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CSÍKI LAPOK 
Fde'ős kiadó: 

Özv. Vál-ár Lsjosné 

Előf ize tés i  ár 
Eftéoz  pvre Pengő 10.— Negyedévre l'engő 2 60 
Félévre Pengő 5 - Példányonkénti ára 16 rillér 

Külföldre  egy évre 20 Pengő. 
Megjelenik mlodeo va sá rnap . 

Nyílttéri közlemények dija soronklQt 1 Pengő. 
Kéziratokat nem aduuk vltsza. 

Hirdetési dijukat a legolcsóbban számítjuk. 
Kiadóhivatal Csíkszereda, A pali Mlhálv-ntca 15. sr. 

Felelős szerkesztő : 
vitéz liéazegh Qyőzö 

A becsületes élet. 
A mult héten eltemettük ennek a város-

nak egy becsületes iparoe mesterét. Alsó-
osern&toni Cseh Istváo hentes és mészáros 
mester földi  maradványait olyan hatalmas 
tömeg kisérte utolsó útjára, amilyent nem 
látott eu a vármegye. Tisztelőinek, bará-
tainak akkora Bokasága rótta le ravatalénál 
a megbecsülés utolsó tiszteletét, amilyenre 
alig van példa. Nemcsak Csikvármegye 
falvainak  székely népet láttuk a gyászoló 
tömegben, de ott voltak a szomazédop vár-
megyék községeinek képviseletei is. A 
vármegye főispánjától  a csiki földdel  bir 
kozó egyszerű székely emberig ugy érezte 
mindenki, hogy kötelessége van az;al az 
élettel szemben, amely most kidőlt a ma-
gyar társadalomból. 

Pedig Cseh István nem volt sem poli 
tikus, aem valami nagy veaérkedö haj am. 
Egyszerű, mindenkor szerény, becsületes 
ember volt, akinek minden körülmények 
kőzött helyén volt a szive. Nagy iskolákat 
nem végzett, de jobban tudta mi a köte-
lessége és hol van a helye a közösségben, 
mint akik ugy hiszik, hogy ezt csak az 
iakola jogán lehet elsajátítani. Az éles eszű 
és kitűnő látású székely ember szemével 
lelátott a vesékig. Mindenről meg volt a 
legépebb véleménye. Ösztönösen az első 
pillantásra feliamerte  a azándékokat. Vele 
azUletett csalhatatlansággal megérezte ki 
mit hozott ennek a népnek bo dogitására. 
Arról kevés szóval, de annál találóbb 
bölcsességei megmondta a magáét. Minden-
kinek éa ott, ahol kellett. 

Bz a temetés egyébről ia beszólt. A 
temetési menetnek legmeghatóbb részlete-
ként ott láttuk a csiksomlyói árvaház kisded 
lakóinak hosszú Borait. Székely emberek 
árvái gyermekeit, akiket a vezetőség kive-
zényelt erre a végtiBzteaaégre. Miért? Mert 
Cseh István az érző szivü ember egész 
életében gondoskodott, egész életében ott 
állott mellettük, jelentős áldozattal igye-
kezett a z á n j s á g u k a t elviselhetővé tenni' 
Adott éa gazdagon áldozott, anélkül, hogy 
ezt nagydobra ütötte volna. 

TeBaék osak körül nézni ebben a tár-
sadalomban — hol van még egy ilyen Cseh 
Istvánunk. Minden háborút meghazudtoló 
könnyelműségek között éljük az úgyneve-
zett táraadalmi érintkezés köteles vigasá-
gait, de ki törődik ebben rendszeres 
önmmegadóztatáaaal mondjuk a Bomlyói 
árvákkal, vagy egyéb dolgainkkal. Oh csak 
a megszállás éveiben Cseh Istvánnál sok-
kal gazdagabb emberek hányszor tagadták 
meg a legcsekélyebb hozzájáruláaaikat ia 
a közösség ügyeitől. Nem is jó ezekre 
emlékezni. H» eszünkbe jutnak ezek a 
nehézségeink csak nagyobb az a veszteség, 
amit éreznünk kell a Cseh István életének 
elmuláaával. 

Aki közöttünk dolgozik, vagy áldoz 
legtöbbjének messzemenő hátsó céljai van-
nak. A« a nagy tisztelet, amely Cseh Istvánt 
a halálában körül vette szólt annak az 
életnek is, amelynek soha nem voltak ilyen 
kitérői. Amit tett, amit bpcaűletes munká 
4ból a köznek két kézzel szórt, azt önzet-

len uri lelkének kényszere diktálta. Leg-
többször senki nem tudo't ezekről a jó 
cselekedetekről, maga pedig boldog volt, 
ha jót tehetett. Nem akart sem képviselő 
sem felsőházi  tagságot kapni mindezekért 
a „szenvedéseiért".... 

Példás élete azt is igazolja, hogy a 
földi  küldetésnek legjobb befektetése  a 
b'csület. Azt mégis nyilvántartja az emberi 
együttélés és ugy látszik meg tudja be-
CBÜ'ni is. 

A hatás. 
Beszámoltunk arról, hogy az utóbbi 

időben a felosiki  főszolgabiróság  területé 
ről három ember ÍB munkatáborba került. 
Valamelyik nBp egyik 60 év körüli öreg 
székely atyánkfia  nvi'atkozott az ügyről. 
G mondta, hogy amióta a főszolgabíró  „a 
kötőféket  háromnak is a fejére  húzta", 
azóta mekkorára nőt szemében a tekintélye. 

Nagy kár, bogy más tájakon ÍB nem 
sikerül elcsípni az elcsípni valókat. Bár 
sajnálok minden megtévedt embert, fejezi 
be nyilatkozatát a maga természetes józan 
Bágával — reám mégis jó hatáBt tett ez a 
munkatáborba juttatás, mert sokan vano-
gatnak közöttünk, akik tovább szeretnek 
rúgni, mint ameddig a lábuk elér. 

A hatás kérlelhetetlenül igen nagy volt 
a felcsiki  főszolgabírónak  erélyes és sokat 
nem tétovázó intézkedése nyomán. Ezt igy 
kell. Nem olyanok az idők, hogy itt el 
lehessen tűrni mindenkinek a romboló, 
esztelen Bzemtelenkedéaét. Békéa életme-
netben rendben van. Megengedhető, hogy 
a polgár éljen a „szabadságával". De lát-
tuk, hogy hová vezetett viszonyaink között 
is a türelmesség. A legsötétebb multu 
emberek ugrottak, élre. A támadás mint 
legjobb védekezés cimO csatakiáltással 
kezdték el munkájukat. Belerugdostak, 
akit elöl há'ul értek. Nem egyszer a nemzet 
védelmi kereaztig elbokszoiták magukat éa 
ennek biztoa védelme alatt aokBZor a köz 
érdekért önzetlenül dolgozó embereket 
juttattak a vádlottak padjára. 

Nem azabad mentire h«gyni ezt a ko-
moly kérdést. Legfőbb  ideje, hogy minden 
térségünkből kiemeljék a káros elemet. 
Addig amig nem késő. Vidékenként meg 
van mindenütt a BÖtétben bujkáló, a közös 
séget aknázó féreg.  Irtani kell, mert banem 
elrágják a tartó kötelékeinket. 

Ezt az irtást a felcsiki  főszolgabíró  megkezdte. 
Ahol még mlnd'g «-em értik meg azt, hogy minden 
magyarnak a nagy háborús célokért egylráuybao 
kell menetelnie, azt nem kell sokat simogatni, 
hanem a társadalomból el kell távolítani. 

Az Erdélyi Tudósitó 
egy negyed századon át, egyik világhábo-
rútól a másikig szolgálta az erdélyi katoli-
kusságot, irányította közvéleményét, védel-
mezte érdekeit, volt annak tanítója, ÖBaze-
tartotta szellemi vezetőit. 

Mint igénytelen Egyházközségi Tudó 
siiió indult Brassóból. De a vároa határát 
hamar átlépte éppen abban az időben, ami-
kor idegen megszállás alá került területen 
egyetlen időszaki sajtóterméke volt a kat. 
magyarságnak. Lassankint izmosodott heti 
lappá és több ezerea példányszámával meg-
jelent minden értelmiségi katolikus portan 
Erdélyben. Amikor 1932 ben az erdélyi 
uatolikuB napilap az Erdélyi Lapok meg-
született, az Erdélyi Tudósító természetes-
nek vette, hogy a hírszolgálatot annak kell 
átengednie s folyóirat  alakjában folytatta 
eddigi munkáját, hogy minél teljesebbé 
legyen az erdélyi katolikua müvelődaa szol-
gálata. abbén a formában  jelent meg a 
főpásztor  kívánsága szerint a felszabadulás 
után is. 

Kezdetben naptárt is adott ki, eat a 
mindenki olvasmányát adta híveinek kezébe, 
később p^dig egyéb kiadványokat is, ahogy 
azt az apostoli azellem es szükség diktálta. 
Erdélyi Lászlónak a Székely kérdésről irt 
tanulmánya, Vorbuchner püspöknek az er-
délyi egyházmegye történetéről irt tömör 
összefoglaló  muakája, Bitay Árpádnak a 
Gbibu perben megjelent elmes fejtegetései 
a tudományos igenyekkel is számoltak. 
MégiB — ellentmondás nélkül el lehet mon-
dani — a legjelentősebb munka, mely nem-
csak a Tudósitó érdekében készült, hanem 
pgyeneBen a szerkesztő íróasztalán, az 
Erdélyi Imádaágoskönyv. Ez a könyv őt 
kiadásban sokezerea példányával lelki táp-
láléka és vezetője ma ia Erdély értelmi-
ségi és egyszerű családjainak. 

Ilyen utakon lett hova-tovább foga-
lommá az Erdélyi Tudósitó neve mindenütt, 
ahol Erdély Ügyei iránt érdeklődtek a lett 
kiinduló pontjává termékenyítő Baellemi 
sugárzásoknak. Merész mondáB, de habo-
zás nélkül írjuk le, hogy kisebbségi éle-
tünkben az erdélyi kaiolikusságnak nem 
volt egyetlen pennaforgató  embere, ki a 
TudŐBÍtó munkatarsa ne lett volna a na-
gyon soknak ez a lap volt az írásban isko-
lája íb. Viszont számosan voltak Erdélyben 
kívüliek, kik szerepeltek írásaikkal e lap 
hasábjain. 

A szerkesztő a Tudósító 1932. évi 
Almanachjában azt irta: Devotio, veritaa, 
ctriiás, ez a Tudósító jelszava. Ha valaki 
ismerte kis pap korában Veress Ernőt, 
aszkéta alakja, szelíd lelkisége után nem 
nézte ki belőle az igazaágnak azt a harcos, 
bátor éa megalkuvás nélküli védőjét, aki 
elszántságát éa latén ügyéért való lelke-
sedését mindenkor párosítani tudta szerény-
aéggel és az emberek nagyrabecsülésével, 
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de egyben csodálatos gyakorlati éraékkel 
éa szervező erővel. Ba tette ai A lapját, 
melynek nemoaak Baerkesatője, hanem ki-
adója m volt, a kiadásnak minden anyagi 
felelősségével,  aa erdélyi egyháamegye 
igazi értékea müvelődéai tényeaőjévé. Nem 
volt ea hivataloB lap, de mindenkor hűsé-
ges szolgája a katolikus igazságnak, amely 
szolgálat a katolikus lelkiségből éa a krisz-
tusi szeretetből ugy táplálkozott, hogy 
egyben gyarapította ugyanazt. 

Moat aztán ugyanazzal a lelkiiamere-
t«aaéggel, amellyel eddig önként vállalt 
hivatását betöltötte, felmentését  kérte a 
szerkesztő, hogy betegBégtöl ia megviaelt 
osztatlan erejét az ifjú  papság nevelésé-
nek szentelhesse. Tartozik neki aB egyház-
megye a példamutató áldozatkészségért, a 
fáradhatatlan  munkásságáért azzal, hogy 
csöndesnek tervezett visszavonulását azó 
nélkül ne hagyja és az itt elmondottakat 
hivatalosan is leszögezze. De azzal ia tar-
tozunk a személynek s az ügynek egyaránt, 
hogy a felemelt  zászlót lehanyatlani, a? 
eredményes munkát félbeszakadni  ne en-
gedjük. Ac Erdélyi Tudóaitó utóda az 
Erdélyi Katolikus Akció kiadáaában, uj 
munkaerők bevonásával, megujult formá-
ban folyó  évi február  elején jelenik meg. 
Akit* Erdélyben a krisztusi eszmék diada-
lát sürgetik, mellette fognak  állni tovább is. 

Csiksomlyó és Csiktaploca községek 
csatlakozása Csíkszeredához. 

í'áikvármegy* közgyűlése legutóbbi üieseben 
foglalkozott,  (Jsiksomlyo és Csiktaploca politi-
kai k• z-eges Csíkszeredához való eltolásával. 

Zsogud, a visszatéred első hónapjaiban csat-
lakozott Csíkszeredához. Ugyanakkor erőteljes 
mozgalom indult, liogy Csiktaplocát es Caiísom-
lyót i< bekapcsoljak. Ezzel kapcsolatosan a két 
község kbpviselótdatülete nehéz feltételekhez  kö-
tötte a csatlakozást, dót elvi szempontból kifo-
gásokat emeltek. Ugyanakkor Csíkszereda kep 
viselóteatüiete a községek jogos küvt telés-nek 
.szemelőtt tartásával akarja a kétségtelenül szük-
séges csatlakozást minél előbb végrehajtani. 

Az ügy előadója részletesen ismertette a 
kisgyűlés tigja val az érdekelt képvselőtesiüerek 
határozatait. A felszólalások  ?orán többek között 
Ko'umbán József  dr. fe'sőházi  'ag általános t:e-
lypslé-1 ki'zb' n hatáiozoUan leszögezte, hogy Csík-
szereda a székelység természetes központja, tehát 
nemzeti kötülewHeg megfelelő  fejlődési  lehetőség 
és térhez juttatni A jelenlegi adottságok között 
a megy székhely fejlődését  elsősorban térhiany 
íjátoija. Gbbői következik: Csiksomlyó és Csik-
taploca községek nem ragasickodhatnak követe'e-
seikli-z Kzt a nagyfontosságú  kérdést kizárólag 
» szekelyneg érdekei szemelőtt tartusával kell 6s 
•-zabad elbírálni. Ez pedig azt követeli, bogy a 
csatakozást minél előbb, a lehelő legaimában 
hajtsak veg'e. Kz nem azt j lanti hogy C^iktap 
loca, d • különösen Csikeomlyó ne ragaszkodbis-
son ősi hH^>omanydihoz, jellegéhez sőt.ezek fenn 
tartása, megórzéBe és biziositá<a nagy és egysé-
ges nemzeti feladat. 

Gal József  dr. vármegyei tiszti főügyész  vé-
leménye szerint a csatlakozásra felszólított  köz-
Hegek képviselőtestületeinek a határozatai alapos 
felülvizsgalatra  szorulnak, mert a csatlakozás nem 
a három közigazgatási egv'ég, hanem az egé»z 
virm'.'sţye, sőti Sieki-lyfó  d s még távolabbi szem 
.szoiţ i-zerint or-zágos erdrk. 

Tutit), hasonló ertelmü felfzolalá->  után Áb-
rahám J '.z- f  dr. alispán javaslatára bizottságot 
küldtfk  ki a kérdés alapos tanulman\ozána érde-
kében. A kiküldő-t^k, a wpáni elnöklettel, meg-
hallgat j *k '-Z érdeke teker, tanulmányozz k és el 
bíráljak a felsorakoztatott  erveket, majd kispyü 
lés e'n terjeszt k HZ anyagot, ho^y a tavaszi tör-
vényhatósági kö'/g>ülés határozhasson az ügvben. 
A kiküldött bizottság már a legköfeleb'i  betek-
ben mugke di munkáját. 

Jó osal&dböl való t a n u l o l e á n y t 
azonnali belépéssel fölveszek. 
F e r e n c : J ú l i a , női divatszalon, 
Caikszereda, Kossuth Lajos u 18. 3-8 

Elismerő  szavak 
kaptuk  as alábbi lel  ka» torokat  : 
Kedves  vttéx sxékelytestvérern! 

A nC*iki  Lapok"  februar  0 áa megjelent 
0. ccaméban; „Nmet  alkarét"  éa , Vigy  áz-
zunk útőképetségttnkre"  vezércikk  annyi 
ativvel,  lélekkel  éa értelemmel  Íratott  meg, 
amelyet tiszta,  egyszerű  éa oáfolhatatlan 
indokainál  fogva  millióa példányszámban 
volna érdemes  terjeszteni,  ba a lenézés és 
vetekedés  nem volna átok  rajtunk. 

Meg  szeretném  mondani az illetőnek,  bogy 
aemmiképen bele ne fáradjon  eme gyönyö-
rűséges  feladatba:  az alvók  ébresztésébe, 
akkor  se, ha eredménytelennek  látazik  fá-
radozása,  ez osak látszat,  mert az „illeté-
kesek"  őrülnek  éa örvendeznek,  bogy van 
egy kia lenézett  Lapnak ia világító  lelke,  aki 
a o agy viharban ia aokaknak  leaz erőssége, 
iránymutatója. 

Kérem,  ha lehet velem óimét közölni. 
Szentendre,  1944 jan. 7. 

Székely  testvéri  szeretettel: 
Albert  Péter. 

• • 

Jól  eaik tudni  azt, hogy gondolataink 
megakadnak  a lelkekben.  Egy kia vidéki 
lapnak  a szerkesztése  nehéz és háládatlan 
feladat.  De teljesen kárpotólnak  a munkánk 
nehézségéért  az ilyen elitmerő  szavak 

A gyapjat 3 pengőben veszik be. 
Miért 260 pengő akkor a gyapja-

fonal  ára. 
Az Erdélyi Magyar Gazd»i>Agi Egyesület 

Igazgató-választmány a gr. TVeki B Ja elnökleté-
vel Ölést tartott. Napirenden Erdsuy migyar me-
zőgaidatArsadalmánsk legcgtMőbb sorskérdésel 
szerepeltek. 

Gr. T.drtkl Bila elnöki megnyitójában utalt 
a mai súlyos helyzetre, amelynek azonban le 
kell vonni a tanulságait, ra»rt történelmi hely-
aetben törénelmi felada'.oV  jelentkeznek ÉB ami 
ezekből Erdély magyar gazdatársfida'mára  hárul, 
aat vállalni és hordozni keli. Bizonyos, hogy >z 
a feladatvállalás  csak fokoiott  bötelességtelj 'Mtéa 
mellett hoz gyűmö csöt. De aa Idők követnlm'nye 
HZ ÍB, hogy a közösségi szellemben végBett munka 
élő valóság legyen 

htután aa EMGE elnöke néhány fontos  be-
jelentést tett. ab EMGE a falu  i magyar asszo-
nyokat és leányokat Is be akarja kapcsolni a 
köBÜBBégl munkába. E célból mindazoknak a 
Bserveaeteknek a bevonásával, amelyek eddig a 
faluii  magyar aBS(onvov ÉB leányok sorskérdé-
seit munkálták, az EHGB mocanrveil a Gazda-
asszony Szakosztályát. Ar ÉMGE e nlkének kö-
vetkező fontos  belelt ntége szerint minden EUGE 
vármegyei kirendeltség munkájába bevonnak ngy-
egy kisgazda, gazdakört elnököt, aki hetenként 
egy nspot a várm«gyel kirend'ltség irodájában 
tölt B igy aa BMGB megyei Baervezetelhca for 
du'ó gazdaköaönBee aa egyesület saaktlsstvlB' lő 
gárdája mellett mindig ott találja egvlk Baját 
képviselőjét |B. Emellett még külön behívnak me-
gyénként 12 g«zdakörl e1 nők öt, akik felváltva  és 
havonta ngyenest a feladatot  te'j«sltenéV. Esael 
viszont azt ls eléri aa egyesület, hogy a gazda-
kör! vesetőn«V alkalmat fd  közelebbről megis-
merni BZ EUGE szervezetei munkájá'. 

Az einöti előterjesztés után a vá'asztmány 
elhatározta aa EMGB GaidaasBBOoy Ssako"ztály!> 
és a munkáBBsakosztály felállítását,  továbbá a 
gazdakör! vezetőknek a klrendultségek munká-
jába vató Intézményes bekapcsolását.) 

Vlt*a Szá»z István ttv. alelnök vázolta az 
EVGE «««répát aa Iskolánbivűll népművelő ODUI-
káh - Az ügy "érető aNInök közölte, hogy aa 
BMGE a G zd*b Biztosító Szövetkezetével t r 
tem megállapodása alapján b'ztosltási osaiáiyt 
sz?rv«aett, me'ynek terméBaetesen n°m na Üzlet-
szerzés, hannm n biatositásl gcndo'at terj^sv^se 
a feladata.  Nap mint nap látható utmní», hogy 
az elemi csapások milyen szörnvű pu ztltásokat 
«égéinek, de a fa'ual  lakosság mégsnm biztosit. 
H» *i*sont megtenné, ugy a különböző e'^mi 
csapások után nem kellene minduntalan n társa-
dalom adományaihoz folyamodni,  mert a kAro* 
lórésse megtérülne a biztosításból. Az E d^yi 
Allatértékesitő Saövetkezet elnöhe foglakozott 

állfltbPBZolgáltatéB  néhány ldŐBaerű kérdasérel. 
Enn^k kapc án bejelentette, bogy a tu i p°stt 
rolnö»"ó blBottságban slkerC't h»ly«t blitoslttnl 
az EMGB képviaelőjének, — továbbá, bory ssok-
nál az átvételeknél, amelyek a helyi fogyasztást 

szolgálják, — néhány megyében a közellátáal 
kormányblttosok márla intézkedtek, hogy a mi-
nősítésnél szigorúbb ellenőrzést gyakoroljanak. 

Pataki György kászonfeltizl  gaadaköri elnök 
e'pmassolta, bogy Caikban olyan távolsávra kell 
elhajtani aa igénybevett állatokat, hogv 80 köz-
ség eszel 760 muikanBpot veszített. Múlhatatlan-
nak tartja, hogy 10 km ea köraetekben történjék 
az átvétel. 

Máritffy  L'jos sajnálatosnak tartja, hogy 
egyeB helyeken egyes gazdák vonakodnak eleget 
itnul a beszoigáltatásl kötelesettBégnek, ami ked-
veződön hatást gyakorol a falvak  kőahangulatára. 

B i'ogh L tszló a vasellátáB nehözBégelről 
As körülményeiről, a vsBeloüztáB uj módjáról, az 
EMGB talalvédeiml szakosztályénak munkájáról 
es a gépbeaserzéBl akciókról tett jelentést. 

A Dlstol-akclóval kapcsolatOBsn Kollonsy 
Endre dr. állategószeégügyi főtanácBOB  közölte, 
hogy mivel aa F. M. már lebonyoUtotta aB In-
gyenes DlBtolakciót, — aa állatorvosok többé 
nem osztanak kl Ingyen Diatolt. H<n«m amit 
pénzért forgalomba  hoznak, aat aa EMGE adja 
tovább a gazdáknak. Egyúttal aat ia bejelentette, 
hogy örömmel venné, ha sz BMGB állategész-
ségügyi tanácsadó Irodát áliitana foi,  amit bbF. 
M. kirend'ltség legnagyobb kéBBBéggel támogat. 

K 89 Kálmán a gyapjubeszo'gáltatásról szólva 
elmondotta, bogy míg a gBzdák a gyapjút tavaly 
3 40 P.-s áron szolgáltatták be, aa ebből feldol-
gozott gyspjufonal  kg.-jának ára 250 pengő. Ér-
demes lenne kivizsgálni, hogy miből BBármazik 
es az óriási különbözet. 

A el óakcló ismertetéséhez Korparics Ede 
szóit hoscá, majd gr. Tdlekl BMa bejelentette, 
ho);y az EMGB tovább szorgalmazna a Bilóépltést 
es íó  eg az anyBgbe^zerzesi. M ?rt a kimondottan 
katonai jellegű építkezések utan a cementanyag 
elBÓsorban a gaadákat illeti meg. 

Vitéa Stáaz litván bejelentette, bogy aa 
EMGE as üzemi lapok felvetolet  — mellyel az 
srd uyl gazdtBâgok termeiőktpibBégét mérik fel, 
— három vármegye kísérleti muokájánBk befeje-
aéBe után — az egésa felszabadult  területek 
mBgyar gazdáira kiterjesztik. 

Török Billnt EMGE Igazgató éB Dimeter 
B tla az Erdeiyi G .zda fÓBaerkesatője  aa EMGE 
százéves uvforduiója  ünnepségeinek előkeszüie-
teiről számoltak be, melynek legfőbb  védnöki tisz-
tét, mint Ismeretes, v. nagybányai Horihy Miklós, 
MigyHToraaég kormányzója volt kegvB elvallalnl. 

D meter B «la lemer.ette az EMGE uj ki-
adványának, a M^zőgazdiaágl Szemit) c. tudo-
mányos folyóirat  rendeltetését, amit a választmány 
egyhangú lelkesedessel vett tudomásul. 

A választmány elé terjesztett JavaBlatok kö-
zött szerepelt m^e az erdélyi vitézi törzskapitá-
nyoknak aa EMGE választmányába történő meg-
hívása, -jnait a vaiatümány egyhanium magáévá 
tett. S ra litván a mezőg»zdaeágl alkalmazottak 
u'-án fiíetendó  adó éa aa igák uián kötelező 
munka'-aolgáiBt ligyét tette szótá és javasolta, 
hogy 15 holdig csak egy, 30 ho dlg pedig csak 
2 Iga ui&n vegeszenek a gazdák földmunkát.  Hi-
szen a régi csonkaország területén 4 ökör szá-
mit 1 igának, — itt viszont általában 2 állattal 
dolgosnak az emberek. Hí tehát egy 15 holdas 
gazdanak 4 jármas állata van, azok közül rend-
Bzerlnt csat kettőt h tszoál 8 a másik kettőt csak 
akkor fogja  be, ha az egyik vemhes, vagy ha 
ngéneen nehé? muntát vég»c. 

2 5 . 0 0 0 t e x t i l e s . 
A szokásos gazdasági tájékoztatón Szász 

Lajoi közellátási miniszter azt fejtegette,  bogy 
az ország képtelen e tartani 25.000 textilest. Min-
deu tiszt 'le:em a kereskedóe, do ennyi kereske-
dőt a mai viszonyok között nem tud e tartani az 
orp<ág Megállapítását helvesleBsel fogadta  az 
orsz<g köz élemánye, annál is inkább, mert a 
tfxtilszakma  eppen ab'hitetlén méretű «'özönlés 
miatt már az < Icó vicc lődések központjába ke-
rült. Való an lehe'eiien á'iapot, hogy moBt, ami-
kor a háborús anvaghiauyt a tex'ilszakma iaérzi: 
sokezer k' r -ski'dövel löbb foiialko-zék  elosztás-
sal, helye.-ebhen fo'galomtiahozata'lal,  mint akkor, 
amikor bőŝ geRen »i voltunk láiva t^xtilaruvnl. 
Nem a mi feluditunk  kinyomozni ennek az egése-
segte'.t-n áll pornak gazdasági okait, azon an a 
fura  helyzrit káros küvetkezm <nvei igenis g<óvá 
kell tt n Unk és helyeselnünk kell a miniszternek, 
aki rad kális intézkedésekkel nhtjtja a kerdÓBt 
riodeznl. A roppant szám nem jelentheti azt, 
bogy ennyi azük»églete lenne a phenak. Inkább 
szí h sszük, ami bizonyára megközelíti az igaz-
'•agot, hogy a szak mat elözönlők egy része kon-
junktúrát FZtgláS' a súlyos időbea ós azt akarja 
kihasználni. 
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Miért nem szabad két egyforma 
igényű növényt egymás után 

termeszteni t 
Ha egy kamarában van 1 kgr. azalonna, éa 

hozzá egy 1/2 kgr. kenyér ebből fgy  ember egy 
nap jól megél, de már több nem, mert hasztalan 
a sok Bzalonna ami egy napra 6 embernek is 
elég volna, mégis a kenyér hiánya miatt csak 
c!gy ember táplálásiról beszélhetünk. Éppen igy 
vagyunk a növények táplálásánál is, a földben 
mintegy kamrában sokfele  táplálék van, a me-
lyeket 3 csoportra szoktak oBztani és pedig foaz 
l'or, nitrogén, és kálium. Ezek bármelyikéből lehet 
nők, ha egyből bevés van a termés eredménye 
ehhez igazodik, mert a mezőgazdasági tudomány 
kísérlet»! által végzett eredmények már régen be I 
bizonyították, bogy a övények hozama a leg-
kisebb tápláló anyaghoz igaaodik (minimum tör-
vény). 

Csíkban ez a tantétel legkevésbé iamert, 
ezért r.em látjuk a növények egymás utánjának 
szabálysz rü forgását.  Ezért követi a kalászost 
í'y gyakran a kalászos. Holott csak egyforma 
táplálékot vesznek ki » fő  dből, a minek a kö-
vetkezménye, bogy ez megfogyatkozik  ; hiába van 
a többi táplálékból fölösleg,  egymást helyettesíteni 
nem tudjuk. Amig ugar rendszer volt, az egy évi 
pihenés kevéabbé éreztette az itt előforduló  hibái-
kat, de a szabad gazdálkodás egyeneB»n meg-
követeli, hogy minden gazda a vetés forgó  tör-
vényeit jól Ismerje. Ezért arra kérem kartársaimat, 
bogy a csíki gazdasági tanfolyamok  tartásánál, a 
vetés forgok  ismertetésére a szokottnál jóval na-
gyobb súlyt helyezzenek. M hiába hirdetjük az 
ugar tartás megszüntetésének előnyeit, a tetés 
lorgok ismerete nélkül csak fél  eredményt, és 
nők szemetea termést kapunk. 

Egy közismert és nálunk is. jól beváló forgó 
HZ első évben árpa herével, a máaodikban here, 
» harmadikban ószlkalászos, a negyedik évben 
kapás növény, aa ötödik évben megint árpa he-
rével és igy tovább. 

Ne feledjük  el, a főidet  senki sem csalhatja 
meg. ha bármi ok folytán,  a mezőgazdasági tu-
domány állal előirt szabályokat nem tartjuk be, 
az eredmény nem kielégítő terméB lesz. A fen-
tiekkel szemben valaki felhozhatja,  hogy az ugy 
nevezett káposztán fö'dek  évről-évre jól teremn'k. 
I.átjuk ezt a Marosmenti törökbuzááoknál. Ez k 
azooban mind őaerőben lévő talajok, a melyeket 
» gyakran megismétlődő áradások ujabb és ujabb 
tápláló anyaggal látnak el, és ezért soha nincs a 
tápanyag egyensúly megzavarva. Áronban ilyen 
talaj aránylag kevés van, és a folytonos  termeléB 
folytán  Bzámuk egyre fogy. 

• 
« 

A csiki székelység elvérzik a cselédleány 
és alkohol kérdésén. 

Ha községenklnt és házszámok szerint pon-
tosan számba veszik, hogy hány leány távozott 
el a székely földről,  megdöbbentő számoknak kell 
mutatkozniok, legalább erre engednek következ-
tetni a vonatokon napról-napra látott eltávozó 
cselédek, volt idő mikor pttnköBdkor a Brassóban 
leányaikat meglátogató Fzülők részére külön vo-
vatot kellett beállítani Csik felől.  Ma annyira meg-
fogyott  a számuk idehaza, hogy magyar nemzeti 
szempontból is aggodalmat kelt. Az ország sok 
vidékén laktam, ahól figyelemmel  kisérhettem 
a vépi életviszonyokat. Sehol akkora szorgalmat, 
sok oldalú munkásságot nem láttam, mlot a szé-
li ily BB9zooyoknál. A gazdaBági alap kicsiny, de 
az ernyedetlen szorgalom a székely családokat 
képessé teBzi, hogy jó élet színvonaluk legyen, 
sőt sok tekintetben, igy a gyermeknevelés terén 
tul tesznek a ga-dag alföldi  földtnlves  családokon. 
Nincs a háztartásnak oly ágazata amelybén a 
Fzék»ly asszony teljesen jártas ne volna. Nem ls 
iBmeri a pihenést, ezt legfeljpbb  a templomban 
gyakorolja. A gyermekek a szülőknél látottakat 
sehol sem lelik meg, azért általánosságban ki-
mondható, hogy akik a Bzékely földön  a szülői 
házat elhagyják, azok c-iak veszitenek. De veszít 
a magyarság is. Rendszeres munkával, hazánk 
sok nemzetiBég által lakott vidékét minden fel-
lünéB nélkül pt lehetett volna magyarosítani. Péld. 
egy nemzetiségi vidékén az állam, vagy erre hi-
vatott közület megváBáról 4000 kat. holdas birto-
kot. Aat 20—30 holdas tagokba felosztja,  éB a 
jelentkezes sorrendjéén önálló kis gazdaságokká 
szervezi, ezt oda adja hosszabb lejáratú köcsö-
nök formájában  székely uj pároknak, vagy olya-
noknak, akiknek munkássága, szülői otthona biz-
tosítékot nyújt egy önálló vag\ont megőrző ÓB 
ezt még gyarapító élet megteremtésére. Lényeg, 

ei a telepítés ne szanaszét össze vÍBBza történjen, 
ós ne ráérő leakoltaággal, hanem nagy magyar 
nemBetl célokat szolgáló előre átgondolt erv-
sserüséggel, éB addig más helyt ne foglalkozzanak 
ezzel, amig egy helyen a betelepülés egészen 
meg nem történt. Olyan felügyeleti  célt szolgáló 
Intézkedésektől eredményt nem várok. 

A másik nagy veszedelem, amely a székelyt 
napról nipra pusztítja az alkohol, itt is csak gyö-
keres intézkedés segíthet. Nem sz«bad ezt a kér-
dést csak ttzletszerüleg tekinteni. Hogy különoBen 

Csíkban mily elszomorltóan romból a tu'zott al-
kohol fogyaaztáe,  nem kell nagy vizsgálat. Az a 
sok bün, munkaidő veszteség, könnyen beblzo 
nyitja, hogy az állam sokkal jobban jár ba a 
rendszabályok helyett, egyszerűen betiltja a fö-
lösleges falusi  korcaomát, és aa igy beálló jőve 
delem hiányt adóval pótolhatja. Adia iBten ne 
így legyen, de attól tartok, ht a cseléd leány és 
alkohol kérdést gyökeresen hamar meg nem old-
ják, néhány évtized múlva a csiki székelységnek 
csak roncsai lesznek meg. Szőke Mihály. 

Talán még nem késő „Balázs" 
Ejnye „Balázs" testvér, 
hát te még nem unod 
«zt a rongyos gúnyát ? 
Mért nem dobod már el 
aarkantyutlan csizmád ? 
Qunyád alatt tetvek 
e^zlk meg a tested 
maholnap kimásznak 
h a lovadnak e?n°k V1 
<l*j szegény fejednek... 
Ne viseld te „Balázs", 
azt BB átkos gúnyát, 
azok kik rádadták 
régen levetették 
baj régen eldobták. 
Mivé leszel „Balázs" 
ha igy fog  az átok? 
Bo'ond ur bolondja 1 
Te még most se látod V 
Egyformák  az álmok I 
Ébredj fel  már .Balázs* 1 
Mostl Gyorsan I Még máma, 
vedd észre, nem kőbe 
sirdombba és csontba 
botlik lovad lába. 
Nézz egy kicsit körül 
nem c ak egyedül vagy, 
V led együtt járjuk 
kerge, bolond utunk s 
üj Világot várunk 1 
Fegyvered nincs tudom, 
ami van is rozsdás 
pár rongyos garasért 
és egy tál lencséért 
mindent odaadtál. 
Nem baj „Balázs" testvér. 
Amit érsz most azt fogj, 
de most aztán keményen, 
fogÖBSzeazoritva  rohanj 
és szemet tólj, torkot fogj  I 
Együtt menjünk „Balázs" 
s folytassuk  a harcot, 
mert ha ezt elvesztjük 
égben sem pokolban 
nem lesz töobé helyünk I 
Most ütött aa óra I 
Megkezdődik a harc 
lehet, virradóra... 
Feledjünk el mindent, 
hagyjunk tel a jajjal 
nehogy késő legyen 
és minden hiába...I 
ez egyszer ne vessaen 
vágyunk, akarásunk 
se sárba ae kárbal 
Várpalota, 1944. január hó 31. 

Óvóhelyeinken helyezzük el Krisztus kepét. 
A Katolikus  Akoió felhívása  a közönséghez. 

Nap-nap után hazánkban is felbúgnak  a légi-
veBfélyt  jelző szirénák és a riadó szavára a vá-
rosok lakói óvóhelyeikre s e nek. Olt a fö  d alatt 
a égoltalmi helyeken, a veszély perceiben ezer 
gondolat marcangolja az idegháboruban úgyis 
meggyötört lelkeket. Milyen soraot szánt nekünk 
az Isten, vájjon megusszuk-e ezt a veszélyt ? 
Btb. A legtöbben egy megnyugtató pontot keres-
nek s nagyon helyesen az imádságban találnak 
enyhületet és vigasztalást. Hazánk fővárosának 
vezetősége a közönség kérelmére ae össres buda-
pesti óvóhelyeken elhelyezte Krisztus képét a 
tökéletes bánatot felindító  Bzavakkal: Jé usom 
irgalom I A fővárosnak  ezen gyönyörű példája kí-
vánatos, hogy vidéken is megvalósuljon, A Kato-
likus Akció ezúton is felhívja  az óvóhelyek tulaj-
donosai figyelmét  erre a plakátra B arra kéri őket, 
hogy mielőbb helyezzék el az óvóhelyeken. Ezen 
plakátok az A. C. Központ cimén Budapest, IV., 
Femci^k tere 7. sz. alatt meg-endelhető Legyen 
hát minden óvóhelyen Krisztus képe, egyetlen 
fix  pont a világban és hirdesse a megpróbáltatá-
sok perceiben csalhatatlan igéretét: Bízzatok, én 
velet«k vagyok I . . . 

D. J. 

Tannló, gyakornok és vaskereskedő setéd 
azonnali belépésre felvétetik  nz 
Agroferra  R. T., Marosvásárhely, 
vas- és Műszaki Keresksdéaében. 

6—5 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Kolumbán Jóa*ef  felaOhásl  ta-

got választották meg a Maganjavak elnö-
kettl. A Magánjavak Igaagatótanácaát folyó  év 
február  hó 10 re elnökválaBatásra hívták öBBBe. 
A« igazgatótanács a Magánjavak elnökéül Kolum-
bán J isssf  dr. felsőházi  tag, cslksaeredal ügyvé-
det válaBBtotta meg. 

— A Credo egyesület gyüléae. A Credo 
csíkszeredai caoportja B ró Ferenc főesperes  el-
nökletével gyűlést tartott. Foglalkoaott a ma-
gyarság Borskérdésével. Rámutatott arra, hogy a 
magunk dolgainak megoldásában senki másra 
nem támaBakodhatunk mint a saját erőinkre. E tért 
kell vigyáani a magyarságnak minden lépésére. 
A gyűlés felemelte  szavát a ponyva Irodalom és 
erkölcstelen fi'mek  ellen. 

— Csikvármegye közigazgatási bi-
aottaágának ü'óaét Dr. Kováca Karoly főispán 
február  12 re öasaehlvta. 

— Calkvármegye u j árvaszéki elnöke. 
Botár Bila hirtelen halálával megüresedett Calk-
vármegye árva*zékének elnöki Baéke. A belügy-
mlalsster most Jakab Lajos dr. személyében ki-
nevezte Calkvármegye u| árvaaaékl elnökét. 

— Rádió előadás. Bad<peat II. hu'lám-
booszon f.  hó 12 én, szombBton este 7—8 óra 
közt a vigadói hangverseny aaünetébnn Székelyné 
Solymos Bea rádió előadáBt tart. Címe: A ga-
lambbugos saékely kBpu. 

— Calkvármegye törvénybatóaaga évi 
két rendee közgyűlést tart. Cslkvármegye 
közgyűlése a törvényhatósági köagyülés ügyrend-
jéről alkotott szabályrendeletét ugymódoBltotta, 
hogy évenként két rendes közgyűlést tart. A ren-
des közgyűlésnek időpontja méjua ÓB november 
hónap második keddje. Amennyiben eaeknek a 
napoknak valamelyike Gergely naptár Baarlntl 
nnepra vagy nemzeti ünnepre esik, a köagyüléa 

aa eat követő napon, ha ea Is ünnep, aa erre 
kSvetkeaő napon tartandó meg. A vármegyei 
alapok költségvetései a novemberi közgyűlésen, 
zársaámadáBal a májusi közgyűlésen tárgya'andók. 
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— AaOraaágoa jégkorong mérkflséaek. 
Eíben uz evben CukaBartd* rendaie m-g az 
országos jégkorong mérköaéaeket. Február hó 
10 ea gy-nge jegvlaaooyok mellett Indulta nagy 
vt-rsecy. E só nap a bud-p^atl T. T B. caapatB 
Csikszarrdaval mórkózöit 1:0; utána Kaaaa— 
Mtrosváaarhellyel 0 :0 eldönieiien eredménnyel. 
Fdbruir 11-én három merkóaést játaaottak. A 
budap s i K. E.-K<asa csapatát 2 0 arányban 
legyőzte ; a B B. T. B —Marosvásárhellyel 
Kassa—CslkBaeredéfal  goleredménnyel vég 
aett. Ltpuak zártakor a mérkőzések tartanak. A 
döntő merkőzóBekra vasárnap éa hétfőn  kerül sor. 

— A légoltalmi liga köagyülóaa. A 
Légoltalmi L'ga esi keseredni csoportja 1944 évi 
február  hó 18 án 16 óra 30 psrczor as Ipartes-
tület kasalnótermaben évi rendes közgyűlést tart. 
A Liga vezetősége kéri a tagok minél nagyobb 
számban! megjelenését. Különösen fontos  a háa-
csoporttömb, — a házcsoport és köraet parancs-
nokok és helyetteseik megjelenése. Aa elnökseg. 

— a törvényhatósági állattenyésztési 
alap 1844 évi költségvetése. Caizvármegye 
törvényhatósága a vármegye állattenyésztési alap-
jának 1944 évi költségvetését 1050000 pengő 
bevétellel és ugyanannyi kladáZBal összeállította 
Ez a most létesített alap a vármegye állattenyész-
tése Bsinvonalának emelését SBOlgálja. Aa alap a 
törvényhatósági apaállatokat a költségvetésben 
megállapított összegből folytatólagosan  fogja  be-
szerezni éB a hiányba n saenvedő köaületek ré-
szére használatba adni. 

— Ellenőrzés a vendéglátóipart üze-
mekben. A magy. klr. kereskedelem- ÓB köaie-
kedeaügyl minisztérium előzetes tájékoztatás cél-
jából ertealti aa érdekelteket, hogy Szovata-flir-
dón, Borszék-fürdőn,  Tusnád-fürdőn,  a Oyilkoa-
tónál és Mtlnás-fürdőn  l évő vendéglatólparl 
üzemekben kiküldöttje u ján 1944. évi május hó 
15 1 kezdettel ellenőraest fog  unanl.— Az újra-
ellenőrzéseket julius havában tBrlja meg. Felhívjuk 
a vendeglátó üzemek figyelmét  erre az ellenőr-
zésre azzal, hogy üzemeikben már az ellenőraés 
megkezdése előtt küszöböljék ki aaokBt a hiá-
nyokat, amelyeket a Bzállodai ellenőraés kifogá-
solni Bzokott. Amil pedig a szállodai ellenőraés 
kifogásolni  fog,  annak kiküszöböléséről gondos-
kodjanak a juiusi ujraellenőraés előtt. 

— Halalozas. Vltéa Kovács Károly fő-
törz3örmuBter CcikBzeredal lakos rövid saenvedes 
után 50 eves korában f.  év február  6 án meghalt. 
A 82 IK székely gyalogezrednek egyik legvitezebb 
katonája hagyott itt. Iámét kidőlt közülünk egy 
bátor, vitéz katona aki a mult világháborn leg-
keményebb barcsiban szerzett d erőséget a Bzé-
kely névnek. Kit nagy ezüst, klsezüzt, bronz 
vitézségi érmek díszítették a mellét. Nem min-
dennapos vitézi teljesítményekért kf  p a a tiselője, 
aki azámtalsn nagy ütközetben ugy teljesítette 
kötelességét mlntahogy ast megkívánta az ősi 
katona vlrtua. A megszállás éveiben ÍB az első 
vonalban vo t. M cdvégig öntudattal éB hittel várta 
a magyar feltámadást.  Esők köaött vették fel  a 
Vitézi Rndbe, amelyet háborns vitézségével éa 
az azt követő idők magatartásával valóban ki-
érdemelt. Fiatalon halt meg. A háboruB szivek 
nam bírják ezt az iramot. AB a azlv amely ro-
hamok e őttl Izgalmakban dobogott bele a torokba, 
amely pergőtüzekben várta a fedezék  míeden 
pillanatban való beomlását elkopott, A kopfta< 
segítette az a két éviized amelyei a legBBÖrnyübb 
megaláztatásban kellett elsaenvedaie különösen 
a katona embernek lpp< n egy olyan n'ptól amely 
soha nem tudott felemelkedni  a lovagias ellenfél 
szintjére. Ezek a lestrapált Bfelvek  lassan kidől 
nek. Adja az liten, hogy a példájuk nyomán 
olyan magyar nemzedék támadjon amely ezek-
ben az elhatározó időkben ugy megérti a fegyver 
becBÜletét mlntahogy azt a Kovács Károyék 
nemardéke hősi életéve', harcos saellemével é 
a 82 eu büszkeségével soha szégyenben nem ha-
gyod. Y'it?z Ko7Ícs Károlyt a bős katonának 
kijáró katonai pompával, városunk lakosságának 
impozánB részvételével helyeztük örök nyugalomra. 

— As idén is elmarad a Tenyészállat-
vtfaár.  A mu t évben mint IsmeretPB, a háború» 
vlafo^yoi  folytán  elmir>dt az Oszftgos  Mező-
gaidasági és T-nyászá!latváeár. A kiállítás rer-
deaőbiaotuága aa e'mnlt nspokben ülést tartott. 
A blzottBág ugy bpJá oeott, hogy B fennálló  kő 
rülményekre va'ó tekintettel a tavaszi mezőgazda-
sági tenyé«zállatváaárt aa idén sem tarlj* meg. 
M'vel ezeken a vásárokon aa or'zég állstállrmá-
nyának értékesítésére nyílt mindig alkalcm. moei 
est a kiiső lehe<őséget központilag Irányítón 
eladási rendszer életbeléptetésével kell njból le-
hetődé »"nni 

— A Csaba serleg versenyt február  hó 
13 án mn'tartfak,  a Snta-ter» pen. 

— Felhivaa a méheaaeti tanfolyamok 
randaséaera. Aa Erdelyreaai M hÓBZ Egyesület 
a kezdő éB haladó méhészek réBB»re eaévben Is 
rendes méhésae.tl tanfolyamokat  Erdély külön-
bötő vldét»ln mindazon községekben, amelyek 
legalább 20 - 80 hallgató résatvételét biztosi ten 
tudják, esenkivül előadói teremről, egy előadó 
megfelelő  dijaiás ellenében való ellátásáról és 
egy olyan méhesről gondoskodnak, amelyben BB 
nlőadások gyakorlati réssé bemutatható. A tan-
folyamon  való részvétel díjtalan. A tanfolyamok 
12 nepoaak és aa előadások aa esti órákban tar 
tatnak. Af  E'délyrÓBzl Méhésa Egyesület ezúton 
Is felhívja  érdekelt tagjait, hogy aa erdályi ma-
gyar méhészeti ku'tura színvonalának emelése 
érdekében az egyesületet támogatni^szíveskedje-
nnk. B'jelentések az egyesület titkári hivatala 
címére kB'd'rdőV. Ko'oz»vir, M»IA1|h o. 24 

— Követ rakott a beszolgáltatott 
asónába: Ba'ízs E ek cslkszépvlzl gazdálkodó 
a besző g MtBtott szénába mintegy 60 kg. követ 
rakott. A csalás kiderült és bíróság elé került. 
Vád'ott töredelmesen bevallotta bűnét. Aaaal vé 
dekezett, bogy a szükség kergette bűnbe, nem 
volt elég szénája még a saját á'latBlnak a részére 
sem. A tanúvallomások Igazolták vád'ottat Ar 
• nybltő körülmények figyelembe  vételével három 
heti fogházzal  büntették. 

— HalMoE*»ok Q-crő István birtokos 
február  hó 3-án 75 éves korában meghalt Cslk-
tapiocán. 

— Szőke D ineB birtokos 55 Ik évében folvó 
hó 6 án, a mult világháborús betegségében meg-
halt Caikezentlmrén 

— A a Erdélyi róm. kat. Tanítói Ön 
aogélysö Alap gondnoksága felkéri  mlrd roa 
tagjait, kik a f>  losalatott temetkezés! alapból d>-
i«lt arányos ré°zét nem vették fel,  bog; »a> 
1944 írére us 16. lg sz a'ep pénztárából (Ko-
oisvár Szentegyház utca 5) vegyék fel.  E b»-
tírldőn tul — a vonatkosó határozat értelmiben 
— a megmaradt össaeg külön kpaelé»<* ÓB nyíl 
vántartána megszt-'n'k éa beolvsd az Ö segélyaő 
alepba. Felhívja továbbá aa alap gondnokBága a 
oyuídljsegélyt élvezett, vagy Brra Időközben 
IgénylogoBn'toégot aaerzett tagok figyelmét  a 
Baabályaat 65. §-ára B kéri hogy pon os elmü-
két és lakóhelyvállostatáBukat a fenti  Időig j>-
tnntBék be aa eaetlegea értesítések kSnölhetóae 
végett. 

— Köszönetnyilvánítás. A'u írott bálá° 
kőszene'e' iroodok •rí'duóknak akik drága jA 
férjem  e bunvta alkalmából egyQttéraéBÜkkpl f«l 
kerestek. KXtzön»tpmet nyilvánítom a Vitézi 
Sséknek, a Fron'harcos Síövetségnek, a tlsaH 
• arnak árért a tlsato'atadásért amivel elknnyi 
férjemet  körülvették. Ö'v. vitéz Kivác Ktrotvné. 

— Kínában meghalt egy magyar misa-
saionárins A háborús nehézségek miatt csak 
most érkesett Magyarorsaágra a hír. hogy a 
magyar jeasnlták kin«i missziójának egyik Irg^r 
tékesebb tarja, P R>sch F-ronc hos'sas bete-
geskedés U án Hdő t aB élők so'AhAi A mi-z 
szión^rlns 1886 t>an Brűletett éB 1903 bon lépett 
a rendbe. E'vcteml tsru^ányalt tü földön  vé-
gezi», majd 'Íz év'g rofködftt  a scegedl rendi 
fő'Bko  áp, mint a fln»'fl»  tanára. 0 ihatatlan vá-
gya a misszió Irám K nába vz-Mte, abo< sz'n 
tén tla évig a NOMB-'KÖAI'PG 1B legmegbecsültebb 
éa logkeresettebb főiskolai  tsnárok közé tartoro t. 
U o'só évét mér megyar rerdtárB»! közö't, T< 
m n»h on betegen töltötte éa a írult év szept^m-
h'r 24 An jéffl  salvbaja vitte alrb». 

— Feranoz Gyárfás  hírlapírónak Ítél-
tek oda a haditndósitáBl verseny eiaö dijat 
Mint lapunk aártakor értetülürk döntöttek a hadi-
lUdóBliaol verseny dijainak odaítélésében. Aa első 
dijat Ferenca G^árfáa  hírlapíró, a Saékely Nép 
főmunkatársa  éB lapunknak egyik önzetlen barátja 
nyerte meg. Jivő számunkban m'g vissza térünk 
Forencz Gyárfásnak  erre a rendtlvüH sikerére, 
<ml bÜBBke erőmmel tölthet el mindenkit, aki hisz 
önnek a népnek értékelben. 

— A o iki közalkalmazottak beaaer-
aósi oaopor ja elnökeűi válaaatotia B >riha Attila 
dr. helyettes D^nsügy igazgatót. A cacp >ri ügyvese-
tésévelB ^őT borkőae'láiáRlf-iügy-  6thiaiakm»g 

— Hivatalok  és  köztiégi  elöljáróságok 
figyelmébe  l  Kiselejtezett,  elbamzamit  kóayv-
taOiat VfB'.üok.  Vikir,  Csíkszereda 

— Üzennek a Fiaink. Antal L«jo« honvéd 
a B 455 tábori postAnaamról január 30-1 ke>te-
seaael mpunk utján küldi üdvöaletet foieségének, 
rokonainak és ismerőseinek. U<yancsak szeretet-
tel küldik üaenntüket Urni Jtnos, Pal János, 
Sifalví  Pater, P«p Tivadar, Gjmboa Imre örv. 
Antal LijoB, Kusztua Bala, Kovács Liazió, Pdter 
ü/örgy, Biláas Albert, Szabadi Mihaiy, Szekely 
Ferenc honvedek. 

— Kösiönetnyilvánitás. Miodazoknak, 
akik felejthetetlen  jé fetjam,  edesBpam, nevelő-
apánk, drága jó nagytatáuk, testverünk, nagy-
bátyánk éa apásunk: alsócsernátoni Cseh litván 
elbnnytB alkalmából réBavélüket bármely módon 
klfejeani  sslvesek voltak, eauton ls hálás kÖBBÖ-
netet mondunk. A gyászoló család. 

— Hadigondozási ügyekben 48 órán 
belül kell inteakednl. A belügyminiszter a 
napokban rendeletben utasította a polgármestere-
ket és Bzolgablrákat a törvényhatóságok első 
tisztviselőt utján, bogy a hsdigrndozottak járadak 
Ügyelt Boron kivül Intézzék e . E rendelte továbbá, 
hogy minden hadigondozási ügyben 48 belül kell 
intazkcdnl, 30 nap alatt pedig olyan határozatot 
kell hozni, amelynek alapján a penzellátás folyó-
sítása megtörténhetik. A balügymin szter rend a le-
tón ek betartását a fe  sóbb közigazgatás! hatósá-
gok állandóan elienőriik. 

— Aa Erdelyreszi Méhész Egyesület 
kö gyűlése. Az E-tMyl mebaaz táraadaiom éienk 
erdanódfse  mellett zíjlott le február  2 án Ko-
lozsvárt az EME id«l közgyűlése. 

Bejárónőt felveszek, 
Horthy M. ut 3 , földszint. 

Meghívó 
a „Szépvizi filsó  Takarékpénztár 

Részvénytársaság"-nak 
1944. évi február  hó 27-én délután 3 órai kezdittel 

az intézet helyiségében tartandó 

XVII.-ik évi rendes közgyűlésére. 
Az alapszabályok 16 § -ában foglaltak  alap-

ján. határozatképtelenség ecetén az iij közgyűlés 
1944 évi március hó 12-én délután 3 órakor lesz 
megtartva, melyen a megjelent részvenyeaek, a 
napirendre kitűzött tárgyakban jogérvényesen 
fognak  határozni. 

T á r g y s o r o z a t 
1. E'nöki megnyitó, a szavazati jogok igazo-

lásának szambavételere 3 tagu bizottság, a köz-
gyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 reszvényes 
kijelölése. 

2 Igazgatóság és felügyelőblzottság  jelen-
tése az 1943 -ik üzleti évről. 

3 ZirHzámadások előterjesztése, az évi mér-
'eg megállapítása es határozathoz ital a felment-
veny megadása tárgyáb»n. 

4 Az alapszabaly 27 § -ában foglaltak  alap-
ján igazgatóság és felügyelőbizottság  választása. 

5 Indítványok. 
Az alapszabály 17. § -a értelmében a határo-

zatképességhez legalább 1000 részvény képvise-
lete é-< 10 raszvérn ea személyes jelenléte szüséges. 

Szépvíz, 1944. évi február  h^ 6 án. 
Az Igazgatóság. 

A „Siépvlzl Első Takaeékpanttár Részvénytársaság'' 
Szép ir, 1943 -Ik évi dacember hó 3l.-iki mérlege: 

Tartozik: P inzt»r 19 903 63 Vilto 86 335 —! 
Konverziós váltó 7 019—. Mult évi vuszmség 
27201 Folyószámla Iramat 951,11 Ü«l«ti költség 
7000.93 Nyereség 146,11 ösBzesen 121627,79. 

Kőveel: Részvénytőke 50 000,— Tartalék-
a in 15.000,—. Bstét 4999 40 Folvószámla 
41746 40. Atmenó koraatot 1 637,73 N^ros^g 
14611,— Komat 809816. öia-esen 121 627 79. 

Nyomatott ösv. Vákár Lajosnó könyvnyomdájábaa, Calkuoroda. 




