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CSIKI LAPOK 
Felelős kiadó: 

öav. Vákár Lajosné 

Egéaz évre 
Félévié 

E l í l l i e t é s l á r : 
Pengi a— Negyedévre Pengó 2 — 

. Pengd 4,— Példányonkénti éra 16 fillér 
KQllOldre egy évre 16 Pengő. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények dija Horoüktt 1 Pengfi. 
Kéziratokat nem adnnk vleBza. 

Hirdetést dijakat a legolosóbban azámltjak. 
Kiadóhivatal : Csíkszereda, Apafi  Mlh&ly-ntca 15. sz. 

FBlelóa saerkesatő : 
vitéz Riszegh Győző 

Az Országos Hadigondozó Szövetség működése. 
As orarág hâboitr visel. A máaodik 

világháborúból nemzetünk is á'dozatos részt 
vállalt. Bnnek magfelelően  gondoskodni 
kellett arról, hogy a háborús ádozatok 
sorsát intézményesen biztosítsák. 

A Főméltóságu Kormányzó ur bitvese 
vette kesébe ezt a nipyfon'oaaágu  i;» ro»eti 
ügyet és felkérte  KáUay Miklós dr. minisz-
terelnök fe'eségé',  hogy *z ország nói 
társadalmának bevonáaávtil alakítson o'yan 
azerzezetet, amely az /tsszonyi szív lat-le-
gével és a társadalom eróinak bevonásává' 
bistositaa a hadigondozottak létalapjának 
megteremtését. 

Igy alakult tnpg D \ Ktllay M k^sné 
elnöklőével 1942 julius hó 17 éa »1 Or-
szágo-) Hidigoudozó Szöv^eég, ameiy mia 
den törvényhatóság t ;ülí-'én beszervezet 
helyi tagozataival az e*és« ország társa 
dalmát igyekszik belekapc^olii t-bh« az 
egyik legnagyobb figyelmei,  érdemlő hábo 
rus munkakörbe. 

CsíkvárAegybeD Dr. Abrt<hsm Józ«efné 
elnökletével hivták e• «tr^ e?t * ezervez-tet. 
A« Országo? Hidigordo*ó S z ö v e ^ g C-ik 
vármegyei Tig^»*'» elsők >töj.ö;f  i.lakul; 
meg. Bár várta?gy :nk ra^g n»<n iirto?ot-
azok küzf-,  ahol a háború v - ^ s ri-odi t 
vágott sorainkban, mrg a eröieíáto gondos-
kodással lát .ak hozzá asszonyaink a tár*a 
dalom szivének felkészitéHéheB 

Csikvármegyében a Szövetség az uj 
háború áldozataiból 17 hösihalottat, 3 el-
tüntet, 2 hadirokkantat és 30 badiárvát 
tart nyilván. 

Munkájuk különöa lelkesedéssel ka 
rolta fel  az „Adjuik Apát a hadiét vának* 
mozgalmat, amelynek aorán Kászonujfalu, 
Birszék község közbirtokossága, Dtró 
köaaég közbirtokossága, a Jánossy testvé 
rek gyergyóujfalvi  gőzfürésze  egy-egy 
hadiárva nevelését vállalta, Csikm-'nftBág 
mint egyik legszegényebb községe várme-
gyénknek ö;veo száailékban vállaUa egy 
hadiárva nevelését H Gyeriryószontmiklós 
város lakossága havi 796 Pengő ajánlásá-
val járul hozzá hadi árva neveléséhez. 

Bgy pár adagot közöltünk csupán abból 
az induló munkából, amivel a bsdgondo 
•áa megkezdte vármegyénkben áldásos 
tevékenységét. 

A háború vérral és sok szenvedéssel 
jár Bzt mi tudjuk legjobban, akik nz elmu't 
világháborúban testi épségünket á'dca uk 
a asu>áu egy idegen megazállás a leglelket 
lenabbül kezelte ezt a hóai áldozatot. 

Az uj világháború áldozataival ennek 
nem aaabad megismétlődnie. AHamnak és 
társadalmi munkának egyformán  arra kell 
törekednie, hogy a hősi kötelesaégteljesi-
tést megbeotü j >k. A mu'tban e körül aok 

volt. Vigyáztunk, hogy ne érték-

te'enedji-n el as egyesü k véresáldozata 
a jövőben. 

A hadigondozásnak első teiadat», hogy 
u háborús íVdo-ittmuk lé'ét biztosítsa s 
azutA'i erkö cai tekintélyét emelje. Ezen-
kivül kötelessége olyan Bzellemtiek a fenn 
tartása, amelyben » nemzet minden tagja 
bármikor kész vállalni azt a sorsot ,melyet 
a húsi halát vagy rokkantság jelent. Vállal-
ják abban a tudatban, hogy mögöttük egy 
f"gyeln>ezet»,  minden áldoza'rabesz társa 
dalom áll a helyen ea teljesí'í kfi'elesaé 
get, a hátramaradottakkal szemben. 

A háború egyre komo'ya^ban közeledik 
hozztn^'. Ijedezés. sopánkodás helyett fer 
flis  elBzân'sepg-l Bzembn kell nézni i-z 
eseményekbe'. L^het, bogy rövidesen egyre 
többen kell vállalják küiöt'ünk is a habo 
rutfk  vére* szenvedéseit. T^hat lássunk 
hozzá a komo y tzTvező rpunkához. N-
ftitaseuk  mügunkat. Az ti-ész tar adalom 
nak szivévt'1, ttnya&> It p-s^'g-ivel oda 
kell alinia az Országos H>digoodozó Szö 
vets ag osiki munkája mellé os biz o^itani 
kel! annak n"mz tmentő küldetr-s't. 

Csíkszereda megyei város 
képviselőtestületi üléséből, 

A város képvÍ9>ilőtcStU e;t> S/iáiií Q rő 
polgármester elnökletével november 22 én 
ülts! tartott, a következő tárgysorozattal: 

A osiksseredai fUrdőhöi  vezető u'at 
törvenyha'.óaág: uttá minősítették éa vegre 
sor kerül ennek az olyan fon'os  útszakasz-
oak kiépiteséhez. Az ut építésének költ 
ség°it az áilam a vármegye és ,a város 
hordozzák. Caikaz'reda vároa ezen a cí-
men 60 ezer pengővel járul hozzá az ut-
'•pitésehez. Az ut egyébként a régi irányt 
követi az OltosapoluBÍg és innen ebben a 
tengelyben folytatódva  a fürdő  mögé ve 
zet. Az Oltón két beton hidat is építenek. 

A városi ezáiloda biztosításának tár 
gyalása során Btlló János dr. tisztiorvoa 
felhiv  a a fl/yelmet  arra, hogy a szálloda 
vízvezeték cövese te a tulságoa lerakodá-
sok miatt komoly veszélyben van. Sür-
gősen vas'ulanituai kall a vizet kü önben 
a vizvezetek osövezete egy-két éven be-
lüi megsemmisül. A képviselőtestület a 
szükséges intézked st megteszi. 

A városi közkút vizének szódavia 
gyártására való felhasználására  Tímár 
arikvizgyárosnak engedélyt adott. 

A város között á folyó  pa*aknak a 
piactéren átvezető szakaszát kiépítik. Bz-
<sel az ujabb városrendezési intézkedéssel 
a piacterünk meglepő BzépsAgg I tovább 
lendül. J 'lenleg befejezték  a városi szál 
loda a a ' ' i téra gnek ptrkosi'ásá?. A setá 
nyokat kitűzték a fásításokat  befej  zték. 

K áll a p-HCtér egyik sarkán a két 
em- ;<»íe« gyönyörű MAV palota amelyet 
ntár eifogl  tlaub a hivatalok. Serény mun-
kás kez^'k most húzzák fel  az épUlethei 
illó kerítést, amely ujsbb dieze lesz a vá-
ros központjává fejlesztett  pittcterünknek. 
B készült a tér városháza előtti réezleté-
nok a p'anirozása is amely munkálattal a 
tér egységes kiképzése befejezéat  nyert.. 

u után bejelentetett, hogy az erdő-
igazgatóság Zaögöd községnek az agrár-
törvény által jutta'ott birtokait illetve le-
g ilóit megvonta. Z^ögöd »nnak idején a 
Mikó bii tokból 512 hold legelőhöz jutott, 
ameiy a községnek életkérdési jelen'ett. 
Most a képviselőtestület elhatározta, hogy 
a földmivelribügyi  miniszterhez fordul  jól 
megindokolt kéresével és kifejti,  hogy 
Csíkszereda város zsögödi részletének 
gtzda lakosságát egyenesen nyomorba 
dön'i ha ec'.öl a legelő birtokátől meg-
fosztják. 

Vitéz Karsny S .ndor dr. törvényszéki 
>)laök a csuszen'itnrei bü'lös fürdőhöz  ve-
2B-Ó u tnegcpitésével ktposolatosan te síi 
meg é r^kes észrevételeit. Az ut vezetést 
ugy kivánja mego'dani, bogy abból a vá-
••oa idegenforgalmának  is baszr.a legyen, 
eí'-r: a ?sögadi Kisvár melletti elvezetést 
'»rtj* legceiszerübbnek. 

A kepviseiő'estület egyhangúan el-
hatarozta, hogy a tisztviselőknek két hó-
nnpi fizetésüket  utalványozza karácsonyi 
segély címen. 

Tárgyalták a különféle  társadalmi se-
gélyeknek az 1944 évi költségvetésben 
való előirányozását. Nagyjában megtarta-
tott az elmúlt évi segélyjuttatáaok összege. 

Elkészítették és letárgyalták a gép-
jármüvek szabályrendeletét. A beállítható 
gépjármüvek számát 16 ben állapították 
meg. 

Képkiállítás á vármegyeház 
kistermében. 

Karácsony el5tt értékes eseménye 
leaz vármegyénk müvéazi életének. A oaiki 
tájuknak, falvainknak  egyik legihlettebb 
csodálója, ezurelmese jelenik meg közön-
s.̂ U<>k előtt, hogy bemutasaa, csendes 
szerény munkásságának eredményét. 

Fuchs József  a csíkszeredai ,Segítő 
Mária' fősinnázium  rajztanára kepkiál-
•í'.ást rendez a vármegyeház kistermében. 
A kiállítás anyaga meglepd élményekben 
hozza közelebb lelkűnkhöz a osiki szép-
ségeket. Mintegy ötven kép tesi bizony-
ságot amellett, hogy igazi művészi kéz és 
lélek alkotásai. 

A képkiállítás előreláthatólag deoem-
b r 10 én nyiiik meg. F ilhivjuk arra kö-
(Onségünk figyelmét. 
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A Vitézi Szék Ünnepélye 
a Kormányzó ur nevenapján. 

Csikvármegye Vitési Biéke 1943. évi 
dec9mber hó 0-án Kormányzó urunk név 
napján a Vármegyehál disstermében d. u. 
6 ómkor ünnepélyt ÓB vitóii avatást tart, 
melyre vároaunk kOiönségét tissteleitel 
meghívja a Vitési Szék vezetősége. 

Bocsánatot kérünk. 
A. hiúság. 

As emberi hiúság lassan közéleti veszede-
lemmé nőtt. Megfigyelhette  minden ttssta látáBn 
halandó, hogy egyre Inkább eltűnik a szerény, ae 
önietlen munkás ember. Helyét pedig elfoglalja 
az egéss vonalon a könyöklő, a maga értékelben 
gyönyörködő, a saját nagyságában kéjelgó, de 
végeredményben semmi hasznos munkára nem 
képes és nem is kapható akarnok. 

Talán senki nem találkozik olyan gyakran 
eaiel a betegséggel, mint éppen a nyomtatott betű 
munkása. Naponként köielharcra kerül a Bor az 

'ilyen önssántu törekvésekkel, amelyeknél az 
egyetlen cél a Baját dicsfényben  való sugárzás. 

Bocsánatot kérUnk. Soha ilyen nagyszerű 
Idők nem jártak a névtelen hŐB munkájára, mint 
éppen napjainkban. Annyi sok alkalom van a kö-
aöaséget saolgálnl, mint soha máskor. Az az 
egéaaaégea, vlhartálló társadalom, amelyben az 
emberek vállalnak azenvedéat, megsemmisülést, 
hangtalanul, névtelenül pusztán magáért a nagy 
célért, a közösség jövőjéért... Nem olyan idők 
esek, hogy egymásnak a hiúságát kiszo'gáljuk 
vagy legyezgeBBÜk. Legyen csak nyugodt min-
denki és higyjen abban, bogy a komoly közösség 
éppen ugy észreveszi az áldozatos a közért való 
értékes hősi munkát, mlntahogy utálja az üres 
feltűnést  kereső buta hiúságot. 

Csodálkozom a hölgyeken 
A mi kis ujBágunk már hónapok ón roha-

mozza a női társadalom azon széles rétegeit, 
amely egyáltalán nem hajlandó tudomásul venni 
a báborut B annak nyomorúságát. Mind.n figyel-
meztetés dacára tovább fényképezteti  msgát a 
fővárosi  lapokban mondjuk .remekvona'u. arany-
nyél átaaőtt, bronzszínű kieestélyi kosztümben* és 
egyéb öbölbefutó  divatujdooságokban . . . 

Végre a hivatalos világ ia egyre étdeme-
sebben felháborodik  a hölgyeinknek ezen B bűnös 
könyelműségén. A mult hű ekben már a közellá-
tási miniszter azután pedig a nemzetvédelmi 
minlaater is komolyan érintette est a kérdést és 
figyelmeatette  konunknak egyre reraéuyteljesebben 
eszétvesztett honleányalt és asszonyait, hogy ez 
igy nem mehet tovább... 

Hát ent mi ls mondjuk. Bseretnénk azonban 
látni, hogy a beBséden tul jutunk. Az esztelenül 
öltözködő, a mai Időkben kötelea tlastea egysze-
rűséget nem respektáló divatot tessék olyan adók-
kal aujtanl, amitől őoagyságáék a legsürgősebben 
levetkezzenek. 

Eladó I öltöny fekete magyar ruha 
é s e g y p á r r á n o o s s z a r a c s i z m a . 
Péter Gyula, Csíkszereda. Rikóci u , 
hátul ai udvarban. 

IDŐT és PÉNZT 
l a k a r i t a e g , 
ha nyomtatfányirBki'g-
letét helyben sseril bel 

Minden könyvnyomdát munkát gyorsan 
és pontos kivitelben aaálllt: 

a YAKAB-NYOm. 

A dohányozás és a csiki tanítóság. 
Tek. 8ZEBEESZTÓSÉ0! 

A .Mind a Ut fél  meghallgatásinak alva* alap-
ján tisztelettel kiijtlk b. lapjában az alábbi sorok 
közlését: 

Mi oaiki tanítónők és tanítók megütközve látjuk, 
hogy szigorúan magánéletünkhöz tartozó' dolgok ke-
rülnek hovatovább a székelyföldi  lapok hasábjaira. 
Néhány héttel ezelőtt irt a Székely Nép a tanítónők 
oigarettáaásáról, moat pedig a Csiki Néplap foglal-
kozik egyáltalán nem hízelgő módon velünk. 

Mindenki elótt ismeretes, hogy a dohányzás 
káros szenvedélye a társadalom széles rétegeiben 
mennyire elterjedt. Hogy épen tanfelügyelő  urunk szó-
lalt fel  elsőnek ellene, az nem jelent máét, minthogy 
a tanítóságnak esen a téren is jó példát kell mutatnia. 
Hiszen cigarettázó tanítónőt csak elvétve a legfen-
nebb magánházak falai  között találunk, ugyanakkor, 
amikor más foglalkozású  nők nyilvános dohányzása 
annyira megszokott, hogy már senkinek fel  Bem tűnik. 
Épen ezért nagyon különösnek találjuk, hogy egyedül 
a tanítónő, az kinek csekély hibáját ismeretlen jó-
akaróink sietnek a nagyközönség elé teregetni, ugy 
tüntetve fel  a dolgokat, mintha az közöttük a leg-
nagyobb mértékben el volna terjedve. Ha tantelügyelő 
arunk szót emelt is ellene, azt .szigornan bizalmas" 
rendeletben tette, ami a tanítóság legbensőbb magán-
ügye, melynek nyilvánosságra hozása ellen a leg 
betaroo-tabban Ulttlr07unV. 

Ma az iskolai munkán kivUl a tanítóságtól szinte 
erejét felülmúló  feladatokat  kiván a nemzet, amikor 
leventeképzés, felnőttek  iskolánkivüli oktatása, általá-
nos továbbképző előadások, néprajzi kincseink fel-
tárása, hazafias  ünnepélyek, fogadások,  színdarabok, 
szülői értekezletek, meBedélutánok, bábjáték előadások 
rendezése mind sz ö vállára nehezedik. S amikor 
mindezt úgyszólván teljesen ingyen csnpán hazafias 
érzésünktől vezetve zokszó nélkül vállaljuk a közért, 
akkor legnagyobb mértékben felháborító,  hogy leg-
kisebb hibánkat is sietnek egyesek a nagyközönség 
elé vinni. 

A tauitót a nemzet napszámosának hívták régen 
a jogossn, mert az általa végzett — akkor csupán 
iskolai működés, — soha aem volt kellőképen sem 
méltányolvs, sem megfizetve.  Minek nevezhetjük mi, 
amikor ő végzi mindazt a munkát, melynek nzü'isé-
gesség.H mindenki hangoztatja, de végrehajtásit senki 
mie nem vállalja ? Szövetkezetek ée a legkülönbözőbb 
egyesületek vezetője, tűzoltó- éa légvédelmi paranos-
noka, nemzetpolitikai szolgálat összekötője, Vnrös-
ksreszt, Zöldkrreszt kéregetője éa pénzkeresője, nép-
száinlálisi biztos, könyvtárkezelője s még a Min-' 
denbató tudja, mije falujinak  a tanító. Kérdezzük: 
Ki az az ember rajtunk kivül — a napszámos éa ipa-' 
roBtól kezdve a méltóságos, kegyelmes urakig. — aki: 
átlag napi 3 — 4 őrsi munkát végez teljesen ingyeu,! 
vsgy ami még rosszabb, nevetséges tiszteletdíjak le-! 
jében ? Hiszen hetekig tartó éjszakázásunkba kerül 
pl. csak egyetlen mükedvelS előadás elkészítése is. 

De iskolai munkánk nem ért véget a napi S—6 
órai oktatással. Tanításra való irisbeli előkészület, 
évente többszáz dolgozstfdzet  kőtelező javítása, iro-
dai munkik, Ifjúsági  Vöröskereszt vezetés», csalid-
látogatások, szakmunkák olvasása mind olyan köve-
telmények, melyek mindegyikének eleget kell tenni. 
S ne higyje senki, hogy mindez nagyítás, túlzás. Ha 
nem is egy ember végzi el a felsorolt  munkikat, de 
ezen feladatok  háromnegyedrészéböl mindegyikünknek 
ki kell vennie a maga részét. 

Mikor van ideje ennek a tanítónak magánéletet 
élni, anyagi ügyeivel tőrfldni,  gyermekeivel foglal-
kozni, hogy a pihenésről ne is beszéljünk ? Talán az 
ann\ira irigyelt vakáció alatt? Hiszen a felsorolt  is-
kolánkivüli munkákat akkor is épen agy végeznie 
kell mint máskor. Lehetséges-e, hogy mindezt a rei-
hiruló feladatot  legjohb belátása, lelkiismerete szerint 
el is tudja végezni? Vagy ha megpróbálja nem rop-
pan-e össze idegrendszere, egészsége idS előtt? Kér-
dések, mely t-k mindannyiunk lelkéből fakadnak,  de 
amelyekre feleletet  nem tud adni senki. De ha mér 
hibáinkat nyilvinossig elé teregetik névtelen jóska-
róink, lássák meg gondjainkat, emberfeletti  erőfeszíté-
sünket is, amellyel minden reénk háruló feladatnak 
eleget akarunk tenni. S ha Isten segítségével ez nagy-
jában sikerül is, miért megy el mellette vskon a tár-
sadalom? Csak egyetlen esetet emiitünk vitéz Béldy 
Alajos altiboruagy, a leventék orszigos testnevelési 
parancsnoka látogatásival kapcsolatban. Az hogy a 
székely leveuteifjuság  minden tekintetben megfelel  a 
róla alkotott eseményképnek és fegyelmezettségével, 
katonás magatartásával a legnagyobb elismerést ér-
demelte ki. kinek az érdeme, ha nem a névtelen falnsi 
tanítóé ? ö azonban valahol hátul meghúzódott .meg-
jelént előkelőségek" mögött a nem látták meg mun-
káját egyetlen sorra sem méltatták azok, akik leg-
kisebb hibáját ia sietnek világgá kürtölni. 

Tudjuk, hogy a mai nehéx idők mindenkitől 
tokozott kötelességteljesitést, önfeláldozó  munkát kö-
vetelnek, ami nem kttlön érdem, amiért senkit nem 
illet elismerés, de akkor szabad-e ée a nemzet szem-
pontjából hasznos-e azoknak munkakedvét, önbizalmát 
megölni, tekintélyét ilyen semmiségekkel tönkre tenni, 
akik népünk nevelésének, irányításának legnagyobb 
terheil ma is viselik? Olyan kérdés, amelyen — ta-
lán — érdemes volna gondolkodni. . . 

Madétalva, 1943. nov. 18. 
Láaaló Lajoané Ssebeny HirU. 
Vltorl Jánosné Oseh I r n i b a t 

Alkler Albertté Kelemen Xrasibet 
Láaaló Ha jna l , 

F u n a Erasébe t , 
György B aláné. 
Kés sáros Ivén, 

Psentes Szllvsaaterná, 

Dorgó AlbertnA, 
Virág Lórinoané. 
Ssebeny Antalné, 
BartaUa Jóasefné. 

Ünneplő székelyek. 
Értékes könyvujdonsága van a csíki vallásos 

adatgyűjtésnek. Ünneplő székelyek elmen moat 
jel nt meg Székely Láaaló cBlkazeredal vallás-
tanárnak harminc oldalas könyve, amely vallásos 
népszokásokat tartalmaz. A könyv előszavában 
Székely László a következő gondolatokkal vezeti 
be a gyűjtés változatoB anyagát. 

„A székely nép kemény munkával kereBl meg 
kenyerét. Életének nagy része mezőn, erdőn telik 
el a nehéz, megfeszített  munkában, mi' a törté-
nelmi hivatás tudatában rem zúgolódva, hanem 
valBmi természetes megnyugvással végez. A szé-
kely émber a magyar munkn bőse. 

De bármennyire is kitölti testét, lelkét a 
muoka ritmusa, — szinte gyerm-ki örömmel várja 
az üonepet, — amikor te^te moepihenhet éa lelke 
elidőzhetik a természetfeletti  világban. 

A rzékely fzonhan  az ünnep a'att aem Sía-
ksd el teljesen munkahelyétől; az erdők PB mezők 
Ihletét, heti ben>omáB»it beleviszi ünnepeibe is 
fg.Vi  hogy az iltnep é etének tükörképe: benne 
oldódik fol  a hét fáradalma,  felcsillan  az uj lehe-
tőségi á'n.a. 

Ünneplő lelkét teljesen átfogja  az egyházi év 
három linuepköre : karácsony, húsvét éa pünkösd. 

N 'pünk ünneplő lelkét figyelte  meg az a 
tizenkét d'ák, akiket ebbnn az évben szerveztem 
a csíkszeredai .Segítő Mária" gimnázium kongre-
gációjának néprajri szakosztályába. Csaknem egy-
évi közös munkánk eredménye ez sz adttgyüjtés. 
(Más irányú néprajzi munkánkat kongregációnk 
.Határőr" cimü értesítőjében közöltük.) 

Hiszem, hogy ez a mü buzdításul szolgál az 
ő további rrunkíijukhoz és előbbre viszi az eddig 
mostohán ke?elt vnilÁsos]néprajz ügyét." 

Székely László nagyszerű, tervszerű mun-
kája fiatalságunkból  valóságos élcsapatot készit 
fel  arra, hogy a vallásos néprajz ügyét ebben a 
vármegyében méltó módon szolgálják. Olyan te-
vékenység ea, amelyre érdemes felfigyelni  B azt 
támogatni kötelesség. 

Az Ünneplő székelyek adatgyűjtő munkájá-
ban résztvettek Ricz József  (Ajnád), Kövecs Jó-
zsef  (Qöröcsfatva),  Gvörgypál András (CSÍCBÓ), 
Bálint L*jos (Delne), Gál Almos, Varga AlajoB 
(Szentkirály), Erdélyi András (Szentlmre), Salamon 
Andrán (Menaság), Qál József  (Szentgyörgt), Kö-
mény Pál (Csekefalva).  Pataki Lajos (Káaaonfeltlz), 
Gál Almos (Kászonnjfalu),  Frenkó Józaef  (SepBt-
árkoí). 

A könyv kapható minden könyvkereske-
désben. 

flines rongyos könyv, 
ha idejében  bekötteti!! 

Uj  ée elrongyolt  könyvet 
etépen ée tartósan beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
Csíkszereda, Apai u. 15. 

Templomlátogató könyvecske 
amely tartalmazza a templomi Ulemsiabályokat la, 
rém. kath. lakolás nOvendékek réasére nagyobb 
tételben is bessereih-té ákárnál. Csíkszeredán. 
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Felhívás a magánháztartásokhoz. 
A háború ö:ödik évében reszben az anyag-

hiányra, részben s megnöveld tt szükségletekre 
K'k'ntBttel elkerülfcetcl'Hi  a villamos energiával 
ea a gátzal való fokozott  takarél ogkodá?. 

Felbivja eztrt a minisztérium a magánház-
tartásokat a villamos energiával és a gázzal való 
legmesszebbmenő takarékosságra. Ne fogyasszunk 
feleslegcsen  villamos energiát é* gáztl Neveze-
tesen: a helyiségek világítására nem feltétlenül 
sriikség-s égőinket kapcsojuk ki, nagyobb égőin-
ket kisebbekre cseréljük iel és gondosan ügyel-
jünk arra, hogy azokat a helyit egeinket, amelyek-
ben senki sem tartózkodik, ne hagyjuk megvilá-
gítva CB egyébként is a legnagyobb figyelmet 
fordítsuk  a vilsmo energiával való tak rékosságra. 
Gázfogyasztásunkat  is a lehető legkisebb mér-
tékre korlátozzuk. 

A minisztérium elvárja a kczÖDRégtől, hogy 
amikor a kormányzat a hivatalos l»p ezerdni -zá 
mában megjelent kormányrendelettel kénytelen 
volt az összes ipari, kereskedelmi és mezőgazda-
sági üzemek, BÓI az összes hadiüzemek villamos 
energia- és gázfogyasztását  is korlátozni, eorék a 
felhívásnak  mindenki önként tesz eleget. A mi-
nisztérium utasította aa energiát szolgáltató válla-
latokat annak szigorú ellenőrzésére, hogy a fo-
gyasztók eleget tesznek e enn k a (elhívásnak. 
Ha az ellenőrzés azt állapítaná meg, hogy a fel-
hívás nem vezetett f-r^dményre,  a minisztérium s 
magánháztartások vili;-mo,< eaergis és gázf  myaíz-
ásn tvkinteteb n is a legszigorúbb korintoiró ren-

delkezéseket fogja  éietbeleptet i es a rendelke-
zés k megszegőinek megbünteté éröl és afogya^z-
lásból kizárásáról 1' goodoslo'ni fog. 

November 25-én a Csiki Magánjavak 
átvette egész vagyonállományát. 

A fóldmiveléBUgyi  minisatérlum 124.000— 
1943. számú rendeletének a Csiki Magán avakra 
vonatkoso szakasza kimondta, bogy a vagyon több 
bajdxni egész ingatlanállományát a minisztérium 
arra hivatott szervei birtokba adják a törvényes 
vezeiŐBegnek. Ismertettük, hogy ez az eljárás 
már betek óta rendszeresei) folyik.  A csíkszeredai 
erdőigazgatÓBág a Csiki Magánjavak kijelölt Igaz 
gatófsoácsosainak  a helyszínen birtokba adja a 
román kormány által annakidején jogtalanul és 
törvénytelenül elkobzott a idegeneknek jutta<otl 
ingatlanokat. Most értesülünk, bogy sz eljárás be-
fejezés  előtt all. 

Igy november 25-ikétó! a Csiki Magánjavak 
ideiglenes vezetóségn a vagyon egéíz állományát 
átveri. A tu ajdonkáppeni gazdálkodást még hó-
napokon keresztül — az idevonatkozó miniszter-
elnökségi döntés ertelméb.a — az erdőigazgatÓ-
Bág végzi, szorosabb állami keielés cinun. Köz-
tudoma»u azonban, hogy a vagyon felügyeletevel 
megbizott vallás- és közoktatásügyi minisztérium, 
az érdekeltek meghallgatásával törvénytervezetet 
ktsziMt, FEM?!y előreláthatólag rövidesen a HÍZ 
elé keiül. Kilátás van tehát arra, bogy rövidesen 
meg-zavazott törve y aiapjan a Csiki Magánjavak 
tulajdonosai által választott szervek vrszik át a 
vagyon keze'ésít es irányítását. 

Bartha Balázs pénzügyi főtanácsos 
nyugalomba helyezése. 

A „Seikely N p" fo:yí  f-vi  nove"jb'r bú 
21-"Wi sţ^mib-jn clvn u~, hogv B r i h j Bt>íi-
S p'lsz ntiţorgy. p^ntiigyl főt̂ c-  c o«t iD^oiűíy-
miftsatarlum  foi\ó  évi dec-mber hó 31 tűével 
sajM kérésére nyug-tlomba htlyezte. A .Síékrlj 
N»p" meleg bankon em ek»ie*,t msz fár  dhiiNn 
éa ériékes p*nzü<yl <r.ükiidéí<*rói, m>ly»t 1901. 
é-i cn^rclus hó l-'ó a p-rzügyl fogaimaró;  tz j -
gálHtb.tn klfejtf-t-.  38 évi befs'nvha  ó ízoigá!»la 
alatt a dési, tord»i, detai és 1912 avóta a í'.'p<t-
Bzentgyörgyi pénzügyigazgatásánál volt tzoigá 
latban. 

M'nt cslkl, Tusnád tvcziégl szármaiásu és 
oltani blr'ozoBt é* c-ilitsomlvól cr-r diákot la-
punk u'j»n mt Is elianrTeisel r. ö i z ; m . h o s F z o 
blvata i működése végi6 ba-árköveoé:. T-si-zbl 
est Bnnál Balve-K-bbtn, m r. B-rlha min! «zy-teinl 
hallgató s acu-án I* 1900 évtől kezdva a „Csili 
L pít '-ben értékes és flgv"  eireméitó niueká»-
ságot fejt9'.*  kl a horzSnz Vü >löu l-iriepl c^kí.ci-
vel. A saékelység müvoída^vel, erkölcsi ée 
gasdasági megerősltesének kérdéseivel és eesko-
leivel foglalkozott  s azóta ÍB minden alkalmat 
megragadott a nép erkölcsi éa gazdasági mog 
erósitéaének érdekeben. 

A szomorú tmlékü román megszállás alatt 
a gaadasási és hltelsaövnlbeaetet megszerveaé-
sének saükségéra élesen mulatott reá s e««el az 
lntenslvebb mezőgazdálkodás megteremtésének 
szükségére. N m IB említve más közművelődé* i 
adományait, 1986 év óta a késdlvásárhelyi kato 
likas téli lö<dmlves iskola legszorgalmasabb é? 
legjobb magaviseletű növendékeinek jutalma 
aására évenként adományokat tett attól a gon-
go'attól áthatva, hogy ennek aa iskolának a nö-
vendékei vannak hivatva a falunak  szorgalmukkal, 
tudásukkal PB példás aiagetsriámkk'-l utat mu-
tatni as okszerű ÓB Intensiv gasdálkodis beveae 
tésére. 

As kétségtelen, hogv B»rtha pénsBgyl fő-
tanácBOB a sokszor félreismert,  néh a pénaűgyl 
fogalmazót  saolgálatban a tanult ssékely ember-
nek hossau pályáján mindenütt tiszteletet éa 
elismerést sseraett s pVdaadé magatartása mind 
nyájunk elismerését kiérd mii. 

Régi Iskola társai eőitB»riha B láaa neve 
egy fogalom  voit, aki u*áa mint „ductor" után 
fenntartás  nélkül haladt a csiksomlyói gltnnázlutn 
diák serege, mert tud», hogy benne nem csak 
a mindig jeles tanulót követi, hanem aa önaetlon 
jó és hűséges barátot, a rendkívül pontos, soha 
görbe utakra nem térő egyént ls, amit igasolt 
boBBiu, eredményekben gazdag pályája Is. 

Adja aa Isten, hogy lankadatlan aoha t áradt-
ságot aem Ismerő muokáa'ága még hosszú évek 
kel Jutáim arsa nyugalmas Időit. 

Szálljunk magunkba... 
Bi a uemsedók sok nyomorúságot látott. 

Végig küzdött egy ötvenkéthóaipoa világháborút, 
átélt kommunizmust, megszállást. Most benae 
van a történelemnek minden eddigit felülmúló 
pusztításában. 

A asenvedéa a lagjobb lakola. Mindenki tudja, 
hogy a barctéreek haláltosztogató környezete 
mennyi bajtárslasságot, áldosatot és egyméalrántl 
sseretetet termett. 

Ns feledkezünk  meg eankről a hősi idők-
ről, estikről a megpróbáltatásokról. Igvekessünk 
sgéssm egymáB lelkébe kapcsolódni. Hlssen nom 
fog  minket aem elkerülni a báboru kegyetlensége. 
KéssDIUok arra. hogy testvéri Bseretetbea talál-
jon »B amit a történelmi sorB reánk mér. Ify  köny-
ryefcb  lesz elviselni bármi következsen. 

Ma még csak besaéljük de sajnos nem cse-
lekedjük egymásüal saemben a jót. Pedig a vl-
Ágba szörnyű flgyelmeatetések  robbannak bele. 

Tiláljunk végre egymásra ennek a pusztulásnak 
megrázó dübörgésénél. Ml magyarok Beálljunk 
magúikba... éa értsük meg, hogy a magunk 
harcát csak egységünkkel, minden magyart egy-
b?fozó  tömörítésével lehet eredményesen meg-
iífizdfnt. 

Csak a magyar., 
Akár milyen v:;ssedelem fenyegessen,  egyet-

len kivezető ut a törhetetlen egység. A Kárpitok 
bércotn belül h* egység vsn, nincs BB aa erő, a 
mely m> gbirkoahit ve'üok. Lehetnek kttlönbözó 
politikai f>iifoga9ok,  lehetnek különféle  nemBeti-
ségek, egyedül a magyar BB, amelyik bebizonyí-
tod mu'tjáuál fogva,  egyedül méltó arra, hogy 
egy Irányban veaeBBen, ősBsetarlsoo. Nem kell 
idi sok tanu mányoaás, caak nylio;t szem, tár-
gyilagos goadolkosáa. Kl vérzett legtöbbet? Kl 
volt m'.od >nkor legtürelmesebb a különféle  n> m-
aatlaégekktl szemben? Kl állhat semlegesebben 
nagy rokon nemaetek nélkül Európa közepén? 
M-il>lk nemzet osstott> meg a batalml vezetést 
annyira mint a mary-r? öisaehasonlltva a külön 
hőió nemzetlsegüek vagyonával a tősgyökeres 
magyarokét, melyik meliősöttebb ? Csak egy vá-
ros utcáin menj végig, érdeklődj as értékesebb 
hasak tu'ajdOBOSal irá->t, asonnal asembe tünlk 
a tősgyökeres magyarok hiánya. Miért hát m#g|4 
a türaimetlenkedes, an elnyomatás vftdja.  Úribb, 
g«valiár<ibb, nagyobb lelkű, vitaaebb, harci «aabb, 
vendévsa retóbb van'e a világon a magyarnál 

B;y ctárdában több dud-ts nem lehet L*-
gyen egyébként bármily kiváló tulajdonságokkal 
megáldott nemsetlaég Is köstünk, a vesetó sze-
rep csak a magyaré lebet, és érdeke a K>rpát 
barcln belül lakó összes népiknek de Euró 
D*«°k U. Ba M 

Á Ssék utján a 430. száma ház és 
külön 4 0 0 • öl üres telek eladó 
Érdeklddni lehat ugyanott. 

É L E T E M . 
N=m a Blcuka-Bánát 
aranyat termó gasdag földjén 
a a káprázatos délibáb 
ölén születtem én. 
Engem vajúdó hegvek ssültsk 
Erdély Bzent földién,  valahol Cilkban, 
én a Gréces tövében régen 
a Maros véras vlsét Ittam. 
Zlsegő kaláss nem ssédltett, 
nem puhított Tokaj-hegy vére, 
bűvölt a ca*;ároyéku erdő 
és a bűs völgyek méhes-mélye,.. 
Erdő-mesóvel takarósva 
belárlam sok-sok nehéz utat, — 
esőbe, fagyba,  aárba, hóba 
csalódások Sítek, ssapultak... 
Friss levegővel mosakodtam 
es napsugárral törülköatem 
s ha köaben vihar rásott össao, — 
aszal én nem Bokát törődtem . . . 
Csak asért ls védtem a fajtám, 
harcoltam érte nem lapulva, 
honseerolmem SrSk-tüaaből 
bit-nektárt ittam ujra-njra... 
Oyergvó- és C<lk volt a világom 
h'ába jártam dus messsl földet, 
ók jelentették Hámomra 
az őst piros-fehér  zöldet... 
Mist Is ott van örömöm, vágyam 
a saékeiykapus kla falukban, 
a kopjafáa  saent ormoVon 
s a könnyem értük kl-klcsurraa . . . 
Ok egysser odavlgyenek 
ha rám sssksd a sötét éjjel, — 
Bírom legyen a Hargita, 
mert onnan űztek engem rég el 
mert onnan jöttem egykor én e l . . . . 

Dr. vitéz OereHtj  Qéia  aiasrodas. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A budapesti Lánchid emléknapja. 
November 20 án kilencvennégy eaatendeje 

volt ennek, hogy a bndspeitl Lánehldat hivata-
leean átadták a forgalomnak.  Beeebeayl apostoli 
munkája nélkül nem ápDIt volna fel  egyhamar a 
lánchíd. Érdemen elmondani aa építés történeté-
ből aat a bora alma eplaódot, mely 1848. Jolina 
18-ikán történt, amikor a lánc ntolaó aaemét bu-
ták fel  a hidra. A lánc eköaben elanakadt, alá-
anbant éa magával ragadta aat aa idelglenea 
mnakabldat, amelyea felbnaáaa  elótt a lánc fe-
küdt. Tdbbaaáa embér veit a bidon a negyven, 
klatlk Saecbenyl én Malláth György oraaágblró 
a Dunába eatek, Jé aaerencae volt, hogy Saéche-
ayl la, Mailáth la kitűnő uaaó volt a hamarosan 
mindketten partra jntottak. Ka a ssereacsélltnség 
megráai hatast tett Baachenylre: lelkének egyen-
aulya akkor már megtöm ött. Lakáaán, aa Ull-
maan-háaban, körülfogták  bivel a ekkor fakadt 
eaekre a baljóslatú saavalra: — Igy fog  ea ve-
lünk la menni. Ttnenegy óráig fényeien  fog  sike-
rülni minden, s amidón el bizakodásunk nagyra 
nőtt, a tizenkettedik órában törik öaaae minden 
A hidat hslyrehoaták, a klfesaltett  láncmüvön 
még végigBétált Saéchenyl, de a hld megnyitáson 
már nem Jelenbetett meg aem ő, aem a magyar, 
kormány máa tagja aem. Báchenyl már sseptem-
berben Döbling lakója lett, ugyanakkor ütött kl 
a aaabadsáahare a a hld meguyltáaa elmaradt. 
Kéaőbb, 1849. november 20.-án megtörtént, de 
akkor mar Haynau képviselte aa „össnkormányt." 

— Calk vármegyo törvényhatósági 
kóagyüleee. Calk varmegye törvanyhatóBégi 
gyűlését december 14-en delelőtt 9 óráre hívja 
öaaae Kováta Károly dr. főispán.  A törvény ható-
aágl kéagyűléBt elókéaaltö ktagyűléat december 
7-en tartják. A vármegye közigazgatási biiott-
lága december 11-én tart ölest. 

— Lovaaveraeny Calkaaorodán. Novem 
ber 20 an nngyBlkerh lovasversenyt rendeatek 
vároauakban. A nagy érdeklődaa mellett megtar-
tott veraenyt a lehető legnagyobb pomosaăgg» 
készítette eő a rendtaőaeg. A körü.eelől 16—16 
kilométer hosBiuségu verserjterüieiet aa O i-
hldlól kllidu va. Biz, majd dombos, sok he.yai 
emelkedő terepen jelöltek ki. A verseny rende 
aeaenél orsaágos netű lovasok működlek köare. 
A rajthoz tlaenkét lovas, köaiűk egy nr ovas nő 
állt fel,  majd 9 második csoportban ujabb hal 
lovas. A helyezések a köveikesók: Az elfő  cso-
portban : 1. 0 bán Zoltán. 2 Eti^nherg F-renc. 
8. 8is Atdo\ 4 Siegedi Jjzstf.  6 RUel György. 
6 Tiborcz L'iszio. Igen tzép helţeaeat ert el 
Prágai Miziósué aa egyetlen holgyversenyzó. A 
második tópartból: 1. Tóvári Sándor. 2 Ctlk 
Miklós. 8. Pal Bila. Aa igen saép ţa énekes di-
jakat Fanyeaoé, a Nemaetl Bank kirendeltsége 
veaetőjének felesége  és Ebrenberg Ferenctó oaa-
totlák ki. 

— Nyugalomba vonult Nagv baoal. Nagy 
Mihály csíkszeredai postaklhoidé 35 eaat6net be-
caűletea munka után nyugalomba vonnlt. N*gy 
Mihály sokgyermekeB, háromazekl szármasásu 
ember. Hivatalból került CsIkBaeredára jóval a 
háború e!*tt. Aa elsyomatás alatt la megtartotta 
hitét, becsülte, szerette fajtáját.  Esért a türel-
metlenség klkeadte a az utcára került. A aok 
ssanvedéB, lelki gyötrelem klkeadte aa egésaBégét, 
de a felsaabaduláa  utáni három esatendón ke-
resstül példamutatóan teljesítette a kötelességét, 
A m. kir. kereskedelmi minlsster nyugdíjaséba 
alka'mával dlcseretM emlékeseit meg Nagy Mi-
hály becsületes, példás szolgálatáról. 

— Halaloaaa. Krla'.ó Károly vármegyei 
saámvevóségl főaököt  súlyos gjáaz érte, 1943. 
november 28 án rövid laenvedea után m»gh»lt a 
felesége  Knató Károlyné aaül. Heschberg Gartrnd 

— Oaadaaagi ertekeilet. A vármegye 
gaidasági e ó járói saámára novemb?r 24.-*n gaz-
dasági érlL'keaMiet t.rottak, amelynek sa volta 
célja, bogy a gaadaköaönséget ea e ő'járókon 
kereaatül tájék oatsasák a pénaBgyl törvéi.yekró! 
éa kedvezményt krói. Bariba Attila dr. helyettes 
pénsOgylg»sg*tó ez egyenes tdókró! ea a meiő-
gaadaaág fejleüzléaét  célzó adákedveaményetről 
tartott elóadáBt. Falhlvta a gazdák flgye  mét, fco?y 
forduljanak  blaaloismal a péniügyl köaegakhes, 
mert a magyar pánaügylgaagatáafelfogáaa  aaerlnt 
as adóalanyokat erősíteni éa nem gyengíteni 
akarják. Esért BB sdáatatáa mindenkor a polgár 
teljesítőképességét veszi alapul. Kmoskó László 
pű. titkár a földadó  kivetés alapját képeső birtok 
ivek vesetéBére flgyelmestette  a gazdákat Erdődy 
Endre dr. pű. tanácsos a mesógaadaBág fejleaa-
téaét cálaó llletékkedveeménveket Ismertette. 

— Credo-gyüléa. A.férflCredeBjjesttM 
194S. deo. 5-en, vasárnap a szentmise után '/,12-
kor as áil. elemi fakóiéban  gyűlést tart, melyre a 
tagokat és as érdek.ódóket lisstelettel meghívja 
ea elnökség. 

— A délérdélyl magyarság sérelmei 
a képvlsoidbaa elfltt.  A képvlselőháa mult sser-
daiűleséa Teleki Bela gróf  aa Erdélyi Part elaöke 
kérdést Intéie t a kűTűgymialaaterhen, a nagy-
eayedl B ithlen-koliéglum, valamint a brasaöl re-
formálna  lakolák bezárásával, illetve a délérdélyl 
állatrekvlráláiokkal kapciolatban. A külügy mi-
nlsster válaszában közölte, hogy na Iskolák be-
zárása flgyébaa  tárgyalások vaaaak folyamatban 
a két kormány köaött és reméli, hogy azok ered-
ményre is «esetnek. A másik kérdésbea, ba nem 
szűznek meg e délérdélyl magyarság rovására 
történő aránytalan áilatrekvlráiások, a magyar 
kortnáay sem riad vlaaaa hasonló Intésk dwtktó' 
as ésaakerdélyl románokkal azemben. Felvilágo-
sításai ntán a külBgyminlutert hosisitan tap-
aolta a Háa. 

— Felemelte a MÁV a pénablrság 
óssaegét A MAV a kereskedelem ós köslekedés-
ügyl mlnlsaier rendelete értelmében felemelte  a 
péni bírság öasaegét ások kai izemben, akik jegy 
nélkül ülnek venntrn. Esnerlnt aa, aki a Jegy-
viasgálónak, vagy vonatvrseiónek felsaólltáa  nél-
kül bejelenti, hogy érvényes menetigaaolványs 
nlnca, a szabályos menetdíjon felül  6 pangó pót-
díjat kötelea flaeinl.  Akinek menetjegye nlnca éa 
eat a körülményt an első Jegyvlssgálat alkalmá-
val nem Jelenti, kötelea aa általa megtelt útvo-
nalra, ha pedig ea kétaégtelenül nem Állapítható 
meg, akkor a vonat által már meglett egeaa út-
vonalra a menetdíj kétaaereaét, da legalább 20 
pengőt megfizetni.  Bz a rendelet november 15 ea 

• p >u hatálvha. 

HasxnAlt farAmAs  oséplökészleteim 
kiárusítom 

720 tó' 1200-aalg meglepő olcsón. Kárjen ajánlatotl 
DIDh iWlDÍQ műszaki olkkek vétele és eladása 
D1ÜU AnUlUll) ni és használt állapotban 
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— An dlaJoBa>ag»>ak beasoigaitatnea 
nak batarldeje. Aa o ajosmagvak közül a tök-
mag, doaánymag, val-<n>'nt a vidr pc-msg be-
srogtltalásl halárideje 1944 éprlll» 16 4sösszes 
egyéb o'ejosmsgvakat 1948 november 30 lg kell 
valamelyik vaaárláBra jogosított temstedónek 
megvételre feí?j  -nlanl. A november 30.-1 f?';ij<ta 
tásl határidő mind a termelési aneriódaasel, mind 
pedig a szabidon termeaztntt olejoBmsgvakra 
vonatkozik, mert a fennálló  rendelkezések értel-
mében aa 1943. évb9n termelt öasaas o'ojo'mag-
vak besaolgaitalása kötelező. A termelő 1944. évi 
vetőmagasükaágletére csak a rendeletben meg-
saabott mennyiségeket tarthatja vl-aze. A ren-
delet továbbá a térire őnek és annak, aki haszon-
bér, részkereset, vagy muskabér elmén termé-
Baetben kap olalonmagot, hástartásl Bailkség'ntére 
személyenként 60 kg. nspraforgómBg,  vagy 40 kg. 
tökmag vlBBnatarlásábengedélyesi. A nyilvántartó 
hatóságok nemcaak a busaegységekben kiszámí-
tott bessolgállatásl teljesítményt, hanem as olsjoa-
magvak kötelező beaaolgáltatását la salgoruan 
ellenőralk. 

— Négy évi börtönre Ítélték a oaató-
aaegl pályaműnk áa gyllkoeát. Annak Idején 
beszámoltunk arról a kegyetlen gyilkosságról, 
amelynek Kosma János négy gyermekes tssuil 
pályamunkás áldoaalul esett. Szeptember 12-an 
Beke BMa csatóssegl legéry as utcán ötsz ttaiál-
kosotl Kozma Jánossal, skltegy megelőző ÖBBBS-
azólalknaásból kifolyólag  aalvenasnit. Koama a 
balysalnen klaaenvedeit. B ke Bílál a törvény-
saék most vont* felelőssegre  teatvűrgyiikosaág 
miatt A cádai lfj.  G ü József  dr. űgyéaa, a vé-
delemet Kolunbán Józaef  dr. ügyvéd látta el. A 
törvényaaék hirtelen felindulásban  elkövetett 
-mberölés bűntettében találta bűnösnek Baké 
B lát éa 4 évi börtönre ítélte. 

— Lopás. Adám Faretcaé, saBI. Biláas 
I ona gyergytdltról asssony lopáa büntette miatt 
került a cBlkaaeredal törvényszék egynsblréjt nlé. 
A vad aaerlnt Bsotnss^l'isrsonya, Trucs-i Kál-
mánná aaekrényéből 6C0 pengó késspénat ellopott. 
Nyoirozái során a vádlott beismerte a bttecie-
lekményt a n bűnjeleket megtalálták nála. A most 
megtartott főtárgyaláa  aorán Adámné tagadta » 
terhére irt bűncselekményt. TanuklhallgatáaoV 
alapján azonban bűnöanek találta a bíróság Adám-
aét éz büntetlen előélete figyelembevételével  — 
8 hónapi börtönre ítélte. Aa Ítélet nem logerős: 

a vádlott felmentésért,  as Bgyéss snlyosbltáaért 
felebbesett.  , 

— A paraaatifjuság  Jövfljéröl  Irt veaető-
cikket Orbán I<nre h»gyárosbóröndl tart. saakasa-
venstA a Migyar Föld legn|«bb aaámábar. A 
magyar faln  kép*a betllapj» 24 eldalsa terjede-
lemben Jelenik meg és réssletesen tájékestatjt 
• gaadákat minden őket érdeklő fontos  ügyről. 
Értékes saakcikkeket köaöl a tehén helyen meg-
választáaárél a vásárlásnál, a gaadaságl esskösűk 
téli goadonáaáról, a klagaadandver karbaatertá-
sáról éa a baromfiudvar  téli előkéaaűletelról. — 
Bgvea ssám ára 24 II 'ér. M itatváeyszámot küld 
a Magyar Fald kiadóhivatala: Bndapest, VII. 
Brsaébst-Vörut 7. sa. 

Ládákat 1 0 "">• »«fly»»lnisk  éa máa kfllöo-
bőiő méretek ben naiyebfe  meay-nytoégbaa raodalnaak. Szállltéképes ségek köiöl 

jak ciműket Dr KUBIK Badapeat, Léeyay-utoa 24. 

S'ám: 10172—1948. 

Hirdetmény. 
Folyó év november bó 29-én d. e. 12 órakor 

a városhásán 1L em. 15. az. szobában nyilvános 
azóbell árverésen a vároa haszonbérbe adja 2 évi 
Időtartamra a vasút mellett 668. hrsaámmal jel-
zett Ingatlant, valamint a Kicslmeaőn 8018. hrsaám-
mal je'zett kőbányát. A bérleti feltételek  meg-
tekinthetők a város mérnöki hivatalánál. 

Csíkszereda, 1948. november 28-án. 
S z d u s z Q . G to rö , 

polgármester. 

A csíkszeredai kir. járiBbiróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

1673-1943 tlkvi szám. 
Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. PéteifN  Jenő kolozsvári ügyvéd által 

képvlaelt .Emke Drogéria* Lehöcz J^zs^fné  kolozs-
vári lak^B végrehajlaténak Kovára Jánosné szül. 
Me°kö M trla csíkszeredai lakéB végrehajtást szen-
vedő ellen inditottt végrehajtási ügyében a t«ink-
hönyíi hatóság a végrehajtási árverést 10 000 P. 
tőkekövetelés és járulékát behajtása végett a 
Ciiktsploci községben fekvő  s a c-obtaplocai 4829 
sz. tljbb-n foglalt  A + 2 rdsz. 7038 hraz. alatt 
felvett  Kovács J l o»né nevén álló legelőre 3200 
Pengő kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1943 evi deoember ho 10 
nep j 'n delelött 9 orakor, Csiktaploca község-
házánál fogfák  megtartani. 

Az árverésre kerülő Ingatlan a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10% a, amelyet a 
magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell ki-
egéazlteni. 

Csíkszereda, 1943. évi április hó 27. napján. 
Saopoa Lajoa s. k., 

klr. jb. alelnök. 
A kiadmány hiteléül: 

P É T E R , 
a. h. tlsztv. 

109/943. vght. «ám. 
Arvorésl hirdetmény. 

Dr. Márton Oábor Ogyvéd által képviseli TOrssBk 
Elemér végrehajtató Javára. Bore MlkMs esáka oslk-
osatAezegl lakós ellen, 2161 Pengó 48 fillér  táke és tSbh 
követe1 ée és Járulékai erejéig, amennyiben a kSveteléere 
IdAktfzben  részletfizetés  történt, annak heszám<táaával, a 
oslkszentm rtonl klr. láráabtróság 1943. évi 889/2 sa vég-
zésével elren-telt kielégítést végrebattás folytán  v^g-rhaj-
tást szvnvedótól 1943 évi október 18-án lefoglalt  6100 P. 
— fillérre  beosUlt Ingóságokra a oslkssentmártoul klr. 
Járásbíróság Pk. 1?3I/1943 számú vágzésével az árverés 
elrendeltetvén, annak ai 1908 évi XLI. t.-o 20 g-a alap-
ján a kOvétkeié megnevezett: Dr Márton Oábor Ogyvéd 
által képviselt TS-ssSk Elemér Javára 2S6I P. 48 fill.  a 
Járulékai, továbbá a foglalási  JegyzlkanvvbSl kl nem 
tBnl máa foglattatók  Javára Is as árverés megtartását 
elrendelem, d* osak arra es esetre, ha klel*glt<al Joguk 
ms ls fennáll  és ha ellenük halasstd hatálya Igényke-
reset folyamatban  nincs, — végrehaltáat sienvedé lakásán 
• 'elkosatéaseg kBsségben leendé megtartására határ<d<01 
1043. Avt november 27-lk napjának dále ótt 0 Arája 
tfiietlk  ki. amikor a blról'ag lefoglalt  1 drb. tehén, 1 drb. 
sBtét pej IA, 5 ssekér síén a, 9 m* gflrabfa,  2 drb BkBr-
tinA 2 évesek, piros tarka a egyéb IngAságokat a legtöb-
bet IgérAnek, de legalább a beeaár Va-ad résséért, késs-

Ei n i á i * t é s m . l l e t t e l f o g o m  a d n i m é g a k k o r t a , h a a 
e j e l e n t A f é l  a h e l y s z í n e n n e m j e l e n n e m e g , h a o a a k 

e l l e n k e s A k í v á n s á g o t Í r á s b a n n e m n y i l v á n í t . 
CsIkaséntmárton, 1943 évi november hó 10-án. 

Mihálha Joaeef, 
klr. blr. vécmhejtó. 

Nyomatott öav. Vákár Lajosáé köayvayoadájábaa, Calkaaereda. 




