
LVI. évf. Csíkszereda, 1944. március 12 11. aaám. 

CSÍKI lapok 
FV.p'04 kiadó: 

Özv. Vákár Lajosné 

Egén évre 
Félívre 

E16flzeté«l  ár 
Pen(ţc> 10.— Negyedévre Pengő 2.10 
Pengi 5— Példányonkénti ára 16 fillér 

Külföldre  egy évre 20 Pengő. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklGt 1 Pengő. 
Kéziratokat nem adnnk viasza. 

Ulrdetéal dijakat a legolcsóbban számltjuk. 
Kiadóhivatal Oslkazereda, Apáti Mlhály-ntoa 15. sz 

Felelős sserkesztó : 
vitéz Részegh Győző 

Akta és az ember. 
Az egész világot eszmeáramlatok ömik 

el s miközben as emberi kor legszörnyűbb 
háborúja dühöng világszerte, megkíséreljük, 
hogy elmélyedjQnk a tomboló lélekáramla-
tokban s keressük ezt a pon'ot, amely ki-
emelkedik mint ideál egyQiölettenger sárga 
tekintetű, gonosz sátán világából. Az embi-r. 
Azt hisaatlk, nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy az emberért, az emberi lényeg fel-
emeléaéért, az emberi eszmék szinte meg-
dicsőült gondolataiért kellene folynia  a 
küzdelemnek. És ha azt látjuk, hogy nincs 
eBaköz, at»ely ne volna ördögien szente-
sítve a célért, szinte megtorpanunk a való 
aág előtt: hát ennyi aaenvedés ép ennyi 
gonoszBág kell ahhoz, hogy egy nemes 
gondolatot diadalra lehessen ju'tatni?! — 
Valósággal habzik a szája a propagandá-
nak a aok szép saólamért és mikor az 
eazközflket  nézzflk,  a poklok tornácán 
látjuk vergődni az embert. 

Miért moadjuk hát mindezt? Az4rt, mert 
aggódva figyeljük  a világháború esemé-
nyeit : vájjon a azociálizmuanak fennen  való 
hirdetéséből, a'aok jóirányu törekvéa köze-
pette, ringatják-e valahol a bombarobba-
náaoa és ágyudörgedelmes világban az 
emberi jobb Bora Bzerény bölcsőjét? Fel-
emelkedés, avagy mélyrezubanás lesz e a 
következménye annak, amit az ember cse 
lekszik ma, amikor csecsemőket és aggas-
tyánokat irt békéB városokban és mégis 
azt hirdeti, hogy mindez az emberért történik 

Magyarország ebben a szörnyű apóba 
liptikuB világban vezetőinek iránymutatása 
mellett békét,{rendet, nyugalmat és a munka 
aaorgalmaa folytatáaát  kivánja. — Minden 
törekvéBűnk arra irányul, hogy valóban 
minél magaBabb piedesztálra emeljük a 
legeleaettebb, legszerencsétlenebb és leg-
szegényebb embert ia. Bz a gondolat caen-
dűlt ki Kállay Miklóa miniaaterelnök egyik 
nagyjelentőségű, legutóbb elmondott beszé-
déből ia. De nem áll egyedül a felelős 
miniazterelnök eBzel a törekvésével. A 
napokban nyilt meg Budapeaten a XI. Köz-
igazgatáai Tanfolyam,  amelynek jelentősé-
gét mutatja aa aaon résztvevők magaa 
személyiségei is. Miniszterek nagy aaámban, 
államtitkárok, magaarangu katonák meg-
jelenésűkkel tettek tanubiaonyaágot amel-
lett, hogy milyen jelentőséget tulsjdonita 
nak a közigazgatási továbbképzésnek. 

Keresztes Fiacher Ferenc belügyminiaa-
ter aa emiitett tanfolyam  megnyitásán be-
szédet mondott, melynek minden mondata 
a legmodernebb emberi célok Bzolgálatát 
kOvetelte. Hivatkozott a belügyminiszter a 
belaő front  tartásának fontosságára  a erre 
nóave megemlítette a magyar köaigaagatás 
és a magyar rendéazet fontosságát.  A belaő 
rend éa nyugalom kitűnően funkcionáló 
tényezői Alinak a közhatalom gyakorlásé 

naW rendelkezésére. Rendet, békét és nyu 
galmat azonban, különösen vészterhes idők-
ben csak s7uronyokra építeni nem lehet. 
Fülünkbe cseng még a miniszterelnök nem-
rég mondott beszédének egy fontos  kitétele, 
amikor a lelkek rendjéről beszélt. Egy nem-
zet azámára a biztonságot és nyugalmat 
legfőképpen  a; dönti el, hogy miként áll 
ez a nemzet lelkileg. Renben van e az 
egyes osztályok, a foglalkozási  ágak és a 
nemzet felekezetiig  megosztott, de mégis 
egységes hitéletének a lelke. Karhatalom, 
a rendöraég, a csendőrség, sőt a katonaság 
sem tud rendet és bistonságot, nyuealmat 
éa zavartalan munkát teremteni ott, ahol 
kótyagoa elemek romboló munkája felbo 
ritja a nemzet lelkének rendjét. 

Mit tehet a közigazgatás a lelkek rend 
jének biztosítására? Erre nézve megszív 
lelendő követelményt állított fel  a belügy-
miniszter. Azt mondotta: „a jó közigazga 
tás nemcsak azt jelenti, hogy elintézzük az 
aktákat, hanem azt, hogy elmélyedjünk az 
élet problémáiban". És amikor életről be-
szélünk, elsősorban a* emberre kell gon-
dolnunk. Ne az aktát nézzük, hanem az 
embert. A magyar közigazgatásnak fel  kell 
emelkednie arra a mBgaB szemléletre, ahol 
a papirosakta mögött előtűnik aB emberi 
ábrázat, amely támogatást, segítséget, 
gyakran kézenfogva  való vezetést kiván a 
jobb sors felé.  Amikor a világ kataklizmá 
jában állítólag az emberért folyik  a küz-
delem, nyilt vároBok bombázásának kegyet-
len aktusában, akkor a magyar belügymi-
niszter ideália keresztényi lelkülettel hivat-
kozhat arra, hogy mi a szociális jobblétet, 
emberi érzésektől vezetett igazgatást szol-
gáljuk békés emberi eszközökkel. 

Megrendíthetetlenül hiaaUnk abban, 
hogy az emberi Ugy és jobb Bors igazi 
szolgálata azon a vonalon történik, amit 
mi cselekszünk. Mert megelevenedhet porai-
ból a Phönix, de Monte Casaino éa máa 
évezredea és évszázadoa keresztény érté-
kek romokban maradnak a alattuk ezrével 
hűlnek ki az emberi tetemek, de a mi 
gondolkodásunk és pmber szolgálatunk 
nem romokra épül, hanem az emberi élet 
évezredes legnemesebb eszményein avatja 
valóban a legmagasabb lénnyé a sokat 
azenvp.dett embert. 

venythrsaBÂg központja Marosvásárhelyen van s 
jelenleg öt fiókkal  dolgozik. — Tisztviselői kara, 
úgyszintén Igazgatósága és felügyelő  bizottsága 
kizárólag keresztény magyar állampolgárok, úgy-
szintén jelentékeny számot kitevő munkásai is. 

A vállalat tehát számos keresztény, jobbára 
székely családnak nyújt tisztességes megélhetést, 
üe m m jelentéktelen az az összeg is. amit évente 
székely fuvarosoknak,  napszámosoknak és külön-
féle  iparosoknak, különféle  munkadíjban kifizet. 

A vállalat jóminőségü áruk, azoiid árak mel-
lett forgalmazáBaval  érte el azt a mult évi kilenc 
és fel  millió pengőt kitevő összforgalmat,  amely 
lehetővé tette hivtalnoki karának éa munkásainak 
nemcsak tisztességes díjazását, hanem a székely-
t ő l és országoa közjótékonyaági megmozdulások 
és közjóléti intézmények hathatós támogatását is. 

A hatalmas adó 200 84 P. mellett, amellyel 
hozzájárul az állam terheinek viseléséhez, összes 
alkalmazottjainak ÜTI járulékait (35.467.48) sőt 
kereseti aduját (25.095 1J1 is viseli s ezenkívül 
minién lehetőt elkövet, hogy alkalmazottjainak és 
munkásainak szociális jólétét emelje. 

AZ*1943 évben elért eredmény nagyon meg-
nyugtatólag hatott a közgyűlés tagjaira és nem is 
késett az igazgatóságnak, felügyelőbizottaágnak, 
valamint a vállalat erdekében körültleklntő szor-
galommal és buzgalommal tevékenykedő tisztvi-
selői karának elismerését és köszönetét nyilvánítani 

A Székelyföld  életében ma már fontos  sae-
repet betöltő vállalat közgyűlésén a Srékelyföld 
több vezető személyisége jelent meg, akik azaal 
a meggyőződéssel távoztak el a gyűlésről, hogy a 
vállalat szolid üzleti tevékenységén keresztül, 
valóban ;t keresztény-magyar gondolatot is szol-
gálja. 

Kvi beszámoló. 
A Székelyföld  gazdasági életében m'nden 

vállalatnak jelentősége van, amely működésével a 
keresztény magyar gondolatot van hivatva s ol-
gálni éa a székelység gazdasági jólétét bármi téren 
is előmozdítani. Ilyen vonatkozásban van jelentő-
sége a marosvásárhelyi Czell „Szentgvörgy" Sör-
gyár R. T.-nak is, amely évzáró közgyűlését 
febrár  hó 20 án tartotta meg Marosvásárhelyen. 

Tudvalevőleg ez a vállalat a volt Czell Fri-
gyes és Fiai brassói cégnek Észak-Erdély területén 
maradt fiókjaiból  alakult önálló magyar részvény-
társasággá mindjárt a bécsi döntés uUn A ré«z-

Nagy Imre festőművész festi meg 
— a Kormányzó Ur arcképét. 

Csikvármegye  törvény hatótági  kisgy  il-
lése március 7-én megtartott ülétén  ügye-
lőmre  méltó határozatot  hozott  Bejelentette, 
hogy a Kormányzó  Ur  arcképét  méltó mó-
don  kivánja megörökíteni  ét ezt a munkát 
Nagy  Imre  festőmővészre  bízza,  aki  a meg-
bízatást  elvállalta.  A gyűlés  elhatározta, 
hogy a kabinetiroda  utján kéréssel  fordul 
a Kormányzó  Úrhoz,  hogy arcképének  meg-
festése  céljából  fogadja  Nagy  Imre  székely 
festőművészt. 

Csikvármegye  tőrvény  hatóságának  ez as 
elhatározása  nagy jelentőtégi.  Ez a vár-
megye sok nagy művészt  adott  a világnak. 
Oazdag  közületeink,  tehetős  egyházközsé-
geink  kŐ2Űl  soha egynek  sem jutott  eszébe, 
hogy megbízatásukkal  támogassák.  Simul' 
tak  ezek  a nagynevű művészeink anélkül, 
hogy a székely  teremtő  lélek  alkotásának 
közösségünkben  nyoma maradt  volna. 

Nagy  Imre  caikzsőgödi  festőművész  első, 
akit  ezzel a komolyabb  megbízatással  meg-
becsül a vármegyéje. Nagy  Imrét  nem akar-
juk felfedezni.  A neve már világreláció. 
Kiforrott  művész.  Csikvármegye  tőrvény-
hatósága Hivatása  legmagasabb  fokán  áll, 
amikor  háborút kőtelettégeink  kőzött  is 
marad  kulturérzéke,  pénze arra, hogy ilyen-
irányú feladatokat  is elvégezzen. 

Keresek megvételre 
j6 karban levő Í r ó a s z t a l t . 
Cm: nuyulhntó » Uiadóhi tataiban. 
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Március van. A magyar lélek megtelik 
a ssabadság érsésével. Nemieti történel-
münk legfelemelóbb  napjait idézi március 
idusa. Aaokat a dicsőséges akarásokat, 
amelyeket a aaabadságharc gyűjtőfogalma 
alatt sár ssivébe minden magyar ember. 
1848. március hó 16-én talpra állott a nem-
set, hogy leráiia magáról aa idegen ura-
lomnak Önkényét. Soha annyi tllB, annyi 
lelkesedés nem lobogot végig a hazán, 
mint akkor. Saját ügyünkért, szabadságunk-
ért nyúltunk fegy  verhes, amelyet olyan sok 
gyöselmes harc után végül ÍB lehengerelt 
a túlerő.... 

Ma ismét talpig fegyverben  állunk. 
Minden magyar férfinek  késsen kell lennie, 
hogy megvívjuk nemzeti létünknek leg-
válságosabb szabadságharcát. Éppen olyan 
átfogó  tűssel készüljünk erre a feladatra, 
mint amilyen saent bódulattal indította el 
1848. márciusa a nemzetet a feltámadás 
utján. — Akkor is a létünkről volt saó, 
ma is aa forog  kockán. Bbben as Ossre-
hasonlitáeban emlékeaaünk a mai március 
15-ról. Adjunk tartalmat ennek aa ünnep-
nek aszal, hogy a mult áldozatából meg-
értjük a jelen kötelességeit. A kötelessé-
get, amely esekben a súlyos elhatárosó 
pillanatokban minden magyart aB igaa Ugy 
győzelmének hitében moagat éB áldozatra 
késsen tart. Nem tudhatjuk mit hoz a hol-
nap. De ha a szabadságunk féltésében  és 
megbecsülésében egyek maradunk, azért 
minden erőnket testvéri szeretetben együtt 
tartjuk, akkor nem vesatünk el. 

A ruha. 
Az esténkénti községek látogatása során az 

egyik vármegyei községben többek között arról 
volt szó, hogy a mai nehéz háborús helyzetben 
milyen nehezen tudja a gazda a ruha szükségle-
tét pótolni. Ezt a gondolatot szeretném tovább 
vinni ÓB írni a ruháról. 

A ruháról sok közmondás van, azt mondják, 
hogy a ruha felemel,  a ruha teszi az embert, 
jegyezzük meg jól, aki nemea lélek az darócban 
is király az emberek között, mig a bárdolatlan 
ember a Bzép ruhával csak akkor leplezi kilétét, 
amig megszólal. És mégis hogy vágynak, különö-
sen asszonyaink a szép ruha után. Mennyi családi 
tragédiát okozott a szépruha megszerzése, mennyi 
Bzép falusi  leánynak tette tőnkre az egész jövőjét, 
boldogságát. A selyem, a bársony, mert a legtöbb 
nő a szép Nihát olyan lényeges részének tartja, 
életének, mint B hajkoronát. 

Tagadhatatlan, hogy a háború mindnyájunk-
nál előtérbe helyezi a ruha kérdést, hiszen ae Idő 
vasfoga  szét tépi a legerősebbet ÍB, ezt be kell 
Bzerezni ós a beszerzési lehetőségek nem állnak 
egyeneB aránnyal a szükséglettel. 

Ha ezekkel a gondolatokkal foglalkoznak 
tisztelettel ÉB megbecsüléssel kell megállnunk a 
csíki aBszonyok előtt. Más vidékek lakói már na 
gyon régen levetették a háziszőttest ÓB helyette 
gyári holmiba öltöaködtek. A csíki asszony nem 
futott  a gyári holmi után, hanem szőtték a gyap-
jút, héhelték, fonták  a kendert, aki esténként járja 
a megye községeit meggyőződhetik arról hogy 
fürge  leánykeaekben perdül az orsó nótaszó mellett. 

Büszkén nézhetünk leányainkra éa asszonya-
inkra ebben a nagy nihátlanBágban, de büszkék 
lehetünk azokra a vezetőkre, akik a háeiszőttost 
díszruhának tartják és maguk ÍB abban ünnepelnek. 

Ha tovább vezetem a gondolatomat röjövök 
arra, hogy minden osztováta. fegyver  a székely 
háznál, a kitartásnak és a nemzethüs*gnek a 
fegyvere. 

Székely asszonyok nézzünk szembe büszke 
daccal és törhetet'en szorgalommal a ruha kérdé 
seknek, mert a székelynek lesz ruhája, amig mag, 
föld  és napsugár van az áldott Székelyföldön. 

Csíkszereda, 1944. évi márciuB hó. 
BIT AY ENDRE. 

Emfte  aalkvármagyat kirendeltség rnetőj*. 

Ez csak cselódkérdés?? 
Az egéBZ országban, de különösen Itt Csík-

ban egyre égetőbb lesz a cselódkérdés. Lányaink 
színe-java nem itthon keres alkalmazást. Ha itt 
tudunk egyet-egyet tartani, igénye ugyanaz, mint 
a fő-  éa nagyvárosok alkalmazottainak, Igényeiket 
igyekszünk ls kielégíteni, hisz minden jó magyar 
embert egyetlen vágy tölti el: minden magyar 
megelégedett legyen I Sajnos jóakaratunkat a há-
ború erősen szűk korlátok köaé szorította. A alkal-
mazottak Igényel pedig békebeliek. A jelen, Bulyos 
Idők okoata nehézségeket nem ÍB próbálják meg-
érteni. ,Akl cselédet akar tartani, annak legyen 
amiből I" Nem egyBzer halljuk azt a feleletet 
meggyőző szavainkra. 

Takarékosság: nemzetvédelemI Pazarlás: 
haaaárulásl Eat az igazaágot senki sem éli ugy, 
mint a tisztviselő. Különösen az a tisztviselő, aki 
csak a fizetéséből  kell megéljen. De ő hiába taka-
rékoskodik, ha alkalmazottja az enyhe tél ellenére 
is annyi fát  fűtött  el, mint máskor. Csak azért, 
nehogy aa uraknak megmaradjon 1 A lakása, kony-
hája cBak zúgolódás Balnhelye. Amikor a kormány 
helyzetünkön segíteni akart éB 20'/a-al fizetésünk  -
ket felemelte,  a visszahatás azonnal jelentkeze.t. 
A krumpli árát 100°/,-kai, a fát  150—200'Vo-kal, 
az alkalmazottak fizetesűktt  50 —70°/o al stb. emel-
ték. S ha tiltakozunk ezek ellen, készek a váiasz-
szal: a ruhaneműi Ismerjük. Régi végszói A mi 
válaszunk: len, kender, háziszőttes szavakból te-
vődik össze. 

Érvelésünkre megvannak ellenérvelóseik. És 
ez nem is baj. A baj ott kezdődik, hogy csak a 
megállapított fizetésre  szoruló tisztviselők alkal-
mazót aik igényelt nem tudják kielégíteni. Bar 
tudnák I Itt nem a munka igazságos bérének meg-
vonásáról, hanem fizetéd-  es igénykielegités-kep-
telenségről van szó. Természetben — sztnával, 
zabbal, stb. — nem cserélhetnek éB vehetnek 
Bemmit. Oka egyszerű: nekik Bem terem semmi. 

Igényeikről mondjanak le az urak I Igaz. Helyes. 
Le is mondottak. 5—600 P. fizetésű  tisztviselő 
90—100 Pengőt fizet  alkalmazottjának ed teljes 
ellátáBt. 400—500 Pengőből tehát az egáBZ család-
nak meg kell élnie. Hol marad a 4—5 családtag-
nak a teljes ellátás után 100 Pengője ?I És mégis 
nap-nap után halljuk itt emeltek 20 P.-vel, olt 
emeltek 40 P.-vel stb. 

Mi, tisztviselők megelégedettek vagyunk. 
Hazánkat jobban szeretjük, mint azt panasszal, 
vagy váddal illctnók ezért a helyzetért. E sorok 
sem azért láttak napvilágot I Csak azért, hogy a 
jó Borsban lévő zúgolódók száját bedughassuk. Ha 
egy kezdő tisztviselőnek 180—240 P.-ből meg kell 
élnie, akkor egy alkalmazott is legyen megelé-
gedve az ő tiszta 100 Pengőjével. Mert neki több 
marad igy is, mint a tisztviselőnek I Éa ez a sze-
gény tisztviselő Hazánk kubikosaival, napszámo-
saival hányszor eszik egy kis papírba csomagolt 
Bzáraz, Bsegényes ételt, mert egyebre nem telik. 
A caeléd pedig mindig a legjobbat kívánja és ha 
nem kapja azt, cserbenhagyja azt a küzdő magyar 
családot, amely az „őigényeifnem  tudja kielégíteni 

Ne zugolódjunk tehát azér>, amiért hálát 
kellene adjunk a jó Istennek. Bár minden magyar-
nak olyan dolga lenne, mint a cselédeknek! Ne 
felfelé,  egy kevésszámú jómódú emberre nézzünk, 
hanem lefelé.  Ezeknek a millióknak becsületes, 
áldozatos munkájából meritBŰnk hitet abhoz az 
orsságép-léshez, melynek kivétel nélkül minden 
magyar munkása kell legyen I MeritBŰnk hitet 
azoknak az áldozatoB magyaroknak életéből, kik 
boldogak lennének 8 középiskolával, ha annyit 
kereshetnének, mint alkalmazottaink. Az élet nem 
zsarolás és Igénynövelés, hanem egymásért és igy 
a hazáért vállalt áldozatos munka. 

Akik ebben a munkában eddig is resztvettek, 
elismerésünk záazlaját meghajtjuk előttük. A többi-
eket pedig kérjük, hogy ne idegenekre, hanem 
magyar szivük dobogására hallgassanak s az meg-
súgja merre van a helyes ut. Mert ha sok rosszat 
cselekszünk is, de Bzivünk és lelkünk még rom-
latlan. fj, 

E l a d ó e g y házhely a Gál S á n d o r 
u'cában. Érdekiődat Benkő Miklósnál 
Csíkszereda, Rákóci ut 42. Beám. 
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prima, makói, apró, beérkezett, 
korlátlan mennyiségben kapható 

az „Agroferra"  R. T.-nál, Marosvásárhelyen. 

Enpszteli kilenced március bó 3-áii. 
A Katolikus Akció Hitbuzgalmi Osztálya 

engeaatelő kilencedre blvta a hónapok első pén-
tekeln BB egyháaköaaég híveit — a családért, a 
nemaetért, a viharban oltalomért. A bivó saó nem 
hangzott el hiába. — Egyházköaségünk életében 
eaeményBaámba ment ea BB első péntek. Sokan 
eljöttek, a férfiak  közül is; a templom megtelt 
áldoaókkal; — félóráig  tartott a saentaég kloaa 
táBa. Megható és fölemelő  volt látni, amint az 
életharcban bronzzá edzett férfi  arcok áhítatban 
elmerülve — bosszú sorban járultak aa Ur asá-
molyáhos, — orvos és ügyvédtől a legegyszerűbb 
munkásig. 

Imádkozó és dolgosé magyarság - es vihar-
álló a jelenben, biztos sálog a jövőre. AB évez-
redes történelem viharaiban a nemzetet hite tar-
totta fenn.  A mai Ítéletidőkben Is a haza leghiva-
tottabb vezetői a hitet, blza'mat, a lelki erőt akar-
ják belesugározni a nemzet minden egyes tagjába 
AB orsaág felelős  hivatalnoka, a mlnlssterelnök a 
nemzet lelkére köti, hogv őrizze meg — a nagy 
veBsélyek köaött — lelkének tisztaságát. Hit, 
bisalom, tiszta lélek — mindezeknek klapcdha 
tatlan forrása  és fenntartója  sz — ima, a tenp om 
a természetfölötti  mélységek. Van a nemzet fölött 
örzödő és segítő Hatelom, akire blBton támasz-
kodhat B aki mindent megtehet, A férfiak  meg 
éreaték eat. Eljöttek. Tartaanak kl b mások la 
kövessék aa úttörők példáját. A legsaentebb érté-
kekért cselekszenek B bizonyos, bogy busgalmuk 
nem lesB hiábavaló. (•>.) 

Az élet utjai. 
4. Sokan a gazdagokat mondják szerencsé-

seknek, mert megvehetik a mennvorsságot. Azért 
Irigyelik ia őket. Prdlg Krlsztua Urunk határoaot-
tan kijelentette, hogy nehéa a gazdagnak bejutni 
I'ten országába; könnyebb a tevének a tű fokán 
átmenni, mint a gazdagnak a mennyországba be-
menni. Mert a gazdagokat a kincs, vagyon pénz 
számtalan BBÚllal befonja,  megköti, nem szabadul-
hat kl a kelepcábő1. Sjlve-lelke, minden érzése a 
gazdasághoz tapad, folyton  remeg—fél—ratteg, 
hogy elveszíti. A földi  érték Ideiglenes, mulandó; 
tolvaj ellophatja, rozsda megemésstl; a háláiban 
értéktelenné válik. A legtöbb gazdag boldogtalan, 
nincs meg a BZIV nyugalma, a lélek békéje. Vagy 
igazságtalanul ssereste meg a vagyont, sok árva 
könnye, muokáB verejtékes ÖEvegy átka kíséri a 
ez nem hagy nyugtot neki; vagy bezárul szive, 
megfásul  lelke a nyomor előtt B keze megbénul 
aa adakozásra. Mindez égbe kiált I'tenbez méltó 
büntetésért. Próbá'ja a gazdag elhitetni magával, 
bogy jó utón jár B a mennyorsaág felé  vlsaik 
léptei, de ea sokáig nem tart, ésare tér B annál 
inkább Blvárabbnak látja életét Eleinte latensem 
kell neki, mert nem Baornl rá a segítségére, mi-
vel mlnd?ne megvan. Később ráeBzmél, hogy va-
gyona csak teher. Bu'yoaan a fö'dre  hnzza le, 
üresnek érzi a lelkét, mert azt a föld  nem tölt-
heti be, nem elégítheti kl. Mikor rájön a keser-
ves IgaBBágra, hogy egésB élete elhibázott, elté-
vedt lét, szeretné visszacsinálni, újra kezdeni a 
sorBát, de nincs hozzá lelki ereje, a vagyon olom-
Bullyal nehezedaek Fzárnyalra s Így a magaaba 
nem ezál'hat, hanem CBak a föld  porában repdes. 
A mennyország ajtó ssük és alacsony, a gazdag 
terjedelmeB s Igy nem fér  be rajta. 

Milyen jó la akkor a szegényeknek, őket 
nem akadályoBaa aemml s nem tartja vlsssa ut-
jukban Benkl. Nlocs semmijük, Így nem tapad 
lelkűkhöa ftf'dl.  múló rög. Biztos megélhetés 
hiányzik náluk, nem bíznak anyagi erőkben, mert 
nélkülöaik azokat, Igy teljesen a jó I<t»rre ha-
gyatkoznak. Az U'ra vetik gondjukat és Ö eltlp 
iája őket s a legszükségesebbnek soha nincsenek 
híjával. Boldog, ssabad lelkek, nem köti le a 
mulandó őket. Csak egy vágyuk van, mindig tó-
ba legyenek a jó Istennel, mert ha elhagyják Ő 
skkor igazából magnkra maradnak, sőt az áldó 
teze helyett a fenyltőt  vonják magukra. Mertb* 
nincsenek Istennel, akkor Isten ellen vannak B Ó 
eem leaz mellettük, örülnek, ha nélkülöaóat kell 
sBenvedeiök a ezt békével tHrlk el, mert tud|ák, 
hogy Igy Baorosabbra füefld  k a lelkük Istenhez. 
A szegények mélyen valláaosak, mert a bit igaz-
ságaitól merítenek lelki erő; a bó-iea áldozatok 
meghozatalára. TSbbaek csak egy kívánság lebeg 
előttük: mindent elveszíteni késsek éa elszántak, 
csakhogy megnyerhessék Krlrz'ust. Mert Krisztust 
megtalálva, Istent talál|ák meg. Ekkor már ére-
aik ÉB élvealk a nagy békét és boldogságot szi-
vükben: Istenem ÓB Mindenem. M -rt a lelket csak 
egyedül Isten töltheti be és elégítheti kl. Így 
juthatnak a szegények a legkönnyebben a meeny-
oraaágba Is. P. Rétby Apollioiritz. 



11. sí Am. C S Í K I L A P O K a ik oldal. 

Az iparos. 
Magyar életűnknek egyik hatalmas törsie 

»• Iparoaoastálv, amelvlk sa|át ercéből, szinte 
ésaravétlenűl vált tettekkel tényezővé. Aa elmúlt 
Időknek ;volt egy sajnálatos tévedése, hogy as 
Iparosban nem akarta megbecsülni azt aa értéket, 
amelyet pedig mindennap láthatott A pennét tul 
értékelték, a tO, kalapács, kaptafa  mellett. 

Holott nem egy esetben maradna alul a 
penna, ha komoly össinbasonlltást tennénk. A jé 
iparos mély tudással, kiváló érzékkel rendelkezik 
és a gyakorlati kivitelben eaeket esetről-esetre 
érvényre juttatja. Egy jó saabáxu öltöny, csinos, 
kényelmes cipő, egy pompás kocBi, egy több 
emeletes hát csatornázása. egy torony fedés  kereszt 
feltétellel  stb., nem-e a legnagyobb elővigyáza-
tosságot, számításokat követel. MM? Rzána!mss 
megjegyzése egyeseknek, „csak egy Iparos". Nem 
sajnálatra méltó jelersége, mikor n szülő » gyer-
mekét azzal ijesztgeti, bogy .Inasnak* adja, ha 
nem tannl. 

Minden ember annyit ér, amennyi értéket 
tud termelni. Igy állván a dolrg as Iparosok 
bttsakn öntudatta1, felemelt  fővel  követe hetik as 
Őket megillető társadalmi helyeket. 

Kl-kl as|át m«ga tppisstalata alapján tudja 
legjobban mérlegelni a dolgokat, as r t indokolt, 
ba aa országgyűlésen, megyei törvényhatóságok-
ban az Iparosok minél nagyobb számban foglal-
nak helyet. Aa E'dályl Párt Országos Központja 
lgrn kelyesen cselekedett, «mikor külön Ipari 
szakosztályokat állíttatott fel  és azokat egy sser-
veaetté tömörítve, nagy erkölcsi su;yáva' támo-
gatni, védeni szándékozik, éz Erdélyi Párt eat 
nagy magyar nemzeti érdekből t?ssl, mert tudja, 
hogy az önálló, független  iparos osatály boldo-
gulása mindenféle  pártpolitika fö'é  emelkedve, 
egyetemes magyar célt Bsolgá), különösen Erdély-
ben, ahol annyi fényes  tett dicsért Iparosaink 
munkáját. Figyelő. 

g y a k o r l o t t g é p l r ő n ö (lehet férfi  is) 
állandó alkalmazásra f e l v é t e t i k  a 
M. kir. Iparfelflgyelőséghez.  CsikBze-
reda, Mikó utca 45. szám. 

1000 pengő után 1 P 60 flllár,  de es a dlj 160 
pengőnél nagyobb nem lehet. 

Végintézkedések irásbafoglalásáért  az előbb 
meghatározóit dijak számíthatók. 

Adóslevelek, köteleaettségek fennállását  elis-
merő egyéb nyilatkozatok, engedményezések, 
kezességvállalások, biztosítási okiratok, pénz-
összegről szóló egyezségek és általában — a 
véglnteskedések kivételével, minden egyoldalú 
nyilatkozat IráabatoglBlásáérl aa ügylet tárgyá-
nak értéke BBerint a következő dijak számíthatók : 

300 pengőig — 2 P — f. 
301-600 . - 3 P 60 f. 
601—1600 „ - 7 P — f. 

1601-4000 „ - 10 P - 1 . 

A községi jegyzők magánmunkála-
tainak diját felemelték. 

Csikvármegye törvényhatósági bizottsága a 
vonatkozó rendeleteknek megfelelően  engedélyezte 
a könségl jegyzők anynkönyvi éa magánrinnká-
látat dijának felemelését  E tárgyban szabály 
rendeletét függelékkel  látta el amely a követ-
kezőkben állepitja meg eaeket a dljemeléaeket 

Magáncélra BBolgáló közaégi biaonyltványo 
kért 2 P, kivéve a munka- és cselédkönyvek 
elnyerésében siökséges bizonyítványokért, ame-
lyekért csak 1.30 pengő BBedhető. 
Elóljáróaágl becsli éa értékbizonyítványokért 

100 pengőig - — - 1 P 20 f. 
600 „ — — — 2 P — f. 

1000 , - — — 4 P - f. 
1001—2000 penţCIg — 6 P - f. 
2001-6000 . - - 8 P - f 
6001—10.000 „ — — 10 P - f. 
Azonfelül  minden további 2000 pengő után 

1 P 60 f,  a dij 120 pengőnél több nem lehet. 
Adóblaonyltvánvokért 3 P. Aláírások hitele 

sltéBéért általában 1 P 30 f. 
Pénzintézeti váltók aláírásának hitelesíté-

séért, ha a váltó értéke lOOpsngőnél nagyobb 1P., 
Katasaterl blrtoklvek lemásolásáért 10 parcelláig 
bezárólag 4 P, azonfelül  ivenklnt 4 P. 

Kataszteri birtoklvek kivonatáért 10 parcel-
láig bezárólag 3 P, asonfelül  ivenklnt 8 pengő. 

A kereseti adó, a jövedelem- éa vagyonadó, 
valamint a hásadó bevallási Iv he'yea kiállítására 
néave kért saóbell útbaigazítást minden adósénak 
díjtalanul kell megsdnl. 

Szolgálati Baerződések (c»eléd*k, gyári mun-
kások, stb.) elkészítésé rt 2 P 60 fillér. 

Vállalkozási saerződétek, adásvételi szer-
ződések (ugy ingó, mint Ingatlanoknál, Ideértve 
a cse-eBaeraődóseket i ) bérleti BB haszonbérleti 
szerződések elkészítéséért az ügvlet tárgyának 
értéke szerint a következő dijak számíthatók: 

300 pepgő g - 2 P 40 
301-400 fi  - 4 P — f. 
401—ÍOTO . — 6 P — f. 

1001—2r 00 . - 9 P - f. 
2001-4000 . - 12 P - f. 
4001—10.000 . - 18 P - f. 

10000 pengőnél feljebb  minden további 

4001-10.000 14 P - f. 
10000 pengőnél feljebb  minden további 

1000 pangó után 1 P 60 fillér,  da ez a dij 120 
pengőnél nagyobb nem lehet. 

Telekkönyvi törléBi engedélyt tartalmaaó 
nyugtákért, továbbá csupán a telekkönyvi beke* 
beleaeal, vagy törlési engedélyt vagy elaóbbaóg-
ró: való lemondást tartalmasé nyilatkozatok kiál-
lításáért aa előbb meghatároaou dijak fele  jar. 

Váerajz kéBailéaéért, birtokréaaletenklnt 4 P 
80 fillér;  a dlj asonban 120 pengőnél magaBabb 
nem lehel. H i t vaBrajzciaz egy blrtokréaaietrői 
aaól, a dij 3 pengő 40 fillér. 

Épületváalatokerr, melyek nem Igényelnek 
müaaaal pontosságot es amelyeknek elkesaltese 
nlnca a mérnöki kamara tagjainak réBaéra fenn-
tartott munkák köae soroava, illetőleg amelyek-
nek eUeBzlieaet jogasabáiy építőiparosnak nem 
tartja fenn,  lakréSBenkint 2 P dlj BBedhető. 

Telekkönyvi kérvényeken 6 P. 
KöalgasgatáBl ügyekben BzerkeBBlett írásbeli 

jogorvoslatok elkésslteBéért 6 pengő. 
Máaolatok egy-egy old aaért, egy oldalt 

legalább husaonöt sorral saámltva, 1 pengő. 
Ha aa oldal aaámadaBt, vagy tulnyomólag 

saámtstelekbói allé klmutataet tartalmaz, a dij 
o daiankint 2 P. 

Folaetenklnt darabonklnt 1 P. 
Magánlevél boritékkal együtt való Írásáért 

darabonkint 1 P 60 fillér.  leveieaóUp Írásáért 
darabonkiat 1 P. 

Meghatalmazás nyomtatott űrlapon való ki-
állításáén 1 P. 

Mighatalmaaáa kiállításáért irott Íven 2 P. 
Utalványok, Bzállitólevelek éa máa poBtal 

űrlapok kitöltéséért darabonklnt 50 fliiér. 
Egyszerű nyugtákért az értékre való tekin-

tet nélkül 1 P. 
A kÖBBégi ÓB körjegyzők aa útlevél ÓB ki-

vándorlási Ügyekben teljesített alábbi munkákért, 
amelyek a 104 897—1910. B. M.1) ssttmu kör-
rendelet II. fejeaete  ertelmében díjkötelesek, a 
követkeaő dijakat aaedhetik: 

a) kiskorú réaaére a 70 000-1904 B. M. 
aaámu rendelet (U(levélügy 1 Utasítás R. T. 1904 
évf..  665. oldil 4 § anak 3 pontja és az 57 000-
1909. B II4) asamu rend siet 2 §-ának a) pontja 
erteimében BzükaégeB atyai vagy gyámi (törvé-
nyes kepviselő) beleegyeaés kiállításáért 3 P. 

A belügymlniaateri kivándorlási engedély 
elnyerésére lránynió kérvény megiráaáért 6 P. 

Ha a megkezdett munkálat a jegyaő hibá-
ján kivül abban maradt, a dij fele  követelhető. 

Ha a munkálat nem a jegyaő hivatalában, 
hanem a megbiaó fél  lakásán keszlttetlk, a meg-
állapított dijakon felül  8 P. pótdíj aaedhető. 

Hi a munkálatot a jegyző a megbiaó fél 
kifejezett  kívánságára este 8 órától reggel 8 
óráig terjedő Időben végezte, a megállapított di-
jakon feiüi  11 P pótdíj Bzedbető. 

Ha a munkálat a körjegyaóaéghez tartoaó 
köaségben, de nem a jegyző ssakhelyén kéaaüi, 
amennyiben a jegyaő a mnnka teljesítése végett 
a fél  kérelmére jelent meg aa illető köaBégben, 
a meghatároaotl díjon felül  a jegyaő ugyanaat a 
napi- éa fuvardijat  Bsámlthatja fel,  amely őt a 
hivatalos kiküldetése Borán megilleti. Fuvardíj 
helyett terméBselbeni fuvart  követelhet. 

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

a— 2 4 ' t ó i 35a-lg és iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Elhelyezték  Gál Károly  dr.  kir. 

ügyészségi  elnököt.  Oál Karoly  dr.-t  a csík-
szeredai  kir.  ügyészség  elnökét  ugyanezen 
minőségben  Marosvásárhelyre  áthelyezték. 
Csikvármegye  székelysége  nehéz szívvel 
búcsúzik  Oál Károlykir.  Ugy  észs. eln.-til,  aki 
a visszatérés  óta állott  az ügyészség  élén. 
Fontos  hivatali  helyét  nemcsak  a tudás  fel-
készültségével  töltötte  be, de  belevitte  munka-
körébe  a szivét. A osiki  székelység  ponto-
san megérezte  a magasabbrendü  embert és 
megbeosüló szeretetébe  fogadadta.  Elhelye-
zésének  híre  váratlanul  jött.  Nem  számított 
senki arra, hogy ilyen hirtelen  elszólítja  a 
hivatali  kötelesség  a csíki  székelyek  JcdzflJ, 
akiket  annvira megszeretett,  ezzel a zeg-
zugos földjükkel  együtt.  Oál Károly  dr. 
hivatala folytán  a bünt üldözte  ebben a me-
gyében, A javításnak  olyan melegével  irá-
nyította  ezt a munkát,  bogy lehetetlen  volt 
nem érezni a testvér  jóakaratát.  Nem  tévesz-
tett  célt  Mutatja  az őszinte  ragaszkodás, 
amely személye iráni elhelyezése  alkalmi-
val megnyilvánul  az egész vármegye szé-
kegységének  részéről. 

— A kir. ügyészség u j elnöke. A Kor-
mányzó Ur BB IgaaságűgyminlBzter előterjeaatéBére 
Kiali Nagy Elemér dr. járásblrÓBági elnöki cím-
mel felrnhásott  tekel járásblrót neveste ki a 
csiksseredal kir. ügyéazBég elnökévé. 

— A törvényhatóság rendkívüli köz-
gyűlésé. Csikvármegye törvónyhatóBágát 1944. 
március hó 11-re rendkívüli közgyűlésre össze-
hívták. 

— Uj járáabiró. Lásaló Sándor dr. sepsi-
szentgyörgyi kir. törvényszéki titkárt, a calkaae-
rodal járáBblróaágboa biróvá kinevezték. 

— Névváltoztatás. E csner György áll. 
tanító családi nevét „HtrgltBy'-ra változtatta. 

— Törvényhatósági kőagyüléa. C«lk-
vármegye törvényhatóságának klsgyülése 1944. 
március hó 7-én Dr. Ábrahám Jóasef  alispán elnök-
letével ülést tartott. A kisgyűlés 62 pontból áUó 
tárgysorosat ügyében hosott határoaatot, amelyek 
jóréaat köaségek báatartásl kérdéseiben igényel-
tek jóváhagyást. 

— Tompa Lásaló a Petőfi  Táraaaág 
tagja. Tompa Láaalól, a nagy ssékely költőt 
multán megérdemelt kitüntetés érte. A Petőfi 
Társaság február  bó 24 én Kornlas Gyula elnök-
lete mellett tartott köBgyűlésen tagjai Borába 
válaaatotta. 

— Aa Enake népművelési aaerelvénye. 
Aa Emke népművelési szerelvénye márclua végén 
a Bsékely vármegyékben körsetsaerü kirándulást 
rendea. 

— Két heti fogház.  SIŐCB Imre cslkasent-
mlklÓBi lakÓBt becsületsértés miatt két heti fog-
házra Ítélték, mert a községi elöljáróság munká-
ját nagy8Báju kijelentésekkel kifogásolta.  Általá-
ban m?gj»gyenhe1ő, hogy mindenfelé  akadnak 
lagáe* emhpr»k. atlk nem akarják megérteni a 
háborút idők nehézségeit. As ilyenek megérdem-
lik, ha a törvény aalgoruan a azájukra lép. 

— UgyancaaV a aaája miatt két heti fog-
házra ítélték F^j^r János calkszentgyörgyl gazdát. 
Amikor a közsezl biró közmunkára akarta kiren-
delni, lármáanl kezdett s a biró eaemébe kiáltotta: 
Bezzeg azokat, akik kalákába járnak a biró ur-
koz, nem küldi közmunkára. A tárgyaláson beis-
merte könnyelműségét. Megerdemll a két hetet. 



- oldal. C S K I L A P O K . m. 

Fehér zománcozott főzőkályha 
aütóládával éa vízme-
legítő tartállyal, főző-
lap 880X480 mm., rá-
mával 990X670 mm., 
súlya kb. 140 klgr. 

chamotirozva. 
Ara chamottirozáa éa 

csomagolás nélkül 

720.07 P. 
Fogyasztóknak ő°/o 
engedmény. Viszont-
eladóknak megfelelő 

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

szobamelegitö kályha 
szélessége 31 5 cm., 
magassága 86 cm.. 
rateteliesitmenF hs n»V 

súlya kii. 70 kg. 
Ara charaottirozva. 
de c s o m a g o l á s 

nélkül 

466.48 P. 
Fogyasztóknak 

ü'lo eogedmény. 

Viszonteladóknak 
megfelelő 

engedmény. 

M A B O S T A S Á B H E L Y . 

— Halálonáaok. Petrányi 
Károly nyug. postás 67 éves korá-
ban elbuayt, Csíkszeredában. — 
Becsületes, munkán ember volt, 
akinek halála mély réBBvétet 
okoz városunk társadalmában. 

— Benedek Páter 68 éves 
korában, március hó 4 én Cslk-
bánkfalván  elhunyt. 

— Btriha Antalné bsüI. Mik-
lós Anna 78 éves korában, már 
clus hó 7-én meghalt Csekefalván. 

— Ifj.  Gáli Ltjoa kisbirtokos 
63 éves korában március 5-én 
meghalt, Cslkdánfalván. 

— Lopás miatt letartóa-
tatták. Simon János saépvlal 
legény egyik ssomBaédJának há-
zába besurrant és onnan 800 P.-t 
ellopott. Lstartiatatták. 

— ElToaatettem egy Jegy-
gyűrűt: Bevésés: 1936. XU. 25 
Vall. Becsületes megtaláló a ki-
adóba adja be. — Jutalom nem 
marad el. 

— Márolua 15-ike a Segítő Mária gim-
náatumban. A magyar Bzabadság hajnalának, 
1848. március Idusának emlékesetérj gimnáziu-
munk Mikes Özképaőköre 1944. március 15 én, 
saerdán délután 5 órakor, aa Inteaet kápolnájában, 
hazafias  ünnepélyt rendes aa alábbi mflaorral: 

1. Himnusz. Énekli aa Ifjúsági  énekkar. 
2. Ünnepi besaéd. Mondja Sároai Bálint VIII, 

OBBt. tanúié, aa önképzőkör elnöke. 
3 Nemaetl dal. Sarkadl átdolgozásában; 

énekli a vegyeskar. 
4 Petőfi  : Két ország ölelkezése. Szavalja 

Ambrus Zoltán VIII. OBBt. tanuló. 
5. Haydn: Zoogorahármas. Előadja: Fenke 

Ferenc V. osat. tanuló zongora, Dima József  V. 
oaat. tanuló hegedű, Sarkad! Elek cselló. 

6. Gyóni Géza: Lsvél a gránlcon. Szavalja: 
Fodor Sindor VI. osat. tanuló. 

7. Szóaat. Énekli aa Ifjúsági  énekkar zene-
kari kísérettel. 

Aa ünnepélyre városunk köaönségét tiszte-
lettel meghívja aa lntéaet Igazgatósága. 

— A OBiki községek faltmrankája.  Köz-
ségeinkben fokozódó  érdeklődés mellett folyik  az 
ismeretterjesstő és felvilágosító  munka, AB elő-
adók mnlt vasárnap a gyergyól községeket láto-
gatták meg. Ezen a vasárnap Gvergyócsomafalva. 
Gyergyóujfalu,  Ssentdomokoa. Sienttamás, J nő-
falva,  Karcfalva,  Dánfalva,  Madaras, Rákos, G8-
roctfalva,  Madéfalva  éB Calcsó köaségeket kere-
Blk fel. 

— Csökkent a pótadó Csíkban. Nem 
rég érkesett hasa a fővárosból  Dr. Ábrahám 
Jóasef  alispán, ahol a kőaaégl költségvetéseket 
vlsBgálták felül.  Cslkvármegye etső tlaatvlsnlője 
örömmel állapította meg, hogy a belflgyminiss-
terium Illetékes veaetől a lehető legnagyobb jó-
Indalattal vizsgálták a Csíki kösaégek helyzetét. 
Ahol ca»k tndtak mindenütt segítettek. E«nek 
tulajdonítható, hogy a tavalyi, aok helyen 250 
sőt magesabb százalékot ÍB elérő községi pottdf 
ku'cs lényegesen csökkent. Eaen a téren ód» 
Jatu't n helyzet, hogy a legmagasabb pótadó-
kulcs 170 Bsáaalék a vármegyében, a belügyi 
kormányáét világosan látja, hogy nagy mulaBr-
tásókat kell pótolni a Székelyföldön.  tudja, hogv 
a közigazgatásnak mindenhol megfelelő,  korszerű 
otthont kell teremteni. Ennek a felismerésnek 
köszönhető, hogv azokat a falvakat,  amelyek kor-
saerü községházak építését terveaték — nagy 
ösBaegekkel támogatják. KorB tavasszal lerdtle-
tas munka indul tehát B megkeadett épületek 
befejezése  és az ujak minél előbbi tetőaláhoaáaa 
érdekében. 

— Köaaönetnyilvánltáaok. Mindazoknak, 
akik Bieretett férjem,  édesapán*, Illetve drága 
testvérünk id. Pálosy G t a nyug Igazgató-tanltt 
elhunyta alkalmával asemélyea réazvétnyilváni 
tásukkal, vagy bármily más módon mély fájdal-
munkban osztoztak éa aat enyhíteni Igyekeztek, 
e'u*on mondunt hálás köszönetet. Caiktaploca, 
1944. február  hó. A gyászoló cBalád. 

— Mlndaaoknak, kik felejthetetlen  halottunk 
Neumen Jenő elhunyta alkalmából réssvétüket 
nyilvánították, eauton mondunk bösaönetet. 

A gyássoló család. 
— Öngyilkosság. Tankó Emil csikaaent-

klrályl gaadtságl cseléd sslven lőtte magát. 

— Ujabb sortéBaeallitmanyt kap a 
vároB. CaUsaareda vároz vezetőcége, amint aat 
megírtuk 450 darab dlaanó szállítására aaeraő-
dést kötött. Ebből csak nem régiben érkezett 
meg 60 darab. Most rövidesen leBaállltáarj kerül 
ujabb 150 dtrab sertés, amelynek aaonban ca*k 
a busát osztják azét, mlg a aairt kiolvasztják és 
fejadagok  biztosítására tárolják. A kereskedők-
nél 3700 kiló rlBB éa 11 eaer kiló bab és borsó 
áll rendelkezésre, amelynek szétosztását rövide-
sen megkezdik. 

— Hivatalok  én községi  elöljáróságok 
figyelmébe!  Kiselejtezett,  elhasznált  könyv-
táblát  véstünk  Vákár,  Csíkszereda 

— Bosaüntetett cigaretta és dohány-
féleségek.  A dobányjövadéki igaagatóBág további 
intézkedésig a következő clgi>rettB és dohány-
féleaégek  gyártását ssüntette be: Pharao, Coro-
nar, Kleomtra, Coronltáp. Ghiubek, 8<«mbul, 
Khedive, Vitéz cigarettákat, valamint a Sultan-
fior,  K'váló finom  török, Legfinomabb  török, Fi-
nom Kir, Legfinomabb  hercegovinál, Finom pur-
alcsén én Finom török 100 gr. ós a Pnrzicsán 
Klrlkova, Finom török 25 gr. dohányokat. 

— A vendéglölparosok képesítésének 
megazeraése. A vendégiőiparoaok képesítésének 
megszerzése érdekében a Fttrdők S aövetségének 
közbenjárására lényeges megkönnyítéseket tettek. 
Eszerint azok a vendéglátó Iparosok, akik ip »ru-
kat a megszállás Ideién és a vlBBBscaatoláskor, 
legkésőbb 1940 Bzept. 30-án hatósági engedély 
alapján gyakorolták, ern^k alapján fel  vannak 
mentve a képesítés lgaaolásának feltételei  alól 
és ujabb engedélyüket képesítés kimutatása nél-
kül fogják  elbírálni. 

— Munkaadók  figyelmébe!  Törzskönyv 
a bérfizetésekről  nélkülözhetetlen  az ózemeJr-
nél. Kapható  Vákirnil,  Csíkszereda. 

Kész nöi ruhák raktáron; 
•alamint raktáron lévő anyag-
ból m e g r e n d e l é s r e is 

nöi kabátok, kosztümök és ruhák 
s z a b o t t á ron kaphatók: 
D Á V I D A N D O B I Í É , 
nj taztU fcldolgoió  fialetóben 

Csíkszereda, Tompa u. 2. sz. (Tisztviselőtelep) 

— A Fürdők Szövetségének tanulmány 
Utjai A KVeimagvarorseágl és Erdáh részi F T-
dő» S'öveia4ge a követkerő tanulmánv* ot«kai 
rsndezl. A M>gas Tátrára 1944 4p'M. 17-20-'g. 
Jelentkezési batáridő márclos 31 És«»tm«gyar-
országl üdülőhelyeire. 1944 má u- 7—13 lg. — 
Jtlentkrzéal határidő <prils30 Budapestre, e 
Mátrábe, Badspestrs és a Btlatonhot május 17 
tői 22-lg. Jalentkeaésl hatá'ldő máua 10 J-tient-
kezoi kizárólag írásban a Keletmagysrorsságl 
ErdélyrésBÍ Fürdők Saövetaége Irodájában Maros 
sáBárhelyt. 

— Baivbénuláa. Eró»a Sándor 58 éves 
dltról földmlves  a falu  határában fB'zeesett  éB 
rOvid ssenvfd^s  után szlvbéou'á»hnn meghalt. 

— Árdrágltaa miatt lin hónapi börtön. 
Szabó Sándor gyergyósaárhegyi vállalkozó árdrá-
gítás miatt került a bíróság elé. A aab vékáját 
80 Pengős áron hozta forgn'omba.  A töiványasék 
10 hónapi börtönre és 1500 Pengő pénzbünte-
tésre ítélte. 

— Újszerű növények elmen most meg-
jelent érdekeB tartalmú könyv a legfontosabb 
agrárproblémának, a takarmány többtermeléBnek 
kérdésével foglalkosó  3 tanulmányt tartalmaz: 
„A takBrmánymályva és termesztése" címen dr 
Berrsenyl Janoaits László m. kir. klBÓrletügyl 
fáadjunktus,  iz-n nagyjelentőségű takarmány-
növény termeBatését irji meg minden gazda szá-
mára érthető alapossággal. .Gyapottermeléb" el-
men Nagylaki Károly oki. kertész tanulmánya 
Ismerteti e rendkívüli fontosságú  és nemcsak a 
hadi , de a békegazdálkodáshan is csaknem pó-
tolhatatlan növénynek a termesstéBét éB a ter-
mesz'.ézre vonatkozó kísérleteket. .Confrey  évelő 
sertéstakarmány" cimen Kazár I-n re ismerteti 
eat BB állatok által kedvelt igénytelen és minden 
talajon termerzthető takarmányt. A takarmány-
hiányon Beglteni nemcsak minden gazda és gaz-
daság érdeke, de honvédelmi érdek is. A könyv 
ára P. 4 80. Kapható mlad^n könyvkereskedésben 
és PsulovitB Imre könyvnyomdájában, Budapest, 
VII., Nyár-u. 6. 

— Halálozás. Stengel Károlvné aaüi. Reitl 
Juliánná 52 óveB korában folyó  hó 4-én meghalt 
Gyergyószentmík'óso-'. Elhunytban S engel Káró y 
a gyergyóaa;ntmlkló?l Ipartestület népszerű e.nOke 
feleségét  gyászolja. 

— Pályázati feltételek  a munkáajutal-
mak elnyeréaéhea. A m. kir. Iparügyi miulBsier 
ur közllte a kereskedelmi és iparkamaránkkal, 
bogy a kerü'etükh'ie tar ozó Ip rűzemekben hoaa-
BBitbb idő óta megsaakltáB nélkül alkaimaaásban 
álló, vagy alkelm»zéBban állott és minden tekin-
tetben érdemes Mősebb ipari munkások résaére 
az 1944. évben 22 egyenként 120 Pengőz Jutal-
mat ea elismerő ot levelet szándékozik adomá-
-yozr l. A k-m ara a maga részéről pzuton IB fel-
hívja a mutbatdók fiíyelmét  arra, hogy a fenti 
főtételeknek  megfelelő  alkalmazottaikat fljyel-
mszteBsék a pá'yáz^t! kérelem mielőbbi benvuj-
ására annál is inkább, mive' ez Iparügyi mlnisa-

t r ur javaslatunk elő" rj-sztésének határidejét 
1944. évi március hó 31 ik nspjában állapította 
nes B Igy CHik azok a pá'yázók jöhetnek tekin-
<«tbe, afclk  pályázati kérelmüket ezen Időpont 
előtt legalább *gv hittel benyújtották kemaránthoz 

T a u i i l A l e á n y (komoly, muaka 
szerető) f i z e t é s s e l  felvétetik 
a Vákár Dyomdába, Csíkszeredán. 

E l a d ó : 1 darab gyapiu'épő, 1 darab 
gyapjufésOlő,  1 darab nzálosináló 
(előfonó),  4 darab egyenként 60 
orsós k£zifonóg4p  és 2 darab 
kézisaövöszék. Fenti gépek üaem-
ben is rangtekinthntők. 

BARTOS BOLDIZSÁRNÁL, KÉZDIVÁSÉRHELY. 

Nyomatott öav, Vákár Lajoaaé könyvnyomdájában, Csíkszereda. 




