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RÉ8ZBGH GYÖZÖ 

Erdélyi Húsvét. 
Megbecallibiidö ea iiszeieiru méltó tuiaj-

dousaga a keroazteny embernek, hogy Ünnepi 
hanguutban mindig számot vet ünniagavbl. Ietcn 
békeje, „íreuga dei", szallja meg a ieikeket. 
Beismerjük ilyenkor, hogy gyarló Midi világunk 
távol áll még az igazi keresztény eszmék meg 
valósításától. Latjuk önmagunk kicsinységét éB 
a kereBZtenyi eszmék örök igazságaiból erő' 
akarunk meríteni arra, hogy ugy b magunk 
eletében, mint a közösségi erdekeKérl áldosa 
i»kat hozzunk. Ezek az általános ünnepi gon 
dolatok, amelyek már nagyon sok nemes emberi 
cselekedet kiinduló pouij&ui szo.galtak. 

A mi erdelyi husvótuak eobon u& évben 
még j jleuiősegteijeaebb. Nein osak az akalános 
emberi eezuiekröl keil gondolkoznunk, tiaucm 
számolnunk kell azzal, hogy körös körül láng-
ban áll a világ és a háború vérzivutara u án a 
magyarságnak külöbiegub szerepe lea«. Európa 
ujjárendezeseben. Erd-iy mindig m0gar1e-.ro » 
nagy m.tgyar föladatokat.  Felszabadulásunk 
teljes ereje val kivette ri&zéi m fpitfl  munia-
ból és a jövendő terveit ib ezeken az alapokon 
szövögeti. 

Mi a magunk sorsábol ts tudjuk, hogy mit 
jelent a feltámadás.  Küiönöáen kegyelmes volt 
hozzánk a sors, amikor megengedte, hogy leg-
titkosabb álmaink megvalosuthdasaDaii. Feltáma-
dás Ünnepen tehát hálásak keli iegyilnk az 
isteni gondviselésért es nnudm erőnkkel aron 
kell muakaikodaunk, ho^y a feltamadast  csak 
ugyan kiérdemeljük. A ai&i rendkívüli időkben 
legfőbb  köteljáségUnb, hogy a magyar egyse 
ges maradéktalanul megőrüzüi. Ki kdii irta 
nunk sorainkból minden széthúzást. Lagereiye 
sebben kell küzdenünk azok ellen, akik magyar 
és magyar között válaszfalat  akarnak emelni. 

Ezeket a célokat csak ugy tudjuk elérni, 
ha megbecsüljük egymást. Minden munkát érté-
kelni kell, amely az egyetemes magyar erde 
keket szolgálja. Felre kell tenni a Kicsinyes 
hiuBági szempontokat és az egyani önzés kíván-
ságait. Nagy cdlokat csak akkor lehet meg-
valósítani, ha az egyén feltétlenül  az öaszeeaeg 
érdekei alá veti magát. Mindannyian tudjuk, 
hogy meg nagy és nehéz küzdelmek előtt állunk. 
Be kell bizonyítanunk a világ előtt, hogy méltóak 
vagyunk történelmi multunkhoz és a helyzethez 
illő méltósággal vesszük ki roszüuket az euró-
pai újjászervező munkában. 

Erdély a felszabadulás  után gondosan vigyá-
zott arra, hogy sorainkat ne bonghassák meg a 
pártpolitikai küzdelmi k. A kisebbségi sors nehéz 
22 esztendeje megtanitott arra, bogy az egy-
segnek milyen ereje van. A szenvedesek kor-
szakában kialakult egységet keiiett mindenáron 
megőriznünk. Ez a jellegzetesen erdélyi gon 
dolat hivta annakidején életre a« Erdilyi Pártot, 
^n ely a kormányzattal együttműködve roham 
i' ptekkei vitte előre as erdélyi újjáépítés kér-
déseit. 

A magyar egységre most inkább szükség 
van, mint bármikor. Amikor megazóllainak tehái 
a húsvéti harangok, hogy minden igaz keresz-
tény ünnepelje a halál legyőzetésének dicsősé 
gét, gondoljunk féltő  szeretet ei magyar egye'j 
günkre, mert az erdélyi feltámadást  ezért érde-
meltük ki. Erdély húsvétján falvakban  és váró 
sokban egyaránt szeretet töltse meg a ssiveket. 
• szeretet melegsége olyan egységet teremt, 
amelyet as idők legnagyobb viharai sem tudnak 
megbontani. Gondoijunk arra, hogy a világok 
harcában a mi kicsiny magyar nemzetünk osak 
akkor teljesítheti történelmi elhivatottságát, ha 
nemzeti kötösneguokbek minden tagja lidztában 

van a reánk váró tennivalók jelentőségével. 
mbü»u a iwe.'.ttiabt'fe  üuitpe;jUU » húsvétot, 
tkiue y »zi h'rdeii, hogy föidi  lc-t véres nuxc .t 
u án luegtisztultan f  iMuiad a lC*(eK, vagyis 
u)iud>z, oa.i örök ^az iniiyi a» tmberbeu. A 
teljes magyar feitámhdáthoz  szükség van uaud 
ainyiunk un udavos, ezivből-iélekbfti  U Ü J ' Í I U U J 

kaj&ra, amelynek sor' n a vezéri bu<yeken ép . n 
olyan fon  os szerepe vaci a magyarnak, scim 
Közkatonák Boraibau. Erdélynek továbbra id 
példát keli mutatni. Egéte hazánk án tied vegye 
az itt kiaíaku t kónöaígi szeiiemet, atneiy a 
poldog jövendő legfőbb  biztosítéka. 

A számok beszede. 
nem ster t; jkaiL-z'ikdí. Az; mondj..», 

a zaao.u£ -•*hi;u>Íí, old.» mwívtiat njy e.aia.a-
naz (J j-.tilk, c m i i-.-işji.u'.a-.i. Pod.g a s.a 
.ísíiiíu Elamai eln-S, f;tsze^eii,  bizonyItinok ea 
fl<>t>liM-.un'-k.  Nem mondai*', Uô y i a.»-
•í-ijtiKj a i-.rn..dji.'iu id (ţrîrdiasra. ViÍ4/ju'. aa in-
n.ii >itb..r, ts :d -íj-.-k r •v.a.n''«>t tui.;d?n beba-usr.. 
pp n uţy ütií'i'ii. fifvaii  h i i.-t.sui!',om m:-idü 

:l. ' U- .í, figy  :ii ej bitd ••! uz o li.imuv .. 
E.tjia fÓ ' IO  ii npinx töío t« £« ... hj zt 

.i'.al rdvo« -t A Gy. rm-»;i'ó- -v-'k 1989-b-sn '.-z 
hicseii 13182 fii  Hi.uru I£Í::UI1. A bírjax-ok u-
i'tín fl  .íi KORU-i-.ak „enyii'î * i.elnl ea m «,id 7562 
fíit:isorui  kel.&tt edf^ncn  A. -;.nel'>ik itiuo^oin-a 
oan .egiébbizör az e'banya^oll í.1  v»l,S sz.r^p-'l.. 

Bizo.iyeisr.ojiomói ^..I.T aSTI.'IILOZ, m r. A magyar 
ifjúság,  a m-'FCY.'.R J ív nd> >-PR63, I « Í J , Njmĵ '.Una -ÜI-
erUoko. Aii ez. a uagy éiímoi i...ia, ttiie .t:i> .ei-.i: 
AgsOd lommal. Hogyan, hat 13132 fi  ita karu -ancis 
• etbU 1939 a ÓyarmekOir*jjag «.6. goado jí az 
'H.ijtr '»geió.-tcr u«. És hány j >n, -.'«Qy Kn-.-k iuiyan 
fi«taikoiu  bi:QQu, aki nem kerii;> oda? Ei <> oüai<Z)c 
tido.'»j, ms elhúnyago t n.-v-'.;e, N. u ujod ., hogy u. oa 
D ijy >• fisi.ti  oru büniböi ..-««n-.s, iluií .« űh í -o & 
ülicex-kii nemcsbk a Gyjrmjabiróc.ag, b .̂iem há ÍV 
*0'a is ijţvo .snyh.'t" «6?a nsvsit. 

N m volna erd-kieitn, ba iMjden t-j.e:ó bu-nzc. 
TOlh«;c,. tiZoVról a tap'-ssiM.iţa.rOi, mo'yesu; az 
ifiba  erktzóz BaoigáUi>tnak, aa eibaoy^goit nev sesí 
iiie'.őieg. üwy sabió paoaiz^odiK eaztaudő.ói vnú a-
íiórd a latnónsk, hegy .elinaljon mar vaiamú", m<.-rt 
,uem bir" a gyermekkel. É-i mi.yun a hit.yeet aktor 
máz, ba maga a tzulő ie »,'iij ţ »ien be.-m-rai. bogy 
„nem b r" a gyermekkel ? I Ét mit n.bes iiym e^e'lî n 
a laci.ó, miior a t j,iti b'iu^ i -t s LorJ.iu^ l.w.1, p >-
dig minduu í'<,ii!ő, aiiudjo n̂ V '.ú tudja, nogy e^y ide-
j-iDet a,fea  o.azü>t testi büntetet, httasosaeu uiiaJ-nae', 

Abáay gyermek, annyi leikíaag. Vinnak gj jimj-
tek, i.iit,níik — a szti ő v̂ gy a tanító ?rős<jb£> szava 
í i ex vfá  dalmát o'oz, m -̂ oí me îo., mig a í-'Ĵ I tiun-
k ti-jiro sem rsagáln»'-. H .gyan >ebü>c-t t.u.i a 

tu.iiü tipu t í» ') kttiO.u t puá ti'a- at.ó .>'ok;Ve u-
pu.n tţyt .'iii5iict, e^yfoma  it>i>l ysikczofg^i  nu^tinl?!.. 

Az ele; kialltja beie a társadalomba — aBia:iii<.-
ü*r; í z i m c keresztül — bogy mennél nen;hibOc^u 

•_iri-: at Iskola a gyermekekkel, aonAi jobban rzapo-
rudik & flawlkora  bvac-sók ezáaia. Bai »« u. 
togy régeu n-m vo;t, n<>m keiiett Gy.- rme.--uróaag. 
Azokban tt  időkb-n, amikor tz ísi.otii <jzi4j.ubb .-a kc-
z"lítj tanú óit atm volt azttraé% G»erm ^citvS gt.. A 
G 'erm-kb rósr.g mtadjsese 34 uvoií, ame.ucyáiJL: 1908 
"Ug. 27 é;J, 20003 sa. a A.t keit IţazjagUgy UL.K-ZÍI-
rluml late^icádS letesltelte a Fi^koruas Fciugye.ó 
H»tÓK£gát. 

8 jood, ma kell Gy r̂mekbíróság ea U.6,  bjgy 
hova tovább mindig több muuká'. fog  ad î a Gy r̂mi-i-
blrófiágnak  a fiatalkorú  bűnözői: hada es akkor, mllyrn 
Je:Z a jövendőbeli ma*yar allauipogár a mii varn.it 
a magyar Hasa IŐU7I... 

N;m ro . értelme van tebáv, aa ig»n B3nyhH" ut-
vvitsn'-k, mert oa csak árt aa Ifjúságnak,  ŰJ szUisen-
teler; i j , biaa as elet n'jm Igen dédeigc.-( senil». N̂  
feledjük,  hogy a .pálca* még a könyves, könyve: a 
Biblia is jogosnak 11*11 a saülói késbe n eeárl okk l, 
móddal, a lanltókésben aem lehet ár.aimai'. 

J. M. B. 

E I c l d Ó B E ^ m a , l t t ; t 8 azoba, 
2 előszoba, konyha, kamara, fürdő 

Bzoba, piooét magában foglalő  ház, nagy kert, 
gazdasági épületek. Iskolának is alkalmas. 

Érdeklődni iehet a kiadóhivatalban. a_i 

A katonák családjáért. 
A napodban korinányrendeiet jelent meg 

a Katonai szul ;a'atot teijeaiiő közalkalmazottak-
nak a Siolgáiaí urtama alatt folyósítandó  járan-
dóságairól, illetve azoknak szabályozásáról, 
továbbá a köz^zoigila ban aikaímazott családos 
munaHaok polgári bércnek ugyancsak a katonai 
szolgálat tartama alatt leendő foiyósitásáról  és 
ösazeggüerü megállapításáról. Az intézkedés 
lenyego es célja az, hogy a katonai szolgála-
tot te.jesitű köaai«.anuazoti és közszolgálatban 
alkaiinattolc caa.údos muukas itthon maradt 
osaládsagjai kiizül az eliátlanok, tehát u feleség, 
a gyeroiukek és unokák, ha nein Önálló kéré-
sük, akik önmagukat tartják el — semmiféle 
sáütLséget ne szenvedjenek. 

A kormány megallapitja, milyen jogok ille-
tik meg a katonai szolgálatot teljesítő kősal-
kai<nazot;at£ illetve, hogy annak milyen fizetésre 
van igény*, Ezen túlmenően pedig elrendeli a 
kormány, hogy miudon katonai szolgalatot telje-
sítő közszolgatatban alkalmazott munkásnak az 
:tlhonhdgyou családtagok számához viszonyítva 
progresszív kmea azenut hány szazalék munka-
bér j.tr 4 katonai azoigálat tartama alatt. Ez a 
^íiiaiek á vonatkozó rendelet értelmében 40 
és 100 közölt váltakozik az itthon maradottak 
azáaiá:ól függően.  Tertneszetes ugyania és a 
koroitiüy cáaiádv^deími politikájából is nyilván-
va'u, h'j^y kisebb szizalék jár egy gyermek 
utan, mint kettő, három, vagy ennél is több 
gyi'rmek után. 

Küiön kiemelendő a rendeletnek az az intéz-
kedeae, hogy a közszolgálatban alkalmazott 
muuíáinak akkor is jar polgári bércnek 40 
ázázalűka, ha mint nőtlen vonul ugyan be, a 
szolgalat tartama alatt azonban megnősül, inzzei 
az iaieinedesăel bizonyara eredmenyesen hárítja 
ol a kormány a katonai szolgálatra behívott 
közazoigálatban alkalmazott munkás elől a leg-
lényegesebb házassági akadályt. 

A katonák családjának ez a hathatós támo-
gatása, a osa>ádvédelemnek ez a legújabb ki-
emelkedő mozzanata nemejak ast bisonyitja, 
hogy a szociá'poliiifcai  alkotások terén a hábo-
rús állapot visszaesést nem eredményezett, 
hun m bizonyítja azt is, hogy Káliay Miklós 
r nioz'.era'nők kormánya továbbhalad az idő-
ajurll tzociális gondoskodás utján. Bizonyos, 
hogy az a gondoskodás anyagi ternet is jelent, 
hiszen a nyújtott ellátás pénzügyi fedezetéről 
is gondoskodni kel!. D9 bizonyos az is, hogy a 
ma hidbanüló nemzetet ielkiieg rendkívül meg-
* róaiti, arró! nem is beszélve, hogy egyenlő a 
nemzet eaiberkenjéLek, főleg  pedig csemete-
vágy gyoroiekkertjének leggondosabb átívelésé-
vel. A hadbavonult közszolgálatban alkalmazott 
munkásnak nem lesz többé gondja arra, hogy 
vájjon miből élnek meg és ruházkodnak otthon-
maradi bisgyormekoik. Az összeg, amit a család 
ssázalékazerüleg kap, eppen ugy fedezi  a szük-
ségleteket, mintha a kenyérkereső osaládfd 
idehaza lenne és polgári tevékenységi körében 
munkálkodnék. 

Az áldozat pedig, amit az itthon maradottak 
a katonák családjáért hoznak, méltányos és 
minden tekintetben igazságos. A háború terhe 
mindannyiunk közös terhe. A polgárok egy része 
fegyverrel  kezében viseli ezt a terhet, másik 
része azzal, hogy lerója a háláját a haza oltárán. 

Csak üdvö?öini, osak köszönni lehet tehát 
mindnyájunknak a magyar kormánynak ezt • 
mélységesen emberi éB szociális intézkedését. 
Hisszük, söt biztosan tudjuk, hogy ei a meg-
elégedettség, amely rendelet nyomán sokezer 
ember békében él, bőségesen meghozza a nem-
zetnek a teljesített köteleBségtudatán kivttl aa 
erkölcsi kamatokat ia. 
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Csíkszereda város megvásárolta 
- ZsögödfUrdöt. 

Csíkszereda város 1942. március hó 30-án 
kösgyülést tartott S z á s z G e r ó polgármester 
elnöklésével. A tanácBüiés nagyfontosságú  hatá-
rosatokat hoiott a vároa jövő fejlődése  érde 
kében. Eaek közé tartozik Zsögödfürdő  meg-
vásárlásának kérdése. Nem lehet eléggé han-
goztatni a város vezetőségének és képviselő-
testületének bölcsességét amikor erre ias elha 
tárosasra jutott. Zzőgődftirdö  nagyszerű gyógy-
hatású holy és előnyös, vasút melletti helysete 
nagy fejlődési  iehetősóget nyújt a városunknak. 
Szász Geró polgármester jelenleg Budapesten 
t&nózkodik, hogy a minisiterelnökségnek a 
fürdő  megvásárlására nyújtandó 100 ezer Pen-
gős államsegélyét elrendezze és ezzel a fürdő 
megvetelét végérvényesen megoldja. 

Ezzel az Üggyel kapesoiatosan a képviselő-
tcatüle: elhatározta, hogy Zsögödfttrdöa  mUvesa 
telepút léteuit, amelynek vezetésével Nagy Imre 
festőművészt  bizsa meg. A művésztelep létesí-
tésével a képviselőtestület egy régen esedékes 
kérdést rendezett, amely aoBiki idegen forgalom-
nak és vármegyénk megismertetésének minden 
propagandánál jelentősebb eszköze. 

A képviselőtestület elhatározta, hogy a köz-
vágóhíd befejezésének  költségeire ujabb 30 ezer 
Pengő kölcsön felvételét  szavazza meg össze-
sen 160 ezer P.-őt. 

A város a székelyföldi  méntelep létesitéBét 
minden körülmények között Csíkszereda város 
számára akarja megszerezni. Ebbőr a célból 
felajánlotta,  hogy a méntelep elhelyezéséit e 
szükséges mintegy 14 holdnyi területet meg 
szerzi s azt u m a a telep rendelkezésére boosAtja. 

A Hargitafürdón  & honvédség egy gyakorló 
^i'ábort iétssit mintegy 300 ezer Pengő befek-
tetéssel. A költséghez a város 5 • zt*r Pengő 
vei hozzájárul. 

A Hangya bérbevatte évi 600 Pengőért a 
rakottyási, illetve zeőgödi erdörészek vadgyfl-
mölcsszedesi jogát azzal a kikötéssel azonban, 
hogy a lakósság szüksége szerint használhatja 
és saját szükségét képező gyümölcsszedési jogá-
ban nem korlátozható. 

A tanács Tőke B»ini tisztviselőnek ujabb 
3 hónapi botng szabadságot engedélyezett. 

. Az Erdélyi Párt 
képviselőinek osiki körútja. 

Aa Erdélyi Párt CBikl képviselői megkeadlk be-
siamoló körutjukat a vármegyében. Felkeresik képvi-
selőink a csíki falvak  derék, sok megpróbáltatást látott 
székely népét, hogy tájékoztassák a törvényhozás ne-
héz munkájáról és arról a magatartásról, amelyet a 
rendkivüii Idők diktálnak minden öntudatos magyar 
emb r̂ számára. Hlsitn érzi aat mindenki, hogy aa idők 
járása Ismét kemény feladatok  elé állítja nemzetünkön 
Jól látjuk, hogy ennek a nemaetnek ls ujabb eaer esz-
tendőkre most dől el a sorsa Európában. Igaián tör-
ténelmi plüanatokhoa érkezett a nemaet. Es eat a sors-
dintő helyzetet ismernie kell a nemaet minden tagjának. 

As Erdélyi Párt képviselői, akik közvetlenül lát-
ják aat a muakát, amelyet aa orsaág vesetéBének vinnie 
kell, el fogják  mondinl; hogy ml aa a feladat,  mik 
azok a koieiesnégek amelyeket kövRtnttuk és soksió 
n i kiii visoínüni kell a vágJŐ gvőielem érdekében. 
Minden beszed nélkül n szóiban egyre fel  kell ké-
szülni. Ezkb-.r. bz Móííí'ín lejárt « bangoskodásoknak 
o» türelmetlenségeknek a nspj». H* keii szenvedünk, 
hi kőit oójiöUnr, rongyoskodúnk vagy nélkülözünk a 
jobb magyar j ivónak a biztosítása érdekében. 

Ások, akik átélték aa eimuli két évtiied meg-
száilásos nyomoiuaágat éB forradalmas  ssöroyűségeit, 
asoknnk azt hiszem nam giükség-js bővebben magya-
rázni azt, hogy inkább becsülettel, fegyverrel  a kés-
ben meghíi'nl, mint elnyomottnak lenni. 

Ma egéBz Európa kttadelme folyik  egy minden 
népet fenyegető  vöröi vesz ideiem ellen. A magyar 
nép már kapott iae'ltót ebből a világmegváltó levegő-
ből 1919 ben. Bz a Biörnyü emlék magyarázna meg, 
bogy tisői voltunk, akik beltpt-k abbft  a hâboiub», 
'melynek célja felsaámolnl  as egész világ uralmára 
törekvő szovjet fenyegetést. 

A nemset tehát tökéletesen ennek a harcnak a 
ssolgálatábdu áll. Mindan akarásnnkot, munkánkat és 
áldoaBtunkot ea a cél követeli. Egéss embereket kíván 
ea a mai helyzet. Nem olyanoké), akik nem akarnak 
semmit vállalni éa kényelmükből kimozdulni. Aa ilye-
neket ki kell magunk köaül irtani, mert árulói annak 
a köide.'emnek amelyre végeredményben egéea létttn-
köt felieltSk.  Nem olyan emberekre van Baükaég ma, 
akik dugdosnak, patkánykodnak, menekülnek a köte-
lességek eíői. A nemzet minden tagja olyan öntudat-
tal kell viselje as áldosatokat, mint amilyen jövőt 
megbatároaóak esek a napok. 

Képviselőink felkeresik  a csiti falvak  népét. El-
viszik a hitnek, a blatos magyar jövőnek Ígéretét. Nem 
polltlaálnl, nem korteskedni mennek. Ma nincsen kö-
Böttünk pártállás vagy más asakadáa. Ma egyet akar 
runk, a nemaet minden tagját egy akaratban a végső 
gyóaelem akarásában egybekapcsolni. 

Tanfolyam  bezárás és q j érdekes jelenség. 
Gyergyóhodos köiBégben .Népművelési Boidogu 

lás útja* c. tanfolyamának  beaaráaa március 29-én d. 
u. folyt  le. 

A köaség külső képe ls mutatta, hogy ünnepre 
késsül a lakósság. Aa állami iskola homlokaatán magyar 
lobogó lengett, a bejáratot pedig söld gallyak ékesí-
tették. Az ünneplő kösör^ég várta Király István népm. 
titkár érkeaését. Józ» Sándor népm. gondnok, ig. ta-
nító a zsúfolásig  megtelt tanteremben nyitotta meg aa 
ünnepélyt. Megnyitójában úgymond Gyergyóhodos köa-
ség magyar lakósságán&k különösen nagy ssüksége 
volt és van aa ily irányú tanfolyamokra.  A magyar 
lakósság nagy réssé a román éra alatt vagyonából ki-
fordult  ugy, hogy a (Utal nemiedéknek és fUt'-l  csa-
ládoknak még hásuk slncien. A gyártelep töm°plakó-
háiaiban, vaíy kisebb nagyobb bérháaakbau Jaknak, 
a hái és a fö  d bírásában raj ő őrt erő, óil tárnám 
és ősi föld  eseretetét keidették nélkülöini. Annak a 
népnek a sielleme, amely a gyár biionytalan JÖvedel-
móhei van kötve, külőnbösik a telajhos kötött nép 
szellemétől. Csak a holnapra való gondolás ÓB I> na-
gyobb cáikltüiés nélküli élet, as önerejéből való fel-
emelkedés hiányában a lélek elgyengül. Eien végel-
gyengülésből ki kell emelnünk a siókelv utódalt aa-
által, hogy kívánságuk szerint és kérésük sserlnt a 
jeleai busavona helyett a háahely ndományoiásának 
kérdését haladék nélkül atona ti migo'dja Ezáltal a 
a székelyt vissiavezatik őst talajához. Ez ai első lépés. 
Kevés költséggel eltartható állatok adományoaásával 
aa életheivaló ragiBskodást újból megkeidjük. 

A meglevő flatai  magyar gaidáket pedig figyel-
mezteti, hogy sseressék egymást ÉB vessen véget BB 
egymás Iránti a'jBS feljelentéseknek,  mert ebtől a köz-
ségből, ennok a végletes Biellemnek távoznia kell. 
Magyar ember mindig nyílt volt és bÖBskn arra, bogy 
véleményét bátran éa nyíltan nyilvánítsa. Ha még i'yen 
előfordul,  a jobb érzésüek és a hatóság ö^siefogra  kl 
köacsitik kebeieból. Akit jobb módba vsnnAk, azok 
nehéz munkájuk által siereiték meg jobblétüket éa 
nehéz munkával tar ják fenő  birtokukat. Eaek ellen 
nem áskálódnl, hanem azoktól példát kell venni, mert 
eieh tették meg kötelességüket fajuk  cs nemzetük 
iránt. Jsl^ió: Mlnd^kl do'goizék és bision Istenben. 
Ebben a ssellemben dolgoatunk es évben. Blkerünk 
kéeieifogható  eredménye: Q zdakörünk és Ssövetke-
•etünk megalakulást és ai, hogy az Ifíjaink  a könyv-
tárakat látogatni keidettéi. 

Az Ünnepély fénypontját  Király István népm. tit-
kár beszéde képeite, kl frappánsan  mutatott rá a nép-
művelés fontosságára.  Mindenkinek a boldogulása olyan 
lesi, amilyen törokvést hordoi magában a thnu'éssa). 
Mé'y hatást tett a titkár besiéde a hallgatóéira. Majd 
ai elemi iskola növendő:*1 én'.ke'tek Ah aisvnllsk. 
Felgl Mátyás piebános a hit erejéről tartott magas 
szárnyalású beBiédet. 

Caigler Emil orvos tartott tanulságos előadást a 
tetük Irlátáról, veiiedilmáró! és a betegség terjedé-
Bérő'. Balogh Márton köiségi jegyső pedig a hadsereg 
sseretetéről ÓB a katonának bevonult családokat ér-
deklő dolgokról boBiélt; melyet a közönség hálával 
fogadott.  A Levente egyesület Jóssá Péter parancsnok 
vesetése alatt siavaló kórusban fejeate  ki baaeflns, 
munkás elszántságra mutató késeségét. Majd magyar 
dalokat énekeltek. Végül a levonták által előadott ked-
ves ssindarab zárta be ai ünnepélyt. 

A tanfolyam  előadói voltak: Jóisa Sá-dor lg 
tanító, Felgl Mátyás p'ebános, B*'ogh Márton vésető 
jegyső, Prágel Lajosné, Saendrey Etelka éB JÓIBB Péter 
tanítók. Feltűnt, bogy as ünnepélyre nagy aaámmal 
jelentek meg román gaidák Is, akik, mint Király Ist-
ván titkárnak U feltűnt,  együtt énekelték vílűak a 
magyar Mumusát. 

Asután a hodosl ana'fabéta  tanulók vliBgája kö-
reckeiett, kii  közül 19 sn biionvltvényt Is nyertek. 

Eien HZÓp üuo»né'iy u-án a Gasdtkör tartotta meg 
rövid gyülÓBét, hot Tirök Antal közs. bíró bejelentette, 
hogy a román gasdák ls tömegesen akarnak belépni 
n saékely gazdakörbe. Jóisa Sándor lg. tanító öröm-
mel veszi ezt tudnmásu, hlBien a román gy.-rmekek 
ls honájuk járnak iskolába, a leventeket is magyar 
taritók tanítják és eiáltal már össaeköttetést sseres-
tünk a román néppel, aioaban a nagyobb tömegnek 
egyaierre való belepéss a gazdakörbe, alspsaabályalek 
Bierlot azonnal kereBitül vinni nem iehet, hanem kéri 
aa egyenkint! jeienUuiést én mindenesetre a Gitda-
kcr valasatmányt fos  dönteni Azok, akik tissta saán-
dékkal és hdH&EibruiBttel jöDonk köfl£ck,  SrÖDnnol fo-1 

és résiesitsük ebben, amit mi IB nyerünk. O'ya-j 
nokat aaonban, akiknek gyermekei mint katonaküte-
lesek Romániába siöktek és akik ellen kifogás  esik, 
termésaetesen asokkal együtt nem lehetünk. De re-
méljük, hogy rövid Időn belül senki ellen kifogásunk 
nem leza és a felajánlott  barátságukat Bzivesen fogadjuk. 

Bsael egy er dményes nap aárnlt la Hódoson. 
Gyergyóhódos, 1942. március hó 30. 

Babosák Valéria, 
álUmt óvónő. 

Oletón eladó  fekete  keményfa  ebidió,  Bólyai-utaa 
10. «lám. Megtekinthető  12—9 ig. i_s 

Nagyböjti megfontolások. 
7. A hala. 

Lelkűnk kertecakéjében a legsaebb virág a hála. 
Emberi életűnk legragyogóbb tulajdonaága a háládatos-
ság. Es önmagától nyilatkozik meg. Akinek énő sslve 
és jól nevelt lelke van, aa rögtőn reagál a Jótéte-
ményre s forró  kösiönetet mond érte. Est erőltetni, 
tikénysierltenl nem Uhet, mert akkor nem ér semmit. 
Öjtudatos bála a legnagyobb lelki kincs a földön. 

Mart öntudatlanul hálálkodik minden. A csillagok 
fényükkel,  » virágok illatukkal a fák  gyümölcsükkel, 
a madarak salnükkel, énekükkel, az állatok kedveske-
déseikkel és siolgálatukkai hálálkodnak Teremtőjük-
nek éa aa embernek. 

Legssebb jeliő, amit emberre mondhatunk, hogy 
hálás, de vlsaont legmegretőbb, hogy hálátlan, mert 
eziel mindent kifejeznek.  A hálátlantól minden kitelik 
mlvei minden roasira vetemedhetlk. A hálátlanBágot 
rútnak nevezik. Igaa is. A hála saép lelket tár elénk, 
ds a hálátlanság rut lelkületet takar és áru' el. 

Kinek tartósunk fildl  életünkben a legnagyobb 
hálával? S füleinknek  ? N°m, m*rt tőlBk cek a testet 
kap<ni. Egyedül Iateanet, mivel minden teBti és I-ikl 
jói tőle nyertünk. AB Ó tudta nélkül fejünkről  egr 
hajaiéi sem eshetik ie, ő gondoskodik mindenről, at 
egész világot fenitartja  éa kormányoasa. Főleg min-
ket embereket réssesli a legnagyobb figyelemben.  Úgy-
hogy mikor ai apostolokat eiküldl tanítani, meghagyja, 
hogy magukkal Bemmit se vigyenek, mikor vlBBsatér-
tek megkerdeite: mi hijjával voltatok ai u on ? B ók 
nyugodtan felelhették  : semmivel, sióval minden tzük-
seges megvolt nekik. Hogyne a mennyel Atya jól tudja, 
mire vau gyermekeinek Battksége. A SientlrásbBn meg-
térdíil, ho?y „mit nem tettem én siöliőmmel, amit 
meg kellett volna tenni és nem tettem?" Majd meg 
szép összehasonlítást tesa az anyával. „Ai anya meg-
feiedkeihetlk-e  magiatáról s ha mégis megfeletkeie. 
en soh-ism feledtetem  meg, emberek flîi.* 

Aki Istennel Biemben háládatos, ai becsületes 
ember. A bálás Igyeksiik edakoiójának a kedvében 
járni, a világ minden kincléért aem bántaná meg. Nem 
sérti, nem Biomoritja meg, ba már örömet nem szerez-
het Parancsait megt»r ja. nemcsak utasításaiból, de 
:»nécaalboa íb ragaszkodik. Ha mások Bértegetik gs á-
moliiójtit, okvetlenü' védelmire kel s nem erged>, hogy 
bántsák Mnt esiébe jut, mily jól esett a segitüég, 
most legalább Így vifzonoeta  a jóságot Hála hálát aatt! 

Mit t;sa a bűnös? Mindent magának tulajdonit 
Ogy tünteti fj1  ei eredményeket és siker^küt, mintha 
saját ügyességével FZ reate vo'ua meg Kljóasnltólag 
kérdi aa Ur: .mid van ób ember, amit nem Istentől 
kaptál, ha pcdlg kapt .d, mit dicsekszel role, mintbs 
a Med lenne?" Idegei to'Ukka! ciunya dcsekednl. A 
bűnös Istenlói elvitatja a hálát. 

A bűnös rnt, hálátlsu teremtmény. N m érdemli 
meg, hogy éljen B a nap reá sÜ3söu. E lopja Iiteutó! 
as rdemet s magának tart|a meg. Asert Itten nem ia 
segíti tnvább. A hálá-lnn e'játsia többi sikereit, mivel 
Istenének báist fordít  s nem aker r'ila tudni. Kérni, 
rimánkodni jó! tud, kl.ünóen é*t, de kösaönetet mon-
d«ni nem. 

A mai ember áldatlan helyzetben él, mert áldás 
idején elfelejtett  aa áldott Istennek hálálkodni. Bűnei-
vel Iit-<n haragját vonta magára, mert nemhogy ked-
vét kereste vo'na, eAt egysserüen ellene fordult. 

Egysae; aa összes erények találkoitak aa égben 
HÍ angyalok társaságában — ahogy Turgenyev el-
mondja. Vahra-niyien ismerték egymás, mert h'Sí-n 
rokonok volt k a a fáidon  sokszor találkoztak. 
ketiő volt, mulyát be kellet egymásnak mutatni, m r̂t 
nem ism'rták egymást, E^ a kettő p:dig a Jliekooy-
ság és a Htládatosaág voit. 

I<t*n végtelenül jó, 0 mindig csak jót Bkar »9 
tesz ve;9nk Ezért nagy hálával tartozunk Istennek. A 
httn magisnerjs és elismerje tz adományát éivetó, 
háládatos ember. 

Vlgyáiiunk, nehogy a rut hálátlanság bélyeget 
reánk nyomja ia lgai Bíró. Bűnös ember báláíhu, 
bűnbánó magába seáll, tévedését kijavítja, lgaaságt i 
lanságalt helyre boaia 

* 
• • 

A nagyböjtben ez a kel si^mpont hangoljon mia 
ket bünbáaatra, bogy életünkben össihang uraikedjak. 
Iíteu éa ember, Teremtő és teremtmény közölt helyre-
állítsuk a jó vlsronyt, a lélek ós a test jó barátra, 
édes tejtestvérre találjon egymásben, egymást siereBB», 
becsülje és segitse. 

Ei az ember életútja itt a földön.  Ettől függ 
evi'ági én túlvilági boldogsága. 

P. Réthy Apollioiritz. 

Milyen adó kedvez menyek j illetik meg 
a hadirokkantakat, hadiözvegyeket, 
a vitézségi éremtulajdonosokat és 

a tüzharoosokat? 
Al I—IV. járadákoiitályn hadirokkantak, a hadi-

özvegyek éí hadlárvák, valamint a vitézségi éremtu 
lajdonosok és tűsharcosok a terhükre kivetett földadó, 
hásadS ób általává kereseti adó valamint ai eisk ntán 
járó állatni, törvényhatósági és kösségi pitadók ntán 
a következő kedveiméoybea résiesltendők: 

1. Amennyiben a terhükre kivetett földadó,  hái 
adó és általános kerasstl adó együttes évi öwiage aa 
60 pwgőt nem haladja tnl, aa I. Járadék osstá yu ba 
dlrokkaatakat 8G*/«-os, a II. járadékoutályu hadlrok-
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fein,u  ' ,1 ^ « " « W r t é " hadlárvákat 2O/.-03, * III. 
W IVJárad*kossU»!yU hadirokkantakat, valamint a 
vitézségi éremtnlajdoaoaokat és a tflaharcosokat  IO'/.OB 

A2 Á n r * * " 8 t e r h B k r e kivetett földadó,  báa-
M éa általános kereseti adó együttes évi Saaaege 60 
pengőnél nagyobb, do a 100 pengőt nem haladja meg 
t 1. jaradékosatályn hadlrokactetnt 20°/o o» a II jv 

r,dekosBU.yn hadirokkantakat, a b adieu c egyek el és 
mdlárvákat 10°/oos, a IU. éa IV. iéradékoaatélva ha-
jirokkantakat, valamint a vitézségi éremlulajdoooso-
uat éa tnaharcosokat 5°/i-oa adómérséklés Illeti meg. 

Aa I—IV. járadékosatályn hadirokkantaknak, a 
jadloívegyeknek és hadlárváknak, valamint a vi-ézasgl 
remtu'ajdonosoknak éa tBaharcosoknak aa engedd ye-

ijtt adómérséklésre as Iginy jogosultság Igazolását kö-
vető évtől keadve van Igényflk. 

llinthogy a törvény Ilyen kedvezményeket blzto-
HÜ, mindenkinek érdeke, aki as 1914—18. évi vi'ég-
haboruban resztvett, hogy a vltézBógl érem Igazolvá-
nyokat és a Károly csapat kereszt igazolványt meg-
érezze. 

H o z z á s z ó l á s 
..Néhány szó a Székely-himnuszról" című cikkhez. 

Moat jutott kehembe a Csiki Lapok 1. 4-ki szánta. 
Abban olvastam előttem ismeretlen J. II. B. jelű szurzö 
Jézett oikkét. — Bár a magam részéről ezt a kényes kír-
irst irodalmi, zenei, nemzetvédelmi atb. szemszögből a pécsi 
..Dunántul", a szegedi „Hargitaváralja", a budapesti .Füg-
getlenség* 1940 évi, valamint a ma.u8v&sárhelyi .Reggeli 
l'jság", a csíkszeredai „Csiki LapoV", majd a „Csíki Nép-
lapJ 1941 évi számaiban kétségbevonhatatlan érvekkel, 
xztatlan közmegelégedésre mélyrehatóan kiértékeltem, — 

magam mégis indíttatva érzem, mint a kérdés első tárgyila 
«os vetületben való napirendre tüzője, hogy elébb idézett 
cikkre válaszoljak. 

A cikkíró nem egészen szerencsésen és ídőszerüen 
i.,gta meg a kérdést. Azokra a kifogásokra  való utal&s, 
amelyeket én rögzítettem annak idején, s melyeket nem 
tart teljesen elfogadhatóknak,  nem jelent konkretizált cálo-
iatot, sőt azokat még megtetézi egy njább kifogással: 
,A székely himnusz közel sem jár a székely lelkiséghez" 
s igen helyesen perbeszáll a .végzef'-tel  amelyhez székely 
népünknek semmi köze. Mondhatnám ezen uj érv nem uj, 
mert ezt én is leszögeztem, amikor azt írtam a szövegről 
és dallamról, hogy a székely lelkiséget nem tükrözi vissza, 
ellenben uj a „végzet" körüli észrevétele. De ezzel is OBak 
odaér, ahová én a sok-sok komolyabb érvvel jutottam. Mert 
az a lényeg, amit 0 is aláír se;tetőleg, hogy egyszerűen 
• «künk székelyeknek a mnltban sem kelleti ésezuíánsem 
kell ez a himnusz, még akkor sem, ha történetesen nem 
ilyen rossz,hanem tökéletesen igazi himuusz lenne. Es ne-
künk székelyeknek ezután sem kell külön nemzeti imádság. 
Hogy miért, azt többször megirtam, ismétlésekbe nem 
óhajtok tocsátkozní. Egyszóval: magunk és a világ elöt'i 
egysig miatt. Különösen ma ! Ne nagyzoljunk! 

Más kérdés az, ha mint egyszerű dalt nézzük ezt az 
a. himnuszt. 

Dslos nép vagyunk. Senki és sem vitatkoztam róla, 
mint dalról. Sőt leszögeztem, bngy annak megjárkálja. Azon-
ban ezen eredeti nev4n „Fohász" cimü zeDgemény himnusz-
nak tolta tel magát és tette ki irgalmatlan kritikának. Ha 
szerényen meghúzódott volna ibolya módjára, senki sem 
törődött volna vele. Igy azonban mindenkinek van szava 
hozzá, egyiknek bájos, a másiknak szigorú. Kűlöuösen a 
törzsökös székelyeknek van és kell kötelességet érezniök 
magukban leteríteni ezt a torzszülöttet. 

A cikkíró végül is, ha más uton járva bir, de kijukad 
oda, hogy ez a himuusz, nem hymnusz s reméli, hogv egy-
szer az általa elképzelt hymnuazi tartalommal és dallammal 
meg fog  születni az igazi székely himnusz. Erre nem kellett 
volna kilyukadnia és még ötletként sem kellett volna ezt 
(elvetni. De megnyugtatom hogy csak igen russz ízlésű, 
mondhatnám hazafiatlan  költök fogják  törni a fejüket  ép az 
általam hirdetett indokoknál fogza  rajta, de lehet, hogy az 
egész székelység józanul küzdeni fog  ellene, hogy soha-
soha meg ne szülessen. 

Ezúttal azonban egy igen lontOB körülményt megis-
rnótlek mégis. 

A nemzeti hymnuszoknak előirt feszes  tiszteletadás 
jar ki. (Vigyázzba merevedés, levett kalap, telállás, tisztel-
gés stb.; Sokszor elrestülkedtem a mi székely hímnuszunk-
kil kapcsolatban szanaszét az országban. Bizonyára mások 

Ne erőszakoljuk. Ne tegyük komikunsá magunkat, se 
Különcködőkké. Maradjunk büszke, egységes székely magya-
rok. AZ egyetlen örök .Isten áld meg a magyart" marad-

•o ügyedül a mienk is székelyeké, mint eddig volt. Leg-
a'HÍ,b a hymnuszunkban legyünk egységesek. A mi himnu-
-7t;uk a világ legszebb himnnsza. 

A nemzeti himnuBZ a nemzeti érzés ünnepélyes kife-
E dalokban izzik minden nép legforróbb  hazaszeretete. 

í '"i:'iúk a békés tejlődésü népek hazájuk szépségeit dicsői-
a harcos népek harcaik dicsőségét zengik, mások ki-

> vRikat ünnepli-', ami egyúttal az egész nép dicsőítése is. 
igazi himnuszok akkorr születtek, amikor a népei a 

-mzeti összetartás létlentartö fontosságára  ráeszméltek. 
. iJeutsohland D. Uberzales", „Horst Weaael", .Giovinezza", 
,'iod save the Sing", „Marseillaa", a bulgár „Hazó Mari-
za vértől piroslik", a finn  „Oh ország, oh szülőföld,  ob 

ntza", a japán „Virágozzák a oaászári ház", stb., stb.) 
Ilyen a mi nemzeti hymnuszunk ia. Elégedjünk meg vale. 

Dr. vitéz gyergyoalfalvi  Gereőffy  Géza. 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

» Vákár-nyomdában készülnek. 

Felhívás. 
A magyel városok polgármestereit éa a községek 

elöljáróságalt utasítottam, hogy 1942 évi áprlllB bó 
6 án as egéaa vármegye területén „Ftlatnapol" ren-
deazenek. 

Aa adományok öaaaegyttjtésére a polgármesterek 
és a köaaégi elöljáróságok a Vöröskereszt helyi tago-
aalait, a leventéket a különböző társadalmi ÓB vallásos 
egyesületek tagjait kB'dik ki. 

Falkérem a vármegye minden lakóaát, bogy a 
harctéren kfiadó  hoovédelnk részére, egy napi dohány-
sa'dkaégletét iermÓBBetben, vagy annak ellenértékét 
készpénzben, a lakásán megfelelő  megbízottaknak szí-
veskedj ék átadni. 

Hangsúlyoaom, hogy aa adakozás nem kötelező, 
de meg vagyok győződve, hogy vármegyénk mlrden 
egyes lakosa iarója vitéa bonvódelnkkel Baembm a 
hálának, aaeratetnek és a riluk való gondoskodásnak 
eaen caekély önkéntes adóját. 

C-rtkezered'i, 1942. évi március hó 80-án. 
Dr. Ábrahám József,  alispán. 

Az Erdelpszi Gazdasági Tanács es MoMözösséne 
a bzókcsfóvSrosban  uitsezeu BM dl Kaiuun grif  elnofc-
íetevel. Ez alkainmmai Ismételten peregczemiéra kerül-
tek mindazok az időszerű gardasági teendők, amelyek 
az erdélyi részek sajá'.oa viszonyéi kőzött a leghaté-
vooyabbsn témoaatbatják alá a kormány fokozott  gaz-
daság politikai célkltttzése!t. 

A Tanács éa Munkaközössége a napirendi kérdé-
sekén kivlii ezúttal az erdélyi rísaek hitei-eiiátáü és 
öná.iósltáBt akciónak fokozott  ötemü további fejleszté-
sére, valamint iz trdílji részek iparosításénál: legsür-
getőbb szükségleteire vonatkozólag kéaaltette el az 
edo:t körülményeket Í3 teVlntetoe vevő javaslatait A 
vezető erdélyi gazd^égl testűié'ek éa a szak^amarák 
egybeb ngoU azempontjtl oUpján a szükségletek és a 
szakkamamarák egybíh-̂ ngoli szempontjai alapján a 
szükséglete' k megfalelőleg  a Tanács eihatároata, hogy 
Erdéy Isgiikalmaaahb Urttieiieia egy palacküveg-, to-
vábbá egy c*l!uloz« g ár létesítését szorgalmizztr. 

A kormány iparfejleBatési  terveivel kepcso.ntosan 
a Tactcj egyebk^tt aa erdélyi szel mai teitiiioteikei 
karöltve «zúlégkörU Hd t̂f.'lvételtz«'s-  nutitái aezdi-
ményezMt, meiynek belejaztevel adat^zerdleg kivan 
rémuiatol az lüetékeB tényezők előtt a visszatéri < rdílyi 
r'fzek  phrat.an nyersanyag- és energia-gazdagságában 
lévő fejlődési  lehe őségéire. 

Az erdőterü etekben bfiv-i  kedő erdélyi részek 
gazdaságpolitikai jílentőjegér.ek megfslelőleg  a T-mécs 
>s erdőtörvény intóakedáseineU Időszerű kibővítését 
ajánlja aa illetékes körök ftjyf  lmébe.. 

A folyóbgyek  során örömmel vette tudomásul a 
Tanács az Iparügyi minisztériumnak aa e'calkl meden-
cében végzett villamosítási eredményeit, amelyeknek 
;o*abb>. klierjBBztésrr ujabb székely községek betap-
cío'áo utján körül rövidesen sor. 

Szíves tudomásul! 

Aboneoseket 
felveszek. 

Elsőrangú zene I 

Figyelmes 
kiszolgálás I 

Tisatelettal hozom a nagyközönség 
tudomáaára, hogy CsizHzaredában 
as Európa vendéglőt éB Baállodát 
folyó  év! április U-é?el átveszem és 
megszakítás nslkBl áll a köaönség 
rendelkezésére. AB Bnepélyea meg-
nyitás később iesa megtartva. 
Lsgfóbb  célom, hogy a n. é. közönség 
igényelt megfelelően  kielégítsem. 
Elsőrangú konyhával és a legjobb 
mlnöaégQ italokkal rendezkedtem be. 
Az Európa nagyterme a legalkalma-
sabb hely teaestélyek, társas össze-
jövetelek, esküvők lebonyolítására. 

Máiy tisztelettel: VASS GÉZA, vendéglős. 

f  GondoB Imre. 
Gondos Imre caikszentmártonl fi'dblrtokos  éa 

caekef°.ivt  Viktória hittUzbvetkezetnek és Szantaártnn-
nak pinatárnoka, képlselótestBleti tag márclns 31-én, 
4 napi BsenvedéB után váratlanul elhalt. 

Halála mély megdöbbenést ÓB fájdalmat  okozott 
nemcsak családja, hanem összes Ismerősei körében ls. 
Oocdos Inre a r*gi nemes, ősi székely becsületesség 
megtestesült képviseltje volt. Saentmsrton első fö  d 
blrtolosa, de soba sem kervedett ezzel. Köaóleti mun-
kában mindi? azt néirte, mit adhat, d* soha sem 
mii keresget. É"tizediken keresztül kezeit bank, szö 
vetk zeti éa községi pénztárakat anélkül, bogy valaha 
csak egy fillér  különbözet ls lett volna. Bsr terjedel-
mes gaadaaága eléggé Igénybe vette munkáját, mindig 
ssakliott magának időt a közért való munkára le. 

CsBtiSrtökSa délután leen nagy részvét mellett 
temették el. Sírjánál Dr. Nagy Janö kir. köajegyaő 
mondott megható bessidat, találóan jellemesve as el-
hunytnak nagy érdembit. Nyugodjék békeségben. 

Egy busz hónapos Symenthali  bikahorju  tenyész-
igazolvánnyal  ellátva eladó.  Verest  Dénes, 
Csikvaosárosi, 

Nem «magyar paraszt* — 
hanem .magyar nép". 

Káilay Miklós minlaaterelnök parlamenti bemntat-
koaó bessédére aa egyik képvlaeló est a megjegyaéat 
tette, Bajnálja, hogy a minlaaterelnök besiédébea nem 
hangaott el semmi a magyar parasatság felé. 

A minlBstereinök nyomban válasselt s aat mon-
dotta -. egyebet aem tettem, mint mindig a magyar nép-
ről beszeltem úa pedig elsősorban magyar földmlves-
teslvéreimről. Csakhcgy nem ugy neveztem őket, mint 
ahogy a megjegyaéBt tevő képviselő ur, vagyis „magyar 
parasztságának, hanem ahogyan én Bsoktam meg: 
„magyar nép'-nek. 

íme milyen finom  megkUlonböatetéB as egyik ás 
milyen vastag tévedés a másik oldalon. Mintha esek 
székelyföldi  ember lenne a minlaaterelnök: ml sem 
neveaaUk soba parasatnak a barlanyáa ssékelyt, a fdl-
dat művelő édes testvérünkéi, a mi szótárunkból is 
hiányzik ez a szó, amellyel olyan bántóan lehetne 
szembe állítani egy másik saót, aa urat, mert ml tudjuk 
ér zzük és valljuk, hogy aa „ur" kltejeaóa essményibb 
értelemben Ciafe  gyűjtőneve lehet egy fogalomnak, 
atuelybe baletarioalk mindenki, aki dolgoalk a nemaet 
ou aa emberiség javára. 

Ezérs volt helyes a lecke, amit a miniszterelnök 
finom  megkülönböztetése a válaBaban kifejezésre  jut-
tatott : ba valaki a föld  népéről akar beszélni, neveaae 
őt faldmlveBnek,  vagy föidmlvesnépnek,  mert a parasat 
szó, amely a ml fülünket  örökké sértette, ma mar min-
denütt e háaában idejét multa. 

Betegek 
gyakran székrekedésben Is szoktak 
UMvednL Nyaltkor gondoskodni kall 
Darmol hashaJUvst a J4 eméutéirftL 

it.IT:  gssfk 
KÜLÖNFÉLÉK. 

— Olvasóinkholt  l A Feltámadás  ünnepén 
boldog  húsvétét  kiviauok  lapunk  olvasóinak.  Ne-
héz ez a húsvét. A magyar feltámadás  menetében 
egyike  a legnehezebbnek,  mert báróban állunk  és 
a magyar honvéd  ott vérzik  a teljes feltámadásunk 
boldogabb  jövendőjéért  Ezen a husvétunkon  tehát 
egv pillanatra  ae feledkezzünk  meg a magyar bon-
véd  áldozatáról,  amely hisszük,  hogy a legteljesebb 
magyar feltámadást  készíti  elő. 

— Kineveses. A Kormányáé ur BZ lgasságügy-
mlr.isster előterjesztésére Dr. Karamán Ferenc maros-
vásárhelyt törvényszéki titkárt a caiksaeredal királyi 
járásblróBághoa jarasblróvá klneveate. 

— Hasassag. Gincay Margit tanítónő éa Bírta 
Imre tanar fo.yó  hó 4-en tartottak egyháal esküvőjü-
ket. (Minden külön órteslíéa helyett.) 

— Rendealk a poatamesterek ée alkalma-
•ottak öregsegi bistoaitasat. A postamesterek és 
postamesteri alka'miaottak öregaégl éB rokkantsági 
•jhio-'t'é^éra voiat: oióaa eddig fennállott  rendelkeaó-
s>Ée* b- t-lyun kívül helyeztek. Aa egyesület által ke-
zelt Öregsági és rokkantsági alap felszámol  oly módon, 
bogy a tagok járuléktartalékát nyugdíj dijakká fogják 
átszámítani as aa egyesületnél marad, aa alap többi 
részét a postának adják át. A felszámolást  legkésőbb 
ju ius hó 1-tin kezdig meg. Juniua 1-től a nyugdljjáru-
tofeoket  a posta kézponti számvevősége fogja  levonni 
éa eat knfatő&u  a megállapítandó járulókokat B posta 
fogja  folyósítani.  Jaru.ék elmén a postamesterektől és 
nlkalmazottfiktól  a javadalmazás 2 5 Bfláaalékát,  aa 
altisztektől pedig 2 százalékot vonnak le, amlhea még 
0 25 Bzáanlékoa járulékpótlék levonást saámitanak fel. 

— Clpóssiparoaok figyelmébe  I A m. kir. 
Kiaeiiatási Felügyelőig 176/1942. sa. leirata értelmé-
h»n az árkalkuláció a következő: A« Árelienőraéa 
Országos Kormánybiztosának 110,029/941 BS. rende-
lete a cipészipari javítási munkák legmagasabb árát 
megállapította éB ezek aa árak ma la érvényben van-
nak. Figyelembe véve aaonban a 102,630/1942 K. M. 
sz. rendeletet, meiy rendelet 4. § a lebetóve teaai a 
talp vásárlását a fogyasztó  által a Így az ebből adódó 
siitoaáat a munkát illatóieg, átmenetileg aa adott 
helyzet oly magold*Bt nyújt, bogy az ervényben lévő 
javitáal árakból levonásba hozandó a fogyasató  által 
visároU anyag (talp) ára a az igy maradt ŐBBseg, mint 
munkadíj felszámitható.  Eaen ár aaonban nem halad-
hatja meg a rendeletben előirt árakat a megrendelő 
áital boaott talp árának hoaaáadáBával edgyütt. Igy as 
anyag nélkBli munkavállalás ára könnyen kUnámlthatA 
minden esetben, mert a talp éB más anyagnak aa 
érvényben levő árait aa érvényben levő árakból le kel 1 
számítani és a megmaradó Öaaaeg a munkavállalási ár, 

— Halálosás. Csiki Saékely litván a mult világ-
háborúban saerzstt súlyos batagséga következtében 
1942. március 22-én meghalt Budapesten. E hunytban 
Székely Károly a cslkaaeredai áll. elemi Iskola Duna-
fóldváron  élő ny. igaagatója gyermekét, valamint Dénes 
éa Rísa testvérüket gyásaolják. 

— A repülőgép Bsállitáai Jelentőségét rend-
kívüli mértékben klfejlesatette  a most folyó  háborn. A 
német Bajtó köall, hogy milyen nagy mértékben látja 
el a német légi hadaró a keleten harcoló német eta-
potokat utánpótlási anyaggal. A ssovjetháborn keadete 
óla, október végéig öaBseBen 30000 asállltó ntat tett 
mag a német légi haderő, 22 mlllé kilóméiért repült 
és IBI nap alatt 3800 vagon árat, valamint Utánpótlási 
anyagot ssillltott. — Nemcsak élelmlaaereket, 
Baemanyagokat és fegyvereket  is. 
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— UJ bérletben an Európa aaalloda. Cslk-
Bieredáaak ea a nagymultu vendéglője éa aiállodéja 
epri In 11-évei aj bérlöt kap Van Géaa saemélyében. 
kinek kosiamért BiaiBvatottaága éa megnyerő egyéni-
gége határozott biatoslték aa Jturóp» siáloda éa étterem 
fellendítésére.  Eien vendéglő városunk legalkalmasabb, 
legbouáférhelőbb  belyén van s előnyöd körülményei 
folytén  minden remény meg van rá, bogy aa ujb^rlí 
kesében városnak leglátogatottabb helyisége less, ohoi 
a köiönség minden alkalomra megfogta  találni mind-
ent, ami igenyeinek megfelel.  — A vendéglő átvétele 
áprlila 11-én less és lavsrtalanul teljesíti hivatását 
tovább, áa Ünnepélyes megnyitás később fog  megtör 
tatnl, amelyről kőiönBégünk értesülni fog. 

— Uj klörléal arány lépett «letbe. A kö«-
ellátási mlnlsster rendelete értelmében a kereskedelmi, 
vegyes- és bérőrléssel foglalkoaé  malomüaemek busá-
ból legalabb 82 eiázalesoH, de legfeljebb  86 siáielé-
kot, roisból legalább 77 aiáialékos, de legfe'jebb  80 
Biáisiékoa tlsata lisitet cötelepek klóréiul. A kdvet-
keaó lisatfajtakht  lehet c-iak tüővlit-wl: bu?»bó! leg 
aiabb 20 széialékos, de legfeljebb  21 siásslekoa fioom 
Hsat, bniadara éa nnllás Hsat arányú lUitet, rostból 
aa egységes keverésű lisstet. A rendelet április el-
sején íápstt életbe. 

— Cséplőgéptulajdonosok Agyaiméba I Ai 
Ipari Tanfolyamok  Ouaágos Veutőiége 117.196/1942. 
sí. leirata érteimében c j :p ö és veiőntegtisztitu tanfo-
lyamot rendes Csíkszeredán. A tanfolyam  tartama 8 
nap. A tanfolys.u  magtartására mérnők eiő .dót küld 
a veietőjég. Amennjibec 30-nil több jet^nttező van 
ugy 2 tanfolyamot  tart ac előadó, mert máskép nem 
lsb't bistosltanl a tanfolyam  anyagának e.sajátltárái. 
A tanfolyamot  május hó folyamára  előjegyezték. B5s«-
vetell dij ?»jenv.iat 82 P., amely össsegat postautal-
ványon vagy ai^mólyeseo keli Caiksaereda es Vidéke 
Ipartestületének a elmére elküldeni annak feltünteté-
Bevei, hogy csépiótaafalyam  tandíja elmén küldi & fel 
adó. A jeicnties*ket a pénibeVüldés sorrendjében je-
gyeztük elő és tekintettel a 60 jolontkeiőro minden-
kinek siemélyére BBÓÍÓ értesítést kü dünk, hogy me 
lyisc csoportban és pontosan misor kell jslentkeisen a 
tanfolyamra. 

— A főmolntr,  a főgépéaa  és raktárnok 
nam tiaatviielö, hanem iparosseged. A főmo  nárt 
ea .. tógépet ai 1884: XVII íc. 92 § s en- ac 60.000— 
1938. Ip M. sa rcodel^i 1 §-;>u<.k (2) bekezdd alá 
eső fontsabb  teendőkkel mugblsot; iparom segednek 
keii tekinteni, aa iparos seg- d pjdlg o T. hatály!) nlá 
tartozik. A raktéinoi mun«eVÖre taeknél nem fon'o-
aabo és Így ugy»ncs<kk a T. hatály A alá tartoilk Eien 
a megállapításon nem vá'.toitat aa a körülmény, bogy 
a munkaadó őrét más sz9mpontból tisztviselőknek te-
kinti. A T. hatálya szempontjából kösömbös ac a kö-
rülmény le, hogy a jelze t alkalmazottak a vállalatnál 
hiíi flietéaben  réssesBlnek és nyugdíjra jogosnltek. A 
főnolnár,  aki egyben cégjeg\-aésael megbízott igaz-
gatóbojyettrs ls, cem esik * T. hitá'ya alá, de n&m 
a fóniolLári,  h.tnem lgaigatóhelvettesi minőségénél 
fogva.  731—1942. OIBCs. (Koilgaigatáal ErteBiió 1942. 
márc. 8. 10. Bzámában). 

— Leaaálllttottak aa állati oltóanyag arát. 
A földművelésügyi  tárca rcsivényiobbéérével és a 
Gasdak Biztosító Scövetkeiete, a If^gyar  Mííőgstdák 
Bsöveueiaie, a Hingya Siövetsoiut erdekeltségevil 
alakult "Magyar Oltóanyagierme ő Intéiet R. T." tö-
rekssik beváltani aa alakításából fűlött  reményeket. 
Ugyanis a mai nehéa körülményék mellett, amikor 
ugyaaóiván valamennyi termény és anyag ára drágul, 
aa uj Intéaet módot talált arra, bogy aa állatorvos 
lásban hasanálatoi oltóanyagok árát jelentősen leszál-
lnia. Mint értesülünk, a mintegy 8 százalékot kitevő 
árleszállítás már április 1-én éietbelép s igy módot 
nyújt arra, hogy a törpebirtokosok, mesőgaidaeágl mun-
kások is minél kiterjedtebben alkalmaahassák a báal-
áliatok fertőző  betegsége ellen az oltásokat. Kétség-
telen, hogy a jelentós árlesaállltás hatással less aa ál-
lati betegségek okoata vesitaségek csökkentésére s 
Ily módon a köaellátáa javítására. 

— Lakattal lesart faladét  szolgáltattak ba 
a osikszeredai rendőrkapitánysághoz, m yn-k 
tulajdonosa azi uegfeieió  I» »zolt .án után átveheti, 

— • Saékely Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara kbs'l. Vo;y kö^;Uia'l mlni>z<»-r »z 
52951/V1 a n» /1942. ttiáuu áti> t>i alapján a< otazes 
cemeotáru gyártmányok fz<fcmM  f-lárat  aa ország 
egéai terüiet6re egységesen 23 aiáialikben állapította 
meg. Aa uj megállapítás április bó 1-én lép é'r<tb9 ét 
ugyanakkor egyrészt a betoncserepek eddigi feára 
megsaUnlk, másrésst pedig a siekepfővároel  lBpgyárnk 
resaére megá'l&pliott 27 BBáaalékos külön A. O. K 
felár  20 ra csökken. A Kamara felhívja  aiokai, akik 
a ssBkmai felárat  érvényesíteni óhajtják, hogy ss nl 
szakmai feiárhoa  való cüatiakoíéfukat.  továbbá ezt, 
hogy cementáru gyártmáoyalk évi forgalmi  aa 60000 P t 
megha'adta-e vagy nem, a Magyar Cementgyárét 
és MükőtpEtroBok Orsaágos Egyesülete (Budapest, IX, 
Timót u. 4) cimre jelentsék be. 

— Megjelent aa Ifjú  Bepülő I A magyar fiuk 
repUióalapj«na°i áprilisi saáma moat jelent meg. Aa 
első sártierl modelversenyről Bslnes képekkel tarkított 
résaietes besaámolót köaöl a lap, valamint egy nagy 
teljesítményű vitorláaóversnny modeljének toljes terv-
rajaát ia hoaza. Aa eJtŐHrayós v&dásstitka c'mmel érde-
kes regényfolytitáat  is találunk még aa uj reámban. 
Különös figyelmet  érdemel dr. Pjdos Pá', Bsnedek 
György, Ddkány Zsigmond és Tardos BA'H cikke. A 
Janosy litván sserkessiésébén megjelenő I'jn R pü'ó 
mindenütt kapható. A'a 80 flUér.  Mntatványsaáirot a 
kiadóhivatal, (Budapest, VII. Király-ncca 93.) kívánatra 
ingyen küld. 

— Tanonook oihelyeaése. A cslksaeredai ipar-
testület elhelyea egy Bzabó és egy BSÜCS tsnoncot Gynlán, 
előnyös feltételek  mellett. Jó magaviseletű, munkasae-
rető 14—16 év közötti saékely gyermekek Jelentkes-
betnek a fenti  Ipartestületnél fflvilágositásért. 

— Talált pénat szolgáltattak be a rendőr-
ségből. A pénst igazolt tulajdonosa a rendőrkapitány-
ságnál a hivatalos órák alatt átveheti. 

— Mlofcoy  Bonney Budapesten, a Sziubáai 
Magasiit eredeti képes riportban i-zámol be a népsaeru 
amerikai filmsztár  aprilú 11 budap«stl látogatásáról 
Hslysaini kösvetltés Zllaby Lajos otthonából. Bakay 
János cikke, riport a félnők  primadonnájától, külön 
húsvéti meliéklet, 24 villáminterjú és sok érdekes ri 
port, divat és ssinháai intimitások és a Madách Bria-
báa nagysikerű sainmüve: Nero, valamint a gyerme-
kek kedvenc j a Kis Miguin gaidagitják a buivéti 
számot, amelynek ára: 1 pengő. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
B. A, Makó. Eldbzetesét (11142 deo. 31-ig) Msz&njnk. 

A kérdezett monogntia érdemleges kiadásban ne in kapható. 

Cdlki Magánjavak lt^zgatóbágo Cstksiereda. 
Szám 1043/1941. mj. 

H i r d e t m é n y . 
A Cdlksieredii nR <gi törvényszék" épületnek 

javltáai 6s ataiakltábl muuiaUta.bói kikmrillt regi ajtói, 
abiakok és faanyag  ertekeBitésero folyó  évi április 
11-en delelőtt 8 orakor ai Ii .agatósagnak a caik 
saeredai Vármegyeházán levő nlvdialt boiyiségebcn 
s i o h e l l á r v e r é s turtatlk. 

Ai anyagotról ssóió kimutatás a hivataioa órak 
aiatt as Igjagaióságnatr hivatali helyiségében, ai el-
adásra kerülő anyagok p-oig aa épüie<nul teslnthetőz 
meg. 

Ajánlat tehető aa öifeies  anyagra, vagy annak 
egy róasére ls. 

Ai elfogadott  ajánlat össiege azonnal lefiaeteudő 
él B megvett anyagok azonnal eisitálllíaudói. 

Cilk&aercda, 1942. évi április bo 2-án. 
Dr. Gaal Endre 

igazgató 

Faeladási hirdetmény. 
A CsUv> renesi E dóolri. Tamuias eiadja Csik vere-

bes koziegheaanai 1942 évi április ho 20 an d. e. 
fel  10 órakor aeadódő árverésen a CsUvarmegye 
TuBaud kózaege iiataradau levő M.táci Cnö'.lós nevű 
erdejének mintegy 9 3 <at. bo.d területen kihasználásra 
engedélyesett bükk ea ma* lombfa  faállományát. 

A vágás tarJlete a Cuksz eredéi—8 p.-iisieutgyörgy 
orsságuUót és a Máv. UjtuJnad álloinaatol 6 & kttomv»-
tor távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  mi.itegy 
1600 Ura.' tüiifa  es 120 m' tom» ezu'f^ra  becJUUdieit, 
a fiittmefL  »zonban uiois^osan, a tényleg termelt meny 
nyinég SB*mbavu:6le, i.ulve bem6róse uttn áilapltta 
lik meg. 

Kiiiáltüüi ár kem'-ry báá.ufára  őrá.1 kint 4 P., 
dorogfara  ürm.* kim 2 70 P. Kihasználási ldőiartama 
egy (1) ev. 

Aa árverüsi éi sieriódaal felteinlek  as erdőbirtokos 
aiódroit kápvlselőjenéi, továbbá a Cal«aaenttnártonl m. 
klr. ErdőfeiUgyl  Kireudsltiógné1. rendelkeiasre állanak. 

O.yan ajánlatok, melyeit az árverési és sseriődási 
fdltételekrtől  eltérnek, vagy bánatpénaael ellátva nla-
csenek, figyelembe  nem vehetnek, u;óaján>i'ok el nem 
fogadtatnak. 

Irásbe'i lárl ajánlatok a szóbeli árverés megkez-
dése eiőt: m arvoruaó bizottság eiuokénál oyujiandók 
be. — A megajánlott össaeg stámokkal es betükkei is 
kiírandó s aa ajánlatban kifejelendő  aa, hogy ajániat 
tevő as árverdtri és aseraődési feltételeket  teljesen 
Ismeri és magát aioknak aláveti, Ai erdóbirt. táraula' 
ai ajánlatok elfogadására,  vagy vlssaautaaltá^a tekin-
tetében fenntartja  az 1936 evi IV. t. c. 177. § á*»n 
előirt váiasztá9l jcgoi. 

Ciicverabes, 1942 évi Apri is hó. 
Antal Bela a. k. 

erdóbirt. tkisalatl elnök. 

Értes i tés . 
E»u-on f«iblvjuH  a gylmesblikki Vadásztár -cát 

tagjait, hogy 1842. évi aprilla ho 12-en tirt«cdó 
köigyUléset j^ltnjenek meg. 

Amennyiben a tngok 60°/o-i meg nem jeienit a 
köagíü:ca megti-rcva nem lyi-a ó/t egy uá-iik időpont-
ban fogjuk  megtartani, akkor ls, ha netalán ismételtre 
a tagok taljeB szambán meg nem Jelennének. 

Oyimeabükki  Vadiíztiraaság 

Szám 6—942 kb. 
Hirdetmény. 

A osikszeredai Közbirtokosság Binöksége 
köíhirrö testi, hogy jó minAségQ szarvasmar-
hának való erdei Bzóna eladő. Érdeklődni 
a Közbirtokosság elnökénél lehet. 

CBikssareda, 1942. évi március hó 24 én. 
Igazgatósig. 2-3 

E g y Ogyes flut  tanulónak és egy fiatal  segé-
det vegyeskereskedéshea felvess,  — 

Kard a Dezső , OyimssfelsAlok. 

Meghívó. 
A FELCSIKI5ZÉKELY ERDÖIPARI ÉS 6AZDASÁ0I SZÖ-
VETKEZET, MINT A .SZŐVETSÉ6" KÖZPOMT TAGJA 

1942. áprlila hó 19 én délután 3 órakor 
tartja Cslkszentdomokoson, a Hr. 
állami iskola 1 ssámu tantermében 

VI. évi rendes közgyűlését, 
melyei a tegoVat az alepazabályok 28. §.-a alapján 

eaernel meghívjuk. 
Tárgysorozat: 

I. Aa igaigatÓBág Jelentése ez 1941. üsletévről 
2 A MKgyelő-bliottság jelentése. 
3 Stámadások előterjesztése, mérleg és errdmény 

siámla megáilHpltása, aa Igaigatóság és feiügyelő-biioll 
ság ríBZíre a felmentvény  megadása. 

4. A tlsata jKvedeiem felosztása. 
6 Ai alapszabályok 37 §.-a szerint megüresedett 

két igflzgatós'igl  hely betöltése 
6. A felügyelő-bizottság  8 tagjmsk és 8 póttag-

jának megválaRitása. 
7 Ai 1942 éri költségvetés letárgyalása. 
8 Httárosat a K rda örökösök Ingatlauímak m g-

vásárláirró.'. 
9 Aa al -:psat>kjá:yo'-~ 37 § -ának módcMt^.SB. 
10. Egvesiili^ a hely' e l Hilelscövetkeoettei. 
II. Iidltványok. 
1942 j tU'.r bó l én 9 o i í m k ' i j t t> gja l rek siéma 

362 U/.inr*aieii í i á m > 2366 1942. január hó 1 tói 
h hö igyü l ' s t megelőző bó vég i ig belepett 20 tag 11b 
üz'etrésmel. 

A Mügyelő-bliottság Al'-al mnv z^áit 1941 í,V| 
mérleg a Blövevkei' t irodihtl) i-.égében k. 1 van fiig-
gesitve s az mied^nki által megiekinthető. 

Flgyelmeatotés. A f'n'i  időpontra ön»i'hivo.t 
feSag\ü'sfit  hotároBattcpt«li-N"ég B I H H 8 nap m ü v e , 
azaa áprl i-t bi 26-án. u e y a r e i o n időben éü> uTvanaion 
belyén t irtjuk m g. E gytllés & fant*,  tárryskbaa a 
m^je'ent Ingok Biámára való teklciFt nélkü' betárolni 
fog.  ( ilapsz-bálvok 31 §) 

A'flpszabáWmódcsî ó  javf-s1»!  : ai Igtaia'.ósáff  ^á-
lesitoit tag!üin-!t saámn * rro^eth/te! megsagyotto-
do^á'̂ árt v&'ó t-klntettel 6-ról 9 tatra emfitsseék. 

K i!> Csikaiín do 50. Oí. 1942 márc'uf?  bó 24 
Aa Igazgatósag. 

Hirdetmény. 
Öiv. Jakab Antalné-féle  rslksomlyól épületes 

bí'ső telkét a raj*a levő f  pö;ett k'e', jutényoo írot 
sürgőién oledom. 

Cfissnmlyó,  1942 raárc'us bó 30 
PAlffv  András, rvu-r jeirvrő. 

Uieski UHyviymdiJákaa, CsOssartda 

M. klr á Umép'^'Breti bivita1, C-iltierfdr. 
1484-1942. Piám 

Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény. 
A ciikra r d*l m. kir. á'l.traépWsaetl hivatal a 

caiipzerdíi á'iaml po'ţârl Iftáiylötoln  ĝ intern át u-
épfitotéoek  á-':iíkltásl muskál W r e 1842 évi áprllia 
hó 24 én, 11 órai határidővel, n»tn korlátozott 
versorytárgyS:R.«» ţf.r».  AZ ajárlatok felbontása  ugyau 
aa nnp 12 érako* történik ai alu' rott hivatalban. 

Kiírásra krrli n-h n lövetkeiő munkák: koiiáHi. 
kő-nivis ée», <etőf  dó, bádoros, asitoloa, lakaton. 
ttá*oló és üvrg s. Villanyszerelő, ero^sf'stó,  VAS- FR< 
CÍ ríp'iá'yba j<-vitáüi, — vliveieték és "iere'0 mniVst, 
valí.ml<it egy derítő medence és rgy kloiutt épitéai 
mno^ái. 

A munkákra külön-külön és együttes aján!at ia 
tehető. 

Az ajéuliUhoz Bettkaégen nyomtatványok ugymlot: 
Költségvetés, verupytirgyalâţl hirdf-.tméry  ét 1-1«-r: ni! 
i'rlf.p  u c-ik^B-r- dal tn. kir. államépltéseeti hlv*: »'ris.n 
folyó  évi ápiils hó 7-től sa^r.'iheiőf  be. napn^t^ a 
h<vat«loB írák shtt. — Ug\arott a seüks.'fces  ft-
goţitfsok  ls mr(><datnek PB a tervek !s megteklmheió' 

Aiok n pá aVIV n tz'lnolérő lperl minin» 
teljnsit^sére t".r-én.v»n <íp"ssAggál c m bírnak, kíiteV 
sek már ftláaUru'-'ben  srt aí Iparig'aolvánnvii Im^ 
önálló Ipsroft  (tézmülparoBt, gyáiiparos', tfrmínt'f  -. 
vagv jogi személy) megnevelni, aki aa Illető man^t; 
tényleg-égr.-fozj^  bi iísnt. Az «jânln^boi csatolni te 
<•1 illető ipirot ipirlgacolváuyát eredetben, bltf  i-
má?o'<itban, vagy f̂ nyképmásoi&tban  és rc illető munkn 
elvállalására vonatkoió Bvjátkeiüleg aláirt nyllaikoialá' 

BánntpAniül le kell tenni aa ajánlat eeerlntl érték-
»pk 16 000 Pengőn felüli  ösfiegénél  260 000 P. érték k 
annak 2°/,-át as ajánlót benyújtásának Időpontjáig. 

A bánatpéni befiiethető  késipénben, jelen blr 
dosméry Biámára való hivatkozásai postmtolvánryt" 
vagy lett hivő biatosHékul és báoa'piniül clfogadbtin 
rtékpsplrokbin, siabá'ysierüen láradél'olt betétkönyv 

ben, illetve siahálysierUen kiállított kesesaégi nyl'a' 
koiatban, (bankgaracc a l"véi) a m. Kr. postatakarék 
pénitárnál, Illetve az Illetékes adóhivatalnál etámfejt-s 
végett előietesen bemutatott ellennymta klsérbtéber. 

Aa ajánlattevők kötelezek benvujtani éa siabály-
pzarüen aláírni 1. ai aján'Btl lapot, °2. a réreletes költ-
ságvetéseket és 3. a részletes versenytárgyalási falté 
t dl okol. 

Csíkszereda, 1942. évi április hó 2-án. 
A oaj'Jcazaredai m. kir. 

Allmmipitíafíi  Hirătai 




