aa elnöki nyilat-
kozatból minket iikáhh a csiki vonatkozieok érdekel-
nek I yen is van. B jelentette, hogy Gyergyóazent-
miklóson a „Csiki kertet* szándékozik gyermeküdülő 
céljára kiépíteni. Az elnöki nyilatkozat több caikl vo-
n»tvn»ásu • p tkeiést nem emüt. D > tudomásunk szerint 
sz OTI tervbe vette Csiksaeredaban egy modern aaek-
ház epitését la, amely cilra Cukszereda város hajlandó 
la megfelelő  területet rendelkezésre bocsátani. 
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— Marosvásárhely aaégyene Vaaml jég-
korongütő csapat Miroavéjárbelyrő', jannâr hi 6-án, 
Vi«ktr«st napján úgynevezett bajnoki mérkőzésre 
érkezett Csiksz.rfd&ba,  VÁrosunknak Igen le,lett jég-
korongUlő sporija van. Bnnek a kle városnak fslal 
kcz'itt mur enn-ík a sportnak igen előke'ő külföld' 
repreientánsal is megfordultak.  A fcSsönségünk  tebát 
t.ostá van szokva a ssó Igea értelme aaerlnt való 
fcifiiS  küidath^s. Annál förtilmezebb  volt aat látni, 
amit Vízkereszt napján a Bzékeiy fővárosból  érkező 
együttes Itt általános megbotránkozásra, rendeset'. 
Li'rnl nem lebet aat a trágárságot, mocskolódást, 
emit játékosaik a közönséggel minden sportszerűség 
megcsúfolásával  kockáztatni merészeltek. Elmondhat-
ják oyant láttunk, amit még nem látott B világ. 
Szennyet, mocskot. Az embernek elállott a lélegzete. 
A legsötétebb Kongo mellékérő! nem érkezhettek volna 
különb felkészültségű  Bportperek, akik a melegebb 
éghajlatokra való küldözgetésben Fzakszerübben lettek 
volui tikeprzve, mint eaek a marosvásárhelyi hoWsok. 
Nem értem ma sem, hogy llyan megtörténhet az Urnák 
1942 Ik évében. A közönség nevében beszélünk, em -
kor kijelentjük, hogy nem k'rünk többit r« i yen 
nívón mosgó csapatokból. Calkeztr^da már kinőtt ebbő1 

u durva, értelmetlen, verekedő, vidéki gyermefees=ég-
tö:. Via ety egészen példásan fejlett  magsB'bh sport-
béli erkölcsünk. Kár eat Ilyen intrdrangu .ellenfelek-
ke!' agyoaattetni. Egyébként a m*rkőaéB eredménye 
3:1 arányú győzelem volt Cslksz^roda javért. 

— A Hargita vár alj a, az egyetlpo székely foyó-
irat uj ezáma is a Bzokott gasd »g tartalommal. kö 
sznntdit be, az őt szerető ée őt váró magy.tr portákra. 
A vezsrc'kket „Uj állomás az Élet utvonalán" címmel 
a folyóirat  f«l<?;ó.s  áteresztője IrSa. írásában lélek be-
markoióan rögeit) az Eiet káoszának egy ritmusát. 
Dr, Szicsvxy Jizi'f  ,A vsjudó világ* cimö frsaábin 
dóbbene'.ea erővel és Igaz baaaszeretatte! Umertetl a 
mai magyar, sz európai éz a világ kürdelmMt, erő 
ftipzií-;aett.  Iit emiltjük ung a Lármafa  hirad^át, mely 
Síeriot Dr. SiacBvay Jirsif,  aki r.égy évig volt a 
Hir-.Uavara'ja fő^z-rVeazője,  nagy elfoglaltsága  mi itt 
megválik a fóii^rksíztó;  teendőktől, de nemes éa erő-
teljeS Írásait ezutáo sem fogja  oélkülÖBnl az olvasók 
tábora, nert felséges  muokhtina marad a Hargita-
váraljának. „A nemes aaékcly nemzet képe" c. munka 
III. kötetét iamertâii, iófő  caii>az?ntgvörgyl Jta» Jinos. 
OJsidó n&mea munkájával a Rz?kelyaég érdekeli vedl. 
aa igazíég fegyverivel,  A folyóirat  gazdag tartalmát 
kiegészítik a Lirmafe,  as Er/lélyi H'mk é-> a Gibátá-
gok rovatai. Muro>od9lho<ő: Bzegnd, Cismeglucca 4. 

— A osiki községek hozzájárulásé a Szent 
Iztvan flu-otthon  fenntartásához.  A Beent István 
fij  oltboo a soi gvermvkus m->g«ar anyák támogatója. 
Bígi'l a sok gverm íVf-a  cstbdoVat, BIZ»', hogy meg-
osi ja a nevelés gondját. Csikvármegye elsőnek értette 
meg a támugsHs kötelességét, amikor elhatárolta, 
hoty minden község a lé'ekszáma után egy fi  lért 
irá.^oz elő költségvetésében ennek a nagyszerű hiva-
tást betelő intézménynek a fenntartására.  Az egy fi'lér 
nem nsgy pfuz  D1 ha egy nemzet minden tngja őn-
tud ktts) á doz eity fi  lér'.. aa mér h'gv-ket irosd't'ra1 

el ü h'-lvről. Q:ndo'.junk mind i te'.tSntb'o err* i> 
fajiéit  kösö.sp4gl életre, am»lyK-D mlndtnkl egyformán 
lsmtri az á dozatoBság kötslj-B«gét, 

— Nagy magyar hangverseny Rómában an 
olasz aebeaülteznek és hadirokkantaknak. A 
római magja: ko'Auia a Qa'rlno-szlnhárbari aa o'asr 
sebesülteknek éa hadirokkantaknak a tiszteletére és 
javán nagy osnív»ra oyt nnd'Zít*, amely nemcsak 
a romai magyarság legkiemelkedőbb társadalmi éB 
miÍ7é$B3ti eiemiuye vol*, hanem méltó feltfin>si  és 
nulsg érdaklódést keltett az olasz liletékes helyeken 
én a baráti államok köreiben. 

— A Tükör janaári asám* uj tir'o-
ioTmal ju 0 i HÍ o'vjHdk kezéhei, Cs. Szabó Lipzló 
Lsiik a köíf-k  kín ci>l-« mállott Kirt'gz Ribert a 
legnagyobb franci'  aa—ní'.v«';i,!tő ít ió, a Norr.Mitdla 
for'át  isn*ri';l. NíerL-ni') Cr í fc tc  cÍTao 8«"cbo 
nvi I ivá-i faiea4-géről  irt c'̂ k»», Cs. Saabé 
K'lmí/i p'í.i'T r-igi em ^kaibő' kötőt; g«zd4g csokrot. 
Erdőd J «6 K «eduroV földi  t»é;ák c>'kín kírlj; 
8;i áí'.i Ölön Q.ö'iő', a hirom fo'v^  rirosáról rajao't 
e'̂ wţd) it^pot. a fr:»*.  elevn rov ito'r molett Hiáno' 
müvá^ii ralz é-! f^cvk/p  d s«i>i « u^p klálll'á'u '«poí. 
A* irodalai résabsn Bri'lch Mirló M4 dy I 
novel'»'i>, Mizi'y Dii^ő V'-Hsel «er^p^1. A Tükör 
Rívay J>^«'f  «Z trkeastéz íhen és a Franklin Társulat 
kiadásában jelenik meg. 

— Patkoló tanoncokat vesznek fel  a hon-
védségnél. A iaco<<coir hik'-pnéai 3 *v Bitöltölt 14 
áv éa meg al nem ert 17. iMntévü, 6 ehmlt végzer. 
magyar ái'.nmpoigárokftt  veBanek fel.  — Klfot&stulmi 
levente mlnődiéat, a katon-.1 Ngvelem önkAoWB vál'n-
lá«á*> kivonjak meg a jelöltektől A kérvényeket „M. 
Klr. Hon^édalml M nlartt-rh'it" kel.' cim -KOI és rzikai 
e, m. kir. ootv-id hivatásos pitkolószaki tlxatbu|yetU>B 
kópíöiskola parancsDOiságához (Budipe'), VII. Aréna-
uí 52 VonntlakiaV'8) kell febiutr  bo l-<g beadni. A 
korvínyh^a csatolni keil: trianoni záradátu lllntŐRégü 
bizonyítványt, születési, iskoUi bÍ70nyitványt, szülők és 
nagyszülők keresztlevelét, házasságlevelet vagy anya 
könyvi kivonatot, erkölcsi, bonvédorvosi Igazolványt, 
(hogy katonának alkalmas), hatósági igazolványt ellá-
tatlan testvéreiről és a Bz'd;ők vagyoni belvaatéről, 
nyllatkoB itot a szüőktől, vagy a gyámtól, — 
amelyben beleegy»aaek a katonai felvételbe,  nyllatto 
aatot tőlük arról, bogy tudomásul veszik a pálváaatl 
feltételeket. 

— Törlik a hadba vonult kereskedők éa 
Iparosok adójit . A psnzUgymlnlsater körrendeletet 
bocátott ki, am'ly saerlot a hODVéd-'ml szolgáletot 
teljeai ő Ip r̂o ok, keresk-dőV. éR más haeon ó f.-̂ la!-
boaáeu&k, valamint saabadfoglalkoflást  fo'ytn.tó  »ze 
mélyek általános kereseti adójának é̂  jövcd^lemfldó-
jának a hadbavonuláa időjére eső részét törn'jit abbar 
sz enetben, li » ninca o y«n hnzzátsrtezójuk, skl távol-
létük alatt helyettük ez ipart, üz'etet vagy hasznot 
haj ó foglakozást  folyi  i 'hatni. 

— Romai diadalívek. A diadalíveknek mgt 
jelentőrégük volt az antik Rómában. A régi római 
birodalom területén majdnem mindenfelé  talá nnk egy-
egy régi dicsőség hadvezéreinek emlékét hirdető ilyen 
arcua triumf<iat.  rfindogylk  kiváló müvéanl munka ÉB 
általában jobb állapotban maradt napjainkra, mint más 
római műemlék. — Rima híres diadalíveinek konturjM 
örökre bevésődtek az Örök Vároa látképébe. A leg-
khebb a Tttua diadalív a Fo'um Romenum bejáraté 
nál. Domltlanua ldajében a Btnatus emeltette a Pa-
inBtlaa ellen viselt győzsd l̂mea háború emlékére; a 
Campidoţllo alatt emelkedik, a Kr. az. u. 203 ban 
emelt nagyszerű S'ptlmlu* Siverus diadiliv. A leg 
sértetlenebbűl azonban a Colosseum köevetlen közeie-
ben, a Via Trlumpalla végén álló hlrea Nagy Konstan-
tin dlndaliv maradt fenn.  Ezt a római nép es a Senatus 
315 ben, Kr. BB U emelte a Mtivlua hídnál vívott 
híres csata éB győzelem emlékére, ahol a római csá 
a3/srnak as é*en mevj<>lenl a koreaat alakja n feiirat-
t-»l: la Hoc Bigno Vinces, mások mzerint In Hic Sigoo 
Vic or Eris. — Később a cfáseár  e sorsdöntő eBóveg-jt 
rávez-tte körirat gyanánt érmeinek hátlapjaira 1«. A 
Fálr»ő Pannoniában, Igy Aanlccumban la aüott rimm 
diadalívek as óvearídik zordonaága következtében 
nyom nélküi e'pusí'.uhai-. 

— A Székelyföld  iraaban éB képben. B 
cim alatt moat nem rjg m?gje<ent könyv tonb hirlnp 
ótn azokatlan hangú fogadtatásban  réBZ-'SÖit. Az egyet-
len egy fejezete  ellen emelt klfoiá^kal  (i m»;ian!) 
együtt rzoanan af0mu  kstir.il fele  ő^ógre vslóc-Moz 
ga'áBoik i1 ua én nevemet íh Igyekeztek egyusak bele-
vonni a clkkezéselkbe. Az egyoldalúan tárgyalt ügy 
megvilágítására röviden o következő klegéBalsees î keli 
BtO'gáijak. 

Hogy az én nwem a clro'apra főmualt̂ tural  mt-
nőt^gben kik<rjlt aat valóBz nüeu annak köszönhetem, 
hogv a helyi munkatársak közül az én fejezetelmet 
talélia a BB'-rkeaB ő a lagho»sa»baak s i' őmk gondolta, 
hugy a két fővárosi  név mellé legalább egy, a vid4kl«k 
kÖJÍl is kikerüljön. 

Bz a tány I Eít mm aiin bsngauljoaom, miatba a 
feie  ő'Bég alul hl hk<-raámvonn: m sgaTi, Bőt az á'talam Ír-
takért bárhol és bármikor valla oin a feiniőüsaget.  Ast hi-
szem, hogy a töbM 18 sa.'keyfö  dl munkatársnak is 
u?ynnnfta  vé'emányét tolmácso hatom, akik egymáKsai 
— m^gtmat la beleszámítva — sem BZ >rnesztói, ŝ m 
anyagi üey^kbnn együttes aaerveaetben nem voltunk. 

Biékriiyud .'arheiy, 1941 december 24. 
Bánva) J á n o s . 

— MARTON  FBREN:  ELETE  ÉS MŰVEI 
A nagy tzéltelr  keptómürész  megrázóan küzdel-
me» élete.  — 55 «zioes és wélyDvomátu  képpel.  — 
Ara 5 Pengő  Megrendelhető  a Vikir  könyv keres-
ked'tben. 

Megvételre  keretek  nagyobb tűzmentes  pénzstek-
rénvt.  Cim  a kiadóhivatalban.  2— 

Két  darab  tenyész  g itoivéoyoa  york»birei  k«n 
eladó.  Szentes  Ágostonnál  Ciikmadéfalva,  260 
bizszam, t—2 

É r t e a i t e s . Értesítjük a csikvármugyei juh- és 
báránybőrt érleld gazdákat, Ingy érlelésre 
beadott bőröket htladéktalanui váltsák ki, 
vagy dolgoztassák fel.  Tisztelettel: 

t>-3 O s i k v á r m e ? y e i Bzúosök. 

K e r e s e k azonaalra Csíkszeredán egy vapy 
két síob -s lakájt, eaetleg bútorozva, konyh* 
haaznáUtta). — Ajánlatokat „pontos fiíető" 
jeligére a kiadóba. 

K i t e r m e l h e t ő e r d ő k megvételre 
nek. Érdeklődheti 37 telefonon. 

kerestet 
1—3 

II. klr. rendőrség calksz^redsl kapitánysága. 

Hirdetmény. 
H-.itosánsttl a 380000-1941 B. M. ez. rendi-

s t 10 §-ínak 1. bek ) pintj+ra f  Ihivem a iskófB ŝ 
fityelmei  arra, hogy 1942. j'jruár 1. és 31. nspja kö-
zött be ke,| |«lent»nl 'rindiíokft  a fiu  gyermekeket, 
akli aa 1942 év folyamán  12 — tovAhhá mindazokat 
a leánygyermekeket, akik ugyancsak 1942 évfolyamán 
a 16. életevüket elérik. 

E külön bejelentési kötelezettségüknek akkor is 
eleget kell tenni, ha neveaettek már be vannak jelentve 

A bejelentés elmulasztása kihágást képez és 15 
napig terjedhető elzárással bflnteterdŐ. 

CiikiBerede, 1942 január hó 2 án. 
FARKAS PÁL, 

m. klr rendőrkapitány. 

Cslkaaereda megyei vfrra  polgármestere. 
14-47. lkt. bz. 

F e l h i v á s . 
A csíkszeredai M. klr. póiz'.lgylgaig&tóság Calk-

Bzeredi ('B volt Zsögöd) vároanak a román m^gazállés 
alatt tönkrement fd'd*dó  katiszieri birtoVlvelt, birtok 
valéBltéB utján újból elkészíttet. A h^yea Hdók<«4t̂ B 
h9B éa a pontos fold  ad > nyilvántartáshoz fílződő  igen 
foato^  Vtí-  »h magánérdekek tiztoaitisa vagett ezutoo 
Is foibivom  a város határában lévő földbirtokosok 
figyelmét,  hogy névressóló külön feihiváüban  megjelöli 
helyen és időben a megadott hivatalos helyiségben 
saját jól fe'fogott  érdekében okvetlenül jelenjenek meg. 

A b'rlokvalósltó bizottságnak meg kell állapítania, 
hogy a tolekjsgyzőköryvi kivonatban felvett  telekkönyvi 
tulajdonos és a fö  drészletnek tényleges birtokosa aso-
noa személy-e. 

Tényleges birtokosnak azt kell tekinteni, aki az 
Ingatlant sajátjaként batalxában tartja, de tulajdon-
joga telei könyvileg bejegyezve ninca. Ht • birtnk-
valóaltó blzottBág megállapltia, hogy a telekkönyvi 
'u;«idonoB és a tényleges birtokos n*m azonos személy, 
fel  fo?js  bivol a tényleges birtokost, hogy a földréBi-
Ipt hirtoVIásáhoa való jogosultságát telekkönyvi be-
kebelezésre alkalmas okirattal igszo'ja. Amennyiben 
»z érdekelt eszel nem rendelkeznék, őt a föleadó 
FZ'mpontjál'ó! mégia ténylegÍB birtokosnak fogja  a 
blzottaág tekinteni abban aa esetben, ha a véroel pol-
gérm^stefl  hivatni (po'gármofiter)  bizonyítványával bi-
zonyltja azt. hogy tudomása szerint az Illető hosszabb 
Id 'g a kérdésen földrészietet  élők közötti jogügylet 
(p d. vétel, csere, sjánd4k) vagy öröklés vagy e:birtok-
lás vagy t^lţkkSnyvl kivonat alapján megszerezte éa 
«rt békésen btrtoko j vagyis atin^k h-.szuálatában 
parrel vag? aárlati ii megtámadása nincs. A szóban 
levő okmányoknak már előrs vs'ó elkészítésre nyoma-
tékosan felhívom  aa érdekeltek fljyelmét. 

H utát a C liktzerad i valóaltáaa a folyó  hó 16-ig 
befejezést  nyert, aki már kl l»tt hall'atv», aa elől Irt 
okmányokat ugy a legkéaőbb folyó  hó 20-ig eaen ok-
mányokkal a klr. pénzügvlgazgatóaág fó'dadó  nyilván-
tartási osztályában földszint  22 ÍZ. jelenti ftizék. 

Za'igcdre nézve pedig sz okmányokat Idézése 
alt almáva! tartozik a blrtokvalósiló blsottságnak be-
mutatni. 

Egyébként ugy a városi adóhivatal, mint a birtok-
valósító bisotiság és a pénaügylgazgatóság fö'd<dó 
nvllvántartsBl ügyosztálya aa üggyel kapcsolatban az 
é.rdfkeltnnk  hiva a'oa helylaé^óben és hivatalos őréi 
alatt rendelkesésre á : l . 

CslkBzcrada, 1942 jacu^r hó 9-én. 
S z á s z O e r ó 
polgármester. 

ELVESZ ETT 1942 január 5 én egy fél  éves tac "tó 
(D.t i) u vs, Szi .ít foi/Ptr.,  rüvld lát u, nagy lógó 
fdlokitel,  hoiSBU t°3tti. M <üta 6 ója jutalom ellené-
ben Cfiksom  yón Adorján Imre országgyűlési képvl-
selótí!4! !«?dhi'js. 

r w 
H E G E D Ű Ó R A K A T 

oonaervatorinml módszer 
zzerint, j n t a n y o z a n ad : 

Adamicza Lászlóné Sprenoz Gizi 
Csiksaereda, Honvád-aooa 32 mám. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutanyosabb 
á r a k m e l l e t t eaaköaöl z 

Vákár üzlet. Csíkszereda. 
Epü>eteé\belföség,  takaréktűzhely  eladó  Csikszere 

dtban.  Megvetelre  keresek egy használt,  dejo 
karban levő  ruhaszekrényt,  Oyőnős,  Csíkszereda. 

Legmodernebb villanyfelszerelések! 
E.ektroteohnikai cikkek, saereléal anyagok, 
lámpák, etektromoa fűtőberendezések,  Qrll-
lux villanyföaö  garnitúrák. Vi l l anyreaok 
m á r 6.98 P e n g ő t ő l k a p h a t ó k . 

Mindennemű szerelési monkák a legpreoiaebb kivi-
telben kéaafllnek  Biro Laaa ló el«ktro<eohniku9 
veiatóte mellett. Hegrende'éaek felvétele  : 

Szekely aapkeretkedelmi Vallalat, 
Vákár L a j o s , Csíkszereda o é g n é l . Telefon:  88 

Qyámok (gondaokok) f igyelmebe! 
Gyámi siámadás, 
Hasionbérbeadáai jegyzókőnyv, 
Haszonbérleti szerződ ás, 
BetQsoros gyámi névjegyzék 

elkészült éa beaiereihetö 
VákAr kanyvkereskedésében. Csíkszereda. 

Nyematatt Vákár Lajeaé kSayrnyuadá]ákaa, n^HmwiMla. 




