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A Kormányzó Ur badparancsa a Meinlhez . 
I«ÍBB!ftlBat 

Honvédek,  magyar katonák  ! 
A háború végső kifejlődéséhez  közele-

dik b dőntó szakaszához jutott. Elsősorban 
a magyar sors szampontjából, mert az 
ellenség itt áll egészen határaink közelé-
ben, most tehát ismét hazánk közvetlen 
megvédéséről van szó. Erre gondoljon 
mindenki, amikor az első hadsereg apáink 
nyomdokain elindul a Kárpátokon ái Galicia 
területére, ahol 1914 tői 1918 ig oly sok 
dicső csatában tündököltek a magyar fegy-
verek. fi  harcban, — természetesen — 
nincs vissza, caak előre, fiivárom,  hogy 
mindenki megteszi kötelességét és méltók 
lesznek a hős elődökhöz. 

Fájdalmasan érint, hogy a nehéz órák-
ban nem lehetek magam ia köztetek. Gon-
dom lesz azonban arra, hogy itthon a lehe-
tőség legvégső határáig gondoskodás tör-
ténjék azokról, akik hozzátok legközelebb 
állanak. 

Éppen ugy, mint az első világháború 
ban, most sem állunk egyedül. Ma is ugyan-
azzal a német hadsereggel harcolunk váll 
vetve, amely 1914 tői 1918 ig becaületeB 
szövetségi hűséggel áll: mellettünk s 
amellyel elévülhetetlen, ebben a háborúban 
is vérrel megpecsételt, bajtársi szálak fűz-
nek bennünket egymánhoz. 

Mindent el kell követnünk, hogy ebből 
a szörnyű viharból — amelyben nemcsak 
szabadságunka', hanem az egéBz emberiség 
kuUuráját és civilizációját védjük, — győ-
zedelmesen kerüljünk ki. 

Budapest, 1944. évi április hó 15. 
H O R T H Y s. k. 
C S A T A Y e. k. 

* • • 

A fenti  hadparanccsal elindult a ma 
gyar honvéd, hogy végig járja ast a utat, 
amelyet apáinak vére annyit öntözött. 
Uzsok—Stanislau—Htlics—Tarnopol sok 
magyar dicsőségnek az emlékét idJzi. 1914 
1917. években a magyar honvéd állandó 
kemény harookban küzdött az orosz hen-
gerrel szemben Harci szelleme, vitózsege 
mindenkor győzedelmeskedett aa ellenség 
fölött. 

A Kormányzó ur parancsára ma ismét 
ott álluok BZ ösi föld  védelmében. Az egész 
nemzet egy emberként sorakozik a hatá-
rainkon, a maga es Európa védelmében. 
Épp^n ugy mint olyan sokszor a törté-
nelme Borán. 

Nincsen magyar ember, aki ne ismerné 
ast a veszedelmet, amely kelet felfll  fenye-
get. Megvagyunk győződve, hogy mindenki 
teljesíti kötelességét. Életével, vagyonával 
egésa lelkével elvégai azt a katonai fel-
adatot, amelyet a magyar vitézségtől elvár 
a világ. 

Fel kell készülni arra, hogy ez a fel 
adat bárcne'y pillanatban a legsúlyosabb 
áldozatokat fogja  lövetelai. Nem számit. 
Elszántan, megalkuvást nem ismerve néz-
zünk szembe a háborúnak minden vsdsá-
gával. N'nos máa ut. Gyávasággal, az 
eseményektói való riadozáBsal nem lehet 
segíteni. 

Az idők hősöket követelnek. Minden 
magyar polgárnak a lelkét át kell állítani 
a nagy háborús célnak * szolgálatába: 
győzni, vagy mpghalni. Minden magyar 
szivet mozgósítani kell a legtökéletesebb 
bajtársiasságra, mert olyan idők következ-
nek, amelyeket egymás támogatása nélkül 
nem lehet eredményesen megküzdeni. 

Ha végre minden magyar megérti a 
fegyelemnek,  a kötelességnek parancsát, 
akkor az Isten is megsegít abban a harc 
ban, amelyre a Hadúr elindított. 

Az Erdélyi Párt. 
Az Erdélyi Párt mint eddig tovább folytatja 

müködéBét, mert programmia, eddigi munkája 
semmiféle  irányváltozást netu tesz szükségessé. 
Eddig ÍB az egységet hirdette, a vég*ő győze-
lembe vetett rendületlen hitet. Képvise'őinek be-
szédei már három kötetben láttak napvilágot. 
Uinden beszéd egy szilárd tégla Erdély felépíté-
sihez és nagy Magyarország testébe való beil-
lesztéséhez. Az Erdélyi Pártnak uincs Bzüksége 
arra, hogy a jövő történelme igazolja ; bárki tegye 
komoly, tárgyilagos bírálat tárgyává mai nap is 
be kell látnia BzttkBégeBségét. 

Ezek igazolására kezünkben vannak az Er 
délyi Párt Országgyűlési képviselő nek beszédei, 
a melyekből tájékozásul néhánv moadatot idézünk. 
N>iró József  1943 november 24 én a honvédelmi 
tárca költségvetéseinél élesen elitéli a nemzet 
belső erejének gyengítőit, majd igy folytatja: 
„O y magyarokra van szükségűnk, akik az élet 
elet halálra elszántak öntudato^ságával, tisztán-
látásával minden pillanatukkal, av utolsó csepp 
vérig kitartásukkal tartoznak bele a magvar kö-
zös-égbe. Bálint József  1941 december 17 én a 
zaidó ké'déBt teszi szóvá. Hangoztatta, hogy a 
zsidó kérdés már két ezer év^s. Akkor kel-tke-
zett, a mikor latén fiát  elitélve a zsidók önmaguk 
felett  mondották ki HZ ítéletet. Kijelentette, hogy 
a keresztény egyházak megalapításával m g*zünt 
a zBidó vallás létjogosultsága. A ZBido törvény 
benyujtáBa alkalmából igy kiált fel:  „Dibuisset 
frdem".  Miért nem korábban, miért nem hamarább. 

Dr Kolumbán József  felsőházi  tag 1943 dec. 
17 én, a birtok rendezést, a telekkönyvek rendbe-
hozatalát sürgeti, sok más fontos  igazságügyi 
kérdés mellett, igen helyesen emlitl meg, hogy 
a mai apró, szét azort birtokokon helyes gazdál-
kodás nem lehetséges stb. 

Lesz még alkalmunk az Erdályi Párt kép-
viselőinek munkájával részletesebben foglalkoz-
nunk, de most ia leszöge-hetjük, hogy igen jó 
munkát végeztek, és bebizonyították, miszerint 
nem annyira pártpolitikai mint inkább nemzet 
épitő, közgazdasági kérdések megoldásán fára-
doztak, a melyek mindörökké időszerűek. 

Figyelő. 

A legelöt és rétet terhelő 
beszolgáltatási kötelesseg. 
Az uj beszolgáltatási reDdben az osztályba 

sorozott rá; ÓB legelő után megállapított buza-
egységet a husbeszolgáltatáai kötelességben fel-
sorolt termények, termékek ÓB állatok beszolgál-
tatásával kell teijesiteni. 

A szántóföldi  valamint a rétterület utún 
megállapított husbeszolgáltatási kötelességnek le-
galább a ft:lét  szarvasmarha, juh, sertés, vagy 
sertéshús beszolgáltatásával kell teljesíteni. A le-
gelő után megállapított husbeszolgáltatáai köte-
lességet teljes egészében szarvasmarha, vagy juh 
beszolgáltatásával kell teljesíteni. A rendelet meg-
engedi és lehetővé teszi azt, bogy több gazdái-
kod) közösen szolgáltasson be egy állatot. 

A gazdálkodó a rét után megállapított hua-
beazolgáltatási kötelessége teljesítésére a föld-
miveléBügyi miniszter által az 

I. osztályba sorozott rétek után kataszteri 
holdanként legalább 2 métermázsa, 

II. osztályba sorozott rétek után kataszteri 
holdanként legalább 1.50 métermázsa, 

III. osztályba Borozott rétek után kataszteri 
holdanként legalább 1 métermázsa, 

IV. osztályba sorozott rétek után kataszteri 
holdanként legalább 0.70 métermázsa, 

V. osztályba sorozott rétek után kataszteri 
holdanként legalább 0.50 métermázsa szénát kö-
teles baszolgáltatni. A beszolgáltatandó széna he 
lyett zabot, takarmányt, vagy alomszalmát is le-
het beszolgáltatni. Ebben az esetben 1 métermázsa 
zabot 2.5 métermázsa szénával, 1 métermázBa 
takarmány- vagy alomszalmát Oá métermázsa 
szénával kell egyeniónek Vinni. 

— A oiikazeredai  állami polgári  leéoy 
iskola  hirei: A rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel a tanévvégi magánvizsgálatok április má-
Bodik felében  megkezdődnek. Részletes tájékozta-
tásért magántanulók az igazgatónál a húsvéti 
ünnepek után aaonnal jelentkezzenek. Igaagatóaág. 

Az olajosmagvak beszolgáltatása és a házi 
szükségletre engedélyezett mennyiség. 

A gazdálkodó olajosmag terméséből a saját 
háztartási és vetőmag szükségletének visszatartása 
után fennmaradó  egész olajosmag termését köte-
les beszolgáltatni, még abban az esetben is, ha 
fennálló  beszolgáltatási kötelessegét már teljesí-
tette volna, vagy ha azt más módon is teljesíthetné. 

A gazdálkodó olajosmag terméséből saját 
háztartási szükségletére — zsirjegyjogOBultságá-
ról, vagy hatósági zsirellátáBban részesüléséről 
való lemondása esetén — a háztartásához tar-
tozó minden személy után 50 kg. napraforgóma-
got, vagy 40 kg. tökmagot, vetőmag céljára pedig 
az 1945. évben bevetni kívánt terület után ka-
taszteri holdanként 60 kg. olajlenmagot, 80 kg. 
roBtlenmagot, 40 kg. kendermagot, 8 kg. napra-
forgómagot,  50 kg. szójababot, 3 kg. tökmagot. 
8 kg. repcemagot, 10 kg. ricinusmagot, 6 kg. 
gomborkamagot, vagy 20 kg. olajözönmagot tart-
hat vissza. 

Ha a gazdálkodó rostkendert, rostlent, vagy 
maglenszalmát termel, a saját háztartási és gaz-
dálkodási szükségletének fedezésére  engedélyesett 
300 négyszögöl terület kenderkóró termés, vagy 
150 négyszögölnyi terület lenkóró termés, ha pe-
dig éveB gazdasági cselédet tart minden egéBz-
konvenciÓB cseléd után további 300 négyszögölnyi 
terület kenderkóró termés, vagy 150 négyszögölnyi 
t-rület lenkóróterméa kivételével egész kender éB 
lenkórótermését, maglenszalmából pedig egész 
termését köteles beszolgáltatni még akkor íb, ha 
megállapított beszolgáltatási kötelességét teljesí-
tette, vagy azt máe módón is teljesíthetné. A 
gazdálkodó éB éves mezőgazdasági cselédei a 
visszatartani engedélyezett kender- és lenkórót 
csak Baját háztartási és gaadasági szükségletükre 
használhatják fel. 
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A „Seiilö Mária" [iuázim köréből. 
Évzáró. 

A nagymnltn iskola történetében volt idö, mikor 
hiboruk miatt évek maradtak ki a tanítás folyamából, 
de as még nem fordnlt  «10, hogy öt hónapi tanítás 
után befejezték  volna aa előadásokat. A viUámgyoraan 
bekövetkezett események nyomén érkezett miniazteri 
rendelet szerint mároina hó 31-én délben véget értek 
az előadások. Az ifjnaág  nem örvendett ezúttal a 
gyors bezárásnak, a hirtelen beköszöntött .vakioiónak' 
Az év oaonkaaigit okozó nagy időket megértő komoly-
ság tükröződött aroán. 

Az iakola rögtönzött évzárót rendezett. Pataki 
Józaef  igazgató a íolyósóra összehívta aa itjuságot, 
közölte a szükséges tudnivalókat éa teendfiket  s külö-
nösképpen lelkükre kötötte, hogy moat — amikor az 
iakola külső fegyelmi  allenörséae megszűnik — ezek-
ben a sorsdöntő időkben vigyék magákkal az iskola 
nevelte lélek belaő fegyelmét  a amikor as egész nem-
zet egyetlen nagy cél: a honvédelem szolgálatában áll 
— mindegyik tegye meg az eaemányek parancaolta 
kötelességét mindenütt éa mindenkor, magyar di&kboz 
méltóan: a városi fin  a maga beoaztáaában, a falusi 
diák a gazdaságban a bevonnlt apa, vagy testvér helyett. 

Hajd a kápolnába vonultak a buzgó imádaágba 
merülve kérték Isten oltalmát as iskolára, családra, a 
hazára. .Székely Láasló bittanár rövid, megkapó besséd-
ben a háborús eseményekbe kapcsolódva, egy-két 
útravaló gondolattal látta ei a távozó ifjúságot  A 
nagypéntek kőzeledtén — úgymond — nemzetünkre is 
ráborul a azenvedéaek kálváriája — de bizton hisszük, 
hogy az áldozatok és azenvedéaek nagypéntekje után 
a nemzetre ia felragyog  a Feltámadáa dicsőséges reggele. 

Április hó 1-én volt az évvégi oaztályzó érte-
kezlet. A tanári testület a tanügyi kormányzat utasí-
tása szerint arra törekedett, hogy az év caonkaaága 
miatt a tanulókat méltánytalan hátrány ne érje. Álta-
liban alacsony a bnkisi szizalék, a magaviseleti és 
tannlminyi eredmény a legtöbb oastilyban jó, sőt jeles. 
Akadtak tarmészeteaen, akiket az elbiriliakor hitriny 
ért. de ez nem volt méltinytalan. Április hó 6-án, 
nagycsütörtökön osztottik ki a bizonyítványokat. 

Érettségi. 
Az iriabeli a nagyhéten volt, április 4, 5. és 

K-in, a szóbeli húsvét ntin április hó l4 —15. napjain. 
A bejáró leiny-magintannlókkal együtt 23-an állottak 
érettségi vizsgára. Ezek közül jelesen érett 4 : Ambrus 
Zoltin, Darvas latvin, IIirton Erzsébet, Sirosi Bálint, 
jól érett 5 : Albert Pál, Baky Ferenc, Beniske Ágnes, 
Csergő Gyflzö,  Élthea Ferenc, érett 11, javitó vizs-
gára utaltak 1—1 tárgyból 3-at. 

Az érettségi elnöke vitéz Antal Áron tanár, 
tanügyi főtanácsos  volt, a korminy képviselője Papp 
Jinos főigazgatói  asakelőadó. Az elnök az eredmény 
kihirdetésekor örömének adott kifejezéat  a súlyos 
idökhöz mérten jól sikerült vizsgán, annál ia inkibb, 
mert as előkéssUléa céljából alig pir nap állott a fiuk 
rendelkezésére. Figyelmestette az életbe kilépO ifjakat, 
hogy a horatiusi életbölcselet örökérvényű igazsigát 
követve, Sriszék meg — a viharos idOkben — a lélek 
nyugalmit éa egyensúlyit: aepuam mentem rebus in 
arduis, a ne feledkeszenek  meg as Alma Mater irinti 
hüaégrOl és ragaaskodiatól. 

Mivel as ifjuaig  mir elObb hazaszéledt, az idén 
a ballagást nem tndtik a szokásos módon megtartani. 
E helyett dilntin kimentek Somlyóra B onnan induló 
ballagia keretében bueaustak el osstályfönöküktől, 
Boreaa Gergely tanártól. Eate baritsigoa buoau beszél-
getésre gyűltek egybe. Vasárnap délelőtt 9-kor mind 
nyijan eljöttek a kápolnába a a régi rendben, a szo-
kott helyükön felállottak.  Ebben as önkéntelen, nemes 
magatartásban mindjárt beszélt a hűség és hila az 
intését irint; es az együttes megjelenés a diikmisén 
i-sondea éa mégis beszédes tiszteietadia volt az inté-
zettel szemben a egyben a legazebb módja a búcsú-
nak az Oai iskolától. 

Miae után nem uazoltak azét, hanem egyetlen 
hívó asóra, a még megmaradt taniri teremben önképső-
köri sirógyüléat tartottak, alfélé  caonka parlamentest, 
melyen az ifjúsági  elnök bessimolt az évi munkiról, 
a vezető tanir pedig bueanasavaiban bnzditotta Okét, 
hogy a viharba, melybe nemzetünk aodródott — vigyék 
magukkal as önkéntea áldozatkész mnnka szeretetét, 
a Segítő Miria oltalma alatt illó iskola hivO, bizó 
lelkét. Azzal a tudattal vegyük a rink zuduló esemé-
nyeket, hogy magaaabb hatalom őrködik a nemzet 
aoroa felett,  — Hatalom, melynek .szemöldöke ront-
hat a teremthet asis világot". Nincs oknnk a csügge-
désre a bizalmunk nem rendülhet meg, ha a nemzet 
hü lesz önmagihoz éa nagy multiihoz. Fogadjuk meg 
a as Ítéletidőben viltsnk valóra Madich örökazép 
azavit: küzdjünk, de bizva bízzunk. (A. V.) ' 

— Munkaadók  figyelmébe!  Tőntkönjv 
a bérSaetéeekről  oé/JrO'Azhetet/en «* Qtemek-
ail.  Kapható  Vákár  oál, C»iktzere4a. 

Hitler 55-ik születésnapja. 
Hitler Adolf  a Németbírodalom vezére ápri-

lis 20-án ünnepelte születésének 55-ik évfordulóját. 
Ebből aa alkalomból Görlng tábornagy nBpl pa-
rancsot intézett a német véderő katonáihoz. A 
napi parancs meggyőződéssel hisz Vezérében a 
német katona legyőzhetetlenségében és a végső 
győzelemben. 

A német véderő egységei a honvédséggel 
karöltve, szeretettel és megbecsüléssé! emlékez-
tek Csíkszeredában is a Német Birodalom nagy 
Vezérére, akinek hatalmas egyénisége támpontja 
és biztos záloga Europa jövőjének. 

Nyugalom — fél segitség 

Pál Gábor dr. a Székelyföld 
országmozgósitási kormánybiztosa 

A m. kir.  minisztérium  Pál  Gábor dr. 
országgyűlési  képviselőt,  Csik,  Három-
szék,  Maros-Torda,  Udvarhely  várme-
gyék  területére  kiterjedő  illetékesség-
gel  országmozgósitási  kormánybiztossá 
kinevezte. 

Csak előre! 
Minden erőnket éa idegszilunkat meg kell fe-

szítenünk ebben a nagy küzdelemben, mert jól tudjuk, 
hogy az 1919. évi kommün csak ízelítője volt aunak 
a rémuralomnak, amely nyomort, elesettséget, terrort 
és istentelenséget hozott reink. Az egész magyar 
közvélemény egysége aznkséges ehhez a gigászi harc-
hoz, ha nem akarunk usztorszig és Lettország sor-
sira jutni. Ez a küzdelem létünkért folyik  s győzel-
mesen csak akkor tudjuk megvívni harcunkat, ha 
minden magyar fokozott  erAkifejtéasel  dolgozik a 
maga helyén s minden igyekezetével azon van, hogy 
a lehető legeredményesebbé tegye a termelő munkát. 
Ehhez nagy erő kell, de nincs az az elképzelhetet-
lennek vélt nagy áldozat, amit meg ne hoznáuk, ha 
életünkről van azó. A magyar történelem a példák 
hoaszn sorozatát tirja elénk, hogy katonai erények 
éa férfias  helytillis tekintetében az elmúlt szizadob-
ban mit tndott felmutatni  a magvars&g A küzdelmeB 
magyar élet ma ia önérzetes, férfias,  harcos szellemet 
követel. Itt sirinkozisnak, jajveszékelésnek, a tragi-
kus esetek túlzott kiszinezésének helye uincs. A ma-
gyar-német aorsközösség felbonthatatlan  legyverba-
ritsigOt követel. Ez a fegyverbaritsig  nem muló 
politikai elhatározás eredménye, hanem két nagymulté 
nép évezredes Boraközösségének kifejezője.  A meg-
előző világháborúban is egymis mellett küzdöttünk, 
közös elismerést és megbecsülést szerezve mind a 
magyar, mind a német fegyvereknek.  Ez a fegyver-
baritsig mir nemosak a közös ellenség elleni együt-
tes harcban nyilatkozik meg, hanem a magyar és a 
német szivek összedobbanisiban is, ami több a ba-
rátságnál és a bajtirsiaaignil, ez mir: testvéri ér-
zület Ha akadninak kishitűek, az események követ-
keztében megrendült lelkek, azokat bitoritsa és acé-
lozza meg as a közösségi erő, amely a magyar nem-
zetet sorsdöntő idOkben meg tudta óvni a csüggeteg 
lelkek összeomliaitól. Különösen nagy szerep és fela-
dat vir itjuaignnkra. A magyar fiatalság  e gigászi 
haroi életben iamerje fel  hivatiaát, mert az uj éa fia-
tal Magyarország kiharcoliainak feladata  tűként u 
nemzet ifjuaigira  vir. Álljon tehit ez az itjusig lii-
vatiaa magasztos magaslatin. Legyen férfias,  harcias, 
keménylelkü, testben erOa a katonailag képzett, de 
főként  fegyelmezett!  Tudjon engedelmeskedni H ha 
kell paranoaolni is. Örök illőkre tűnjön el a magyar 
életből a jampec tipuau iljuaig, törölje ki még em-
lékéből is, bogy valaha, akir a legcsekélyebb kapcao-
latot ia lenntartotta olyanokkal, akik a fizikai  és lelki 
elernyesztéaéhez táncban, zenében, művészetben, sajtó-
ban éa a közélet minden fontos  vonalin valósággal 
ontották a mételyt. Eszközük volt elég a magyar 
ifjúság  eljampecesitésére. Lebegjen a magyar ifjnsig 
szeme előtt történelmi nagyjaink puritin szelleme, 
önfelildosó  lelkisége,. mert tagadjuk azt, hogy a ma-
gyér élet erdőrengetege nem tndna mir viharilló 
szilfákat  nevelni. 

Legyen példaképe minden magyarnak tündöklO 
jellemű, rajongáaig szeretett Kormányzónk, aki magas 
kora mellett is a katonai éa polgári erények legkivá-
lóbb letéteményeseként vezeti nemzetünket, ha kemény 
harcok itin is, megpróbáltatások éa sorsosapáaok 
közepett* bár, do mégis as életet jelentő győzelemre. 

.Nincs: vissza ; esak : előre" ! 

A Magyar Vöröskereszt hlvataloB lapjában 
olvassuk: 

A mai háborúban a polgári lakosBágot igen 
nagymértékben veszélyeztetik az ellenséges légi-
támadások. Aa ellenséges légitámadások romboló 
bombái ellen eredményesen védenek a légoltalmi 
óvóhelyek, de huzamosabb tömegtámadások ese-
tén a romboló- és gyújtóbombák mellett még má-
sik veszély ÍB fenyegeti  a lelkileg kellően fel  nem 
készült lakosságot : ez a pánik. 

Léglveszéllyel kapcsolatban valóban min-
denkor számolnunk kell azzal, bogy városok la-
kóinak idegzetét BZ éjszakáról éjszakára ismétlődő 
riadók megviselik, különösen a nőkét ÓB gyerme-
kekét. 

Ahol hiányzik a megfelelő  lelkierő, a fel-
készültség és a tudatos fegyelmezettség,  ott nem-
várt veszélyek esetén mindig kitörhet a pánik. 
Hirtelen támadt veBzélyeknél az értelmével az 
ijedtségen uralkodni nen tudó gyenge lelkialkatu 
egyénekből kirobbanó rohamok azok, melyek H 
pánik fellépését  kiváltják. Ezek a rohamok főleg 
a hisztériás, gyenge lelkierejü embereken kez-
dődnek ilyenkor s ezekről terjednek rá a töb-
biekre. Ezek a rohamok főleg  a hisztériás, gyenge 
lelkierejü embereken kezdődnek ilyenkor s ezek-
ről terjednek rá a többiekre. Ezek a rohamok 
megnyilvánulhatnak a legkülönbözőbb formákban. 
Jajveszékelés, hajtépés, siráe, Bíró- vagy nevető-
görcs, viharos mozgások, remegés, ájulásoa jelen-
ségek, töldbözvágódás, görcsös rángatózások vagy 
mindent letaposó rohangáláB stb. lehetnek az ilyen 
hisztériás roham megnyilvánulási .formája.  Ha 
egy nagyobb tömegben (p1. óvóhelyen) több ilyen 
hlBztériás robam lép fel  ez igen könnyen rémü-
letet, majd pánikot válthat ki. 

Mik a pánik kitörését megakadályozó esz-
közök ? Legfontosabb  tényezők: a fiatal  kortól 
kezdve kemény akamttal önfegyelemre  neveléB, 
a nyugodt idegrendszert biztosító egészséges élet-
mód, a lelkierőt adó vallásosság és hazaf iság. 
A lakosság megnyugtatását célzó propaganda. 
Közismertté kell tenni azt a tapasztalati tényt, 
hogy az óvóhelyek eredményesen védenek a lé-
gitámadásoktól, amit a jelen háború ezer ÓB ezer 
tapasztalata bebizonyított éB napról-napra igazol. 
Környezetünkkel meg kell ismertetnünk az óvó-
helyeket, meg kell tanítani a legkönnyebb beju-
tásra és a legcélszerűbb magatartásra. Veszély 
esetén pedig higgadt, nyugodt mtgatartássa', bá-
tor, de nem kérkedő viselkedéssel használhatunk 
a legtöbbet, mert nyugalmunk bizalmat kelt és 
átterjed a gyengé b id-gezetüekre is. A megriadt 
felnőttekkel  való beszélgetés, a gyermekekkel 
való foglalkozás  sokat Beglthet a feszült  hangulat 
megnyugtatásán. 

Igen fontos  a közismerten gyenge idegzetű, 
hisztériás egyének elkülönítése az óvóhelyen, ami 
a parancsnok feladata. 

Adakozzunk 
a légitámadások áldozatainak megsegítésére. 

Kegyetlen ellenséges támadások érték Bu-
dapestet. A gyilkos bombazáporban pillanatok 
alatt ezrek váltak hajléktalanná, ártatlan és bé-
kés magyar kisemberek, munkások, polgárok, asz-
azonyok, gyermekek és csecsemők tömege balt 
hősi halált Bok élet évtizedes Beróny éB áldozat-
kész munkájának gyümölcse, a kis család hajlék 
vált romokká, kórházi épületek roncsai temették 
maguk alá beteg kis magyarok zsenge testét: 
magyar élet és magyar vagyon semmisült meg a 
döbbenet és a borzalom perceiben. 

Az egyéni érdek és megfontolás  fölött  álló 
magyar közösség parancsa az, hogy mindenki se 
gitsen, ahogy csak aegiteni tud. 

A tragikusan Bujtott városrészek lakosságá-
nak magatartása elkötelezi az egész magyar né-
pet, elsősorban azokat, akiknek életét és vagyo-
nát a támadás ezúttal megkímélte. 

Szükség van a jobbmóduak ezreire ÓB tíz-
ezreire, de Bzükség van a szerényebbsorsuak fil-
léreire ia, amelyek — ha még oly csekély ösz-
szegekből adódnak ÍB — milliókat jelentenek 
akkor, ha magyar véreink életét és megmaradását 
kell biztosítani. 

A légitámadás áldoaatainak megsegítésére 
indított mozgalom a napokban a hírlapok és a 
rádió utján fog  tájékoztatást nyújtani a gyűjtés 
részleteiről Addig ÍB mindenki igyekezzék ado-
mányát a 161.006 számú postatakarékpénztári, 
csekkszámlára befizetni. 



17. saám. C S Í K I L A P O K 8 ik oldal. 

Gyermekgyilkos hadviselés. 
Az angolszász bombázók távozása után, töltő-

tollat talált egyik Pest melletti faluban  egy fiacska. 
Kelvette a löldröl a tollat, ki akarta csavarni tokjá-
tól, amint ez a töltfltollaknél  szokásos. A toll fel-
robbant, a tíu holtan maradt a helyszínen. Nyolcéves 
hősi halott! A tollat agyanis «p ngy, mint a töltfi-
ceruzikat és rongybabákat, amelyek robbanóanyaggal 
vannak megtöltve és azt aki kézbe veszi, megöli, az 
HDgolszáaz repülőgépekből dobálták le. Ledobálták 
azért, hogy velük gyilkoljanak olyan nemzetek kato-
nái. amely fenneu  hirdeti magiról a kulturáltságot, a 
humanizmust! 

Megborzad és mélységesen undorodik minden 
kultúrember ennek a gyermekgyilkos hadviselésnek 
ballatára. Csak megvetést érdemelnek ezek a rongy-
babátok, kiközösítést az emberi társadalmi közösség-
ből. Iliszen tudnia kell, hogy minden újságot olvasó 
telnőtt ember ismeri már ezt a gyilkolási rendszere-
ket és hozzá nem nyúl az utcán beverő rongybabák 
Imz. tültOtollakboz és ceruzákhoz, hanem azonnal szól 
rendőrnek, csendőrnek, katonának és jelenti, hogy mit 
inlnlt és mihez nem nyúlt hozzá. Csak H szegény, 
kellően ki nem oktatott gyerek veszi tel ezeket a 
.iHHlétkeket", tehát csak gyermekeket ülnek meg. 

Hadviselés ez ? Nem hadviselés ! Ez közönséges 
és a legaljasabb szándékos emberölés. Hadicsel ez'! 
Nem hadicsel! Hadicsel volt valamikor a trójataló, 
de ezek a rongybabák semmi máshoz nem hasonlít-
hatók. mint a történelemben ismert heródesi gyermek 
• deB egyik módjához. 

Vájjon milyeu lehet — ha egyáltalában van 
annak a gonosztevőnek a lelkiismerete, aki ezeket a 
jungybabákat leszórja a levegőből abban a biztos tu-
datban, hogy ártatlan gyermekek halilát okozza velük. 
Ku hogyan, milyen ábrázattal mer majd a történelem 
ítélőszéke elé odaállni az, aki mindezekért telelfis. 
Hiszen gaztettét egyetlen egy enyhítő körülménnyel 
nem mentheti. 

Pedig elérkezik még az idő, amikor valakinek 
Telelnie kell a rongybabákért, a dinamittal töltött Lol-
lakért és cenizikért, a nemzetközi hadijognak ilyen 
förtelmes  megcsúfolásáért.  Undorító a bombázás ak-
kor is, amikor nem hadicélpontok ellen történik, ami-
kor kórházak, munkishizak, békés polgirok családi 
tűzhelyei esnek ildozatul. I)e erre ilszenteskedve, 
tarizeus módon azt mondjik: tévesen történt. De 
rongybaba nem tévedés ! Nem tévedésből készítették, 
nem tévedésből hajigiltik le a repülőgépekről. Kö-
zönséges gyilkosok visszataszítóan embertelen, meg-
fontolt  szándékú barbár munkája ez. Olyan gyilkosok 
müve ez, akiknél kisebb bűnösök is megértek 
akasztófára. 

K Ü L Ö N F É L É K 
N 9 m l a U a t o l fa l®3ton l . 

Mind-n Idők Bztgvene m»r~d az a kegyet-
lenség, ami ae angol-szász repülők a védtelen 
polgárok ezreivel rendeztek. Bod pezt éa környéke 
megdöbbentő veszteségeket szenvedett ezektől a 
vérBzomjas bestiáktól. Most már minden ember 
vllágoBan láthatja, mit vSrbaunk attól a világtól, 
amily Afrika  félvad  törzerinek feketéit  Bitette 
repülőkra és aiokkal pu*it!t|a védtelen gyerme-
keinket, aSBzonvainkat. A néger pilótáknak hatal-
mas pénzeket fizetnek  ezekért a véres berepülé-
síikért éB ártatlanok legyükolásáér». Hát eaeket 
a mészárlásokat nem lehet elfelejteni.  HlBsaük, 
hogy meg kell bűnhődjenek érte. Mi megye rok 
ne essünk kétségbe as elssenvedett puaatltások 
m att. Igyekezaünk viaaza ütni, «hol lehet. Fegy-
ver van a késünkben éa éppen olyan gyűlölettel 
fogjuk  marokra, mint amilyennel reánk tőrnek 
ezek a tengerentúli gengsaterek. Nem vagyunk 
magunkra. Ne csüggedjünk. A Japán és német 
világbatalmak oldalán biztos a gyóaelem és eljön 
aa ideje * megtorlásnak. 

— Athelyeaéaek. A Földmlvesfigyl  minisz-
ter a csíkszeredai m. kir. m«BŐgazdaaágl szakis-
kolához Bcbwelghofer  pomoVoa m. klr. gaadaaági 
tanárt a székesfehérvári  Ba*nt István m. klr. 
köaépfokugafdaBágl  tanintéaettói áthelyezte, Vince 
Qvörgv m. kir. g»zd«Bégl tanárt p-dlg a aepal-
saentgyörgvl m. klr köaépfoku  gazd-aágl taninté-
aettói kirendelte. végül Albel Andor m. kir. gaa-
dasági tanárt a gyu'ai m. klr. téli gaadaBági Isko-
lához áthelyeate. 

— A varoai Bzlrena hangja nem ri 
aaatja aa egész lakoaaagot. A vároa vaaetó-
Bégének figyelmét  felhívjuk,  arra, hogy egyetlen 
szirénánk hangja nem elég erőteljes a város 
egésa területének rlaBztáBéra. A központban el 
helyezett véeaharang hangját nem bBllják a vá-
ros aaéleln. Mint általánoa panaaat köaBIJÜk eat 
aa észrevételt, amelyre gyorsan megoldást kell 

— Csikvármegye  hadműveleti  terület. 
A Budapesti  Kőziöny  ipr. 14-i seámában 
jelent,  meg a minisztérium rendelete,  amely 
Ung,Bereg,  Ugoosa,  és Miramaros  vórme-
gve, valamint Ungvár  város területét,  Besz-
tercenaszód,  Szolnokdoboka.  Kolozs,  Maros-
torda,  Csik,  Háromszék  is Udvarhely  vár-
megye, valamint Kolozsvár  és Marosvásár-
hely tőrvény  hatósági jogú városok  területét 
hadműveleti  területté  nyilvánítja.  A mi-
nisztérium a kárpátaljai  hadműveleti  terü-
let  kormánybiztosi  teendőinek  ellátásával 
Tomcsányi  Vilmos  Pált,  Kárpátalja  kor-
mányzói biztosát,  az erdélyi  hadműveleti 
terület  kormánybiztosi  teendőinek  ellátásá-
val pedig  Riosói Uhlarik  Béla miniszteri 
osztályfőnököt  bizta meg. 

— Felhívás a szülőkhöz. Az orsaágos 
légo'talml parancsnok ezu on felhívj*  aa orsaág 
lakosságának figyelmet  arra, hogy az angolBBáBa 
repülőgépek robbanószerkezettel ellátott rongy-
babákat dobámak le. Valószínűleg egyéb rob-
OanÓBBerkezettel ellátott tárgyak, Játékszerek, 
használati esaköaök ledobására ls Bor kerülhet. 
A Bzülők tehát szigorúan fl<yelmestesaék  gyer-
mekeiket, hogy akármilyen longybabákat, vagy 
«kár egyéb játékszereket találnának, abboa boz-
gánuol ne marjenek. Ali padig ilyen játékssert, 
vajty egyéb tárgyat talál, anélkül, hogy ahhoz 
hoiiauyuina, azoanil jelentae a legközelebbi ren-
dőrauk. csendőrnek, vagy bitósági légoltalmi 
zözegnek. 

— Halálosáaok. Xán ua BirabáB nyugdíjas 
altlazt eletének 60 ik éveben hoesaas betegség 
u-án Cniktaplocán e buoyt. 

— Bocskor Móasané életének 68 <k évében, 
kcsszHH szenvedés után folyó  hó 20-án Cslk-
zjögödön megbalt. 

— Április ho 20 tói aaigornbb bünte 
tesek leptek eletbe aa ardragitókkal aaem 
ben A Budap-ni K<iz ör.y közölte a kormány 
1280—1944. M B kz. rdodaktn, amely a nem-
a-tl gtidtikodás rendlet zavaró egye cjelekro*-
n\etr Btlgoru'b bün et(B<rői tz^'é 1944. évi VI 
tc. h*tá'>bai<p^B^nek nspiát 1944 *prlilB 20 it 
o-pjábsn állapítja meg. Ba a tórvrnyclkk, mint 
NmereteB. jnien'ékenyen felemelte  éB megszlgo-pitotta KZ árdrágító vlasBaéléBek bűnteteset, be-
bo«t« aa árdrágítók r> vonatkozóan kötelező vagyon-
elkobzást, sulyoB btn etést állapított meg a köz-
ellátási jegyekkel elkövetett vlBBsaéléstkre, végül 
blscnyoa esetekben bűntelhetóvó tette a vevő 
részéről elkövetett árdrágító cselekményeket 1«. 

— A Honvédelmi mlniaater rendelete, 
inventék s-iyemhernyó tenyeazteaének megsaer-

veBéséről. A honvédség ejtőernyő se<yem szükség-
étét az orsaág eddigi aelyemgubó lerméBe nem 
fedezi.  E eórendű, sürgős honvédelmi éid*k tehát, 
hogy a moat már klaáróiag hadianyag e óállltáaá-

foglalkozó  állami aelyemlonó gyáraknak meg-
felelő  mennyiségű selyemgabót lehessen biztosí-
tani. Ennek a célnak elérésére Idén sorompóba 
áll aa egész magyar leventelfjuság.  A honvédelmi 
nololazter n°vebm vltéa B l̂dy A'ajos vezéreire-
d js, az IfjUiág  Honvédelmi Nevelésének éa a 
Testnevelésnek Országos Vezetője elrendelte, hogy 
tz Illetékes leventeparancsnokok aaokon a vidó 
keken, ahol erre lehetŐBég van, BaerveaBÓk meg 
a leventelfjuság  köreben a aelyemgubó tenyésztéat. 

— A hadba vonultak flaetéae.  Aa Erdélyt 
részi Hingya Köapont az elmúlt évben több, min 
hatvenbétezer pengőt fo'yósltott  olyan alkalmazot-
taknak, akik katonai sao'gálatot teljesítettek. Bár 
a mlnlBBteri rendelet sokkal keveBebb juttatásra 
kötelezi a munkaadókat, a aaSvetkeaeti központ 
olyan családos alkalmaaottalnak, akik legénységi 
állománvba voltak, katonai ssolgálaluk egésa Ide 
lére teljes fizetést,  tiszti állományuaknak pedig 
bárom hónapig teljes fizetést,  aaontnl pedig a 
tiszti fizetÓBŰk  éa po'gárl fizetéaük  közötti külön-
böaetet folyósította.  Nőtlen alka>maaottaknak pedig 
akár legénységi, akár tlaatl állományba sao'gáitak. 
három hfn  pon át folyósította  teljes fl-°téfét, 
1943 óv folv»mán  eaael a rerd< serrel 77 027 P-< 
fizetett  BB ErdéljréBal H>ngya a hadbavonult 
tlsatvlaelőknek és munkásoknak. 

— Felvétel alardéaa aaaklakolákba. A 
görgénysaentlmrei, esztergomi, Bseged-klráljha-
'omi éa rahól m. klr alerdéasls*olák első évfolya-
mára a jövő tanévre BssaeBen 66 tannlét vesanek 
fel.  A felvétel  pályáaat Blapján történik. A kérvé-
nyeket folyó  évi junlus hó 1-lg ahhoa aa erdész 
aaaklaVoláhoB kell benyújtani, amelyikbe a pá'yázó 
felvételét  kéri. A réssletes tudnivalókat aa érdek-
lődők postabélyegben la beküldhető 60 flll'r  elle-
nében a featl  alerdéaa-lskoláktól ssereahetlk be. 

- Mágneses aknára futott  aa BraaeOet 
királyné termeagflaóe  ea egy vontatohajO. 
A MFTK Erzsébet királjné bzemólyazálliló ter 
meígózöse szombMon délben elindult Budapestről 
Apatln felé  ÓB a kora eBlt órákban KlBapustag 
község határában vízi aknára futott.  A Duna kö-
zepén járt a h«jó, amikor hatalmaB robbanás 
reszkettette meg a levegőt és BB apoBtagl hajó-
állomás közelében tartózkodók megdöbbenve lát-
ták, hogy az Erzsábet ktrálynn gőzös HIBŐ részé-
ből láng tör elé. A hajó kapitánya asemmellát-
hatólag uaon Igyekezett, hogy a hatalmaB ter-
mesgóaöst a part felé  Irányítás. KiaapoBtag köz-
ség lakoiBága pillanatok alatt talpon volt, csóna-
kokat kerítettek elő és megindulta nagyszabású 
mentési munka. A zsúfolásig  megtelt hajó ösaaea 
utasiit sikerült parira szállítani, csupán 30 em-
ber Pz»ovdett kisebb nagyobb aérttl^aeket. 

— Igaagatói intelem a gvergvossent-
miklóal Fogara«ay Leanynevelő-intezet 
tanulólhoa. A kspott mlnlaeterl rendeletek ér-
telmében salgorum flgye'meztetiflk  a vezetésük 
alatt álló Intézet tanulóifjúságát  a követezőire : 
1 AB iakolai fegyelmi  szabályok a szünidőben is 
érvéryben vannak. Mozi, aainház látogatása csa-
kis engedély alapján történhetik. Óvakodjanak 
Bafl'ől  felügyelet  nélkül fiukkal  Bétálnl, lnr.óakod-
janak a céltalan korzózástól, BB Intézet egyen-
Bpptáját előirás Fzerlnt viseljék Általában min-
denütt B mai sorsdöntő időkhöz méltó magatar-
tást tanualtsannk. As intézet fegyelmi  szabályá-
nak végrehajtását mlcdenűtt el'euórlitetjük, a 
kihágásokat jegyzékbe foglaltatjuk  és a szabály-
zat ellen vétőket a iövő tanévben tanulóink sorába 
nem vesezűk fe'.  2. Felszólítjuk az Intézet ta-
nulóifjúságát,  bogy minél odaadóbban és minél 
hoBBzabb Ideig vegyenek részt a DK termelő 
munkájában. Hadbavonultak gyermekeinek gon-
dozásával, napközi otthonokban, gazdasági és 
házi munkában saolgá'ják H*aánk javát teljes 
erejük magfeatltéaével.  — Ssflnldel  foglalkozá-
sukról Írásban kell jelentést tennlök és a jövő 
tanévben való belratkoaásnál szülőiktől vagy 
munkaadójuktól bizonyítványt kell bemutatnlok. 

Igazgatóság. 
— Honvédelmi oélra lgenybe nem 

vatt „•" éa .Ü ' jelaéaO gépjáromüvek 
haaanálata légitámadás esetén. A Keres-
kedelem és Közlekedésügyi Miniszter Ur aa eset-
leges légitámadások esetén a megkülömböatető 
Jelaéssel ellátott ÓB aa egyea tulajdonosoknál 
meghagyott gépjárómüveknek családtagok éa ln-
gÓBágok szállítására való felhasanáláaát  engedé-
Iyeanl kívánja. Aa Ilyen tárgyú (kérvényt) kérel-
met aa illetékes rendőrhatóságnál kell előter-
jeszteni. 

— Elaódorta a megáradt patak. Gylmes-
bükk községben megdöbbentő gyermek-szerencsét-
lenség történt. Antal BMa 8 éves György nevű 
fiacskáját  a megáradt Tatros-patak elragadta. Az 
olvadás követkeatében pusatltévá dagadt hegyi-
patak a szerencsétlen gyermek holttestét Romá-
nlába sodorta. 

— Aa Orsaág járás húsvéti Baámának ve-
zércikkét dr. Pöltaei Jenő Irta B magyar gyógy-
vizek és Gpógjffirdék  irodalmáról. Kazataayné, 
Láaár Jo'án és Berda József  veraei, Hévíz fej-
lesztésl terveiről SBÓIÓ riport, Zircről és Kőszeg-
ről Irt színes cikk, dr. Mátéka Béla Munkácsy 
cikke éB saámos aktuális tudŐBitáa élénkíti a 
magyar Idegenforgalom  hetilapját. 
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— a oalki a a n o i i i anyagát aa árva-
háaban helyezik al. Aa Bmke veaatőaégéaek 
kórósóra a Magánjavak Igazgatótanácsa a csik 
somlyói árvaháaban megfelelő  helyiségeket bocsá-
tott rendelkeiéare a Csikl Baékely Moşeam össze-
gyűjtött anyagának elhelyeaósére. 

— Feloaalatott pártok. A belflgymlnlaz-
tor a Független Magyar Baoctállata Párt (veantője 
Ráca Kálmán), a Független Magyar PoIgBrl Párt, 
máanéven Kossuth-párt (veaetője Bariba Albert) 
a Polgári Baabadaág Párt (veaatője R >nay Károly) 
éa a Nemzeti Tábor Magyar Ssoclalla Népmosga-
lom (veaetője Szűea István) elneveaéaB politikai 
pártoknak bndapeatl központját éa vidéki azerve-
aetelt aa egyeaületl aaabadaácial elkövetett viasza-
éléa megtorlásáról ssóló 1988. évi XVII. t.-c. 
alapján feloaslatta,  további működésüket megtil-
totta éa bárhol található vagyonokat lefoglalta. 
Elrendelte továbbá, hogy e pártokban lefoglalt 
pénzt, vagy a vagyontárgyak lehető értékesltésé-
ből aaármaaó ösaaeget aa Oraaágoa Hadlgoodoaó 
SaSvelBég hadlárvák alapja Javára a 20100. sr. 
poatatakarékpénatárl számlára kell bellaetni. B 
pártok feloaalatáaa  államblatonaági okból vált 
BzükBégeBsé, meri a saerveaetek, Illetve egyea 
tagjaik o'yaa lráayn tltkoB tevékenyléget fejtettek 
kl, amely aa orazág belaő rendjét, külpolitikai 
helyaetét ÓB a hadviselés érdekelt veaaélyeBtette. 
A belOgymlnlBBter a Magyar Clonlata Saővetaéget 
éa fiókegyesUletelt,  alakulatait, vagy bármely né-
ven aaerepaló clonlata Irányaatu szerveseiét, mi-
vel alapaaabályalval ellentétben aa oraaág belaó 
readjének felborltáaára  éa a hadvlaeléa érdekel 
ellen irányaié titkol tevékeayaóget fejtett  ki, 
amely aa oraaág külpolitikai helyaetét válBágoa 
Irányban Igyekeaett terelni, államblatonaági okbói 
feloaalatta,  vagyonát aa Oraaágoa Magyar Hadl-
goodoaó Szövetségnek adományoata. 

— Felemelték a mnnkáaok gyermek-
neveléal pótlékát. A Budapeati Kialöny aser-
dai aaáma közli a minisztérium BB iparban, ke-
reskedelemben, valamint a bányássatban ÓB kohá-
Baatban alkalmason munkások gyermeknevelési 
pótlékáról saóló rendelkezések módoBltáaa és 
klegéaaltéae tárgyában kiadott rendeletét. A rin 
delet ojra Baabalyoua a katonai szolgálatot tel-
jesítők gyermeknevelési pótlékát ea a korábbi 
rendelkeaéaek klegéaaitéaeként kimondja, hogy 
annak aa Igényjogosultnak, aki katonai BBolgálata 
Borán hősibalált halt, eltűnt, vagy hadifogságba 
esett, feltéve,  hogy katonai saolgálatá; megeló-
aően legalább három hónapon ál gyermeknevelési 
pótlékra jogosult volt, gyermeknevelési pótlékát 
a háború befajeaéaét  követő harmadik év végéig 
kl kell flaetnl,  kivéve, ba aa eltűnt vagy hadi-
fogságba  eBett Igényjogosult előbb hBsatért. Ha-
sonlóképpen aaabályoaaa a rendelet a légit áma 
dások áldozatainak gyermeknevelési pótlékát. 
Annak aa igényjogosultnak, aki légltámadáB, vsgy 
légitámadás elhárítása követkealóben eletét vesz-
tette, gyermeknevelési pótlékát a háború befe-
jeaéaét követő harmadik év végéig kikeli flaetnl, 
feltéve,  bogy B légitámadást megelóaóen legalább 
bárom hónapon át gyermekneveiéal pótlékra jo-
goault volt. Módosltja eaenklvül a rendelet a 
gyermekneveleal pótlék ÖBBBegét 1B éa pedig oly-
képpen. hogy a gyermeknevelési pótlék egy gyer-
mek eBetében 10, két gyermek esetében minden 
egyes gyermek nlán 12, három gvermek eseté-
ben minden egyes gytrmek után 14, négy, v**v 
több gyermek után, minden gyermek után 16 P. 
A felemelt  öBBsegü gyermeknevelési pótlek első 
iaben ea év májna hónapjában kerül klflaetésre. 

— Köszönetnyilvánítás. Ásóknak akik 
felejthetetlen  ferjem  iletve édesapánk elhaláo-
aáaa alkalmával temetésen réant vettek vagy 
rÓBsvétüket bármi módon klfejeaték  eauton mon-
dunk háláa köBsönetet. 

öiv. J ía ta i Barabiaai  ÓM gyermekei. 
— Zaebkéet találtak éa saoigáltattak be 

a readőrkapitányBágnái, melynek jogoa tulajdo-
nosa kellő igaaólás mellett azt a hivatalos órák 
alatt átveheti. 

Cfikazarada  m. vároa polgármestere. 
Sz. 2466—1944. 

Elköltözés miatt átadó. 
Játék éa bazárttalet, áruval, berende-

aéaael együtt, ugyanott áca és kömives 
szerszám, rosták, ásó, lapát, oaákány, 
featékőrlő,  stb. eladő. Értekezni lehet aa 
Üzletben, ünnepnapon a lakásomon, Csík-
szereda, Mikó-ut 16. Biám. 

Véoaey Sándor, ba*áros. 

Hirdetmény. 
Caikszereda m. vároa polgármestere közhírré 

teazi, hogy as 1944 évi védhimlő oltások és ujra-
oltások 1944 folyó  hó április 24-én d. e. 9 órakor 
kesdödnek a osikszeredai ovóda helyiségében. 

Ujraoltáara kötelezettek mindazon negyedik 
elemi iakolát elvégsett növendékek akik még eddig 
ujraoltva nem voltak. Figyelmeztetődnek, hogy felafibh 
iskolába osak azt veszik fel  akinek ujraoltáai bizo-
nyítványa van. Tehát saját érdekükben pontosan je-
lenjenek meg. Oltásra kötelesek megjelenni mindazon 
caeosemők, akik 1943 mároius 1. és 1944 március 1. 
között születtek. 

Figyelmeztetődnek azok a szülők akiknek gyer-
meke nem itt Csíkszereda területén születtek tehát 
nyilvántartóéba itt ninos felvéve,  hogy aaját jószán-
tnkból a gyermeket oltani elhozzák, nehogy később 
járványos megbetegedés áldozata legyen. 

A már megtartott diftéria  oltásról igen sokan 
elmaradtak. Az elmaradtak számára ugyancsak a lenti 
nap és helyen pótló oltás lesz. Diftéria  ellen beol-
tandó minden olyan 1944 március l-én két évet be-
töltött gyermek aki még diftéria  ellen oltva nem volt. 

Felhívjuk a szülök és gyámok ügyeimét, hogy 
erre az igen fontos  oltáara gyermekeiket hozzák el 
annál is inkább mert banem megbüntetödnek. 

Ur. BÁLÁS KÁLMÁN 
polgármester h. 

Makói dughagymát 
azonnali vagy későbbi szállilásra. hosszú-
kás aprószemüt P. 140 métermázsánként. 

Továbbá garantált csiraképeB 1948. évi ter-
métü hagymamagot P. 10.—, petreiselyem-
magot P. 10.—, sárgarépamagot P. 12.—, 
céklamagot P. 16.—, salátamagot P. 18.—, 
uborkamagot P. 20.—. Jó  minőségű  almit 
P. 4 20 kg.-ként ab Makó utánvéttel Bzállitank. 

Sárgarépát  éa petrezselymet  a leg-
olcsóbb napi árban rendelhet. Csoma-
golást ö n k ö l t s é g i árban számítjuk. 
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Csíkszeredai járás löszolgabirája. 
1631 — 1944 szám. 

Felhívás. 
A 2640—1941 M. E. az. rendelet 7. §-a alap-

ján telhivom a marostői Major Georgescu, D. Gaicu, 
Anna (Kohn) Dobó, Matik, Udricki villák a Cucu 
háztulajdonosait valamint a fentebb  tel nem sorolt 
idegen állampolgárok tulajdonát képező épületek tu-
lajdonosait, hogy személyesen vagy szabályszerű meg-
hatalmazással rendelkező megbízottjuk által az épü-
letek haaznoaitáaa iránt 1944. évi április 26-ig in-
tézkedjenek éa ennek megtörténtét a fenti  határidőig 
hatóaágomnál igazolják. 

Amennyiben a hasznositás éa ennek igazolása 
nem történik meg az épületeknek értékesítés céljából 
való igénybevételét elfogom  rendelni, a hivatkozott 
2540—1941 U. E. sz. rendelet 7. §-a alapján. 

Az értékeaitéat 1944 április hó 30-án d. n. 6 
órakor ejtem meg Marosfőn  a községházánál. 

Caikszereda, 1944 április 14. 
(Olvashatatlan aláiráa) 

főszolgabíró. 

Csíkszereda megyei város polgármestere. 
Scám : 1672—1944. 

Hirdetmény. 
Caikazereda megyei vároa 1944 évi májú' 

hó 1-en d  e. 10 órakor  nyilvános szóbeli árveré-
sen, a városháza 20-as számú szobájában bérbeadja 
a vároa tulajdonát képező mezőgazdasági ingatlanok 
1944. évi azénatü termését. Az árverés tárgyát ké-
pező ingatlanok szénafű  terméaének egy része rész-
beni művelésire, másrésze haazonbérbe lesz kiadva. 

Az irvaréai feltételek  a városháza 20-as azámu 
azobájában tekinthetők meg délelőttönként a hivatalos 
órák alatt. 

Caikazereda, 1944. április hó 21-én. 
Dr. BáLÁS KÁLMÁN 

polgármester h. 

Szám 
Csik vármegye alispánja. 

3326-1944. 

Felhívás. 
Az 1944. évben megszervezendő nyiri napközi 

otthonok vezetőnői teendőinek ellitisira való jelent-
kezéare hivom lel Csik vármegye hazaszerető asszo-
nyait éa leinyait. 

A jelentkezés teltételei óvónői, vag; tanítónői 
képesítés. Jelentkezhetnek ezenkívül a negyed éa 
ötödéves óvónő és tanitónőjelöltek, valamint a legalább 
4 középiskolai végzettséggel biró keresztény szir-
maziau nők. A korhatár 18—50 év. Kiskornaknil 
azülői beleegyezés szükséges. 

A nyiri gyermekotthonok vezetéae önként vil-
ialt nemzetvédelmi munkaszolgilat, mely szolgilat 
költségeinek megtérítése fejében  havonta 100 P. kész-
pénzt, tovibbi amennyiben a nyiri gyermekotthonbau 
étkeztetés nem lenne 100 P. étkezési pótlékot, ameny-
nyiben étkeztetés lesz, vacsora és vasárnapi ebédpót 
lék címén 50 P.-őt fogok  a vezetőnőnek kiutalni. 
Azok a vezetők akik ill&ndó lakhelyükön végeznek 
munkit vacsora éa abédpótdijban nem részesülnek. 

Vezetőnői megbizist csak azok nyerhetnek, akik 
a május hó folyamin  Csikszeredin tartandó tájékoz 
tató értekezleten részt, vesznek. 

Az elmúlt évben ia működött napközi otthon 
vezetőnők, tovibbi a tanítónők, óvónők, tanítónő ín 
óvónőjelöltek minden tovibbi feltétel  nélklil réazt 
vehetnek a tijékoztató értekezleten, a többi jelent-
kezőknek igazolni kell, hogy előzőleg a lakóhelyükhöz 
legközelebb eső ovódában legalább í  hétig gyakorlati 
munkát végeztek. 

Jelentkezui lehet 1944. évi május hó ~'-éig 
személyesen vagy írásban a vármegyei tisztifőorvosi 
hivatalban 'Csíkszereda, Vármegyeháza, tsz. 25. ajtói. 

Csíkszereda, 1944. április liö 1*. 
Dr. Ábrahám 

alispán. 

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

ia- 24" tói 36"-lg és iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy 

Csíkszereda megyei vároa polgármestere. 
Szám 37H1.— 1944. 

Hirdetmény. 
A m. kir. minisztérium a 4.620—1943. 11. E. és 

a 190 — 1944. M. £. rendeletek kiegészítéséül — az 
1944. évi április hó 5-én kelt 1.290 — 1944. M. E. sz. 
rendeletével elrendelte, bogy a m. kir. csendőraégnek 
a „Szervezet és Szolgálati Utasítás a m. kir. csendőr-
ség számára" cimü szolgálati könyv 49. 330. pont 
7. alpontjában szabályozott fegyverhasználati  joga a 
rendelet kihirdetését követő ötödik naptól kezdve a 
csendőrség működési területén az egész országban 
alkalmazást nyerjen. 

Az idézett ntasitás 330. pontjában életbeléptetett 
7. alpontja szerint a csendőrség működési területén az 
egész országban alkalmazást nyerjen. 

Nyomatékosan felhivom  a lakósság figyelmét, 
hogy a vele szemben fellépő  csendőr első felszólítá-
sára mindenki azonnal álljon meg, mert ellenkező 
esetben, különösen pedig akkor, ha valaki a felszólí-
tás után menekülni igyekszik, a csendőr mindenki 
ellen lőfegyvert  használhat. 

Csíkszereda, 1944. évi iprilis hó 18-in. 
Dr. BALÁS KÁLMÁN, 

polgármester h. 

Jlines rongyos könyv, 
ha idejében  bekőtteti!! 
Uj  ét elrongyolt  könyvet 
aeépen éa tartóaan  beköt 

Vákár könyvkötészet 
Caikazereda, Apafi  u. 15. 

Nyomatott öav. Vak ár Lajoaae könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




