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CSIKI LAPOK 
Felelő' kiadó: 

Özv. Vák;(.r Lajosní 

ElófltetÁai  t r : 
Egéaz évre Pengi  &— Negyedévre Pengi 2 .— 
Félévre Pengi 4.— Példányonkénti ir» 16 fillér 

KOlfaldre  agy évre 16 Pengő. 
Megjelenik minden ••i»4rua)i 

Nyílttéri közlemények dl]» aoronkut 1 Pengi. 
Kéziratokat nem adunk vleaza. 

Hlrdtténl dljakal a legolcsóbban számítjuk. 
Kiadóhivatal Caltazereda, Apáti Mlbély-ntoa 15. ez. 

Felelős saerkeaatö : 
vitéz Ráazegh Győző 

KARÁCSONY. 
Ai ötödik bábo us karácsonyhoz er'üik. 

A Megváltó Krisztus •izüloírtsének Onnepţ»! 
vér és sz-nved^s nyomürgtiji a világosi 
Tele van « li'ktlnk szorongással. Békésj 
városok gyermekeire, védtelen i»kóss)ifr»>i  a, 
ttlzesö hull. A háború pusztítása oem ismer' 
irgalmat. A keresztény gondolat a legkese 
rflbb  megpróbáltatását szenvedi. Akármerre 
lekintOnk a legdurvább rombolás nyomait 
látjuk. A nehéz gránát íppeu olyan leik! 
ismeretlen kegyetlenséggel vágja a*et nz 
lstenházsit, mirt; smiy n oktalanságai 
teszi földönfutóvá  n bíkes családon millióit. 

A világtörténelem legkegyeMenebbül 
e'durvult háborúját ér'llk. N gy népek ner 
köznek a msgu'Á világhaía'mí c Íjaikért. Az 
eszközökben nem váltogatnak. A ve^jo 
győzelem t^rd-^eben m ndent kockára té 'e 
olyan pusztítás folyik,  amilyenhez foghatót 
nem láttunk. 

Mélységes megdöbbenéssel figyeljük 
ezt a nagy vércsapolasc mi kisuépek is. 
Tisztában vsavun* t* kötelességeinkkel 
Felmértül: a helyzetünket és lá'juv, hogy 
mindenképpen útjába kerültünk ennek tt 
nagy leszámolásnak. Magatar'ásunka , e<ba 
tárolásainkat hozzá kt-<11 szabjuv- « paran-
usoió lehetőségekhez. Vigyáznunk keil min 
den lépésünkre, mert a mi norstmk is ebben 
a szedületes iramú esemény zajtá^ban dől el. 

Azért szólunk a karácsony hangulaté 
ban igaa keresztényi lélekkel minden ma-
gyarhoz Szálljon magába, vessen számot 
a körülötte történő küzdelmekkel és ngy 
helyezkedjen bele az időkbe, mint amelyek 
Borsscerüen rámérik nemzetünkre is a meg 
maradásnak, az elhivatottságnak komoly 
próbáját. 

Hí azt akarjuk, hogy a keresztény 
nemzet élete meg ne szakadjon, ha ugy 
gondoljuk, hogy a karácsony drága örök-
ségéhez éa világformáló  szelleméhez ragasz 
kodnunk kell, akkor Itt nem tehet mellé 
beszélni, nem lehet karácsonyi ellágyu'á-
sokba esni. Tudomásul kell vennie minden 
magyarnak, hogy a karaojonyi békesség 
biztosításáért haláltmegverö, harcis áldoza-
tokba keli lendülnie Senki nem fogja  a mi 
számunkra, a mi cé'jaioki^r? vérét hu latni. 
A^magunk jövőjrt, a magunk életét ne ; ünk 
kell megteremteni a saját véráldozatunk-
kal. Ezzel legyünk tisztában. Ne tekint 
gessflnk  semerre. A magunk karácsonyi 
békéjét, igazságát a mi öntudatos felkészült 
ségünk, összedolgozásunk és a becsű! Me-
sén megfogalmazott  magyar célért valé 
egyforma  áldozatvállalásunk biztosítja. 

Abban a pillanatban elvesztünk, amikor 
ast képse'jük, hogy ez másként lehetséges. 
Senkinek nam szükséges ma ast magya-
rásgatni, hogy milyen veszedelmek lesel-
kednek reánk. Tudjuk. IrtózáaBal gondol 
minden keresstény lélek a politikai kuiár-

ií:eBt'-r>.ed<>eprfl,  amely 
a karácsonyt akarja 

k o d n a k arra H 
Európától épp n 
âirttbolni. 

Szent meggyőződéssel liigyjünk abbsn, 
hogy a Detl. heD.i jássol ma s?Uleett Kisded 
:,-tój.H megmenti a • ilágot euői n kaiaszt 
r<M»*?ó:. A ké eztr esztendős krisziuái kul-
tura ki fogja  állni ex: t, szörnvü próbát is, 
ame'y ma nehéz bot: bázók pokoli terhével 
rohamozza ezen a földön  mindazt, amit ez 
a kultura '.eremtett. Kiállja, ba magunk is 
mry öUrtiiulf,  ha mup.:a>ai, odaadó harcosai 
7,£n»dur.:; ea mindhalálig rsganziodurii, 
»hoE a szent hlthbz. mnely t> szép. kara 
cso.-.syal meg j.'.EdejiOzott. 

Az Erdélyi Párt. 
A román megszállás magyarjai a belpoliti-

kánkat nem tudjuk más leiekkel nézni, mi, t 
amelyet az utóbbi ket évtizednek politikai nevelese 
megépített bonaUnk. Er. a leiek, aa elén áiló veze 
lés iránti bizalom politikáját hangsúlyozza. Urn-
áét buszonké. esztendőn.-tk szörnyű, a nyugati em 
ber szamára eg szen Uneretlen baikani politika 
módszerei tanítottak m> g erre a magasabnrendll 
politikai gondolkozást t>. i'allotluk és hittünk ai.uan, 
boí.y a biBcbbségi eleiünket irányit*) magyar veze-
tés cj&k jó lenet. Vakon bíztunk abban, hogy 
magyar emberek, akik a kisebbsegi magyar-eiet 
vezetését vallalni merészeltek aaok nem akarhat 
nak mást, mint enn.'i a uepn- k a l-igtökéletejebb 
bo d igulasat. Így valt valósággá a romaniai ma 
gyarsiig'.ak az a feleim  .'tes egysége, amelyn k 
uyoüian annyi sok sikere volt a romaniai magyar 
kiucbbseg ktlzdeimének. 

A visszatérés után ugy képzeltük, bogy ami( 

hu-zonkét esztendő tapasztalataiból hozni tudunk 
az ennek a magyar fegyelemnek  a parancsa. Igye-
keztünk átmenteni a minden magyar saamara 
kötelező egységnek nagyszerű fegyverét  az újjá-
születő hazunk jövőépítésének számára. Boldogan 
jöttünk ea aianlotiuk fel  eat a serietlen egysaget, 
m*rt minket a kisebbségi sorsban ugy tanítottak, 
hogy magyar embernek külön utakon járni nem 
lehet és mm szabad. Ez kötelező parancs volt, 
amelyet a nem te tar más bűne nélkül megszegnie 
senkinek nem lehetet:. 

Jol tudtuk, hogy a magyar belpolitika a mai 
nehéz idősben salute értelmetlenül nagy szabad-
ságot élves. Nagy uxus es túlságos fényűzésé  az 
alkotmányos jatéknak. Iiyeo Időkben eiegendő ha 
a bccsülntea magyar vezetés gondolkozik, paran-
csol es ml vattou engedelmeskediinit. 

Hiszen tejesen magától értetődő, hogy nekem 
neked ás a másik po gartarsamuak nincsen meg 
a nagyobb terüle eket áttekintő látás ler.etósege. 
Erre csak az képes akinek a kezaben összefut  az 
ailamvezetes Bzovevenyes gépezete. Azt sem lehet 
elkepzeini, bogy ebben a lesben ailó világban ma 
gamnak követeljem mint polgár a mindenbe való 
betekintés jogát. Túlságosán békeizll, a hiromoe-
gyedes taktu< hangulatából való kívánságok ezek 
A mai erófeBzités  maximumát a társadalomnak 
csucsteljesitmanyeit c>ak ugy lehat bla.o*uani ha 
idelent sokat nem politiaalunk, hanem hiszünk, 
dolgoznak és szó nélkül engedelmeskedünk az 
irányítás parancsának. 

Az Erdélyi Part kormánytámogató politikai 
egység. Keretei között Erdély magyar nepe arra 
sorakozott fel,  hogy a magyar kormányt fegyel-
mesetwegévei, politikai érettségével ssgitse azok-
nak az emberfeletti  feladatoknak  és köt-leaettsé 
geknek teljesítésé be a amelyeket nemseiünkre reá-
rótt a törteaelml végsőt Nem tagadhatja egyetlen 

magyar ember sem azt, bogy milyen sorsdöntő 
z a vánalás. Éppen esért köteleoBégUnk gondol-

kozei afölött  Is, hogy azt a magyar kormányt, 
ameiy nemzetünknek ebben a döntő pillanatban a 
sorsai imézi mennyire kell támogassuk. Azt hiszem 
egyetértünk, egységesek vagyunk abban, hogy ott 
a helyünk a magyar kormányzat mellett, ahol 
fdtsiöjséggel  vállaltak ebben a nagyon Idegekre 
menő időkben a magyar jövő teremtésének szol-
galatát. 

Csikvármegye magyar népe ma 1B az ország-
nak legfegyeimezettebh  egysége. Az Brdélyl Párt 
mögött felsorakozva  arra akar jó példát mutatni, 
hogy ősi katona ösztönével megérzi a fegyelemnek 
uuutlen magyar emberre kötelező parancsát Jól 
nuzuu ki az a hadsereg, amelyben minden kato-
nától a vezérkar kikérné a nagybecsű véleményét 
a teendőkre vonatkozólag. Igy van ea a politikai 
életünkben IB. A mi cBatankat csak akkor nyerjük 
meg ha vakon követjük az orszagvezetésnek pa-
rancsát es lelkünk minden bizalmával támogatjuk. 

Felkészülni minden eshetőségre. 
Ezt hirdetjük állandóan s.ébren tartjuk olva 

sóink Ulkeben a bekövetkezhető veszedelmek felé 
való ebreniéK-t. Az egéaz magyar közélet, ebben 
a gazdasagi rend, a szociális gondolkoaáa, a véde-
kezésre vaio felkészültség,  a meglévő anyagi javak-
ka v l̂ó arányod osztozkodás, a betevő falatnak 
mindenki szamára való biztosítása ast mutatja, 
hogy ke=zenietben állunk, hogy bármi követhessék 
ia be, meglepetés ne legyen számunkra. 

A magyarság a nagyhatalmak kőzött folyó 
pusztito háborúban vállalta a reá eső megpróbál-
tatasotat. Ezek önként adódtak helyzetünkből, 
aminek következménye as, bogy mikösben körös* 
korai világszerte dul a romboló babord, Magyar-
ország aem emolkedaetett kl ebből a vOrözönből, 
nyugodt, békés óazisként A magyar nép dicséretre-
méltó nyugalommal a belső rend minden Irányú 
megóvaanval vállalja aa áldozatokat és késsen-
.éiuea all az eshetőségekre. A kormány bölcs lntéa-
gedésezkei gondoskodik a megfelelő  és elenged-
hetetlenül szuzseges anyagi eazköaökröl, az élet 
anyagi és lelki feltételemet  biztosításáról. De 
örömmel tapasztaljuk, nogy a legnagyobb erkölcsi 
teklntelyek, a hitélet vezetői, aa egyhazak 1B teljes 
aktivitásban állva, gondoskodnak a lelkek nyugal-
máról, békesBégérói. A templomokat ós imahása-
kat hivő lelkek töltik meg, bizonyságául anaak, 
hogy Isten hajlékaiban vigasst és reményt nyer-
nek. Erre a melyen átérzett vallásos lelkületre 
hivatkozhatunk mi magyarok e borzalmas világ-
égésben. El kell végezzük napi munkánkat, felada-
tainkat, a közösség felé  való kötelességeinket s 
ekáaben lelkünkben mélyen él as Isteni Igasaág-
*zolgaltatáBba vetett hitünk. Féltjük a magyar lel-
keket, a keresztényi hitet és ereólesöt, — mert 
van mit féltenünk.  Felkészülten állunk a lelkiek 
terén is a bekövetkezhető eseményekkel a mint 
aitinek nyugodt a lelkiismerete, megborzadunk bár 
a vérpatakoktol, de ba Imáinkkal az ég fel*  tekin-
tünk, megnyugszik a lelkünk. Baradi Juszttnlán 
biooros hercegprímás a római katolikus hívőket 
közeiről erdakió közlést tett főegyhásmegyéje  pap-
saganak. Ez a közlés ls azt mutatja, hogy as 
egyház gondoskodik es pedig preventive a lelki 
vedelemróí. A háborús helysetben előfordulhat  aa 
aa eset, ho<y Szentmise idején iéglveasólyt jeles-
nek. Ez i<st)tb-n, ahol ovOhely nem áll a hivők 
rendeikezesere, a hívőket hasa kell küldeni. A pap 
pedig tovább folytatja  a Sientmlsst. Ht aaenuan 
légiriadót jelesnek, tehát ellenséges támadás vár-
ható, a kenyér konsaekráclúja előtt, a Baentmlaét 
meg lebei szakítani. A veszedelem elmultával, a 
Szentmise ott folytatható,  ahol aat megsaakltoiták. 
Hz a megszakítástól hosszabb Idő, agy-két óra 
tolt el, a miséző pap újra keadl a miaét Ha a 
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rlaaztá* * kouasokráclá utáa történik, » miséző 
pap megáldoslk óa maga la bLatos helyre meoektUhet 

A bíboros hercegprímásnak ea a rendelkezése 
megnyugtatja a római katolikus hívókét, mert 
tájékoztatást ad a legfelsőségesebb  vallási ese-
ménynek, a Szentmisének megzavarásával kapcso-
latban. Kellett ÍB ez a rendelkezés, mert nem 
egyaaer tflnt  kl, hogy az ördögi bomba nem iamer 
külömbséget katona éa gyermek, il]u és aggastyán, 
monlclós gyár és Isten temploma kösött. Kerül 
még Btatiszttkai adat a világ elé, mint as emberi-
ség egyik legnagyobb szégyenfoltja,  amelyik be-
asámol arról, hogy hány eser es eser busgó hivő 
lelte halálát templomokban, abol jobban, mint 
bárhol, jelen volt maga aa lpten. 

CútTáneoB túrrényhatósáii biiotttójáiiat iléie. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága, 

Kováts Károly dr. főispán  betegsége miatt — 
Ábrahám Jóssef  dr. alispán elnökletével tarlottn 
meg rendes havi ülését. Aa alispáni jelenles meg-
állapítja, bogy a v.'imegye közhangulata kielégítő. 

A vármegye liszt- és cukorellátása kifogás-
talan, a asir, hus és lábbelieliátás terén asonban 
nehézségek állanak feun. 

Az alispáni jelentés megemlíti, hogy a c*lk-
aaentmártoni j»ráa fószolgabirája,  Csíkcsatóezeg 
község igénybevételével, a uagy Olt-medret mint-
egy Bsáa meter hosszúságban kiásatta. 

Kolumbán Jóasef  dr. felsőházi  tag az alispáni 
jelentést tudomásul veszi. Bgyben bejelenti: a 
nyers anyag beszerző kolozsvári csoportja ellenőrö-
ket küldő t Csíkba, akik végigjáiják a falusi  szűcsö-
ket és azokat a bőröket ls összeszedik, amelyeket 
a gaadák, a törvény keretei kftzött  vittek műhelybe. 

Ábrahám József  dr. aliapán felvilágosítása 
során kijelenti, bogy mindenkinek jogában van 2 
juh. vagy báranybőrt evem* kikészittetni. A bőrt 
asonban, csak engedéllyel szabad a Bzücröknek 
kidolgozás végett átadni. A mulasztásokért tulaj-
donosoknak kell a következményeket viaelni. A 
kérdést a legsürgősabben kivizsgálja és a szük-
ségéé intézkedéseket meteszi. Kolumbán dr. java-
solja, hogy tekintettel a különleges cslkl helyzetre 
a két darab báránybőrt emeljék fel,  mert itt a 
ruházkodásánál sokkal több szőrmére vau szükség, 
mint aa ország más vármegyéiben. 

Eaután Qaál Endre dr. kijelenti, bogy B 
cslkaaeredai posta forgalma  napról-napra nö s a 
jelenleg rendelkezésre álló épületben nem ig»n 
lehet azt lebonyolítani. Javasolja: a közigazgatási 
biaottBág kérje a posta vezérigazgatóságot, hogy 
a tervbevett postapalota építését — mihelyt az 
Időjárás engedi — keadje meg 

Több hozzásaólás után egyhangúlag kimondja 
a köalgasgatási bisottság, bogy felterjesztéssel 
él a közellátási minisztériumhoz s részletesen is-
merteti a zsír, hus, lábbeli és vasellátáBsal kap-
csolatos csíki helyzetet s arra kéri as Illetékese-
ket, as egyenlő elbánás elvének szem előtt tartá-
sával járjon el eóben a kérdés* en. Csikvármegye 
közönségének ez a kérése annál jogosabb és indo-
koltabb, mert a beszolgáltatások terén Cs'kvár-
megye példamutatóan teljesíti kötele'sécét. Eszel 
kapcsolatosan Ismételten leszögezi a közigazgatási 
bisottság, hogy aa egyre nagyobb különbözetet 
mutató mezőgazdasági és ipari árakat hangolják 
ösase az agrárollót csukják be. 

Qedai JózBef  dr. vármegyei tiszti főügyéss 
jelentésében megállapítja, hogy a népmozgalmi 
adatok kielégítők. A halálozás csökken. A termé-
Bsetes szaporulat tovább emelkedik. 

Vités Nyerges Gyula pénzügyigazgató jelen-
tésében ismerteti, hogy a székelyföldi  viszonylat-
ban annyira szükségszerű bírtokvalósltások folyt 
matban vennBk. Az adófizetések  kielégítően folynak. 
November végéig az idei elő-rá minlpgy 88 szá-
zalékát fizették  he. Ebben a pilianntb^n tehát a 
90 százalékon jóval felülemelkedett  a behajtási 
kulcs. Nagyobb hátralékok Oyergyóbékás, Gyergyó-
tölgyes. Borszék 4s Tusnadftirdőn  vwsnAk. Es 
assal magyarázható, hogy j.'ientős számú és értifcü 
ingatlanok tulajdonosai külfölden  tartózkodjak. 

Vitéz Bakó Gábor műszaki tanic-oa j ' l e : 
téae során ismerteti, hogy az uth^ngtrlesi tunikák 
Bsünetelnek. As államépiteszet közegei, megfelelő 
munkáslétsiámmal a jövő évi hengerléshez szük-
aéges kavicsot és zúzalékot termelik ki. A Szent-
Anna tóhoz vezető, újonnan épülő ut munkálatai 
mintegy 4 kilométeres saakaaaon előrehaladtak, a 
munkák még moat sem ssüneteln'tk. 

Vitéz Miklós Gergely tanfelügyelő  jelentése 
szerint a közoktatás igeo kielégítően, rendben megy. 

Aa iskoláoklvüll népmüvalóBt, hétköznapokon, ősi 
szukáa aaerlnt, gtusalyosok keretében oldották meg. 

A mezőgazdasági felügyelő  jelentése meg-
állapítja, hogy a mesőgasdaságl munkák egéaa 
novemberben rendben folytak.  A tavaszi vetőmag-
vakkal kapcsolatosan szükséges Intézkedéseket 
már moat megtették. 

Gaál Bődre dr. a gyergyoaaárhegyi lenbeváltó, 
Illetőleg lenfeldolgosó  üzem működését teszi szóvá. 
Megállapítja, hogy az iden a szokatlanul nagy 
Bsárassag a legbornlátóbb számításokat ia lehen-
gerlő nehézségeket hozott a lentermelés terén. A 
gaadák mennyiségben es minőségben egyaránt 
gyenge lent kaptak. Súlyosbítja a helyzetei, hogy 
a szarhegyi szövetkezet métermázsánként 16 P.-
ben vette át a beszállított lent. 

Ábrahám dr. altspan ismerteti, hogy a köz-
jóléti szövetkezet c tikmenasagi lenfeldolgosó  üzeme 
28 pengős aron vuite at a kicsépelt lenkorót. — 
Tudomasa szerint Gyergyóssárbegy maggal együtt 
vásaroita a leüt, ami lenyeges külömbség, mert a 
lenmag mázsája 80 p^ngó. Tehát heiyesll a vizs-
gálat iránt tett indítványt, mert tisztázni kell ezt 
a kérdést. 

A varmegyei fóáliatorvus  joleutese szerint 
Gyergyósaáróegjen száj es körömfájás  lépett f  l 
november hó folyamán,  Gyergyószurhegy, Gyér 
gyóditró községek óa Gyergyoszentmikios varoB-
ból a járvány leküzdése érdikebau vészkeriiletet 
alkotolt. Az állatvásárokon a felhajtás  o agy, » 
kinátat erós, a kereset pedig . gésa lanyha. A mu t 
hónap foiyaman  Csikvármegyéből 27 :orat es 2887 
szarvasm'.trhat saáliltottak ki. 

Az erdófeldgyelőség  jelenteaeben megálla-
pítja: a roman uralom alatt kisajátított erdóste-
rüie eket a mtgyar állam, az idevonatkozó tör-
vényes intézkedés alapján — birtokba vette. — 
November ho lolyaman 686 v. gon tűzifa  saái.ita-
Bára adtak engedélyt. A közigazgatást bizottság 
tagjai meglepetéssel vettek tudomásul, hogy az 
erdoszetiól független  BBervek 233.800 darab kará-
csonyfa  kitermelésére adtak engedélyt. Ez a 
mennyiség kereken 50 vagon karácsonyfának  felel 
meg. — Novem er hó folyaman  10 erdőtűz volt 
Csíkban, amikor mintegy 95 holdon pusztuit el 
az erdő 97 ezer pengó értés'. en. 

A buzakőtvény. 
A buzakolctön kibocsátása ele »a egéss 

magyar gazdasági közvélemény nagy érdeklődés 
sel tekint. A kincstár a buaakötvéuycket 200 
millió pengő nev^rtabáen bccsátja kl. A kötvé-
nyek évi kamatosába három asásalékos. 

Azalndlkátusl megállapodás szerint a magyar 
pénalntéaetek vállaltak a busaköivenyek átvételét 
sa azoknak a nagyköaönaég koréban való elbely1»-
aoset la. A pénzintézetek köaös lebonyolitószerve, 
ugy mint as erdélyi oyeraménytölcsönnél, cz 
esetben la a Hitelintézetek Szövetkezete lesz, 
amely intézmény ugyancsak a kormánnyal tör-
tént előaetea megállapodás, valamint a bankok-
nak egymás kösött k<stött salndikáiusl megálla-
podása drtaimében, vállalta a technikai lebonyo-
lítás fontos  feladatat. 

A megállapodás sserlnt a kö'csönjegyaée 
végső határideje január 81. lesz. 

A magyar gaidaiágl élet minden rítege 
salvcíen fogadja  »z u] iiusakötvényekut, amelyek-
nek legkisebb címlete 6 mássá busán szól. Mi-
után a búzaár 40 pmgó mássánként, ezek a 
legklMbb címletet 200 pengős névértéket repre-
zentálnak. A legnagyobb címletek 100 tnáas.'i bu-
sár<, vagyis 4 0 0 0 pengőre SSÓIBHB. 

As OBSzeBea 300 millió pengó névértékű 
címletek átvetele, függetlenül  a kösBas^gf.!:  e 
j'igysésben való nagyarányú rstsvetei^lől, a b.'.ük-
aslndlkátus megállapítása értelméhep tr'jsa-.'D 
bls'O'itva van. Értesülé»ü:k szerirt a 200 mlil ó 
pengó n^vérieaü törlesztésen hueskőlcsön elm-
eiből 80 etililó p n^ő n4vertekü tr»ech?ot 
OTI, MABI és egycb IciisBIulek vns-net át, a 
további 170 nililH p n<6 cWértAkü t-st atvjt«-
let, l'.Btve e.hi-ly.ve-itie; p dig sb,nko\ váll.'. ják. 
A 170 ml! ióhól 140 mlt'ió pertrő n<n 'rtiirtt cím-
let n fő  irosi tvinzotrfcoj  ju'-, 30 roí;lb prngő 
pcd ţ a Pjnaiutéae'l Köspont utjac s vld-H p*us-
iotéz'it>.'k retdelknaésérs rog alini. liletv* 
utobhlik stiiirk a SOmil'ó per*6 névértékű ci?--
letm^nnyiségaek a videzi közönség körftbi'E  való 
p'iuüsirozáiiét vállalták. 

Batorozott Bzobát vagy s z á l a s t 
azonalra keresek, kózve+ltót díja-
zok. Saropa etterem föptnoérje. 

HELTTÍLLAHI! 
Ina: Fereooa Syárfáe. 

Képzeletben véRelátbataÜaa hómeaókön járok 
tomboló aaélviharbao, denieaitő hideg köaepette . . . 
A alél útjában aaat áll aeauni. Kedvire táaooltatja a 
havat, kergeti a pihék millióit Aa ember azt hinné 
megállott, megtagyott itt aa élet, kiatlenaég vette át 
aa uralmat Pedig a látszat caal Elet, kemény, el-
határoló, aoredöatő élet van itt Földbe költőitek az 
emberek. Itt egy futóárok,  amott nehézfegyveiféazek, 
arrább lövegállás, tovább ffilderBd,  bennebb káaaan-
léti- éa óvóhelyeket takar a hé a megdermedt föld 
alatt e mindezekben emberek, mindenre elazánt ka-
tonák vannak... Férfiak,  kik minden körülmények 
köaött ée helyaetben helytállanak . . . 

Grénát vijjog, oaapódik be ée robban fdlsiketitfl 
oaattanéaaal. Tolóéért vég a főidbe.  Repeszdarabok 
kereenek oélpontot a vilájg minden tája telé. Lélegzet-
viaazaiojtva lapnl az ember. Alig oazlik el a lBat 
njabb éa njabb „azeretetoeomag* érkezik. Ttiaéraégi 
lövedékek éa aknák váltogatják egymáat Páaztáasák 
a tertiletet, keresik az embert. Harotér ez, ahol kí-
méletlenül „tapogatják* egymáat aa ellenfelek. 

Amott, ngy méafélkilomúter  távoláig» fbroaáo 
hepehupia a mező. A mindenre figyelő  éa éberen vi-
gyázó firazemek  jól tudják: pár nappal azelőtt még 
tatn volt ott Moat oaak némi terepjellegzeteeaég lét-
ezik. Aa irtóztató sebeket befedi  a hó.. . Lövegek, 
reptllflk,  aknavetők, Sztalinorgonák ia német kfidvetők 
dolgoztak az ide-oda hullámzó haroban. A pokol öaz-
azea elazabaditott ördögei nem vigezhetnek rombolóbb 
munkát. Ez a koraferii  hiborn, mnlyben gépekkel, az 
emberi tudomány Saazea eazközeivel kereaik az egy-
máaial szembenálló ellenaigek az embert, hogy mag-
aemmiaitaik, hogy akaratukat rikinyazeritaik. 

Ezt cain&lják karáoaony ijjelin ia, amikor a 
szelíd Jézue piciny gyermek alakjiban leszáll erre a 
aokat szenvedett földre  hitet, bizalmat, kitartást hozva 
a gyarló a igy csüggedő embernek. 

Meg kell illaoi a karácsonyfa  a lelkek mélyére 
világító gyertyafényeinél  egy pillanatra a emlékezzünk 
azokra, akik ott kint kegyetlen hidegben, tomboló 
hóviharban, föld  anyánk kérgébe kapaszkodva állják 
a tilz ia vaa irtóztató robamit, hogy mi itthon bé-
keaaigben mondhassunk im.it, oszthassuk azét sze-
riny, szegényes, de — ilyen körülmények között — 
felbecsülhetetlen  értikit képviselő ajándékainkat 
Tartsunk lelkiismereti vizsgálatot a szelíd gyertyák 
lényénél. Nézzünk önmagunkba a állapítsuk meg: 
hányszor zugolúdunk, békétlenkedünk, elégedetlenke-
dünk a nélkül, hogy teltenuök a kérdést vájjon má-
soknak milyen sorsa van? A nagyvárosok felett  el-
húzó ellenséges replilőrajok romboló és gyújtó boei-
bii emberi hajlékokra esnek. Emberi életeket és nagy 
vagyonokat tesznek egyik pillanatról a másikra tönkrn. 
S az életben maradt erős ember nam zúgolódik oltjn 
és menti, amit lőhet s összeszorított fogakkal  kiazbl » 
tovibbi leszámolásra, mert tndja: nem babra megy a játék. 

A szépen diszitett csiki karáosonyfák  mellett 
számot kell vetntlnk önmagunkkal. Roppant feladatok 
előtt illőnk. Ezek megoldásához egész emberekre, 
férfiakra  van szűkség az élet minden vonalán. Tudni 
kell: az ellenség nem tapogat, hanem üt Nem ae-
gitaégre, hanem megsemmisítésre törekszik. A szép 
lelkek álmadozáaának ideje lejárt, a meséknek vége. 
Teljes felkészültségre  van szüksége tehát a nemzet-
nek lelki és anyagi téren egyaránt. A kioainyhitttek-
nek, a félretaragóknak,  a féltüliel  szakadatlanul hirek 
után szaladóknak, minden elkipaelhetfl  ürüggyel ki-
búvást kereaöknek nincsen litjogosnltságuk. Ezeket 
filre  kell, kötelesség félreállítani  az élet minden vo-
naliról, mert osak kért csinálnak. A hajdani uzsorás 
ne akarjon ma a becsület, az emberszeretet mintaképe 
lenni. A félretaragó  ne tolja fel  magát mindenek példa-
képének. A hátulról, következetesen, csak fajtabélit 
támadó ne hősködjék, mert vizsgára készül a nemzet, 
ahol az igazi értékek nyomnak osak a mérleg serpe-
nyőjében. Aki ezekben a nehéz időkben caak és ki-
zárólag önös érdekeit nizi, fáradhatatlanul  könyököl, 
követel, de ha kötel»asigteljesitisre kerül a dolog 
víaazahuzódik — a legnagyohb romboló. As ilyent le 
kell venni a nemret nyakáról, mert akkor és ott okoz 
bajt, amikor a legnagyobb szükség van az igaz, ön-
zetlenül helytállókra. 

Ott kint, a havas tájakon, ahol szint* másod-
percenként csapódik be az elienaégee lövedék, ahol 
tűzokádó páncélos óriiaok tömege, egymástkíivetó 
repUMhullámok, Sztalinorgonák. gippuskik, golyószó-
rók, kizigránitnk teszik próbára az ideget és iletet 
igaz férfiak,  bajtársak állnak egymás mellett. Vegyen 
tülök pildit mindenki, nu»rt tőlünk ia megkirdezi a 
történelem: mikor, mit, hogy csináltunk. S a feltett 
kérdésre telelni kell. ügy kell felkészülnie  a magyar 
társadalomnak, hogy jól, kiválóan feleljen,  mert attől 
függ  minden. 1943 karioaonyábaa, 1944 küszöbén 
minden magyarnak erre a feleletre  kell felkészülnie 
az arovonalhan küzdök elszántságával, keménységével 
is rendithetetlen ciltudatival. 
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A magyar politika iránya. 
KáUoy Mikit* mlnlssterelatfk  legutóbbi be-

szédében a magyar politika Irányát a követkeaó 
beisédébea mutatta mag: 
• — Nagyon sok Jelentős feieaólalás  aláfes-
tette ernaáguak külpolitikai blhelyeakedésének 
kérdését a mai vllágégéaben ós i t t a belpolitikát, 
amit ennek követettében követnünk kell. ITjns 
89.-1 beaaédembon mér körvonaWstam a hl tataion 
magyar kűlpnll'lHoek a'ppvMŐ téleleit annak 
'egfontoiabb  kfll-  éa he'polltiíral voaatkosásalban. 
Terméssetes-n unita la változatlan nn Iránynak. 
Ismételten lesa&geaem a magyar politika vá"o-
latUnaágál. Annak vezetésében mledig a végső 
kifejlődést  asem előtt tartó, a haaa Ügyét aiol-
gálé célok aaoigáltak. 

— örümmei állapltom meg, hogy ea-n a 
ponton aa oraságnak mind aaéleaebb rétegeiben 
találnnk megéi-iónre. Mlcd többet fogibikosnak  a 
kisnépek sorsával, nmoiy kérdés bennünket nem-
caak or»a»gunk, de egása Borépa sa^mpontjából 
Is elsds'jrban érdekel, mert Burópa an rurópalaké. 
Enrépa karakterét eMWmn a kisnépek adják 
éa sa éVBaázedos köaöa f-j  óíésben a nagyhatal-
makkal knlinrábsn, saociálls vonatfcoaásban  ugyan-
annak a fejlődésnek  voltak alávetve és termelték 
kl magákból mlgdast, ami a mii világnak érték-
mérőn aaerepel, eml más nems<-trk résaére a fel-
lendülőét tette lehetővé és eaért bátran »111 hat-
juk, hogy amint kisnépek néltOl nincs Enrépa: 
Európa nélkal nlnca világ, legalább ls nlnca olyan, 
ami nmberben méltó lenne. 

— Asért beszélőnk olyan sokat a kis né-
pekről, mert megvagyunk gi őrődve, as u] világ-
béke megalkotáaában saerepttk kell hogy legyen, 
mart ha nem lesa: ea a bék9 aem leaa béke. 

— Történelmi mult*a< bíró nemzetek eltör 
láBe, saétremboHsa nemcsak egyea ncmaetek ha-
tárain b'lBl rombolhat szét mindent. A harcterek 
köaelednek Magyarország felé,  ds az fdeghéboru 
esen a ponton már eiért bennünket. I {éretek é 
fenyegetések  bangasnak el, ame'yek saörnyfl  sor-
sot helyesnek kilátásba, aaonbnn becsfllettel  kl 
tartaak politikánk mellett. 

— Biekkel a fenyegetésekkel  egyidejűleg 
aaanl a váddal i'letnek bennünket, hogy a könnyű 
zsákmány reményében podród'unk bele a hábo 
ruba. Hogy Idegen tulajdont akartunk erőszakkal 
alhódltenl M'gyarorpaág nem folytatott  hédltő 
háborút, Mtgyttroraaég nem keresett asákmányt, 
csak a saját Jussát. Természetesen a sajátjának 
int Inti ast, ami mlrdlg ez övé vo't: amit csnk 
Trianonban veitek el lőlffnk,  de soh-sem veszte 
ebben n háborúban hódítás vagy terjeaskedéa. 
Vállalnunk kellett a bábom kockáaatá'. Es alól 
aem tudtuk kivonni magunkat. N«m szigetel be t-
tBk el oraaágnnkat a háború m'deefelé  terjedő 
tBavéaa ellen. A tűzvészt nem ml gyu|tottnk meg 
a nem lehet bennBnket vádolni aaért, mert a 
lángok minket ls megperzseltek. Váilaítnk. m^rt 
vállalnunk kelleti aat, amirn heiyretűnk kötele-
nett, — de helysetfinket  Triannnbas nem ml 
asabtuk meg. 

— Hingiu'ycanom kell nzt ls most. amikor 
még mindig tombol n harc. hogy Trlancn, Ver-
sailles. Salnt Qarraaln és Neu'.lly áldos^tn nem-
csak Magyaronaág, Németország, Ausztria ea 
Bn'gária voltak, hanem egésn Európa, sót talán 
aa egésa világ Bgy háború puBsiltásalt esetleg 
ts'áa lebet korlátoanl, vagy aa arra követkeső 
békében helyreállítani, de egy rosta béke, amely 
csak a bábom folytatása,  m*s euközökkel aa 
egéaa világot mcgmételyeal. Fokoaott mértékben 
érvényesek esek a megá'lepl'ások a klseemse 
tekre nénve. Tndjuk, bogy a kisnépek kockáaatal 
egéeaen mások, mint a nagyoké. A klsnemaetek 
állandóan a lét, vagy nemlét kérdésével állanak 
ssemben, különösen Magysrorstág, amely föld-
rajai helysaténél fogvs  nagynépek éa érdekek 
Btköaőpontjában fekazlk. 

— A kisnépek politikájának Jogosnltságát 
aa öafeantart'-s  adja meg. A kisnépek sgalsaten-
dálls, nempedlg hatalmi pnililkát folytatnak,  mert 
megmaradni éa fejlődni  aksrnak, nempedlg ural-
kodni. A klanépeknek elaősurban egymással kell 
a megértés útját k«resnlök, egymásra kell tá-
masakodnlok, ha fenn  akarnak maradni. 

— Aa érdaksaférábsn  ml aem tudjuk en 
Igaaaág megvalóaltását látni, hanem osak nj kon-
fllktusok  magvát, mert az érdekszférák  egy állam 
klaárólagos érdekeit képviselvén, előbb-utóbb 
SsueBtkösésbe Jönnek más bnsoaló JellegB ala-
kulatokkal. Át  tgasság lgssi bistositéka eaak aa 
igaaágss béka lehet. 

— Ma nem látom Igasát annak, hogy a de-
mokrácia pussta ténye a külpolitikai kérdéseket 
<B feltétlen  biztonsággal megoldja. Hlaaen Finn-
oraság Igaal demokrácia, ahol as ugyuevenett 
plntokráola nem aavarhat. Ilyeneknek alakultak 
kl a Battlállsmok ls és blsony nem Irigyelendő a 
sorsuk. As Atlanti Charta tételei kendének el-
homályosodni és belyBbben mind nyomatékosab-
ban, sót már hivatalosan ls aa érdeksaférák  el-
gondolása lép. 

— Képviselőházi beszédemben mái leszö-
geztem — fejezte  be bessédét a mlnlssterelnök, — 
bogy mlokat sem fenyegetés,  sem ígérgetés nem 
tántoríthat cl addigi kü'pollilkénk céljától. Soha-
sem vettünk r>Bat semmiféle  po'ltlkal verseny-
futásban  a i sutén sem fognsk.  Ezért mondom, 
állítom és vallom, hogy nekBnk a magunk vona-
Ián leli maradnunk, ami: ml nsgnnk jelöltünk ki. 

— Lihet, hogy sz árnlót megjutalmaznák, 
de. dassnCmen nem fog  veb kezet. A magyar n*p 
P'dlg nyílt tekintettel akar kcaetfognl  azuj En-
répa minden népével ós hisz abban, bogy saját 
értékei bia:osltj»k létét éa örökkévalóságát éa 
sért a maga utján halad, megvédi önmsgát, 

ku'!urál!s, emberi értékelt és ba bármilyen világ 
|Sp IB, bialk benne, hogv ezek felismerése  leaa 
egy nemzet torsára a döntő, mert ha nem esek 
a tényezők döntenek ezen az ni vliágon: nemze 
tünknek csak uj kűidelmet Jelenthetnek. 

Szent  eate a fronton  ! 
A fehér  havas őriét  mattra 
Leazállt  a kidől  téli  alkonyat. 
Botikart  mindent, árkokat  it fákat 
Baerte-iaórta  a vágyó álmokat... 
Karácsony  éjjele, A harc mott  pihen, 
Bgy éjszakára  megszűnt  a gyűlölség 
Ma  este nem lesz riadó,  baroi taj, 
A domb  mtgi karűlt  aa elleniig. 

Ma  ijiteka  a osend-nyngalom  ijje. 
Ma  a Megyiltó  jöttét  hirdetik. 
Mindegyik  at elhagyott  otthont látja, 
Bgy régi karácsonyról  álmodik... 
Ma  megnyugvással  édea  vágyódással, 
A szivűk-lelkűk  átrőpOl  a jégen, 
Haza  ttállnak  vagy .t bontó szárnnyal 
Fehér  tüudiklt  szent karácsony éjjen... 

És eltűnik  a végtelen  hómező, 
Havas-zuzmorás  csonka igu fák. 
Könnyet  szemű anyákat  ölelgetnek, 
A bts honvédek-magyar  katonák. 

Balázsiné H.  Olga 
Oyergyóatentmiklóe  1043. deo.  4 

Adassék tlsstelet és ellameiéa a megye 
den lakóssánnk, de tárgyilagosan el kall la 
oBnk, hogy na ősi aaékely jellemst, becaületea-
séget, hagyományokat a határőr asredek utódal 
óraik leginkább, ókvégalk a legsebesebb máskát 
aa ekeznarva körfll,  bármi baj ad|a eló szagát, 
elsősorban hoasuk kell fordulnunk  és tapasstalat 
aaerlnt nem blába, mert mindenkor harelaaak és 
vltéaek. fis  mégis aránylag kik a legssegóayeb-
bek? Ok. 

Ide nem kell különösebb statisztikai tanul-
mány, osak végig kell sétálnunk várssnlak fó-
utcáln, vagy • magánjavakhos köaél eaő kBssé-
geken, aaonnal meglátjuk, bogy a legértékesebb 
háask, nagyobb vagyonok tulajdonosai kSnitt alig 
találunk a határőrök utódalból. Igy önként adó-
dl'<, hogv segítségükre kell sietnünk. Miért háta 
ítterj aFztés, nem eleget zzecvedtűck-e a mindent 
?lnyomó liberalizmustól, a versenyen folBlálló 
összeharácsolt vagyonok miatt. 

A határőrök nem ktvetelnek senkitől semmit, 
de a magukét nem hagyják, ha még caak egy 
baráadárél Is van aző. 

Az egyenes leszármazottak kBsUsisci agyat-
len >gy ls, aki a magánjavak tnlajdenjogából egy 
hej szálnyit Is engedjen. 

A kevdetek kesdetén igen nagy hiba volt, 
hogy a vármegye a saját hatáskBrébe vonta a 
keaeléBét, ami által a magán|avak Igaagatáaába 
oly egyéned Is folytak  be, még pedig elég súlyo-
san, sHinek lu'ajdonkérp'n e vsgyonhoa soha 
semtri köaük nem volt. Hoty eaek Bserették min-
den Vor klterjesateni a vagyont a nem tulajdsao-
»ok felé  la, önkényt érthető. 

Otött a 12.1k óra; nBgy oraaágoa érdekek 
la fűződnek  ahboa, hogy a magánjavak Ogye ren-
deztessék, még padig ngy, hogy a Jogos atódok 
közt az elégedetlenzéget ne srtlJBn. 

Bgy jogot a tód. 

A csiki magánjavak tulajdonosai. 
A régi cslkl ssékely gyaloz- es hnsaaceare-

dek fátfligon  egyenes leBasrmszotiji.lnait a tulaj-
dona rz h 63 ezer kat. holdat &lt?vő vagyon, 
am -̂'yft  caiki magánlavak c méc emlegetnek. A 
tu'fíjdonoB  terméssetes joga, hogy eat ó teaöli, 
vxgy kesel'.i t' és Jövodelmebői mBB saékely-iknek 
la juttat annyit, amennyit ő akar es amennyit 
snakely saempontból Jónak lát. Bank oly egyszerű 
dolgok, bogy efölött  vltatkoaai teljesen fölösleges 
akkor, amikor a tulíjdonjog saentségének alapján 
állunk. 

A megsiálláa Idrjélg eat a Jogot nem is há-
borgatta senki, csak amikor a románok elakarlák 
venni ée Jóréaat el ls vették, akkor ébredlünk 
fel  éa Igyekeatflnk  tlsatáanl a heiyaetet éa sae-
rettük volna pétn'nl B régi könyelmü mulasatá-
sokal. Ristketve, fogcsikorgatva  gondol unk arra, 
caak jóljön még egysser magyar világ, majd ugy 
rendbehossnk e vagyon tulajdonjogi kérdéséi, 
hogy aanklnok még csak esaébe sem Jut efelett 
vltatkoanl. B hatalmas vagyon átvétele óta év-
tizedek hoBBBU aorán át egyetlen méltó munka 
volt e vsiyonhcs aa, amit Dr. Pál Oábor tévé-
kenykedése melleit, a régi IgaagatóBSg tagjai 
G'nfben  vég>atek. A tulajdonjog saenlséga nem 
aetlöslleg IB Igasoltntott. Erről egy percig sem 
ssabsd elfeledkesnűnk,  de ettől eltekintve ia, kik 
Catkmegyének a fentemlltett  enredek utódai? 

Próbáljuk eat a réteget cuk egy pillanatig 
klkapcsnlnl Cslkmegye életéből, an egésa vár. 
megye azonnal teljezen özaaeroppsn. Bsek képe-
sik s megye lakéaságáaak mlstegy SO'/.-ái 

Egy légitámadás tanulsága: 
Elpusztultak, akik nem tar-
tották be a rendelkezéseket 
As angolszász léglhsderó legutóbbi 

támBdáBát olyan ssomssédos Államban 
fekvő  célpontok ellen intéste, amelyről a 
lakosság ast hitte, hogy nem fogják  bom-
bázni. A támadáB lezajlása ntán hivatalo-
san megállapították, hogy a légitámadás 
halottjai és sebesültjei kivétel nélkül ások 
közül kerültek ki, akik nem tartották be 
a légoltalmi rendelkezéseket és psranoso-
kat. Bzok a lakosok a bombák robbanása-
kor a repessdaraboktól találva, vagy a 
lelAtt ellenséges repülőgépek robbanása 
következtében haltak meg, vagy ssenved-
tek sérüléseket. A hatóságok elrendelték, 
hogy ások, akik a légoltalmi rendelkesések 
mellőzése miatt, tehát önhibájukból se-
besültek meg, semmiféle  támogatást ne 
kapjanak, llindes legyen intő példa Há-
munkra is. 
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I v Ü l . O N F fii  L E I K 
fiyergyé  népe az egység mellett 

Cslkvármegye Uraadalml cgyeRUiilelii«k 
nemaetl együttműködése mállott megnyl'atkotott 
Oyergyé társadalma. Ba a megmozdulás vált 
méreteiben a loglmposánsabb. Gyergyóaa. 86 
társadalmi egyesülete tett blaonyaágot amellett, 
bogy megértette aa ldók szavát. Magyar éa ma-
gyar köaött nem labet különbség eaekben a nagy 
erófaaaitéseket  követeld háborna időkben. Minden 
magyarnak ott van a belye eaon a mnnka vo-
nalon ahol a JÖvónkért dnlgeanak. Elengedhetet-
len, hogy ehban együtt gondolkoaannk éa eaela-
kedjünk. 

Qyergyénak nscn az öntndaioa mt-.gmozdulá-
aán megjelent dr. Kováta Károly főlspáu,  aki 
lelkea, buzdító szavakkal mutatott rá ra egységes 
goadolkoaáannk aaükaágére, különösen pedig an 
örök magyar katona eaaménybea v-iló ragaszkodna 
kötelességére. 

A aagygyüléiea Qyergyénak valamennyi 
egyeaUeie bitet tett, hogy vállalja nemaetünknek 
küadelmét éa igyekaalk minden áldoa&tát, teb°t-
aégét ennek érdekében mosgóaltanl. 

Esek után Ferenca Gyárfás  a táraadaimi 
egyesületek aservtső főtitkára  határoaatl javal-
latot terjeeatett elő. A javaslat komoly hasgon 
mutat rá arra, hegy egyaégea társadalmi eleire 
éa munkára kell törekedni. A vá'aiafalakat  le 
kell bontani hangostatja a javaslat. Előnyt aae-
reanl ne lehessen másképpen caak aa áldoaat-
válialás arányában. — Measaebaté hangon em-
lékeaett mag a gylilés arrél a lármás követelő 
aéaről amely Románia rcaaéró- zavarja a kedé 
lyeket. Megállapította, bogy Caikmegye minden 
magyarja, bátor féiflaaaággal  nés saembe a nyug-
talan saomaaéd fenyegetőaéaével. 

A mindvégig emelkedett, cselekvésre kéaaen 
álló batalmaa tártadalmi megnyilatkozásért 
Qyergyó köaönségének Dr. Kováts Karoly főispán 
köaaöoetel mondott, majd Dr. Nagy Andrea orvoa 
a táisadalml egyesületek tömörülésé calkmegyei 
ssarveseténak alelnöke tartalmas sárésaavával a 
gyüléa befejeaődöti. 

— Kinevesea. Nagy András vm. iroda-
tlaatet lrodaigaagatóvá neveaték kl 

— Haaaaaágok. Diák Gyula főgimnáaluml 
tanár éa Biilnt Ibolya dacember 26-án démian 
5 érakor tsr j ik esküvőjüket a c.^lksaeradal .Se-
gítő Mária" gimnáalum kápolnájában. 

— Fild Magduaka (GyergvŐBzentmlklóf)  éB 
Tarsay Brnő (CsikBserede) 1943 évi decen-ber 
26-án tartják esküvőjüket Gyfrgyóazeotmlk.öeon. 

— Uj eaperea. Rica Viccet, Gvergyónjtaiu 
plébánosát esperes é neveaték kt. Rica Vince 
világháborús katona voll, akt a háború uti»n le-
pett papi pályára A kisebbségi sorsban népének 
aa élén végesbe kötelességet. Mindenkor lelki-
ismeretes munkása volt köaöaségl életünknek. 
Biőéptetése Calkvármegye Baékelyaége körében 
általános örömet okoaott. 

— Orvosi hlr. Dr. Bírkovlcs Jóssef  csik-
sseredal orvoB katonai saolgálBtbél hasaérkesrtt 
és rendeléseit Kossuth L«Joa-u. 15 Ba. alatti ren-
delőjében megkendle. 

— Véros osaládl dráma Caikbánkfal-
van. Mlklóa Antalné saUl. Kovács Kitallo c-tlk-
bánkfalvl  lakéa december 29.-én fejaaével  agyon-
vágta a férjét,  Mikléa Antall. A véres esemény 
mögött asomoru családi dráma áll. A részeges 
fél]  állandóan verte aa assaonyt éa hérom gyer-
mekéből álló caaládját. AB utóbbi Időben arra 
kényuergette a tekintélyes földbirtokkal  rendel-
kesó aaaaooyt, hogy vagyonát Írassa rá. Mintán 
aa aaasony erre nem volt hajlandó, még elvisel-
hetetlenebbé vált a sorsa. A férj  állandóan korcs 
máaett, résaegeskedett és családjának valóságos 
réme lelt. Legutóbb katonai szolgálatot teljesített, 
onnan érkeaett haza szabadeágra a boraalmsa 
dráma napján. E'iő utja nem a családjAhos. ha-
nem a kotcsmábi viitp, « minden éraéaéből kl-
vetkeaett embert. 0;i aiapoaan itrésaegedve, haaa-
támolygott aa állattá T< d ett férj.  A tcbbi magá-
tól következett. A végtelenségig elieseredet! 
aaaaony elvesztett..' as idegei feletti  uralmát éB 
fejaaével  agyotiverte. ;.z egí'-« t4readvr;unii meg-
értő réaavéttel kíséri i erereocaélien czeke'y 
asuony sónál, akit gyilfcosttágbn  fcerge^tt  na 
urának korc^másó, részegeskedő aüliötlsegf-. 

— Karácsonyi éa njévl gratulaoió 
megváltás elmen Ka'fás  Jasaef  vendéglős a 
Vöröakeresatnek 50 pengőt adományozott, — 
lapnak ntján. 

— Haláloaas. Zágonl Albu Benedek ca-pló-
géptulajdonol, 71 éves korában december hó 22-én 
meghalt Cslkkarcfalván. 

— f  aerpengda pályadíj agrárpolitikai 
mauka jutatmeaaaára. A Darányi Iţnâo Agt/.r 
tudományos Táraaság minden évhio |ntalombau 
réaaeaitetie aa óv folyamán  m-.tg|elea( legki málébb 
magyar, agrárpolitikai kérdésekkel foglalkozó  tu-
dományos müvet. A Társaság most kiadott pá-
lyázati hirdetméave eaarp«ntős dljjsl kívánja 
jutalmazni aa 1942 vagy 1948 év fo  yamún meg-
jelent ez aa agrarpolltlka (atezőgaadaságpolltika) 
körébe vágó munkák közül a legkiválobbat. A 
pályamunkak beküldasének határid j j 1944. jt-
nuár 81. Mindaaok, akik a jutalmi díjra páiyázni 
óhajtanak, palyamuntajuVht három példányban 
küldjék be a Dirányi Iţnâc Agrártudományos 
Tárzaságnak (Budapest, V., Deák Farenc utca 12.) 
dr. Bernát Gyutn titkár címere. A dij cdAltéléae-
nel nemcsak önállóan, könyvalakban megjelent, 
hanem folyóiratokban  köaaoteit munkák Is telln-
t°ibe jöhetnek. A pályamunkák terjedelmet a 
Társaság nem kdtötie meg, de rövidebb dolgo-
sat eaeten a tartalmi ériéknek nagyobbnak kel 
lennie A bíráló blzoitaág be nam Irllldöit mun-
kát Is részesíthet a jutalomban, s a dijat legfel-
jebb két réBare osztva IB kiadhatja. 

Teljes szaktudasu 
könyvelő kerestetik 

bj6 l s ) 
Oim a kiadóhivatalban. 

— Megjelent a Bzekaly KarUlatl Ke-
reakedelmi ea Iparkamara hlvataloa lapja. 

Magjaiéul meg a Si^iely Kerületi 
KareBkedeimi és Iparkamara hivatalos lopjanak 
a Ssékely Kamarai Köa'ónynek eieó aaama. E 
aajtóval a kamura jelentŐB tájékoztató szolgá-
latot kíván iparos- us kereskrdőerdakeltsége re-
sasre biatoBitani. Ma amikor a gazdasági eletet 
közvetlenül erlntö rendeletek sürtt ogyrassnténbao 
jelennek meg, nélkülözhetetlen egy oly azaksajtó, 
amelyet a köcgazdsBágl alet egyik legilieieke-
sebb sserve, a kamara állit öaaae. A kamarai 
köaiöny hivatalos sajtója révén a rendeleteken 
tul a körrendeletekről, különleges Intézkedésekről 
ea öaasas szakmai kerdesekról Is tajékoatatja oi-
vasó.l. E lap havonként kfctsaar,  1-én én 15 -en 
jelenik meg es ati előtúeiesl diji 12 pengő, lá.-g-
rendelnuiő a Öíétely K^rüieli Kereskedőim UH 
Iparkamara cimoa, Muosvásárhely, Erssobei u-
raiynő-utca 1 sz. 

— Aa ardragttaaról. A mti nagy visg-
egea kóaepaa az orsnagnak eielmifcsarekkel  v m 
eilátáea a meglévő viszonyok között reiid-i<.ttil 
oehezaegekbe utközik. Eenek a kerdesnez hiitrea 
mego.daaa egyik ienyegeu feltétele  a beiaő reud 
fenntartanának  ea annaa, hogy Magyaroraaag vzi 
a háborút altarrel befejeaae.  EmKlt váit ssük-
aegeaaé nemcsak aa aiclmlaztrez, hanem az ösa-
azbb köaasükaBgletl cikkek árának hatósági Bza-
nalyoaáait is. E« a faliameráa  kéaatette a törvény-
hoaáat arra, hogy az árdrágító caelekméuyekrt 
megállapított büntetéseket ujabb törvényekkel 
megaaigorliaák. Minden vitán feltti  áll aa. hogy 
aa árdrágító cselekmények as öBeaeBség és easel 
aa állam érdekelt la ösaaeBségükben au'yoBan ve-
Bsélyestetlk. Nam fráala:  aa árd/á^ítái hasaaru-
láal Éppen eaért as á lam mlcdcn polgárának 
haaáflul  kötelessége aa árdrágító cselekmenyv.i cl 
megakadályeani. A kormányáét aaonban c<ak 
abban an esetben tud megfelelni  teljes mérték-
ben nehéa feladatának,  a hatÓBág csak akkor 
veheti fal  B harcol teljea alkerrei .a feketepiac* 
megsaünteteaére ea magukról fekteien  kK.izalsá-
gnkban megfaledkeaelt,  az ország rendjét ve-
aaéiyeatetó árdrágítók árlatmatiaosá tételére, ba 
a köavetlenül érdekeit fagy-AHztóköaönség  e harc-
ban teljes méritkben eiőaegltl és lámoga'-js a 
hatóság munkáját. A fogyasztót0B»nsâţ  akkor 
támogatj» a ligieíjirabB mértékbon a kormány-
zatot aa árdrágító cselekmények elienl harcAb n, 
bft  meg'ogad|< es e íog*da!met ba kel. a dug-
tok éB lemondás foiytnn  la betartja: „f-k-te-
plecon* semmit nsm vásárol. 

— Snabvanyoa ivpaplrt haaaníljunk 
a beadvanyokbos. L:.ju óhb jfibnlvoti  sí- nn-
téHágokhoz intüZiit beHctvanyu-: pap'rjén<> n.̂ gy-
íii>%H. Ea a tipgya&g 24isír 30 ceniiifter  Vi-
gyázzunk es i/nnél nagyobb papírformát  ne basz-
ná junk, mert akkor a b-Myeglileték k t̂fiivrpR t̂ 
t.eli leront. A régi Ivpsplroa nsgyságs 21-' r r 34 
centiméter, aklneu még van éhből a papír for-
mából, flgye'mosleijük,  bogy mielőtt benyujtabá 
valamely hatóaagboz, vágjon le belőle 4 c'-úti-
méiért, mert különben dupla bólyegliletéket kell 
flieaaen. 

— A Katolikus Akolo megeaervraéM érdeké-
b>n « helybeli rám kat egvhiakOaaág 1M3 daoember 
96-ta, karlaaany a4aoia>pi«n a azaotmlâ  nttn, >i áll 
e'eml takolibaa acasp41ya* kSigyUlóat tan. mnlyre u 
egrhátksuig tagjait aieretettal magblv)» » vaetóaég 
A K tollkai Akoli • világi hívek eaalek-4. tevékeny 
réuvátele nz agyhátlak apoatoll mankálábin a Krlaatual 
atellem ia tSrvSnyak uralom» Juttatást irdekébeu^ai 
egyéni, társadalmi it oemaett éln *g**z vonalán ; l!/*u 
értelemben a Katót kna Akeld namoeak vallási, haneui 
a legmélyebbre ható nimiet>>|i'.ti tevékenység. A* egyhác-
kSuég veietSaége kéri tehát a híveket. ktlOndaképpan 
a CrR'o.EqyesOlet t gjalt, hogy e lantoe mozgalom msg-
Indlt&aát- mlnál asámoaabbaD megje'eont nlra>ked)auB 

Mélyen tisatelt vendégeimnek, 
jo ismerőseimnek, barátaimnak 

kellemes ünnepeket kívánok 
Kozma Laszio vendéglős, 
Csíkszereda, Vár  utoa 60. 

— Megjelent aa Erdélyi Gaada 1844. 
evi naptara. A napakban jeienl meg Koieaa-
váron aa Erdélyi Magyar Gasdaaágl Egyesület 
ülad&aaDan an Erdoiyl Gaada 1944. évi napiara, 
moly aaonban cea* nevleg kalendárium, mert 
valójában a naptári résa mlndöaaae néhány oldal 
beióle. A hataimas köuyv tarjedeime nem keve-
sebb, miul 640 oidal. Lanapi kladáa aa BMGB 
saáa eves évfordulójára.  A gaadálkodáanak ea a 
falutodmánynak  ea a nagy müve tartalmaaaa 
mlndaat, amit egy haladó gazdának, a faiu  bár-
miiyen rendll vagy rangú emberenek, földmüvea-
ueK, muntusnak, birtokoanak, faiuveaetónek,  pap-
nag, vagy lantiénak, a faiu  gaadaaági, taraadalmi 
éa múveiődeBi kérdeaeliői íudnla keli. De a vá-
roai ember ia megismerheti belőle a magyar fain 
minden fegetó  cagy kérdését A naptár gaadag 
tartalmát a rntzögaadaikodaa —, a legfontosabb 
tudnivalók témaköreinek rübzleies iimtrietéBe, 
gjadaaagi éa nemaelpoiitlkai, továbbá Baépiro-
dalml lraaai jelentik. A 640 Oldalas könyvet tobb-
aaas kép BB rala tusai saiaecse és vaitozatosBá. 
Sierkeeztene Demeter B^ia, aa Erdélyi Gazda 
lőaaerkeaatője. Bo.ti ára 8 pengő, aa EMGB ta-
goz kedvttamúnyes áron, aaaa 6 pengőért vásá-
rolhatják meg EMQE kirendeltaegeznel, gaada-
körók uij-iu, VAgy  zóavdiienhl a kóapontbao, aa 
Erdelvi G.cd..!adúhi.'.. K>.oaavár, Mijaila-n. 24. 

óttícee  vendégeimnek, barataimaak 
ée ismerősöknek 

kellemes  karácsonyi  ünnepeket 
és  újévet  kivánok 

Kuljás  József  vendéglős,  Csíkszeredai. 

— Kerteaaett tanfolyamok  Brdeiybon. 
Migyarorsaag területén sehol aleea olytn nagy 
laientóíégf.  a kertésaképzésaek, mint éppen hr-
delyban, aajoo*, azonban a mostani háborúz vl-
saon;o£ nem engedik meg, hogy a kormányáét 
állandó Jel-egü köaép- és slsóloku kertészeti saak-
oktatasl Intézményétét áMt«on fei.  Báré Bicffy 
Dániel fóldmlveléaügvl  minlaater aa adott hely-
zetben mas utat kereseti kertaaaetl aaaklame-
retekoek a saélai néprétegekhez való eijutiatá-
aára. A földmivelésüg<  I mlnlBaiérlum erdalyi ki-
rendeltség; uiján k"rt;BSetl tanfolyamok  létesí-
tését határosta ei. amelyek keretében a kiren-
deltség szakemberül a helyaainen keresik fel  a 
gyümöics- na söidBégtermelő gazdákat a őket 
elméleti es gyakorlati oktatásban résaesltlk. 

É B T E H I T É B , 
Tleztctlttbiel érteíftem  Csifeasertida  kösOoségát.hogy 
Oaiktimdibn, » Vőr6flnmtl«ot  48. u . »Utt 

szállítási vállalatot 
lóteil tettem ia deoambar hó 6-ával aaját 
társaekeremmal végezek költöatatést. vagon-
rakományon kl- éa baaaállltáaát, botor költöa-
teteat, darabáni atb. •aallltaaat Jutányos áron. 

a^lres pártlogáüt kérve tlastelattel: 
M O Z S N E B J Ó Z S E F , 

ssállitó, Vörőarnarti-ut 48. 

Hasinált farémás  oaépiökészleteim 
kiarasltom 

720-tói 1200-aaig meglepő olcaón. Kérjen ajánlatotl 
DTDrt l inraiQ maazakl atkkak vétele éa elaiáaa 
DlüU AHUIIAtJ n| éa használt állapotban 
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Dyematett öav. Vá*ar L.̂ jofeoa  kdoyvayoindálában, Csikssereda. 




