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Megjelonlk minden vasárnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklut 1 Pangó. 
Kiiixatokat nem adónk vissza. 

Hirdetési dijakat a legoloeóbban számítják. 
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apafi  Mlhály-ntoa 15. az. 

Felelős szerkosztő : 
vitéz Résaegh Qyőző 

Az országvezetés irányelvei. 
Aa országvezdtéaben beállott változás 

nyomán mult héten mutatkozott be aSatojai 
Döme miniazterelnök vezetésével megala-
kult uj magyar kormány a törvényhozás 
házaiban. Alábbiakban réaaleteket közlünk 
a miniazterelnök képviselőházi beszédéből. 
Ba a beszéd az orazágvezetéa irányelveit 
rögaiti. Tndnia éa ismernie kell eat minden 
magyar embernek. 

A miniazterelnök világosan kijelentette, 
hogy a kormányzati tevékenység sz országra 
a közvéleményre, a magyar népre, illetve 
az akaratát kifejezésre  juttató orazággytt 
léare támaszkodik. 

A kormány főgondja  a honvédség. Elaő 
helyen emliti a miniazterelnök beszéde nem-
zetünk véderejét, amely teat a testünkből 
vér a vérünkből és lélek a lelkünkből. 
Nemzeti jövőnk, állami függetlenségünk  és 
népi fenomaradáaunk  hatalmas biztositéka, 
amelynek ütőképességén, haroi szellemén 
éa áldozatoBaágán az orazág jelene éa a 
magyarság jövője nyugBeik. Bz a honvéd-
ség már évek óta harool a bolsevizmus 
haroi gépezetével a kulturemberiség leg 
nagyobb ellenségével. A kormány minden 
törekvésének, munkájának és elhatározá-
sának középpontjában ez a honvédaég áll 
— mondja beszédeben a miniszterelnök... 

A magyar kormány külpolitikai veze-
tése minden kétBéget kizáróan a hármas-
hatalmi és as antikom.ntern egyezményhez 
elsősorban a Nagy- Németbirodalomhoz való 
viazonyunk elmélyítésén áll. Ea a tiszta 
bensőséges magyar—német viszony nem a 
politikai latolgatások és a diplomáciai sakk-
húzások légkörében született meg, hanem 
a történelem, a földrajzi  helyzet, a termé-
szet és a lélek ezernyi adottsága által ki 
fejlesztett  aorsközösaégben. — A trianoni 
béklyóból való kiszabadulásunkat la első-
sorban Hitler Adolfnak  köszönhetjük és a 
nagy német nép barátságának. Hitler baráti 
keze Bogitette Magyarországot a rajta el-
követett igazaágtalanaágok revíziójához. 
Nélküle még ma ÍB a trianoni börtönben 
Binylődnénk. 

A háborúban való részvételünkkel kap 
esolatoaan a beszéd hangoztatja: tisztában 
vagyunk vele, hogy amikor a magyar nem-
aet Burópának a reá kényaaeritett védelmi 
harcában részt vállal, a Kárpátok gerincén 
nemcsak a saját létét védi, hanem a Kárpá-
tok medencéjében éa annak peremén élő 
többi nemzetét is. Ezért a magyar komány 
minden igyekezete oda fog  irányulni, hogy 
minden szomszédunkhoz való viszonyunkat 
az őszinte együttműködés szelleme hassa 
át. A határainkon kivül élő magyar testvé-
reink sorsát különleges gonddal fogja  a 
kormány figyelemmel  kisérni, jelentette ki 
a kormányfő  általános helyeslés közben. 

A belső kérdéseinkről szólva hangoz-
tatta a miniszterelnök, hogy nem beszélni, 

hanem cselekedni fog  a kormányzat, amely-
nek utja a népi éa Bzociáüs Magyarország 
megteremtésére irányuló elszánt akarat a 
semmi tétovázáat nem ismerő egyenes és 
tiszta kereaatény erkölcs alapján megakar-
juk valóaitani a jobboldali éB fajvédő  poli-
tika minden elvi és gyakorlati célját a 
zsidókérdés gyökeres megoldásától kezdve 
a gazdasági, társadalmi, szociális, népne-
velési és jogszolgáltatási reformokig. 

Az előttünk álló feladat  kettős: helyt-
állás a honvédelemben, maximális teljeait-
mény a termelésben. Minden erőnkkel a 
háború megnyerésének szolgálatában állunk 
A háborút meg kell nyernünk és meg is 
fogjuk  nyerni, jelentette ki meggyőződés-
sel a miniszterelnök. 

A kormány hangoztatja, hogy a tűz-
vonalban és belső fronton  küzdő magyar 
nemzet számára egyformán  katonai fegye-
lemre van szükBég minkét helyen. A kor-
mány a legenergikusabban elfojt  minden 
olyan igyekezetet, amely a mai válságos 
időkben visszavonást, széthúzást, megha-
sonlást, belső haroot és ennélfogva  erőt-
lenségéi keltene a magyar társadalomban. 

Vegyen a nemzet hitben, kötelesség-
teljesítésben példát a legelső magyar em-
bertől az ország Főméltóságu Kormányzó-
jától, aki mindig a magyar férfi,  a magyar 
katona ŐBÍ erényeinek megtestesítője. Kö-
vessük ót a cselekvés, a küzdelem és a 
bizakodás utján. 

Gondolatokat vázoltunk a magyar 
miniszterelnöknek a nemzethez intézett 
beazédéból. Nehéz idők ezek, amelyek min-
den magyar ember azámára meghatározzák 
a kötelességet. A miniszterelnök megku-
tatta az útját minden becsületes szándékú 
magyar embernek. Aki erről az útról letér 
az a nemzet ellensége. Ma nem lehet tűrni 
politizáló magyarokat. Csak engedelmes-
kedő, t. gyelmezett, egyakaraton levő ma-
gyarok biatosithatják az ország jövőjét. 

Bocsánatot kérünk. 
Bejelentette a kilépését. 

A népünknek úgynevezett országos 
politikát intéző kiváltságairól meg van a 
külön véleményünk. Nem egyszer elmond-
tuk, hogy valahogy lejárt az ideje annak a 
gondtalan világnak, amikor a mülégyké 
szító testvérünktől kezdve le és fel  min-
denki a maga Bzájaize szerint apostolkod-
hatott a nagy sorskérdések körül. Végered 
ményben a küzdelem élet-halálra megy. Az 
irányítás felelőssége  csak azokra tartozik, 
akik helyzetüknél fogva  nagy területeket 
látnak be. Brre a napi bajaival elfoglalt 
polgár ninoB berendezkedve. Nincsen be-
szervezve Biámára a tájékozódás hatalmas 
eaáprendBzere. Az Isten szerelmére, nem 
láthatja még egy-egy oaiki politikai zseni 
sem azt, hogy a pillanatok alatt váltakozó 
szédületes iramlásokban mi • tenni való. 

Brre osak az ország vezetőknek van meg a 
lehetősége. Azoknak, akiknek kezében 
összeszaladnak a szálak és minden percben 
módjuk van felmérni  a helyzetet. Ezért hat 
a nagyképűség erejével, amikor ilyeji idők-
ben emberek innen kilépnek caak azért, 
hogy oda belépjenek. Azután holnap onnan 
lépnek ki, hogy ide belépjenek és igy to-
vább... Szóval játszanak. Pedig igazán nem 
játéknak való idők ezek. Mert valahogy 
ugy van, hogy a fegyelem  róvására megy 
ma minden önelhatarozáanak a tiszteletben 
tartása. Bnnek lejárt aa ideje. Sorsdöntő 
események előtt állunk, amikor a cselek-
véstől égő éB nagy lendületekre viszketeg 
emberek számára is OBak egyetlen belépési 
helyet ismerünk el és ez: a honvédség. A 
sok oktalankodáa és üreB beszéd helyett 
ki a gátra. Ez ma időszerű és nem a locso-

IB. Az irányítást elvégzi helyettünk az 
ország kormánya. Mi idelent ne játszunk 
ki éB belépésdit, hanem honvéd szívvel 
fegyelmezzük  magunkat arra a kötelességre 
amit elvár tőlünk a nemzet jövője. Ez a 
kötelesség: a magyar honvéd áldozata a 
hazájáért. Szeretnénk minél több önkéntes 
belépéat és vállalkozást látni ebben az 
iráayban... 

Valamit az OTI-ról. 
Mondjuk meg ugy ahogy van, nem sok 

jót beszélnek a munkáabiatoBitásunknak 
erről az intézményéről. Nincsen szó helyi 
panaszról. A oaiki kirendeltség derék tiszt-
viselő kara ellen senkinek panasza nem 
lehet. ÁltalánoB természetű bajairól olva-
aunk aa OTI-nak egyik fővárosi  lapban. 
Néhány adat: a 3500 OTI orvos naponta 
körülbelül 150.000 beteget lát el, egy be-
tegre 2 és fél  perc jut. Egy orvos átlag 
315 Pengőt kap, egy betegért 29 fillért. 
Vidéken van 220 Pengős Oti orvosi fize-
tés. A legtragikusabb az egészben az, hogy 
az Oti évenkint 363 millió Pengőt vesz be 
éa ebből a saját céljára, amiért alakult, 
jövedelmének 20 százalékát fordítja.  Hová 
lesz ennek a szédületes jövedelemnek a 
többi 80°/o-a. Nem tudjuk. Mindenesetre a 
panaszok forrása  éppen ennél a 80°/«-nál 
keresendő, amely nem jut el a munkásság-
hoz. Azt mindenki jól látja, hogy az Oti 
dúsgazdag. Palotat palota után emel, vásá-
rol. Ha a szükség ugy kivánja nagy köl-
csönöket ad városoknak, közületeknek. 
Bgy pár millió Pengőért nem megy a szom-
szédba. — Ezideig nem igen lehetett olvasni 
as Otinak erről a sok panaszra alkalmat 
adó gazdálkodásáról. Jó jelnek tűnhet, hogy 
az uj magyftr  élet lendülete nem hagyja ki 
számításaiból a munkásságnak ezt a jóléti 
Intézményét sem, amelynek bizony a mun-
kásság jólétére fordítandó  igyekeaete sok 
kivánni valót hagy maga után. 

— Gazdák  figyelmébe!  VáJíságmente» 
bérfüréBteléehez  Engedély  nyomtatvány  Vá-
kérbél  kapható. 
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Gondolatok iskolaszövetkezeteink 
évzárójára. 
Ferenci Jöttei. 

A nemzet vágya, hogy minél műveltebb 
legyen. A műveltség adja a nemzetnek a nyugodt, 
kiegyensúlyozott életet. Műveltségről azonban azó 
aem lehet gazdagság nélkül. Kinél gazdagabb egy 
nemzet annál műveltebb lehet  éa minél műveltebb 
annál gazdagabb lehet.  A kulturális élet éB gaa-
daaági munka együtt jár. 

A nemaet kulturális élete szabja meg gazda-
sági életét, a termelést. Van olyan állam, nem 
zet, amelynek kulturája csak az ént Bzolgálja. 
Másról szó Bem lehet, CBak az énről, magamról. 
Az ilyen államban a gazdasági élet szabad. Ki-ki 
annyit gyűjt magának, amennyit tud. Aki birja, 
marja. Aki nem birja, az caak megmart, megha-
rapott lehet. Az önzés, az én uralkodik családi, 
nemzeti éa állami érdekek felett.  Ezt gazdasági 
szabadelvÜBégnek nevezzük. 

Van az éremnek egy másik oldala la. Itt 
az állam, a nímzet műveltsége a társadalmat, az 
öBszeB nemzettagokat szolgáljB. Ennek a kultúrá-
nak értékei között nincsenek válaszfalakat  felál-
lító elvek. Csak egy érték szabja meg a nemzet-
tagok működését: ugy dolgozzunk mindnyájan 
önmagunkért,  hogy ugyanakkor  mindnyájan 
egymásért  it dolgozzunk.  Ez az elv szabja meg 
a gazdasági élet Irányát ia. Az ember értékét a 
közért végzett munka határozza meg. 

Az előző kultura és gazdasági élet BZ el-
Bzigetelt erőt, a „ki-ki magának' elvet képviseli. 
A második a társadalomért, a nemzetért, dolgo-
zik. Nem lehet kétséges, hogy nekünk magyarok-
nak melyiket kell választanunk. 

Az önzéa, a kiváltságosak kulturája caak 
kevés ember fényűzését  tudta kielégiteni. A nagy 
tömeg, a milliók kenyere a csontrágás, lakása : 
sárvÍBkó vagy barlang. 

Krisztus Urunk volt az első aki a második, 
az igazi kultúráért harcolt, ö az önzetlenség első 
megtestesítője. Ó a milliós néptömegek emberhez 
méltó életének előharcosa és áldozata, ö a szo-
ciális gondolkodás első keresztrefeszitetje.  0 
hirdette éB mutatta meg elóször, hogyan kell min-
den nép fiának  nemzetéért élnie. O az első, igazi 
hazafi,  ki nemzetéért alrt, aggódott, önzetlenül 
dolgozott, mikor máBok csak a Baját boldogulásu-
kat keresték. Tanításának, példájának hatása ha-
mar elteijedt. Nemzeteket boldogító ereje meg-
buktatta az önzés és gőg királyait, uralkodóit. 

Azonban voltak és vannak emberek, akik 
caak ugy boldogok, ha a milliókat sártengerben 
látják kínlódni, ók dőzsölhetnek, udvarhölgyeket 
tarthatnak, éB a többlek. a hozzájuk nem méltók 
rabszolgasorsban dolgozzanak értök, kedvtelései-1 
kért. Ezek az emberek Isten nevében, az Isten1, 
nevének legaljasabb módon való beplszkolásával,! 
a vallásosság palástjának farizeus  módon való 
viselésével ismét modern helótákká, páriákká sül-
lyesztették aa emberek millióit. 

Bizonyítékunk erre vonatkozólag Bok van. 
Igy a régiek irodalmában sokáig egyébről sem 
beszéltek, mint királyok, hercegfiak  viselt dol-
gairól. A történelem ÍB csak uralkodókkal, had-
vezérekkel foglalkozott.  Hogy milyen szerepűk 
van a millióknak, a kia embereknek, Bzzal caak 
legújabban kezdenek törődni. Csak  azóta kez-
denek  velük  törődni,  amióta ezek a kit  em-
berei Itten,  az erkölot  nevében helyet kértek 
a Nap  alatt.  Csak azóta veszik észre, bogy ezek-
nek az apró, aemml embereknek is van hatalmuk, 
amióta az embermilllók az önzést, az udvari fényű-
zést nem Bzolgálják. Csak azóta tudnak ezekről 
a barlanglakókról, amióta a hatalmasok megérez-
ték a szegények szervezkedésének bordaropogtató 
erejét 

Szervezkedtek a tömegek, szövetkezetekbe 
tömörültek. Milliók BzegényBége, összetartása ha-
talmas erőt képviselt a kizsarolókkal szemben. 
Aki majd  egytzer  a szociális, önzetlen munka 
diadalának  történetét  megirja, el kell  ismerje, 
Oogr nem annyira a gazdagok  jótékonysága, 
hanem a legkisebbek,  a névtelenek  önfelál-
dozása,  tömörülése,  szövetkezése  és hűsége 
emelték  ki  a munkás népet a nyomor és tu-
datlanság  fertőiből.  *-• 

Ilyen és hasonló igazságokra gondolok, ami-
kor a 3íövetkezeti Értesítőben az Erdélyrészi 
Iskolaszövetkezetek összesített zárószámadását 
nézegetem. Mi  köze az iskolaszövetkezeteknek 
ezekhez  az igazságokhoz  ? Csak annyi, hogy 
Erdélyben, középiskoláinkban, népiskoláinkban 
működő szövetkezetek névtelen, ismeretlen tagjai, 
a magyar összetartás, önzetlenség előharcosa!. 

Csak annyi, hogy amikor mindenki Birt a zsaro-
lás, az idegei tőke fosztogató  munkája miatt, ők, 
a névtelenek az ifjúságot  Baját erőink összefogá-
sára nevelték. Csak  annyi, hogy a mai szo-
oiális gondolkodás  ét összefogás  korszakában, 
itt,  az iskolákban  a magyar kőzerkőlot  ét 
közvagyon  megmentóté  megindult.  Csak annyi, 
hogy a magyarságot, az IfjuBágot  a gazdasági 
fejlődés  eszközeinek megismeréséhez ezek az is-
kolaszövetkezetek közelebb viszik. Csak annyi, 
hogy nemcsak iskolaszövetkezeteink lelkes mun-
kásai gyakorolják aB igazBágot: összetartásban 
az erő,  hanem ez legyen iskolákban is a jelszó, 
ahol eddig még az iskolaszövetkezet nem alakult 
meg. Csak annyi, hogy örülök, mert végre a kul-
tura mellett a helyes gazdaságodás szelleme is 
bevonnlt az Iskolába. A kettő egyik a másikat 
kiegészíti. CBak igy nevelhetünk egészséges vi-
lágszemléletü magyar hazafiakat. 

Különösképpen pedig azért örülök az iskola-
szövetkezetek munkájának, mert elsősorban nem-
ze'em, népem millióinak érdekvédelmét látom 
benne. Az iakola sohasem a felsőbb  tízezrek vé-
delmét kell szolgálja, hanem a tömeget, a népet, 
a nemzetet. A gazdasági lerongyolódáBt nem le-
het szeretettel, ékes Bzavakkal befödni.  Azon se-
gíteni kell. Aki Begit a nemzet gazdasági állapo-
tának javulásán, az segíti a Krisztus erkölcsének 
uralomrajutását, az segíti az erős, független,  ön-
tudatos népet. Aki  a nepet segiti,  mindent  segit. 
A haza, a nemzet élete:  a nép erősségétől 
függ.  A nép erősségét  pedig  megteremti:  az 
összetartás,  a szövetkezés.  Azért örülök, hogy 
BZ életrenevelő iskolák a szövetkezés gondolatát 
felkarolták,  mert a helyesen, erkölcsösen vezetett, 
irányított szövetkezeteink azok a bástyafalak, 
ahonnan saját kenyerünkkel és Baját üzleteinkkel 
tesszük tönkre a kapitalistákat. Azok az erődök, 
ahonnan nem puskával  lövik  le a haza zsa-
rolóit,  beltő  ellenségeit,  hanem népünk felvilá-
gosításával, kiművelésével és összefogásával.  Azok 
az állások, honnan magyar érdek nem kerül ide-
gen érdekek támogatására; azok a bsrci fedezé-
kek, amelyek oltalma alatt megvédhetjük szabad 
Ságunkat, boldogulásunkat. 

A politikai pártok a magyarságot szétvá-
lasztják. A krisztusi Bzeretet szülte szociális egyet-
értés megtestesítői, a szövetkezetek összehozzák. 
Ennsk az összetartásnak, összefogásnak  eszméjét 
kellene megvalósítania minden magyarnak, min-
den magyar intézménynek, minden magyar kö-
zösségnek. Knnok a gondolatnak oltalma alatt 
megeoybülDe  a pártviszály,  megszületne  min-
den  magyar számára a jólét  s a jólét  követ-
keztében  az erős,  széttőrhftetlen  nemzeti ön-
tudat. 

J ó t é k o n y c é l ú 
m. k ir . Ál lami zors j egyek 

^ ^ Csiknzeredában a Dohány nagy -
A A árudában s z e r e z h e t ő k be. 

A székelyföldi legelöhiány oka. 
Itta: KOZÁN IMRE, m. kir. gaxd. felügyelő. 

Eet a olkket ax Erdélyi Gsxda 1944 május l-l axámából 
vettük át éa köxOljük kOiérdekd fontosaága  miatt. 

Ha a Székelyföld  statisztikai adatait vizsgál-
juk, látszólag arra a megállapításra juthatunk, 
hogy sok a legelő, tehát könnyű az állattenyész-
tés, illetve az állattartás. A helyzet pedig at, hogy 
valójáén a Székelyföldön  kevéB a legelő. Bizo-
nyos, hogy ez egy kicsit különösen hangzik, sőt 
azt 1B tudom, hogy sokan nem is hiszik el, pedig 
igy van, ez az igazság. Kétségtelen, hogy ha 
szembeállítjuk az állatlétszámot a statisztikai 
legelőterülettel, akkor ugy néz kl a dolog, hogy 
elég legelőnk van. Lássuk azon' an mi ls a tény-
leges helyzet? 

A Székelyfölden  általánosságban rendezetle-
nek a birtokviszonyok. Ez vonatkozik a tulajdo-
nosra, használóra és a területre ÍB. Baj van tehát 
a jogi helyzettel, baj van a területtel, de baj van 
a haBználat körül 1b. Ha gondosan megvizsgáljuk 
a községi elöljáróságoknál levő birtokiveket, vagy 
a birtokivÖBHzesitőt, meggyőződhetünk arról, hogy 
nagy területet tesz ki az olyan legelőnek p'-vpzett 
terület, amely teljesen használhatatlan, kicsi par-
cellákból áll. A birtokivek felfektetése  alkaimávul 
ueyanis a szántóterületek között és közelében lévő 
100 négyszögöltől fel  5-8—10 kat. holdig eső, 
nem művelhető darabokat, úgynevezett muzsdákat, 
cibereket, oldalas roBaz részeket, sokszor vízmo-
sásokat is, — a legelő rovatba írták be, minden 
igaz ok nélkül b Igy ezek is emelik a statisztikai 

legelőterületeket. Ezeknek tulajdonosai hol a köz-
ségek, hol a közbirtokosságok, hal pedig egyes 
tulajdonosok. Használójuk pedig igen sok eaetben 
senki. 

Látjuk tehát, hogy vannak olyan legelőnek 
nevezett területeink, amelyek a közgazdaságnak 
hasznára nincsenek — mert azokon az állat nem 
eazik és nem is termelnek rajtuk. 

Az erdei legelók az erdők között kisebb-
nagyobb csoportokat, erdei tisztásokat képeznek. 
Sok helyen a legelók alakultak át erdőkké és CBak 
kisebb részt»-n az erdők legelőkké. Nem ritka eset, 
amikor az erdő szép, sima talajon van, a szomszéd 
legelő meg köves, pedig valójában ott kellene 
erdőnek lenni. Da ha nincs má', a rosszat is 
használni kell. Ez a székely élet. 

Tekintélyes részt foglalnak  el az olyan — 
használhatatlan — területek is, amelyek kövesek, 
omladékosak és sziklásak, mégis legelőként sze-
repelnek. 

A tanfolyamokon  azt szoktam kérdezni: Mi 
a székelyföldi  legelő legnagyobb ellensége? Válasz: 
a boróka. Ugy ÍB van. M ĝ mindig nagy területe-
ket foglal  el a boróka. Tennivaló van bőven. 
Folytatni kell az elkezdett munkát. 

Vigyázni kell azonban, nem Bzabad felülete-
sen vizsgálni a dolgokat. A hozzá nem értő sokkal 
több borsikát lát, mint amennyit ki szabad vágni. 
Vannak legelők, tele borókával, amelyek kövesek, 
humusz nélküliek, oldalasok, meredekek, melye-
ken, ha borsíka nem volna, tán ültetni kellene, 
hogy a ta.ajt védje, a humusz lefutását  megaka-
dályozza, a talajt megkösse, valahogy maga alatt 
nevelgesse fel  a kicsi fenyőt. 

Masbol meg akár eok, akár kevés a borsíka, 
nekimegy az ember, hogy irtsa. Közben kitűnik, 
hogy a terület nem legelőnek, hanem erdőnek 
van nyilvántartva. Baj c^ak azért nem lesz eset-
leg a dologból, mert az erdész sem Bzereti a 
borsikát ott, ahol nem kell. 

Ezek azt is mutatjak. bogy sz erdők szo-
rosan együtt vannak a legelőkkel, elkülönítve 
nincsenek, s nem egyszer fordul  elő, hogy maga 
a tulajdonos közület vezetősége sem tudja pon-
tosan, melyik a legelő vagy az erdő, mivel a 
telekkönyvi állapot a mai helyzettel nem talál, 
vagy éppen homlokegyenest ellenkezik. 

Figyelembevevő a fentleket,  a teendők rövi-
den a következők lennének: 

Tiszta helyzetet teremteni. Ami nem legelő 
és nem lesz soha az, azt törölni a legelőit sorá-
ból. A község állatállományahoz viszonyítva, meg-
felelő  nagysngu Jegelóterületdket kell létesíteni s 
azokat sürgősen elsőosztályu legelőkké alakítani, 
vagy pedig megcsinálni, lilatve fenntartani  a le 
gelő-erdő váltógazdálkodást, megfelelő  jó rend-
szerrel. 

Ahol nem vitás a tulajdonjog és ismerjUk 
a legelőserülelet, ott tüzön-vizun keresztül dere-
kas éB nagy munkát keli végezni: bokorirtás, 
trágyázás, stb. terén, hogy a székelyföldi  legelők 
hamarosan elerhessék a svájci jelleget, hogy ezál-
tal az allattenyéaztéa a nemiet nagy közkincsévé 
válhassék. Meg kell csinálni a havasi gazdaságo-
kat, termővé kell tenni minden alkalmas területet. 
Rendet kell teremteni! 

Minden talpalatnyi főidnek  jól kell betölteni 
hivatását. Ezalatt a?t értem, hogy a legelőnek 
nem alkalmas részeket be kell erdősiteni, ha a 
szűkség, s a jó állatállomány ugy diktá'ja — ha 
fáj  a szivünk, akor ÍB — a jó talajból ki kell 
Bzakitani a szükséges területet legelőnek. 

Egy a fontos  azonban. Mindezeket Intézmé-
nyesen, megfelelő  felkészültséggel  kell végrehaj-
tani. Aki a Székelyföldnek  gazdaságilag jót akar, 
annak a birtokrendezésekkel és a jó legelők léte-
sítésével kell kezdenie a dolgot. 

Ha ezek meglesznek, akkor az állattenyész-
tés erős fundamentuma  is megteremtődik, mely 
a székelységet boldoggá teszi s az egész ország 
közgazdaságára jótékony hatással leBZ. 

O y a k o r l o í t g é p l r d n d (lehel férfi  ia), 
á l landó a lka lmazás ra fe lvétet ik , 
a m. kir. IparfeiUgyelöséghea,  Caik-
aeerpda, Mikó uloa 45. szám. 

Vaskereskedő segéd 
azonna l i b e l é p é s r e felvétet ik. 
Ajánlatokat kér Agroferra  R. T., 
Marosvásárhely. ]_B 
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A püspöki helytartó a somlvói bncsun. 
A pünkösdi bncsnn, mely az idén az ismert 

okok miatt szűkebb keretek közt zajlott le, mint más-
kor, megjelent Somlyóra zarándokoló hivő, imádkozó 
népe korében Sándor Imre püspöki helytartó is. Pünkösd 
vasarnap ö mondotta az ünnepi szentmisét, és fl  tar-
totta a szentbeszédet. Ez a beszéd - az ősi tem-
plomot zsúfolásig  megtöltő s az otthoniakat is kép-
viselő hivőseregen át, a nagy idflkhöz  mért, megra-
gadó, komoly tőpásztori szózat volt az egész kat. 
székelységhez. 

Határainkhoz közel olyan ellenséggel állónk 
harcban — mondta egyebek közt — amellyel nem 
lehet megegyezés, nem lehet béke, — amint nem le-
het béke a bün éa erény, a Pokol és az Ég, a sátán 
és az Isten között. A nyilt istentelenségben, az orosz 
bolsevizmasban a pokol felszabadult  hatalmai akarják 
kézrekeriteni a keresztény Európát. Azért ez a harc 
csakugyan élet-halál liBrc. Honvédeink ie ott mene-
telnek a modern keresztes lovagok sorában, akik vé-
dik hazánkat, s védik az egész Európát 

Az itthonmaradottak kövessék a portugál nép 
példáját. E nép életében döntfl  fordulat  állott be az 
1917-i hires fatimai  jelenések óta. Az egyszerű pász-
torleánykáknak megjelent Szüzanya arra hivta fel  a 
világot, hogy a béke érdekében buzgón ápolja az 0 
és szent Fia szivének tiszteletét. A belső viszályok-
tól, forradalmaktól  szaggatott portugál nép meghall-
gatta az égi intelmet, s vieszatért Istenéhez, vissza-
tért Máriához. S hivő lelkű nagy állaniférfia,  minisz-
terelnöke, Salazar. népe élén jár nemcsak munkában, 
hanem az imádságban is. Us ma az egész világon, 
tán Portugália az egyedüli ország, amely idáig men-
tes maradt a háború bor/.alamitől. 

Minket is int, tigyelmeztet, hiv a Somlyói Sziiz-
anya. Ha bizalommal Hozzá folyamodunk,  velünk lesz, 
meg fog  segíteni, mint megsegített letűnt évszázadok 
más viharaiban. 

Azokuak pedig, akik a nemzet élet-halál küz-
delmében koncra lesnek, egyéni érdekeik után szalad-
gálnak » ezeket fontouabbnak  tartják, mint a közös-
séget —, K akik — mig honvédeink hAsi harcban 
életüket áldozzák — itthon H szórakozásokban, kocs-
mákban élik világukat — elmondta egy angol újság-
író élményét Magyarországon, a fővárosban  az üez-
szeomláskor. 

Megtörtént a tragédia, ez ország széthullása, s 
mégis a mozi, színház, mulatók tele voltak közön-
séggel, az volt a véleménye, hogy ez a nemzet való 
ban megérett a pusztulásra. Borús gondolatai közben 
egy síró leányt pillautotl meg. 

Miért siri1 Kérdezte tolmács utján. 
Alu lépett az ellenség szülőföldemre 

hangzott a telelet. A sirú leány székely leány volt. 
Az újságíró meghatódott u ettől kezdve a cikkek 
egész sorát irta odahaza Magyarország érdekében. 

Legyen nekünk intő szimbólum és vonzó példa 
a szülőföldje  sorsán könuyező székely leányka ; a 
sírásban nem követjük őt, uincs is miért, de igen a 
haza sorsán töprengő, aggódó szent érzelemben ez 
az érzés nem fogja  tűrni a léha életet, de igenis, 
ebben a sorsdöntő ítéletidőben parancsolni fogja  a 
hazáért való hő imát, harcot és önzetlen munkát. 
Imádkozó, dolgozó, harcoló nemzet pedig nem fog  el-
veszni soha! 

Buzdította végül székely hiveit az engesztelő 
áhítatra, különösen a Rózsafüzér  buzgó imádkozására. 

A püspöki helytartó — miután meglátogatta a 
beteg Biró Ferenc felcsiki  tőesperest — Ferenoz Béni 
szentszéki tanácsos, iroda-igazgató kíséretében autón 
Udvarhelyre távozott. (—t.—s.j 

A vörös diktátor. 
Irta  : SztalofF  Alexander  Mihajloviot. 

I. fejezet 
Amelyből megtudhatjuk, ki nevezte el a tifliszi 

csizmadiamester tiát Sztalinnak, miért csapták ki a 
papi szemináriumból, milyen pénzforrásai  voltak az 
orosz kommunista pártnak. 

Ki hajlandó a párt érdekéhen aljas dolgokat ia 
elkövetni ? , , 

Ezt a kérdést Lenin tette fel  1907-ben a bol-
seviki párt egy titkos pétervári kongresszusán, ami-
kor sikerült a cári rendőrség éberségét kijátszva az 
emigrációból néhány napra hazalopódzni. 

Szögletesarcu, lógó, feketebajuszu,  ember lépett 
elő Szúrós szemében mindenre képes indulat látszott 
s szöges fcozákcsizmája  alatt megnyikkant a fold. 

— Bármire hajlandó vagyok — mondotta meg-
lontoltan. 

Lenin mosolygott. 
Nagy dolgokról van szó. Eddig nem ismer-

telek. Tettél már valamit, amivel bizalmat kelthetsz 
magad iránt ? 

A kérdezettnek dnrva röhögés buggyant ki a 
száján. 

— Igen. Kérdezősködj az elvtársak között Ko-
báról. Én vagyok. Tizennyoloéves koromban kicsaptak 
a titliszi papi szemináriumból kommunista iratok ter-
jesztése miatt. A társaim, akik velem együtt olvasták 
n te könyveidet, azt hitték, hogy ép bőrrel menekül-
nek. De én elárultam őket. Tizennyolc kispapot sze-
reztem ezzel a pártnak. 

Lenin összeráncolta szemöldökét. 
— Az árulás valóban a legaljasabb dolog. De 

lehet, hogy neked volt igazad és ha erre is képes 
voltál, lehet, hogy te leszel az a mindenre elszánt 
acélember, akire a pártnak szüksége van. 

Lenninek igaza volt. Sztálin — ami magyarul 
acélembert jelent — ma még milliók élete és száz-
milliók szenvedése árán a Szovjet korlátlan diktátora. 
Hatalma nag^ obb, mint a legfélelmetesebb  cároké volt. 

A georgiai Gori városából indult el 1879-ben 
Dsugasvili Józset élete. Apja, a csizmadiamester, rö-
videsen Georgia fővárosába,  Titliszbe költözött. Fiát 
az ottani népiskolába íratta be. A gyerek azonban 
tanulás helyett jobban kedvelte a osavargást. Vere-
kedős, erőszakos természete hamarosan közismert lett 
H az utcagyermekek között a Zozo becenevet kapta. 

A georgiai nép földrajzilag  Európa és Ázrfa 
határán áll, de lélekben és kulturában csaknem egé-
szen ázsiai. Harcos és brutális fajta,  > sok lelki tunya-
sággal és nagytokú urhatnáinsággal. Eletének jórészét 
sz utcán tölti. Van a tifliszi  utcának egy különleges 
típusa a kintú. A kintó afféle  csirkefogót  jelent, aki 
zsebmetsző és kncsmaénekes pletykahordó és Írás-
tudó az analfabéták  nagy száma között. Alvóhelye 
az utca. étele és itala az, amit apró utonállásokkal 
szerez, vagy hirhordásaiért és humoros előadásaiért 
a koesmíkban mulatozó társaságoktól kap. Kintónak 
lenni minden titliszi ufagţerek  legfőbb  álma és tö-
rekvése. Mert a kintók, mint igazi exkluzív társaság, 
zárt kasztot alkotnak és neb-zen vesznek be uj em-
bert maguk közé. Dsugasvili Zozónak sikerült. Ami-
kor 14 éves korára felcseperedett,  néhány komolyabb 
verekedés után amelyben a csizmaszárból előrán-
tott georgiai kés is szerepet kapott — betörte ma-
gát a kintók kasztjába. Ez volt a vörös diktátor pá-
lyájának első állomása. 

Az öreg csizmadia sehogysem tudott megbékülni 
lia életével. 

UrBt ;.kart belőle nevelni mindenáron. A boltját 
l'elkereaő előkelőségek körében addig talpalt, mig si-
került tiát a tifliszi  papi szemináriumba felvétetni. 

A tiu nem szívesen ment és sohasem végezte 
el ezi az iskolát. Tanulmányaiban lassan haladt s 
hamarosan összeköttetésbe került a kommunistákkal 
Propagandaíratokat olvasott és terjesztett. Három évig 
folytatta  ezt az életet, mig a vezetőség rájött és ki 
esapta a azeminái iumbúl. U pedig elárulta és magá 
valrántotta barátait. 

A szemináriumból való kicsapás utáu kezdődött 
Sztálin forradalmi  munkája. Uainis nevekeu bujkálva, 
többször elitélve és megszökve, a legváltozatosabb 
cselekmények tarkítják életét. Az első lépéseket a 
tifliszi  kommunistapártban tette meg. Ott kapta a 
Koba nevet és esek később Lenin kijelentése alapján 
kezdték Sztalinnak hívni. Már 19UJ-ben kiadták ellene 
Tifliszben  az elfogatóparancsot,  de sikerült elmene 
külnie. Batumba ment, ahol befurakodott  az olajfino' 
mitó munkásai közé és folytatta  tevékenységét, 1902' 
ben egy utcai tüntetésnél elfogták  és Szibériába de-
portálták. Egy év múlva megszökött. 

A földalatti  szervezkedés 1907-ben mér egész 
Oroszországot behálózta. A georgiai kommunistapárt 
állandó összeköttetést tartott fenn  a pétervári kő» 
ponttal és a külföldre  emigrált vezérekkel. Éjszakai 
összejöveteleket tartottak, titkos nyomdákat szervez 
tek, uj kommunistasejteket építettek ki. NagyiparO' 
soktól, földbirtokosoktól,  Íróktól kaptak pénzt a párt 
céljaira. Mikor aztán ez a torrás kevésnek bizonyult, 
Kraaain, a párt kincstárnoka arra az ötletre jutott, 
hogy a bolsevisták kössenek gazdag házasságokat éa 
a hozományt szolgáltassák be a pártkasszába. Az üz-
let megindult, de rövidesen kátyúba jutott. Egyik 
párttag megtagadta a hozomány átadását. Halálos fe-
nyegetéssel kényszeritették rá, de ugyanakkor Lenin 
utasítására beszUntették a házasságközvetitést és uj 
jövedelmezőbb módszert találtak. 

Az uj pénzszerzési módszer a rablás. Megálla-
pították, hogy a kommunista párt a magántulajdon 
kisajátításának álláspontján van s amíg hatalomra nem 
kerül, ököllel végzi el a kisajátítást. Az expropriátio 
szóból ei-nek nevezik azt a müveletet, amely utónál 
láasal, betöréssel, rablással és gyilkossággal szerzi 
meg a pénzt a párt céljaira. Kaukázus legsötétebb 
rablóbandáinak válogatott embereiből szedik össze a 
bandát, amely pontoa utasítások alapján dolgozik. A 
központi vezér és irányító Sztálin lett. 

A legnagyobb ex-et, amelytől nemcsak Oroaz-
ország visszhangzott, hanem az egész világ 1907 ju-

nius 13-án hajtották végre. Sztálin előre megkapta 
az adatokat: Pétervárról nagy állami pénzszállítmány 
megy Tiiliszbe. Elkészültek a haditervek s az érke-
zés nBpján Sztálin és alvezére Kamó együtt ültek 
egy korcsmában néhány BÖtét kinézésű banditával. 
Féltíz órakor egy nő bedugta a fejét  a kocsmaajtón 
és intett. Sztálin bólintott, fizetett  és a társaság tá-
vozott. 

Tifiisz  utcáin csöndesen hajtott egy kocsi az 
adóhivatal pénztárnokával és ellenőrével. A kocsiban 
bőrtáskába zárva a pénzszállítmány. Mögöttük másik 
kocsin felfegyverzett  titkos rendőrök ültek, mig két-
oldalt kozák lovasok biztosították a szállítmányt. 

Háromnegyed 10 órakor a fő  utcáról mellék-
utcába fordult  a kocsi, Sumbatoff  herceg palotája elé 
ér, — s az égető nyár csöndjében hirtelen különös 
suhanás hangzik: a háztetőről jólirányzott kézibombát 
dobtak. Óriási robbanás. A pénztáros éa az ellenőr 
szétroncsoltan fordultak  le a kocsiról. A sértetlen lo-
vak tovább vágtattak. Mérhetetlen pánik, lövöldözés 
és riadt menekülés. Az izgalom tetőpontjára hág, 
amikor egy mellékutcából kozák tiszt vágtat elő, 
tajtékzó lovon. A koosihoz rohan, lekapja a bőröndöt, 
majd villámgyorsan távozik. Ötven halott és súlyosan 
sebesült marad az utánakövetkező lövöldözésben a 
tifliszi  utoán. De a pénzesbőrönd 314.000 rubelt ki-
tevő tartalmával végképp eltűnt. 

A bombavető Sztálin volt, a kozáktiszt Kamó 
(Folyt, böv.) 

J U N I U S 6. 
Bz a nap a magyar királyi jótékony -
célú állami sorsjáték tügközeiebuí 
húzásának napjai Ha míg idejében 
gondoskodik arróí, hogy beaeerez^p 
államsorsjegyét (ara: egész 4 P., 
fel  2 P.), akkor Önnek is esélye 

/ehot a nveréure1 
F t f n y e r e m é n y :  5 0 . 0 0 0 P . 

Uj köntöst öltött a „Székelység." 
A megszállás legszomorúbb napjaiban született 

meg Székelyudvarhelyen Dr. Bányai János tanár, fő-
geologus jó voltából a „Székelység" cimü folyóirat. 

A napi posta egy halmaz újsággal szokott ked-
veskedni, legelőször a „ Székelységet" szerettem ál 
nézni. Miért ? Mert mindenkor az első betűtől az utol-
sóig csak székely vonatkozású dolgokról olvastam 
beune, még pedig érdekeset, változatosat, újszerűt, 
és a Székelyföldnek  legelhanyagoltabb egybeu leg-
lényegesebb részeit a természetet részesítette kiváló 
figyelemben. 

Azt gondoltam, hogy a (elszabadulás alkalmá" 
val mint élharcos u. megszállás ideje alatt, valamen-ő' 
hathatós támogatást kap. l'e ugy látszik, a .Székely" 
ség* is mint sok más annyi, megszálláu alatt kliz-
ködő intézmény, Személyzetével együtt mint divat 
kezeltetett, s az uj időkkel bizonyos csalódást kelleti 
érezniök. 

Most a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége 
igyekszik támogatást nyújtani ugyancsak Dr. Bányai 
János szerkesztésében és kiadásában. 

Kívánatos, hogy a régi irány lehetőleg válto-
zatlanul maradjon meg. Igaz, hogy ma csak a jövő 
menő napi híreket tárgyaló könnyű újságoknak van 
nagyobb olvasó tábora, de erősen hiszem, hogy rövid 
időn belül a Székelység olvasó tábora is megfog  sza-
porodni, mert ezt követeli a székely nép közművelő-
dése. A „Székelységnek" már a mult időkben is egyet-
len müveit székely házból nem szabadott volna hiá-
nyoznia, annál inkább közművelődési egyesületekből, 
gazdakörökből, községházáról stb. A .Székelység* 
minden néven nevezhető székely megmozdulást mint 
egy lexicon nyilvántartott, s ezzel modot adott, bogy 
mindenki aki a székely ügyek iránt érdeklődők, torrás 
munkákhoz, tanulmányokhoz hönnyen hozzájuthasson. 

Szőke Mihály. 

Elk51t5zés miatt 2 ebédlő kredenc, 
1 konyha kredeco, Üzleti berendezések, 
1 süly esz tős varrógép, főttelek  és sok 
más berendezési tárgy e ladó . Ugyanott 
egy 6 éves nagyon borjadzó bivaly eladó. 

Érdeklődni Pototzky trafikban  Csíkszereda. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( G a t t e r t ) 
24" tói 3 6 M g és i pa rvágány t 15-

B i r ó András , Ba la tonszen tgyörgy 
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Várományosok vitézi eskütétele. 
Komoly idők szellemének megfelelően  minden 

külaő fénytfii  mentes, de benaőségben annál gazdagabb 
ünnepség keretében történt meg májas hé 19-én, a 
megyeháza dísztermében a csiki vitézi várományosok-
nak a Vitézi Kendbe való felvétele. 

Jelen voltak: vitéz Vida Gyula ny. vezérőrnagy, 
székkapitány, vitéz áaály Ernő ny. tábornok, főispán, 
vitéz Antal Áron tanügyi főtanácsos,  széktartó, vitéz 
lliklós Gergely kir. tanfelügyelő  éa a vitézzé avatan-
dók osaládjai. Esküt tettek a igy a Vitézi Rend tag-
jai lettek a legénység köréből 13-an: Antal József, 
Bajtalan Géza, Benedek Józaef,  Elekea Józaef,  Gál 
Gynla, Karda Károly, Kiss Bálint, Kováca Simon, 
llaroafOi  Gynla, Nagy József,  Péter József,  Szabó 
Imre, Szőke Gynla; két tiszti vitéz: Albert Pál és 
itj. László Sándor. Az ifjú  vitézeket az avató tábor-
nok-azékkapitánv, vitéz Gaály Ernő főispán,  vitéz Mik-
lóa Gergely atyai meleg szavakban, fölemelő  szép 
gondolatokban buzdították a székelység vitézi erényei-
nek, az ősök hősi példájának követésére. 

Az esküt tett várományosok nevében vitéz Albert 
Pál mondott köszönetet, megígérve, hogy a két nagy 
háború magyar hőseinek és nemzetünk katona-eBzmé-
nyeinek vitézi lelkétől vezérelve, hü katonái lesznek a 
Kormányzónak a minden áldozatra kész flai  hazájuknak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetések a honvédségnél. A Kor-

mányzó ur öfő  méltósága a tartalékos azázadosi rend-
fokozat  címét adományozta a következő csikmegyei 
főhadnagyoknak:  Bence Béla, Hellwig Vilmos, Verzár 
Mór dr. Fődadnagyi cimet a következő tartalékos had-
nagyoknak : vitéz Albert Vilmos, vitéz Kosa Tamás. 

— Credo-gyfilés.  A Credó-Egyesület 1944. 
junius hó 4-én, vasárnap háromnegyed 12-kor, a szent-
mise után a Plébánia tanácstermében gyűlést tart, 
melyre a tagokat és az érdeklődőket tisztelettel meg-
hívja az elnökség. 

— Kitüntetés adományozás. Vitéz, umnea 
csikszentsimoni LakatoB Géza vezérezredesnek, a Fiibrer 
a Vaskereszt lovagkeresztjét adományozta. 

— Házasság. Nagy Gabriella és Szilárd Józael 
oki. építészmérnök 1944. pünkösd héttőjén tartották 
esküvőjüket Szatmárnémetiben. 

— Az Erdélyi Párt kizárta Vencel Antal kép-
viselőt. Az Erdélyi Párt parlamenti caoportja Teleki 
Béla elnökletével tartott legutóbbi értekezletén iiido-
másnl vette Vencel Antal országgyűlési képviselőnek 
az Erdélyi Párthói való kizárását 

— Incédl-Joksman Ödön német kitünte-
tése. A Budapesti Közlöny vaaárnapi bzáma közli, 
a Kormányzó ur megengedte Incédy Jokaman Ödön-
nek, Kolozsvár főispánjának,  hogy a Német Sasrend 
I. oaztályn érdemkeresztjét a csillaggal elfogadja  és 
viselje. 

— Vitéz Imrédl Béla mondja: Nem könnyű 
időket élünk. Ma nincBen polgárember és katona. Ma 
valamennyien, kr oivil gúnyában, ki mundérban, hon-
védéi vagynnk Magyarországnak. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy hősi néppé váljunk, ugy kell élnünk és ugy 
kell éreznünk, bogy ez a haza mindnyájunké. Álljon 
végre helyre magyar éa magyar ember között a test-
vériség érzése, az egységnek az érzése. Nekünk ma-
gyaroknak meg kell találjuk egymást. Sem politikai 
pártállás, aem foglalkozáa,  aem egyéb társadalmi réteg 
nem lehet válaszfal  köztünk.... 

— Tilos a német véderő tagjaitól bármit 
Is vásárolni. AZ erdélyi hadműveleti teriilet m. kir. 
kormánybiztosa rendeletet adott ki, amely a követ-
kezőket tartalmazza : A kormánybiztosság tudomására 
jutott, hogy a lakoaaág a német haderő tagjaitól ru-
haanyagot, írógépet, felszerelési  és egyéb tárgyakat 
váaárol. Miután a német haderő tagjai réazére a bir-
tokukban lévő tárgyak eladása engedélyezve nincs, ez 
a jelenség, mint a magyar—német együttműködés és 
különösen a magyar lakosság magatartása szempont-
jából snlyoa kifogás  alá esik. A kormánybiztos ezért 
megtiltja, hogy a lakoaaág a német haderő tagjaitól 
bármit ia vásároljon s e tilalma ellen vétők haladék-
talanul közigazgatási eljárás alá vonatnak. A kormány-
biztos ugy rendelkezett, hogy a törvényhatóság első 
tisztviselője ezt a rendeletet kihirdesse és a rendelet 
megszegők ellen közigazgatási eljárást azonnal in-
dítsa meg. 

— Befejezés  előtt a Kalot csiksomlyói 
építkezése. A bevonulás után legelső kezdeményező 
lendülettel a Kalot székelyföldi  népiskola fogott  bozzá 
művészi otthonának megépítéséhez Csikaomlyón. A 
Kóa Károly tervei azerint elinditott építkezés pénz-
hiány miatt elakadt és a gyönyörű épületnek csak 
egyik szárnya készülhetett el. Nemrégiben a kormány 
százezer pengőt adott a Kalotnak melynek segítségé-
vel moat iámét hozzá kezdtek éa a nyár folyamán  be 
is fejezik  a tervesett épületeket. 

— Halálozás. Özv. Nagy Sándorné szül. Orbán 
Anna 84 éves korában, 1944 május 31-éu meghalt 
Csíkszeredában. Gyermekei, előkelő, nagykiterjedésű 
rokonság gyászolja a régi Csíkszeredának nagyasszo-
nyát, aki közel negyven évi özvegység után fejezte 
be isteni és emberi kötelességeit mindvégig híven 
teljesítő életét. Városunk társadalmának általános 
részvéte mellett junius 2-án, a csíkszeredai róm. kst. 
templomkertben helyezték örök pihenőre. 

— A tivornyázó emberek internálása. 
Egyik magyar város jó példát mulat. Elhatározta, 
hogy azokat az embereket, akik nem viselkednek a 
mai időkhöz méltó komolysággal, internálja. Nem lehet 
azt megtűrni, hogy mialatt a harctereken és idehaza 
a háború minden magyar embertől áldozatos lemondást 
és hŐBÍ lelket kiván, azalatt akadjanak olyanok, akik 
ezt semmibe nem veszik és könnyelmű életükkel rossz 
példát mutatnak. A vendégeskedő, mulatozó időknek 
véget kell szakítani. Ezt igy kivánja tőlünk az a 
komoly élet-halál küzdelem, amelynek győzelmes végé-
től függ  a jövőnk. 

— Bujdosó Csikl Csillagok. Pünkösd va-
sárnapján és hétfőjén  székely bucsuünnepséget ren-
deztek szabadkán az odatelepitett székely telepesek. 
A Szabadkaköfnyéki  székelyek ezen alkalommal Mes-
te ţ Tibor főrendezőnek,  Budinszki Sándornak, a rádió 
vezetőjének, Kőszegi Géza színtársulatának, a júzst'f-
talvi székely énekkarnak, a szabadkai Népkör ének-
karának, két zenekarnak, több mint 600 bácskai szé-
kely szereplőnek közreműködésével előadták Németh 
Kálmán plébános szabadtéri játékát a „Bujdosó Csilla-
gok "-at. A pünkösdi bueriuiinnepet a magyar rádió is 
közvetítette. Megjelent az ünnenségen Bonczus állam-
titkár in, aki beszédet mondott. Hangoztatta a magyar 
együttérzés, álhatatosság és vértanúság szükségessé-
gét. A mai súlyos időkben — mondotta az állam-
titkár — szükségünk van a püuköudi lélek magyar-
ságára, a-/, erő, a bátorság lelkére, mert győzni csati 
ezzel lehet. 

— A tusnádi közbirtokosság telekbérlete 
az újságíróknak. Tusnádtürdőn Csiktunnád köz-
birtokossága az Országos Megver Sajtókamara részére 
nagyobb telket ndott 99 évi béiletre. Az ujuágiró 
társadalom nevében Kolumbán .fiízsel  dr l'elsfibási 
tag, csíkszeredai ügyvéd és Ferencz Gyárfis  az ujság-
iró-kainaia székelyföldi  kerületi titkára vették át BZ 
értékes telket, amelyen rövidesen éjjilkezésekiit, kez-
denek az újságírók. 

Lopások. Zrínyi Berta gzovátai és Kezdi 
Mária csikszeutgyörgyi cselédlányok lopás miatt ke-
rültek n törvényszék elé. 20(J—200 pengő pénzbiiu 
tetésre ítélték. 

Verekedés miatt három hónap, (lyőrgy 
Ágoston csikszenttamási lakott jogerősen három hó-
napi logházrn ité'ték mert km-esmai szorakozás tűz-
ben Blága Jáuos nev'ú barátjni súlyosan bántalmazta. 

— Halálozások. Botár Vend-Iné Rziil. Szabó 
Anna 7U éves korában május hú 26 én meghalt 
Csíkszeredában. 

— Kovács Lajos birtoko.-t, községi birri és Itíiz 
birtokossági elnök 60 éven korábriu május lní IH-án 
meghall ('sikvai-sárcsibau. 

Juhász Elek birtokos 74 éves korában ju-
nius hó 1-én meghalt Csikcsicsóban. 

— Oyujtólap megsebesített egy gyergyól 
gyermeket. Csíki Antal 15 éves gyergyósalatnási 
gyermek az országúton gynfás  doboz nagyságú fémle-
mezt talált. A csillogó tárgyat felemelte  s az a kezé-
ben azonnal felrobbant.  A gyermeknek 3 ujja lesza-
kadt és a kézfeje  súlyosan megsérült. A csendőrségi 
nyomozás nem tudott biztos adatokat szerezni, mert 
a gyermek kezébe került robbanó tárgy teljesen meg-
semisült. Igy az a feltevés,  hogy gyujtólap került a 
gyermek kezébe. Nem lehet elég komolyan figyelmez-
tetni- a lakosságot, vigyázzon és oktassa állandóan a 
gyermekebet, hogy a földről  ne emeljenek fel  semmi-
téle gyanús tárgyat. Ma az ellenséges repülők az or-
Bzág minden részében hullatnak le különféle  haszná-
lati tárgyakat, amelyek robbanó szerrel vannak töltve 
és biztos halált jelentenek azokra, akik alioz bozzá 
nyúlnak. 

— Csíkban a földek  mind be vannak vetve. 
A csikmegyei gazdasági felügyelőség  befejezte  tavaszi 
szemléjét. A gazdasági felügyelők  jelentése szerint a 
vármegye területén bevetetlen lold nincsen és soha 
jobbau nem volt megművelve a csiki határ, mint ezek-
ben a nehéz időkben. 

— Köszönetnyilvánítás. Ez ul'Jti mondnnk 
köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen  feleségem, 
illetve édesanyám Botár Vendnlné sziil. S/aló A nun 
temetésén résztvettek, koporsójára virágot helyeztek, 
vagy bármely módon részvétüket fejezték  ki. 

A gyászoló család. 
Elveszett  Madéf  alván a vonatról  epy kis 

bőrőnd üzleti könyvekkel. Becsületet  meg-
találó  800 Pengő  ellenében adja  le Csík-
szeredában,  Hargita  utoa 47, vagy Maros-
vásárhelyen Kemény  Zsigmond  utca 25. sz. 

F a j t i s z t a b o r j a k é s t e h e n e k e l a d ó k 
Z s ö g ö d b e n , N a g y I m r é n é l . 1 - 3 

R$p*:nag tu kormány cukor, azarvaa-
kerep, angolp?rje, réti komocain, tarló-
répamag, marhakáposzta, murokrépa, 
baltacia meg vak tu éa dughagymát, 

valamint ailótöüőc, 
gép- és kézihajíásoa szecskavágót az 
AGROFERRA R. T. raktárról szállít. 
Gazdaköröknek tetszéeszennti dughagymát 
kiadunk azzal, hogy »z ősz folyamán  a ter-

melt hagyma 30°/o-át beszolgáltassák. 
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Faeladási hirdetmény. 
A csikpállalvi erdőb. t. eladja irodahelyiségében 

1944. évi junius hó 10-én délután 15 órakor 
kezdődő zári írásbeli versenytárgyalás ulján a csobá-
uyosi völgyben a 11. h. r. „Borda" nevü erdőrészben 
é.s Kósleleken a PirieBtetön lévő összesen 79.H kat. 
holdat kitevő 1943—44. és 1944—45. évi és kény-
Hzertermeléei vágtoréo 0.7 záródású erdőben levő fenyő 
és biikkta anyagát a ulábbi teltételek mellett: 

V'ívfl  küleies ezeu vágterekből az 1943—44. és 
1944—45. években beszolgáltatandó 1200 m" bányafát, 
700 m° cellulózé tát és 332 ui" vezetékoszlopot kiter-
melni és a kijelölt vasúti rakodóra szállítani záros 
batáridőn beüil. 

Tovább» Wiieles 20OH m1 büki, tűzifát  Csíkszereda 
város közellátás» céljából, Csíkszeredára beszállítani. 

A 45500—l:t. K. M. i-cnilelet értelmében zárt 
iiuritékban árelemzés éu nyilatkozat melléklendő az 
Knlőbiriokossághoz intézett árajánlaton kivill. 

Háuntpéuz HOOO P^ngfi. 
Kihasználási időtartam a szerződén júvábagyásá 

tói számit.itt eí:v év. 
Az árverési és szerződési feltételek  az Erdíbir 

tokűsság nlulirott képviselőinél, továbbá a csíkszeredai 
ni. kir. Er<ltfteliigyéltiség>iél  rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési feltételektől 
eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vételnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Eladó az ajánlat elíogadása, vagy visszautasítása 
tekintetében szabadon határoz. 

írásbeli zárt ajánlatok az árverés megkezdése 
előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. 
A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiíran-
dó k s az ajánlatban kifejezendő  az, bogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát aláveti. 

Csikpálfalvn,  1944. évi május hó 31-én. 
Ferencz Imre, 

erdőhirt. elnök. 

Székelyföldi  Közigazgat, és Uazd. Parancsnokság 
191. szám. Kt. 1944. 

Hirdetmény. 
Az összes állami, varmegyei és községi ható-

ságok veze öi és alárendeltjei tudomására hozom, 
hogy mindennemű és a m. kir. honvédség, avagy 
a német hadser-g alakulatai részéről felmerülő 
kívánság PB kérelem a az ezekkel kapcsolatos 
érintkezé» csakis a területileg illetékes Közigaz-
gatási és Uazdasági Parancsnokságokon keresztül 
teljesíthető, tehát minden ilyen irányú kérelemmel 
a hozzáfordulókat  oda kell utasítani. 

Ilyen kérelmeket sem a polgári hatóságok, 
sem a m. kir. honvédség közvetlenül, — a Köz-
igazgatási és Gazdasági Parancsnokságok, — köz-
vetítése nélkül nem teljiRithetnek. 

Vitéz Körmendy Oaza ezredes sk , 
Székelyföldi  KOiIgacgatáal 

1 - 3 éa Gazdasági Paranosnok. 

Nyomatott wzv. Vasár Lajosa* könyvnyomdájábaa, Calkaaereda, 




