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Testvérek I 
A csiksomlyói  pünkösdi  bucsun a békéért 

és a harctereken  küzdő  honvédeinkért  imád 
kozunk.  Minél  többen zarándokoljatok  a csoda 
tevő  Szűz  Anyánk lábaihoz, hogy hathatósabb 
legyen könyörgésünk!  A bucsu május 22 én 
délután  6 órakor  kezdődik  bevezető  szentbe-
széddel  és májusi ájtatossággal,  tart  24 én 
délután  3 óráig, A bucsu alatt  állandó  gyón-
tatás, reggel  5 órától  12 ig minden  télórában 
szentmise és áldoztatás. 

Csiksomlyó,  1942. május havában. 
FERENCRENDIEK. 

Az ezévi pünköedi búcsúnkat a bébiért, a 
háborúnak győzelmes befejezéséért  ajánljuk fel. 

A csiksomlyói Segitö-Szüz soha nem hagyta 
el ezt a népet Nagy Ínségekben, kemény meg 
pi'óbáhtt'ások kőzött vigas?a volt, reménysége 
maradr. 

Igy volt ez a történelmi sors minden for 
du:ójában. Csuk a közei tuul'bai! is mennyi 
bi'te! mennyi bizodalommal fordu'íunk  hoẑ á 
És nem caalamoztun*. K*' evtiztdan kerí-sziül 
járultunk elébe es nem szűntünk :aeg közben 
járását .'iérni. Vittll'í a ielkün* csordultig telt 
fajdalmát  és panaszt. Mindig vigaszt találtunk, 
intndg roegkGnuytrbüíiűnlr, mindig a hi'ünkben 
megerősítve engedett el. Mindenki emlékszik 
még arra, hogy milyen elfiven  erővel fagott 
össze, tartott agyüri a somlyói Csoda a rabság 
szomorú éveiban. Ét arra is emléksBik e nép 
nek minden gyermeke, bogy nem volt hiába 
való a Benne való nagy bizakodás.. 

Ma ismét Pünkösd van. Hív Csiksomlyónak 
lelket erösi'ö jótékonysága. Egy élet halál kilz 
delemnek küszöbén állunk. A magyar honvéd 
is ott várja a parancsot arra a rohamra, amely 
fel  kell szabtditsa a világot a kommunizmus 
fenyegető  veszedelmétől. A drága magyar vér 
áldozat» is szükséges ehoz a megváltó harchoz. 
És piros pünkösd napját minden bizonnyal ma-
gyar vér is fogja  öntözni. 

A magyar katona ősi vitézségével megyünk 
bale ebbe a végső rohamba. Európa verekedő 
nemzetei között mi sem maradhatunk ki Európa 
uj elrendezésének áldozatából. CM vagyunk ós 
tudjuk, hogy a mi munkánk erős támasza lesz 
a kü'.delemnek és jutalma az épitö magyar 
jövőt szolgálja... 

Ebben a szivssorongásunkban, a roham 
előtti fohászkodásunkban  forduljunk  az Asi biza 
lommal a Magyaro'c Nagyasszonyához. Imádsá-
gos lélekkel menjünk el a somlyói búcsúra, 
amelyet a győzelmes békéért sjáoluck. Fogad 
juk a Mária lábainá', hogy öntudatosak leszünk 
és minden áldozatunkkal támogatjuk idehaza a 
honvédeink harcát. Fogadjuk meg, hogy utolsó 
csepp vérünkig vállaljuk a harcnak reánk esö 
fale*.  És ne felejtsük  el, hogy ezt a háborút 
nekünk elveszteni nem lehet, mert akkor nem 
lesz Boha többé pomlyói bucsu, de nem lesz 
magyar élet sem ezen a földön. 

Ezekkel a gondolatokkal erősödjön hitünk 
a végső győzelemben és kérjük a somlyói 
Máriát segítsen meg az elkövetkezendő nehéz 
napokban. 

Angóra fajtiszta nyulak eladók, 
u. m. növendekek mindkét nemből, 
anya és apaállttok. Gyapjú feldolgo-
zást vállal. Cím: Vákár Ena, angorate-
lepe és háziipari feldolgozója,  Siekelyudvar-
hely, Bathleo u. 66. Máv.-állomás mögött. 

Tetteket várunk Körösi Csorna Sándor 
nevével kapcsolatban. 

Btr.niíy örv.nd-ítes Kőröei Csorna Sándor 
oráí t? lísrta m«giaduit ünneplőd ', valahogy 
•'•r-srrünk Kell, különösen u.-̂ fluk  székelyek »ek, 

ihvgy ezek a kű^ő llrnf  pit »i.?k még mindig nem 
j "t.-ĝ ndflk.  Ne'- üníí » ktHtö iormíK mellett ele-
i ven va ófiáe:  is k'e'1, h ni hivatva van Kőrí'mi 
jC oma Sindor nagyeácá: HZ idők végtelenségéig 
ele-ven ca'ótágb.in hirdn'ni, ezt a nagyságot — 
ha líhet erről s<zó — ragyobbit&ni. 

Ezt ugy gondolom o!, hogy Körösi i "oma 
Sándor névv 1 egy pénzalapot kell teremteni, 
a»cely aiapból laindtn kiváló UhetsígQ, de 
szegény fiút  tftriilatpi  PsH, hogy rgjetlrn egy 
kiváló tehetség ce maradjon parlagon a sae-
gérye-g miatt. 

Nagy hié.ry v?n kpá'ó 'fhelségil  emberek 
b̂ n, holott ezek bármily körülmények közt is 
m gá< ják helyttkí-t. Hány kivá'ó tehstségű 
gyermek moreroI<5dik szét az ismeretlenség 
bomá'yában cenk átért, inert nem áll módjában 
'aiulni. 

Most itt van ae alkalom. Községek, köz 
btr:okos*ágo'£, magánjav tk^vgyházak, más szoci-
ális irányú intézményeik, pgyeettletek, Nép és 
Családvédelem, magánosok, stb , stb., rakjanak 
össze annyi pént, amennyire szükség van. Nincs 
jobb be'ektp.*? -r'nt înveleai E'en 
költségeket, igénybe vavöik 16—20 év múlva, 
amitor anyagilag annyira megerősödtek, kamat 
mentesen visszatéríthetnék, ugy sz alep lime-
rithetetlensége biztosítva lenne. 

M̂ g pgy másik szükséglet. Állandósítani 
kelleni' hz ÍRÍ'olákbsn fgy  Körösi Csorna Sín 
dor ünnepnapot, amely napon Kőrösin kívül 
meg kellene emlékezni aron helyi nagyokról is, 
akik életükbon átlagon felüli  munkájukkal a 
köznek kiváló szolgálatot tettek. 

Mégi? csak fu.caa,  hogy egy Orbán Balázs*, 
Benedek Eleket, Márton Ferencet és még sok 
más nagyot a nép egyáltalán nem ismer, még 
ssükebb hazájában sem. 

A rrult nagyjainak ismerete, záloga a jövő 
fejlődésének.  Szőke Mihály. 

Gyermekkórus haDgvereeDy Alcs ikon. 
Folyó ér máj. 10-én lélek m; 14 ünneps volt Calkgzent 

má-toohan és Osikcsskeialva bazgó mise hallgatóinak, widin 
Nagytusnád, Kozmás, Szeotiiikrton, Cs-keialva, Bkokialva és 
SzHutgyör^y dalos Iskolis uOvendékel hsn);verarnyaket tar-
tották meg. 

Nagy Antal tlrnopétyes miséje végével Patres Ignic 
karnagy és hlráldblzotts&g elnSkn QdvBzOlte a megjelenteket 
és a h«ngve'seny m»netét sorsolta atján jelültR meg. amely 
ezeilnt I -nek szerepelt liozmks, II.-nak Tasnid III -nak Szent-
Kyörgv és B&nkfalva  közOsen éB a IV.-nek Szentmárton és 
Csekeíaiva. 

Kozmás 46 énekerével r>rbáa József  vezetésével fegyelme-
zett versenyjőivpl majdnem mindnyájan rz I-sö d'jat jisoltnk. 

Tasnád: 46 kis csoportjával Székely Endre vezetésével 
Pz°ntgy0rgy és Bánkfalva  78 tömeges vers'nyzjitvrl 

mindjárt magá a vonta a t gy Imet. Határozott mértéktartó 
volt végig. 

Szentmárton, Osekefalva  36 énekesével OyOrgy András 
vez tésével szintén a-abálysaurüen haladt. 

Az előadás végével Petres Ignáo, Király István és Dnka 
János bírálók kihirdették az eredményt. 

I sínek SzentgyOrgy és Bánkfalva,  II-lknak Sz»ntmárton 
III-lknak Kozmás és IV-lknek TnBnád jöttek kl gyózteBen 

Petres Ignáo elnBk mlndnyájoknak kOszSnetet mondott 
sikeres, fáradságos  m nkájnkért." 

A templomi klblrdotés ntán az Iskolában tartatott meg 
a réozletes bírálat, a hol mindenkinek alkalma volt a bírálat-
hoz hozzászólni s hol az elnOk részleteiben Ismertette az egész 
h' ngverseny mr.netet, amely ntán bírálatát megtehet'e amely 
ért mlnd°n felelősséget  vállalt 

T&bbek hozzászólása után az elrök megköszönte az ér-
deklődők figyelmét. 

Szőke Ágoston, pedig a fala  nevében kös/önte meg ngy 
a versenyzők, mint a vezetőségnek, hogy Ilyen kedves ver-
senynek lehettünk hallgatói. 

Jó családból  való, legalább  2 gimnázium, vagy 6—8 
elemi iskolai  osztályt  végzett  teo-ilot  azonrmlrr 
felveszek.  — Fejér  László, vegyeskereskedő, 
Szépviz,  Csikmegye.  3—3 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvárm^kye törvényhatósági bizottsága 

Dr. László D^zsó főispán  elnökletével 1942. év 
május hó 12 éi tartotta meg tavaszi közgyűlé-
sét. Dr. László Ditzső főispán  megnyitójában 
megemlékezett a tcormányzóhelyettes ur öfőmél-
lóságának megválasztásáról, Káilay Miklós mi-
niszterelnök Kinevezéséről és Csikvármegye 
székely népének bizalmát, ragaszkodó szerete-
tet tolmacsolta. 

Megemlékezett a főispáni  megnyitó Márton 
Aron gyulafehérvári  püspök felszentelésének 
évfordulójárói,  majd meleg szeretette! és igaz 
megbeciülessel szóit Inczo Domokos főeeperes 
nyugalomba vonulásáról és méltatta azt a gerin-
cbe, nagyszerű magyar munkát, amelyet Incze 
Domokos elvégzett kisebbségi éietünkben. 

Ezután Dr. Abr >hám József  alispáni jelen-
tősének megvitatására került sor. Mult számunk-
ban kivoratoBan igyekeztünk képet adui arról 
a raunkúról, amit ez alispáni jelentés 32 nyom-
tatott oldalon mutatott be a törvényhatóságnak. 

Az aiispáui jelentéshez elsőnek Dr. Gaal 
Endre szó t h'jzzá. Szóvátette, hogy az uzvölgyi 
utépitési munka nem halad előre és az utat, 
ame'ynek jumusra kellett volna elkészülnie 
még jövő ávre sem lehet átadni & forgalomnak, 
mert az uton dobozó zsido-munkásszázad nem 
do gozik lelkiismeretesen. Kéri az alispánt, hogy 
a munka megsürgetése iránt közbe lépjen. 

Dr. Kolumbáu József  »z Erdélyi Párt elnöke 
több közérdekű ügyben szólalt fel.  Elsősorban 
a vetőimig ellátás körüli panaszokat említette. 
Az őszi Vblése-k kifagytak  és emiatt több vető-
magra volt &:'.0k6ég különösen árpában, ahol 
bizony hiányok mutatkoztak. — Dr. Kolumbán 
Józs-'f  fe!s»óla!ása  sürgette a vadászterületek 
kiadásit is, amelyet még nagyon sok községben 
nem adtak biírbe. 

Nagy Jenő dr., csikszentmártoni közjegyző 
szintén az uzvölgyi zsidó munkásszázad ügyé-
ben szólal fel,  majd megemlíti, hogy a caik-
ezentmártoni ieventeház építéséhez a község 
bírtokossága uem adott fát  és a kérés teljesí-
tését egyenesen megtagadta. 

A törvényhatóság hosszas vita után amellett 
dönt, h' gy a tölgyesi főBzolgabiróság  részére 
uj székházat £pit, — A Balánbánya—hlgyeakő 
turista u'ra 30 ezer Pengőt megszavaznak. 

Ugvarhely vármegye kezdeményezésére 
mozgalom indult meg egy 10 milliós alaptőkéjű 
széikely agrár éB t ereskpdelmi bank felállítá-
sára. A kérdéssel a törvényhatóság is foglal-
kozott. Dr.tuinádí Élthes Gyula miniszteri taná-
csos és Dr. Gaal Endra hozzászólásai után a 
törvényhatóság egész súlyával támogatja a bank 
életrehivását. 

MarosBzék téli sporttelep elhelyezése tár-
gyában küldött átiratát azzal tárgyalják, hogy 
Csikregyében látják legalkalmasabbnak. — A 
vármegye csatlakozik a „Székelyföld  írásban és 
képben" című könyv azonnali letiltásáhos. 

Márkos Endre plébános a csikmegyei Agg-
menház létesítését sürgeti. A törvényhatóság aa 
Qgyet magáévá tesBi. 

Dr. Ábrahám alispán a Csíkszereda—udvar-
helyi vasútvonal megépítésének kérdését ter-
jeszti a törvényhatópág elé. A nagyfontosságú 
ügyhöz Dr. tu'nldi Élthes Gyula szól hozzá 
elsőnek. Kán u at ennek a vármegyénk életére 
annyira nélkülözhetetlen vasútnak szűkaégére-
Felkészűltséggel vizsgál minden szempontot éa 
javasolja, hogy a vármegye egész súlyával for* 
dúljon a kormányhoz a Csíkszereda—Udvarhely 
vasútvonal sürgős megépítése érdekében. 
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László Antal gyergyói városi mérnOk indít-
ványt terjeszt elő egy Gyergyóazentmiklós és 
Udvarhely kOzOtt megépítendő vasútvonalra. — 
Az alispán javaslatára felirattal  fordulnak  a 
kormányhoz és kérik azt is, hogy as Oltnak, 
a Marosnak és Tatrosnak szabályozását is ve-
gyék fel  az ország ármentesitési munka tervébe. 

A M. kir. Honvédelmi Minisztérium 
felhívása  a 

M a g y a r N ö k h ö z l 
A M. klr. Honvédelmi Minisztérium 164006. eln. 

száma rendeletével felhívta  az Brdé yréaai NŐBSövet-
ségek Vesetóségét, hogv a nók önkéntes .Honvédelmi 
Szolgálatát* megszervezzék. 

A fronton  küldő férfiak  helyét Itthon be kell 
töltenie a nőknek. S a bábom kimenetelét Illetőleg a 
férfival  egésaen rgyenlő horderejű a nók áldozata ós 
hűsége, mellyel Itthon erejükhöz mérten, átvesslk a 
férfi  helyét. 

önkéntes vállalkosókat kér a Minisztérium, mert 
tudja, hogy a köteleróieg előirt munkánál eaersserte 
többet ér a saeretel éa áldoaatból vállalt munka és 
köteleaség. 

A M. klr. Honvédelmi Minisztérium megbízásából 
tehát felhívjuk  Hazánk Asszonyait és Leányait: 

1. Akikot nem köt le as anyai hlvatas; 
2 Akik nem töüenek be állásokat; 
3. Akik egészségesek. 
Jöjjenek, ajánlják fel  szolgálataikat a hősiesen 

kfisdő  Magyarországnak. 
Jelenthetni lehet: 
a) mezőgazdasági munkára; 
b) ipari Uzemekhea; * 
c) gyári munkára; 
d) közlekedési eszközökön, villamoson, antobuszon 

való szolgálatra; 
e) tlpztvleclől munkára. 
Megfelelő  szakképzettség hiányában, a kikötés-

ről gondoskodás történik. 
Az állam rendesen dljBzsa azokat, akik a férfiak 

helyének betöltésére vállalkoznak. 
Ápolásra, katonaságra veló főzésre,  varrásra 

aaoobau díjazás nélküli önkéntes női munkát kérünk. 
A magyar nemzet vélnágoa idői, még mindig 

megtern.9tték a bős lolkti r«py aBBZonyokst. 
A mai ktird?lmflck  ia blisaUk, megfogja  teremni, 

s talán kevésbé romantikus szépségű, mert egysaerű 
munkás zubbonyban küzdő, de annál értékesebb lelkű 
magyar nőt. 

A csiksseredai egyesületek vrzetősége hivata'os 
ór tt 'art: Miké-utca 7. hzám alatt, minden délelőtt 
9—11 óra között 

A ml kezűnk van moat hiv.itva fenntartani  a 
tsrm-iéa menetet. Minden kényelmesen visszatartott 
két, a haza romlásához járni bosaá. 

Vállalhatjuk-e a felelősséget? 
Csíkszereda, 1942. májuB 10. 

Dr. Nagy  Bén iné, a Kath.  Nőszövetség  és 
a Vereskereszt  városi választmányénak  elnöke. 

Császár  Félix  né, az Iparos  Nőegylet  elnöke. 
Kovács  Pál, a Ref.  Nőszövetség  vezetője. 

A közvagyonok kezelése. 
Nálunk a vagyonnak túlnyomó réaze közvagyonok 

alakjában van, nem ugy mint az orazág többi réazeiben, a 
hol a közvagyonokról olyan értelemben mint nálnnk alig 
tndnak valamit. Talán ezért ia van, hogy a közhatalom a 
vagyonok kezelését nem részesítette abban a figyelemben 
a mit megérdemelt volna. 

Lakósságnnk túlnyomó többsége földmives,  akiknek 
magán vagyona 5—10 kat. hold szántó átlagosan, mig ez-
zel szemben a sik vidék kia gazdáinak szánté földié  30 
kat. hold, nálunk a különbözetet a közösben lévő srdők éa 
legelők képezik, ezért minden egyes gazdának eleven hu-
sába vág a közös erdSk és legelők kezelése. 

Ili szükséges a közvagyonok helyea kezeléséhez ? Elfl-
Bzör hozzáértés megteleli szakképzés alakjában, amit nálnnk 
a gazdasági akadémiák és más gazdasági szakiskolák szok-
tak megadni. Másodszor a burkoltság helyett a legnagyobb 
nyilvánosság, bogy mindenki világosan láthasson és hogy 
eleje véteaaék mindenféle  hol indokolt, — hol indokolatlan 
gyanúsításnak. Harmadszor, feltétlen  becsületeaaég, hogy 
a közvagyon soha se szolgálja egyeaek magánérdekét, ha-
nem a Bzent éa nagy közöa célt. Elméletileg ngvan minde-
nütt azt hangoztatják, illetékesek és nem illetékesek, de a 
gyakorlatban melyen elszomorító eseteket láttnnk, és látnnk 
amiknek tüzetea kivizsgálására a mai idők kevéabé alkal-
masak, de azért senki ne higyje, hogy az elszámolás ideje 
el nem következik. Tudomásul kell vennünk, hogy a haza-
fiság  hangoztatása aoha nem pótolhatja a közért végzett 
becsületes munkát. Nekünk erkölosi fölényt  kell tanúsíta-
nánk, ha azt akarjnk, hogy a minden oldalról körül vett 
ellenségek között vezetők lehessünk. 

Népünk nem ismeri közvagyonát, annak pontoa írté-
két, ennélfogva  azt aem tndja mekkora tiszta hasznot kö-
vetelhet utánna. A multaknak bünöa mulasztása volt az, a 
min ha nem változtatnak, a közvagyonok kezelésének ko-
molytalanságát lehetetlenség el tagadni. A közvagyonok ke-
zelése körül caak egy dolog volt tiszteletre méltó, határak-
hoz' álladékosokhoz való göroaöa ragaszkodás, a mi bár a 
perek lavináját indította el, mégis sokat jelent a jövő szem-
pontjából éa osak a történelem lapjain foglalnak  méltó helyet. 

figyelő. 

Az elmúlt hét. 
A magyar honvédség kötelékei hetek óta útban 

vannak a harcterekre. A felvonuláz  megkezdődött. Az 
Induló csapattesteket ünnepélyes keretek között búcsúz-
tatják és as egész aemaet büszke sseretete kíséri hősi 
útinkra. — A mult héten egyik Ilyen harctérre indnló 
alakulatnak bucsuatatásán megjelent Kállay minisster-
elnök, vitéz Bartha Károly honvédelmi minlsster, vitéz 
Szombathelyi Ferenc veaérearedes, a bonved vatériar 
főnöke  ÓB Bok katonai etókelóaég. 

A miniszterelnök bessédet intéaett a harcba indu ó 
honvédekhez 

— Most  uj nagy magyar feladat  elé indul-
tok  — mondotta a miniszterelnök.  Olyan feladat 
elé, amilyen a magyar történelemben  alig volt, 
vagy egyáltalán  elő  sem fordult  Ezer éven át 
sok ellenséggel  kerültünk  szsmbe, de  legtöbbször 
osak akkor  tudtunk  baroba bocsátkozni velük, 
ba már otthonunkat fenyegette.  Ma talán először 
fordul  elő  történelmünkben,  hogy elébe megyünk 
az ellenségnek.  Ez az újszerű  magyar vállalko-
zás, amire moat indultok,  az uj magyar szellem-
nek  a megnyilatkozása.  Annak az erőnek  fel-
ragyogása,  amely elébe megy az ellenségnek  és 
otthonunkat  messze idegenben  védi  meg. 

A harctereken egyre fokozattabb  mérték ben vetzik 
át a kezdeményezést a tengely hatalmak. H tt-k óta 
tarló elhárító harcok után a nemetek a keresi fő  d-
Bzoroson támadásba lendültek cs ctupán helji jellegű-
nek mondható akciójukkal 40 ezer foglyot  ejtettek, 
197 páncélkocsit, 598 löveget, 260 repűiógepet semui 
Biiettek meg. A megvert bolsevisták menekülni k. — 
A németek uj fegyvereket  haizaáltak ebben ez első 
lavaBzI támadásukban, amelyek nagyszerűen beváltak. 

A német es flan  csapatok eihárlto harcában áprll. 
24 és május 10 e között a Szosjit 11 ettr halottat 
veBztstt. De kUiöuoaen feltűnést  keltenek azok a nagy 
namet sikerek, amelyeket a nemet haditengerészei 
ér ei a tengereken. L gutr.bb Is se tmerikfi  partok 
e'ő>t 24 kereskedelmi tűjét süiy^sziettek el. Eddig 
17 millió tonna hajóteret küldöttek a tengerfenekére. 

Ugyanakkor, amikor a német és KköveUt-ges hedik 
a Ssovjet arcvonalon, Afrikában,  a Fo dkÜBt es F -kw 
tengeren mindenütt verik sz ellenséget, Ksiet németjei 
a hős japánok aa egén» világ caodftlatét  magukra 
vonva meg nagyobb teljesltmenyekb^n merik egyik 
caapátit a mázlit márt ni anpol tiáéról re. A Koraii 
tengeren lezajlott tengeri ütközetben a japánok olyan 
veszteségeket okoztak a brit hadiflottanak,  amelyé 
nem lehet pótolni E süíyesziettek két nagy rtp'jlő 
anyahajót, het nehén cirkálót, röbb rombolót. Ezzel e 
veszteséggel a japánok lassan úrrá lestcek a Csendes-
Óceánon. De nem kisebb az a lendület, amivel a Japá-
nok Indis felé  törnek előre és Kinát intézik ei. 

Az angol hadvezetőség is elismeri eseket a nsgy 
veszteségeket, amelyeket a vitéz Japánok okosnak. 

Egészén felemelő  aa a hősiesség, amit a Japán 
és német katona mutat ?obeu a hávorub*r. H» valahi 
megérti és btcaüli ezt a hitiá',megvető nagysavrüssgM, 
akkor aa a magyar ka-ona. A m: gyar honvéd a mos-
tani háborúban OIJÍU szögit ;ége?Rk oldalén tűsd, o yao 
vezetés mellett vonni fel,  ahol teljesen érvényesülhet-
nek kiváló katonai eráryt-l. 

Legyünk büszkék erre a fegyverb»ráts£pra  éB t 
kivívandó győzelembe vigyük belé vitézi tetteire terem-
tett egé.z mtgyar katona leltür.ket. 

A frenclák  ssakitása as ango'státi szövetségesek-
kel küszöbön van. Az la valószínű, hogy a franciák 
szorosabb katonai együttműködésre lépnek a tcngnly 
hatalmakkal. Mindezt sBriretl az nngo'oknak partra-
szállása Madagastkéror. Ezzel a lépéssel aa argolok 
súlyosan megsértették & fracbla  érdekeket. Njm vtée, 
hogy sz an,;.o'ok kótségbeeaéBÜ ben léptek M :dfga?zfeái 
földiére,  mert ez a sziget az Indiába vezető ut mellett 
feksslk  és ahogy az argolok a szumá'ral szigetekről, 
Burmából, Há'.só-Iod'ábil WEzorn'txk egyre nagyobb 
fontosságú  támtsrpost ?(árau>.ra Midagaszkár, ahol n 
frarclák  kemény rllenálásával találkozott ez angol 
partraszállás. 

A háború leg"lh%tároeóbb szakaszához érkeztünk. 
Ebben a vársioiáebsn elbanţzott a P»p« bekeRsózsta 
is. XII. Pus páps hu'zocötévee püppcíki jubileuma 
alksImávH rádiói; -rfdet  mocdott. A b-'-széd Is ^elii.ip, 
hoiry e m l pn'ltiVni éB laton'il hehect^en »eroml lehe-
tősig n'rc* ,i b'k^ Bzonr'rl h»lyr»álllt Azorbír 
t̂ érl h vllácsorsát lntérő államfő  fiikat,  hopy ne mu 
laSRBanak "I egyetlen eikelmaí srro, Bme'y utat n' 1*-
hat a bfcdi  ete> ea igizaégos fcéVíhez. 

A Bajtársi Szolgálat megszervezése. 
Pár hattal rze ő t az egész orazág Rajtáját b-' 

iárta es az érdben bir, hoiv vltni BorV<é!y-M<icatv 
Emil főispán,  mozgósítási bormánvMztoí:, Borsod rir-
tnegye t«rü'»ten megítf  r->cte a Bij tárai Stolgála<o . 
A cél a hi dbtvouultak bez'á^artotólnak önkéntor. •» 
mogstásn volt éa a n-mí^i társadalom a legn-gvotb 
megértéssel karolta fel  aa ötletet. Elismerésne) fojsd 
ták as illetékes katonii hatóságok ls és most maga a 
Belügyminiszter tette magáévá e szervpzet országos 
életrehlvásának feladatát.  A Vormánvt e tekintetben 
as a meggordoláa vesettr, bogy a belső frontnak  tpp o 
olyan blstoanak, keménynek kell lenni», mint amllyn 
blatozan és keményen állják a harcot odakint a mes^z^ 
orosz földön  honvádelok. A külső és belső front  erejo-
nek, harmóniájának, együttes munkájának biatosltását 
adja ea az nj intézmény, amelyet a belügymlnieater 
rendelete értelmében aa egésa ország területén meg 
kell zzervesnl. 

A miniszter nevében vitéz Bonczos Miklós állam- < 
titkár körlevelet Intézett Budapest székesfőváros  pol-
gármesteréhez, valamennyi törvényhatóság első tiszt-
viselőjéhez és a megyei városok polgármeBtereihes. A 
leirat hangsulyosza, hogy a mlnirzter, a honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben, BaUkBégesnek látja külön-
leges, állandó jellegű, ssoclálla sco'gálat sürgős meg-
szervezését, amely a polgári és kBtonei hatóságokkal 
valamint aa erre váltelkosó társadalmi szervezetekkel 
továbbá az Or»zágoa Nép- és Családvédelmi Alap helyi 
szerveivel storos pgyBttmüködéeben a bábomé viszo-
nyok következtében BcUkségeesé váló feladatokat 
ellátja. A Pt<Tveant neve egységeden Bajtársi Szolgálat 
s feladat  körét s következőVben liirvona'afzs  a leirat: 

1. m hadlb>vonu tsk családtegjpinak fo^otottabb 
erkő c i és a safkEégbea  képest kivételesen anyagi 
támogatáaárál való gondost odáe ; 

2. a harc'éren Lötdő honvédek ós ittbnn maradt 
család>»,«jalk között az állandó kapcsolat megterem-
tése és fenntartása; 

3. a katonai sao'gálatra bevonultak hoziátartoiói 
kérelmeinek és esetleges panassalnak meghallgatása, 
gyors kivizsgálása és "rilntózéBe; 

4 a katonnl szolgálatra bevonult egyének helyett 
a meiőgazdasígl és ipari munkák elvégzésének bla-
tOSttáci; 

5: jogi tanácsadás a badbavonultaknak és végül 
6. B nemzetvédelmi szolgálat támogatása. 
A rendelet intézkedik a felő;,  bogy a szolgálatot 

minden községben, városban sccrv-Eték meg s e mel-
lett életre bírják a járási és várm?gy»l PEO gálatot la, 
a köfcKpgl  cro'gálat támogatására és irányítására. B 
cegyarán\u cnkrntee társsdelml munkába be kell kap-
csolni elf  ő-orben az Orczégos Nxp- és Családvédelmi 
B'sottségokst, amelyek e céira külön albliottságo- v^gy 
coporio» alakítanak. 

A törvénjh'tépági, járáol Bajtársi Szolgálat veze-
téséről as OrssáfcOB  N'p- ée Családvédelmi Alap tör-
vóoyhütésági és járási vra"iói gondoskodnék v<tgy B 
'őícaignblrátt és a esoclá'ts gondOBék javallatára az 
erre iega'krrn-.SF.bb más egyént kérili fe'.  — A jogi 
lauácíadást a főügyészek,  ügyésiek, Illetne ne ügy-
véd'k látják el meghatározott Időptotban Ha ?cQk-
ségpüne^ látszik, ^rlnt-.eossbe kell lépni a cs»p«tbpd-
gondozú tisatekknl éí hsd ^aíbüd'íordoráBi felügyelők-
be1. A Bajtársi Szc'gálnt további működésének r4ne-
latéiról az urszégos Szoclá.ls Felügyelőség sd meg-
fole'ő  falvllágosliást. 

A bajtirsl Szolgádat crsté.t.os ^Mrebivásáv»! 
pár:»tlunu' nsnym riéSÜ, h'<t>- m a, rnl-Pntee srcc'á:lB 
munkát líptst óletbB a belüiyl kormt-y. A szolgála*. 
cé!j«, ötikéntps volta pgvmegábfn  biztogi'jft  p fA»»d-
htta'lanul lekes, od-kp.dé. erT.m îty^B trnníét, amivel 
nagymértét:Len hortáiéru: a helFŐ froit  megtrősltásé-
bez H eazel a vogeö t íiclem kivívásához 

A jó könyv, jó barát 
Honfoglalók:  D. Kencse Erzsébet könyve. 

Egyszer volt... Valóban ugy kezdődött, mint a tündér-
mese. £gy csodálatos — nyár tüzét szóró — aranyló fiszi 
napon, megnyiltak a drága csiki völgyek és a drága, vén 
Hargita alján, magyar dicsőségtől fényes  magyar kardokkal 
a Nemzeti Hadsereg katonái, a hős Honvédek kigyóztak 
végig a kanyargó utakon. OrSmtüzek gyúltak a könnytSl 
tátyolos Bzemekben s a szivek azabadságdalt dobogtak. 
Mintha az idő kiesntt volna az életből, mindenki ünuepelt 
és az Allelujáa ének betöltötte a lelkeket. 

Akkoriban esemény volt, B magyar póatát bozó re-
pülőgép a a csendes völgyön végig dörömbölő sebes vonat 
is. Simogató, sóvárgó szemek kíváncsian kérdezték lm látták, 
vájjon mit hozhat, mit hozott a „sebes" a szépséges Fő-
városból ? I 

Es a azáguldozó gyorsvonat, sok sok mindent hozott. 
Szanaszét a kirakatok megteltek magyar holmikkal. De a 
könyves boltok kirakatai sem voltak üresek. Mindenikben 
ott volt a régen nélkülözött magyar könyv. Es a mag>ar 
szónak, dalnak, betűnek az örzfli  és sóvárgói; a felszaba-
dultak, boldogan vettek meg mindent, hiszen magyar. 

Sajnos azonban, a jő és nemes könyvek nyomán, beto-
lakodott mindenhova a „ponyva" ia, az ami ellen már ol 
rég óta hadakozik — a magyarság ősi lelkét féltő  minden 
jóérzésű magyar, az Anyaországban. Nem isoda hiszen min-
denki tudja, bogy az összeomlásnak legfőbb  előidézője a 
lélekmérgező sajtótermékek voltak. 

Ez a trHgikus valóság, mindig óvatosságra kell, hogy 
késztessen mindenkit. Bizony, ba könyvet vásárol valaki, 
akkor is ngy kell tennie, mint mikor máa árut vásárol, 
ngyanis, jól meg kell néznie, miért ad ki pénzt. Csak azt 
a könyvet Bzabad megvenni, amely izig vérig magyar, tet)»' 
a msgyar lelkiséget tükrözi. 

Nemrég megjeleni a könyvpiacon egy könyv, nu-ii 
olyan, mint egy kincaea bánya. Az odaadó olvasónak, csi>k 
ngy ontja a kincseit; a hazaszeretetet, a táji öntudato".. tz 
erőt, életet, hatalmatadó faji  öaszetartáat, az őai n a^y" 
múltnak megbecaüléaét, a jogoa büszkeséget, hog.' magyar-
nak lenni szent küldetés a a szent bizOnyosaágot. 
örök életre rendelt nép a magyar. 

A könyvet D. Eencae Erzsébet irta és cime: „H':l1 

toglalók*. AZ olvasó azomjaa lélekkel kezdi lapozni a kön/ 
vet, hiazen, a hontoglaláakori idők ngy szólván, még tel-
jesen feltáratlan  kinoaea bányái a dicsőséges magyar múltnak. 

A könyv két részből áll. Elaő réaze a nagy mü: a 
honfoglalás  előkészületeit a a régi Haaa elhagyásának miért-
jeit mondja el. A második rész, az nj éa örök Haza teljea 
birtokba vételét rajzolja, a nemes témához illő, nemes szí-
nekkel. Az egéaz könyv olyan ia, ugy hat, mint egy ha-
talmaa freakó,  melyen Árpád alakja élesen, fenségesen  áll 
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• örökélón néz bala Nemzetének, utána következő aok-aok 
századiba. Árpád olyan eien e freskón,  mintha a Nagyon-
Nagy Urnák, Attilának lenne inkarnációja. 

Nézzük tehit figyelmesen,  ezt a hatalmaa honfoglalás-
kori inakét, a D. Kenoae Erzsébet könyvit a keressük 
benne a nemes, ősi magyar lelket kiragyogtató eseményeket 
Érdekes az a jelenet, amikor Előd elmondja, hogy a kozir 
kagán szeretné Bt tejedelemnek, de Előd megmondja a ka-
gánnak, hogy „Első vezére onngor népnek, oaak Attila vé-
réből, Tnrnl nemzetségéből való égi kerálok utóda Almos 
nr lehet". — A vezérek fejet  hajtottak. Vezérükben volt 
a születés és az erő tisztelete. ,A freskó  további részlstét 
igy festi  D. Kencse Erzsébet". Előd dereka kihúzódott, 
sgytormán magaaodott szikár Almoe mellett Ugy álltak 
ketten, mint két audár ía: gyökereik mélyen szívósan ka-
paazkodtak a születés talajába, elOre lendülő karjuk azon-
ban útra bocaátotta magvaikat, hogy napkeleti azelek azir-
nyán eljussanak messzi tőidbe, gyökeret verjenek, lombo-
sodjanak ott ía kiirthatatlan erdő támadjon .belőlük, amíg 
ők magok, őai helyükön dőlnek ki a rendelés szerint". 

Meghatóan szép az a jelenet is, amikor Almos átadja 
a hatalmat Árpádnak. Árpid u t mondja keményen. „Hü 
leszek a hűségesekhez, s legázolom az ártókat". Ac élet 
és valósig örök színeiben pompizik a .Vérszerződés" ese-
ményének megörökítése is, további az első áruló fölötti 
ítélkezés és büntetés. Ez az eaemény, ax irpidi lélek böl-
osességének erőteljes sugárzása. 

Árpidnak negyedik fia  Jutaa, gyönge, álmodó, müvész-
lélek. Csodálatosan rajzolt faragott,  Árpidnak lelki fijdal-
mat okoz, ha Jutaara gondol, aki nem a harcban talilja 
őrömét. Elmondja Árpid Töhötömnek, aki megnyugtatja 
Árpádot. Töhötöm azavaira azt mondja Árpid. .Soae gon 
doltam még arra, hogy mindenki igyekezetének lehet egy-
szer haszna". Caodilatoaan igaz Árpád beszéde, hiazen a 
legkiaebb hazaazerető „igyekezetnek" ia lehet éa van ia 
haszna a Hazára. 

De ez a hontoglaliakori freskó,  mis eseményeket élővé 
örökít. Döbbenetessn szép Almos ildozata, az utolsó tor, 
bucsu az O-hazitól és fenséges,  az Uj örök Hazába érke-
zés pillanata ia. .Árpid lehajtotta a fejét,  leemelte süvegét. 
Nagy boldogsággal állottak mellette a vezéri magyarok, — 
megérezték hogy hazaérkeztek. Árpid felaohajtott  éa ho-
mályos lett a szeme, amint mondotta: Ez a Hazánk amig 
él Napiaten". I 

Azután következik Attila földjének  birtokba vétele 
éa a aok harc, a sok ildozat, teljessé teszi a nagy bon-
foglalói  mnnkit, ugy hogy mikor irpid meghal, mir békéa 
munka zajitól morajló földet  hagyja fiára  Zsoltra. .Aki 
nem nap, csak hold, ds a naptól kapta tényét". 

A könyv fémjelzése,  hogy rövid idő alatt a II. kiadia 
ia megjelent. Nem caoda. A „Hontoglalók" az a könyv, 
melynek Boraiban nem bujkálnak mérgek, a vallás, a haza-
szeretet, a táji öntudat, az összetartás ellen, egy könyv, a 
sok nemes magyar könyv között, melynek írója, ihitatoa 
szívvel, imádságos lélekkel merit a magyar mnlt életetadó 
forriaiból. 

A könyv végén a .Halotti beszéd" és a „Szent Liszló 
legenda" szavaiból jegyzéket találunk. Ebből megtudjuk sok 
ódon szónak jelentését. Pld. Hadúr szekere = Göncöl. Kárpi'= 
Kárpát. Krgin = Fejedelmi lovassirbolt. (Ilyenben nyugszik 
Árpid). Karca = Város a Dnyeszter mellett Talin ezt őrzi 
ebből lett a Karacsi név) Turul = Fehér solyom. Zombor = 
fekete  sólyom, atb. stb. 

Van azonban ezen a gyönyörű freskón,  egy oda nem 
illő szín is. Nem állhat meg még mint hypotézia Bem, hogy 
Árpid „titkon tépelődött" volna a honfoglalia  tényén. 

Egyébként a könyvet nem lehet letenni a kézből, mert 
vonz, mint a mágnes s ezért szeretné az ember, ajindékul 
kezébe adni mindazoknak, akik szsretik a szépet. 

Bir kezébe kerülne ez a könyv a könyvtárakon ke-
resztül a falusi  harisnyás ifjaknak  is, azoknak — akik a 
harisnyát mindig hordták a igy megőrizték, bogy ünneplő 
lehessen, minden azékelynek, mindörökké. 

J. M. B. 

A turulmadár eredete 
öaeink nemzeti madarival 1896-ban, a Milleneum évé-

ben kezdtek foglalkozni.  Az első tudominyos kutató Hsrman 
Ottó volt, de ő nem tudta tényekkel bizonyítani feltevéaeít 

Később azntin a nyelvésztudominy fényt  derített a 
dologra. Megillapitottik. hogy a t n r n l a legrégibb magyar 
madir. Ez alatt a aólyomnak valamely fajtijit  kell érte-
nünk, mely a török-tatár tajn népeknél a hősiesség jelképe 
volt. Hirom fajtája  ismeretes Oroszorszigban és Szibériá-
ban : a zongor, a turul éa a kerecsen. Mindhármat vadá-
száéra haazniltik az ott lakó népek. A finn-ugorok  őai ha-
zája a Volga Kima és Bjelea vidékén terült el. A most ott 
lakó ugor népek nyelvében viligosan felismerhetők  ezek a 
sólyomfajták.  Emese királynénak ia egy ilyen turul muta-
tott a monda ezerint ilmiban csodálatos jelet. S mir Attila 
psjzsin a a magyar királyok címerében ia iiaztin éazreve-
hető a turulmadár. A tatároknál Temudzain alatt igen ia-
meretea volt több aólyomtaj, melyeket a vitézség jelképé-
nek tartottak. Hőaeiknek ia gyakran adtak iyen madarak-
ról nevet. Nagy Lajos idejében torontil, zongor kerecsen 
nevü sólymokkal vadisztak a ez ia bizonyítja a tnrnl név 
őai eredetét A binhídaí híres szobor szétteijesztett szárnyú 
turulmadár. A tnrnl tehit nemrég kitalált „műszó". 

Oajiry Aladár,  gim. tan. 

Tudnivaló a hadisegélyről. 
A honvédelmi mlnlsater 1942 má|u> hó 1-töl 

reudeate a hadisegélyesést. Eszerint badtsegélybeo 
résaeBÜlnek: 1. a bármilyen elmen katonai szolgálatot 
teljesítő és a nem hivatásos állományba tartoaó, de 
őrmesternél alacsonyabb rendfokosBtn  egyének hozzá-
tartozói ; 2. közérdekű munkassolgáletot teljesítő egyé-
nek bossátartosól. 

H^dlsegélyt c«ek aa kaphat, aki set kérelmezi. 
A kérelmet a bevonult katona előljáró parancsokságán 
kell elterjeszted. 

Hadlsegélyt ciak »s fcérolmezhet,  akinek jöve-
delme a 12 ezernél kevesebb lélekszámú községben 
a havi 80 Pet'gőt éB 12 eser lakóénál nagyobb M<-k-
tjüámu ki'zségbeo vagy városban a havi 110 Pengőt 
nem haladja meg. 

A hadl9"géíy östaege 12 taor luké un ál Hn.'bb 
lé!ek*aáuiu közeégben n feleség  utín 16 Pengő, más 
c?slád:ag után 10 Pongő; 12 eaernél nagyobb lakós-
ságu községben és városokban feleség  után 20 Pengő, 
más családtag után 10 Pengő. 

A hsdlsegelyez?een főiül  u belügy mlnlsater meg-
aeerverte a baj tárt 1 Fzoigáí&trt Is. Ennek a szolgálat-
nak mlndoo városban és közeégben m?g vnn a h-lyl 
wrvtsete, Cé'ja, hopy a katonai Bzolgálatrs bevonul' 
isi' hozsátartoriit védelmezte. 

A magyar társadalomnak ím. c.tfc  egy kKteles-
eég* leh't. Minden erejét, kötössígl F-zellemót bíálll-
*SRÍ a báboru megny résének Fircî felatába.  Nlcĉ on 
megyni- ftnber,  etl ce tudná M< ne éreané, hoey ennek 
H babo7U?ab elveastér.e a földről  való kiirtfeuunkst 
jelenteni. 

Tehát ebből Induljunk ki ók adjuk sslvrBrn cds 
mindenünket n rsgy éiet-baiá! harchoz. Kl-i'-nbScn 
segítsük pzfrctettrl  etol-st, akiknek boreétnrtczél fegy-
verrel kezükben indultak el, bogy nemtetünknefe  ujsbb 
ezer . sttepdőkre Kiverekedjék a helyét. Mert aa ó!e-
tüakrő' ven szfi  ebi t-n a háborúban. H» nem értjük 
mag, be a h*tkötn><plBágokon nem tudnt'k felül  emel-
kedni, he nem Ismerünk hősi éldoaatoseágnt estkben 
a nspoVben — akkor elvesatünt. 

50 Pengő jutalom! 
annak, aki mijui 5-én a Kalfáa  vendéglőből 
eltűnt  eárga pántos bőröndét  visszajuttatja 
Kai  fáshoz.  A bőröndben  üzleti  könyvek  yoltak, 
amelyek  érdektelennek  nem érnek  aem mit. 

Betegek 
srafcran  székrekedésben Is azoktak 
azsovadnL Uytokor gondoskodni kell 
Darmol basba|Uval a |ó omésztiurM. 
Bstogségbsii 
szfikségas  a 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Oyermekkóras hangverseny Csikszere 

dában. Cslkváritegye 12 lakókörzetében aa elmúlt 
két vasárnap ar el"ni Inbolík j^ermebbórus versenye-
ket rendeztek. E versenyeken első helyre került kóru 
sok közül h^t Csíkszeredában 1942 évi május 17-én 
a Vigadóban bingveraanyt rendes. BimutatáBra kerül-
nek piedeti stékniy népi d»'ok. A nangvera <ny d. e. 
9 Arakor kezdődik Felhívjuk a közönség figyelmét 
etrs ez f!7:n  eiveaetes vc-rîenvre. 

— Hazasaag. M*-rta Jinoa es Mo'nár Iot«i.v. 
1942 évi roáju; h6 14 én tartották esküvőjüket, a cdk-
tomlyói H^gytempiombm. 

— Zasslóavató ünnep. A Migyír Tűzharcos 
Btövets îr sepsisspfltpyorfui  főcsoportja,  1942 évi má-
jus hé 26 ÍB, PJnkötd méíodappjan d e. pont 11 órai 
kdtdettei, Bip^lezíntgyörgv város főterén,  kedvesőtlen 
Idő esetén a városháza dlastermében zásalóavató ünnep 
B ĝet rendes, melye Calksiereda és környéke tüi-
h-ircoixlt éa aa érdeklődőket tisztelettel meghívja a 
rendezőség. 

— Á Magyar F a r.-t. m á j u s 18-án megkezdi 
a németoraaáftl  faezportot .  A magyar-német 
államkőzi  megállapodás  alapján létrejött  magyar fa 
export lebonyolítása  egyévi előkészítő  munka után 
május bó 18-án megindul.  Huszonegy  székely  földi 
varuli állomásról  naponta 45 vagon fürészáru  kerül 
berakásra  mindaddig,  amig az eladott  báromezer 
vagon árut leszállítják.  Ennek  a faüiletnek  egyéb-
ként  az a oélja, bogy a peiage vonalon kérésziül 
át értékésitbető  le yen az itt rekedt  faáru.  Ennek 
a szállUá*1&k.  lebonyolítását  és általában  az üzleti 
rész iMtAfyefíéáMt  a Magyar-Fa  r.-t. végzi a magyar 
és német kormány megbízottjaival. 

-^Figyelem 1 Folvé hó folyamán  1 pár bakan-
csot találtak. Iţ1»*olt tu!a|donosa a rendőrkapitányságon 
átveheti. 

— Haláloaás. Albert Vince nyug. Iitatgaté-
•snltó, R tu-uádl fürdőszövetség  elnöke, 1942 május 
hó 10-én, 53 éves korsbsn mogh<tlt Székelyndvarhelyen. 
Várro 'gveszerte mély megdöbbenést vá'.to'.t ki 3 évvei 
ezelőtt a vadá»z tragédia, amelynek Albert Vlscéék 
egyetlen László nevü gyermekük áldozatául esett. Az 
egyetlen gyermeknek ilyen tragikus körülmények kö-
tött való elvesstéBe. sa egész cjalád lelkében gyógyít-
hatatlan sebet vágott, melybe egy évvel ezelőtt bele-
halt Albert Viacéné aa édesanya s most Lövette a 
a s'rba Albert Vince az édesapa 1B. Albart Vince holt-
testét Ssékelyudvarhelyen saentelték be ós Oylmes-
bükkre Bsállitották, ahol saersttei mellé helyeaték örök 
nyugalomra. 

— öiv Simon Adámoé BKÜI. Darvas Mária, folyó 
évi május hó 15-én, 88 éves korában meghalt C*ik-
uentkiráiyon. Temetése májua hó 17-én d. n. 4 óra-
kor lesz. 

— A burgonya as egész oreság területén folyó 
évi május 15 tói szabadon szállítható. 

— C.L4DÓ: egy ágy, éjjeli szekrény és 6 sze-
mélyes sbéd'ó-settal. Cim a szerkesztőnél. 

— Ai udvariasságról Lassan átállnnk aa 
Idegenforgalomra.  Vigyáznunk kell azonban sok min-
denre, Igy el'ŐBorbnn ajánljuk mindenkinek, aki külö-
nösen a vendéglátás körül dolgoalk, hogy nagy snlyt 
helyezzen aa Idegenekkel való bánásmódra. Mér tübb 
panasit hallottunk arról, hogy Bokssor bizony nemezak 
eilátázbali hiányok merülnek fel,  hanem modorban és 
figyelmességben  is sok kívánnivaló marad. 

— Csíkszereda város izegény-gondosáia. 
Cálkssercda város mozgalmat Indított a saegény kér-
dés rendezésére. Eszerint megkereséssel fordul  a város 
égést társadalmához és felkéri,  bogy áidozatosságával 
támogasra ennek ea ügynek rendesésót. Aa elgondolás 
sserlnt srr* béri városunk kepefirető  közönségét, hogy 
egyházi sdójának tiz százalékát ajánlja fel  a szegényeink 
írendeaéBére. Etzel megesünEe mindenféle  további 

akció amelyet társadalmi egyesületeink annyi sok 
pzar-jtette! ás munkával folytattak  éveken keresztül. 
Végeredményben ez aa Ugy valóban túlnőtt a jétékony-
kodás keretein éB éppen legfőbb  ideje, hogy rend-
saerrel oldjuk meg, Ezért kérjük kőzönrégünket, hogy 
fogadjB  megértő módon a kezdeményezést. 

— Figyelem. Naponként egy gyermeket látok 
iskolába menni. Rongyokba csavarva, még el&g kora 
tavaBBtól mezítláb megy reggelenként a helybeli állBml 
iskolának második osztályába. A fosztos  gúnyából alig 
l(h".t kihámozol a gyermeket. Felhívjuk a figyelmet 
az esetre. Nem szabad tűrni, hogy magyar gyermek, 
a magyar jövő ennyire lerorgyoltan járjon köe'Jttünk. 
Végeredményben egy-két ruhát még elé tnd teremteni 
ea a társadalom csak bot^á kell fordulni. 

— Árszabályozások. A m. kir. Közellátási Mi-
niszter a következő clkkak árait Basbályozt»: kiluro-
zatlnn szárított répaüzelet (aszalt répa), vegyiiparl 
cikkek, réamésspor, cirokmag (cirokkása) éa clrok-
magánhántoláBi erőtakarmányok, öblasüvegok és tükrök 
tyúktojás, állati eredetű Ipari zsiradékok, egységes 
pIporoRíappan. 

— A városi járda melletti területek be-
ültetésénél vigyázzunk az egószsegi aaempon-
tokra. A háLorus (randái kod ás kihasználtat minden 
taValattoyi terüietet. Igy örömmel látjuk, hogy a vá-
rosi belterületeket ÍB * leghastBOBabban lryekeznak 
bsvítnl mindenféle  konyhakerti növénnyel. Eszel kap-
csolatban felhívjuk  a figyelmet,  hogy ns ültessünk 
várói között földfeletti  aöldségféléket-  A vároB közötti 
sok szennyezésnek kitett nrvényfélék  a fogyasztás 
«bénára valóságos kolera féeskek.  Igyekeazünk inkább 
olyan aövéryfcléket  ültetni, amelyeknek termese a 
Mid alatt vtgy a földtől  ei*g magasan van. Igy akár 
muroit féléket  vagy napraforgót,  amelyhez nem fér 
hoctá R pzennyezás, de semmleBetrs se termasszünk 
BKláia feleket,  k-̂ poestát, Btb, amelynek levelei való-
sággal biclllus lelep kié válhatnak. 

— A fűtés  korlátozása. A cálsaerü anyaggaa-
dálkodás BzükKégeasé tette, hogy a kormány tüzelő-
anyag bepzertéBéi, illetve a fűtést  ls korlátozza. Aa 
err3 vonatkosó rendelet, ame-ly a Hivatalom Lap május 
l-l ueámábho jnlent meg, ae egész ország területére 
kit^rjrd es általában 20— 30 szézalétos tüzo.-őanyag-
toriátnaáBt tertalmaa A csökkentéi tehát Igen mérsé-
kelt, ugy ho;(v a szükségleteket igy is ki kell elégí-
teni. A r.'nd let koriátossn a magádul: ások ós hiva-
tali helyiségek fűtési  hőfoVát,  amely 20 celsiuB foknál 
több nem kh't, A kötpontl fűtéses  lakásokban a meleg-
víz stoVá ttiáe, ezírdára, szombatra és vasárnapon 
reggel 6 órától este 10 óráig korlátozódik. A rendelet 
melléklete pontosan feltűnteti,  hogy saobánként óz 
ss a mélyenként milyen tűee'őanyagból mennyi saerez-
hetó be a vásárlási könyvbe való belráB mellett. A 
központi és etagi fűtéses  házak tulajdonosa az iddlg 
élveaett tüzsióanyag mennyitégének legalább 15—15 
•>záz»l?kát jullus ós augusaiuj hónapokban köteles be-
ssereanl, m'g afeaimaradó  rásst sseptembarlől kesdve 
h^vl egyrn'ő réssletekbes szereaható be as ipari anyag-
hivr.tai utján. 

— Bendozui kellene a vároa között átfolyo 
patakot is. Csongrád megyei kubikusok dolgoznak 
az O't lecsapoláson. Aa O t árkot már majdnem egész 
hosszában kitakarították éB megmélyitstték. Az ember 
elcsodálkoslk azou a gyönyörű munkán, amit esek a 
szakemberek elvégeztek, önkéntelenül is adódik aa a 
gondolat, hogy ezekkel a szakmunkásokkal nem kellene-e 
végra elrendezzek a patakunkot. EgéBzen biztosra 
vztzük, hogy a patak melletti tulajdonosok is szíve-
sen hozzájárulnak a költségekhez. Megér minden költ-
ségé és áldozatot aa, hogy rendet teremtBÜnk ebben 
a járvány és patkányfésaekben. 

— Május 20 ig lehat még repülőkiképzésre 
jelentkezni, As es óv február  havában megjelent 
honvédségi köslőnyben, Illetőleg az ea óv február  23-lki 
Budapesti Közlönyben köasétett repülőakadémia! páiyá-
aatl jelentkezések határidejét a honvédelmi mloisater 
májúi 20-ig moghoBSzabbltotta. 

— Magyar Diakkalaaz. Felhívjuk az egyete-
mekre és főiskolákra  ' íéczülő fiatalság  figyelmét  a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Orsaágoa 
Baövetsége (MEFHOSi) által kiadott .Magyar Diák-
kalsus"-rA, amely mindenben ré».»letes felvilágosítást 
nynjt. Megrendelhető MEFHOSs—Budapast, VIII. ker. 
József-körűt  60. 

— A Pesti Tőzsde uj saámában dr. Polinsaky 
Gyula, Niki Béla és mások Írtak cikkeket. A nagy-
ipart vállalatoknál történt ujabb érdekes saemélyl vál-
toaásokról, a tőzsde kösgyüléBről s legújabb mérlegek-
ről, a texttlválialatok transakclólról, a biatosltáái élet 
legújabb eseményeiről, a vidéki hitelélet köréből fon-
tos Ínformációk  ssámolnak be. 
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— A featdk  édesanyja. Minden híres fastő 
mttvéasnek lólekban clrajaoiodoti elad festménye  aa 
édesanyja arcképe veit. Ligtöbb festőnk  meg la fes-
tette édesanyját s Igy megörökítette as utókor számára. 
Errői lri képűkkel gazdagon dlailtett cikket Kopp Jenő 
a Siésesfóváro'.l  Képtár igazgatója a Tákör moat meg-
jelent. májnál száméban. Az érdekes cikkek sorozatá-
búl kl keli «mernünk még Brellch Marlo: Izolál dol-
gozat a tavaszról. Manga János: Szlovák népviselet 
Gál István: Az első reformkori  útinapló és Saékely 
L^zló: PVroáfc,  őaerdáV, ámoifutók  clmU c'.Skét. f 
^«ép roá..:nl mazbsn I'és Eadra éa Báadl Sindor no-
velláját, Qa lay Siador, Nagy Méda éa Vidor Miklós 
veraét közli a'lap. — A Tflsor  Naplóján éa 4 Bilnh&zl 
TUköröa hlvüi azamoa órdikea rovat, fénykép  és mű-
vészt rajz d.s/lti a lapot A Tükör Rivay Jftzaef  dr. 
szerkeHf.éaében  éa a Frankllu-Táreuuí kiadásában je-
lt<nlk meg. 

_ A Magyar Vöröakeresst Egylet ősik-
megyei valaaztmanya által rendezeti tancmnlatság-
ja! k-poíoiitöaü ;iz alábbi felüiflieíéseket  feb-zön^tlel 
níng!*j-zulf.  Sü ikMy Léarió, SzBioo'ay J'̂ zaţf,  Dr. Pus-
kát "Z » áo.Ca -aó Árpád, D «ae> A*o«. D-ibilzky Mlbáiy, 
Mo'n r Sá-'dar, 8ífcbar>v  Ar.*-o?, Mir.io B >'.*. KvrMMony 
An.-d., L-ho- i I cn.i. R i occa>at Janw, Dr. B<jn G:za, 
Di .d R.'iolirf,  8 utdoy Rfldo  f,  B mó Ir.rt», B 'kési 
Ei<-k. Fct-  nczv I< vén, Atdosy A'ad ca Zoltán, Pot«»zky 
K1 i."Of,  O'.l Arc vru* I:ojí, dgv. c>Kmlr:d-*< nti Nity 
Bv-ish irzv. ii-tbi-".nf.t.'vl  «. Nagy Iarenp. D.\ G;öiff/ 
B . L a k k o s I , Rttcí B 'a, C»á.v- B la, Iur/b L.joa, 
Ujvaru i M:r ír, ÜTJ. V.ncMl JjsbífnS  Szutp-U-ry 
h-.*z.<'-,  Z :ó*.* I<«VAH, lm>ts János- 6zv. Lii ár Vikioiae, 
Ere L .;<' . T-»rd .y Jasff,  Kovác.) J mn. Gü Jáaos, 
B^uni Mih.. y, Ko?:v; I nra. Weágb Miklós, R-nci B.ria, 

S.-:ndor, Dr. B rar,3* J kosa Troháa Antal, 
A*')-.- Fr-rerc, if;.  B iraöac J>nö A»ed Andr-is, L'rár 
Garő Si»i ;y F-ritc, Kovacî G»bor, SoóDire-, Dr. 
K j;i» B.odjr, ANV>NH Jizsef,  Bz:ázs D<n?s, IMSZ'.Ó 
Imn», 8'^tmér- A'-.o.-, ifj.  SÜ'.V». Au*;:, K ;rdii BV 
Kosi J^ZÎ»?. Dr W c a Bi i , ;îs, Q •<i)ly Jízsrf.  Kiás 
Jár 3 D . Mit A. B '̂ özv Józatf,  Dr. Má-ku* Gátőr, 
Vo^e; J b, B.flczs  BjiP.F'dor Jjzsef,  Fdlöp JtnoB, 
Dr. G \b.ij LJ:Í!Ó, D'rb-h Joiic, Ponpráca E.elko, 
M"ljo?sc J'.iín, B o~»rk Károly. B ró Károly, N-gy 
.ZII.SÍ, Ĵ .rsKi gondzónő CniWz r̂.lmsrio.-!, GvörgyEl:-k, 
Pa ffy  András. C omsrtáni Io ' c , P>terfî  B-»L», 8tí>bó 
Ü.zs,  H-j.'í'd L. Fw«ic, T.i«»C; Kíro'y, T.-th Beilveu-
tur, R rn'^d Ako.j, S-O;- G.ei«, Büin-b Vilmos «ev. 
Gitş» F r ren», Szlxi esi P -«*rc. Oswo»^ Irma. • 
Bo»o> Arpan, A-V»y Gi' ri •': -.. Dr. Versz-r Mitic 5—6 
p?aiő. G v."'. p.! Gtiro-. Borion Ĵ BOH Gial lo-iki, 
Kány J«5o-n<- Dr. 8 -m -/y Síabó Zo tán, M s-sy 
B>rt!,, D-. B J., B n d i p D r . B ..hory litván. M rza 
Je'in. B ' i ' . i c v B'' -, M vy Anna, M.>;nár Adjb , 
8irt Jíró, v. D~. O t j D scő B-sk-s Inre, Cat"»ér 
M rglv, Azo-.ion M4ri* N.'-cy I ora, Cai! ik János. Dr. 
Sii-á,. i I'.rítn, m̂ i cár L^zár, P .ff."  An:»),B«ŐSeIcns, 
Lí-s; Efz  V ', Gy;;rKT L Jo', Gr^zovic .̂ Dr. Rifaln 
I.:,-', N-m I-' V». Midár htv^n. Div'd I tván Dr. 
P< B^ », K ri . j P r, G.örvv Gitmr. Ko' écí I'ma, 
Tőic R>e ; , Pu .ká." P<r»nc. Vakér J.-zeef,  Kiri'v M. 
Mirk István. G r/tt»' Erdr?, D'. Hadnn;y L»jô >, BAndy 
Erz--: b.t, Jsio<v Atpéd, B tg^ I^ttni, özv. P torn í D 
vld M-rgi', O bf,"  Ait: 1, Gyöiffr  Tttor, Xw'm J^za f 
4 — 4 F «:gö Bt'tsi A., D K.jtS" Sii.dorní. Mlk.'óő 
R / 3—8 p ngő Dr D"n ihr Higt! Mibé'y, 
'iav. Weirho doi-, T.jdsr J inoi, Dr. Kard», Oá1 Bácdor, 
Gyér yárfy  ő't: gr. Susztfr  J'izr'ef,  Zsrácdl István. Dr. 
Lfingy.'i  Emi; A n ' s l Aron, B rcey airzr d^n, Máthé 
JáTiô , OrhHD József,  D*. Gyurv Jízeef,  Czlrják lua 
2—2 pi-vgő. V.rsg alezr.'d1'1, Simíay Ar.dor, 8'po? 
Samu, Dr. Jikab Gyu'a 1—1 pengő. 

— Györffy-BeDgyel  Sándor közellátásügyi mlnlvster 
megnyitotta a budapesti leáoyUvente főoktttónők  fözó-
tanfolyamat  A hitalaim aiányokb r kulatulá rliair.lnkert 
a'í.-'u.j! i'á'ba amositn a közeliá>nnÛ yt miniszter HZ egész 
o tízágra kit̂ rjf.  'ö nagyszabású fózé̂ l  njozgaíniKt Jnd.tott meg. 
A mozpalúm ízt a célt ^zo'gáij» hogv a -endelto.-nsre álló 
élelnvnye.-SttGy» gok í<.'lhaszi.ál4Ba és uiué̂ zHéBe olymúdo? tör-
téuiék ami ly * li'laua-.nvl közellátási holyzet-adta Juh -tösó 
grk é< az c-gy s cikkek táblá'ó erejének figv-lembe  vételével 
a lcggazdaS'g-i-alih. A mrz.alojj tehát a híbo m Idők ko.- , 
lútozásnit felbiLAzaaiVf  n m.-gva' nép főzést  ismereteit akarja! 
helye* Irányba terelai Az tt'KCutJcilás sẑ rlLt Irgnlfiször  a leány-1 
ljvontf  Íőok.atóyíikít képezik ki, r.k.koi-k % íetedata lesz eze- i 
ket a k oyhi'echcikai l.iinr.'ottkct to vábbadni » leáoylevente-[ 
oktató nőkoek. mujd a J..á&ylBv:ifitékn̂ k.  Az alsó tlyun {6zâ- | 
tauf  ilyim t̂ a leánylevent-.fdokt&tók  részéri! Gyârify  Buuftyâl  I 
Sáudor közellátásügyi m'nlszt r ẑ-smélyesen nyitotta meg 
májas 12-én Budapesten. A kisér eti konyhák megszervezése 
toár vidéken megln'n-t rövid Id6n belül Kolozsváron 
Maroüvásá helyeu, Kn«sén, Miskoloon, Hopronbtn és Szabad-
kán ls megkezdik uiUköviésUket 

— A ssailitmányozási dijak szabályozása. A Székely 
KerQlfl'l  K'.reskoddml és Ipa'knmara felhívja  a-/, érdekeltek 
ügyeimét, hogy a kfizflll&tágl  miniszter a szállítmányozási 
lpareng îiéllyel rflndelki-2Ö  válla'st' W összes szolgáltatásainak 
• dijait sz»báiyo:;". A rendelet a Badapotl Közlöny május 
5 én megjelect 102 srám&ban található. Felhívj» továbbá a 
Kamna a szállltmányazásl vállalatokat, hogy az 1939, évi 
anguszins hó 2(i-án — később létesült vállaktok az Üzlet mpg-
InditiS'ko- — érvényben volt, valamint a rnndnletbún meg-
állapított ui díjszabást legkésőbb máms 19 lg 3—3 példány-
ban r. Megy.ir ázállltmányozók és Bators/.MUtik Ei;vPSfll'  t«-
nak Orvzí,;us rf'Ovetsége  (Ba lai ei'. V Szint István-". 6) ntián 
a közülî váa'tgyi miniszt-"b«z f  "Itíi-j-szt.u lík. Az ui szállít-
mányozás vil'alatok díjszi básokat az Ozlet'k uicg-ezdésétől 
számított 14 n'pon balul kötolosjk s miû zMrn -k beje ent.nl. 
Ugyanazt k1 II teno a fennálló  szálütmányozísi vá'la'atok 
által bevezetett és a rendeletben meg nem nev97.ott uj szol-
gáltatásokra nózve is. (10576/1942) 

— Kalákában építik fel  as erdélyi falvak  gaadaaágl 
intéamenyeik ssékháialt. Az erdélyi magyar falv-k  hangya-
szorgalommal iparkoüuak kipótolni két évtized kényszerű tes-
pedésének mulasztásalt. Ennek a lüktető életnnk ai egyik 
érdekes ujrgnyilvánnllsa az az egyre terjedő mrzga lom , amely 
az erdélyi magya? szövetkezetek részéről Indult meg saját 
székházának épliése érdekében. Ezek a székházak talajdonké-
pen a községak és falvak gazdasági és knltorálls éleiének 
központját lesznek, mert falaik  között nyernek otthont az Illeti 

fala hitelszövetkezete, fogyasztási  éa te)-asOvetkesete, gasda-
kOre a ezenkívül minden székház kulturális előadások és tár-
sadalmi összejövetelek oéljalra alkalmas teremmel ls rendel-
kezik. As épltke:ésekrél a munkát a falvak  l'lkesnépo ka'á-
kában végzi Arra vrld tekintettel, hogy m'nd töhb ' yen szö-
vetkezeti srékblz építésére kerül a tavasz folyamán  sor, a 
„Szövetség" •sövntktzetl központ épltéB1 mlntatnrveket dol-
goztatott kl, amelyeket tagszövetkezeti rendelkezést'} bocsájt 

— A népmüvelés köréből. A Cslksz- nimárton—Csefce-
lalva Oltáregylete f. évi áprl'ls 26 áa tartotta mog a Katolikus 
uők délutánját, m iyu-'k szereplői voltak : Kfissönlő,  "zav&ltR : 
Booskor Irénke, ICu nl'kuo 1-ány magatartása napjainkban la -
totta: Szili Erzséb t tanítónő. Szavalat Mécs Lászlótól „ i 
királyfi  három bánata" előadta Bartók Dórlka. Katolikus nő 
élete az Oltáriszentség tükrében. Előadást tartotta Vanosó. I. 
Mária tanítónő. Ünnepi beszéd, tartotta: Bertalan Balázs a. 
lelkész. — Az édesanyák hivatása — az előadást tartotta: 
Lázár Feren né tanl ónő, akinek állandó feszült  figyelemmel 
hallgatták beszédét s amidőn az egylet szeretett elaökuőjének 
szavalt Idézte '„mlg kiesi a gyermek anyja térdjét, később a 
szivét nyomja", — mindannyinak könny osordnl a szimébe. 
— Hazafias  jelenet, előadták: az ovodlsták. — Befej sző be-
szédet tartotta: Nagy Antal esperes, aki az élet jövőjéről be-
szélve kiemelte, hogy ha katonáink kívül tartják a frontot,  a 
nőknek Itthon kell ta-tsák. Az előadás Konráa Kálmánné ol-
táregyl.tl elnökrő rendezésében f lyt le. Amlad vég'g tannl-
ságos és nagyszerűen slkmült előadás mlndannylak lelkében 
őrök emlék marad. 

— Ssővetkesetekbe tömörülnek a székelyföldi  erdő-
birtokosok Erdély l*-guagyobb gazdasági értékét, erdősegei-
nek f.anyagát  20 éven keresztQl Idegenek használták kl s a 
székely erdőtulajdonosok és közbl-tokosságok eun- k a httal-
mas mértékben üzütt fatcrin  lésnek és fakereskedelemnek  úgy-
szólván semmi hasznát s^ia látták b osnpán az alacsony lo-
árakkal kellett megelégedniük. Az erdélyi részek vissz&téréso 
után erőteljes mozgalom indult meg annak érdekében, bogy a 
székely erdőségek kitermelésének és értékesítésén->k m'uden 
jövedelmét és hasznát a székely falvak  számára biztosítsák. 
> nnek a törekvésnek a jegyében, a földmlvelésügyl  kormány-
zat hathatós támogatásával és a .Szövetség" szövetkezeti köz-
pont irányításával széleskörű mozgaiom Indult m"g a székely 
vármegyékben a "atermelő szövetkezetek megalakítására. Ezek-
ben a szövetkezetekben politikai községek, m'nt erdőbirtokosok, 
közbirtokosságok éa uagánosok egyaránt résztvesznek. — A 
gyergyói fatermelők  >.i'mrég megalakult és batulm-.s felada-
tok-a vállalkozó Siöv-tkozeténok példájára nemrég alakult 
meg a háromszékmeiryel Berejk község faterintlő  szövetkezete, 
amely 25.000 köbméter Ifnyőanyag  kitermelésit ke dl meg. 
Ennek a szövetkezetnek Bzakszerü voa-léséről a „Szöfctség" 
Kö: port gondoskodik Háiomszékmegyéb n egyébként másik 
két faterruülő  szöietktz.it megalakítása is folyamatban  vun, 
az egyik Oscmo:táv, a másik Kézlialmás közsegben 

— Muharay Elemér: Hagyományunk, műveltségűnk, 
életűnk o kezikönyve most jelent meg a KALOT kiadásában. 
A könyv rövid fejazetelben  a Bzerző magnn gondolatokban, 
sniyos gondolatokat fejt  kl, hámoz elő, a mai mxgyar életéből. 
Uunkájüban három fő  részben tárgyi ja monltnlvaloját. A 
mai életbűi indul kl. Az anyaöl és szullaml viláj képét 7ázolja 
fö'  szinte klpértetl'S őszinteséggel és éleslátással, melynek 
végén ott áll az olvasó °'.»tt & le nem Irt, de egészen nyilván-
való következtetés: bajok vannak, .ie segltsnft^k  kell magrn 
ko- , mn t . . I k 'uharuy röglön Ismerteti a magyarság meguiltó 
forrását,  a multat, az lg:.z magyar szettem erőit és a ha ülő-
dik részbon agy í nnk-'y- bb távla'u, dJ mindamellett reális 
képben bortja kl az U)IM*Ó előtt az nj sz- itemliol kialakn;ó nj 
magyar élet formált,  melynek alapja a ko-mány. Ezt n köny-
vet a „népi" köi-yvck közé sorolják majd és az IN. Azonban 
r j liemo az a nagyrzibása meglátás, hogy a hagyományt n"m 
sajátíthatja ki egy czztálv a parai-zttág s-m A hagyományt 
nem lehet ugy konzerválni, 'hogyan azt még él'.ék pár év<i-
z?de. Nom I Egyet -mes magya- műveltségre van szükség, 
melyet a inrgyar középosztály éppen c(y kell, hogy birtokoljon, 
m'nt a parasztság és a munkásság. Ennek módja pedig nem 
ruás, mint az enrópal formákat  megtöltont a mi sajátságos 
magyar ég h»letl „lelkünk'' kaltu á;ával. Mnha-ny legújabb 
könyve kis terielelmű, ára Is ahhoz sz.-bott (1 50 P,) ezouban 
ugy érezzük, i^leiiiőségehpu Gyű!Ily István: N'éph gyomácy 
és nemzeti művelődés oimil, immár harmadik kiadású mnnká-
jáv^l áll egy sorban és amint az eddigi jelek matatják, leg-
alá' b ngvano'yan sikert és ogyanolye nevelő, Irányító hatást 
ls ér el Főleg az ifjúság  köréken és azoknál, r.klk lélekben iuég 
mi ls fialal  magyarnak érzik magukat A könyv a KAL M T 
Központnál Ifhst  megründslnl (Budapest, IV., Cukor-u. 3) 

S(6m: 

Oá 

FOréaiüzemi  adminifz.'rácicbao  teljesen jártas ke-
resztény könyvelőt  keresek  azonnali, de  leg-
később  junius bó elsejei belépésre.  Ajánlatokat 
títetéfi  igé^y  megjelölésével  kór  Blónes*y 
iSándor a Hollóstrki  QőzfOrész  hatósági gond 
noka, Gyergyóholló.  2-í 

Az ErdélyréBzi Hangya Központ 
tollgyfljtd  telepei: 

Bírót 
C s í k s z e r e d a 
ErdAszentgyOrgy 
Gvergyószf-ntmiklós 
Kéídivásáriialy 
Kibéd 
Mikfalva 
V arosvásárhely 
Nyárádsserrda 
Parajd 
Sep îszf  n'györgy 
Szókel) udarhe'y 
Szilágysomlyó 

A legmagasabb áron váljanak be min-
denfé'e  friss  Aa hesznált baromfl'ollat. 

i - m 

V í / t r j ^ / 

Munkaadók figyelmébe  I 
Bérfizetési-lap, 
llletményjegyzék  és 
Szelvények  valamint 
Személyi  kartonok  kaphatók 

Vák&r könyvkereskedésében, 
Cslksaereda 

Gyergyóremete KSsség E'óljáróaága. 
Caikro'ţ » 

1429-1942 

Árverési hirdetmény. 
Gyergyóremete kSsség ciő j^róaága, a kc'zség 

egésa területére, a vadászai JOÍO* kMiő ria«l^Dl.n 
1942 évi junius hó 30-in délelőtt  9 órakor,  k:iz=.  g 
házánál nyilvános árverésen. <yymáfcután  köveiicit 
10 évr> bárbeadja, vagyis 1952 űvl junluă bó 30 

I r-^z. Kg t-rdŐB tirülut, amely tite«z 6737 ., . 
taazfralls  hódot és állandó jellegű vadjai: azurvb; 
vaddisznó, stb. 

Kizláitáal ára 1800 Pengi, aaaa Bgyeaernyolc-
saás Pengő. 

II rész, a mezős terBlei, amely kltesa I8071 
katasztrális holdat, állacdó jellegű vadjai: a nyai. 

KlkláitáBl ár 200 Pengő, asaz Kettőszáz P.!C<ó. 
Bioítpénz a kikiáltási árnak 10 anázaléka, 

ös-szeg készpénzben as árverés megkesdéB^ e!ó;; 
köz?óel pénztárnál Inteendő. 

I'ásbu i zárt a|án'atok a szóbeli ár«í-r.ia reej. 
k'itd'ae " őtt a kSzaégi elő járósághoz adandók 

Az I. reazen egy vadásziak van épiive 5 lai-
ré^iel. 

óz ár ver.>Fl fíil̂ itol'?k  a VözfiégbáBán̂ l  1 ̂ lvht̂ . 
ó-áic a!att m-gtftinib»tók. 

6y?r.CÓrem»tp, 1942 májua bó 9 
Községi  Elöljáróiig. 

195-1942. Kb >znm. 
CH;v"Ar--nígy.i közigazgatási blzo tságsokt klsfcji-

il-íhi í-.Iotro t39g« a bélbori laktanyu ero'gáiKij mfdrn-
cjjéh^z síiivíé^es terület klaajátltáel ügyében hozta a 
kjvetV ző 

Véghatározatot. 
\ re. kir honvédéul mlnlsz er ur 22 632-1942 

t'c. 14 szánru r^rdeletúve' a í-éiharl g. sut. egfhw 
r«vfn  áiió é* a Srárbepv II. (bi-rszékl) 167. Naámu 
i"Ii-'<|f-(y.őkiinyvb*n  2062/2 beiyr*jí! irz».m :<l»t( f  l-
-p't iogall-rbél 76 négyszögei terttirtü i>ig>t'.ar 
Itását » kir. klncítár jr.ára a« 1939. II te. 105 § 4 
tlspjáti nlrendelte. 

C ik vármegye tÖEigtzpatáM blzottaágácek kl-
4>jád!á;l albizottsága, r- w. kir. bo^vtdelmi «Irisz'nr 
ur rendeleti: airpjér íz 1881. XLI (c. 33 § a ţr.3,-
miben •* bÍHs!iti:á?i eljár tirve£y«z<>rQ l.-fo  y / vára 
Dr. Lízár G.->zi v®. fójegyzó  e!nóki"fa  »!a't. Dr. Q< 
J6za-if  vm iliízt'.fóJgy.-Pn  éz vlUz B l'ó Qabof  »ir. 
mli.'zaSri Sinsc o?, « c.dkaz^r- dd m. kir. -.ma itá-
if:t'  hivatal f6aü<céből  á'io blB0tt»á<0(, v/am'n; N«gr 
I oií-t, min\ a buottaig jei'yfőjá*.  fei»:rtldi^  --syueii 
B .'bo-  kSs*4ebázái m'ftariasdó  bi/ottiági f'.r/yd'iá-1 

ir»tiir!díj£lil  1942 évi junius bó 2. napjának d.  e. 
Vz 12 óráját kitűzte 

Hrrí; a U>flgisiiţn*pni  l.uoUeég klHajátltáal aV.-
ío;iai<> a bzo l»i.{ tjţj»i', a m. k'.r. hon? idttlail mi-
tiaz;>rju nat, 9 m kir. klncitirl jo<ag,l Igaz^a'.óaágo', 
B dbor kö??"íj előijüró, áco* «-s » béibori gSr k it 

t pvlB^őjit - - 1-« 1881. XLI tc. 36. § />bas 
forlh.'t-.iír!'  vh'A flgy^ltnt'st^'i'fB  I — ludomáí, » 1 i'l-
i'M tá.'gy îáS'.-n va'ó magjelec&a éa oii a liiítnif^i 
.orv, vegv » f l̂t-j4rtlolt  ár ellen vMó fiilszóltiat  m^1-
1»H netáni zifogaaai^  megté!e'>" vogett azz-ti j li{ ,ei-
m ztPtFsael ert^altl. hogy n Uaajái'.táal tr-rv '<»-se-
'••AB B ..!*5"r kîf'iţhâzâo  a tárgyalás mfgtsriiBilg 
16 n.-pon át ks^z^mlére ki lest teve e hrvy a hUot; 
Híg a kisa'á'.ltáal t~rv negállzpltása b"nJ-:8-ben akkor 
:s ba'ároz i'rdHTili'-e. hí az rrdekeltek neoi jolannek meg. 

CMtszereda, 1942 míjua hó 11-én. 
Dr. László Dezső, 

fől̂ pán-nlnök, 
D.'-o Pz <rhegy községek borszéki tözblrioko^aja. 

Be. 112-1942 
Megbivó. 

\ .Bo'«a<>:l Közbirtokosság" Szárheg  ven. 1042 
Jtájus  27 én délután  '/,  3 órai kezdettel 

rendkívüli közgyűlést 
'trt, a bii-ioi-o-ság taglelt tisztelettel meghívju>-. 

Tárgysorozat: 
I A' 1942. 'iiÁic m 22 én megtartott kot^ş ü 

jegyzőkönyvének: Moltaa£B:I 6* hltelealtéa»'. 
2. A blriokoH^ágl névjegyzékbnn eaetieg nné 

liffdó  vâ'to'^'oiî bejelentére. 
3 At 1942 l'Utoijretéij megBzavazá9i'. 
4 Fürdővállalat R T. gal kciöti egyezség 

bagyáaa. 
5. Kö'csönMvéíp'órői hatírozatbozatal. 
6. Bátffy  erdő faállományára  kitermeléai rf»-

dily 
. 7. B r'zók-fördő  éa borvíz üzem érdekében 

g'teodő beruházások. 
8. G toz-c^ggel folytatott  tárgyolások btj i'ft^f-
9. Enöli brsráipoló Bo-azék-ftlrdő  o-J kehen 

edd'g *••'» di-xel ről. 
10 Bud p st főváros  és PÍCS városának óp'>1:-

n-'-ei tr i-b iránti kéréan 
II Az erdőtörvény ártelmébea letárgyalb . í"' 

legumi lodltványot'. 
Bzárhngy, 1942. májnB bó 11. 

Dr. Csihy, Angi. 
jegyző. einok. 

Keresek  nyugdíjas  tisztviselőt,  aki a könyvel"  -
«zaics erűen tudia végezni, naponta két órai 
foglalkozásra.  Vass  Géza, Európa-étterem 
Csíkszereda. 

*y*jKatatt Vá: «• kiayv»y«K< iéiáku, Catkszsreda. 
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CSIKI 
FeleMz Umdó: 

0«v. VÁRÁB LAJOHNÉ 

EUfiaetézl  ir: 
l .éii évre . Peagi 6,- • ***** 
Félévre . 1 - PéldáayonkéaM ba 12 OUéi 

Kallóidra «gr *»»• 12 P a n * 4 

Megjelenik minden vaairnip 

Nyílttéri közlraéayek tl|a aoreaklat 1 Peng* 
KéiItatok ara adatnak vlzzia. 

Hirdetési dijak a iegolezibban ziimUtataak. 
Kiadóhivatal: Cdkaxereda, Apafi  Mlhily-uooa 15 az. 

Falella azerkeezM 
vitéi Résiegh Győző 

A rokon lélek 
hozta miköténk pünkösd ünnepére Yosinaka 
Vataro tábornokot, a Mikádó berlini katonai 
ataaéját. Eljött feleségével  együtt, hogy meg-
nézze a Székelyföld  tájait s meglássa a pün-
kösdi bucsut. Úgy gondoljuk, hogy nem egy 
szerűen a szórakozasi hajlandóság, nem az 
utazási vágy, nem is egészen a kíváncsiság, 
hunem ezeknél jóval több valami késztette 
arr-t a jelenkornak eikiváló, nemes szamuráját, 
hogy meglátogassa a magyarság keleti őrságét, 
a székelységet. 

Az érzéseknek ősi időkből átöröklődött 
szine és ereje ezólal meg mindig akkor, ha a 
győzelmei japán nemzetnek tgy egy nagy ii» 
reánk gondol, a messzi nyugatra elszakadt 
rokon nemzetre. . 

Elődeink értékes keleti műveltséget és 
vitézi szellemet hoztak erre a földre;  e el-
szakadván bölcsőnfctöi,  a nyugati művelődési 
közösség tagjává váltuok. De lelküuk jobb 
része mégis keleten maradt. A magánossá? 
vigasstalansá '̂ában íróink, kfil'őinw,  tudásaink, 
politikusaink, azt hirdettek, bogy rokontalan 
faj  vagyunk. E nyomasztó tudat híjtotc keletre 
annyi apostoli lelkületű magyart Julián szerze-
testől kezdve Kőröst Csorna S odoron át a 
messzi Keletre, Ázsia szivébe, bogy keressék 
az egykor elhagyott rokonokat. 

-udjuk, hsgy nei/- vagyunk tíj-cz 
alan faj.  Mert a fajok  rokoi^ága nem abban 

csúcsosodik ki, hogy ar egyik nemzet meg-
értse a másik nyelvéi, ht>nem igen az eredet 
és lelkiség közösségében. 

Ilyen értelemben még Körösi Csorna Sándor 
is hasztalanul keresett magyar rokonokat. Az 
igazi faji  rokonság nz credit, a lelek (-a  a 
nemzeti íulBjdonságok közösségében és hasonló-
ságában van. Japán és magyar a nagy turáni 
vagy mondjuk mongolnép családnak egyaránt 
testvér tagja. Emez a legnyugatibb, amaz a leg-
keletibb hajtása. A mongol nép9k pedig az 
emberi művelődés magvetői voltak Kr. szüle-
tése előtt több ezer évvel, 

A japán és magyar nyelvnek különben 
ugyanaz a színezete, hanglejtése, ragozó nyelv 
mind a kettő, egyezik a két nemzet zenéje is. 
S ha a magyar nemzet tudatosan vállalta az 
európai műveltséget és Borsközösséget, ugy 
Japán ia nem egészen 80 év alatt sajátította 
el a nyugati műveltséget, különösen annak 
verBenyálló gyakorlati tényezőit, ané'kül, hogy 
keleti lelkiségének lényegét feladta  volna. Ez 
a lényeg pedig azokban az erényekben fek-
szik melyeket Tokugava Ijejaszn, a sogun, 
szigorú törvényekkel nevelt belé a japán lova-
gok (szamurajok) osztályába. Ezek: a hűség, 
becsületesség, vitézség, önfeláldozás  A szamu-
ráj rendről ezek az erények helyes nevelés 
folytán  átszármaztak az egész nemzetre. Mind-
ebből következnek Dai Nipponnak tüneményes 
sikerei. 

Yosinaka Vataro megtisztelő látogatása 
kapcsán évezredek távlata ködlik íel előttünk, 
mikor a japán és magyar nép ősei közös hazá-
ban együtt éltek Ázsia szivében, az Altáj 
begyBég vidékein. Előbb a japánok keltek útra 
az őshazából. Áthajóztak a koreai tengerazoro-
son, leverték a szépséges szigetek őalakóit, 
az ajnnókat a megalapították Nippont. Egy 
mástól független  törzseiket 660 körül Kr. előtt 
Dsaimmu egyesítette, ki felvette  a Tennó (Ég 
királya) oimet. Ezzel a japán nemzeti vallás-
nak, a ainlö hitnek, melynek lényege az ősők 
szellemének a tisztelete, a főpapja  lett. Mikor 
aztán Diaimmu Tenno utódai a politikai egyed-

uralmat is megszerezték, a Mikado (Fenséges 
Kapu) t-imet is felvették*.  Az első Tenno utódai 
a verség szakadatlan sorában uralkodtak Nippon 
fölött  s a mostani császárnak, Hiroshitonak, a 
nagy Mutcuhito unokájának, személyében mos 
tan is dicsőségesen uralkodik. — Évszázadok 
folytán  azonban a mikádó kezéből kieBott a 
politikai hatalom s azt a sogunok, a nagy-
vezérek gyakorolták. So á!g birtokolta a fő-
hatalmat a MiniitóGía család, melynek fejét 
Joritomot 1102 ben uivezle ki a mikadó 
s-ji'aj sogunnak (a barbárokat legyőző nagy-
vezérnek.) 

Japánt sohasem győzte le külső ellenség. 
Még a mindsut elárasztó mongolokat is 1276 
ben Hojo Tokimi vesérlete alatt visszaverték 
a japánok. Inkább bê ső küzdelmeknek voll 
színtere az ország. E küsdeimeket u főhatalom-
mai és egymás*özt a hatalmas hQbéree fő-
nemesség, H d.iimiok osztálya folytatta  év 
századokon át. Mig Magyarország kü.sö ellen-
ségekkel vivla állandó Met-hs.'ál harcát. 

Az utolBÓ cojţu'i, H'tocubasi 1868. nov. 
6 'in átadta a poli Iw uraimat Mucuhitonak, 
ts ifjú  tennontk. E.'-a. kezdődik az uj jzpán 
iddszámitáe, melye. M;ij; nek (felvilágosodás 
nak) neveznek. 

BüsskeBéggei -ölt ei mim . t, hogy a nagy 
olasz és német r* . ^ •..-jnslle " s harmadik 
nagyhatalommá1, K. J>>\ J.  . lr 'ppel szövet-
iiLgót.'ü vivíiaijuK fiogy  niűDöii ueioaéri., egy 
uj világrendért véres küzdelmünket. 

A dicsőséges japán nemzet képviselője 
ként üdvözöljük Yosinaka Vataro tábornok urat 
és tisztelettel köszönjük feleségével  együtt. 

(Alron). 

Jőjj el Szentlélek Isten! 
A hétköznapok küzdelmei, fáradságai  után 

az ünnepek csendjében éa szépségeiben pihen 
az ember. A virágbaborult Tavasz fenséges 
ünnepe: a Pünkösd hívja most a lelkeket, az 
oltárokról kisugárzó isteni szeretet békeségébe, 
hogy az ünnep fényében  felmelegedett  lelkek 
erőt gyűjtve végezhessék az élet további 
munkáit. 

A vallásos lélek az első Pünkösd ragyo-
gásánál gyújtja meg meghatott lelkének lángjait 
s hódolattal borul le a hatalmas Úristen előtt, 
aki oly annyira szerette gyarló gyermekeit, a 
halandó embereket. Örök nagy szeretetből egy-
szülött szent Fiát adta váltságul s az édes 
Jézus, a megváltás beteljesedése után, a Szent-
lélek Istent küldötte el, gazdag ajándékaival, 
Maga helyett, az árván maradt emberiségnek. 

Pünkösd örökszép ünnepét ünnepli ma a 
földön  minden keresztény sziv, igy mi magya 
roa is, Mária országának gyermekei. 

Azonban ez idén a fölséges  Szentlélek 
ünnepének fájdalom  és szenvedés ize van, 
mert a föld  népei soha nem látott, soha nem 
álmodott harcot vívnak. Nincs talán a földön 
hely, amelyen a háború vérsivatara át nem 
csapott volna. Egy nagy csatatér az egész föld 
s ennek a gigáazi mérkőzésnek erejét meg-
érzi minden nép éa nemzet, igy mi magyarok 
is, padig ezer kilóméter messzeségben dul 
tőlünk a vihar. 

Az emberiséget megtartó és éltető örök 
kinoaeiért folyik  a gigászi küzdelem. Egyszerűb 
ben éB fenségesebben  aenki aem mondotta meg 
igazabban ennek a nagy mérkőzéanok miértjét, 
mint Káilay Miklóa miniazterelnök. ,A nemzeti 
öaazefogáat  hirdetem. Hirdetem eiaó sorban 
most a háborúban, melyben győznünk kell; 
mert ismételten mondom győznünk kell. Ha 

nem győxünk, nem leaz ország, nem leaz ma-
gyar nép, nem leaz vallás, nem leaz Miatyánk 
és hiányozni fog  belőle a mindennapi kenyér 
és a gonoaz fog  uralkodni ezen a földön." 

A háború vérzivatara csapkodja életűn-
ket s az emberiség PünköBd áldott éB szent 
Tüzének melegéből merit erőt a további küz-
delemhez. 

Pünkösd magasztos ünnepén kitárulnak 
városunk kapui s a segítő Máriát keresők ájta-
tos áradata áthullámzik utjain s viBzik aláza-
tos lelkük eedekléeét az Ég Királynőjéhez. 
Édesanyák, hitvesek, arák éB gyermekek imája 
száll Hozzá, azzal a kéréssel, hogy hathatós 
közbenjárásával esdje ki a Szentlélek Isten 
gazdag kegyelmét és áldását as irdatlan messze-
ségben dicsőségesen harcoló magyar kardra 
s a kardot forgató  drága magyar honvéd éle-
tér*, hogy szentelje meg az áldozatos küzdel-
mer, a minden igaz ügyet megkoronázó győze-
lemmel. 

JŐjj el Szentlélek Isten — ezt dobogják 
Pílaköd ünnepén a szivek, ezt zengik az ajkak, 
eüt hirdetik a harangok. Jőjj el tehát Szent-
lélek Isten, epedve vár Téged a szenvedő 
emberiség, jöjj el és termékenyítsd meg a 
lelkeket ajándékaid áldásával. 

Áldd meg Szentlélek Isten örök magyar 
szent H«teánkat, Magyarországot és áldd meg 
lelkűnk öiök édesanyját: szent éa hatalmaa 
bigyházuu&at. r 

Da áldd meg óh Szentlélek Isten orszá-
gunk élén járó Nagyjainkat ajándékaid gazdag-
ságából legfőképpen  a bölcseséggel, hogy a 
sokat szenvedett és Bokát vérzett magyarságot 
s vele agyütt — az ősi magyar portákon élő 
idegen szavú testvéreket, az örökkévaló törté-
nelmi uton ugy vezethessék, hogy a magyar 
nemzet szerencsétlenségek nélkül, dicső múlt-
jához mérten, tölthesse be a jelenben éa a 
jövőben mindig történelmi élethivatáaát. 

És jusson óh Szentlélek Isten áldásaidból 
a legkisebb magyarra is, szerte a hazában, 
hogy azon a helyen, ahol áll, tántoríthatatlan 
hűséggel, magyarhoz méltó módon élhessen éa 
dolgozhassák. 

Add óh Szentlélek latén, hogy ebben a 
mostani nagy küzdelemben ne oaűggedjen el, 
ne fáradjon  el egyetlen magyar aem, mert 
csak a tántoríthatatlan éa áldozatoa helytállás-
ból érlelődik, érlelődhetik meg a Nemzetet 
felemelő  és boldogító szent győzelem. Perzseld 
ki szent Tüzeddel a magyar telkekből, a gyű-
lölet és széthúzás méigét, hogy hiven együtt 
dobogó szívvé legyen minden magyar. 

Jöjj el, óh Szentlélek Isten a engedd, 
hogy a pünkösdi Nyelvek szent tüzének melegé-
ből, lobogásából jusson legalább egy láng min-
den magyar portára s vigy minden magyar 
lélekbe Pünkösd szent öröméből, békéjéből és 
boldogságából, hogy gyermekeid meghatott 
szívvel zengheaaék a Te örök dicsőségedet. 

Harcterek. 
A keleti harctéren megindult a tavaszi nagy erő-

próba. A német hadsereg-részek a keresi félszigeten 
önálló vállalkozásban nekilendültek a szívósan véde-
kező saovjet állásoknak s ast átaaakltva, borzalmas 
veszteségeket okoava aa ellenségnek elfoglaltat  Keres 
városát. Több mint 160.000 eser orosz fogoly,  1100 
ágyú, 300 páncélos, 350 repülőgép ÓB megsnámlálha-
tatlan puska a zsákmány. Német hivatalos helyen han-
goztatják, hogy es még nem tartoslk a tavasai hadmű-
veletekben. A kercal félszigeten  történt támadás tlsatáa 
magán kezdeményezése az ottani német egységeknek. 

A kercal német eredmények pontosan elévetik aa 
áznyékát a legközelebbi nagy eseményeknek, amelyek 
Bok aggodalommal töltik ei as angolszáBsokat la. Ennek 
lehet tulajdonítani as angol mlniaaterelnöknek azt a 
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póldálodiását, amellyel előkéasltenl látásik a gáibáboru 
megindítását. Ha aa angolok éa mlndere képei oroaa 
lelketlenség ehea a fegyverhei  nyúlna, arra ai esetre 
már előre kljalentl a német hadvezetés, hegy aa töké-
leteeen fel  van kéuülve erre aa eshetőségre ls. 

Addig la merő kapkodás éiilelhető as első tavasai 
német lecsapás nyomán. A ml alatt a németek a kercal 
félaslf  etea Biörnyü veszteségeket okostok, ugy a ssáras-
faidl,  mint a tengeri ellenséges erőnek aa alatt as oro-
saok a legteljesebb Mmeg támadásokra kergették csa-
pataikat a Charhow-1 frontréazen.  Eisel tehermentesí-
teni akarták a kercal támadásokkal veiaélybe került 
helyaetet. Es aa ellenaégeB keadéa ls vérbe fulladt  éa 
a németek nemcsak kifogták  és elhárították eseket a 
támadásokat, hanem ellentámadásokba mentek át éa 
megtörték as egésa tehermentesítést. 

De fellángoltak  s harcok Masikva előtt és Lanin-
grád körül. Az egéaa keleti front  nagy nyugtalanságban 
tg. Egészen feni  ésaakon a murmanaakl harcok la el-
kepsolhetetlen elkeseredettséggel dühöngnek. Érthető, 
hlaaen es a aaovjetnek egyetlen északi kikötője, ahol 
még segítséget kaphat aa angoloktél. Jellemző aa itt 
folyó  harcokra, hogy április 26-tól változatlan erővel 
tartanék és a saovjet májna 14-ig ciak ezen a front-
aaakaaaon 748 repülőt vesstett 

Általában a saovjet harctereken egyre élénkülőbb 
a harcitevékenység. A németek n| harci eszközei, 
amelyeket már a kercal támadásoknál bemutattak vilá-
gosáé sejtetik ast a következő nagy roppanást, amelyre 
egéss Europa lassan felfejlődik. 

Ebben a nagy felfejlődőben  elindult legféltettebb 
kincsünk a magyar honvéd ia. Felsorakoalk a maga 
helyére, hogy a tavasai általános támadásokban kivegye 
a róeaét, abból a kötelességből, amelynek végső célja 
Európának a Biovjetveaaedelemlől va'ó megasabadltáBa. 
A magyar nemaetnek valóban létkérdése es a harc. Ma 
mindenki előtt világos, hogy elBŐnek semmisültünk 
volna meg, ha 1941 junluBában a német hadsereg nagy 
átütőereje nem ttsl el eseréves halárainkról BB Európa 
lehengerlésére tökéletesen felkéanült  szovjet lmperlálli-
mnst. Ma már nagy előnyünk aa, hogy B harcnak reánk 
eső róaaét nem a magyar Alföldön  kell megvivju. 
essel a mlndere elsaánl ellenséggel, hanem Oroszor-
szág aalvóber. 

Ea ami alatt a magyar honvéd nemzetünk további 
létéért a világtörténelem legvéresebb háborújába Indult 
el, aaalatt idehaza minden magyar ember jöjjön tlaa 
tába a maga kötelességével éB tudja meg, bogy nem-
csak a frontbell  katonától vár á'doaatot drága H iaánk 
jövője, hanem aa Itthomévőktői Is. Amig a honvéd 
életéi adja, nekünk ldehasa minden elkepseihető áldo-
zattal támogatni kell eat as élet-halál harcot. Nem 
zsabad patkány módra elbújni a kötelességek elől, nem 
lehet zúgolódni a háborús gazdálkodás megaaoritáaal 
miatt. Végeredményben még a vllágo*, ma ezen a 
helyen a legjobban vagyunk, nüodennap jól lakunk, 
nem érintett a nagy eBemények Bemmi hullámverése. 
Elkerült minden baj. Tehát ne nyitunk panasira a 
izájuakat, mert akkor megérdemelnénk, hogy az Isten 
la megverjen. Da hősi módon nézzünk elébe as ese-
ményeknek és próbáljunk Távol-Keleti nagy rokonaink-
nak a Japán népnek minden nap a silvünkig érő vilá-
got megrengető höei áldozatából meríteni. Próbáljunk 
nagy Időkben nagyokká lenni aaa<l, bogy felktaülünk 
minden áldozatra, ha kell mlndan aaenvsdóBre, azért, 
hogy esen a főidőn  ujabb eieréveaet biztosítunk a 
nemzetünk ssámárs. 

* • 

Kövessük csak nyomon Japán testvéreinket. Női-
sük meg mire képes egy népnek öntudata és a nem-
aetóért minden percen életet á'doaó aagysága. Arra 
képes, hogy a lehetetlent la legázolva, napok alatt 
elfoglal  bevehetetlennek tarto't erődítményeket és világ-
hatalmakat dönt meg. Sngapur as angolok ázalal hatal-
mának ez a vaabeton éa ágyú rengetege pem állhatott 
meg a japán önfeláldozás  éB hazaszeretet előtt. Padig 
bevehetetlennek hirdették minden Időkben. Aaonban 
ennek a népnek akaratereje és hlvatáBába vrtett ke-
mény hite előtt nem állhatott meg Bem ember, aem 
terméazet által emelt akadály. A j pánok hadakoznak 
egymagukban a felmérhetetlen  Óceánnak távolságaiban, 
aa áttörhetetlen őserdők rengetegében, nem eaámitanak 
a* enar kllóméterek a trópual égb&J'at gyötr^mea vi-
lágában. E:őre törnek mindenütt. Bu'mából már 260 
kllóméterre mélyen klnal területre lípíek, közelednek 
India-felé,  más vonalakon Ausztrália körül fonják  a 
burkot és győzelmeB lendületüket megállítani nem lebet. 
Nem lehet, mert ennek az egé>z nemzetnek van hite 
saját magában óa küldetésében. 

Boldogok lehetünk, bogy a vi ágoak ezt a nagy 
mérkőzését Ilyen szövetségesekkel küldhetjük végig. 
A német-olasz éa j?pán Latonni erények mellett a 
magyar honvédnek harci értéke aem törpül el. Blztoara 
vehetjük ast, hogy legyőzni nem lehet azokat a népi-
ket, amelyek olyan hadttettekra képesek, mlet amilye-
nekről naponként olvaahatuik. Lagyünk bfisakék  ezekre 
és adjnnk hálát az Istennek, hogy minket, ezt a nem-
iedéket választotta kl a mai nagy tettek végrehajtá-
sára. HlgyJOnk abban, bogy n°m vesihetünk el. mind 
addig amig hŐBi módon vállalni tudunk és nemzetünk 
jövőjéért ha kell áldozatom szenvedéseket Is lélekkel 
tndnok elviselni-

i 
i 

Munkaadók figyelmébe  I 
Bérűzetési-lap, 
Uletményjegyzék  ta 
Szelvények  valamint 
Személyi  kartonok  kaphatók 

Vákár könyvkereskedésében, 

i 
Í 

A piros P i i i i M az ősi n a i p népszokások: tükrében. 
Nlnca talán nép a földön,  mely valami formában 

meg ne ünnepelné an óvaaekok köaüt a tavaait és a 
nyaral A tavasz ünnepe a Húsvét, a nyári pedig a 
Pünkösd, Mindkettőnek sajátságos népsaokázok szol-
gálnak ünnepi keretül. A népsaokások rendsnerint még 
a régi pogány korból maradtak fenn,  melyeket aztán 
a kereaatényaég lassankint átfésült  és igen sok esetben 
vallásos Jellegűvé tett. 

In , a kösépkorban a Szentlélek eljövetelét meg-
Jövetelét megélőié szélzugást kürtökkel ÓB hareonákkr.l 
Igyekeztek ntánoznl, melyeket a nagymise „Bequentla'-ja 
után szólaltattak meg. 

A tüsea nyelveket uey érzékeltették, hogy égő 
kanócokat dobtak a templom padlásáról a hívek közé. 
Amikor aztán ezt a tüzveszélyeB jelképezést eltiltot-
ták : felhő.  jelképeső ostyákat és rózsákat hullattak 
alá a népre. 

Feljegyséaek martdthk arról IB, hogy Igen sok 
helyen a Szantléleket jelképező galambokat eresztet-
tek aaárnyra Pünkösdkor a templomban. 

Alig lehet öasiefüggéBt  találni, de ez a szép 
azokás ma IB meg van a Székelyföldön,  Gyergyé-
dltróban aisal a különbséggel, hogy ott Karácsony-
éjszakáján, na éjféli  misén bocsátanak fel  iato'.áa gyer-
mekek madárkákat akkor, amitor felhangzik  a 

.Már az égi madarak éa vadak ls Imádják őt"... 
kezdetű egyházi ének. 

A „pünkösdölés". 
A pünkösdi népszokások közöl nap|alnkban a 

.pünkösdölés" divaíotik leginkább. Ennek da'os szö-
vését Dugonics András említette meg legelőször az 
1788-ban megjelent „Etelka* elmü regényében. 

A magyar nép nótázó kedve vnlópággal kivirág-
zik a pünkösdi rÓBSával. Az uj termés közelaége, a 
nehéz munka gyümHcaének igére>e magyarázz» eat, 
hogy derüa játékokkal ÓB kedves énekekkel, tánccal 
ülik meg a piros Pünkösdöt. 

M\r Pünkösd délelőttjén összegyűl a falu  fiatal-
sága éa megválását Ja rerdsierint a legszebb leányt: 
pünkösdi királynőnek. Régebben eladó rieropeltek 
pünkösdi királynőként, moBtmár azonban Kecskeméten 
éa Baegeden is, ahol leginkább fennmaradt  a pün-
kösdölés, kis leánykákat választanak, akiket az'án 
atl'usoBan királykisasszony oknak neveznek. 

A király kisasaaonv talpig fehér  ruhában, átlátszó 
fehér  fátyollal  letakarva nagyon bájos julecség. „Kl 
Béreié" ! t^paal: a „vőlegény", a „násinagy" en a 
.«aákoa". Ói IB fehér  ruhát öltenek magukra és fn-
|ükre virágkoszorúk tesznek A „kiséret* tagjai Is iricd 
leányok. 

A fa'u  gycrmftbaoragélól  kísérve aztán elindul a 
klrá'ykisazBBODy és kiaére<e. B t̂órnek minden udvarra 
és bekiabálnak a íakáeo a: 

— Diciér^esók a Jézus Kriaatual Saabé d e 
pünkösdit járni ? 

— Szabad — feleli  a gazda és a ház népe kl-
vocu' az ndvarra. 

Erre a hagyományos pünkösdi énekekre tánc 
követkeaik A táncot a pünkösdi klrályklsaBsaooy a 
„vőlegényével* jsrja, miközben a többi tz ének"t szol-
gáltatja. A legnépszerűbbek pgylke a következő: 

E hozta az Isten piroa Piinköadnapját, 
M'.ok ia meghordozzuk klrályklsaaazoni kát, 
Ml ma, ml ma, ml ma? P.ros Pünkösd napja. 
Hónap lésaen, hónap léaaen a második uapja. 
Andorját bokrétás felaégea  jó táncos 
Aa ura Belyemaiá', Bzolgájáé arsnyBzil, 
Blm-bam, blma-bam mire virradsz hónap". 

Pünkösdi nópdal-motivumok. 
A Pilntösd ünneplésével termeBzeteaen Ismert 

népdalok is kelatkeitek, amiként a mai időkben IB a 
műdalok közül Igen sok basinája a Pünkösdöt a nótn-
ssövegban. Aa 1793-ból siármaié „Dalos könyv" kéz-
iratában találjuk ezt a mindenki áital ismert kedves 
kin dalt: 

„Nem anyáiéi lettél, 
Rózaafan  termettél, 
Piros Pünkösd napjáo, 
Hajnalban BzSietWl",.. 

1761-ben erdélyi J iaos követkeaö változatát örö 
kltl mez a fent  már közölt őarégi pünkösdi éneknek: 

„Mi van ma, ml van ma: plro? Pünkösd napji, 
HoVp leaz, holnap leás a második nepja.. 
J* legény I Jól megfogd  a lovak kantárát 
Na tépáasa, ne tapossa a püutöadl rózsát*. 
A régi hagyományok öaaieftiggést  látnak a pün-

kösdi róz?* 03 Arpádhézl Snni Errsébet rózsái köaött. 
Talán éppen a kla Sinnl Erzsébet ls pünkösdi király 
klaaiBzony volt annak Ide jen. Ez joggal feltehető,  bl-r, 
amint tudjuk, ót már nlgy éves korában eliegv^zték 
éa Tbürlngtaha vitték. 

Es 1211-ben tertént, tehát es az őd magvar 
pünkösdi h gyomány: a .pünköadeléb" majdnem nyolc 
ezáz éves. 

Aa emiitett fe  tev jat látszik Igazolni enoik az 
éneksornak aa értelmezés» is: 

„ándorjáa bokrétás feluégea  Jó tárcoi". 
II. Andrá", „Andorjáé", a „felséget,"  király, Saent 

Erzaébet édesatyja, terméaaeteaen a nagy fénnyel  és 
pompával megült elj«gyié«i ünnepségen örömrpa mi-
nőségben bokrétában táccot lejthetett. 

H-igy Szent Erzsébet résntvett aa Cnnepl pün-
kösdi Já-ekokban, a kivetkező répcelakl. vasmegvel 
aóta ia igaaolnl látaalk: 

„Hugóm, húgom, húgom: Saent Erisébe! asaiony, 
Kl li váltanálak, ha vállságom volna. 
Miért adtad másnak magadat, magadat? 

. Aiért ndtam másnak magamat, magamat, 
Viaelje az Isten gondomat, gondomat"... 

„Pünkösdölés" Szegeden. 
Szegeden őrlaték meg legasebbea sok-sok száza-

dokon át a pünkösdölés». Itt a pünkördl királynő pál-
cái virágcsokorral keiében Jár pünkfrdölni.  A király-
nőnek eit a pálcáját „clnkua"ntk a XVIII Biáiadbau 
bassnált rováapá'ca után. Iinen aa ő*régl dal: 

.Haj, clnkna, ciak na, fehér  tullpántoa, 
Hintsütek virágot as Isten markába I" 

Szegeden éa kírnyékén éneklik ma ía ezt a pUn 
köidl nótái: 

„A pünkösdi ruz«a, klbujlott ai u'rc, 
Stöggye fel  a mönyasszony, 
Kösae koszorúba I" 

Amint mir említettük, a pQnkördölés aikalraáva! 
alándekokat kérnek a k'rálykisaBeiony kíséretének a 
tagjai. Eleket a „isákoK" szedi öBBie. Nam nagyon 
•serénykednek, mert a háaiakhoi fordulva  ekíppr n 
szavalnak: 

.Zirgatik a kulcsot, 
Panat akarnak adni, 
Ha öt forint  nem leaa: 
E'íem fogjuk  vonni 1" 

„Áldott szép Pünkösdnek" .. 
B.fejeeéfltil  aiólBltasau^ meg * régmu't idők 

megenepl'ő meBSilBégéből a piros Pünköed dladal-
kepiiján bemo^olygó nyár üdvöi!ésére a nagy magyar 
költőt: B tlasal Bálintot is: 

„Áldott saáp POokÖEdaek gyönyörű Ideje, 
Mindent egAszaéfgel  látogató ege, 
Hossvu uton járókat könnyebbítő azele. 
Te nyitod rózsákat meg l'latoiásra, 
Néma fülemile  torkát kiáltás», 
Fákat la te öltöitetsi Boksilnü ruhákba. 
Náked virágoznak bokrok, szép violák. 
Folyóvliek, kutek c>ak neked tlgaiu oek... 
U;ul még a föld  ia mindenütt tetőled, 

%Ti?atu' homályából ai ég 1» tevéit d, 
Minden teremtett állat megindul tebenned: 
I y időt érvén Itten kegyelmébül, 
D.caőitsük Bient nevét fejentint  jó szivbü! I" 

Albert  István. 

Az £rilelyi Párt értekezlete Gyeroószentmiklóson. 
Az Erdélyi Párt csikmegyei tagozata, folyó  hó 17 ín 

Gyergyószentmiklóaon a Korona-veadéglő nagytermében ri:e-
kezletet tartott. A hatalmas terem zaufol&sig  megtelt érdek 
lödflkkel,  ott volt Gyergyó szioe-java. Megjelentek a nJk 
közül ia aokan. 

Dr. Gaál Alajos oroz. gyűlési képviselt! üdvözölte & 
megjelenteket, majd a Hiszekegy elmondása után Dr. Eolnmbán 
Józset az Erdélyi Párt csikmegyei tagozatának elnöke emel-
kedett szólásra. Feazült figyelemmel  tekintett mindenki az 
emelvény ielé, ahol az Erdélyi Párt csiki és gyergyói tago-
zatának vezetői ültek. Dr. Kolumbán József  megyei elnök 
tolmácsolta a csíkiak üdvözletét a testvér Gyergyó népének 
majd elmondotta, hogy nem szavazatért, nem bizalom nyi! 
vánitásért jöttek, hanem csak a jelenlegi helyzetre kívánjál, 
a figyelmet  felhivni  és a szükséges teendőket kihangsúlyozni. 

A mult hetekben járt a dédai vasútépítésnél Káilay 
miniszterelnök ur, ez a látogatás tulajdonképpen Erdélynek 
fOleg  pedig a Székelytoldnek szolott, amelynek bajait szív-
ügyének tekinti. Jól ismeri Erdély múltját, a székelység 
évszázados harcait, szenvedéseit s azt a magasztos hivatást, 
amelyet itt az ország keleti részén be kell töltenie. Nám 
sokára megint ellátogat egy tiz évre szóló beruházás 
programmal. Jelenleg a villamosítás kérdése áll elótérheu. 
amely két éven belül az egész Székelyföldön  eltog készülni 
Szólott még a hitvallásos iskolák történelmi fontosságáról. 
Ezen iskolákat a kormány támogatni kívánja. Batalman 
éljenzéasel és tapssal fogadták  Kolumbán József  megnyitó 
beszédét. 

Ezután Dr. Kováts Károly az Erdélyi Párt Csikme-
gyei Tagozatának fótitkára  számol be a párt mult évi szer-
vezési munkálatairól. Bizonyos aggodalmaik voltak kezdet-
ben, mert attól tartottak, hogy az anyaországi pártrillongá-
sok át csapnak Erdélybe is. Azonban hála az Istennek, 
népünk fegyelmezettsége  s a hálának azon tudata, bogy a 
kormány levette kezeinkről a rabbiliniset, vármegyénket u 
Erdélyt megóvta a politikai széthúzásoktól és több mint 5U 
ezren tömörülve sz Erdélyi Pártba hűségesen állnak mellette. 
Az Erdélyi Pártnak, mint kormányttámogató pártnak súlya 
tekintélye van éa szBvát figyelemmel  hallgatják meg. A 
pártirodákban minden panaszt meghallgatnak, azokon igye-
keznek segíteni. Bizalommal jöhetnek hozzájuk, mert annál 
inkább örülnek, minél többen keresik fel. 

Hatalmas éljenzés követte Dr. Kováts Károly főtitkár 
beszédét, majd Dr. Csípek Lej is képviselő, kanonok tartott» 
meg beszédét. Sok éa kedves emlék fúzi  e városhoz, bi» 
egyik igen kedveB nagyértékü régi munkatársát is itt Üdvö-
zölheti László Ignáo tőesperes nr személyében. Tisztában 
van azzal, mit tart a nép a politikáról, nri honcutaágoiK 
azokta nevezni, ö azonban igéri, hogy soha olyat nem tesz. 
ami a reverenda tisztességével össze nem fér,  őt soka szt1 

mélyi érdekek nem vezették, teljes erejével a székelyo^ 
érdekeit kívánja szolgálni, amelyekkel évtizedekeu át történt 
együtt működése alatt teljesen egybe forrott.  Ez a háború, 
bár hála Istennek távol vannak határainktól, Mag arország 
háborúja is, amelyet meg kell nyerjünk. A kommunizmus 
ellensége a hitnek, tehát egytormán támad minden vallásos 
és becsületes ember, nem igaz az a széltében-hosszában 
hirdetett nézet, hogy a kommunisták csak az urakat bántják, 
a székelynép vallásos egészében, tehát egészében a legdur-
vább támadásoknak lenne kitéve. Foglalkozott ez Erdélyi Párt 
programmjával, amely annyira jó, hogy aa abban foglaltak 
teljesülést nyerhetnek, osak egy nagy éa boldog Magyar-
orzaágról lehet azó, kívánatosnak tartja a belaöfront  kémé-



21. uáa. G B 1 K I L Á P O K S-lk »M«1 

nyen tartását, mart a katonák az Ok dolgokat ai ellenaéggei 
szemben biztosan dioaőaégeaen végzik el, osak mi ia itthon 
termeljttnk, dolgozzunk, nehogy soha többé a kommunizmus 
Magyarország földjére  tegye a láb&t. Szét emelt a hitvallásos 
iskolák mellett, amelyeknek terheit a községek válláról az 
államnak kell vállalnia. A nagy figyelemmel  hallgatott be-
szédet többazOröaen megéljenezték éa tapsolták. 

Ezntán Dr. Gaál Alajos orsz. képviselő köszöntötte a 
megjelenteket, majd az orazág nyugati réazébSl Sopron vár-
megyéből küldött üdvözletet tolmácsolta, ahová Ot meghív-
ták volt, hogy az elnyomatás idejérOl beszéljen nekik. Bár 
sokst voltak már együtt, mégia szükségesnek tartja éz 
egymásközt való baazélgetéat a különbözO dolgokról. Sokan 
ugy gondolták caak jOjjön a felszabadulás,  jöjjön egy jó 
nyugdíjas állás nem kell többé dolgozni, a sült galamb a 
szájunkba fog  repülni. Ez azonban természetszerűen nem 
történhetett meg, ezért szidnak elől-hátul mindenkit, elégedet-
lenkednek a ezt az érzéat igyekeznek máaokban ia felkelteni. 
Szolga lelkű teliogás az ilyen. NincB élet küzdelem nélkül. 
Ili élni akarunk, mert élnünk kell, ezért küzdeni akarnok a 
belső és külsó ellenség ellen egyaránt. Nagy dolgok elOtt 
állunk, de férfiasan  vállaljuk. Tudjuk, hogy szomszédunk 
mind acsarkodik ellenünk, tndjnk, hogy Segesváron mint 
eaküdtek fel  ellenünk. Tadjuk, 
hogy 22 év alatt hová sülyesztettek gazdaságilag, erkölcsi-
leg és mindenlelé csak hazudozás, lopást láttunk. Tudjuk 
kötelességünket a kormánnyal szemben is, mert lehetetlenség 
nem látnunk azt a jó akaratot, amellyel a azékely néppel 
szemben viseltetik, értünk építteti a dédai vasutvonalat, mely 
vlágviszonyban is páratlanul áll. Igaz történnak visszaélések 
is, különösen a javak azétoaztása körül, de ez nem a kor-
mány hibája, a kormány csak jót akar, de ha a végrehajtás 
körül hibák fordulnak  elO ennek mi ia okai vagyunk, ami-
kor a bűnösöket kézre nem juttatjuk 

Sokat szenvedtünk, de ezekbOl a azenvedéaekbOl a 
tanulságot le kell vonjuk. A székelynép sokkal szegényebb, 
semhogy az oknélküli ellenzékieskedést fényűzését  megen-
gedhesse magának. A multakban elhanyagoltak bennünket, 
mert Sümegi Vilmosokat válaaztottunk. Temesvár mindig 
kormánypárti volt, Brassó is, msg ia kaptak mindent, amit 
akartak. 

Mindenkinek ügyes-bajos dolgában aegitaégére akarunk 
lenni s az országos jellegű dolgok mellett soha nem feled-
kezik meg azükebb hazájáról s népéről, amelyet e helyrSI 
csak addig kivánja szolgálni, amig mellette érezheti magát. 

A beszédet nagy lelkesedésssl sokáig éljenezték és 
tapsolták. Ezután Csató Árpád alelnök megköszönte a be-
számolókat éa kérte, hogy máskor is minél gyakrabban 
tartsanak ily tanulságos és érdekes értekezleteket. A nagyon 
szép és igen jól sikerült gyűlés a Himnusz elénsklésével 
ért véget. Ezután szükebbkflrü  közebéd volt, amelyen dr. 
Gaál Alajos felköszöntötts  Dr. Kolumbán Józastet mint az 
Erdélyi Párt országos alelnökét éa az Erdélyi Gazda Tanáca 
tagját, akinél jobb kezekbe ez a megbízatás nem kerülhe-
tett volna. Bár több méltóság tellett ajánlva neki, 6 osak 
a munkát választotta, alig múlik el nap, hogy hol aa egyik, 
hol a másik gyűlésen értékeB munkájával részt ne vegyen, 
ott hagyva magán irodáját. 

Ezután Dr. Csipak Lajos orsz. képviselőt köszöntötte, 
aki hoaazaa munkájával a székely néppel teljesen össze-
forrott.  Dr. Kováts Károly főtitkár,  mint kiváló tshetségfi, 
a közért mindenkor szolgálatra kész nagy és értékes egyéni-
ségről emlékezett meg, végül Szőke Mihály titkárt éltette. 

Gyermekeink első dalos ünnepe. 
Vitéz Miklós Gergely Csikvármegye tanfelügyelője 

elrendelte a vármegye területén müködO állami iskolákban 
a gyermekdalárdák megszervezését és időnként iskolai daloa-
versenyek megrendezését. Ennek a nagyszerű és népünk 
tejlfldését  szolgáló rendelkezésnek megfelelően  már lezajlott 
az első dalosverssny, A veraenyt nyert gyermekkórusokkal 
azután 1942 májua 17-én Cnikszeredában a Vigadó nagy-
termében rendezték meg az első gyermek dalos ünnepünket. 

A dalos ünnepre mintegy báromszáz énekes gyermek 
vonult tel Csikszereds, Szépviz, 'Gyimesbükk, Csikszent-
imre, Csikdánfalva,  Csikszentgyörgy—Bánkfalva  közaégak 
állami iakoláiból. A versenyzi dalárdák közül hiányzott a 
káazoni gyermekkórus, amely György Gábor beiktatása 
miatt nem jelenhetett meg. 

Szentmise hallgatása után a gyermekdalárdák tiszte-
legtek az Országzászló előtt, ahol az egyeaitett károk el-
énekelték a Magyar Hiszekegyet. Ezután felvonultak  a 
Vigadó nagytermébe, amelynek közönsége előtt megkezdő-
dött a verseny. 

Bevezető heazédet Király István ig.-tanitó, a bíráló-
bizottság elnöke mondott. Ismertette a magyar dalnak 
nemzetnevelO, összetartó, közösaégi érzésünket fejlesztő 
értékét. Népszerűsítette a magyarul való éneklésnek gondo-
latát, általában a magyar dal azeretetét éa Ontndatoa műve-
lésére hívta fel  a közösségi szolgálatunk figyelmét. 

Az ünnepaégen megjelent Szimoniaz László csikszent-
mártoui járásbirósági elnök, akit régi dalos szive hozott 
el a magyar dalnak erre az ünnepére. Mint á száazrégsni 
magyar dalárdának az egézz román megszállás idején lelkes 
munkáaa, jól tudja és egész lelkével érzi, hogy a dalos 
szolgálatot a gyermek lelkében kell építgetni, hogy as egy 
nemzetnek öaazetartó kapcsává fejlődhessen:  Sajnos ezt a 
gondolatot nálunk felé  nem nagyon iamerik. Látszott ezúttal 
is. A várost nem érdekelte ez a kulturális megmozdulá-
sunk sem. 

Pedig a gyermekek ugyancsak kitettek magukért. — 
Nagy gonddal előkészített, sok szeretettel betanított éa 
fegyelmezett  énekkarokat lehetett hallani, melyek közül 
végül is a Király István, Péter István és György Endre 
tagokból álló birálóbizottaág az elafl  dijat Cslkazereda, a 
másodikat Szépviz éa a harmadikat Szentgyörgy—Bánk-
jaivá gyermekdalírdáinak ítélte oda. 

A magyar dal körül elvégsett ezen kaideményeaö 
•unkának nagy jelentőségét osak az tudja értékelni, aki 

látja, hogy milyen azörnyü érzéketlenség uralkodik ebben 
a megyében a dalosügy kürül. Ezért tartjuk igen értikea-
nek a tanfelügyelőség  rendelete következtében megtartott 
elafl  daloaünnepünket. 

Valahol el kell kezdeni végül ia az épitéat ée idflvel 
mégia caak el kellene jussunk odáig, hogy a magyar dalunk-
ban megadott sok értéket használjuk ki a magyar lslkek 
egybehangoláaának müvéhez. 

Vigyázat  / 
A Darmol hashaltót utánozzák. 
Ogyellen, mart minden tabletUa 
a „DARMOL" azőnak éa T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
tan eredeti csomagolásban kérje. 

Székely Kerftle'i  Kereskedelmi és Ipar-
kamara közleményei. 

Kifőjük,  hogy a m. klr. kereskedelem- és fcös-
lekedésögyyi miniszter megéged te, hogy a „Magyar 
Könyvnapokon', a Magyar Szánt Koroaáhoa viassa-
caa«o't keleti éa erdélyi résieken fo'yó  évi juituí hó 
8. 9 és 10 napján a könyvkereskedők ürlitol és as 
iitMgienc-H-n falállitwsdó  u'csl köny-réruiitó sátrak eBte 
7 (hét) éráig nyitva tarthatók legyenek (11933). 

— A kerékpár gumiabroncs e'o?stáaával a jövő-
ben ciak unok a gutnUbroiican^ykereskedők foglal-
koahatnak, akliot az i letekee anyaggazdálkodási bizott-
ság erre kijelöl. A ker ̂ pár gumiabroncs kereBí «dáBsel 
fogla  kozó cégek adatainak a megismerése végett a 
Kamara felhívja  a kerületében levó gumiabroncs nagy-
ker<»skadőket, bogy pontoB cimQket legkésőbb 8 napon 
bslUl Közöljék B Kamarával, Marosvásárhely, ti'Ziébet 
királvná-utca 1, I. em. Talefoa  692, mivel c loskesó 
etetben aa áruellátás részükre nem less biztosítható. 
(10.015). 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Yoslnaka japán tábornok látoga-

tása a Székelyföldön.  Yoainaka Vataro 
japán tábornok katonai attasé, 1942 május 23-án 
székelyföldi  látogatása során Csíkszeredába 
érkezett. A magyar nemsetnek nagy barátja 
Yosinaka tábornok, aki ismeri tökéletesen ennek 
a népnak történelmét és egésa életét. Megláto-
gatja a madéfalvi  veszedelem emlékművét, majd 
résztvess a csiki ssékelység nagy vallásoB meg 
mozdulásán a ejiksomlyói bueaun. A vármegye 
hivatalosan fogadja  a Mpán tábornokot, aki 
fogadtatás  utáa msg tekinti gyönyörű főgimnáziu 
munka*, ahol malog szerate'stel készülnek. • 
gyeraiekok magtaiiuUák a japán himnuszt s 
ennek hangjaival köszőatik a nagy rokon nem 
zetnak közénk érkező képviselőjét. Általában 
az egása város lelkesen készülődik a nemze-
tünk nsgy barátjának fogadtatására. 

— Háaaaság. Kovács Antal dr., Cjtksaeredt 
város I. o:st. a!j*gyiója é* Firka* Riasisa 1942 évi 
májm hó 24 éa SaegedíU tirtották esküvőjüket. 

— Nagy Imre festőmüvesa  kapta meg a 
koloasvári művészi hót erdélyi nagydíjat. A 
koiossvárl művészi héttel kapcsolatosan njabb kllün 
visé.s érte eat a vármegyét. A kiállítás erdélyi nigy 
d'já: * festészetben  Nagy Inráaek a p'.tyóia-Bz.dóK 
olajfestménye  nyerte el. Orommol tőit ei, hogy érté-
keinket rendre mégis csak esarevesssök. Nagy Imre 
ennek a népnek klváltaágoB k^p^sségü müvésae. Vasz-
óéin ott él as ősi ázsiai léleknek minden mélysége. 
Mióta munkába kellett volna már eat aa embert állítani 
és muiVaterOletei kellett volna biztosítani szamára. 
Fe'ületet adni eniek aa őasrejü ecíeinek, hogy végre 
megsaóla hasaon már ennek a n.-paek is a lelke. Vog-
eredmánybsn nem la mehetett ea igy tovább. Sokaaor 
elmondottuk már és nem g;öaaük hangostaini, hogy 
nagv bűnök terhelnek minket. M idou közvagyonaink, 
milliárdos értékű magáujavalnk gazdag tgyháaköcaé-
gelnk vannak és egy Nsgy litván, egy Márton Ferenc 
meghalt anélkül, hogy fogUizoataituk  voiaa, hogy e 
n*p örökkévalóságának arra hivatott hirdetőit méltó 
helvükre állítottuk volna. Ez nem mehet igv tovább ÓB 
a Nagy Imrének szolé mai kitüntetést ls kedvező elő 
jelnek telMjük, hogy nem ls megy ea igy tovább. 

— Esküvő Minin» Érasike éa Antal Gábor 
oki. gyógysaeréBc május hó 25 én délben larlják eskü-
vőjüket a cslksomlyól kegytemplomban. 

— Halászati tilalom, A föidmlveléstigyl  minisz-
térium rendeletet adott kl a halászati tilalmi idők ujabb 
megállapításáról. E-iserlnt a nyílt viaekre néave általá-
nos halászati tilalom ideje május 15-tól jnalus 12-ig 
terjed. Ec a tilalom nem vonatkozik a hegyvidéki úgy-
nevezett ptestraugos viaekre és a Balatonra. A hegyvi-
déki uţynevezatt pisztrángom viaeken a halássati tila-
lom galócára márc'us 1-től május l-ig, sebes plaatrángra 
október 1-tól január 26-lg, aalvárványos plaatrángra 
pedig március 1-től junlui l-ig tart. Balatonon a 
balássatl tilalom április 1-től május 1 lg terjfd.  A Ve-
lencei tó Bik viaén as általános halásaatl tilalom alatt 
ls sf  abad hnaóhálóval halászni, a soroksári Dunaág vlaén 
pidlg nyeles horoggal haláasni. Külön intéakedlk a 
rendMet a délvidéki rendeletekre vonatkosólag. 

— Halálosan. Id. Ríszegh Ágoston föidmlves, 
80 éves korában, május hó 21-én meghalt Cslksaent-
mártonon. 

— Aa Brdélyréaal Oasdaságl Tanáos fel-
hívja aa érdekeltek figyelmét  arra, hO/ty a Darányi 
Ignác Agrártudományos Társaság pályadíjat hirdet a 
következő tétel kldolgosáBára: „Bernát István köagaa-
dBsági és BBOclálpoütikal tanitása". A pályámuikák 
feladata  tehát Bernát Iitaánnak, a magyar köagasda-
Bágl és szociálpolitikai valamint agrárpolitikai tudo-
mányban elfoglalt  Jelentőségét méltatni, különös tekin-
tettel asokra as érdemekre, amelyeket, mint alapító 
saeraett valamint arra különlegeB etikai irányra, a 
melyet a tudományos irodalomban Is oly nagy erővel 
képviselt. A pályadíj 1000 Pdngő, BBSB Egyeaer Pengő. 
A ju elmázolt pályamunka a Tarsaság tulajdonába 
megy át. — F^natartja magának a Társaság a jogot, 
hogy a dicséretben részesülő pályamunkák kőiül is 
egyet 600 Pongő, egyet 300 Pengő, egyet pedig 200 
Pdugő jutalomdijjal tüntessen kl. Etek a pályamunkák 
ls a TarsaBág tu'ajdinába mennek ál és esse! jogot 
nyer arra, hogy egyes résaelket esetleg a pályanyertep 
munkába belelliesatbesBe. — A pályamunkák tartama 
legalább 4 nyomtatott iv legyen. Azokat gépelve, 
három példányban legkésőbb 1943 év január hó 15-ig 
kell benyújtani a Társaság H vatalába (BudapeBt, II , 
L*pke-ntca 18. sa) j9ligéB boríték kíséretében, amely 
a Bzsraó nevet tartalmaaaa. A beérkeaett munkákat a 
Társaság bíráló blsottBág bírálja el, aa eredményt a 
Társaság 1943 évi közgyülísén fogják  kihirdetni. 

— Egyháskőaségi kőigyüléf.  A róm. kath. 
egyházközség 1942 évi májúi 25 én, hétfőn,  délelőtt 
'/«12 órakor a ssentmlBe után, aa állami elemi iskolá-
ban tisstnjltó közgyűlést tart, melyre as egyházközség 
tagjait tlsateietiel msghivja aa elnöksóg. 

— Hogyan lehet rliat vásárolni? A köz-
ellátásügyi miniszter a nyári Idényre nagyobb mennyi-
ségű riis forgalombaboaatalát  engedélyeste. A kiutalt 
riasmennylség mind a fővárosban,  mind pedig a vidé-
ken a llsntánHltásra kijelölt kiskereskedőknél fliom-
llsstjegy-azelvény ellenében szerezhető be. A gabona-
lBppal ellátott vámőrlésre jogosultak — tehát aaok, 
akik nem rendelkeznek lisstjegygyel — ugy juthatnak 
rizshiz, hogy lUztkésaletükből 2 kg. Hantét a köaségi 
előljaróBág által kljolőlt kereskedőknek hatósági áron 
besiolgáltatnak. A gazdák a kereskedő erről ssóló 
Igazolása alapján a beszolgáltatott IIBSI fele  menyisé-
genek megfelelő  rizs vásárlására Jogosító utalványt 
kérhetnek a köaségi elöljáróságtól. Eaen utalvány 80 
napig érvényes ÓB abban a kösségbín váltható ba, 
ah)l kiállították. Ajánlatos, hogy a fogyaBBtókönönség 
a töltött paprika, burka stb. készltéséhea valamint a 
sertés vágások idejére szükséges rlasmennylséget már 
most Bzarezie be. 

— Moai hírek, a helybeli Tnrnl moagó-
ailnhaaban: folyó  hó 27 en '/,9, 28 án délután 6 és 
este Vi9 órakor „k férfi  mint őrült" elmü filmst. 

A nagykösöuség tlvánaégára sikerült megsaeresni 
5 napra „Dr. Kováci litván" elmü legújabb magyar 
fimat,  Piger A., Smor fi,  Tóth J. a főiaerepben,  aa 
d ő.tdásoc pénteken 29 én V,9 órakor, 30, 31én és 
juolua l én 6 és eBto 1/a9 érakor, jnnius 2 án este l/a9 órakor pontos keadettel lesanek megtartva. 

— Figyelmeztetés, Budapest székesfőváros 
értesített, hogy fcü  önösen as erdélyi városokból ÓB vár-
megyékből nagy számban jönnek a fővárosba  munkát 
keraaő emberek, akik legtöbb esetben népes családju-
kat ls magukkal hozzák. Pillanatnyilag gyári elhilye-
*4sttk nem ütközik különösebb nehésségekbe, aaonban 
ez elórdláthsiólrtg csak átmeneti jelenség. Vlssont a 
fóvároibau  a lakásnéiküllség annyira nyomasstó, hogy 
esek a családot még szükséglakásokban és karakókban 
sem helyezhetők el, többnyire a népjóléti ügyosztály, 
a VJröskeresat éa más lutéamények közbejöttivei a 
cialád minden egyaB tagja másutt nyer átmeneti el-
li liyesést. Vannak esetek, amikor aa apa és aa anya 
külön-külön kapnak ágyrajáró helyet, amúgy la tömött 
albérleti szobákban. A gyermekek menhelyre ÓB máa 
intdsménvekhez kerü'uek. A család minden eaatben 
saétsaakad és kl van téve sz elsülléanek. Est a Buda-
pest-felé  irányuló beöaönlést egyenlőre hivatalosan meg-
akadályozni nem lehat, aaonban kívánatos volna egye-
sületek révén és minden rendelkeaésre álló propaganda 
eszköazel közhírré tenni és a családokat arra figyel-
mectelni, hogy ne vándoroljanak Budapestre, mert ott 
1 yen körü'mények várják őket. Amennyiben ea elkerül-
hetetlen, akkor 1B ctak a caaiádfó  menlen el munkába, 
igy több remény lehit reá, hogy a család nem fog 
sséUüllent es a családfő  munkaalkalma elvesztése után 
családjához VÍBBBB fog  térni. 

— Vammsutesaéget blatositottak egyes 
moafigaidaBági  gepekre, Aa EMGE elnöksége a 
alábbi leiratot kapta a m. klr. fóldtnlveléBÜgyi  mlnisa-
tnrlumtil: A kormány hosnájárult ahhoz, hogy asokra 
a mezőgazdasági gépekre, melyek az orsaág területén 
nem készülnek, vagy anyaghiány, Illetve belföldi  Use-
mek kapacitásának hiánya miatt nem kellő mennyiség-
ben készülnek, a m. klr. Pensügymlnlsater ur eseten-
ként vámmentességet adhasson. B« a vámmentesség 
olyan módon vehető igénybe, hogy aa, aki a gépeket 
külföldről  beboini kívánja, kérvényét a m. klr. főldml-
valésügyl minlsaterlumhos nynjtja be, kérve hogy ró-
ssére a behozott gép ntán a vámmentesség engedélyez-
tessék. A kérvényhez mellékelni kell az úgynevezett 
behozatali blaukettát kitöltve ós aláírva. 

— Aa BO, 20 és 10 filléréé  érmék beváltása 
Az állam1, és egyéb közhivatalok, tehát a postahivata-
lok is aa 50, 20 éa 10 filléres  érmeket májuB hó 80 lg 
fogadják  el fizetésül.  A Magyar Nemaetl B^nk Intésetel 
junlns hó 30 lg cserélik be a nikkel érméket. A vidéki 
postahivatalok eaeket a nikkel érméket május 80 lg 
nemcsak fizetésül  fogadják  el, hanem acélérmakre la 
átcserélik. 
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— Találtatott Folyt hó folyamán  1 darab nól 
kondó. Igaaolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon át-
veheti. 

— Kárády Katalin éa Perenyi Láaaló pár-
baja a Bilnbáal Magaala pünkösdi számának szenzá-
ciója. Nagy képes riport a Klrálydljról, Megyery Bda 
római Interjn|a Cigiivei, Saelecky vendégjátéka Buda-
pesten, koloasv&rl és Baegedl azlnházl riportok, Mesey 
Mária Máray városában, riportok, tréfák,  dlvatmomák 
stb. dlsiltik a legújabb Biémot, melynek melléklete B 
gyermekek öröme a Kis Magazin. Aa ünnepi pünkösdi 
aaám ára la caak 20 fillér. 

— Napraforgó  vereenyt rendel az EMGE. Aa olajos 
magvak terméseredmény ének további fokozása  érdekében a 
faldmlveléaügyl  miniszter az Erdélyi Magyar Gazdasági Egye-
sületet napraforgó  termelési verseny rendezésével bízta meg. 
A napraforgó  termelési versenyben részt vehet minden 50-500 
katasztrális hold szántó területtel rendelkező gazda. A verseny-
szabályzat a gazdákat két osoportra osztja: 200 holdon felalt 
és 200 holdon alnllakra. Minden oseportban az BMGE műkö-
dési terOletén a legjobb eredményt eléri gazda 500 Pengi 
díjban és elismeri oklevélben részesül. Második dlj 6 drb. a 
250 Pengi, 3-ik dlj pedig 10 darab 150 Pengi értékben. Az 
olajosmagvak termelésének sikeréhez ÍUzidi nemzett érdekek 
megkívánják, hogy a gazdák a versenyekre minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Jelentkezni levelezilapon ls lehet az 
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vármegyei kirendeltsé-
geinél. 

A Hagyar Saárnyak a magyar repülésügy népszerű 
folyóirata  most megjelent a) számában érdekes és változatos 
tartalommal közöl cikkeket és riportokat hazánk és a külföld 
repülésének tevékenységéről. A tartalomból kiemelkedik Blslts 
Tibor rep. alezredes beszámolója a léglháboru leg jabb fejeze-
tének eseményeiről. A világrészek haroának repülőazsmmel 
való tárgyalása általános érdeklődésre tarthat Igényt. A leg-
újabb német haroigépek között Ismerteti a folyóirat  a világ-
szerte feltűnést  keltett BV. 141. és Do 217. gépeket. Színes 
riport keretében tárja az olvasó elé a Horthy Miklós Rapü i 
Alap legnjabb építkezéseit, va'amlnt az elismerten kiváló Bnblk-
féle  vitorlázógépek berepülését. A változatos tartalomból ki-
emelkednek még Udvary repüli i rn 'gy által összeállított hí-
rek, valamint ujabb olasz és angol harai repülőgépekről szóló 
Ismertetések. A Hotthy Vllklós Nemzeti Repillő Alap támoga-
tásával éa Jánony István szerkesztésében megjelenő Magyar 
Szárnyak ára 50 üllér. Mutatványszámot kívánatra készséggel 
küld a kladóhlvat»). (Budapest, II,, Klrály-u. 93) 

ANÉORATENYÉSZÁLLAT OK 
Importált tenyészanyagok kiváló Ivadékai 
l e g j o b b a n v á s á r o l h a t o k 

Magyarország legrégibb és legnagyobb, aranyéremmel 
kitüntetett angóra uynltelepén 

GHöf  K á r o l y i J*ózse£n .é 
Angóra tenyésztőnél, Feí-órvárosurgö, Fehér megye. 

Máao'at a 977—IV. 1941. 22. aaámhos. 
195-1942. Kb. sz. 

Caikvármsgye közigazgatási bizottságának klaajá-
tltáal albizottsága a bélbori laktanya saolgálati meden-
céjéhez szükséges terület kisajátítása ügyében hozta 
B kővetkező 

véghatározatot: 
A m. kir. Honvédelmi Mlniaster ur 22 832/1942. 

saámu eln, 14. sz. rendeltével a bálbori gör. kath. 
egyhás nevén álló éa B Szárhegy II. (borszáki) 167. 
sz. telekjegyzőkönyvben 2062/2. br. szám alatt felvett 
ingatlanból 76 nsz.-öl terlieiü ingatlan kisajátítását 
a kir. klncatár Javára aa 1939. II, tc. 106. §. alapján 
elrendelte. 

Calkvármegye közlgaagatáal bizoitaágának klaajá-
tltásl alblsottaága a m. kir. Houvédelml Miniszter ur 
rendelete Blapján as 1881. XLI. t.-c. 33. § a értelmé-
ben a kisajátítási eljárás törvényszerű lefolytatására 
Dr. Lázár Géza vm. főjegyső  elnöklete alatt, Dr. Gál 
Józzef  vm. tlazti fóügyéaz  és vitéz Bakó Gábor kir. 
müssakl tanácsos, a csíkszeredai m. kir. államéplté-
sseti hivatal főnökéből  álló bizottságot valamint Nagy 
Ilonát, mint a bizottság Jegyaőjét kiküldte éa egyben 
Bélbor közaágházán megtartandó biaottaágl tárgyaláB 
halárlde|éfll  184a évi junius hó 2-ik napjának 
délelőtti V.ia óráját tűzte ki. 

Erről a köalgazgatáBi bizottság kisajátító albizott-
sága a bizottság tagjait, a m. kir. honvédelmi minisz-
tériumot, a m. kir. kincstári jogügyi igazgatóságot, 
Bélbor kÖBBÓg elöljáróságát és a bélbori gör. katb. 
egyház képviselőjét, az 1881. XLI. t.-c. 36. §-ában 
foglaltakra  figyelmeztetesael  — tudomás a kitűzött 
tárgyaláson való megjelenés ég ott a kisajátítási terv 
vagy a felajánlott  ár elien való felBzólaláa  mellett 
netánl kifogásaik  megtétele végett aaaal a figyelmez-
tetéssel értesíti, hogy a kisajátítási terv és oaaaelráB 
Bélbor kösségházán a tárgyalás megtartásáig 15 napon 
át közszemlére kl leBZ téve ÓB hogy a bizottság a 
kisajátítási terv megállapítása kérdésében akkor ls 
határos érdemileg, ha az érdekeltek nem jelennek meg. 

CsikBBereda, 1942 év májub hó 11-én. 
P. b. Dr. Lásaló Desső s. k., 

főispán,  elnök. 
Másolat hiteléül: 
Molnár Anna. 

M kir. 32. .Székely" Honvéd Határvadása Záaalóalj 
Gazdasági Hivatala 

Árverési hirdetmény. 
Folyó hó 26-án reggel 8 órakor, a Mlkó-

vári laktanya udvarán 7 drb öszvér, a legtöbbet Ígérő 
aek árverezés utján el fog  adatni. 

A vételár után felmerülő  3.6 '/,-oa bélyeglUeté-
ket a vevő viseli. 

Cslkaaereda, 1942 évi május hó 22 én. 
H. kir. 32. hv. alj. paranoanokság. 

M E Q H I V Ó 
a Jánossy  Testvérek Részvénytársaság  Gözfürész 
Oyergyóujfalu,  1942 évi junius hó 6-án, határozat-
képtelenség eaatón junius hó 14 én délután 3 órakor, 
a társaság gyergyóujfalvl  telepének Irodájában ianj» 

rendes évi közgyűlését. 
T á r g y a o r o z a t : 

1. Határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyv-
vezető ÓB hitelesítők kijelölése. 

2. Ig»z{Btóság és felügyelő  bizottság joldntcs* 
aa 1941 Oeletévrői. 

3. Saámadások megvizsgálása, mérleg megálla-
pltáaa, nyereség feloaatáBa  éa a feimentvény  megadása. 

4. A klbocaájtott 100 drb uj résBvény lejegyzéaé-
nek, névértékük beflaetéaének  megállapítása. 

5. Riavények öaszevonása. 
6. Alapszabályok módosítása a 4 - 5 . pontok alatt 

hoaand-j határozatok érteimében, az alaptőke emelés 
éa B resavónyek ösBaevonáaa tekintetében. 

7. Iüdiiványok. 
Gycrgyónjfalu,  1942 év májúi hó 20-áo. 

An igaagatóaág. 
Janossy Testvérek Részvénytársaság Gőzfilreaz 

Gyergyóujfalu 
Mérleg  1941 december  31-én. 

Vagyon: Pinztár késslat 672.43 Pen?ő Birandi-
z w * 10.239 93 P. Lv.étak 2133 P. Ért^p p rofe 
907.23 P. Leltár: Telepei 219 585 35 P Erdő;en 
2 087 53 Pengő. Adésok 149 255.23 Pergő. OiBzwen 
382 768 13 P. 

T e b a r : Ré«véüvtőke 66.666 66 Pdngő. T*r»iék-
*ó»e 28 000.— P. Ke»ps kov. tartalék 87610 P. 
ÉriekcsSkkenépl «lap 8930— P. ÉriéUli ónb. tar-
tják 71.278 58 P. Atmwrit azamla 3 992 85 P -n?ő 
Fcrnelml ndó biv. 24.488.74 P- H:«»le«AH 161 653 80 P. 
1940 "vi nv<;reaég: P. 193114 P. 1941 év! nyereaejí 
14.950 26 P. öjsseiín 382.76813 P. 

Eredmény-számla  1941 december  hó 31-én. 
K 1 » d á a : Nyers »ry »g (gsrobfa)  150.518.63 Pangó. 

Alt.-lánns költségek 800616 P ntrő. Ü M3 
3.789 82 P. Tdzblatoaiiás 1.732 89 P. Adó. li^tékrk 
6.385.02 P. Aovgfuvtr  13 488 66 P. MuivabíTdb 
66.58618 P. OTI )áru ét 4.12191 P.nv.ó. Ksm íoL 
5 385 29 P. T-l s nérM 750— Cs»»d psnzíOr já-
ró'-* 2.066 19 P. 14.950.26 P Össaes-n 
277.781.01 P. 

B i v í f ' :  É l̂mUairraktá- 3.183.50 P Aru «'«dÁii-
t-ól 266.949.31 P. Ma cm hajtóerő 7.648 20 Pcgó. 
öiszeeen 277.781.01 P. 

Gyergyóuj'slu, 1942 január 1-én. 
Elekes  Józsa  Márton,  Jánossy  László  elnök, 

Jínossy  Gyula,  Jinofiy  Jenő,  Molnár  Sándor, 
Igazgatósági tagok. 

Faiülvizagáltuk és helyeenek találtuk : 
Lázár Imre,  Ágoston  László,  György  Géza, 

felügyelő  blzottsáíi tagok. 

51/1942. vght. ezéro. 
Árverési hirdetmény. 

Dr Z .karKs J.-nő tSg< véd ál'«l K̂ pvUe I, BV 
tegh Liza'.éné javára, — íafcés  ellen, 700 Pengő — fl  lér 
tőke és több követelés ÓB jáiulékM trajelg. amennyi-
ben a követelésre Időközben részletfizetés  Uir'.ónt, 
annak beszámításával, a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1936 évi 2118 az végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  végrehajtási szenvedőtől 1942 évi 
április hó 1-én lefoglalt.  1200 P<sngő — fillérre  beca'ilt 
Ingóaágotra a csíkszeredai kir. járásblróaág Pk. 646— 
1942. az. végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a következő 
megnevezett: Dr. Ztkariás J*nő ügvvód által kép-
vlaelt Bítagh Ltalóné javéra 700 Pengő — fl.lér  a 
járulékai, továbbá a foglalábi  j^gyiőfönyvbői  kl nem 
tUnő más foglaltatók  javára ia az átverés megtartását 
elrendelem, de caak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma ls fennáll  és ba elenük halasztó hatályú igóny-
kereBet foWamatban  nincs. — végrehajtást aaenvedő 
lakásán, C tusnád tözsében leendő megtorlására 
határidőül 1942 évi mzjus hó 30 ik napjának 
délutáni 2 oraja tözfiilt  kl, am kor a bíróilag lefoglalt 
Ingók, n. m 2 paj kacci 4—5 óvások, 1 Igás szekér 
B egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalábi 
a bec*ár 2/3 ed rígzéétt, kérzpénzfizetea  mellett el fo-l 
gom adni, még akkor la, ha a bejelentő fel  a h l̂yaei-' 
nen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot 
iráaban nem r.yilvánlt. 

Csíki z»ntmártoD, 1942 évi májnB hó 1-én. 
Mlhálka Jóaaef 
kir. blr. végrehajtó. 

vábbá a foglalási  jegynőkönyvből kl nem tűnő más 
foglaltatók  Javára ls az árverés megtartását elrende-
jem, da caak arra sz eietre, ba kielégítési joguk ma 
la fennáll  és ba ellenük ó batályu Igénykereset 
folyamatban  nincs, — jtáht pzenvidó lakáfár 
üzletében: Calkazépvlz u 1942 evl junius hó 2 an 
délelőtt 9.30; Call'EZOu djaioto on ^fndo  megtnr'á-
xüra határidőül 1942 évi juniua ho 2 napjanak 
délutáni 3 órája tlizetlkki, amikor a biróliag lefog  t.,t 
bútoros, 2 anyakoc, 1 ptroa töhén, 4 dsrnh kecuke. 
1 fekete  cakó s t'gyob ingozngokat » i'^iabbet lgi-rő-
nek, de legalább a becaár 2/3 ad ráBzéérí, készpénz 
flzetéB  mellett el fogom  adni, még akkor IB, ba a be-
jelentő fél  B helyszínen nem jelenne meg, ha cink 
ellenkező kivánaágot Iráaban nem nyilvánít. 

Csíkszereda, 1942 évi májua hó 6-án. 
Mlhálka Jóasef. 

kir. blrózágl végrehajtó 
104. éa 183/1942 vght. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Z ikarlás Jinő ügyvéd által képviselt Dr. Za-

kariás JdnA éa Bándy Gyula javára, — ellen 987 P. 
44 fl  ler tőke éa több követelés és Járulékai erejéig, 
amennyiben a követelésre Időközben résaletflzetca  >ör-
tent, annak beszámításává', a csíkszeredai tir. járás-
birOaág 1931—42. évi G. 2559—2 éa 499 sz»mn 
zítsóvei elrendelt klelégitesi vegrehajtáB folytan  v^rrn-
baiiáet Bzenvedő ói 1942 évi márclua bó 2 án lefog:»!-. 
1400 P-iogő — fi  lérre b-scsölt ingóságokra a CJÍZ-
szí-r.dai kir. js;átbirós>ig Pk. 521. és 1147—1942. hz. 
vég/oaevul az árvaréB üirecd-iltetvén, annak ez 1908 
évi XLI tc. 20. §-a alapján a következő megnevet; 
Dr. Ztzarláa J no ügyvéd á t̂al képviselt Dr. Zakariás 
J.-aó es Td-sa 987 P.-ngő 44 filórs  járulézal, iovat>ba 
a fogiaiásl  jegyzőT^nyvből ki nem lUcő más foglaiiK-
\t)k jivára is aa árverés megtartását elrendelem, da 
nsíik err» az esbtre, ba kielégítési joguk ma la fenn 
áll 6S ha ellenük b.-úásaté hatályú igénykereaet folya-
ma'ban nincz — vÁgr>:bsj'43t az^nvedő lakáson, Gyt-
m'-ti'ikk kög igben le» ndó megtartására h.-tcAridőli, 
1942 évi juniua ho 6 ik napjának d. u. 6 óraja 
tiieouk kl, amlkcr a bíróilag lefoglalt  hutorok, 1 plroií-
tnrka t(h jn, 1 p'ros-tark» borjú l '/i éves, 1 plroa-
tarka bor;U 1 év.-s s egyéb inzónágokat a leg;ötbet 
igerínak, d? !egí!ább a b-csir 2/i részéért készpec; 
flícui  ia.lU't. fogom  rdüi még akkor 1«, ha a be-
i«>entő f  <' u belyüsln«tn n"m jeler.ne m^g, ha ciai; 
•íl(snkcz5 i:lvR03ö.ge« i'áaban nf-m  n>í!vteit. 

CslkPzsTtd?, 1942 evl raájui h j 6 no. 
Mihelka József, 

kir. blróaegi végrehajtó. 
320—1942 vght. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Sándor Gtt.or javére, — ellen, 658 Peng6 

32 fi'Ur  (ő'ze és több követelés éa járulékéi erejéig, 
amennyiben & bjvotek're Idől-ötbec rcszletfizatóB  tör-
tér<t, aooi-fe  bcszámi'ásáva!, a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1941 évi P. 5991—4. ezánu végzésével elren-
delt kteiszlt'H végrehajtás fo'vUa  végrehajtást szen-
vtdő.ői 1942 F vi éprlllB bó 27-en lefoglalt  éB 2300 P. 
— fi  iíirre hec-U't Inróaácrokr i a CB'̂ Bzeredal kir. j.v 
raebiróaíg PJ. 1908—1942 AC. végz"B->vel TE árvr'f 
etlrecdDitetvén, annnk az 1908 évi XLI. tc. 20. § s 
s'spjón a kövelktcő mega- vezett: Dr. Sándoi Gíbor 
javára 658 Prngő 32 fillér  s járulékai, továbbá a fog 
laláei jegyzőkönyvtől kl nem tűrő máa foglaltatók 
]arára is ea árverés megtcrtáeát elrendelem, de csak 
>=rra az egeire, he kielégítési ;oguk ma la fenn  áll és 
ha elieuük balazztó batálju Igénykereaet folyerr  atban 
rirca. — végrehajtást snenvedő lakáaán, Gyimes-
toz^p^k köiBégben leendő megtartására ba'áridőül 
1942 évi junius hó 3. napjápak d. u. 4 óraja 
<<i«oilk ki, amikor a bíróilag iefoglalt  8 darab juh, 
3 drb vöröe-tiTkn teh^n, 1 tarka bika, 1 t&rka Úszó 
a egyéb ingósígolí t a legtöbbet Ígérőnek, de legalább 
a bfcsár  •/• ré?zefrt,  kéetp^nzfizetés  melleit el fogom 
»dni még akkor le, ha a bejelentő fél  a helyszínen 
nem jelenne meg, ba csak ellenkező klváiaágot Írás-
ban nem nyilvánít. 

Csíkszere da, 1942 évi májua hó 16 án. 
Mlhálka Jóasef, 

tir. birósági végrehajtó. 

89—1942. vght. saám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Zakariás J-nó ügvvód által képviselt Miklós 
Károly a Díneaé javára 234 P. 33 f.  tőke éa több 
követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követe-
lésre ldőköaben részletfizetés  történt, ennek beszámí-
tásával, a csíkszeredai kir. járásbíróság 1941 évi P. 
186/9. Bzámu végzésével elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  végrehajtást szenvedőtől 1942. évi 
február  hó 3-án lefoglalt  1220 P. — fillérre  becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság Pk. 585— 
1942 sz. végzésével az érveréB elrendeltetvén, annak 
as 1906. évi XLI t. c. 20. § a alapján a következő 
megnevezett: Dr. Z .kariás J>nő ügyvéd által kepvl-
salt, Miklós Károly javkra 234 Pjngő 33 f.  B jár., to-
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