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A magyar miniszterelnök 
sorsdöntő beszéde. 

A magyar miniszterelnök 1942. április hó 
20-án nagy beszédet mondott a magyar élet 
pártjának országos gyűlésén. A nemzet leg 
sorsdöntőbb perceibea minden magyar ember 
várta ezt a beBzédet. Nemzetünk még csak 
ezután lép be abba a háborúba, amely minden 
idők legelszántabb küzdelme. Életünkért, meg 
maradásunkért folyik  ez a küzdelem, amely 
ezen a tavaszon elhatározó fordulatához  érkezik. 

Tudjuk és érezzük, hogy az uj Európában 
annyi súlyúnk leBZ, mint amennyi aldozatot 
hozunk. Nem vitás az, hogy áldozat nélkül nem 
lehet számítani sem arra, hogy mélló helyűn 
köt elfoglalhassuk.  Fel vagyunk készülve arra. 
hogy ingyen nem adnak semmit. Különösen 
nem nekünk magyaroknak, akik mindenkor 
keményen rá kell szolgáljunk a világ meg-
beosüléBére. 

A miniszterelnök beszéde elhangzott. Min-
den magyarnak tisztába kell jönni azzal, hogy 
az elkövetkezendő időkben egész komolyan; 
minden felkészültségünkkel  oda koll állanun>< 
a végső győzelem kiver kedésehez. Komolyra 
fordult  a dolog, Kitérni nem lehi:. A legmes-
szebbmenő helytállással lépünk bele a háborúba, 
lfca  csak egy lebnţ a ir«*oi»p? 'jiink. Minden 
magyar embernek a legtökéletesebb öntudattal 
keli állania azon a helyen ahová állítja a világ 
történelemnek ez a gigászi eröfeszitéBe. 

.Magyarország a saját háborújába megy 
mondotta a miniszterelnök.". Örvendenünk keli 
azon, hogy a határainktól ezer kilóméterekre 
vívjuk meg a magunk harcát azzal a vörös 
imperializtrusBal, ameîv a Kárpátok bércein 
ugráBra készen állott eltiprásunkra. Hálát adha-
tunk as Istennek, hogy a Donec mellett vere 
kedünk és nem a mi gyönyörű Alföldünk  vál 
tozott csatamezővé. 

Alábiakban közöljük a magyar miniszter-
elnök beszédét. Fárflas,  nyilt szavak. Ugy a 
háborús á'dozat mértéket, mint belső feladata-
inkat világosan feltárja.  Nem kerülget, hanem 
őszintén felkészíti  a nemzetet történelmének 
legelhatározóbb lépésére. 

A miniszterelnök beszédét minden magyar 
embernek ismernie kell. Ez szabja meg maga-
tartásunkot, kötelessógünköt, áldozatunkot. — 
Éijük bele maguokot abba, hogy nagy szövet-
ségeseink oldalán elérkezett nemzetünk szá-
mára is a sorsdöntő pillanat, amelyet olyan 
tisztán éB külső belső vonatkozásban olyan 
nyiltan tár elénk 

A miniszterelnök beszéde. 
Nagy időkben össze kell jönni, kezdte be 

bzédét Kállay feiklós  miniszterelnök. A nagy 
idők pedig itt vannak. A történelemben kevés 

'.' az ilyen válságos pillanat, mint a mostani. 
Eiy egész világ sorsáról van szó és ebben a 
vii&gsorsbnn a legdrágábbról: rólunk, a magyar 
nemzetről. 

Ettől a tavasztól kezdve háborút viselünk. 
Háborúba mennek a katonák, dc háborúba száll 
az egész nemset is: a mi háborúnkba. A szabad-
tágharc óta most elevenítjük fel  újra a magyar 
háborút. Magyar háborúról van szó. Olyan hábo 
ruba, amely nem magyar érdek, senki nem 
engedheti fiainkat. 

Tudatosan megyünk a háborúba, nem sod-
ródva, senki által nem kényszerítve. Tudatosan, 
mert egyszer már láttuk, hogy rólunk nélkülünk 
határoltak egy asitalnál, a trianoni békében. 
Még egyszer nem történhetik meg, hogy rólunk 

nélkülünk határozzanak, még a harctereken 
Bem. Ha azt aktrjuk, ho ;̂ szavunk legyen a 
jövö Uu-ópájának sorsábm, akkor nem elég a 
tárgyaló asztalhoz ülni: a 'Izdttlember, a harc-
ban, minden áldozatkészségben is ott keli len-
nünk. Ezért viseljük e;.t a háborút. — A 
kormáoy felelőssége  tud^nbsn küldi a háborúba 
csapatainkat. De felelősségéhez  tartozik az is, 
hogy itthon ne maradjon védtelen az ország. 
Mindenütt katona áll az ország határán, erős es 
annyi katona, hogy a határokat mindenei ellen 
meg udja védeni. 

Hatalmas t<ps fog&dtt»  a miniszterelnöknek 
«zeket a szavait. A mapyar határ a magyar 
katona kezébe van letéve, fejtegette  továbbá 
a miniszterelnök s bár a határokat békeszer-
ződések állapítják meg, megtartani caak a nem-
zet tartja meg. 

A külpolitika ugyanazon a határozott vona 
Ion halsd, mint az a politika, amely a harctérie 
viszi szeretett katonáinkat. Nincs józan eszű 
ember az orsságban, aki más politikát követ 
hetne, a ma és a jövö kívánalmainak megfe-
lelően még jobban kiépi've, mint eddig, ez pe 
díg: szoros együttműködés, baráti eg>üttmun 
kálkcdás szövetségesseinkkel, elsősorban Né 
metországgal éa Olaszor ággal. 

Teljes együUmüköd ebben minden benne 
van; hogy áldozzunk n >dent, «mi a háború 
áiK «cny <?rcow«ucÁ o^ú^Sö^tí^,  •üiutu, L^tonébaií, 
búzában, munkában, de benne van ebben a 
teljes együttműködésben az egyenjogúság, az 
egyenrangúság is. 

A napokban megkezdődő törvényhozói 
munka elé két törvényjavaslat kerül. A meg-
jelentek sűrű helyeslése kö.bea jelentette be 
a miniszterelnök, hogy az első törvényjavaslat 
a zsidóbirtokok teijes állami tulajdonbavételé 
röl szól. A zsidóságot el kell távolítani, ki kell 
emelni a magyar föld  tulajdonjogából és hasz-
nálatából. 

A közeli napokban gyökeres törvényhozási 
intézkedést kér az országgyűléstől. Ez abból 
áll, hogy nemcsak meggyórsitják az eljárást, 
hanem a zsidótörvénnyel és számtalan kivite-
leivel szemben a faji  törvény alapjára helyez-
kednek. 

Teszi ezt azért, mert nem földbirtok  politi-
kai javaslatot hoz, hanem a zsidót távolítja el 
H magyar földből. 

A miniszterelnök azután megállapította, 
tisztában van azzal, hogy a zsidósággal szem 
ben további intézkedéseket kell tenni. Tudja, 
hogy fokozatosan,  de nem lassított, hanem 
gyorsított ütemben, a magyar élet legtöbb vonat 
kozásából is ki kell kapcsolni őket. Más meg-
oldás nincs, mint a 800.000 főnyi  zsidóság 
kitelepítése. 

A másik törvényjavaslat, amelyet beterjészt, 
a közélet tisztaságának biztosításáról BZÓÍ. 

A hadmentességi adó bevezetésével is fog-
alkoEtütni akarja a törvényhozást. Természe 
tep, hogy amikor fiaink  egy része a harctéren 
van, vagy Borkatona, akkor az itthonié vök, 
tekintet nélkül a korhatárra és arra, hogy a 
szolgálatra alkalmasak e, vagy Bem, hogy be 
sorozt'k-e őket, vagy frontmögötti  szolgálatra 
hívták be őket, elég súlyosnak várható had-
mentességi adó kivetésére köteleztessenek. 
Hiszi, hogy est a kötelességet mindenki Bzive-
Ben teljesíti. 

Kállay Miklós miniszterelnök ezután had-
sergünkről bessélt. A Hadúr legutóbbi parancsá-
ban megemlékezett róluk, dicsérő szavakat kül-
dött nekik. A hadiesemények sodrában ősapa 
tainkat nem frontszolgálatra  küldtük ki, hanem 

a hátmögötti rész megtisztítására, rendbentar-
tására. A mozgó háború folytán  mégis as első 
vonalba kerültek, szövetségeseink óhajából, de 
velünk teijes együttértésben, azzal a felszere-
léssel, amely a partizánok elleni harcra szólt 
és mégis olyan bravúrosan, nagyszerűen állták 
meg helyüket, hogy a német vezetőség is kü-
lön köszönetét fejeste  ki nekik, nemcsak had-
parancsban, hanem hozzánk intézett üzeneté-
ben ÍB. 

Ismerjük fiainkat,  a magyar katonát. Ha 
most a legjobb, legújabb, a leggasdagabbb fel-
szereléssel indulnak, még fokozottabb,  még 
nagyobb telsesltményt várhat tőlük as ország. 
Amikor róluk beszélünk, amikor éppen ma és 
ezekben a napokban indulnak meg első osapa-
taink kelet felé,  mindenki küldjön nekik egy 
ölelést, egy csókot, szeretetet, bizalmat, erről 
szóló üzenetet. 

Kijelentette a miniszterelnök, hogy vállalja 
a felelősséget  ezért a háboxuért, hiszen felelős-
nek érzi magát érte a törtenetem és a nemset 
előtt. Vállalja a felelősséget,  mert tudja miért 
kel! harcolnunk. Tudja, mit hozhat a jövendő 
es f  z a jövendó a magyar katona harca nélkül 
sohasem jelenthet magyar beteljesülést. De aa 
itthon maradottakért is vállalja a felelősséget 
a kormány. Mindent megtesz azért, hogy az 
állami segítő köz, akár anyagi, akár egyéb 
vaa&tüozé.sbiin, taieden itthoamaradotthos vagy 
visszatérthez eljusson. A nemzeti társadalom 
segítsége nélkül azonban még sem lehet vállalni 
ezt a feladatot.  Ha nem igy gondolkozik min-
den magyar ember, ha nem igyekszik mindenki 
a rászoruló hóna alá nyúlni ügyes-bajos dolgá-
ban, problémájában, tanácstalanságában, elesett-
ságébeu segítségére lenni, akkor hiába a 
kormányhatalom minden tevékenysége, az hi-
deg és rideg marad. A nemsetnek kell minden 
erejével ÉB szeretetével a katonák és itthon-
maradottaik mögé állni. 

Mindenki gondoljon arra, hogy hány exis-
tenoiát látott már háború nélkül is elpusztulni, 
pedig tanácsadó Brfóval,  segítő szóval meg le-
hetett volna menteni őket. Foglalkozni kell 
egymással, törődni a nép bajaival, ez hozza 
majd a legnagyobb eredményt. 

A gazdasági politikáról szólva, megemlí-
tette a miniszterelnök, hogy a gazdasági poli-
tika előterében egy áll: a termelésnek a lehető 
legmagasabbra való fokozása  a mezőgazdaság-
ban és az iparban egyaránt. Ennek mindent 
alá kell rendelni, mert nem nyerünk háborút, 
nem tudjuk kivárni a békeidőket éB ha a béke-
idők eljönnek, nem tudunk újra feltámadni,  ha 
ezeket a tényezőket elhanyagoljuk, a legma-
gasabb fokig  ki nem dolgozzuk. Fontos a fo-
gyasztás és a szétosztás racionalisálása. Ast 
mondják a magyarok nem tudnak szervezni. 
Szeretné, ha fölébredne  ebben a magyar büsz-
keség éB gőg és megmutatnánk, hogy igenis 
tudunk szervezni. Nem tudunk parancsolni, de 
engedelmeskedni sem tudunk eléggé Már pedig 
parancs továbbítás és engedelmesség nélkül 
szervezni nem lehet. 

A mult év ai áremelkedés korszaka volt, 
amit főleg  az idézett elő, hogy a mezőgazda-
sági árakat igen helyesen föl  kellett emelni as 
iparcikkek árához, mert egyik termelő réteg-
nek sem szabad mostohább elbánásban része-
sülni. Na a luxuscikkek árával ítéljék meg ai 
árszínvonalat. 

A Pengő pénzügyi politikánk kimagasló 
pontja a legjobb valuta Európában. Aki külföl-
dön utazik, meggyőződhetik róla. Hogy a Pen-
gó vásárló értókét mentsük, ahhoa ki kell 
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emelni a gaidaBági életből a feleslegeket, 
amelyek tulfessitett  termelési politika mellett 
felgyűlnek.  A jövedelmek halmosódnak, ha hadi-
gasdagok keletkesnek, akkor rá kell térni as 
adóztatás kemény ós ssigoru fokára.  Meggas-
dagodásról SBÓ sem lehet. 

A minissterelnök eantán beszólt a közellá 
fásról.  Hangsúlyozta, hogy háborús idókhös 
mért mértékkel és beosztással mindenki ellá-
tásáról gondoskodnak, de természetesen as át 
meneti nehézségeket el kell viselni. Beszédét 
a minissterelnök azzal a kijelentéssel fejezte 
be, hogy magyarok még mindig vagyunk 
annyian és olyanok, hogy feladatunkot  meg 
tudjuk oldani. 

Sziklaszilárdan áll Alcsik népe 
az Erdélyi Párt mögött. 

AZ Erdélyi Párt cslkmegyei tagonata a gyergyól-
val kapcsolatban folytatta  már megkesdett értekez-
leteit. 

Folyó hó 18-án délután 3 érakor Csikssentgyör-
gyön a piactéren nagv tömegek gyűltek össae, dacára 
a megindult mesei munkának. Iicze Domokos nyug. 
fóeBperes,  Potovssky Ferenc, Orbay Endre köaségl 
pártelnökökkel aa élen megjelent Bánkfalva  lakossága 
is. Ac űrdélyl Part rózsáról Dr. Cslpak Lajos orszgy. 
képviselő, Dr. Kováts Károly fótitkár  éB Szőke Mihály 
jelent meg. 

Incae Domokos hivei nevében szeretettel köBaöntl 
a megjelenteket. A Hisaekegy elmondása után Dr. 
Kováts Károly ssámolt be a párt teljes beszervezésé-
ről, ami as egésa megyében a legteljesebb sikerrel 
járt. Bsután hivatkoava a csíki saekeiy nép minden-
kori katona-nép voltára, egyetértésre, kjtonás maga-
tartásra figyelmeztette.  Vigyáznia kell mindenkinek 
arra, hogy mit besaél, mert Bohasem lehet tndnl, hogy 
elejtott ssavalnkat esetleg köstűnk bujkáló ellenségeink 
mikor és hol haBsnálják fel  ellenünk. 

Mint magam is katonatiszt látom, hogy aa Idő-
sebb korosstályok ls mily pompásan gyakorlatoznak 
éB teljesítik kötelességeiket, ami remannyel tölt el 
arra néave, bogy soha többé ellenség drága basánk 
ssentföldjéuek  határát át nem lepheti. A beszedet 
nagyon megélj eneaték. 

Eantán Dr. CBipak Lajos tartotta meg beszámoló 
ját. Paphoz méltóan kívánja tovább is ssolgálnl a haza 
saent ügyét. A bolsevizmus veszedelmét megkapéan 
ecsetelte, majd történelmi példákkal világitottu meg, 
mlnö veszedelmeket jelentett a mult Időkben Îs a szét-
husáB, egyenetlenkedés. Türelemre, egymás szeretetére 
és a belBŐ front  keményen tartására bivta fel  a hall-
gatóság figyelmét.  Köaben megemlékeaett lőcse Do-
mokos főesperesnek  a tényleges főesperesl  hivatala 
alél való felmentése  alkalmával az ó nagy érdemeiről. 
Megilletődéssel hallgatták a legilletékesebb helyről 
jövő magas elismerést Incie Domokosról aki több év-
tlseden át annyi nebésség köst töltötte be főesperesl 
hivatalát, amitől felmentését  meggyengült egéss-
ségáre való bivatkosásBal Baját maga kérte. Eantán 
Ssőke Mihály titkár mondotta el, hogyan kell gazdál-
kodni a moBtani háborús visaonyok kösött. 

As értekezletet panaszfelvételek,  majd a Hlmnuss 
eléneklése követte. — Cslkssentgyörgyról Menasígra 
mentek, ahol a Ku'turháaban gyülekezett a nép. A helyi 
tazoaat nevében Erdély Jóvsef  községi pártelnök fo-
gadta a vendégeket, Itt ugyancsak elmondotta bessá-
moléját Dr. Cslpak Lajos, Dr. Kováts Károly. A beszé-
deket hatalmas éljenséBekkel honorálták, A nép nevé-
ben Btkó helybeli plébános mondott köszönetet a be-
ssámolékért, blstosltotta as Erdélyi Pártot az egéBS 
kösBég bizalmáról és arra kérte, hogy legalább minden 
negyedévben látogassák meg faluját,  mert igen jóté 
kony hatását éralk aa ilyen kösvetlen érlntkeaésnek. 

19-én Kássonaltls'n folytatták  as értekealeteket, 
ahová össaegyült Jakabfalva,  Ujfaln,  Impér, Feltlz 
lakos* ;'ga 1B. AS Erdélyt Párt részéről ide érkeaett a 
fentie  in kívül Dr. Kolumbán József  elnök, Dr. Qaál 
Alajoi orssgy. képviselő, Csaté Árpád, éB Dr. Márton 
Andrrn alelnökök 1b GyergyósatntmiklÓBrél. Sántha 
Báláz , Péterffy  Dénes, Bo dlisár Dones, Csoboth Illés 
kössé<;l párt-alelnökökkel Qyörgy Oábor fő  esperes 
ünnepélyesen fogadta  a vendégeket. Aa értekezletet, 
mivel igen Bokán voltak, B Biabadban tartották meg, 
ahová a nép közül 1b Igen aokan eljöttek. A Magyar 
Hisaekegy elmondása után Dr. Kolumbán József  nyi-
totta meg aa értekezletet, váaolta aa Erdélyi Párt 
létrejöttének körülménvelt és •sOkBágességét. Bejelen-
tette, hogy a Magyar filet  pártjával ssövetségre lép-
tek £s mint kormánytámogató párt óhajtanak tovább 
működni, terméssetesen mindig különös figyelembe 
részesítve anrak erdélyi, különösen pedig csiki saékely 
népét. Kérte a hallgatókat, hogy a mai nehéz időkben 
ssüajóo meg minden BnéthuaáB, bocsássanak meg egy-
másnak, mert nagy magyer érdek, bogy mindannyian 
egységben legyünk. Hatalmas éljenzéa követte meg-
nyitó beBsédJét. Majd Dr. Kováta Károly főtitkár  tett 
jelentést. A párt megalakításakor bizonyos aggodalom 
fogta  kűrűl, hogy aa anyaországbeli pártoskodások 
nem csapnak-e át saűkebb basánkba, de ma már 
örömmel látja, hogy egész népűnk sziklaszilárdan áll 
aa Erdélyi Párt mögött, amely egy pillanatra sem 
aaüht meg dolgosai. Kéri a további bizalmat, amit 
nagy lelkesedéssel, szűnni nem akaró éljeaaésekkel 
adnak meg mindannyian. Bautáa Dr. Qaál Alajos oras. 
gyűlési képviselő a gyergyóiak Bsivéljes üdvözletét 

tolmácsolta cslkl ssékely testvéreinek. Kiemeli, hogy 
a székely nép külön képvizeletet érdemel, mert csak 
az tudja buját-bánatát, aki a keserves 22 év alatt vele 
együtt szenvedett. A ssékely nép aa ország legértéke-
sebb eleme, ezért különös megbecsülést érdemel. Rá-
matatott a mult világháború végét előidéző zsidó 
kommunista agitátorok munkájára, ami röviden e kél 
ssóban foglalható  össae: „vesd el a puskát". El Is 
vetették s bekövetkeaett a szörnyű kBtasstréfa,  amely-
nek soha de soha előfordulni  nem szabad. Kemény 
katonás magatartásra, a puska megsaorltására flgyel-
meatet, mikor aa egésa világ ég körülöttünk. Az isteni 
gondviselésnek kell tekintem, hogy a német nép oldala 
mellé kerültünk, melynek veaére kellő pillanatban 
észrevette, minő hatalmas ellenség készüli ellenünk. 
Ez a háborn a ml háborúnk is. bármily messsire Is 
vannak tőlünk Bzélső vonalai. Ezt a háborút nekünk 
meg kell nyernünk. A napi panaenokra megjegyzi, bogy 
aránylag még mindig nekünk van a legjobb dolgunk. 
Nagy éljenaésBei fogadták  a besaédet. 

Azután Dr. Csípik Lajos orssgy. képzelő vette 
át B síét. A politikát, mint nyílt és becsületes munkát 
kívánja folytatni  aa egéez magyarság,de főleg  a csíki 
ssékely nép javára. Nincs e vármegyében oly késség, 
amelyikben a szószékről Isten igéjét ne hirdette vo'na. 
Harminc év alatt igen sok csiki tanítvány került kl 
keze alul, akik köaül többen ma köséletünk kiválóságai. 
Oda kell törekedni, hogy e föld  népét eltarthassa, 
amire a lehetőséget, hogv Itt meg legyenek, ee Erdé'yl 
Párt egyik fő  örekvése. Eaért tervesnek kutatásokat. 
Sokat nélkülöztek ez anyaországbeliek 1B, mlg a Bemmi-
ből megteremtették dicaő hadseregünket, amelyben 
nem győztünk eléggé gyönyörködni a bevonuláskor. 
Ne hlgyjen senki a bolsevisták b'-saédének, mert as 
Iitent hivő ssékely népet egyáltalán nem kímélték, as 
oross nép, melynek jámborabb uépe már elpusztult, 
B maiak már Istentelen szBllemban neveik- dtek, hiányá-
val minden Jobb emberi érzésnek. Dolgozzunk fétflik, 
nők egyaránt, hogy erőas legyen a belső front  ÍB, mert 
ea épp oly footoB,  mint ott, hol katonáink kűzd^m-k. 
Megemlékezett a hitvallásos Iskolák fontosságáról.  — 
Bizsunk, a végső győzelem a miénk, mert Istennel 
vagyunk. A nagy teUzéíBel fogadott  be.-zád után D.\ 
Márton András gyergyól ügyvéd, tagozati Blelnök üd-
vözölte Káczon népét. TeljeB erővel fel  kell késaül-
nünk a végső győzelem kivíváséra, vezérelvül a mua 
kát és a becsületességet Jelöli meg. BsBsédét meg-
éljenezték. 

Ezután Sántha Balázs tagonatl elnök köszönte 
meg a besaámolók megtartását. Nagy örömükre ssol-
gált e látogatás, amelyet már rég vártak és amire oly 
nagy szükség van. Erután helyi jellegű pmassok fel-
vétele történt meg. 

Kássonból a gyönyörű Nyergesen át Kozmáéra 
vonultak, ahol a Kulturh»zban tárta a lázárfalvl  nép 
Is. Itt Ssántó Lőrinc tagoaa*l elnök fogadta  a vendege-
ket. Beszédeket tartottak Dr. Kolnmbán József,  Dr. 
Gaál Alajo», Dr. Celppk Ltjos és Dr. Kováts Károly. 
Valamennyi besaéd nagy lelkesedést kelteit, hatalmas 
éljensásekl el adott klfpjeiént  a nép tetszésének, teljes 
blaa méról blstoaitot'e a* Erdélyt Pártot és vezéreit. 
A láaárfalvlak  ne'ében Virágh LtJOB tagozati elnök 
fejezte  kl Láaárfalva  község tántoríthatatlan bizalmát 
és hálás kössönetét a tanulságos ás szép besrádektrl. 
Ssántó Lőrlrc Ismételten külön Is megköszönte a fcös 
Bégl elöljáróságok munkájának megbecsülésen vonat 
kosé előadottakat. Esekre ma különös szükség voit. 
As értekezlet a Hlmrusa eléneklésével ért véget. 

Ssentmártonba 5 érakor érkeztek. A saentmárlonl 
kulturháaban gyHitek össae a csekefalvtak  Is. Itt vár-
tak Dr. Márton Gábor, Dr. Nagy Jenő községi párt-
elnökök, Nagy Antal esperessel as élen e két község 
lakéi Nagy Antai rövid besiéde után Márton Gábor 
pártelnök üdrösölte aa Erdélyi Párt vesetőségét és a 
megjelent két uj orssgy. képviselőt, Dr Cilpak Ljost 
éB Dr. Gaál Alajost. 

A Magyar Hiszekegy elmondása után Dr. Ko'umbáo 
Jóasef,  Dr. Ctipak Lajos, Dr. G<á> Alajos éa Dr. Ko-
váts Károly tartották mpg beszédeiket Vabmennyi 
besséden végigvonult » mai komoly idők teljes isme-
rete, saékely népünkért erős munkára va'ó törekvés, 
a minden olda'ról fenyegető  vesaélyre ve'ó figyelmez-
tetés és az B hit, hogy e háborúban győzni fo&uuk, 
mert győsnünk kelt. Minden beszédet szűnni nem akaró 
éljensésekkel honoráltak. 

B fejeiéflül  Dr. Nagy Jenő megkösaönte e láto-
gatást, aa Erdélyi Pártot a nép nevében bizalmáról 
biztosíto tt, majd a helyi jellegű panaszról emiik^iall 
meg. Eaután a Hlmnn's eléneklésével a saép és tanul-
ságos értekea'et véget ért. 

Szövetkezeti eredmények. 
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg hatodik 

évi rendes közgyűlését a mult vasárnap a Fe'cslH 
Saékely Erdőipari és Gjsdaságl Szöietkeaet. A calk-
sientdomokosl közbirtokosság saékháa dlssterme bük-
nek blionyuit a tagok és a nagyszámú érdeklődők 
befogadására  As érdeklődést már jó előre bictosltotts 
aa Igazgatóság nzial, hogy a megjelent tagok éB érdek-
lődők kösött 128 darab értékes gazdasági eBsköat 
Borsoltatott kl ajándékul: csákányt, fejszét,  kapát, 
villát, gereb'yét, üstöt, vedret, stb. Ugyaneaen alka-
lommal adták át a gazdakörnek a saövetkeset aján-
dékát, egy töltögetővel felszerelt  lókapát. A gyűlésen 
az Igaigatóság nevében Dr. Karda Ferenc, vezető 
Igaagató számolt be a szövetkezet mult évi tevékeny-
ségéről s egyben saámol adott a több, mint 10 éves 
szövetkezeti munka eddig elért eredményeiről iz. A 
szövetkezetnek ma 872 tagja van 2866 darab, össze-

sen 47.826 Pengő értékű üaletréssael. A tagok száma 
napré:-napra növekedőben van. A Baövetkeaet a követ-
keaő üzletágakkal foglalkoaik:  erdőtermelés, fflrési-
gyár és fakereskedés;  múnaalom, vám és kereskedelmi 
őrlésre; villanytelep kösvllágltásra; kőbánya és méss-
égető üsem; terménykereskedelem a Futura éB Hom-
bár főblaományosl  szervezetében. 

A saővetkezet a kolozsvári SZÖVETSÉG Ssövet-
kesetl Központ utján kapja a szűkségeB tőkeellátást 
Esen kivüi több Irányú kiépített banköiBBeköttetések-
kel is rendelkezik. Uirdokliözösségl összeköttetésben 
van a cslkszenidomokosi Hitelsaövelkeaattei; a Hangy* 
szöv*tkece:!el, valamint a következő fakereskrdelm' 
vállalatokkal: R.dváoszky Kázmftr  fUrásagyár  B«lán 
bány», B*ra Marton es társai Csikssenttainás, Orbát 
JásBef  ifj  Cilkkarczfalva,  Ssamoskösl Sándor fűrész 
gyár CslkmsdaraB, Antal és Orbán fűrésagyár  Csik 
pá'falva.  A Baövetkeaet esen kívül résat vess egv 
budapeRil épületanvag eladási raktár létesítésében, 
melyet több érdekelt szövetkezet és a szövetkezet 
köapont bevon tsával Dr. K»rds Ferenc alapított, .. 
székelyföldi  ssövetkesetek és a keresztény termelők 
árukész eleinek a budapesti piacon, közvetlenül a fe 
gyaBBtók részére való eladása céljából. 

A fürésigyár  a szokásos nyári szünettől eltekint?» 
egésa évben dolgozott. A mu't év volt aa első est 
tendő, amikor egésa évi termelését saját lebonyolíts 
eában, köavetitők nélkül a piacra vihette. Ez az bzleiág 
minden átmeneti éB kerdetl nehézségek ellenére in 
Igen |ó eredménnyel zárta as évet. — A kcagyülés 
31839 Paugő 12 fillér  szövetkeaeti vásárlási vlBBfa 
térltóet siavaiott meg aa évi eredmények alapján 
azoknak a ttgokaak, akik a mult év folyamán  a azö-
vetkeaot utján értékesllették fakésaleteikel.  Ezt a 
vH'satéritéat az Á-kormiaybistosíág jóváhagyásával 
akkor fizeti  ki a tagoknak, amikor a folyó  évi jutalé-
kaikat frldolgnaáBra  a ssövatkeaetnek beszolgáltatják. 
Kizel 1000 m' bér vágást la végzett a község lakóa-
Bágának olyan kedveaményea áron, bogy némelyek 
saját főrészeikről  is oda szállították a fat  felvágásra. 

A malomüsem a mult évben vámőrlésrói csak-
nem kizárólag kereskedelmi őrlésre volt kénytelen 
áttérni. Aa őrlés hatósági megrendssabályozáBa miatt 
a szövetkezet '/« részét elveszítette ugyan, mivel a 
gabona sugőrlő malmokba vándorolt át; ezzel ssemben 
aaonban a kereskedelmi őrlés a mult évi ŰBletl ered 
ményeket lényegesen feljavította.  Igaa ugyan, hogy 
ea aa üaletág állandóén 100 ezer Pengőnél nagyobb 
ÖBsaeg"t kötött le, de aa eredmények ezael arányosak 
Is voitak. 

Kő- éa mésBtermelésén»k regátl piaca helyett 
Jobbat kspott a vlssantért Erd-ljben. Cukorgyárak 
réaaére nagy mennyiségű ryers kövtt ssálliiott, épít-
kezések réaaére pedig e'őző Avl termelésének két-
sierei-ót is megbe'adő mennyiségben égetett meszet. 
A folyó  évre üzemét megnagyobbította, mész terme-
lésre a köceil nagy gyárek fabuMadékát  lekötötte ti 
igy ez évben még nagyobb to jesítményre készült fel. 

Koavliágitási villanyüaemével községében meg-
oldotta a vúpzacjatoíás utéa megsulyosodó viiágitáei 
problémákat. A villanyfogyassték  száma a felszabadu-
lás óta ciaknem háromszorosra emelkedett. Ardijíta-
bása a hasonló faluul  Uaemekkei ve'ó összehasonlítás-
ban nagyon olció. Hajtóerőtermeléere a förészgyár 
értéktelen fürészpor-hulladókát  használja fel.  Egyebek 
iől eltekintve, ebben van aa üaletág rendkívüli gazda-
sági jelentősége. Kilátás v»n arra Is, hogy az erre 
hivatott gczdAségi szervek támogatásával nemcsak 
nagy község teijes behálózását sikerül elérni, hanem 
a pzomszédos köcB^geket 1B el fogja  látni áramm î. 

Számos egyéb gazdasági tevékenységből figye-
lemre méltó a tejtermelés fokozására  é« :ia állntu 
•syésitéfl  f.j  jsviiáeára indított í kelője. Még a rotna 
Impérium alatt tej'eldolgotó gépeket vásárolt, tejese-
nokot rendezett be. A tejscallltóknak olyan áradat 
fizetett,  amiket u m-irosvásárbrlyi vajgyár árai 
B«IK köf^ii.»»''ik.  Az i«-aagatóság 1936 ban 9240 
1937 ben 5538 l»jt, 1938 ban 12864 i^jt ssavato, 
ráfioté-ül  a tejár<tkrH. A rossz legelő visaonyok -.n» 
az akciót egyelőre abba kellett hagyni. A szövetk zpi 
ugyancsak a román impérium alatt két gazdasági 
folyamot  és egy páBZ'or tanfolyamot  rendezett h 
költségén a beiratkozo t és érdeklődő hallgatók rés>?r 

Nagy erőfeszítéseket  tett a mesterséges takarmán) eV. 
népsserUsltóse érdekében IB. A bevetett területek rnu 
tatják BZ eredményt 

Közvetítette ezen kívül a saővetkezet a lakása»? 
burgonya fölöslegének  kedvező értékesítését éB — atrn 
lehetett beszerezni — az olcsó gyapotfoaal  elláiás 
is. Munkásalt, tagjait, fuvarosait  állandó segélyeiésbrn 
részesítette baleset, állatbaleset és elemi csrpáBok 
esetén A községnek a mull évben 1000 Pengőt ado 
máayoiott as árviakárok helyreállításéra. Kedveimé 
nyes â ingyenes világitással támogatja a köiintéz 
ményeke*. A községi egésnségháa és szülőotthon f«l 
építésére 1500 Pengő segélyt scavaaott meg As er 
délyi nyereinény-kölcsönból 6000 Pengőt jegyaett 
tagjainak 12000 Pengő kamatmentes kölcsönt adót-
érre a cilr». Mult év végén 66 munkás-tagnak 132C 
Pengő jutalmat adott, 16 tiBstvlselójének pedig egy 
egy havi fizetését  újévi ajándékul. 

A aaövetkeaet teljesen dlltBlanul végeste továbbá 
a Hitelssövetkeaet ügyvezetését, Irányítását és könyve-
lését s eaael lehetővé tett», bogy 463 köaségl lakós 
olcsó hitelhez jnsson a a Hltelssövetkeset 1020 Pengő 
tiszta hasaonnal zárja aa évet, A Bzövetkeaeil tagok 
eaámn hat év alatt 159 ről 872-re, aa üzletrésitóke 
300000 lejről (10000 Pengő) 47 320 Pengőre, saját 
•lapjai az első évi 88.496 lejről (1288 Pengő) 50000 
Pengő fölé,  tiszta nyeresége aa első évi 59 097 lejről 
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(1969 Pengő) 60.860 Pengőre emelkedtek. Aa elmúlt 
(ív&íU 800 vagon állomási forgalmat  bonyolított In 
AtitgoB munkáalétBaáma 180 volt. A közgyűlés folya-
m i gyhmgu helyeBléB mellett megalaku't a clk-
,rentdomokosl psövntkesetek munkaközössége, mely-
en a Felcsikl Saékely Erdőipari éa Gazdasági Szö-
vetkezét Irányítása alatt a Hitelszövetkezet éa a Hangya 
^vetkeaet vesznek réaat. Csatlakoeâsukat bejelen-
;Pi'Hk a Gazdakör, a Közbirtokosság. a Község, BB 
r í \ básköaség, a zö'dkereszteB lntéamsnv és a tantes-
t LÍ <ek vezetőségei A munkaköaösség á község g-̂ z-

-ági, közművelődési, szociális és szövetkezeti céljnit 
.n nlvatva szolgálni, A muckaköaösségi szóvetkez--

IVköicBöoŐB üzletréBBjegyaéssel ss kötelező Bzovit-
- e ti szolidaritással támogatják egymást a együttesem 

i-lyeaik a ráizoruló intézményeket. Mudkaköaössegl 
zelő : Dr. Karda Ferenc. 

Aa elnök sz eredmények megállapítása éa kiblr-
tése ntán megvetésael utesllotta vlsaaa a gyűlés 

teremben nem régen ryüváoosen e'bt ngzott, tu'sf 
i dslról jött rVga;ma% hogy a szövetkezet nem ero'gnl 
közérdeket. Mindenkinek módjában van megállapítani 

elhangaott adatokból — mondotta — bogy ebbtn 
• teremben a román Idők politikai maszlsgolásM Ide-
jén már sok hazugság hangzott ei. d.i akkorát móg a 
minden Idők leghazugabbja, Kabán-Poenar'n pemj'udoti 
soha lódítani, mint nmet kora az a baiujság, bogy a 
saövetkeaet magánérdeket szolgál. 

Minden rísaletre kiterjedő, nagy beszámolója 
végén maga a vezető-Igazgató állapította mer, hoty 
amit elmondott, voltaképpen nem Is beszámoló volt, 
hanem gyónás Nem felmentést,  hanem fe'o'dozást  kért, 
Eat a tagok egyhangú helyeslése adta meg a azok 
nevében a falu  plébánosa, Boga István öntötte sza-
vakba, a hála és a köszönet ismételt hangoztatásával. 

Vitoe  Ilona. 

Incze Domokos 
cslksflsntgy'jrgyi  plébános, a csik-káazoni kerületi fő 
eaperea nevét Írjuk e kis megemlékezésünk «lére. 
Tesszük eat abból aa alkalomból, bogy Főpásztora 
engedett lamételt kérésének és Bajnálattal elfogadta 
a főespTBBségről  való lemondását. 

Cslkvirmegye szülötte. Papi élete ÓB mükcd se 
e vármegye népinek javát Baolgálta. Két év híján fél 
évBaáaada, bogy első szent miséjét bemutatta. Ebből 
közel négy évtlzedat a vármegye egyik legnép^sabb. 
legterhesebb plébániáján, Cslksz'OtKyörgycn tchntt, 
22 esztendőn át pedig, mint aa alcalk-kásBori kcrtilrl 
főasperesa  fejtette  tl áldésos működését. Navó» mér 
egészen fiatalon  saárnyára vett" a bir, bölcs higgadt-
ságával, szeretetreméltó modoréval, Mvétele? 
BBónoki tehetségével hamarosan Csík m'gvarsiieAnak 
vezetője lett és még a vi'égháboru e'ő;t egy ciHu>on 
kereaatül a caikszentmártonl körűiét országgyűlési 
képviselője volt. Amikor a négy évea küzdelem után 
elkövetkezőt a szörnyű összeomlás és Erdély elszakí-
tott magyarsága rövid alélíBág után lamét Bzervpz-
kednl kezdett, Cslkvármegye magyarságának pggódó 
szeme ót kereata és B Magyar Párt megalakulása után 
ót ültette a megyei ezer vezet elnöki Fzikéba. Távol a 
vármegye székhelyétől, viaelvt B nebézaég rnindnr 
terhét nagy energiával, bölcspséggal töltötte be Avektn 
kereBatűl ezt a vezéri tisztet és hn a csiki magyar-
ság olyan épen megőrlate egységét, ezt elsősorban ez 
ő egyéniségének köszönhetjük. 

N'm szükséges, hogy ml jeiirmezzük a távozó 
főesparea  egyéniségét ÓB méltassuk munkásságát, in-
kább idéaBŰnk abból a leiratból, amelyet Főpásztora 
lntéaett hoazá: .Főtisztelendőséged meggyengült egész-
ségi állapotára való hivatkozással a főespereaség  alól 
felmentését  kérte. Midőn Főilsztelendőségednek ezen 
k rését, tekintettel n felhoaott  Indokokra, te'haltem 
es az alcalk-kászonl eBpereskerűlet vezeiéBe alól ella-
m-résem nyilvánítása mellett fölmentem,  szeretette! 
köszönöm meg Fótlaate'endőségednek több évtizedes 
hűséges munkáját 

A gondjaira bízott, sok munkát adó kerületnek 
"pm rideg főnökp,  banem megértő elöljárója éa pap-
tarsalnak mindig jóakaró testvére volt. A jó Itten 
higgadt gondolkOTÓBRal, kellemes modorral éa roa'eg 
szívvel áldotta meg s Főtisztelendőséged eaen jeles 
lalajdonaágok birtokában eredményesen ápolta a ke-
-ület papjai köaött a bensőséges, testvéri viszonyt éB 
;örekvése arra Irányult, bogy az egyházközségek életé-
en la, ha ellentétek mutatkoztak, azokat elsimítsa 

-a aa egyetértés szellemét megtartsa. Közéleti szerz-
ése közben ngy a msgvel, mint képviselő korában 
:<t  országos viszonylatban korrekt papi magatartásával 
• i érdemelte aa emberek megbecsülését ÓB hatékonyan 
^pvlselte as Egyháa érdakelt. Amikor pedig reánk 

K vetkezett a két évtizedes snlyoa megpróbáltatás 
je, Főtisztelendőséged a tapasztalt előljáró meg-

foatoltaágával,  aa Bgybáaaal ogyüttéraő pap áldozat-
készségével és a magyar ember lelkeaedéBével ós el-
szántságával állott st mbe minden olyan törekvéssel, 
amelyek egyházunk, Intézményeink ÓB híveink érdekei 
llen Irányultak éa ugyanaaaal a lelkesedéssel éB el-

saántaággal vett résat minden megmozdulásban, amely 
Egyházunk, Baent hitünk. Intézményeink és népűnk 
érdekelnek védelmére indult. HOBSZO működése alatt 
felettes  hatóságától bármilyen megbiaáat nyert, mindig 
hűséggel ssolgálta főpásatoralnak  saándékait. Mind-
enekért elismerésemet és köeaöoetemet megismételve 
meleg késBaoritáBBal búcsúzom elköszönté főesperaaem-
től. A jóaágoi Istent kérem, hogy halmozza el Főtlss-
telendőségedet kegyelmével és tartsa meg sokáig jó 
egészségben". 

Eaekhea egy ssát se saabad hoaaátennl. Ml nem 
bncsosuk Incse Domokostól. HlsBzBk és reméljük, 

hogy még sokáig ott látjuk aa élen. Mi ma !B őt te-
kintjük a csíki magyarság igaai vezérének, az ő leko-
lájábs kell Járnia mindenkinek, skl meg akarja tanulni, 
hogy a gerincesség, hűség és kitartás mellett hogyan 
lehet floom  tapintattal, szeretettel, önaeilenséggel ve-
zetni egy népet, hogyan kell összefogni  a sz*'húzásra 
annyira fogékony  magyar lelkeket, fileta  muakáBságát 
nemcsak Főpásztora, hanem háláR lélekkel kösaöni 
meg A cslkl magyarság ia és kíván neki IIOBBBU életet 

Betegek 
gyakran azékrekadétbM It uoktak 
•ZMVWM. Zyznkor gondoskodni Ml 
Omol baiba|ttv«t a |ó «misztfaOI. 

SEXT.  c s s s a 

A székely fuvós-zenekar megvalósul. 
M oden kezdeményezést, ami épitő természetű, 

támogató blaalommal kell fogadni.  Háborús Időben 
különösen megbecsülendő aa ópltőkcdv. Igy aa  egész 
vármegyében és azon kívül ls általános figyelmet  keltett 
Koltay Zoltán azáz9dosaak és a parancsnoksága alá 
(F.rtoró bonvédklegészltő tisztikarának egy fúvós  zene-
kar szervezésére irányu'ó tevékenysége. A derék tiszti-
kar megérezte BBŰkségét és kérő szóval fordult  a fár-
adalomhoz, amely mer első teadélutánján közel négy-
eser Pengőt adett össze err a célra. 

Alábbiakban leköz fink  egy kedves leve! -t, nm-ly 
bizonyltja, bogy milyen lelkesen kapcsolódott bele 
közönségünk abba a gondolatba, hogy fuvós-zenekarnnk 
minól hamarabb megvaléBuljon. Leközöljük ezt » levelet 
ciak azért, hogy annak hangja 'ovAbnl áldoza'ra kóaa-
t»sB^ a közbirtokosságainkat, köaűletelnket és mlcden 
ideérné Rzékely testvérüket. 

Kedvet  Főszerkesztő  ur.' 
M'nt Háromszéktől elkövetkezett székelynek, min-

dig tremet okoz, ha hazai b'reket hallok, vagy olvasok 
A .Cilki Lapok* most küldött számában ol?aBtam e 
derék honvéd tlsztlkarnsk a székely fuvÓB  zenekar 
felállításának  ügyében Inditott akciójáról. 

Főszerkosziő Uram 1 Él szegény művészember 
vagyok, aat adok, amit adhatok, da bogy adnom bell 
valamit erre a mindnyájunkat érdeklő szent célra, azt 
kötelességemnek tartom. Mély tlBBteieitel ajánlom fel 
.A Magyar Nitsj&tszáe Z.ir.goralakolAjft"  c mű munkám-
nak eg>- példányát ÓH tlz példányt egyik nótáBkönyvem-
ből. Nem tudom, bogy od en lsmerlh-a a nevemet, d» 
u»y gondolom, nem lesz nebéz ^!aján:ott hozsájárulá 
somat pénzzé tenn', hiszen a Csiki Lapoknak elég nagy 
a nyilvánossága. 

Nagyon sz'-pec kérem Fősaerkesatő U'at, kérje 
meg nevemben drága bonvédtestvércinket, bogy foged 
ják o yan szeretettel szerény hozzájáru'ásómat, mint 
amilyen boldog örömmel Bletek én azt felajánlani.  Az 
egyetemes magyarság felemelését  szolgálja ez az akció 
és hletem. hogy teljes diádéira ÍB aegiti a kézíinség a 
magyar bonvéd tisntlkar magható és diejéretre mél'ó 
keademényezéBÓt. 

Fogadja Főszarkecztő Uram Ismeretlenül la szé-
kely Bzivből jövő teatvé-1 köszüntésemet. BB ake^hoz 
pedig tökéletes sikert kívánva vagyok tisztelettel és 
szolgáiatkéaaséggel bive: 

DEZSŐ KÁROLY, 
zenetanár, zeneszerző. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
- Credo-gyülós. A Credo-E yasUlat 1942 évi 

május hó 3-án, vasárnap dé'előtt bf.romnyegyed  12 kor, 
a szentmise után az állami elemi iskolabsn gy ti lést 
tart, melyre a tagokat éa aa érdeklődőket tisztelettel 
meghívja aa elnökség. 

— Tiszti vltéaek eskütétele Csíkszeredán. 
Cslkvá'megve első tlázti vitézei 1942. évi április hó 
29-én dele őtt 10 órakor fogják  » vitézi esküi letenni 
a vármegyeház dísztermében a vin. Vitéal Szék tagjai 
előtt Aa eskütételre dr. Ferenczy Baláai kir. járáabiró-
ságl elnök, Miklós Gergely kir. tanfelügyelő,  Seékely 
Ferenc közs. főjegyző  éa Balázs Sándor lgaagaté-la 
oltó vannak berendelve. 

—Az Erdélyrásai Gasdasagl Tanáos Manka-
kAaössége legutóbbi értekpz^tén aa erdé-yl éa kelet-
magyarországi részek energla-kérdéselve) foglalkozott 
és magálUpltotta, bogy ezes a téren a teendő kettős 
Irányú. Egyik a visszatért réBaeknek aa orsaágoa energia-
hálózatba való bekapcaoláBa, mely természetesen na-
gyobb időt Igénylő munka, mivel országos viszonylat-
ban IB moat van megvalósltáB alatt. Az erdélyi energia-
gazdálkodás másik viszonylatában a Tanács Munkakö-
aöasége külön la teljes réaaleteaBéggel foglalkozott  az 
erdélyi és keleti részek fűtési  viszonyainak gazdasá-
gosabbá tételével. A Munkaközösség elhatározta, hogy 
íépeseket tesz a vlBsaatért részeken levő fűtőberende-
zések átépitésa, valamint B központi tüzelő-terek kor-
aaerUsltéae, továbbá a fütóazemélyzBt  tanfolyamokon 
való kioktatása érdekében. A TanácB Munkaközösségi 
ülésének másik főtárgya  a baaatórt rószek tanonc-
otthonainak, illetVB tanonc-képzésének ügye volt. A 
Munkaközösség lamétel ten megállapította a kereBkedelml 
és Iparkamkrák adatgyűjtése alapján, hogy a téren 
randklvűll a tennivalók sokasága. Egyes Iparágakoan 
túlságosan sok a tanonc, más Iparágakban visaont nagy 
hiány mutatkozik. Olyannyira, hogy egyez szakmákat a 
klpnaalulás vesz ilye fenyegeti.  A Tanács Munkaközös-
sége esnttal lefektette  asokat es Irányelveket, amelyek 
sserlnt esen a helyseten segíteni kell. 

— UJ egységes Báróra. A kormány rendeletet 
adott kl, amennyiben a nyilvános helyiségek záróráját 
egységesen éjjeli 1 órában állapította meg. tfseket  a 
helyiségeket 1942. október 1. napja ntán pedig éjjeli 
12 óránál tovább nyitva tartani nem eaabad. 

— A nemzetvédelmi erűk tömörülése. As 
orsaág összes nemzetvédelmi szervezetei elhatároaták, 
bO"y erőiket egységes Irányításnak vetik alá. Céljuk 
a nemaet mlndan erejét össaefognl  a belső front  meg-
erősítésére. ulyan egységesen irányított nemsetvédelml 
ssolgálatot vállalnak, amelynek lényege a küzdő hon-
védség mögötti egység, rend, fegyelem  és nyugalom 
biztosítása. Kötelezik magnkai, hogy megbízható tágasa-
ként állanak a kormányaat ÓB a hatóságok rendelkesé-
sére a kémkedés, a szabotazB, a zavarkeltés, a rémhír-
terjesztés és minden olyan kishitű megnyilatkozás le-
küzdésében, amely a nemzet éa a honvédség érdekelt 
Bértl. 

— A oslkaomlyói Kaláka Leánynépffliskola, 
Kalot népfőiskola  és a oslksioredai gazdasági 
saakiskola növendékei vasárnap délután nagyon 
kedves, családias jellegű összejövetelt tartottak. Háai-
garda a Leánynépfőiskola  volt. Nemcsak ssórakosni 
jöttek ÖBBBB, hanem köaös műsort la állítottak ÖSBSB, 
mindabból, amit az Iskolában tanulnak. Saebbnél-Bsebb 
költemények, balladák, népdalok, népi táncok, a csűr-
dóngö ő, vertünk, népi játékok váltogatták egymást. 
Mindegyik Iskola növendékei ügyesen szerepeltek. As 
ngy órás műsor után táncolt s fiatalság.  „Háaibál" volt. 
Kedves élménye a délutánnak, bogy Gróf  Bethlen 
Györgyné kegyelmes asszony, — kl éppen akkor an 
Egészségház vendége volt, — feljött  aa ifjúsághoz. 
Gyönyörködött a saékely ruhás leányok, harisnyás le-
gények kedves mulatságában. Beaaélgetett BB Iskolák 
tanáraival. KIB össaejövetelKoknek külön salut, szép 
emiéket adott, hogy az erdélyi NagyaBBBonyt ls magunk 
között láthattuk. Most IB megmutatta, hogy saeretl a 
székely if;uságot,  szivehez köael áll legkisebb gyermeke 
a Kslíka L^anyaépfőlskola.  Este 7 órakor oszlott Bzét 
a bárom lstola családi együttese. A legények pénzt 
adtak össze, kifi  tették a cigányt, — a ami néhány 
Per.fcő  megmaradt, Gajári gazd. lak. igazgató kezdemé-
nyezőre azon 600 darab cigarettát vettek éB elküld-
ték a fronton  küzdő katooáloknak. A kis küldemény-
hez egyik népfőiskoláé  leány mellékelt tartalmas, Bzép 
levelet. 

— Halálosáé. Csató látván földbirtokos,  77 éves 
korábao, áprllla hó 21én meghalt CaikcslcBÓban, 

— Zisalóai előléptetések. Január l-l ranggal 
a következő zászlósi kinevezések történtek városunk-
ban : Antal Andor, Antal Elemér, Czáka István, Czlrják 
Lásiló, Császár Janó, Gldrő Bila, (Karcafalva),  Sprenca 
Pá', Nnridsány András, Imreb Dénes. (T^plocaa), Vákár 
Lijos, Tarsay Sándor, Antal Aron (Madaras), Végh 
Miklós, Saopos Albert, Slmó Ferenc, Sütő Jenő, Soly-
mossy István, Száva Antal, Sprencz Ferenc 

— Kulosok találtattak. Igaaolt tulajdonosa a 
reudőrkapltáryBágon hivatalos órák alatt átveheti, 

— A gyídmölosfák  háborns permeteaósóről 
ir a Növényvédelem éa Kertéaaet legújabb ssáma. 
Ciskeket köaöl még a ráagállc pótláaánál tekintetbe 
joh-jiA p>r<ueteaé8ekről, a nyulrágott gyümölcsfák  meg-
mentésiről, a peronosapora vesaedelmet jelző állomá-
sokról, a gyümölcsfák  alatt termoBathető zöldaégfélék-
ről, az ldal Baőlőmelazesről, az őaztbaracktermeBtés 
újításáról Btb. A színes gyűmölcaképet ls köalő két 
lapból a Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, VI., 
Aréna-ut 84—c ) lapunkra való hUatkosásaal díjtalanul 
küld mutatványszámot. 

— A m. kir. Köaellátáei Hinlsnter ur a 
követkeaő cikkek árait szabályozta: üvegezést uj és 
javítási munkálatok, üvegcsiszolás, tttkörborltáa, üveg-
homályositás, öblöeüvegáruk, (óiómkriBtály-dlaamttárnk) 
ttvegtecbnlkal cikkek, él« éB vágott baromfi,  baromfi-
termékek, kocBlkenőcs ÓB gépzslr (gépkenőcs), réagálic. 
Felvllógo-ilást bárkinek ad a m. kir. Közeltátásl 
Folügyelőáóg, Cslkazereda, Szentlélek-ucce 8. sz. 

— Három hónapra Ítélték Sohnelder álfö-
hadnagyot. Csak nemrégiben jelent meg Calkssere-
dában Sconeider JánoB, aki német főhadnagynak  adta 
ki magát. A kalandor természetű, Schnelder fiu  régi 
Ismerőse városunk közönségének. Evekkel eselőU mint 
egész kié gyermek clsaökött a saülői háatól és a leg-
képtelenebb harudozásokkal, a rendőrségek fálreveae-
téBével hónapokig utazott a világban, amig végűi ls 
megállapították szt-mélyazonosaágát és haaa saállltották 
szüleinek csíkszeredai lakására. A gyermek azóta meg-
nőtt. Vele együtt nőtt a ssélhámoaságra való hajlam 
la. CBiksaeredában már ugy jelentkezett a télen mint a 
német haderő főhadnagya.  Caak egy napig tartózkodott. 
A rendőrség elől menekülnie kellett. Most Marosvásár-
helyen utolérte végaete. Lefogták  és sorozatoe csalá-
sok miatt egyelőre 8 hónapra Ítélte a marosvásárhelyi 
törványssék. 

— Rendelet a katonák hásaaaágkötéaéröl. 
A kormány a háború folytán  ügyeik ellátásában aka-
dályozott saemélyek házasságkötéséről rendeletet adott 
ki. A rendelet elengedi aa egyébként megkívánt kato-
nai nŐBŰlósi engedélyt. Az ország határain klvűl tar-
tóakodó katonáknak megengedi a rendelet a háaaBflág-
kötést olyanmódon, hogy akaratkljelentésűket Baját 
elöljárójuk előtt tegyék meg. 

— Aa Erdélyi Kárpát Egyesület Cslksaékl 
Ositalya április hó 29-án este 8 órakor aa Ipartestü-
let helyiségében válasatmányl gyűlést tart. 1942. évi 
tlaatujltó közgyűlését májua hó 2-án ssombatos este 6 
órakor, határoaatképtelenség esetén 7 órakor tartja mag. 
Kéri a tagokat, hogy teljes ssámhan jelenjenek meg. 
Kösgyülés ntán társas vacsora. 
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— Megállapították a k i m fogjaaatöl  árát. 
A közellátási mlntsater • legjobb minőségű 6B kivitelű, 
magyar gyártmánya kassák árát — bármely községben 
történi eladás esetén — a követkesóképpen állapította 
meg: 46 mm. saéles kasaa, 60 cm.-rea hosssuBágté) 
95 cm.-lg 4 Pengőtől 670-tg. As 60 mm.-es kassát 
boBBsnság Baerlnt 415-től 6 85 P.-ig, as 66 mm. saó-
les kassát pedig 4.30-tól 6.70 lg állapította meg. Baek-
bes aa árakbos sommiféle  költséget boasásaámltanl 
nem Baabad. 

— Eladó. 1 Iratszekrénynek Is alkalmas rutaa-
saekrény, egy 6 saemélyes ebédlóasstal, 1 ágy és 1 
éjjeli saekrény. — Cim a kiadóhivatalban. 

— Romániába szökött a nemietgyalfcaó 
Bitóján Láazlóné gyergyóremetel lakés ellen súlyos 
nemaetgyaláaási ügyében döntött a marosvásárhelyi 
törvényszék ötös tanácsa, aki a tavalyelőtti aratáskor 
minősíthetetlen módon éz formákan  rágalmazta a nem 
aetet. Miután Sstojánné átszökött Románlába, a bíróság 
csak a bűnösség megállapításra saoritkosoit, amit a 
kihallgatott tanuk vallomása alapján mindan vonatko-
aásban belgaaoltnak vettek. 

Caiksaereda megyei város polgármestere. 
14-698-1942. ikt. sa. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai M. kir. Pensügyigaigatéság, Ceik-

ssereda (és volt Ziőgöd) városnak a román megszállás 
alatt tönkrement földadó  katasateri blrioklvelt, birtok 
valóBitás utján újból elkészítteti éz ezen munkálatalt 
a volt Zjögöd köiségre nézve már folytatja.  A helyes 
adéklvetéshea és a pontos földadóoyllvántartáshos 
füaődő  Igen fontos  köa- és magánérdekek blstosltása 
végett, ezúton is felhívom  a város határában lévő 
földbirtokosok  figyelmét,  hogy névre szóló külön 
felhívásban  megjelölt  helyen és időben a megadott 
hivatalos helyiségben  saját Jól felfogott  étdekükben 
okvetlenül jelenjenek meg. 

A blrtokvalósltó biaottaágnak meg kell állapi 
pltania, bogy a telekjegysőkünyvl kivonatban felvett 
telekkönyvi  tulajdonos  és a földrészletnek  tényleges 
birtokosa  azonos személy-e f 

Tényleges birtokosnak aat kell tekinteni, aki ea 
ingatlant sajátjaként birtokában tartja még akkor ls, 
ha tulajdonjoga telekkönyvlleg bejegyezve nincs. Ha 
a birtokva'óaltó bliottság megállapítja, bogy a telek-
könyvi tulajdonos ÓB tényleges birtokoa nem azonos 
ssemély — fel  fogja  hívni  a tényleges  birtokost, 
bogy a földrészlet  birtoklásához  való jogosultságát 
telekkönyvi  bekebelezésre  alkalmas  okirattal  iga-
zolja. Amennyiben aa érdekelt eizel nem rendelkeanek 
Őt a földadó  szempontjából mégis tényleges birtokos 
nak kell tekinteni, abban as eBetben ha a városi pol 
gármeBteri hivatal (polgármeater) bizonyítványával iga 
Bolja aat, hagy a tudomása szerint az illető a kérdáees 
földrészletet  élőkközötti jogügylet (például vétel, caere, 
ajándék) vagy öröklés vagy elbirtoklás vagy telek-
könyvi kivonat alapján megBsereste és aat békésen 
birtokolja vagyis annak hassnálatában perrel vagy 
zárlattal megtámadva nincs. A széban lévő okmányok-
nak már Jó előre való elkéssitésére nyomatékosan 
felhívom  aa érdekeltek figyelmét.  A birtokos személyé-
ben beállott változás bejelentésének elmnlasstáBa ese-
tében aa nj tényleges birtokos szabálytalanság miatt 
100 Pengőig terjedhető pénabirsággal büntethető, miért 
la felhívom  aa érdekelteket, hogy aa idéaés alkalmával 
jelenjenek meg birtoklóéi állapotuknak a földadókatasa-
terl munkálatokban való helyes felvétel  végett ÓB a 
aaükséges adatokat, irásokBt adják át a aióben lévő 
bizottságnak. 

As 1940 évi XXU. t.-c. 6 paragrafusában  előlit 
büntetést fogom  alkalmaim minden olyan esetben, 
ahol kétséget klsárblag Igacolhaté, hogy aa érdekelt 
birtokos a blrtokvalósltó biiottság előtt mulasatásábél 
kifolyólag  nem Jelent meg a kijelölt helyen éa Időben 
eaen felhívásom  sserlnt, 

Csikssereda, 1942 április 24-én. 
Dr. Bálás Kálmán, 

po'gármesterh. 

Egy uj üzleti  petroleumos  tartály  eladó,  Ferenoz 
Bólénál,  Csíkszereda,  Hargita  utoa 30, 

Hirdetmény. 
Alulírott, mint a „L e t e a" pspirtyár Rt. 

baoaui cég (Románia) hatóságilag kinevezett 
gondnoka, közhírré tessem, hogy a cég tulaj-
donát képező területek 1942. g a z d a s á g i év i 
legeltetési jogát a 9370/1941. M. B. rende 
letben megirt szabályok betartásával folyó  év 
május 10-én reggel 9 órakor Gyergyó-
tölgyes községben, a községházán megtartandó 
nyilvános zárt írásbeli és szóbeli árverés 
alapján bérbeadom. 

Az árverésre vonatkosó feltételek,  vala-
mint a bérbeadandó területek kimutatása a 
gyergyótölgyesi községi elöljáróságánál és a 
oég gyergyótölgyesi keseiÓBégi irodájában te-
kinthetők meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a A ikiál-
tási ár 20 '/• át bánatpénzül letenni. 

Csíkszereda, 1942 évi április 23-án. 
Dr. Gaal Endre 

gondnok. 

Faeladási hirdetmény. 
A Cslkverebesi Brdőblrtokosségl Társulat eladla 

Cslkverebes köaségbáiánál 1042 évi iprilis hó 27-én 
délelőtt  Va 10 érakor  kezdődő árverésen a C* k vár-
megye Tűznéd körsége határában levő Mltác- Ciöllős 
nevű erdejének mintegy 98 kat. hold területén ki-
használásra engedélyezett bükk és más lombfa  fa-
állományát. 

A vázás területe a CilkBzer'da—Sepslssentcvergy 
országúttól és a Máv. Uj>usrád állomástól 6*6 kiló-
méter távolban van. 

ás eladás tárgyát képeső feállomány  mintegy 
1600 ürm.* tűzifa  és 120 m' lomb sserfára  becsültetett, 
a fatömeg  azonban utólagosan, a tényleg termelt 
mennyiség ssámbavéteie, illetve bemérése után álla 
plttatlk meg. 

Kikiáltási ár kemény hasábfára  ürm'.-klnt 4 P., 
dorongfára  Urm'.-klnt 2 70 P. Klhaeináláfi  Időtartama 
egy (1) év. 

As árverési éB szersődéM fa'tételek  aa erdőbirtokos 
alóllrott képviselőiénél, továbbá a cilksientmártooi m. 
klr. B'dőfelücy.  Kirendeltségnél rendelkezésre ál'a>ntr 

O.yan ajániptoV, melyk aa árverési fs  fie'PÓd'Bi 
feltétetektől  eltérnek vsgy bánaipénzael ellátva nincse-
nek, figyelembe  nem vétetnek, u'óajánintok ei n*m 
fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a saóbeli árverés megkra-
dése előtt aa árverező bliottság Rlnökénél nyújtandók 
bo. — A megajánlott össceg si^ mokkái és betűkkel la 
kiírandó s aa ajánlatban kifejezendő  aa, hogy ajánlat-
tevő aa árverési és sserződéBi feltételeket  teljeBPO 
Ismeri és magát asoknak aláveti. As erdóbirt. társulat 
ai njánlatok elfogodásére  végy M^siautaFiiása tekin-
tetében fenntartja  aa 1935 évi IV. t.-c. 177. § ában 
előirt választási jorot. 

C'Uverebes, 1942 évi április hó. 
Antal Béla s. k , 

erdóbirt. társulati elnök. 
M klr állam^pltéssetl hivatal Cslksaerede. 

950/1942. ez ám. 
Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény. 
A c«lkpzered»l m. klr. államépltésaeM hivatal, » 

csíkszeredai vá*meevehá7a épületén vázarndő tatero-
•ási muikákra 184a. évi májue hó 12-én 11 órai 
határidővel nem korlátozott versenytárgyalást tart. Az 
ajánlatok felbontása  ugyanaznap 12 órakor történik ai 
alu írott hivatalban. 

Kiirásn kerülnek a következő munkát:: fedél-
héiiai3t éB pá'kány javítást, bádogos munkák, b"lső 
kőmives és Biobsf-s'ő  muokák, pidiózó tr.uikák, asz-
talos, lakatos és máaoló munkák, vlavea t̂ék a köaép ő 
rÓBzben, viaveaaték javítása aa éiaaki ssárnyban, derítő 
és ciatlakosása. 

A munkákra külön-külön és együttes ajánlat IB 
tehető. 

Az ajánlathoz szükséges nyomtatványok úgymint: 
költségvetés, versnnvtárgyalásl hirdetmény 4b ajánlati 
ürlep a cílksieredil m klr. állam<pltéBB»tl hivatalban 
folyó  évi április hó 25 tő1 szoreshetők he naponta a 
hivatalos órák alatt. Ujyanott a ssükséges felvilágosí-
tások is megadatnak. 

Aiok a pályáiók, akik a sióban lévő Ipari mun-
kák tejesítésére törvényes kép9BBéggel nem bírnak, 
kötelesek már ajánlatukban aat BB lparlgacolvánnyal 
biró önálló Iparost (kénműiparost, gyáriparost, termé-
saetes vagy jogi ssemélyt) megnevezni, ekl aa Illető 
mnnkát tényleg véire fotja  haitanl. Aa aJánlBthoa 
csato'nl kell es illető IparoB Igazolványát eredetben, 
blteiee másolntbar, vagy fényképmánolatban  és »z 
Illető munVa e'vállalására vonatkoió saJátkeiHleg alá-
irt nyll9tko«atát. 

B'na'pinatil le kell tenni BZ njánlatseerlnli érték 
nek 16 000 P n felüli  összegénél 250.000 P. ériékig 
annnak 2°/'o át aa a)ánUt benyújtásának Időpontjai?. 
A bánatpáni befizethető  készpénzben, jelen hirdetmény 
ssámára való hivatkosással postautalvánnyal, vepy le 
tehető blitosltétu' és bánatpénzül elfogadható,  szabélv-
sserüen záradékolt betétkönyvben, illetve asabály-
sierüen kiállított kezességi' nyllatknaatban (bank-
garancia levél) a m. kir. postatakarékpénztárnál, illetve 
aa Illetékes adóhlvntelrá' saátrfejtés  végett e'őze'eien 
bemutatott ellenntugta kíséretében. 

AB »lánl«tt»vők kötelesek benyújtani és szabály-
szerűen  eléírni:  1. es ajánlati lapot, 2 réstletes 
költségvetéseket és 3 a rén'etes verKenytárgyelá î 
feltételeket. 

C-lksrereda, 1942. április 20 án. 
A etilt  szered»  i m kir.  állam-

épitészeti  hivatal. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az előfizetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nebogv a lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetésekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujság-
betü szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fe 
hívásunkat  és támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
szerk.  és kiadóhivatala 

KERESÜNK  „Könyv  Tanszer  és Papíráru  Szövet-
kezetünk  részére azonnali balépéire,  legalább 
kettőezer  Pengő  óvadékkal  rendelkező  szak-
képzett  üzletvezetőt  (lehet  ni is) — Fizetési 
Igényüket valamint < rakbépirtlBépüket ' s r ddlgl 
működésüket és kere-ziénv Biámazieu'.-ft  igazoló 
irataikat kü'dj-k b» Király  István  igazgató-
elnök  oimére, Caikizerede,  Wesselényi  utoa 48. 

Eladó  egy vaspénzszekrény.  — Érdeklődni  lehet 
Csíkszereda,  Kossuth  Lijos-utc*28 sz. 1-2 

Szám : 660/1942. mj. 
Hirdetmény. 

Közhizré tesszük, hogy a „Csiki Magán-
javak" tulajdonát képező, s a Csikszentmárton 
község határában a Csobányos völgyén levó 
.Keresztes", „Solyomtár", .Mariska-telep" ée 
.Franciska telep" nevű havasok legeltetési 
jogát C s í k s z e r e d á b a n , a Csiki Magánjavak 
Igazgatóságának hivatalos helyiségében 1942. 
évi májuB hó 4-én délelőtt 9 órától 
knzdödöleg megtartandó nyilvános szóbeli és 
irásbeü versenytárgyaláson az 1942 május hó 
1-töl 1942. december hó l-ig terjedő gazdasági 
évre az ig. tanácsnak 431/1942. mj. és 650/1942. 
mj. számok alatt hozott határozatai alapján 
haszonbérbe adjuk. 

A bérbeadás feltételei  a Csiki Magánjavak 
hivatalában Csíkszeredán tekinthetők mag. 

A havasok a kimutatásban felvett  sorrend-
ben adatnak bérbe és árverezők a kikiáltási ár 
20 százalékát kötelesek készpénzben befizetni. 

Csíkszereda, 1942. évi április 18 án. 
Dr. Qaal Endre 

igazgató. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MŰVEI. 
A nagy székelv  képzőművész  megrázóan küzdel-
mes élete.  — 65 színes  ós mélynyomása képpel.  — 
Ara 5 Pengő.  Megrendelhető  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

Keresek  megvételre  egy jókarban  levó rövid  zon-
gorát.  Cim a Vákár Őrletben  1—2 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár-nyomdában készülnek. 
A Királyi Magyar Természettudományi Tár 

sulat kiadásában megjelent alábbi könyvek, 
a legju'ányosabb áron e l a d ó k lapunk könyv-
nyomdájában, teljesen uj állapotban és pedig 

„A természettudomány legújabb állomása" 
.A nyughatatlan föld", 
„H.ro a petróleumért", 
.A gépmadár", 
„A levegő birodalma", 
.Félmérföldnyire  a tenger színe alatt". 

Vállalatok figyelmébe  I Az alkakmJ^i 
tak nyilvántartásához szükséges 
nyomtatványokbeszerezhetók Vák nr 
könyvkereskedésében. 

Gyámok (gondnokok) figyelmeid! 
Gyámi számadás, 
Haszonbérbeadási jegyzőkönyv, 
Haszonbérleli szerződés, 
Belűsoros gyámi névjegyzék 
A) Törzskönyv 
B) Törzskönyv 

elkészült és beszerezhető 
Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsaebb éa legtartósabb 
kivitelben a lagjutányosabo 
á r a k m á l l o t t eaakóBól a 

V á V á r ü z l e t . Csíkszereda 

•yuatott Vákár Lajaaaó könyvnyomdáiéban, CMksaenda. 

HIRDETÉSEKET 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

A Csiki Lapok kiadóhivatala 




