
LVI. évf. Csíkszereda. 19 44. márc'us 10. uám. 

CSÍKI lapok 
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Előfizetést  úr 
Egész évre Pengő 10.— Negyedévre Pengő 2 60 
Félévié Pengő 5— Példányonkénti ára IG lillér 

Külföldre  egy évre 20 Pengó. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények díja soronklct 1 Pengő. 
Kéziratokat nem adunk viasza. 

Hirdetési dijakat a legolcsóbban számítják. 
Kiadóhivatal Csíkszereda, Apáti Mihály-ntoa 15. sz. 

Felelős szerkesztő : 
vitéz RéBzegh Győző 

Hit és bizalom. 
Az a beszéd, amelyet Kállay Miklós 

miniszterelnök a Nemzetvédelmi Szövetség 
zászlóavató ünnepén mondott el, két nagy 
nemzeti kincs megvédésének szükségessé-
gét hangsúlyozta. Az egyik kincs és érték 
az ország határa, a másik az ép, erős, 
egészséges nemzeti lélek. Bz a msgyer 
lélek pedig csak akkor tudja teljesíteni 
feladatát,  ha él benne a hit és a bizalom. 
Az a két erény, amelyet a miniszterelnök 
a magasabbrendü e m b e r tulajdonának 
mondott. 

A beszédben a fősuly  azon volt, hogy 
válaágoa időkben a nemzet lelkének kell 
őrt állania. Ennek a léleknek kell magát 
makulátlanul tiaztán tartani akkor, araikor 
a külső éa belaő ellenség réirhirekke!, 
álhirekkel akarja feldönteni  a nemzet er-
kölcsi erejét. Akkor, amikor bolhából ele-
fántot  csinál a suttogó propaganda éa ha 
elvétve akad egy-egy megtévedt ember, 
aki utána nyul a minden háborús időben 
uton-útfélen  burjánzó sápnak és elhitetni 
akarja, hogy nincs már magyar erkölcs, 
nincs már tiBZtesaég, meg vagyunk fertőzve 
a fekete  piacoktól és ezeknek tobzodó 
pénzaaóráaától, akik fenékig  isszák a kon-
jukturának hóditó itallal telt serlegét. 

Ezzel a beteges tünettel szembe kí-
vánja állítani Kállay Miklóa a törthetetlen 
hitet éa bizalmat. Mert valóban csak ez a 
két erény tud sikeresen megküzdeni azok 
kai a lelki miazmákkal, amelyek mindig 
idegenek voltak a becaületesen őszinte 
magyar embertől. 

Igenis, igy van I Hittel éa bizalommal 
kell szembenéznünk az eseményekkel és a 
jövővel. H» 1918 ban, az őszirózsás forra-
dalom idején élt volna bennünk a hit és 
a bizalom, nem ülhetett volna az ország 
nyakára egy törpe kisebbség, amelynek 
zöme az ismeretlenség sötétjéből bukkant 
fel,  mint színpadok aülyeaztőjéből a pokol-
beli aátán. 

Ezek az idők soha többé viasza nem 
jöhetnek. Nemcaak a felelős  kormány őr-
ködik az orazág rendje fölött,  hanem a 
társadalomnak megszervezett és a multak 
tapaaatalatain okult jobbjai is. Azok, akik 
jól tudják, mi történik az ország sajkájá-
val, ba aa elemek játékára bízzák, mi tör 
ténik, ha a hivatottak helyére kontárok 
tolakodnak, törpe diktátorok, akik saját 
gyáva rettegésüket leplezik azzal, hogy 
rémuralmat teremtenek. 

Kállay Miklóa hisz éa bízik abban, hogy 
megtudjuk menteni hazánkat éa átvészel-
jük a nehéz időket. Vele együtt hisz éB 
bilik minden öntudatos magyar. Mert 
aulyos igazság az, amit a miniszterelnök 
akkor mondott, amikor megállapította, hogy 
ő az, aki kenyeret kiván biztoaitani aa 
oraaágnak, mindenki máa, aki ezt a kenye-

ret keves i i s ezze iegi>t, el akarja venni 
ü nép'ői ti i^ztes megélhet.'» lehetőségét 
Hiszen vannak még a forradalmi  iskolának 
olyan végzett növendekei, akik ugy vélik, 
hogy éheB és rongyos tömegeket nem ne 
héz néhány akarnok diadalszekere "le fogni 

Meg kell tehát védeni a nemzet lelké-
nek épségét, mert ebben rejlik a legna-
gyobb erő. Ép lélek termeli ki azt az eszmei 
ellenszert, amely elpusztítja a sápitozás, 
kétségbeesés, kishitűség bacilluaait. Ép 
lélek jelenti az ország rendjét, nyugalmát, 
a munka további folyamatosságát  és jelent 
minden más erőforrást,  amelyből elszánt 
kitar'ást meríthetünk. 

Ha megőrizzük a magyar lélek integ-
ritását, ninca okunk aggódni jövendőnkért. 

A Szülőotthon üzeni... 
...Köszönet a Csiki Néplapnak és érdemes 

cikkírójának Szülőotthonunkról irt Boraiért. Hogy 
védelmébe vett éB nem sajnálta megmondani 
igazi véleményét. Jól caik ez nekünk, mert meg-
szoktuk, hogy többször kell hálátlanságot tapasz-
talnunk, mint elismerést hogy tanításunk értel-
metlenül pereg le aok ember lelkéről, hogy gáncs 
vagyunk olyan embereit szemében, kik sohi mást, 
mint s.-tjat érd.*kük-»t, nem szolgáltak-. Annál job-
ban es;tt ez sz őszinte megnyilatkozss, meri 
olyan embertől származik, kit nagyrabecaülni meg-
van az okunk és aki o'-ru hi lomAabcl, nem kör-
sétán szerzett benyomások alapján irta észrevé-
teleit, hanem legszűkebb családjának ismolelt, 
személyes tapasztalatai alapján. 

Igen, köszönjük, ÓB ennek a köszönetnek 
hangot kell adnunk. Mert a jó szó jó szót érde-
mel. De azért is, mert jóakaróink lelkében kér-
dést vert fel  ez az írás: igai, hogy intézetünk-
nek nehézségekkel ós rosszakarattal kell küz-
denie? Elképzelhető, hogy egy intézmény, mely 
mindenkinek csak jót texz, mely az asszonyok 
legnehezebb órájában segít, mellnek falai  már 
majdnem mindegyikü'k gyermekének első hang-
jait hal ották, áskálódástól szenvedjen? Kérdik 
ezt tölüni és mi itt felelünk  nekik, köszönettel 
érdeklődésükért. 

Vannak áskálódók, sajnos. De ez minket 
nem bánt, hiszen az élettel jár együtt. Azt ÍB 
tudjuk, hogy sokaknak keresztezzük útjait. Né-
melyektől kereseti lehetőségeket veszünk el anél-
kül, hogy a?okat legalább a magunk javára fel-
használnék. Tudjuk, de nem tehetünk róla. Intéz-
ményünk igen szegény. Ahogy a maga erejéből 
kezdte, ugy a maga erejéből fejlődik.  Támogatást 
senkitől sem kap. Amit beveBz, abból tartja fenn 
magát és részesiti betegeit olyan ellátásban, ami-
lyent nem sok hasonló intézmény nyújt. Intéze-
tünk felesen  foglalkoztat  személyzetet, nyilván 
csak ápoltjai kényelme kedvéért. Ez az intézmény 
valóban nem önmagáért áll fenn,  hanem azokért, 
akik benne feküsznek.  Senkinek belőle haszna 
nincs, csak az apoltaknak. Ha némelyeknek ér-
dekeit sértjük aval, hogy létezünk, arról sem 
tehetünk. Mert mi három olyan cilért  létezünk, 
melyeknek elejtése tulnagy ár voina azon nekik 
tett sz vesBégéért hogy megszűnjünk létezni. A 
székelység  szaporodásiért  éa a székely  gyer-
mekek  életben maradásáért.  Azon orvosi igaz-
ságért, hogy szülői  legalább  olyan nagy dolog, 
mint hisi műtéten  átmeani és ahogy ezt aem 
végzik  el otthon, ugy kell  eltűnnie  a műve-
lődés  haladásával  a házi szüléseknek.  Végül 
azon gondolatért, bogy az uj anya megérdemli 
hzT A pár napi teljes nyugalmat  és kényelmet, 

mikor e-ak magával és kisdedével kell foglal-
koznia, ezt tehát meg kell szerezni neki... Tud-
juk, hogy céljainkkal töretien csapáson járunk és 
ÜZ úttörők n-hézségeiben osztozunk. És mit mond-
hatnak rólunk ellenségeink? Szeműnkre vetik, 
bogy sokszor olyképen vezetjük a szülést, ahogy 
ók nem érthetik  meg, amit pedig eszünkbe Bem 
jut kifogásolni  más egészségügyi intézménynél. 
Hl-zen termeszetes, hogy aki magát orvos kezére 
bízta, a kezelés módját illetőleg kikötéseket nem 
tehe;. Mis ok rossz néven veszik tőlünk, hogy 
ná.unk fizetni  kell. Pedig forgalmunk  jó kéthar-
mada ingyenes, csak a fennmaradó  egyharmad 
tizet, mert erkölcstelen dolog volna ingyen vennie 
igén>he azt, aminek megfizetésére  módja van és 
ami vegü is az ó kenyelmét szolgálja. Visaont 
oly áraink vannak, hogy a fizető  közös BZObás 
ápolt *pen csak azt fizeti  meg az intézetnek, 
amibe ittléte kerül, A különszobáB persze többet 
fizet,  de ellátásban különbet IB kap érte. És ald 
számolni tud, számolja ki, ösazehasonűtva a tej, 
a cipő, a ruhanemű arával, amit itt fiaet  és az-
tán mondja meg, vajon egéBzaége, feleségének  és 
gyermekenek kenyelme osak  a külőmbizetetéri 
meg ? Azt a különbözetet, amit az intézet utolsó 
fillérig  ráüiet arra, bogy a szűkösen  ellát-
mány ozott  ingyeneseket  olyan ellátásban  ré-
szegíthesse,  amilyenre az utánuk  járó térit-
ményböl  felerészbeu  sem telnék...  Hiába só-
hajtóznak tehát némelyek számlájuk láttán, hiszen 
a világon mindenért fizetni  kell és épen a pa-
naszkodók bizonyára leszedik a tejfelet,  ahol lehet. 

Egyébként mindenkinek jó volna tudnia, 
hogy az egészségügyi munka díjazásának világ-
szerte csak alsó határát szabják meg, amin alól 
menni az orvosi munka minőségének megszégye-
nítése és veszélyeztetése nélkül nem lehet. A 
felső  határ szabad, mert az élet  és egészség 
értéket  nem ledet  tarifázni,  mint a cipőtalpat. 
M^gis, intézetünk mindig, a legfényüzőbb  külön-
Bzobás ápoltaknak ia a megállapított díjazás 
legalsó  mértékét  számítja fel,  ami más intéz-
ményekkel összehasonlítva, sokszor nevetségesen 
is hangzik. Miért haragszanak tehát reánk azok, 
akik pénzükért többet és jobbat kaptak, mint 
bárhol ? Hiszen ellenségeink másik csoportját épen 
evei a túlságosan  méltányos  számlázással sze-
rezzük maguaknak. Régen ugyanezt Boksaoros 
áron vegeztek el azok, akiket ma akaratunk el-
lenére károsítunk és akiktől épen ezért nem 1b 
várhatjuk, hogy hátunk mögött rólunk gúnyosan 
ne nyilatkozzanak és a « elégedetlen panasskodók-
kal össze ne súgjanak. 

De mi evei aem törődünk. A célokért küz-
dünk, nem magunkért. Annyira nem, hogy — 
azegyen elmondani ?— alkalmazottainkat gyakran 
hónapokig nem tizetjük, mert a jövedelem csak 
a fiiiHS-világitád-konyhára  elég, ÓB es as első. 
Hogy olyan fizetéseket  adunk, amiért ma már 
nemcsak szakmunkások, hanem falusi  kiscselédek 
sem vállalnának munkát. Hogy szerzetes alkal-
mazottaink éven át nem is vették fel  fizetésűket, 
mondván, hegy ők meglesznek anélkül is. Mint-
hogy nem magunkért, hanem céljainkért dolgo-
zunk, ezt aem vesazük a szivünkre. Egyébként e 
torok írója, mint e vároa azülöttje és neveltje, 
tudja a múltból, amit egyébként a Csiki Néplap 
kedves cikkírója ÍB leszögez, hogy itt mindenkor 
akad ember, aki segítsen ledorongolni egy ma-
gyar intézményt, ha arról van szó, hogy másnak 
— akár ellenségnek is — élnie és virágoznia 
lehet ezen az áron. Elviseljük ezt is éB végezzük 
a magunk dolgát. Éa viseljük azt a foglalkozá-
sunkkal járO töviskoszorut, hogy nem számokkal 
dolgozunk,  ahol a végeredmény osak fkkor 
rossz, ha rosszul  dolgoztak,  hanem emberek-
kel  kiknek élete és egészsége csak emberi ké-
pességeink határáig van a kezünkben, sokaaor a 
legjobb akarattal éa tudáaaal végzett mnnkánk 
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is balul végződhet, mert ai ember felett  egées 
hatalma eeak htenaek  van. Elviaeljük, bogy 
aa elkerülhetetlenül előforduló  - bór Intézetünk 
védőjének, a somlyói Szűznek különös pártfogása 
tolytán nagyon ritka — kevéabbé sikerült ese-
teink felett  összeülnek a rosszmájú takarékosak 
a nagyhangúnkkal éa aa érdekeltekkel éa aaokat 
kihasználják ellenünk, nem gondolva arra, hogy 
eaael magasabb célokat rombolnak... Viseljük 
éB megyünk a magunk utján. Dolgozunk a leg-
jobban, ahogy tudunk, a többit Istenre blssuk. 
De Bkl hoaaánk jó aaót szól, szivünkbe fogadjuk, 
emlékeztetve, hogy latén szereti a jóakaratú ÓB 
hálás BZIVÜ embereket, azért őket helyettünk meg 
fogja  jutalmaani... 

Csíkszereda, 1944. február  hó. 

A mai magyar nö. 
Lapunk hasábjain nem egyszer foglalkoatunk 

a magyar nő kötelességeivel. Figyeltük és min-
dig nyilvántartottuk azt a magatartást, amivel a 
magyar nő hoaaá kellene járuljon a magyar élet 
klteljesitéBébea. 

Legutóbb Máté Törék Gyula ny. testőrezre-
des értékes tanulmányt Irt erről a kérdésről. Ea 
a lobogó lelkű magyar ember értékes gondo-
latokban mutat rá az ugynevesett modern ma-
gyar nő életének ferdeségeire. 

Az alábbiakban szemelvényeket adunk Máté 
Törék Gyulának ebből az annyi szeretettel és a 
javítani akarásnak olyan nemes szándékával közre-
adott irásáből. 

Tanulni lehet belőle. Különösen megkapó 
az a példáB egyszerűség amivel életét beállította 
Végeredményben egy igen magas méltóságot vi-
selő magyar embernek az észrevételei ezek, aki 
egész családjával együtt ugy el, amint azt meg-
követeli ez a mindenkitől komoly kötelességeket 
váró magyar sors. 

De adjuk át a szót Máté Törék Gjula lel-
kes tanításának. Bárcsak megakadnának a téves 
utakat járó magyar nök lelkeben ezek az őszinte 
szavak. Bár rájönnének arrB, hogy a mai magyar 
nőnek nem a perzsabundáa, tépett azemöldökös 
divathobort az útja, hanem a munka. 

Milyen a modern magyar nő'?. . 
Felazines, felületes,  a magyar életformától 

teljesen elrugaszkodott, nagyon önző. É'etmódja 
nagyon nemzetközies, világpolgárias, mintha egy 
világbirodalom leányait akarná utánozni! Nagy-
igényű I Teljesen eiliberálisodott I Ezt a típust 
éppúgy fellelhetjük  Páriaban,Londonban, Newyork-
ban, Hollyvoodban, szerte a világon, mint Buda-
pesten, Debrecenben, Szegeden -tb. Ördögi meg-
rontó tervszerűséggel kiagyalt idegen életstílus 
és divat diktatúra parancsának rabszijára van 
láncolvaI... Oh ne tiltakoztunk ellenei Ez saj-
noB, igenis igy van ós nem másképpen! Ez az 
igazság 1 Mindez már mindinkább belopakodik 
magyar falvaink  népe közé íb ! 

AB idő pénal Saépségmütermekben sorba 
ülnek (nem állnak) 3—4 óra hosssat nőink, hogy 
20 P-ért természetellenes tartós hullámba rab 
BBolgáBitsák élő koronájukat, szép hajzatukat. 
Feleségem, akivel az oreaág legmagasabb helyein 
kellett volt állásom folytán  megjelennem, 21 évi 
házasságunk alatt soha sem volt fodrásznál  s aa 
Bem otthonunkban. Fiatal asellérleányok már utá-
noznák az értelmiséget a föntiekben. 

Miben nyilvánul meg tehát nőink magyarsága? 
Alig valamiben! Magyar nyelvűk kiejtése, 

zenéje is ijesztően idegenné válik I Egy idegen 
faj  émelyítően édeskésen éneklő besaédmodorát 
vették feli 

Igy kell-e ennek lenni? Ez a helyes élet 
mód ? Miért van ez igy ? Szégyen-e magyarságunk 
nemes ismertetőjeleit magunkon viselni? Bele-
fáradtunk  vBgy meguntuk-e magyar faji  mivol-
tunkat, hogy eldobáljuk nemzeti sajátosságainkat, 
melyek tetejébe szépségesek, előkelőek 1 

Ne tévesszük szemünk elől, hogy minden 
faji,  népi jellegzetességünk, szokáBnnk, hagyo-
mányunk magyar fennmaradásunknak  egy i gy 
fontos  fegyvere! 

Ez lassú, fokozatoB  elnemzetköziesedóere s 
végül nemzetünk egyetemes öngyilkosságára vezeti 

Jól jegyezzük meg magunknak I Nlnca bor-
zasztóbb, iszonyúbb, megvetendőbb, mint ba egy 
ősi, nemes, szép, büszke nemzet hűtlen lesa ön 
magához, rutul, csalárdul cserbenhagyja szüleinek, 
elődeinek a legújabb sehonnai divatőrületnél, 
ditattébolynál sokkal ssebb jellegzetességeit! 

A ssemöldök kiborotváiása ellen már Bzót 
Bem vesztegetek. 

Korunk fejetetején  jár: a férfiak  egy része 
elnőiesedett, a nők egy része elférfiasodott  1 

Túlzott társasági életünk szélsőséges re-
prezentációja Is nagyon Időszerűtlen, Indokolatlan 
és jogosulatlan 1 

Békében, de most is, a világháború immár 
6-lk évében micsoda feltűnően  elegáns, drága 
bundákba burkolt nőket láthatunk. Elámulni való, 

Íogyan telik ilyen Bok-sok hölgynek mindenre, 
let^m páija négy esatendeje nem volt varrónő-

nél, mert nem telik, nem ÍB egészen alacsony 
állásom ellenére. Tizenhároméves télikabátja van. 
De nem perzsa, sem nem szili . . . Sokkal egy-
szerűbb I Mindazt büszkén mondom I.. 

Súlyos bün a nemaet ellen manapság az 
önimádó fényűzés  I Történelmileg tilos a lukszus I 

Ezt parancsolja minden igaz magyar nő 
nemzeti öntudata és történelmi önerzete! 

Hamis pompa ós üres CBÍllogás mérgezóen 
hat a nemzet közöBségérel 

A fényűzés  gyOkeres csökkentése árán lelki 
és erkölcsi igényeinket és Ízlésünket fokozzuk  feli 

Igen sokan teljeBen figyelmen  kivül hagyják, 
hogy 5-lk éve dul már a háború és hogy „kö-
zellátés," minden csökkent, csak a fényűzés 
emelkedett 1 

Lelki edzéBre van szükségünk ! 
Irtsuk kl a teljesen magyartalan, nemtelen 

női emancipációt, a femlniamuBt  m'nden csöke-
vényével és ülteBSűk a magyar nőt, a magyar 
aBBBonyt, a magyar édesanyát az ő ősi nemzeti 
helyére! 

Mert csak a magyar nő megújhodása, újjá-
születése önmagáratalálása, nemzeti hivatása, 
magyar küldetése tuda ának felébredése  árán tá-
madhat fel  a magyar férfi  s igy karöltve az egész 
magyar nemzet s ezzel örök, szent hazánk ! 

E l a d ó : 1 darab gyapjutépd, 1 darab 
gyapjufésOlő,  1 darab saálcsináló 
(előfonó),  4 darab egyenként 60 
orsós késifonógép  es 2 darab 
kéaiszövAssék. Fenti gépek Üzem-
ben is megtekinthetők. 

BARTOS BOLDIZSÁRNÁL, KÉZDIVÁSÉRHELY. 

Teret az ifjúságnak. 
A rég°bbi időkben az a szokás vo t, hogy 

2—6 esztendeig is gyakornokoakolással töltötték 
a fiatalok  Idejét, ezt-n kivül a legtöbb fontos  ál-
lásba már jó időtöltött emberek kerültek. 

tűnnek oka sokféle  képpen indokolható, azon-
ban Bok hátránya is volt és van. 

A gyakornokoskodás ideje a lehető legrö-
videbb Ideig tartBon mert tapasztalat szerint az 
Igazi ísmeretsserzóz akkor kezdődik, amikor fe-
lelőBBég terheli a munkakört, másrészt az idő 
előrehaladtával a munkakészség, energia, csökken, 
s ezt az öregkorral járó életbölcseség nem min-
dig pótolhatja. 

Sok tapasztalat igazolja, hogy azok a fér 
fiak  tudtak Igazán komoly okmányokat felmutatni, 
akik aránylag fiatalon  kerültek önálló, vezető 
állásokba. 

A háborúk miatt sokat javult a helyzet, 
azonban most ls mondható: teret az ifjúságnak. 

Ehhez azonban ssükaéges az ifjúság  előre 
törekvéBe Is, nem csak azokon a helyeken, a hol 
eddig Bioktuk látni, hanem egéBzen komoly te-
reken ÍB. Ha nem is jut azonnal komoly Bzerep, 
érdeklődést kell tanúsítani, mert erőszakkal senki 
sem emelhető fel,  kinek-kinek saját magának kell 
lehetőségeket teremteni. A kellő előkészületekkel 
alátámasztott munka, bármily fi  italoktól is szár-
mazzék, figyelmet  kelt. 

Hányszor megtörténik, bogy egy ig»zi ko 
moly tudást követelő állás megüresedik, alig tölt-
hető be, mert tartalék > röről n^m történt előre 
gondoskodás. A nemes ifjúság  p> dig hol szerény-
Bégből, hol egyéb okokból nem igen mutatta 
magát. N-m teltétlenül szükséges hogy egy ifjú 
ország rengető munkákat végezzen, de ezen kí-
vül is igen sok alka'om kínálkozik oly közérdekű 
munkásság kifejtésére,  a mire éppen a fiatal 
emberek alkalmasak. 

Aa öregeknek kötelessége az ily munkákra 
felfigyelni,  ÓB alkalomadtán a fiatal  erőket illő 
helyükre segíteni. Szőke Mihály. 

K ü l ö n b ö n z ó b ú t o r o k e l a d ó k . 
Olm a k iadóhiva ta lban . 

Meg kell irni a székely történelmet. 
1940. októberében négy ssékely újságíró, 

néhány aldoaatkéaa emberrel összedugta a fejét 
BepsiaaentgyörgyBn a pár nsp múlva napilappá 
alakult as akkor 68 lk évében járó .Baékely Nép." 
Négy kipróbált, aok vihart, bajt éa nyomorúságot 
látott saékely újságíró fogta  meg egymás keaét. 
Férfi  tk állottak közös m u n k á b a , akik jól Ismerték 
egymáat, akik ssámtalan'zor vívtak meg nagy 
és nehéa harcokat aa elnyomatáB keaervea#esa-
tendeiben. Ismerték egymást a tudták: ha elin-
dulnak célba érnek. 

Nagy éa komo'y nehézségek állottak aa út-
ban. Aa akkori „Jókai-nyomda r t . \ a lap tulaj-
donos* éa kiadója keadetlegea nyomdafelssereléa-
ael Indult a maga sem hitte, amikor aa elindulás 
negyedik hetében 11 eaer példány lapot kellett 
nyomni Ba sem volt elég. Aa lgényléaek Bslnte 
óráról-órára emelkedtek, de a gépek végea tel-
jesítőképessége a l i nói megállott. 

Uj lehetőségek után kellett néanl. S a salnte 
semmiből született vállalat 1941 májusában már 
korsBerű saedőgépeket ÓB körforgógépet  szerelt. 
Most már jöhettek aa Igénylések és jöttek ÍB. 
Nipról-nepra nagyobb és nagyobb példányszám-
ban ontotta a gép Immár aa oraaág legnagyobb 
példánysaémban megjelenő vidéki napilapját. 

Minden komoly segítség nélkül, salnte ki-
zárólag önerejére támaszkodva érte el B lap eat 
aa eredményt. A nagysaabáau befektetéseken  tul 
erkSlcal kötelességet is teljeBltett. Nemcsak hir-
dette az «igét", hanem maga ia igyekenett se-
gíteni ott, ahol tudott. AB 1942. eaatendó tlaata-
jövedelmét a székelyföldi  nepfőlpkolák  között 
osztotta kl egyenlő arányban. Aa 1943 aa nyere-
ségssámJa már egészen jelentós feladat  meg-
valósítását tette lehetővé. Igy aatán a .Jókai-
nyomda r l m i n t a „Székely Nép" kiadója el-
határozta, bogy néphs székely történelmi könyv 
megírására pályázatot hirdet Az igazgatóság ab-
ból az Igazságból Indult kl, hogy tévesen ismerik 
a székelység történelmét. A nagy magyar család 
keleten lakó, hagyományait, BsokáBalt, nyelvét 
éa rérségót leghívebben öriő töraaének különle-
ges történelmét, hajdani életkörülményeit aa Igas-
aágnak megfelelően  fel  kell tárni s a lehető leg 
szélesebb körben Ismertetni már abból a Baem-
pontból is. hogy soha s°nkl se mondtassa reánk: 
.barbár", jöttment, semmiháziak vagyunk, Innen, 
vagy amonnan ssármaiunk. A szinlgazaágot kell 
önmaguak. szomszédolok és nagy világ elé állltBii 
a blzonyltr ni: ezen a földön  mi teremtetlüsk tar-
tós államformát,  gszd*Bágl, kullurá is és politikai 
életet. Az Idegen, ártani akaró propaganda állí-
tásai légből kapott haBugaágok. 

Eveknek a meggondolásoknak jegyében aa 
alábbi pályásat! hirdetményt adta kl a Síp»i-
Bzentgyörgyön megjelenő lap vezetősége: 

A „Jókai-nyomda rt.*, mint a Sepslsaent-
györgrőn megjelenő „Saékely Nép" c. napilap 
kiadóvállalata, a saékely közvélemény helyes 
történelmi tájékontatása es felvilágosítása  érde-
kében, székely történelemkönyv kladáaát hatá-
rozta el. A könyv megírására pályázatot hirdet. 

A kiadásra kerülő könyv 20—25 nyomtatott 
Iv terjedelembrn történelmi hűséggel ngy ismer 
tesse a Baékelység történelmének minden fonto-
aabb mozzanatát, hogy aat népünk könnyen meg-
értse és minden aaékelynek kedvenc olvasmányává 
válljék. 

A pVyáaatok 1944 évi november hó 1 lg a 
Jákal Nyomda rt. címere (SepslBBentgyörgy, gr. 
Talekl Pal u. 4 sz) három példányban, Jeligés 
levél és a szenő nevének sárt boritékbanl közlése 
mellett — nyújtandók be s «aoknak elbírálása. 
Bsakemberek bevonásával — 1945 január hó l-ig 
megtörténik. 

Pá'vadljah: 1 dlj 5000 pengő, 2. dlj 3000 
psngő, 3 dl] 2000 pengő. 

A dljaaott mnnkák kiadói joga a pályadíjak 
kifiietéséval  a pálváia'ot hirdető rt. tulajdonába 
megy ál. A oemd j*zott munkákat szerzőjük 1945 
január bó 81-ig visszakérhetik. 

A feladat  nagy éa Baép. Nem kétséges, hogy 
aa arrahlvatottak megírják aa annyira aaükség-
•aertt munkát, melynek a saéles néprétegekhez 
juttatásáról a legblvatotnbb azerv, a székely 
napilap gondoskodik. 

Ea a Baép pá'dt blaonyltjt, hogy aa össze-
fog*  éB kitartó munka még a lapcstnálás terén 
la klvételeaen aaép eredményeket boa. 

— Munkaadók  figyelmébe  1 Timkőnjv 
a bérűtetéaekről  nélkülözhetetlen  az daemek-
oél. Kapható  Vikirníl,  Ciikatereda. 
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i „Tramylvania" Bank RMţ tM i 
Dr. Kriatóf  Gvörgy egyetemi tanár enöklete alatt, 
február  hó 26án délután 6 órakor t*r!otta 72. évi 
rendea kösgyülÓBét. A köagyUIés«n a résBvónye 
aok és meghívottak közül megjelentek többek 
köaött: Dr. Vékás Lajos ítélőtáblai elnök, Dr. 
Saása Fírenc alispán, tz Erdélyi r6m. kat. Btátns 
képviseletében: Dr. Boga Alajos referens,  praela-
tna kanonok éB Tburécav Albert főszámtsnácsos, 
továbbá Kallth András dr. péniűgylgaagató, Dr. 
Tarján Pál a Migyar Nemzeti B»nk kolozsvári 
fiókjának  főnöke,  Dr. Birecsky Ernő mlnlssterl 
blator, Iparkamarai főtitkár,  Dr. Hseotlványl Ar 
pád Koloa<vár vároa árvasaéki elnöke, Ifj.  Dr. 
Vékáa Lajos árvasaéki ülnök és sokan máBok. -
A résavényesek a László Eidre vesérlgaigató 
által elöterjesetett sáróssémadást, as Igargatéság 
és felügyelöblBOttaág  jelentését egvbangnlag elfo-
gadták. AB ülés rendjén Renner János gyárigaz-
gató BBÓlt aa Igaagatóság jelentéséi*»*, megem-
lítve, hogy a .Transsylvania" B*ok R. T. a ro-
mán nra'om Matt milyen jelentőségteljes magyar 
nemaetgaada8ági politikát fo'ytetott  es a világ-
gaadaBágl válság mily mértékben érintette aa 
intéaet állományát, de BB intéaet vezetősége meg-
tartva magyar-keresztény jellegét, bogy a magyar 
munkanélküliek saámát ne BBaporitsa, nagy anv»gl 
áldoaaltal vállalta a nagy szociális terheket. Rá-
mutatott arra, hogy a bécsi döntés után sz Inté-
aet ÖBflaes  állománya megtöbbizörösődött, ami a 
legSBebb blaonyltéka nélkülöshetetlen létjogoault-
ságának. 

A Sallágyeágba» Ssilágysomlyón éa Z'lahon 
két fiókot  alapított. J tvaaolta, hogy as Igazgató 
ságnak, felOgyelőblzotUágnak  én a tisstvlselói 
karnak elismerő kössönet BzavastaBBék eddig ki-
fejtett  ténykedésükért. László vesérlgazgató meg-
köszönve a megnyilvánuló blsalmst, as ellsmorést 
áthárította a Magyar Nemzeti Btnk ÓB B Pénz 
lntéaeti Központ vezetőségére, Erdély hiteléleté-
vel saembeni megértő politikájukra, de különösen 
a Magyar Nemzeti B>nk ko'ossvárl éa csíkszere-
dai Üókjának veaető személyeire, kik vlBszatéré-
BÜnk után aa elsők voltak, akik batáBkörükben a 
legnagyobb jóindulattal minden jogos és méltányos 
termelési hiteligényt kielégíteni segítettek ÓB ez-
által lehetővé tették aat, hogy Kolozsvár és a 
Saékelyföld  leszegényedett Ipari és kereBkede'ml 
társadalma a hitelintéseteken keresztül tőkéhea, 
munkaalkalom hoa és boldogul ás hoa jusson. 

Az élet utjai. 
3. A mennyországot nap-nap után meg-

rohamozzuk, meri a boldogBág hónába mindenki 
be akar jutni. S>kau nagy dárrel-durral neki 
mennek aa ajtójának, de fejük  nagyot koppan éa 
ők elhallgatnak. Mert Önteltségükben nem nénik 
az ajtót b lgv nem vesalk észre, bogy aa azük 
éa alacsony. Kt Is jelentik aaért nagy garral, 
hogy oda neheaer iebet bejutni, aaért kár min-
den erőiködéa éa fáradaág. 

Pedig köanyen bejutnak rajta aa engedel-
mesek, mert meghajolnak. Aa «ngedelmeaaéglől 
borsóalk a mai ember háta. önálló, független 
akar lenni, nem tttr semmi gátat, ssabályt, kor-
látot, ami akadályoahatná útjában érvényesülé-
sében. Urat, felaóbbBéget  nem lamer el maga 
felett,  még Iitennek sem enged belessólani a 
maga dolgába. Saját lábamon járok, — saokták 
mondogatni, — nincs s z ü k s é g ü n k karóra, 
támasatékra. Saabad akaratunk van, miért gá-
tolnak meg akkor munkánkban T Aat tesssük, 
amit akarunk a ami jól ealk és senkinek semmi 
köae boaaá. Bánom la, hogy bárki mit teaa, csak 
hagyjanak békét nekünk. Mindenki ngy boldo-
guljon, ahogy tud. 

Mekkora elfogultságot  és korlátoltságot árul 
ez aa Ilyen gondolkodás ós Baóbesaéd. Teljes 
függetlenség  nem léteslk a világban. Rand, vas-
fegyelem,  feltétlen  engedelmeaaég észlelhető aa 
égen éa a földön.  Mert aenkl sem lóghat a le-
vegőben. Aa egéaa mlndenaég egy nagy gépeset, 
melybea minden egyea darab, rész, alkotáa a 
gépaaet fontos  réBaet képezi, szükségképen boaaá 
tartosik, egyik a másikra rásaornl, egyik a má-
slkat aegiil. egyik a máaik nélkül nem működhet. 
H t csak egy csavar la meglaaul, vagy felmondja 
a aaolgálatot, a többi réss is megérnis mérnem 
végal munkáját olyan tempóban, cslkorog-nylkorog 
a gépeaet, nem halad a rendes kerékvágásban 
B hamarosan beáll a katasatrófa.  A kormánykerék 
iatéai, aaabályoaaa aa egéaa működését. 

így a családban, a társadalomban s aa or-
Baágban vaa kormányfő,  vannak veaetők, kik 
Irányítják mindenegyes polgárnak aa életét, mun-

káját. Elölniük törvényeket, melveket szem előtt 
kell tartani s asaerint igaaolai. Mert termésseH 
As Isteni törvények ls saabályoaaák aa embert. 
Esek alól kibújni snlyoa követkeamények nélkül 
nem lehet. AB elől|árok parancsolnak s mi en-
gedelmeskedünk. Ha BB alattvalók nem fogadnak 
ssór, kiüt a forradalom.  Amikor as engedetlenek 
azt goodo'ják, hogy felaaabadnltak  a törvény 
korlátja alól, akkor lettek a legnyomorultabb 
kulik, SBját szenvedélyeik rabszolgái. Mindenki 
ur akar lenni a egy aem less. Virlbua uoltis 
egyesült erővel lehet csak aaabadságot kivívni 
éa megtsrlsnl. Ahol aa összhang megvan elől-
járó és alattvaló köaött. Mert a Ssentlráa aaerlot 
la: nsz engedtlmeB ember győselemrői beszél.* 
Az o%os mindig meghajol a nagyobb előtt. Benkl 
sem tehet a maga bírája a Baját ügyében B 
ofyénl  véleménye nem Irácyitba* másokat. Egye-
dül Isten a nagy és feltétlen  Úr, BZ emberek 
Hozzá kell, bogy Igazodjanak. Az engedelmes 
Iitennek szolgál, mart a felettesek  Isten helyet-
msel. Isten előtt meghajolni nem szégyen, mort 
Neki BBo'gálnl epyenó ez uralkodással, mert 
uralkodik PZ eng'd^lmos önmtgen. A purarco É 
tévedhet pirarcsaiben, de az engedelmes soha-
sem tévedhet az engedelmességben. A part nes 
előtt meghajló ember nagyobb BZ önfelü,  enge-
detlen Go'iátná). Az engedelmes fejfájára  mél-
tóan fel  lebet irnl: „nagy volt, mert saolga tu-
dott lenni.* P. Rétby Apolfioiriaz. 
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prima, makói, apró beérkezett. ' 
Korlátlan mennyiségben kapható 

ai „Agroferra"  R. T.-nál, Marosvásárhelyen. 

A Honvédalmi Miniaztar alvi döntése 
nem érinti a karpaazományoa — jogot. 

A Ljvente H rköipont jelenti: 
A megújhodott levente Intézmény, koraaerü 

szervezetével aoko'dalu éB Bzerteágazó tevékeny-
séget végez. Az elmúlt két ée fél  év alatt terv-
saerűen kihasználták aa Ifjúságban  rejlő mozgalmi 
erőt és lelkesedést IB ugy, bogy BB alsóbb levente 
parancsnoki helyeket (raj- és szskaBiparatcsnokok 
B azok helyettesei) önkéntes jelentkeaés alapján 
külön kiképzett ifjuveaetőkkel  töltötték be. Ezzel 
a többi levente közül tehetségével, szorgalmával, 
nagvobb munkájával és több tudáaával kiemel-
kedő lelkes Ifjakat  megfelelő  ellenőrBéa mellett 
vezetőként Blkalmasaák és előkészítik arra, hogy 
a honvédségben, mint parancsnokok 1b megállják 
helyüket. K k̂ paéBŰk aa általános leventeképzésen 
kívül különös gondos nevelésből, gyakorlati ÓB 
elméleti veaetői ismeretekből, Btb. tevődik ÖBBBO. 

Síükséges, hogy a középiskolás leventék 
minél nagyobb BaámbBn elvégezzék as ifjuvesetől 
tanfolyamokat,  majd mint ifjuvenetők  működjenek 
köare a leventeképzésben, mert a tartalékos tisz-
tek és a tényleges tisztek nagy része aa ő körük-
ből kerül kl. 

Ba aa elgondoláB vesette a Honvédelmi Mi-
nlsatert, amikor elvi döntést hoaott és kimondotta: 
tartalékos tlsali Iskolába a jövőben csak aat veaé-
nyelhetik, tartalékon tisat caak aa lehet, aki ko-
rábban lfjuveaetől  klkppaéBt kapott ób a levente-
kiképnsben eredményesen közreműködött. Ea a 
rende'keséa termésselesen nem érinti a honvé-
delmi törvényben megaaabott karpassományos 
loiot, amelyhea minden arra testileg alkalmas 
ifjúnak  továbbra ÍB joga leás, ha a követelmé-
nyeknek megfelelő  középiskolai végsettaéget 
megszerzi. 

A Honvédelmi Mlnisater erről az elvi hatá-
rozatáról értesítette a Vallás és Kösoktatásüg) i 
Mlnlsatert aszal, bogy a kőaéplskolás Ifjúság  BzéleB-
hörű önkéntes jelentkezésének biztosítására, vala-
mint azllfjnveaetői  képesítéssel járó előnyök meg-
Ismertetésére klvánatoB as érdekelt Ifjúság  saját 
érdekében való mielőbbi tájékoatatása. 

A kuHussmlnlsater lntéikedésére aa orsság 
valamennyi olyan Iskolájában, melynek elvégaése 
a karpassományoB jog megszerzésére alkalmas, a 
tannlók előtt klblrd't'*k, hogy a jövőben, előre-
láthatólag már az 1944—46 klképaésl évben a 
honvédelmi mlzisater csak asokat a karpiszomá-
nyoaokat bocsátja tartalékos tbztl kiképzésre ÓB 
Igy a tartalékos tltstl rendfokozatot  la csak ások 
nyerhetik el, akik korábban lfjuveaetől  klképaéat 
k'p<ak éa a leventeklképsésben mint ifjnvezetők 
eredményesen UaremBködtek. (LHK. 

Erflplji naoar ptauaiwk és ptolányol 
Tudjuk azt, hogy az Erdélyi Magyar Oaada-

sági Eiyesület a mo l öaz folyamán  kaláaBOBgaada 
BBakoaztályt a'akltott. Ssakosztály tagjainak lét-
Bsáma mint egy 15—20.000-re tehető: mely 
létsaám az erdelyi arany, eatlBt ÓB E. M. G. E. 
kaláBsosgazdákból tevődik össae. Scakoaztály már 
meg ÍB keadte úttörő munkáját, melyről követ-
kező><>! fogok  beszámolni. 

Most aa E M. G. E. legutolsó Igazgatósági 
gyűlésen elhatározta, hogy megalakítja aB E. M. 
G. E női aaakoaatá'yát ia. KörutaBásalm során 
nagyon sok erdélyi kisgazdának feleségétől  éB 
leányától ballóttam panaBaokat, bogy mindig caak 
a férfiakat  szervezik, mindig csak a férfiakat  vi-
szik jobbra-ba're tanu'mányt kirándulásokra a 
velük fa!u°i  gszdasaionyokkal nem törödlk senki. 

L'gu'óbb egy kia azékelv faluban,  ahol mint 
tanfolyam  veaető voltam az EMGE hárombetea 
tanfo'yamán,  ott nvlltan követelték tőlem aa 
újonnan felavatott  EMGE kalássoBgazdák felesé-
geik, bogy őket is tömöritae aa EMGE női Bzak-
OBBtályba. Hangsúlyozván azt, hogy szakosa-
tályukba caak gazdálkodó emberek feleBégel  és 
leányai léphetnek be, aBért, mert a más fog-
lalkozású emberek feleségei  ÓB leányBi belép-
nének a BsakoBBtályba akkor azonnal meglenne 
az összeférhetetlenség  és aa osztályokra aaakadáa. 

Kedves erdélyi magyar gasdassnonyok ÓB 
gazdalányok, kérésüket meghallgatta aa EMGE 
amely aa erdélyi klBgaadák sorsa felett  örködik 
és gazdaBági életét BBBksserüen irányítja. De 
nem csak aB erdélyi gazdák BorBát akarja Irá-
nyítani aa egyesület, hanem aa erdélyi gazdák 
aBSflonyalnak  ÓB lányainak a aoreát ÍB. Miért? 
aBért, mert az assaonynBk íb Bbban aa egyesü-
letben van a helye ahol a férjének  caak más 
BaakoBBtályon. Eaért határoata el aa EMGE ve-
Betősége, hogy megalakítja a nőlaaakoaztályát 1B. 

Moat maguknak kell teljealtsék köteleaégü-
ket, Kedves erdélyi magyar gazdaaBBonyok és 
gazdalányok. Tehát amikor a megválasstott saak-
osatály veaetőbége kikiáltja a hivó Baót, akkor 
egy emberként sorakoszanak aa önök kérésére 
kibontott nőlanakoBBtály aásalója alá. Jól jegyea-
BÜk meg azt, hogy sorsunk mindannyiunknak 
sajátkeaébe van letéve. Maguk sorsa is tehát 
teljesen maguktól függ,  vagyis attól, hogy ho-
gyan tartanak össae ÓB hogyan fognak  egysége-
sen együvé tömörülni. Vlasont BzerveskedéBŰk 
csak akkor leaa egységes ÓB egésaségea ha mind-
annyian önzetlenül dolgoanak B önaatlen munkát 
vállalnak a ssakosstály munkájából. Elvégre sa-
ját magukért teBzlk. Továbbá pedig segítségükre 
iessnek veietólknek, bianak bennük, és velük 
kösösen dolgoznak egyetértésben. Nefelejtaük  el 
soha azt, hogy Mtgukérl, Maguknélkül majd dol-
gozni nemlehet. Eaért van Bzűkaég a kÖBÖa éa 
megértő munkára. 

Végűi pedig tartBák aaem előtt aat 1b, hogy 
veaetőjűk a népből legyen kl aaivén viseli majd 
sorsukat. 

Cslkasentlmre, 1944. február  23. 
Vlrágh Láaaló 

EMGB kalászos szak. oast. főtitkár. 

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

7- 24" tói 36"-lg éa iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy. 



4 ik oldal. C S Í K I L A P O K 1«. asám. 

A gazda becsülete. 
Most amikor csaknem minden köaség gazdt-

köróben megtörtént a tlaatujlláa aat aaeratnem 
éaalelnl, hogy eaael minden gaadaköri élet nj 
lendületet veaa éa a gaadakör élettel leaa meg-
töltve, mert minden elindulás csak ugy veaethet 
jó eredményre, ha blaalom és jó ssándék hatja 
át a tagokat, akik egy közösségbe való hozzá-
tartozásra «ós annak keretein belül végzendő mun-
kára elkötelezték magukat, aa a tudat élteti, 
hogy a veaetók, akiket a község gaada|ársadalma 
aa élre hívott a legjobbat nyújtják. És ha ve-
aetók Iránt blaalmat érző tag egymással aaemben 
is megbecsülő, nem néai csak a maga hatsnát, 
hanem a másikét is, aa Ilyen megindulás lehet 
csak eredményes. 

K U L . O N F f i L . l f i K . 
— Felhiváe engesztel fi  kilenoedre. A 

Katolikus Akció HitbuBgalmi Oiatálya felhívja 
városunk kat. társadalmát, hogy kapcsolódjon bele 
abba aa orsságoa engesztelő kilencedbe, amelyet 
március első pintekén megkezdtek. Ajánljuk fel 
minden áhítatunkat honvédeinkért, hazánkért. 

— Caak eat a bessedet ertlk. Megírtuk, 
hogy megfelelő  eszközhöz nyultunk aaokkal a 
felelőtlenkedésekkel  saemben, amelyeket déler-
délyl testvéreinkkel Bzemben alkalmaznak. — A 
nagyváradi rendőrség internálta Potre György 
román ügyvédet, annak megtorlásaként, hogy a 
román hatóságok köael egy éve minden Jogos 
indok nélkül Internáló táborban tartja Szántó Fe-
reac boksánybányal ügyvedet aa ottani magyar 
népköaöBség jogtanácsosát. Alig két hete történi 
meg Petre Gybrgy Internálása, akivel szemben 
semmi kifogás  nem volt, csupán a romániai ma-
gyarság jogos érdekelnek a védelme tette szük-
ségeBBé eaen iotéakedéBt. Amint értesülünk a 
román hatóságok ezután Bzonnal szabadon bocBá-
toiták Szántó Fereac ügyvédet és igy megszün-
tették Potre György Internálását ir. Siomorn, 
hogy túlfelől  csak ezt a besatdat értik meg. H> 
Így van, akkor jövőben is mindenkivel ugy kell 
beBaélnl, hogy azt megértse. 

— Credo gyüléa. A Credo-Egyesület 1944. 
március 5 én, vasárnap, saentmlse ntán '/4 12 k r, 
aa áll. el. Iskolában gyűlési tart, melyen dr. Pit-
ner Árpád törvénysaekí tanácaelnök „Az állom 
alapja és belső rendje* c'.men ad elő. A gyüléare 
a tagokat és érdeklődőket tisztelettel meghívja 
BZ elnökség. 

— Üzennek a Fiaink. RIVBBB Páter honv. 
a K. 492.-ről üzeni Tusnf  dujfa  uba, feleségének, 
gyermekeinek, édest p áoak ne aggódjanak, jól van 
és egészséges, sokat gondol rájuk, ahogy a hely-
zet engedi rögtön Ír. Milliószor csókolja a messze 
oroBzföldről  mindnyájukat éa egészséget kíván. 

— Adomány a VőröakereBitnek. A 
Vöröskereszt esik tusnádi fiókja  éa a MaNBi mű-
soros estélyi rendezett, me'vnek tiszta jövedelmét 
825.40 Psngőt a msgyar Vöröskeresztnek, — a 
csikBzeredsi hadikórház berendezése céjxra be-
küldötte. 

— Ipari tanfolyamot  tartottak aasép 
viai iparoaaágnak. AB ípirteBtület cipéaalparl 
aaakosBtálya a cslkBsépvizi lábbelikészitő iparos-
ság számára Ipari tanfolyamot  rendeaett. RSvl-
daaen Madéfalván  rendeznek baBonló tanfolyamot. 

— Mezőgazdasági gópkeee-
161 tanfolyam.  Ae Erdé'ti Ma-
gyar Gazdasági EzveBŰlet Kolots-
vár, (Majá:la utca 22 az ) * m. kir. 
FöIdmiv l̂ésOgyl Minisztérium Er-
délyi K'rand-ltségének támoralá-
aáv .l 1944 évi márc.us hó 13 ól 
április hó 2 ig mezőgaidisági gép-
keae'ő! tanfolyamot  r?rdes. A 
tanfolyam  °géaz rt-pos, elméleti 
és gyatorlMi okt->tass<il. Beírat 
koz>-3<lk mlr.d-D 18 »i«tével be. 
töltött fcr  r-*aztéDV f&rfi  »ki ciép ő 
gép, vetőmaí'leftiiógep  é« trak or 
kezelésével én v -zetésóvel óhajt 
foglalkozni  A sikeresen vicsgicott 
hal gatób hlaonvltvánvt kaptak. 
melv a 22 933-1939 I. M számú 
rendelet ertelmében a bércaéplés-
hea BBÜkséges Igazolvány meg-
szsraésére jogosít. A tanfolyamra 
való Jelentkezés levélb'n v»gy 
Bseraélyes^n történik. 25 P ngő 
tandíj b'fiíettse  mellett. A hall-
gatók látásúiról és ellátáBukró 
maguk gondolkodnak. 

Minden gasda tekints" ugy a gasdstársát, 
mlut nil ép ugy hivatva van a közösségi nlet 
kiépítésére, mint saját maga. 

Minden gszdt több lsmereltit hasznosítsa 
a köz javért és ne csak a maga hasznát nézze, 
hanem keresBe a másikét ia. 

A legtöbb gaadakör rendelkezik gazdskKrl 
gf  pékkel, ezeknek a közÖB haaználatáben üiközlk 
kl a gazdaköri tagok magatartásával. 

H < előre meghatározott rendtartással éa 
egymás érdekeit ssolgáló közös megállapodással 
kerül aa a gép haeanálatba, akkor nem tör-
ténhetik meg az, hogy aa a vetőgép akkor ami-
kor BÜrgőB munkaidején naponta négy-öt holdat 
kellene elvégennie egy fél  hold vetés miatt ott 
vBBategel a közösségi érzéa hiányában levő gaz-
dánál. 

— Megalakult aa önkentea tüzolto 
egyeaület. Antal András tűzoltó pararcanok meg-
szervezte a város önkéntes tüzonóegyeBÜletét. A 
nagy érdeklődés mellett megalakult saerveaet, az 
Idők áltBl megkívánt komolysággal kezdett mun-
kához. 

— Haannáljuk kt aa időt. A tnriéaelml 
Idő ezide'g kegyes volt hozzánk. Amialatt máB 
népek ötedik eaiterdeje sienvedlk a háború nlkép-
zeihetetlen caBpáaalt, azalatt minket meglehetősen 
kíméltek a viharok. Vigyázzunk arra, hogy ezt a 
klmeletl Időt legaikalmasabban kihasználjuk a 
magunk megerőaitéBére. Ne testvérharcra pazarol-
tuk az erőnket. Tekintsünk előre. Ebben a világ-
felfcrdu'áaban  rendelnünk kell a magunk jövőjét 
is. Azzal reméljük mitd n magyar tisztában van, 
bogy tem ssámllhatnnk mátra csak a nemzeti 
összetartásunkra. Még van valamennyi időnk, 
bassnáljuk kl okotan. 

— Harmino esztendeje éppen, hogy egy 
elvetemüli orvgylltoi pokolgépet küldött a hajdn-
dorogi magyar gör. kat. egyházmegye eUő püs-
pökinek MiklóBBy István főpAsztorna*.  A pokolgé-
petktttdőCatarójutalmulBukareBlbínprefcttus  le'.t 

— A anekoly kongreaaaua elökesaüle-
tei. A saékely kongresszus Marosvásárhelyen 
1948 sseptrmber 6-án tartott előkóBtltő értekea-
leien kiküldött azükebbkörü biiottság azámba-
vette a kongresszussal kapcsolatos munkaterveket 
ÉB megállapította, hogy a koogres'zus előkestitése 
egyenes ltptekLel halad előre. Az egyes vár-
megyek aa összegyűjtött panaarotat, terveket éa 
klvácaagokat március 15 ig Urjeazük fel  t-z elő 
készítő bizottságnak. Mivel a azekeiv kongresszus 
csak hbban aa esetben éri el cé j<it, ba minél 
szelesebb rétegek számára lehetóve válik a Szé-
kelyfölddel  kapcsolatos kérdések megvitaiáéa, a 
azükebbkörü előkésBltőblBotteág szükségesnek 
látja a nagygyűlés elé terjeBatendő egyes javas-
latok előzetes kinyomtatását, hogy azok nyllvénos 
vita tárgyát képezhessék. Eaért eihatároaiák, 
hogy a fontoaabb  Javaslatokat kldolgoaáeuk u*én 
már a koagresBsua megkezdése előtt Borosatosan 
közzéteszik. 

— Csalaa a velőmag kiosztásénál. And-
ráB Ignác kázsonjakabfaivi  községi bírót és 8>lnai 
János gaadaBági elöljárót a törvényazék 3—3 havi 
fogházra  Ítélte. A vetőmag kiosztásnál csalási 
köveitek el. A kimtréat ugy eazközölték, hogy a 
tiatdea mérleg aljára olomcaövet kötöttek s ezzel 
a beállítással mérésenként 5 kilóval kevesebb 
gabonát adtak ki a feleknek. 

A munkában legyünk egymás aegitaégére. 
Rendkívüli időket élünk és rendkívüli idők előtt 
atiunk. E'Jöhet as az Idő, hogy sok gwda csa-
ládból hiányozni fog  a legfőbb  rcuakatrő, a fétfl. 
Ne néaaünk el részvétlen belenyugvással, hogy 
aa ilyen családot munkájukban elmaradva ssűk-
séget lássanak. A bajtársi BaolgálBt — kaláka — 
régi saékelynép-szokáB, arait Intenslvebben kell 
beállítani agasdtköri éleibe, természetesen moBl 
a mai komoly Időknek megfelelően  a seokásos 
essem Isaom klaáráBával. 

Ma amikor annyira próbára tétetik a ki-
tartásunk, cBak aa egymáaon segítő a kölcsönős 
megbecsülésen nyugvó és a máaok érdekelt 
saemelőtt tartó Baeretet jelentheti BB életet. Eat 
eredményezi erre öaBtönöz a becsület. 

Bltay Endre, Emge kör. veaető. 

— Megkezdte működését a közalkal-
mazottak besaerzéai osoportja. Aa egyre 
inkább fokoaodó  beBaeraRsl neheeségek, meg-
mozdították B vármegye közalkalmazottalt Amint 
annak id-jén besaámoltunk, a közalkalmazottak 
Dr. Bariba Attila helyettes pénzügyIgBBgató el-
nökségével megalakították beszerzési csoportjukat 
és mára már megkesdlék köahaBznu munkájukat 
is. Erőteljes akciót Indítottak, hogy a legnagyobb 
nehézségekkel küzdő kÖBtiaztviaeló azámára le-
hetővé tegyék aa életet. A csoport április 14-i 
leBBállltáBra már 400 darab malacot lekötött. 
Akkora érdeklődés mellett Indult a csoportnak 
ea a kezdeményezése, hogy ujabb 600 malac 
beszerzésre megtették a szükséges lntéakedéat. 

— Helyt kell állnunk I elmen vezető he-
lyen köz'! a Magyar Föld legújabb száma Saalma 
Ferenc ezüstkalászos garda, szakaBBvezelónek a 
harctérről Irt levelet, amelyben gaidatársalt ta-
nulásra, bandáéra buzdiija. A magyar fa  u képes 
hetilapja 24 oldalas terjedelemben jelenik meg 
és résaleteHen tájékozta j* a gazdikat BZ őket 
érdeklő fontos  ügyedről. K pható HZ újságárusok-
nál és sz IBUSZ pivll oaokbao. Egyes saémára 
24 fillér.  Mntatvánvssámot küld a kiadóhivatal: 
VII, Eraa«bet-krt. 7. 

56«/1943 vght. szám. 
Arvereei hirdetmény. 

Dr. Varg> Imre képv. Dr. Balogh Lajos Ügyvéd 
által képviselt Keller Dezső javára — ellen 2344 P — f. 
tó ke és több követelés és járulékul erejéig, amennyiben 
a követelésre időközben részletfizetés  történt, annak 
beszámításával, a csíkszeredai klr. járásbi óság 1943. évi 
Pk (Í16489 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehaj-
tás folytán  végrehajtást szenvedőtől 1944 évi jannár hó 
25-én lefoglalt  30 000 P. — lillérre becsült ingóságokra 
a cslkszerecla' kir járásbíróság Pk 3742/1943. sz. végzé-
sével az árverés elrendeltet, .-éu, annak az 1908. éri XLI. 
t -o. 20 g-a a)«pján a következő megnevezett: Dr. Balogh 
Lajos Ügyvéd által képviselt Keller Dezső javára 2344 P. 
— f.  s járulékai, továbbá a foglalási  jkönyvből kl nem 
tUnő máa foglaltatok  javára ls az árverés megtartását 
elrendelem, de • sak arra az esetre, ha kielégítési Jogak 
ma la fennáll  és ha ellenUk halasztó hatálya ígérykere-
set folyamatban  nlnos, — végrehajtást szenvedi lakásán, 
üzletében: Qylmesközéplok községben leendő megtar-
tására hatá'időtll 1044. évi márolua hó 10. napjának 
délelőtti 11 órája tllzetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt 
ingók n. m ; ! vagon bukk deszka, 1 vagon széldeszka, 
4 vagon fUrész&rn,  100 m' fenyőgömbfa  s egyéb Ingósá-
gokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a beosár '/a-ad 
részéért, készpénztizetés mellett el fogom  adni még akkor 
Is, ba a heiel-'D'ó fél  a helyszínen nem jelrnne.meg, ha 
osak ellenkező kivánságot iráabaa nem nyilvánít. 

Csíkszereda, 1944 évi febrnár  bó 11-én. 
Mlhálka Jöaaaf 

klr. blr. végrehajtó. 

Fehér zománcozott főzökályha szobamelegitö kályha 
sütőládával ós vízme-
legítő tartállyal, főző-
lap 880X480 mm., rá-
mával 990X670 mm., 
súlya kb. 140 klgr. 

chamotirozva. 
Ara chamoltirozás és 

csomagolás nélkül 

720.07 P. 
Fogyasztóknak 5°/o 
engedmény. Viszont-
eladóknak megfelelő 

engedmény. 
C h a m o l t i r o z á s 
drb.-ként 20 — P. 

K O 

szélessége 31.5 cm., 
magassága 86 cm., 
fütőteljesitmény  85 m1, 

pulya kb. 70 kg. 
Ara chamottirozva, 
de c s o m a g o l á s 

nélkül 

466.48 P. 
Fogyasztóknak 

5°/o engedmény. 

Viszonteladóknak 
megfelelő 

engedmény. 
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Nyomalett ösv. Vákár Lajosaé könyvnyomdájában, Csíkszereda. 




