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Mindenkire rákerül a sor. 
Bz a háború mindenben eltér attól a 

nagy mérkőzéstől, amelyet 1914 tői 1918 ig 
vivtak meg a küldő felek.  Meglepő kQIÖ 
nősen as a félelmetes  rendszer éa lépéaről-
lépéare való kivitelezés, ahogyan a had-
viselő felek  azámitáaaikat keresztül viBaik. 
Etnlékeaaünk c*ak vissza szinte mosolyog 
tunk, amikor 1930-ben a háború kitörésekor 
az angolok bemondták. hogy pedig a tulaj-
donképpeni dőnteaek idője 1944-ben követ 
kezik. Nem hittünk a füleinknek.  De lát-
hatjuk, hogy a német hadvezeté8 aem 
marad le a tervszerűségekben A háború jó 
ötödik eaatendejében még a német véderö-
nek olyan tartalékai vannak, amelyek teljea 
érintetlenségben várnak a döntéaek idejére. 

Elöljáróban aaért hivatkozunk ezekre 
a jelenaégekre, hogy minden magyar ember 
tisztázza magában a legaaűkaégeaebb fogai 
makat. Bc a háború nem a szalmalángok 
lelkületét kiváoja. Valamennyi háborua 
oraaág népinek fel  kell készU'nie a leg 
módszeresebb kitartásokra. Köznyelven 
idegháboruoak nevezik ezt a jelenséget. 
Amikor évek hosazu során kereaatűl egy-
más kifáraBatáaára  törekszenek a háború 
viaeléaében. A frontokon  éa mögötUa 
országrészekben egyaránt. 

Ugy 1940 elején hallottam. Ebben a 
háborúban ne aieaaen senki. Várjon min-
denki a maga idejére, mert kellő pillanat-
ban rákerül a sor. N*m szabad idegea-
kedni, türelmetlenkedni. As eBeményeket 
alettetni nem lehet. Ki kell várni aBt az 
időt, amikor a háború menete megérik a 
mi aaámunkra ia. 

Eat a háborút aa nyeri meg, aki sz 
utolsó űtóképea erőket mngőrai. TVhát erre 
gondoljunk mindig, amikor a propaganda 
igyekszik lerombolni hitünket éa mozgatja 
alattunk a ta la j t Szó sincs róla nehezek 
aa idők. A háborua gaadálkodáBban min 
dennel takarékoakodni kell. Appen aaért 
aaQkaégea ea a tervszerű beoaztáa, mert 
fel  kell kéBBűlnlaleghoBBBabb kitartásokra 
Legyünk okosak, öntudatoaak ne veaaitaOk 
el az eazfinket.  A győaelem megér minden 
áldoaatot. Voltunk már egyaaer legyőzöttek. 
Tapasatalluk, hogy semmi irgalomra nem 
Bzámithat aa, akinek keséből kiütik a fegy-
vert. Minden elképzelhető erőnket tartsuk 
frissen  éa ütőképesen éB akkor Bobfl  meg 
lepetéa nem érhet. 

Nincs más ut. 
A nagyváradi rendőrség internálta 

Potre György román ügyvédet. Az inter 
náláa retoraios eljáráa során történt, mert 
a román hatóságok minden jogoa indok 
nélkül köael egy éve internálva tartják 
Siánthó Ferenc bokaánbányal ügyvédet, aki 
aa ottani magyar népköaösaég jogtanáososa. 

Szomorú hirek aa ilyenek. Nem tehe-
tünk róla. Mi, akik iamerjük a tulaó mód-

szereket jól tudjuk, hogy ezekkel szemben 
nincsen egyéb védekezés, mint a legel 
szántabb megtorlás. 

A magyar közvéleménynek nem lehet 
ellágyu'nia. A azomBzédnak ezeket a szűnni 
nem akaró tüaokádáaait igenis állandóan 
nyilván kell tartani. A lelkeket készen kell 
tartani arra, hogy visszaüssön, amihelyt a 
szükség kívánja. 

Ezért mondjuk, hogy itt ébren kell 
maradni és készen kell állni. Oyen aiom-
száddal szemben, amely a gyűlölködést 
még a világégés iegsu'yoaabb idején sem 
hajlandó felfűggeaa'eni,  nem lehet békülé-
keny hangulatba esni. 

Ezek a naponként hozzánk elérő túlsó 
hirek mindenkor arra figyelmeztetnek,  vi 
gyázrunk magunkra, őrizzük éa fejleaazük 
ütőképességünket, hogy az mindenkivel 
aznmb«n késsen álljon. 

Dr. Szász Lajos közellátásügyi miniszter 
nyilatkozata a gazdák beszoigáltatási kö-

telességének jutalmazásáról. 
A beszoigáltatási kötelezettségnek az előirt 

mértéken felül  eleget to'.t termelők jutalomban 
részesülnek. B fontos  kérdésben dr. Szász Lajos 
m. kir. titkos tanscsos, közellátásügyi miniszter 
az alábbi nyilatkozatot adta a magyar Bsjtónak : 

A kormány az elmúlt gazdasági évben el-
határozta, hogy a közellátás biztosítása cél iából 
egység»s és minden részletre kiterjedő rendszert 
vntel be, Bmely a mezőgtzdaBág adottságainak 
jobb kihasználásával mego dja az ország elelme-
zesenek termelesi éa elosztási feladatait,  egyut al 
elhatározta azt 1B, hogy nem kiván caupán a 
gazda hazi-fias  kötelességere hivatkozni, hanem 
gondolkodni foga  jól végzett munka megérdemelt 
jutalmáról. Intézkedő történt tehát az iránt, hogy 
az a«gazda, aki a beszolgáltatás! kötelesség o eg-
határozott méitékén fe  ül szolgáltat be termé-
nyeket, a többlet beszolgáltatásáért jutalomban 
reszesüljön. 

Aa uj rendszer alapvető rendeletei megem-
lékeztek a jutalom nagyságáról, meghatározták 
azt IB. hogy kit illet meg ez a jutalom, azonban 
a végrehajtást,'a kifizetést  s annak lebonyolítását 
gyakorlatilag nem szabályozták, AB eredeti el-
gondolás az volt, hogy a többlet beszolgáltatá-
sáé ri járó prémium megállapítása csak a besz 1-
gáltatási Időszak végével kezdődhetik meg. Ezt 
az eredeti elképzelést változtatta meg a hivatalos 
lap vasárnapi számában közzétett rendeletem, 
amely részletesen szabályozza a beszoigáltatási 
jutalom igényjogoBultságát és kifizetési  módozatait. 

Szép számmal akadtak ugyanis gazdák, akik 
beszo'gáltat sí kötelest é<Uk kötelező mertékét 
meghaladó módon ajánlottak fel  már is termé-
nyeiket a közellátás céljaira. Ha a termelők ré-
széről a kötelességen f-lüll  teljesítést elfogadjuk 
gondoskodni kell arról ÍB, bogy ez az önkéntes 
felajánlás  megfelelő  viszonzásra találjon. Nem 
volna tehát méltányos az ilyen gazdát várakoz-
tatni as ót megillető jutalomért addig, amig a 
gazdaságok leszámolásával a kifizetendő  jutalmak 
összege általában megállapítást nyer s annak ki 
fizetése  esedékes lesz. A nehéz viszonyok között 
tanúsítóit áldozatkészség azonnali méltánylása és 
viszonzása csak erŐBiti a hitet ÓB a bizalmat a 
gazdákban a kormány gazdaságpolitikája iránt, 
máBrészt a jutalom összegek kifizetésével  mód 
nyillk számára, hogy gazdaságát a jobb termelés 
érdekében erŐBltBe, fejlessze.  As a körülmény te-
hát, bogy a gaada a többlet beazolgáltatáa fejében 

járó prémiumokhoz már a beszoigáltatási időszak 
vége előtt hozzájuthat, a kormány részéről mun-
kája és kötelesaege átlagon felüli  teljesítésének 
elismerését jelenti, amely elismerés nem csupán 
szavakban, hanem tettekben ÍB megnyilvánul. 

A rendelet megadja a lehetőBéget arra, hogy 
még juniuB előtt bárki kérhesse a prémium ki-
fizetését,  aki a kötelező mértéken felül  többet 
szolgáltatott be. Az a rendelkezés, hogy május 
31. után a jutalom kifizetése  iránt kérelmet elő-
terjeszteni nem lehet, csupán annyit jelent, hogy 
ebben az időpontban megkezdődik az egyeB gaz-
daságok beszoigáltatási kötelességének elszámo-
lása s így, aki mindaddig jutalmat nem kért, az 
ót megillető összeget már a külön kerelem nél-
kül hivatalból történő megállapítás során kapja 
meg Ugyanezt jelenti az a rendeikezes is, hogy 
a 100 buzAegységért járó 13 P. 33 fillérnél  kiBebb 
jutalom kifizetését  kérni nem lehet. Ezeknek a 
kiBebb összegű jutalom iránti igenyeknek elbírá-
lása ia a végleges elszámolás folyamán  történik 
meg, szintén hivatalos megállapítással. 

A vasárnap megjelent rendelet azonban a 
jutalmazáson kívül nem feledkezik  meg a bün-
tetésről aem. Amilyen örömmel jutalmazom meg 
a kötelességét odaadással teljesítő gazdát, ugyan 
olyan szigorral fogok  eljárni a-okkal szemben, 
akiket hiába kértem kötelességük teljesítésére, 
akiknél hiába hivatkoztam a haza és embertár-
saik iránti köteleaaégűkre és akiknek hiába he-
lyeztem kilátáaba a jutalmat 1b. Ezeket uiból 
figyelmeztetem  arra, veaaenek számot lelkiisme-
retükkel B teljesítsék mielőbb beszoigáltatási köte-
leBsegüket, mert egyébként ók kényszerítenek arra, 
hogy éreztessem veiüit a közhatalom teljes szigorát. 

Ferencz Gyárfás. 
Az Országos Magyar Sajtókamara igazgató 

válaBztmánya, a hősihalált halt Vitéz Nagybányai 
Horthy látván kormányzóhelyettes emiékére hadi-
tudÓBitéi pályázatot hirdetett, B beérkezett tiz 
pályázó közül az eleő dijat Ferencz Gyárfás 
'•yerie. Ez nagy kitüntetés nemcaak Ferencz Gyár-
fásnak,  de egyben a c^iki székelyeknek 1B. 

Amikor a mult évben a harctérre Irányítot-
ták, tudtuk előre, hogy az ősi gyökerekből táp-
lálkozó csikmenasági vér nem tagadja meg magát, 
A szent hagyományokat hiven őrző begyek, kris-
tály tisztaságban zuhanó patakok őai ozondua 
levegővel caak igazi értékeket nyújthatnak. 

Ferencz Gyárfáa  soha nem pihenő munkása 
közéletünknek. Állandóan zörög a telefonunk: 
„Ferencz Gyárfás  ur volt-e ott?" „Mikor jön vissza?" 
„Gyafl  merre lehet?" „Mikor és hol található 
meg?* Nehéz ezekre a felelet.  A mult héten Bu-
dapeateo, azelőtt Ko'ozavárt, a tegnap Gyergyó-
ban, hólnapután a káazoni községekbe kell men-
nie. Ilyen formán  megy ez hos.-zu idő óta. Ha 
itthon van írógépe pattog kezei alatt, mintha mo-
tor hajtaná. „Székely Nép" .Ellenzék* „Egyedül 
vagyunk" „Csíki L»pok" ós még kitudja hány 
lapnak dolgozik. Ezenkívül szervez, szónokol, járja 
a falukat  a nagy magyar egység érdekében. Bo-
Bzankodik a magyar és magyar közt lévő súrlódá-
sok miatt. Fürge Bzemével mindent meg lát. 

A harctereken hosszú ideig töltött ideje alatt 
szerzett közvetlen tapasztalatait élénk színekkel 
ecsetelve, lelkes szónoklatokkal Bdja tovább, a 
közléseire mindig vágyódó cuki székely községek 
lakóinak. Mint az Erdélyi Párt szervező titkárá-
nak a Társadalmi Egyesületek ügyvezetőjének éa 
még sok más megbízatásnak hajaiál pontosságig 
menő végrehajtó közege, csaknem pótolhatatlan 
szerepet tölt be közéletünkben, éppen ezért mind-
annyian nBgy örömmel fogadtuk  a felülről  jött ma-
gas elismerést. 

Adjon Isten Ferencz Gyárfásnak  továbbra is 
erőt a nagy és sok ö ízetlen munka telj eBithetésére. 



3 ik oldal. P B I K I L A P O K 9. saini. 

Az országos bajnokságokról. 
KisebbBégi időkben történt. Ebben a sem-

mitmondó úgynevezett kis vidéki városban egy 
pár lelkes gyermekember jégkorongűtőt vett a 
kezébe éB kergetni kezdte ezt az ördöngös gumi-
korongot. Senki nem törődött velUk. Pedig egyik 
legköltségesebb sportág művelésébe kezdtek. Sem 
anyagi még erkö esi támogatás la vékonyan akadt. 
A fiuk  ennek dacára Igazán saját erejűkből és a 
fiatalság  akadályt nem ismerő lendületével e őre 
törtek. Alig két esstendő rendsseres munkájával 
olyant teremtetek amire kezdetben felfigyelt  az 
egész ország s azontúl még világrelációban íb 
ismertté lett a városunk neve. 

Olyan igazBág ez amelyet ne felejtsünk  el 
végeredményben ezek a fiuk  teremtettek. Olvan 
időkben Bzereztek dicsőséget és csodálatot ennek 
a népnek amikor arra a legnagyobb szükségünk 
volt. A sport rímek aszázadoak alegklériék lőbb 
tényezője. A sportteljesítmények nyomán sorozzák 
ranglistába a nemzeteket. E'mondhatjuk, hogy a 
jégkorongban elért nem mindennapos eredmények 
az akkori viszonyaink kötött emelték tekintélyét 
a kisebbségi nemzetnek. 

Az sem utolsó szempont, hogy ebben a 
sportágban valóságos utánpótlási üzemet létesített 
a csíkszeredai jégkorongütő flata'ság.  A csíki já-
tékosok a legnagyszerűbb márkát képviselték. 
Ezeket a fiukat  a szó szoros érteimébén elkap-
kodták. Soknak nyújtott kenyeret, elhelyezkedési 
lehetőséget ennek a játéknak művészi tudása. 
Bukarest, Caernovicz, Kolozsvár versengtek értük. 
A vároB fiai  még ma sem hoznak szégyent, ott 
látjuk őket az országot reprezentáló csapatok 
színeiben is. 

Ez a pár sor rögzíteni akarja azoknak az 
embereknek a kitartó munkáját amelyből irányi tó 
es vezető tekintély született. Becsüljük meg. Ma 
különösen olyanok az idők, hogy igen gyorBan 
elfelejtődik  b?nne az igazi érték és az elismerés-
nek egyre inkább keveset l> a létjoga. Gvakran 
látjuk erre a példákat. A szellem fertőzött  és eb-
ben sokszor érdemtelenek is megsütkérezik ma-
gukat. 

0 * 
Szóval a jégkorongütőink élre szöktették a 

városunkat. Ennek köszönhető ma az » rendkí-
vüli megtiszteltetés ia amely azzal ért, hogy Csík-
szeredában rendezték meg az országos j-^glo-
rongütő bajnokságot. Nem kicsi dolog. Városunk 
sportvezetéBe így is fogtB  fel  ezt a feléje  irá-
nyuló figyelmet.  Igyekezett megfelelni  minden 
várakozásnak. Világot járt és nemzetköii raér-
kö éeket végigjátszott fhiok  lelkesedéssel vál-
lalták a rendezés felelősségteljes  munkáját. A 
mai Csíkszereda rendelkezik az idegenforgalomnak 
azokkal a kellékeivel amivel lebonyolíthatta a 
vendéglátásnak ezt a nehtz menetét. Az orBzágos 
viszonylatban ÍB elaő helyen álló városi szállodánk 
minden kényelme ezúttal bizonyságot tett. hogy 
fel  vagyunk készülve a legigényesebb megmoz-
dulások levezetésére. 

* 
* • 

Lehettek hibák a rendezés körűi. Hiszen a 
város sporttársadaimát váratlanul érte egy ilyen 
nagyarányú, orBzágos sportesemé-ynek a leveze-
tése. De a jószándékban és igyekezetben hiba 
nem volt. 

Sokan Bzóvátettók a közönség viselt edése 
körüli kirobbanásokat Frtgyelmezetlensógrő1, „kis-
városi* illetlenkedésról beszéltek. Pedig nem ugy 
van az. A nagyvárosnak negyven-ötvenezres tri-
bünjein sokkal jelesebb idegbomláBok és drukker-
ősszetűzések játszódnak le mint amilyenekre ná-
lunk példa akadt. Istenem hiszen azért a jó 
romlatlan vidéknek is lehetnek idegei és amint 
láttuk ezeken a mérkőzéseken, vannak is. Még 
pedig jó háboruB idegek ezek is, amelyek gyor-
san cselekednek. Ezért nem szabad ezt a hibát 
kiélezni még észrevenni sem. Hogy a közönség 
kiabál a játékosra, kiab 1 «bíróra. N-m mondom, 
hogy ez a tánc ób illemtani kódex Bierint való. 
Dehát ezzel szemben egyelőre csak ízt a sza-
bályt lebet emlegetni, hogy a pályának egészen 
más az erkölcstana A közönség lebet fegyelme-
zetlen, a játékos soha. A játékos és biró a kö-
zönséggel soha vitába nem vegyülhet. Már pedig 
itt igen gyakran vegyültek. Ez Bókkal nagyobb 
baj mint amikor a közönség fegyelmetlen.  A já-
tékosok 7—8 tagból álló, sport zerü neveléabea 
levő közösségből kerülnek ki. A közönség sok 
Bzáz tömegű kiszámíthatatlanságából mit jelent 
az, ha egynek-kettőnek az idegeBBége átragad az 
(z rfejü  szörnyre. Nem jelen ős hiba ez. Lelkes 
sportközönség nem íb létezik enélkül. Nem ia 
hissaOk, hogy illetékes veaetök a kiBvárosl kö-
zönségnek ebből ajósaándéku drukkolásából és 

együttérzéséből fakadó  mondjuk kilengéseit tiszte-
letlenségnek vagy épp?n fegyelmezetlenségnek 
minősítenék. 

• • 
Az országos bajnokságoknak nem kedvezett 

az idő. Voltak olyan mérkőzések amelyeket zn-
hogó esőben korcsolyáatak végig. A jégviszonyok 
a lehető legrosszabbak voltak. Erről a rendezéB 
nem tehetett. Úgyszólván egyetlen nap sikerült 
elfogadható  jeget készíteni. Ez ia csak a reggeli 
órákban tartott, délre már olvadt. 

Ennek dacára gyönyörű játékokat láttunk. 
Csíkszereda sportkedvelő közönsége olyan telje 
BÍiményekhen gyönyörködhetett ami valósággal 
űditőleg hatott. Értékelte íb az orBzágos érdekű 
eseményeket. A nézőtér állandóan zsúfolt  és lel-
kes hangulattól lüktetett. Uj színeket és mozgal-
mas keretet kapott ez a város egy pár napra, 
amelyet ezúttal ÍB megköszönünk azoknak akiknek 
munkája ét céltudatos felfelé  törekvés? ezt akis 
várost idáig lendítette. 

Oslkvármegye elsó az adófizetési 
kötelesség teljesítésben. 

Calk vármegye közigazgatási bizottsága, 
Kovács Károiy dr. főispán  elnökletével február 
12 én ülést tartott. 

AB alispáni jelentés megállapítja, hogy a 
megye területén a hangulat teljesen kielégítő. A 
lakosság a nehézségekkel tlsatában van. 

A megye területén aa elmúlt hónapban bá-
rom tüzeset fordult  elő 40 ezer pengőt megha-
ladó kárértékben, amiből — blztoBltás utján — 
csak háromezer pengő térül meg. Ebből íb látsalk, 
hogy a biztosításra nBgyobb gondot kell fordítani. 

A mezőgazdasági ÓB erdei munkák helyzete 
kielégítő. E téren nagyfokú  muokáshíény tapasz-
talható. A hatóságilag megállapított bérért mun-
kást nem lehet kapni. 

Megállapítja aa aUfpán,  hogy a vármegye 
Idegenforgalma  örvendetesen javul. A kereske-
delem és Ipar belysete — a korlátozások miatt — 
változatlan. 

A lábbeiiellátáe javitáaára BZ ONCSA utján 
10 ezer gyermekcipő elkéesltéséheB a SBÖkséges 
anyagot utalványozták. A gyermeklábbellk elké-
szítését a lábbeJikészltő iparosok elvállalták s 
igy mlndea remény megvan, hogy márc'us hó fo-
lyamán 10 eaer cslkl saékely gyermek lábbelihez 
jusson. H isonló ellátmányra volna szükségük B 
felnőtteknek  ls. 

A megye vágómarha keretét legújabban 
h»vi 144 darabban állapították meg, ami nem 
fedi  a tenyleges aiűkaégletet n legszigorúbb mér 
ték aaemelőtt tartásával sem. Eaért Illetékesekhez 
fordultak  BB ügyben. A tflalfa  terén változatlan 
a belyaet. 

A bozzászólá°ok során Pál Gábor dr. hang-
sulyosta, hogy az ONCS V juttatásait ne a lakos-
ság számaránya zzernt, hanem a szegénység, 
ráutaltság és megvalósításra váró kérdések aae-
melőtt tartásával oaaaák el. 

AB alispáni jelentés tudomásu'vétele után 
Geday JózBef  dr. vármegyei tlsatl főorvos  Igen 
érdekes éa fontos  adatokkal világította meg Csík 
vármegye mult évi népmoagalmi helysetét Min-
denekelőtt jelenti, hogy a mult bónapbBn Igen 
aok járvány volt a vármegye területén, sőt k4* 
Iskolát, a cslkBzépviiit ÓB oikmadaraslt 10—10 
napra be 1B kellett Bárni A népmozgalommá) kan 
CBolatosan megállapítja G'day dr.. >-ogy 1948 
elején a vármegye lakossága 177 752 vo't. A 
mult esztendőben 4 6 9 2 születés volt, HZ uisaülőt-
te"r köaűi 303 törvé»vi -'~n Aa élvnaaűlettnk száma 
4 5 7 9 von. Énből 2 3 4 8 flu  éa 2 1 3 1 leány. AB 
ocSBba'áloaások s*&ma 2 7 0 2 , a termóssetes sza-
porulat tehát: 2 8 7 5 . ami aat jei*n«l, hogy C»ik 
vármégye lakosainak a *aáma 180 eaeren felül 
ugrott. A .^u't évben 1297 bázaaaágot kötöttek, 
Csíkban. É dakes, hogy a szlnszékely falvakban 
>b járásokban sokkal jobh a saflletéal  aránysáéin. 
Elekben a községekben 2 8 — 8 7 ezrelék között 
moaog a születési arány, mlg a tölgyesi járásban, 
amsly köztudomás saerlnt vegyes lakosságú, alig 
éri el a 17 ezreléket. Az sem érdektelen, hogy 
a legtöbb törvénytelen gyermek a tölgyesi járás 
han BBÜletlk. A természetes BBaporulat legnagyobb 
Calksaereda megyei váriéban. Egyea falvak  88 
eirelékea saaporulata sem rí ka. Ugvsnakkor 
Gyergyóbékás, Gyergyóvaaláb, Bélbor, Gyergyó 
várhegy éa máa hasonló köaaégek természetes 
szaporulata » 14 ezreléket alig éri el. Calk ban 
egyetlen köeség van, amely nem saaporodotti 
C dk verebesen hárman aaülettek a ugyanannyian 
baltak meg. 

A főorvoBl  jelentéa azzal zárul, hogy Calk 
vármegye népmozgalmi adatai aa orsaágoa átlag-
nál /óval kedveaőbbek. 

Bartba Attila dr. p'nzUíylgBBgalóhelyettes 
örömmel állapltja meg, hogy Csík vármegye la-
koBBága a mn't esstendőben la bebizonyította: 
kóBaséggel hordoaaa aa állami terheket, Adófize-
tés terén Calk oraaágoB viszonylatban BB elsó öt 
törvényhatóság kösött van. Bat BB Igaaáa kiváló 
éa minden elismerést megérdemlő eredményt 
egyetlen árverés nélkül érték el. 

A továbblak eorán bejelentette B<rtha dr., 
bogy BB ea évi január havi egyeneB adóbevétel 
majdnem kétszerese a tavalyi januárinak, for 
galmlsdiba pedig 190 eaer pengővel többet fizet-
tek be. Az Illetékek öBBBege is soksaoroaan emel-
kedtek. 

Bosln Imre mesőgardiságl főfelügyelő  je-
lentésével kapcsolatosan a közigazgatási bizottság 
mngáilspltja, bogy tavasai vetőmagokról idejében 
go^doBkodnl kell. Ebben a pillanatban még rem 
lehet tudni as ősslvetések állapotát, de minden 
eshetőségre fel  kell késaülDÍ. 

A közigazgatási blsottBág elrendelte, hogy 
a saárhegyl leofeldolgozó  szövetkezetnél vlzs 
gálatot vezessenek le. Ezzel a feladattal  a gazda-
sági felügyelőséget  és B közellátási felügyelőséget 
bízta meg. 

VHéz Miklós ÜTgely tanfelügyelő  (jelenté-
sében kiemelte a társadalmi együttműködés és 
aa iskolánklvüll népművelés keretében folyó  fel-
világosító munkát. A kSslgaagatásl blsottBág öröm 
mel vette tudomásul, bogy jólképzett hivatásuk 
magaslntán álló előadók keresik fel  hétről-hétre 
a vármegye falvait  B tartanak helyzeliamertető 
előadásokat. 

Az árvaszéki elnök, a vármegyei főállator-
vos, a m. kir. ügyész, aa erdőfelügyelő  éa a 
vármegyei tiszti főügyész  jelentésével zárult a 
közig, bizottság ülése. 

Felhiv&s engesztelésre. 
Katolikus  Testvérek! 

A mostani sorsdöntő időkben a saját magunk 
és édes hazánk jövőbeli sorsa miatt töprengve, 
fordítsuk  figyelmünket  a fatimai  üzenetre 

Fitlmában, Portugâ'U e kis falucskájában 
1917. évi májna hó 13-án 3 sz»gény pásatorgyer 
meknek jelent meg a Szűz Mária s általuk az 
egész emberiséghez a következő üzenetet intézte -

„Isten  a világ megmentése érdekében 
akarj*  az én Szeplőtelen  Szivem tiszteletét 
és annak terjedését. 

Jaj  az emóerelcneic, ba meg nem térnek 
és nem szűnnek  meg Istent  bántalmazni  és 
szivük megátalkodik  a bűnben. Akkor  a kö-
vetkező  pápaság (XI.  Pius pápasága) végén 
még borzasztóbb baboru tőr  ki. 

Isten  büntetni fogja  a világot  báboraval, 
éhséggel,  egyházüldözéssel. 

Ennek  a csapásnak megrövidítése  célji-
ból kívánom,  bogy a világot  Szeplőtelen  Szi-
vemnek szenteljék  és az emberek  a hónap 
első  szombatjain engesztelő  szentáldozámboz 
járuljanak. 

Hogyha  az emberek  reám hallgatnak 
eljön a béke és Oroszország  megtér." 

Portugáliában, ahol ezen Időben a vallás 
üldözés a legnagyobb mértékben tombolt, a rép 
Is, aa orsaág veaetőséie Ib komolym vette az 
intelmet, bűnbánatot tarto'tak, az eredmény az, 
bogy a veszedelmektől megszabadultak a az or-
saág békében él mai nap ÍB. 

A M -nnyel Atyát, főképen  B káromlásokkal 
ért durv<t sérelmek ellersu'yozáaaképen engesz-
telnünk keli. Ezért a Szent 8 üzb» be yeiett bizal-
munknál fogva  a plébániai hlvotal hozz áj ár u ásá 
val, a templomban naponként  délután  5 órai 
kezdettel,  közős  engesztelő  rózsa füzér  ájtatos 
ságot tartunk  abból a célból,  hogy B Szüa Anya 
eadje ki azámunt ra a Mindenható irgalmát, bogy 
édes basánkat a bábom boraalmatól megszab a 
dltza B a most duló véres báboru, mielőbb 
véget érjen. 

A mir megkezdett  engesztelő  ijtatossá 
gokra  minden  katolikus  testvért  szeretettel 
várunk. 

Csíkuereda, 1944. évi február  hó 18-án. 
A Kai.  Akció Uitb'izgalmi  Osztálya. 

Osiktaplooai határban egy nagyobb 
te rü le tű ingatlan eladó. Érdeklődni 
a Vákár nyomdában, Csíkszereda. 
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Andrá» GyrgvÓBaentmUMa, Hyés Btláca Biár-
begy 70-70 P Zsók M irton Oikdánfalva,  La-
káca Ittvén Gyergyóujfalu  60-60 P. Kriató Do-
nátb Dénes Cslksanntlmre 50 P. Urna Mihály Csík-
Bsentlmre 80 PengA. 

Amint eaekbAI kitűnik a pásztorokat fáradó 
sásukért szép Basaeggel Jntalmaata meg a Klren-
deltaég. A pásztorok, ha kötelességeiket lelkiis-
meretesen fogják  fel,  igen ssép éa biaanoa mun-
kákat tudnak végezni, amiért erkölcsi éa anyagi 
elismerésben ÍB résaeaűlnek. 

A mostani sorsdöntő Időben minden ember-

nek kétszereaen kell teljesítenie kötelességét, ea 
a pásztorokra I* vonatkozik. l:t említjük meg. 
hogy a fósaoigabirÓBágok  több pásztort büntettek 
meg a vármegyében, hogy nem végezték köteles-
ségeiket as előírások Baerint, főképpen,  bogy a 
fektetés  és trágyázást ÓB a bosárforgatást,  trágya-
elterítést elhanyagolták. 

SBUkBéges, hogy a fentieket  a kösségl elöl-
járóságok ÓB kÖBblrtokosaágl Igazgatósági tagok 
mindenhol adják a pásztorok tudomására B hang-
súlyozzák kl, boey a becsületes munka jutalmat 
nyer, a hanyagságot pedig megbüntetik. 

G - o n c L o s l i â z i a s s z o n y 
jó iz*ü .»s . D.OT7"®t, m e r t 

3D i a, aa. aa. ai s ó s b o r s z e s z t 
•ü.T7-®grceerével olceófc>"baxi  v e l i e t . 

M e g é r k e z t e k a Ssékelyföldi 
Villamosmüvek gőzturbinái 

1944 év végén megkezdik  a részleges 
áramszolgáltatást. 

A Bnékelyiö dl Villamosmüvek maroBvölgyi 
hatalmas nagyfeBaűltsegű  földgázüzemű  villamos 
köipontjának építési menetrendje aa előre meg-
hataroaott Időpont sserlnt bonyolodik le. A meg-
rendelt magasnyomáBU többfokozatú  gőstnrbinák 
megérkeztek már ea aaokat lesBállltották Maros-
vásárhelyre. A gőaturblnákat tápláló magasnyo-
mású földgáatfkaeleaa  Babkoc Vlicoc-rendssorű 
kazánok gyártáaa 1B már annyira előrehaladt, 
hogy Bsok leBzállltáaa is fBrdékessé  válik. Szá-
mítani lehei, hogy áprl is vógelg a kaaánok 1B 
megérkeznek, egyelőre MaroBvásárkeyre. 

A hatalmas erómdtelep reszére 60 kataBB 
trálls hold Ingatlant Bajótitottak kl. Aa 50 ka-
tasairálía holdnyi területen nyer eibe yearst a 
bombabislOB épltiezers»-l «ikestüió mcd^rn g»p-
bás, kazánház es a feuraneaformáió  áliomáp, va-
lamint A szabadtirl nagyfeszültségű  elOBztó- és 
kapcBolóberendtfzés  Íz. Miután a teltp lakott te-
rülettől megfelelő  messse esik, aa ott alkalma-
son mérnökök, tisatvlselók és munkások résstre 
egy mod» ra kolóniát la építeni fognak.  AB egyen-
gető fö.dmunkálatokat  már megkeadtek es a 
szükséges épltkezesl anyagok nagyrésze már a 
belysBinen van. Ugy az trómülelep, mint a lakó-
házak épitÓBének kltűsését, ha BB idő nem rom 
lik, a közeljövőben megkezdik s magát aa épít-
kezést már március végén elindítják. A villamos 
telep aaámára a MÁV. fővonalról  leágaaó Ipar-
vágányt fognak  éplienl, melynek terveaóai mun-
kálatait már beveaezték s BB engedélyezés most 
van folyamatban.  Mindaddig, mlg ez aa Iparvágány 
el nem késsűl, ugy a nagyeu yu gőzturbinák, 
mint a kaaántelep részel Marosvásárhelyen nyer-
nek beraktároiást. A magasfeszültségű  generá-
torok, Bmelyeket egy haaal gyár kéazlt, ugyan-
csak gyártás alatt vannak, ások aa előirt Bsálil-
tási határidőre leBaállltáBt fognak  nyerni. A bel-
földön  kéBsülő belBŐ és ssahadterl feltranszformáló 
állomás éa annak berendtzéBe gyártás alatt áll 
s BsereléBe legkésőbb ea év őaaen megindul. A 
BsűkBéges födgázveaeték  építése már megkez-
dődött. A gáaveaetók nyomáBsaabályoBÓ berende-
zése, valamint a mérőkéssűiékek BZámára aaUk-
aéges épület tervezése befejeaődött  éB a beren-
dezés ŐBBBel kerül szerelés alá. A lakóháaak és 
aa Irodák fűtését  Is termésaetesen fóldgázaal 
fogják  esaköaölni. 

Mint a Pesti Töaade értesül a Székelyföldi 
Villamosművek R . marosvölgyi telepe 1944. év 
végén megkezdi a rószlegeB áramsaolgáltatasl ÓB 
Igy kÖBvetlen bektpcaoláat nyernek azok a nagy-
fesaflltBégű  távvesetekek, amelyeket egyréast a 
tusnádi reorganiaált telepről táplálnak, másrésst 
bektpcBoláat nyernek azok a távvezetékek ÍB, 
amelyeknek ;épltóBe moat v»n folyamatban.  A 
kitűzött munkaprogramban tehát a székelyföldi 
falvak  éB községek villamosítása egyelőre meg-
határozott rsadsaer saeriot ea évben továbbfoly-
tatódik. A villamosmüvek űaembevételével tehát 
a legfontosabb  IparoBltáai alt p, aa olcsó vlllamoB 
áram a vállalkozó tőkének rendelkezésére fog 
állani. A feltárt  fö'dgáz  olcsósága pedig blatosltja 
a ktlinösen tűnelőanyagot Igénylő Iparok alapí-
tását. Ijy tehát már a m a g é n gazdaságnak kell 
felismernie  a íöldgáa éa aa OICBÓ vlllamoaáram 
adottBágát éa a gasd»ságilag tönkretett Saékely-
fö:d  lparoaltáaát előmoidltanl már caak azért IB, 
mert a haaal szénnel és fával  dolgosó gyárakkal 
saemben lényegesen kisebb termelési árakkal 
tndoak kalkulálni. 

Csordapásztorok jutalmazása. 
A m. kir. Fóldmlvelósügyl Mialaaterium Er-

délyi K rendeltBége a calkvármegyel gaadaaagl 
felügyelőség  javaslatára 26 csórd »pásatort jutal-
maaott meg aa alábbi összegekkel azért, hogy 
ezek a páaatorok lói gondoaták aa állatokat, a 
gyomokat a legelőn irtották éa a kosarakat rend-
Baereaen forgatták: 

Qercnly Bála Csíkszereda 120 P. Bara Do-
mokos Cslkaaentdomoa 110 P. Kosz Gergely, 
Szabó Mihál" CslksaentdomokOB, Nylka Peter 
Cslkfomlyó  Ö dög István Cslkmedsras, Bigel An-
tal Borszék, S jász Ignác Ktiyenfalv»,  K ráA Vrc* 
Gyergyócsomafalvr,  Meaei József  Dl«ro 100 100 P. 
Fábián András C lksaeo'doiBOkos, Tanko Péierné 
Cslkkoamás, László Mihály Gyergyóujfalu,  Lu^ca 
Antal Borsaek, Kozma Tjnias Szírhegy 90 90P. 
János Jóaaef  Cs kczlcsó 60 P. Antal Imre Csia-
aaereda André Domokoa Calkaaeniklrály, Lázár 

Az élet utjai. 
1. Abogy aa ember tipag-topog, megtanul 

járni, mindjárt rálép aa élet útjára s amig lábal 
blij >k, eddig Jár rajta, rójja azt. Mindenki egyé-
nileg tanulja meg a Járáat s mindenkinek más és 
más a lépése B ea is rányomta az emberekre a 
különleges bélyegét. Járásáról 1B meglehet Ismerni 
aa egyeneket. Ha megvizsgáljuk aa emberek útjait, 
hogy merre járnak, mily ÖBvényeket tapoBnak, 
akkor 1B arra jövünk rá, hogy esek ÍB váltosók. 
áhény ember, annyi felé  veszi ntját. Abogy a 
létérdeke, a megélhetése partncsolja. Természe-
tesen a legtöbbnél a kenyér a főcél,  hogy az 
egyén és család létfenntartása  biztosítva legyen. 
S ez nem ls kifogásolható,  mert Krisztus urunk 
Is erre tanította meg aa embereket B Mlaiyánk-
ban, hogy kérjük: .tnindenntpl kenyerünket edd 
meg nekünk ma" a na ezért kell Imédkosnl, még 
Inkább kell do'gosni 1B, hisz maga aa Isteni MeBter 
1« munkálkodott: 80 éveB koráig kéal munkával, 
8 éven át aaellemi eg. Ebben nincs ls hiba. Saent 
Pál BBeriut: „aki nem dolgoalk, ne IB egyék I" 
A tiBBteaségeB munka egyetlen Jogcím a boldogu-
láshoz. Azonban ea még n m elég, nem minden. 
Aa ember teatből és lélekből áll. Miként a földi 
kenyérért imádkoanl éa do'gosni kell, a lélek éB 
a test vegye ki a réssét a munkálkodásból, ugy 
a lélek Igényeit ls kl kell elégíteni, mert csak 
igy van béke, nyugalom aa embernél, ÖBSahang a 
leiek éB a test között. 

Szomorúan kell megállapítanunk, bogy az 
emberek útjaikban caak a testet tartfák  zzem előtt, 
a lélekről egészen megfeledkeznek.  Mintha őrökké 
a földön  maradnánk. Pedig .nincs maradandó 
hasink, hanem az örökkévalót kell keresnünk." 
Mit hasanál, ba BB egéaa világot bejárjuk és meg-
nyerjük, de lelkűnknek kárát valljuk ? A lélek 1B 
követeli a magáét, egyBser ő is felsaólal,  addig 
nem hagy békét BB embernek, mlg a lelkével 
nem kezd törődni. HlábB a lelket elhallgattatni 
nem lehet, Ideiglenes Javakkal lecsendesíteni nem 
tudjuk. L'lkflnkkel  hasonlítunk A'kotóinkhoa s ea 
állandó kapcsolatot akar Teremtőjével fenntartani. 
A kikapcsolódás, a rövldsárlat boldogtalanságot, 
hábornt von maga után Mwt ha Iitennel nem 
vagyunk, akkor ellene vagyunk. S ulluk jól, bogy 
.nincs békéje aa Istenteleneknek.* Mikor orszá-
gok, népek eltávolodnak Mentől, akkor következ-
nek be a üiágháboruk. Krlaa'us IgasBéga: örök-
ár í í n ü : „Keressétek elősaör Iiten országát B as 
A Igazságát, a többi mind honá adatik nektek." 
Aki nem keresi azt, nem talál semmit. 

Milyen botor IB BB ember L Fut a jó Istentől. 
Pedig minden ut Rómába veaet, minden ember 
hiába csinál életében bVnöa kanyart, vétkea varga-
betűt, mégla vógaelűl halálábsn Istenhea jnt, akár 
akar, akár nem. .Rettenetes aa élő Isten keael 
közé jutni I" Minden ember mennyel Atyja kar-
jaiba rohan. 

Legalább a nagyböjtben lépjünk rá aa Igazi 
élet, sz örökélet útjairaI Krlsatua mondta: „Aki 
utánam akar jönni, kövessen engem." .Én vagyok 
sz Ut, I<*Bság éa fi'et."  Bs biztosítja egyedül aa 
egyén, család, társé d»lom, oraaágok, világ békéjét. 

A kereaalfáhoa  megyek, mert máahol nem 
lelhetek nyngodalmat lelkemnek. 

P. Rétby Apollinárisz 

Uj alapokon 
a csíki gyümölcstermesztés. 

A calkvármegyel gyümöics termesztés mind 
a mai napig nem volt ugy felkarolva,  mint azt az 
Itteni gyümölcstermő területek megerdemelnék. 
L >gtöbb helyen hatalmas eslnte évsaazadoB gyü-
mölcsfákat  láthatunk, melyek egéuaégtBek és bő-
termők. Itt lehetne Igaaán elsőrendű gyümölcsöt 
termelni — olyant mint kevés helyen — mert aki 
pl. egyBser a csíki almát megialelie az megma-
rad azon véleménye mellett, hogy iare, zamatra 
nincs jobb ennel. Amint as ujabb vegyviasgalatok 
Kiderítették vitamin tartalma is a legnagyobbak 
kÖBé tartoztk BB egésa országban. 

Sokan BBt mondják nem érik be a csikl alma 
tökéletesen. Erre azt hlBsem legjobban megadhat-
nák azok a termelőink a választ, kik már nagy-
ban foglalkoznak  vele a tanúbizonyságként a 
különböaő kiállításokon dijakat la nyerlek a calki 
almával. 

Mindeneket egybe vetve lesBÖgezhetjük, hogy 
a CBlki teli alma termelésnek igenis jövője van 
s a mai minőségi termeles verBenyeben nem 
murüdhatnnk el országunk többi résael mögött. 
E tőuorban BzükaegeB, bogy minél több gyümölcsfa 
Uiletesóvel legalább a belső fogyasztásunkat  fe-
dezzük. Ea magunkkal saemben kötelességünk, 
hogy a verejtékkel megkeresett filléreink  ne men-
jenek tul varmegyénk határain. 

ScjnoB lelkiismeretlen kufárok  elárasatották 
silány minőségű as Alföldről  Bzirmazó csemeté-
vel a csikl medenceket, sutba dobva minden 
olyan Immár Baentealtett törvényt: mindenüvé 
CBak oiyan fát  szabad telepíteni, ami ott dlvlk 
ea teremni fog.  Nekik egy voit a fontos,  minél 
több csemetét eladni, ennek következményeiből 
már nem csináltak lelkiismereti kérdést. 

Már elmúlt egy esztendeje, bogy a gyümölcs-
termelő* országos Egyesületének calkvármegyel 
tagegyesülete megalakult. A tagegyesület ügyve-
zetője TamáB G/U a kertészeti felügye  ő volt. 
Esen beosztása mellett még a háromszeki tag-
egyesület ügyeit is ellátta. KinevezesAvel megvált 
tagegyesületünktől s munkakörét Tóth LIBBIÓ 
Gyoe. saakköseg vette át, most már calksseredii 
•sekhellyel. Címe Kossuth L*jon n. 68 szám-
(NövényegéBBsegügyi körzetvez t̂ŐBég), hol főleg 
szerdal nspokon díjtalan szaktanács adassal BB 
felvilágoBitassal  aa érdeklődőknek rendelkezé-
sére áll. 

Tagegyesületünk a mai nehéz beszerzési 
viszonyok mellett is abban a aaerenoéB helyzet-
ben van, hogy aa érdekelt termelőink védekező-
saer igénylését ki tudja elégíteni kedvezményes 
aru permetező szerekkel. Növényvédelmi esskö-
sök, permetezőgépek stb. kedvezményes beszer-
zése, klkölCBŐnséBe módunkban áll. Reméljük, 
bogy ez a változáa meghossa azt a lendületet a 
csiki gyümölcstermelésnek, amelyet már oly so-
kan óhajtanak és várnak. 

T a n u l ó l e á n y (komoly, i:uaka 
sz t-re ió) f i z e t é s s e l  felvételik 
a Vákár nyomdába, Csíkszeredán. 



4 Ik oldal. C S Í K I L A P O K R. szám. 

Ki a hibás? 
Ai eimnlt heten eiónk saóbeuíd tárgyát 

képeate, kl a h bás a Ktrda-féle  Balet kirakatá-
nak betöréséért. 8-nkl. Bem a kocsis, sem a aeffir. 
A biba oka meeaze időkre visszanyúlik, amikor 
Sjeredában legtöbbet tehén aaekerekkel jártak s 
akkor Is egy kis gyermek ngy veaette eseket, 
hogy a karja mBjd klsaakadt. Asntán a lósaeke 
rek, most pedig aa autók mindenféle  neme saá-
gu d aaon a aaök ntcákon, amelyeket valamikor 
igás fogatokhos  ssabtak. Ne csodálkoaannk tehát, 
ha eaen, Siereda legforgalmasabb  helyén bajok 
történnek, inkább adjnnk hálát aa Istennek, hogy 
eddig nagyobb szerencsétlenségek nem fordul-
tak eló. 

A'caik Felesik felé  itt válik kétfelé  aa Irány, 
most a megboldogult Qilovlc^, Illetve H-'gy-utca 
fe  ő! is elenk forgalom  indult meg. A domboken 
történt középületek emelése után a teherau:ók 
erről az ódáiról is aürün járnak B a mu't hetek-
ben a legközelebbi forduló  lehelőségnél ugy neki 
mentek a Moldován-féle  háznak, hogy as egész 
sarka majd Beomlott. Mitr.? Mert a saép széle-
Ben haladó ut egy keri miatt ugy ÖBB2e azükül 
éppen a ház Bárkánál, hogy a fordulás  Igen nehéz, 
egyebütt meg ennyire sem lehetségea. l;t más 
mego'dáB nincs, a forgalmasabb  tereket kl kell 
annyira szélesíteni, amennyire azt a mai forga-
lom n^ekfvptsii.  F*'H»v"'ő. 

VESZÜNK: 
1 drb konyhai edenyB'ekrényt, 
l drb egyszerű ruhaszekrényt, 
1 drb hasznait jégszekrényt. 
Aj&nlatokat „Otthon" jeliigere 

a Kiadóhivatalba kérünk. 

RÜLONKiflLEK. 
— tJ eat t a r t o t t a l Erdélyi Par t elnöki 

tanáosa es parlamenti osoportja At G délyi 
Part elnöki t.snrcsa es p .r amenu csoportja a 
budapesti pár'.lroda belyiBegében gr. Teleki B la 
elnökletével t^s t tartott. AB értekezleten meg-
jeleni Bánfty  Dániel báró föJdmiveléaügyi  ml-
niBzter ea tájékoztatót «dott az erdélyi agrár 
politikai kérdasekről, amihez a képviselők köaül 
sokan i-ziltak hozzá. Az értekezlet etután Mkó 
Iaire dr. országgyűlési képviselő beszámolója 
alfpjio  mrgbeaa^lte aa á'taláros polillkti hely-
zetet, majd az Erdélyi Pírt szervezeti kérdéseit 
tárryalta eg munkaprogramot dolgozott ki a par-
lamenti ü'Áwnk szünetelésének Idejére. 

— 92 eves korában elhnnyt Zomora 
Daniel gyulafehérvári  nagyprepoat. Sauoa 
gyász értn az erdélyi római katolikus egyház-
megyei. Zimora Dániel apostoli főjevyiő,  a gyula-
fehérvári  kápt"'an nagyprépostja fetruár  8 án 
este, életének 92 ik évében Gtu'afehérvéron  el-
hunyt. Zomora D *oi 'l három erdélyi püspöknek, 
M íjlái h Guaztáv Károlynak, Vorbrnchner Adolf-
nak és Márton Áronnak volt évtlaedeken át hely-
tprója. 

— Engeaatelő ajtatossagok a plébánia 
templomban A K itollkus Akció H ibuigalm! 
O'Ztá.ya feihlvja  a város katoMtus közönségét, 
boiy naponként 5 órai kezdettel a plébánia tem-
plomban közös engeaatelő róaaafüBérájtatoaaágot 
tart. Az ájutoaságot a bakéért ajánlják fel. 

— Zavar jak a bnd pe-t! rádió eati 
adásait. Néhány nrp óta a magyar rádónak 
Buihp'st I huWámbo-wzín különösen est» 21 óra 
40 perct or közvetített magyarnyelvű hírszolgála-
tát egy külföldi  rádióállomás oly módon zavarja, 
bogy troaca hullámokon a magyar rádió hlr 
6zo <álhts d <jén ryilván zavartkeltő cálaattal. 
btilör.bbfö  becamér ó közbekiáltásokkal Igyeksilk 
» mHgyar közvéleményt fé'revezetnl,  Illetve be-
fúlyásou'.  I letékes helyről ezért falhívják  a mt-
gy»r iczönség fi?yc^mét  erre a körülményre és 
meg&Utipiiják, ho»v a Bed p st I hulllmhossBan 
különös-n fai»  i'l óra 40 prekor, a rnsgysr 
nyelvű híradás id^J^n hallható, rzlntén magyar-
nyelvű közbeszólások a hlrbemoodások kizáróla-
gos cé js, hogy a maiyír közvéleményt félre-
vfzíaee  éa hamla hírek terjesztésével a közönség 
köriben zavart keltsen. A favartkellő  törekvés 
abból a ténybő' is kitűnik, hogy ezeket a híre 
ket nem hivatalos rádószolgilata keretében au 
gároiz* a külföldi  állomta, hanem csak a fonti 
ellenőrizhetetlen módon. A kösbeBio'ások kikü-
BBŐbölésére irányuló trchnlkai inléskedósek fo-
íysmit^en vnnrak. 

— Saékely rovásírásról tart előadást 
febrnár  24 én délotan 6 órakor a várme-
gyeháa nagytermében H r»pei J tnoa a sepsiszent-
györgyi Székely Nemaetl Muzinm Igazgatója. Ki-
zönzégünk figyelmét  felhívjuk  erre a rendkívül 
érdekes előadásra. 

— Munkaadók  figyelmébe!  Törzskönyv 
a bérSzetesekrői  nélkülözhetetlen  az üzemek-
nél. KsDbetó  Vékirail.  Csíkszereda. 

— Jeientke'Bek mindenki aki Boma 
niábol 1838 január 11 ota lepte át a ma-
gyar hatart . A külföldieket  ellenőriő orBzágos 
(özpontl hatóság felhívja  mindazokat a szemé-
lyeket akik R imániából 1938 tv! jatuár 1 óta 
menekültek Migyaroraság vröletére, hogy ösz-
szelráfuk  cárjából az illetékes e'sőfoku  rendőr-
hatóságnál jalen'kezienek. J lentkeini tartoznak 
a katon.iFzöfcevFEyek  is. Az eddig kiál'ltott iga-
zolványok érvényeBBége márc u 31 éD megszűnik 
A j lentkezők uj igazolványokat kapnak amely-
nek alrpjén a magyar állampolgárokkal egyenlő 
elbánást elveznek A csíkszeredai r^rtőraAgnél a 
jntpntkeaéa eomndje a kövMk'aő 1944. február 
18 án d. u. 4—7 'g A—Cs-ig; F hr 19 d. u 
4—7-i= D—J-ig; F br 20 und.e 9—11 uK— L lg; 
F^br. 21 an d. u 4—7 lg M—R lg; F br. 22-i 
d. u. 4—7 lg R végig As öaaaeiras azokra la kl 
térj d akik a fenti  időpoct ntán a határt saa-
bályeBerü u.levéllel, vngy bBZaUrési Igazolvány-
nyal lepték át, illetőleg utlokmány nélkül mint 
menekültek, katonaszökevények jöttek az orazág 
területére. Jelentkezni tartóznak azok ls, akik 
Időközben magyar állampolgársági bizonyítványt 
szereztek, vagy házasságkötés által váltak ma-
gyar állampolgárrá, bogy a kü földiek  nyilván-
tartásából törölhető* legyenek. 

— Vaauti BaerenoBétlenaég Febrnár 
18 án hajnalban Lövess 61 omás és a karakti 
híd köaött két tth>rvooat összeütközött, a sse-
rencaétlenBégnek egy ha'á'os és több sulyoB se-
betült ádoaata van. 

— Meghívó a clkesered-i m. kir. raeiő-
gaadaBági szakiskola If'a  Ael Ö >k̂ p?ő G zda-
körének csiksz Difiin  onl 1944 febrnár  19 -n tar-
tandó vér dorgyülésére. Monor: 1 H «rekngy. 
Kizcs én k. 2 M'gnyltó begsedet mondja B-ne 
J izsef  II évf.  tnnu'ó Ifjúsági  elnök (Aranyos-
gyéres, Torda-Armtos vm.) 3 „áa ŐBIÍ mély-
saántáa fontoBFága  fő  et a burgonya termeBstéa 
fokozása  gzompanijábói" c'men saabadiiőadáBt 
tart Máthé F rene II évf.  tanuló (VarvvsB, Ud 
varhely vir), 4 .Sz kelyek" cimü Patófi  Sándor 
költeményt szaval Dirvss G»tor I. évf.  isruó 
(C-lkszentsInos, Csík vm.) 5 H-lybell előadás. 
6 Siövetkeze'ek fontoiBágáró."  előedást tsrt 
Varga L^ezló II. évf.  tanú ó (Eiylng, Vestprém 
vm.) 7. Vóröamartv M'há'y „P tiké" cimü kötr-
menyet szavalja T r h L ios II évf.  tannló (Sal-
lágysomlyó, Szilágy vm ) 8. .T goaiio't és tafo 
•Itatlan birtokoiró.u eőadáBt t r- Antul A1 joa 
II. évf  taru'ó (áaárfalva,  C'ik vm.) 9 „álmod-
nak a vettsek* cimü köli^menyt M c- Lúszótól 
saavBija Sándor A bert I évf.  tecu'é (C«iksa>nt-
slmon, C-ik vm.) 10 .H izaBzerntet gardasrem-
ponlbói" elmen eiŐHdaai tart Bitár Andráa II. 
évfolyamoa  tann ó (C'lkháqkftlva,  Calk vm) 
11. H'lybell aaavalai. 12. É ekkari azám. 13. .A 
g-zdaságl Baakludásró ucim»nető<dásttartS«xhó 
László II. évf.  táruló (Ö.örény, GrmHr vm) 14 
.Éiek a i ránlcoa" c'mü költeményt Gyócl G -
•ától szava js Ptffy  Kirőlv I évf.  tann'ó (Vár 
Niva, Torde-aranyosivm) 15 H mnusa. A műsort 
2 óm kezd1 ttel a calkBzeotBlmoni Knlturháa ter 
m&b<>D t^rtlAk mep. 

— Internál ták Oroaa Péter volt ml-
nlsatert. A Nagyvárad c. lap jelentéae rserlnt 
Oroaa Péter dr. volt mlelaztert, Ismert erdélyi 
román politikust a román kormány Internálta. 

— Haláloaáaok. Ferenca Imre ig. kántor-
tanító 60 Ik évében, Falvbénuláa következtében, 
febrnár  11 én meghalt C-iksaentBlm ónban. Feb-
rnár hó 14-án Cslkaaentlélekre saállltották éa ott 
belyestek örök pihenőre nagy ríaavét mailett. 

— Kedves Etelka virágáé élete 23 lk évé-
ben meghalt Cílkmlndszenten. 

— Neuman Janó a mindenki által tiaatelt 
és becaült saállodás és vendéglŐB 76 éves korá-
ban hosssas szenvrdéB után meghalt Calktaplocáa. 
Taljas életében Baorgaimaaan dolgozott, de a 
sors mostohasága folytán  vagvont gyűjteni nem 
tudott. É'ete küzdelemmel teljes volt éa utolBó 
ével c up 1 ssenvedéB, különösen mióts egyik lá-
bát amputálni kellett. Monkáhos szokott egyéni-
ségére a tehetetlenség síinte elviselhetetlenül 
hatott. Bekövetkesett halála ugy saólva megváltás 
reá néave. 

— Id. Gtál JáooB nyut. várm»gyel Iroda-
tiBst 75 éves korában meghalt CslksBÖgődőn. 
Htlálával egy kemény derekn öntudatos saékely 
tért meg ŐBeiheB. Fáradhatatlanul munkáa életét 
nemcsak családiéért, hanem minden nemen ma-
gyar Ugv'rt, kfilönöaen  aa elmúlt aaomoru Idők-
ben, a zsögödl Ifjúság  magyaros öntudatának 
fenntartásáért  áldoBta fel.  — Nyugodjanak bé-
keségben. 

— Lopáaokért tiaankilanohavi bör-
tönre iteltek. A klr. törvénvBBék Fábián Bt-
r*básné c<lksientdomokoBÍ székely asBionyt több-
rendbeli 'opásért és betörésért összesen tlzen-
klierc btvl börtönre i'élte. Nagy saégyen aa Ilyen 
mergindolatlanrág. N-m érdemes letérni a becsü-
let ujáról és nem fizetődik  kl embertársainkat 
megkárosítani mert azonfelül,  hogy a törvény 
Irgalmatlanul bünteti a Irpást még aa egész cbb-
'édot tönkre tessi őrök Időkre n börtönviseltség. 
Fájdalmas amikor BBékely emberek ennyire meg-
feledkeznek  magukról. 

— Négveaer pengő pénzbüntetésre 
Ítéltek Csedö lmret. C^dő Imre cBÍktsplocal 
lakost nm nt annak idején meglr'uk, rendőri 
felügyelet  alá belyeaték, azért mert a c>ép'és 
<orán gabona eHHkoláson érték. A calksaeredai 
Ur. törvényszék mull héten tárgyalta BB ügyet, 
amelyre C'edő Imrét rendőri felügyelet  mellett 
álli ották eló. A gabona eltitkolás bűnével vádolt 
Csedőt moBt a törvénysaék négv»«°r p^ngő p4ns-
bünteté8re és politikai jogainak 3 tvl felfHggeaz-
tésére ítélte. A blzonvltás során Páll Sándor 
caépiőgép<nl'jdonoa beismerte, hogy Cs>dő bíz-
tatására h«mNltotta meg a cséplést bárcákat. 

— Egesas 'gvódeimi Flékanövatség 
mogalakuiasa Cslkaaentaimon köaaégban. 
A cdkBzen márloni járásban mnat alakította D>eg 
• h«rm°dlk egésszégvéd^lml fl  k'zővetaéget Dr. 
Saépp F -renc m. klr. tisztiorvos Cslkazentalmonoo, 
«hová tartozik C'lkcsotósang, Cstksaentlmre éB 
C<iksaentklrály község is. Egvhangulag raegvá-
i»°ztott tlBBtlkar a következő: E-ök B«mbás 
Mártrn p'ebános, társelnök Dr. G'rnárd J nő 
körorvos, a'elnökök Imets János kör egyző, Finna 
l ti rí né, D-r?as B'ojámlnné, losnta Jánosné kör-
jegyző n»le ,M. A. N Sí. ' elnök», ügvveaető 
fő  ltktr D-. G rnárd J ró"i, titkárok Dtrvas 
B'pjámln, ellerőr : Lukács D >vld. Ssámvlasgáló 
bizottság elnöke; vltéa G-reely J^zs'f  tanító 
rendes t«gjsi: S (ép Irnécz, Csake Ferenca, pót-
tagjai: B<láaa László, Lukács Lássló. 

— Dj poBtabélyegek. A m. klr. keres-
kedelem- é< köalekcdésügyl miniszter a M tg var 
Vöröskereszt támogatására m'rcluB 1. nepján 
100 százaiét 0« felárral  20. 30, 50 ób 70 filléres 
cimleifi  poBtabélyegeket bocsát forgalomba.  A 
bélyegek korlátlan példányszámban kerülnek ki-
adásra és rzokat a postahivatalok nemcsak ao-
roBatban árusl'j'k, hanem aa egy»* címleteket 
külön-külön Is kiszolgáltatták. A 20 fi  l*rrB clm-
<»tü bélyeg eudásl ára 40 fillér,  a 30 fliéresé 
60 fi'iér.  c z 50 fi'léresé  1 pengő, a 70 filláresé 
p dig 1 40 p̂ Dgő- A bélyegek bárhová BBÓIÓ pos-
al küid-mények bérmentesítésére folyó  évi már-

cius hó 1 napjától fo'yó  évi dnc»mber hó 31. 
napjáig postai névértékük (20,30 50 és 70 fillér) 
erejéig használhatók fel.  A bélyegeket folyó  évi 
május hó 81 lg valamennyi postahivatal árusítja. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ú r é s z t  ( Q a t t e r t ) 

e- 24" tói 35"lg és iparvágányt 
Bi ró András, Balatonszentgyörgy. 

Nyomatott öav. Vazár Lajosné könyvnyomdájában, Calkazereda. 




