
LVI. évf. Csíkszereda, 1944. április 30. 18. Bsám. 

CSIK LAPOK Elitlxetésl ár: 
Felelős kiadó: ! E*ész évre Pengfi  10,— Negyedévre Pengi 2.Í0 

! Félévre Pengd 5 — Példányonkénti âr» 16 fillér 
Ozv. Vákár Lajosné i Külföldre  egy évre 20 Pengő. 

Megjelenik minden rns i rnsp . 

Nyílttéri közlemények dlj« Boronklnt I PengA. 
Kéziratokat nem adónk viasza. 

Hlrdetéal dijakat a legolcsóbban számítják. 
Kiadóhivatal Csíkszereda, Apáti Mlhály-nioa 15. az. 

FelelŐB BBerkeastő : 

vitéz Részegh Győző 

Leomlottak a hidak mögöttünk, 
mi már OBak előre menetelhetünk ebben a 
háborúban, mondotta a n*met propaganda 
miniszter. És ezt minden magyar embernek 
szintén tudomásul kell vennie. A háború a 
legelkeseredettebb szakaszához érkezett. 
A magyar ngmzet háborús colját éB útját 
eldöntötték. Minden mapyar embernek csak 
egy lehet a kötelessége: maradák nélkül 
teljesíteni a kötelességét. Más ut nincs. 
Mögöttünk leomlottak a hidak. Csak előre 
menetelhetünk. Aki vissza fordul  elveszett. 

A magyar honvédség teljes erővel bele 
lépett a nagy küzdelembe A DnyeBater 
felső  folyása  és a Kárpátok közé befész-
kelődött szovjet harcesoportokkal szemben 
sikerrel folynak  a honvéd rohamok. A hon-
védség támedó szelleme az egész villg 
sajtóban elismerést váltott ki. Mára már 
kibontakozott a magyar hadműveletek ko-
molysága, amely széles arcvonalon meg-
törte a makacsul védekező ellenség ellen-
állását. 

A honvéd tehát a küzdelem első vona-
lában katonai multunkhoz hiven, hittel és 
bizakodása»!, beceülettel és ősi vitézséggel 
tőr előre. Ezek a sikerek buzditólag kell 
magával ragadják a polgári frontot  is. — 
Hiszen a háborúnak ma sincBen hátsó 
frontja.  Egyformán  első vonalban áll az 
egész nemzet. Kitartásunk, lelki felkészült-
Bégünk, megalkuvást nem ismerő határo-
zottságunk éppen olyan döntő idehaza, mint 
amilyen fontos  a honvéd támadó szellemé-
nek és a hadsereg ütőképességének meg-
tartása. 

Hogy mindezeket megőrizhessük, helyén 
kell álljon az esze éB szive minden roegyar 
embernek. Nehéz idők következnek reánk. 
Számolni kell azzal, hogy frontokon,  váro-
sainkban, falvainkban  kemény veszteségek 
érhetnek. Talán életünk, vagyonunk semmi-
sül meg egyik percről a másikra. Biveaait-
h -ijük mindenünket. 

Ezekre a megpróbáltatásokra fel  kell 
készülni. Nem a nálunk annyira divatos 
sziv nélküli hangoakodáaBal. Nem. Lélek-
ben át kell állni gyorsan a bajtársiasság-
nak minden magyart egymáB közelébe hozó 
öntudatára. Ne gáncsokat veBSünk egymás 
elejébe, no nzt néziük hol merre üthetjük 
le magyar testvérünket. Fogjuk kézen a 
megtévedteket, a rossz u'on járókat. Igye-
kezzünk megérteni azt, hogy a nemzetünk 
aaámára a kocka el van vetve. Azon aa 
uton kell menetolni, amelyet az ország elad 
embere a Kormányzó ur elhatározása meg 
erősített. Tovább nem lehet okoskodni, 
gyűlöleteket vetni, magyart a magyarral 
szembe állítani. A legfelsőbb  parancs közös 
nevezőre kell hoazon minden magyar aka-
rást a végső cél érdekében. 

Püggeaaaünk fel  tehát minden veaae-
kedés', minden gyűlölködést. Aa erre for 

dito't enc-o-iáka' ál itMik n küzdelem szol-
«ulitiábrt Többet írünk vele mintha HZZHI 
egymást pusztítanánk. Nem ilyen Borsdöntő 
időkbe való a széthúzás. Hisszük, hogy 
ezekben a halálosan komoly és véres idők-
ben nincsen magyar ember, aki meg ne 
értené. 

Országunk bele kerüit a legvadabb 
háború forgatagába.  Értsük meg, hogy ebben 
az elszánt küzdelemben nekünk magyarok-
nak gvőzni kell, mert hanem elvesz'űnk. 

Vitéz Gaáli Ernő 
Csikvármegye uj főispánja. 

A Kormányzó Ur őfőméltósága  a m. 
kir. belügyminiszter előterjesztésére Ko 
vács Károly dr. Csikvármegye főispánját 
ettől az állásától, buzgó szolgálatainak 
elismerése mellett, saját kérelmére fel-
mentette és Caikvármegye uj főispánjává 
vitéz Gaáli Ernő nyug. vezérőrnagyot ki-
nevezte. 

Kovács Károly dr. egy esztendő mun-
kássága után távoaik a vármegye éléről. 
Nehéz időkben vállalta ezt a fontos  őr-
helyet éa aat maradék nélkül, becsülettel 
betöltötte. Most amikor a saját elhatáro-
aására éa kérésére megvált a főispáni 
széktől, el kell ismerjük, hogy Kováca 
Károly dr. fajtája  iránti Bzeretettel, széles 
látókörrel és minden székely teatvérén 
segíteni akaró szívvel szolgálta népét. 

Kezdeményeid lendületét megbecBül-
téli éB elismerték illetékes helyen ia. — 
A hozzáfűzött  reményeknek megfelelt  és 
azzal a nyugodt lelkiismerettel távozhat, 
hogy ezekben a válságos, sorsdöntő napok-
ban közismert képesaégeit a közösség 
javára haaznoaitotta. 

Kováca Károly dr. utóda Caikmegye 
főispáni  székében vitéz Qaáli Brnő nyug. 
vezérőrnagy. Az uj főispán  neve nem 
ismeretlen a esiki székelyek előtt. Mint 
a 24 ik honvéd gyalogezred századosa 
vonu't 1914 ben a harctérre éa mindvégig 
caiki székelyekkel harcolt az öaazeomláaig. 
A visszatérés óta minden lelkesedésével 
a Székelyföld  legégetőbb kérdéseivel fog-
lalkozik. Mint Háromszék éa Udvarhely 
vármegyék vitéai életének irányitója egé-
szen közelről ismeri ennek a földnek  min-
den baját azükaégét. A kormányzat jól 
választott, amikor ezt a székelység ügyei-
vel annyi szeretettel foglalkozó  vitéz kato-
nát, a régi 24 ea ezred legszebben kitün-
tetett szerény, uri lelkületQ harcosát küldte 
a csíki székelyek közé. 

Teatvéri szeretettel köszöntjük vitéz 
Gaáli Ernőt Csikvármegye főispáni  széké-
ben. Segítse az latén abban a munkában, 
amelyről tudjuk, hegy a legönzetlenebbül 
akarja népünk boldogulását, 

Magyarlátás. 
Hányszor beszéltünk erről! Decsak 

beszéltünk! A kevesek serege ugyan minden 
magyarban egyformán  jó magyart akart 
felfedezni,  de a Méltóságos éa Kegyelmes 
urak nem valamennyien igy 1 Ezeknek caak 
egy céljuk volt: Méltóságos v. Kegyelmes 
címet nyerni. — Természetesen itt caak 
azokról a magyarokról van azó, akik ezt 
a cirnet megkövetelték. — Hála Istennek 
akad unk példamutató kivételekre ia. S 
eiek a kivételek tudják a legjobban, hogy 
ezért mennyire becsüljük éB Baeretjük 
őket. 

A mostoha aaó és terméketlen vita e 
kérdésben ia vegetért. Hála érte a belügy-
miniszter urnák 1 Elérkezett a tett ideje. 
Rendelet alakjában jelent meg. 

Mit mond nekünk a magyarlátásnak ez 
az édeB gyermeke? Sokat, igen Bokatl 
Először ia azt mondja, hogy ezután min-
denkit az állását megjelölő címen kell 
aaólitanunk. Röviden, tisztelettudóan, udva-
riasan, őazintén, magyaros bátoraággal éa 
nem ha'rót görnyedve. Caak igy: Főispán 
ur, Főtanácsos ur, Főigazgató ur, Miniaater 
ur, Miniazterelnök ur, atb. Ezekben a címek-
ben benne van egész fajunkért  dolgozó, 
önfeládozó  magyarjaink tartalma, értéke. 
Ezek a cimek nem ürea diókat, felazinee, 
látszólagos, kongó, méltóaágoB lelkeket, 
hanem munkájuk, magyarlátásuk éa önfel-
áldozásuk jutalmát megjelölő; minden alatt-
valótói tiazteletet éa megbecaOléat paran-
csoló megaaólitáat kell jelentaenek. Tiszte-
letet éa megbecaűléat azért, mert e nagy 
hivatalban valóban felelőaaégteljeaen  dol-
gozik az illető fajtankért,  jövőnkért, nagy-
képüaég éa lenézés nélkül. HÍBB minden 
jó magyar egyforma  értéke Haaánknak. 

Igy nem saakadunk osztályokra, hanem 
egységesen dolgozunk és egymást megért-
jük. Igy tudjuk csak igaBán megbecsülni 
máB munkakörét és igy végBem caak iga-
zán lelkiiameretesen az enyémet ia. Mert 
ez — a cimkórság halála — nem aat jelenti, 
hogy ezután nincs tiazteletl egyáltalán nemi 
Ez annyit jelent, hogy ezután caak aa építő, 
dolgoaó, lelkiismeretes, a magyar teatvért 
megértő magyaroknak adjuk meg a meg-
érdemelt tisateletet. Caak nekik I De aztán 
mindnyájául Maradék nélkül! 

Így, caak igy mentjük meg magyar-
látáaunk ez édes gyermekét! örüljünk 
neki, hogy végre megsaQlethetett. Ne enged-
jük meghalni I Ápoljuk 1 Szereaaük 1 Éa ne 
kényezteaBdk mi ugy, mint majom a gyer-
mekét. Mert a végen megöljük 1 Legyünk 
következetesek 1 Mindenkit Biólitsnnk csak 
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bátran a óimén éa ne méltóaágoaaunk többé! 
Bit parancsolja a magyar lélek termé 
saete ia. 

Eat a magyar lelket kell uralkodóvá 
tennünk magunkban éa mindent meg kell 
tennünk, hogy e felséges  léleknek utat 
nyiaaunk mindenfelé!  Legyen hatalmas, 
olyan hatalmaa, mely alatt a veaető ai 
egyazerü magyart la jó magyarnak, sors-
társának réaseaére avaasa éa viasont aa 
egyszerű nép ia papját, veaetöit veaérének, 
barátjának, teatvérének tekinthesse! 

(fj) 

Szózat! 
Irta:  Mité-Tirék  Oyula. 

Ba a szent háborn minden magyar, agg ós 
gyermek, férfi  ÓB nő legszemélyesebb, élet vagy 
halál Ugye I Legszentebb Ugye I Uinden ezentúl 
megszületendő magyar gyermekünk sorsa I 

Ez most magvar háború nemzeti háborúi 
Többezeróves életünk legnemzetibb háborúja I 

Bz a harc magyar harc, szent harc I 
Ez a harc százszor jobb és ezerszer szebb, 

férfiasabb,  magyarabb, mint eddigi örökös meg-
aláiottságunk, erkölcsl-lelki-anyagl tespedésünk 
lassú halálai 

Bz gyáva férgeknek,  de nem ősi, bÜBzke, 
nemes, nagy magyar nemzetnek való tengődés volt I 

Mai harcunk a harcok harcai A lenni vagy 
nem lenni harcai Élet-halál harci 

Harcunk a legsaentebb harc a világon I 
Fanatikus, mindenre való eltökéltséggel, 

megátalkodott makacasággal, akadályt, lehetetlent 
nem iameró lendülettel, aziszegő, égő, vad gyű-
lölettel, hősi őseink halhatatlan szelleme altal 
vezérelve, megszentBégesült hittel, kigyilkolhatat-
lan győzelmi vasakarattal törünk előre 1 

Magyar Nők I Nem magyar nő aa, aki ma-
gyar férfit  visszatart a badbavonulástól I Inkább 
ti magatok küldjétek őket! 

Magyar férfiaki  Az asszonyok airámaira ne 
hallgassatok, hanem csak a haaaés a honvédaég 
hívó parancsára! 

Protektorok I Haza?llenes, szörnyű bűn el-
járni katonai felmentési  ügykeni Ma nem fel-
in ntésekre, hanem önként jelentkezésre van 
szükség 1 

Tévelygők I Akiket titkos kezek caalárd an-
gol vagy bolseviki barátságra nyergeltek meg I 
Térjetek viBBza az egyedül üdvözitő, igaz, becsü-
letes magyar útra 1 

Lelkészek ! Hirdessétek meg a szószékről: 
szent háborúnkat I A Rádió I A háború lelki és 
szellemi honvédelmének, a hazai harcvonal védel-
mének nemzeti temploma legyen I 

Keresztények I Templomaink válhatnak-e 
mozikká, raktárakká, iBtállokká a Bzovjet folytán  ? 

M A G Y A R O K ! 
Szentségtörést követ el az, aki ma közülünk 

lehetetlennek hisz vagy hirdet valamit I Nincs le-
hetetlen győzelmünk útjában 1 

KiBhitüség ma nemzetgyilkoBBág I 
Ma minden magyarnak, a legöregebbnek ÍB, 

legalább lélekben harcosnak kell lennie! 
Ma részünkre nincs máa élet, mint barc, 

harc, harc végső győzelmünkig I 
Csak annak a nemzetnek nincs jövője, mely 

lelki öngyilkos, mely gyáva hinni önmagában, 
mindenható erkölcBi erejében I 

Nemzetünket n9m lehet megölni 1 
Nemzethalált cBak lelke és erkölcse fenekéig 

rothadt, vérbajos, kiélt idegzetű, öngyilkos nem-
zet félhet! 

Szálljunk szembe, szegüljünk ellen konok 
haláltmegvető daccal még magának a történe-
lemnek íb! 

MoBtani szabadságharcunkban minden egyes 
magyar vagyonáról, életéről, vagy haláláról van 
BZÓ ! Ezért ma minden magyar férfi  ÉB nő, bárból 
áll is, mozgósito't honvédnek érezze magát I 

Hazaárulás ! 1. Moszkva, London rádiójának 
hallgatása, mert az minden, még legtanultabbat 
ÍB megmételyeB, megmérgez lelkileg lefegyverez  I 

2. Rémhírek továbbadása, még megnevettető 
adomák alarcában is! 

3. Ha a rémhírek terjeaatőit fel  nem jelent 
jttk I Mert ezek fizetett  ördögi hazaárulók! Ezek 
az ellenség szolgálatában gyllkolgatják lassan, 
Bonyln hiszékeny lelkeinket I 

Végül I Ma caak hitet, bizakodást szabad 
és kell mindenkinek minden szavával hirdetnie I 

Félre minden fecsegéssel  I Minden kicsinyes 
egyéni Jajjal I 

Ma nem bujtogatókra van szükségünk, ha-
nem magyar bitet hirdetőkre: nemzeti apostolokra I 
Magyar szent lélekre 1 

Moat van itt az Ideje, hogy mntaBBuk meg, 
hogy magyarok vagyunk, merünk magyarok lenni 
és magyarok maradunk mlndhalallg 1 

Ezentúl hissaUk, hogy minden nehézség el-
lenére is minden bizonnyal győzünk I 

.Isten velünk — kicsoda ellenünk I" 
Fel, nemzetem I Fel a szent háborúnkra I 
Önmagunkért I Minden magyar gyermekért, 

nőért, aggért, minden magyarérti A magyarság 
eipuaztiihatatlanBágáért I 

Az uj, népi munka Magyarországért I 
Örök, szent hazánkért I 

G y a k o r l o t t g é p l r ő n ő (tehet férfi  it), 
a l landó alKalmazasra fel  ve te t ik , 
a m. kir. Iparfmügyelósegbez,  Caik-
azereda, Mtkó utca 46. Bzám. 

Mot wuityja a m idő alatt. 
A kénysaeritó Körülmények a tanulmányi 

időt az Iskolákban megrövidítették. Ez azonban 
nem akadályozhatja meg az ifjúságot,  hogy az 
iskolán kivül töltött időt tovább képzésükre gya-
korlatilag fel  ne használhassak. 

Amúgy sem volt jo, meg a régi jó időkben 
sem a deákoknak a vakació alatt a tétlenül UIÓB. 
A nyugalom az ördög párnája. Számtalan példa 
mutatja hogy az életben éppen azok az ifjak 
valtak be legjobban akiknek nyári ídó alatt sem 
volt idejük a henyélesre, hanem szülőik gazda-
sagában szorgalmasan dolgoztak. 

Minden diáknak az adott körülmények szab-
ják meg, miként hasznosítják fel  a hosszú szüni-
dőt. Meliekes ki milyen munkát végez, tő az, 
hogy az a munka rendszeres, fegyelmezett  es 
kitartó legyen. Sjmmiféie  kibúvó nem engedhető 
meg a munkakerülésre. Kötelezővé kellene tenni, 
a rendes munka naplők vezetését, amelyben le-
gyen feltüntetve  a napi pénz kereBet is. Ezen 
napié a jövő tanév tanulmanyi eredményének el-
bírálásánál komolyan számba vétessék. 

Minden munka ne csak szolgai hanem ta-
nulságos legyen, hogy a jövő élet felépitéséhua 
egy-egy támpontot nyujlBon. Erre vonatkozolag 
néhány példát említek fel.  Ha valaki reggeltől 
estig fát  fűrészel  ez ÍB jó, de ha a munka adot-
aágat pontoaan számba nem veBBZÜk csak szolgai. 
Ha pontosan egy köbméter fát  kimérünk, es óra 
Buerint feljegyezzük,  hogy azt mennyi idő alatt 
végeztük el, ez már tanu'BágOB. Ha^onlólag ta-
nulságos, ha motorral vágatjuk, megállapítjuk a 
felhasznált  benzin mennyiaégét, árát éa öBsze-
hasonlitáat teszünk mennyivel olcsobb a motorral 
vágatáaa kézi vágatáanál. Építkezésnél téglát hor-
danak, könnyen megtudhatjuk, egy bizonyos vas-
tagságú fal  mellett mennyi tégla kell egy köb-
méterbe, milyen arányban hevítik a cement és 
homok keverékét. Ha több felől  vásárolt mésszel 
van dolguk, állapítsák melyik jobb? A szent-
mihályi vagy a szentdomokosi és miért? Allatok 
legeltetése közben figyeljük,  mely fű  félékét  eszik 
az állatok legsziveset ben. Kűlemileg miben kü-
lönbözik egyik állat a másiktól. Keresni kell az 
okot, az egyik miért értékesebb mint a másik, 
igy idővel jó állat bírálok leszuek. 

Akik tehetik, menjenek oly vidékre a hói 
mondjuk németül tanulhatnak. Nekünk székelyek-
nek sok hátrányban volt részünk idegen nyelvek 
nem tudása miatt, Diák csere rendszer tok helyt 
jól bevált a műit időkben is. 

A ho-szu szünidő miatt a szülőknek nem 
kell aggodniok, eiak állandóan figyelmeztessek 
gyermekeiket, h gy az élet egy erős küzdelem, 
a melyre az iskolákon kivül készülhetünk a kü-
lönféle  műhelyekben, irodákban, gyártelepeken 
gazdaságokban; csak a jarda, Bzorakozóhe'yiaégek 
kerülendők, mint oly he'yek, a melyek könnytn 
félrri  vezethetik. Szőke M hály. 

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

14- 24" tói 36" lg és i pa rvágány t 
B i r ó András , Ba la tonszen tgyörgy 

A háború hirei. 
a s elaő hadijelantéaek megjelentek és abból 

iameretea a honvéd csapatoknak kiváló teljesítménye. 
A honvédség előnyomnláaát a Kárpátok vonaláról 
kezdte meg. A támadó hadműveletek rendkívül nehéz 
adottaágok között borítékoz beitek ki. A Kárpátok 
hágóit egy méteres hó borította éa hóviharok között 
kellett a felvonulást  végrehajtani ami már magiban 
rendkívüli kívánalmakat követel. A szorosokból valú 
kibontakozás után nagykiterjedésű aknamezőkön köz-
dötték ét magákat a csapataink és amellett még a 
védelemben közismerten szívósan és makacsai harcoló 
szovjet csapatok ellenállását is meg kellett törniök. 
Ezek a harcok a Prnth és Dnyeszter felsfl  tolyása 
közötti térségben komoly tért nyertek, ami a Cserno-
victól délre támadó orosz erőkre is kellemetlenné 
váltak. A magyar csapatok harcias szellemének kö-
szönhető, hogy ebből a térségből az oroszok nagy 
erősítéseket vontak el éa dobtak be a honvéd elfl 
nyomnláB megakadályozására. Egyébként brit ketonéi 
körök is elismeréssel emlékeztek meg a magyar ka-
tonának eeekrfll  a sikereiről amely elfoglalt  több a 
mult világháború idejében is sok honvéd dicsőséget 
jelentő várost Kuty, Delatyn, N'advirna éB Ottinia 
városokat. 

A megyei honvéd kemény harcokban mutatja 
meg, hogy minden képpen méltó ahoe a várakozáshoz 
amelyet vele szemben támaszt Europa élet-halál küz-
delme. A magyar polgári frontnak  is méltónak kell 
lennie ahoz az áldozathoz amelyet a magyar honvéd 
ség meghoz a mostani véres harcaiban. 

A mnlt héten április 23-án több száz angol 
szász repülőgép repülte át az ország légiterét. Ha 
gyár és német vadászrepülők szembe repültek az el 
lenséges erőkkel és azokat harcra kényszeritették 
majd kemény harcokban szétugrasztották. Így nem 
tudták zárt kötelékben végre hajtani támadásaikat 
nsnpán ezek a szétvert egységek dobták le tervsze-
rűtlenül terheiket melyeknek legnagyobb része a Ba-
latonba esett. A vadászaink ezekben a harcokban 12 
ellenséges repülőgépet lőttek le. 

A keleti arcvonalon a német csBpatnk a Krím 
félszigeten  állanak sulyos elhárító harcokhan. Szehasz-
topol térségében a szovjet I iilönösen vasárnap foly-
tatta nagy erőkkel a támadásait. A rengeteg páncé-
lossal és csatarepülővel támogatott nagy támadásban 
a németek teljes elhárító sikert értek el és megee-

• misitettek 57 nehéz szovjet páncéloat. 
A háborút illetőleg minden szem nyugat lelt 

tekint, ahol a uémet véderő legképzettebb csapatai 
várják az inváziót. Mindenre (elkészülve várják az 
ellenség által annyit beígért partraszállást és előzön-
IíhI.  A németek mindent megtettek ennek togadtatá-
sára. Hatalmas erők, elképzelhetetlen erődítmények 
várják, hogy leszámoljanak ezzel a világtörténelem-
nek kétségtelenül legnagynbbszabáBU hadi vállalkozá-
sával. Minden jel arra mutat, hogy az invázió nem 
kéelift  Bokáig. Angliában A készenlétbe helyezett csa-
patok i'iriási tömegeit zsúfolták  össze. A szigetru 
ezeket az erőket nem lehet tovább tartani. Útnak kell 
indítani erre a vállalkozásra amelyet a német védeni 
hatalmas leikészültséggel var. Németországbau min-
denki tudja, hogy az ellenség minden rendelkezésre 
álló erejével jön majd, minden harci eszközét beveti 
és ezzel a rohammal megkísérli kierőszakolni a diin 
test . N'-in kétséges, liogy a uémet hadigépezet fel-
készült a világhálioruuak erre a legvéresebb szakaszai n. 

Kmléknzziink i-sak vissza, amikor 1 sy.ep 
teinliei 1 én megszolaltak a fegyverek,  akkor senki 
nem hitte el, hogy a technika mai lejlettsége melleit 
éveken keresztül tarthat a gyilkolás. KB ma ötödik 
éve lulyik a vér. Sijks/.ur hallottuk ezalatt hogy a 
háborút végül is az nyeri meg, aki tt legütőképesebb 
utolsó zászlóaljat bedobja. Az nyeri meg ezt a bá 
korút aki minél tovább megőrzi idegeinek nyugalmát. 
A háborúnak a fiuisébe  kezdenek rövides»!! a küzdő 
lelek. Vigyázzunk minden lépéBiinkre. Öntudatoseu 
óvjuk társadalmunk egész megépítését. Vigyázzunk 
abban minden testvérünkre, hogy félre  ua lépjen, 
hogy könnyelmű nemtörődömséggel szolgálatába ne 
szegődhessen annak RZ alattomos munkának amely a 
belső front  bomlasztásán dolgozik. Csak akkor HZH 
mithatunk győzelemre, ha aenki meg nem rendül kü-
zöttüuk a hitében, ha egy emherként hÍB7.unk abban, 
hogy becsületesen elvégzett munkánk a győzelmet 
eredményezi. 

— A Czell Szent György Sörgyár 300.000 
pengővel felemelte  részvénytőkéjét. A Czell 
Szent György Sörgyár Rt. rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen elhatározták a vállalati részvénytőkének400000 
pengőről 700.000 pengőre való felemelését  Erdély 
élelmezési iparágaiban vezetőszerepet vivő vállalat a 
tőkeemelés által olyan ujabb likvid antagi eszközök-
höz jut, amelyek révén lehetővé válik az üzemi kapa-
citás megfelelő  kiterjesztése. 
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Első beszélgetés a lelőtt amerikai 

bombázók fogoly  repülőivel. 
. „í I l t
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ak '  h°RyB n viselkednek fogságba-

i,rf ib,BP  a W«»osnk? Mert mint as alábbiakból kiderül, gyilkosok. 
Szemben velem a tia emter közönyös» 

bámul a levegóbe, borostásak, gyűröttek. — az 
ingoyaknk nyitva, hanyagul lógatják a kezeiket. 

Néhány nappal eaelótt kattintottak egyet a 
kapcsolótáblán, a következő pillanatban süvítve, 
forogva  zuhaot a munkásházak felé  a halál. Nem 
akarok a kezeikre nézni éa mégis aainte meg-
dermedve bámulom őket. 

— Tudták, hogy milyen várost bombáznak ? 
— rázom fel  magam ae elsó kérdéssel. 

Csend. 
Soria néaem őket. Azt hiszem, nebéz ecben 

a percben hazudni. Végre az egyik megmozdul 
— Hungary... Budapeat... igen, tudtam... 
Es néz rám tovább, kicsit összehúzza a sze-

met, ugy figyel. 
— Mit tuduak Magyarorsrágról ? 
— folytatóm  a kérdezősködést. 
összenéznek. A hozzám legközelebb illó azt 

mondja: 
az iskolában egyszer hallotta, hogy van 

ilyen nevtt ország is . . . 
Közelebbi már nem tud mondani, olyan c*o-

dálkotva nea rám mintha engem faggatna  valaki 
a belső kinai államok városairól. Unottan közöm-
bösen válaszol, nem érdekli az egesz Ugy, ugy 
hiszem, nem ia érti, miért kérdezősködöm. 

Gyilkosságra vezényelt munkanélküliek. 
Eszembe jut, hogy az e<yik elfogatása  után 

feketekávet  kórt es nagyon csodálkozott, amwor 
a tömeg majdnem rárohant elkeseredaseben Szinte 
méltatlankodik és en újra nem lalalok szavakat: 
olyan idegen, ismeretlen viág ez, bogy ugy érzem, 
kár minden elvesztegetett, elpazarolt mondatért 

Csak szerettem volna, ha nagyon sokunk 
velem együtt éli at az órá>, amelyet a fogoly 
amerikai pilóták között töltöttem I Főleg azok, 
akik éveken keresztül mindig tudtak valamilyen 
magyarázatot éB kifogást  talalni, ha arról volt 
szó hogy a terrortámadások végrehajtóiról Ítéle-
tet kell mondani. 8 azoknak Bem ártott volna ez 
a lecke, akik váltig azt hajtogatták, bogy minket 
magyarokat pedig az angolszászok nem fogoak 
bombázni. 

Látni és hallani kell ezeket a közönyös 
amerikai repülőket — minden propagandahadjá-
ratnál biztosabban megérti az ember, hogy nekik 
semmiféle  különösebb lelki megrázkódtatást sem 
jelent, Magyarországot bombáizák-e, vagy az olasz 
városokat ? 

Éppen olyan hidegvérrel oldják ki halálos 
bombaterhüket itt felettünk,  mint ahogyan lelki-
ismereifurdaláa  nélkül géppuskázzák végig a vo-
natokat, vagy a tüzeket oltani igyekvő lakosságot 
szerte Európában. Itteni barátaik hiába BÓhajtoz 
lak humanitásról és kulturáról, — ezek a széles-
vállu, vastagnyaku közönyös emberek szemmel-
láthatólag nem éreznek Bemml különösebbet, ha 
az ember darabokra szaggatott asszonyokról, meg-
csonkított gyerekekről beszél neki... 

— Hova valósiak? — kérdemÎ sorra őket. 
— Idabo. Newyork, Boston. Virginia, Kali-

fornia  . . . 
— Nem gondoltak, hogy ilyen IBBZ a fo-

gadtatás, — mondja egy negyedik. 
lljra aa az érzésem, rossznéven veBzik, hogy 

rájuk lőttek B határozottan igazságtalanságnak 
tartják 

— És a vadászok — mondta egy másik, 
- olyan volt aa a pár perc, amig lelőttek, mint 
a pokol. Már égett a gép, amikor Bikerült ki-
ugranom... 

A belügyminiszter eltörölte a hivatalos 
címek használatát szolgálati érintkezésben. A belügy-
miniszter kiadott rendeletével eltörölte az udvariassági 
szempontból használni szokott megszólításokat és el-
rendelte, hogy a megszólításokat a hivatali állásnak 
megfelelően  és nem a hivatali állás cimével kapcso-
latban használják. A felesleges  udvariassági kifejezé-
sek és a beadványban használni szokott: .vanszeren-
csém, tisztelettel jelentem, alázatos tisztelettel jelen-
tem" és ezekhez hasonló kifejezések  mellőzendők, a 
beadványok irányának egyszerűnek, szabatosnak és 
magyarnak kell lenni. űlmaradnak tehát az ilyen meg-
szólítások : Nagyméltóságú Miniszter nr, Méltóságos 
Főiapin nr, Méltóságos Alispán nr, Méltóságos Polgár-
mester ur és az ezekhez hasonló megszólítások, hanem 
ehelyett egyszerűen Miniszterelnök ur, Miniszter ur, 
Főiapin ur, Alispán ur, Polgármester ur, használandó. 

Rendőri őrizet és felügyelet  alá helyezések 
a csíkszeredai járásban. 

A csíkszeredai járás fósaolgabirája  végha-
tározattal, azonnali hatállyal kitiltotta lakhelyükről 
ÓB rendőri őrizet alá belyeste Boros Aron éa Oláh 
Péter csikBaenttamáal, Kóaa Márton, BácB Domo-
kos és Kristály Domokos cslkszentdomokoBi, 
szélsőbaloldali tevékeny Bégükről köalsmert embe-
reket és Kibovics Aron csikkarcfalvl  zsidó nem-
zetiségű órást, aki a környék baloldali „hírforrása" 
volt, A íŐBzolgabirói véghatározat indokai megál-
lapítják, hogy a rendőri felügyelet  alá helyezett 
emberek már a kisebbségi időkben csatlakoztak 
a baloldali mozgalmakhoz B összeköttetéseiket a 
felszabadulás  után sem Baakitották meg. 

A főszolgabírói  véghatározat rendelkező ró-
srét, fellebbezésre  való tekintet né'kül — hala-
déktalanul végrehajtották. 

Egyidejűleg Demea Bálint (alsó) cslkmlnd-
szenti, Kur«ó Márton (reti) CBtkszenfdomokoBÍ 
gazdákat, QrUnstein Ferenc esTeitelbaum Dezső 
vol< caikmadiraBÍ fakereskedőket  rendőri felügye-
let alá helyezte a csíkszeredai járás főszolgabírója. 

A csiki gazdákhoz. 
A bolsevizmus veszedelme köz jlról fenyeget. 

Bz katonává teBZ mindenkit fiatalt,  öreget, férfit, 
nőt egyaránt, mert a veszedelem eUöprésBel fe-
nyeget minden érteket. Ezzel szemben ma a biz-
tos győzelem tudatával vehetjük fel  a küzdeimet. 
Katonás fegyelem,  közösségi munka, a termelés 
leható legmagasabb fokra  való emelése mind 
hozzá tartoznak a győzelem biztosításához. 

Az évenkint, megszokott munkán kivül to-
vább kell tekintenünk, éB ha azt latjuk, hogy va-
lamely föld,  ba még oly kicsike Is, nincs rendeB 
megmunkálás és bevetés aiatt tartsuk kötelessé 
gUnknek, erről azonnal jelentest tenni, hogy az 
közös erővel vetés alá kerüljön. 

Szükséges, hogy a régi jó időkben meg-
szokott kenyelemról, nem törödeBról lemondjunk. 
Amikor ég a haz az oltás az első. 

Termeljünk sok burgonyát, ne legyen egyet-
len háztartás sem, amelyiknek legalább 200 nsz.-
ölöo burgonyája ne legyen ültetve. Május 15-ig 
még mindig ültethető. 

Vegyük fel  a küzdelmet a gyomokkal szem-
ben is A gyomok a gazda partizánjai. Sokkal 
kevesebb termőfölddel  rendelkezünk, Bemhogy 
megengedhetnék a gyomok uralmát mezőinken. 
Nedvesség t, tápanyagot, levegőt rabolnak el a 
hasznos növényektől. Idejében végzett talajmunkák 
a gyomok legjobb irtói. Figyelő 

Berecz József  pestszenterzsébeti levente-
zenész a ieventeifjuság  légoltalmi munkájának 

első hősi halottja. 
EIbö  segélynyújtás  közben életét  áldozta  a 

Hazáért. 
A Levente Hírközpont jelenti: 
Az ellenséges légitámadások pusztitóerejét a 

levt'uteif'juság  leudületeu munkája, hősi helytállása 
gyengíti. Ahol a romboló, otthonokat pusztító és em-
bereket gyilkoló bombák lehnllsnak, azonnal meg 
jelennek a leventék. Eletet mentenek, elsősegélyt nynj 
tanak, tüzet oltanak, és romokat takarítanak. 

A Leventék légoltalmi munkájának Pestszent-
erzsébeten volt az első hősi halottja. Berecz Józset 
leventezenész az április 3-i emlékezetes első nappali 
támadás közben, amikor az első bomba-hullám elvo-
nult, kifutott  szülei házából és egy szomszédos, rom-
badölt házból két embert kimentett. Egy harmadik 
sebesülttel foglalkozott,  első segélytnynjtott, amikor 
njabb bombahullám érkezett és egy lehulló bomba 
azt a házat érte, ahol 0 is tartozkódott. A légnyomás 
holtan vetette át a szomszédos ház mlvarára. 

Szülei házának, ahonnan kifutott  semmi baja 
sem esett. 

Berecz József  levente a 111. korcsoport tagja 
volt; 1924 május 29-én született Nagykanizsán, 4 
polgárit végzett és textil kereskedősegéd volt. Hétfőn, 
a támadás napján amikor az üzletek zárva vannak 
lakásán érte a támadás és onnan sietett ki, két bomba-
hullám között első segélyt nyújtani, mert ez volt a 
különleges kiképzése. 

A hős leventét — a Ieventeifjuság  légoltalmi 
mentőmunkájának első hősi halottját — április 6-án 
temették el. Levente bajtársai diszazakasszal vonultak 
ki a temetésre és utolsó útjára azzal a gondolattal 
kisérték el, hogy ez az iíju hős minden magyar le 
venteifjn  eszménye a bátor helytállásban és kötolei-
ségteljesitésben. (LHK.) 

Vegyétek ki részeteket az 
áldozatból és munkából! 

A rádió levente műsorában dr. Kokas Eszter, 
a Leventeleányok Országos Vezetője szózatot intézett 
a leventeleinyokhoz. 

— A feltámadás  emlékezete — mondotta — 
a hitet, reményt, életkedvet és bizalmat jelenti. De 
jelenti azt is, hogy áldozat nélkül nincsenek eredmé-
nyek és, hogy minden olyan áldozat, amelyet tiszta, 
szent és nemes célokért boznnk : meghozza gyümöl-
csét. A magyar történelem csupa áldozat és feltáma-
dás. Böjti napok, szenvedéB,'harc, küzdelem és utána 
az ősi törzs megerősödése, feltámadása. 

— Leventeleányok I Ismét nehéz böjti napokat 
élünk. Védjük földünket  és valamennyien fokozottabb 
felelőséggel  tartozunk cselekedeteinkért. A mai idők 
mindeukitől nagyobb munkateljesítményt követelnek. 
Vegyétek ki részeteket az áldozatból és munkából. 
Kuzdjetek ti is hősiesen, erős lélekkel, pontos köte-
leHnégteljesitéssel. Érezzétek meg, hogy többet kell 
dolgoznotok mint békében, mert pótolni kell azok 
munkáját, akik valamennyiünkért harcolnak. 

A leventeleányok legtöbb parancsa Isten, 
Haza, Család szolgálata, áldozatos munkátokkal a 
nemzet erejének fokozásához  járultok hozzá. Nagy 
felelőséggel,  k (tartással, fegyelmezetten  kapcsolódjatok 
bele a háborús szolgálatokba. Lássátok meg köteles-
ségeiteket abban a környezetben, ahol életetek folyik 
és ne riadjatok vissza akkor sem ha súlyosabb fela-
datok hárulnak rátok. Igy vállaljatok részt a nemzet 
ft  nnmaradásáért vívott küzdelemben. Legyetek ti is 
lelkes katonái ennek a harcnak, amely nemcsak ha-
zánkért hanem Krisztusért is folyik. 

Isten és haza! Ez a jelszó lebegjen előtte-
tek. Ennek a jelszónak legyen vezényszó jellege mos-
tani hnsvétunk feltámadás  ünnepén. . . .Ugy éljetek, 
hogy bitetek munkátok, fegyelmezettségetek  biztosi-
téka legyen a magysr jövőnek I 

Közkegyelem a nemzeti érzésből eredő 
politikai bünperek elítéltjeinek. 

A hivataloB lap április 23-i száma a Kor-
mányzó Ur Ófőméltóságának  legfelsőbb  elhatáro-
zását közli a politikai jellegű bűncselekményekre 
vonatkozó közkegyelme tárgyában, a legfelsőbb 
elhatározást ezek a azavak vezetik be: 

„ Amikor honvédségünk keleti határaink vé-
delmében nehéz harcokban áll, a súlyos meg-
próbáltatások napjait élő nemzet lelki egységének 
megóvása és erkölcsi erejének fokozása  érdeké-
ben kegyelmet kívánok gyakorolni azok Irányá-
ban, akik az elmúlt időben nemzeti érzésekből 
eredő politikai magatartásuk alapján elitéltettek, 
vagy bűnvádi eljárás alá vonattak. 

A hivatalos lap vasárnapi száma a Kor-
mányzó Ur őfőméltósága  részéről kiadott legfel-
sőbb kegyelmi elhatározásnak, a polgári büntető 
blróBágok hatáskörébe tartozó ügyekben, végre-
hajtása tárgyában igazeágügymlniszteri rendeletet 
közöl, amely az általánoB rendelkezéseken kívül 
réBzleteBen intézkedik, hogy milyen eljárás köve-
tendő a kegyelmi elhatározás 1—5. pontja alap-
ján, majd vegyes rendelkezéseket tartalmaz a 
mellékbüntetésekre, a megkegyelmesettek nyil-
vántartására vonatkozólag stb. 
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Indiá.val való kapcsolataink. 
Irta: pókakereazturi éa osikaaentimrei 

Dr. Ssikely György. 
A magyarság őstörténetéről miad több fátyol 

lebben fel.  Különféle  irányzatok keresik kutatják né-
pünk eredetét. Nagyon érdekes éa figyelemreméltó  az 
a legújabb irányzat, hogy a magyarság Észak-Indiából 
Pamir, Rajputana, Kaaamir és Pnnjab vidékéről szár-
mazik. Már körösi Csorna Sándor megállapította, hogy 
egy nyelvben ainos annyi egyezés a nyelvek királyával 
a szanszkrittal, mint a magyarnak. A magyarok Ősei 
erről a vidékről kerülték a türk ateppékre, vagy pl. 
a megyei törzs a finnugorok  északi hazájába és ott 
vették fel  először az ugor, majd a türk tipuat. A 
magyarság számos s)hytha (turáni, mongol) elemből 
tevődött össze, azért van annyi tipnsunk éa azért 
annyira sok oldalú a magyar ember. Kulturánk nem a 
szegényes északi tundrákról származik, hanem az 
emberi kultura legmagasabb, legértékesebb kulturböl-
csőjétől, a szkythaaág ^szak-Indiájából. De azért nem 
vagyunk árja indogermán hinduk I Egyáltalán uem ! 
A hinduk vettek fel  turanoid szkytha mongol eleme-
ket, amit azután tovább fejlesztettek.  A szkytha i amely 
egyenlő volt a hun kultárával) volt az alapja az etruszk 
kultnrának, tehát jóval megelőztük a büszke Nyugat 
görög-latin kulturáját. Különösen az erdélyi magyarság 
és székely-magyarság diszitő elemeiben találunk észak 
Indiával sok rokon motívumot. Az Írásos hímzések 
Karzsneirban nagyon elterjedtek. Fafaragásaink,  székely 
kopjafáink  hasonmásai a Himalája tövében uiind fel-
találhatók. 

Ezer és ezer példát lehetne még lelhozui a 
kulturközösség bizonyítására és az idő el is jön, ami-
kor a büszke Nyugat el fogja  ismerni, hogy a felkelő 
nap sugarainak aranysága a legtündöklőbb. Ez uiivelte 
a magyarság öntudatát és ragadjunk meg minden 
alkalmat, amely származásunkra világot vet, bogy 
minél inkább erősödjünk meg fajtánk  értéklésében. 

Különösen ránk, székelyekre vár a nagy feladat, 
akik legerősebben őriztük meg a magyar öntudatot 
és a szkytha fajiságot,  hogy egy üntudatosBbb s 
hagyományaihoz ragaszkodóbb uj nemzedéket adjnnk 
át a magyar jövendőnek. 

KÜLÖNFÉLÉK 
S o l s J c a l i c o m . o l y a ' b ' b a r í . . 

A legutolsó napokban kétszer volt légi riadó a 
városunkban. A sziréna üvöltése rövid időn belül 
kétszer jelezte, hogy ellenséges repülők szálltak légi-
terünkbe. Nem gyermek játék. Ma már mindenki ismeri 
azokat a pusztításokat, amelyet a légi támadások okoz-
nak ember életben és vagyonban. A példák itt van-
nak szemeink előtt. Láttak, hogy Budapest, Győr 
munkásnegyedei mennyit szenvedtek ezeknek a minden 
emberi érzésből kivetkezett terrorbombázóknek kegyet-
lenkedésétől. Mégis azt kell látnunk, hogy az emberek 
nem veBZÍk elég komolyan a légiriadó figyelmeztetéseit. 
Mintha csak a jó békebeli gyakorlatokról volna szó 
éppen olyan biztonsággal húzódnak a kapuk alá, vagy 
könyökölnek az ablakokban és kivánesian lesik az 
ellenséges gépeket. Pedig egyazer lesz, ami nem volt 
és akkor az életével játszik minden olyan ember, aki 
kellő időben nem húzódott óvóhelyre. A sziréna hang-
jára tessék azonnal a légvédelmi árokba, vagy óvó-
helyekre eltűnni, mert a veszedelem nemcsak Buda-
pestet értheti. Régi jó közmondás és igaz, hogy jobb 
félni,  mint megijedni. De ettől eltekintve fegyelem 
kérdése, hogy mindenki alkalmazkodjon riasztás esetén 
a rendelkezésekhez, mert életével fizethet  rá esetle-
ges nemtörődömségére. 

— Doktorrá avatás, pókakereazturi és csik-
szentimrei Székely Györgyöt lapunk munkatársát a 
Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány-
egyetem ünnepélyes külsőségek között 1944. április 
22-én jogtudományi doktorrá avatta. 

— Credo-gyfilés.  A Credo-Egyesület 1944. 
május 7-én, vasárnap d. e. '/< 12-kor, a nagymise 
után a plébánia tanácstermében gyűlést tart, melyre 
a tagokat éa az érdeklődőket tisztelettel meghívja az 
elnökség. Előad . dr. Pitner Árpád törvényszéki ta-
nácselnök „Ahogy Isten az államot látja* cimen. 

— Labdarugó mérkőzés lesz április 30-án 
d. ii. 4 órakor, a budapesti honvédek és Cs. T. E. között. 

— Megtörtént a csíkszeredai zsidó üzle-
tek bezárása. Kormányrendeletre azonnali hatállyal 
megtörtént a osikszeredai zaidó üzleteknek is a lepe-
csételéae és bezárása. Az I toku iparhatóság ezt a 
munkát már be is tejeste. 

Kitett CSeCSemÓ. Csikmadéfal  va községben 
a Csóti Béla fodrász  üzlete előtt egy sírdogáló cse-
csemőt találtak. A bevezetett nyomozás rövidesen 
megállapította, bogy a caeeaemőt egyik Bndapeatről 
basatért leányanya tette ki a borbély ttalet elé. A 
fiatal  leány beismerő vallomást tett 

Székely vagyok... 
Erdély szent töldjén szUlt drága jó Anyám, 
Ott. ahol oly szépen dalol a csalogány. 
Ahol az élet minden perce oly drága, 
Ott lettem én ilyen végtelenül árva. 
Csíkban születtem én 
EB napról-napra táplált a remény; 
Hogyha egyszer nagy leazek majd 
Eloszlatok minden vihart. 
S felnőttem  caakhamar 
A székelysors hánykolódásai közt; 
Búzát vetettem és konkolyt arsttam, 
De székely maradtam I 
Az vagyok moat ia, az is maradok ! 
Áldom az Istent, hogy székely anyát ado't, 
Áldom a Mindenhatót, 
Hogy Eidély él és feltámadottI 

iólő csikszentgyörgyi GAÁI, ENDRE. 
— Házasság. Szekeres Piroska éB Balint Barna 

t. zászlós, április 20-án tartották esküvőjüket Zilahon 
a róm. kat. templomban. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Rendelet magánlakások egyes részelnek 
Igénybevételéről. A kormány rendeletet adott ki a 
légitámadáaok következményeinek elhárításáról és az 
ezzel kapcsolatos jogviszonyok rendelkezéséről szóló 
kormányrendelet uj&bh kiegészítése és módosítása 
ügyében. A honvédelmi törvényben foglalt  felhatalma-
zás alapján ugy intézkedett a kormány, hogy amennyi-
ben a hajléktalanok elhelyezésére elegendő helyiséget 
a tennálló kormányrendeletek alapján biztosítani nem 
lehet, igénybe lehet venni a magánlakásnak, az indo-
kolt lakásszükségletet meghaladó olyan részeit is, 
amelyeknek a lakás egyéb részeitől való elkülönítés 
tökéletesen nem biztosítható. Az ilyen igénybevételnél 
a családi élet belső viszonyainak és a női erkölcsnek 
az oltalmát ktilönÖHan gondossággal kell figyelembe 
venni. Hasonlóképpen igénybe lehet venni egész terje-
delemében az olyan lakást, amelynek bérlője zsidó, ha 
1942 szeptember eleje után költözött a lakásba. —-
Amennyiben a hajléktalanok elhelyezésével kapcsolat-
ban berendezési tárgyakra iágynemű, takaró, főző-  és 
étkezöeszközök, stb. < van szükség éB a szükséglet a 
rendes uton nem elégíthető ki, a belügyminiszter, ille-
tőleg a légoltalmi kiürítési kormáuybiztos elrendelheti 
a kérdéses beren lezési tárgyaknak bonvédelmi beszol-
gáltatásként való igénybevételt. 

— Halálozások. Demeter Károly uy. ig. kán-
tor-tanító életének 70-ik, évében 1944. évi április 
26-án Csikszentkirályon meghalt. 

— özv. Lukács Mártonné szül. Szőke Anna 
72 éves korában április 27-én meghalt Csikcsatószegen. 

Salló Ferenc 55-ik életévében április hó 28-án 
meghalt Csíkszeredában. Temetése április 30-án délután 
4 órakor lesz. 

— 13 millió pengő betétet kezel a Maros-
vásárhelyi Takarékpénztár. A Magyar Általános 
Hitelbankkal érdekközösségben álló Marosvásárhelyi 
Takarékpénztár Rt. április 29-én tartja 75-ik évi ren-
des közgyűlését. A jubiláris közgyűlésen — amelyen 
a patronizáló intézet vezetősége is képviselteti magát 
— különösen sikerült mérlegről számol be a takarék 
igazgatósága, amennyiben az intézet kezelésére hízott 
idegentókék állománya 9.7 millió pengőről 13.1 millió 
pengőre emelkedett, ami országos viszonylatban is 
egészen páratlan mértékű szaporulat. Ebből 5.2 millió 
pengő esik a takarékbetétekre és 7.9 millió pengő a 
lolyóazámlabetétebre. A betétállomány jelentős mérték-
ben bekövetkezett gyarapodása lehetővé tette, a kihelye-
zések tételének megfelelő  növelését is. A váltótárca 
tétele a szelektív hitelpolitika korlátozásai ellenére 7.t> 
millió pengőről 11.2 millió pengőre, az egyéb adósok 
tartozása pedig 3.2 millió pengőről 3 3 millió pengőre 
nőit, vagyia az idegen tökében beálló szaporulatot 
úgyszólván teljes egészében a hitel igénylő közönség 
rendelkezésére bocsátotta a takarék. A saját és idegen 
tőkék növekedésének megfelelően  nz intézet pénzkész-
lete, giró- és bankkövetelései is jelentősen gyarapod-
tak, ÖBBzegük meghaladja a 3.5 millió pengőt, ezáltal 
a takarék likviditása feltüm'len  kedvező, amennyiben 
aránya meghaladja a azázszázalékot. Az Tnozédy-Joks-
man Nándor ügyvezető elnök és Biley Ferenc vezér-
igazgató irányítása alatt álló intézet, amely a Székely-
föld  bitelszervezetének vezető tagja éa vidéki fiókjain 
kivül Mm osvásárhelyen áruraktárt is tart fenn.  213 000 
pengő tiszta nyereséget mutat ki és ahból részvénye-
seinek 5 szánalékos osztalékot juttat. 

— Megtalálták az eltűnt gylmcsl asszony 
holttestét. Február havában történt, hogy özv. Antal 
Péterné gyimeaközéploki asszony eltűnt. Az asizony 
rokoni látogatóba ment Dániai vára. Dtját a hegyeken 
kereaztül akarta megtenni Közben hóviharba került 
éa megfagyott.  Holttestét most találták meg a pász-
torok. Az ügyóazaég a temetési engedélyt megadja 
mintán megállapította, hogy a szerencsétlenségért sen-
kit nem terhel felelősség. 

Nagy szovjet veszteségek a Dnyeszter 
alsó folyásánál.  A Dnyeszter alsó folyásánál  kedden 
a harcok túlhaladták az eddigi támadások k-r-itét. A 
bolsevisták nsgyobb erőket vontak ösaze, h'igy széles 
arcvonalon a Dnyeszter torkolatvidéke és Orhei tér 
sége között áttörjék a német-román elhárító arcvonalat. 
Mintegy 12 lövészezreddel és több páncélos dandárral 
indultak támadásra, amelyeknek sulypnntft  Kirospol 
is Tigbina között volt. Kürü tömegben támadó erőik 
súlyos és véres veszteséget szenvedtek. A lendüle-
tes német-román ellentámadás az egész arcvonalon 
visszaverte őket és megelőzték a szórványos betöré-
seket. A Kárpátok előterében német és magyar csa-
patoknak sikerült arcvonalainkat kelet felé  tovább 
előretolni, jóllehet a bolsevisták erősítések odahozata-
lával igyekeztek megakadályozni a német és magyar 
erők további kiterjesztését. 

Finnország a szovjet feltételeit  elutasí-
totta és a tárgyalásokat megszakította. Vasár 
nap hivatalos jelentést adtak ki a finn—  szovjet vi-
szonyról A finn  kormány a szovjet fegyverszüneti 
feltételeit  elutasította és a tárgyalásokat megszakította. 
A közlia ezekc-t mondja ; A békefeltételek  kérdésében 
a finn  kormány és az országgyűlés a demokrata ál-
lamrenddel ösBzhanghan járt el. Február 29-én, mái 
cius 14 és 15-én és április 12-éu kapott jelentéseket 
a kormánytól és feladatának  megfelelően  állást fog-
lalhatott. Ez a tény mutatja, hogy a finn  nép a-/ 
általa választott 200 képviselő utján részt vett az 
elhatározás felelőaségébeu.  Ezeket a döntéaeket a finn 
állam kormánya és az országgyűlés együttesen hozta, 
Bzemelfitt  tartva, ami az ország java és jövője meg 
követel. 

— Clpődrágltás miatt. Szabó István csik-
karcfalvi  lábhelikészitőt a biróság 500 pengő pénz-
büntetésre ítélte mert az általa készített bakkancsokat 
Ziigái nsitásbau 24') pengőért, eladta. A törvényszék 
elkobozta az államkincstár javára a bűnjelként lefog-
lalt li pár bakkancsot is. 

— Lopott. André Domokos gyergyöszentmik-
lósi illetőségű gépszerelő hónapokkal ezelőtt addig 
kerülte a munkát, mig illetékesek internálták. Később 

; addig fogadkozott,  hogy a foganatosított  intézkedést 
megszüntették ellene. IJjból (lyergyószentmiklósra ke-
rült. Alig érkezett (iyergyószentmiklósra, betárt há-
rom együtt lakó jóharátja lakására. Senkit Bem talált 
otthon. Az alkalmat megragadta s abban a reményben, 
hogy senki sem gyanakszik rá, — a nehéz munkával 
szerzett, szegényes ruhanemükhői alaposan felpakolt 
és tovább állott. A lopást gyorsan felfedezték  a nem 
sokára a tettes is kézre kelült. Most toglalkozott az 
üggyel a csíkszeredai törvényszék büntető egyesbi íja 

I R André Domokost 8 hónapi börtönre ítélte. A vád-
j lott megfe'ebbezte  az Ítéletet, de előzetes letartózta-
| táshan marad. 

— A tüzterjedését gátoló vegyianyagok 
hatásáról irt érdekes cikket Förster liezső a BUVÁK 
most megjelent számába. Az érdekes népszerű tudo-

í mányos folyóirat  tanulmányai közül kikeli emelnün 
| Gáspár Gyula : Gyilkos-tó, H. Tomkaházy Júlia Kis-
filmefl  fényképezés,  Feliczián Vilmos: Áz élet len-
dülete, Dul Ferenc: A csonka lábfej  pótlása, Újhelyi 
István : Magyarország pisztrángjai, Haltenberger Mi-
hály : Eger, a barokk város, és Baksai Ernő : A bibor 
története cimii cikkét. A szépkiállitásu folyóirat  nép-
szerű rovatain kivül számos fénykép  és rajz disziti 
a most megjelent számot. A Búvár Cavallier Józael 
szerkesztésében és a Franklin-Társulat kiadásában 
havonként jelenik meg. 

Nincs rongyos könyv, 
ha idejében  bekőtteti!! 
Uj  ÍB  elrongyolt  könyvet 
atépen  ét  tartótén  beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
Caikazereda, Apai u. 15. 

H I R D E T É S E K E T 
a legjutányosabb árak mellett 

felvesz 

a „Csíki Lapok" kiadóhivatala. 
Nyomatott ögv. Vákár Lajaaaé könyvnyomdájában, Calkaaereda-




