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PeleMz azezkeezM 
vltéi Résiegh Győiő 

Az állampolgárság 
kérdése egyre  idősaerűbb erdélyi életünkben. 
Általános rendelet még nem jelent ugyan meg 
M erdélyi állampolgárságok szabályozásáról, 
»z utóbbi időben azonban a közölet egyes 
területein feltétlenül  szükséges a magyar állam-
polgárság igazolása. A bécsi döntéB folytán 
Erdélyben százezres tömegek kerUltek olyan 
űrijeibe, hogy az állampolgárság igazolásához 
z j^aéges okmányokat nem tudjuk felmutatni. 

AiUmpolgárBági törvényünk  a mult században 
iezuit. A törvényhozó elgondolása hogyan is 
v.hette volna tekintetbe a világháború', az 
az kővető tragikus összeomlást éB a bécsi 
d a;és folytán  előállott rendkívüli helyzetet? 
A2 állampolgárság kérdésének szabályozására 
a becsi döntés képezi a jogi alapot. A fel-
szabadulás óta eltelt közel 2 esztendő alatt 
Ü2 luban a konkrét esetek egész sorozata me-
rüli fel,  amelyekre nem lehet alkalmazni a 
becsi döntés rendelkezéseit. 

Elsőrendű magyar érdek, hogy egyetlen 
uiegyer ember se szenvedjen joghátrányt, a 
oiier: nem tudja beszerezni azokat az iratokat; 
amelyek a törvény betűszerinti értelmezése 
szerint az állampolgárság igazolásához BzűkBé-
geie-', Erdélyi közéletünket régóta fogialkoB 
.d'.ja már ez a kérdés és ugy városok tör-
venybutósági bizottságai, mint ez Erdélyi Part 
haiyi tagozatai számtalanszor szorgalmazták a 
kérdés végleges rendezését. Erdé yi képvise-
lc-Qk többször terjesztettek javaslatokat a kor-
mányzat e'é és rámutat'ak arra, hogy a rend-
kívüli helyzet miatt nagyon sok nemzethü, 
megbízható és épitömunkára alkalmas magyar 
dcuber nem juthat hozzá állampolgársági bizo-
nyítványához. 

Az Erdélyi Párt országos központja az 
állampolgársági ügyek beható tanulmányozása 
u'án részletes beadvánnyal fordult  a belügy-
miniszterhez és az erdélyi érdekeknek minden 
tekintetben megfelelő  javaslatokat terjesztett 
«10 az állampolgárság ügyének megoldására. 
Érdemes részletesen foglalkozni  ezzel a bead-
vánnyal, amely döntő fontosságú  erdélyi kér 
dés elintézését kívánja. Az Erdélyi Párt min-
denek eiött rámutatott arra, hogv a nemzet 
jövendője ssempontjából mennyire fontos  a 
magyar tömegek életlehetőségeinek bistositása. 
Vagyon sok magyar ember azért nem lud 
résztvenni a gazdasági átállítás munkájában, 
mert nem rendelkezik az állampolgárság meg-
szerzéséhez ssűkséges iratokkal. Tudjuk, hogy 
közjogi intézkedéseink az állampolgárság meg-
szerzésének legfontosabb  feltételéül  az illető 
*éget írják elő. Erdélyben különleges helyzet 
alakult ki és nagyon sokan saját hibájukon 
MVÜI olyan helyzetbe kerültek, hogy az illető-
séget neut tudják bizonyítani. 

Az Erdélyi Párt beadványa mindazokat az 
eteket ismertette a kormányzattal, amelyekre 

a bécsi döntést nem lehet alkalmasni as illám-
ra'gá'-. ág kiadásánál és a hatóságok legjobb 
iniiii:&:>i mellett sem biztosítható as érdekeltek 
ezMinára as állampolgárság megszerzése, ameny-
cyiben a kormány nem hoa átmeneti intéike-
dést' Az Erdélyi Párt beadványa elsősorban 
azt célosza, hogy az állampolgársági kérések 
elintézését meggyorsítsák és egysBerüsitsék. 
Eunek érdekében javasolta a párt, hogy vál-
toztasson a kormányzat ason a rendelkezésen, 
amely az állampolgárság megadását közvetle-
nül a belügy minisitertöl tessi függővé.  Ehelyett 
— az erdélyi kOavélemény óhajinak meg-
felelően  — aat kérték, hogy a törvényhatósá-
gok első tisztviselői saját hatáskörükben intés-

hessék e< az állampó'gáraági kéréseket. Az 
átmenni intézkedés módot kell nyújtson az 
egyes h»tóaá<»oknak arra, hogy ne legyenek 
kénytelenek a törvény : útüszerinti értelmezé-
séhez ragaszkodni. AB állampolgárságról szóló 
törvény módositáBa vagy uj törvény alkotása 
természetesen nagy feindat.  Hiszen az állam-
polgárság megszerzésének jogszabályai „jus 
cogenset", mindenki szamára kötelező törvé-
nyes rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeknek 
megváltoztatásánál közjogunk egész ezekemére 
és a rendkívüli ,idők miatt felmerült  összes 
jogesetekre tekintettel kell lenni. A kivételes 
hatalomról szóló tönény azonban feljogosítja 
a kormányzatot, hogy a kérdést átmenetileg 
rendeleti uton oldja meg. 

kt átmeneti int?ekedéaben olyan meg-
oldást javaaol az Erdélyi Párt, amely az 
összes érdekelteket megnyugtathatja. Azt kérik 
ugyanis, hogy azok számára, akik nemzet-
hllséget, megbízhatóságot éB a méltányossági 
szempontokat igazolni tudják, ezak az igazolá-
sok ozolgáljan^k az állampolgársági igazol-
vánnyal egyenlő é.téktt okiratul. Az Erdé'yi 
Pártnak ez a beadvány» tulajdonképpen jog. 
„védelero" felállítását  cMozza a rendkívüli 
esetek tekintetbe vételére éB lehetfség&t  nyújt 
arra, hogy olyan magyar lörnegek vehesamek 
r< szt nagy nemzeti eszméink megvalósításában, 
imolyek eddig Hi&kPzeT^gek miatt nem tud-
tak elhelyezkedni. AB Erdélyi Párt baadványa 
az érdekeltek köribon nagy megelégedést kel-
tett AB bizouyoe, hogy a kedvező megoldás 
rövidesen megtörténik. 

Magyar Kálvária. 
A bibliai keresztény Kálvária mintájára 

Sátoraljaújhelyen épült fel  1936-ban a Magyar 
Kálvária. Kőbe vésett XIV. állomása tiltakozás 
a trianoni megnyomoritás ellen és a nemEetnek 
a magyar feltámadásba  vetett élő hitét hirdeti. 

1936 október 4-én adták át rendeltetésé-
nek ezt a gyöayörü gondoiaton épült magyar 
fájdalmat.  Azóta állomáati a szebb magyar 
jövendőt augározzák szét é* készítik elő min-
denmagyar lelkében a független  Magyarországot 
minden küzdelmünknek és munkánknak végső 
célját. 

A Magyar Kálváriát Sátoraljaújhely, Rá-
kóczi földjének  magyarjai építették meg. Az 
a föld,  amely a magyar szabadságnak sok vért 
sdott éa a trianoni szenvedésből ia éppen 
elég megpróbáltatással vette ki aréBzét. 

Négy méter magas, két méter széles cso-
dálatos B2épségü terméskőből épült kapun jut 
be az ember megcsonkitottBágunknak ebbe az 
imádságos levegőjébe, ahol tizennégy állomáson 
lepereg SEemünk előtt 1918-nak minden meg-
aláztatása. 

A VI. Állomás Csíkszereda — Sepsiszent-
györgy—Székelyudvarhely. 

A székelyek egyesített címerének tábláján 
ezekkel a sorokkal: 

Nem hallod, hogy a büszke székelyen 
Gyalázó láncok bilincse csörög? 
Ébredj magyar I . . . 
És a Magyar Kálvária kőbe vési a meg 

csonkított Ország minden elsiakitott réBsének 
fájdalmát.  Kiáltás a világba, hogy eit nem 
tűrjük. A magyar fájdalom  első bucaujáró helyét 
Sátoraljaújhely létesítette, azért hogy imádko-
zással merítsünk kitartást ahoi a nemzeti mun-
kához, amelynek minden magyart egyesítenie 
kell a magyar feltámadás  hitében. 

Gyönyörű környeaetben épült meg a Ma-
gyar Kálvária, amelynek utján a hazafias  lélek 

felfrissül.  Több mint húsz pad szolgál pihenőül 
és az Anyák tere, a Seent István emlékkápolna, 
a százéves Himnuszunk emlékműve valóságos 
remekei az építő és szobrisBművésietD.ek. 
Amire az Országzásaló-nak a trianoni kereszttel 
kiegészített utolsó, befejező  Stáciojához érke-
zik az ember, egész hitében ujjiBiűletve érii, 
hogy eB a nép nem veBzhet el soha. 

Sátoraljaújhelynek Idegenforgalmi  Hivatala 
most bocsátotta ki a „Magyar Kálvária" című 
füzetét.  Ebben a város SBeretettel hivja minden 
magyar testvérünket az első nemaeti zarándok-
helyünkre. 

Ugy érezzük, hogy a nemzet egéss hálája 
kell a Tokaj-Hegyaljának ezen vezető városa 
felé  forduljon.  Szeretettől eltelve fordítsuk  egész 
figyelmünket  II. Rákóczi Ferenonek, a Nagy-
ságos Fejedelemnek, Kazinczy Ferenonek a 
nagy magyar nyelvújítónak, Kossuth LbjoB 
apánknak megszentelt földje  felé  és tudjuk 
meg, hogy ha utunk arra veiet akkor nem 
r.zabad elkerüljük azt a várost, amelyik első-
nek illirotta fel  a magyar igazságért való kül-
désnek zarándokhelyét. 

• • 

Ezzel kapcsolatosan pedig figyeljük  meg, 
hogy mire képes a szervező lendület. Sátoralja-
újhely a maga megcsonkitottságában igaián 
sem bővelkedett semmiféle  anyagi lehetősé-
gekben shoz, hogy megvalósítson egy ilyen 
művészi értékében is nagyot jelentő gondolatot. 
Da volt lelkesedés, érzék éa volt kitartó Ön-
zetlenség arra, hogy a nemzet áldozatit be-
fogják  a jövőépítés szolgálatába. És megsiQle-
tett a semmiből elaő pillanatra a 8, 10 fokos 
lejtővel épülő utak művészi gyönyörűséget 
nyújtó környeaetében beállított remek XIV. 
Állomás, Szent Istvin kipolnival és mis mü-
értékebkel. 

* » 

És 
itt vagyunk mi évszázadok óta a Kis-

somlyó és Nagyaomlyó tövében. A termésiet 
által csodálatos szépségek közé öntve. Ott ill 
a Kissomlyó festői  szépségekben olyan meg-
kapó&n. És mit csináltunk vele. Még a leg-
kisebb baj, hogy a világon semmit sem osi-
náltunk. De a nagyobb az, hogy vétkes bűnös-
séggel türjük azt, hogy elrontBik éB valósággal 
tönkre tegyék még azt is, amivel a termésiet 
jókedvében megajándétoiott. 

Lehetetlen, hogy ne volna itt senki, aki 
ne látná, hogy a mi Csiksomlyói Kilviriink is 
nyújtja a kiépítésnek minden adottsigát. Van-e 
a világnak szebb heiye ennél, ahol a vallásos 
és nemzeti hitnek Oltárát fel  lehetne]! állitaní. 
Mondjuk, hogy nincsen. Éa akkor hire helye 
kincsen egy valamilyen bizottaignak, amelynek 
kötelessége az volna, hogy Bemmit ne csinil-
joo, ne gondolkouon, ne keideményeiien, ai 
agyát ne erőltesse, csupin annyit tegyen meg, 
hogy akadályoua meg ennek a csodálatos 
természetes siépségnek ai elronditisit. 

Még egysier beszéltünk erről. A Kissomlyó 
tövében siörnyűBéges épületek nőnek egyik 
napról a misikra. Nem való ei oda. Megbontja 
a szépségét. De nem is folytatjak.  Elképiel-
hetetlen, hogy ezt ne lissa és ne érene kö-
telességének megakadályozni minden e föld 
saépségében és messienéiő hivatásában hivő 
osiki ember. 

És még sem történik semmi eien a téren. 
Hogy lehet ei? 
A Hargitafürdöt  látogatók  figyelmébe  ! A Tol-

VHjoetetöa minden autóbusz  érkezőiénél  fuva-
rommal oit vagyok  ée a kőzőaeég  be- éa  ki-
szállításánál  rendelkezésre  állok  mindennap a 
nyár folyamán.  RANCZ  JA  NO  3, fuvaros. 
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Évzáró a rom. kat. gimnáziumban. 
Te  De um. 

Őal intézetünk juniua hó 21-in, vasárnap délelőtt 
tartotta feiBaebaduláaiink  óta a második tanévet beiáró 
ünnepét. Pa Deum-OB Baenlinlsét hallgattak a kápolná-
ban : a hílás ánllas szárnyain Bzahtak aa egek Uráboa, 
hogy a boraalmaa világégésben, minden zavaró körül-
ménytől mentesen vógeahattók munkájukat ÓB befejez-
hették as Iskolai óvet. Saókely Lásaló hittanár saent-
beszédében néhány buzdító óa irányilé gondolattal látta 
el a fiukat  a vakációra. Ne legyen ea ttres semmittevés, 
hanem okosan, tervszerben beosztott szellemi ea flaikal 
Időtöltés. Azoknak, akik bzlllelk oldalán résatvebanek a 
kemeny gazdasági munkában, nem kell külön programm. 
Másoknak meg nő alkalma nyld< népünk életének és 
sorsénak megfigyelésére,  tanmmanyoaáaáre. B tanul-
mány közben értékes néprajzi adatokat gyűjthetnek: 
dalokat,kúsmondasoköt, meseket, népi adomákat; meg-
figyelhetik  a népviseletet, anépsaosáaofcai  a más érdekes 
népi sajataágokat. Vallási éB máa kötelességeiknek 
példaadó módon tegyenek eleget. Igy a vakació nem 
Ürességet, nem jéi-roasaui eisaaíadt ldót, hanem lgaai 
feiüdüiéBt,  testi-lelki gazdagodtál fog  Jelenteni. 

Záró-üanepély. 
Szentmise ntán a tornacaarnokba vonultak hol a 

nagy számban egybegyűlt aaüiők és lfjuaág  gyönyör-
ködtek az előadott szavalat-, ének- éB zenedarabokban. 
Majd Pataki Jóazef,  a gimnáalnm fUtal,  tevekuay igaz 
gatéja, a kiválóan képaett pedagógus tartotta meg 
beszámoló beszédéi, melyben megemlékezett a szemeiy: 
váltoaáaokról, az év fontoaabb  eaemenyeirőJ, az ifjúság 
tanulmányi előmeneteléről, a jntaimazáEroi, aa ifjúsági 
egyletek munkájáról; külonódan âiesen rámutatott az 
Iskola bolBŐ éleiének lényeget jelentő nevelői ea taní-
tói munkára. A nevelés iránya kettőa: vallásos és haza-
fias.  A valládOi uaveies an intéaetnek évszázados alapja 
éa moagató lelte; ez: szolgálták azok a valiagi tény-
kedések éa gyakorlatok, melyekben az ifjúság  buzgón 
résatvett. A hazafias  nevelés volt az o*taió mnnka 
második pillére. Nem nagyhanguság és hivalkodás 
jellemeste, hanem Inkább a nemzeti erzcsnek eimelyl-
téae, öntndaioBltása. Részltei' az Iskola minden magyar 
megmozdulásban a Igyekezett magatartáséval mások-
nak ls példát adni. Kötelességének erezte a közösségi 
éraéa kialakítását éa a közösségért végzendő munkára 
való neveléBt. 

A tanítás terén a tsnári testület arra törekedett, 
hogy megadjon aa ifjúságnak  mindent, amit a tudo-
mány mai gyorsütemű haladása megkövetel, mert tudja, 
hogy a magyarságunk jól fel'ííBiüit  fáifiskra  van kzük-
sége an élet egész vonalán. 

Aa ifjúsági  egyesületek egész sora állott a hár-
mas cél: a vallásom, 'jnz^flís  nevsloa óa a tanítói 
munka szolgálatában: a Mária kongregáció világnézeti, 
misBzlóa, szociális éB neprr>jzi Ezakosataiyaivül, aa Ön-
képzőkör aa irodalom köréből veit, de a mab» kapcso-
lódé előadásaival, a la ven te csapat, a cserkészet, a 
levente Ifinsági  vezeiő szakasz, aa Aero kör, a sport-
éa aakk-kör, aa Iakolazaövetkeaet s ennek keretében a 
Diákkaptár. Mlndeaek hatékonyan véBBtvett*:- aa líju-
aágnak az öntevékenyBégre, n kcaüBáégl munkára való 
nevelésében. 

A tanulók létszáma aa Idén ls gyarapodott. A 
felfelé  törekvő rj magyar életben mindenki tanulni 
akar. Beírtak 411 tanu'ót, osztályoztak 400-at. Ebből 
kitűnő és jeiés: 28. Jó 78, elégséges 204, javít 61, 
ismétel 29. A BOSI butás magyarázatát nemcsak a szor-
galom hiányában tal aljuk meg, hanem abban le, hogy 
többeknél a gimnázium tp.nulméryi anyag-» felü>mu  ja 
az alapnl szolgáló képességeket. Vl?zont, amint emll'.ők, 
a felfelé  ívelő magyar éleiben a megszorult eatilők 
mindenképpen taníttatni akarják még a gyengébb gyer-
mekeket 1B. Nehéa belyaet ez, du van ti vezető nt: 
egyik a 8 osztályos elemi, a másik a polgári iskola. 
Azon körülmény, hogy a legklBebb állami vegy máB 
alalmaaáshoz is rendszerint megkívánják a 4 Középis-
kola elvégzését, sürgősen safitsógesBé  teszi egy polgári 
fiu-lakola  felállítását,  hol mindazok, akiknek a gimná-
ziumi tanulmányok tu'eottan próbára teszik erejüket, 
elegei tehetnének az állam által támaBf'-ott  kPveteléB-
nek. Baáltal csökennc a gimnázium tu'zdufoltaáta,  ami 
mind a nevelés, mind 3 tanitáB saempontjából nagy 
előnyt jelentene. 

A jutalmazások Etorán az iskola jó viseletű, lelea 
vagy Jó előmenetelü diáVjul könyv- éB pénzjutalmakat 
kaptak. Nem voli egyetlen arra órd.meB tanuló, aki 
ne réaaesűlt volna könyv- ÓB peuJutKlombcc, iuterná-
tual Begélyben, vagy tandljmentc-Mgégbtn. 

A könyv-jutalm-jzáara rendelkezésre állott: a 
vallás- éa közoktatáal miniszter 22 igen értékes kötet-
ből álló ajándéka; Dr. Saacavay Jóasef:  A magyar 
élni akaráia utján c. 8 kötetes könyve, a teBtverinleze-
toktől ajándékozott könyvek és több példányban Dr. 
Élthes Oyula: Márton Ftrane élete és müvei c. mun-
kája. Aaonklvűl Kardos Árpád 40 éves öreg diák .MUB-
kátll" c. kedves elbeszélés-gyűjteményéből egy kötetet 
adott a tanári a egyet aa ifjúsági  könyvtárnak. 

A teglntélyea öaaaeget kitevő pénzjutalmat a kö-
vetkezők adták: a mezőkövesdi kir. kat. Sient Lásaló 
gimnázium 100 P., f  sümegi áll. Kiafoludy  Sándor glmo. 
60 P. (mindkettő teetvérlnlóae»); Magyar Nemzoti Bjcb 
Calkaaered* 60 P., Hargita várai ja székely község Deb-
recen 10 P., vitéz Kozma htván vezérkart ezredes 20 
P., dr. Elthes Oyula egyet rerdklv. tanár 20 P., B-irtha 
Baláaa nyug. pénaügyl főtanácsos  80 P., dr. Vnresa 
Deaad ügyvéd 20 P . dr. Baacavay Jóasef  Bgyvéd 60 P., 
Koaán Imre gaad. felügyelő  20 P., Albert Vilmoa 60 P., 
dr. CBlpak Lajes 160 P., Buaek Gyu'a 10 P., Kong-

regáció 20 P , Catksomlyói r. k. lskolspénatár 164 P. 
Aa Intéaet aa adományoknak eanton ls hálás köszönet 
tel fejeai  kl köszönetét. 

Bbben a tanévben na iskola életében uj, fontos 
moaaanat volt aa első tehetségkutató vlsBgálatnak meg-
ejtése Jnnius elBŐ napjaiban. A tanügyi kormányáét — 
néhány iskola buzgó keademényeaéBe után — szegény, 
de tehetséges falusi  gyermekek felkutatásának  éB ne-
veltetésének ügyét államilag Bserveate. A mély magyar-
ság BBélesebb rétegeibői akarja felfrissíteni  és meg-
újítani a müveit köaéposatáiyl, de ugy, bogy a kiemel-
kedők szívvel-lélekkel álljanak aunak a rétegnek ia 
szolgálatában, amelyből khmeikedtek. A jövő tsnávr? 
600 ilyen tehetséges falusi  gyermeket helyeznek el ez 
ország ÖBizea középiskoláiban. Intézetünkbe — fz  'elő-
zetes elemi iskolai próba után — 29 tannlét hívtak be. 
Hat tauárból áiló blaoiizág két napig tartó alxpoB s 
elég nehéa vizsgának vetcíte őket a!á. A 29 kükül 12 
feleli  mKg a kívánt feltételeknek.  Eaeket fátterjesztet-
ték a minisztérium ta, moly aa országos eredmény 
össaesitése alapján fog  dönteni u behlvandók faiői.  Ha 
falvaink  lelkipásztorai és tanítói közös ÖBBzefogáBBal, 
a fontos  ügy megkívánta lelkiismereten buzgó»aggal 
megtesalk a felkutatás  első lépéseitj: akkor n"»m lesz 
egyetlen lgaai uépl tehetség Bem, amely elkallodasra 
volna Ítélve. 

Az évaáró adataiból megállapíthatjuk, bogy a 
nagymultu iskola az ősi hugyomán.vok ti;«teletcben, a 
krisztusi ne?elés örök eszményeitől vezetve, de belep-
CrO/'ódva a májak AZFLHBAghteibe — a háborús feszült-
ség közepette ia, uiép lendülettel és eredménnyel vé-
gezte monéájót. Há.*á?al goadolujit bős honvédelnkre 
éB a ssövetségós bajtársakra, skik bő l̂ áldozatukkal, 
életüknek ér ünk micd.;n pillanatban kész faláldoaísá-
val az ibkolának B ZÍ fcg^az,  frontmögötti  nemaetl élet-
nek azt a békés munkáját lehetővá teszik, Nekik ia 
van iskolájuk: ez az Iskola azonban oit van faot  a 
m9SEZü oroBz rócadágon: a becsület raaeejen. Ö t la 
nsveluok és tanítsunk. Tanítjuk e meaőn, ifjuaígnak 
es foiiiődekaek  egyaránt, a bazsageretunek nem szfcp 
szólamodban, banani aaép tettekben beszélő líymaga-
sabbreedi Iskoláját.. (A.) 

Tudnivalók a jövő tanévre. 
Az 1942 - 43. iBkoUi évra a póthulrasok sz'pí. 

1—6. napliiis ÎBFzne'a ; ugyanakkor a laviió vízagtk ls. 
A magácvlzjgák idejét betídtsb tűzik kl. 

Az I. osztályba v°.ló beíráshoz eaübségoB o'imá-
nvok: 1. ehtnl isíolai bizonyítvány, 2. szül^iédl anya-
könyvi kivonat, 3. keresztieve!, 4. njr&oliáai bizonyltTáuy. 

Festendő dijak : BMratásl díj 43 P., íacd j 100 P., 
3 msgáaíauulóté u<vsnannyl, még ituasajita a 
vlrsgfcdlj,  t&rgyacklot 6 P. Ai lr.ternáfusi  d j huvl 60 P. 

Egyéb tudnivalókat tz ujaágoVbac fogják  Idejj-
be:i kÜHoíri. 

B ékebODtó támadás a turánisái ellen 
— eo csUueoei lapban. 

N>m fontos  a neve a lapnak, hoţy hnj, de mint-
hogy csikmegyei lepbon láinzdja meg » Bad»p>o <-a 
működő „Magyarországi  Túrán Szövetség'-tt  cţiv 
Koloasváron működő hittanár, egyeuoB logikával töv-t-
kezik — a i^y Bdd<g la, mig ez beigazolódik, C îkr» 
vonatkozóiig ái! a támadás Inditóoka előttünk; teb'. 
nekünk csíki székelyeknek, mint a legtöraaököa^bb 
turániaknak köteleBaógünk megadni aa ügyet pv.t» 
l-merő közöna^gnek a felvllágosltáat,  aa lsm^rőkkei 
szemben pedig crgá'lapltaui aa Igaaeágot. 

Ennek a cMtm.'gyel ippozk folyó  évi juaiu" 17 iri 
azámóbBn Dr. Búzás Qerí kolozsvári hltt.tnsr . 4 
halálos  tulbuzgóság*  c;mU v^zérclkkébeü ezt Írja: 

„A M^y^rorm.-gi Tarán Szövetaég 1940 (I) már 
clua 16-lkl aag^tanícsülési ba;ározR»ii köaött ily n 
tndtuiadáíotat olvseunk: BNim keli kotló köct — 3 
Bemita zsidó éa árja námol könöit választanod — 
turáni vary". — Az európai látókör, a csak európsi, 
ma már korlâioltaft*.".  — .Európainak ieuol ma szé-
gyenbélyeg s bo'psp b^íál". (Nyomban Igy folytalja:) 

„Tiszta Iga*, hogy turánUk, de bttató tapiblat-
;apság, ahogyan a zsidót  és németet egymás me.-'r 
iil'.tja, abogvan ezsel a német éraü.ei érzéseDyseíci; 
sártí, bi z«n nem lehet nagyobb Bérlést e^y nóroí'. 
nt-ppal elkövetni, mlntba azt moidja valaki az orrn 
;!őts, ho»y nem vngynk aem zsidó,  sem német*. 

Nem fo'ytatom  az idézetc-bci, bér czeki t BÚKI 
kellett vciua ugy lsmételnrn<, ahogy a ci.;k!ró szakát 
a teljes és értulnrs, össaetilggő bitároatri szöveg bő' 
ki'zikitot;» t's bumlB köv^tkeaietóaekkel, c<ürva CIB-
varvz, közr^sd.a. 

Nem kell rz;rt Rem, mert aa Idéaettekből la lát-
hatja a crupán c?ak Iral-elvsBnl tudó embsT IB — mert 
egy UIEZU azoknak van szánva a elük — hogy itt 
a németek  ellen  a világon semmiféle  támadás  ninos, 
aminthogy nem is lehet,  aminthogy olyant ntgy 
szövetségeseink  és feeyyertársaink  ellen nem is 
tűrnének el, nem is engednének  meg, mert nem 
is tűrhetnének  el, nem is engedhetnének  meg, sem 
ügyész, sem sajtóellenőr.  Hlsnen az eiőtt, aki nem 
Bzenved fogalomaavarbam,  ezt, bogy „nem vagy sem 
zsidó,  sem német, turáni vagy'  — ml egyebet jelent-
het, mint aat, hogv nem vagy sem zsidó,  sem német, 
magyar vagy ? Mert ha eat nem saabad mondatnak, 
akkor enn?k aa ellenkezőját kell mondanunk: vagy 
zsidó,  vagy német vagy, nem vagy megyer. Ugy-e, 
«zi n határonatot kellett volna hoanla a Magyarországi 
Túrán Szövetség nek, hogy aat Buzáe dr. ur meg-
engedje?! 8 hogy ő két éa fel  év múlva eaért a csik-
megyei tnránlakaek a viaea lepedőt a nyakába ne 

terítse, akkor, amikor itt ia turáni szervezetek alakul-
tak. Ugy-e, eat kelleti volna határoznia ? I 

A zavaros cikk további handabandálra, — éppen 
aavaroBBága miatt — szót nem veastegetünk, még 
aaokra a rikoltásokra sem, hogy .vad magyarkodás", 
hogy „aaörnyü, nemzetellenes hit vallomás aengedezéBe" 
(t. 1. a turáni határoza<J. Csak arra n soraira válaszo-
lom a cikkírónak, hogy AZ ember nem tudja, airjon — 
vagy kecagjon a hitároaaton, hogy a oikkiró  ur saját 
cikkén  sírhat  is. kaoaghat  is egyszerre! 

Egyelőre  osak  ennyit a mai nemzeti élet-
halál  harcunkban, nemzeti egységre  törekvő  igye-
kezetünkbe-/  való eme egység- óa békebontásra 
törő  tendencia  ellen! 

Szépvizi  Bálás Béla, 
turáni tudományos  munkák  írója. 

Évzárás a csíkszeredai tanítóképzőben. 
A CjlkBzsredal „Majláth" tanítóképző hazatérése 

ntán moat aárta be első tanévét igen |ó eredménnyel. 
E'öhb a tépeBitő vizsgálatokat tertották meg 

Ruszthy-Rneatek Károly tanügyi főtanácsos  elnöklete 
alatt ós Kandray O'za kolozsvári tanltóképaőlnténetl 
Igazgató, mint kormányképviselő jelenlétében. Vala-
mennyi Jelölt vlregálata alkerMt 6e Bíró Lásaló, Kóridy 
Ft-renc, Lónay Sándor, Sófalvi  László, Szabó János ób 
Szántó Lőrinc á!talános jó, mig Both Jenő elégaeges 
képesítést nyertek. 

A többi Qsatflyok  tanulmányi eredményét Dr. 
R-vjka O^aa igazgató a vfesárepp'  évzáró ünnepségen 
blrduttíi ki. Aa ünnepély aiő.t S<urek Emil hlttaoár 
mondoit üonjpt sac-ntmbit As Te Dv'umot. Aa lgBzgBti 
b<>8aá>nolója pzirlnt a tanulók 84 Baázaléka sikerrel 
végt>Eie ae évtt, 16 SKáealék javiió vlzsgáiatot tesz, 
o^ziftlyt  ellenben senkinek sem koil Ismételnie. A ki-
válóbb tanulók köaiil pénz- és könyvjutalmat nyertek 
"E I. osztályból László Dootoios (osztá'veleő), Kovács 
Gáza, K ?pul J koa, K=jce» Mátyás ée Kereszten ETŐ, 
í  II o-zta'yból Moznea Síador (oaztályelaő, Horthy 
ftsziönd'jt?  tacnló), Lakatos P.il, Ráca Károly, Balogh 
litván Tinkó Ardrás. Î\ III. o<)Btályból Tatav László 
(oHatóly lső), Astii Adoif  éa Seftlősi  Nándor, a IV. 
oiüvtálfból  pedig B:ró LSszló (oHz'.áiyeiső) óa Kórfdy 
F r uc, aa utóbbi a zenében elort kiváló eredményéért. 
Ktctorl tovó'senysógiért Lakatos Imrét, aekriiatySBl 
buzgalmáért O.voj Reasőt jutalmazta meg a tanári kar. 
A gyabcr'ó Iskolának 67 tanulója köpött jutalmat. 

A Sintba Alajo- t«nár v^retóne ^latt álló önképaő-
irorbea kifejtet;  mL'ködósükén dijat nyertek a rög'ön-
zóebe- T itay Lá&zló ée László Domokos, a ünavalás-
'.ün B tloghi István. B*rfceczy  Lá:«a!ó én Márton Fer^cc, 
M szibKdeíő?dá9t)H!) pedig Kis^yörgy Tloor ós La«atos 
Imre. Az i~nsépzők''rben sz ;rzett gyakorlatukat kli'ön-
hdn a t-tcu'ói- m'ad a Fu^ccz Jizsef  tanár, városi 
népművelési gondnok á'.trd rí-dasea h»'yi aápmüvelóRl 
el&tdAso* o«. mhd a vld°k?c tartott mióta aápmnve'éet 
gySî̂ e-̂ keu rnsrlH tőhbfzür  órv^ayesltették. 

Hijjí Gyu's II. o?zt. tanuló a °züiőfalu}áról,  Qs-
lencétői zzóiA azövetken^M iim^rletésévnl megnyerte aa 
Erd'<lyr?A*l I.'.ala^zöyatiez^tok S'öeetsóge által hir-
detett pá'yázat II. diját, 30 Pengő;. Nevezett több 
társával egyllit buzzón dolgozott az Intéaetnek Salavo-
nltii Ferenc lrá&yltés^ r.ntt mük'ídő „Szécbínyl 
Iiívítt* laVola8z<if(.tbeBetóh<!D  Is, amely egy evl műkö-
dés utsn köze! 300 P 'ngő tlsatn nyereséget tudott 
fo'mutitrd 

A Háréünn>'p a aa latózet fórfi  , vegyes- és gyer-
mekkara Sarkadi Elek zenetanár éa Páll Bila gyak. 
lik. tantió vezetése Wtt több jól sikerült Baámmal, 
mlgBilogh litván lic^nml éa Polgár Tamás népiskolai 
tanulók b-̂ táso-i ezivaiatokkal aasrepaitek. 

Aa tinneps»? végén, amely ás intéaet lslâsesen 
frildliil'.ott  termében n»gysaániu szű^ő és érdeklődő 
j?lonlét4b«o fo'yt  le, joggal áliapltbatta meg Dr. Rajka 
Géaa igap^ató, hogy a kormány, aa egybáai hatóaág, 
'v tneg\e, a "áro^ én a Cdzl Magánjavak, valamint jó 
3ikll áigíinoBoV — köztük Györgypál Domokos, Dr. 

Pitc.'r Árpád. Dr. Baláaav Kál.nán, Tirjiy Sándor, 
Vasa G4z», Cneh litván, Bilogh Gáziné éa a TranBSyl-
vanle Bank — áldizatkéaisége nem vo't ^hiábavaló. 
A bu)do<ési a'att mindenéből kifosztott  Intéaet njbél 
gyökér»!; emziett abba a talajba, amelyből vétetett 
óa minden j ivsl biztató lecdüíettel folytatta  aa egykor 
orazág'zerta b=c'U'i reá^ely tanítók oktatását ÓB neve-
léiét. IUen jóBágá;ak, Horthy Miklós kormányzói böl-
cseaBégón^k és a magyar honvéd vitézségének volt 
töazöph^íő, bogy ne Intézet újjászületésének elBŐ éve 
békébeu fo!vt  Az ifjuaág  ezt azzal fogja  meghálálni, 
hogy a báborna vakációt nem hjnyéiéaael Jltl, hanem 
a tenév aaeileml muukáji ntáu ké&éal munkával pó-
tolja aaokat, akik messze keleten vérük bnllásávarmoat 
alapoaaák meg a magyar állam második earedévét. 

Ezután a közönaég a rajz- és kéalmnnka kiáüi-
táet tekintette meg, melynek lalésea rendezése Páll 
Béla tanító rétermettaégét dicaórte. Saáaával láttunk 
Itt calooB kéalmunkákat, aaép rajaokat éa különösen 
famnnVát.  Ba utóbblak blaonyitották, milyen súlyt vet 
aa intézet arra, hogy a saékely nép köaéplakolás fial 
Is szab dan áldozhassanak őseiktől örökölt fnré-faragó 
<4zanvedélyüknek. 

Törlesztéses  kölcsön 
ingatlanokra  1—11 helyre és építkezésekre 
évi «•/. ra Kereskedőknek,  iparosoknak  is 
hosszabb lejáratra.  Tisztviselőkőlosőnők  csakis 
jobb állásúak  nak m-ig án tőkésektől.  F.  Szabó, 

ny. Sók  főnök,  Sttged,  Oroszlán-u.  6 8—4 



26. uáa. O B I K I L A P O K «Ik «Hal 
Délerdélyi magyar fiuk köszönete 

— a „Csiki Lapok"-hoz. 
Stlvbemarkoló sorokat hoiott szerkesztőségünkbe 

poita. Harminc Délerdélyből menekült egyelt mi 
tul^té magyar flu  Irte. M«ifoţ>s  lelkűköt BalAsevné 
Hm Olgának a lapunk 1942 ronjut 31 Ikl Beáméban 
gKî̂ '.yaBBt» költeménye. Hálásan gondolunk mindazokra, 
akik fgyöit  eresnek velük menekült Borsukban. A levél 
g tóvetkező: 

Tekintetei  Szerketstitig! 
A Cílki Lapok május 31-lkl számában olvpg'uk 

Búsamé Haas Olga .Üsenst Dél-Erdélybe* elmü 
kla versét. 

Budapesten tanuló Délerdélyból menekült egye-
temi es főiskolai  hallgatók vagyunk. Amióta saükebbl 
h«.íáiskból elmenekülni kénysnerültünk, hogy tanul-
asnyalntil «ivartalanul folytathassuk,  nem láttuk 
mlslnie», levelet is csak nagy ritkán válthatunk. 
Szorongó szwvi'i eocdo'unt haza, mert naponta hallunk 
szomorú híreket D derdélyből. 

E fogódva  olvastuk eat a kis verset... E fogódva. 
mert mindig Uy^ ériés fog  el beunünket, bs saüleinkre 
^ondolnnk es Déirrdéiyre. melyért áidoratot hosni 
ií-een állunk s aho á mint saabad magv^ok. IViaa-
vágyunk... V, 

Ezúttal kösrönijük Balássyné H»sb Olga ̂ urass-
iicnvt c* kérjük s Teklntetrs SeerkeBz'őségefl'IÓhná-
c-o ja síivból jövó kössönetünket. 

Budapest, 1942 juniu»15-in. 
Délerdélyi  egyetemi ét főiskolai  hallgatók ; 

(Aliiriaok) 

Harcterek. 
Junius hó 22-én egy esstendÓB évfordulója  volt 

»onab, bogy Németorsság meglad totta a támadást 
Orosiorseá,̂  ellen. Ha mér világosan láisslk, hogy Hitler 
MZSÍ aa InUzkedásévei megelőzte a 8*o?jöt Európa 
••ilfol  nagy támadását. Kétségtelen pedig as, tugy 
H * er 7eẑ rnek és kancellárnak az aa lotézkedéBe, 
arrvl!'."' megelőzte a szovjetnek eet a szándékát, a 
vllî rtcriéneUmnek leghatalmasabb elhatározása marad. 
A i met hndvrzstóség kiadta ennek az egy éves Biov-
jel elleni bábomnak as eredményét. Es alatt as egy év 
alatt tebb irtot 4 millió hadifoglyot  ejtettek, 26 eser 
páncéioHt. 88 ezer lövegei ÓB 24 ezer repüőgépet 
setrtclsltettek mej a német és eiövetségeB hidnőV. 
Hi td • némítjuk a véres harcokban elesett halottakot 
uí a.-bfceü.teket,  álkor es a mérleg azt mutatja, hogy 
a »iovjet hedsejregnek as első evben okvetlen klhu* 
iák 8Í; a m r̂egfogút,  amellyel Eu'ópi ieb9ngerését 
tltto célu:. É< az ls bizonyos, bogy amsanylben nin-
csen a ném t̂ haderőnek óriási felkésBÜlése  és hatal-
mas támadó lesdlilete. akkor a világnak semmi hatalma 
uţn '.ud»!» Tolna kifogni  o szovjetnek a Kárpátokon 
uíticre lef-zen  áliójmegrobanó Bsácdékát Európa ellen. 
Ma látjuk, hogy a erovjet lrgnlább 10 miiiiós elióren-
dü-n képsott h&d̂ erfpgel  >'s felmérhetett-,  n gépi erővel 
fésiüit  rátcrnl Európára. amely etna angolsiúBBok a 
íiovjet élettirének engedtek át E* nem vitás, hogy 
PI a í té le tes geplerő és fr.ntaBiiíkus  hadigépetet 
Hitler Idejeben történt elhatározása néll ül katasztrofá-
lis lehetett volna egéBs Enrtpára. Ili magyarok külö-
nösön adjunk bálát az Istennek, bony Bcép orsaágunkot 
aiejóvte a bc'seviBte hengertől, amely elsőnek ssántott 
VÜ.IÜ végig rejtünk magyarokon. Ha ma halárainktól 
ez.-r klléméterekre barcolaak boavédeink ez mtgában 
o.> <n helyaetl előny, ameiy a vtgBÓ győzehmbe vetett 
ciitlnköt csak erősítheti, 

Aa első esztendő után tovább fo'ynak  Saovjet-
úroszorsság ellen a megsemmisítő hadműveletek. Nem 
aönnyüek ezek a harcok, mert elseán; elleuseggel 
állanak Baemben a csapataink. Nemcsak a rendes kato-
cal alakulatok harcolnak, hBnem a 'nkóa?ág ls fanall 
íáiva vat a lesbarcra. Ilyen körülmények kösött teit 
el ei első esztendő egy saőrnyü téli hadjárattal, amely-
ben a Bsovjet a legesBteknebb ember es hadianyag 
poesékolással akarta megválioatatnl a tényeket. Ua 
ludjuk, hogy minden eredmény nélkül maradtak rnek 
» szovjet erőfesiitések. 

Estzel ssemben c német és ssövetaég ŝ haderő 
seteg  csapatait tartalékban tartva kéeiült elő a nyári 

•hmadásalra. Esek még nem Indultak meg. A német 
sadvesetés kesébe kerítette B kezdemény ezéit az egésa 
-otalon. Hetek óta tartanak esek a nagy támadást 
" ókásaitő hely! hadműveletek. Cbarkovnál, Siebassto-
;o nál áll a harc. D i ea még mindig nem sa a támadás, 
n:re a németek késaülnak. Es a Vezér intésére indul 

a '-g akkor, amikor arra a helyzet minden részletében 
íerjtt. Álig vitás ez, hogy a most egy óvvel eaalőttl 

ngy nlkerek megismétlődnek ÓB a szovjetre haláloe 
w -<pást mér a német ÓB ssövetségeB fölény.  Jól órzlk 

sa oroszok ls, amikor ésa nélkül sürgetik az ame-
segítséget éa a második arcvonal létesltéBét. 
Külö ösen nagy a saorongás az ellenség körében 

«ppea most, amikor ásaakafrlkábanía  német éa olasz 
-̂ P̂ tok kitartó harcában elesett Tobruk kikötője ét 
t̂iel a tengely csapatai ssámára megnyílt az ut Bgyip' 
-m felé.  Tobruk megadta magát. Baldelg harmlnceaer 

í jgoly és nagymennyiségű hadianyag került kénre. Es 
csapatBlnk mindenütt elérték aa Egyiptom—líbiai 

i a tárt. A Földközi tecgorsn 'ls a fölény  egyre inkább 
kidomborodik a Baövetségesek Javára. 

El lehet gondolni milyen ellenáthatatlan volt a 
szövetaégea német-olasa haderő támadáil lendülete, ha 
Tobruk ez a borzalmasan megerősített hsdlklkStő meg-
adta magát Hlnek kellett ott történnie, hogy a szédü-
letes síikla aalrtekre éa bevehetetlen erődökre fslröp 

peatek aa angolok fehér  ZÍBZIÓI, hogy harmlnceaer 
angol katona egyszerűen bemaalroaott a szövetaégeH 
fogóly  táborokba. — Nem saorul Bemml magyarázatra aa. 
hogy minden caak a német és olasa katonai fölénynek, 
vitésüégnek és győzelembe vetett hitének ez ered-
ménye lehet. 

Milyen felemelő  ezeknek a hadijelentéseknek 
hangja. Mekkora bűszkezég harcos népnek lenni. Néz-
aük caak Japán fiait,  a némst népet, aa olassokat. 
Nem' csodáljuk-e meg naponként aat aa emberfeletti 
vitézséget, amit követel egy Blngapurnak agy Tobruk-
nak a bevétele. AB évBaázados brit uralomnak ezek a 
szikla ÓB beton erődel, az angolszász jólétnek ezek a 
sasféBskel  kártyavárként omlanak össze az elnyomott 
népek elszántságán, katonai nagysB9rüségán. 

A magyar lélek VüiönÖBeu megbecsüli és értékeli 
a katonai erényeket. Évezred AB katona mivoltunk nem 
tud eltelni azoktól a ragyogó katonai teljesítményektől, 
amelyeket aratnak levegőben tengeren ÓB Bsáraaon a 
a tengelycaapatok. { 

Vigvánannk ml magyarok, mert nékünk ÍB hagyo-
mányos és talán minden népnél elsőbb katona multunk 
kő*o!ee arra, hogy belollleetkedjtink a nagy katonai 
teljesítmények Idejebe. Aat teljes biztonsággal álil'juk 
és tudjuk, hogy ebben bibit nem la less soha. A magyar 
katona neircshk az elmúlt világháborúban, hanem ebben 
ia scámtaian tannjelét adta, hogy méltó a nagy szövet-
ségesekhez. 

De ezt a háborút nemcsak a hocvéd vívja. A mai 
háborút éppen olysn elszántán kell vállalja a bútsó 
front,  mint az aldö. A társBda'om minden tagja mozgó 
altva kell érezse magát. A napsak minden piüauatéb&n 
udnl kell azt, hogy a hátsó front  öntudata, áldoiata, 

vagy lemondása n győzelem szempontjából éppen olyan 
fontos,  m:nt a katona életet áldozó vitézsége. 

A háborúnak est a felét  kell Id»baaa tökél bt es 
öntudattal vállalni és megszervezni a lelkekben. Hiszen 
mondjuk meg ugy ahogy van. Ml még esldeig »emml 
•.ellemetien részét nem érettük a nagy mérkőzésnek. 
Még a mai eaokásos nyugalmunkat soha meg nem 
zsvarta seskl. A nyugodt polgári életünk t(ivartalanul 
folyik.  S emmiben szükséget nom szenvedtünk. De BBért 
láthatóan hajlaicosok vagyunk sz elégedetlenségre ebben 
a piiisnstbao, ha a nyári káalkulábat a cipőnkről le-
saaküdt telpat a köaollátés csak egy fél  órai kés«ssel 
siállltjt házhoz, vagy ha a szappant adagolva, beorz 
tásBal mérik. 

A nagy Idők nagy embereket kicáanak. Eaoek a 
nemsedéknek minden tagjat át kell hoesa az a tudst, 
bogy nemseti történelmének legeihttároróbb Idejét éli 
és ráhárul a feladat,  hogy ujabb uner évekre lerakja 
alapját a nemest örökkévalóságának. Ennek a felüdít 
nak csak ugy leh -t megfelelni,  ha a nemsstuflk  min-
den tagja kemény elhatároaással áll a helyén éa vállalja 
a háborúsak minden sol'.emetlen velejáróját. Vállaijj 
n»m kéavsieri ól, honest a iövőépltás b'dszke éraésbvel. 

a változó életmód zavarja az emésztést. 
Ez émelygést és fejfájást  okoz. Tehát 
ne felejtse,  hogy 

kedvelt hashajtó, 

Bolyongás az .,lbusz" bódék körül. 
A napilapok már régóta sürgetik — aSt már a kép-

visel fl  ház is foglalkozott  azzal, hogy a ponyvairodalmat le 
kell szorítani, jobbanmondva meg kellene teljeaen szüntetni, 
mert amig ez meg nem történik, szó aem lehet arról, hogy 
a lezülött erkölcsi és táraadalmi világrend helyre álljon. 

Amint a napokban elolvaatam, a csíkszeredai újság-
árusok egyöntetüleg kimondották, hogy ilyen ponyva sajtó-
termékeket ezután nem fognak  tartani. 

Ennek hatáaa alatt meglátogattam egy pár „Ibuaz* 
bódét éa elszörnyedve tapasztaltam, hogy a filléres  füzetek 
majdnem 100 százalékban a iegfórtelmesebb  ponyvatermé-
kekből állanak, amelyeknek elég caak a oimlapján éktelen-
kedő képre tekinteni, hogy a jó érzéaü ember megundorodjék 
tőlük. Hát aztán a tartalmak I Hát ez az „Ibusz" feladata, 
hogy fertőzzön,  ahelyett, hogy neveljen ?l 

Vájjon tudja-e, látja-e ezeket az „Ibusz" igazgatósága? 
Nem hinném I Mert ha ezt látná Veresé Gábor vezérigazgató 
nr, székely öklével törné öaazc az összes ilyen „Ibusz" 
bódékat, semhogy megfertőzni  engedné ilyen ponyva aajtó-
termékekkel az ő azékely véreit I 

Nem tudom, hogy ki ir&nyitja az ,Ibuaz*-nak sajtó-
termékekkel való ellátását, de hog7 a háttérben valaki olyan 
tartózkodik, akinek a jó sajtótermék nem kell, arra kézen-
fekvő  példa az alábbi eset. 

Orbán Árpád caikjenőfalvi  tanító irt egy könyvet, a 
oime; „Nimrud király népe', A magyarok éa székelyek 
eredete alcímmel. Ebben a könyvecskében Orbán behatóan 
foglalkozik  a azumir kérdéasel ia. Erről a könyvről már 
több kedvező kritika jelent meg. 

Igy: Dr. Keöpe Vilmoa egyetemi tanár, keleti ntazó, 
földrajz  éa történelmi tudóa bírálatában a következőket irta 
a „Nimrud király népe" o. munkáról: „Ilyen tudást éa ön-
érzetet terjeaztő könyvekre nagy azükaégünk van, igy álljon 
az ő (Orbán Árpád) munkálkodáaa példaként mások előtt ia. 
A könyvnek minél szélesebb rétegben való terjeaztéaét a 
magyaraág azempontjából htaaznoanak tartjak, azért kiadvá-
nyainkban (a következő turáni füzet  éa meginduló újságunk-
ban) tel fogjak  hívni egyesületünk tagjainak figyelmét.  Szi-
veakedjék megírni, hogy a könyv hol rendelhető meg". 

Orbán telkUldötte könyvét az .Ibaazu-nak is, hogy 
vegye tel a terjeaztendő könyvek aorozatába. Az „Ibuaz" a 
könyvet fel  aem bontotta éa a következő lavél kiaéretébeu 
viaszaküldötte: „Külföldi  kiadók képviaelete, IV., Cnkor-
utoa 4. Badapeat VI. 17. 

Orbán Árpád tanító nrnak 
S. E. azám. 

Hivatkozással folyó  hó 12-iki testvér?állalatnnk aa 
Ibnaz" részvénytársasághoz intézett b. átiratára tisztelettel 

értesítjük, hogy az Ön által felajánlott  „Nimrud király népe" 
c. füzetet  nem vezetjük át teijeaztéara. 

A mintapéldányt oaatolva viaazaküldjük éa vagyunk 
kitűnő tiaztelettel: 

Könyvkeraekedö B. T. 
Olvashatatlan aláírás. 

Szóval az „Ibuaz" olyan könyvnek nem ad bódéjában 
helyet, amely a magyar és azékely nép dicső mnltjával, 
ősrégi műveltségével foglalkozik,  ellenben rakásszámra áll 
a bün, a sötét fertő,  amely rombol, lelket öL Ezt nem vár-
tuk volna az .Ibuaz"-tóll Rendet kérünk az „Ibuaz" bó-
dékban 1 Figyelfl. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
H A T A K Ő f i . 

A csíkszeredai „SegitO Mária" gimnázium .Sarlóa 
Boldogaaszony"-ról nevezett Mária kongregációjának tagjai 
idOnként nyomtatásban adnak életjelt a nyilvánoaaág azá-
mára. „Határflr*  a címe annak az érteaitőjüknek, amelyet 
megjelentetnek. Szorgalmaa gyermek-kezek írják minden 
aorát éa a nyomtatott betű erejével ia azolgálni akarják 
azt a nagy vallásos éa nemzetvédelmi célt, amelyre fel-
eaküdtek. A „Határőr" legutóbbi számában a kongregáoió 
lelkivezetője, az intézet tevékeny hijttanára Székely Láazló 
mondja el a mozgalom munkatervét. Erdemea arra felfigyelni. 
El kell olvaani minden magyar embernek, hogy láaaa, milyen 
okoaan építik meg gyermekeinkben a Mária tiezteleten 
nyugvó legigazabb közöaaégi szellemet. Amint vallja ez a 
program : nekünk nem kell keresni a mai forrongó  életben 
az elirányitó eazményt, nem kell hangzatoa utánzatokat 
követni, nem kell kiaérletezni uj rendszerekkel, hanem bele 
kell állni a múltnak határvonalába, öntudatOsitani, ami a 
mienk évszázadok óta s ami egyedül vezethet ki minden 
vészből éa nekünk állított kelepcéből. Ez a Mária tiaztelet 
Ebből fakad  a legmélyebb népi egymásra találáa, mert a 
hagyományos ssékely Mária tiaztelet minden időkben át-
fogta  az egéaz azékelyBéget. — Es a Mária kongregáoió 
szakosztályain keresztül dolgozik: a hitegyaégért, a népi 
egységért, a nemzetiségi kérdéaért, a azociália feladatokért. 
Egyazóval a magyar élet minden idOazerü kérdéae foglal-
koztatja a Határőr azellemében dolgozó ifjuaágunkat.  — 
Forgatva psdig ennek a Határőrnek lapjait, nagyszerű ko-
moly muuka ötlik azemüukbe. Darvas Lajos IV. o. tanuló 
Vitos Mózesről ir. A nagy csiki néprajzirónkkal foglalko-
zik, akinek „Csikmegyei tüzetei" örök értékűek maradnak 
éa legelső uttörés ennek a népnek felemeléséért.  A kongre-
gáció „Vitos Mózes" néprajzi szakosztályában szorgalmasan 
folyik  a népszokások gyűjtése. A legutóbbi számban Bar-
talis József  III. o. t. gyergyócsomafalvi,  Veress Láazló 
III. o. t. gyimeaközéploki, Császár Sándor IV. o. t. osik-
rákosi népszokásokat, népdalokat, lakodalmi azokáaokat, 
húsvéti halárkerülési verseket gyűjtöttek össze ia örökí-
tettek meg. A káromkodás elleni rendszeres tevékenyaég-
tői kezdve, egészen a mag,ar honvéd élet-halál küzdel-
méig a iegöntudatosabbfelkészülés  folyik  a magyar élet 
számtalan feladatainak  elvégzéaére éa munkaterületeinek 
elfoglalására.  A .Határőr" megérdemli, hogy figyelje  min-
denki, aki a magyar jövő útjait az ifjuaágunk  alapos lelki 
felkéazitéaében  látja biztosítottnak. 

— Aranymisa. Dr. BaláaB András prelátus-
kanonok, nyug. roferens,  aranymlséjét 1942 évi Julius 
hó 6-ón mutatja be NagykáBzonban. 

— Esküvő. Antal István kir. mérnök és Btuâs 
Izabella junius hó 29-én fel  11 órakor tartják esküvőjü-
ket, a ctiksomlyól kegytemplomban. 

— Áthelyezés. A m. kir. pénaügyminlsster, 
Dr. PJIe Bila pánsügyl fogalmazót,  a csíkszeredai Ur. 
adóhivataltól, szolgálati érdekből áthelyeBte a csík-
szeredai kir. pénzttgylgasgatósághOB. 

— Eljegyzés, Ĝ bula Béla (Sselevény) folyó 
folyó  évi juntu* hó 27 én tartotta sljagyaéBét Czáka 
Klárikéval, Csíkszeredában. 

— Junius 6-án mondja első miaéjét Dóczy 
György dr.. C-ilksseredában stölő városában. Dr. Doczy 
ezelőtt hat esztendővel ment kl Rómába, ott végeate 
teolojial tanulmányalt kitűnő eredménnyel óz a mult 
év őszén Rzentelték fel.  Hat esztendei távollét után 
sok szeretette! várja haza tehetséges fiát  nemcsak a 
családja, de szülő városa is. 

— Árszabályozások. A M. klr. Közellátásügyi 
Miniszter a következő cikkek árait állapította meg 
illetve Bsabályoata: 1942 évi keltetésű csirke termelői, 
nagykereskedői és fogyasztói,  fehér  kenyér, mújág, 
kocslkenőcs ÓB gépaslr (gépkenőcs): textilipar agyas 
ágaiban felszámítható  legmagasabb termelői. További 
és bővebb felvilágosítást  a M. klr. Közellátási Felügyelő-
ség (Csíkszereda, Szentlélek-utca 8. szám) ad. 

— Iparos tanonookat keros Budapest fő-
város. Budapest Bsékesfőváros  Polgármestere, a Baé-
kesfőváros  Oasmelben (Elektromosmüvek, Gázmüvek, 
Vízművek, KösBégl élelmisaerüaem áruBltó üaam, Ke-
nyérgyár, stb,) a tanonc képaéBt bevesette. A tanoncok 
egyréssét a nagytagu székely családok megsegítése 
érdekében, a Btákely tanulók kőiül kívánja alkalma-
zásba vonni, kiknek flaetést,  otthont éa ellátást ad. 
1942 évi julius 9 én d. e. 9 órakor, a cslksaaredal áll. 
ul. Iskolában blsattság fogja  a tanoncokat klváiasBtani. 
A főváros  tanoncként 14—16 éves, IV. polgári vagy 
középiskolát, esetleg VIII. elemit elsőrendű eredmény-
ayel végaett, testileg éa lelkileg teljesen egésaaéges 
székely flu  tanulókat vesa fel. 

— Halálozás, özv. Nlculescu Jáaosné aaűL 
Erőss Károllna, 84 évea korában, (olyá évi Juniua 22-éa 
meghalt Csiksseredábaa. 
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— A honvédelmi miniszter u j törvény-
javaslatot terjesztett aa oraaaggyüléa «lé. A 
javaslat szabályozza a asldik honvédelmi köteleaett-
aégét éa kimondja, hogy a asldók a honvédségben 
fegyveres  aaolgálat helyett klsegitő saolgélatot telje-
altBenek. A anidékat leventeköteleaettnég helyett ls 
klBegltőaaolgálatra képetik kl. A javaslat faj  védelmi 
alapra helyezkedik ba csak aa ötven százalékban hadi-
rokkantokra teaa kivételt, továbbá aa ellenforradal-
makban megbízhatónak mutatkozott zsidóira. A n> ra 
aet harcban álló fiairól  ugy gondoskodnak, hogy a 
Kormányáé nr által alapítóit kardos és koBzorus „tűa-
kereaattel kltüatetett honvédek ugyanaaokat a jogokat 
élvealk, amelyek aa elmúlt világháború tüaharaosalt 
megilletik. Baen felül  aa erre a kitüntetésre jogosult 
hós! halott hosaátarloaélnak la salnta valamennyi ked-
veaményt megadják. Aa ujabb vltéaaégl éremmel ki-
tüntetettek is megkapják a vltésségi érmek eddigi 
kedresményelt. Aa 1914-ea világháborn tüaharcosalnak 
pedig — régi kívánságuknak megfelelően  — a nyugdíj 
megállapításánál figyelembe  veszik háborús hatonai 
szolgálatukat, tekintet nélkül arra, hogy a háború 
ntán mennyi Idővel léptek köasaolgálatba. Aa ezután 
azolgálatba lépő tűzharcosok katonai szolgálatát a 
raagaor, Baolgálatl Idő áa Illetmény saempontjából ÍB 
figyelembe  kell veanll A nemaet el nem muló háláját 
jnttatja kifejezéare  a javaalat abban • réaaében, amely-
beit a hadipótlékok ösaaegét részben felemell,  réBaben 
kl is terjesatl a tűzharcosokra. 

— A glmnaainmi énekkar további falu-
munkája. Beaaámoltunk arról aa crtékea falumunkáról, 
amelyet a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium ifjú-
sági énekkara Sarkadl Elek ének- áa aeneianár veae-
téaével kezdett. Legutóbb C iksaipvlaen aaerepelt aa 
énekkar, elmúlt vasárnap, juniua hó 20-án pedig Calk-
aaeatmárton látta vendégül. Alig lebet felbecsülni  eat 
a természetű munkát, amit elvégez a gimnázium ének-
kara. Baen a munkaterületen ugyanla ebben a pilla-
natban senki aem tevékenykedik. A gtmnánlum dicsé-
retes keademényeaéaael vállalta, hogy a magyar dal-
éneklést terjesatl éa tanttja a fa'utnunkájájal.  Köszö-
net Illeti eaeket a derék gyermekeket éa veaetőjüket, 
hogy fáradaágot  nem ismerve hirdetik a falu  népének 
a megújhodást a dalunkon kerezatűl ia. 

— A oseléd front.  Nagy baj keadődlk a cseléd 
fronton.  Általános a panasz, hogy teljeBen kiveszett a 
régebbi értelmű jó cseléd fogalma.  Ma hiába ia keres 
aa ember caelédet. Egyszerűen nem lehet találni olyant, 
amelyik becaűletes tanulni afcarissal  hun a házhoz és 
megbecaüll a kenyéradó gaadát. Iiyen nincsen. Kive-
szett a magja la. A mai cseléd egyszerűen nem akar 
dolgoanl. Semmi részt nem akar venni a ház közös 
munkájából. Bőaégeaen akad olyan caeléd, amelyik 
hetenként fodrásznál  kéBzlttetl a .dauert". Napi jelen-
aég aa la, amelyik BB utcán .nstelll" hordozni a na-
gyobb csomagot. Inkább ott hagyja a helyét. Nsm 
tudom hol a hiba, de hogy valahol nagy a baj, az 
igaa. A gazdaaágl caelédek körűi ia saSrnyü a helyzet. 
Az emberek nagy réaae mind ott akarta hagyni a falut. 
Hivatalszolga vagy máa hasonló „uri" foglalkozás  után 
vágyakoaik. Főleg olyanra, ahol nyugdíjra van kilátás 
és dolgoanl lehetőleg minél kevesebbet kell. Aa Iskolák 
megteltek magántanulókkal. Tanul boldog-boldogtalan. 
Nem Is volna e körül semmi hiba. A hiba ott van, 
hogy es a tanulási láa mint tömegjelenség ezy meg-
döbbentő beállításból Indult el. Abból, hogy a tanult 
embernek, nem kell dolgoanl. Lát aa ember más né-
peket la tanulni. A aaása ember például a gaada fiának 
a legmagasabb mezőgazdaaágl képealtÓBt adja. De Itt 
a tanulás már a bölcsőtől aaaal a beállítással Indul el, 
hogy a tanulás után pedig vlsasn a földböa.  As aka-
démiai végaettséggel bíró gaada Baután kötényt köt 
éa nem „restelil" megfogni  aa ekeBaarvát. Munka után 
padig zongorához ül vagy szórakozik a maţ* tanult 
módja saerlnt. Hát valahogy Így kellene ennek tör-
ténnie nálunk la, különben több less a baj, mint a 
haszon ntána. 

— Beoattlettapoaáa. A u'óbbl napokban olyan 
beteges jelana*g történik ennek a városnak falai  között, 
amely mellett nem asBbad szó nélkül elmenni. Leg-
alább fel  kell hívni a figyelmet  arra, hogy fagyelma-
aettebbon viselkedjünk ÓB ne feküdjünk  alája ennek a 
hengernek, amely olyan hajlamna aa egymás becsüle-
tének megtapoBáaára HlaBaük, hogy nam roasziadulatu 
ez a kelevény. Az emberek car.k éppen felkapják  a 
lelkiismeretlenül eleresztett szót éa mondjuk bizonyos 
megbabonáaottságukban tovább adják. TsrraóazeteMn 
mindig caak a roşu hírt. A jó blr aa nem akad meg 
aenklben. A roaaaat aok kéjjel és Bzadizmutra hajla-
mos rémhir terjeaatésael helyezik. Napok óta igy van 
ea. Ha valaki hirtelen maghal, aat a felelőtlen  blr-
veréaaek ea a saolgálata ugy ellntéal, hegy a legtlpl-
kuaabb halott gyaláaáaba fullad.  L.S legyilkol testileg 
lelkileg mindenkit ez aa egyre elhatalmasodó felelőt-
kedéa a hírrel. Nem aaámit Itt aemmiféle  becaűletes 
mnlt. A világháborn véraivatarának tok azenvedéeeltől 
hirtelen leállót! vitéa aalveket éppen olyan szemrebbe-
nés nélkül meggyalásaa ea a járvány, mint amilyen 
lélek nélkül gáaol bele nyugalmába és biztonságába 
minden embertársának. Nem jól van ez Így. Már csak 
aaért aincaen jél, mert valakit utélérhet ilyen hirt-
terjeeatő felelőtlenkedéaében  a törvény keae. 

—A némátok Lesaaky köaaéget ls letörölték 
a föld  Bálnáról. A németek ujabb cBeh köaaéget 
töröltek le a térképről, mert kiderült, hogy ejtőernyő-
seket rejtegettek. A csehek még mindig aat hiszik, 
hogy a régi Monarchia bell Játékukat aavartalanul foly-
taihatiák. Aat a Játékot, amellyel legaaemérmetleaebbU 
aavarták éa aknáaták aa akkori egésa köaéletet. 

— Vlllámoaapáa. Veress Miklós clkiseredai 
napszámost Junius hé 26-én, keaaálaa közben, a villám 
agyonsújtotta, a calkaaeredal fürdő  környékén. 

— Siaooharln vagy oukor ? — A Ba~ár jnnlasl számi 
Írja. — KOnuyü megállapítani, hogy azaooharlnnal vagy enkor-
ral van a édesítve valami, például onkrászatl termék, vagy 
más egyéb. A sznocharln agyaala oldódik éterben, a ookor 
padig nem. Ha vl-jcgált anyag megédesíti az 4t«'t, vagy a 
kivonat beszárított maradéka édes, akkor szakkharln adta az Ízt 

— Tenyéaikanoák éa haaznalati lovak ár-
verése Kisbéren. A kisbéri máneaparancsnokaág 
1942. évi juiiluj bó 28 án dólelőít 11 órára ár;srós: 
hirdet. Aa árverésen ugy magyar, mint külföldi  hono-
sok róaat vehetnek. A tenyésztőknek kötelezettséggel 
osztályozott kancákat csak területileg illetékes, ménes-
parancanokaág által lganolt lótenyéaztők váaárolhatnak. 
A kötelezettséggel megvett tenyéaakancákra vonatko-
zólag a vásárlónak nyilatkozatot kell aláírnia, melyben 
kötelezi migát, hogy aat hidegvérű ménnel nem fedez-
teti éa a 4 éven aluli kancát 6 évig, a 4 óvoatől 10 
évesig, 4 évig, 10-től 16 évesig 2 évig, a 16 éven fe-
lüli kancát pedig egy evig csak a területileg Illetékes 
méneeparanesnokaág engedőjével adhatja el. Kikiáltási 
áron alnl egyetlen lovat aam adnak el. A kínálatok 
20 P.-ként vagy aaon felöl  történhetnek. A mjgvásá-
Bároit lovakat 48 ór?n belül, aa uj tuiajdonoa áts kell 
vegye, aaonban a leütés pillanatától minden felelősség 
a vásárlót terheli. Aki aa árveréaen vásárolt tcnyéay-
kancáját vasúton óhajtja elszállítani, naok eaâmâra a 
ménesparancanokság Beállítási igazolványt állit kl éa 
enoek alapjáu a vaaut 8Ü3/® oa aaáliitásl kedvezményt 
nynjt. Aa árverésre kerű:ő lovak saavatoaBági hibái' 
az arveréu kezdetén felolvassák.  Eladott állatért a mó-
nesparancanokság semmiféle  szavatosságot nem válial. 
Az eladási ügyekből származható perekben a buda-
pastl központi m. kir Járásbíróság Illetőleg törvényszék 
liletékeB. 

— As Orsaágjáráa uj saámában közli a GYOSZ 
Bzabadidőaserveaet uj kötpoa.járóí szóló nagy tudósi 
láa a a veaetőaég tagjainak nyilatkozatait, beszámol 
aa Idegenforgalmi  tanfolyam  beaáráaáról, a vendéglőa-
lpar gordjalról, snlnoB cikk BÍ:Ó1 B Hunnia kajakoaai-
nak aebaakőröal túrájáról a több riport, gaadag hír-
rovat foglalkozta  idegenforgalmunk  eseményeivel. 

— A .Qazdazágl. Pénzügyi éz Tőzsdei Kompaiz" első 
része, tfibb  mint 600 oldal terjedelemben már megjelent és 
megrendelheti a Psstl Tőzsde kiadóhivatalában B dapest, 
Nádor-aooa 12. A most megjelent bank-kötőt nemsokára követi 
a második a második, ipari kfitet  Mindkét kötet ára 80 F. 

Az Erdélyrészi Hangya Központ 
tollgyújtő telepei: 

Bárót 
Csíkszereda 
Erdőszentgyörgy 
Gyergyószeníaiiklós 
Kézdi vásárhely 
Kibéd 
Mikfalva 
Marosvásárhely 
Nyárádszereía 
Parajd 
S&psÍBzentgyiirgy 
Székelyudvarhely 
Szilágysomlyi 

A legmagasabb áron váltanak be min-
denféle  friss  és használt baromfi  tollat. 
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A csíkszeredai kir. tőrvénysaék, 
P. 1838/1942. sz. 

Hirdetmény. 
Kir. Kincstár kisajátítónak Onika Gábor 

és társai kisajátítást szenvedettek ejteni kár-
talanítási ügyében ft  csikazeredíi kir. törvény-
szék a kártalanítási tárgyalás határnapjául a 
hely színére, GyergyóbékáB községbe 1942. 
július 8 d. u. 2 óráját tűzi !:i, amelyre az 
összes érdekelteket azzal idéii meg, hogy az 
érdekeltek elmaradása a kártalanítás felett 
hozandó érdemleges határoBatot nem gátolja 
s az egyéni külön értesítés elmaradása vagy 
a tárgyalásról való elmaradás miatt igaioláB-
nak helye ninoBen. 

A távollevők vagy ismeretlen helyen tar-
tózkodásnak részére Ügygondnokul Dr. Nagy 
Jóasef  gyergyószentmiklósi ügyvédet rendeli ki. 

Csíkszereda, 1942. junius 13. 
Dr. Beniske Imre s. k., 

ttf̂ .wföiiyv  tsBéki tanácselnök. 
^ $ A kiadmány hiteléül: 

Olvashatatlan aláírás 
s. hiv. tisztviselő. 

ií-
Pályázaf hirdetés. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület CsikBzóki 
Osztálya a hargitafürdői  ,Uz Bonoe" menedék-
ház kezelői állására pályázatot hirdet. Java-
dalmazás: százalékos részesedés a hálódijak-
ból és az italmérésból, valamint postaügynök-
aég vezetéséért járó fix  fizetés.  Nős emberek 
előnyben. Az állás julius 1-én elfoglalható. 

Elköltözés miatt e l a d ó k : ebédlő, háló, 
egyes bútordarabok, ágynemű és goblein-
képek. Horthy Miklós u. 2. sz. alatt. 

Tanulót keresek  női  virodámba.  Apa6-ut 49 sz. 
Zakariás Judith,  Csíkszereda. 2—3 

Közönség  figyelmébe  ! 
Anagy közönség  (udomiaá-u  hozom, hogy 
betegaégemhSI  települve,  teljes munka-
bírással  „ilok  fi  leim rendelkezésére  — 
Egyben tudatom,  hogy 

cipész-üzletemet  áthelyeztem 
Kossuth  Lajos u. 42. szám alá n VK,-OS-
háza szomszédságiba.  — Vállalom  uj láb-
belik  készitéfét  ís  mindennemű  javítá-
sokat,  szolid  áron. — A n. é. közönség 
bizalmát  és pártfogását  kéri: 

BIEDERMAXN  VIKTOli,  cipésx. 

Gyámok (gondnokok) figyelmébe! 
Gyámi ssámadás, 
Hasionbérbeadási jegyzőkönyv, 
Haszonbérleti szerződés, 
Betüsoros gyámi névjegyaék 
A) Törzskönyv 
B) Törsskönyv 

elkésiOlt és beszerezhető 
Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

Dltról Brdőblrtokosságl Tá.-su'st, Calkm'gye. 
ös. 135-1942. 

Árverési hirdetmény. 
A Dltról Erdőb'rtokosaágl Táreu at Ditró, Oilro. 

8796 kb.-rt kitevő ?H.dászterB!etéD,k vad^azatl jojál 
10 evre, vegyis 1942 augusztus 1-től  19M2.  julius hó 
31ig terjedő Időrp, 194a. julina hó 21-6n délelőtt 
11 órakor, Düróbirt, a T.treulai Irodabelylsógébec, 
nyilvános cárt Írásbeli ârvor^^en, a îcgVCbbet tfţârAnak 
haszonbérbe r.dj». 

Kikiáltási ár a? t>p«sz b-r'eti Időtartamra 20.000 P. 
Bánatpénz 2.000 P. 
A haezonbér 10 egyenlő részre osztva évt-oklnt 

9lőra fizetendő. 
Uióajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 

A vadásaterület áll. 
5500 kb. fenyves  erdő, 3296 kb. réatben letarolt 

srdő (vígiór) réaabeo pedig erdei lsgelőa területből á!l. 
Berendezése. 

1. A vadászterület köspontján egy vadászkastély, 
4 szoba, konyha, kamrával. Berendezve sodronyos és 
matrácoa âfţysk,  éjjeli éa rubaszekrények, mondók, 
foga?ok,  asztalok, szólok, padok, melecitő téglakemen-
c»k, koayba i-porhtlj:, kenyérBÜtő kt-menc?, stb., stb. 
U.fv^nott  egy kétsaobáa lakás a Begédizemélyaet ré-
gsere, berendezve hálóhelyekkel ÓB sportbolyekkel. — 
Továbbá ugyanott a szükséges mellékhelységek u. m. 
iatáló, plncf,  fáakamra  atb. 

2. A vadáazterűlst megfelelő  pontjain 3 darab 
2—2 helyiségből álló pihenőház. 

3. A vtfdáizterület  megfelelő  pontjain a szükség-
letnek megfo'e'őan  vedieső, sózók éa etetők. 

4. A v»d.)3zterület a szükséges asekér éa gyalog-
járó utakkal (ósvényekke) behálózva. 

Fekvése. 
D .ró községtől 16 km.-re ketdődlk és kiterjed 

mintegy 20 km. köra»tbe. A vedá^akastély a dltról 
vasutál'o fájléi  13 ko.-rrt állami möuton menve íe 
onnan 10 hm -ert erdai szekér uton, tehát 23 km. tá-
volságra, Bjrazék fürdőiéi  7 km. és Gyergyóholló köz 
ség'ől 9 km. távolságra fekssik.1 

yadállománya. 
Mintegy 10 éve gondo3an és Bzakszcrtlen keaelt 

éa Igy klf  - j lesz tett nagy mennyiségű vad állománya van. 
Nagyobb mennyiségben azarvas, őa, medve, vaddisznó, 
kis«bb mennyiségben blua, vadmacska, róka, nyeBt, 
fajdkakas,  Btb. atb. 

AB árverenéal feltételek  a társulat Irodahelyisé-
gében, hivatalos órák alatt megtekinthetők, Illetőleg 
kívánságra pőstán egy aoksaoroBitott példányt díjmen-
tesen megküldünk. 

Dltró, 1942. Jnnlua 10. 
Bíró Sándor Kováoa látván 

elnök. h. Jegyaő. 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár-nyomdában készülnek. 
lyeautett Vákár UtayvayeMlá)áha^ Orikmnda. 




