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Megjelenik minden vasárnál». 

Nyílttéri közlemények dija «oronklut I Pengő. 
Kéziratokat nem adank viasza. 

Hirdetési dijakat a legolonóhüan számítjuk. 
Kiadóhivatal Csíkszereda, Apall Mlliály-ntca 15. sz. 

KalelŐB aaerkeaatő : 
vitéz Készegh Gyöaő 

Kossuth 
Bz év március hó 20-án ötven eszten-

deje, hogy Kossuth Lajos, a magyar szabad 
ságharc legendás apostola meghalt turini 
száműzetésében. 

Az ország méltóképpen készülődik a 
szabadságharc tragikus hősének emléke-
zésére. A turini remete halálának évfordu-
lója ujabb alkalom a nemzet számára, hogy 
a jelen idők súlyos válságában felhasználja 
annak tanu>ságait. 

A magyar szabadságharc márciusának 
hangulatában vagyunk. Csak most hangzott 
el a „Talpra magyar"-nak minden lelket 
felrázó  imádsága. BrezzQk, hogy egyformán 
él bennttnk a dicsőséges múltnak varázsa. 
Egyek vagyunk történelmünk ezen forduló 
jának értékelésében és megbecsülésében. 

Ennek igy ÍB kell lenni». Hiszen ezt 
a multat lehet boncolni. A'történelem kuta-
tónak jogában lehet egy század távlatából 
ítéletet mondani a dolgok felett.  A szabad-
ságharc irányítóinak aaerepét bírálhatjuk a 
végső eredmények páholyából. Szembe 
állithatjuk az aggodalmaskodó Széchenyit 
a Koasuth lobogásával. Da ennek a töme-
gek aaámára nem aok értelme van. Csak 
megbolygatjuk a hitükben és éket verünk 
ezzel ia magunk közé. 

Kosauth emléke minden magyar lelké-
ben egyet jelent a szabadságunknak éB 
függetlenségünknek  szent akarásával. Mi-
nek megzavarni a kossuthi életműnek ezt 
a belénk égetett lényegét. Értelem nélkül 
való. Nem azok az idők járnak felettünk, 
hogy ma eat megengedhetnénk magunknak. 
Ehelyett sokkal okosabban cselekszünk, ha 
megbarátkozunk Kossu'hnak azzal a taní-
tásával, amely a szabadságról azt hirdette, 
hogy azt ingyen nem adják. Kossuth ezt 
igy fogalmazta  meg: 

„A kérdéa ez: akar-e a nemzet szabad 
lenni? Tudván, hogy a szabadság nagy 
kincse nem adatik ajándékul, azért har-
colni kell." 

Egyszóval ne osszuk ma a semmit, 
hanem fogozkodjunk  meg a történelem nagy 
magyar alakjainak példájában. Különösen 
itt van a világtörténelemnek legszörnyűbb 
mérkőzése. Hallja meg minden magyar, 
hogy ebben mi aem kapjuk a szabadság 
nagy kincsét ajándékul, aaért meg kell 
harcolnunk a magunk harcát. Lehet, hogy 
erre a legközelebb sor kerül. Ne álltaasuk 
magunkat. Számoljunk le aazal, hogy a 
történelem ettől a nemzedéktől rendkívüli 
teljesítményeket vár éppen a szabadságunk 
bistoBitáaával kapcsolatosan. 

Mikor áldozhatnánk tehát Kossuth 
emlékénél öntudatosabban, ha nem éppen 
ma, amikor függetlenségünkért  éa azabad-
ságunkért minden pillanatban legalább azaal 
a tüazel kell kiáltanunk, mint amilyennel a 
nemzet elindult Koaauth szavára. Igen ki 

kell álljunk, mert Kossuth szavait idézve 
...„amely nemzet ezer éven át annyi vihart 
kiállott, annak hazája aem maradhat arra 
a nyomorúságra kárhoztatva, hogy öncélú 
ságából kivetkőztetve idegen érdekek ten 
gelye körül forgattaasék" 

Magyarok! Ne vesaekedjünk, értsük 
meg a nagyidők nagy kötelességeit. 

Örök a magyar. Kállay M'klo* raini-'zterelnök hivat nlbalépé-
pének m á s o d i k évfordulóján,  március 10 én 
nyo'cvanoldal füzet  hagyta el a Sijtót. I1éze-
tek-ii tartalmaz a miniszterelnök beszédeiből, 
ujságc'kkeiból. Ket év nlstt különböző alkalmak-
kal, különböző helyeken, különböző összetételű 
hallgatóság előtt történt m>>gnyi'atltozáFok egy-
egy mondatát olvassuk ebből a füzetből  A ve-
zérlő zondo'at mégis mindig változatlanul ugyanaz. 
Pedig a lega óhbi két esztendő alatt nagyot for-
dult az idő kereke, megváltozott az egész világ-
politika helyzete. Kállay Miklós azonban változat-
lanul. következetesen ugyanazokat az igazságokat 
hirdeti, ugyanazt a nemz-ti ideált szolgálja. 

H'rdeti a miniszterelnök, hogy ha kitartunk 
aton az uton, amelyen eddig mentánk, tovább 
baladunk, ha a nemzet önmagába vetett bizalma 
nem vénz el, akkor meg is maradunk. Hirdeti, 
hogy békét is jelent a magyar orientáció. Békét 
ÓB megértést a dunavólgyi szomszédainkkal, hogy 
a Rirpátok m denc^jének minden népe mcgta'álja 
nyugalmát megélhetését és békéa fejlődését.  Soha 
meg nem szűnik lümg&ulyozni a nemzeti egysé-
get, a különhö ő néprétegek közötti teljpa össz-
hangot, mert — igy mondja „meggyőződéssel 
hiszem, hoz.) minden magyar munkást kivétel 
nélkül a munkásság nemzeti táborába lehet hozni 
ÓR tömöríteni. Nem tudom elhinni, hogy a ma-
gyar munkásság máB legyen gondolkozásában, 
mint én vagyok, hogy gyermekének ne ugyuna un 
jövőt akarja, mint én az én gyermekemnek". 

Meţmondjn r átran, hogy „h szxbad, függat 
len Magyarország tölti csak be hivatását ÓD> füg-
getlenségének "lveaztóse Európa vesztesége iá.' 
Mondja azt is, hogy mi a döntú tényezője Euró-
pában vtiló részvételünknek: „az hogy soha má-
Bok nem voltunk é.s mások lenni nem ia akarunk, 
mint magyarok." 

— A legfőbb  parancs az — olvassuk az 
idézetek között, hogy hü^k maradjunk önma-
gunkhoz, magyarságunkhoz, törhetetlen kereszténv 
hitünkhöz. Csak önmagunkhoz liüen lehetünk hűek 
mások iránt, csak magyarul leh*tür>k hűek. 

Majd azt mondja a rádióban, hogy mi a 
magunk életét akarjuk ÓB fogjuk  élni: — meg 
nem alázkodni senkinek és meg nem alázni Benkit. 

Ki ne tudná ezeken a mozaikszerűen össze-
rakott mondatokban a gondolatoknak legteljesebb 
é.s leggondosabban összekovácsolt láncolatát ész-
lelni? Mindenkinek meg kell értenie, hogy Kállay 
Miklós az örök nemzetet szolgálja. A jövőt mert 
az ezerévps mult nem elég, az emberek ma jö-
vőben gondolkotnak. Be kell tehát bizonyitani, 
bogy reánk politikailag, katonailag, kulturális és 
gazdasági szempontból a jövőben is szüksége van 
Európának. 

Kzek Kállay Miklós magyar politikájának 
vezérlő «gondolatai, az ebben rejlő igazaág erejét 
kell ma minden magyarnak belső egységgel, váll-
vetett munkával acélozni. Ezt a nemzetet két 
eaztendő óta vezeti Kállay Miklós és hogy helyea 
uton vezeti, azt vakmerőség volna tagadni a leg-
elogultabb szélsőséges politikának ÍB. Vezet és 
egységet kiván tőlük... A nemzeti közvélemény-
nek visszhangot teli adnia, mert mindenkinek 
meggyőzédésael kell hinnie, hogy ma a nemzet 

vezetése éa a nemzet akarata egy és ugyanazon 
nagy ideálok jegyében nyilvánul meg. A vezetők 
megteszik kötele-ségüket, egyenes uton haladnak, 
változatlan hitvallást hirdetnek. A közvélemény 
kötelessége, hogy egységes táborba tömörülve 
kövesse őket. Mert az az egyenes ut, amelyen 
ók vetetnek, az egyetlen helyes és igaz magyar 
ut. Ezen érkezluiiünk cl abba a jobb jövendőbe, 
«melyért mindnyájunknak dolgozni kell, amelyért 
semmiféle  áldozathozatal nem sok. Mert csak en-
nek Mz egyenes útnak a végén mondhatjuk el 
büszkén és boldogan, hogy örök a magyar 1 

K á l l a y M i k l ó s : Végkifejlődésben  az a 
nemzet nyeri meg a hábo-

rút, amely a legnagyobb  erőt,  a legna-
gyobb konszolidációt  ét a legnagyobb 
biztonságot mutatja, amely kezében tudja 
tartani  és meg tudja  tartani  a saját népe 
feletti  uralmát 

Csikvármegye törvényhatósága 
Kossuth emlékének áldozott. 

Csikvármegye tő vénj hatósága március 11-én 
Ábrahám József  dr. alispán elnökletével rend-
kívüli közgyűlést tartott. 

Napirend előtt Csípik Lajos dr. kanonok 
Kossuth Lijosról emlékezett meg. 

— Március 20 án lesz 60 éve, hogy meg-
szűnt dobogni a legtüzesebb magyar sziv. Végetért 
a 45 évea küzdelmes száműzetés, amely annyi 
dicsőséget szerzett a magyar névnek, de amely 
annyi keserűséget o ozott a számkivetettség hő-
sének. A magyar nemzet lelkét még egyszer meg-
rázta Kossuth L ijoB neve, amikor halottként lépte 
át a magyar határt s olyan diadalmasan vonult 
be az ország fővárosába  amely az élők közül íb 
igen keveseknek jutott osztályrészül. A Kossuth 
név ragyogása azóta sem halványult el. 

— Nem lehetünk barátja annak a történet-
Írásnak — fo'y  tatja Csipak dr. országgyűlési kép-
viselő —, amely nemzeti nagyjaink bíráló össze-
hason;i;ásában eli ki magát. Miért van saükBég 
annak vitatására, hogy a XIX. század nagyjai 
közül kinek köszönhetünk többet?! Széchenyit, 
Kossuthot, vagy Deákot tartsuk e legkiválóbb 
nemzeti nagyságunknak? Mindhárman elvógeaték 
a maguk feladatát  s együttes, küzdelmes munká-
jukból született meg az uj Magyarország. Hirom 
évvel ezelőtt ünnepeltük Széchenyi születésének 
150 éves évfordu  óját. Ma Kossuth Lajosról em-
lékezünk H ki kell jelentenünk, hogy ő a magyar 
vérmérséklet egyik legnagyobb kifejezője. 

Ninei Európának népe — mondja emel-
kedett hangon a Síónok , amely annyira sze-
retné a szabadságot és a függetlenséget,  mint a 
magyar. Nincs nép, amely ezért a szabadságért 
annyit küzdött, harcolt volna, mint ez a nép. Ta-
lán azért ragaszkodunk szabadságunkhoz és füg-
getlenségünkhöz, mert küzdöttünk, harcoltunk, 
szenvedtünk érte. Koasuth LijoB küzdelmének 
értelmét, életének tragikumát ez a szabadság-
szeretet, a függetlenség  utáni törekvóB magya-
rázza meg. 

A továbbiak során Csipak dr. vázolta KosBUth 
politikai elindulását, orBzággyüléBi küzdelmeit s 
hároméves bebörtönzésót. A nagy álamférfi  min-
den akadályon keresztül igyekszik célja, a magyar 
függetlenség  felé  Hogy tud beszélni a szabad-
ságról és függetlenségről  KosButh, amikor elkö-
vetketnek az 1848-iki döntő események s milyen 
erőkifejtésre  kepes, amikor ennek megmentésére 
egyedül a szónoklat erejével a semmiből magyar 
hadsereget teremt. Ne c odálkozzunk, ha Ilyen 
egyéniségnek nem lehetett helye a kiegyezéses 
Magyarországon s caak holtan léphette át a ma-
gyar határt. 
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Megállapítja a kanonok, bogy Kossuth tevé-
kenységének egyik pillére a vármegyei önkor 
mányaat volt. A vármegyékben látta as ósi ma-
gyar alkotmány legnagyobb erőaaégét, melyen ae 
önkény minden Intézkedése megtört. 

— A rendi Magyarország megszűnése a 
jobbágyság felszabadítása  — folytatja  CBipak dr. 
— tagadhatatlanul Kossuth nevéhea fűződik.  Érez-
zük azonban, hogy eaen a vonalon még sok a 
tennivalónk. A magyar nép még mindig nem ur 
a saját földjén.  Nincs mit tagadnunk: a magyar 
tömegek még nem jutottak az őket megillető jo-
goknak és anyagi javaknak birtokába. Kossuth 
nemesi Magyarorsaága vérontás és nagyobb meg-
ráakódtatás nélkül hozza meg a maga áldozatát. 
Koasuth emléke adja meg a mai nemtedéknek ia 
azt a lelkületet, hogy a magyar nép végre eljus-
son a verejtékével és vérével öntözött szent ma-
gyar földnek  B ezzel együtt emberi jogainak tel-
jes birtokába. A XIX. század magyarját a határ-
talan nemeslelküség jellemezte. Bz jellemezte 
Kossuthot is. Kossuth és társai egyforma  mér-
tékkel mértek H nemcsak a magyar jobbágyot 
süabaditutták fel  H tették földjének  azabnd hir-
tukosává, de ugyanezt tették a tót, a szerb, az 
uláh jobbággyal is, akkor amikor tuég sukáig, 
félszázadnál  hosszabb ideig sínylődött jobbagyi 
sorban a moldovai én havasalföldi  oláliság. Tud 
juk mi volt ezért a hála. Éppen ezeket a t'elBza-
badltottakat izgatták, vezették ellenünk a nem-
zetünknek az önvédelem fegyvereihez  kellett 
nyúlnia. 

A szónok indítványára Csik vármegye tör-
vényhatósága egyperces néma 1'elállásBal áldozott 
Kossuth Lajos emlékének 

Kfcllay  M i k l ó s • 

A belső rendért és nyugalomért 
mindenki felelős... 

Összetartozunk. 
pokakuetztorl éa oalkizcntimrel Hzékaly Hyörgy. 

Az emberi szervezet tartó oszlopa a gerinc. 
A hid a pilléreken nyugBzik. A hatalmas római 
birodalom 3 kis törzsből alakult, s e három törzs 
leszármazottjai képezték az Impérium igazi tá-
maszát. Nemetország vezető egyéniségei, főirá-
nyitói a poroszok közül, Spanyolországé tftbbnyire 
a kasztillaiakból került ki. Azért, mert az emlí-
tett néptörzsek képviselték a legsajátosabb Kómát, 
Németbirodalmat vagy Spanyolországot. 

a hasonlatok után hazai témára térek. Hely-
telenül tanítják éa hangoztatják az 1000 éves 
Magyarországot. Kifelejtik  vagy mellőzik az 1500 
éves folytonosságot.  Mert a nagy Attila halála éB 
Árpád bejövetele között nem szakadt meg a 
„turáni" folytonosság.  A nagy hun hódító biro-
dalma ugyan felbomlott,  de a szétszakadt rész-
elemeknek csak kis réBze tűnt el vagy szivodott 
fel  más népekbe a alig egy századforduló  alatt 
az Avar birodalom virágzásában támadt fel.  S az 
Avar birodalom letűnése után is megmaradt az 
.avarság". 8 pár évtized múlva már fogadhatták 
dicső rokonaikat, Árpád bejövő magyarjait. Ettől 
kezdve a hun és magyar Bors szorosan összefor-
rott. Azonban az itt talált rokonnépek a keleti 
vért jobban megőrizték s igy a tradíciókat és 
sajátosaágokat is. Az „avarság- szó alatt a hunok 
megmaradt népelemeit értem igy elsősorban a 
székelyeket, a göcsejieket — akiket méltán nyu 
gati Biékelyeknek is lehelne nevezni —, az őr-
ségieket (Vasm. Szentgotthárdi járás), szepesi 
székelyeket (akik sajnos 'eolvadtak), a tulajdon-
képpeni avarokat, akik a Sopron és moBonvIdékl 
továbbá egyes duna-tisza közi magyarság ősei és 
végül a keleti Uzokat, akik főleg  Bihar és Csik 
megye közötti részeken éltek. Ezek közül nevü-
ket CBak mi székelyek őriztük meg. A magyarok 
bejövetele után csatlakozott kunok is Bókban em-
lékeztetnek ránk székelyekre. Fejtegetésemből 
azt akarom kihozni, higy a magyarok előtt itt 
talált rokonnépek (székelyek, avarok stb.) s a 
csatlakozott BB ntéu türk hun fajú  néptöredékek a 
kabarok, usok, besenyők, kunok, jászok, matyók, 
ozmánok és kipcBaki tatárok (a kalotaazegiek ősei) 
leszármazói alkotják a mindenkori Magyarorsaág 
legértékesebb elemelt. Ezek a néptöredékek nem 
asszimiláltak. Ellenkezőleg az Arpád-féle  magyar-
ság keveredett el nagymértékben. A nyugati ma-
gyarok mindig hajlamosabbak voltak idegen esz-
mék majmolására. Ott van pl. a nyugati Dunántul. 
Népviselet alig, pusatlt aa egyke, hódit a polgária-
sodén. A Göcsej, ahol még meg van a kellő nép 
szaporulat IB már megfertőaődött  s a népviseletet 
mind Inkább kiazorltja az ócska városi bolml. De 

meg kell nézni a keletebbre élő matyókat, palo-
cokat (íabad-besaenyő utódok), kalotaszegieket s 
minket székelyeket, hogy mennyire őrizzük az 
ősi turáni hagyományokat. S egy nemzatnek az 
a része a legértékesebb amely legjobban őrködik 
a tradíciók felett.  Ez pedig az említett néhány 
néptöredék. Minden hivalkodás nélkül elmond-
hatjuk, hogy a magyarság tanítómesterei kell, 
hogy legyünk. Mi vagyunk a .magyar magyarok." 
Aaért szekelyek, kalotaszegiek, kunok, jászok, 
palócok, matyók, göcsejiek, őrségiek (eddig csak 
ók nyugatiasodtak egyedül) ÓB ormánságiak fog-
junk össze, hogy mentsük meg a nem38 magyar 
nemzetet az elnemzetleneBbdéBtől, a turáni haza 
elfelejtésétől,  a nemzett hagyományok félredobá-
sától. Tudom, hogy számod magyar vidék ia crú-
atm őrzi a hagyományokat, de nagyobb egységen 
Bzámunk miatt (pl. székelyek 1/2 millió) mi va-
gyunk elsősorban hivatottak. A magyarok Istene 
Begitse BZ ősi tüzet. 

CúkváiüHe alispánjának február  havi jelentése. 
üslkvármegye köalg. bizottságának 1944 évi 

márcluB hó 13-an megtartott Uleseben Dr. Ábra-
hám Jóasef  alispán a következő jelentésben Ismer-
tette a vármegye helyaetét: 

Aa elmúlt időszakban a vármegye területén 
hatóság ÓB hatósági közegek elleni erőszak 1, 
hatóságok és hatósági közegek elleni Izgatás 1, 
valláB és annak Baabad gyakorlata elleni bűncse-
lekmény 1, hamia tannsaa és hamiseskü 5, sze-
mérem elleni büncBelekmény 1, rágalmazás és 
becsületsértés 116, emberélete elleni bűncselek-
mény 5, testisertes 77, közegézBég elleni bttn-
caelekmsny 1, levéltitok megsertéBe 1, magánlak-
megsértese magánszemély által 25, lopáH 74, rab-
láa és zsarolaB 3, sikkasztás, aartöreB ÓB hűtlen 
keaeléa 26, jogtalan elsajátítás 8, orgazdaság és 
bünpárto.aa 21, csalás 26, okirat hamisítás 8, máB 
vagyonának megrongálás» 23, gyújtogatás, tttz-
okosáa 10, egyeb törvénybe ütköző büncielekme-
njek 132, kir. járásbirósag httiáakcrebe utalt elja 
rások 37, kosig, hatóság hatáskörebe utalt kihá-
gások pedig 639 esetben fordultak  elő 

A vármegye területén a közbiztonság aa 
elmúlt időszakban kieléglió volt. Különösen rendőr-
hatósági intézkedés megtetelére saükaég nem mu-
tatkozott. 

A vármegye tisztviselői karábun történt vál-
tozások aorán megemlíti a jelentés, hogy Bilogb 
Márton GyergyóbodoB község jegyzőjét a gyergyó-
ssentmlklósl JSMB főizoIgBblrája  közokirat bami-
aitáa éa hivatali sikkaBaiáa bűntettének gyanúja 
miatt ftbruár  hó 19-én állásából felfüggesztene  a 
ellene egyidejűleg» fegyelmi  eljárást elratdalle. 
A h 'lyeileaitesaol fe.ftlggesstés  tartamára Várté-
réz litván gyergyovárhegyi jegyzőt bizta meg 

A varmegye területén aa erdő ós ipari mun-
kások helyzete kielégítő. Nagy fot  u munkáBhiány 
tapasstalható. 

AB ip.-ri én keresk<delmi tevékenység a 
rendeltetésre álló anyagra figyelemmel  korlátozott-
nak volna nevezhető, ennek ellenére ugy az ipar, 
mint a kereskedelemben tevékenykedő Iparosok 
és kereskedők életulnvonala az átlagnál jóval 
magasabb. 

A nagy hófúvások  miatt a közlekedés a 
SiépvlB—gylmeBbükkl u'szakaaion 7 népig telje-
sen szünetelt. Az utBt a m. kir. államepltéBZ9il 
hivatal által kirendelt hómarógép tette ismét 
járhatóvá. 

Szőke Mihály közigazgatási bizottsági tag-
nak az elmúlt ülésen előterjesztett kérésére a 
vármegyei bor, aör és sseaz fogyasztásra  vonat-
kozó adatokat beszereztem. A vármegyn területén 
1948 évb-n 1180.436 lüer »or. 1225 552 liter 
sör, 248 452 liter sseBs éa 99.252 liter palinka 
fogyasztatott. 

A vármegye közellátásával kapcsolatban 
jelentem, bogy a Mázt, cukor és petróleum ellátás 
kifogástalan,  a zair éa hua ellátás terén úgyszin-
tén a lábbeli ellátásnál a nehézségek változatla-
nul fennállanak.  A törvéayhatóaág részére klndott 
sertésvágási utalványok helyett, amennyiben ások 
nem hasanáltattak fel  a m. klr. köBeilátáeügyi 
miniszter ur sertésenként 25 kgr. margsrlnt ÓB 
25 kgr. ssartéBasIrt bocsájt a vármegye ellátat-
lanjainak rendelkeaésére. 

A marha éa borjuvágáal utalványok BB el-
múlt évi keretében viszonyítva csökkenlek a eaért 
a húsellátás terén nehéaségek mutatkoznak. A 
keret felemelése  iránt a m. kir. közellátási ml-
olaater urhoa fal  terjesztéssel éltem, ahonnan a 
válass még ealdelg nem jött meg. A vágómarha 
Igénybevétellel kapcsolatban kisebb paaaseok 

vannak. A nagy takarmáayhlány miatt sok az 
önkéntes felajánlás,  a felajánlott  vágómarhák 
asonban 260 kllógramos súlyhatárt alig érik el. 

A saéna bessolgáltatásl kőteleaettaégnek a 
gazdák vonakodáaa miatt kevesen teltek eleget 
a eaért a főszolgabirák  kénytelenek voltak cBen 
dőrl karhatalmat Igénybe venni, amelynek hatása 
alatt a széna besaólgáitatás tempója meggyónni! 
B BB eredmény most-már kielégítőnek mondható. 

Tflalfaellátás  terén a helyzet váltOBallanul 
súlyos. 

J»lentem végül, bogy Gyergyóasentmlklóa m. 
város 100 és Csíkszereda m. város 40 hiaott ser-
tést kepott s kilátás van arra, hogy Csíkszereda 
m. vároB rövidesen ujabb 150 drb hisott sertést 
fog  kapni. Csíkszereda m. város hus éB aslrellá 
tásának blatoaitására a C°ntrál besaeraó Szövet-
kezet budapesti céggel 513 darab hlzottsertés 
szállítására SBeraődéBt kötött. 

Ktulán Gedal JózBef  dr. tiszti főorvos  Jelenti, 
hogy R vármegye közegészségügyi helyzete kielé 
gitő. Vitéz Nyerges (i u'a pénaOgyigKzgató Ismer 
titéne -ííflriot  a bevételek, emelkedőben vannak 
Vitéz Btkó Üibor raüiaakl laoácsoB a vármegyei 
munkálatokkal kapcsolatosan jelenti, hogy ások 
késedelmet szenvednek a takarmáuyblány miatt 

A közigazgatást bizotlBág foglalkozik  a szár 
begyl lenfeldolgozó  közismert ügyével. As érdély 
részi kirendeltség leiratát terjeBatették elő, amely 
megállapítja, hogy a zsárbegyi lenfeldolgoaó  Bzak-
sserüen végzi hivatását és a kifogások  megfelelő 
ssaktudás hiányában bangsottsk el. Ábrahám Jó-
asef  dr. ali°pán a kérdéshez azonnal hozzá füz', 
hogy a vizsgálat míg folyamatban  van a ezért a 
lairttot nem lehet tudomásul venni. — Majd Gál 
Endre dr. felBaólalásában  határozottan fentartja 
Bat a már december és február  hónapokban telt 
megállapítását, hogv igenis a saârhegţl lenter-
meles körüli megállapításaival a vármegye olyan 
fontos  lentrrmelését látja vesaélyeztetve. Lehetet-
lennek tartja, hogy egy métermázsa lenért 16 
pengőket utalványozzanak ekkor, amikor a kiren-
deltség mególlepitása »»eiint ls legslább 20 P.-t 
kellett volna fizetni.  Hangoztatja, hogy nem a 
legnagyobb gondosságra vall az a körülmény sem. 
hogy a beszo'gá'tatott len két év óta feldolgozat-
lanul hever B raktárban, egyik réssét pedig boglyák-
ban veri még ma is az eső. 

Csipak Lajos dr. felkivta  a figyelmet  arra, 
hogy a közalkalmazottak bánjanak megértéssel a 
kisemberek napi problémáival, mert a lelkek 
egyensúlyban tartásának ez egyik legfontosabb 
követelménye. 

Csik és Gyergyó Budapesten. 
Nigyaikerü kiállítás zajlott le a nspokbrn 

Budapesten, a Kossuth Lajos utcai „Műterem" 
kiállító helyiségeiben. Hatvani-Perlusz Gyula feztó 
művész, aki állandóan a Székelyföldet  Járja, „Er-
délyi havasok* cimen tartolt kiállítást, amely* n 
nagyszámban jelentek meg a fővárosban  élő er-
délylek ls. 

A kiállítást Erdély nagy fii,  nagybacon 
Nagy Vilmos nyug. honv. miniszter, vesérearedea 
nyitotta meg. 

Nigy Vilmoa vezérezredes megtekintette a 
gyergyól és cslkl képeket éa társaságának rérz 
telesen beszámolt a saékely vidékkel kapcsolatos, 
régebbi személyes élményeiről. 

Vákár P. Arthur v. miniszteri biztos, kor-
mányfő  tanácsos, a Székelyföld  kiváló ismerője 
állott ezután N«gy Vilmos és az ünneplő közön-
ség e'é *§ navyhatásu besaédben kérte fel  nagy-
baconl Ntgy Vilmost a kiállítás megnyitására. 

Vit4z nagvbaconl Ntgy Vilmos, Vákár v. 
miniszteri biztos üdvözlő saavaira a következők 
ben válaszolt: 

Amikor művészbarátom felkért  arra, bog) 
nylBsam meg kiállítását, BB első pillanatban meg-
hökkentem. Meglepett ez a megtiszteltetés, bi 
szén én ugy érzem, hogy tu'ajdonképen kikerül-
tem már aa élet síjéből és forgatagából  éa ott-
honi magányomat aaeretem. 

Ea a kiállítás egyik Igen hatáaoa esaköae 
annak, hogv megmutassa a főváros  köaönségének 
aaokat a tájakat, amelyek 22 éven át el voltak 
Bzakltva tőlünk. 

Esek a felejthetetlen  vidékek résaben visz 
BBatértek. Itt Önök köaött igen sok olyan embert 
látok, akik a Ssókelyföldról  valók; de ások, akik 
még nem láthatták est a csodálatos havas vidé-
ket, csak hírből Ismerik, most megtekinthetik a 
ml drága Székelyföldünket,  a ml magyar Sat-
bérlánkat. 
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Bnk a paaatellek talán felkeltik  aa érdek-
lödéit Ölökben, akik még aem járlak a aaókely 
begyek köaött éa a caikoraaági fenyvesekben. 

Igen, llyea azép Brdély éa hűséges a aóp, 
«mely a eaékely begyek között él. Siha egy gon-
dolattal aem aaakadt el tőlünk a 22 év alatt. 

Baek a hegyek aat mondják: itt vagyunk, 
vámnk Benneteket I 

Köaaönöm Hatvanl-Per.'u'z müvén urnák, 
akt módot adott rá, hogy eaeket a gyönyörU er-
délyi tájakat metteklntheaallk, hangulatukat ajra 
átélbeaaBk, levegójQket njra beaalvhaaauk, egy-
aaóval köaaönöm aat, hogy köaelebb boata hoa-
aánk eat a drága Székelyföldet. 

Heg kell iegyeanl, bogy a kiállítás külö-
nösen Caik éa Qyergyó sa*paégelt belyeate elő-
nyös megvilágításba. Bbben a vonatkoaásban kü-
lönösen kl kell emelnünk a kővetkező hangulaton 
ciiki képeket: 

„Marosiéi bavaxok* (4 sa.) .Csikl hatpaok" 
114. az.), .Kilátás a c»iti havaitokra" (9 az.), 
.1,«látás a Szent Anna-tóra' (32 aa.), .Snta 
fenyő',  „Uyllkoató » calti Bdkkel* (16. a*.), Ki-
látáa a Hargitáról 30. a>. 

A kiállítás nagy propagandátJeleot Csikós 
(iyergyó Idegenforgalma  saámára. A müvésa egy 
nyár és egy tél élményeit gyűjtötte össae csil-
logó, soksalaü pasatellképeln és a látogatók tö-
megében esek a képek felkeltették  azokat a ne 
mes éraéaeket, amelyek a müvésaben éltek, ami-
kor eseket a fenséges  saépaégü tájakat megpil-
lantotta. 

Caik éa Gyergyó tehát aaép propagandáhoa 
ju 'ott Budapesten a featőmüvéaiet  révén. Olyan 
klál itáBon jntottak aaóboaeaek a Svájccal vete-
kedő terméaaetl aaépaégek, amely aemcaak mű-
vészi, hanem táraadalmi eseménynek la anámitott, 
mint ez a fóvároBi  napilapok és képea lapok 
méltatásaiból la kitűnik. 

Bocsánatot kérünk. 

Férfiak engesztelő lelkigyakorlata. 
A róm. kat. egyházközség, városunk ösazes 

férliainak  éB ifjainak  részvételével,márciua 22 25-ig 
(erjedő időben engesztelő lelkigyakorlatot rendez 
a templomban. Lelkivezető P. Tornyot  Gyula 
Jézustársasági  atya. 

A sorrend a következő 
1944. márc. 22, 23 éB 24 én este 7 órakor 

elmélkedés. a beszédek után mindbárom este 
gyóntatás , 25-én reggel fél  7-től szintén gyóntatás; 

25-én d e. a H órás szentmisén közös szent-
;ildozáfl. 

A le'ki megujulás nagy napjain városunk 
feili  és liatal világát szeretettel hívj» és várja 
a vezetőség 

Kalulikus Testvérek ' 
A inai ítéletidőkben a lelki napok ki akar-

nak bennünket ragadni »z anyagi világ tilincsei-
1)61, a egész figyelmünket  oda akarják irányítani 
legnagyobb kincsünk a halhatatlan lélek felé. 
Az emberek nagy része azért vergődik éa zúzza 
Össze magát a földi  élet börtönében, mert meg-
feledkezik  arról, hogy az emberi sorsoknak van 
gondviselő Atyja, akibez ba minden körülmények 
között bizalommal fordulunk,  nem csalatkozunk. 
>zomoru sorsra jut az a teremtmény, aki bár-
milyen okból elszakad Urától és Teremtőjétől. 

A lelki napok azt akarják, hogy valamennyi 
lérfi  ssiv imára boruljon le Ura és Iatene előtt, 
hogy e störnyü viharban segítsen megvédeni a 
löldi élet legnagyobb értékeit: családot, hazát és 
nemzetet. Tanulja és szokja meg a férfivilág  ÍB 
az imádságot; mert aki megszokta, nehezen 
hagyja el, és aki nem hagyja el az imádságot, 
azt az Isten sem hagyja el. 

E puBztitó véres háborúban az Ur Isten ha-
zánkat nagyobb megpróbáltatásoktól mególtal-
mazta. De nemzetünk hajója még kint van a 
háborgó tengeren. Sőt most fenyegetik  a leg 
vészesebb hullámok. A viharzó tenger még a hi 
tetlent is imára kényszeríti. Mi nem vagyunk bi 
tetlenek. Azért a tettrekész elszántsággal egye 
Hűljön bennünk az imából ÓB bűnbánó lélekből 
fakadó  rendületlen hit és bizalom, hogy mint 
eddig, ezután is, e viharban velünk lesz a gond-
viselő Isten segitsége, kegyelme. 

Legyen e pár nAp városunk kat. férfivilágá 
nak a Feltámadás ünnepe előtti, a lélekért éa 
hazáért égő ábitatban összedobbanó, fölemelő 
lelki találkozóján! 

Ajánljuk fel  áhítatunkat a Családért, Ha-
záért, Honvédeinkért 1 

A Kat.  Akció Hitbutgalmi  Oiatálya 

Ajánlat. 
A világban aok minden furcaaaág  előfordul. 

KUlöaösen naaporodlk benne a rendes szabvány-
tól elütő ember. Nem caoda. Aa Idők Irama meg-
kergltt a kot lába tollatlant ls. A napokban egy 
érdtkes levelet olvastam. Megdöbbentő Írásmű. 
Hivatali álláaánál fogva  is ugy ne veaett intelligens 
ember követte el. Ajánlat volt ea a levél egy 
apróhirdetésre. Házvezetőnői, miodeneai elhe-
lyezkedésre kergetett valakit aa élet. Aa újság 
nyilvánosságán kereaatül kereaetl álláat. Hirde-
tett. És eat a hirdetést elolvasta egy ur. Nyom-
ban tollal ragadott éa megtette aa „ajánlatot." 
A BBÓ baoroB értelmében vett ajánlat volt. Nem 
titkolta, a magányos url ember, hogy a báairendje 
mit kövelel ahaaveaetónótől. ..Mondhatom csemer 
egy ilyen urnák a háaatéja. Megérdemelné, hogy 
levelét a nyilvánoaaágra bOBza az aki kapta. Hi-
szen vanoak még tlsatasségesen dolgozni akaró 
emberek, akik becsületesep akarnának megé.nl 
éa n«m u<y ahogy a level megalázó hangja aat 
megkövetel:. Bocsánatot ktrünk még sem lehel 
a munkaadó azerancaéa helyaetével Ilyen galádal 
vlssBaélni. 

Divatbemutató. 
Maroaváaárhelyen divatbemutatót rendesnek 

március 19-én. Ma amikor a becsületes kopoltaág 
divatjának idejét éijűk, Bkkor egészen kellemet-
itnül hat egy Ilyen kezdeményeaés. Nem aok er-
leime van. Nem ls tudom kinek juthatott eaaébe 
ezekben a vesaterbea napokban divatot bemutatni. 
Ma amikor olyan ssükében vagyunk aa elsőrendű 
rubáaali cikkekben akkor meggondolatlanság Iz-
gatni meg ezael la a kedélyeket. Olyan nagy 
események előtt állhatunk. Es akkor ahelyett, 
hogy miaden ldegsaállunkkal erre a komoly fela-
datra kéaaülBéak, mi divatbemutatókon kéjelgüok. 
Boged elmet kérünk nem Illik ea a békebeli játék, 
Igen üres és tartalom nélkül való ebben aa élet-
halál küadelemben. E<y egétzsegeaen beállított 
köBŐBBégaek ma lehemenek ennél sokkal mélyeb 
ben járó gondjai... 

Szomorú levél.. . 
Éjsakerdély egyik városából írták. Súlyos 

hadirokkant BsásBdos aki elsírja, hogy neki Bemml 
sem sikerül. Probálkosott trafikkal.  Nem ment. 
Moalt kért. Amint írja, aat odaadták egy olyaa 
gazdag nőnek akinek a férje  meg katona aem 
volt. Magia caak valahogy nagyobb figyelemmel 
kellene rendet teremteni a háborús áldoBatok 
elismerésénél. Hisaan ez a jövő aaámára ÍB pél-
dát mutat. Mégis a katona rlseltséget, különösen 
a hadirokkantságot rÓBsesltBük előnyben ahol 
lehet. Legalábbis gasdag nőkkel Bsemben minden 
körülmények kösött... 

F l r c o r ö l n ó m Nagyváradon levő három 
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csíkszeredai lakáaaal, Ur. P e r c z e l 
rendőrfogalmaaó,  Rendőrkapitányság 
Csíkszereda. 

Szemorvosi vizsgálatok Csíkszeredában. 
Aa lakolás gyermekek orvosi vizsgálata al-

kalmával ssomornan lehetett tapasztalni, hogy 
Igen nagy a asáma aaoknak a gyermekeknek, 
kik látási gyengeségbBn, vagy fénytörési  hibában 
(rövidlátás stb.) aaenvednek. 

Aaonban a viaagálóorvos SBomoruan tapaaa-
talhatta, hogy hiába minden jó tanáca, a gyer-
mekek nem kerülnek Baem saakorvoal vlssgálatra, 
mivel a Saékelyföldön  — Marosvásárhelyt kivéve 
— nincs ssBmaaakorvoa. 

A CBiksaeredai EgóBaaégvódelmi Saövetaég 
aa orvosi kamara hoazájárnláBával lehetővé tette, 
hogy Ctlkaaeredán Ilyen aBakorvosl vizsgálat 
lebeaaen. 

A kolosBvárl egyetemi klinika aaeméBBetl 
tanáraegédje a SaövetBég meghiváaára márclua 
hó 20 án kendi meg a vlzagálatot a söldkereaates 
EgéBBBégházban. (ápafi  ut 41) 

Felhívja a Szövetség BZ érdekelt saUlők 
figyelmét,  hogy aa lakolák Igazgatóitól fognak 
értesülni arról, hogy melyik nap kell a gyerme-
keknek vizsgálatra jelentkeanlök. 

A vlaagálatra jelentkeaök köteleaek Baegény 
ségl blaoayltvényt boanl magukkal, amennyiben 
Ilyen nlnca, ngy 4 Pengőt flaetnek  be a Sióvet 
aég pénatárába a költségek fedeséaére. 

Nyomatékosan flgyelmeatetjük  a aaülőket aa 
Időpontok batartáaára a torlódások elkerülése 
végett. 

Az élet utjai. 
•J.  A vándorok, kik állandóan róják aa utat, 

mindig plaakoaak, szennyesek. As ut pora ráaaáll 
ruhájukra-clpőjükre. Mihelyt célhoa érnek, tiaa-
tálkodal kesdenek. 

Sok ember vlsaásan, ellentétesea gondol-
kodik. Nem türl meg ruháján a legkisebb foltot 
sem, nagyon kényaa as öltözékére, szóval kül-
sejére rém sokat ad. Ugyanakkor azonban nem 
veaai éssre, bogy aa élet utjának pora a lélekre 
is hull, aat is vastag pisaokréteggel vonja be. 
Fel sem veszi, hogy bensője egéaaoa besaeny-
nyeaődlk. DB máBok a tétova tekintetből látják, 
bogy baj van a lélek körül, valami nlnca rendjén 
a BBÍvben, mert a aaem a lélek tükre. Máskor 
meg a saólása és elárulja a belaő kilétét, mivel 
a aaáj a salv belsejéből BBÓI. Nem la tirődaek a 
aaivüggyel. aem tartják fontosnak.  Bőt fennen  aat 
bangoatatják, hogy tlBatán már aem lehet élni. 
Tesslk ezt aaért, mert nem merik felvenni  a küa-
delmet a vesaéilyel, jobbnak tartják, ha uaanak 
aa árral. A korok aéaete Idővel megváltoalk. 
Régebben a társaságból kinésték a kétes ezia-
tenclikat, ma örömmel fogadják  be körükbe, 
mint felvilágoaodott  nőt éa férfit  magaaatalják, 
kik az avult korlátokat aaéttőrték. Jobb éraéaüek 
efelett  fejűket  csóválják, végül „miaden caoda 
három napig tart* elvnél fogva  ők is megbarát-
koanak e gondolattal, mert máaként nem lehet s 
BB időt nem változtathatják meg, végül la er-
kölcsi laléaük romlik, morállá felfogásuk  tompul. 

Egy azonban a legjobbakat megvigasztalja. 
A földi  életben a poros salvüek érvényesülhetnek 
ugyan, de a mennyorsaág ajtaja csukva áll előt-
tük. Mert a Baélea ób tágas ut vonulásba veaet. 
Mégis a krisBtuBl mérték értékeli Igasából aa 
embereket. .Boldogok a tiszta szívűek." A ga-
lambok caak enni-inni asállnak le a főidre,  máa-
kor mindig magasban vannak. Ha földi  tartÓB-
kodás köaben fehér  BBárnyak beaaennyűl, patak 
vlnóben fürödnek,  hogy tlssták legyenek. 

Ha földi  vonatkoaásban érezzük, bogy ne-
heaül a lélek szárnyalása, ha aa élet pora tapad 
salvükhÖB, azonnal rendenünk nsgy mosakodáat 
aa Irgalmas JÓBUB Slve gyógytavánál, türöasBŰk 
meg aslvünket a saent gyónás caodáB vizében, 
hogy újra tisata szi'ttek legyünk. Ne engedjük, 
hogy Bslvűuk bárkihez, vagy bármihes vonsodjék, 
tapadják Üdvözítő Istenén kívül, mert azontnl 
hiúságok hiúsága minden. Csak gyötörni, kínozni, 
nehealtenl tudnak. .Boldogok a tisata aalvüek, 
mert ők látják latent." A tlaata lélek latent kell, 
hogy vlaaaBtükröaae. „Ahol a aalved van, ott van 
a kincsed la." A bünöB, romlott aalvüeket a teat, 
élveset, gyönyör, aaórakoaáa tölti el éa terheli, 
földön  van hát kincsük la a caak mulandókat 
látunk, aaért nem jutnak be aa égbe. Emberi 
aalv, ne tapadj aemmlbeB aem, mert akkor Józna 
aB égbe vans téged. P. Réthy Apolliaáriaz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A katholikua nők napját március 

hó 25-én d. u. 5 órai kesdsttel művészi program 
keretében tartja, melyre aa érdeklődőket aaera-
tettel várja a cilkaaeredal katollkua nőaaövetaég 
rendeaőaége. Bel/pti dlj 2 p. 

— Értesítés.  A eaikaeeredai  honvéd 
állomáaparanosnokaág  értesíti  a helyőrség 
tartalékos  tisztfait,  Bogy a március bó 18-án 
18 órára kitűzött előadás  elmarad  is helyette 
21-in 18 órakor  leat  a Vármegyeháza nagy-
termében megtartva. 
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UJ jelzések a rádióban „légiveazély" 
és ..zavarérepülés közléséről. A 
B.-peBtl Közlöny «romball ssáma 
könll ast a bonvédelm mlnisslerl 
rendeletet, amely a rádión kerese-
tül történő uj kösléseket rend-
Bseresitl. A két uj jelaéB a légl-
veBsély éB a aavarórepüléa köz-
lése. A légveezély köalése aat 
jelenti, bogy aaegveB megneveaett 
rlasitékörset területén fekvő  vá-
rosokat éa köaségeket aa ellensé-
ges repülőgépek megközelítik, de 
légiierükbe még nem betoltak be. 
A savarórepüléB ennél többet je-
lent, ekkor nem nagyobb kötelék, 
csupán néhány ellenséges repülő-
gép behatolni késaül a riasstókör-
Bet léglterébe, illetőleg már abba 
be IB hatolt. A légivessély éB a 
aavarórepüléa köalése, amennyi 
ben kellő Idő áll rendelkeiéare, 
Budapest 1 rádlóhuliárahoBazán 
történik. Kifordulhat  na Is, hogy 
minden eíőaetes közlés nélkül fel-
hangBlk a légvadelml riasstáB 
hivata|os jelzéBe. 

— • karofalvi  rom. kat. népiskola 
ea polgári iakola együttes műsort adott márc. 
15-én, BB orsságaásBlónál. Eiőbb ssentmlae éa 
Te Denm volt a gyönyörű vártemplomban. Er-
dély András, nagyboldogassaonyi plébános mon-
dott saentmtaét éa igen aaép éa tartalmaa beBsé 
det. Aa oraaágaáaalónál Dr. Főldea Zoltán, polg. 
lak. tanár beaaélt aa ünnep jelentőségéről s a 
jelen nagy Márciusáról. AB erők teljes együtt-
működései kívánta éa hangsulyonta. 

— Elrejtette a roaaot Ruszuly Banla-
mlnt 500 pengőre Ítélték mert 90 kéve roaaol 
elrejtett a cséplés elől. 

— Halálonások. cBlksaentlamáal és böjti 
Bőjiby Baia ny. m. klr. alearedes 65 éveB korá-
ban március 9-en meghalt PdStaaeuttőrlncen. 

— UÍV. Földes Jóaaefné  aa. csikaaentmár-
tonl Albert Karolina a csiksomlyói tanitóképaó 
igaagatójának öavegye 86 éves korában, 47 évi 
öavegyaeg után március 12-éa meghalt Calk-
aaentmarion közaégben. Elhunytban Dr. Földes 
Zoltán Igaagató tanító, lapunk munkatársa és 
Wegerne Fóides Anna édesanyjukat gyászolják. 

— Kovács János Csikaaereda város ny. 
rendőrkapitánya 85 éves korában 1944 márciua 
lű-én meghalt városunkban. Nagy resavél mel-
lett helyeatük őrök nyugalomra B vároanak hoaaau 
éveken kereaztül volt rendőrkapitányát, aki B 
régi jó Caikaaeredának annyi ezeretet iei éa a 
béke időknek olyan aok köavetlenaégével töltötte 
be hivatását. 

— Árdrágításért. A csíkszeredai klr. tör-
vényszék Seller Ferenc gelencal Illetőségű, calk-
BaentBlmoni fakereakedő  ellen árdrágltáa miatt 
indított eljárást. Esnek során 8 hónapi börtönre 
és kétezar pengő pénabűntetéBre ítélte. L' <yan-
csak eaen üggyel kapcsolatosan 1—1 hónapi 
fogháara  Ítélték AndráB Adám, Faaekaa Banlamln, 
lace István, Czikó Ferenc, csiksBentBlmonl, Dar-
vas János ,csikcsatóBBegl lakosokat akik 100— 
120 pengős áron adták el Ssllernek a fának 
köbméterét. 

— Bendöraoroa&a Maroaváaárhetyen. Márolas 
hó 21 én Marosvásárhelyen rendtrsoruzást tutioik 
Mtuden 2\ évtől 26 évig kora Ifja,  akt katoml szolgá-
latának eleget tett, nőtlen, legalább 170 cm. magas, 
rendőr lehot, ha ez Ideig kérést nem la adott be. A je-
lentkezők hozzák magákkal születési anyakönyvi kivo-
natokat, Iskolai is erkölcsi bizonyítványukat éa katona-
könyvüket. Az atazáat nem térítik mea A sorozta a 
marosvásárhelyi rendőrkapitányság épUlatében, I. eui. 
12. számú szobájában 1944 évi márc'.UH hó :>l-én reggel 
H órakor kezdődik. 

— A rendőrkapitányságnál beszolgáltatott gaz-
dátlan baros hörkesztyU jogos tulajdonosa kellő Igazo-
lás mellett a hivatalos órák algtt (I. ein 11) sz ) alatt 
átveheti. 

Fehér zománcozott főzökályha 
sütőládával éa vízme-
legítő tartállyal, főző-
lap 880X4M) mm., rá 
mával 990 X670 mm., 
súlya kb. 140 klgr. 

chamotirozva. 
Ara chamottirozás éa 

csomagolás nélkül 

720.07 P. 
Fogyasztóknak ö" o 
engedmény. Viszont-
eladóknak megfelelő 

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

^ G r ^ Z O 

'•A 

széleBsége ÜI ."icm., 
magassága cm., 
niTöTellealtmény ^ ma, 

pulya kh. 70 kg. 
Ara uhamoUiro/v». 
de caomHgoláa 

nélkül 

466.48 P. 
Kogyaaztóknak 

ö°/o engedmény. 

Viszonteladóknak 
megfelelő 

engedmény. 

szobamelegitö kályha 

l í r » 

M A . E O S V Á S Á E H E L Y 

prima, makói, apró, beérkezet t / 
Korlátlan mennyiségben kapható 

az „Agroferra'  R. T.-nál, Maroaváaárbeiyen. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( G a t t e r t ) 

9_ 24"-tói 36"-lg és iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy. 

H a l l ó ! H a l l ó ! 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
megerkeatem Caikazaredába 

zongorát hangolni és javítani. 
B a l á z s ^ . z i t a l , 

képesített zongora készítő és hangoló, Kákóci ut 7r, 

E l a d ó : 1 darab gyapjutépő, 1 darab 
gyapjufésülö,  1 darab szálcaináló 
(előfonó),  4 darab egyenként 60 
orsós kézifonlgép  es 2 darab 
kéziszövöazélr. Fenti gépek üzem-
ben is mng'nbiDthntök. :i_4 

BART0S BOLDIZSÁRNÁL, KÉ2DIVÁSÉRHELY. 

M e g k i f ó 
a Székelyföldi  Tanítók könyv, tanazer éa papíráru 
szövetkezete, mint a „Szövetség" központ tagja, 
Csikazereda, 1944. április hó 10-én d a. 9 órakor, 

batározatképt lenség esetén 
1944 április hó 17-én délelőtt 9 órakor 
a szövetkezet helyiségében tartandó 

második évi rendes közgyűlésére, 
amelyre a tagok BZ alap?sftbályok  értelmében 
meghívatnak. Akik nem jelenhetnek meg, mégha-
talmazáB utján képviseltethetik magukat 

Napirend: 1 Az 194H évi üzlateredményról 
azó'ó Jeientesek tárgyaláBB. 2. ZárBzámedás m»g-
vlBBgálása és a felmentvény  megadása. 3 Merleg 
megállapítása 4 Kát Igazgatósági tag kisorso'áa». 
5. Két igazgatósági tag választás*. ti Aa 1944 
évi költaégvntóB tárgyalása. 7. AB alapszabályok 
módosítása. 8. Indítványok. 

1943, évi december hó .'íl-^n a tagok száma 
401 üaletrésaek aaáma pedig 1748 volt. 

A felügyelőbiaottBág  által megvlBsgált 1941! 
évi mérleg a saövetkeaet helyiségében klftfggesz-
tetett és a tagok által megtekinthető. 

Aa igaigatóság. 
1943. évi mérleg-aaámla: 

Vagyon: 1. Pénzkészlet r.29.26 P. 2. Érték-
paplr 570 P. 3 Kfrpon'l  üaletresz 850 P 4 A'u 
kósalet 125 859..'!9 P. Berendezés 704*. r..-! P 
6 Üaletrécahátralék 11769 ",() P. — öitsesen: 
146.626 67 Pengő. 

Teher: 1. Üaletrésatóke :14900P. 2. Tartalék-
a'sp 3209..") 1 P. :). Áruértek különbözeti tartalék 
50.343 75 P. 4. Berendezés érték leírási alap 450 
P •""). Mapontl bite) 10.000 P. 6. Központi folyó-
számla 2114 02 P 7. Folyósaámla :î6.768 36 P. 
8. N vereség 8781 0:1 P. O saesen 14ti.620.67 P 

1943 évi nyereség-vesKteség-asámla. 
Kiadások. 1 Személyi kiadások 12930 10 P. 

2. Dologi kludások 7934 15 P 3 Köipintt ellen-
őrzési hoanájáruláa 1063 P. 4 Házbér 1620 P. 
5 Adók 1087.47 P. ti Kauat 1864.99 P 7 B r̂en-
rf  'zóB létrás 450 P. 8 Nyereség 8781.011 P. — 
Ö iBzesen 35730 74 P 

Bevételek. 1. Arusrámlán jövedelem 33126.60 
P. 2. Kiiiön'éie jövedelem AB költsógmegteritcs 
2604.14 P. ö isaesen 35.73074 P 

Calksaereda, 1944. évi március hó 8-án. 
Az Igazgatóság éa Felilgyelöbizottság. 

Hirdetmény. 
A Cs'ki Magánjavak tulajdonát képező 

borszéki „Székház", mely all 18 bebutoro-
zott lakó szobából ée Üzlethelyiségnek is 
használható 3 alagsor helyiségből, — Csík-
szeredában a Csíki Magánjavak igszgató-

iságáiiál 1944 ovi m á r c i u s hó 30-án 
{délelőtt 11 órakor tartandó nyilvános 
I Árverésen, zárt írásbeli ajánlatok utján, 
1944 evi májas hó 1-töl szátnitando 
3 evre bérbeadatik 

A feltételek  a Csíki Magánjavak igaz-
gatóságáná1, valamint Borszéken a Székház 
felügyelőjénél  megtekinthetők. 

A Osiki Magánjavak 
Igazgatótanácsa, 

Tra k t n rl íP7o I n t á p r i l i s e l s e j é r e 9zán-
i r a K i o r R ö z e i ü i  k é g ö h b c g ^ p l é g i munkalatokra decemberig felveszek. 

Dr. O a a l E n d r e . C s í k s z e r e d a . 

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

nöi kabátok, kosztúmökés ruhák 
s z a b o t t á r o n k a p h a t ó k : 
D Á V I D A \ l » O K \ K . 

•J-2 uj textil feldolgosó  üzletében 
Csikazereda. Tompa u. 2. BZ. I Tisztviselő telep) 

422-l!li:i. vglit. szán). 

Árverési hirdetmény 
Dr. Máthé I.ászló llgy véd által képviselt Kiss Dé-

nes javára 275 I* — üllér tőke és több követelés és járu-
lékal erejéig, amennyiben a követelésre Időközben rész-
Ictlizutés tőrtént, annak beszámításával, a oslkszeredai 
klr. járásbíróság I94.'i. évi 4HK0/3. aziiiiu végzésével 
olrondnlt kielégít AKÍ véproliajtás lolytán végrehnitást 
szenvedőtől 1943. évi október hó 17-én leíogla't 1000 I' 
— Iillérru bocstlli ingóságokra a csíkszeredai klr. járás-
bíróság l'k. ,')2lj,'42 sz. végzésével az árveés elreu 
deltetvén, unnak a/. l'.NJS. évi XLI t.-c. 20 S-n alapián 
a következő megnevezett: |ir. "Atlié Lúaz'ó ügyvéd ál mi 
képviselt Kiss Dénes javára 275 I*. — lillér 8 járule-
kai, tovlibí n foglaláBÍ  jegyzőkflnyvhól  >1 uoiu tiinő 
más loelaltatók javára ls »z árverés megtartását elren-
delem. de caak ar'-a az esetre, ha kielégítési jogak mu 
Is iennáll és ha ellenük halasztó hntályu Igénykereset 
folyamatban  n'ncs, — végrehajtást szenvedő lakásán, 
Cslkszépviz—Kostelek községben leendő megtartására 
határidőül 1944 évi mároius hó 98 ik napjának dél-
előtti 11 órája tiizetik k>. amikor a bíróilag lefoglalt  1 
darab fehér  ökör 3 éves s • gyéb ingóságokat a legtöb-
bet ígérőnek, de legalább a bpcsár '/, ré«z»ért, készpénz-
tizetés mellett el lógom adni még akkor is, ha a beje-
lentő fél  a helyszlntn nem jelenne meg, ha osak ellen-
kező kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Csíkszereda, 19+4 évi febrnár  hó 23-án. 
Mihálka Jóaáef, 

klr. blr. végrehajtó. 
— .fftnikntulók/iffi/chnéhe.'  Törzskönyv 

a bérfizetésekről  nélkülözhetetlen  az üzemek-
Dél.  Knphutó  VÁkérnél,  Csíkszereda. 

Nyomatén ÖBV. Vákár Lajoaaé künyvoyoudájábaa, filkaiared». 




