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CSÍKI lapok Előfizetést  ár 
Felelői kiadó: érro Pengő 10.- Negyedévre Pengő 250 

Fnlcvit Pengi 5— Példányonkénti ára 16 fillér 
ÖZV. Vábár L»)OSné Külföldre  egy évre 20 Pengő. 

Megjelenik minden vaaárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklot I Pengő. 
Kéziratokat nem adnnk viasza. 

Hlrdetéat dijakat a legolcsóbban számítjuk. 
Kiadóhivatal Cslktzereda, Apáti Mlhály-ntca 15. sz. 

Felelős szerkesztő 

vitéz R^azegh Qyözö 

Magunkban bízzunk elsősorban. 
Kállay miniszterelnök nagy beszédet 

mondott mult vasárnap. A beszéd gondolat-
menetéből idézOnk részleteket. Minden 
magyar embernek bele kell illeszkednie 
ebbe az életmenetbe, mert ettől függ  a 
jővőnk. 

— Kettő" kell megvéd-nünk: határa-
inkat és a nemaet tiszta lelkét, ha ezt a 
kettőt támadják, kezdte beszédét a minisz-
terelnök. Határainkat fegyverrel  és mun-
kával, a nemzet lelkét a magunk tisataaá-
gával kell megvédenünk. 

— A határok védelmében aohaaem 
deatruálódott a magyar katona, a magyar 
honvéd a frontot  aoha el nem hagyta. Ide 
bent aaonban megindu'hat egy őrléai folya 
mar. Kiaérlet történhet a magyar lélek ki-
keadéaére. Efelett  őrködni elaőaorban nek-
tek, nemzetvédelmi kereszteseknek a kőte-
lesaégtek. Legyetek a nemzet élő lelki-
ismerete. 

— A határt tudom védeni a magyar 
katonával és tudom, tiz magyar sorakoaik 
fel  mindegyik mögé, ha aadkaég lenne a 
pótlásra. Tudom veaetni külpolitikánkat, 
de aat, hogy a nemzet lelke meg ne ren-
dü'jön, egyedül magam biztosítani nem 
tudom. A nemzet le!ke és a nemzet ereje 
a magatok, a magunk keaébcnvan. Igen, 
ott leBzünk. Lesz karhatalom, lesz erő, hogy 
megőrizzük ennek az országnak a rendjét. 
Ba nem kétBéges. Erre Brámitson mindenki, 
aki a rendet megbontani akarná. De min-
den ilyen kísérletet elsősorban a nemzet 
lelkének kell megakadályozni. Mert nehéz 
aoraha jutott az a nemzet, ahol már nem 
a közösségi gondolat tartja kezében a társa-
dalmat, ahol nem a nemzet lelke tartja 
fenn  a rendet, hanem a szuronynak az 
erejére van szükség. Ennek a nemzetnek 
a mai világégéB aaörnyü korszakában egy 
nagy gondolatot kell magáévá tennie, 
amelyben én aa élen kell hogy járjak: E» 
a felelősség  gondolata. 

— Országunk ma súlyos napokat él. 
Az orazágffyüléa  összehívásának első nsp 
jaiban mondott beszédemben rámu'attam 
arra, hogy a nsgy világégés lángjai köze-
lednek orazágunk felé.  Feltétlenül bízunk 
barátainkban. De biztonságot mégiB caak 
egy nyújthat nekünk, ha elsősorban ma-
gunkban bizuok, ha elsősorban magunk 
teBBBÜk meg kötelességünket és magunk 
állnnk ki a gátra. Ez a megingathatatlan 
éa legaaentebb elhatározásom. Ameddig én 
viszem aa ország dolgait, abból a tételből, 
amit már annakidején felállítottam,  hogj 
orazágunk határait minden ellenaéggel 
szemben feltétlenül  megvédjük éa belaő 
rendünket minden eazkőzzel biztosítjuk, 
soha, de soha egy vonalnyit engedni nem 
fogok.  Ebben az egész nemzet, nemzetem 
minden hü fiának  támogatására saámitok. 

Magyarország a legbékésebb nemzet a 
világon. Mr'g a revíziót ia osak békés esz-
közökkel hirdette, mint ahogy tényleg éa 
valójában igy is valósította meg. Békében 
akar élni ezen a földön  a magyar, igazi 
Európában régi kultúráját akarja tovább-
fejleszteni,  népeinek azabadaágát, egyenlő 
Bégé*, szociális jólétét kívánja Mőrevinni. 
A békét és kenyeret én hirdetem, én aka-
rom megadni magyar népemnek, nem pedig 
azok, akik ilyen oimü röpoédulákat szór 
nak szét, valójában nem azért, ht>nem Ippen 
elit nkezőleg, azért, hogy a békét idebenn 
felborítsák,  az ellenségnek az országot ki-
szolgáltassák éB a kenyértől, Bmely moat 
hála Iatennek bőségben van, a dolgozókat 
megfosszák. 

— Beket éa kenyeret hirdetnek éB 
megakarják állítani a munkát ebben az 
országban. Kérdem, hogyan lesz kenyér 
munka nélkül. Békét hirdetnek éa fel  akar-
ják dúlni a magyar lelkek békéjét éa nyu 
galmát. A békét éa kenyeret — ismétlem 
— a mi politikánk, aa az államvezetés adja, 
amely a határokat meg akarja védeni éa 
a békéa munkát akarja lehetővé tenni 
ebben az orazágban. Külföldről  ia halljuk 
a „béke éa kenyér" jelszavát éa aat, hogy 
tegyük le a fegyvert  Hadd kérdezzem meg 
naiv egyszerűséggel: Miért várják éppen 
tőlünk, békéa kia nemzettől, akik caak 
határainkat akarjuk védeni, hogy tegyük 
le a fegyvert?  Miért nem ott kezdik meg, 
miért nem ott járnak elől jó példával, 
ahonnan ezek a felhívások  jönnek ? A mi 
országunkban moat ia béke van. Nem mon 
dom, hogy nincjenek bajok. Jól tudom a 
bajokat. Ismerek és tudok minden bajt, 
ami ebben az országban van, De mégia 
merem állítani, hogy a háború ötödik évé-
ben köaellátásunk jobb, mint volt három 
évvel ezelőtt. 

FelelŐaaégem tudatában bejelentem, 
hogy igen rövid időn belül megoldjuk a 
lábbeliellátást és mindent elfogunk  követni, 
bogy a rnhanemü vonalán ia előteremtsük 
az orsaég szükségletét, öyapjutermeléaünk 
aohaaem volt nagy. 

— Olaszország kiesésével a kereske-
delmi forgalomból,  müroatkészletünk egy-
harmad réaze hiányzik, hazai gyártásunk 
pedig moat van kifejlődőben.  Semmi luxus 
árut az országban többé gyártani nem 
fogunk.  Ilyet be külföldről  Bem hozunk 
Mindezzel szemben állnak a mindennapi 
élet sötét foltjai:  a feketepiac,  az árdrá-
gitáa, a visszaélések, panamák. Ezekről 
akarok moat aaólani. A feketepiac,  az ár-
drágítás szomorú velejárója a háborúnak. 
Sok a pánz, kevéa az áru, ez sodorja a 
dolgokat bizonyos irányban. Lsgu'.óbb tör-
vényéé intézkedéseket hoztunk, amelyek 
drákói Bzigorral büntetik ezeket a vissza-
éléseket. De foglalkoznunk  kell egy ennél 
súlyosabb viaazaélésael. A fekete-piac  éB 
aa árdrágitáa megnehezíti anyagi megélhe 

lésünket. A visszaéieaek, az üzérkedések, 
meg nem engedett nyereaegek halmozása, 
a rajtuk kereaztül kifejlődő  tobzódáa, költe-
kezés, a magyar muiiunkat melyen sértő 
eletmód éa hivaigáe azonban mar alkalmaa 
arra, hogy megbontsa a nemzet lelki egyen-
auiyát. Ez ia háborús tünet. Mindent elkö-
vetek ennek megakadályoaásara. Szomorú 
lenne azonban, ha egy nemzet hitet, bizal-
mát éa erejét megingatná, felborítaná  aa, 
hogy akad soraiban néhány panamista, 
kijáró, vagy megtévedt tisztviselő ÍB. 

— Ezek azok a kérdések, amelyekkel 
küzdök és küzködök. Sokat eltudok intézni 
belőlük a magam erejéből. De mint már 
annyiszor mondottam, az aljasság ellen 
minden magyar ember segitaegere szüksé-
gére BBükBégem van. 

Ameddig bennünket nem támadnak, 
mi aem tamadunk senkit, de ha támadnak, 
nem tehetünk máBt, minthogy minden erőnk-
kel, amivel rendelkezünk, aaembeaaállunk 
azzal, aki hozzánk akar nyúlni. Ilyen egy-
azerü a magyar külpolitika ÉB ilyen a bel-
politika ia. 

Ne bántsuk egymást, kerüljünk el min-
denkit, aki veszekedő durcás, vagy roaaa 
termeaaetü. De terméaaeteBen ennek ia 
meg van a határa. Ha valaki nem akar 
velünk karonfogva  menni aa életen, akkor 
belekarolunk éa ezzel a karonfogáaaal  jön 
velünk. 

— Mindennap vizsgálom ennek az or-
azágnak a helyzetét. 

— Én hiazek benne, hogy megálljuk 
helyünket. Mert ne feledjétek,  a kereszt 
világeazme lett, a szemvedésből a legna-
gyobb erény, a verejtékből a munka dioaő-
sege éa a Golgotából feltámadáa. 

Városi közgyűlés. 
Csíkszereda megyei város képviselőtestülete 

1944 fdoruár  23 án közgyűlést tartott, dr. Bilás 
Kaiman polgármester helyettea elnökletevei. Tár-
gyaltak a következő tárgysorozatot. Csiby Karoly 
adóhivatali ellenőrré történt kinevezését tudomásul 
vették. — A városi tiszti ügyész tiszteletdíját 
havi 100 pengőről 200 p-re felemelték.  — Dávid 
István betegszabadságai ujabb két hónappal meg 
hosszabbították. — Bejelentették a városi vil-
lanyüzem alkalmazottainak átvételét. 1944 január 
1 tői a villamoBmü személyzetét a varos fizeti 
külön Bzerződas szerint. 

a Mentelep építésének Ugye ismeretes. A 
vároa a fó.dmivelóaügyi  miniszter támogatásával 
építi a Székelyföldi  méntelepet. A város ezideig 
600 ezer pengő támogatást kapott, legutóbb pe-
dig a miniszter ujabb 400 ezer pangó aegelyt he-
lyezett kilátásba. A mar kézhez kapott összegből 
a város megszerezte a szükséges területet, anya-
got szerzett be és viselte a tervpályázat költsé-
geit. Az ezenfelül  megmaradt ösazeg terhére 250 
ezer pengőig megbízást adott a vállalkozónak az 
épitkezéa megkezdesere. Most a képviselőtestület 
elhatározta, hogy a város ÍB 600 ezer pengővel 
hozzájárul az építkezésekhez és ezt az összeget 
mint kölcsön felveszi.  Ugyanakkor elhatározta, 
hogy a vállalkozónak 460 ezer pengő értékig ad 
megblzáBt aa építkezések folytatására.  E<őrelát-
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hatólag a méntelepből Igy elkészülnek aa Istállók 
valamint a laktanya. Bieknek évi bérleti öjazege 
fedeané  a vároa által kölcsön vett teher törleas 
téaét. 

A m. Ur. 8a. határóralj eaapataáaalójára ezer 
pengőt adományoi a képviselőtestület 

A vároa 518 aertéa bérhlalaláaára szerződést 
kötött Bbből mar 50 aeriéat le ia Beállítottak. A 
szerződés tttalfa  ellenében lgyekaalk a várót zair 
áa hoa Bsűkségletét biztosítani. Az erre vonatkozó 
Bzerzódea jóváhagyatott. 

A továbbiakban megállaplttatott a fedezte-
tni dlj: Teheneké 14 P., kocáké 4 pengőben. — 
A tisztviselői létszám bővitóBÓre engedélyt ad, 
lelvehető egy adótiszt és két kisegítő hivatalnok. 

A Magyar Kulturális Ursz. Szövetségnek 200 P. 
támogatast megszavaztak. — A pecegödrök tisz-
titasara vonatkozólag uj aaabályrendelet kidol-
goflására  ad megbizáat a városi tanács. — El-
határoztatott, hogy a levente sportpálya létesíté-
séhez BBÜkséges területeket bórbeveszik és a 
tavaszon legsürgősebben megkezdik a sportpálya 
megépítését. 

A városi villamoamüvet a város házi keze-
lésbe vette 1944. január 1-től. A mult évi zár-
számadást 31 ezer pengő nyereséggel elfogadták. 
Minden városi polgárnak de főleg  a frissen  lde-
kerülteknek tudnia kell azt, hogy a városi vil-
lanytelep egy kivénhedt mii amely lassan elaka-
dással fenyeget  Caak a legnagyobb gonddal és 
a villanytelep vezetőségének hozzáértésével bizto-
sítható a világításunk. A képviselőtestületben igen 
sok felBzolalas  hangzott el arról, hogy bizony 
sokan vannak akik nem igen respektálnak sem-
miféle  takarékossági elvet. Nem törődve a tele-
pünk végelgyengülésével attól ma is lehetetlen 
teljesítményt követelnek. Nem ritka az sem 
amikor hanyagságból egesz éjszakákat égetik a 
villanyt Utoljára szól a felhívás  mindenkihez: 
takarékoskodni kell a világítással mert banem 
rövidesen Bötétben marad a város. 

A villanyunkkal kapcsolatos az a felszólalás 
amely felhívta  a figyelmet  arra, hogy legalább 
vasárnap délután 3 orakor kezdődjön az áram-
szolgáltatás. Fontos, közerdek, hogy a vasarnapi 
közönségnek éppen az a réaze kapjon ebbea az 
időben azórakózast amely arra leginká b rászorul. 
A cselédséget elvonjuk a mozival sok káros azo-
rakozáBtól. Csíkszereda azonban abban a visszás 
helyzetben van, hogy a fentemiitett  körűim nyek 
miatt nem tud áramot adni. 

Pedig akármint is van ezt a keidáet meg 
kell oldani. Hiszen egy-egy cíiki fa'u  lassan meg-
előzi a várost. Egyebet nem említünk csak azt, 
hogy TusnádközBég nagyobb közönségnek forgat 
meg filmeket  mint Csíkszereda. Ezért megtörténik, 
hogy ezen az alapon korábban kap meg neves 
filmeket  mint Csíkszereda. Tudni kell ugyanis, 
hogy a filmkölcsönzés  a forgatás  nag>sága Bze-
rlnt történik. Nem maradhatunk le. Meg kell ol 
dani a vasárnap délutáni mozi kérdést. Az ára-
mot biztosítani kell. Ha gyengék a gépek, tessék 
megvonni aa egész esti közvilágítást. Háboiu van. 
Este üljön otthon mindenki. Litom a kilenc óra 
utáni elsötétítés idején IB haza találnak az éjsza-
kázó lelkek. A városnak minden körülmények 
között kötelesaége, hogy a mozi vasárnap délután 
3 órakor áramot kapjon 

A városi ingatlanokat 827 ezer pengő érték-
ben a gazdák blzt. intézeténei biztosítják. — A 
város Bzerződést köt a helybeli közbirtokossággal 
1944 március 1-tól három esztendőre bérbe veszi 
a köze irtokosBág nagytermét és helyiségeket le-
venteotthon céljára évi 3 ezer pengő bérért 

Bocsánatot kérünk. 
Nem lesz több luxus áru. 

A miniszterelnök bejelentette, hogy többé 
n^m gyártunk semmi luxus árut é< ilyent kül-
földről  sem hozunk be. Nagyon helyes. Stomoru 
jelenség a mi társadalmunkban, hogy szép Bzeré-
vel nem akarta megérteni a nehez Idők parancsát. 
Ilyen élet-halál küzdelemben a kö.öseeg ember 
feletti  erőfeszítésében  nem tllik sem ruházkodás-
ban Bem az élet egy ab vonalán a feltűnés.  Hogy 
néz ki ilyenkor a paradicsommadár Bzineib°n di-
vatozó ember. Megcsodálni való, hogy közöttünk 
még mindig utcára meróezkedlk BZ ilyen maskarádé. 
Az öntudatos, komoly feladatokra  kétzttett lö-
sösségben nem is szabadna megtörténjen emb -
reknek az ilyen békebeli pompásába. A tisztes 
kopottság a ma divatja. Est tudomásul kell venni 
és nem<etünk jövője Iránti kötelességgel meg kell 
érteni. Lassan a nemzet mozgósításán! beszélünk. 
Nem lehet aat ugy felfogni,  hogy amig az egyi-
ket a harckocsi páncélsiijába parancsoljuk, addig 

a másik a Szinházl Magazin hasábjait felhaszná'va 
bemutatja a kékesi hegyekben zajló kéjutBzáBalt 
vagy jelentkezik a világ előtt ennek is annak a 
divatháznak zaebet ÓB lelket saoogltó ízléstelen-
ségeiben. Igy nem lehet egy nemzetet mozgoaltani. 
Sokkal komolyabban kell neki látni a magunk 
Boraának kéabevevéaéhez mint ahogy ait csináljuk. 

— A harooa hal elmen erdekea cikket Irt 
Ltnyi György a Batár februári  Bzámábs. A min-
dig érdekfeaaltd  folyóirat  tanulmányai köaül kl 
kell még emelnünk: Komjáthy Aladár: Loula de 
Braglle, Daaaényl MIKIÓB : Szent Margit salgete, 
Buday Láazló: az alkat, Jámbor Béla : A ma-
gyar nap vitamlnellátottsága, Taplányl Endre: 
Képek a tűni játék mul íjából, Gáspár Gyula: A 
korondi taplóaok, Dalloa László: A hallhatatlan 
hangok és Szénáasy Barna: A halandósági láb 
táaat érdekességei elmü cikkét. Bzankivül számos 
rovat, kénykép éa rajz élénkíti a saép kiállítású 
folyóiratot.  A Búvár Cavallier József  dr. aaer-
keaatéaében és a Franklin Társulat kiadásában 
havonként Jelenik meg. 

— A osikl falulátogatók  munkája. AB 
iBkolánkivüii aípmüveieB RB a társadalmi együtt-
működés kereteben aa BMKB, BMGE, Atció 
Katolika éa máa egyesületek előadói ujabb ea 
ujabb falvakat  keresnek fel.  A mult vasárnap 
hófúvás  akadályoata a munkát. Tjbbek köaött a 
gylmesl községek meglátogatását is napirendre 
tűzték, de a Sermászón géptocalval nem lehetett 
kÖBlekednl s Így a gyioeal előadásokat jövő, 
vagy az azt követő vasárnap tartiák meg. Csls-
asépvlz, CsikMaentmiklós és Cslkborzsova közsé-
gekben a lebető legnagyobb érdeklódéa mellett 
P. Htjdu Líánder Bseniferences  házfőnök,  S-őíe 
Mihály ny. földmives  Iskolai igasgató, Cjedő Bála 
dr. fŐBBOigablró  ÓB Ferencn Gyárfás  a „Szekeiy 
Nép" főmunkatársa  tartottak ismeretterjesztő elő-
ad Mokat. Jó vő vaaárnap a gyergyól köaaégek 
kerülnek sorra. 

A pénzügyminiszter elrendelte 
az általános  kereseti,  jövedelem-  és vagyonadó 

alapjának  újból való megállapítását. 
Nem  kell  külön  kérni  az adómentes  jöve-

delem  megállapítását. 
A hivatalos lat) szerdal saáma közli a 

pénzügyminiszter 95.000—1944. asámu körrende-
letét a jövedelem- es vaiyonadó, valamint HB ál-
talános kereseti adó 1944 évi kivetésért1. A 
pénzügyminiszter elrendelte BZ 1944. évn vala-
mennyi adóaó általános kereseti adóalapjának, 
valamint jövedelem- ÓB vagyonadó alvpjának új-
ból való megállapítását A rendelet ertelméb^n 
azoknál aa adózóknál, akiknek adóalapja az 1944 
évre változatlanul fenntartható  lett volna, aa adó-
alapot bevallás nélkül ls uj kivetés utján akként 
kell megállapítani, hogy a* 1944 évre egyébként 
váltoaatlanul fenntartható  adóaiapot aa általános 
kereseti adó a!á erő hassnotbajtó fotlalkoaások 
Jövedelméhez vlssonyitva általiban 30 — 50 Bsá-
aalékkal, a földbirtokból  BsármaBÓ jövedelemnél 
általában 25 ssáaalékkal fel  kell emelni. 

A háabirtokból éa a tőkf  vagyonból, valamint 
az egyéb Jövedelemforrásból  Bzármaiő jövedel-
meknél az nj rendelet értelmében változatlanul 
fenn  kell tartani sz 1944 évre egyébként váltó-
satlapul fenntartható  adjalapot, a aaolráUtl vi-
ssonyból saármaaó járandóságokat aa 1948. évre 
alkalmazottak kereseti adója alá vont öaaBegben 
saámitásba kell venni, a tantlemadó alá eaé ji-
vadalmasásokat pedig aa 1943 évben megálla-
pított össsegben veszik tekintetbe. Tehertételek 
elmén aat BB ÖBaseget kell levonol, amelyet aa fddig 
váltoaatlanul fenntartott  adóalap, tehát az 1943. 
évi adialap megállapításánál figyelembe  vettez. 

Kik kötelesek bevallást «doi. 
A p n«ügymtni'ater rendelete é n e i m e n 

szók aa adlzók, akik adóalapjuknak a 80—50 
százalékkal, hivatalból történő felemelését  helyes 
megállapításnak elfogadják,  bevallást ntm köte-
lesek adni. 

Mindenképpen uj sdibevalláít kell benynj-
tanloV apóknak, akiknek tlssta Jövedelme a mult 
évben 10000 peniő fölé  rmo'kedett, vagyonnk 
tiszta trit-ke meghaladja a 200 000 pengőt, akik-
nek tlezta Jövedelme, illetőleg vagyonuk tlssta 
értéke a mult évben megállapított adónappal 
saemben több mint 50 BBáaalékkal emelkedett és 
akiknek a mult évben olyan nj jövedelemforrásuk, 
vagy vagyonuk keletkezett, amely után m g nem 
adóztak. Aaokmk la uj bevallást kell adni ter-
mészetesen, akiket as adóhivatal mérciui 31-álg 
erre végzéssel felszólít. 

Ismeretes, hogy egy korábbi kormányren-
delet a aaolgálatl vlaaonyból szármuó Járandó-

•árok jövedelemadómentea határát 8600 pengőről 
6000 pengőre emelte fel. 

BBBBI kapcsolatban a pénaBgyminlsster ngy 
rnndelkeaett, hogy akiket aa 1948 évre kizárólag 
6000 pengőt meg nem haladó szolgálati járandó-
ság u án adóstattak meg jövfdelemsdó  elmén, 
aa 1944. évre mentesíteni kell a jövedelemadó 
klvetese alól abban AB esetben IB, ha eat BB 
adózó nem kérte. 

Nem vonatkozik ez terméaaeteaen aaokra 
as adónókra, akik jövedelem adóalapjának megál-
lapitáaánál a saolgálall Járandóságon klvü< máa 
Jövedelemforrás  IB alapul ssolgál. 

A pénaügyminiszter rendelete egyébként 
réBBletesen ismerteti a klshaszonbérlők adómen-
tességéi, a kezműlparoiok sdÓBtatáaára, a meaő-
és erdőgasdaságok Jövedelmének megállapítására, 
a bérbeadott Ingatlanok adóatatáBára, aa általá-
nos kereseti adó alá tartósé hasznot hajtó for-
rások Jövedelmére, a meBŐgazdaságl éB városi 
Ingatlanok értékelésére, BB ipari éB kereskedelmi 
Ősietek, értékpapírok értékelésére, a tőketartozá-
sok behaltáBára vonatkozó uj lntéikedéseket. 

Az élet utjai. 
2. AB ember Isten teremimenye, O adott 

lelket, alkotta aaját képére és hasonlatosságára, 
Igy telj «sen joga van hozzá, BB Ő egyedüli tulaj-
dona. ő tűaött as ember elé életcélt, melyért 
küsdenle kell, mert caak igy tudja elérni. Tehát 
önmaga máa célt nem állíthat fel  B ha mégis 
megtesal, örökcélt vesatett leaa a alaposan ráü 
z ithet. Aa*rt vagyunk a világon, hogy Istent meg-
ismerjük, Ői ssereBBÜk, Neki Bsolgaljunk B eaál-
tal üdvözölhessünk, vagyis B mennyorsságba jut 
sunk. Bit már aa iako a padjaiban tanultuk, de 
as élet Iskolájában is tudni kell. 

Nem a föld  a cél, hanem sz ég. A földön 
vagyunk, élűnk s a mennyoraaágért küzdünk, fá-
radunk. Aldozócaütörtökön felment  J é n u a a 
mennybe, hogy ott nekünk lakóhelyet készitBen. 
Nekünk oda jutni, saent kötelességünk. 

AB emberek próbálkoznak más ösvényt, 
egérutat calnálnl maguknak, de nem elkerül. A 
bűnbánat útja vezet aa égbe as ártatlanság utján 
kivül. K'lBstus Urunk kitsposta nekünk a kereBst-
utat, hat járjunk Is ám rajta I Ei 1B lehet jutni 
a mennybe, de a kapuja, aa ajtaja előtt megtor-
pannak, nehéz oda a bemenetel. Mit tegyünk? 
Vájjon könnyen be lehet lépni a mennyorsságba ? 
Ijen, de nem mindenkinek. Ktk jutnak könnyen 
a mennybe ? Mert Itteni M éterünk Bserinl a 
mennyoraaág tjtaja ssük ób alacsony. Gondos-
kodott errő. Ő kegyesen, hogy könnyen lehessen 
bejutni oda. 

A mennybe könnyen bejutnak sz „alázatosak, 
mert őc kicsinyek.* A kicsinyeket mindenki sae-
retl, segíti, védi. Sikszor rá ÍB szorumak a na-
gyok durvasága ellen az oltalomra. Jazus 1B a 
kicsinyeket bivta magábos: .Eiged játék hoasám 
jönni a kicsinyeket, mert őrek B mennyek or-
sBága." A felnőttek  la lehatnék kicsinyek átvitt 
értelemben, lelkileg. Ne aksrjtnak nagyok lenni. 
„Aki első akar lenni, legyen az utolsó1* — ea a 
BriBBtusl elv, — .mert Isten a kedélyeknek el-
lenáll.* Aa aláaatoB ember nem kíván több lenni, 
mint amennyltér Iiten ssemében. Minden ériéket, 
jót, amivel rendelkeslk, hlennek tulajdonltja a 
aaokra magát méltatlannak tartja. ,I«ten kegyei-
m-bőt vagyok aa, ami vagyok" — vallja szent 
Pallal. Aserl máBokat nem néa le, nem gátol 
munkájába», örül, ha felebarátja  la boldogul. Fáj, 
ha dicsérik, mert nem szerel idegen tollakkal 
diciekfdai.  Mindenkinek saiveaen asolgálatjára 
all éa B munkákban nem válogat; amtt teaa, leg-
jobb lelkiismerete saerlnt BBáaazáaalékoBan telje-
síti. AB alázatost nem Itpl meg semmi, váratlanul 
nem jöbal semmi, mert mindenre késsen van. 
Njin keresik aa elóke ő helyet, BB utolsóval van-
nak legjobban megelegedve. N m kell fálnl,  hogy 
a ssük es aUciony ajtóban megütik a fejüket, 
mert mindig lehajtják B gyarlóságuk tudatában 
a vámossal mondogatják : .Légy Uram irgalmas, 
aaegény bűnösnek*. 

Ntpjainkban keveaen p ily áznak a mennyor-
sságba, mert fennen  bordjáz f  <|Okét B nem akar-
nak meghódolni Irten e őit. Ö imagukat bálvá-
nyoasák, egyetlen céljnk, hogy mindenben elsők, 
nagyok legyenek B veselősaerepet töltsenek be. 
Mert mindenki nem érvényesülhet, eaért tőrt ki 
a háború B lángol aa egéBa világon. A kevély 
emterek zúdították a földre  a vérösönt. A kl-
cilnyt eltapossák, élni nem hagyják. Mijd eaeket 
aa önként felfnfl  nagyokat 1B latén megalázza, 
«(józanítja, mert a lakat nem engedi ez égig nőni. 
Legyünk alázatoaak, hogy Isten felmagaeataljon 
minket a boldog békéig. 

P. Réthy Apollinárisg. 
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' f í ? 1 !  Ü S r * ' ? ^ * K-i.blrtokosBágl 
elatt, gaadasági elöljáró foţadta  a. állomáson 
Flnla Imre elbíróval, Sándor Qrörgy Köablrto-
koaaági erdőgazda- éa a Kalot fnvoaaenekarral. 
Eintin a keményítő gyárat tekintették meg a 
látogatók. Itt Ferancffy  János gyárvezető ka-
lauzolta a vendégeket éa magyaráata a gyár mű-
ködését, a burgonya atját « gyáron keresetül, 
amig keményítő leaa belőle. A tanulságos ssemle 
dlménytjelentó volt minden gaadasági Iskolai ta-
nuló saámára. Délelőtt 11 órakor végetéri a ke-
ményítő gyár aaemléje, a a vendégek ének- éa 
•enesaóval délelőtti ájtatoanágra mentek a tem-
plomba. AjtatoBaág ntán B «rabás Márton eaperea-
plébános a Kulturbáa helyiségében üdvÖBÖlta a 
gaadasági Iskola lgaagató)át, tanári teatBletét éa 
növendékeit. Oialnte örömének adott kifejezést, 
bogy ily nehen időben la létrejöhetett e napj 
amely lgaa saékely test vérünnepnek késsűlt. Dr. 
Gajáry Liaaló igaagató megkössönte a BalveB fo-
gadtatást, s sainlén örömének adott kifej  esést, 
bogy es a mai nap létrejöhetett. Ebédre a hely-
beli gaadak vendégül látták a gaidaságl iskola 
tanulóit. Bnéd ulán 3 órakor szép saámban ÖBZ-
aaesereglett haligatóBág előtt aa lakola IfjuBági 
öaképaó Giadaköranek gaadakörl gyűlésére ke-
rült Bor. Magjelent Barabás Márton etpws-plé-
bános, ImelB János köaségl főjegyaő,  Ciisaér Jó-
isef  levente parancsnok, igaagaió tanító, vltea 
Oargely Jóasef  áll. eieml iskolai igaagató, vitéa 
I.yea András állami tanító, hadnagy, Virágh Ágos-
ton Emge elnök, Darvas B miámln gaadasági 
elöljáró, Lakács Dávid köasegl biró, dr. Gdrnád 
Jdoőne, Njvak Jmia, Albert Andor, Körösi Lajos 
es meg Bokán mások. 

A Hiszekegy eléneklése után Bane József 
II. évf.  tannló, ifjúsági  elnök megnyitotta a gyű-
IBBI. Bisónek Mtihe Ferenc II. evf.  tanuló mon-
dott eióadáBt ,Aa óazi méiyazaoláa fontosságáról.' 
Hangsuiyoata, hogy itt Csíkban, ahol oly nagy 
jeiemősegtt a burgonya termesatéa, milyen fonloa 
aa őaal mélyaaántas. Majd Dirvas Gaoor I. evf. 
tanuló Baavalta Petőfi  Sándor „Saakelyek* köl-
teményét ügyesen. Kovetkeaó aaamkent Csisser 
Jézsef  rém. kat. elemi iskolai igaagató tanító 
tanon előadást Cslkazentsimonról. Iamertette a 
község törtenetét, lakóit es jelenlegi helyaetet. 
További kemény munkára buzdította a tanulni 
vágyó gaadalfjuságoi.  Baután „A aaövelkeaetek 
foatosBaga"  címen előadást tartott Varga Laaaló 
II. évf.  tanuló. Kiemelte a saövetkezasben rejlő 
erőket, éa aat a tényt, bogy aaövetkeaetek nél-
kttl ma a gaada ember nem tud kellő képen előre 
haladni, meri .^gyaegben aa erő éB mind egyen.: 
egy mindért.* Vörösmarty Mihály .Poilke" cimü 
költeményét nagy sikerrel saavalia Tóth LajoB 
11. évf.  tanuló. Antal Alajos II. évf.  lanuió „A 
tagositott és tagosltatlan birtokokról" tarlóit eió-
adasl, előadáaánan rámutatott a tagosltatlan te-
rületek hátrányára, és a tagosilás saüzsegesBá 
gére. Sándor Albert I. évf.  tanuló Meca Lassló 
,a,módnak a veteaek* cimü köitemenyet szavalta. 
Kzutan Botár Andraa II. evf.  tanúié .Hazaszeretet 
gazdaBaemmei* cimü elóadáaában fokozottabb 
köieiesiégieijesltésfere  blvta fel  a gazdatársadalom 
figyelmet.  P. Janoasy Baia „Brdeiy az én hazam" 
cimü verset saavalia Faaetaa L taaló helybeli 
gaadalfju.  Ezután az énekkar Baorakoataiia a 
bailgatokai. U.oiaó aaámként Pa ffy  Károly I 
évf.  tanu'.ó Gyónl Gaaa „Biek a granicoo" cimü 
költeményét aaavalta el saepen ea eraésael. A 
müBoraaamok befejeaéae  utan Barabás Márton 
eaperea-piebános mondott kösaönetet a gaada-
ifjaknak  ea őrömének adta kiteieaéaét, hogy eg> 
ily Baép n»p léirejöaetett. B jezadeben meg-
kössönte aa iazola tanari testületének lelkea mun 
kajat, as Ifjúságot  padig további saorgoB mun 
kára BBólltotia fel.  Vegeaetll B me Jóasef  ifjúsági 
elnök mondoit kösaönetet a közremüködóanek, 
különös tekintettel Darvas Banlám gazdasági 
eióijarouak, akinek nagy résae volt e ssep gazda-
nap letreboaáaaban. A Hmouaasal befejeeódott 
a gyüles. U.ána a helyben Kilót egylet műked-
velő eiőadaaai nóaték végig a vendégek, akik az 
esti vonattal viBaaamentek Cilkaaeredara. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( O a t t e r t ) 
24'- tói 36'-lg és iparvágányt 

B i ró András, Balatonszentgyörgy 

Cúk várieiye plasáiii életének irányvonalai. 
Attól a pillanattól keadve, hogy a háborúban 

aa első ágyú eldördült, minden termelőnek a 
harctéren küzdő katonákra Ib kell gondolnia, éa 
a termeléa fokoaAaára  minden erőt fel  kell haaa-
nálnla. 

Nem panasakodhatunk aa egyeBek munká-
jára, hlss klkl a legjobb tehetsége Bserlnt Igye-
kezik kötelességének eleget tenni, a ha mégla 
aa eredmények nem egésaen kielégítők, annak 
oka a gazdasági élet Igen aok féle  ága amelyek 
egymáatól elválBSsthatatlan ÖBBBefOggéBben  van-
nak, a ha csak egyik legkisebb részecskéje Is 
nem működik rendeBen, már aa egéaaen éreatetl 
hatását. Esért kell ugy, BB egésaet öasaefogó 
egységes terv, a ml nálunk annál 1b könnyebb, 
mert Csík vármegye egy zárt gazdasági egységet 
képes. 

Bármennyire is tlsateljük a multat, a jelen 
gaadaBági követelményeit tudomásul kell ven-
nünk, a bármily népsaerütlennek, nehéznek, nagy-
nak is látBBlk a munka, kereestül kell vinnünk, 
mert Itt a lét és nem lét kérdése forog  kockán. 

Ma már nincsen o'csó gard «sági munka erő; 
a miként a negyvennyolcas években a jobbágy-
ság folaaabadltásával  megszűnt aa OICBÓ asellerl 
munka, és aa egymás után buktatta meg a ne-
mesi gazdaságokat, aaon képpen ma Ib egymás 
ntán esnek el ások a gaadaságok, a melyek a 
több éa minőségbeli termelésre át nem ternek. 
Ez az egyetlen most aa egyre ssaporodo gazda-
sági kiadások fedeahetézére.  De többet, jobbat 
csak ugy termesBthe' ünk, ha az egésa gazdasági 
vonalon teljes reád van, és a mesógasdaságl tu 
domány által nyújtott esBköaőket Igénybe vesa-
Bsük. Szó aaerint, a lehető legkomolyabb köte-
lességnek tartsuk, mlndan talpalatnyi föld  tőké-
leteB klhasanálását. SzámtalanBsor hangzott ea 
el, e lap haaábjaln la egyebütt is. Bőnek ellenére 
aránylag kicsiny területeinkből tekintélyes résa 
csak gyomot vagy még aat Bem terem. Mezőin-
ken mlndan 10—15 baráada Urea vagy füveB. 
Kertjeink legtöbbjén most tél kösepén sem tudunk 
anélkül kereBatüi menni, hogy ruhánk koldusietü-
vel (egy évelő gyom) tele ne rakodjék, blaonyi-
ték rá a múltbeli nagytermeién alkalmával Bzer-
zett tapiBBtalatok. Akik a temető melletti kerten 
mentek keresstül meggyőződhettek. Ez van elő-
kelő helyen, a vasút közelében. De városunkat 
körülvevő elég terjedelmes üres kertek legtöbbje 
a szép hosazu őaz ellenire kellő áBáa és szántás 
nélkül CBak fél  munkával ment át B télbe. Nye 
Betlen, elvénült gyümölcsfák,  rétjeinken a nemes 
füzek,  sallváaok helyett vad füsfák  foglalják  el 
a drága teret. Igy a végtelenségig folytathatnám, 
de e helyett Inkább ast mondom meg, mit csi-
náljunk. 

Az egésB vármegye BaántóterUletelnek kert 
gaadaBági Irányt kell Bdjnnk. Ea világért sem BB! 
jelenti, hogy aainlólnkat kerteltük be, Bőt a meg-
lévőknek nagy ressét la lebontanám, hanem aat, 
hogy földjeinket  oly mértékben használjuk kl, 
amint aat a kerteknél aaokáa. A megszállás alatt 
egyik erdélyi birtokosnak több mint eaer holdját 
elvették, helyébe berendeaett a megmaradt réBaen 
egy 8 holdas kertet, ami annyi jövedelmet adott, 
hogy fennakadáa  nélkül élt tovább. 

A kertésaetl irány beveBetéaéhea mlndrnak 
előtt Ba&kaégea tökéletes birtok rendeaéa, tago-
sításokkal, amely legyen kapcaolatos a viaek 
lecsapolásával, uj utak létesiieaével, éa a telek-
könyvek rendbehoaatalâval. 

Jól ismerem a tagosítások ellen felhoanl 
szokott érvek öaönét, mágia aat mosdom, bogy 
a tagosításnak oly aok előnye van, bogy emel 
lett minden ellenvetéa eltörpül. Caak aa állam 
aa ő Bolyával ne engedje a falusi  gyűlések soha 
végét nem érő tanácakoaások tárgyává tenni, ha-
nem a lehető legnagyobb gyoraaBággal, Igazsá-
gossággal, éa anyagi támogatáaaal mlnel előbb 
hajtassa végre. A tagosítás náunk, dombos, he-
gyes vidéken la keresBtül vihető, eat gyakorlatból 
mondom, aki eaael éveken át foglalkoztam.  Ta-
gosítás nélkül nincs oksaerü gazdálkodás. 

Ha a blrlokrerdezéB megvan kővetkealk a 
talajok vlaBgálata, talajtórképekkel, hogy a ml-
veléal ágakat eaaerlnt módosíthassuk. Ahol gyű 
mölcaös, vagy legelő megy jobban ne kínlódjunk 
máa növényekkel. 

A talajok Ismerete után jön a megfelelő 
növények saabályaaerü termeaatéae, Itt előre meg-
mondható, hogy a kalászosok rovására a kapáso-
kat, iparig éa takarmánynövényeket kell előtérbe 
helyeanünk. Higy egyrásata forásnak,  saövéBoek 
anyagot adhaaBunk, máaréaat pedig a nálunk leg-
fontoaabb  ágnak as oksaerü állattenyéaaléanek 
alapjait megvethessük. 

A birtok r»nd*záa lehetővé teBzi a gépek 
hasanálatát, a melyek Igénybevétele nélkül ma 
nincs jövedelmező gaadálkodáe. 

A Jól irányított gasdálkodás óramű pon-
tossággal működik, amely mutatójának Czlkban 
is egyeanle kell a mindenkori kormány kerekének 
mutatójával. 

Aa erők BBétforgácaolódásának  elkerülése 
céljából kívánatos közvagyonainknak egységes Irá-
nyítása. és ellerőra'as a magánjog fenntartásával. 

Mindaddig, amig itthon minden talpalattnyl 
föld  klhaBanálva nlncB, és minden életlehetőség 
Igénybe nem vétetett nem éBBsaertt dolog ki-
telepítésről beBsélnl. Nem-e külcnÖB dolog, bogy 
addig a mlg a népfőIÖBleg  elhelyeaésén töpren-
günk, addig Itthon nem székelyek foglalják  el a 
legjövedelmezőbb helyeket (füréez  üzemek, keres-
kedések, Italmérések, erdei vadgyümölcsök fel-
dolgozása, erdei tanyai gazdaságok Btb). 

A határokat évszázadokon át védő, viha-
rokat ál'ó székelyeknek itt kell maradnlok, s ha 
mégis valakinek menni kell, menjenek első sor-
ban azok, akik betelepültek, ezt kívánja a tör-
ténelmi becsület. Szőke M hály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Emberek.  A háború a legkeményebb 

szakaszához  érkezett.  Levegőből,  a főidről 
hull  a halál.  Emberek  milliói  hajléktalanul 
kóborolnak,  ötödik  esztendeje  mérhetetlen 
szenvedésbeu  ég a világ.  Mindennap  adjunk 
bálát az Istennek,  hogy aráojlagosan  béke-
aégben élünk  és hazánkat  a bölcs vezetés 
eddig  is megkímélte  a borzalmaktól. 

— A Székelyföld  orsaágmoagóaitáai 
kormánybistoBa. A Székelyföld  külön orBság-
nnagósltásl kormánybiztost kapott, akinek illeté-
kessége Ciik—Háromszék—Udvarhely és Maros-
torda megyékre terjed ki. A kormány ezzel a 
fontos  feladiltal  Hientlványi Gábor dr. bárom-
széki főispánt  bízta meg. 

— A Csaba aiveraeny elaő dijat tekerő-
patak nyerte. Mult vasárnap ssáz gyermek ver-
senyzővel megtartották a Csaba eivarsenyeket. 
AB eiBŐ dijat Takerőpatak gyermek csapata nyerte. 
Ezen a helyen említjük meg, bogy Csíkban aa 
utóbbi hét nagy havazásai ntán a legideálisabb 
hóviszonyok vannak, amelyet a aizók igyekeznek 
kihasználni. 

— Meghalt Pálosy Gaza ig. tanitó. Id. 
Pálosy G»za uyug. róm. kat. ig. tanító Slatua-
gyülésl képviselő, a felcslkl  róm. kat. tanítóegye-
sület elnöke 64 éves korában hirtelen meghalt 
SsIvssélbüdéB végzett eaael a rendkívül becsüle-
tes éa értékea közösségi munkással. Este meg 
közöttünk láttuk és raggelre egésaen váratlanul 
megállott nemeaen éraó salve. A kisebbségi meg-
próbáltatás éveiben a calkl tanítóság élharcosa 
vo<t. Mint a tanítóegyesület elnöke vállalta a 
nehéa körülmények közé jutott felekezeti  tanító-
ság kari érdekeinek védelmét. Sokat dolgOBOtt, 
hozsáértéBBel, tehetséggel, de BB ertékes embert 
•nlndenkor jellemző saerény banglalansággal. — 
Bcylke volt a legkiválóbb tanítóinknak es ném-
áét nevelőinknek, aki nemaetével saemben mara-
dék nélkül teljesítette kötelességét. 

— A oaeoaemőgyilkoa fiatalember  bűn-
ügye. Veress Stndor cúkBseredal szüietesü cuk-
rász, csecsemő gyilkosság miatt áll a marosvásár-
helyi törvénysaék bírái előtt. VcresBSándor meg-
gyilkolta egyik alkalmazottjának törvénytelen 
gyermekét. A törvényszék két napon tárgyalta 
eat a ssomoru ügyel és ujabb orvosi ssakértő 
kihallgatása miatt a tárgyalást márclua hó 9-ére 
elnapolták. 



4-lk oldal. C S I K I L A P O K 9. saám. 

Fehér zománcozott főzőkályha ip" szobamelegitti kályha 
BUtőládávnl éa vízme-
legítő tartállyal, főző-
lap 880X480 mm. rá-
mával 990X670 mm. 
súlya kb. 140 klgr. 

ch amotirozva. 
Ara chamottirozás éa 

csomagolás nélkül 

720.07 P. 
Fogyasztóknak 5s/o 
engedmény. Viszont-
eladóknak megfelelő 

engedmény. 
C h a m o t t i r o z á s 
drb. ként 20. P. 

BzéleBSége31.5 cm. 
rosgasBéga 86 cm.. 
nititeljeiitnéir 85 m', 

súlya kb. 70 Vg 
Ára ehRitiotlirozvH 
de c s o m a g o l á s 

nélkül 

466.48 P. 
Fogyasztóknak 

!»•/« engedmény. 

Viszonteladóknak 
megfelel/) 

engedmény. 
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— Kljogyaea. Calku'pvlfll 
Diák Aonu-tka es haralyi ifj.  Fejér 
Sámuel Jegyesek. 

— Talált tárgyak. Kgy 
fekete  táblájo és Biró Qáip r 
névre saóló imakönyvet, 8 damb 
különböső ku'ciot szolgáltattak 
be a rendőrseghea. Jogos tu sj 
donosok a hivatalos órák alatt, 
I. emtlet 10. saám átvehetik. 

— Halálosatok. 8 «ékelt 
Slmonné asül. Saáss R >aa életé-
nek 61 Ik óvébtn, február  28 ár 
meghalt CilkBzeredában. 

— T«máa Stndor birtokot 
68 éves korában, február  hó 28 án 
meghalt Oikssentgyőrgyön. 

— Köaaőnotnyllvánitáa. 
Uladaaoknak, akik felejthetetler 
drága jó férjem  elhunyta alkal-
mával, nagy bén «tónkat részvé-
tükkel egybltenl Igyekeatek, es-
uttal mondok hálás köszönetet 
gyermekeimmel együtt. C-iksze-
reda, 1944 évi február  hó 24 éD. 

ö«v Q >ál Jtnoané. 

— Credo-gyíléa. A Credo-Egye.ü'et 1944 már-
olna 5-én, vaaárnap, a szentmise atán 3/4 12-kor az áll. 
el. Iskolában gyüléit tart, melyra a tagokat és KZ ér-
deklődiket tisztelettel meghívja »z elnOkaég 

— Megalakult aa Erdélyi Par t iparos 
saakosatalya. As Erdélyi Part c»ikssered«l 
BBakoutálya február  21-én délután alakult meg. 
A gyűlésen Kolumbán Jáasef  felsóhéal  tag el-
nökölt. Megnyitó beszéde után a asakoBatály *• 
alábbi vezetőséget válatarotta: Bakcsl Káro'y 
elnök. Veasenyi Sándor a'elnök, András Gyárfás 
titkár, választmányi tagok : Hodoal Kálmán, Iicze 
Mlbá'y, Filó Árpád, Sishó D zső, Bodó Lijo^ 
Fodor Gyárfás,  K dveg Lajos és Birtha Gtza. 

— Uj román bélyegek. A napokban uj 
román bélyeg került a keaünkbe. A bélyeget 
külföldi  forgalomban  haaználjf  k. Avram Jancunak 
a fíje  disaeleg a bélyegen, a fejének  hajkoroná-
ját pedig aa ugynevenett Nagyrománia térképe 
képssl. Nekünk tudomásul kell venni a ssomssó-
duoknak est az okvetetlenkedő nyugtalanságát. 
Ne beszéljünk róla sokat. Lélekben asonban áll-
junk készen arra, hogyha provokálnak, akkor 
lessámolbaasunk. 

— öngyilkosság. Mihálydeák Pal gyergyó-
caomaf-tlvi  21 éves legény főbe  lőtte magát. — 
Búcsúlevelében azt Irta, hogy árvaBágs miatt 
válik meg aa élettől, amely neki csak szenvedést 
Jelentett. 

— Meghalt „Dolfua".  A néphumor „Dsl-
fua"-nak  keresatehe ezt a kistermetű emberkét, 
akit mindenki Ismert ebben a városban. V tos Lajl 
volt egyébként a becsületes neve. Cslkmlndszent 
kÖBBégben látta meg a napot ÓB arról volt hlrea. 
hogy dolgoanl nem BBeretett Vagyonkáját a torkán 
leeraaatgette éa aaékely emberhez nem l'lő á'Iv 
potba BŰllesatette aa lta<. Állandóin aa u'cákon 
csavargott, ahol legutóbb ösaaeesett éa meghalt. 
Siomoru sorsa legyen intő példa. Aa alkohol mér-
téktelen fogyaaatáaa  kiforgatja  aa embert vagyo-
nából, egéaaaégéból és koldussá tessl. 

— Tolvaj oaelédleány MlklÓBR^saUdvar-
balyaaékről kerü't városunkba. 11 soroaatoa tolval-
láBokon érték. Moat ÖBszbflntetését  egy év és 7 
hónapban állapította meg a törvénysnék. N gy 
aaégyen ea egy BBékely leányra. Ismertük népünk-
nek megbélyegző tu'ajdonságát. A MiVIóa R4BB 
faluja  évsBázsdokon kem«atűl nyllvln tartja est 
a büat és nem felejti  el. KünnyelmŰBégével nem 
csak mBgát tette tönkre, de gyermekeit is. A 
becsület drága dolog, nem BBabad ait ilyen tolvsj 
Iásókkal eidotnl. 

— A főldmiveléaűgyl  ml nisa tórium 
erdélyi kirendoltaegének 1844 évi alló 
eplteal akolója. A magyar gsid .larsndalomnak 
évről-évre pu yos gondot okoa a jósaágállomáay 
téli takarmányszükségletének Hs'oMtása. A ta-
karmányhiány lekűsdéBo éppen eaért minden 
gaadának elsőrerdtt kötelessége.A födmhe'ésüt  ţ 1 
kormány már évekkel ezelőtt frlhlvta  a gazdák 
figyelmét  arra, bogy a könnyen romló takarmá-
nyokat a legkevesebb vesateaéggel silókban tart-
hatják el. A helyesen sllóaott takarmány bossBU 
Ideig romlatlanul megmarad és akkor áll ren-
delkezésre, amikor arra leginkább szűkaég van. 
A főldmiveléaűgyl  minlsntérlum erdélyi klrendalt-
aége a Bllóépltési akció lebonyolításával aa Er-
délyi Magyar Gaadaságl Egyenletet blsta meg, 
aki tehát silóépltésl segélyben k|«An résseBŰlni, 
aa fordu'jon  bejelentőiével aa BMGE Calkmegya 
klrapd»ltaégébps. 

— Vigyaaaunk minden lepesünkre. A 
háhoru rendkívüli embereket kíván. Rţy pfrcl» 
iem Rsabnd elfelejtkezni  erről. Akármerre járunk 
figyeljOok.  Mlndtn lépjünk mögött ott állbst BB 
ellenség figyelő  Bzolgálata Semmi ne kerülje el 
figye'műnket  A családban Ír essm szó azokról a 
kötelességekről, amelyekkel tartozunk B küzde-
lemnek. Ahol gyermekek vannak töbször kell 
beBaélnl f-rró1,  hogy as ellenség robbanó töltésű 
tőltőtollak-tt éa egyéb tetszetős ho'mikat is eldo-
bál, amely -k a gyanútlan m<*gt<>lá'ó ha'álét oVóz-
hatják. O tapsák ti, hogy ese'bez »• nyúljanak. 
Ofsiosságra  tanítsuk, l'yen Időben nem lehet 
eléggé figyelmesnek  6a előrelátónak lenni. 

Egyedülálló asszony keres március 
l.-ere házvezetőnő állást Cím: 
C tik szered», Vörösmar y u. 10. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A csikszépvizi erdőbirtokosai társulni 7300 

kat. hold kiterjedésű birtokán gyakorolható vadá-
szni jogának egym&BUtán következő 10 évre való 
bérbeadására, 1944 evi április hú 16 en, az 
erdőbirtokossági társulat székházában, d»l«lőtt 
10 crakor, zárt írásbeli versenytárgyalást tart. 

A zárt borítékba áthelyezett írásbeli cjáola-
tot legkésőbb az árverés megnyitása előtt az 
árverést vezető kezeihez kell juttatni. 

Az általánoB árverési és a vadászbérleti fel-
tételek az erd. társasáénál éB a calksaeredai m. 
kir. erdf.  kirendeltségnél megtekinthetők. 

Ajánlattevő ajánlathoz csatolnia kell egy 
nyilatkozatot, hogy az általánoB árverési éa vadász-
bérleti szerződés feltételeit  magára nézve kötele-
zőleg elismeri. 

A vadászterületek berendezésére és a vad 
állomány hozzávetőleges viszonyaira nézve a csík-
szeredai m. kir. erdófelügyelősógi  kirendeltség ad 
felvilágosítást.  Minthogy az árveiezni szándéko-
zóknak módjukban áll a vadállomány viszonvok 
és vadászati berendezések tekintetében közvetle-
nül a helyszínen tájékozódni, az adott felvilágosí-
tásokért a rendkívüli viszonyokra való tekintettel 
az erdófelttgyelőségi  kirendeltség felelősséget  nem 
vállal. 

Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával egyide-
jűleg a bérbevenni szándékolt vadászterület min 
den 100 (egyazá ) kat. ho'dja után 2 (kettő) Pen-
gőt tartoznak bánatpénzként »7 árverezést meg-
előzóenlet nni. A 123 512—1943 —I/B.—1. F. M 
rendeletben foglaltat  szerint nyilvános szóból 
árverés történik. 

A versenytárgyaláson részt vehet minden 
öur9ndelkeré«i joggnl biró magyar állampolgár. 

A 158120-1941. F. M. saáiru rendelet 11. 
szakaszának (I) bekezdéBe szerint vadászterület 
bérletére c*ak az tehet ajánlatot, akinek erre a 
lakóhelyhez szerint illetékes vadászati fe!ügve'ő 
ennek hiányában a lakóhelye szerint il'etékes 
törvényhatóság első tisztviselője véleményének 
meghalgatfaa  után a vadászterület fekve»"  Hzerint 
Illetékes törvényhatóság első tisztviselője enge-
délyt ad. 

Szépvlz, 1944. évi február  hó 10-én. 
Antal András, 

erdőblrt. társulati elnök. 

VESZÜNK: 
1 drb konyhai edénys*ekrényt, 
1 drb egyszerű rnhaszekrényt, 
1 drb használt jégszekrényt. 
Ajánlatokat „Otthon" jeliigere 

a Kiadóhivatalba kérünk. 

Eladái* tá rgyát képezi : Cíiktep'.ocn 
közegben „Tekerőfej-"  dü'őb-n 8 ho!d 
1418 négyszögöl területü fiathloa  erdős 
éakaazáló terűiét (a fiatalos  erdő fenyő  éB 
bükk), holdankint 2.000 P. Tehermentes 

Értekf  zoi Biró Sándor Csíkszereda, Kossuth 
Lt jos u. 28., fő  dszinten a villanyiroda u'án. 

V B 0 I I T Ó 
a Hargita Bank R. T. Osikszereda, 

ielazámoláa alatt levő pénzintézet, 1044. már-
cius B-én, határozat képtelenség esetén már 
olua 12-én d. e. fél  10 órakor, Csíkszeredán 
a bank halyIségíben, (Apati-u. 41.) tartandó 

évi rendes közgyűlésére. 
T á r g y s o r o z a t 

1. A felszámoló  bizottaág és felügyelő  bizott-
ság jelentése és az 1943 december 31-iki mérleg 
bemutatása. 2. A felszámoló  és felügyelő  bizott-
ság részére a fel  ment vény megadása, napidijaiknak 
éa költségeiknek megállapítása. 3 Uj felügyelő-
bizottság választása. 4. Httározat a be nem fize-
tett részvényekre vonatkozólag. 

Figyelmeztetés: A közgyűlésen csak olyan 
részvényes gyakorolh ttja szavazati jogát, aki rész 
vényeit a közgyűlést megelőző 3 nappal előbb az 
intézet pénztáránál letette. 

A felszámoló  bizottság. 
Mérlegsaámla 1943 deoomber 31-én. 

VAGYON: R ««vényesek 13 200 67 Pengő. 
Készpénz 5203,77. Értékpapírok 1797 83 Váltó-
tárca 35,654 06. Adóaok 13,311.16 B tét 28,812 30. 
Ktnvprzióa adósok (pvzvónvesek és mások) 
281 387 46. Ingatlanok 9200 03 Berendezés, fel-
szereles 11 5°9 17 V-»szteseg, konverziós 55,585.96. 
V«szteséz 1941—1942 évről 41,581.53. Ve-ztngég 
1943 évről 1038.59. Öjszesen vágjon 498 282.63 
P. Nyilvántartási számlák összesen 166.156—P. 

TEHER: Befizetett  részvénytőke 135 761.64 
P. Bi nem fii-tett  részvénytőke 197.55886 Tar-
talékalap 33 33 Nvugd jalap 579 47. Részvényki-
bocsátás illetek 11 77647. Ké'ea követelések ka 
matti 102 881 17 Értékpapírok árfolyam  külön-
bözete47483 Belétek39 381 94.Hitelezők7724 U. 
Különfélek  2111 21. öiBzesen teher 498 282 53 P. 
Nyilvántartási számlák összesen 166,156— P. 

SNveroaég éa veaateaég aatfmla. 
T ARTO ZIK : Fizetések 4457 64 Költség 

2193 60 Illetékek 493.59 Összesen 7144 88. 
KÖVETEL: Kamatok 4031 88 Ingatlanok 

jövedelme 1969 86. Különféle  jövede'mek 105. 
Veszteség 1038 59. öjszeaen követel 7144 83. 

A felszámoló  bizottság. 
Megvizsgálta és helyesnek talá'ta: 

A felügyelő  bisottság. 
Nyomatott öav. Vak ár Lajoaaé könyvnyomdájában, Galkaaereda. 




