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Nagyböjti m P g f n n t n l á Q n U -  ! a Y^MATO - s z e .LEM. 
Húsvétra negyven nap'g készül e ő a kat. 

:>e3zten>8ég. E csitul a zaj, megszűnik a zene, 
fOi  mulatság, bá1, nincs ünnepélyes lakodalom, 

ot idónek jelenti ki est a negyven napot 
Kgyház, hogy semmi küleőség ne vonja el 

gyeimét a belső munkától. Mirt ott komoly 
..aka folyik.  Öiirangáb» ezáil EZ ember, bei-

be néz és rendet teremt a lelkében. Szük-
eew minden évben, hogy legyen egy ilyen 
alkalom erre, mert a lélek is igényli a ja-
sf,  kiigazítást, nagy lakaritást. ügy hoss?u 

,-ez . idő alatt aok vétek por*, bün, piszok hu l 
a iei-Vre, mely az életet nehézkessé teszi. Ki 
rogy h lelkesedés olaja h av:ért nyikorog az 
ele: oiaia. 

A oagybÖj'nök hUptónusA a bűnbánat. A 
•lek elv. azi'i a rugékonyságá', érzékenységét 

igy felborul  ott a béke, ezt ke 1 he'yre 
.' a q i, M nd nki a b^ke u'án kiált. XI P.us 

ipa :ö u'olsó szavaiban ezt hangoz'atj*. A 
mégis nincs s-hoi. M nd< nki önmagában 

r^nitae meg a?.t s béke honol e-z egéai vo 
Hion, mert az emberiséget mi egyedek alkot-

óik. A beké* azért veozii az ember, n»*rt 
.: i >.k ke a h  rég'  kerékvágásból, letér lilén tör-
v é é i n e k vágányáról s vakon rr hac előre 
m dig a saját vesztébe. Iyenfeor  történik a 
Irlek karambol, erkölcú katasztrófa,  ó!ettra 
s-edia, jülieoidefekt. 

AHiiRuk heiyre a pá'yatesieí, vontassuk ra 
-i éit-t mozdony*, icdu'jon el a rendes u^on, 
o -izo-n^for  rau'asson vigv*za:ot a ragy kánya 

inal , h^gy a gyors lendület uira íe no so 
ja a s npárról. 

Az ember vétkezik, de ktsebb belátja a 
- i já r a tanul a maga kárán és máskor job-

Ugyel magara. A bünbeesetíet a bűnbánat 
-ie húzza fe1.  a mélyből. Ha a bűnös tud 
Kodni. mentve van, ha nem, elvesz egészen, 
íjnbánat visszaadja az elveszített lelki békét, 
lünös eltér Istpntől, « bünbáRÓ visszatér 

á. Nincs békéje az istenteleneknek, u*y-
az Ur; ép azért békéje van az iatenfé-

. , a megérteknek, a bűnbánóknak. 
A mai világ vajúdik. Emberei bűnben gyöt-

, bét étienségban, háborúban vergődnek. 
-u?nak egymással, mert háborúdnak Isten 

• is, Síüntesfük  be a (UzeléBt az Eg elien 
^szűnik a harc a földön.  Keresse a mai 
•;aég a békét olt, ahol megtalá ha'ja Lel-
hbiigolódjék büübánstrfi,  ezzel egyengeti 

igbrke útjait is 

Azért ez évben a szokásos nagybőj'.i el-
diiek tárgyává a bűnbánatot, tesszük b 

zeretnők elérni, hogy mindenki le kébe 
ibanat szelleme behstoijon s ott az álian-

i ;oa is. Fontolóra veBSZÜk a különböző 
icuokat, inditóokokat, melyek a bünbá-
bennünk felkelthetik,  hogy kinél az egyik, 
a másik, de mindegyik lelkéből azt az 
lékét szerző szellemet váltsák ki. 
Ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan 
:ek" - figyelmeztet  az Ur. Tartsunk hát 

anatot, hegy el ne veffiiünk  I 
P. Réthv Apolhniritz 

<C!r«m 

HEGEDÜÓRÁKAT 
oonzsrv&toriumi módszer 
szerint, j u t á n y o s á n ad: 

-damicza Lászlóné Sprenoz Gizi 
Caiktiereda, Honvéd-uooa 22 t t ám . 

Mi a magyarázata a japán kRton baláímegvetd üátorsáaána t 
hta: h Hiúra, 

ft  bsrlini  japán ntg* kőve's«g  tilkíra. 
A nyu*a;i időszámítás) 1932 évében törtéét, hogy 

egy Japán őrnagy » Ssnsh .) sori: i b ^cokban essmé-
letét veaztatto 6a ebb^n a* állfpott'nn  as eüensé? ke-
sébe került. A* o'őnyo.tu ó sp m Císp úoX néh'WiyoRp 
mu'vs vi-sib-d <o' á'i utyan a foísas.'ró',  »z uis t̂rek 
n ife  a-orban n^bátynap mu va ra «is arról b3lle? tiirt 
iidn u';, ho<y sz óra gy u:ya iso a a«!y 'n, ohoi id i ?-
l®ara»n foţsâgiia  beri 5, -l Vötets veg»t éirt^Be». 

Vajjen bo»y n teli í.rt nie a n>ug'*i emberset 
• z: az esatfi  ? — A tlsst s«besllltcn öh 5.. ud«t;an s -
htpo'bas ierij:* foţ»>v  ba ; . h^i-o ezt mf̂ sz^gyeniifi 
*ek ekl3t-n ?M orive-e t etóa-*k v0z"at, bi-^zentapasztc-
'a'alval. katonai ismiratel^'i, bátor«ág&va' es lelki 
erajévl h izájáDok további a és jobban szo'gáibato't 
von^, mint haíá'ávai ? — A jf.p̂ n  őr>iajy tettőre ti 
sárólag c«ak a y»mato-aae!' m, sz ő<l japán "ovrgl 
fz  • !em ! dhvja m(ig » mag, aréaatot. 

A nyu? j piai 8ai -i vidékért ennek n hősi h'c!-
I. mnnk banyom'nvai még n.si Is :ör^t en <-rőve; > lsnfc. 
4 aatt»' lovigok Bzajl-m-* a „Hiţa' ur.-" c mii lovagi 
<od x'fii  tfp  '-iikozo't, m-!v •'» jip-u b»tco^ erkS'c 
t-nH a kcvf!kc>ő  airp ivn- fpitette  f>h  ,Hi ksttő 
tereit, sz ölet és bitiéi k z'if.  kell vála^-itaniok, v=»-
»fzd  "z u'óbhH". A» őrnagy pnoeo »«coak tr'el-

c;e'«ltd"lt, Da miért kell Inkább » hiált 
jálasí'acl ? 

A (sedernjap^n katona le 'a«l léd x >, a „8 nji ? u-" 
a huctérl magatartás *•> 6 <• <al»»lyf-t  ebben a parancs 
han fog.»>Ja  ösaz«: vţ- r »lse.d el a fogsftgbs*n*-ás 

Cy-só'; ky !-a!->!cd 
b-.jo'íozái ro pz hírét hitr.shagycod". A j-pin katona 
a fogsigbajntaat  mér ónídők óta lemoshatatíao szú-
»yeon:,k tikiati és i.akább a ba'ftlt  válaszsia. 

Bárm^snvire többet biszná'hat is klilonösen a 
modern hého ub«n, ha a katona él- tbim mf-r.̂ d  és 
alább hét é -:'n fon'.oí  f̂  ad-toV íeljesit^sf'c!  scoícré:-
talj < b^EÓ'ás « jap'n hárcoa m gis mi»»* p?en gon-
d)leoíilk: H tovább ól a fogtágban,  ez «nnyt» Jelent 
8íim: ra. bogy »em harcolt a ha'álátp, bogy a T^nno-
• huzájé^al n4p4v<>! stemben n-m á'dozta f«i 
magát a végsőkig. 

„Akár a tengeren, hol a tengervíz mosta körül 
teatemet, 

Akár a szárazföldön,  hol a hegyek moha lepi 
oson'.jalmat, 

Mindenütt oaak a nagy uralkodóéit akarok harcolni, 
Magammal mit sem törődve". 

Amint ez !* ma is újból éa ojból fe'hangpé  ősi 
ka'oníié^i-a is kif"jezé-rti  ; u j « , a ji pia katona «»>• m 
számo1 ftzzvl,  bogv viwsat. r mée as óletb». N isor 
lord est mo'di» balá'os ágyán: ,Hva rz Agnek, meg-
íjt.jB Vöt̂ lass^gemei* ; a japáni rzonban nem kőts-
iességtal'Bslt fbő:  h>rcol, hsntm 'Z'rt, bojy fslé'dozaa 
»1- tét Bă r, J-pán legjobb 1 m-rfie.  «.z oro-zjépán 
h»boru karából a köv-tkező t ményől rz^ma i be 
lt{ylk j-.pin Ismerőse felkercf't«  fiava',  akinek a tö-
vfctkes'ő  n-'pofi  ^elle<t bnvonti'nia. A bwsalgnt*» 
mésret?Beu a háborúra ter 6dö>t és sz id5s j>;pin n-
e;bPBzélte, hogy négy év sl azelőtt a box ríáztdis ai-
kalmávai r-gyik fiat  már rlv-jast<>tte és most a má-o-
d k fiái  llildi a hébo'nb», matuáilao cía'édl c'me-
renek tehát nincs hordozója, mivel már nincs tiibü f  a. 
Bii i Igesziald próbá ta örer bsráiját: ,Nem min-
d-ir.kí esik el, aii 3 h rc'érre m-'gy; mi-g v -gyo'« 
gjózódvp, hogy fl)  dicsőséggel elbalmczíe t^r mejd 
b>zi»u. A japán atya azonban fejét  rázva válafzo'ta; 
,N m, fl-m  sz^rt m gy a biberuba, hogv hőst balált 
haijott, ncm p^d'g azért, hogy élve térjen baza". 

A'insV, bogy Japán eddig egyetlen búborut Bem 
resztelt e', egyes-egyedül t>z a bősi szellem « titkp. 
Etni-fe  krszöish<-lí a blroda cm, boej 1274 és 1281-ben 
a 150 000 emberrel támadó mongcloíi t 60 000 főayi 
katonasággal vlsera India verni es m'igmt n«küit e-
azr'rayti fiusztí'ásío'.  Et a pz- ilpnt vezéroite a jrpán 
cepa'ok«t g)ö(elemr? a* 1894/95 í'vi linal jspíu éa 
a* 1904/05 évi orosz-jíipán háborúban is. De épp< r. 
'gy aioi a katonák 1« egy'ői egyig el vnrjoak ra 
zánv.i, hogy mirdsnliket fblá  doazák, akik ma a Csen-

d-s Oc íén óriási bi refrén  a tengeren, a szárazföldön 
és a levegőben küzdenek. 

Ennek a szallemnpk éppen ugy semmi köiío aln 
C4en az Ideá'nélkUli fata'lzmushoz,  mint thogyn va-
iaml lelki elíompull?ág v- gy érzéketlenség nyomait 
sem lehat be.nne f?lfed"znl.  A j»párok virágBsereiete, 
me y az élőaövúny megcsoolitáaát sem engedi meg, 
nár maga elég U.o.ylték lehjtnc. Lshr-t ugyin, hogy 

n japán könnyen eldobja magától az éislet, az azon-
ban távrt'roi sem jalenti az ölet értékének megtaga-
dását. U yanaz a japán katoaa, aki iibneyii fzlwei 
mond l«s saját óletHről, eiienfaiH  tüntet e legnagyobb 
tlsztoleiben tartja. Nenicsak a japán töritneitm őskora, 
hanem például az első vüágháboru la bővelkedik bi 
Konyító példádban. A kásádéi hadstragben szolgáló 
j-pán katô A :̂ epy része a ri;ug»tl froctcn  a nemtt 
h -d ;t r gge! kSzvetlbntti ia ez *nit<e ksriiuek. Isom ura ód-
r̂>nt.-s egy alkalommai auyosttn aebesnlt nemat sa-

•-o-iára bukkant A aebesfi:t  erőtlen jeibeezedd-l adta 
.'nd ul hogy kínzó i>zom;uiagbsn tz mvtd, mire Loxura 
zó nélkül msgiíatta kulicaából. Kézben egy angol 

ta'.oni Í3 od «árkezott, a:S tiaror.yftvai  nyoiuoan a ao-
b'«Ultra akê rt rohanni. .N in lasod, hogy ez az ember 
-u'yosan sebesült ?* — vetette magát közbe Iiomura. 

mit, válasso t az angol, sebasüit vagy ntm, szá-
íju i^ra mlcdeu mogö's eilonasg nyerssog". — „H)l 
tiar d azonban u áereBi'.f-n-.i  fe  ebhraii sz^retet ?" — 
,Az; oe.hon bagyam, »m kor kihoztak a harctérré,— 
vaiasrolta ai anco'. 

Uţy:inc'>k a világháborúban Moroo*» önkéntea 
ag k -=itma nikaimévai egy t-geazen fiatal  katonával 
«erii t <zi>mbe, «11 az első ««uráéra feljajdult:  .AnyámI" 
M TIIO»?. vé)etiec3t iaicarta a r-zót ÓS tobbsaór nem 
»B fte  szúrásra fegyverét.  A fiatal  katona sebesülten 
bár, d-» magmení^illt és később vissaaterbetett natajaba. 

H>i»y a jrpan Iímicüb nagy ieltüségf  n'ík ezek a 
pVd'i c-m elkîigi îEit esatek, az tgetz japíin törtenL-
• m ií-'zaija. A í-jgyőzött >b fogságba  kerUit ellenség-

gel -aó omberi.-s bánásmódot a jupéit katona mar 
ÓH dóatő- fogva  erénynek tartotta. A mongol betórcs 
vlsazaverise aikalmavai fogaagba  keaiitt koreai kaio-
nf  k J p»nb4n olyan omberiex bánásmódban résziaültelr, 
bogy a koreai caástár indíttatva cirtz.e magat ezért 
tűién hivatalos jegyzékben köszönetet mondani, AS 
orot»-,apio hbotubao aa >-.EÓ arubn foglyok  ^oudótaBa-
n -k feladata  a második j.apén badatreg eiaó haduaa-
áyinak juioit. Abból a célból, bogy az orosz egyen-

iuiá?ai és rargjeizéiiSel m'-gisnibrkedjenek, a japâa 
katonák psraecsot kapuik, a fog  yok megtelintéBere. 
A leg^nja^g egy része azonban nem tett eleget a fel-
ázó itésoxk, mint n megindított vizsgálat kideritette, a 
kövü'kató otoskodáBbói kiindulva : Katocát nem érhít 
laţyobb í-zégyeu. mici begy fogságba  lerüi éa elvisel-
hajntlen azámira, bogy fogolyként  legyen kenyteleo sz 
f-SI  'nséggíl Sionib-lieziii; a írzamursi megérti az el'en-
séges n»rco • érzelmeit la és nem akarja esnek a meg-
eláiáBna^ alivetni 

A most folyó  nagykeletázsiai háborúban a Fülöp-
szigetpken as ameri: alas számos japán polgári sze-
mélyt U mésrároitsk; J pán történelmében liyea rém-
lattek oera fordu'tak  elő. 

A japánok hazájukért es Nagy-Azsla miodon 
n<-p 'n 'f  EZí.bsd»ás1áert h rcolnsk, olyan sok áldozatot 
követelő !• iizdí'fro'nen,  mely mioden egyes ji-pin ke-
tonét a legkeményebb követi lmenvek eie állitt, » világ-
nak azont sn mégln l;s« meg alkalma tapaezta nia, hogy 
a j^páo yamato-szei'em n'-mcsak a föitetelnélsüii  ön-
f  !á doiás cpodáWr>l, hanem az emberi-jB érzés megin-
dító fOftPlv.-'l  Is Hi^zkélkedbat, Copyright by MN. 

Védekezzünk a tuberkulózis ellen. 
17,000 Islek pusztul el évente csak hazánkban. 
A legkpgyrt-eQ'.-bb népbetegsegek egyike a tuber-

«uVzis, a gtitríkór immár elnevechb'.Ó .ruagyzr beteg-
né£"-r.ek ls. Ennek a halálo»ik a kaszája olyan rendet 
"ág é'.ről évre a msgtar nép soraibun, hogy umlkor 
a számadatok srörnyS CMz'opaibói kivicsorog ránk 
sötét szemüvegeivel a haláífsj,  meg kell borzadnunk. 

Tudja meg a magyar társadalom, bogy a nap 
minden órájában kétszer búzzák meg a giimőkórban 
elhaltaknak a lélekhsrangot. Vagyis minden fel  órára 
esik egy tuberkulózis baláiozás. Van-e a háborús 
technikának Ily tömegesen pusztító eszköze? A beteg-
ség kórokozója s Coch baci.lua. Ai siő, emberi szer-
veset legveszedelmesebb, alattomos ellensége, mlcden 
légzésnél ott lezelkedlk ránk, hegy a tiidó finom  sejt-
jelbe behatolva, mint kénynlmts melegágyban meg-
indítás romboló terjeszkedését, bágyadt, levrtte tegye 
az egész szervezetet, szeporltván a munkát vállalni 
aem tudók sotaeáfc-t  ós i-é^ül azoknak a f.'keresztek-
nek a léeiójál, amelye» LÓI a magyar föld  temetőibe 
év:n$e tfzenhé*eír  t szurunk. 

Es azt jelenti, hogy a tuberkulózis gödrébe évente 
eg5'-egy mezőváros ihkósságát kell eibantolrutk Ha 
K£y emberró lehetne leegyszerűsíteni a nemzetet, 
' állon kellpne ragedni és I*ten igazában megrázni, 
hogy ébredjen tudatéra ennek a Bzörnyü veBzedalem-
nek éa nyomban, percnyi gondolkodás nélkül kezdje 
meg vt-dekezéaét. 



a-tk oldal. 

Meri tévédéi u , hogy nincs menekvéa a tuber-
kulózis poazUtáiOl ellen. A magyar orvoiludemány 
csodekat mttvelt eaen a téren, mart a tüdőbajt teljes 
Bikerrel gyógyítják immár. Da a veaiedelem mégis 
fenn  áll, mert aa emberek tolnyomó réssé nem vesil 
Igénybe aa állam állal nyojtotl segítséget. 

Aa elmolt eealendőben életbe lépett a „»ober-
kuléaiB törvény", amely köteleaővé tasal a baj meg-
eióidséi. Ha est alenfik,  es a ssörayü betegség sem 
vessedelem többé. Fel kell világosítanánk a nemzet 
minden egyes tagjái arról, hogy mindenkinek jogában 
áll, do többet mondánk: kötelessége magát orvosilag 
megvizsgáltatni. Bal a vizsgálatot aa állam által léte-
Hiteit egészségügyi saervek teljesen ingyenesen, mln-
dun eilensaolgáltaiás nélkül vógslk. 

As elienőraé vlasgálat kiierjed a társadalom leg-
saéiesebn körére a esen elsősorban sióknak kell át-
esniós, akik as emberek tömegét ssoigálva, élelmi 
haeroKkel fogiaikoanak,  embercsoportokkal érlntkeanek, 
de fokoaoiian  kell vódelmesniink a Jövő generációját, 
a gyermekeket a fertőz  esíől. 

A „tuberkulózis törvény" asonban csak akkor 
váiik ólé valóeággá, ha as egyének élnek a törvény 
u.ui biaiosiiott jogokkal s kötelességüknek tartják, 
bogy magokat orvosilag megvizsgáltassák. 

A tuberkulózis elleni védekesés, mint régi klvá-
na.om, nem ismeretien a magyar társadalom elólt 
laieiményeink és orvosaink mar is asép sikert tódnak 
feimotaini.  Abban a nagy gyászban, amit a tnber 
luiótüus halálesetek feiideanek,  már 1b vigasstaló 
tredmsnyekkel taiáikosonk. A statisstika adatai ngyanls 
Bit igaaoijak, hogy csökkentettük ennek a nagy vesse-
djiemnuk » terjedését. De amíg aa ország népiből 
eveata 17 000 ember puittu el olyan betegségben, 
amelyet gyógyítani tódnak ós a baj megelőzésével 
kUÜBiöböitaetiiiik, nem lehet nyugodt a lelkiismeretünk. 

Februar 16. és 22-ikd aiuött rendezi a Tuher-
l uléiii eiienl Országos Szövetség a .TUBERKULÓZIS 
HETET'. Oiuijon mindenki abból, amit es a bet tani-
tani foi,  mart es aa okulás nemcsak egyénileg hasz-
nos, de kihalással iesa családok, népcsoportok, fogial-
koaaal ágait s egyben as egéss nemset jövő boldogu-
lására ls. 

Feí hát a harcra es aiailomoB magyarirló nagy 
ellenséggel uaemben. 

Lenfeldolnozd üzemet állítanak: fel Gíeroóbaii. 
A mai bsborui Időkben, amidőn a pamut beho-

stial szinte íekQidüeietlen nehézségekbe ütközik, foko-
zott súllyal ősik latba a belföldi  teX'flnövények  termesi-
tésenek fontossága.  Eaen a téren a gyergyól medencé-
ben olyan ert dményékről számolhatunk be, amelyek 
a legnagyobb bisakodáBBai töltenek el a Jövőre nézve. 

a. gyergyól ientermesatés terín assárhegyl Qaada-
ságl Srfvetkeaet  jár elől jó példával. Gyergyó mostoha 
éghajlati vlsaovyal köaöti a len as|aa ipari növény, 
amelynuk termesstése a gazdák résaáre a lehető leg-
nagyobb hassnot biztosítja, asoofelül  a különböző Ipa-
rok bekapcsolására is tág teret nynjt. A len áatattsa, 
törése, tllólása, felfonása  és hásl megszövése a föd-
művelésben nem foglalkoatatott  saékely családok nagy 
siámának tnd kenyeret adni s asonfei&l  köavetlenül 
is erőteljes lendületet ad a saékeiy háallparnak. 

A saárhegyi ssövetkeaet, mely a Szövetség aaövet-
kesetl köipoat hathatós támogatásával végil fontos 
munkáját, 1940 ben kísérletképpen 12 kat. hold harmad 
osziályu földoe  elvetett 1000 kilogram olajlen vető-
magot, As eredmény a rendkívüli kedvezőtlen időjárás 
ellenére is 25000 £g, termés volt, ami átlagban több, 
mint 2000 kg. hoidankéotl haaionnak felel  meg, es 
p d g Baep eredmény. A termelésben réBitvevő gazdák 
brusio jövedelme holdanklnt meghaladta a 880 Pengőt, 
amit t-nonos feltételek  között semmilyen más termény-
nyel stm lehet elérni, nem besaélvo arról, hogy len-
tvrmeBztea céljaira a gazda felhasználhatja  legsilányabb 
parlagjali, vagy vódetebb hegyi kassáiéit 1b, amely 
különben as adót is a lg hajtaná kl. 

Abban aa esetbea, ba a lenteimtastéBt egyelőre 
300 ho.doe folyt  itják, valamint teltéve, ho<y a lennek 
késáruvá való feidolgoaáaa  helyben megtörténhetik. 
óva'.OB tzámi'.ások mo lett is bruttó 660000 P. évi jö 
vedeiemhea jutnak a gyergyól =sékeiy gazdák, mlg s 
vetőmag és s gépek amortiaéctójónak iefisámltáea  után 
a tiBata jövedelem meghaladná evenként 690.000 Pen-
gőt. Ugyanakkor 300 hold tőid, ha aaon aabot termel-
nek, mindössze 67 000 Pengő evl tisata jövedelmet 
jelent a gazdáknak, jó állag terméB ts<ttn. 

A l e n n e k h e l y b e n va ló t e l j e s f s í d o l g o s á s á h o s 
í i aonban gépe re j t t f o n ó ü s e m r e  vo lna s a ü k s é g . A lenfo 
n o d a fe l sze re lése  o lyan h a t B l m a s b e r u h á a á s t Igénye i , 
a m i m e g h a l a d j a a s z ö v e t k e z e t e r e j é t . H a a S a é k e i y -
f í ldSn  t ö b b l e n t e r m e s a t é s i g ó c k e l e t k e z i k , a m e l y e k 
t e rmé . -* e l é r t é a a t a m e n n y i s é g e t , a m i e g y lenfonoda 
n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t é t f e d n i ,  a fonó  B s e m , s k á r m a 
• i n t ő k é v e l , a k á r á l l a m i t á m o g a t á s s a l megvaiÓBlthatő . 
Add ig Is ninca k i s í r v a , h o g y a k ö a l a m e r t s a é k e l y ta-
l á l é k o n y s á g oBsseáli l t egy fonógépfelé t ,  a m e l y e n né-
h á n y oreóv^ i t l f U e t ő e n  ind Bsáí- e s kócfonola t  fonni. 
J e l e n l e g a r r a t ö r e k s z e n e k , h o g y a m e g l é v ő h a s a i ien-
f o n ó d á k b a n  fonaaaák  m e g b é r b e n a s e lőá l l í tó i t l e n r o s l o t 
e s m i n t k é s s fona la t  d o l g o s t a s s i k fel  t o v á b b ház l -
Ipa r l l ag . 

A saárhegyi Gasdaságl Baövetkeaet egyelőre áz-
tató és tilolé üsemet állit f-tl.  Erre a célra ingatlant 
vásárolt, aa épltkeaéel muakáiatok és a siflkséges  gépek 
bessersése folyamatban  van. 

A lentermeBBtész nagy léptekkel halad előre 
Gyergvóban. Uig 1940-ben c»b 12 holdon vetettek 
lent, 1941-ban már kfisel  100 holdon törleat a saBvet 
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kesel réssére taerzAdéses lentermesstés, mlg 1942-ben 
a saövetkeeet kötelékében való lenvetís megfogja  kö-
aellteni a 800 holdat. As nj esövetkeaetl Bsem meg-
indltáaáhos a flsövetség  ilspont nyu|t hosszn.sjiratu 
hedvettnémea kölcsönt. 

Nagyszámú és' igen jó minőségű tenyész-
állatot jelentettek be a mezőgazdasági 

kiállításra. 
A mároius 21-én megnyíló országos mezőgazdasági 

kiállítás tenyéssillatcsoportjibs s bejelentési hatiridőig az 
atolii ivekhez hasonló nagy számban jelentettek be te-
nyészállatokat. Előrelátható, hogy » jóminöségü tenyészál-
latok iránt a visszacsatolt területekkel megnövekedett szük-
séglet miatt még s szokottnál is nagyobb less a kereslet 
Az előzetes szigora ós a szakszerű minőségi ellenőrzés kö-
vetkeztében osupán olyan nagyobb tenyészértékü állatokat 
hoznak tel a kiállításra, amelyekre a hscai állattenyésztés 
továbbiejlesztésében nagy szerep vár. Az ntóbbi években 
már nemcsak a tenyészetük céltudatos fejlesztésére  törekvő 
mogántenyésstők vásárolnak szívesen s budapesti kiállításon 
eladásra kerülő kiváló tenyéssállstsnysgból, hanem s köz-
tenyésztés számira is állandóan fokozódó  számban itt szer-
zik be a szükséges apaállatokat. Igy a mait esztendőben 
s köztenyésztés részére történt visirliso; már az egész 
forgalomnak  több, mint kétharmadán rúgtak. A kístenyész-
tfik  már mindjobban rájönnek arrs, hogy s budapesti kiál-
lítással kapcsolatban nyújtott különféle  vásárlási és szállí-
tási kedvezmények mellett itt viszonylsg olcsóbban Bierez-
betők be s megbízhatóan jóminöségü és tenyészértékü ál-
Istók. Így pl. a vásárolt illatok hazaszillitása ingyenesen 
történik. 

Különös jelentőség» az idei tenyészillstvásir vAloga-
tott minőségU tenyésiállatsnyags s törvényhatóságok spa-
állatbeszerzése szempontjából, mert a kiállításon nznk is 
minden különösebb fáradság  és időveszteség nélkül, a mesz-
szemenő vissrlási kedvezményük igénybevétele mellett sze-
rezhetik be szükségleteiket, mert s törvény bstósigi állat-
tenyésztési alppokról szóló, már életh-lépetf  uj törvény sze-
rint sok apaállatot kell a vármegyéknek is vásirolniok. Igy 
előreláthatólag ennek következtében is élénk > eresletre lehet 
msjil számítani. 

A bejelentésekből és B folyamstbsn  levő felülvizsgá-
latok eredmányéhOl máris örömmel állapithstó meg, hogy 
az idei kiillitásnn ismét igen ó minőségű tenyúszállat k 
Ingnak szerepelni a takermáiiyoziRÍ neházségek ellenére. 
Igy hz id-i kiállit&H ismé* lír/onynága lesz Hnnnk, hogy a 
tervszerűen folytatott  teuyésztA munka évről-évre szép és 
jn eredmények elérését tPBzi lehetővé, amire méltán büszkék 
lehelnek nemcsak e rouuka részesei, hanem az egét>z ország is. 

A visirolni kivánó gazdik is igen élénksn érdeklőd-
nek már, sUrün tudakozódnak a rendezőségnél a kiállítás 
virhstó anyagáról és árairól. 

Az Anyaország szive. 
Jézus szeretetet hirdetett életében, halilibsn, mert a 

szeretet a leghatalmasabb érzés a világon. A szeretet éltet. 
A szeretet melegít. A szeretet boldogit és megáldja azt is, 
aki adja és azt is, akire hull. A szeretet maga, a fóldi 
üdvösség. 

Mégis mily kevesen szólaltatják meg cselekedeteik-
ben, a mindent erőssé, nsggyá, élővé tevő szsretet szavát! 
A mai idők különösen hirdetik, hogy a szeretet nélkül nincs 
élethehetőség ezen a földön. 

Az Uj Magyarország jsn. 25. számában, Q magyar 
irodslom egyik büszkesége Szentmihilyiné Szabó Mária 
.Erdély kopogtat" c. Írásában, a karpataki tanítónő egy-
szerű, de szívhez szóló levelét ismerteti és segítséget kér 
s knrpataki iskolás gyermekek szimira, akik • nincstelen-
ség miatt még iskolába sem tudnak járni. Nincs kétség az 

'iránt, hogy s kurpatski gyermekek megsegítésére megfog-
nak nyílni s magyar szivek mont is. 

Es nem legenda, a gyergyócaomsíalvi történet sem, 
mely oly szép, hogy legendinak is beilli1'. Mi történt Gyer-
gyócsomatalván ? Semmi mis, mint az, hogy a Islu plébá-
nosa, a legvégső szükségben levélben fordnlt  Milotay Ist-
vánhoz, aki lspjiban egy hatalmas vezércikkben tolminsolts 
• plébinos kérését a magyar társadalomhoz. És a vezér-
cikkre megmozdult sz egész társadalom. 

Elsónek, s tőváros Polgármesterének szive szólalt 
meg. Es megmozdult hatalmas lendülettel, a Diákkaptáron 
keresztül s kicsinyek tábora is. Ki binné, hogy a Diák-
kaptár Ugy szólván máról hónapra 18000 pengó kölcsönt 
•dott össze és juttatott Gyergyócsomatslvának. 

Nézi sz ember a Diákkaptir adakozóinak névsorit s 
egyszerre tele lesz as ember szeme könnyel. Eze<< H köny-
nyön keresztül nem lit az ember mist, mint sok-sok piros, 
haza — és testvérszeretettől dobogd gyermek szivet. Azt 
hiszem, ha a Diákkaptir adakozóinak égő szivét, lelehetne 
rakni egymis mellé a földre,  nlţan hosszú szivszalsg lenne 
belőle, hogy körül érné sz a piros szívszslsg — a most 
gyűlölettől nehézzé, bateggé lett — egész tőidet. 

Egy vezércikk elindította a magyar szivek szeretetét, 
kilobbantotta a szivekből a szeretet lángját, mely szeretet 
áldássá termékenyült s annyi áldást harmatozott, hogy sok 
jntott belőle mis gyergyói fala  nincstelenjeinek is. 

Erdély I Te bübijos ékessége szentistvini magyar 
Basának I Hit megmozdíthatni-e eg vezéroikk sz ildis-
hsrmatot sz Anyaország szivéből, ha nem szeretnének Téged, 
vagy nem azerattek volns mindörökkőn a magyar szivek. 

Erdély I Elmondjuk Néked, hogy kit évtized sorvasztó, 
ólmos esztendeiben Rólad ilmodtunk, Rólad • rsbsigbsn 
sinvlődő édes Testvérről, mi magyarok a trianoni Hazában, 
mi, a gnssbakötöttek. Hs rsbtoraotok egy-egy stíoiójiról 
hallottunk, szivünket véresre marta nemcsak a mi, hanem 
a Te kinjsid binata is. Kenyerünk misét keserűvé tette, 
Erted hnlló könnyünk árja, közös, nahis sorsunk gyötrelme. 
Ereztük kilviria-jirisodat, mikor messze idegenben ssót 
omoltál igaaaágod, a magyar igUtig mellett s saivttnk előre 
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reszketett Erted, mert tudtuk, hdgy hősi megmozdulásod 
mindig több és több véráldozat fogja  öntözni as őai rögö-
ket. Tndtnnk a oeelvetésekről, melyek jöttünket hirdették, 
hogy ezen keresztül megtudhassák a rabtartók, ki ss, aki 
közületek virje a magyar Testvért De nem bírtak velünk. 
Erdély, * Te lingoló szived annil sóvirgóbban dobogott it 
a trianoni tövis határokon, mennél nsgyobbak voltak kinjsid 
s mi annál torróbb szívvel szerettünk Téged, mennil job 
ban lelkünkbe vigott a béklyó fájdalma,  sz ritiss. Sze 
retetüuket kimutattik azzal is, hogy a Csonka Hsziba -
vérző szívvel, hontalanul átjött gyermekeiddel, akkori nehéz 
koldus-kenyerünket megfeleztük.  Erdélyi Gyermekeidben Té 
gedet öleltünk elgyötört keblünkre. 

De most együtt vagyunk újra és mindörökre. Nemes 
áldozatos lelketek, szivetek érzi, hogy a volt tenyérnyi 
Haza miudsn gyermeke, kicsinyek és nagyok egysrint d« 
legfőképpen  a Magyar Házit személyesítő Magyar Állam 
Erdély életének minden ritmusában, szerető szívvel vesz 
részt 8 Őrködik a boldogító együttes munka feltételein. 

Háború van most, de sz orszigépitc'í magyar mánk» 
nem szünetel, sőt soha nem ilmodott arányokban épül, a/, 
örök magyar Jövő. Mi adja sz erőt ehez a gigászi munks 
hoz, belytillishoz ?! A székel; és magyar szivek együtt 
dobogósának bűvölete, a székely és magyar kezek munká 
jinak, együttes munkájának Áldása, a székely és mogysi 
imádkozó ajkak együttes esdeklése. 

Székely sors, magyar sors külön-külön igen nehéz, 
szinte elbírhatatlan, erre tanítottak a századok, de a sze 
retetböl kisarjadó összetartás és megértés, elbirhatóvá tesz. 
a msg sr sorsot. 

.Erdély kopogtst" írja Sz. Sz. M. és Erdély kop >g 
taliséra megnyílnak az anyaországi testvér szivek, ile luü 
juk, hogy ha az Anyaország kopogtatns Erdély kapujáu 
épp ugy megnyílnának a testvér kopogtatóéira a Kiékelj 
szivek is. 

Isten áldjs meg az együttes, örökkévaló magyar munkái 
és áldja meg sz összetartás erejével. .1. II. U. 

á Mi\m Hivatása a KarpátmeileDĈB. 
I r t a : Ceikaaentmartoni Saabó István, 

m. klr. hadlmOsiakl törzskart Bzázados, oki. gépésimérnök. 
Csikssentmártoni Szabó István századoe 

neve ismerős lapunk olvasó közönsége előtt. 
A visszatérés után Ezonnal hazajött szülőföld 
jé c és egy esztnndón keresztül a legnagyobb 
felkészültséggel  piro-u'1 pzerete'fel  fcglaUozot-
ennek a fö'dnek  gazdasági kerdéeeivrl Lapunk 
hasábjain nem egyszer nyilváuoBságra is hozta 
elgondolásait, utaeitásait mindenkor életrevaló 
meglátásait. Kezdeményezett, lelkesített és min-
deoQtt ott volt, abol a SBékely életnek jövöjét 
alapozták. Tervei nagyvonalú, i*aska épitö 
értékű lehetőségeket dobtak felssinre.  Termé 
kenyitö, munkára sarkaló egyénisége kösismen 
volt mindazok előtt, akik gazdasági kérdésekké! 
foglalkoztak. 

Szabó litván Bzázadost egy esztendei osiki 
beosztása után másfelé  szólította a katona sor?. 
Szive azonban itt maradt közöttünk. Bzt bizo 
nyitja aB a kitűnő könyve, amelyet a székely 
sorskérdésekkel kapcsolatosan megirt. A köny v 
eime: A Székelység Hivatása a Kárpátmedeu 
oében. A k ö n y v a Hargitaváralja jelképei 
székely kö*ség kiadásában jelent meg Budt 
pesten. 

A könyvnek minden sora a Székely föl 
szeretetétől izzik. Okosaággal, tudással, tisztái 
látásB&l a gyakorlati ember világos okfejtésévii 
megirt könyvet ad azoknak a kezébe, akikne'-: 
kötelesEége a magyar jövő építése. Szabó iBtvii 
rámutat arra, h'igy ebben a magyar jövőépítés 
ben a székelységnek a feiemeléae  legelsőbb 
rendű feladat.  A könyv igen értékes műnk 
különösen arra felé,  ahol a székely kérdéseke. 
ébren kell tartani. Tisztán látja a tennivalók» 
A született székely ember jártasságával mu'atj 
meg a cselekvésnek, a segítésnek és e nép fei 
emelésére irányuló munkának a sorrendjét. 

A könyv a nemzetépitésnek hasznos me> 
nyilatkozása, amelyet el kell olvasni mindeu 
kinek, aki hisz ennek a népnek nagyszerű 
szívósságában és a magyar élet felfrissitésér:-
olyan hasznos elhivatottságában. 

A nagy küzdelem. 
Amíg keleten osaknem aa egész tél a ler: 

esztelenebb orosz támadások jegyében zajiil. 
amíg a német és szövetséges haderők a u-
védekező háborúban is a legkeményebb ossp^ 
sokat mérik az ellenségre, azalatt a világ figyel:"' 
egyre inkább a Távolkeletre irányú*, ahol * 
japán nép mindenidök legcsodálatosabb hadu 
szatí eredményeit harcolja. 

A rádió hirei, a i újságok naponként japán 
nép katonai erényeitől hangosak. Valósággal 
kápráztató ag a japán fanatizmus,  amely előtt 
megállani nem lehet. Siogapur a világ legkor-
szerObb, legfélelmetesebb  erődje aeo tudott 
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ellentáliani ennek a japán lendületnek. Ai angol 
világbirodalomnak ez a bevehetetlennek hírde-
t e t védőbástyája két napig sem tudta felfogni 
a japánok győzni akarását. 

Vlmden náp tanulhat azokból a példákból, 
AEoeljet a magyarhoz olyan közel álló távol' 
i:életi rokonaink a japánok ma a világnak be-
J U r. aak. Büszkeséggel figyelhetjük  naponként 
mi yea eredményekre képes a megalkuvást nem 
ismerő hazaszeretet. Jólesik látni, hogy nap 
a J p u an ezek a japán sikerek valósággal fel-

a mi hitünköt és megerősítik a végső 
győriembe vetett biztonságunkot. Az ilyen 
nepct mint a japán, legyőzni nem lehet. Ekkora 
eiíiüiitsággal, n H n a fogalmának  akkora tiszte-
l te el mint ami a japán népben él, csak győzni 
lebet. 

Még nem tudjuk, bogy a közeli események 
aii.'r és mekkora áldozatot követelnek tőlünk. 
Mi magyarok szintén abból a keleti vérből va-

» vagyunk, amely nem szokot megijedni a 
ősi aldozattól. A magyar katonai erények nem 

. .tüak messze attól a távolkeloti harciasságtói, 
.aiöiyet a világ ma olyan nagy megbecsüiessel 
tisztel. 

De nincsen is más utunk. A nagy küzde-
. mben most már usak egy lehetőség van szá-
dunkra is. Vagy győzni, vagy pedig a legke-
gyetlenebb sorába nyomorultul elpusztulni a 
Siovjet európai uralmának Anglia által jóváha-
gyót; vérfUrdöjeben.  Mert ma mindenki elútt 

sztán áll a titok. Angol győzelem esetén, fturó-
pá: a Szovjet elötterhez caatoijak, amely mun-
káját mindjárt azzal akarta kezdeni, hogy a 
magyar cepet visszatelepíti Ázsiába. 

Ezért nem vitás, hogy a háborút végig kell 
i ainálnunk nekünk is. Éppen olyan ömudattal, 
• ppsn olyan becsüiettei, mint azok a nagy 
• nona nemzetek, amelyeknek oldalán elköie-
leziUk magunkct. 

Még hetek vannak hatra a teibői. Amiheiyt 
ái ídó megengedi ismét megindul az a n»gy 
had gepezet, ameiy a téli idő alatt leállóit a 
katonáink kímélése szempontjából. Elindul ez 
a hadigép az edd ginéi nagyobb és elszántabb 
•;rővel, hogy a földről  leüsse és örökre meg 
semmisítse a vörös veszedelmet. 

A német jspán-olasi nép éietküzdeímének 
oldalán oit tataijuk csaknem egész Európát. Az 
erők elosztása nem hasonlítható a műit világ 
háborúéhoz. Ezért a haboru mai áiiasa is jóval 
ki atásosabb módon igazaija a győzelembe vetett 
t Uüköt, amely napról napra erőteljesebben 
bontakozik elő. 

A j ö v ó k é r d é s é i . *) 
A néprajzi térképre való egyszeri ránézés megadja a 

•••-. hogy miért volt a rendklvliii kiváltságok fejében  a 
:.-?k éa szásznak nemzeti feladata  a hatá védelem a dél* 

. Kárpátok lábainál. A székelyek őst települése, a tölgyesi, 
gy.mesl, uzi, ojtozi, bodzái, tömösl és zsilvölgyl ezo-
ûgött a szászoka-k II Géza klrá ynnk általi uetelepl-

i g a tölosvári, vöröstoronyi, uzsoki borgól és r jdnal 
inogött Erdély védelmét biztosította a déliől és kelet-
ér t tó veszedelmek ellen Ez a feladat,  ha valah», agy 
fokozottabb  mérvben feladat  maradt Oaként adódik 
>gy a székelységet alaposan átgondolt és sürgőtea 

»;tott telepítési politikával Magyarország felé  megkell 
c-kkor a Moldovában. Bukovinában és a Regát Hágj-

on élő mintegy 400 000 csángó székelyre gondolnak, 
ii magyarság számára át kell menteni és Igy haza kell 
.gyanannyi és a megfogyott  magyar lakossugu vissza-

ÍUÜ lakó (Mezőség, Szilágyság, Szatmár) románnal 
uépcsere utján. 

»1 a béost döntés vértalenül megangedte nekünk, 
rdély északi és keleti része hazatérjen, egyelőre ezen 

• eudezés a'apjáu vizsgáljak meg az adottságokat, 
î bécsi döntés elhangzott I Meg kell mondanánk, hogy 

• o tiszte etüaket éa hálánkat kiérdemelt dö .tnökök nem 
nitak kl, hogy egy ezeréves országdarabot jogos ta-

... Lak vissza kell adni, mert az nem képezheti alku 
i iuem nép', közlekedési, gazdasági és katonai szem-
mellőzve, az románok mohóságának ki->légitése érde-

. n «odomai ítélete*, hoztak azon az alapon, hogy a 
" jól lakjon és a káposzta is megmaradjon. Erezzük, 

Hszabbnál jobbá tették életünket, de nom olyan jóvá, 
•••'. hűségünk és nyílegyenes bará-i politikánk folytán 
• ltük volna. Erezzük, hogy nem lehet sokáig örömére 

holnapra átnyergelt román pollt.kának ez az állapot 
i gészséges, minikét felet  kielégítő megegyezéses 
kell következzék, annál ls inkább, me-t a döntéssel 

» románok « legelégedetlenebbek és Eidély oazthatat-
goztatjak. Ugyanezen az alapon ml is mondhatják, 
. leh-t, hogy a Székelyfölddel  hazánkat ös.zekötő 

ual román kéz«n maradjon, aakor amidon «• vonal 
Torda vm-ben 60 000 - Kjskukallő vm-ben WtKX) -

•*r vin., nsgyenyedi járásb.n 30 000 és N a í y k ü k ü l l ó -
„ - - V- m-nek az a j h . tármenti részein 5ü (XXI Brassó, 

Uromszék és Csonka Kolozs vm-ben lOo UOO szeseiy 
• ,;>»- maradt idegen nralom alatt, jóval kevesebb cláh 

" - Itt nem Is gondolok Arad m kb. 130000 magya -
" » ' a trianon határok mellett felejtettek  Indokolat-

ügy .nosak fáj  a határ meghalás a N a g y vár a d - K o -
' • Közötti vonaltól délre, mert Itt a Latirt nem ősapán 

*'•'»* k. okokból kellett volna lennebb tenni a lakatlan negy-
-irs, de pl. Kalotaszeg környékének értékes és híres 

; V -, sagát ls mind egy szálig a hazatértek között szerettük 
" ió.zöntenl. A visszacsatolt területen 1910 ben 1.1 &•!<>* 

') Szemelvény . dr. vitéz Oereöffy  Oéza őrnagy, 
^«ouai írók Körének tagja „Erdély népi arca" o. kladie alatt 

*C=iy»éból 

magyar, 926 268 oláh, 60 000 német és kb. 50000 zsidó lakóa 
élt. Leszámítva >z elmenekült kb. 100000 magyart, — ami e 
területre esik, — de a természetes azaporodást tekintetbe véve 
kb. 1.3"0 000 magyar tért vssza és 750 000 magyar maradt 
rabságban. Ebből az aj határ mentén kb. 300 000 magyar él 
és siratva a döntést várja kétségbeesetten a szabadulást. Ha 
egy aj rendezés Igazságosabban húzná meg minden szempont-
tal számolva a végleges h.tárt, — még mindig szétszórtan 
román rabságban sínylődnie kellene 450 1)00 magyarnak, akinek 
jövő sorsa kétségbeejtően kétséges, nem számítva a regátl 
magyarságot. 

Hazahívásra vár az amerikai egymillió magyar. A haza-
térést várj. a jugoszláviai Báos—Bánátban élő 600 000 és a 
Szerémség 150000 magyarja Is. Hisszük, hogy ez is megtör-
ténik a baráti Jugoszláv nemzettel történő mielőbbi Igazságos 
megegyezés alapján Es akkor nem lesz merő álmodás e ha-
zában a 15 millió magyar elképzelése. Mivel pedig a népesség 
átlag 100 év ala't duplázódik m'g, igy e hazában 50 év múlva 
több mint 20 millió in» gyar fogja  benépesíteni a magyar élet-
teret. Ehhez azonban szükséges egy . lyan kormányhatósági 
vezetés, mely számol azokkal a sürgős teendőkkel, melyeket 
mielőbb és azokkel, melyeket kéSőbb tervszerűen kell meg-
valósítani. 

Elsőrendű teendő a visszatért kb. 1 000.000 lománnak 
nemzeti eredet szerint v.ló folüivzsgálása  és abba a fajtába 
való irányított besorolása, melyhez faji  eredete füzl.  Mert a 
román többség nem csupán Eszakerdélyre, de egész Erdélyre 
vonatkoztatva csak látszat. Különösön a visszatért Erdély 
román ny:lven b szélő g. kaUi lakossága magyar eredetű, 
meit e terület lakosságának 75 •/« mugyar család nevet és 
magyar aiaatl bélyegeket visel, osaládtörténelmlleg tiszta 
mrgyar 

Mivei az Eszakerdélyi román talnyomó része népíleg m»gy«''. V'gy magyar keveredés és igy vérségi eredete is 
magyar, ha az öntu.at n: m ls magytr, — saját felismerésétől 
fog  lüggenl, hogy öntedatár* ébresztve a román görög kath. 
vallást mugyar göiögkathólikus vallásra váltsa át és a magyar 
életközösséghez tirtozónak érezze mngát. 

Egész Erdély kérdése pedig nem lehet paszta nyelvi, 
vagy nemzetiségi kérdés. A llomsniában maradt több mint 
1 000 000 magyar (Dél-Erdély 750000 Kegiiti kb 400.000) klseb-
seg jogainak biztosítása és élttenek átmentése a te.nak meg-
felelő  ko.l legyen, nivel Erdély Magyarország vitathatatlan 
élettoréhez tnrtoz k gazdasági, földrajzi,  katonai és politika 
adot-.ságai lolytán, melyet természetesen zár le a Kárpátok 
karéja es E'dély magyarsága ennek az első és örök Magyar-
o szágnak nem betelepült, hs-em őslakoja, jelen település he-
lyen tz egységes magyar nemzetnek szerves része. Ezért Dél-
u-dély ké.-déso nemzetpolitikai ké.dés «ui.t népcserével, — 
mintha az egy.-zerüen kisebbségi, vagy nemzet.ségi kérdés 
lence, — nem lihet megoldani, hanem csak természetes és 
bölcs, a magyarság életszükség'etére trkintettel levő aj ha-
táiok megvonásával lehet renoeznl. 

Más megoldási a Moldvai — bukovinai csángók és a 
Regát települt mugyarjalt Illetőleg. Ezek visszatelepítésére e 
feuzet  elején mint Igen 'ontos teendőre mumttam rá. Itt a 
népcsere természetesen alkalmazható megoldási alap. 

Igen <on*o<> feladat  célkitűzéssé magasztositani az egy-
előre liasziirlIlÓH inegyrrság gondolatát. A megyaiságot a 
gáttalan biológ at fejlődés  - t.ai a kell vezetni, az erős, httal-
m^s, expanzív megyaiság feltét-'lolnek  megteremtésével trie 
előttünk áll a német példa. Tad'uk hogy am'kor a nemzeti 
szooia'izmus Németországban ha-.ali.ni a került, a német nép 
politikailag, nemzetgazdaságilag ép ugy az örvény szelen állott, 
m nt élettanilag. El eszelt önbizalma folytán  a születések 
s;áuiát oly mérvben korlá'ózták, :.mlre a világon példa nem 
volt, Az uj reudsze- a megindított gazdasági és szociális meg-
újhodásával a biológlti fellendülést  másával hozta. Hogy Né-
metországban ez egészség s megfontoltság  e tér* n mily ered-
ményeket ért el, azt igazolja az, hogy 1933-ban 971000 élve-
született gyermek vr-.lt s azetán f t.'ytoa fokozódó  számmal 
1939-ben mér 1 (i33000 ro nőtt ez a szám, a lakósságnak 20 4 
ezrelékére. A hataiom átvétele u'án 2 és egy uegved millió 
gvermekkol született több, m'tit ahogy ez az 1932/33 években 
fennálló  házesodási és S7aporodási körülmények között vár-
ható volt M ndezt a házasodási kedv céltudatos fokozása  és 
szociális olőseg'tése Idézte elő ás oly óriási sikert jelent, ami-
nek nemcsak népes.déspolltikai, hanem szorosan vett politi-
kai jelentősége ls felbecsülhetetlen.  Ez a valóságban a bizalom 
eredménye, mert aj élethlt és életakarat nélkül ezek a gye, ekek 
sohasem születtek volna meg. 

E példa nekünk is meg kell, hogy mutassa az utat és 
ezlrányban a szervezettséget. (Folyt, köv ) 

2200 székely leány — 
a budapesti szetely leány ünnepi estjsn. 

T-ibb in ni eaer leány »inn a Magyar Mavaiúdee 
Hiza előtt ál ott RZ Unn-psag aiatt, mert nem fertek 
ba az óriási tzlrházba eem. 

Az Erdélyi Kat. Nősüöreiség Budapestre kHrült 
székely leányok pgámára február  1 án, vasárnap este 
ünnepi estet rendezett. 

Az ünn^pilyi gróf  Bíthlen Qyörgyné, a Nőieö-
vit-iég elnöke nyi;otta meg: 

— Kii dött Hiziá ok Esar 8iik«!¥ leány a falu, 
ahonnan Hiányoztok, ami vienza vár. Küldött a plebá-
nopo ok, m^rt lires a terop ómban a Ti helyetek, kül-
dött. hogy meglérdeiaem, tartjátok-e még aa ősi bitet. 
Kóldóit Ve édesanyátok, bosy birt vlgylink, vajjoo a 
főtten  rokolvát, hóíehér togvállat felveszitek  o m>g 
üaneplőpeV? Tud|átok-e, boţv itt a iâ'âroib-îo tudae-
b-»n, Hgyes-iégben gA»di(iCdcotok tel1», boiív mikor 
-•hsaatériefc,  éo«n testban, lélekben, Ti i t 4000 «s-
b-»ly leány, 4000 saékely e^aiadoan építsetek a szebb 
mxgyar jörőt. 

Aa ünnepélyre feljöttek  Aa E dé'yi Kit. Nőizö 
vetsóg C-«ikr<omlyól éa Kíidivésárhilyi Siekply L-sny-
népfői«kólának  cövfndekti  ia, hogy igazi ősi geókeiy 
eneke^ke', t^nco'tkal gyönyörködtessék fóvárosbon 
dolgozó társelkat. 

Fö!di litván háromszéki népmUi/»lijsi titkár nrról 
beatéit s leányoknak, hogy a gyökértől a falutói  nem 
aaabsd elsraVadnlok, oda vlaaaa kell tórniök. A jelen-
levő muikaadóVat kérte, hogy a székely saő-tes iegyen 
•i leányodnak a legszebb rob < a főv r̂oobau  ls, ne 
cs-ráljék el azt munkaadóik városi ruhadarabjaival. 

A 'egutóbb! csiksom vól E«er Sa-ikely Laánynap 
azines filmjét  mutatta be P. Kóhler latarldta atya. A 
leányok megkönnyezték a somlyói gyönyörű felvé-
teleket. 

Az Orsiágos Idegenforgalmi  hivatal .Saékelyföld* 
cimü hangos fl'mjét  Ziabokorsaky Jenő mérnök mu-
tatta ba. Biünoi nem skaró t»pa jelezte a 2200 leáuy 
rásaéről, bogy mekkora sikert ért el a fim,  amelyik 
haaa vitte őket sittlőfalujokba,  a v&sáraapl táncba, 
sgövés-foaásba,  ctergs készítésbe-. 

Zachnrlás Flóra teBtvér a leányok Knláka moz-
galmának veistője négy heti pesti tartózkodásából 
vl»zl a leányok igeneiét baca. Látta őket Baross-téri 
vaaároap délutánjaikon, felkereste  báljslkat, gyUlekező 
bflyelknt,  aok örömhírt vtsi a a«U őknek, mert a 
leányok nagy tömege ma ls tiszta saemmel néz veze-
tője szemébe, habár a fővárosi  élet már néhányat 
leperz'elt a Siákelviöldnek Idejött virágaiból, nem 
!eh?t általánosítani, bogv a leányok roaaiak lennének. 
Kgyetlen hívó szóra 3000 nél több leány jött össae a 
a saékely legények tömege ls kapcsolódott a leányok 
ünnepségéhez. 

Sándor I-nre, Erdély egyházmegye püspöki hely-
aöfce  lárta be az iinoepélyt, lelkesítve a leányokat a 
további ösuetariáara, kérve a jelenlevő munkaadókat, 
bogy irányi-iák semes saórakoaások telé a leányokat 
s intsék őket n jóra. 

A Kiláks leánykörök z^szlóerdejében hangzott 
fel  a H.mnuia 2200 leány ajakáról, akik esen az esten 
a Magyar Milveiódés H-.fában  otthonra találtak, akik-
nek ez az "Sta m-'gerősitetta a haankötő szálat ismét 
i<gy idör i. N m keli féküuk,  hogy eivesztik gyökerü-
ket a nagy városban. 

Március 18-án este fél  8 órakor a második nagy 
KALÁKÁT rejideai az Erdélyi Kut. Nőszövetség, hogy 
a^ii ei aifealooimil  n»m jutottnk be, élveahessék a 
'joásod k — még szebb műsorral ÖBBzeáiiitolt azekeiy 
estet. 

R>sitvettek az ünnepélyen: Gróf  Zichy Rifáelné 
j M igy ir Kat. Nóegye-ül?tek Biövetsegenek elnöke, 
Az Egyesűit Női Tibor, Hirgltaváralj» jelképes szé-
fcely  iözs^g, a Kaiíiez a»óvet-iág, aa Uaitáriua Divid 
F retje Kór, A? Erdélyi Feiflik  E^yeeülete, Síákeiy 
Egyetemi es FőNt oisi H i'lgatók egyesülete, a Kereaz-
f'fjy  Btociaás a Párt kü'dötuég , Mihalovita Z i/mond 
p pi-eláíu?, as A. C. oraa. elnöüe, P. dr. Nagy Tdbü-
íém a Kaiot orsa, elnöke. Pxpp József  főispán,  a kui-
tusamlnisiter-um 5 ügyosztályának vez: tősége dr, Szalai 
Ba:t min. tanácsossal élen, Dr. L^ssió Gjaa mialfz  eri 
tsoác>on. o-ztályfőaöií,  Varesa Gibor vezirigízg^ti, 
Zca/GiZigróf  cjaládjával, Dr Broatscb Qjsánó, 
Biro D óseeghy Erzsébet szociális fjiügysiók,  Siuciaiis 
TiíStv-ire'k Tirsa ága. Dr. Biiázi András p. prelá^m, 
D'. Nigy M kiós ez A. C. főtitkára,  as Erdaiyi Fetflak 
Egyeaiiletáae^ Körösi C loma Sáodor csoportja. Gyergyó-
Cí'jm>fálva  köas-'g fővárosi  kesóasóge, stb. 

Állandó kiállítást rendez 
az Erdelyi Haziipari Szövetseg. 
A» erd 'iji háziipar é? nápipnr tnegaaer.esése, 

iranyltása os — a mai időkbe:, oly fontos  — soyag-
ellatát* üaempontjábói fordilopontot  jeient 1941 dj.c. 
16 ikíi m'tor Gróf  Bash en Lásalóné kecdeményezéSáro 
Kolozsvárott me(,slskuit az Erdélyi Háziipari Szövetség, 
s M-jgyír Háziipari Kirpoüt Erdélyi Szervezete, A kös-
gy'iljs a 8íÖ7-;!8»g eiausévé vit's dr. Keresztes-Fischer 
Fonncna., ügyveaető alalnbkkédr. gróf  Bethlen Lísííó 
nóí valasatoita meg. 

Aa alaku'ás erdéiyszerte oaatatien örömet ás meg-
•.légedást véltoU ki a magyar ház ip»rosok és a nep-
p»r movelői kör ben. A Szövetségnek az a ceija, hogy 

erdélyi hátiipa-nak vezetője, Irányítója legyen, a 
háeíip iroiok ügyeit szolgálja tanáccsal éa útbaigazítás-
sal, HÍ erdélyi háziipari termékek belföidl  fogyasatását 
mlnel szélesebb körben elősegítse, a külföldi  piacot 
réazütra megszervezae, a háziipari termeles szamara 
szUsségea nyer^Dya^okat, gyapjút, pamutot, himzőfo-
rtalat be-aer»ire es a t igok között aaok szükséglété 
seerint igaaságosan szétossza. 

A Szövetség nem régiben körlevéllel fordult  mind-
azokhoz, akik a hiei'p-r Iránt érdeklődest tanujitanak 
n o Sf&Vitâ g  tagjri sorában való belepasre saóilitosta 
fe.i  őket. A S'.övet^eg tagjai iehetne< a tenyiegea haai-
lp-.io ov , a báeiip-irt művelő kis- ós nagy üzsmes, 
vaiamiui azo* a< intézmények, népi satrveaetek, ható-
súgok, am îyek a* erdélyi házlip^rral bivatasBzerüea 
foglalkoanak,  vagy annak nagy népművelő és gatda-
sági foato'xágát  belátják és támogataeuíkal előmozdí-
tani Mváojék. 

Ai Erdályi H'taiipari Szövetség tényleges műkö-
désé! jiToír e'sejevei mir meg is kezdte. A Szivetdég 
.'Inöksége olyan munkatervet do'gozott kl a köze jövőre 
oÓBVf,  amily nagyvonalúságával Igen számottevő eiő-
hiladaat jelent ac erdelyi házi pír ea ncpipsr megsz^r-
vezeae terén. A Sióvutaég kozpomi írodahulyiaegei 
meilett állendó kiá litáBt Bzervec, ameiy ae erdaiyi 
háziipar minden aeámo'tevő terméket összegyűjti és 
igy mind aa érdeklődők, miid padig a vásáriOk saámara 
ntgy m^gkönoyltáat joient a beaaeraesek gzempontiabói. 
Ec aa állandó kiállítás Ko oaavár legmegkapobb idegen-
forgalmi  látványossága lesa. 

Eihatároata továbbá a Bzövetaég, hogy a tavaszi 
országom m'üőgacd tságl kiáliltái alkalmával küiöa keret-
ben mutatja be aa erdaiyi háziipar szivet-szemet gyö-
nyörködtető termékeit. A mezőgazdasági kiáliitáson a 
célra randelfcezésre  álló területen külön epüietet emel-
nek, amelyben az erdaiyi népipar ÉB háziipar mindan 
ágaaata felvonul, 

A Siövetgág nagy gondot fordít  arra ia, hogy 
müködégébe Erdély mindan réaaet aiervesen bevonja. 
Eat a Biempon'ot egyébként a Szövetség vezetőségé-
nek megválasztásánál is klfejeaéBre  juttatták. A veze-
tőségben ugyanis a háziiparral foglaikoaó  erdélyi vidé-
kek kivétel nélkül képviseletbe» jutottak. Noha a Szö-
vetség központja Ko ozsvárott működik, a választmányi 
és iatézőbiaottaági üléseket esetről-eBetre Erdély máa 
és máa városában tartják meg, hogy ezáltal ls kifeje-
zésre juttassák a Baövotság átfogó  jellegét. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— A helybeli róna. kat NöaaOvetaég Néma-

bálja. A komoly Időkre való, tekintettel eaévbon a hely-
beli róm. ket. Nőszövetzóg nem rended meg a aaoká-
Boa faraangi  mulatságát, hanem ehelyett Néma-bél 
keretei között kéri a magyar köaünséget, hogy rójja 
le áldoaalát aa egyesület célkltüaésel iráat. Kéljük a 
közönséget, hogy 2 Pengős saemályjegyet váltsa kl 
naponként a Vákár Deleiben felállított  pénztárnál. 

— Vándorgyűlés Ceikaientmártonon. A csik-
szerpdal m. kir. mazógordsségl szakiskola Iflnaágénsk 
öiképző—G isdaköra 1943 fabrair  16 én Calksaent 
már ionon vándorgyűlést tart a oslkcsekefalvl  és cdk 
Bsentmárionl BMGB GasdakSrrel karSltve. A helybeli 
gasdaBági szakiskola igazgatóságának ea a nagyszerű 
kezdeményezése vármegyénk gnsdaságl életére felbe-
csülhatetlen eredményt jalent. A vándorgyűlés ünnepi 
műsorának bevezetőjét Dr. Gsjáry László mezőgazda-
sági szakiskola Igaigatója mondja, Bklnek kezdaménye-
sésére rendeaték meg eat a bőséges tanulási alkalmat 
nyújtó első vándorgyűlést. 

— A a .Erdély vlasiatért' serleg sivár 
senyel. Február 8 án, vasárnap nagy érdeklődés mel 
lett aajlottak le Csíkszeredában aa .Erdély visszatért' 
serleg slveraenyel. A serleget ea évben ls Bábel Fe 
renc budapesti PoBtás Sportegylet nyerte meg. A ver 
seoyeket as EKB calkaaékl osztálya rendezte igen 
nagy gyakorlattal és hozzáértésBfll.  Aa elnyert serlegei 
SzóKely Gáza Ünnepélyes keretek köaött nyújtotta át 
a veraeny győztesének. 

Mezögaadasági oselédtanfolyam  Gyergyó 
Ramele ea Gyegyódltró községekben miniszteri kikül 
döli jelenlétiben gazdasági caeledképző tanfolyamokat 
ayltoilak a főldmlveléBÜgyl  kormányzat illetékes kö 
segel. 

Fe  J 
és derékfájás, émelygés, idegesség, 
tisztátalan teint gyakran csak a; 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor is legii a y ^ V V J l A X 

— Tejsaövetkeaet alak olt Csikdanfalvsn 
Alapos előkeazllés után megalatult a .F<'cslkl T-j-
szövetkezet*, Cslkdénfalva  székhellyel. UükSdése D n-
falva,  Madaras, J°nőfalva,  Kirctfalva,  Szenitairái és 
Saentdomokos községekre terjed kl. A koloztvárl 
„Szüvetség'-et Karda Farétc dr szövetkezel! Igazgató, 
a gazdasági felügyelőséget  pedig Koaán Imre és Cíörge 
András gazdasági felügyelők  képviselték aa alakuláson, 
Koaán Imre Ismertette a tejszövetkezetek sserepét 
as állattenyész éa lerén. Megállapította, hogv tejszövet-
kezetek nélkül nlnca fejlődő  álUttenyérztéB. 

— ÁrsaabályoBáBok. A m. kir. Köaellátásl Mi-
niszter ur n következő cikkek árait szabályosta: vizea-
zsemlye, császárzsemlye, vlaeakifl  , nyersszesa, fűszer-
paprika, napraforgóolaj,  bsaal termésű kőanyagok, ha-
sal bányákban termeli szénfajték,  valamint s külföldről 
bahosott szán és kokas, vadrepc*. kend ír és dohány-
mag olajak, fehérnemű  tisztítás. Kiaelebbl falvliágo-1 
tást ad a m. kir. Kőasllátást Felügyelőség, Cslkasereda, 
Saentlélek-ucca 8 sa. 

— Drágán árultak: 8—8 havi börtön. N del 
Hsrmann éa S'amovitB Samu galóczásl kantinosok 
naért kerültek a bíróság elé, mert aa általuk éle'mesett 
erdei munkásokat csalták, A kereskedőket 8—8 havi 
börtönre Ítélték. 

— Haláloiáaok Fénya Péter nyug. vasutas, folyó 
évi februar  bó 7-én, 59 éves korában meghalt Calk-
taplocsán. Temetése 10-én volt Igen nagy részvét 
mellett. 

— Lsstyán Antal birtokos, 80 éves torában, 
február  hó 12 én elhalt Madéfalvén.  Ebunytat február 
16 ón dMután 3 órakor t<-mstlk Kosmánon aa ottani 
köatemetőbe. 

— Elítélték a gyergyeaaentmlklósl tolvaj 
munkást éa bűntársait. Simon Pal gtergyósaent-
mlklóal munkást éa láraall többrendbeli lopás miatt 
letartóztatta a rendőrség és a csíkszeredai ügyészségre 
klaérle. Most foglalkozott  az üggyel a törvénvsaék 
büntető tanácxp. Mrgáliapllolték. hogy S mon Pál 12 
rendbeli betörést és lopást követett e1. Kesó Károly 
tarbére háromroudbeil lopási ál'ap.toltak meg, mlg 
Páter Anna, Simon Mária és Blmoe Anna beismerték 
az orgazdaságot. A törvényszék aa enyhítő törü'mé-
nyek figyelembevételével.  Simon Pált másféléri  bör-
tönre, Kiesé K rolyt 4, PéUr Annát, Simon Máriát 4a 
Simon Annát pedig 3 - 3 hónapi fogháara  ítélte. 

— Köaiönetnyllvánltáa. B uton IB háláa kö-
BsÖaatet mondok a M4v. ssemélyaslnak, jóbarátoknak, 
ismerősöknek és mindazoknak, akik aserelelt férjem 
elvesstése feletti  nagy fájdalmamat  résavátükkel eny-
híteni Igyekestek, özv. Fénya Péttrné. 

— Az adózéal ügyek rendeaéeéézt. A hantért Kelet-
magyarországi éa északerdélyl részek gazdasági életének va-
lamennyi tényezője együttérző figyelemmel  kisé.l aa Erdély-
részi Gazdaaigl Tanáosaak aat a munkáját, amellyel a haza-
tért részek adózási Ogyrlnak aajátoz kérdéaelt a meglelő ren-
dezés érdekében körültekintő tárgyilagosságai a kormány elé 
tárja. ügy a Tanáéi, mint a keretéhen Hl okodé mnnkaköiös-
aégi szerv eddigi széleskörű adatgyűjtő mnnkáját a korminy 
nagy figyelemmel  fogadta  és eredményenégét ax a tény emeli 
kl legjobban, hogy a korminy elnOkr, Bárdossy Liaíló mi-
niszterelnök, mély benyomiat keltett koloazvári beazédében 
maga Jelentette kl, hogy a korminy módot kivin nyalt-ni a 
hazatért területek közteherbirisl viszonyainak ujabb megvlsz-
gilisita. 

- Á l l amerdénet l alUaat Mneveaéa. A magyar kl'iiyi 
földművelésügyi  miniszter aa iUamerdéaaetl a'tliztek személy-
zeti létazimiba Kedve* Andrist Oalkaaereda az 1 ilsetéal fo-
kozatba ldeUHaaee mlnőségfl  klaegitő azolgivi kinevezte. 

február  17-lB-lS-én d. n « éa fél  • órakor: 

Hadjárat Jugoszlávia ellen. 
N A G Y H I R A D Ó - E S T I 

Február hó ao-én, pénteken délután « és »ate 
fél  a ormi kezdettel a helyi .Turul" Kosiban: 

OSAK EGT NAPIG! 
Február hó 91—M-én: 

Az én leányom nem olyan. 
Főszerepben: Tolnay K.. Turay L, Ráday I. 
Egyben felhívom  figyelmét  a t. kísBnaégnek a 
február  hó >8—94—15. éa 26-án d. n. 9, «. és 

este fél  • órai kezdettel műsorra kerülő: 
. JUD S Ü S S ' 

e. fllmxe,  a német filmipar  egyik legkiválóbb 
alkotásira. 

Vidékleket kérem most és minden esetben 
telefonon  (168) Jegyelővételeiket Idejében esz-
közöljék. 

Jegyelőjegyséat minden esetben osak elő-
adás napján déli 12 óráig tartunk fenn. 

„TUBUL" MOZGÓ 
— Muriţi LIII éa Latabér Kálmán tinols két nd a 

Oongából a Színházi Magazin n) számában. — Bajor O zlről 
Má-ay Sándorról én Németh Lászlóról nyilatkozik Németh 
Antal. — Megyeri Ella római tnddsltása a legnagyobb »ómal 
ballerlnáról. — Sá'miy Alajos u>gy képes tudós téka a far-
sang minden eseményé <1. -- Jávor Pál édrBsnyJa és fivérei 
Kispesten. — Faj kas Imre bili verse, — Száz f-iss  szlnhtzl 
htr, nagy dlvatiovat díszítik az a) sz mot, amelynek gyermek-
melléklete a Kis Magazin. 

— Megjelent • .Magyar Szárnyak" és aa „Ifjú  Be 
pfi'ő"  u j zaima. A „Magyar Szárnyak* fdbruár  l-l száma most 
jelent meg gazdag tartalommal Sohasem látott eredeti J >páe 
haroiéri rádióképek és a Japán légleró mnnbáját hOen vissza-
tflkrOzó  képanyag teszt kOlfinfisképpen  érdekessé az n) szimot. 
B sita T bor repfllóórnagy  ezámol be a légihitiora legaiahb 
eseményelról. KnlOn cikk foglalkozik  a Japán sikerek titkával. 
A magya' repttló szovjet oroezorsrágl dlosós'gre szereplésé-
ról kél kOzlomény Jelent meg. az egyik a fotá>szo  gáht nagy-
sierfl  teljssltményeiról számol be, a másik a Nikolajev fölött 
végzett bombatámadás érdekes ep'zódját tárja elénk. Udvary 
Jenó százados repOlóhlrekbt dolgozott fel  a világ m'nden tá-
járó1. Az Aero SiBvetség a) társelnökei nyilatkoznak László 
István riportjában a magyar repQlés jS?ó faladatairól  Ez°n-
klvOl sok ap'ó érdekes i-lkk -arkltia az n| szimot. A Jánosy 
István Bze kraztésében niPgjelenó „Magyar Szárryak* írln-
denOtt kapható, ára 50 f  llér Klvánat-a kéi-zséggel küld mn-
tatvány számot a kiadóhi vr tal: Badapest, VII K'rá'y u 93 II 21 
A „Ifja  RepQH" a m-gyar fink  repiilólnpj» lebr ári Bzánia ls 
most jelent meg a testvérlaphoz méUA váitoratos és gazdag 
tartalommal Vitéz H.ffhv  F Igyes és dr Paíos Hál f-lh  s?.'--
léaeln k vül a zárttérl modelr ze.sel, rgy ktiz^pt^ljeaitményii 
repBIA irodel építésével, sok sok apró érd kes és hasznos mll-
h«lyfngissal  foglalkozik  a lap száma Uj regény kOz'ését 
kezdi meg 'z „Íf|a  R»pülí", awrlynek elme: „Az ejtóernyó* 
vadászgép titka". KülSn képes oldalt szentel az „Kin R«pU'f>" 
a ha: o téri iseményeknek és általában sok érdekló-ié.nc igényt-
ttitó anyeg van az ni S7ámban. A Jánosy István szerkorzté 
síben megjelenó „Ifja  RppOló" mii dinOtt kapható A;a 30 fillér. 
Matatványszámot a kla'óhl-.aial: Badap:-st, VII. Király ntoa 
93 11. 21 kívánatra ingyen kold. 

— Qyogynővénybftváltól  tanfolyamokat  rerdrz a m 
kir. FOldmUvelésügyi MlolBztérlnm rdélyl kl'endeltsége: Er-
dély mérhetetleLttl gre 'ag gyógynövényflorájénak  értékesíté-
sét szem előtt taitva. a miniszteri kirendeltség minden erdé yl 
vármegyében f.  év iebr. márokns hó folyimán  gyógyrOvény-
beváltól tanfoly-m  k m^gta tá*át vrtte tervbe. A vadontermó 
gyógynBzínyek gyüjtéBo és beváltásával j i ó foglal  kozis sok 
ezor embern»k nyojthat megélhetést és b'ztos kenyeret. A 
vonatkozó földművelésügyi  mln'azteri rendalet é.-telraében, 
gyógynövények b-váltAen eneedéhh z van kötve. A t- rvbe-
vett tanfolyamok  hillgatól, a ii tett vizsgák alapján, kéih«t k 
a gyógynOvénybeváltól engedély mrgadáaát Kívánatos volna 
ha kfllflnOsen  a lelkészek, tanítók és tan'tónók továbbá a 
„Hangya" szövetkeze t-k Ozlet^rzetói minél számosabban Je-
lentkezhetnének a tanfolyamon  való részvételre A tanfolyam 
6 napig fog  tartani. A részvéte1 teljesen díjtalan. A tanfolyam-
rendezi bizottság a h lyi kOillményeknek megMelAUg Igye-
kezni fog  a tanfolyam  réeztveviinek díjtalan «'szállásáról 
gondoskodni, az élelmezés-ól azonban a tanfolyam  résztvevői-
nek síját magoknak kell gondoskodni. A tanfolyim  he'ye és 
Ideia a Jelentkezők számának és lakóhelyének megfcleióleg 
későbben Írsz kltflzve  Az érdekeltek a tanfolyamon  való rész-
vétel iránti szándéknkat egyszerű postai levelezőlapon közvet-
lenül a m. kir. földművelésügyi  minisztérium erdélvi k'rrn-
drltségének, (Kolozsvár, Postafiók  84 ) febraár  hó 20 lg név, 
életkor, vallás, családi állapot gyumekek száma, lakóhely és 
foglalkozás  megjtlfilésével  kell bejelentenlOk A tanlolyamon 
nők, férfiak  egyaránt résztvehetnek, 

— Újból Igényelhető a méhetetó oukor A Pénzügy, 
minisztérium értesítette az E>dé yré>zl M«hész ÜgyesOletet, 
hogy az elosztó raktá akban és a méhészeknél zárolt méhetető 
ookor íelhaszn/.'ásával nem kell ' korábbm megállapDolt 
máro<DS l-l ldőpon'ot bevá'pl. han«m az feb  aár hó folyamán 
is feletethető.  Az Erdé>yrész> Méhé'z Egyestüet értesíti sz 
érdekelt méhész-ket, hogy onkorigényOket azoiiual kielégít-
hetik, ha szükségletnket az egy sóletnél bejei'ntlk (Kolozs-
vár, Májális otoa 22; az e rélra díjtalanul rendelkezésére álló 
Igénylőlapon. Postázás esetén a postabélyeg ára beküldendő. 
A cakor ára kg-ként 1.10 pengő, egy-egy méhosalád részére 
1—7 kg. igényelhető. 

— FELHÍVAS  LAPUNK  ELÓPIZBTŐIHBZ. 
A .Csiki Lapok• kiadóhivatala  titztelettel  kirí  aa 
olvasóit,  bogy az előSretési  dijakat  a legrövidebb 
idia  belül  rendemi  szíveskedjenek, oehogv a lap 
küldésit  benüatetai legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
ac előfizetésekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát, amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság 
betű  szolgálatiban,  fogadják  megértéssel  jelen fel 
hívásunkat  és támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK' 
szerk.  és kiadóhivatala 

M E G H Í V Ó 
A H a r g i t a B a n k R.-T. Csíkszereda 
1042 február  bó 28-in, határoaatképialenség esetén 
mároius 8án délelőtt  fél  10 órakor  Csíkszeredán, 
a bank helyiségében, éptfl  Mihály-u ca 41 aa. alatt 

tArtandó 
évi rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 1. Az Igazgatóság és felügyelő 
blsoktság jelentése ós as 1941. december 31-1 mérleg 
bemutatása. 2. Az Igazgatóság  és felügyelő  bizottság 
réBsérn a felmentvény  megadása. 3 Aa Igasgatóság 
és felügyelő  bizottság n«midija és költségeinek m^g 
áUap'tása. 4. Uj Igaagatóaág és felügyelő  blsotts^g 
válasstása, mintán a réglek ma|blaatása lejárt. 6. H i-
tározat az intézet felszámolásáról  óa felszámolás  esitén 
a fatszámolók  kijelölése. 

Figyelmeztetés!  A kSsgyüléaen caak olyan rész 
vényes gyakorolhatja ssevazatl jogát, aki réscvényell 
a közgyűlést megelőző három nappal előbb as Intézet 
pénaláránál letette. 

Aa Igaagatóaág. 

Hargita Bnnk R.-T. OsiVszereda. 
Merleg-ssamla 1941 deoerobar 31 en. 

Vagyon: BéBzvénvpsek P 13 200 67 Ké«rpérZ 2.476.48. 
cirtíkp,p!rok 1.797.83. Váltőtárca 68 817.59 Adósuk 
14 470 89. Konvi rsiéB adéaoV (réssvovsek és másokj 
287.91501. Kon versi ós vereség 55 66060 Imrat's-
nok 1000003 B-rendezés és folsaereles  1200917. 
B'őleges házbrr 597 17 Vesztoaéc: A vasjyarl köve-
teiéstő' A. ékből 38 763 83. az 1941 évi vesz-
teség 1.969 59. ö lazeaen vogyon 497.568.76 Nyllván-

tartBBl számlák Összesen Pargő 166 666.— 
Taher: B fliatett  r^azvírviő'-e P 135 76164. Ba nem 
fizetett  réFBvénytőte 197.558 36. Tartaleka'ap 33 33 
Nvuvriijalap P^ngő 579 47. RtszvényklbocátAsi l'i. tel 
11776 47. Kétes követelések kamatai P 102 88117 
Rrtfi  p >p'rok árfolyrm  bHünbözete 474 83 B-tetre 
39 39817 H' telezők 8.186 56. Különfélék  P 918 76 
öiseesen teher 497 668 76. N'llváatartási szam at 

őszesen Pengő 166 666 — 
Nyereség- óa vaaztezég-zizmla. 

Tartozik: Fizetések 2.422.96. Költség 1.976 13. Adok 
19.77. H zhér 240 — B'hajihatntlKn vaegvari köcett-

léa éB rÓBBvény 88 753 83. ösesesen 43 412 69 
Követel: Kama'ok 2647 60. Ingatlarok utáni jövede 
lem 41.67 V'sr'nBiSg: s vsevérl követelésből én repj 
véoy-,khől 38 753 83 aa 1941 óvl veBsteaóg 1.969.69, 
összts n követel 43 412.69 P. 

Ai igaigatóság. 
Megvlssgálta és helyesnek találta. 

A felügyelő  blaottaág. 

Mesterséges magaslati napfény  (Quarz) 
lámpa kerestetik megvételre vagy 
bérbe. — Telefon  37. 

Vaskereskedő  argódét  azonnali belépésre felve-
szünk írásbeli  ajánlatokát.  Bzetisek  megjelö-
lésével  Agrofera  R.-T.  Marosvisirbely  oimre 
kérünk.  — Ugyanott  tanulónak  felvétetik 
4 középiskolát  végzett  jó osalidbil  való Bu. 3-6 

Eladó Mi*A U C 1 1 0 , s"4rn 6 szoba, 2 elő-
szoba, konyh <, kamara, fürdő  zoba, pincét magaban foglaló  héa. nagy kert, gasdsBágl épületek. 

Iskolának is alkalmas. Érdeklődet lehat a kiadóba. 

Jfagrar  keresztény,  fástisstviselő,  84 ives, nőtlen 
kemény-  és  puhafa  szakmában jártas, nagy 
üzemeknél  azerzett  19 ivi gyakorlattal.  Helyi 
visaonyokra vonatkozólag  Mist  szeretnék 
változtatni.  — Mint  anyagtérkezelő,  expeditőr, 
rönktérkezelő  vagr pedig  fűrészben.  — Meg-
keresést:  őskeresztény  jelige  alatt  a kiadó 
továbbit. 

Mfamatott  Vákár Lajtaié ktayvnyemdáláhaa, Oalkmreda 

1802-1941. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
CaikmindBBenli BrdóblrloVossáe< Társulat eladj-: 

a calkmlnd?zintl községhézénál 1942 évi március 
bó 8-in d.  e 10 órakor  kesdődő árverésen n Csî -
vármegye Csomorián II rész községe határában lev* 
Borda nevű «rdelénnk kitermel», öassegyüjtőtl 506 dr 
kereskedelmi célra alkalmas sséldöntött fenyőfsá  lc 
mányát. 

A vágás terü'eta a calkrzentgyörgyl országnttt 
17-18 kllóméler, a M4v. cslkszentklrélyl állomásétr 
pedig 26 kllóméter távolban van. 

Aa eladás tárcvát képező faállomány  törssenkénti 
bnmérés szerint 606 daiab fenyő  gömbfát  mlnteg\ 
319 m* fát  tartalmaa. 

Kikiáltási ár m'-kéat 16 Pesgő, bánatpénz 
•tlkiállásl ^riak 10°/,-a. — Kihasználási Időtartam» 
8 hónap. 

Aa árverési és szerződési feltételek  aa erdőblr 
tnkos aléllrotl képviselőjéé", továbbá a Bzépvlsi ic 
kir. Brdőfelügye'őtégl  Klrend^tiégaól rendalk-s^sr 
állaiak. A m. k'r. ssépvlai Brdőfelűgyelő^égl  K<ren 
deltségnél megteklnlhíió a részletes becslési mo'i 
kálat la. 

O'yan ajánlatok, me'yek as árverési és szersőd^' 
feltételektől  eltérnek vagy bánatpónszel ellátva nincs* 
nek, figyelembe  nem vétetenk, utóajáolatok el n°m 
fogadtatnak. 

írásbeli  zirt ajánlatok  a szóbeli árverés meg 
kérdésé  előtt  az árverező  bizottság  elnökénél  nruj 
tandók  be A m°ga]énH>tt összeg saámokkal éa betűt 
kel la kiírandó a aa ajánlatban kifejezendő  sz, hug. 
ajánlattevő aa árverési éa saerződégl feltételeket  tel 
Jesei Ismeri és magát azoknak aláveti. 

Cdkmlndsaaot, 1942 évi február  hó 14-én. 
fmre  Andris,  Milnisi  Liszló, 
erdőblrt. elnök. erdóblrt, jegyző 
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A magyar országgyűlés akarata 
vitéz nagybányai Horthy Istvánt 
valasztotta mey Magyarország 

Kormányzóhelyettesének. 
A magyar országgyűlés két. házát 1942. 

február  19 ére együttes trésre hívták összt, 
hogy megválassza az ország Kormányzó he 
'yetteaét. A valaazto gyüléaen 203 felsőházi 
rag ea 280 képviselő jelent meg, akik kftzfel-
>iá tassal vitéz D«gybáDyai Horrhy Istvtn urat 
K Kormányzó ur Őfőméltósága  fiat  választották 
meg h Kormáuyzóhelyetteséül. 

Miután a Kormányzó ur választást neg 
erősítette, a Kormányzóhelyettes megjelent &z 
országgyüés szine előtt éa letette az esLüt. 

Vitéz nagybányai Horthy István 
eletrajzi adatai. 

Vitéz nagybányai Horthy Ütvén 1904-ben született, 
!'ólában, református  vallása, nős. Középiskolai tanulmányai-
nak elvégzése ntán a bndapeati Józset Műegyetem hallga-
tó,» lett és itt gépészmémü i oklevelet szerzett. 

ilár műegyetemi hallgató korában kezdett el a repü-
rssel foglalkozni.  Miután 1918. augusztusától az összeom-
lásig a fiumei  haditengerészeti akadémia uövendéke volt, 
'ehát már katonai kiképzésben részesült, — 19'2t>ban 

ént jelentkezett katonai szolgálatra és juniustól szep-
••Lüberig, majd 1927. juniusától szeptemberig szolgálatot 
teljesített a magyar légierőknél. Ez idő alatt megszerezte 
a különböző repülő fokozatokat  éa mint pilóta sz egyik 

tlinw V.«_ ip*. tOOU V, „„ „. • 
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.lill'jadnsgyi reudfoko'atu  Ev nkínt b.,vojn i ezután ia a 
-giei Jkh.'iz gyakorlatra s ülászszázadához vonult be 193b 
Hzeptembeiében, majd 1939. tavaszán és ősién is. 1939. < 
anuár óta tartalékos repulőföhadnagy. 

Műegyetemi tarulmányainak befejezése  után hosszabb 
ultöldi utat tett. Tanulmányútjáról visszatérve, 1930. no-
mber havában a m. kir. állami vas- acél éa gépgyáruk 

í  gálalába lépett szerződéses tőmérnöki minőségben. 1933-
n műszaki tanácsossá, 1935-ben helyetteB igazgatóvá lé-
- elő és még ez évben megbízást kapott ve.zérigazgató-

rlyt'ttesi teendőd ellátására is. 1935. november havában 
. iszteri tanácsosi cimmel ruháztatott fel.  1937. juliue 
a'.ábtD igazgatóvá neveztetett ki, 1939. október havában 

g a vezérigazgatói teendők ellátásával bízatott meg. 
1940. juníus hó l ével a m. kir. államvasutak igaz-

oltának elnökévé neveztetett ki, 1941. julius hó 4-én 
legteleőbb elhatározással államtitkári cimmel ruházta-

tott tel. 
1 H4IJ. november 13. óta Jásznagykunszolnok vármegye 

riasztása alapján, a Felsőház tagja. 
\'ítéz Horthy István, mint a m. kir. államvasutak 

gatóságának elnöke, aránylag rövid működési ideje alatt 
iitalanszor tanajelét adta annak, hogy a közlekedés prób-
ának egyik legalaposabb ismerője s szolgálatát kiváló 
iáértéssel, nagy körültekintéssel és páratlan lelkiisme-
-ht'ggel látta el, ugy hogy nagyrészben fiz  ő kiváló mun-
.Agának volt köszönhető, hogy az államvasutak a mai 
Ikivüli viszonyok mellett a közlekedés terén ráháruló 

A vezetése alatt működő szervezetek a harctéren küzdő 
katonák (éli holmivál való ellátása döriil is szép eredmény-
nyel dolgoztak. | 

Vitéz Horthy Istvánnak és teleségének 1941. január, 
17-én tiuk született: ifjú  Ho:ţhy István. 

Nagyböjti megfontolások. 
1. Aa Isten irnmi őszinte meretet. 

A bönös önkénytelenül ra-gfizegyenUI,  h; meg-
gondo'ja, hogv az' bánto''a m»ţ, fikl  őt tzarette ee 
szereti. A gyermek sn-retl a saliUlt, m^rt tudja, hory 
ők johbsn szeretik ő>. H* megsérti őket, mifeor  éfere 
ter, fcis  szire elszorul, mer b -;áfjf,  hogy rost-zul c»e-
lekedett. SiBI'l n-m érdemlik mes ezt tőle. Nigyor. 
megbánja mt-rgondo'eti.-n tettét és bocsánatot ser A 
hltvestérssk, ha egjmsst m gbtntják. hamarosan ju 
fájón  emlikbe, hrgy kai kb c«önósen éieiüket megk-» 
seriteni, mikor az ugvU oy r'évld a bisz rossz sk,.rm 
n. m l( b t bei-nök, mert fc.tt  szeretik egyroáss. A jé 
barátok, lantetó ck, szomszédok. ba ösez> vesznek, rö-
videsen belátják, hogy nlrc* ebből etmmi baszunk, 
tévedoi: emberi dolog, egymásnak megbocsajtani emberi 
krt'leaség. 

A bün, béntalom, sér és, csunyévá tefz  széleiét, 
egvmástól elkülöníti BZ tmnereiet. N m epi', htntm 
rcmbo'; nem von», ban* t taszít. Osk r bünhAnn 
hrtzbsíj-i helyre h régi ló vlazo^yt, a bűnbánat eplti 
?el a büu-recnnkon a béki .islotát. 

Mtrt rájön mlrd nti «-rr*, hogy egym^rt rárro 
ru uik, bisz tetivérek Vigyünk, »gy Atyanuk a gy-r-
rae^el, iebáí szerető! keli efyroést.  A Wi  szsretet-
ienségre in^rel, a bünbán»'- - s-retetrc hangol. 

t j r ' iubi r k?'.ott. e i ; . =zél-
ICQÍT a V ERF-" . cta I'K-Ü, ,i,y közti .iizcnyr. ; i ten 
aikott» n embert a t>«iít kép re ée h>sonlalu-segára 
s azt akarja, hogv' as Ő aier^ssa. Míltao követeiheti 

j mert jcga van bozzá. Mo*t is gondoskodik az ember-
rő', m-rt fenntanj»  es kormányosza Tóié nyer rrírd -n 
tesii — lelki jét. M-g ni n m létaztünk, de mérliten 
eordo'atában 6m örök terveb«n benos voltnak, mer' 
terem^sCnke* • lő rén^o^ts. Azért haiárotot>i.n aiiitbaija 
bnmegarél: „ö ök szeretettel í z r"tlek téged*. 8 ba 
bűnt követünk ol, mit C elefcssBnl  ? V"ik«zllnk Atvén' 
s as ég »1 en a aem vagyunk melléit, hosy fi  dn«k 
cevcrzen minket. A bliute1, Attél szakadunk el, Aki 
nélkül semmit sem t«hatüok. Isten iz- tőiSnk nem 
érdem i m'g, df  eiért tő1»- mér semn l jót nem vár 
hatunk Mikor 8 ul elbizskcdoU s "itg'd^tl^n lait I t̂en-
ORI szembeo, Samo^! ley p»ó't ho?zá: .Mvel megve-
teted az Ur szavát, téged is meg vet az Ur". 

A?éri a mi jól ffifoíoit  >-rd°kljnt>, hogy a jó 
Istennel jóban leyyiink. H-» vţţ'keztlirk és ő; megbftn-
ottnk, engeezteljük kl, bániu'»; m«-g BŐREINKET, hngy 

eddi< nem szetetsök u -y, srogy meg-'rde'nl!. H > istent 
igazán szerbjük, akkor I áistoii flekkel  krrbek tó'e 
tccsáoe'ot én meKigérjük, bouy ezu án jobbat leszllüt 
s vi*yé«unk, hogv ne vétkeztünk. H • őszintén szeret-d 
Iítea', büüOácatot tartasz e többé nem hinted m*s: Ő . 

P. Réthv Apollináriaz. 

A j ő v ó k é r d é s é i . •) 
- latoknak eleget tudtak tenni. ] \ viasz»té t Mföldlintli-tl  szo.nezédos területek gabona 

Vitéz Horthy István élénk tevékenységet fejtett  ki i termelése mint a t'azántuH brz»-.-Hék t* torAkei hasonló m >cy-
. v sületi és sportéletben is, elnöke a Horthy Miklós ny ségfl  gabonatermfi  tájat Heatenrk EHenKen a szorosan 

' , , , I > ett E^z-ker-tely s öl. g annat székely vidéke mezogezljasgl 
tnzeti KepulO Alspnak, a Magyar roio «» » , , „ „ „ 1 ^ , , , <a ill .tt °nyészvé«bon ŝ ffcény  vidék A termes 
íkKptár-Sznvetsé^nek, társelnöke a Mn^ye.r Cserkész-| a dunántah *t!a« mögött is mess o elmarnának 
«trtégnek és alelnöke a Magyar Touring Clubnak. 

A közélet terén kifejtett  értékes és eredményes mun-
káért megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjét 
wlaggal. Tulajdonosa ezenkívül számos magas külföldi 

'intetésnek is. 

Vitéz Horthy István 1940. április 27-én vette tele-
X'il Edelsheim-Gyulai Ilona Mária grótnöt, Edelsheim-

iai Lipót gróf  földbirtokos  leányát. 
Vitéz Horthy Istvánné igen élénk tevékenységet fejt 

- magyjtr szociális és jótékonysági mozgalmakban. Elnöke 
Magyar Asszon ok Nemzeti Szövetsége vasutas szakosz-
yinak és társelnöke a MANSZ központi szervezetének. 

A vezetése alatt álló szervezetek igen eredményes és ál-
ásr.s munkát végeznek, különösen a munkáscsaládok és 

gyermekek állandó intézményes támogatása terén. Már eddig 
számos jelentős munkásjóléti intézmény létesült e szer-

betek utján és számos munkás-szociális és gyermekvé-
áelmi intézmény kiépítése van folyamatban.  Vitéz Horthy 
latvánné a MANSZ keretében folyó  munkában 
tevékeny részt vesz és személyesen ia köt éa varr a MANSZ 
--ukthtlyiaégsibsn. 

hár -z áilat4l'orrtány a gyér nép-s"ég számához viszonyítva 
e!ég magas E vidéken az er JőgazdáUoHás és fürészipar  ls 
fölött,  de az ezzel kapo*«olntos vrgvi oellnlózf»,  müany .g íp»r 
s b még kiaknázatlanok. — a szén tájak, gyópyfö'd^k  »degen 
forgslira  ielentéktnVn. mely*«kft  h iöv6 bi« a*;o k'lát-ása'ba k l̂l 
belkta'nl megfelelő  knltura t»remtépévol. Csoiik».hazáni többé 
nem azcul behozatalra sőt önelletá^án felül  e tekintetben Is 
xpo tképes. Fő eg a fenyvesek  prh fAj»»  és e területek vad-

btn való gazdagsága b'.r nagyfontosságt  al. mert a magyar 
»aikivltel m'RŐŝ gi és m^nnyiSrgi fokozását  b'ztositia. A ma-
gas hegy*ég-kben üzh tő Ig' n kü'torjes állattenyésztés minő-
ségi faljavítást  vár. A sü'gósen megindítható geológiai knfa-
t4sok nedlg szép e. edményekk» 1 kecsegtetnék. (Petr<Sl*»nm, föld-
gáz) NyersanyagszrtgénynégünkbüQ pedig a vis^até-t bány -
termékek) (só, v «érc, szén, arany, ezüst, ólom, o nk. kérkovai 
t táné'C, molibdén, bl/umt, réz, dit o t, vörösmá vány, á-̂ ogo-
mt stb ) nagy jelentőséget adni>k és a bányászat fokozásra  vé . 

Igen fontos  a folyók  v!ztn4rgíé)Anf>k  kiaknázása és a 
gyógy- és ásványvizek értékemelése. (A kővizü Félix és Püs-
pökfürdő.  a savanyuvizes Blkszád, borv'zil Borszék, a vasas 
Tusnád, Élőpatak. Korond, a kovásznál Pokolsár, torjai tíü4ös-
barlang, a természetes hőakkumulátor sósvl?ü gyönyörű Szo-
vátft,  Hirgitafürdő,  stb.) 

*) Sz*»meívéoy: d-. vitéz Gereöffy  Géza Őrnagy, a Magyar 
Katonai írók Körének tagja „ fcrdély  népi arca" o kiadás alatt 
álló könyvéből. 

Ezt a gyógyulást és Odfilést  adó, Délkelet-E'r^pa Svájcát 
jidentő hegyvidéki panorámát k< llö színvonalra kell emelni, 
hngv a vendéglátó iparunk iellendüljőn Utak, turista és sport-
szállók, men-d^kliázak emolósével turisztikailag ls hozzáfér-
hetővé kell tennünk. 

Vlnden támogatást megérdemel a hi'es székely házi-
ipar ós a visszatért városok elhanyagolt gyáripara. 

K' kell PÜ d̂őfieu  épiteul e vasutvonalakat, h gy a jó 
közi ke'és az egymásra t It országtész^k áruosere fotgalmát 
zavartali».r,ná te^ye Jelenít g a vonalak kilométer számával nincs 
egyent'S a á' y'̂ an a forgalmi  érték a hálózat gyér volta miatt. 

Krdély ig^nalka'mas t«l jviszo* yafnál  fogva  a gyümölos-
te>mclésr»*. Az ugynovezett beszrerofi  szilva és batulalma. a 
téli pyttmölc8'él< k mindig híresek voltak Ezt a tt-rm lést azon-
ban épp ugy kell iráry tani, min», a tala:termelést Nem sza-
bad eifel  t'nünk alföHi  kertkultu ánk szembetűnő hiányossá-
gát az őszi és téli gyümöíc ők termelésében. Ezt a k l̂' tl or-
szágrész vis^zatértt? gyök -resen m*gváltoztatja, mert 1910-bpn 
118.039 kat hold áll tt már téli gyümöl-stermelés alatt. Így 
hazánk s?ilva, alma, dió, m<-g3'oró behoza a injg f̂ g  Nzünni. 

Feltétlen szükség lenne arzénklválesztó üzem létesíté-
sére. hogy a nemesfémek  kivnása után maradó arzén, kén 
stb. n? v «sz- D kárba Jrlentős ipari problémák várnak meg-
oldásra, mert mind az any országi gyáripar megnövekedett 
pi<ca*nak megszorveréso, m nd p< dig az u onnan b- kapcnolóíó 
Erdé yi üzemek boldogulásának biztosítása tervszerű, nagy* 
vora u és előrelátó munkát követel. 

Nom szabad arról sem megfeledkeznünk,  hogy a román 
elnevezéseket eltüut issük Azon vis'.oayossági alapon, ahogy 
arra « román eljárás az elkí>r> sztelésekben kéuypz'írit. Magvar-
or z'»gon nem leh.-tnek pl. ilyen h-gyt-k iSagy-Pietroe*. Pop 
Iván Mentiül, stb. A mult emlékeiből ki keil hámozni a haj-
dani magyar ne. eket. s h ninos, meg kell Ők̂ t magyar ué<vo 
be észtéini. Az n m lehet hogy Mígyarországban Idfg  n nevek 

nfol  ék a táj't az deger p-opag-niia ö öm^re Azok a hegy-
eşu sok élő és beszélő személyek, magyif  földből  kinőtt ó'íások 
s csak egy nyelvhez van jussuk: a magyarhoz. 

Véf  ü'i rev zió alá kell mulhatdtlauul venni a román 
földr»*fo'iiio^  s h^'yre kell hozni a m-garság javára Azt írja 
Ajtav József  „Erdélyi problémák" oimü Cikkében : Az erdélyi 
pr' blétua lénvege íragya- szempontból, • jövő naey cél-
jait í-zem e ől ceui tévesztve, abban rejlik, hogy eeyré*zi. en-
nek a visszatért teiületnek, különösen a Székelyfö  dnek nép-
e'tarsó kép sségét áif-gó  gazdasági pol tikával nagvmérték-
iirO buvt » 'Jéa. uia& eszt pe z iue<eo ••r*lcm ulatt mfc»*'4^ 
tié'i íészr" gyakorolt vonzó erőjét minden igyeke ettel fokoz-
zuk A mutatkozó n^pftíes'e  * elvándorlásának irányát terv-
szerűen a v ssziszerzt tt terület nyugati részére, illetve az 
orszfg  belseje f.»!é  kell terein*. Nem szabad annak a nemzeti 
szemponti ól végzetes- n káros vérpazarlásnak folytatódnia, 
am« Jy évrzázadokon keresztül az idegen szapora székelység 
százezreinek a keleti ls dé 1 Kárpátokon tul eső területekre 
törtéuő olvándorlá-.át. á'landó elszivárgását ölhetett kezekkel 
nézte és semmit ív m tett, hogy ezt a népvándorlást Erdély 
magyar a;a.- ná vált nyugati lész ire vezesse. Erdély vasúti 
hálóz ta **;yoneS'-n ugy épült meg, hogy a magyarság állan-
dóan buzgó bö forrásához:  A széke'yföldhöz  közelibb volt 
Bak rost, mint Kolozsvár, nem is szólva a Királyhágón inneni 
or^zágrésí»61, amely messze távolba es-tfc  az elvánd^ro'nl 
kénytel- n székegységtől, 

A most visszaté t északi résszel kapcsolatban a jövőt 
munkáló másik füladat  s vár reánk : megmutatni és cáfolha-
tatlanul bizonyítani azt a nagy külömbség^t, amely a he'yre-
áll tott magyar uralom ós a déli részek a továbbra ls meg-
maradt ur - mi rendszer között mutatkozik a közéi t és a köz 
httalom gy tkorlá^ának mnden vonatkozásában; igy a köz-
igazgatás kifogásta'm  tisztessége és népbarát szeli- me a gyors 
ós pártatlan bíráskodás, valamint a sz'g^ru jogrendem nyugvó 
gaziasági, a jogegyenlőség alapján álló méltányos nemzetiségi 
és a széles néprétegek érdekeit szolgá ó szoolal's politika te-
k'ntetében egyaránt. E eztetnl kell. hogy a hagyományos i-yu-
gatcurópal szell« mü és em lkedett gondolkozású magysr világ 
té t vissza ezen az északt területen és ped g fokoz-.ttab  szo-
ciális érzékkel, a gazdasági bol íogilást oéltud"tosabb*n és 
turvszerübbt n olőant zdltaui tö ekvó közhatalmi támogatással. 

Ni'aünk «rî nou -magyaroknak az áMoz*tosnn öutudatos 
szent hazaszeretetben k'»l! összeforrni,  hogy feltámadh»ssonk 
messiási so.sunkban. M* haztszeretet nem • gvéb, mint büszke 
ór/.ete ^nn\k hogy m igyiruAk sxület^ünk «s vágy oda ami a 
mienk voi' mit iioge:.» k bltangolntk. Egv oly»n kálvánás 
da d csős^g s ezer t szt sídős történelc-m áll mógöttüak, amit 
önzetlen hősök, szoutek, mártírok és vértanuk milliói osinál-
ttk, — hogy mi osak büszkék leh-tünk elŐdat^k-e. Es az a 
földrajz-,  gazdasági egy ég. melybea a fo'yók  m'nd Ide foly-
ii.»k a hegyak min I de lejtenek, — hazánk térképe egyszeri 
•áplllantásrn ar.ól ke'l mind-nkit meggyőzzön, hogy nekünk 
oda keli men"i a folyók  forrásához,  a hegyek válla hoz, me-
lyek ormai ide tnt >g>;nek a zizegő t uzamezők felé  >"sak u^y 
tud a híz-szerété üuk öntudatosan elmélyülté gyómá-tosodni 
s annak k-t eredője; a büszkeség és a vágy gyöke ébe fogód-
zani és virágjt teremni, ha ismerjük magunkat és tudjak és 
hirdetjük, hogy nincs bennünk idegenek által kitalált „turáni 
átok", hanem a .vérszerződés" szent esküvése. 

Csonka-magyar testvérembe keljen kl az öntudatmag, 
hogy olyan magyar logyen, akinek magyar szive van, mely 
magyirul érez és beszél, aki rendületlenül tud hinni nemzete 
fennmaradásában  és örök életében. Akit a namzet tagiává, 
nem a pu-tzta faj*  származás törzaökössóge és pogánysága 
avat, hau m elsősorban az ezeréves szentlst ráci közönség tu-
data. Erre a magya- *z'.vre különösen ma van szükség, am kor 
é-eznünk kell, hogy «gyedül vegyünk a magunk finn  ugor-
török altájiságban es amikor Európa hálája számunkra a bás-
tyái kiállásé t csak a déli harangszót hagyta meg 

A visszatért terülvt't eggyé keli forrasztani  az anya-
testtel Óriási le'a l.4t ez, mert sok a tennivaló gazdasági téren, 
a közeledés terét! Pótolni és kiegészíteni kell a trianoni és 
erdé'yi magyarasg művelődését. Megoldandó a nemzetiségi 
kérdés összes polit ka' és erkölcsi vonatkozásában. Az a lé-
nyeg, hogy a migyat nemzet ezeréves erkölcsi méltóságáhoi 
és becsületéhez szabott politika legyen ez, melyben Erdély 
szava a döntő, mely ösztönösen megérzi azt a politikát, amely 
az uj hámtn nemzetnek (magyar, szász, román» olyan együtt-
élését tudta megteremteni, hogy a magasabb történelmi hivatás 
monkakösöaaégében öaszeforjanak. 
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ffe  feledjak.  hagy a*m Erdély tért vlssse, mint *bogy 
» sajtó éa a kOibeniM hirdeti kényelemszeretetbe B«ak-
erdélyt ne vonjuk a történelmi politikát és ÍOidrajsl Brdély 
fogalminak  tartalmi Jegya >14. Ehhez Dél-Erdély la tartozik, 
amelyirt még jflví  felaitatok  Alinak ellAttOnk. Csonka hazánk 
jó védelme megparancsolj», hogy nagy barátaink támogatá-
sival és magyar akarattal harsoljonk azért, hogy ha'ánk i é l 1 

határait Is a Kárpátok karéba Övezze. Ennek kiváló beton-
eréd voltát u ezeréves állandósága lgaxolja, mart a termé-
szetes határ minden ló tulajdonságát egyealtl es a táj-egysé-
geket, népeket, kultúrákat, élettereket elvllautó népszegény 
magashegység. 

A magyar geográfusoknak  a feladata  rámntatnl arra a 
nagy világ elótt, hogy a Jelenlegi a j ganyhatii a ló fSIdrajzl 
batár tulajdonságait teljesen nélkn'Szt. Amely mesterség B 
szerkezetével aUktanllag és gazdaságilag egységes területeket 
vág ketté és a hazánk biztonságát szavatolni képtelen utak, 
vasutak, házak, emberek kettészelésével és klvOl hagyva a 
határ mellett az islakó magyarstg százezres tömegeit. 

(Vége.) 

„Tnrnl madár szárnyain keleti neproíonainilioz" 
címmel pókskereszturi Székely György joghallgató rendkí-
vül érdekes elSsdást tartott a Nemzeti Knltnr Egyesületben, 
Budapesten, melyet saját elgondolása szerint rajzolt grafiko-
nokkal illusztrált. Az előadót többször megtapsolták. Előadás 
végén pedig történelmi tanánlók, BzinmUvésznók és színmű-
vészek gratuláltak a szépen kidolgozott és nsgysikerli elS-
adáshoz. Ugyanekkor egyik tadominyos egyesület meghívta 
ezen kiváló elSadás megtartására. 

Az őstörténetünket kutató tudományban egy olyan irány-
zat kerekedett felül,  amely mindent törökösitett, amely a 
magyar származással kapcsolatban van, pedig a hunnok 
voltak évszázadokon keresztül Ázsia nrai és a hunnok szer-
vezték be és indították hódító hadjáratokra a turkokot. A 
magyarok eredetének titkát az fejti  meg, aki az Ázsiában 
maradt hnn-elemekben keresi a keleti néprokonainkat. Hnn 
nők alapítottak birodalmat Kínában, Mongoliában, Perzsiában, 
Indiában. A hunok szétszóródása volt az oka, hogy a világ-
hódító nép nem tarthatta meg az uralmat Ázsia és Európa 
tölött. A meghódított népekbe, amelyeknek előkelő és vezető 
osztályát képezte, később beolvadt nyelvileg is. A legköze-
lebbi szomszédságunkban a Kaukázusban Zichy Jenő gróf 
ur folytatott  kntatist a magyarok visszamaradt ivadékai 
után 1895-ben és több ott taláit törzset a Magysri Ural-
kodófaj  ivadékainak mondja, nevezetesen á „Balhar" törzset. 

Aki a magyarok eredetét messze keleten maradt nép-
rokonainkban kntatja, azt méltán megilleti a legnagyobb hála, 
azért örömmel olvastnk, hogy a fiatalok  között pókakeresz-
turi Székely tiyörgy halad az élen, aki a legnagyobb ho-
mályról lebbenti fel  a fátyolt  és azért a történelem-tudomány 
nagymestere. 

Csikvármegye 1941 évi népmozgalmi adatai 
Az összss születések száma: 4906 (4146). ÉlveszU-

letéseké; 4760 (4047). Halvaszületésekí: 156 (99). A ha-
lálozások összes stárna: 3481 (2782). Természetes szapo-
rodás : 2269 (1265). A házasságkötések siáma : l'/37. Egy 
éven alul elhalt csecsemők sSáma: 553 (523). Qttoőkorban 
elhaltak száma 174 (211). (A zárjelbea levő számok az 
1940. évi adatokat jelentik. 

Az élvesziiletések arányszáma: 27 ezrelék, amely az 
1940 évi vármegyei arányszámnál 23.5) 3 és fél  ezrelék-
kel, az országosnál (20.5) 6 és fél  ezrelékkel magasabb. 

A halvaszületéseké 0.9 ezrelék, melv 0.3 ezrelékkel 
rosszabb az 1940 évi megyei (0.6) és 0.4 ezrelékkel az 
országos (0.5) arányszámnál. 

A halálozások 14.4 ezreléket tesznek ki, mely szám 
az 1940 évi inegye: arányszámnál (16.1) 1.7 ezrelékkel 
alaosonyabb, az országos átlaggal pedig egyenlő. 

A természetes szaporodás 13.2 ezreléket tett ki, mely 
arányszám 1940 évi adatokat (7.3) 5.9 ezrelékkel, az or-
szágos arányszámot 7.3 ezrelékkel haladja meg. 

A házasságkötések arányszáma 10.1 ezrelék, mely 
az 1940 évi országos átlagnál 2.5 ezrelékkel nagyobb. 

A csecsemőhalálozásoknak az élveszületések számi-
hoz viszonyított százaléka 11.6, mely arányszám az 1940 
évi megyei adattal (13.Bj szemben 1.9 Vo javulást mntat, 
mig az 1940 évi országos átlagnál 2.3 °/u-al jobb. 

A gUmflkróban  elhaltak 1941 évi arányszáma: 1 ez-
relék, mely az 1940 évi megyei eredménynél 0.2 ezrelék-
kel, az országosnál pedig 0.3 ezrelékkel kisebb. 

A fenti  népmozgalmi adatokból Litünik, hogy a vár-
megye születési és halálozási viszonyai az 1941 évben 
aránylag kedvezőek voltak, csupán a halvaszületések száma 
rosszabb az 1940 évi megyei és országos átlagnál. Ennek 
magyarázatául szolgálnak részben az 1941 év rossz gazda-
sági viszonyai és a raiuflségileg  gyengébb néptáplálkozás. 
Az orvosi és szülésznői ellátás remélhető javulásaival, az 
idősebb bábák tovább képzésével, a zöldkeresztes egészség-
védelmi szolgálatok szaporításával, a házasságkötések elOtti 
kötelező orvosi vizsgálat életbeléptetésével és a nemibeteg-
ségek elleni beható küzdelemmel remény van arra, hogy az 
1942 évben ezen a téren ia javulás log beállani. 

A Székelyföld  termése fogja  fedezni 
Magyarország teaszükségletét. 

Egy fiatal  székely vegyész összeállította a .Havasi 
teát", amelynek illata és ize vetekedik a legkitűnőbb teáéval. 

Háborns időkben nemcsak Ostermslőknek kell minél 
több termelésre berendezkedniük, hanem a hiányzó anyagok 
pótlása érdekében a vegyészek is felvonultatják  mnnkijnkat-
A külföldről  behozott anyagok pótlásira a legkülönbözőbb 
szurrogátumokat termelte ki a háborús ipar már az elmúlt 
világ hiboruban is. Napjainkban a kivé éa mii közszük-
ségleti cikkek pótlásával kieérieteznek. Egy flatai  maros-
vásárhelyi vegyész moat meglepő felfedezéssel  lép aa ország 
elé. A székely havaaok vadontennő növényeiből aikerült 
egéasea nj taakevsréket Baaaaálütaaia. 
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lemerjük mir a siójababból készült kivit, amely 
fekete,  de nem kivé-izü. Hasonló kétkedéiskkel látogatjuk 
meg kii labóratóriumában Szente Bilit, aki aa uj teakeve-
rék öaizeillitója. Cigarettafüst  mellett tilalja elénk az uj 
tea-fözetet.  Cukor, citrom ii ram hozziadiia nélkül szívjuk 
be a teasárga-siinU tözet pirijit. Az illat tökéletesen azo-
nos a legjobb „karaván teiival*. Megkóstoljuk: ai ize is 
kitűnő. A vegyész pipaszeme alól hunyorogva figyeli  a 
batist. Aztán megszólal: 

— Pedig ebben ninos külföldi  tea. 
— Hogyan? Hit Erdélyben is vannak teacserjék'/ 
— Teacserjék nincsenek, de vannak a Székelyföldön 

havasok s a havason ezer meg ezerléle növény. 
Ezeket mondja Szente Béla s a következőkben meg-

tudjak, hogy hossza kísérletezés atin pontosan 1U féle 
havasi növényből, sikerült összeállítani ezt, a legkitűnőbb 
teaizével vetekedő keveréket Nem hársfa  virig, nem széktü 
virág, vagy fodormenta,  nem ezerjófü  és a hizi patikák 
csodaszerei, hanem eddig tel nem hasznilt füvek  levelei, az 
azokban te.mő értékes vegyianyagok sdjik a tea kitűnő izét. 

— Mi a neve az nj keveréknek'i 
— Havasi tea. En neveztem el, mert valóban a nzé-

kely havasok gazdag növényviláginak köszönlistjUk, hogy 
sikerült összeállítani. 

Illetékes helyen már megejtették a tudományos vizs-
gálatot, ennek eredményeképpen pedig megadták a „Havasi 
tea" használatihoz az engedélyt. íme a székel, erdők ujabb 
ajándékkal háliltik meg a felszabadítást.  Hiszen nemcsak 
hábornban, de békeidőben is hatalmas összegű pénzt visz 
külföldre  az idegen tea logyasztisa. Azok pedig, akik nem 
a tea izgató hatisit, hanem sz izét és üdítő tuiajdonsigsit 
keresik, a legnagyobb szizalékát teszik ki a tea fogyasztói-
nak. A havasi tea bevezetésével tehit nemzetgazdasigi téren 
is jelentős eredményeket ér el majd Magyarorszig. 

Szakkörökben természetesen nagy feltűnést  keltett a 
székely felfedezés  híre s a legutóbb mir Németországból 
is érkeztek komoly érdeklődések és ajánlatok az uj székely 
fsára  vonatkozólag. A .Havasi tea* azonban egyelőre meg-
marad az orszig határain belül s forgalomba  hozatala már 
csak napok kérdése. 

A Nemetbirodalom Európa lepaoobb vajlermelö állama. 
dr.  Koviotaé,  Tüdőt  Ilona 

A Németblrodalom a nemietl szocaltmua uralom-
rajntása óta hatalmas tervek alapján rendkívül nagy 
átalakításokat és ujjá is árvetéseket vitt végben a bi-
rodalom talpraálliiáaázak és meguj odáaáotk érdeké 
ben. Biskoek a nagy terveknek a keretéb'a jienté-
îeny helyet fofltlt  a meidgaidáltodls ujjaroerve-
aáse, cMsaerfi  alapokr* való fektetése  és felvirágoz-
tatást. A metőgaidaságl újjászervezed keretén be'UI 
Ismét a tejgazdtikodie á»'z«rvf  gyének éB ineg«rfl*|-
tésáibik blato»4iása volt köselebbt felsdtt.  Hogy 
ea mir<nt törtio; míg, Ei.fctpn  itt aa alábbiakban 
aagyvoaásokbin ismertetni. Érdekel bennünket ea a 
dolog, mari hiszen országnak 1« mető tazdaségl állam 
éa a mesAgaidá'kodátunknak a tejtermelés  ép*n egvik 
legfontosabb  és legfej  ődőtép a ága, amely mi és min-
den Időben a gaadának áilardá és blatcs jövedilmet 
boa; d* egjuital a tijtermees általános egészségi 
szempontból i* jelentékeny mfiveléel  ág, mert a leg-
jobb és a legtökéletesebb éialmissert blitosllja a nem 
aet siámára. 

A Nametblrodalom irányító körei, eroilor a tej-
termelésben a tóbbtermeléat  és a jobb termelést  tűz-
ték ki célul, blionyára teljes mertékben tudatában 
voltak annak a ténynek, hogy tejtermelés nemcsak mint 
kiváló jövedelmezőségi ág, banam mint általános egégs-
tégügyi tényesó is a legnagyobb figyelmet  érdem. 1 
Szükség van a sok és jé tejtermelésbe a mrzőgecdál-
kodá« jövedelmezősége céljáhcl; de Biükcég van sira 
* népességnek tejjel is vajjal való megfelelt  ellátása 
biatoeltása érdekében is. 

A Hitler veaérségt óta eit?lt kllerc évben a Jó 
ás sok tejtermelés munkáját kfidettöl  fogva  stéleF-
körü megalapoaáKsal és c%serOBl'ett rerddel iMék 
keretatül. Ai első lépés a tejtermelő' körietek kl<pl-
tÓBe volt. A körzeti vesetóknek »a volt a faladata, 
bogy felkutassák  azokat a területeket, emeyek alkal-
masak a tejtermelésre és ahol még aa Ideig nem volt 
=agy nem kielégítő módon a tejtermelés megter-
vezve. Ugyancsak a kartell veieiők felt  d'te volt a 
már termelő területeket líz mi eg bener veini. Egyide-
jűleg megsaerveztâk a t< jeilenórz'Bt és megindult a 
széleskörű tanító, irányító, felvilágosít  tejtermeire' 
propag tnda mátka. Mindenek előtt a t'jvrmedket 
siövetkeaetekbe tömörítettek, mert igy legkönnyebben 
lehetett hoacáfnk  a mindennél foltosabb  r a ab tudást és 
tanltáit eljuttatni. Dj egyúttal a legjobban lehetett a 
term-léit és a b^aMUtást r'lenőriini is. i többteltnr-
raeUsnnk egyik fon'oi  alappllérét a psaktanitáa Hter-
Jasitett mértéke képlete. Bonak keretében a terme!ók 
oktatást nyertek a jó tejelő teb«n kiválasatápára, gon-
goadozáaára, takarmányoiására, a helyes fejésre,  a tej 
keaelésére, stb. vonstkoiólag. 

A többtej terme Wsl munka beveaetése u'én kö-
vetkeaett a Jobb tej termelőire vonalkeaó terv kldol-
goaáaa és keresstBIvitele. Bbben aa elfő  lépés aa volt, 
bogy a birodalmi kormány a aairosabb tejért magasabb 
árat állapított meg a termelő Beáméra. A nagyobb be-
vétel serkentette a termelőt, bogy Jobb tejelő állatot 
tartron és ngy tabi rmányonaa as állatot, hogy aa aai-
rosabb tejet termelhessen. A tejnek zsírtartalom  sze-
rint raló  fizetését  elősaőr Allganban vezették be 
1984 ben és onnsn t°rfedt  el az egéss birodalom te-
rületére. Ua aa Intéiked's nagy mértékben előmosdl-
totta a több vaj termelést. Ugyancsak • vajtcrmelés 
előnosdltását oéloita as as lntéskedés, melynek ér-
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leimében a fogyasztási  Uj  zsírtartalmát  loszilli-
tották.  Bat a rendelkezést a kttelezó  főlözis  beve-
•etése által hajtották végre. Bs aton is nagy mennyi-
ségű tejisir Jutott vajfe'dolgoaési  célokra. A fogyaii-
tési tej értékében semmit sem vesatett a ssir rén-
benl elvonásával, mert elegendő islr IB maradt még a 
tejben és acontul a tej ÖIBHB értékes tápanyagai ég 
vitaminjai érintetlenül megmaradlak. A aslrosabb tej-
termelés nagy nyeremény a veitermeiésben. Bizonyltja 
eet az alábbi némot példa: 100 kg. 8 (/e-o* i'trt tar-
talmesA fpjbő'  6, 7 Pf.  vej kéerül; mlg a 4*/o ot tar 
taimrzó tejből ? v»iryeremény 9 Pf-  lesa. 1 ml 'ló liter 
4 ®/o oa tfjbó!  11,500 k .̂-a* nagvobb « valnyfremény, 
mint aa 1 ml'lió Ut-r 8 °/o-oi tejből Pjnaértékben et 
a tülörb^g 34885 RUt teBZ H. 

A birodalmi belföldi  te) és vej Biűkséglet fede 
lésére esek az Intézkedés ik még mindig nem voltak 
'̂.eg»ii dftk.  Bzüksé» vo't még fokosottabb  tej terme 

lésro 1940 tavaszán Qiring birodalmi marsall meg-
hirdette a harcot a tsirblokád ellen és elrendelte a 
tejgazdaságnak, bogy évi 2 milliárd  liter tejjel többet 
kell teroHnn, hogy a kü'főldi  behozataltól teljesen 
fü  'getlenllgét magukat. Az első lépés aa volt, bogy a 
cormány a megfeleli  színvonalra  emelte  a tej ter 
melói érát  R ndelkeaéat bocsátott ki, ame'ynek ér 
telmáben kötelezte a tcrmnlótf  t, hogy a minimális™ 
csökkentsék  a háztartásukban  és gazdasagukban 
a teljes tej ftibapzaálását;  éa a lehető legnegyobl 
mennyiségű  tejet szállítsák  az fl?embe.  A koriét! 
vpze őknnk lí'rend'lte. hogv még ujabb termelő  te-
rületeket  kutassanak  fel  és eteket  és a régebbie-
ket  ü'emileg  szervezzék  be. E'rendalte, hogy as 
(f  emek teljesítő  képességét  fokozni  kell;  bogy a 
fejőeszemélvzetet  ki  kell  oktatni  a helyes és ered 
menyes fejésre  és hogv a jé fejőket  jutalmairi kell. 
Bre dtlte nzt ls, hot? » takármily termelést ugv 
kell át állítani, hory •• fokoaotabb  mértékben ízol 
gálja a tejtermelést. Ulndecek a rendelkeiének blro 
dalomsrrrte egységes Irányítás mellett vitettek kereei 
tül én m»glepö er dményekel mutattak ki, már Igtc 
rövid Idő alatt. A gaadaháatertárokban egy év leforgáBs 
alatt 10'1,-al  Mvesebb tej fogyott.  Aa állatnevedben 
ugyanc^nk ea Idő ala't 14*1» vo't « telJeR tej megia-
karltá». Ez a 24'l,ö8»f*»neo  máris 1 milliárd ller tejet 
ln'ent<>tt. Bgyld jüleg jelentékenyen megnövekedett si 
ütemekbe szállított te, mennjlsége Ib, amely körze-
ten'iént 12—57°/,  kriBtt moefott.  Egyrs bajor tör 
i tekben egóesen különleges eredményeket értek el, 
amely AA e'óió évivel saemben 1 millió  ember RIi-
méri blctOBÍtntta hlvatelosep m^gállppitott vejedegot 
A« °gv év ieforgáni  alatt 2.8 milliárd  literrel  volt 
több a tejtermn'éB aa e'őrő e-.pknél. Ugyanis "r  n«oieó 
h»ke évben a Németblrod dom tejtermelése 226 mil-
liárd llt«r voK én » iglrb'okéd ellen tnagindiiou hsre 
eredménye évi 254 milliárd  liter  tej lett  Etz'-I ;> 
tej i'letve' víjmeneylaégg^l -ma már minden külK'di 
bevitel nélkül, eliátje a blrodt'om a Ukomág ssHk 
•ésletét. A vajtermeiés felemeltedei4t  70,000 vagonra 
4s eca^l a te'jeeitménnyel a Námetblrodtlom a világ 
második  legnagrobb v»jterm»ló állama le't; Európá-
ban ped'g a legnagyobb  vajtermelő  állam. 

Hitler népének es a nagy t«!j"iitménye valóbsn 
dlcősegére válik. Kétaégtelbn, hogy a legnagyobb fel-
adat a tökéletei megsierveaés volt; di  nem lehet fl-
gvnlmen kívül hagyni aat a tényt nem, hogy a biro-
dalom tejgaadá'kodással fogla'knaé  termelő társadalma 
teljes m'riékben megértette a Vérér tervelt éa annsk 
a megvalósításában a legnsgvobb cdardásaal egyet 
értésael és kövelkea t̂eBBéggel vett rtaat. C^ak ne 
egyetemes, a'kalm«akodó éq ml "den vonatk oaásra k: 
terjedő eleondo<áanek a tervFa»rü keresatülvltele ere^ 
ményeate eat a ns'nte elérhetetlennek láti>ió — de n< 
már ténvkényt megáll-p|th<ţt6 — valóságot. 

A rostos és olajosnövények 
termelésének piopagandája 
a mezőgazdasági kiállításon. 

A je'tn'egl rerdkivüll vlezonvok köaöit fototo" 
jelen'őaége v»n a mezőaBidasifi  kiállítás oktató c*o 
portja'nok meiőtAidepégl nyersanyagellátásunk bitté 
sltása teklntttíb-r. Erre való tekintettel ea évben 
földmlveléBÜgvl  min!°iterium tndomiryon tnlató ialé 
eetel köüQi fZO>  veFenel rétit a tláliiáron, amelye, 
n jelenleg különösen fon  o* növények termefitípénet 
éa fnldo'goráíAnek  kérdéseivel fogleilornak.  Izy fn^et 
a MálU'ánl c»oportnek gerincét 'dén et Oraiágo* M Kir 
K^tder-, L°c- ee O'afnnvérytermeBBt'pl  Klüér eti Intése' 
snţaga fogja  alko ri Ac lotéiet trutkáeíágának rend 
kívüli vlssonyok által növelt fontosságát  már a nevé 
ben viseli: a rostos éB olajos növények termelésének 
előbbrevitelét hivatott tzolgálnl. 

Kiállítási snyaga a négy főbb  o ajnövényünk: a 
r-pce, a nspraforgó,  a len éa a tlcions iermeUsénel 
h< mutatásán kívül a többi Baámitásba jövő növények 
ismertetését la felöleli,  valamint tájét oltatni fog  arr< 
a b»i rteágsió mnnkáaságról, amelyet aa intéaet a roBto-
pcolgáltató növények jobb termeihetése érdekében i" 
kifejt.  A kiállításnak ea a résae nigy vonalúnak é* 
látványosnak terveaett kivitelével la méltán saámltb»'. 
arra, hogy ea rddig Is egyre tetFsetősebbé váló k leéri et 
ügyi kiállítások sorosatábsn hossin Ideig emlékesetet 
marad. 

As Országos Dohánytermesatéal Kísérleti Intéae . 
kiállitása ia érdekelni fogja  b gyakorlail gardák Bt. -
.Dohánytermelő iBkolá'-nak nevethető sororathen br 
mutatja a legutóbbi évek tspasstalatsl és kísérleti ered 
menyei alapján, hogysn kell a dohánytermelőnek helye-
sen dolgoanla a pal ánt ane veiéitől keadve egészen a 
levél baváltásálg. A dohányt fenyegeti  kártevőkről, ssok 
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ielMéséről, valamint a nemesítés Irányelveiről és as 
dd'i ér. eredményeiről fnótó  — természetben bemu 

, ,MI» mintákkal élesített — anyag fogj»  m^g  kiesé-
a randkivül tanulságosnak Igerkezó kláMtáe». 

A M.Kir. Gyógynövény kísérleti Intézet rláliiasa 
.» . )re ezgţobb jelentőségre ssert tevő gyógy és 
fJS,  óvények termeszted vi-zonyait es a vsdon ttrmó 

. ovények syüjtésén'k mídizatait ts az eru on 
•A bssrnot fogja  szemléltetni. Nemzetgazdaságunk 

tében micd tiklntulyesebb szerepbe juinafe  h 
•, aöoényet ea kivitelük. Kliöbösen K-rpátaija es 

egy részétek visszatértével növekedett s g.ógy 
•yejtés jelentősége, mint az ottani í-zt'génjpor^n 
idnságl iakóéság egyik tereseti lehetősége. Re 

lé. bogy as idei kiállítás lovábbi blveket fog  eze-
gyógynövény-gyűjtésnek és igy ujabb jövedelmi 
g n\ilik a gyógynövényekké 1 foglalkozóknak, 

ae Infzet  klá i ási enysga a kbiönböeő gvógy-
ye.ből riyrhető Illóolaj gyártásának eddig'még 
i ki nem aknázott kérdéseivel, valamint innak b 
gaek szemléltetésiül foglalkozik,  amit e tfrec 

t fordu'óknsk  nyújthat. 

Ipartestületi közgyűlés. 
Csíkszereda és Videke Ipartestülete évi 
-,mo ó vezetőségi gyűlését 1942 február 
n tartotta meg sz Ipartestület székházában, 

*c3y Károiy elnöklésével. Bakcsy Károly 
megnyitójában összefog  alta a visszatérés 

•ftiii  iparoamuakát. Ismertette mindazt az ujja 
• rveíö munkát, amelyet az uj vezetőség 1940 

b r ota elvégzett. Az elnöki beszámolobí»! 
Un'k, hogy a vezetőség feladata  magaslatán 

Az iparos értékeket ugy erkölcsiekben, 
auyagiak ban igyekeztek gyarapítani. Ennek 

rt'draéoy-^kénr. elnök a nagyszámú iparosság 
«fedése  közben jelen'i be mindazokat az 

n kes gyarapodáaokot, amellyel az iparosva-
„•on' növelték. 

E mu't évben íptrtesiü'et az iparügyi mi-
er urnák támogatásával együtt több mint 
•er Pengőt költött a vagyon fejlesztésére. 

« -öeorban az iparosság öntudatának a Bzer-
vjií.-t'ség iránti veleszületett ezekének köszön-

ő E!nök különösen rámutat ennek a kiváló 
i'os erénynek építő fontosságára  és arra kéri 

^„vár tcegye iparoBság-t, hogy egységét, a 
kes munkanak ezt a npgy előnyét őrizze meg 

minden időkben. Ma büszkén állapíthatjuk meg, 
— mondotta Bafecsy  Káro'y elnök, — hogy az 
_ iroseág a magyar társadalomnak mindenkép 

pen tartó oszlopa. Ezt a fontos  áiiamépitő sze-
r iét, mint a múltban ezu án is teljességgel 
. arja betölteni. 

Hiboru van, a nemzet ismét erőpróba alatt 
s és a kézmüiparosság tökéleteseD ismeri a 
' áruló feladatoké.  A háborús gaídaikodás 

erénél a fegyelem  eiengednetetlen kellék, 
yersanysg körüli beosztás elsősorban az 

ros kenyerét érinti. Kijelentjük, hogy a leg 
- bb öntudattal megértjük azt amit a nem 
Uidelme elvár ezen a munkaterületen ós 

• szünk minden lépésünkkel a termelés 
ezo'gálni. 

elnöki megnyitó általában éríékee gon-
-kal mutatott rá a fcéz:mü>p'«roí»8ág:ól 
' •e'elt fegveiemre  éa különösen hangoz-
hogy jómunkát csak az egymás iránti 

2' jegyéb-n lehet végezni. A gyűlés mun-
Isten á'dáeát kérve azt meguyitottnak 

. v iiuiija. 
A közgyűlés titkári és pénztárnoki jelen 

' azleteiben is rátér az elnöki jelentesben 
fditett  vagyongyarapító munkálatok ismei-
re. A számok tükreben megvilágosodik az 
ismeretes törekvés, amellyel az Ipartes 

vezetősége ezoigá'ni kivánta a közösségi 
»tot és a közvagyont, 
továbbiakban Vezseryei Sándor könyv 

-izamolt be az ipartestületi könyvtár mun-
Az iparosság ku'iurális munkája szintén 

aiet érdemel. E'mult évben az iparos 
árat igyekezett a vezetőség nBgy flgye 

fejleszteni.  Ma a könyvtár több mint 
>r kö elből áll. A város és vidéki iparos-
kelmét felhívjuk  a könyvtár használatára 
arosköoyvtár mindenkinek, nem iparos 

«•nak is rendelkezésre áll. 
A vezetőségi gyűlés megelégedéssel és 
om megnyilvánulással vette tudomásul az 
-•.íett munkáról szóló jelentéseket, amelyek 

Bakcsy Károly elnök bejelentette, bogy 
- • gh Győző az Ipartestületnek 20 esztendőn 
' satül volt titkftra  ezen tisztéről lemondott 

m ű in a dohánynagyáruda engedélyéi meg-
"'Pts személyes vezetés kötelezettségével. 

A közgyűlés hálás szeretettel megköszöni 
Részegh Győzőnek azt az odaadó munkát, 
amelyet a megpróbáltatás legnehezebb éveiben 
a kisiparossággal együtt elvégzett és ezután 
közgyűlés a magyar imádság eléneklésével 
véget ért. 

Betegek 
gyakran székrekedésben la azoktak 
szenvedni. Ilyenkor gondolkodni kall 
Darmol hashajtévil a |ó emésztésróL 
Betegségben « I.W'AAV 
szükséget . ^ 

Dr. Tusnádi Élthes Gyulához. 
— Baráti tiszteletadás.  — 

N^mes szived v»n, 
Büszke ós erős, 
Fâr.-dhaţatlsn 
Sü-kely munkebó'l 
R-.b3égrit nem lűrt 
Je'ltmed, isrod; 
N 'ra f  jbó.'lató 
Ál-aiázaiot... 
Ki sz»nvt déilyel 
Gyűlöl vagy szeret, 
Azt émelyiti 
A hazug szerep. 
Az messze-megy, 
V >gy itthon bujdoko'; 
Mt>ró sebével 
Nyugta nlncB eebol... 

Nyíltan vagy titkon 
Egyért do gozik, — 
A rnbtartékkal 
M-g nem alkuéi». 
MjtiOiya: gúiy csík, 
L'iktu nema dac I... 
Tjriess nyomában 
Éi — magyar maradsz. 
I y példa voltál; 
Kútdve népedért, 
Dolgoztál, mig a 
Szent Föld visszatért. 
Ez Isten és a 
Munka erdeme . .. 
. . . Áidas6ek minden 
Nóma hős nevb I . . . 

Földes  Zoltán, 

C a e n d o r s z a g d a l a . 
Egyszer rög' auiam egy atomkár elönt, 
Rjzsaagat tűztem a kapujába. 
Sioroagó BZivvet Intenem, bogy vár.am 
Megnyiilk-e előttem? hatba . . . hátha . . . 
O t álltam bízva, mosollyal és Li te', 
A kot kezam rózsaszirmoi pergetett. 
8 amíg a kapu klo;ias&t vartam, 
Öíivem hiik Cienda» dalokat pengetett. 
Kora rcggol volt. mikor oi* mentem, 
6 ott köszöntött rám a bioor sUonyat. 
A kapn többször nyílott és CdufcOdoit, 
Da az alomvárba mindig más suhant. 
Eţyszer-egyszer még ' r ,t ls visszatérek 
Vezek a kbpzalet jati _ hsdi. 
Az álomvár kapuja most is csukva, 
Nem hallezik be oda caendorezág dala. 

Tájkép. 
Kacagó nyár sok nyiió virággal, 
Csiiio; a porszem a napsiiisBben. 
Egy pad faléit  virágzó bodzafa, 
8 egy lány a padon könyvvel a kezeben. 
A szomszédban almát szüretelnek, 
Az uton lassan egy szekér kalad. 
A napsütötte csendes Ms falu, 
R>gi eletemből egy emlék darab. 

Oyergyoszeotmiklos.  Balázsyné Haas  Olga. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az Erdélyi Rom. Kat. Nöszövetseg nagy 

szabasu fl  m bemuiateja maroius 3 an. A? E~-
djiyi Kit. Noazovetseg f,  ovi maic un no 3 an, keddeu 
este 8 Órakor a Vigadóban, mag»s szinvonü'U n.tgy-
azabai-u fum-bemuiatót  rendez az alabbi mtieorral: 1. 
Bevezető beszedőt mond Bilint József  kuzponii nep-
aiövelsegi Igúzgaíó, országgyűlési kípvioe ó; 2. Kit. 
Kunurfllm-soroiat:  A Budapesten taiioit 34-iz eucba-
ri-ittitui vliagtoagresezus. — Az aranyvonat uija. — 
Erdaly pU^pökanek, Mar o i Áronnak fe.etzenieiese.  — 
C.lksomiyti bucsu. — 1000 szakely leHnyoz napja. — 
Kstt. nap Kolozsváron. — A Si-tni Vince Egyesület 
Karitatív tcuakáia, stb. Aí  uió .dasi m .gy-rjzatiai ki-
aerl P. K b er F roDC lazaústa atya, a 8í»nt Vioco 
EgytsüiLi Ofiz  Kózpontj^nik igazgatója. Ae eióadas 
kezdete este 8 óra. B?;ep;l d j 60 fiiier.  A randzivüi 
rrtekesnek lgerkező fi.m-f.ó  disra vârosuiE közönsé-
get szeretettei bivja a kat. nep^zovetség buiyi vezdtósage 

— Credo gyűlés. A Cr<jdo Egyesület marc.uj 
l én, vas. d. e. '/< 12 zor, a szentmise utao, az a>l. 
elemi lHko'ában gyü est tari, meiyre a tagokat es aa 
erdeklődőzet tisztelettel meghívja az elnözse». 

— Ruhakötes — horgolas. Már egyizben fel-
hívtuk a aezimuasav-il fogiaitoco  Kozönsag figyeime> 
Egydiné Konciey Sarolta: Ruhakötes — horgolás c. 
zesimucka könyvere. A faibivat>une  tredaionyuiaoi 
igen sokau érdeklődlek a könyv mán, amay terjedel-
mes, kézimunka m'n'.éival és á talában nagynzerü mod-
Bierével egyedül á:ló erteket kepvis»!. E só falebet 
gyakorlati uimutatasokat ad és ennek alapján a leg 
sülömbözőbb ruhadarabokat pontos méretre, miodec 
próbálgatas nélkül azonnal teljes biz onssggal Ubet 
elkészíteni, a könyv második resze pedig a kötés — 
horgo'ás nagyzzámu mintatárát tartalmazza. A kitünó 
és jó háziasszony kezében különösen nagyszerű segítő-
eszközt jelentő könyv kapbütó Csíkszeredában ls a 
Vákár könyvkereskedésben. Ara fűzve  6 pengő, köive 
8 pengd. 

— A közönség figyelmébe!  A csík-
szeredai állami dohánynagyáruda pénzügyminisz-
teri engedéllyel magánkezelésbe került és a 
dohányárukkal való ellátást Felesik részére 
bonyolítja le. A dohánynagyáruda mellett pár-
huzamosan dohánykülönlegességi és klsáruda is 
működik, hol a közönség dohányzási igényeit 
teljes mértékben kielégítheti. Ezenkívül korlát-
lan mennyiségben rendelkezésre áll cigaretta-
hüveiy, cigaretta papír, bélyegek, váltók stb. 
Hilárusitási helyiség a Kossuth Lajos uccában, 
a kőhíd mellett. 

— Esküvő. Síroxsy Béla, kiskőröal polg Iskolai 
tanár és Siók» Ir nle 1942. évi február  hé 19-én tar-
tották esküvőjüket a csikszentmártonl róm. katólikua 
templomban. Az esketésl szertartást György Gábor al-
cslkl főesperes  végezte. 

— Még a borvizei is retorzióval el. A 
íom'yól borvuesek egyikeiől van szú, azi dacára an-
nak, hogy a nagy bidegek miatt januar hóban alig egy 
párszor szállítót* vizat a hazakhoz az egesz hónapi 
dijat követelta a közönsagtői. TJnbeket, akik eleg 
valtmerőak voltak a követeiesat eiuiaBitani, vagy rész-
ben teljesíteni .magbuateteit" : egyszerűen beszüntette 
Ázok részére a további vízszállítást. Igen furcaa  volna, 
ha még a borvizesek kenya íed.öaezia kl voma szoi-
galtatva a közönség. Azari kérjük az illetékes ható-
tágat, bog/ érdama szarint rendszabályozza meg az 
Ap t̂i utcába Bzlilitó borvizest. 

Ársiabályozasok. A m. kir. közellátási minisz-
ter ur a következő ciKxek árait szabályozta : tyuttojás 
ammóniái szóda, marónátron, gazdasági kötelek, fóza-
lek es gyámötcsKonzervek, danaiuraii szaíz, kötöző-
azsrak, itdnderzóró, (anióró es magianszalma, motaikó 
fogyi-iZiása,  faanyagiesiletek  zar aia velele, erdő-
gazdasági muaîaberax, vaadaglátó Ipar, fogadó  ipar 
(azV.ó, paniió), fizatő-vándaglatá  házak, müaoros «eo-
rskoziató vállalatok és magangyógyintezotek. — Kö-
zelcobl falvíiagoBltáet  ad a m. kir. közellátási Fel-
ügyelőség, Cslkszareda, Saentielez utca 8 sz. 

— A peztvideki kir. Ügyészség nyomozo-
levele alapjan a oaandörseg letartóztatta Mihály 
László Barnát. K^yiz u-óobi lapszamunsban em.itesl 
t*Hün< Miaaiy Laazlo Bírna csikiap oczai lakosroi. 
Eanek a szereccaeiien hoiOLdnak a viseit doigal köz-
lánwiek. Nem íz fogielkoziuuk  volna soha jelentekteien-
ségevel ha iesaan közveszélyessé nem vaiik az a ezel-
btmoejága, amivel CaUvarmegyetői messze vidékeken 
johiezemti embereket falnak  állit. Tadomat^unkra hoziak, 
hogy becsületes csaladokat vett ü.dózóbe és miut a 
roman megszállás alatt sokat burcoit martir lepett fel 
odakint, ahol nem ismerik még. Mindezeket megiriuk. 
Annyi haszon Bsérmazott beló.e, hogy magytror^zági 
Cjer. példányaink átvettek a hírt és Így lapunk ls bozza-
járuli, bogy további veszedelmes Üzelmeit ne folytat-
hatja. Most arról értesülünk, bogy a pestvidski kir. 
ügyéscség nyomozólevele aiapjan a csendőrség Csik-
iap oczán letarióztatta és először eiőailitotiák a pest-
ezenterzsébeti kir. járásbírósághoz, majd a nyomozóle-
vél aiapjan a peatvid akt kir, Ügyeszaeghez. Áditjuk, bogy 
nam is aanyira boiond, mint tudatoaan garazdá.kodó 
szélhámost fogatott  le es tett ártalmatlanná a pestvi-
déki kir. Ügyészség. 

— Ujabb 6 erdelyi kepviselő behívását 
javasolta a miniszterelnök, Bardossy miniszterel-
nök indítványt terjasatett be a visszacsatolt keleti és 
ardelyi országrészek képviselői létszámának nebivas 
utjául kiegészítés ról. Kerte, bogy a következő képvi-
i-e őket hívják me;: Csiptk Lajos dr. CilkBZ=)reda, Gaál 
Alajos dr. G/ergyószentm.kiós, Nyíró Jozsaf  Koiozavár, 
Sjl'agyi F ratc Dis Szlics Kalman Siatmarnemetl, 
Vcnczol Antai Kolozsvár. 

— Romaniaban nem adnak ki a jövőben 
útlevelet. R im&níaban uíieveiet a jövőoen csak azok 
kaphatnak, azlk hivatalos küldetésben, kereskedelmi, 
vagy gazdasági éld kékből, vagy gyógykezeltetés céljá-
ból uiasnak knlfo.dre,  Ziidók caak akkor kaphatnak 
uiievei6t, ba nyiiaitiozatot adnak, bogy nem törnek 
löbbé viasza az országba és bemulatjaz az Stutazasi 
ea letelepedési engsdelyt. Kötelesek továbbá azok íb 
kiutazási engedelyt kérni, akiknek már ervenyes útle-
velük van. 

— Eltemették Hazay Samu ny. veiéreire-
deat. Biro H ziy 8 tina vez/rezr^des, ny. hoav^datmi 
ailai-zisr, fa  tüh iti tag t 'máióze mu.l paateken da.utáü 
tolt a farkaaraii  temalő halostasni-z«ból. A fényes 
katonai pompávnl lsfolvt  temetésen megjelent József 
királyi hsrceg Birtha Karo y vezerezredaS, honved nmi 
miniszter, a magyar orszagnytiles felsőhazáoak  ex ktp A-
neiőhazSnak töob tagja. Az egyházi ssertariást Kiebel 
Miklós páp*i kamarás vegezte feny*H  p-pisegcdiettel. 

— Halálozások. Sil'ó Gábor nyugdíjas 76 Ik életévében 
február  15-éu elhalt Csiktaploozkn. Tauiotése 17-én, de.atán 
voll nagyszáma résztvevávol. 

— Gyö-gypil János igazgató-tanító 59 é<-ea korában 
febraá-  hó 17 éa uie<halt Oslktaploozán r'ebraar 19 én helyez-
ték örök nyugalomra a község általános részvéte melleit, 

— K.on:aag Károlyné. szül. Gergely Veronika 78 éves 
korában Csikszentlmrén elhalt. 

— Szőke Sándorné, szül. Dajbakát Erzsébet 50 éves ko-
rában, 25 évi boldog házasság atán meghalt Gyimesfelsőlokon. 

— Zirovizsga a M. K r. F iídmive'ésügyl M nisz-
ter ur t unhaióaága aUtt álló 56 számú m. kir. téli 
gazdasági tanfoiyam  1942 február  22 én délután tál 3 
órai kezdettel a caikjenófalvl  községháza nagytermében 
tartja záró vizsgáját. 



4 Ik oldal O B I K I L A P O K » Btáa. 

— A kakastoll. limaiak álma, blaonytalan sor-
snak eltehetetlen biztonsága, 22 év emlékeseiéből felejt-
betetleoQI őrsött n»maetl öntudatuk seimbélnma volt 
mindig B magyar csendőr kakaalolla. Kertjelak alján, 
falvaink  éjiaakálban, erdőink mélyén, megyei és kOs-
ségl ntalnk iegfélreoFŐbb  ingáin ma Itt la — ott Is 
váratlanul, mindig, mindenütt jelenvalóan ott lobog a 
ml csendőreink kalopja mellett es a kakaitoll. Vér a 
verőnkből, féifl  a falvaink  ősi fajtájából  a magvar csen 
dór, Bki Balgorával és sseretetévei, fáradbatatlanságá-
va' pompás türelmével védi, őral, támogatja Immár 
a MsrabadnléB óta Brdély községeinek életét. Orcsá-
gos ünnepség köretében, hálaadó Istentlrsteletnket 
mondva D'te meg M«gyaroríság lekósséga február  16 én, 
Orm á̂gos Ctendír Nap keretében n magyar csendőrség 
fennállásának  61, évfordulóját.  Brdély népénél senki 
basgóbban nem imádkozik és Brdély salvénél senki 
Jobbár nem örvend eaen a napon. 

— a rohamosónak a mai bábom egyik legér-
dekesebb denlcíe. ttrrői irt kimerítő cikket Horváth 
Zoltán s Búvár fibrnárl  saáméba. Bienklvül cikket 
Ir'.at még HiltenbergerMihály Iidonéiláró'.,S!dl Károly 
a halai konyhasós fürdet  ró1. M«rcel! Gyu a Budap-Et 
éN.mlfz  r fagyasztáséról,  Ferercl Sáidor a hegyi 
Ingóiéról, Gömbös Lábaló a kabai meteoritról. Fellcalán 
Vi'mos a jég életerői, Váli Ferenc a bagdadi ven útról 
és BjBísí Brnó a magyar déri őfö'dről.  A Tudomány 
műhelyének n^psserü »pró cikkein klvBl a KIB Búvár 
frlsd  rovata gsidsgltja a l»pot. Itt emlltIBk meg. bogy 
a mostani Biámban nj rovatot nyitott a Búvár K*rdég-
feielet  címen. Ebben a rovatban minden tudományt s 
kérdésre feleletet  ad a népec»rü folyóirat  Brerketa í-
Si ge. A Búvár a FranklIn-Társu'atkladáBában jelenik meg 

— A fennálló  báborua állapotok sir» késztették a 
törvényhozást, hogy ssámes rendel ttel. törvénnyel b ztosH-
son magénak befolyást  a migángasdálkoaás terén. — Halha-
tatlanai sznkséges hogy ngy az érdekslt hatóságok, mint a 
magángazdaságok Is ezen rendelkezéiek-Al teljesen átfogó 
képet nye-jenek. Előbbiek. hogy könr.yebben és alaposabban 
tehessenek eleget Intézkedó. ellenó'zí, folalvlzsgáló  kötelezett-
ségdknsk, 1U. könnyűszerrel és biztonsággal állhtassnsk fel-
világosításaikkal a jogkereső kOiSnség rendelkezésére utóbbiak 
— loggetlenfll  attól, hogy hadlflzemmé  vannak-e nyilvánítva, 
vagv semhogy tisztában legyenek azzal, meddig a határig kö-
telesek beavatkozást intézkedés», irányítást eltflznt  Ezt a eélt 
tartva szem elótt állították össze felettes  hatóságaik Jóváha-
gyásával és elóaetes elbírálása ntán a Hadigazdálkodás és 
hadiüzemekre vonatkozó Jogszabályok gyűjteményét dr. Pethó 
Tibor klr. tvszékl tanácselnök, dr. Alpáry Imre ker. min. ber. 
tb. fószolgablrd  és dr Szilányi Tibnr b 0. m min. titkár, a 
LegfelsAbb  Honvédelmi Tanáos b o. m. összekötője. (FelBl-
vizsg. az.: 113070/eln. 1941. H, V.) A közel 400 oldalra mü 
ára egészvászonkötésben 22— P. Mepri ndelhetA a kiadónál 
VArösvá'V Kiadóvállalat, Bndap-st. IV., Maienm-krt. 13 1. 1 
Tel.: 18-77 37 és 18 44 64. 

— Mosl-hlrek. Jnd süss: kedden 3-6— '/,9 óra. Szer 
dán délelótt 10 órako-, délután 3—6—'/,9 és ssotörtökön 
3—11—7,9 órakor, érdtklídés es tén pénteken 3—6—",9 órakor. 
Február 27-28-29-én. szombat, vasárnap, hétfón  Hetasilvafa 
olmil film. 

— Aa .Orsaágjáráa* legújabb siámában érde 
ken cikk világítja meg ssállodáink hitelproblémáját. 
Besiámol a l«p a M -lk Idegenforgalmi  tanfolyam  meg-
nyílásáról, belső Idegenforgalmunk  növekedéséről, meg-
irjs, bogy a Biékelyföldön  nagy mennyiségű gyógy-
lssapot termelnek kl, ismerteti a Balatoni Rporthét 
mérlegét és sürgeti as Orsságoa Idegenforgalmi  blsott 
aág klegéssitését. Salnes riport asól Borsaék élénk téli 
életéről. Lapsaemle s egy sereg cikk tarkítja aa nj 
saámot. SierkesatÖBég ég kiadóhivatal, Budapest, IV., 
Pirlsl-u. 1. Telefon  186.724. Kapható minden Ibusa 
pavilonban. Ara 20 fillér. 

Bgy nép ebédlöasatal  6 síékkel  (fekete  asinfce"). 
egy Aármaa azekrénv, mosó tokot,  otebrek  tib. egy 
•Mik.  Rákóozi  u. 57. 

Oslkszentmártonban, » N s g y Jóasef  féle 
hásas telek, mérsékelt áron, BllrgŐBen eladó. 
PA ff/  András, nyűg. jegyző-

Éledném,  vagy a Mikóuooában  elcterélném  uj. adó-
mentes kőházamat, mely áll:  elitzobn,  8 teoba. 
konyha kamra,  fürdőszoba  ét alsó lakta  ét pince 
belyiaégekbil.  — Fereoot  Gábor Csíkszereda, 
Bolyai-u. 6. 

Keresztény  mindenes  szakáoanöt  keresek,  ki  a fizéa-
ben teljes jirtatsiggal  bir (jé  erkiloaO)  gyermek 
ninos. Oaél Áron áll.  ig tanító,  Oyimesbükk. 

Csiksaentimre  községben,  a legforgalmasabb  fiuooá 
ban egy üzlethelyiség  lakással  március bó 1-til 
kiadó.  Értekezni  lebet Sándor  és Miklós  vas nagy-
kereskedők  otiktzeredai  üzletében. 

FIGYELEM!  Akinek  szüksége  van. osiki  minőség 
ben ismert 2 éves vágáeu. egészséges,  szárar, 
bükkhasáb,  1. si osztályú tűzifára  vagontételben, 
szívesen  adok  felvilágositáut,  útbaigazítást  telje 
sen díjmentesen.  Moldován  János  Csíkszereda, 
Kossuth  Lajot-uooa 14 

Vállalatok figyelmébe  I Az alkamlaiot 
tak nyilvántartásához szükséges 
nyomtatványok beszerezhetők Vákár 
könyvkereskedésében. 

ELVESZETT  egy fél  viláto» bir kitilt  keztyü. 
Becsületes megtaláló  jutalom ellenében a Vákár 
üzletbe adja  le. 

Keretek  megvételre  kevéssé  battnált  szőnyeget 
Cim a kiadóhivatalban. 

Üzletvezetőt  keresünk  a Oyergyóbélbor-i  Hangya 
szövetkezethez.  Sietés  Bx és százalék,  jelentkezni 
személveten  vagv irisban a legrövidebb  időn 
balül  Oyergyóbélbor  kézségben,  Scbuller  Jánot 
igazgató  urnái Biztosíték  1000, egyezer Pengi 

X « f k l T « 
a 8ZÉPVIZI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV. TÁRS. nak 

184a marolus ho 26 en delntan 2 órai 
kesdiitel ea Intését helyiségében tartandó 

X V . - i k é v i i t i á i o a k i i s r a U a u t . 
Aa alap*sabály 16 §.-ában foglaltak  alspjan, hatá-

rosatképtelenség esetén as nj köagyülés folyó  évi április 
hó 2 án délután 2 órakor less megtartva, milyen a 
megjelent résavényesek, a napirendre kltüsött tárgyak-
ban Jogérvényeaen fogntk  határosai. 

Tárgysoroaat: 
1. Elnöki megnyúl; ascivaeail jorok igaaolásá-

n .k Bsámbavételére 8 t»su bizottság, a kczíyölési jegy-
lóíönyv hitnlesitésére 2 réaivénveg kijelölése. 

2. IgasgatéBág és felttgyolóblzottség  Jelentése aa 
1941. üa'eti évről. 

3 Zuaeámadá ok e óterjeBit^po, üi évi mérleg 
megállapítása és határoeathcz«tal a felmentvény  meg-
adása tárgyában. 

4. Igazgató-pénztárnok válarsiá^a. 
6. Indítványok. 
Aa alapsaabályok 17. § -a értelmiben a haiároaat-

képességhea legalább 1000 réaavény képviselete és 10 
résavényes Baemélyea Jelenléte saükaéges. 

Siépvls, 1942. évi február  hó 16. 
Ai igasgatósag. 

A .Szépvlil Első Ttkarékpéoztár Részv.-Tirs.", Szépvlz 
1941. évi deoember hó 31. mérlege. 

Ttrtoaik: KészpAne 7376 P 84 f.  Váltó 66.648 P. 
73 f.  Üiietl ^Öltség 3176 P 82 f.  Átmenő tételek 
366 P. 24 f.  önaesen 77 667 P. 63 f. 

Követel: R w vény tőke 60.000 P. Tartalékok 
16.177 P. 84 f.  B-tétek 6092 P. 73 f.  Folyóeaámla 
2 388 P. 26 f.  átmenő tételek 366 P. 24 f.  Kimat 
3 643 P. 06 f.  0fBses»n:  77.667 P. 68 f. 

A osikszeredai  kir.  járásbíróság. 
668 -1942. szám. 

Jdéxö  hirdetmény. 
A osikszeredai  kir.  járásbíróság  közhírré  teszi, 

begy Aladios  Zoltán  erdimérnők,  csíkszeredai  fel 
peresnek  ismeretlen  helyen tartóikodó  Chele  Va sile 
alperes ellen 259 P. 89 üllér  tiké  és járulékai  iránt 
indított  perében a per felvételére  és érdem'eges 
tárgyalására  határnapot  tOritt  és felhivtt  a fee 
ket,  hogy 1942 évi márcíut  hó 90 napján délelőtt 
9 órakor  hivatalos helyiségében (Mikó-ucca  6 ház-
szám, 4. ejtótz^m  alatt)  jelenjenek  meg. egyszer-
smind  pedig  Chele  V...  u alperis részire — ski 
ismeretlen  Helyen  tartózkodik  — ügygotdnokul  Dr. 
Péter  János  ügyvéd  (lakik  Caiktaplocza)  nevezte ki 

A bíróság  felhívja  az alperest,  bogy a fent 
megjelilt  határnapon és órában személyesen vagy 
képviseletre  jogosult  és igazolt  meghatalmazott 
által  jelenjen meg, mert ellenkezi  esetben az ügy-
gondnok  fog  helyette  eljárni. 

Csikatereda,  1942 évi február  6 napján. 
Dr. PUSKÁS  LEVENTE  sk , 

kir.  jb. elnik. 
A kiadmány  hiteléül: 

1MREH,  it. tiszt 
Vaskereskedő  fgédnt  Ptomali  belépésre felve-

szünk Írásbeli  njánlR'okát.  űeetá'ek  megteli 
lésével  Agrofera  R.-T  Marosvásárhely  cimre 
kérünk  — Ugyanott  tanúiénak  felvétetik 
4 középiskolát  végzett  jó osaIádból  való üu. 4—S 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MŰVEI 
A dagy  székelv  képzőművész  megrázóan küzdel-
met élete.  — 85 színes  és mélynyomásu képpel.  — 
Ara 5 Pengi Megrendelheti  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

£  r 

H E G E D Ű Ó R A K A T 
oonservatoriumi módsaer 
eierint, j u t á n y o s á n ad: 

Adamloza Lászlóné Sprenoz GHzi 
Caikaaereda, Honvéd-uooa 9a saám. 

70 és 78—1941. vgbt. neam. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Kovát* Károly ügyvéd által képvIaMt Kl-ie! 
nlk Sándor és K eieinik Jitab Javára 16660 P 22 f 
tőke és több követelés Járn'ékal erejéig, amennyiben a 
követelésre Időköaben réaileiflietéa  történt, annak be 
számításával, a c>ik«centmártonl klr. |áráablróság 1941 
évi P. 2601 és 2602. aa. végzésével elrendelt kiei«» 
tési végrehajtás fo  v'án végrehajtást Rsonordótó' 1942 
évi Jannár hó 19-20 án lefoglalt  12760 P. — fl  ierrt 
becsült ingóeároVra a cslkssentmártonl klr. Járásbíróság 
Pk. 16. és 19—1941 "«. végsMvel aa érverés elren 
deltetven, annak aa 1908. *vl XLI t.-c. 20. § a alapjai 
a következő m»gueve»en: Dr. Ka'á^ K'ro'v ügvvfi) 
által képviselt, Kiraxlnik Bá dor javára 16888 P. 34 f 
4 jtr., Dr. Ktváts Kárólv ügyvád á t&l kepviselt, K' 
aae'pik Jikab javára 1216 P. 78 f.  s j r., továbbá » 
foglalási  jeg.iőkönyvbfll  ki nem tűifl  más foglaltató-
favára  ls ez árverés megtartását elr»ndelem, de c^ü 
i-rr.t es esetre, ba kielégítési joguk ma Is fenná  I és b° 
ellenük halacató hatályú Igénykereset folyamatban  nincs 
— végrehajtást saenvt dő lakásán, üsletében: C-l^aient 
t l totbm leerdí megtartására batár díöl 1942 evi 
márolus hó 7 napján délelőtt 11 orakor, Ktuon 
felül  knz'Agben 1942 évi maro us hó 7 napjanak 
delelótt 8 órája iUsatib kl, «mltor a bíróilag lefor 
iáit lngóRágo*, 600 m* füriHZ"'t  vegyes fenyóáru,  28 
m' régi fjnyó  d̂ eaka. 42 000 f.  m Bzáldesska, 1 gép 
kocsi S egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — úe 
legalább B beoár 2/8 ad réssáért — k^szpéniflz  Re-
stellett el fogom  adni, még akkor Is, hn a bejelentő 
fél  a belyselnen nem jelenne meg, ha Ciak ellenkeiú 
kívánságot írásban nem ntilvánlt. 

Cslk>s9ntraárt09, 1942 évi febrnár  hó 10. 
• iha lka Joaaef, 

klr. bírósági végrehajtó. 

10—1941. vght. saám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Bt'ogh Lajos Ugveéd á'tai képviselt, Borhér, 

A'bert javári 728 Pentő 83 f  tőce és több követem! 
járu'ékai erejéig, emennyibea n követelésre idóközbeo 
récz'elfljetés  történt, annak bes?émltÁcáT<«l, e cBltcee 
redil klr. Járásbíróság 1936 é<i C. 8646/2 sa. végzi 
sével elrendelt kielégítési vágrehhltás fo'ytâu  végre 
hatást Bstnvedőtő' 1941. év| január hó 6 °n lefogni 
1200 P — fl  lérre biC'B't IngóságoVr». a ceiksieot 
martoil Lt. járásbíróság Pk. 3164-1941. «a. végzáBe-
vel »r árv-rés elr-rdeltotoen, r.nn'kael908 évi XL1 
t c. 20 § a a'apján a kivetkező megae eiett: D-. 
Bi ogb L-io' Hsyvéd által képviselt. Borbély A b 
Javára 728 P. 83 f.  s jár. továbbá a foglalási  jegytó 
tönyvtő hl nem tűnő más foglaltatók  javára ii •>< 
árverés megt>r:ását elrendelem, de ciak arra aa e??'.!" 
ha kielégítést joguk ma Is lenéi) és hí ellenük hai*" 
hatá'yu igénvki res»t folyamatban  nlrc?, — végrehsjisií . 
Bien'edó U.kásán. TumádfUrdó  tösségben le^ndó 
tar'ésám batáridőt- 1942 évi febraár  hó 27 nep 
janak délelőtt 9 oraja tUietll ki. amikor a biroi 
'«fog  ait ingók u. m. 1 darab ló, 1 sertéséi letonv. 
1 Igás «aekér s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ige; 
lek - de legalább a bec^ár 2/3-sd részéért — k i 
péniflzttPR  mellett el fogom  edn*, még akkor IB, h:' :» 
bejelentő M a helysainen ním Jelenne meg, ba c-ik 
ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Cal'iBientmárton, 1942 évi Január hó 25 én. 
Mihalka József 

kir. bírósági végrebó. 

?d 

ól 

Keresztúti  ájtatosság  aa Erdélyi  Praorator  nyomta 
összeállítva  6 űllérat  árban kapható  Vákáraál. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjntányoaabb 
a r a k m e l l e t t e saköaö l a 

Vákár üzlet. Csíkszereda 
G y á m o k (gondnokok) f igye lmébe! 

Qyámi ssámadás, 
Haszonbérbeadásl jegysókOnyv, 
Haszonbérleti saeraódés, 
BaiOsoros gyámi névjegyaék 
A) Tornakönyv 
B) Töriskönyv 

elkésafllt  és besiereihetA 
Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

•yamatett Vékát Lafaaé  Uajvvyemdálákaa, Oalksaereda. 

280/1941 vght. saám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. litkkav Domokos gyergyésaentmiklÓBi Bz 
nitel típvM't. M i'nácBy Jóib f  végrehajtató j»' 
318 P 40 f  lőre Ai több köve>elés és járn ék»! 

I teig. am?rnvlben 8 l!«V 'teiá?re Időközben résileifl'-
| történt, annál beerámltáeával, a calksserrdii klr. je 
i hirójág 1984 évi P«. 1984. sa végsásévei elren 
I b'nlAgltásl vfgrehsjtás  folytán  végreb«l»áat eHenved 
1942 évi j»to>r bó 13 át le'ogUlt, 1900 P — flü  ^ 
hecsült Inróságo n a csíkra red-il kir. Járásbíróság 
6796—1941- ««. végsővel as árverés elrendelteti j 
annak aa 1908 évi XLI. t.-c. 20. § a »itpjánato -i 
kenő megneveiett: Dr. Mtkkay D<mokoe Ügyvéd ^ 
képviselt UálnáBBy Jóasef  javéra 318 P. 40 fl'lér  k 
továbbá a foglalási  Jagvsőköavvból ki nem tUnó 
foglaltatők  Javára is aa á verés megtartását alrend-
ds C4ak arro aa esetre, ha kielégítési Jogok ma Is f  -
áll éa ha ellenük hilasctó hatálya igény kereset to 
matban nincs — végrehajtást szenvedő lakácán, ' 
l"PÓf«lva  koiaáfb  n leerdó megtarlá'ára ha'ár 
1942 évi marolus hó 3 ik napjanak délelótti 
oraja tüsetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók, a a. 
1 vörös-terkn tehén, 1 vörös-tarka 8 éves bor •, 2 
fekete  kanca s egyéb Ingóságokat a legtöbbet igérón 'k, 
— di legalább a becsár 2/8-ad réssééit, — kéfip  oi-
flietés  mailett el fogom  adti, még akkor is, ha » be-
jelentő fél  a helysainen nem Jelenne meg, ha csak ei^i-
keaő kívánságot írásban nem nyilvánít. 

Cilksaeredi, 1942 évi febraár  hó 10 én. 
• thá lka Jóasef 
kii. ur. véfNksitó.^ 




