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Itt a tettek ideje. 
Január 17 k ién a napon megkezdődik a 

Kormányzóné őfőméltósága  által kezdemfny^-
zett gyfij'és  a hadbavonultak hozzátartozóinak 
felaegély  esésére. 

Csikssereda város közönsége ez akció elő 
készítésére széleskörű in'ézkedfmket  tett. — 
Szász Gerő polgármester a': egész város tárea 
dalmának bevonásával megbeszéléseket fo  yia-
toit. L9lkes felszólalások  hangzottak el. Vala-
mennyi annak a meggyőződésének adott han-
got, hogy minden magyar embernek meg ke^l 
hoisa a maga áldozatát. Nem alamizsnálkodás-
ról van szó. A közösségi öntudat mozgoeitásá 
ról, a honvedelem szolgálatában. Nemcsak * 
Don kanyarban küzdő honvédtől vám ik ->ért, 
átd^só kötelessége'. Az i'thonmaradunak iá 
lajtosnak áldozatot hozni. Legkevesebb, amii 

* megtnhetnek az, hogy vagyonuvkal odaáltjanak 
a hadiárra mellé, segítsenek a hadirokkanton. 

A fejlett  közösségnek nem is kell sokat 
magyarásni ezekről a háborús kötelességekről. 
É et halál kQrdalem folyik.  J a j aki ebben a'u' 
marad. Nem ér semmit a vagyon, de még az 
élet sem egy háborút vesztett világbai Ezt a 
háborút meg kell nyerni. Aboz pedig kemény 
lelkQ, messzelátó, minden áldozatra kész ma 
gyarokra van szükség. 

• magyar társadalom áldotatosségának 
beszervesését tökéletesen meg kell o!dani. — 
Sanki nem maradhat ki ebből az önkéntes 
adózásból. Ei a háború máBként megy mint a 
múltkori világháború. 0 : t lehettek hadigazda 
gok. Ez a háború nem ismer ilyent. 

Ezért nyilvánosan bonyolitsnk le ezt a 
szent ügyünköí. Vigyázzunk, hogy mindenki 
helyzete, módja éa tehetsége szerint járuljon 
hozzá a nemzet nagy erőfeszítéséhez.  Ne tör-
ténhessen meg olyan mint a múltban, hogy 
tehetős emberek elbújnak, kitérnek a legele-
mibb áldozatok elól. A társadalomnak legyen 
annyi kényszerítő ereje, hogy Benki meg ne 
mereszelje koldus fillérekkel  elintézni a hábo-
rús áldozataink Begitését. 

Végeredményben egéaien magától értetődő, 
hogy ha a hasa szent ügye az egyiktől végtag 
jait, azemevilágát, testi épségét, egész életet 
követeli, akkor az itthoni kényelemben gyára 
podó vagyon ia megcionkóíható. É j ettől nem 
szabad visszariadni. U óvégre a fegyveres  front-
nak a küzdőkép^sségo, az átütőereje attól füitg, 
hogy mennyire tudjuk megoldani a hőseink 
hátramaradott jaink sorsát. A honvéd mielőtt 
hősi halált hal akarja tudni mi less az övéivel. 

A nemzetnek nagynak kell lenni ezekben 
a napokban. Ha a Föméltóságu Asszony hivó 
szavára megmozdul minden magyar szive, hogy 
odaadja t&mogató segítségét az arra rászoruló 
magyar testvérének, elsősorban azoknak, akik-
nek osaládfentartójuk  hősi halált halt. 

Nem hisszük, hogy akadjon közöttünk olyan, 
aki ne érezné adományának Bulyát. A sok be 
Bzéd helyett tettekre van szükség. Itt az alka 
lom, bogy bebizonyítsuk hazafias  lelkUletOnköt. 
Egy nemzet Orflkéletét  as & dozatokban nagyra 
képes nemzedékek biztosítják. Mutassuk meg, 
hogy méltóak vagyunk arra a hivatásra, amit 
a történelem reánk bízott. 

Adakozzunk jó szivvel. Magunkért, jövőn-
kéri, nemzeti becsületünkért áldozunk. Amit 
adunk vérben, vagy vagyoni értékben bősége 
sen visszafizeti  s í ezen áldozatunkkal megala-
pozott magyar élet. 

• • 
# 

Duiántuli oaerepéldányainkból olvassuk, 
hogy ottan régóta működik a háborús gondo-
zottak rendszeres megsegitese. Egészen kis 
emberük evi 120—200 pengőt ajánlanak meg, 
mint állandó támogatást. 

A dunántuli ezredek már régóta véreznek. 
Minket még ezideig megkimelt a sora az ilyen 
aidozattól is. Allitjuk, hogy meg semmi nehéz-
seget nem ereztünk. Dd gondolnunk kell arra, 
hogy minket sem kerülhet el sokáig a vérrel 
vaio áldozás kötelessége. 

Készüljünk fel  tehát arra, hogy társadal-
munkat méltó módon megszervezzük és a vért-
adó honved családja melle odaállítsuk minden 
vagyonával. 

C&iívarmeoe löipptási bizottsági Éseből. 
Cáikvarmegye kbzigaigataei bizottsága Lasz lo 

Dezső Ur. főispán  elnöklete alatt tartó aa meg jautiar 
havi uiesel. Az elnök röviden üdvözölte a megjelent 
tagokat, majd kerte Ábrabam József  dr. alispánt, hogy 
havi jelentései legye m jg. Aa a>ispan részletesen lamer-
lette, bogy a varmegye köablatonaaga és ctkoiCai alia-
pota az eiiiiilil hónapban toijes=u kielegitő voii. A ke-
reseti viczooyok kieiegitó»k. Muukaneikúii nicca, bar-
mozgalom nem voit. A kozel>aia«i adagokat mindenki 
idejoben es pontosan megkapja. A iiaziellataasal kap-
c-o ato-ioD li.etekes helyen keresi terjesztett e ó, hogy 
a ilsziLdigoi csak 22 szazainkban utaljak ki tengeri 
.lozlbea a tervezett 50 szazalek heiyevt. Iuetekes kóz-
biiataai közegek meg nem döntöttek az ügyben s ezért 
megfelelő  indokolássá! ujabb, kéréat terjesztett elő. 

A tovaboiak során megállapította Ámbraham dr., 
hogy a varmegye zsireiiátasa seriesbeho^alallal ea más 
modon örvendetesen javult. Zsír és zsiruakvaió mellett 
jeientoa mennyiaegü eleiolajai is szerzett a varmegye 
közellátási hivatala. A cukor éa a petróleum teren 
ninci zökkenő. 

VegUl leszöguai az alispáni jelentós, hogy Alcslk 
egyes községeiben a villany vuagitáal bekapcsoltak. 

Járásonként naveilk kl a vasaruelosztást. 
Hozzáazolasok során Mátyás Iitv»n csikkozmási 

bizottsági tag felemlíti,  hogy a szekeiy gazdak nehezen 
ea köiliimenyesen jutnak vasáruhoz. Most télen akarják 
beszerezni raf,  ekevas és más gazdaeagi szempontból 
anoyira (ontoa vasarujukat. A vaaelotziaut csíkszeredai 
kereskedő végzi. Veiemanye szerint jará-oakent leg-
aiabb egy kereskedőt meg kellene bízni a vaselosziás-
sal, mert Így rengeteg időt nyernenex a gazdák. 

Az alíspan nyomban felvilágosítást  ad az ügyben. 
Mjglepet.asel halija a panaszt, mert hozza ilyenirányú 
panasz még nem erkeseti. Semoii akadalya nincB annak, 
hogy mas keresktdó is kapjon vaskiutalást, caak az 
i.ietekes főszoigabirosag  utján meg kell indítani a BZO-
kasos és törvényszerű e jaraBt. Az alispáni hivatal 
pártOiólag jár el ebben az ügyben. 

Az alispáni jelentest azzal a megáliapiláasal teázi 
egyhangúlag tudomásul a bizottság, hogy Csikvarmegye 
közéleimezese minden voaaion messzemenő pontosság-
gal 6s lelkiismeretességgel igyekszik teljesíteni köle-

Qedil József  dr. vármegyei tiszti főorvos  részié' 
tea jelenteB leretóbtn ismerteti, bogy a vármegye 
egészségügyi helyzete kielegitó. J*rvan>os betegsegek 
nem voltak. Az egészségügyi szabályokat a lakósság 
betartotta. Eljarásra alig 1—2 esetDeu került Bor. — 
December ho fulyaman  u természetes szaporulat 196 
volt. A csecsemőhalandóság jelentősen csökkent. 

Egyetlen árverés sem volt adóhatr lék alatt. 
Vitéz Nyergea Gyula péozilgyigazgató általános 

képet nyújtott a mult ev peozügyl helyzetéről. Akóz 
igasgatasl bizottság általanos helyeslése közepette 
örömmel állapította meg, hogy a műit évben az adó 
behajtások eióirássaerüen folytak.  Árverésre egyetlen 
esetben Bem került sor. 

1941. évről közel 700 ezer pengő állami egyenet-
adó balralék maradt a következő évre. Ebhez jött a 
mult évi előírás, amellyel 2 millió 700 ezer pengőre 
emelkedett aa előírás, amiből 1942 december 20-ig 
2 millió 260 ezer P.-t befizetett  a varmegye lakóssana. 

— Ez azt jelleti, — hangoztatja Csikvárinegye 
pénzügylgazgatója, — bopy a csUI szekelyBég tulajdon-
képpen az 1942. évre előirt egyenes állami adók 108 
százalékát fizette  be. 

Forgalmi adókból közel 4 millió 300 ezer pengőt 
vett be Calkvármegyében aa állampénstár. 

Vitéz Bakó Gábor mÜBzaki tanácsos jelentésében 
megállapította, hogy a mult évben 64,000 köbméter 
kavicsot hordtak ki a csíki utakra. A tervbevett útépí-
tési ea útjavítási munkálatokat mindenütt határidőre 
befejezlek.  Jel ;nleg a jövő évi kavicsbordást készítik elő. 

Fa- éa tereahlány hátráltatja 
a nepmilveleal munkát 

Vuez Miklós Gergely tanfelügyelő  bejelentette, 
hogy a tanítok legutóbbi kozgyiiieaukün hitelszövetke-
zetet alakítottak, ame.y rövidesen megkezdi működését. 
A továbbiak során megállapítja a jeientea, hogy Calk-
varmegye tanköteleseinek létszáma 2tí ezer, 27 lakóié-
ban louiánui tanítanak. A rooiannyelvli iskolák mellett 
magyar tagozatok is működnek. 

Igen ssep eredménnyel dolgozik a vármegyei nép-
müveiet). öT ismeretterjesztő előadást tartottak 1207 
előadassai, 35 analfabeta  tanfolyamon  2730 órán át 
adtak eló a tantiok, mig 90 általános közművelődést 
szoigaio tanfolyamon  9040 óráig tanitoltak aa előadok. 
Majdnem uiiuden községben panaszkodnak a nepmüve-
iom, hugy aeoi kapaaa fal.  Ezt a kérddBt valahogy 
rendezni aeil. Egyes helyeken teremhiány la hátraliatja 
a nepmüveló uuakát. Gyergyódttró kozsegben például 
a közseghaza ndgytermot bocsátották a nópmúveles 
readelkczeserc. 

VegUl a tanfelügyelő  megállapítja a jelentésben, 
hogy 4ö kuzsog radio beszerződre segélyt kert a mi-
uteztertói. 

Vaiaazaban Ábrahám József  dr. aliapán leszegezi: 
Uyergyoditroban ezemelyeuen inteakedeti, hogy a ker-
ddStía termei boc^aasak a nepmüveles rendelkezésére. 
Lehetóseg szerint a tűzifa  eiiataarol is gondoskodnak 
a kozsdgeí. Panasz esetén azonnal forduljanak  hoazá, 
mert a magyar közmüvelódea fejlesatese  érdekeben 
mindan lanetói megtesz. 

Bo ar Bala dr. árvaszéki elnök körültekintő, min-
den renzieiel pontosan felölelő  jelentéséből megtudjuk, 
bogy Cdikvarmegye gyámpénziára jelenleg 121.000 
pengői kezel. Oriaai összeg ez, ha tekintetbe vesszük, 
bo^y a megszáiiök kivonulásuk alkalmával az árvák 
ÓSBZOB penaet elvitték. A penziar pontosan teljealti fise-
tesi kötelezetisegeil. A mull hónapban 15 gyermekei 
nyilvánítóit az árvaszék elhagyottnak éa helytzetl el a 
marosvásárhelyi arvahazban. A belügyminiszter 31000 
pangót utait át a csíkszeredai árvaszekhes árvák 
segeiyezeaere. A aegelyek folyósítását  — egyénenkint 
— rövidesen megkezdi a pénztár. 

Ninos elég gazdasági ossléd. 
A gazdasági felűgyelóaeg  jelenteaéból kitűnik, hogy 

aa állatailomany helyzete általában kielégítő. Abrak-
takarmány biany ban as allathizlalás szünetel. Néhol 
azalas takarmányokban is hiányok mutatkoznak. Tenyess-
allatok tartásara tebb gondot kell fordítani  a ezael kap-
csolatosan az apaallatgondozók (hetesét fel  kellene 
emelni. A muukáabelyzet jö. Munkanélküli nincs. A ke-
reseti vidzonyok kielegiióek. Gazdasági cselédben nagy 
hiány mutatkozik. 

Az alispán fdlhivja  a gazdasági felügyelőség 
figyelmet,  bogy mindenről pontos es részletes jelentést 
ker. Helysziueo szerzett tapasztalatai SBerint aa apa-
allatgondozók megelheiese biztosítva van. Mily ás István 
felszolalaaara  az alispán megállapítja, bogy BZ apaáila-
tok takarmány adagjat felemeltek.  Ugyanakkor illetékes 
helyen mindent elkövetnek, hogy a nyomásos gazdál-
kodási rendszert — saját érdekükben — mindenhol 
szüntessék be a gazdák. 

László Dezső dr. főispán  figyelmezteti  Csikvár-
magye étdekeit gazdatarsadalmat, bogy a következő 
gazdaaági esztendőben kataszteri Ívekben feltüntetett 
földek  után kell beszolgáltatni a termést. Az állam — 
egoBzen helyesen — minden megművelésre alkalmas 
területet bevetetnek tekint. Senki sem engedheti meg 
maganak tehát, hogy földjeit  nyomásos rendsse rel 
művelje. 

250 fajkocát  kap a megye. 
Botár vármegyei fóállatorvos  havi jelentése sse-

rint a vármegye állategészségügye kielégítő. Szarvas-
marhában nincs kereslet. A lovak ára emelkedett. — 
Jivasolja, hogy a sertésállomány Bzám- és minőségbeli 
fejlesztése  érdekében már most meg kell tenni a szük-
séges lépéseket. 

Válaszában Ábrahám dr. alispán hangsúlyozza, 
hogy a földmiveléBÜgyl  kormányzat segítségével az 
Állattenyésztő Egyesület a napokban 260 drb mongolica 
származásilag ellenőrzött kocát bozotl a vármegyébe 
szétoszlás végett. Ezzel párhuzamosan az ONCSA Is 
teljesíti eslrányu kötelességét. 

Gál Gároly dr. ügyészségi elnök jelentése szerint 
a vármegye közbiztonsága jó. Feltűnőbb büncselekvé-
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nyak nem vuiink 194'J. î vben 4000 Ugydarabot lklat 
lak az ilgyuozdageu. A megelőző évvel aaemben 70 
szazalskoi omeUedóS' mutat aa Iktató. A mull évben 
1500 vadiratot keaalic-tt es nyújtott ba a törvényszék-
b e a cjikazeredal ügyészség. Bobói 630 árdrágítóé 

Oai József  dr. vármegyei tiszti főügyész  a mull 
évtidu lefoiyitttolt  perekről tett reBzletes jelentést. 

A varmegye eleiét minden voatkoaáaban vissza 
tUkrözö közigazgatást bizottsági illést albizottság! meg-
bejz-l^ek töveitek. 

Maradjunk egységben 
az Erdélyi Part mellett! 

Ssórnyú paida vau a szemeink előtt. Ne felejsük 
el olyan gyorsan. A klaebbsbgl életünkből Jól emleke-
zilak, aogy a roman államhatalmat valósággal meg-
toauasstoxa aa a rekteieu poíltlaaiasl laa, amivel aa 
or^aag mli>d.<a pol&áral b lekergették a pollttaálásba. 
U^asaen tuieluúi tanuk, hegy miképpen nem dolgozod 
senki aabao as orsaagbju. S^nki nem volt a helyen. 
A uolio ott hag>ta az iskoiajat, a tlsalvlseió letette 
a toi.ai, minden ember elköuieate magát aa orsaag 
rengeteg pirtn^iasa kazöit. Ea folyt  aa csatelenaeg. 
Vult vaiasataa, amelyen csak ebben a ml vármegyenk 
uwn toDü uimi harminc párt beiyeate el valaBatasl lis-
tai at. Tdun mint bármibe pártprogram saerlat bolon-
dl.oüjk e.i ícrtőaisa a Itlkcket, de olyan esato en 
utadon, hogy abba beie keilett fu.ladal.  Mjntették aa 
oraaagot es ml laitur, hogy mt iei! a vege... 

M magyar kisaObseg magasan álltunk a lelkileg 
nyom on orsiáj po>iukai poioadjan. Az egységes po 
Untat ma^aiitt i-uak, u miudűn magyart tgy vÖíús 
C;ib«n egyes,>Ó OeBotartáfcU  o.ynn fo  enyl biatositoit 
Bíamun-ra, uug> aoban mibd.n mjgyarnak megLŐt 
a üuo es bizaaudada. 

Lit.Uí, bogy nap-nap után mlképpsn rohBn egy, 
a poiltizaias eek.ditn^egeDeii mejsztdul. nep a veBi-
ieu,. Ei ta Így igaa. olIuz Idő-b.-n, i-mlkor a néma 
erojnt t i t'gjirâjyoan îeii ójjiepoolosi.aai, akker n̂ m 
hj.ü.-.ű piOjfjcnaEkal  a n.-p t megzavarni. Eigtdt.1 
keli, bo^/ uu^tiZ'U t tyujudt^n. A poiitlzaiaat hagy 
jut meg ^a u'i nu icu a^g loja.omkoreben ea ne von 
jut bele aoaa. foúdjriatoi,  hatalomért kbzdó gyttioi-
kod'Sjbe a n pűntei, muri ennél alig Van vesstdel-
mcsebb ut. 

Eicgedstian em'jer mindig van. Nincsen aa a pa-
radicsomi ailapot, amivel mind-snti meg legyen elé-
gedve. Hü nug haboru idjjto. Iiynnkor a legkóonyebb 
„p.*r programot" t.dni. Dj na csiaaijui. M ri nem lehel 
azt kivanci pjj.iüai'.ig nem 6geszen feikeggüit  embe-
rektői, esetiej láröud»lmsktá:. bogy a kbzdjl«mn;k ál-
dóstul ni es-ienne. Bc-il u polilliá'as lefele  csak 
kart Jeleai. Mi ezt igy ist uk es igy tanultuk meg a 
más karán. 

Étert a testvér! sz-rai^ intelmével kérjük a né-
püafcet,  na p itiUá'jon. Maradj in meg n-ugod.an azon 
as áliaFporr.oa. hogy az élvoníib.tn áiló magyi>rok ín-
t>zs4k i>i a aaay doigofrst.  Mi köveijbü őket. mobi-
lunk v-iai'vzii MÜkbeo, magyar lelkűkben. H ojUnk 
ah>v*n, hogy a vezetó b?'ys'"röl nagyobb terai'-teket 
lahí mk At. mlut mi, m xnlr'.e hMko/nspl pol tár éa 
Pitoayára r,-cd-Ireinek :•««»• n f'lkéEzU<tseggel,  amivel 
l!y*o sorsdöntő *dőkb<.-n "Kv séma»» életinek Irány I tá-
sérivA'i'.l^oaótnsk rendelkezni kel!. 

C lkvárm rye metvir-âţK politikailag aa Erdélyi 
P riti.m 'ei v ial'», bogy a Ttegyi-r kormányt tamo 
gátja sz uj Magv^rorrzag meg^'omtssében. 111 nem 
st^runk bsrrq" efcyjiás  körot:. N:d akarunk, mert 
!*m rjiik, hony a po l'lkába kergelelt ember mennyi 
ir QioNv t'l-' p-n bp -vinni hz Ilyen áldatlaani értelmei 
len vr °zeked> sb.->. E^r vo t . ţyaaer végignézni, hogy 
etry poiilkp.l progr mo/inl agyonmuszlagolt nemzet 
mlly î, dcít ieDÜl műik el... 

Es írt hil'gatFunV » józan ész szavára. Minden 
Igyekezetünkkel t̂ nicgaBt-uk a téBtvérl összetsrlOBáa-

» n-Tcseiün. mind c flu  pgységes gondolkoiá'ra 
han^o'ó mnakán tk u'jal: ea ebben a saellemben áll 
lu^k egy emberként »« E<d >iv1 P/trl kormányttámogató 
profr  Timja trel'elt, nmelybő! cru,t>,: Is ki>a)ÜDk egy 
pir pontot: 

Mind M mnjr er.b r arnyl! BT,  emennyit er-
cölc î \riig-,, n mettéért v^pzütt mutkája és a 
magyHr kös'ds^éjért boru>t áldoz Uh jelent. 

Mlv-ei nrinzeti > rkölc, icuckn ós á dozat nélkül 
nlcc-i meţnjull meg a' let, kcvste jUk: 

1. Korscerii szociális PZ'lli-iret az á!lam<>eaeté8 
miodt-r. âţâhan. KözlKaegatásI reridszirünk reformját, 
az öocálu büroTaílzmui feltz  imolását. 

2 A hivatásbeli fale'ósBég  elvének as állami és 
namaeti élet minden pontján való teljes érvényealtését. 

3. Az e(4szságes klviksstAs elvének alkalmazá-
sát R töahlvatalok és tlaztsAgek elnyerésénél és bz ezt 
megbénító nrota^clAs értúayesülés megszüntetéséi. 

4. A közéleti tisztaság érdikébeo mindenre ki-
terjedi logsaigorubb összeférhetal  eEBégl törvényt. 

5 Akarjuk a társadalmi és hivatali élet formál 
nak egyi-z írlisltését, vlafz  ítér^st az egyszerűbb, ősi 
magyar é etformákhoa.  Kis-bbségl soriban megtanul-
tuk elmek éB rangok nélkül egymásban tiaatalnl aa 
embert és a maţysr'. Esért felemeljük  ssavnnkat a 
c'mkórság beteges klnö' psel ellen. 

Biliárd nriggyősőddiUok, fco:y  Mtgyarorsság csak 
akkor eb t srős és fiig«et^n,ha  >liata éa kerasal^uy 
erkölcsl Bl*pjvoi nvugvó, kiegyensúlyozott és egyBé-
ges nenaetl tArsadalmoo épül fel. 

1. A kiegyensúlyozott nemaeli társadalom meg-
valósulásának a! ppfeltétele  a n<>pl és mnnkásosslály 
lntésményes megerósltázs és véd.:me, as élet lehető 

Silgeltól vbsz -zorl ott Iparos- és kor. skediiiWidalom 
f-J!c?z;ése  és a népi rlemnkbli uiácpótlást nyerő ér 
telmlsíg! rétegnek a nesz •Itánsdaiom szolgálatába 
állítása 

2. A nagy magyar család mlndeo egyes tagjának 
el kell Dyrnle aa emberi élet erkölcsi és anyagi fel-
tételeit. Eanek követkralében hathatós családvédelmi 
htéakedéseket szorgalmazunk, bogy a családalapítás-
nak anyagi akudályei ne legyenek. 

8. A n-'.maet jövője szempontjából létkérdssnek 
tftir.tjtlf  a ?yí'tmfkB»f>p"ircdi»  foioinsát,  a mlndepktre 
kiierj dő egeíZn igVidcií m Int-sménye^ m-gss^rveié 

h j>eriD»k>k fe^ceveiésínek  bUtcsilását. 
4 Kiivrtt«ljH* a so'.gyermekeB családok mfgge 

glléeét éa ulónyb^nrészesiteset aa eihelyezkedés, as 
adósás és nevelés terén. 

5 Fontosnak tartjuk a nyngdl] és aggkori blato-
sltns minden fog  clkoaási ágra vaió kiterjesztését s a 
uemzet becsületbeli kötele» gének tekintjük a hadi-
rokkantak ea a munka rokkantainak málló gondozását. 

6 Az állam aioc álls jtoodoskodását olyan Igas-
ságos, méltányos es egysserü adórend'S'rrel kell aiá-
támasatanl, mely c.c trinţos köstehervlaeléseo, kls-
ember-'k védelmén, megfele  ő lélmlnln um biatosltásáD 
épül fel  és különös tekintettel van a sokgyermekes 
családikra. 

7. Aa örökösödési adórendszer reformját  sürget-
jüt. Az örökösödési adónak meg Inkább a gyermekek 
aaámáhos ke l Igaaódala, ttbai minél több gyermeke 
ven aa örökhagyéaak, annál kevesebb örökösödet adót 
ktl> aa Bröközöknek flzelnlök.  SvkgyermekeB és sae-
geny falu-i  latosoknál aa örökösödési sdó eltörlendő; 
a gyermektelen vagy egykés örökhBgtók vngyona vl-
Baoni a mainál snyos<bban megadóatalandó. 

8. Kl'ánjuk aa Igaaságszo'gáltalás meggyorsítá-
sát éa o cióbftatélelfit,  hogy a kisemberek ne saraBsa-
nak el a matuk Igaa^nak érvénytcitése elől ss*rl, 
nert a blróa^gl Illetek meghaladja aovael erejüket. 

Csikmegye villamosítása. 
'Az ip rDgvl n'inisBter megbliotija, aa erd-ikelt 

hatóságok ré>avstelévai mosi tartotta meg a vlliamo 
slto-.t alcslkl községek mHBzaki l-iü'vlí8?á)Btát. Az el-
enóraő muakát O may Zi'táu mlnissttrl osatálytxná-

cos véglete. Az eilenóraésen Cdksaen márton, C-it-
• ozmás, Cdkláisrfalva  éa Cilkiu^nád községekben 
ibr .bftm  JózBef  a l̂ p m ls részt vett. A felülvizsgálat 
ntéu a 8z ik«iyfó!dl  VillamosmUvek R iszvénytár^aBag 
Inverte a hi'ó^ni pogedalvt arra, hogy C>lk usnád 

Cslkkcamáfi,  C îkláz rf-vlv,  CMkc^ekpfaiva,  C<lkBz<nt-
m itton, C l szentiimon es C lkverebes k^as^getb9D 
a V1 'amoeáramBao!niáltatást m»gkecdhdSHP. Két hatom 
bél molva Cdksaen'imre Cslksa«nklráy kézségeket 
Is belekapcsolják. R ménv van arra, hogy körülbelül 
másfé!  hón^p mn va befejeződnek  aa r-plikeaéBflk  Cs k-
bánlf-vlván,  Cslkaseotgyörgyön és CdkmenaBágoa, bogy 
'zeVben a sösaégekb; n 11 im-g'ndu hasson aa áram-
sso^áltxtA^ Tavasszal Cslkcsatisaeg köziéget is be-
kapcsolják nr. ársmkörbe. 

Az első lépés a Székelyföld  villa-
mosításához. 

Eartkntk a kösBégnknek a villamosításával a Bié-
kalyföldl  Vlllamosmüvek Risavénytársaság megtelte sz p1bő lépáBt a Bz'kelyfö.d  egységes villamosításához. 
Ai cmlUaii kőszegek villamosítását tulajdonképpen ?z 
A c-ikl Villamosítási Szoveiket kezdle el. Bat a saö-
vetkezetet n alcslkl székely közbirtokosságok nagy 
anyagi áldosatok válla ásával hoaták lé'r* abbaa b 
tudatban, bozy a sséke'y életet c»k megfelelő,  kor-
aaerü easközökkel lehat a kkánt aalnvonalra emelni. 
Nim üzleti ssámltást kerestek as érdekelt székely va-
gtoaköaöBS^gek, hanem nagy, közös cilkilüzést akar-
tak megvaléBltaal. 

As alcilkl saBvetkeael áramszolgáltatási szerző-
dést kötött az Oitvldékl Villamossági Részvénytársa-
sággal. 

A Tona'épltiSpl munkálatok te jes erővel fo'vtak, 
amikor a Szikéi; fo  dl VillamosmUvek R <Bavénytársa-
"ág megbleást k»po<t a kormánytól aa egéxa Biéknly-
fó  d villamosítására. A hatalmas mua-n ki-r'satühlle-
iéhrg ssUkBiţeP tőiAt na Al .m, aa Erdélyi Ipari Mun-
kBBserveiő Illései, aa Ird^kkörba effl.  meglevő vll:a-
mostpüvek éa magánosok adták össz'. B megbízás ke-
retében a StAkeHfo  di VtlUmosmttvek rt aa ósa fo-
tvomán m'iţiâ^rolts mind sz A'c l̂kl Vlii»raoslláei 
Szövetkeret, irind ns O Uldákl Vlllemosságl R eav^ny-
lérzaság bererdezéseli s a m<-gkerdett épIlktzéBt gyors 
ütemben folytatta  és rétiben be Is f-jeite. 

Étnek az elképzelésekben és gvakorlatban egy-
aránt nagyvonalú munVának aa eredménye, bogy eb-
ben a pillanatban A c<lk hét köaségében ég a villany 
éa rövldsaen ujabb ós ujsbb köaségek bekapcsolására 
kerül sor. 

Az ember alig akart hinni «neminek, Bmlkor az 
a'cslkl kösségekben klgvu'lak a villanyok. A fdlBaab»-
dulás után két éa fól  rpzt-Bdövfl  vllâgossâţ gyu't ^ 
cdkl falvak  egyráBzéhen. A világítás melhitt Igen rö-
vid Időn belül — gazdasági és Ipari g'p^ket haji bi 
áram. Oj. lendületes éa koreaerü ülemet vehet eznléo 
mesógazdaaág és Ipar egyaránt. As aaztaloa gyalugépe 
és a meaőgasda izecsk a vágója egyaránt o'csö hajtó-
erőt kap,.. 

Alcslk ut*n Fslcslk, Gysrgyé, Há-
romszék, Udvarhely... 

A mütatkl folHIvUsgálaton  meiri» eot hatóságok 
képviselői' közösen v c?oríz'ak aa .O thon'-vandágió 
nagytermében. A vacsorán többek közölt megjeleni 
Lásaló D.ibő dr. főispán,  Ábrahám József  dr. alispán, 

ttzáaa Qnő polgár»est -r, vitéz Bakó Otbor műszaki 
tanácsos, Rtkosay luván erdólgazgató, Mirlon Lázaié 
dr. éz Ssathmárl Jizsef  dr. főasolgablrék  éa még so-
kan a járási, köz^gi és kösblrtokoszágl vesstők kBsüJ. 
A Székelyfö'dl  Viüamosmüvek rt. résséről Bsaatka-
reszty BMa báró, a lémság IgasgatósáránBk elnöke, 
vltéa Vatery I<tván miniszteri osztályfőnök,  a végre-
baltóblzottság elnöke, vltéa Bíró litván feltőbáal  tag, 
O tál Alajos dr.. Csípik Lajos dr. országgyűlés! kép-
viselők, aa'áol Szabó M klós gyárígssgató, Pá'l Fereac 
ég Nagy litván Igngntíságl tagok, valamint Wrla B e-
mér és Hint! Qju'a Igazgatók. 

A («íHsólalások norán megalapították a szónokok, 
hogy bs l'l 'tétes kormány éiyzőt mellett as Brdályl 
Pírt v-z»től nagy munkát végeztek a azikelyföidl  vll-
lamoBltás érdekében. Többek köaölt kiemelték Láaár 
gróf  vea'rlgaagató támogató munkásságát. ígérték, 
hogy a S'ékelyföld  vlllsmosltása s aiz<l a sokat ssea-
vedeit lakosság é etszlnvonalának felemelése  érdeké-
ben minden lehafőt  elkövetnek. A ré'zvénytáraaság a 
lehaló legrvortabban bn akarja fejeanl  as alc Ikl mun-
kát, hogy Fecsl^. O^ergvó, Hiromaaék éa Udvarhely 
kerüljön sorra. Mladsn faluba  el akarják vinni a fényt, 
mely Mlődást, jólétet fog  Idővel sngároanl a legkls-
sebb házba Iz. 

Calklázárfslvén  nriadeo házban vil-
lany ég. 

A ssékelyek megerletlék as Idők sssvát. Bokát 
tanu'tak Baját kárukon a mu'tban. Tudlák, hogy min-
den kínálkozó alkalmat kl kell hataná'nl s meg kell 
ragodéi a f-j  őd*a érdekében. B» kell állási a köaös-
aégl munkába, amelynek érdekében még nagy felada-
lokat kell minél előbb és minél lobtan mego'danl. k 
"zékely községek és lakosság viselkedésére Jnllemiő, 
bogy a köaMrtokoaságok mindenhol asonnal vállalták 
a köavllégliáasal járó költségeket, B lakosság pedig 
— padiul C Ikiáaárfalván  — kivétel nélkül beveset-
tette a tiHanyl, Lézárfalván  még a cigányok la vlllany-
vllágltáa mellett vacsoráénak... 

Mu't nyáron a fusiádfürdől  nyaralók több Isben 
pmaeiolták, hogy aa otíarl vlllanyerőmüvek fagázfej-
Inai'ő berendezéseinek füstje  megtölti a völgyet s aa 
Ddü'óket zavarj'. Idegenforgalmi  Biempontból kívánság, 
őt komo'y követelés merült fel,  bogy a réssvénytár-

^aság as erőmlvnket a lehető leggyorzabban helyesae 
át. A r̂ BZvégytársagág vezetősége teljez mértékben 
hey>gnlte a kívánságot ób elhatározta: a nagy gáa-
erőmü megépítéséig a központi fekvésű  Cs<kzs*r»d* 
kornyékén, err̂ v alka'm's helyen épIM fel  átmenetileg 
áramot fejleaatő  és szolgáltató borénd késelt Aa Ide-
vonatkozó tírgyslásak már folynak,  sót befejezés  felé 
kői» e1n?tr. Cslksz redából kilndu'va Ctik vármegye 
vi'lamosltása rohamli'pésben érhet célba, már ameay-
nyire a jelenlegi helyaet engedi. 

Feren  oz O járté* 

Bábaképző intézet létesül Csíkszeredán 
Valamennyien, de kiilönösan azok, kik aa egész-

ségügy terén fejtik  ki tevékenységűket örömmel veas-
Bzük tudomásul, hogy városunkban bábaképző Intései 
lététül. Higr mit jelent es Csíkban, ahol a születések 
>sáma, haia Iitennek, a nebAz háborús viszonyok kO-
aött is saépan emelkedik, nem kell bővebben magya-
ráani. Hiny^or előfordul  aa, bogy bába nélkül vagy 
hotaá nem érló kontárok siralmas segítségével kell 
megszülje as aa anya mlrdannylnnk drága kincsét. Ml 
ennek a követkeimtoye? L'gtöbbesör olyan znlyoz 
bsjok az anyánál, miről rajta kívül senki Bem vess 
tudomást. Sségyénll illetékeseknek elmondani s ha 
m«e is tudtuk, már késő van legtöbbssBr a segítségre. 
Viseli tehát szent hivatásának olyan kővetkesményelt, 
amlka»k n^m szabadna előfordulnia.  Bok bajt meg 
tudnánk eiőinl, ha szakképzett és blvalásnk magasla-
tán álló bábák látnát el eaen munkakört. Nagyon 
megkönnyítené azon rátermett székely leányok he'.y-
zetét, klz hivatásból erre a pályára akarnak lépni a 
báhnképső Intézetnek Csíkban való clhalyeatae. Meg-
győződésünk, hogy a csíki eaék*ly leányok jól be fog-
nak válni a a j^lentkerók száma kielégítő |e«p. C-lkl 
anyák leányai, 6—8—10 gvermekes c<«lédból valók, 
kik már hazulról Ismeri ţ a gvrmekáldáa sa^p, de 
gondl^rhea kö^ftketmiinvel',  hogyne tudnának annak 
aa anyunak sngi aégére lenni, kinek fajtájából  ók la 
valók. D) meg vagyunk győződve, hogy nemcsak Ctik-
ban, hanem bárhol a magvar fö  dön derekasan meg 
fogják  állni helyüket s mli)d«n tudásukkal és Igveke-
aetükkel ason lésének, hogy elősegítsék magyar fajtá-
jak gyarapítását Bde fotlák  nevelni nemcsak a cslkl 
asasonyokba, mart ők mér tudják, de minden magyar 
assaonyba, hogy sok gyermekei a világra bosnl és 
felnevetni  nemcsak büsskeség, de dicsőség Is. 

Sígltsük hozzá őket, könnyítsük meg helyzetüket 
azzal, hogy a bábaképző Cslksseredában való elhe'ya 
sésével minél többen tudjanak klképaóat n y » r n | 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vasaoyagbereadaiéaét lagmagaaabban viai. 

iolom oaak nagyban 

BIBO ANDBAS 
Balatonaaent|tyOi|̂  

Dughagyma megérkezett. 
OAK  aJial rigiiiatt árban beszerezhető, mig a 
kéltlat  tart,  AgrofarraST  ail, Maroiráiirbelj 
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Történelmi bölcselkedés. 
Irta: Máthé  Tőréit  Oru'a. 

L-jbel, hojy alábbi gondolataim n n. klaseaikns 
humanistáink okorl, léhát ldejétmu't világnésete mobo>, 
omladozó falaiba  ütközik 1 

S'bajl Míg kell történnie I 
Mi már nem a holt ógörög éa órómal, ban»m a 

magyar aamseil világnézet öncélú. szent önaéaD, lán-
goló önlndatn, egyedül terméssetes talepeaisn állónk I 

Ba a vllágnéielBnk a hóal eaaményen alapul éa 
n-)m aa elméleti, ókori humsniamuson I 

örök harctér-hsaénkban többé nem engedhetünk 
meg magunknak aaelleml fényüséat.  A te'jis, tökéletes, 
totállá harcok, háborúk, világégés vad, vulkánikus, ka-
tonai kersaakábanl 

Bppen ea okból nem táboroahatuak tovább ele-
fántcsoatierayalnkbaa  és bódító fDggökertelnkben  I 

Hídi erkölcseinket, háborua erényeinket a leg-
magasabb fokig  kell fejlesstenünk,  lökéletealtenBnk 1 
Spártai keméayaéglgl A legkeményebb katonai tulaj-
donaágokat kell meghonosítaniuk I 

Ne caodákban, hanem kegyetlen történelmi té-
nyekben és aa aaokkal d o l n l tudó erőnkben blgyjünk I 

Legfőbb  férfi  assmény képünk, legelső nemsetl esz-
ményünk a katona, a honvéd legyen! 

A nemaetneveléa legjelentősebb, legfontoaabb 
réssé a jsllemnevelós, vagyis Igasl, tetőiól-talplg fér-
fi  véne velés. 

Mindenekelőtt egéss nemsetünk harccs ssellemé-
oek a legfelsőbb  fokra  való fejlesstéséért  küldjünk I 
Ea mindennél, de mindennél, még a nagyon-nagyon 
tiszteletreméltó tudománynál Is elóhbrevaló, fölötte  álló, 
meri a tudomány csak Igen előkelő segédesskös a ném-
áét egyetemen életharcában I 

Aa, hegy hós vagy gyáva vagyok-s, sokkal fon-
tosabb, mintsem hogy ógörög és órómal műveltségem 
van-e és hogy jártas vagyok-e a ho't görög és latin 
nyelvben. 

Mttve'ódésl politikánkban legyünk megkövestdet-
ten, museállssn maradlak és gyakorlatlanok. 

Nincs felülmúlhatatlan  tuliursl 
Aa egyetemes embt rí művelődés IB fo'yIonos  vál-

toiás éa növekedéB törvényének van alávetve I 
Bohse feledjük,  hogy nyugati ÓB keleti elkényel-

meskedésünk, mtlyre, sajnos, oly igen-igen hajlamosak 
vagyunk, már aanylssnr rut romlásba lassította bős 
katonanemnetünkei I Mert elkényelmeskedésünkkel, el-
lustulásunkkal a magyar nemset honvédelmi, bard f  ra-
ját, lelki és erkö'c^l Izomzatát csökkentjük I Esnek 
borsssató, Isaonvu. végaetes. halálos a következménye I 
Mobl, M íhács, Trianon stb I As még nem halálos bibe, 
ha hlánjoi a tudományunk, csak sohse legyünk hit-
ványak. gyávák I 

Csak hősök legyünk I 
Örök életünk ssent forrása  sohasem a tudomány, 

hanem mindenkor a hősiesség a legmagasabb fokon! 
L'gyünk mindig jeilemasllárdak éa vaaakaratnak, ak 
kor halhatatlanok leeaünk I 

Akaratgyenge, Jellamnyomorék, caussó-mássó, 
megaléaVodó, megalkuvó, hitvány, gyáva nemaeteket 
elpusstltja aa Iiten a történelem riva'dáján, klüal aaent 
beatjük paradlcsomkert|éből éB máaok, Idegen nemae-
tek ssolgáléivá tesal! Blvéaa függetlenségük,  önálló-
ságuk, Baabadságuk! 

A tudomány meginoghat I A hősiesség féifliBan, 
hiven harcol mindhalálig I 

A laboratórium és a lombik, a csatatér és a vé-
res fegyver  köaött ég és föld  a különbségi 

A tudomány Igen gyakran nemsetkösl I 
A férfiul  hóulesség mindig nemsetl I 
A bő iaasóg a legmagasabbrendO, legessménylbb, 

legönsellenebb, erkö'csl-lelkl emberség I 
Nemsetünk legértékesebb és legssentebb tagja, 

legdrátább kincse: a hőa éa aa édesanya, aki a hősi 
ssültel 

Ea as Idegen rabigákból felasabadult:  uj magyar 
hősi vi ágnéset 1 

M'xdast sientül hlss'in. val'om éa hirdetem 1 

Amennyiben kérelmeaó a megánvágáal engedély 
elnyerése Iránti kérelmében aa Igenv elbírálásához 
ssükséges vnlamsnnyl tdat nincsen felsorolva,  illetve 
aa adatokat hitelesen nem Iguolta, a kérelmet nem 
vessem fljy  elembe. 

A kérelmek fellerjeestésénól  az alábbi körülmé-
nyekre le»y»n figyelemmel:  magánfogvaaatáa  céljára 
— H l 600/1942. K. M. ss. rendelet 2 fi.  1. bekezdésé-
nek e) pontja értelmében bérblslalásl ssersódéBsel le-
kötött sertések kivételével — csak Baját hlslalásu ser 
lést ssabad levágni. Saját blzlatásn sertésnek ast kell 
tekinteni, amelyet a blzla'ó háztartása és gazdasága 
ssükségletére a levágás előtt 60 napon át maga blslal. 

A saját hla>alásu sertésekre nésve magánfogyaes-
táannk kell tekinteni n tan- és nevelőlotfzMek,  fog-
básak, kórhásak, gyógyintézetek, ssegény- és menhá-
zak, valamint a külső cselédek és munkások ellátását. 

Hástartásl ssükségletra saját hlslalásu sertések-
ből a hástartáabos tartósé minden négy ssemély után 
egy-egy sertés vágására lehet engedélyt adni, Hi a 
hás arlásboz tartosók ssáma néggyel maradék nelkBl 
nem osztható, aa Igy fennmaradó  aaemélyek résaére 
további egy saját hlslalásu sertés vágására adható en-
gedély, ha kérelmenó hástartáBáhes négynél kevesebb 
ssemély tarioslk. A bennkosstos hástartásl és gasda. 
sági alkalmasottak (cselédet) a levágható sertések 
ssemponljából a családtagokkal esnek egy tekintet alá 

A bus'psros magánfogyasstásra  még Bnját blala-
láau aertéseket sem vághat le és igy Ilyenek réBsére 
magánváfAsl  engedély nem adható. 

A vendéglősök, korcsmárosok síb. magánháztar-
tásuk réaaére a CBtlédtagok ssámának flryu'emb  véte-
lével saját hlslaiáeu sertésekre kaphatnak vágási en 
gedéíyt. A vendéglói szükségletre azonbm csak a 
község (v'roF) r«asére megálUpiiott vágási keret ter-
hére vághatnak sertéBt. 

A 2760/1941. M. E. ssáma rendelet 7. § a értel-
mébrn a 100 kgr. élősúlyt el nem író aslraertéai éa 
80 kgr. éiósu'yt el nem érő hu*aerléat levágni lüoa 
Vágási enged ilyt te bét c-ak ennél magaaabh aulyu 
sertésekre lehet kl<>dnl. 

nál aa embernek, ha aa egóes világot Is megnyeri, de 
lelkének kárát valtjai" Mert szeretjük a magyar em-
bert és a magyar értékeket, .eaérljJésui elvei sserlat 
építjük a ssebb magyar Jövőt Akarni a magyar lelki-
egységet a bitéletben, .keressétek elóssör ss Iitea or-
stégét" a magyar gazdasági él életben, egéeaaégvéde-
lemben éa a magyar aaórakeaáaban (sslnhás, film, 
rádió stb.) 

2. Dolgossál kl egy.lgiiperces. páros vitát orról 
tételről: „Migengedbeió és.lndokolt-e a magyar ka-

tolikus lfjusagban  a katolikus öntudat?" Pályadíj: Men-
réalal lelkigyakorlat költségeinek ̂ fedezése  és a Ms-
ayar Kul'ura félévi  előfisetése  vagy egy értékes könyv. 
Váalat: Voltaképpen a kérdést feltenni  sem ssabad, 
mert a katolikus öntudat lényegemhes tartozik. Ds 
mert blaooyos körülmények köaött bűnnek tartják, ha 
az ember öntudatuB és est aa öntudatot külaóleg la 
megvallja, sajaos, Ilyen kérdéseket Is kell feltennünk. 
A katollkui értékek tudata a múltban és jelenben 
büsske öntudattal kell, hogy eltöltsön és ennek as ön-
tudatnak meg kell nyilvánulnia olvasmányomban, be-
ssédemben még akkor ls, ha es sokaknak nem tetsslk I 

Oondolkoaaatok ezekről a pályatótelekről. Van 
Idő. Beküldési határidő február  20. 

Kellemea további vakációt kíván hittanárod: 
Caiksaereds, 1943. I. 9. Székely  László 

F e j 
és derékfájás,  émelygés, aranyér, 
tisztátalan teinl gyakran csak 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor . 
is segit - ^ I ^ A ^ V A 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkaaereda, Oyergyósaentmlklós, Z lah. 

LEáNYINTEZETE: Sil'ágyaom'yM T ikarékpénatár rt. 

Csikvármegye főispánjának 
rendelete a sertésvágásokról. 
A magánfogyasstás  céljára történő serlósvágások 

engedélv«s*»én»k ujabb ssabályoaása tárgyában ki-
adott 118 780/1942. K. M. ss. rendelet értelmében 
(megjelent Budapesti Köslöny 1942 december 16-án 
286 ss.) nsoknak a hls'a'óknak, akik egyaaerre leg-
alább 6 sertést hialalnak, a Jövőben a sertéseiknek 
magánfogyasztás  (gazdasági ssBkséglet) céljára történő 
levágásáhos aa engedélyt a főispáni  blvntal adla meg. 

B rendelet terméssetesen nem érinti a 2760/1941. 
M. B ss. rendelet 12. § a 4-tk bekesdésének rendel 
keaeeelt ós Így a sertésvágási engedélyt Bsokaak i 
hlslalókaak, akik egyessrre hatnál kevesebb sertést 
hlslalnak, továbbra la a kösségl e ó JáróságoV, polgár 
mesterek adják meg as engedélyt. 

Ezzel kapcsolatban Dr. Lássló D<ssó főispán 
mlat kormáayblstos, a kövelkeióiel readeite el: 

Ások a hlslalók, akik egysserre legalibb hat 
sertést hlslalnak, a jövőbea a sertésvágási engedély 
kiadása iránti kórelmeket hivatalomnak kötelesek be-
nyújtani. 

Kérelmesóaek a hástartásl és gasdaságl sattk 
aéglete elblrálásáhos ssükséges sdatokat (hásiartásá-
hoa tartosók ssáma, sserzódóses munkásainak ssáma 
stb) a ktaógl elójárósággal, polgármesterrel Igaiol-
tatal kell. 

Kisgazdáknak,  kiskereskedők-
nek, iparosoknak  és háztulaj-
donosoknak  tíz  félévi  egyenlő 
részletben  leendő  viaazaSte-
tésre,  a Magyar  Nemzeti  Bank 
mindenkori  kamatlábán  felöl 
26'lokal  magasabb, jelenleg 
ff'/i'/o  iramat mellett  yáihílrAl-
oső'ökmt  folyiait. 

BETETEKBT legelőnyösebb  kamatoaásra elfogad. 

«TUTALASOKAT aa oraaág bármely plscára eszközöl. 

Szövetkezeti hirek. 
Mint lapunk, legutóbbi saámában Jelentük, vára-

Bunk polgármestere a^vm, gasdaságl felügyelőséggel 
éB a Ssövetség cílkmegyei, kirendeltségével karöltve 
moagalmat Indított egy Cilksseredán felállítandó  tej-
ssövetkeset létrehosására. 

A felhívásnak  iceg ls volt as eredménye, emennyl-
ben a azarvezés a befejezéshes  közeledik. 

Ai alakuló közgyüléBt 1943 január 24-én vasár-
DBp deleiéit 10 órakor tartják a cslksssredai Gazda-
sági Szövetkezet tanácstermében. (Apbfl  ut 68.) 

Targyaorozat: 
1. Jegyzőkönyvvezető és 2 hitelesítő kijelölése. 
2. A Bsövetkeset megalakulásának kimondása és 

»s alapszabályok elfogadása. 
3. Igasgatáaágl éa felügyelóbiaottaágl  tagak meg-

válaastása. 
4. A megalakult ssövetkesetnek. 12160/1941. M. 

B. BS. rendelet alapján működő .Ssövetseg" Gasda-
ságl és HiielBsövetkesetsk Központjába való belépés-
nek kimondása. 

6. Indítványok. 
As alakuló közgyűlésen mindenkit sslvosen lá-

tunk és ezúton 1B meghívunk. felhívást  aláírók név-
Bserlntl meghívót ls kapnak. 

Mint lapunk aártakor értesülünk ugyancsak Január 
hó 24 én vasárnap tarja alakuló kösgyülését a cslk-
msgyel tanítók .Uj honfoglalás"  Hltelssövetkesete. 

As alakuló kösgyüláB délután 3 órakor less n 
Székelyföldi  tanítók papír- könyv- és tansaersaövelke-
zetének Irodahelyiségében. Tárgysorosat ugyanaa, mist 
a délelőtt alakúié aaövetkeaetnek. M ndkét alakuláaoa 
a Saövelafgst  a Kirendeltség veaetója Cslkl Mihály 
fogja  képviselni. 

Lapunk legköselebbl ssámában mindkét .'alakulás-
réssidtes beszámolót köslünk. rói 

O a t k i d i í k . 
V.káotót levél. 

Kongregáoiós  pályatételek. 
Bizonyára már olvastsd Te Is a Jövő Frontja két 

utóbbi ssámát, amelyben két CBlksstredal diák vitte a 
kongregáclós pályád Jat: a ralspályásatot a kicsi Kas-
sa?, .A ctaládnentéB" c pályatételt pedig Bsabó Miki 
ny»rte meg. Amint olvastad a sseredal diákok nevelt 

Jövő FronMában, blsonyára felébredt  a vágy B»n°d 
Is pályázni. Kü'önös«n alkalmas es a hosszú vakáció 
arra, hogy gondolataidat össsaasedj'd és alkalmas for-
mában kössé legyed. Bsért esalkalommal felhívom 
figyelmedet  két pályatételre, ami a legutóbbi Jlvó 
Frontjában Jelent meg. Ssórakosávod mellett ülj neki 
és do'gosd kl est a két pá'yatételt a. meglásd, milyen 
hxssnosnak tűnik fel  majd a vakáció, ha nevedet ott 
látod a nyertesek köaött. A vakációnak egy maradandó 
emléke less ssámodra es a pályásat. Meglásd, milyen 
bü«ske Őröm fngja  eltöltrnl lelkedet, ba nevedet a va 
káclóban aa ólombetűk örökítik meg. 

A két pályáiétól, amelynek vóslatát ls sdom, a 
követkeső: 

1. Késsits ünnepélyes dlákgyülésre 10—16 percss 
bessódet a következő tételről: .Jésus elvei sserlnt 
építsük magunkban és körülöttünk a magyar Jövőt 1" 
Pályadíj: Manréaal lelklgvaknrlat költségeinek fede-
•*se és 2 értékes könyv. Vánlat: Jásui elvei: .Arról 
Ismernek meg as emberek, hogy tanítványaim vagytok, 
ba sseretettel vagytok egymással szemben I1 ,Mlt hau-

Allandó napközi otthon nyilt 
Osikszeredán a Il-ik száma 

(zsögödi) óvoda mellett. 
A megnyitás ünnepélyes formák  kösött ssjlott le 

folyó  hó 11 én. A napíöslotthon an Orsságos Nép éa 
Családvédelmi Alap anyagi támngaláaával ós as Or-
sságOB Ejészaégvédalml Szövetség Cslksseredai Fiók-
ssövstség vazetése mellett Indult meg. A megnyitáson 
jelen volt Dr. Ábrahám Jós^efné  mint az Bgésssófvó-
delmi Ssövetség Napkösl Oilhon Blsottságának dlss-
nlnökn és Dr. Nagy Andrásné mint ügyvesetó elnöke, 
Dr. Geday Jóssef  vármegyei klr. tlsstlfőotvoB,  Szász 
G^ró polgármester és as Egészségvédelmi Szövetség 
Igen sok női tagja. 

Dr. Billó János kir. tlssllorvos megnyitó benső-
dében kössönetet mondott a város veaetősógének éa 
rajta keresstül as Orsságos Nép és Családvédelmi Alap 
veaetősógének, hogy bistoaltotta a napköslottbon anyagi 
feltételeit,  továbbá a Cslksssredai Bgéssségvódelml 
Saövetség nő tagjainak, hogy magukra vállalták a nap-
töslotlhon vezetését. I «mertette a napkösiotthonok Je-
lentő légét. Mindig nagy volt a Jelentóaége, de mn, a 
háború köaepstte még fokoaottabb.  Egy-egy napkBal-
otthon n társadalom öaaaefogásának  ós egymásrautalt-
ságának a szimbóluma. A helyesen vesetett nspkösl-
otthon hivatott arra, bogy a háború éa aa élelmeséil 
nthésaégek okosta károsodásokat a fejlődő  gyerme-
keknél klküssöbölje és esáltal megakadáíyossa az úgy-
nevezett háborús generáció kifejlődését. 

As ünnepség Siáas Guó polgármester sáréesa-
valval ért véget, még a megjelent vendégek soküg 
gyönyörködlek a kis apróságok mohi étvágyában. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetés. A csttsa»edal m. klr. rendőr-

aégen Farkas Pál m. klr rendőrkapitányt n belügy 
mloliiter valóságos rendőrtanScsossá neveste kl. 

— Kineveses. Albert István C-lksiereda vá-
ros volt ssamvevAsr'gl fóaökat  január 1-tő Bepslssent-
györgy varos siimvevó*egl főaötevé  kineveztek. 

— Clmadomanyoaaa. A Kormányáé Ur dr. 
Gur^ J<«-f  piasj^yl uicá'nak a penattgyl lanacsosi, 
Tairy J >oos ea Biirtovlcs K»roy aliampenatári laná 
esosoknak aa ailampenstan lóianacsosl címet es J ille-
get adományozta. 

— A Kormányzó Ur Dobos Ferencz dr-nak tan-
bgyt fótantcao-l  ea fógtmcáz.uml  Igazgatói elmet ado-
manyosoit. 

— ORVOSI  HÍR.  Dr. Berkovioa  Józaef  orvos 
hazaérkezett  ea rendeieaeit megkezdte. 

— Eiőiepteteaek. Temesvári István aaemleszt 
jannár ho 1-oVoi fonsemiassse  neveztek kl. Tomeaváii 
fójaemiess  a he.yi pénzügyőrség egyik Igen tehetsé-
ges kepzolt tagja, pdtdaacpe a hivatását leiekksl be-
toitó tieiivIsH.onei.. ü.óúpiaietc h z sok sai<ret;c<et 
kivabouk. U.jdüCdak Laeaó J,«scf  szem.észt fő-
ssomieasae, Sándor fővigyaaoi  tzamldssaa, Tamás 
Jmos es C.iaicr Inre I. o. vtgyaaoaal fóvigyatókka. 
M,i>on,Gyi>rgy, Mjioar Dined, P^pp Ferenc, Kadar 
Zj.tan, H OJOU M na y, Kurncs Sáadvr II. o. vlgyasokat 
1. o. vigyjsOika neVfi.e  kl Csiamegye pentűgyigaa-
gatOja. 

— Janu t r 26-en megnyílik a Csikaomlyoi 
Kaiaka Szakoly LeanynepfAiszola.  Stina neu 
<1>-.J».I»1I orŰ3».l/Jíd inU.ai-ueK a eBji^ly leSnyifjU 
n*4 es a sau ó< hót J jen K na^a n -pfőiakolak  tran>, 
ojcyii mjiodjsdt a között. minisztérium ls ecnvir* 
Idj.g.ii»! torija, ho<y maxudlk tanerő» is 0;Vjí kl 
Oda. Ujvaihjiy ea M rjioZ;k tt-anyai is kurik felve-
ts.uaei iî»p n^p u><ui. Jneoicezás kcsvatien »ai"0ft-
bua. KÓíb.jö ucjji^oirs ueizui Bxtki 8- johrti. R BS 
• e>oo kujaaustatoi mit dea jir'oiStiő tap So« syr-
m ic i c'iaihűiia leányai tanú maayl öattOLd jat Ccaitdi 
biaonyitvaunyaí k-iDcintk. 

— Tobb nyugodtiagot es fegyelmet.  A há-
borúi t>raaU îom lu taa sarr-taeib. É dekt-a modo» 
reaAat aa etet mind-n mi-gcylaUozaebra. K'i ÖjCSeD 
etz kenjen' IugJ< fel.  a koifogy^aaiasBal  ktpcoiaioi 
kur.a otaioiai. Nsm Igen atar hinni Bbbaa, huny 
naboiua ne yautbon a aozfo«yaszlaai  csak kozpoou 
IriayitabBat lenét eredtneryeeen lebonyolítani, M=ri 
n în akar ebben hinni, tppm csert d -geskedlk, salve-
Ben haiígai a euaogadoir». É are sem v^szl es minden 
poigaroao valóaagus gybjió inaUa f.  jód.k kl. Bjjik 
n»p ssiri, a maaik nap doaanyt tártaié»oi ó-< mini a 
huícjog, u^y hordja iduj-tba a fa.di  javukat. Nsm «lá-
bad eai ilyen fegyj.maset.ea  leiekkel elinalni. Bianl 
kei. aDbin, hogy a oaooru< tars.<da:omnak aa euaia 
sárol goadoskodik as a aöapoail Irányítás, amelynek 
a munaajatoi vdgrtedmenybm as egéri kUsdeiem 
vönső horaa fdgg  Bs< a muosat nekünk ls támogatni 
keil. N.m aaabad apró pataaaykodásokkaal vetzilyez-
teml a vegsó gyóaeiem ügyéi. 

— Halyreigaaltas. Keresatea Z illán gyargyó-
alíaivl IkkOJ aonaz »OEi-""-r-) kerl lapunkat, hogy a 
besasl saorat 0 lariövet 1942 i-.u^usziu 24 eo ó maez.a 
meg es tUais kl arra a magyar nemaeti lobogó', nem 
p-pig R iiocii Bjia. Egyébként aa Ugy tlsztáaásar^ 
vlasgaiatoi kert. 

— Elhelyeztek N-mea István törv. jagyafit. 
Dr. N m.s Ii vaai, a csi:ssarrdal kir. tórvenyaaek 
j-*yaoj ii berendelek a mlni-alerelnokB g klBObbaegl 
osz%aiyara. Eţy r jcdklvUl Baorgalmas mankást vesal> 
a csui kóaaassgi ciel. Dr. N^mra leiekkel dolgozó 
magyar. Fdk^baoitsaggei es egfba  stivAvei j i! látja a 
magyar ju.óauk m cd;n sorskerdesél. K-veaet besaéi, 
annal többet do'gozu. Namciak hivatali helyén. Aaon 
tűi ott áll mindaa oiyan sooijalom mellett, ameiy né-
pünk Jiivójst szolgálja. Nftgy  veszteség as e halyeaése 
es óaainteo Bijnájuk távozását ebből a vármegyéből, 
ahol oi> an keves azokoak a saáma, akiket a« I ten 
megiidoit a magyar ele'.saemlelet okossagával. Érieket 
magyar munkás k&pta mtg msltó h.-lyet a minlsaier-
einocs-gen. 

— Minden kedden asta köamOvelddéal 
elfladaat  tartanak. A oep aiív iláil aao galatunk a 
hemak mtndea ktdJ estéj-in 8 órakor kösmBvelóléBl 
előadást tart a városházi latf.c  itormében. Több ízben 
fljyelm^atettttk  koaonsegHnket ez-ikre a haszi oi alkal-
makra. Ndmcsak azért kellene hetenként találkozni, hogy 
haaznosac elsaórasoszuok, dn «Bért ls, hogy egésaen 
el ne vaduljunk egymaBtói. Silveekedjék arra gondolri, 
hogy voltaképpen B?mmlf*le  olyan mozgalom nincsen 
köaóttttnk, amaly tár*»d*lmilag besaehoa es együttes 
gondolkosásra nevel Ciak vaduuak és egymástól el-
távOiOdunk, mert hiá lyozaak az Bsssehangolá-uak 
alkalmai. Eaert teklaistlnk több figyelemmel  esekre a 
a népművelési elóadásüoroaatokra ás legalább heten-
ként egyszer mozdn'junk ki baaulról, beaaélgeaBBk 
meg bajainkat, örömeinket, mert enélkBl örökra Ide-
genek maradnak egymás azémkra. Ezen a helyen Is 
hivatkozunk n klzebbzégl Időkre. Akkor tudtuk művelni 
a köaöBBegl léleknevelssaek eseket a nagyszerB talál-
kozásait. Siha nem kerBlhetlnk olyan ragyogó körBI 
m-nyek koaé, hogy elhanvago jnk a magyart-magyarral 
testvtri saeretetre neve.ó munkát. 

— Korona mindazokat a bajtársakat, akik mint 
nemsatóroa 1940 sztptember 8 én (fasárn«p)  a m<-g-
b zo.t B r he O aa veietéae alatt a romén tanonciskola 
fe  szerelésének elmtnekltésénél résatvettek, a legsBr-
gósebben össaelráa végett jelentkezzenek Bsrtha Oiaa 
lodrásamsstenél, Cslkaaareda, Apafi  utca 7. 

— PBLBIVAS  LAPUNK  ELÓPIZBTÓ1HBZ. 
A ,0»iki Lapok* kiadóhivatala  tíeitelettel  kiri  aa 
olvasóit, hogy az eliűzetiai  dijakat  a legrövidebb 
idío  belül  rendezni  aaireakedjenek,  nehogy a lap 
küldiiéi  beazüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az elS&tetéaekbil  él. A mai nebéz riasonyok  között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintleviaégeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  eliamerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujaég-
betű  szolgálatéban,  fogadják  megértéaael  jelen fel-
hívásunkat  éa támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSÍKI  LAPOK' 
azerk.  éa kiadóhivatala 

— Moalhlrek. .Csókolj meg* c. film  január 
20 án este 7 ora 16 páckor; január 21-én dá'u**n fél 
6 es esia 7 óra 16 perckor. , ó segváltaa"jannár22-4n, 
penteken de'után fel  6 «s es»- 7 tra 16 p rckor; 28 » a 
dé'után fei  6 es este 7 óra 16 perctor 24 "n deiutáo 
fel  8, fal  6 «-B est» 7 Ara 16 p-rckor. 26 én dé'u án 
fel  6 és este 7 Ara 16 p 'ckor; 26 án d* után fai  6 es 
»sle 7 éra 16 perctor. „öjagysaga titkárja" 27 én este 
7 óra 16 p-retor; 28 aa dslután fal  6 és este 7 'ra 
16 perc>or Kjíetketó mBsor: .Ellopott titok", „Éj-
fe  ra kld-riii". 

— Halálosáé Id. cjeroátonl Vet'gb Siednmé 
szül. Oal ViS'-oria 66 eveg korábsn folyó  bó 10 -n 
véra'.ianul megbaü. Folyó hó 14 én helyezték örök 
n>unalomra nagy réíivét. melleit. 

— Scekelyne Bolymos Boa felolvas'*»  a 
radioban K dd-D, j.nu*r 19 én EST» 20 ór» 30 -or 
Hudap a- II ea Katn-t hallan.hos>on a Z'.ud óhó B«e-
<eiyn« 8 l ymos B-a lapunk munkatársa ,A régi Er 
d'ly I0'f0rg*ió  n-zyashionyii" címmel rádióelőadás! 
art «aj t felolvasásában,  amelyre f-  hUjak olvasóink 

fiyy-lmet. 
— Cslksaeredat a! 'ami polgári leanyiskola 

h 'rai A? l<oZ<-,'.iÍ9»g közli bo<y >-z e ó<tdáaof  a regi 
<lópi>nt9ik megfeteló-u,  j vu* r b(25 n k'zdfldaek. 
A nennlitéi azonban c<ak k-söbb ryillk meg. 

— Mentőállomás Csíkszeredában. Cslksie-
reda m°g.nt v«rosb->n men'ótllomás letesBI'. A men*ó-
aüom -s a reodór^g tösvett' n < som<iédn<>gáb n álierd^ 
sao gáiatot tar. A ki>a(insrg ficylmel  f  hl lu", hogy 
bármilyen r.ser-nciétlet,B«g es<>!én azonnal fordu  jon s 
mentőállomás fia»  gáietáhoa. A város nzs-l az u| In-
tézm-nnytvi Is a f  j óJ s kfp't  truta'ja. Ctik^z -rs-da 
egynbkini minden báheru^ nnh«a*é£ ^s m' gszorHAe 
dacára egy te » i -g ŝebh jívő e őtt ál'ó varotoknak. 
A via a i ' t f  s u'áa ko»pinil helyteiénél fogva  arra 
nlvi ott sz a varos, hogv a Biékelvföld  gaid-> á?i <̂s 
kultura ls «leiének csoirlpotjavá fejlődj  ic. Trk 'pr -
<fll  nésnl ég önként adódik Cslksaer-dánnk )ö<-őbeli 
' i t p«. Eioei magfelelően  a város as utóbbi Időben 
egeii4u uj kiírót kezd ölteni és a kormány la meg-
értő szeretettel lgynkagík e'őaegltLnl és Nlkégdtenl 
városunkat uj hivatására. 

— Halálos kimenetelű gáaoláa Domokoson 
Kosia 8 ÓCB Domo,os cilksa^ntdoinokosl 'aaés, negy 
gyemé'-- o. ciuirttas szorgalmas ^pja. vss^ri»p szBrkb-
<»<tnn C^kszenttamásról kerékpáron hizaf  >IA l<r'ott 
Otthonától alig 2 km-re egv szén küanledett feléje, 
am .iyen es< nttamsp' legények voMak. Vadul hf  j ották 
a lo«akut g Ittas kedvükb n énekeltek. Annyira elra-
gadtatták magukat, hngv nem figyeltek  a w m b e r j ^ ó 
kerékpáros em''"'r -, aki saahá yaaerB'n hajtott a neki 
mrntek. Síóc» Damnkost elgátolták s nemhogy m g-
álltak vo na, hogy felvegyek  g eaoanal orvo>hoi vi-
gyék, lelfci'.ameretlenUI  és embnrtelenBI tovább hajtot-
tak. A Fuura egyik munkása észrevett», jelfn'°tte' 
aionaal fejabbva  ólnak, li< njómban Dr Eteken Bán-
dor helybeli köaségi orvodhoz szállítottak. A lelkllsm»-
rutes orvos azennat kosatatá'ta a belső v'rsZst B min-
dent elkövetett, hogv aa Illetőt aaonnal kórházba szál-
lítsák. Sijnos aiooban m're beérlek segíteni már nem 
'udlak rtjin. 8n : ;oj eérUléielhfl  belehalt Bi'Z'ltoas 
do og, hogy malmikor zzázszorozan sslkség v-n minden 
«mbnré'eír^, ktt'öeösen a bfc<B1eteg  ^s seorgalmaa 
^desapákkb! líren dolog nr-g^örténheaeen. Bz^kejy test 
vrír, ekl hüsakén «o.lfgatfd  sa'ke'y mlvo tódat, hogv 
tudia Ilyen kegvellee, em^erlelun, á'la'laB lenni Ha 
képes voltál könnyelműségedben embertársadnak l y-n 
saerencittleDSéget okozni, lett vo'na emberség 1% be-
csület henred ahhoz, hogy snlyos vétkedet b«l,im»rve 
naoznal eless aat jóvátenni amennyire lthet. N m hal-
lod-e a hátramaredt négy árvának s aa ötödiknek, kl 
m*g mez sem etB'etett, sp|a után s'ri saavát a látod e 
hn'tó kitany»i>? Hal d és lásd, ne tudj tőle soha nyu-
godoi, oe legyen egy nyngodt perced sem, nem érdem 
led meg, mert egy magyar embert kfl'dtél  «I a más-
világra, kire ma olyan ssBkség van, amilyen még soha. 

— KAaellátási tajékostato. A m. klr. Kösal 
látásügvl M alsster ur a kdvetkeaő cikkek éralt saa-
bályoala: horganyaólt bádogáruk, állati erővel fo'yta-
tott tebírfuvarozó  Iparbao elámítható legmagasabb fn 
vardljak, llaatssálii ások bépótdlja, haaal eaénf  j ák, 
brikettek, külföldről  behozott síén éa kokra, tflae  ó 
anyagok tah'rgApkocsIval történő háahos'aá'lltása eső-
ién asámllhaló pótdíjak, lBs«a legmagaaabb ára. tej ta 
tejtermékek átvételi ára, be fö'dl  eredelB meael és hásl 
nyers nynlbőr legmagasabb Ipari ára, valamint a be'-
fi'dl  eredetű nyers nyn'bőrök forgaiombahosataláve) 
foglalkozó  kereokoilók által felszámi'bató  legmagasabb 
bruttó b«szon, 1948 évi nylrá>>n blrkagvepjn és báránv-
gyapjn ára. P^ivliAgosltást bárkinek ad a m. klr. Kös-
«•látási Felügyelőség, Cslkissreda, Basntlélek n 8.U. 
Telefon  107. 

Hirdetmény. 
Am.klr.HmvédsIml M eiszteror pályázatot hirdet: 
.A vltéi nagybányai Hortby Miklós Magyaranság 

Kormány ifja  20evl oruág'áaa emlékére ISteaBIt segély 
alapi*v^ny" vagyonának 1942. é^l ksmat|övedelméből 
aa 1M8 évi marolns hó 1 én n-h&nv olyan, ra Idő-
pomb.n a 18 e>etavat mér h " nem lUfHt  segélyre 
szoruló és aa 1989 II. * c 228 S a él 280. 9 a alap-
ján kiadott 11200-1989 M K.B»fmu  tormáoyrendelet 
értelmében hadlarvának leklnterdő törvényes saárma-
sásu egyén fog  segélyben részetlttetnl, kinek atyja, 
mind legénységi ál omanyhos tartosó bonvéd, Illetőleg 
csendőr egyén, aa ország terBletéaek vlisaasaeraéséért 
és megvédeimeséséért folyt  harcokban a megnagyobbo-
dott basáért hősi halált balt. 

K «rvények benynjtásáaak határideje 1948 ja-
nnár 20 

F «Ivllágosltások, Városháza 7-es saámu zaobájá-
ban kaphatók. 

Bej&róoó a délelőtti órákra kerestetik. 
Jelentkezni, Rákóoi ut 64. 

A cslkszertdjl klr. járásbiróság, 
mini telekkönyvi haMság. 

65S9—1942. tkv. zaám 
Árverési hirdetmény-kivonat. 

Dr B ' 0(b Lijos ű?yv«d calkssedal l»kóa által 
képvinrlt K-trda Karoly, O dró Alajos és Oldró Mván 
karci'oivl la'éa végr'.bfj  sióknak Pantea Oyörgyné 
'•Bl. Pmtye L na gyergyobékási Iskís — végrehajtást 
saeovedfi  ellen Irdlto't végrehajtási ügyében a telek-
könyvi hatóság a végrr hajtási Árverést 171 P. 60 f. 
tőke tövetel-'s es járu'ékal heb"jiása végeit a O^'gvó-
b^kiB kőszegben fekvő  s a cslkmedtrasl II. R 666. 
s. tijkvben fogialt  B az alábbi Ingatlanból a P-ntea 

Q ö'gyné (J -o«') >IŰI. Pantea Ange'lna neven álló 
B 9 92—1920 >géeB jírandó'á'ára A+l 
rd». 847 , 348 ) ) 349 -851., 362 a)')/40, 
br<aaiLU >-ido Ingatlan f>-pt  i»lzei járandóságára 600 P. 
ezsonei m"gállap!toU kUiáltásI árban; 

továbbá a c.rimfdinai'i  II. R 97 BS. t<|kvben 
foglalt  * alábbi lnga'lnnról a Pant»n György (J>-osé) 
"Ht. Pintea Argellna nevén álló B. 8., 19 al«<" 1920-
6760. rnsa eg^sz j«r indis^gára A + l rdsz. 148/1 148/2. 
omzamn f'*<Ai  es szán'ó ingatlan most ("i-tt jaran-
désáxra 100 p°ngő ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendel»'. 

Aa âr^r^st 1943 évi január hó 21. napján 
delelőtt 10 óraaor, Q/Vgyóbekág köaséghásánál 
fofjit  megtartani. 

Aa árverésre k»rű'ő Ingatlan Illetőségek a kiki-
áltási ár félénél  elacscoyabb áron nem adhatók el. 

B laa'pínat a k'kUltá»! ár W/t-a,  amelyet a ma-
gasabb ígéret nţysnanryi Vo-ára kell kiegészíteni. 

Csíkszereda, 1942. évi saaptember hó 1. nspjáa. 
BZ0P09 L&JOS s. k., 

klr. leraablró^agl alelnök. 
A klüdtnány blteléGI: 

Lásaló, sh. tlsatvlselő. 

C bsier°d« megyei város polgármestere. 
Bz. 186 - 46-1942. 

Hirdetmény. 
A gasdasági cunkavsl" l<k kötelező öregségi Ma 

toiltásáról Sfóló  1938 *v> XII t. c. végr-bajtá«* tár-
gyában kiadott 87000—1938. F. II. rendelet 21. fi  -a 
érteim' ben, a gazdasági n unkavállalók kötelesek itln-
d»n évben, legke-őbb jatiutr bó végéig, aa előző évi 
béiyeglep]u>nak beszolgáíta<ása végett, blatoaltásl köny-
vBket a lakóbalyBk szerint Illetékes községi elöljáró-
ságnak bemutatni. 

F hlvom ennélfogva  a gaidaséel munkavállaló-
kat, hogy a poigárn>">terl hivatalnál, Várcsháa I. eme-
et 6 arém, ez 1942. évi h"vg!*p boszolcáltatáza 

véget', blsto-ltásl kon\ vll^et 1943 évi január hónap-
ban, legkésőbb  jannár bó 31 napjáig mutaaaák  be. 
A hlc'oiiiiáM könyv beiru atá-akor kettesek a gatdt-
sági munkavállalók, ezo'«ál»tl c •e)«dköpyvfltet,  vegy 
mugkAülgsiolvánvukat ls bemutatni. 

Bisel kapcsolatban felhívom  n blato>itá«t kötele-
aeltseg alá eső, aiokat a gasdasági munkaválla'ókat, 
«k!k a blsio«ltásl könyvet esldelg nelán még nem vál-
•otiák kl, hogy « hlatosltásl könyvet taladákManal 
váltsák kl. As 1942 óvnak a várakosásl Időre való 
b->saámltáaa, a munkavállaló Javára csak akkor blato-
'llbató, ha a bélyeglfpnn  16 heti Járn'ék le van róva, 
vágyig aao i legalább 8 peegő értékű bélyeg ver. A 
iársdék töraapótét pedig a munkavél alókaak csak 
olyaa év ntán raámlibató be, amelyben legalább 26 
heti járulekot rótt le, vagyis a bályeglapra legalább 6 
pengő értékB bélyeg van falragasatva. 

Annik a munkavállalónak, aki as 1943. évben 
mindvégig keresetképtelen volt s emiatt gaadaaágl mun-
kát nem vállalhatott, tahát Járulékot nem róhatott le, 
• keresetképteleoséget tlsstlorvosl blaonyltváaayal kell 
blsonytt nt és est a blionyllványt a bélyeglappal efvütt 
be k»n ssolgáltatnl. A lliailorvosl blsonyltváay an 1988. 
évi XII. t. c. 88 8 -a értelmében díj- és Illetékmentes. 

Aion mnakavállaló, aki aa 1942 évben két hő-
napot meghaladó katonai szolgálatot le jasltelt, katonai 
parancsnokának erről kiállított bizonyítványát kötél ea 
a bélyeglappal együtt bessolgállatnl 

Cslkssersda, 1948 évi Jannár hó 18-án. 
Baási OorA, polgármester. 




