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I 

Addig van jó dolgunk, 
ameddig az állam keretein belül rendben folyik az élet. 

A Köiségi Jegyzők Országos Bgyesü 
lete november hó 0 án tartotta meg 67 évi 
orBiágoa közgyűlését as uj Vámháza köz 
gyűlési termeben. A nagyszámban megje-
lent köiaégi jegyzőkön kivül résztveit a 
közgyűlésen dr. Szása Lajos közellátásügyi 
miniszter is, aki hosszabb beszédében ismer-
tette a jegyzők közellátási feladatait. 

A miniszter beszéde elején hangoz-
tatta, a község a kösigazga'ás és az élet 
találkozópontjának tekinthető. A községben 
válik életté a jogszabály és eat a munkát 
végzik a jegyiök. A háborús idők fokozott 
munkateljesítményt kivánnak meg minden-
ki'ől. A felfokozott  követelményeknek caak 
erÓ3 test <>B még eröaebb lélek tud meg-
fele  ni. A háborús áldozatvállalásban több-
letet kell váüa'niok azoknak, akik elein-
ket a köz szolgálatának szentelték. A köz 
t,sztvise!ók szerepe nem hangban és hival 
kodásban jut kifejezésre,  hanem a po'gári 
éa tisztviselői kötelességek példáB teljesí-
tésiben. A végzett munka jutalma nem pénz, 
hanem a nemzet érdekeinek megvalósuása 
éa a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A vezető 
réteg vállalt kötelességei háborús időkben 
döntő fontosságúak. 

A magyar jegyzői kar mindenkor k9ttős 
feladatot  te'jesit. Nemcak békében szol 
gált példaadással a falu  népe előtt, hAnem 
a harcmezőn is együtt kUrdött a falu  fiai-
val. A falu  életében döntő szerepe van a 
papnak, a jegyzőnek és a tanítónak. Orszá 
gunk életébtn mind a három nagy szere 
pet játszik, mert amilyen a falu,  olyan a 
Kármegye és olyan az ország. A falu  veze-
tőinek súlyos fâladatai  vannak. Hármuk 
közül a jegyző a polgári hatalom képvise-
lője. Ha munkáját jól akarja végezni, 
egyesíteni kell a pap siónoki képességeit, 
a tanitó tudását és nevelői rátermettségét 
a biró tekintélyével s mindezen felül  a 
hivatásából tartozó siaktudást ls ugy kell 
sugároznia, hogy abból mindenki megértést 
és jóindulatot meritBen. 

Sokan vannak, akik állami ügymene-
tük kisebb nagyobb fogyatékosságait  szere-
tik a közigazgatás éB a bürokrácia terhére 
irni, mondotta a miniszter. A közigazgatás 
a mindennapi élet ügyeit intézi, es pedig 
as életviszonyok pnntos ismerete és ezek 
változásainak állandó nyilvántartása nélkül 
nem lehetséges. A közigazgatás reformjára 
síükség van. finnek  azonban alulról, ai 
alapoktól kell kiindulnia, mert helyes irá-
nya oaak a decentralizáció lehet. A modern 
háború tanulsága is ai, hogy nem gépek, 
hanem emberek harcolnak. Lehet a gép 
égésién korszerű, ha vezetője felületes  és 
kiahitü. Ugyanígy vagyunk a rendeletekkel. 
Ai, hogy egy rendelet jó vagy rossz, fö 
ként a végrehajtáson malik. Éppen a rende-

letek végrehajtásában jelentkezik döntő 
fontossággal  a jegyző munkája 

HarmincnyulceveB kCzigazgatáBi ta 
pasztalatom alapján tudom, hogy munka-
teljesítmény terén a magyar jegyzői kar 
milyen eokra kípes. Az uj terménybeBzol-
gáltatási rendszernek voltak elienzői és 
bírálói, akik a végrehajtás módozatainak 
tárgyalásakor nem jósollak nagy jövőt 
annak a rendszernek, amely az erősen 
igénybevett községi közigazgatási szer-
vekre ujabb feladatot  ró. Az uj rendtzer 
bevezetésénél számotvetettűnk ezzel a 
nehézséggel, de azt ia megfontoltuk,  hogy 
minden vezető tekintélyét a határozott 
•udás és a gyors áttekintés támasztja alá. 
A közellátás nj rendszerében tehát arra 
törekedtünk, bogy olyan intézkedésekkel 
biztosítsuk az ország ellátását, amelyeket 
elég egyszer megtanulni tt acurán aur évről 
évre a gyakorlatban alkalmazni. N m fo 
gunk kísérletezni, hanem rendít teremtünk 
egyszer s mindenkorra. Ma tul vagyunk r. 
rendszer tüzpomján s tudom, hogy sz ered-
ményekben jelentós réssé vao a kedvező 
gabonatermésnek, de érsem azt is, hogy 
eredm^nyebbnu jelentős része van a ked 
vezó gabonatermésnek, de érzem azt is, 
bogy ezeket az eredm->Dyeket a jegyzői 
kar Önfeláldozó  munkássága nélkül még 
sem értük volna el. 

Háborúban nincs pihenés azok számára, 
akik őrhelyen állana*. A jegyzők padig 
állandó őrségen vannak Alig hogy befejez-
ték a munkát, én újra működésre szólítom 
az ors'ág jegyzőit. Bt a működés merőbpn 
újszerű. Eddig a gatda csak a rendeleteket 
hajtotta végre sokszor anélkül, hogy rájött 
volna annak igazára és helyességére. Ett 
elérni a jegyzők fjladata  Forduljanak fel-
világosító Bzóval minden magyar gazda 
esiéhez és ssivéhei Magyarázzák meg, 
hogy az egyes embernek ÍB csak addig van 
jó dolga, ameddig ae állam keretein belttl 
rendben folyik  az élet. S -álljanak szembe 
a jegyzők ai ellenséges hírverés állításai-
val és adatok éa tények megdönthetetlen 
bizonyítékaival vessék minden gazda lel-
kébe a józan éssierü kötelességteljesítés 
szükségességét és előnyeit. 

Lelkiismeretlen emberek moat a ruház 
kodáa nehézségeivel igyekeznek a fa'u 
népét iigátni. B téren is felvilágosításra 
van szükség. Be kell érnünk azzal amink 
van. Gyengébb áru is jobb mint a semmi. 
Csak a közelmúltban kértem az ország 
lakóaságát arra, hogy teremtse meg a bi 
fordi'ott  ruha éa foltosott  cipő divatját. A 
falusi  nép nem fog  hinni tObbé a lázi'ók 
üres ígéreteinek, ha Baját aiemével látja, 
hogy az állam képviselői Bem sségyenlik 
viseltes raháiatakat éa elégedetlenaég 

helyeit még áldozatosabban leijesitik köte-
lességüket. 

Nehéz időkben fokozottabb  » vezetők 
felelőssege  — f(  jezte be dr. Szász Lajos 
beszftdót  — mert nemcsak saját cseleke-
deteikért felelősek,  hanem ssámot kell adni 
a gondjaikra bízott emberek cselekedeteiről 
i9. Hz visszatérnek munkahelyükre, gon-
doljanak aira, hogy nem hiábavaló a mun-
kájuk. Működésük eredményeiről tudomáBt 
szerez nemcaak a felettes  hatóság, hanem 
as egész ország. Drága kínos van kezükre 
bizva, egy-egy falu  népe. Százszoros fele-
lősség nyugszik ma vállaikon, mert munká-
juktól, működésűktől, nevelésük eredme-
nyHŐL függ  nagyrészt országunk jövője. 
Bgy nehéz feladatot  sikeresen megoldottak 
rendkívül súlyos körülmények kötött. Bz 
megnyugvást ad s biztosíték arra, hogy a 
magyttr közigazgatásnak a magyar jegyió 
mindig eeyilí fő  erőssége. 

Bocsánatot kérünk. 
A Maayar Konzum Erdélyi pnnasz-

> könyve Csikvármegye alispánjának 
sürgős Intezkedaeéert larmaz. 

A Kolozsváron Korbuaz L'pthat Kurt felelős 
szerkesztésében megjelenő „Magyar Konzum" ok-
tóber 28. számának .Erdélyi panaszkönyve" szó-
nzjriot » következő írásművet tartalmazza: 

„Cs'kezeredan kissé furcBa  esetet láttunk a 
nagytr-.fi'..ban  Amint ismeretes az egész ország-
ban a bavi liszt-adagot két kilóról két kiló 80-van 
dekára emelték fel  eB ennek aránvában az eddigi 
16 darabos lisztváltójegy helyett 23 darabot adnak 
t-ey lisztBzelvényre. A tentemlltett nagy traflkoe 
azonban változatlanul caak 16 darabot ad éB igy 
lisztjegyenként hétazer 3 deka váltójegyhez jut, 
amit n<tm tudjuk hova tesz. Nem vagyunk Illeté-
kesek — irja tovább nyugodt lelkllsmeret'el — 
annak utánnanézni s nem Is keresünk összefűggéBt 
a jegyüzérek által pénzért forgalombahoiott  v&ltó-
jegyek és a fenti  jegy-manipuláció közölt, csupán 
az illetékesek figyelmét  hívjuk fel  arra, hogy mit 
csinálnak Csíkszeredán.. Várjuk Csikvármegye alis-
pánjának sürgős intézkedését a esiksseredai nagy-
treflkoB  módszere ellen — fejezi  be nem sok jó 
indulatra, de annál töbh tájékozatlanságra mutató 
ékes felszólalását  az Erdélyi panaszkönyv igen 
tisztelt vezetője. 

Érzel szamb'n a törvényes helyaet a kővet-
kező. A tn. klr. közellátásügyi miniszter 124 510— 
1943. K M. számú rendelete értelmében 1949. evi 
'Ovem^er  1 napjától  kerdve  a hatósági jegy 
ellenér en kiBzolgáltatható kenyér fejadag  az ország 
egész t*rUl-«tén nsponként éB személyenként 26 dkg. 

H-t a közellátási kormánybiztos engedélye 
alapján a kenyérfejsdagot  kenyérllBztben lehet 
kiBzo'gáltatni a kenyérliszt fejadag  havonként és 
személyenként 5 kgr. 

£ kenyér éB lisztjegynek 1943. évi novem-
ber 1. napjától  érvényes egyeB szelvénye ellené-
ben 10 drb kenyérváltójegy szelvényt kell kiszol-
gáltatni. 

Az állami kenyérváltójégyen ez áll: kiadható 
1 drb két napra BZÓIÓ le nem járt kenvérjagy-
FZ'lvény ellenében. Ez azt jelenti, bogy 1948 év 
november 1-től kezdödőleg egy drb kemérjegyre 
10 drb szelvény Bdandó ki, ami kitesz 10X5 deka 
azaz 50 dekás fejadagot  két napra. 

Szíveskedjék pontossn megfigyelni  a dolgo-
kat. A kenyérváltójxgyek körüli uj rend 1943. év 
november bó 1-én lépett  életbe  Addig nemcsak 
a esiksseredai nagy traflkos,  hanem minden kenyér-
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jeggyel „manipuláló* traflkoa,  pék éo egyéb köz-
ellátó üzem egy kenyérjegyre 8 aaelvéayt adott kl 
öaiaeeen 40 dkg. meonyfiágbeB  éa Igy aaámolt el 
a kdaellitial hivataliak. Ba voH aa adag. Tahit 
semmi .tecaa eeet aem Hírtént* a cslksaeredai 
nagytraflkbaa.  | n Jegyre adtak 8 drb kenyérv él tó-
jegy aielvéayt. Ba poatoaan klteeai aat ami jir 
két napra, 8X5, Omenea 40 dkg. 

Kérj Ok oaak figyel  meeen meghallgatni a H. 
K. panaszosát, miképpen vádaskodik össae-visaaa. 
Alt vallja a aţj&t nagyétvágyával, hogy egy jegyre 
kapott 16 aielvényt Miután 5X16 egyenló 80 nl 
Így még kiderül, nogy végül la becsapta a nagy-
trafik  oet éa pontosan kétnseresét vette fel,  mint' 
amennyi jirt volna. 

Bgysióval Cslksieredában becsületesen kl-
ssolgiltik a M. K. panasakönyvének rovatveseiójét 
Dehál mlndea nem niijn kl azt, hogy ne rigai-
maason, ne gyannsltson és ne ordítozzon a vár-
megye elsó daitvlselójének közbelépéséért. A 
fentlekben  Ismertetett 25 dkg.-os rendelkezés csak 
november 1-én lépett életbe, de a Magyar Konzum 
mir október 28-iU számában a „legfurcsább  médon 
követelősik ée a mai ldók divatja sserlnt a leg-
felelőtlenebből  beleng mindenbe, and útjába esik. 

Bocsánatot kérünk, de mégsem lebet est 
éppen Így csinálni. Egyre Inkább szokás as, hogy 
as Ide vetódó Idegen tul sokat követel, helyenklnt 
kitanít, megnevel, lesajnál vagy éppen belénk rag. 
Aa Idegenforgalom  áldásainak tartozéka ez. Pedig 
amink van aat salveaen megosatjak. Sajnos kenye-
rünk nekünk ls vékonyan van. Csak annyi amennyi 
jár. Jól jegyezse meg n Konzum: 1948. november 
1-tól keadódóleg napi 26 dkg., vagy 10 váltójegy, 
november elseje elótt pedig ml is csak buszát 
kaptunk, vagy 8 váltójegyet. Bocsánatot kérünk, 
ha essel nem tudta klBánfáznl  a gyomrát még nem 
jelenti azt, hogy Csíkban raboljak a kenyérjegyet 
mintahogy ast állítani merészeli. 

Ha a Magyar Konzum belátja, hogy nem 
volt igaza a durva támadásának, akkor bizonyára 
tudja ml a kötelessége. 

Átvesszük a bukaresti ayagdljkői-
poataak egy ekitaalté végzését 

Ez aem utolsó eeet Elmondjuk. Igen Időszerű 
A román megszállás 22 évig tartott Ugyanannyi 
idón keresstül folyt  a legkegyetlenebb igasság-
talanság azokkal a hadirokkantakkal ssemben, 
akiket a békeszerződések a román főhatalom  alá 
rendeltek. Aa erdélyi rokkantaknak egyszerűen 
nyolcsaor keveaebb nyugdijnt adtak. Ea kél évti-
zed alatt hiába volt minden küadelem nem egysé-
gesítették a nyugdijakat A világ legártatlanabb 
hangján elutasítottak minden kérést assal az indo-
kolással, bogy „nincsen joga nyugdíjhoz, miután 
nem szolgált a román hadseregben*. Ugyanakkor 
pedig beszéltek az egvenlőaégről és egyéb meg-
váltásokról. Végül 1940. sseptemberben a vissza-
térés megazUntette astaa egyenlőtlen küzdelmet, 
amelyet Erdély hadirokkantjai annyi aok eszten-
dőn keresztül vívtak a román állammal ssemben... 

Most pedig érdekes eaet történt Egyik csík-
szeredai hadirokkant még a visszatérés előtti 
napokban, 1940. augusstus hó 2-án ujabb kérést 
teljesített eló nyugdijának egységesítése Iránt. 
Most 1948 ban a bukaresti központ, 8 esztendei 
mérlegelés után talán saázadikszor Ismét elutasí-
totta a kérést és kérvényesót a koloasvárt román 
követségen kereantttl értesítette „Mercurea-Ciucu-
lul'-ban. Az elutasítás tenorja a régi, „kérvényeié 
nem szolgált a román hadseregben." 

Megható es a poatosság. Még Idegen állnmba 
la az ember után küldik a múltnak ezt a gyötrel-
mes kísértését Miért vsn erre szükség. Hiszen a 
bukaresti nyugdiköipoat már régóta nem Illetékei a 
„Mercur ea-Ciuculuiu-ban élő polgárok ügyes-bajos 
dolgának intézésében. De különben nincaen sok 
kérkedni való as elintézés módjában, ami egyéb-
ként ast ls Jelenti, bogy szegény délerdélyi hadi-
rokkant bajtársaink tovább aaenvedlk as egyen-
lőtlen elbánásnak ast a megkülönböztetését, amely 
ellen ml annyi eez'ezdőn keresztül blába harcol-
tunk. És még túlfelől  beszélnek arról, hogy Ezzak-
erdélyben ekébe fogják  a románokat. Jöjjön Ide 
közénk Antonescn miniszterelnök ar és muthsson 
egyetlen román nemzetiségű hadirokkaotat, aki nem 

• aata nvugdljat kapja, mint amit a magyarrokkantak, 
Bátran merjük hangoztatni, hogy a román 

állam velünk erdélyi hadirokkantakkal a legirgal-
matlanabb, a leglovaglatlanabh Igazságtalansággal 
bánt el, 22 esztendőn kerenitül, amit soha nem 
fogunk  elfelejteni.  Ezt leszögezzük ma Ismét, ami-
kor a koloasvárt román követségnek a magyar 
kSavélemény elótt leigeioljuk a bukaresti nyugdlj-
köspont nyugdíj elutasító végzésének átvét-lét. 
És hangoltaţjuk, bogy Igenia törhetetlen Igaza g-
talanaágról van ssó, amit ugy látásik a román állam-
nak egyáltalán nincsen aiándékábaa Mha orvosolni. 

CMKDB aliqftjtoak iklóber havi jeleşte». 
Calkvármegye köaigaagatáal bliottaágának 

1948. november 18 ára Saaiebivoti ülésére Cslk-
megye allapánja a követkelő Jelentést készítette. 

An elmúlt idóasakban a vármegye területén 
a magyar állam és magyar nemzet megbecsülése 
ellen irányúié büncwleameny 8, a hatóság és 
hatósági kősegek eilenl erőeaak 10, alkotmány, 
törvény, hatóságok és hatósági kösegek elleni 
ingatás '1, a hamistanuzás és hamlseakta 4, hamis-
vad 2, szemerem elleni bűncselekmény 1, rágal-
maién él becsűiet-sértéa 299, ember élete elleni 
bűncselekmény 6, testi sértés 207, kósegészaég 
elleni bűncselekmény 1, magamak megsértése 
magánszemély által 47, lopás 173, rablás es zsaro-
lás 9, slkkaastáa, zártörés és hűtlen kezelés 36, 
jogtalan elsajátítás 8, orgasdaság és bűnpártolás 
75, cialáa 42, uzsora 1, okirat hamlaitáa 12, más 
vagyonának megrongálása 47, gyújtogatás, tüzoko-
zás 19, vaspeiyak, távírdák megrongálása 7, hiva-
tali és ügyvédi bűncselekmény 4, egyéb törvénybe 
ütköző bűncselekmény 283, klr. járásbíróság 
hatáskörébe utalt kihágás 68, köslgaagatasi ható-
ság körébe utalt kihágás pedig 1595 esetben for-
dult eiő. 

A vármegye területén a közbiatonaág álla-
pota kielégítő volt, nem történi semmi olyan cselek-
mény, amely miatt, vagy a közrendet megzavarta 
volna. — 

A vármegye tiaslvieelők karában löriént vál-
tozásaal kapcsolatban jelentem, hogy a m. klr. 
belügyminlBsier ur dr. Bafain  Imre vm. árvaszéki 
ülnózot vármegyei másod főjegyzővé  kinevezte, 
dr. Arany Láaaló vm. aljegţo kinevezéséi p:dig 
visszavonta. 

A vármegyei árvasséknéi jelenleg caaa egy 
fogalmaaaai  tieztviaeió leijeait szolgalatot, mert az 
árvaszéki elnöki állás mag betöltetlen. — Biiibók 
Péter vm. iroda gaagató nyugdíjazása folytán  meg-
ürea?dett irodaigazgatói aiiaa betöltése iránt szük-
aegea intézkedéseket megtettem. — A gyergyó-
tóigytai jaraa fdzzolgabiraja  negyedik honapja 
betegbzabadaágon van dr. ttáaka Andor a gyer-
gyóaze .tmiklóai járás tuoigabiraja betegaegere 
való tekintettel nyugdijazaaat a ann.k kimondá-
sáig be'.egszabadaaganan meghoBSzabbiláaát kérte. 

A községi tisatviBelői allasokkal kapcsolat 
ban jeieutem, hogy a m. kir. belügyminiszter ur 
a gyergyúbékási vezető jegyzői állást Márton 
György községi jegyző csikazentm.klósi lakósBal 
áthelyezés u jan betöltette. 

A vármegye területén az eiuiu-t hóu»pbun 
több vesiélyes tüaeaet fordult  elő miotegy 70000 
Peng') kárertékben, melyből biztoii.ái u-jáa mind 
öaaza 8600 Pengó térült meg. — Nagyobb hord-
erejű erdei tűz keletkezett Bakkszád község hatá-
rában, amely átcsapott a szomszédos Tusnád ÓB 
lázárfalvi  erdősegekre ia. 

A vármegye területén folyó  középlUezéaek 
befejezését  a nagyfokú  áruhiány akadályozza. 

A vármegye közellátáaával kapcsolatban je-
lenlem, bogy a liaat, cukor, petróleum ellátás ki-
elégítő. — A asirellitás terén a helyzet váliozat 
lanul nehéz a húsellátással egyetemben. A láb-
beli ellátás terén a nehézségek változatlanul fenn-
állanak. — A lá beliköspont az elmúlt hónapban 
800 kgr. bocakorbórt bocsátott a vármegye lakós 
sigának ellátására. — A földnélküli  állattartók 
részére a m. klr. közellátási miniszter ur 1 vagon 
árpát utalt kl. — A vaselosstás jelenlegi rend-
saere mellett, mely a saétosztáaná' a kovács mes-
terek számát vasal figyelembe  egyes községekre 
nézve hátrányns helyzetet teremtett, ennek a kö-
vetkezménye, hogy egy 3000 lelkes községben, 
amelyben cBak két kovács van keveaebb vasat 
kap, mintegy olyan 2000 lelke község, ahol 8—4 
kovácsmester működik. 

A tűz faeiláláasal  kapc ólat ban jelentem, hogy 
a m. kir. fö'dmivelésügyi  miniszter ur által a vár 
megye részére kiutalt tűzifát  a hivatalok ea lakos-
ság közölt a szükaégletnek éa készletnek m gíi-
lelóeu azéto-ztottam. — Szántási nehéz égek miatt 
a faellátásban  komolyabb nehézségekre számít-
hatunk. 

H a s z n á l t fa rám&s  o s é p l ó k é s z l e t e l m 
k i á r u s í t o m 

720-tól 1200-asig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot! 
DTDrt 1VTIDÍG moaaakl cikkek vétele és eladása 
Dlnll &J11JÜAU a) fe  haaxnált állapotban 
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Az erdélyi képviselők a biuttöiokliaii. 
A pénzügyi tárca költségvetéséaek mult 

•aombatl blaottaágl ülésén aa Erdélyi Párt rósaé-
ről elsőnek dr. Batblen Lásiló gróf  asólt hoasá 
a költségvetésből és felhívta  a figyelmet  arra, 
hogy milyen nagy jeleatőaége van, különösen an 
erdélyi és keleti országrészekben a klabltelek 
folyósításának.  Eaek as 1000-2000 pengős hi-
telek sokszor egéss családokat állíthatnak talpra. 
Kérte, hogy a kormány továbbra ls tartsa fenn 
és szélesítse kl a klBblteJek fo  yósltáaát. 

Patskó Elemér dr. több fontoB  kérdést telt 
saóvá éa kérte a pénzügyi admlnlsslrécló egysze-
rűsítését, a házadó reformját  és a klBhltallntése-
lek megsegítését. 

A következő erdélyipárti felsaólaló,  Arvay 
Árpád két orsaágos érdekű Indítványt tett. Aa 
elsőben kérte, bogy a mlnlsater törölje el a mun-
kások kettős adóatatéaát o ykép, bogy a munkás 
és a kisfizetésű  a kalmaiott csak alkalmazotti 
kereaetladót flaessen,  de ne kötelenaék jövedelmi 
adó flaetésére.  A vagyontalan kleemberaek és 
munkáénak ugyanis csak keresete van éa nincs 
jövedelme. 

Második Indítványában a gyflmölca  éa saólós-
gazdák érdekében szólt és kérte, bogy a mlnlsa-
ter méraékelje a klsüstőn fölött  gyűmölci-, tör-
köly- éa aeprópállnkák Illetékét, mert e mai Illeték 
oly magas, hogy a klsgasdák námára a pálinka-
főaéa  nem flaelődlk  ki. Aa állam vlaaont tonkur-
reaclát teremt a klsgaadekkal aaemben az olcsón 
forga'-ombahozott  sseaitermékekkel. 

R iinényl-Bchneller Lijos péniűgymlnlaiter 
mind a bárom felszólalást  teljes megértéssel fo-
gadta. Dr. gróf  Bethlen Láer'ó felBiólalására  kl 
jelentette, hogy a kertnány továbbra la gondot 
fordít  erre, bogy különösen a viaszaiért területen 
klaiélesltse a hltelatc'ót. Dr. Patskó Elemérnek 
válaszolja meglgérti, hogy a ktshltellntéietek 
segltéBéről gondoskodik, hasonlóképpen megvlse-
gáija átoknak a háaeknak sdóaiatási rendszerét, 
amelyek nem hosnak jövrdslme*. 

Ar t̂.y Árpid indítványát a munkások jöve-
delmi "díjénak reformjára  vonalkoaóan magáévá 
teszi Klielentetle, hogy tervbs vesai egy olyan 
inegodts kidolgozását, amely résaben egyes kis-
keresetű kategóriáknál a jövedelmi sdót meg-
szűnteti, másreszt pfdlg  a jövedelmi adó adó-
mentea létminimumát a mel viszonyoknak meg-
felelően  felemell.  A gytitnö'oöaök és sző ősgazdák 
pállo'iafözéBl  Illetékének kérdését megvlssgálja éa 
na as vsóban olyan magas, hogy a kisgazdáinak 
a pálinkafőzés  nem rentábilis, aa Illetéket mór-
iéin li. 

m e g m o z d u l O s i k v & r m e g y e 
a s z e k e l y l e á n y o k é r t . 

Cslkvármegyében megállapították, hngy a 
ssékely, de különösen a cslkl leányuk újból na-
gyobb tömegekben kezdtek a nagyvároiok, fő-
képpen pedig Bndspeat falé  öaönleni, hogy saol-
gálatot vállaljanak. Aa eddigi Baomoru tapassta-
latok cselekvést sürgetnek ezen a téron. 

Elért elhatározták, hogy november 14-én,' 
vaBámtp, a vármegye öBBaea köaségelben, Ünne-
pélyes 06 nagysaabásu keretek köaött megrende-
alk a .Ba kely anyák nagy Kalákáját," melyen 
szónokok, aaavalék, előadók éa műkedvelők döb-
benetes erővel győzik meg a hallgatóságot, bogy 
a aaékely leánynak llt, eaen a földön  vaa a helye, 
Itt kell megkűadenle a nyomorúsággal a ba aaflk-
ség a nélkülözéssel is. A falnhól  nagy vártnak 
forgatagába  kerülő leányt bemar es könnyen 
megejti az ármány, máaokat elkap aa ár, a har-
mad» ssámltó lesa, nem törődik tovább ezael a 
földdel  éa Igy tovább. Baomorubbnál-aaomoruhb 
eietek Igeiolják, hogy a aaekely leányoknak itt-
hon kell maradnlok, itthon kell megélbetéat ta-
lálniuk Ba a nemaet érdeke a ebben aa irányban 
kell, kötelessége dolgoanla mindenkinek. 

T-rméasetesen enen a téren a aaülók, leg-
inkább an anyák tehetnek legtöbbet. Baéit fordul 
aa anyákhoz a megmoadulás és hívja fel  őket: 
ne engedjek leány alkat Idegenbe. Tartsák Itthon. 

A .Székely anyák nagy Kalákájával" kar-
öltve a Kalot mozgalom égisze alatt november 
21 .-re ugyancsak ilyen nagyméretű megmondulá-
sokat tprveznek mlodsn faluban. 

Ne  feledje  el gyümölcsfa  osemetéit  idejében 
beszerezni. Vári faiskolából  valók.  Poiotzkj 
Józaef  kereskedí  Csíkszereda,  Apaű ut BS. 
Polgári  leányiskolával  szemben. 2—» 
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A háború. 
, u í í , 8 L , , á i m é • béboru hullámverése.Ai 

' W Î ! d Î 4 d * I Î "akadatliin vérösŐBébeB meg-
győaődhettflnk  arról, hogy a küldetem élet-halálra 

* legutóbbi moaakval értekealet mladea 
gondolkoaó ember aaámára felállította  világossá 
a tételt: Európát pedig aa aagolaaáaaok győselműk 
esetére kiaaogál látták aa orosa ssovjetnek. 

As oaatoakodásoak ebbea a hangulatában 
aa orossok lendületesen támadnak hónapok óta. 
Nem törődve tmber éa anyag vesateséggel jullus 
B.-e éta éjjel-nappal uakadatlan elsaántaággal 
kergetik saembe tömegeiket aa elkeseredetten 
védekeaő német haderővel. 

Aa orossok eaekkel aa elkópaelhetetlen erő 
feszítésekkel  kétaégtelealll tért nyeraek. Bs aaon-
ban még aem Bokát jaUnt. Mitdiddlg, amíg a 
kOsdő félnek  nem billen meg • blaalma, addig 
aa orossok terület vlssaahódltáaa még me;«Z9 van 
a végső győzelemtől. 

ÉJ látjuk a német nép nagyszerűségét éppen 
esekben a végső erőfesnitésekben.  Bgy pillanatig 
nem rendül meg a hite. Kemény elsaantaággBl 
fessltl  neki mellét aa egéss világ gyűlöletének 
és miaden német egy abbaa a hitben, hogy est 
a háborút aem vesstlhetl el. 

Taaolai lehet eaaak a népnek felemelő  ma-
galartáaábél. Aa elaő vlssssűtéare nem eresa-
kedlk el. Példát matat miképpen kell féifliaaa 
helyt állal. Bsnek a nagy büsdelemnek utolaó 
menetében hangaott el mult héten Hitler veaér 
és kancellár a agy beeaéde. 

A Pührer hétfőn  Münchenben a L wtnbrSu 
nagytermében a régi párttagok körében résatvett 
nov. 9.-1 ünnepségen és ott besaédet mondott. 

Hitler Adolf  a L'mnbriia nagytermében 
mondott bessédének elején történelmi vlsssuplilan 
tást vetett sa első világháború elején klalakrl 
helyaetre a rámutatott arra, hogy Angliának már 
akkor Is aa volt a saándék>, hogv bekeiitési poé-
tikájával tönkre tegye a N?m»t Birodalmat Rá 
mulatott arra, hogy a N-met Blroda'om aa egyet-
len állam, amely as'lérdsu «llenâ Ini kípes a 
bolsevista kolOBFsnanak. Caaknrm ké<earr ev óta 
fenyegeti  Európát a keletről mindig újból és ul-
ból előretörő vepiedelem, mellyel ssemben csvk 
egyetlen áll-m, N'metorsság képes hathatÓB mó-
don sa^beesáilanl. 

H tler aaután N (meior>aág aiöv«tségese(ró 
besaé't éa megállf  pl oití, hog> O «eiorszígoak a 
háborúból való kiesése koránt n»m boB<a meg as 
ellenség sa'mára ast aa eredményt, unlre B«A-
ml'Ottak. N m hoata meg é* nem la fogja  m g-
bosnl. A Brenner felé  Irányuló rohamból c»lgs-
laseuságu e óremássés lett. Illádén ujabb p«rtra-
saálláa arra kéaateil aa angol saáBaokat, hoiy 
tovább megterheljék hajóterOket. Aa ellenzés 
pedig bárhol próbálna ls partrasaállanl. rövidesen 
meglátná, bogy más dolog Bz'clllában olasaok 
ellen partraaaállrl és ismét más dolog a Csa-
tornán, vagy Norvégiában, vagy máBhol partra-
szállót. As oross fronton  sem sikerült a végső 
cél, a német front  megdöntése. Aa utolsó csata 
fogja  meghoaal a döntést. A német nép Ballárd, 
megingathatatlan bittel váija a fejleményeket.  A 
front  feladata  as, hogy lehetővé tegye a lehetet-
lennek látaaót és aa oliboalaknak a feladata  aa, 
hogy a frontot  a legmessaebbmenő módon tá-
mogassák. 

Nevetséges óa naiv doleg, amikor aa ellenség 
aat állítja, hogy képes lesa megoldani a világ-
háború aláal problémákat, hlaaea saját problémá-
ját sem tudja megold»*!. Arról p-dig blatoaltom 
as ellenséget, hogy 1918. nem Ismétlődik meg 
újból. Ae ellenség bomhatámadásalval Is m»g 
akarja térni Nómetorsaág ellenállását és térdre 
akaija kéayiaeriteai a németeket. Ba a remény-
ség |a pasata és meddő marad és akár hlsalk 
elleaaégelak, akár aem, a megtorlás órája el fog 
JSazl éa ha e pUlanatbaa Amerikát nem Is tudjuk 
elérni, de egy állam kéaselfogbaté  módon kö Be-
lünkben vaa és eaael aa állammal meg la érea 
tetjU majd. 

Hitler azután aa elleaségea propagai-di által 
terjesatett propagaada-állllások tarthatatlanságá-
ról ÓB a különböző álhírek ayllvánvsIÓBn prepa-
gaadlsatlkuB voltáról besséit. Csak aa erős n^pek 
érdemlik meg, hogy a tBrtéaelembea tovább él-
jeaek. A német veaetóaég sohasem fotje  elvess 
tani a fejét,  vagy aa Idegeit. As Isteni Oond^ 
vtaeléa aí, imely eddig la veaett. N*mrtors.á«ot 
éa aa Isteal Gond vtaeléa bea blalk t o v á b b r . l s . 
aémet nép éa vesetósége Aa l ^ a i Oosd^dós. 
nek ktaatahető, hogy ea a háború aem kezdődött 

meg mindjárt as első perctől kesdve német te-
rmeten. Büsske vagyok arra, hogy ennek a nép-
nek a vesére lehelek nemcsak boldog, haaem 
nehés napokban Is. Blstosllhsiok mladea aómetet 
arról, hogy bármi Is tSrtéajék, az at végén a 
győaelem áll. Ami 1918 ban tértént, aa aem fog 
többé megismétlődni. A aémet nép pedig fanatikus 
elsaántaággal és fmitlkus  hittel halad továbbra 
la a győaelem felé  veaető uton, mert tndja,hogy 
áldozata nem hiábavaló. 

A japán baáttaatartaiet aagy sikerei. 
A japáa haditengerészet légierői november 

8.-án hatalmas sikereket értek el amerikai hajó-
karaván ellen. Blsfllyesatettek  8 csatahajót, 2 
cirkálót, 2 torpedórombolót és 4 ssállltóhajót. 
BsenkivOl megrongáltak 1 csatahajót, 8 nehés 
cirkálót, 8 nagy torpedórombolót, 1 nagy ssál-
II.óhajét. 

Sitalla rádióbeszédben luaartatta a 
szovjet lagUzalsbbl katooal céljait. 

A Szovjetunió fennállásának  26. evforduiojan 
Bztalin rsdióbesacdeb*n özBsefoglaioan  Ismertette 
aa orossorsságl háboius fejleményeket  1941. ok-
tóberétől kezdődően. A harctéri események rész-
letez Ismortetése után SBlnlln felsorolta  a saövet-
séges nemsetek előtt álló feladatokat,  amelyek 
nagyjából ugyanabban a keretben moaognak, mlat 
a mosskval értekealet legutóbbi halároaatal. Sztá-
lin rámntatott arra, hogy bár a ssovjet hadsereg 
a köaelmultban sikereket ért el. még rendkívül 
kemény harcokra less BsOkség. öofeláldozó  mun-
kára BBÓIitotta fel  a szovjet atpat a mögöttes 
orsaégrósaekben éa kijelentette, bogy aa arcvo-
nalon a vöröa hadsereg eltökélt caelekvéaere ssá-
mlt. BeBsédéoek végén a vörös hadaereg háborús 
caljaként Fdbér-Oroszorsságnak, UfcrjJnánek,  a 
Krím-félszigetnek,  val»mlni L«tt országnak, É st-
orsiágnak, Litvániának, K-ílet Kiréliának éa Mold-
vának „felszabadítását*  jelölte meg. 

IDŐT és PÉNZT 
t a k a r í t miefc , 
ha n70mtatványaaflks'>B-
letét helyben aaer.l bel 

•Indán könyvnyomdái munkát gyorsan 
es pontos kivitelben as-lilt: 

a um-mmi 

A EépüSninaloi ujabb korlátozásáról. 
A m. klr. kereskedelem éa közlekedésügyi 

Miniszter Urnák a zaemélysa állító gépjármüvek 
(személygépkocsik és motorkerékpárok) é|saekal 
éB hétvéd forgalmának  korlátoaáaa tárgyában 
kiadott 75.000—1948. sflámu  rendelete értelmé-
ben, mely a „Bud-pesti Kőalöny* f.  évi október 
hó 81.-én klsdott 246 saámában jelent meg, f. 
évi november kó 20 ik napjától keadődő hatálival 
BB említett gépjármüvek hétkBanapon este 28.80 
órától reggel 5 óráig, továbbá a vasárnapot, va-
lamint Gergely-naptár aserintl ünnepnapokat és a 
nemseti ünnepeket megelőaő bétköanapokon d. n. 
16 órától a vasárnapot, vagy ünnepnapot követő 
betköanap reggel 5 óráig csak a kereskedelem-
ÓB köalekedésügyl minisztérium külön engedélyé-
vel vehetnek résst a közúti forgalomban.  Aa Ily 
gépjármüveket a minisztérium külön engedélye 
aiapjan a rendőrhatóság „0" megkllönböstetó 
jelaésset látja el. 

AB .Ü' megkülönböztető jelzés kiadása 
Iránti kérelmeket as érdekelt gépjármülulajdono-
Boknak as Illetékes felügyeleti  hatóságuk (Mesó-
gasdaságl-, Ipari- ÉB kereskedelmi kamara, orvosi 
kamara stb.) utján, a gépjármű köaérdekü, hass-
nálatát elbíráló tárcaközi bizottsághoz közvetlenül 
kell benynjtanlok. 

A most kiadott rendelet aaerlnt a jlvőben 
személy gép] érinti vet csak oly célokra szabad h sza-
nálni, melyeket a gépjármű tulajdonosa (üaemben 
tartója) gépjármüvének kösutl forgalomban  való 
megbagyáaa Iránt már a múltban előterjesstett 
kérelmében Is megjelölt. 

A rendeletben foglaltak  betartásának elmu-
lasatáaa rendőri büntető eljárást és ennek folya-
mán a gépjárműnek a közforgalomból  való kitil-
tását, Illetőleg elkobsáBát Is maga után vonhatja. 

Küzdelem a szárazság ellen. 
A n e>óg»Bdaaagt md man> f-jiód^sének 

-gyík igen jelentékeny gyakorlati haszna, bogy 
iud küldeni B BaáraaBág ellen. O l ahol gőseke 
ss-ntások vannak, a növények a szárasáéról nem 
*rilk meg, bármily nagy legyen a csapéd kblány. 
As ós>i mély saántás ennek aa oka. 

Vegyünk a keaűnkbe egy kockacukrot, alsó 
réaaét mártsuk fekete  kávéba, B felső  réBaére 
helyeaaünk porcukrot. Figyelve, aat látjuk, bogy 
a kávé buaodlk falfelé,  de a porcukornál m»g-
á'l, mert aaok a hajciövek, amelyek a kocka-
cukorban aa ösaaenyomás folytáa  fennállanak,  a 
porcukorban már nincsenek meg és Igy nincs ami 
a kávét tovább vosesse. 

Baen a tüneten alapsslk aa oksserü talaj-
művelés. Ha egy Bsáalófőldöa  átjárunk, a képző-
dött ösvéry klsaárad, holott kösvetlea két oida 
loa még atdves a föld.  A főid  önmagától össse 
nyomul. Easrt klvánatoa, hogy aratás után a tarló 
aaoonal falBaántasaék,  hogy aa alulról felhuaodé 
nedvesség egéssen ae jöhessen a felsalore,  a 
honnan könnyen elpárolog és elvéss a talajra 
nésve. Szántással, ásással, fogasolásBal,  kapá 
láasal a talajt gazdagltjuk nedvességgel, mert 
nem engedjük elpirolgását. H-ngerrréasel, bár 
minemű taposással, vagy a talajnak bosBsabb Időn 
át eogtd-tt Ülepedésével a talajt siajényltjük 
nsdvességbea. 

Innen van, hogy Jó mély ŐBSI szántások 
illetve Idejében végsett tökéletes kapáiésok és 
fogaso'áiok  ntán saá'aa években Is Jó termés van. 

R ndsa gasdaságokban egy ta'ptlatnyl Wd 
aem marad té lre saéjatatlan vagy ásatlan. B>r 
mily aehea, bármily késő la legyen, eaekról ne 
feledkeznünk  el. A menőinken míg mindig látható 
sok lerió, nem sok jót Igér. 

B esltenl kell a vasakat, ha 2 állat nem 
blr]a, aégyet is Sssse kell fognunk,  jőljenek elő 
a traktorok Is. Ássuk fel  a kerteket s ha már 
nüldek nem la lehetnek, legalább f«beték  legyenek 
meaőlak. Sădire Miháljr. 

A lakbérekről. 
Az állam minden törekvéae odair&nynl, hogy a 

drágaságot a lehetőségig fékezze.  Ez vezette a lak-
bérek évekkel ezelőtti rögzitéaére. Sajnoa a háború 
miatt, a lakbérek a régiek maradtak, de egyéb minden 
megdrágult. 

Vannak dúsgazdag bértulajdonosok, akiknél a 
házbér sőt a ráfizetés  is nem sokst jelent, mert más 
oldslról kárpótlást nyernek. De vaunak egészen sze-
gény háztulajdonosok is, akik megtakarított filléreiket 
azért fektették  házba, hogy abból öreg napjaikra meg-
élhetést biztositssnak. Ezeknek igazán szomorú a 
helyzettik, amit bizonyos boszankodás is tetőz. Akár 
hányszor előfordul,  hogy a főbérlő  a ház egy részét 
albérletbe adja moat, a miután többet kap a bérlő, 
minf  ő amennyit a háztulajdonosnak fizet.  Caak mo-
solyog a háztulajdonoaon, hogy a bért még méltányo-
san aem emelheti. 

A javitások is megdrágultak, igy a házbérből, 
arra nem telik, a mi máris jól látó a bérházakon. 
Az általános nagykár, a mi a házak javitásánsk el-
maradásából származik, nemzet gazdaságilag is meg-
érezhető. 

Igaz, vannak egyes megértő uri gondolkozású 
bérlők, akik a kényazerhelyzetet nem haaználva ki, 
módjait ejtik a háztulajdonos kárpótlásának, de ezzel 
szemben vannak olyanok ia, akik a lakással járó ter-
mészetes tisztogatást is a ház tulajdonosra hárítják, 
azon as alapon, hogy a szerződésben külön kikötve 
nem volt. 

A közérdek kivánja, a házbérek méltányoB eme-
lését. Ez ma semmitéle komolyabb érdeket nem aért, 
sőt a rendes javitások lehetövétételével komoly érté-
keket ment meg. —e. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— YArmegyel klneveaée. A ke l l en i 

alaster Cilkvármegyn törvéayhatóságáboa Bafaln 
Imre dr. vármegyei árvasaékl BlaOk cilkaaeredel 
lakoBt varmegyei máaodfőjegysővé  nevezte kl. 

Felkérem mlndaaokat a kik katonai célra 
Baolgálé gyapja fonalat  megkötéa végeit lólem 
elvittek, bogy legkéiBbb aovember 15 -lg a kéaa 
dolgokat baaa hoflalaaiveakedjeaek,  mert a meleg 
bolmlkra katonáinknak strgdsea ssűkzégük vaa. 
dr. Nagy Biulné, vöröskeresat vároil vesető|e. 

— Egy oslksaeredái fiatal  ember ha-
láloa sserenosetlensége MaroBváaárhely köse 
lében aa orsságuton anlyoa saerencsétleaség érte 
Meraa Bődre calkssereda! ssBletéaB fényképésst. 
A Marosvásárhelyen megtelepedett fényképéén 
Nagyeroye éa MarossseatgyBrgy kBaBttl orsság-
ulon kerékpárján baaafelé  tartott, amikor egy 
megelóanl akaró gépkocal elgásolta. Mersa Endre 
a sserencsétleneég követkeatében olyan súlyos 
sérüléseket aaeavedett. hogy a leggondosabb kór-
hial keaeléB aem meathette meg aa életaek éa 
aovember 8-án boraalmaa aérBléaeibe belehalt. 
Meraa RMSŐ cslkaaeredai kereskedő a tragikus-
vegll BaerencBétlenaég áldoaatában gyermekét 
gyáaiolja. 

— CslksBontmkrton—Oaekefalva  YA-
röakereaat-Bgylet tagoaataf.  é. október 29-én 
kltBaóen elkerült eitélyt tartott a követkeső 
programmal: 1. „Aa egykllóa csomag," Krncbló 
Badrétói. Biavalta: Bartók Dóri. 2. Toboraó. Tán-
colták: Albert liiaaló, B «rt» Lajoi, B dar Vilmos, 
Miklós Ambrus, RíBzeg Ignác éa Tskee Antal. 
3. .A motor* kabaré. Szerepeltek: Becskor Manyi, 
Qondoa Annt, Kllmovaaky BArl, Boda Vilmos, 
Márton Barnabás, Ifj.  Bsékely György. 4. Magyar 
Miatyánk 1919 ben V. Bomogyváry Gyulától. 
Siavalta: Mttyáa Ptnnl. 5. .A nyúl" kabaré. 
Előadták: HJ'CZ E.lus, Kllmovaaky Sári, Albert 
Láscló, Bírta Lajos és Tekse Antal. 6 „Magyar 
tánc." Tincotak: Nigy Juci' éa Ifj.  Ssékely 
György. 7. „Lámpaláz* monolog. Bőcdta: Boga 
Pau ti. 8. „Saületősoap" ptrosu • jelenet. Szere-
peltet : Gondos Anna éa Ifj.  Ssékaiy György. 
9. .M ,rosBi?ki tánc." Tdncoilák: Konrsd Icu, 
Nsgy Juci, György András, Márton Barnabás, AI 
est alkere dr. Mirton Ltaslónó és lelkes gárdá-
jának érdeme. Kivették réssüket a munkából 
Ambrus Irén és Nagy Juci, akik a táncokat be-
tanították. A program Bsámait Pongrác Vlliros 
konferálta  a tőle megssokott Bsellemee bunorrpl. 
Z-tróbesaédet mondottak dr. Nagy J°nó, hang-
súlyozva aa est célját, melynek eredményekép a 
csíkszeredai tórhéabtB máris egy ágy szereltetett 
fel  Itt emli'jük ts Idóiösi gyüjtók növelt le, kik 
h4zro!-háara járva gyűjtöttek: Csekefalván  id. 
György Binedfk,  Miklós Ferenc. Bodó Lásaló éti 
Kiss Gáspár. Szentmárionban: Keresztes Lsjos, 
Tütnáa Antal és Máté B. Ferenc. 

— Maganlakaértea. Deák Imre cBltsziiDvlrl 
cipészmeater részegen erőszakkal behatolt Lidó 
Ignác lakásába, miköaben egy ablakot be IB tSrt 
Az ügynek bűnvádi fejleményei  keletkeztek B A 
inost megtartott főtárgyalás  Fórén a vád ottat 2 
heti fogházra  Ítélték. — Hasonló helyzetbe kerü l 
Trojánotics Béla gylmetd Illetőségű magánalkai-
mazott la, aki — ugyancsak részegen — egy 
leányhoz hatolt be s tettlegességre ragadtatta 
magát. A törvényszék a vádlottat 80 ne pl fog-
házra ltéite.Aa Ítélet végrehajtását mindkét esetben 
háromévi Időtartamra felfüggesztette  a bíróság. 

— Hadlgondoaottak figyelmébe!  A hon-
védelmi nvolsstérluui értesíti a hadlgondosottakat. 
bogy a 4760—1948 M. B saámu rendelettel meg-
állepitott magasabb ÖBBzegO pénzallátásalkat a 
következő Időpontokban kapják kéahrs: I. a je 
leniegl b.̂ horu hadi és honvédelmi goadosottjel 
valamenry'en fo  yó évi november fo'yamáo;  2 
aa 1914—18. évi hátoru I—III. járadékoFitá'yn 
bfedirok«i>nti>l  folyó  evi december hó elején; 8 
az 1914—1918 t-vl háború hadiözvegyei, hadi-
ár v ál, d hadtgondotolf  családtagjai éa a IV. já-
radifcosatályu  badlrokkant|al Jelrn'eg esedékes 
járKndóságuVkal együtt, valamennyi hedl- vs bon-
védelmi gosdoro:t 1948. évi november 1-tól 
visszamenőleg a fent  Ismertetett idópontekban 
hivatalból kapják meg a magasabb összegt) pénz-
ellátást, illetőleg a különbSaetet és Így a maga-
sabb összegű pénsallátáB klutaltatásáaak sürge-
tése felesleges. 

— Megjelent aa Ifjú  Repüld legfrlsebb 
Bsáma. Minden magyar Ifjú  asatalára való ea a 
kltűuő folyóirat,  mely modeleső és általában re-
pBlő vonatkoaásu anyagban egyedülállóan érdekes 
és tanulságos olvasmány. Legújabb saámáeak Ara 
60 fillér.  Mutatványszámot a kiadóhivataltól (VII. 
Klrály-u. II.) kérjünk. i 

— Haláloaáaok. Ciássár Kató, Bav. Csásaár 
Károlyné leánya, folyó  hó 7 én meghalt Cdz-
aseredában. 

— Kelemen Aron birtokos 68 évea korában 
aovember bó 7-én meghalt Cslkcslcsóban. 

— Kórődy Lajos B. birtokos 78 eves ko-
rában folyó  hó 12 ón elhalt Tusnádnjfsluban. 

— Aa erdélyi klsállettanyásatás támo 
gatása. As erdélyi klsáliattesyéBBléB támogatá-
sára a Fíldm. Mialaatérium erdélyi kirendeltsége 
as BMOB Usállattenyéastéal aaakoaatályának ké-
résére 8 aagy aráayu akciót ladit. A i F . l L ki-
rendeltség aa akciók lebonyolításával aa Erdélyi 
Magyar Gasdasági Egyesületet blsia meg. 1. Egy-
teayésaaynl akció keretében felvásárlásra,  Illetve 
kioesláara kerül kb. 400 drb. Ismert származású, 
töraakönyvesett, 6 hónapot betöltött süldő nyul. 
Esőknek egyrésse angóra, egyrésse pedig külön-
bBaő fajtájú  hns. Illetve prémnyul. A nyulak fel-
váaárláat ára 40 Pangó, a ktoaatáai ára pidlg 
8—10 Pengő., 2. Bgy minta nyulketrec akció 
kereteben kloaatáara kerülne kb. 100 drb. saet-
saedhető, legpraktlkuBabbaa elketaltett ket nyul 
befogadására  alkalmas lkerketrrc. A ketrecek 
előállítási árának felét  aa akció viseli., 8. A há-
borús tejellátáa aavarait enyhltezdó, egy tenvéas-
kfckeakcló  keretében kloBBtásra kerül kb. 120— 
150 drb. lehetőleg jól tejelő anyakecske. A keca-
kek vételárának 80 V é t aa akció viseli. Felhív-
juk mlndaaokat, akik a fenlt  bárom akció Borán 
államsegélyben réssesülnl óhajtanak, egy bélyeg-
meates kérés formájában  sűrgŐBen jelentsek be 
igénylésüket aa Brdélyl Magyar G*adsBágl Egye-
sület állaltenvéestesl ügyosztályának Kolosavár, 
Majális utca 24. 
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— Törvénysnekl hlr B nos Kiroy şyi-
mesköaéplokl Illetőségű, több?anrönen büntetett. 
41 éves embert, IgasBágttgymlniBsterl döntps 
alapján rögtöultéló bíróság ele áiilio'ták elsötétí-
tés alatt elköveteti lopás miatt. Btrţcs c**ltdo° 
ember, három gyermeke van. A legnagyobb 18 
éves. A vádlott a megsaállás alatt görögkítoilVus 
volt, hogy előnyöket élveaheasen Most rómM 
katolikus A törvénnyel negvedtaer ütközött nsss». 
E őssör 1982 ben Ítélték el 9 hónapra orgazdáig 
miatt. 1941. elején lopásért egy ndót kspot. 
Alig ZB»h' dult kl a fotházból.  1942 jualusAban 
o|.bb 16 héespra Ítélték, nfyancaafc  lepásért. 
Utóbbi büntetését október 18 án töltött» kis m*g 
tiesa sem ért, október 23 Se éjjel Rici Lijon 
csikajnádl gazdát klfosato'ic.  A törvén- paék ro 
vember 6-án megtartott tárgy''óT'O Z Oţvet 
raodeB birésíg elé u*allB, mert nlrci tAtmSgbp-
voabatatlan blroaylték arra, hoţy a bűncselek-
mény elsBtétltéB alatt történt. 

— Megjelent a Magyar Szárnyak, » 
magyar repüteeBgy népssertt foly6'.'ata  J .nosy 
litván kltüró lapja, mely kétfer>leotért  v vllég 

püléaének legfrlsebb  eseményeit Isiri rtelt, kelle-
mes és érdekes olvasmány minden ember száméra, 
»klt x hussadik ásásod legnagysaerübb vívmánya, 
a K-pülés érdekel As uj aaám negysaerö k^p«s 
oldalakban Ismerteti aa arcvonalak naeméutelt, 
képet közöl a M*tyar S^sok c. rFpű'őfl'mről,  mely 
a magyar repülés ranres nt«tlv fl  malkotása less. 
Ara váltotatlanu'80 flUér.  Muf^AnvsB^mmnl  srl-
veaen ssnlfál  a klndóhlvttal (VII Kl'.^lv-u. 98 II) 

— OyUjtitünk  (Erdei  PaUuika)  ördög-
borda  gyökeret.  (DÍSZTŐL)  jub métely 
elleni  orro.sag kéltül  a otl ki  hegvekben  bSlé-
geeeo termő  ördögborda  gyökérből.  Az éirdély-
réni Hangym  Kötpoot  Maroivisérbely  ée a 
falusi  Hangra  Siővetkezatek  beváltanak  min-
den  mennyiséget Érdeklődők  forduljanak  : 
Ciikizeredin  a Hangya  Kirendeltaegihez. 
Ceikr.sőgőd  fürdőn  a Hangya  erdeigvúmölei 
beváltó telepéhez.  Qyimesbükkön  Antal Károly 
gyógynövény beváltéhoz.  Caikjenőfalván  Erőt 
Lajos gyógynövény beváltéhoz,  vagy közvet-
len az Erdélyrészi  Hangya  Központ  Értékeei-
téai Osztályához  Varoivásárhely,  ahonnan 
minden  utmutatáit  éa témogatáat  azonnal meg-
kapnak.  a—2 

— Rengeteg aa egér. A aaokatlanul nagy 
éa hoB°aanta*tó saArazság követkeatében aa ősei-
vitések nebeaen kelnek kt s aztán még gyen-
gébben bokrosodnak. A scárnaségnnk tulíjdoaitják 
aat ts, bogy aa egerek soha nem tapasztalt mér-
tékben elBaaporodtak. Emberemlékezet óta egy-
saer sem kedvezett ennyire aa időjárás Ba ege-
reknek, mint most. A ssáraaságtól összerepedezett 
föld  valósággal kínálja a búvóhelyeket. A kárté-
kony rágcsálók további SBoporodáBát klsdós csa-
padék és bldsg akadályozná meg. 

— A BepslssontgyArgyi Bsékely Mikó-
Kollégiam öregdiákjainak egyesülete táviratot 
lutezet Káüay Miklós miniszterelnökhöz, melyben 
mélységes felháborodását  fejezte  kl a délerdélyl 
magy.tr hitvallásos középiskolák besáráBa miatt. 
A táviratban kérik a miniszterelnököt, minden 
lehető Intézkedés megtételére, a nemsetközl és 
kisebbségi jogokBt sértő Bnkényea lntéskedéa ha-
tálytalanítása érdekében 

— Zongorát vagy planlnot keres bérbe 
a tanév vagélg a csiksomlyói r. k. „Majláth* 
ianltóképső. Ajánlatok az igények megjelölésével 
aa Igazgatóság eimérs küldendők. 

— 1943 nov, 30 a hasadó bevallásá-
nak hatarideje B < anást kötelezettség. A ház-

|ndó ílveiesu ce jaból kötelesek a bérbeadóit 
lakóbáaak cs mis á.lindó jailegü épületek tény-
legpB blrtol 03BÍ, igy a tulajdonosok Illetve ha-
ssonelvezők a héz nyers jövedelméről, a bérbe 
nnm adott lakóházak tu'ajdurossl Illetve haaaon-
élvezől a ház haszon rlékérői legkésőbb 1948. 
tftvember  hó 80 napjáig bevallást ndnl A beval-
lási nyomtatványok aa illetékes községi elöljáró-
ságtól, illetve * váro>l ítdóhlvataltól szerezhetők 
be. N'tn tartoznak háaidó bevallást adni aaok 
az adózóV, a1 lknek mlajdopábsn, l'letve téoyle 
ges birtokában (nastonílvt-zó-) tis és nagyköz-
ságekbfu  olybi latióbázak varnak, melyekben 
nincs ttbb eey, legfeljebb  k«t lakrésanél (íiobá-
oA) ÍB  niDiiy helyiségek bérbeadás tárgyát nem 
kép zik. Eía ríndslkezésnem vonitkoslk aaokra, 
akttn'k birtokában bár ^gy vagy legfeljebb  két 
szobából álló, bérbe ne» adott lakóházuk van 
uţy"P, d; n lakóbác n m kis vsgy lagyközBég-
bpn, hanein C-l^sz- rfdi  v.ngy Gysrgyósz^ntmlklŐB 
mf  y:i városokban vm. továbbá auokra a bá-
•'ii'.ra Srm, mj.lyoV nyartló vagv fürdőhelyen 
vflLoak.  J^y TossádflirdŐD,  Hirrttafűrdőa,  Csik-
ntcnltamásnak az úgynevezett Marosfő  réssén, 
B irazékan, Csi1 ^zentlmre községnek úgynevezett 
Sí'Bilcirei fürdő  résaén vannak. Baekeu a be> 
lyeker, tthát a városodban és as előbbi fel-
sorolt nyaraló és fürdőtelep  'ken ralodsn his-
btriokos be val l A Bt k ö t e l e s adui. Ások a 
kis As rogy keiipvetíben lakó házb'rtokosok, 
akiknek b l r tok^b>tn egy v<g? két bérbe 
u*m K(Jo':t lBt:réBzi'kDél tphb nlscs és még nem 
nyújtottak ba .B jileu'ó  Lapo'", kötslesek ilyes 
bejelentő 'inni r. kÖBségl elő íróságtól beBzaresni 
és BBt 1943. novem'.'.t'r hó 80 lg h^oyul'a-i, mlg 

M«i« mi- nvuj' hft  B'j^'entA L pot BB 
1941—1942-1943 vl b^aadó ilvetgeh z, u|ból 
n m t rtocMl; j.<tr< B j lentő L pot, sem pedig 
h&indA hev:,Ilóst adu. — Mindazok, akiknek há-
zában 3 vagy enré! több IRIt-'P» van, továbbá 
t<-klotet né'klil .-> ezobák számira, ha a lakrészek 
vagy ezok egyrésse, v»gy udvartér, padlás, place, 
e'b. bérbeadás íárgfát  kí'pjzt, regy ha nincs Is 
semmi bérbeadva, de n i henna üzlethelyiség, 
vagy r-tktár, müheiy, Rtb. rendes adóbevallást 
tartoznak adni, akkor I'. ha a saóbBn forgó  hás 
klB-, vagy nagy köeiégben f  jbfelk.  A bevallást 
annál a kősségi elfliáróságDái,  lllelvn városi adó-
bivatalrál kall beniuj anl, amelyiknek a terBletéa 
as épület íekpzlk. Minden egyes épületről külön 
bevallást kell adni éa oem lehet egy bevallásba 
tBhb épületet felvenni. 

Nyomatett öav. Vákár bajosáé könyvayomdájában, Csíkszereda. 




