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Kelelős kiadó: 

özv. Vákár Lajosné 

Kgész évre 
Félévié 

Előfizetési  ár 
Pengő 10,— Negyedévre Pengő 2 60 
Pengő 5 — Példányonkénti ára 16 fillér 

Külföldre  egy érre 20 Pengő. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Xvilttérl közlemények dija soronktnt I Pengő. 
Kéziratokat nem adunk vissza. 

Hirdetési dijakat a legolcsóbban számítjuk 
Kiadóhivatal Csíkszereda, Apuli Mlh&ly-ntca 15. sz. 

Felelős szerkesztő : 
vitéz Réaaegh Győző 

Tetőponton. 
Márciusban vagyunk. A tél lassan el-

múlik és a háborúnak egyik legizgalmasabb 
szakaszát lezárhatjuk. Ma látjuk az annyi 
Bok aggodalmat jelentő nagy téli hadjárat 
végét. A< Isten nem hagyott el, megsegített 
ebben a minden idők legnagyobb méretű 
téli csatájában is. 

Uj fejezete  következik a háborúnak. 
A harctereken és idegfrontokon  egyaránt 
ujabb rohamok következnek. A háború 
menete ez. Nincs megálláB. Rá kell készülni 
arra, hogy egy pillanatig nem lesz nyugo-
dalom. Egyik erőfeszítést  be sem fejeztük, 
már a kővetkező megpróbáltatást a nya-
kunkon kell érezzük. 

Bzta megállásnélküli készenlétet ideg-
háborúnak nevezik. A levegő hullámain 
keresztül az élőszó erejével, a levegőből 
a repülőbomba pokoli pusztításával és a 
háború minden ördögi fegyverével  tépik a 
háborús országok polgárai egymás idegei'. 
Saünet nélkül, a legtervszerűbb félelme-
tesBéggel. 

Az a nép, amely csak egy másodpercre 
ellágyul a gyűlöletnek ezen a tetőpontján 
az el is veszett. Ezt a legkomolyabban 
tudomásul kell venni. I t nincs irgalom. 
Tul vagyunk mindenfele  érzelgéBen. Aki a 
kezéből most a fegyvert  kiejti, annak a 
legborzalmasabb eitiprás lesz a sorsa. Nem 
szabad a propaganda mézes-mázas szavaira 
hallgatni. Volt alkalmunk meggyőződni a 
másik nagy háború végén, hogy mi a 
sorsa annak a népnek, amely egymásnak 
fordul. 

Bármi következzen, nekünk magyarok-
nak létkérdés az ütőképességünknek meg-
őrzése, az erők együttartása. Ezt pedig osak 
ugy érhe'jük el, ha feltétlenül  megbízunk 
az orsaág vezetésében. Minket polgárokat 
ne érdekeljen egy-egy nehéz elhatározás-
nak a kiteljesedése. A készen kapott hely 
zeteket fogadjuk  el éa higyjünk abban, 
hogy azok a legjobb magyar aaivek nemzet-
féltéBében  aaülettek meg. Álljunk becsület-
tel helyünkön éa a háború nagy áldoaato 
kat követelő eahetőaégeire készüljünk fel. 

Lehet, hogy a moat következő idők-
ben elkerülhetetlenül belekerü Onk mi is 
a háború teljes sodrába. Ne álltaaeuk ma 
gunkat, ne képaeljük, hogy a mi jövőnkért 
máa verekedni fog.  A mi aoraunkat a ma-
gunk erejének kell elrendeaae. Olyan leaa 
ea a aors, amilyent ma a nemzet öassetar-
táaa biatoait. 

Fogjuk tehát kéaen egymást. As elkö-
vetkező viharok előtt találkozzunk össze 
a magyar sora féltésében.  A világban dűlő 
gyűlölet tetőpontján alig marad máa remé-
nyünk, mint a teatvéri összefogás  megtartó 
ereje. Minél tökéletesebben működik közös-
ségünkben a léleknek es as össsehan 
goló öastöne, annál inkább remélhetjük, 

hoey a történelem szédületes áradása nem 
sodorja el az egymásban megkapaszkodó 
nemzetet. 

Az uj magyar kormány. 
A magyar kormányválság megoldódott. 
Az uj kormány a'akulásának előzmé-

nyeiről a MTI aa alábbiakban számol be: 
Abból a célból, hogy Magyarország a 

háromhatalmi egyezményben szövetkezett 
európai nemzeteknek, a közös ellenség 
ellen, közösen viselt háborújában, különö-
sen pedig a bolsevizmus hatásos leküzdé-
sében minden erő mozgósításával és átfogó 
biztosítékok megteremtésével támogatást 
kapjon, kölcsönös megegyezéa alapján né-
met csapatok érkeztek Magyarországra. A 
lemondott edd<gi magyar kormány helyébe 
aKormányzóUr őfőméltósága  Sztójay Döme 
berlini magyar követet bízta meg az uj 
kormány megalakításával. A kabinet a 
következőképpen alakult meg: 

Miniaztereínők és külügyminiszter: 
Sztójay Döme. 

Tárcanélküli miniszter, a miniszterel-
nök helyettesítésével megbízva: vitéz Rítz 
Jenő. 

Belügyminiszter: vitéz Jaross Andor. 
Pénzügyminiszter: Reményi-Schneiler 

Lajos. 
Földmivelésügyi miniszter a közellá 

tásügyi miniszteri teendők ellátásával is 
megbízva: Jurcsek Béla. 

iparügyi miniaater: tízász Lajoa. 
Kereskedelmi éa közlekedésügyi mi-

niezter: Kunder Antal. 
IgazBágűgyminiBZter, a vallás- éa köz 

oktatásügyi miniszteri teendők ellátáaával 
is megbiava: Antal látván. 

Honvédelmi miniBzter: Caatay Ltjos. 
A két szövetséges kormány egyeiért 

abban, hogy a megtett intézkedések hozzá 
fognak  járulni ahhoz, hogy a magyar és a 
német nép közötti régi baratBág és fegy 
vertársi együttműködés szellemében Ma 
gyarországnak minden segiiő eszköze a 
közőaügy végső győzelme érdekében latba 
vettessék. 

reménységét, a csiksomlyói Szüzet akarták elpusz-
títani, megsemmisíteni, hogy azután megtörjék 
pnnek n nagyszerű fajnak  az ellenállását. Trianon 
után « román megszállók, mikor észrevették, bogy 
külső módon n>'ra tudják letörni a htzafias  szé-
kelység <-l|pnáll»?át, ugyaoc-ixk a le két próbálták 
megfertőzni,  azt akarták gyengíteni. A székely 
vidékeket ellepték a popsik, hogy megkezdjék 
Hkunmunkájut at A csiksomlvói Maria-szobor azon-
an olyan erőt ndott a székelységnek, amit nem 

sikerült koiii ieşti, nem lelki fenyegetéssel  meg-
törnie senkiu'-k A csiksomlyói Maria segítette, 
rezette azt a népet, amely bízott benne, amely 
hitt benne. 

— C-úksinilyo, ez a kis székely falu  száza-
lékon keresztül lelki ÓB szellemi középpontja volt 
Krdé ynek és Trianonban is világító toro jy maradt. 

Ezután Kardos Árpád Csíksomlyó történel-
mének egyes résleleteit ismertette, majd az ottani 
szerrete^ek, a ferencesek  érdemeit méltatta. Bz a 
rend 600 esztendőn keresztül íguzí miBBziót telje-
sített a székelység között. Zudajuk sokszor pusz-
tult i*l, de ők mindig uj erővel fogtak  hozzá az 
építő munkához. Tanítottak, neveltek, a kultura 
liordooi voltak egész Székely országban. A föld 
tépe, a falvak  lakói atyjukat látták a szerzete-
sekben. 

Az előadó ezután rátért a pünkösdi bucsu 
ÍBmHrtHtés°re és eredetének megmagyarázása után 
leszűrte nat a megállapítást, hogy nemcsak a hit-
nek erősítésére szolgált, hanem a székelység kö-
zötti testvéri órzést is fejlesztette.  Trianonban 
látták n csikFomlyói pünkösdi bucsuk nagy nem-
zeti je'entŐRégét is tiltották, később ped g állan-
dóan hkadályokat gördiWtek megtartása elé. A 
felszabadulás  u'áni <-l~ó esztendőben Csiksomlyón 
a pünkösdi buisun 50000 ember imádkozott és 
adott hálát a csikumlyoi Máriának, hogy megse-
gítette nemzetét. 

\égf/etül  Kardos Árpád megemlékezett az 
ezer székely leány ünnepéről. 

A több mint másfél  óráig tartó értékea és 
lebilincselően érdekes előadás felejthetetlen  marad 
minden hallgató számára. A kitűnő előadásért 
Fert>>ák Jenő ny. főispán  mondott igen meleg-
hangú köszönetet. 

Csiksomlyóról tartott előadást 
Kardos Árpád kormányfötaná-
C808 a soproni Katolikus Körben. 

A soproni Katolikus Körten hosszabb szünet 
után most tartottak ismét úgynevezett lé'flestet, 
amely iránt megérdemelten nagy érdeklődés nyil-
vánult meg. A férflesten  résztvett Papp Kálmán 
pápai prelátus, vároaplébános, doktor Biirchner 
László prépost, belvárosi plebánoezenkívül tár-
Badalmi életünk számos előkelősége. 

Bevezetőül Hruby Ede dr., a Katolikus Kör 
elnöke üdvözölte a magjelenteket, majd rámutatott 
arra, hogy az illusztris előadó, Kardos Árpád m. 
kir. tormânyfőtanácsos,  a csiksomyói diák, a 
Soproni Magyar Szövetség ügyvezető elnöke olyan 
témáról teszél, mely valóban szlvéhez-lelkéhez nőtt. 

— A török uralom alatt — mondotta többek 
között KardoB Árpád, - a hódítók a székelység 

Az ötödik székely vármegye. 
A PHargit»vár»lja Je'képes Székely Község14 

nemrégen megbízást kapott az Erdélyi Párttól, 
hogy — mint ötödik :-zíki ly varmegye — dolgozza 
ki a székely kongresszus szamára előkészítendő 
tárgysorozatát. 

A fenti  felszólítás  igen örvendetesen érintette 
a községet. HZ-VUI, hogy a felszólítás  megtörtént, 
az Erdélyi Part — mint a székelység kormány-
zHti képviselője - a Hargitaváralját nemcsak a 
széke'\ség egyik legnagyobb és legfontosabb  szer-
vezetének ismerte cl, hanem méltóvá nyilvánította 
az otthoni négy s.-ukely vármegye mellett ötödik-
ként vn!ó szerrpeltetésre i*. 

Hozy az Erdélyi Párt mennyire jogosan éB 
méltányosan jutalmazta a rangyírországi székely-
ség c-*uc8szervez-'tonek munkásságát, az a folyó 
évi márciu< hó 3 án lezajlott falugyűlésen  vált 
nyilvánvalóvá. 

A Baross Székházban megtartott közgyüléB 
ugyanis világos es tiszta képet mutatott arról az 
áldozatos munkáról, amivel a Hargltaváralja fel-
öleli a csonkaországba került székelyek küzdel-
mes életét. 

Ha elgondoljuk, hogy a megváltozott viszo-
nyok folytán  százötvenezer székely volt kénytelen 
szülőföldjét  elhagyni és ezekből csak PeBten 60 
ezer székely él, senki számára nem lehet közöm-
bös az a tudat, hogy mi történik velük, hogyan 
alakul a sorsuk. 
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A Hargitaváralja, mint a aaétaaóródott szé-
kelység összefogó  szerve munkájával a legjobb 
uton halad, azt a március 8-ikl falugyűlésen  el-
hangzott főbirói  beszámoló bizonyltja legjobban. 
Aránylag rövid idő alatt kétszáz holdnyi területet 
mondhat aajátjának a Hargitaváralja. Az egy évvel 
eaelőtt megalakított Székely Ház Szövetkeaet 
üzletrészeiből 66.000 P. valóságban be is van 
flaetve,  a befizetett  összeg pedig egy érdi villába 
és egy peBtersBébetl házba nyert befektetést.  Aa 
igy befektetett  tőke értéke tehát nem megy ve-
szendőbe, banem a Székelybáz megvalósítását 
szolgálja. A hatalmas családként dolgozó Hargita-
váralja Jelképes Székely közBég állandóan abban 
fáradozik,  hogy az admlnisstrációs költségeket 
minimumra redukálva, minél hamarább tető alá 
hoshaaaa a saékelyek álmát: a Székely Házat. 

Ennek a magasztos célnak érdekében dolgo-
zik Cseh Sándorné vezetésével a női CBoport — 
fáradságot  nem ismerő — minden tagja. Az elmúlt 
év karácsonyán kétssáz megajándékozott szék ly 
ember lelkébe tették emlékezetessé a székely 
összetartás gondolatát. 

Az elmúlt két esatendő különöseu nagy Íve-
lést mutat a Hargltaváralja életében, amióta vitéz 
pávai Vajna Viktor tölti be a főbirói  tiBztséget. 
A nyugalmazott altábornagy katonás keménység-
gel vette kesébe a csonkaorazágl székelyek ügyé-
nek irányitáBát. Átérezve az egyeBÜlés mérhetet-
len előnyeit, a megoldhatatlannak látszó gordiuei 
csomókat egyetlen kardcsapással vágta ketté és 
az egyesületet arra a polcra emelte, amely érde-
meinél fogva  megilleti. 

Tudjuk, sokszor elborította a székelység fe-
jét az ár. Sok köny, vér hullott már ártatlanul 
megtaposott földjükre,  de Csaba királyfi  népe 
mindig megtalálta a felfelé  vezető utat, fel  a 
fényes  csillagok felé.  U. Kabos Uargit. 

A népszámlálás adatai. 
Az Országos Statisztikai Hivatal a két évvel 

ezelőtt megejtett népszámlálás adatainak leldolgo-
záBával nemrégen készült cl éB nyilvánosságra 
hozta annak eredményét A most közzétett adatok 
azerlnt az egyeB vármegyékben a magyarság 
százalékos arányszámát az alábbi k i m u t a t á s 
ismerteti: 
Jásznagykun Szolnok vármegye 
Hajduvármegye 
Szabolcsvármegye 
Borsodvármegye 
Csongrád vármegye 
Udvarhely vármegye 
Zemplén vármegye 
Háromszék vármegye 
Nógrádvármegye 
Somogy vármegy e 
Komáromvármegye 
Pest-Pilis-Solt-KiBkunvármegye 
(Jömörvármegye 
Nyitra—Pozsonyvármegye 
Ungvármegye 
Veszprémvármegye 
Fejérvármegye 
Sopronvármegye 
Békésvármegye 
Csikvármegye 
Győrvármegye 
Esztergomvármegye 
Csanád vármegye 
Beregvármegye . 
Abauj- Tornavármegye 
Vasvármegye 
Barsvármegye 
Zalavármegye 
Tolnavármegye . 
Biharvármegye . 
Ssatmárvárm»gye 
Ugocsavármegye 
MaroB-Tordavármegye 
Baranyavárm-gye 
Báca-Bodrogvármegye 
Sziiágyvármegye 
KoloaBvármeg>e 
Szolnok Dobó'tavármegye 
Máramaros vármegye 
Beszterce-Naszád vármegye . 
Máramaroai kirendeltség 
Ungi kirendeltség 
Beregi kirendeltség 

A kimutatás Bzerint tehát Jász-Nagykun-
Szolnokvármegyóben minden 100 lélek közül 998, 
mig a beregi kirendeltség terlil-t minden 100 
lakója közül kereken öten vallották magukat ma-
gyar anyanyelvűnek. 
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Hogyan kell semlegesí teni a 
gy a j t óhasáboka t és a foszforos 

bombákat f 
A gyújtóbombák nyomán keletkeaett tüaeket 

egysaerü eszközökkel ia sikeresen le lehet küz-
denünk, de ha B fegyvereket  iamerjűk, lBmerjük 
a védekezési eljárásokat és ha a lakosság gyors 
kéazel ÓB bátor sslvvel, nyomban as o táei mun-
kákon lát, elkerülheti a nagyobb károkat. A 
gyujtóhasáb éa a fosaforoB  folyadékkal  töltött 
gyújtóbomba lekfladáBének  legfontosabb  anyaga 
a homok. A homok szórására lapátot vagy a 
gyakorlatban megfelelőbbnek  bizonyult papiroBból 
készült zacskókat használunk. A zacskóban min-
dig saáraa homokot vagy porrátört földet  ke;l 
tartanunk. Helyesen ugy oltunk a bomokaacskó-
val, hogy azt mindkét tenyerünkbe fektetjük  a a 
gyengén össaeeodort nyíláson át a homokot ki-
folytatjuk.  Ha már a tUz elharapódzott, aa ön-
védelem számára előirt vödörfecskendőből  (szük-
ség esetén a légoltalmi fecskendőből)  vizet fecs-
kendenünk a tűzfészekre,  Illetve annak köavetlen 
körzetére. Igen hatáaos oltó e1 járás a homok és 
via egyllttea haBsnálata. A tüzgócot elősaör ho-
mokkal betakarjuk, majd a homokot és a tüa-
fóBaek  környékét viasugárral erősen fecali  endez-
aük. Nagyon jól bevált a lakóháaak számára elő-
irt kéalfecBkendő  ÉB annak egyik tipuBf,  BB úgy-
nevezett vödörfecakendő. 

A gyujtóhasábot égésének elBŐ 6—7 má-
Bodperceben a bomba acéifejénél  megfoghatjuk 
ÓB aa utcára vagy udvarra dobhatjuk. I yenkor, 
ha a gyu|tóhasábot asonnal vízzel vagy homokkal 
lepjük el, könnyen lehetBéger, hogy a bomba 
befullad  A gyujtóhasáb égésének második Idő-
saakában a hasáb Baétfolylk.  Ekkor a gyujtóhasáb 
robbanásával lebtt számolni ezért azt már nem 
snabad megköaeilteni. A'ta'ábm a robbanás a 
hasáb becsapódását követő 80 másodpercnél eiőt b 
é< ö perc után már nem fcoveikezlk  be. Kí. n 
Időn belül azonban a hasábot csak szllánkmentes 
falklugrásolr,  pllierek mögül Baabad mogküie íienl. 
Ha a hasáb már teljeaen ssé'.folyt,  a robbaoáa 
ve'zélyélől már nem kell tartani Ekkor a visz 
Biamaradt lepenyt homokkal betakarjuk, vlasel 
megnedvesítjük éa egy vödör aljára vaBtag ho-
mokréteget téve, lapát segítségével e. helyezzük, 
ast homokkal ismét betakarjuk, mtjd BZ épület-
bő' eltávolítjuk. 

A foszforos  gyujtóbombában vagy a gjnjtó-
ládabtn lévő gyujtófolyvdék  által keletkeaett tűs-
nél elsősorban a tttz tovaterjedését kell megaka-
dályozni. A bomba által eltalált helyiségben 
csukjuk be aa ajtókAt éa ablakokat. Ni u Bzet-
fröccsent  gyujtókeverékből kleg a benzol és 
aaénkéneg, sor kerül az eiőkóBaltett oltóanyag 
éB oltóeszközök felhasználásával  való oltáara. 
LtgbelyeBebb, ha az o'lóaaemélyzet aa ajtő mö-
gött a fal  mellett belyc-akedlk el. A Bsertefröcs-
csent, lánggal égő lfp-nyeket  a vodörftessendő 
azért BUgarával olthatjuk el. A viszel eloltott 
tUsgócokat betaksrjuk éa eat a homokréteget la 
jól megnedvesítjük. H < már kifejlett  stobatüzzel 
állunk szemben, a vizsugárnak teljes kifolyási 
engedünk és a szobába hasonc* úszva hatolunk 
be. Elsősorban a kárpitOBOtt buorokat ÓB ágy-
neműt igyekeznünk eloltani. A viasugarat lass n 
és nyugodtan vigyük át egyik helyről a másikra 
és ne kapkodjunk rendasertelenűl ö isie-vlssza. 
Minden tüzet széléiő' kezdve a közepe felé,  vagy 
alulról felfelé  kell oltani. Foszforos  lepényeket 
teljes, ugy ne vese tt kötött sugárral nem szabsd 
oltani, m»rt az erős Bugár Bzéthordju a gyújtó-
anyagot. Tűzoltásnál és főleg  foszforos  bombák 
égésénél öltsünk gázálarcot, ba ea nincsen, kös-
sünk BB orr- éa szájayi'á«unk elé nedves kendőt, 
aaemünkre pedig tegyünk aötet szemüveget. Fosz-
forsérülések  elkerülése végett huBiunk fm  vae-
tsg kéiujjas kesstyüt. HÍ a keaatyü foszforos 
anyaggal Bsennyeiődött be, akkor kezünket márt-
suk viszel telt vödörhe és a kerztyüt a vl« alatt 
vegyük be A gyújtóbombákat és at ált» uk oko-
zott tüaeket mlnd'-n esetben kellő óvatossággal 
ÓB körUlt?kio;éssel, de tettrekérz bátorsággal tá-
madjuk meg. 

E l a d ó : 1 darab gyspju'épő, 1 darab 
gyapjufésOlő,  1 darab Bzálosináló 
(előfonó),  4 darab egyenként 60 
orsós kézifonógép  és 2 darab 
kéziszövöszék. Fenti gépek üzem-
ben is megtekinthetők, 4—4 

BABTOS BOLDIZSÁRNÁL, KEZDIVASERHELY 

Az Alcsiti Tanitóeiyesilet 
Az „Alcslk-KáBzonl Róm. Kat. Tanítóegye-

sület" tavaszi rendeB gyűlésit György Gábor al-
cslkl főesperes,  egyháal elnök éBBecae E ek lg.-
tanltó, világi elnök vezetésével a cslkmlndaientl 
bitvalláBOB iakolában tartották meg március 20-án 
nagy érdeklődés mellett. 

A gyűlés reggel 8 órakor szentmisével, kö-
telező huavéti gyónáaaal és köaös pzentáldozáanal 
kezdődött. Hiszekegy után mintatanltáB követke-
zett, amit Iványl Mária cBlkmiodrzenti tanítónő, 
a legújabb n f  nlÓH elvek szemelőttartásával, kl-
fogáslalaDul  o'dott meg. 

Eiután kezdődött a tulajdonképpeni gyűlés. 
Megnyitó beszedőben aa elnök hangsúlyozta, hogy 
a teklntélytiszteleira minden Időkben szűkség 
volt. Fenn kell tsrani a lélekben azt as erkölcsi 
mértéket, mely tisztelettel áll meg a teljesítmény, 
a brcsttlftes  munka kitartás ÓB férfi  *B cselekvés 
előtt. AB Idegen lelkület által Eugalmasott, min-
den esamét, minden célkitűzést támadó és rom-
bolni aksró áramlatnak kötelesség gátat vetni. 
A munkát már az iskolában kell elkezdeni. 

Kajtsa László cdkmlndsaenii plébános íb 
mertette a cilkmlndszenti római katolikus fele-
ke; eti Iskola történetét. 

Nagy András dr. cslbszeredai orvos, volt 
gyulafehérvári  teológiai egészségügyi tanár .Ada-
tok tantestületünk egészségügyi viszonyaihoz" 
gyűjtőcím alatt nagy szaki ulássál felépített  BBB-
badelőadás keretében Ismertette, hogy minden 
nemas nek legelső feladatai  közétartozik a nép-
egészségügy. 

Ksbl ügyek Intézése, indítványok éa jttvas-
latok után ez elnök zárószavébsn áldozatkéea-
ségre hívta fel  a tsnteatület tagjait. 

A péidamu'ató fegye'mezettBéggel  lefolyt 
gtülés a Himnusszal ért véget. 

Házat minden önálló iparosnak. 
Nézzük a mid-tn^t, bárhová érkeznek elaó 

dolguk s fészek  rakás. V'gcáiként kell tekintaük, 
hogy minden AHandí lakhelyben kötött lakoanak 
báaa legyen. Nagy nemzeti érdek ftiződlk  ebhez. 
A ház és fö  d tulajdonost minden ostoba áramlat 
nem ragedjt magával akármi yen lsmuisal ÍB 
végződjék az éramlat neve. 

K« alkalommal itteni önálló Iparosalnlról 
essék szó. 

Bárminő iparág legyi-n, jól «Blk hn a mű-
helyből egy kâ!l?m -s otthonba érk?gik a fo'yto-
00B munkától kifáradt  egyén. Viszonyaink kört 
ez nem mego'dbfttWn  kérdéc, ha s jelen pilla-
natban akadályok ia vannak, nem árt fölött  • 
gondolkozni. 

K'ső Borban szükséges egy 400 nsz -öles 
telet-, ame'y elegendő ahboz, hogy rsj<a egy L' 
-z >b«c, konyhás, kamaráf,  plrcével ellátott jó 
beoEZiáfu nem nagy ház építtessék, idővel pedig 
<»gy istállocBta serléink, baromtt ifr,  éB legalább 
î gy tehén részére. Eẑ -n kívül marad hely egy 
ils gyümölcsödnek, és krumplinak, a ml az é\i 
szükségletet fed'zi,  ekkora terület kívánatosnak 
tartok, hogy a lakás igfz1  örömet nyújtson, s 
bogy a mindig aárt szobába utalt Iptroa. a Saa-
bod természet á tal nyújtott jó lovegőben, éa 
egyéb terméBintl adományokban la rész^sHihasBen. 
Az a m illetékes tényezők város, ONCSA atb. 
nyújtsanak segpdtresst de legs'aő Fórban sz Ille-
tőknek kell a keid-'ményeaő lépéat megtegyék, 
kiindulva abból, bogy Ingven aemmlt nem óhaj-
tanak, hanem c*ak bosszú lejáratú kölciönt, a 
váróiból alkalmas helv kiis'ólé^ét, és annik meg-
«Berezhetését hí mindjárt klsajáiltás utján ls. 
Kösvet'nn 4 víroa fö  ött mire való aa a sok üres 
kart és saántó ? 

Ha 40 ipsrop össze áll, éppea 10 kat. holdra 
volna szükség, a házak teljesen egyforma  terv 
aiapján o'cion felépíthetők  leaanek. tégla helyben 
vethető, követ, homokot kalákában hordathatnak, 
hlfz  mladen Ipironnvk Idővel módjaiban áll, bogy 
annak a fö'dmiveanek  f^radaá^át  valamely Ipari 
munkával viszotozza 10 k.it. ho'd m'gsaeraése 
«em olyan nagy dolog, a mikor 40 élet képes 
család ide köt/^röl, bo'dogulásérál *An Rté. 
Eienkivül 40 ház s maga terifz  rrt "IhelyeaóBé-
vel a vároBnsk ÍB seép ntcát nyujihHt, a melynek 
létesítésére mindenkor örömmel gondo hat VIBRZH. 

Meg kell probá'nl, a siker n m 40 réec, de 
ennek soksaorosát és válthatja kl. Figyelő 

— Munkaadók  figyelmébe!  Törzskönyv 
a bérűzetéaekröl  nélkülözhetetlen  az üzemek-
nél. Kapható  Vákirnál,  Csíkszereda. 
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Az élet utjai. 
6. Mindig foglalkoctatta  az élet útját taposó 

nagy elméket, hogy ml tartja fenn  és ösaae a 
világot B a világban mindent. Vomó érdben ál-
lapodtak meg. de egvlk elmésen elnetezte est 
aa erőt saeretetnek. Mert a szeretet is erő, mely 
fenntertja  éa összefogja  a világot. A saeretet me-
lege felold  B kibont sok fé  r érléBt. A saeretet 
boBBa kSaelebb ac embereket egymáshoz s ellen-
téteket elsimít. A szere tít képaa csak boldog-
ságplrt, örömmoaolyt csalni aa arcra éa szembe. 
AB SnaA, aaeretetlen még hírből Bem tudja, bogy 
ml fán  terem aa öröm. 

As élet országútján az irgalmas saamari-
tánnal szeretet csodáa dolgokat mUvel árvaháaak-
ban, kórodákban éB Baegény-, menhelyeken. Ahol 
aa önös, önmagának élő egyén szivtelenlll megy 
el a jerlckól sebesült mellett, ott a magáról meg-
felejtkea*  önzetlen szeretet megáll a nyomorult 
mellett, sebekbe irgalom-olajat önt, részvét pó-
lyával beköli B anyás szwvel ápolgat ja. Ml lenne 
a világgal, ha a világból eltűnne végkép a gyó-
gyító, asép szeretet? 

A gvttlölködő lelkek teremtik meg a há-
borút. Előbb Bajit aaivűket ölik meg, azután má-
sok lelkét gyllko'ják meg B végül jön a test öl-
döklése. A aaeretetleuBég mindenütt ront-bont; 
romhalmaaok, hullákhegyei, nyomor szomorú ké-
pel kiaérlk útját, abo' elhalad dicstelenül. Árvák, 
ösvegyek, rokkantak, kártvallók milliói sóhaja, 
átka saáli léptei nyomábBn 

Nem IB üdvözölnek aa önaők, maradnak 
maguknak B a pokolnak. Megérdemlik méltó sor-
sukat. Másokat soha nem boldogítottak, Igy bol-
dogságot nem várhatnak. Gvttlölködő, aaeretetlen 
veaető nem képes össsetartani a ráblzottjalt, mint 
oldott kéve, aaétbu'lnak, elkallódnak hivel. 

Miiven más a saeratet 1 Mindent legyőz, min-
den akadályt leküad, előtte nlncsgát, a lehetet-
lennek látszó ügyeket IB simán mego'd. Mlot a 
nap melegítő sugarait a fö'dre  Bsorja, dus keble 
kincseit BaétcsztogatjB, ugy a aaereiő lelkek la 
BaétosrMák jó szivük minden kincsét, egész me-
legét. ók boldogok, mert másokat boldogíthatnék 
B aat tartják: jobb adol, mint kapni. H)gy meg-
változna a világ arcniata, ha egyaaer szóhoa en-
gedné jutni a könyörülő szeretetet I Mindenütt 
építene, könnyeket törülne, fá|ó  sebeket kötöane, 
betegeket talpra állítani, békét diktálna! Aa aa 
Bmberl gonoszság, önző lelket'enség legcunyább 
megnyilatkozása, bogy amig ők semmiért Bem 
akarnak tenni, addig semmittevésre kárhoztatják 
aa áldoaatos szeretetet IB. A szerető lelkek a te-
hetetlen tétlenségben elsorvadnak, elemésztődnetr 
a modern kor saociális kulturája dicsőségére. De 
az<-rt CBak talál utat-módot a tevékeny szeretet 
a ba másként nem.cháttérben, titokban fejti  ál-
doaatOB munHját. ők eohaaem hivalkodnak nagy-
aaerü tetteikkel, Ismeretlenek, névtelenek marad 
nak, de aa É'et könyvében szerepelnek, mert 
klncssaorók voltak, Igy aa eget Igényük. 

P. Rétby Apollinárisz. 

Berl ini nyi l t levél. 
A Berlinben megjelenő .Kü'polltlkal Köz-

lemények* cimü kőnyomatos a Csíki L°pok-ho* 
nyílt levelet intésett, mely többek köaött a kö 
vetkezőket tBrtaJmiaaa: 

Igen tlBatelt Srerkesatőség I 
Kőnyomatorunk a mult hóban nem jelent 

meg. Oka : saerkesatóaégünk kétazer egymásután 
lett áldoaata aa angol bombaterrornak. Kétsaer 
egymásután égtünk le, még pedig a tetőtől a 
pincéig. BarendezéBÜnk, felssnrelésünk  96 saáaa-
léka elvesaett, időbe került uj gépek, uj anyag-
nak beBseraése. Most harmadszor rendezkedtünk 
be éB ha kell folytatjuk  lankadatlan bittel és bi-
zalommal, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ad-
dig, amig csak lehet. A mai viszonyok mellett 
nem könnyű megfelelő  helyiségeket találni. De 
mlndeeen nehézségekkel a mai Időkben aaámolnl 
kel). Héaagok keletkezhetnek, de nem BB a fon-
tos, hanem igenla azon tény, bogy minden terror 
dacára lankadatlazul folytatni  fogjuk  9 évvel 
ezelőtt megkezdett munkánlat. Folytatjuk a leg-
közelebbi kibombáaástg éa ha a végaet harmad-
szor la elérne, negyedszer éa ha kell ötődssör 
la meg fognnk  jelenni ngyanaaoo blaalommal, hit-
tel éa tőrhetetlen akarattal, mint annak Idején, 
amikor a háború előtti betiltások dacára, aaon-
nal folytat'u*  munkánkat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Kormányzó  Ur  arcképének  meg-

festésére  engedélytadott  Nagy  Imre  festő-
művésznek.  Amint  mait számunkban beszá-
moltunk,  Csikrármegje  törvényhatósága  el-
határozta,  hogy megfesteti  a Kormányzó  Ur 
arcképét  és a munka mdvézzi kivitelezésivel 
Nagy  Imre  zsőgődi  festőművészt  bizta meg. 
Csikvármegye  főispánja  utján azonnal enge-
délyt  kértek  arra, hogy a Kormányzó  Ur  a 
megfestés  érdekében  fogadja  Nagy  Imre  mű-
vészt. Őfőméltósága  a kabinet  irodája  utján 
irtesitette  Csikvármegye  főispánját,  hogy az 
engedélyt  megadta. 

— Randalat a kivételez évaáráaról. A 
vallás- és közoktatásügyi mlnlaater legutóbb ki-
adott rendelete értelmében a rendkívüli visao-
nyokra tekintettel egyeB városokban éa köaaé-
gekben működő népiskolákban aa idei iskolai 
évet aa 1944. március hó 81 napjáig be kell fe-
je znl. A miniszter a tankerületi klr. főlgaagató 
utján értealti aaokat BB iskolai hatóságokat, ame-
lyeknek hatósága alatt működő népiskolákra ea 
a randelkezéB kiterjed. Ásókban a népiskolákban, 
ahol aa iskolai évet ily módon befejealk  aa év-
záró vlzagákat április hó 3—5 napjain kell meg-
tartani ÓB aa értesitőkönyveket Is aa évaáró vias-
gán kell klosatanl. Aa Ilyen Iskolákban aa évaáró 
ünnepély is elmarad. 

— A oalkaaeredai Vöróakereaatea kór-
héa. A csíkszeredai róm. kat. főgimnázium  ÓBzaki 
Baárnyát átalakították éa a legmodernebb fel-
BBereléssel ellátva kórháaat rendeslek be. A kór-
házat már átadták hlvatáaának. 

— Igényeljenek korpát a oalkl gaadák. 
Csikvármegye közellátási felügyelŐBége  felhívja 
a gazdák figyelmét,  hogy korpa Igényűket sür-
gősen jelentsék be a közBégl elő'járóaágaik utján. 
Jelenleg megfelelő  mennyiségű korpa á'l rendel-
kezésre amelvet aaért nem lehet elosstanl mert 
a köaBégl elöljáróságok nem közlik B felügyelő-
séggel aa Igénylő gaadák névsorát. 

— Elmaradt aa oraaágoa Koaanth-
üonepzéR. A belügym'nlBatérlum rend«lkeaésére 
márcus 19-én további lntéakedéslg minden aaó-
rakozásl helyet bezártak éa gyülÓBtilalmat ren-
deltek el Ez»n gyüléstilalom miatt elmaradtak 
aa orsaágoa Koaauth ünnepségek 1b. 

— Aprilla 3-án lép életba a nyári 
ldöaaámltáe Április 3-án lép életbe a nyári 
IdőssámitáB. Eszerint áprlH" 3 án éjjel 2 órakor 
aa órákat előre kell vinni 3 órára. 
K o s s u t h : „Nekünk  egy kimondhatatlan 

nagy bajunk van, kimondom 
őszintén  : ezen nemzet hallgatni  nem tud, 
midőn  Hallgatással  megmenthetné  hazáját, 
beszél, midőn  tenni kellene  s ha beszél, 
nem válogatja  meg jól a szavakat." 

- A Oyümöloatermelők egyesületé-
nek gyűlése. A Gyümölcstermelők O saágos 
Egyesületének cslkmegyel tagoaata márc'us 20-án 
ülést tartott. BUlntPálgyergyŐBsentmiklósigezd. 
Iskolai igazgatót aa egyeaület ügyveaető alelnö-
kévé válaBBtották. A gyűlésen értékes aaakembe-
relnk foglalkoatak  a csíki gyümölcstermelés meg-
szervezésével. Gyakorlati gaadáink köaül Szőke 
Mihály ny. gaad. iBkolal Igaagató, Kaaán Imre 
gazd. feiügye'ő,  Gajáry Láaaló dr. fö  dmlves lak. 
Igaag. B&nyása Lajoa gyergyóujfalvl  gazda, Szőke 
Ágoston cslksaentmártonl ny. lakola igaagató vet-
tek résat a gyűlésen. 

— Vasárnap tartják meg a oaiktap-
looal gaadasági tanfolyamot.  A cslksaeredal 
meaőg. BzaklBkola éB meBŐgaadaaágl Bzaktanáca-
«dó-állomás tantestülete által Czlktaplocán ren-
deseit 3 hónapos téli gaadaaágl tanfolyamnak  a 
záróvizsgáját március 26-án vasárnap délután 4 
órakor tartják meg a ctiktaplocai róm. kat elemi 
Iskolában. 

Hivatalok  és  községi  elöljáróságok 
figyelmébe  1 Kiselejtezett,  elhasznált  kőnyv-
táblát  veszünk Vákár,  Csíkszereda 

— A vlssiaosatolt kalatl és ardélyl 
oraságréaaen aa Ipar folytatáaa  Mindazok 
«Z iparosok (íereak>dők) akik a4 870—1942. M. 
B. sa. rendelet (K. E 1942 évf.  1149 old.) értel-
mében kellő Időben lparjogosliványuk feiÜlvlaB-
gálatát kérték a hivatkozott rendelet 2. § ának 
4. bekeadéaében foglaltatnak  megfelelően  vlaa-
aaakapott beadványpéldány birtokában aa Ipart 
(kereakedéai) továbbfolytathatják  mindaddig, mlg 
•a 1. fokú  iparhatóságtól aa ldéaett rendelet 3. 
§-a értelmében uj lparjogositványt, vagy kérel-
mük elutasításáról értesítést nem kaptak. A ké-
relem elutasltâna esetében a 4870—1942 M. B. 
bz. rendet 4. § a második mondatának helyébe 
lépatt 4010-1948. M B. BB. rendelet (K. fi.  1948. 
évf.  32 BB. 1233 o'd ) 1. § a alapján aa Illetékes 
miniszter megállapítja aat aa Időpontot, amikor 
a régi Iparjogosltvány hatályát veBBti. O yan ha-
tályos jogssabály, amely a fentiektől  eltérően 
megtiltaná aat, hogy aa lparjogosltványnak felül-
viasgálását kért Iparos (kereskedő) Ideértve a 
fogadó,  BBálló, psnaló-ipsri, továbbá a vándoripart 
és a hásalókereakedést IB, Iparát (kereskedését) 
aa 1943 évi október hó 31 niipia ntán tovább 
folytaass,  nincsen. (203 962—1943. Ip. M.) 

Hirdetmény. 
Csíkszeredában a Mlkó utcában levő azon 

be nem épített telkek, melyek a .Csiki Magán 
javak"-hoz tartoztak és a románuralom Idején ki-
osztottak, mint a 6010—1941. M. E. számú rende-
let értelmében zárgondnoki kezelés alatt álló bir-
tokok, a folyó  gazdasági évre, a „Csíki Magán-
javak' igazgatóságának hivatalos helyiségében, 
1044 evl marolUB hó 30 an d. n 3 órakor 
nyilvános Bsóbeli árverésen bérbeadatnak. 

Csíkszereda, 1944. évi március hó 16-án. 
Dr. Ábrahám Jóaaef 

alispán, 
a Csikl Magánjavak zárgondnoka. 

— Kaláka leánynap volt Tusnád kön 
aégben. Március 18 án Alcslk 9 kösségébői 160 
leány résavéteiével kaláka napot rendaaett a 
Kaláka leányBaerveaet köapontl veaetősége. 

— Textilkereskedéa g y a k o r l á s á r a 
aaóló iparigaaolvany kiadása. A m. klr. ke-
reskedjem- és közlekedésügyi mlnlsater ur 
178137—1943 I. ssámu körrendeletében a tex-
ulkereakedea gyakorlására saóló Iparigazolvány 
kiadása tárgyában, valamennyi másodfokú  ipar-
hatósághoz a következő leiratot intézte: „A 
tfxtiláruk  előállításának éa forgalmának  ssabá-
lyoaására BBÓIÓ 1960-1943. M. E . számú ren-
delet 7 éa 10 §-alaak értelmében 1943 évi áp-
rilla bó 10 napiától textllárukereskedea gyakor-
lására jogosító ipartgazolvány a mlnisatérlum to-
vábbi rendelkeaéaólg csak a Textllközpont elő-
zetea Írásbeli hoszájárulása esetében lehet kiadat. 
A T'XtlIköapont hossájárulását — részletezen 
Indokolva — CBak aa Illetékes kereskedelmi és 
iparkamara kérheti. A textllárukereakedelem gya-
korlására jogosító lparlgazolványt kiadásának te-
hát egyik törvényes előfeltétele  aa, hogy az Ipar-
Igazolvány kiadásához a Textllközpont előzetesen 
Írásban bozzájáru'jon. Tudomásomra hozták, hogy 
egyes Iparhatóságok textlIkereBkedéa gyakorlá-
sára jogosító Iptrlgazolvány kiadásához a Trxtll-
központ nem járult hozzá, BŐt annak klBdáaát 
egyenesen ellenezte. Minthogy ez aa eljáráB fen-
tlekből folyóan  /ogasabályt Bért, és minthogy 
Ilyen eaetben a kereskedő Iparnak Uaése tekin-
tetében az érvényben állő törvényes követelmé-
nyek egyikével nem rendelkezik, aa lparjogosit-
ványt aa 1922: XII. t. c. 69. §-a alapján vlasaa 
kell vonni. Felhívom Cimet, hogy aa elmondot-
takat boBBa BB alárendelt Iparhatóságok tudomá-
sára aaaal, hogy a fentlek  Baerlnt jogellenesen 
kiadott iparlgaaolványokat vonja VÍBBBB éa a jö-
vőben teztllárukereakedelem gyakorlására Ipar-
Igazolványt csak abban az esetben adjon kl, ha 
abhoa a T< x llköspont elősetesen az illetékea ke-
reskedelmi és Iparkamarán kereaatűl lráaban 
hoaaájárult.* 

— Megviaeate a beaaolgáltatott aaé-
nát. Korodl Albert ujtusnádl gazda aaért került 
a bíróság elé mert a besro'gállatandó ssénáját 
megviaeate. A saéna Igy 2(0 kilóval többet nyo-
mott. A gazda aa utolsó pillanatban klcaerélte a 
saénát ráta körülményt a törvényszék figyelembe 
vette éa 800 pengő pénzbDntetéire ítélte. 
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—Haláloiiaok. Farenca Ágoston 

f aadaiaoao március 18-án meghalt 
lögödón. Einunytoan Ferenca 

G/árfas  hírlapíró lapnak muaka-
társa ódeaapjal gyaaaolja. 

— Bortos György né ssttl. Bar-
tia Koaaila 49 evea aoraban meg-
hall, Calkaaontklráiyon. 

— Caeh Zilgmondne aa. Caoma 
Mária, hoaaaas aaenvedea után, 
48 evea Korában, íolyó hé 21 en 
meghalt, CaUaaeredaban. 

— Fanat talaltak aa aaolgál-
tattak oe, melynek jogoa tulajdo-
noaa átveheti a rendórkapuany-
8agnál, I. emelet 10. uam aian 
jelentkezzek. 

—EiUiöttea vonat. Gyergyó-
dltré ea Gyergyószaraegy köaött 
hoaodó Vdauá aaaiaaaon Balogh 
G/utat eitttotte a vonat. A ueren-
csdtienaeget aaonnal esarevettek 
ea aa eaameieiien embert a gy.-
azemmikiosi koiáorhazba saaui-
loitak, ahol róvid aat n vedea mán 
meghalt. 

— Bagalmaaasert négyhavi fogbaa. 
A caikaaerodai torvSaysaek büntető tanácsa négy-
havi fognasra  Itelte Nylkoa Albert calkmadaraal 
nyugdíjsa vasutast. Ba aa ember feljelentéat  tett 
Pdterlli LaaaiO madarast kántor tanító ellen, aki 
a roman megBzailas ldejen oecattlettel teljesítette 
magyar aöieiesseget. Pmerífl  bűnvádi feljelen-
tésire kerüli Njiaos Albert a törvényszék elé. 
A bizonyítás során kiderült, hogy a vádiott egyet-
len állításai aem tudia bisonyiianl. A tanuk pe-
dig egytói-egyig Igaaoltak, hogy Paterffi  minden-
kor aaaaaaaaaiekosnn teijeaiibtie kötelesseget és 
becattietenea k6taeg aem ferhet.  Az ügyeaz vád-
besaedeben klhangsuiyosta, hogy a aat: mélyi 
bosaau legc«ufabb  megnyilatkozásáról van FZO 
ebben a poroen. Vádion sem tagadta, hogy t> 
feijeiemest  bosBzuboi tette. A törvenyazek N>1-
koat nagy nőnapi fojhaara  itelte. 

— Halaloavegü aaerenoaétlenaég. Áb-
rahám Aoel caiaiusnadi 31 evea gaadaibodót 
balaios kimenetelű szerencaetlenaeg érle. Ven-
degeit aaailiioita a tusnádi vaautáilomásra ml-
koaban a lovai megboarosodtak ea azvkerét as 
árokoa forditoltak.  A Bzerencaetlen gazdálkodó a 
belyaainen szörnyethalt. A megie^di.ó irag dia 
áldozata iránt aualanoa a részvét. 

— Árdrágításért. Boros Albert cBlttz?nt-
domokosl lakosi azért vonta felelősségre  tt tör-
vényszék, mert egy aaekér Bzénáérl, ami rendeB 
áron 20O pangői Bem ért, ezer pengővel kért éB 
fogadott  el többet. A törvényszak uzsora rgyea-
bírája a su'voBbltó körülmények figyelembe  vé-
telével — 2 hónapi fogbásra,  tiOo p ngő pénz-
büntetésre Ítélte. Bienklvül a bűnjelként lefog-
lalt a«4nn al|onAr>«>lrát la pikn^o*'*1' 

Fehér zománcozott főzőkályha 
Bütóládával és vizme-( 
legitő tartállyal. főzó-( 
lap 880X480 mm., iá-
maval 990X670 mm , 
súlya kb. 140 klgr. 

ch amotirozva.j 
Ara chamottirozás és 

csomagolás nélkül 

720.07 P. 
Fogyasztóknak 5u/o 
engedmény. Viszont 
eladóknak megfelelő 

i engedmény.i 
^Ch a m o t t i r o z ás : 

ídrb.-ként 20 P.. 

^ Ü B O S V Á S Á B H D L T . 

szobamelegitö kályha 
szélessége 31.ü cm., 
magassága 86 cir.. 
fiitoteljemtineiiy  m\ 

su'ya kb. 70 kg. 
Ára cbamottirozvi*. 
de c s o m a g o l á s 

nélkül 

466.48 P. 
Fogyasztóknak 

5°/o engedmény. 

Viszonteladóknak 
megfelelő 

engedmény. 

_ T . 
6 - 5 

H a l l ó ! H a l l ó ! 
Értesítem a n. é. közönBéget, hogy 
megerkeatom Caikaaeredaba 

zongorá t hangoln i és javí tani . 
B a l á z e A n t a l , 

képesített zongora készítő és hangoló, fttkóol  ut 7tí 

— Haaaiok texiiUruoiiatasban nono 
réaaealthetők. A m. kir. könellátásügyl mlnlss-
ter nr a tFx lIáruellátáa saabályoaáaa tárgyában 
62021—1943. aaám alatt aa alábbi ujabb leiratot 
intenie a kereskedelmi és Iparkamarákhoz : Ér-
tesítem a kamarát, hogy a jelenlegi belyaetben 
a textilárukkal folytatott  háaaláal tevékenységet 
nem tartom kívánatosnak. A körzeti tcx ilblaott-
aágok házalókat teMlliruellátásban nem része-
síthetők. részükre t>-xdlbtvásárlást könyvet kl 
nem adhatnak. Tájékoztatásul egyben közlöm, 
hogy a báaa'ásl engedélyek kiadásának korlá-
toaáaa iránt a kereskedelem- ÓB köalekedéaügyl 
miaisater úrral egyidejűleg érintkezésbe lépt< m. 

— VesBünk kendert. A kormány enyhí-
teni kíván a meaőgstdasági lakosság ruházati 
gondjain. Kanok érdekében a közellátásügyi ml-
nlaater az 1944 - 45 gazdasági évet frhelő  be-
BBolgáitatási kötelesség m'gállapltésa Iránt a na-
pokban kiadandó rendeletében ugy intéskedik, 
hogy a köteleaóen előirt termeléBen f»lül  a me-
sőgaadasági lakosság családonként 300 négy-
BBÖgőlőn kendert, vagy 150 négyasögö ón roitlent 
termelhet B annak terméset saját luhásali saük-
ségletének fedeaéaére  közvetlenül felhasználhatja. 
3»)át érdekét saolgáija tehát minden gazda, ba 
300 négyasögöl fö  dnek kenderrel vagy 160 négy-
szögöl földnek  roatlennel bevetése Irint intéskfdlk. 

M A E C I T 7 S . 
T-tvassI BBél jő a Hargitáról, 
Ibolya Illatos márclUBl tz*l. 
Bimbóba pattan töle a fa  ága, 
Mlg haik csendesen a múltról mtBél... 
Lelkem tüzét meggyújtja a tavasz, 
Slhsjom viasza-vlBBBa száll a múltba. 
Kgy régi kornak dlciő muzsikája, 
Btle lüktet egy uj márciusba. 
KlgtftkaBató  március csodája 
Petőfi;  biztatón széli a hangja. 
Ne hadd magid I KÜzdjél és felvirrad  még 
K(y békés, bo'dog élet a marvarra. 

GvfrgyóBB*n'iDiklóa.  BiléiBlné HBBBÍ Olga 

I f n e e i i t h  ' A z vezérelvem tehát az, hogy 
iwaouiu. b a z i n k i U a m i  foggetlenaégét  és 

nemzeti ón állásit  feladni,  vagy annak meg-
csonkításába  beleegyezni  nemcsak uem kell, 
de  nem is szabad  semmi körülmények  közt, 
semmi nyomis miatt, semmiáron.... É etfel-
tétele  ez fajunknak,  nemzeti vagvonunknak 
s jogunk  és erőnk  is van, bogy ne engedjük 
magunkat  tartománnyá  sülyeszteni.  Jogunk 
is, erőnk  is var, bogy öncél legyünk  s ne 
idegen  célok  eszköze..  Az elv oly régi, mint 
a magyar nép Európáin. Alapelve ez a 
magyar államjognak,  öteinknek  ezeréves 
szent hagyománya, a jövendő  nemzedékek-
nek elidegeníthetetlen  öröksége. 

Köaaönetnyilvanltaa Mindazoknak, 
akik aseretettf  jrjem, Illetve edeaapánk temetésén 
rásatvntteV, vagy részvétüket bármely más mó-
don klffjíséBre  juttatták, ea uton mondunk hálás 
köszönetet. — Kü ön Is bálás kö>ziceiünket nyil-
vánítjuk Cslkasereda ro. kir. rendőrkapitánysága 
veaetőjénik, aki rasavétét megkülönbözt tett mó-
don la volt aalvea lifjjeaésre  juttatni és ezzel 
megbecsülését fejezte  kl szerettünk negyrdanáza-
dos rendóriep'tányl működése Iránt. — Megkö-
szönjük Karcfalva,  Cdkdánftiv*  éa Cslkjeoéfalva 
községek elő iáróságának, hogy részvétüket ko-
porsójára küldött koszorúval is lerótták 

özv. Kovács  Jánosné  és gyermekei. 
— Aprll's elejen lesa a fa  UBÍ gyer-

mekek tehetaég-verBeoye. április 3 f»n  és 
4 én lesz ebben BB évben a jó BBellemi erővel 
megáldott f*'u<i  éa tanyai gyermekek verseny-
vlasgája a 75 vidéki gimnázium képeBBégmegál-
lapító blaottBága előtt. Ba lesa a harmadik or-
saágos versenyvizsga. A falual  és tanyai tanítókra 
hárul az a feladat,  hogy a különtsen tehetséges, 
tehát a glmnáslumban jelea tanulót Igírő fiúgyer-
mekek kösül azokat, akik legalább sz V. oat 
tályba járnak, d« ne eaévl fBf-ptember  lő ig még 
nem töltik be 13 Ik évtttet, ha olyan Baegények, 
hogy azttlelk nem adhatják II a házból ÓB Így 
magasabb iskolába uc-m mehetnek, bejelentaék 
bb ápri ir 1 versenyvizsgára. A bejelentésheB a 
tanfelügyelőtől  kell egysaerfl  levelerőI»pon nyox-
tatványt és részletes utasítást kérni. 0 yan köa 
aégekbő', ameljben gimnázium vpn vagy onnan 
egy óra alatt a gimnázium székhelye elérhető, a 
bejelentést nem vesalk figyelembe.  A verseny-
vizsga alapján B gimaáaiumba vagy polgáriba 
caak a legnagyobb eredméryt felmutató  400 - 500 
tacu ó k°rü'. A lemaradó jóeszü gyermekek krzül 
azokon, akik alka'maBak agyakorlati pályára, «z 
orBzâţoB tehetségmentő SBerveaet 14 évea koruk-
ban, amikor a népiskolát elvégrsték, (ondoskodoi 
fog,  bogy kiváló Ipiros, g^zda v»gy kereskedő 
leh^psen belő ük. 

— A h iiaHom»ny vndelm*. A f i d -

mivelésügyl mlniszUruin 162 000—1944. BBámo 
rendelettel a nyílt vlaekeu aa általános halássati 
tilalom idejét a balállomány védelme érdekében 
a tavalyihoz hasonlóan május hónapban 31 nap-
ban állapította meg. A plsztrángoa vlaeken to-
vábbra ls fajlagos  tilalom van, Bmely a sebes-
pisztrángra és a pataki salblinfra  október hó 1-től 
január hó közepéig tart, szivárványos plsürángra, 
pérhalra ÓB galócára pedig március hó 1 <Ő1 má-
jus hó végéig. A keleti ÓB erdélyi területek, va-
lamint Ká'pita'ja nem plBBtrángOB vicéin aa ál-
talános haiaBBatl tilalom a tavalyihoz hasonlóan 
május és junluB hónapra esik. A könnyltéB. hogy 
eaeken a vlaeken nyelea hororgal sporthorgászok 
a tilalmi Idő alatt la hnlásíha'nak. 

Elcserélném N^ v l i rLÍ o n , e !uh áT 
szobáB lakásomat hasonló 

csíkszeredai lakással, Dr. P e r e z el 
rendörfogalmazó,  Rendőrkapitányság 
Cíiiffzareda. 

Makói dughagymát 
azonnali vagy késő* bi szállításra hosszú 
kás aprószentül 1'. 140 mét-rmázsánként. 

Továbbá garantált csirnképes 1943 évi ter-
ni isü litgymuuagot 1'. 10—, petrcrBelyein-
mugut I*. 10.—, sárgarúpamagot 1*. li' 
u-íklamagot I'. 10—, salátamagot t*. lö.---, 
uborkamagot P. 20.—. Jó  minőségű  almát 
P. 4 20 kg.-ként ab Makó utánvéttel szállítónk. 

Sárgarépát,  és petrezselymet  a leg-
olcsóbb napi árban rendelhet. Csoma-
golást. ö n k ö l t s é g i árban számítjuk. 

S T I H L és T Á R .NA, Í I A K Ó . 

U y a k w r l o l t g é p í r ó n ő (lehet férfi  ie) 
állandó alkalmazásra f e l v é t e t i k  a 
M. kir. Iparfelűgyelőaégher.  Csíksze-
reda, Mikó utca 45. szám. 

Keresek megvételre 
j é k a r b a u l e v ő i r ó a M z t a l l . 
Cim: megtudható a kiadóhivalaiban. 

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

io- 24" tói 3B*-lg és i pa rvágány t 
B i r ó András , Ba la tonszen tgyörgy . 

n i I G H A O V N A 
prima, makói, apró, beérkezett. 
Korlátlan mennyiségben kapható 

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

Nyomatott öiv. Vákár Lajoané könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




