
UV. *rf. Celkwredâ, IMS jnllaa S 27. utmi 

CSIKI 
Oav. VlKlR LAJOBNÉ N l m 

KUflMtM  i i i 
i«.— ITtKjWim . Paagl 1J0 

, I— PiUiayoaUatl b a U fllUi 
KallsUn t J *»»e 12 Pagi. 
Htgjdalk - " J - naánup 

MjUIMrl k ! i ln i t a ; ik 4i)a Mnaklak 1 PaagJ 
K M i a t o k N A ILILUK TIMM. 

HMaMat 41)ak • legolcsóbban aaáaittataak. 
Kiadóhivatal: CalkSMrwU, Apafi  UlUly-Bow 15 n vitéz Réuegh Győző 

Honvédeket bucsuztattunk. 
Csikszereda város kOsOnsége is bonvéd 

alakulatot búcsúztatott. Ssékely honvédek indul-
tak innen is a harctérre. Messse Orosiorsságba, 
hogy kivegyék róssüköt abból a kcresstes hábo-
rúból, amelyet Európa népei viselnek aa isten-
telenség ellen. 

As a nemzedék vagyunk, akik már cgy-
aser elküldöttük fiainkat  a világháború vérziva-
tarába. Haroos nép vagyunk, a szivünk helyén 
van, ha basánkról van ssó. A magyar honvéd 
végig verekedte akkor is a világháború minden 
poklát. És ellenséges területeken állott miden-
felé  a világban akkor is, amikor as alattomos 
belsó ellenség 1018. ÓBB én há'ulrói ledöfte. 

A harc, a háború hoszá tartoiik önnek a 
népnek az életéhes. Mindig kijutott be'file. 
Nincsen magyar nemiedék, amelyet ez a magyar 
sors meg ne véreztetett volna. Igy hát az eie-
tünk velejárója a háborús hősi küzdelem és 
véráldozat. 

Nincsen abba semmi újság, hogy vért adunk 
aa európai oiviliiáoió nyugalmihoz ma is. Ezt 
csináltuk hosszú évszázadokon. MallQnk.1t neki 
fesiitve  védfük  mindig nyugatot a keletről jövő 
minden veszedelemmel «zömben, ört állottunk 
a Kárpátok kapujában. Vereztünk cs fogy'unk 
Nyugatért. 

Ma, amikor Bzékeiy honvédek induinak a 
csíkszeredai állomásról, harcis lelkünk öeztő 
nősen ünnepel. Erre minket sem kérni, sem 
tanítani nem kell. A magyar lélek ősi hangja 
asóial meg ebben az üonopben, amikor fiait 
harcba engedi. 

As ennek ma különösen igy kell lennie. 
Ma amikor egyenesen az életünkről van szó. 
Mert azzal minden ember tisztában van, hogy 
ennek a háborúnak elvesstése teljes mégsem 
misülésünkőt jelentené. 

hűért állítjuk haroos lelkünk ngési vitéi-
Bégét ós lelkesedését as uj európai élet hálái 
küzdelem szolgálatába. Ezért kísérjük hocvé 
deinket aggódó szeretetünk egész öntudatával 
a véres haromesőkre ÓB ezért kötelességünk 
egy olyan köséleti hangulatnak megteremtése, 
amelyben minden magyar ember ha rákerül a 
Bor, jóssivvel, örömmel, a nemsete jövőjének 
BZOIÓ áldozattal adja oda ha kell aa életét. 

A honvédeink elmentek. Ha ssükség lesz 
akkor még mennek. És mi tudjuk, hogy amerre 
eljárnak, ott szégyent nem hoznak a magyar 
koroníra. Mi nem tehetünk egyebet mint az', 
hogy lelkünk egész szeretetével elkísérjük és 
ha kell kéaien állunk, hogy kövoBsük őket 
bármelyik peroen. 

Ami nekünk itthon maradottaknak a köte-
lessége az a köveikeső: Minden magyar ember-
nek becsülettel kell vállalnia azt, hogy amialatt 
a honvéd fegyverrel  a keiében a harctéren 
küzd, addig idehaza vigyázunk a belsó rendre 
és fegyelemre.  Kegyetlen elssántaággal meg-
törtünk minden olyan gasemberséget, amely a 
végső győzelem kimenetele ellen dolgozik. 
örkOdünk a hátsó front  nyugalmán, hogy semmi 
ne zavarja annak termelő felkészültségét.  Haza-
fi  as jó BBivvel lestünk a harotéren küzdőknek 
családtagjaival ssemben, segítjük, támogatjuk, 
megbecsüléssel vesssük körül. 

Általában fogadjuk,  hogy bennünk 1918. 
soha nem fog  megismétlődni. Ezért magyar 
Bzivünk egész öntudatával vállaljuk egy hábo-
rús gazdálkodásnak minden beosztását, ha kell 
szenvedését. Zokszó nélkül állunk egy háború 
minden eshetőségei között a magyar jővő szolgá-
latában. 

Ahonvéd-buosuztatásnak ez kell az értelme 
legyen. Iyen gondolatokkal kell hősi utjukra 
indítsuk vitéz katonáinkat. És akkor biztosra 
vehetjük, bogy soha el nem vessünk. 

A honvéd a'atiulatnak harotórre indulásét 
városuuV közönségének hasafias  lelkesedése 
ünneppé avatta. Ott volt a város apraja nagyja, 
hogy lelkének molegevel biztassa és az örök 
magyar kötelességre figyelmeztesse.  Az ünnep-
séget a Határőr törzszenekara a ncmseti imánk 
kai nyitotta meg. Eíu'án Bírozy alezredes a 
h -lyi ka'onai parancsnokság nevében, Bzász 
Geró polgármester a város és Dr. Balogh Lajos 
a fronthtroosok  nevében búcsúztatták h .roterre 
induló honvédeinket, akiknek nevében parancs 
nokuk kÖBzOote meg a mugyar testvéri szere-
tértől és öntudatos lelkesedéstől áthatott üdvözlő 
szavakat. A hivatalos program után a Határőr-
zenekar szórakoztató zenét, indulókat játszott, 
melynek hangjainál még sokáig együtt maradt 
közönségünk — t> honvédeinkkel. Eiha'moata 
virágokká', szeretetének minden melegével és 
a győzelmes visszatérés hitével engedte útjára 
a késő esti órákban harctérre induló alakula-
tunkon. 

Harcterek. 
A nagy háború elmúlt héten uj szakaszákoz érkezett. 

Huszonöt napi borzalmaa erötiharc utin elesett a világ 
tegkorazerühban kiépített had'* Szehasztono). A Krim 
félszigetnek  ez a szikla és vasbeton erflde  pokolian ki volt 
építve. A Szovjet két évtizeden keresztül ktilcépitette a 
szojet polgárok millióinak vérét Elképzelhetetlen módon 
megerősítette ezt a fekstetengeri  támaszpontot, amely egy-
ken az egéaz Feketetengnr lelett! uralmat ia jelenti. Gör-
csös kitartással védelmezte a azovjet haderő Szebasztopolt, 
amel; et lépésről-lépésre kellett a nagyszerű német had-
erőnek elfoglalnia-  KB huszonöt nap alatt végrehajtotta a 
német haderő a hadtörténelem legfényesebb  haditettét. — 
Sziklába vájt erfldiik  láncolatán, a természet és ember által 
emelt akadályok szörnyűséges vonalain ki-resztül leküzdötte 
a legalább százötvenezer harcszerűen képzett szovjet katona 
által utolsó csepp vérig védelmezett kikötőt és jnlius l-én 
délután véglegesen német kézre került SzebaBztopol. Fel-
merül a kérdés, miért volt Szebasztopol olyan fontos  a 
háború további sorsára. Nyilvánvalóan azért, mert ez a 
támaszpont kiinduló pontja lehet a Kaukázus elleni had-
műveletekkel. kömmel nagy atrikai elSretörése után joggal 
érezheti a szovjet hadvezetés azt, hogy ez nem tartozik a 
lehetbtlenségek közé. Ahogyan áthajózhat ak nagy olasz és 
német erfik  Afrikába  és ott végrehajtották ezt a páratlanul álló 
teljesítményt, ugyanerre a mintára Kaukázus elleni táma-
dás is lehetséges. Ezek lehetnek hadászatilag azok az el-
gondolások, amelyekért huazonöt nap alatt annyi vért áldo-
zott az orosz hadvezetés. 

kloat, amikor a n ári hadműveletek megkezdése előtt 
Szebaaztopol elesett, megtelik az emker lelke büszkeséggel. 
Azzal, amit egy katonanép érezhet ilyen hatalmas katonai 
teljesítmények között. Napról-napra megerősödik a hit abban, 
kogy az a szövetség, amely ilyen haditettek» képes, azt 
aemmiféle  földi  k talom le nem győzheti. Végeredményken 
Singapur éa Szebaaztopol képviselték ebhen a háborúban 
az ellenség megingathatatlan hatalmát. Az egyiket a japá-
nok az egéaz világ csodálata közben napok alatt ütötték 
le, a németek pedig Szebasztopolt foglalták  el minden idők-
nek legragyogóbb katonai teljeaitményével. 

A mialatt pedig Szekasztopolért a leggyilkosabb 
háborút vivták a németek, azalatt Rommal a német éa olaaz 
katona páratlan felkéazűltaégével  a aivatagi háborúnak 
ntólérhetetlen eredményeit vívta ki Afrikában.  A sivatag 
az emberi teljesítő képességnek minden idegszálát próbára 
teazi. Ea ezt a próbát a német és olasz katona kiáltotta. 
Untatja az eredmény. Nem törődve a titkaaztó meleggel, 
éhaéggel, törnek elSre a oaapatok éa Tobrnk bevétele ntán 
Üldözik megállás nélkül a megvert angolokat Alexandria 
felé.  Alexandria hadikikötőből már elmenekült az angol 
hadiflotta.  Caak példának emlitjuk fel,  hogy a német éa 
olaaz rohamoaapatok tiz nap alatt ötazáz kilómétert nyo-
multak eióre állandó erőa brit állások leküzdésével. Ennek 
eredményeképpen ugy Alexandria, mint a Szuezi csatorna 
már közvetlenül a német légierő katókörén belttl van. 

Nagy eredmén ek ezek, amelyekre osak olyan alazánt 
katonanépek képesek, mint amilyenek aiövetségeseink. Jól 
mondotta a magyar miniiiterelnök egyik legntóbk tartott 
hoavMbaoanaUtó kaaaédékea; dioaőség a világ két leg-
kitttnőbb katoaaaamaatéval a világ legnagyobb ellensége 

ellen harcolni. Ezt mondotta Kállay magyar míniazterelnSk 
Kassán, ahonnan elindnlt a harctérre egyik alakulattal a 
miniszterelnök fia  ia, Kállay Andráa huszárhadnagy. 

Ea amig ezek a nagy hadi eredmények az ellenség 
körében annyi idegességet és kapkodást okoznak, azalatt 
megindult a nagy német éa szövetséges támadás ia Kele-
ten. A szovjet harctér déli éa középaő szakaaz&n támadásba 
lendült a német hadigépezet éa nem kétséges annak átütő 
eredménye. Még jelentés ninosen. De BZerda óta megmoz-
dult a szövetséges arcvonal, hogy ntolaó ütéseit mérje r i 
a azovjetre. 

A német hadvezetőség különben kiadta a ezovjet 
elleni hadjárat első esztendejének veszteség listáját. 1941. 
évi juniua hó 22-tBl 11142. évi juniuB hó 20-ig 270 ezer 
hősi halottat vesztett Németország, az eltűntek száma 
50 ezer. Aránylag nem nagy ez a veazteség ahoa az ered-
ményhez, Bmit elértek a szovjetnek szédületes katonai 
hatalmával szemben. Azzal a azovjet haderővel szemben, 
amely készen állott Európa lerohanáaára a maga szédítő 
gépi felkészültségével  és katonai erejével, 

Háború van. Ebben tudjuk, hogy nyugodtan nem lehet 
és nem ÍB szabad aludni. Készen kell állni minden pilla-
natban mindenféle  meglepetésre. Ezért kötelessége minden 
háborút viseló nemzetnek telkészűlni a legkeményebb meg-
próbáltatáara ia. Ennek ez a rendje. Egyet azonban büsz-
kén lehet elkönyvelni és ez a katonai töléuyünk. Ebben 
higyjünk és akkor győzni fogunk. 

A Határőr törzszenekar bemutatója. 
A tervből élóvalóság lett. A hónapokkal 

ezelőtt elvetett meg talajt fopott.  Éa örömmel 
jelenthetjük, hogy városunk falai  között késien 
áll egy 30 tagu, fejlódéskópss  honvéd-zenekar. 

OiVBBÓiuk eiGcl ítjmeienjH az akció beindu-
lása Koltay Zoltán száiados a 79. honvéd 
hadkiegészítő parancsnoka a zenekar felállítá-
sának kezdeményezője. 

Három négy hónappal ezelőtt látta meg ea 
az úies-szemtl és tevékeny lelkületü katona ast, 
hogy ernek a városnak, mint megye ssékhely-
nek ugy kulturális, mint hazafias  életéből hiány-
zik egy 6r'é'<el jelentő fúvós  zenekar. A meg-
látást tett követte. Fölhívást intézett hatósá-
gainkhoz, közületeinkhez. Megalkuvást nem 
ismerő kitartással áttörte a csiki közöny erőd-
vonalait. Kért, allrgetstt, Szász Geró polgár-
mesterrel nyakába vette a várost, biztatott, 
lelkesített és a teremtő szándék állandó lázá-
ban megszületett mára a zenekar. 

Alig néhány hónap telt ei. A semmiből 
előtereiiitetlek 30 dsrab fuvó  hangéiért, 30 
muzsikust, állandó próbatermet. Ssakadatlan 
munkává', a kesdó muzsikusok rendszeres taní-
tásával rövid hónapok alatt CBoda történt ennek 
a vármegyének kulturális életében. Készen áll 
egy művészi teljesítményekre képes fúvós  keret, 
amelyet ez a vármegye büszkeséggel vehet át 
éi valihat magáénak. 

Koltay Ziltán százados 1942 julius 1-ére 
bemutatót rendezett a zenekarral, Csikszeredá-
ban az Európa termében. A bemutató házi kere-
tek között zajlö't le. Azokat hivta meg, akik 
áldoztak, akik megértették aa első hivó szót. 
Meghívta erre a bemutatóra a zenekar felállí-
tásához hozzájáruló kösbirtokosaágokat, hatósá-
gokat ós mindazokat, akik szeretettel, ennek a 
vármegyének kulturális fejlődését  akaró szív-
vel felkarolták  a tervet és végig Begitették a 
kiteljesítés utján. Egyszóval mindenkit aki rin-
gatta a bölosót. 

A Biép számmal egybegyűlt közönségnek 
elsŐBOiban bemutatták as elszámolást. Vitás 
Nyerges Gyula pénzügyigasgató elnökségével 
bizottság állapította meg, hogy a magyar közös-
ség áldozatának minden fillére  papír forma 
szerint is tökéletes keselésben jutott el rendel-
tetési helyére. Ott állott ennek alátámasitására 
és igaiolására Nyers István karmesterrel aa 
élén az egész zenekar is, hogy bemutassa az 
elvégzett munkát ás tudását. 
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Ai eredmény egyenesen meglepd. Nyen 
litván karmester valóban dioséretreméltA mun 
kát vógsett. Pattogó QtemQ indulók, kerlngók 
és fajsúlyosabb  senei müvek kOaött kedves 
meglepetósként hatott Nyers karmesternek Baját 
BBeraeménytt indulója, amelyet a senekar Bserve-
Bőjének Koltay ssáaadosnak ajánlva nagy lelke 
sedéssel mutatott be a senekar. 

Elmondhatjuk élmény volt ea a senekari 
bemutató. Rövidesen a nagy közönség is meg-
gyösődhet arról, hogy milyen értékkel gyara-
podott ez a város, osak egyetlen embernek 
megalkuvást nem ismerd ügyszeretetében és 
haaaflas  lelkesedésében. A Koltay saáaadoB 
müve máról-holnapra megváltoztatja ennek a 
városnak BzOrkeségét és hiBBallk, hogy nj Bzint 
visa bele a sok tekintetben elpetyhüdt, unottá 
keseredett tttem nélküli életünkbe. 

A fúvószenekarunk  tehát nem álom tovább. 
Jfitt  egy lelkes magyar ember, aki nem néahette 
tovább tOkéletlenkedó eredménytelenségünkét. 
Amit mi nem tudtunk megcsinálni egy életen, 
ö megcsinálta 4 hónap albtt. Nem vitás, hogy 
eaért elismerés jár, ami nem is hiányzik sen-
kinek a lelkéből. 

Most már arról van szó, hogy a készen-
kapott értéket becsüljük meg. Szeretetünkkel, 
további áldosatunkkal fejlessztlk  aa elvetett 
magot egy komoly aenei élet alapjává. Ne saj-
náljuk ettől a gondolattól sem a pénzt, Bem a 
fáradságot.  Olyan befektetés,  amely kamatostól 
visssafizetődik. 

Tusnádfürdői  élet. 
Toanádfürdő,  Julius 3. 

Aa Idei fürdőévad  Tusnádfürdőn  Igen kedvezd 
kilátásokkal nyílt meg. Amlot IsmereH-s az eiaő világ-
háborn alatt a ftlrdőt  rendklvHl snlyoz csapás érte 
akkor, amikor a mindso Igényt kielégítő hatalmas 
gyógycsarnok földig  égett. 

A román uralom alatt a gyógycsarnok újjáépí-
tése leküzdhetetlen nehézségekbe BtkSzött.. sót a fel-
aaabadulás óta sem lehetett ezldelg az újraépítés Iránt 
komoly lépéseket Unni. Mindenképpen helyeselni lehet 
tehát a fürdólgazgatóségnak  azt az elhatározázét, hogy 
addig Is, smig egy korszerű gyógycsarnok épü'bet, 
Ideiglenesen egy olyan éttermet, hangversenytermet, 
olvasót és Játéktérnél épít,- amely a kösónzóg leg-
aaükaégesebb Igényelt kielégíti. 

Szerencsés gondolat volt, hogy a fttrdőlgazgató-
ság választása a régi erdei cukrászdára esett, mely 
a román nralom alatt az „Eldorado"  nevet nyerte. 
Már a mnlt évben befejezés  alBtt állolt a kibővített 
épület, melynek hiányát a kösöoBég tUrelmetleottl 
érezte, befejezését  hasztalanul zttrgette és végül ls a 
közönség jórésze türelmetlenül távozott. 

A románok jél találták magukat a kis fttstös 
barakban, a sötét pultok mellett. A magyar url közön-
ségnek azonban sokkal kényesebb és nagyobb Igénye 
van. Éppen ezért ózzlnle örömmel közöljük olvasóink-
kal, hogy a fUrdAigasgatóság  az E dórádét kibővítve 
jullua 1-én átadta a forgalomnak. 

A fUrdölgaagatéság  vendéglősnek aa előnyösen 
Ismert Poók  Lászlót, a bndapeBtl Ismert vendéglős 
dlaaaatla flatai,  tevékeny tagját alkalmazta bérlőnek. 
A konyhát a vendéglős édesanyja személyesen vezeti. 

Poók  Lásaló 37 éves, rém. kalb., volt pilóta. 
A szakmát atyja üzletében tanulta, később a .Sváb-
hagy i Nagyszálló•  üzletvezetője lett. Tovább képezte 
magát a „Dunapalotában"  a (Rltz-bea) Budapest leg' 
első szállodájában, majd a Székesfőváros  balaton-
kenesei üdttlőjében, mint tisztviselő dolgozott. Itt kapta 
a megbízást a rahól .Budapest"  szálló Igazgatására. 
Később a főváros  tulajdonát képező Balatonvilágot 
üdülőtelep vezetője leli. 

A fürdőlgaagalóság  aa Idegen hsnjjzásu „Eldorádó* 
elnevezést nem tartja meg. Értesülésünk szerint az 
étterem ÓB szálló elnevezése „Bálázz vitéz* lesz, amll 
mindenképpen helyeselhetünk. 

Szabó Károly „Szikely  okleváltár'  álen van 
közzétéve an eredeti oklevél aaövega. mely zzerlnl 
Baláta  vitéz Tusnád várát három fiával  és a hós 
tusnádi és alcsikl székelyekkel a törökök éa a tatárok 
ellen, vérének bőséges hullásával, diadalmasan meg-
védelmeste, majd Caáky  erdélyi vajda magyarországi 
aeregéhea csatlakozott és továbbra Is gydselmuen 
harcolt a törökök ellen, melyért a tUBzédl Fahid  nevű 
birtokot kapta. 

A fürdAlgazgatAság  e nemes és hazafias  elhatá-
rozásával méltóan örökíti meg a vesér és a győztes 
tusnádiak hőzl emlékét Az eredeti okirat szövegét a 
•ogyterom falán  méltó keretben függesztik  kl. 

Az Idén tehát a fürdőközönség  Igényelnek és 
saérakaaáaalnak kielégítéséről gondoskodás történt. 
Aa épülőiben van egy hatalmas hangversenyterem, 
táaeparkettel, egy nagyobb etterem, egy olvasó- és egy 
játékterem, továbbá tizenkét szoba. Az épület terrassán 
••er ven dig  Is helyet foglalhat  és gyönyörködhetik 
aa előtte feltáruló  csodálatos természeti panorámában, 
• gyönyörű feayveaektől  övezett hegykoazorukban, a 
Sólyomkő vadregényes saiklacauczalban, a caénakoktél 
élénk Csókás-tó éa parkfürdő  vidám hangulatában, 

melynél aaebbet ói amelynél zamatosabb fenyőUlatot 
Nyugateurópa híres fürdőhelyein,  még a Salzkammer-
gatban aem találhat a vendég. 

Saerencaéa választás volt a tehetséges Jfiezi 
JfizJra  csíkszeredai cigányzenekarénak alkalmasáaa Is, 
aki délelőtt és délután térsenét ad, este pedig a 
.Baláta  yiíéz" ben muzsikál. 

A fürdő  ellátása ls teljesen kielégítő, meri éle-
lem kellő mennyiségben van és az ellátás nemcBak 
kielégítő, hanem teliezen zavartalan éa o'caónak mond-
ható. A vendég 2.60—8 pengőért nyilvános étierem-
ben 1B megebédelhet éa válogathat a bécslszelet, a 
székelygulyás és aa őzgerlnc között. A panziókban aa 
ellátáz még olczóbb. A páratlan zamatn erdei eper, 
majd a málna bőségesen áll rendelkesésre. Ennél flao-
mabb gyümölcs el sem képselhető. 

Élénk élet van a „Három  huszárában le, ahol 
Jazz-zenekar működik. Az éttermet eznllal IB Vaza 
Qésa vezeti. 

Az élet a Cenkás-lAoál és a kisebb éttermekben 
már élénk. Aa Idő kimondottan kedvező. A közönség 
a hideg, ezabadfttrdőket  fa  i partfBrdőt  már élvezi. 
A kiránduláel lehetőségek bőségesek és változatosak. 
A közönzég válogathat tetszéze szrrin*. 

Megbízható bolyról vett érteiittlésdzk szerint a 
ateretfalva—szászrégeni  autóbuszvonalon  az 1. és 
11. osztályú utasok  részére továbbra is számozott 
tárt  autóbusz ülőhelyek  állanak  rendelkezőire.  Min-
denki megkapja előre a Bzámot és helyét.  Az autó-
buszokon toriódát  ni nősen. TuanAdfürdóvel  a vasúti 
összeköttetés a lehető legkedvezőbb, mert a fürdő  fő-
vaanll vonalban fokszik.  A vonal befu*  a fürdő  közepébe. 

Értesülésünk szerint Tusnidfürdőre  ezldelg a 
következő Ismert előkelőségek érkeztek: 

Gróf  Csáky  Györgyné, háré Bánffy  Albert éz 
családja, lfj.  báró Uebilling  László éa neje, a gróf 
Degenfeld  céu'ád.  a báró Villány  család, dr. Wagner 
egyetemi tanár, Páskáadr  Jinos belügyminisztériumi 
osz áljtsnéĉ OB éB családja, Sass  E'etcer belürvml-
nlszterinml o-ztályfőnök,  h várovi fóoaz'á'y  vezetíjénrk 
czaládje, dr. Joó  Oyula egyetemi tané-r é* cmládU, 
dr. Somogyi  Oyula főorvoB  a gróf  Teleki-család, 
gróf  Mikes  Htnna és még saámoeao. 

Ai Erdélyi Párt állásfonlalása  hitvallásos iskolánkért. 
Dr. Kováts  Károly  csiksseredai  ügyvéd, 
E. P. tagozati főtitkárnak,  a Csíkszere-
dában  1942 évi junius bó 10 án a Nagy-
méltóságú  M.  Kir.  Minisztereinők  ur jelen-
létében lefolyt  intézőbizottsági  ülésen 

tartott  beszédéből: 
A beszéd vliágoa á;iáftfag]alái>  hitvalláson iskoláink 

mellett. Félreérthetetlenül leszögezi az Erdélyi Pari 
álláspontjai ebben tz Erdáiy számára nagyhorderejű 
kérdésben, smely körül az nlébbl Időben olyan veszélyt s 
Izgatás folyik. 

PárUagozatonk megalakuláeának évfordulóján 
vármegyeszerte beszámoló értekezleteket tartottunk n 
ennek soráo a mai nappal g) ülésünkkel elérkezlüot 
Csíkszereda városához éz B köroyeiő községekhez, 
bogy ltl Is beszámolhesrazk arról a munkáról, amelyet 
megalakulásunk óta az eltLnlt esztendő alatt végeztUnk. 

Végtelenlll aagy az örömünk, bogy ez alkalom-
mal migunk között tisztelhetjük orBzágos elnökünket 
gróf  Tolnky B ila urat a különösen élükön a M'nhtter 
elnök nrrai, a m. kir. kormáoy többi taglalt illutz rl -
klséretükkel egyetemben. 

A ml gyUléseink ID. I. lntérőblzottság mindannyi-
szor ünnepélyes jellegűek voltak, megszoktuk ugyanis 
a klsebbsegi évtizedek ntatt, bogy elnyomóinkkal nzera-
ben politikai megmozdulásaink alkalmával öntudatos, 
sőt fölényen,  fegyelmezett,  de mindenképpen ünnepélyes 
magatartást mutassunk, mert oamar észrevettük, bogy 
ezért minket Irigyellek BÓt a maguk módja szerint 
respektáltak IB. 

A mai gyülésünk különösen ünnepélyes szint 
nyert a Miniszterelnök nr éB a többi Miniszter umk 
meg|elenéee állal, icert ebben a tényben — emellett, 
hogy népünk kimondott megbr ellését t-zcmlélheljllk, 
aat egyben gyakorlati szempontból is ért'beint kíván-
juk, mert Igy módjában van a m. kir. Kormánynak 
közvetlen benyomásokat szerezni közállepotatnkról s 
á|talában n'pflnk  erkö'csl éa anyagi helyselérői. 

Milyen  tisztelt Intézőbizottság! 
Tagoz Vuak Bc.rvjzésl tcunkM btftjczjsl  nyerlek, 

ennek eredményeként községi tegozBlalckat a vár 
megye valamennyi községében kiépítve tagjaink ezAm 
meghaladta ez ötvrnezret. Pártlrodálnk p-'dtg Intenzív 
munkát végezve tevékenykednek ugy III Caiisz.'redá 
ban mint Gyergyószentmlklóson. 

Hogy ezt a Bzép eredményt elérhettük, azért e. 
dicséret népünk tiszteletreméltó Jóiar.ságát én politikai 
érettségét llle'l. Amidőn ngyanla IV, évvel caalőlt 
elindultunk, hogy felszabadult  népünket a magyar bel 
politika vérkeringésébe bekapcsoljuk, ml politikai 
programmot még nem la tudnak adni, mart honnan Is 
adhattunk volna, blazon a román elnyomás a'att ma-
gyar belpo'ltlkal colleglumokat nem hallgathattunk, 
adtuk tehát programként azt, amit adhattunk. Adtok 
a bizalmat azok Iránt, akik aa oraaágvezelés nehéi 
munkáját végezték a akik nekünk a felszabadulás  bol-
dogságát hozták. 

Népünk nem forradalmár  a nem kalandor termi 
azetű — az okvetetlenkedő cink a:érl ls eilenzéklea-
kedéa nem kenyere a a múltban sem volt az s ha a 
múltban, többnyire ellenzékiek oldalán állottnak Iz, 
— es a magatartásunk sohasem volt okvetetlenkedő 
elleaaékleakodéa — ennek a magatartásnak forrása 
Madéfalva  éa 1840 voltak. A történelem saoabzn lgts 

•ázat tett B marvar nemzet megint önmagára talált 
s^OBt már B nemzetéérl örökösen aggódó amelynek 
Is kevesebb oka lett az ellenzéki ®M»tartáma. 

Bizalom, összetartás és fegyetom  I - snak «attak 
tehát a ml nekiinduló programpontjaink mélyen tisztelt 
IstésőblsottBág. , x , 

Azonban mélyen lisstelt Intézőbizottság pártunk 
as egy évvel eselött - májua 28-án - Kolosaváron 
megtartott aagygyülésén részletesen kidolgozott, pon-
tosatokba foglalta  pártprogramját 

Kl Bzólhatna ellene annak a célkitűzésűnknek 
hogy erős és független,  minden magyart keblére ölelő 
Magyarországot akarunk; 

kifogásolhatja  valaki azt a törekvésünket, hogy 
dicső honvédségünket nélkülözések árán Is harci érté-
kűvé akarjuk fejleBstenl. 

Van-e kivetni való abban, ha pártunk a Kárpátok 
koszornsla eser éves magyar főidet  élettérnek tekinti 
a bogy testvéri ragaszkodással gondolunk a tőlünk még 
mindég elszakadva é'ő testvéreinkre z ezek közölt 
elsősorban a délerdélyi magyarokra I 

Igee m. t. Intézőbizottság I Pártunk valósággal 
o| honfoglalást  akar és követ»!, hogy annak rendén 
felépüihessrn  a korszert! szociális azellemtól áthatott, 
minden magyar életei és értéket magába foglaló,  vé-
delmező és m.gturtó, mefu'ult  dlsdílmzs Magyar 
Aüana I 

Pártunk további programmjának Ismertetésében 
vadink, hogy a földet  éa tőkét, a munkát éa a szelle-
met a egyszóval az özszea termelési tényezőket nem-
zeti vagyonnak tekintjük. 

Éppen ezért a legmelegebben üdvözöljük a m. 
kir. Kormáuvt és különösen a jelen lévő Földmlvaléa-
Bgyl Miniszter nrat abból az alkalomból, hogy a leg-
újabban benyújtó'* és a jelenleg tárgyalás alatt álló 
fö'dblrtoVpolitlkai  törvényjavaslattal oly kemény elha-
tározó lép6st tettek ezen probléma megoldása felé. 

Tovább menve cMtltUzlBelnk terén, eljutottunk 
milyen liizteU Intézőbizottság problémáink legfontos-
Babblkéboz, aho», nmelv 22 éves elnyomatásunk alatt 
a leg-öbb aggodalmat éa a legtöbb lelki izgalmat vál-
totta kl belőiUok, eljutottunk a nevelésügyhöz z ennek 
keretében az crdítyl magyar egyházak bltvalláíos 
lúkoKltfn*  problemáĵ boi. 

Ak-dt:>k ujabbEici BZ álUmfelségiség  lulburgó 
apostolai közölt, ntlk igv kiáltottak fel. 

Mii akarrntk sz egyházak tskoláztatás terén, hi-
szen *z oktatásügy állami feladat  ? I 

Milyen dlsazcnánB hang mélyen t'zztell Intéró 
klsotteág ez me, amikor a keresztény utrs tért ország 
kosvéleménye átkozva elrRtja a Trianont megelőző és 
a Trltnont előidéző tévolygéselt.. 

Ki mn mélyen tisztelt Intézőbizottság, ma, nml-
'or orsiígunk sietne rtzm,  sietve tépi la magáról a 
llherA:|n rezeim elatt megirs engedett bilincseket z 
amikor a kere^tény Magyarország ezznéjével küldi 
kereBzteB hf  djáratra gyermekeit, sznbed e többé el-
hangzania i'yen kljelentíBrek ? Bizonyéra nem, an njbél 
kereszténnyé lett Magyarországnak pedig lélekben 
viüsza kelt térnie oda, abonnvn elindult — vissza a 
Krisztusi világszemlélethez. 

Bz a világszemlélet pedig azt parancsolja, hoty 
aa ország legyen hii aboz a szerződ <B8serü megállapo-
dáBhoz, amely a kereszténység felvétele  alkalmával 
egyhéz éa az állam között létrejött. 

De aa általáron nemzeti erkölcs megóvásán klvUI 
»z őril hitvallásos Is^o'ák voltak történelmünk folya-
mán a magyar mliv. IfidéB  éa a tudomány fáklyavlvől, 
az Idegen unalom alatt pedig ezekben talá't otthont 
f.«  állami tskolákbél klUzött magyar nyelv. 

M odezeknxk előrebocsátása mellett méltéstaasék 
megengedni N>gyméltÓBágo Miniszterelnök nr, bogy 
előterjeszthetem azt a tlazleletteljes kérézünket — ós 
nem CBik a Cilkmegyébeo domináló római katholikus 
egyház, hanem a többi történelmi magyír egyház ne-
vében is — hogy méltóztassék pártunknak most kör-
vonalazott program pontját a maga teljes egésaébea 
kormánj programmá tenni. 

Meg kell ezt tenni Nagyméltóságú Miniszterelnök 
ur annál ls lekább, mert hu valamikor szükség volt 
arra, bogy az egyházak a nemaetl ügy Bzo'gálatában 
kardot kössenek, ugy ma, amikor a világol átformáló 
koreszmék vívják gigantikus csatájukat, erre ma való-
ban zzükaég v<n. 

K-dveB Stíkely TiUvérelml A székely kérdés 
a esne' a Ssékelyföldoek  az ország vérkeringésébe való 
azarvea bekapcsolásának Ugye silatén fő-fő  program-
pontja pártunknak és ennél a pontnál engedtessék meg 
nekem, hogy a szavaimat megint csak közvetlenül a 
Miniszterelnök ur felé  Intézzem. 

Nagyméltóságú Miniszterelnök nr I Aiok az ellB-
merő Bzavak, amelyeket Nagyméltiságod caak most 
'egnjabban a sajtó utján a ml székely nemzetünkhöz 
Intézatt, eljutottak hozzánk B ások bennünk leírhatatlan 
ürömét keltetlek, anélkül aa elismerés nélkül lalán-
lalén szarényen el IB hallgattuk volna saját Jelentő 
ségHnk klhangsnlyosását, de meri Nagy méltóságod 
lélekemelő elismerése bátorságot öntötl belénk, ml Is 
büszkén és fennhangon  JelentJIk kl, hogy Igen ls as 
ÖBtzmagyarzág fajtiszta  tartaléka vagyunk és akarnok 
lenni, bogy a bennünk lévő nemaetl értékeket aa öasz 
magyarság s a ml örökre szent Magyarorsságnnk szol-
gálatába áUitbasBuk. 

DI  bogy est tehessük Begltségre van szükségünk, 
erkölcsi és anyagi Begltaégre. As erkö'cal segítséget 
megadták a Nagyméltóságod kitüntető magemlékeaése 
B az ehez hasonló megnyilatkozások, as anyagi segít-
séget pedig meg fogja  adni a ml ssorgalmnnk ée ki-
tartó mtukáasáiunk mellett a pénzügyi kormányáét 
böloaeasége. Ml Haatában vagyuak aszal, hogy a gyer-
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gyól, calkiatntdomokoil éa ciikmenaaági hegyoldalokon 
a Jövőben éppen annyi veríték fo«Ja  öatöanl a aovánv 
baráadékat mint eddig a aaaal la illatában vagyunk, 
hogy a ml sarkvidéki telünk nem feg  enyhébbre vál-
tónál éa ha aaeretett Haaánktól aa erkölcal mugáhoi-
öteléaen klvBI még anyBgl támoga'ást la kérőnk, eat 
caak aaért teaiaBk, hogy amak aegttségévnl »nnál 
nagyobb erővel tudjunk n nemiet rzolgálatira lenni 

Csíkszereda megyei város közgyűléséből 
Calkiaareda megvel vároa képvIae'őteatBlete 1942 

Ju'dua 2-án kSagyDIéat tartott Síéai Q. Qaró po'gér-
meiter alaökletével. Tárgyioroiat a követkeiő: 

Cslkaiereda vároa 1942—48 tanívben felállít]»  a 
tanonctikolát. Ebből a célból elhatároltatok! két főhiva-
tású tanllél állás laerveaéae. 

Ai 1942. évi köatiiataaágl Illetéket aa elmúlt évi 
aaerlnt állapították meg, 

Aa általános kereseti adót 6 százalékban állapí-
tották meg. 

Jóváhagyatott a városi méntelep létesítése ügyé-
ben a földmlvelésBgyl  miniuierliiramal kötött szerződé". 
Már több tiben b>v>it*molUink arról, hogv a föidmlvaléa-
Bgyl kormény Olbprerrds városnak 400 ezer Pengős 
államsegélyt nyújtott egy méntelep letealtésére, enisl 
a klkötéaael, a város köteles gondonkodai <t mAnte!rp 
elbelyeiéséhea síBkaégee terUl<>tró< és axonklvBI a még 
siflkséges  400 ezT Pengő befektetéBről.  Ennek fejében 
a méntelep baamálatáért évi 35 eier Pengő bérössze-
get fizetnek. 

A képviselőtestület jóváhagyta ait se egységet, 
Bmelyet ennek a klvlteleiésére kötöttek. Elhatárolta, 
hogy a nörödl siesagyér éa környékén a mfn<elfpbea 
HiBkaégea 12 bold terflirM  klgajá'ltáe ntján megszerzi. 
A kiutalandó 400 ee-r Pangő á'lüms?gp]lv»i (-a épít 
keaének«t megkeadl eru'án gondoskodni fog,  b >;y 
uj£bb 400 eier Pangó kölcsönnel » további épületeket 
frb  pltae. A váron eznn batéroratenái fizvlem^e  vt.Hft 
aat, bogy a méntalt p áltnl fizetendő  évi 36 «zer P-ngó 
bércsFarg fcdeal  e kö'c'ön veendő 400 »ser Peogő 
kamatát ' l Avl törlesztés11!. 

A vármegyei közjó;éti szövetkezet megfelelő  terB-
l. tet kér * várostól gyapjut '̂d^gotó fisén)  lAtrBÍt-sA-
nek céljára. A váron cr<jmm"l támogatja a gonilo'̂ to-
éa a kért területet o zsögödi kövesdoznb e'attl Oit 
mellett készséggel edla. 

Cslkeî reda vároa területen huwár laktanya 'pi-
téiét tervezi a honvédelmi kormánv. A városnak mind 
nseze megfelelő  terBlntet kell adjon, ríbben aa Bgţbrn 
már a hivatalos köaegek réfzérói  megtörtént a terep-
Kzemlo éi legalkalmasabb terB'etnek a Buts-fcnyő 
közelében, a Csáka-tinya Bzomi'ẑ d̂ égában levő ttrB-
letet találták. A véros gondoskodik, bo;y a tem>-tő 
Irányában a járdát meghosazabbitiia og^sien aa ípB'ő 
huszár laktanyáig és elbatározza, hojiv n laktanya cél-
jaira saBkaégea terflletet  kisajátítással ugyancsak meg-
szerzi. 

A vároa 250 eaer P^ncős kö'ciönnel két háaat 
épll. Ea pedig egy háaat, amelyikben néry laláa lest 
három liobával éa egy héaat négy darab két azobáB 
lakáaaal. A vároa ennek a két háznac a felépítésére 
pályáaatot Ir kl. 

Zsögödfdrdőt  a város megszsral. Erre a célra a 
megfelelő  támogatást kapott éa megvásárolta a (Brdő 
háromnyolcad réaaét. Ebben a pillanatban tehát tulaj-
donosa Caik'iereda város Zjögödfttrdőnek.  I<y elhatá-
roztatott, hogy Ziögüdffirdőt  már ebben ai évben meg 
nyitja ÍB a köeönaég rtndelktzéaére bocaáij». A fitrdő 
megnyitását lullus hé 12-re tervezi. A fürdő  egyetlen 
eaáilodáját berendeal éa Baemba belyeal. A fBrdődljat 
pedig 60 fillérben  állapltja meg 

A Levente Egyeattlet réaaére a várnának alkal-
msa helyiségről kell gondoakodcla. Erre a célra a meg-
felelő  péna rendelkezésre áll. Arról van aaó, bogy a 
vároa akár uj építkezéssel, akár kébe épBIel megvásár-
lásával álltja be a Levente otthont. A helybeli köabir 
tokoaaág a aiékbáiát eladásra felajánlotta.  A vároB 
most egy bizottságot küdött kl abból a célból, hogy 
megvliBgálja milyen átalakltáFOkkai lehet a célnak 
Hsolgálataba állítani eat ai épBIetet éa Bantán dönt a 
megvásárlása Bgyében. 

A vároa foglalkoiott  a Határőr jeneknr elh»lye 
léiével. KötelesaágBierBen ealvBgyének tel-loil. Tárgya-
lásokat kezdett Korodl Jónefnek  a ryakorlótérea fekvő 
és befejeiatlen  bálára. Aat eaptleg befejeal  éa 10 évea 
bérlettel klvesal a aenekar elhelyeiéiére. 

Jahvásár Péter-Pálkor. 
Kedvelő Idő elleaére nagyon gyenge volt a ha-

gyományos saeredal jubváíár Nem csodálnám, ha a 
háromsaékl ménároiok elmaradnának a jubvásártél, 
mert a felhajtott  néhány 100 juhból a köiepes minő 
aéget la alig érte el fele.  Ehhei mérten alakultak aa 
árak Is. á Jobb kosok 46 pengőért keltek el. Aa anya-
juhok 40, gyengébb 80 pengő, bárány 16 pengő 2 hó 
aapoB korban. 

Általában a calkl havasi gazdálkodóinak a leg 
gyengébb poat|a a Juhállomány minősége. A jubte-
nyéaatéa pedig legelsőaorbaa legelő kérdés. Hogyan 
lehetaégei, hogy a kopár, Balkes legelőjfl  alföldi  gaa-
daaágek erőteljeaebb Juhállománnyal tudnak elóállal, 
pedig a legelő|Bk már nvár köiepén kiég? Bagaaike-
dunk a régi hossiu fejlődéaB  és kicsi lestU jubfajtánk 
boa, amikor aa Alföldön  már régen beveaették aat a 
nagy testi éa gyora fejlődéeB  .Zomborl' jnbfajtát, 
amely nemesek kltflaő  értékealtóképesaégével válik kl, 
baaem gyapjának nagy hoaama mailelt a legkitűnőbb 
katonapoBitét liolgáltatja. A vér felfrlaliés  la megkö 
veteti Idegen kosok beállltáaéL BaenklvU kedveaő erre 
u Időpont Is, mert a flIdmlvelésOgyl  mintatér 

Zomborl" fejős  Juhoknak aa elteijesatését a mlllárdos 
meaőgaidaiágot fejlesztő  tervvel kapcsolatban célkl 
tBaéael kőié felvette. 

A növekedési erély oly aagy eiekb»n a Jubokban, 
hogy ez egy évei kosok átlag súlya 60 kg., ugyan-
annyi ai anyák lulya. A ml havaal legelőnkön még 
nagyobb testet építenének, bár legtöbb bavasl legelőnk 
javltáara Biorul. A legeliő feltétel  aionban: a kedvező 
cs>p<>dék mennylaég nálunk adva van. Itt nem kell 
horribilis költséggel öntöiő mBveket létesíteni, hogv 
ne égjen kl a fB  nyár köiepén, sőt gaidag fBterméBÜ 
havasi legelőink vannak. A izörfBveB  éa mohoi lege-
lőiket pedig léncboronálva és meeaeave vadiéhere 
termővé lehet átalakítani. 

Eddig a juhtenyésztéssel kapcsolatban nem tud-
tuk kiBknáanl a termépaetnek e legnagyobb segítségét, 
R bőséges és kedveié eloiitáau csapadékot, prdlg 
Ausitrália parlamentjének aa elnöke gyapjú aaákon 
01, annak a Jelekr.-nt, hogy a b<tsonlóan csapadékban 
gaidag Auaitrálla hata'maB városait és orBaágának 
roppant gazdagBágát eien jámbor állatok gyapjának 
kc-.ii'nheti. Moloir  Léaz/ó. 

Köoyvek között. 
Dr. Révy Kornál: M&QYAB BBEVIÁBIDH. 

(Kókat kiadás.) 
A Legnagyobb Magyar áltil kOztudatba dobott 

mtgyAr öatsmeret az a ftoadoiat,  emlt ma nemie-
tttnk sortdöntő napjaiban a Bz'chenyl-emlékev gyak-
ran nyonnéUtil elröppecő, üres aaóvlrággá csépelt 
nagy jelaiavalból leginkább kell élő valóaággá tennBnk. 

A msgysr önl'merstnek jelenből mulihu vezető 
u'ján nélkülözhetetlen kalnnielak » íregyer :t 'lltéjet 
leghívebben ktfi-je«ő  Irodalmi alkotások, amolycitben 
mgylalnk adtak f-leletet  a magyar élet t'py.-rt ŝ 
n»maetl ktrdí'rlro. Eaekb̂ z n kútfőkhöz  v-f  t K <y 
Kornál »tévi köiiyvn'pon meg|«lrnt, köze' 600 o'dK -fi 
vara, népdal és prózt-r̂ ẑlet gyBjtenénye: a .Magysr 
Brevlár um" 

A szerző ai előezbbnn Ismerteti a r-ú alapgon-
doltát és colját: „EÍ a gybjtemény meghitt besael-
getéare bivja meg az olvasót költőinkhez. N?m trodaioic-
történe'l B'.reguaemiére eoratoznak Itt e mi-gyer iro-
da om értetrl, h-ir-ni klipnek mn'ó és változékony 
torai; látásitól én egy-egy közös fondolht  oniádl 
tliíbely j kerá c-oportofu'ntik.  Aa Irodtionatörlénet tör-
téneti, oioístl osnacfBgge'elben  szemléli ai ludílom 
értákeit, ea éppin rzárt akarva nem akarva a fo  yloo 
v-ltoaó éB mnló koro'thoa köti e balhatatlan al. otáao-
knt; p̂ dlg eaért hilhatatlanok erek A miivel, mert 
nem haltak meg torukkal egvlitt, hanem mindnyájunk 
piámára mindig \ar, eleven mocdaolvalójuk. Aaállan-
dónn váltóié világ é=) forma  ctak hordozója, siereplője 
3 gondoláink színjátékának, de m»ga a gondolat be'BŐ 
saelleml értéke változctlan és mlrdovájunk lelk^b^o 
l̂ö, vagy Biunnyadó gondolatot mozdít m»g. Kt>ben a 

gyUjti menvbMn n közön gjndolat, mint azBlőinya Bzóljtja 
egybe a legkBlönbözőbb Idókbó ai egy szellemi 
c laládba tartoaó mBveket, fBggetlenBl  úttól, hogy melyik 
evaiáiadból, melyik vidékről szirmainak, milyen öltö-
zetben, dalban, versben vagy próaában jelennek-e meg. 

Tiaesegy estén át, tlaenegy gondolat c*atádl tBi 
helyénél BIBnk össae költőinkkel, hogy aaólbassunk 
egymással Arcukat n«m látjuk, caak a gondoht lobbant 
rAjuk féiy;  éB Baavukqt halljuk, olvkor-olykor dilrn 
fai  adunk ós énekeljük népünk dalába fogant  kutté-
aietét. 

Aa első estén a természetről beszélgetBbk, tájak' 
ról, virágokról, tavaszról, őszről stb. A máaodtk eatán 
HpgéBzBl a természet aa emberrel Különféle  emberek 
ról folyik  a sió, megvitatjuk aa emberi aera kérdéseit. 
A htrmadlk estén tárBst kereaBnk ra embernek, hozzá-
illő*. Vlg, bu>, kétségbeesett aatrelem dalai fojtogatják 
torkuakat, mlc; végre lehnrgonyzunk a caslAdi körben. 
A negyedik estén elpanasaoljuk küzdelmeinket, verej-
tékes harcunkat mellyel kenyerBnket eaarflk.  Aa ötö-
dik estén ledobjuk b valóságok rabláncait éB a bor 
nyitja meg a gondolat laillplelt, A hatodik estén po-
r.áry mnlatBágalnk és gordjalnk után megvált mlrket 
a szeretet kercsitényi fénye.  K óbb a családi, majd 
mind tágabb körB Bi-ratet mileftltl  fel  lelkfinket.  — 

A hetedik eltén aitán felfakad  legégetőbh 
problémánk: haaáok, nemaetBnk Boraa. Rigl d'ĉ ÓBé-
gUnk-t emlegetjflk  c?BggedBnk, bízunk, nrőt merltütik, 
utmutatáai kapnak, A nyo'csdlk eQtén A szelídek beszél 
getnek, (blsi ők lesznek birtokosai B feldnek),  bölcae-
Bégre, azent nyngn'omrn tanítanak. A kilencedik cetén 
B halál előt'l kéiaégbeeaéa megrázó hantj«.lt balljnk, 
akárcsak Krlsitusét a keresztfán:  .Én Intenem, én li-
tenem ml'rt hagytál el engem?" A ttiedlk estét s 
|obb, Igazabb világ éhttáia foglalja  le és Cdokoaal 
bizonyságával megerősödve blsiBak egy jobb világban 
éi a lélek halhatatlanságában. Ai utolsó estén elvonul-
nak előitBnk legnagyobbjBlnk, akik legyőiték a halált. 
Eleinte balalmaa sierveiők Jönnek, akik lerakták létflak 
alapjait éa mikor annyi seerencaétlenség után majdnem 
négynél évre elveaalettttk Baját vérttakböl való ural-
kodéiakat, eiysaerre, aalntu varáaaBtésre csodálatos 
egyénlaégtt Bielleml utmutaték egén Bora veiet min-
ket a nagy őaök nyomán nemietl létBuk további utjain. 

Ha a terméaietlől a halhatatlanokig Ívelő gondo-
latok fényénél  BB olvsiónak ilkerBl SaBaabarátkoanla 
költőinkkel és megtanulja egyOtt dalolni aépBukkel 
dalalt, elértem célomat. 

A Magyar Brevirárlum 11 estéjét átélve ugy érea 
•Bk, hogy a laeraó kllBiütt cilját maradéktalanul elérte: 
Kulturált fő,  mélysn éraő lélek, a iáé nemeB értelmé, 
ben modem ember bistoa kéaael éa nagy saerelettel 
veietl a detói napok által hajsioll kortársát a nem 
aetl lélek regeneráló laforrásáhos,  a magyar Irodalomhoz. 

0. F. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Támogassuk aa erdélyi lő véllek munkáját. 

A lövésiegyeaBletek célját minden magyar ismeri. 
Bi a cél a magyar katona esiméay siolgálata. Test-
ben éB lélekben katonásltanl minden magyar férfit  és 
nőt s nemzetvédelem érdekében. A LBvéuegyesUe-
tekbn tömörfllt  magyar társadalomra nagy nemzet-
védelmi kötelességek hárulnak. KOllő él belső ve-
szélyekkel szemben való felkésaBlés.  UJ hoafoglsléa 
ebben a halában. Tellea nemietl értékeink klbontáal 
lehetőségeinek blatoBltáia. Minden magyarnak bele-
kapcRolása a legBientebb hivaiáaba: a nemietvédelem-
nek mBgaaatoi harcába. 

Cslkvármegyébea is megalakultak eaek a Lövéei-
egyletek. Munkájuknak fokozása  érdekében rövidesen 
országos gyűjtés isdul meg. Aa egésa magyar nemiet-
hei Biélnak a felhívások.  Nem lehet vltáa aa, hogy 
eat mê  IB fogja  érteni minden a háláját Bierető és 
nemzete emelkedését akaró magyar ember. 

Ezért kérjük arra Caikvármegye minden lakéját, 
bogy em'kor megjelennek a LóvésiegyeeUlet gyBJtő-
Ivelvel, adja azokra jószlvvel a filléreit.  A legszentebb 
hfiZbfliB  cálra adakozik. A filléreivel  bonájárul egy 
elvan nemzetvédelmi szervezetnek munkájáhoi, amely 
leglgHZjbb magyar, nz'vvel dolgoilk minden magyar 
boldoguláaáért. 

A IBvéfZ  szellem terjeBitését szolgálja az Erdélyi 
Lüvéaa Niptár la, amely most jelent meg éa kapható 
aa ÖBBIBB könyvkereskedéseinkben. KérjBk magyar 
közöneégUnkdt, hogy ezeket a naptárakat olvassa éa 
terjessze. Ara 80 fillér. 

— Honvéd nap vasá rnap dé lu tán a 
gyakor ló téren . Csikszereda város közönsége 
1942 julius hó 5 én Honvéd-napot tart. Ezen a 
napon lelkének egész szeretetével fordul  a 
honvédségünk felé.  Érsi az egész magyar tár-
sadalom, hogy lútllnknek, megmaradásunknak 
«igíBZ jövenknelí alapja a honvéd. Illó, hogy 
kifejezésre  is juttassuk est a megbecsülésün-
kül mindazokkal szemben, akik tagjai a hon-
védség kötelékének. Honvédnek lenni büszke-
ség. És itt kötelessége van az egéss magyar 
társadalomnak. Ugy koll beállítani a nevelÖBi 
rendszerünket az iskolától a családon keresztül 
mindin vonalon, hogy az vérünkbe vigye át 
a honvéd iránti tisztelet és megbecaülÓBt. A 
mai honvéd napot is szenteljük ennek a óéinak 
és állítsuk teljesen a katonai eszmény szolgá-
latába. Mi már láttuk, hogy a fegyver  minden. 
Meggyőződtünk egy keserves életen keresztül, 
hogy inkább becsülettel meghalni mint a pus-
kát kiereszteni a kézből. A megbecsülést jelentő 
fegyvert  biztos kézzel fogja  a magyar honvéd. 
Mi társadalom segítsük, adjuk hozzá egéBZ 
erkölosi támogatásunkat, hogy nemzeti létünk 
ismét naggyá fejlődhessen  a szeretetünkkel 
megacé'oiott honvád fegyverón.  A helybeli 
honvéd kötelékek vasárnap délután a város 
és vidéke közönségét szívesen meghívják a 
Gyakorlótéren rendezendő ünnepségükre. Az 
ünnepség kezdete délután 2 óra. Közreműködik 
a Határőr törzszenekar is. 

— Haaaiiág. Z»Unáa Magda éa Dr. Zaránd 
I-itván m. klr. aiáaidoa, folyó  évi jnllua hó 30-én tar-
tották eskBvőjflket,  Csíkszeredában. 

— Doktorra-avataa. Bőjthy Sándort junius 
27-én Budapesten a jogtudományok doktorává avatták. 

Betegek 
grakra* izékreMMea la ankuk 
Dmd ktakalWnl a0 aaitetéaiM. 
uOkiéfM  a 

— Miniszteri biatoa a HONSZ ölén. A m. 
Ur. BilBgvmlnlszter a Hinvéd slml Miniszterrel egyet-
ertőleg a Hadirokkantak Orsiágos Nemietl Biövetaé-
gének aa autonómiáját felfflggeaiielte  éa mlnluterl 
biztosul B Saövetség eddigi elnökét Dr. Ertl Jánoa ny. 
veaérórnngy-orvoat nevez.a kl. Ugyanezen lntéikedés 
alapján a miniszteri blatos a HONSZ öaasea alakula-
tainál gyBIésillalmat rendelt el a háború tartamára. 

— Vltéai eikűtétel. Ai Orsiágos Vltéil Ssék 
elrendelte u|abb negyven vltéanek aa eakfltételéL 
Cslkvármegye Vitézi Széke 1942 julius 6 éa délelőtt 
10 órakor B Vármegyehál dísztermében, Banepélyes 
keretek között tartja meg ai uj vltéiek eakBtételét és 
arra városunk és vidéke köiönaégét la meghívja. Há-
borúban állunk. A vltéil fogalom  egyre ldóaaerflbben 
köielebb kerül a lelkBnkhSa. Honvédelmi kötelesség, 
hogy ápoljuk a katona eaellemet és a magyar társa-
dalma! eanek megfelelően  B vitézi Mellem levegőjében 
nevel|Bk. A Vltéai Siék nagy tulyt helyea arra, hogy 
aa eskütétel alkalmai EZ Bnnepségek köafll  kiemel-
kedve ennek a cálnak asolgálatábac álljanak. Éppea 
eiért a nagy koiöniéget la haiafias  aieretettei kéri, 
hogy minél nagyobb mámban megjeleajeaek aa uj 
vltéiek eskDtételeln. 

— Köaaönatnylivánltái. MladiBokaak, akik 
drága halottunk elvesitéie miatti mély fájdalmunkba* 
bármely formábaa  réaivátBket fejelték  kl, eauten mend 
háláa köaaöaetet a gyáaiolé Narld^ay oialád. 
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— A odkl fOrdökön  még tppu elegendő 
hely áll a nyaralók rendelkezézére. Érdekes 
Jslsăaig, hagy több fővárosi  u|iig tale van aaaal a 
kellemesnek látzzó hírrel, hogy a czlkl ftlrdAk  zsúfolá-
sig telve vannak. Azért ea a hit caak látaaAlagosan 
kellemes, mert ea nem Igaa. SajnoB, egyelőre aa 
helyset, hogy hely még bőaégeaen van aa össses csíki 
fürdőkön.  Ha mojt aa ember caak egy kiaaé la jiratoa 
aa Balett élet tülekedéaében, akkor még aa aiacien 
Usárva, hogy ea a kellemoaaek látásé hlradáat esetleg 
laaaalreahatiák, mond|nk aa oraaág mia tájainak nya-
raló helyei, abból aa okból, hogy aa Erdély felé  hnió 
nyaraié vendégeket máa Irányokba térltaék. Egyáltalán 
aem lehetetlen feltevés  ea. Asért sstksége mntatkoalk 
annak, hogy mladen rendelkesésüakre álló esakőssel 
lgyekesaüak hírverést rendesni onanek ellensnlyoaására. 

— Körlevél a t. vidéki tavbesaétű elöflae 
tökhöa. Ertszltjük a t. elóflsetóket,  hogy a m. kir. 
poataveaérlgaagatóság hivatalos kiadásában megjelenő 
vidéki távbeaséló betűrendes névsorral egybefttsött 
„Ulmataté'-Ja as ast kiadó m. kir. postassemélyset 
Jóléti alapítványának kiküldöttel a megrendelések gyűj 
tését megkezdik. Essél kapcsolatban felhívjuk  a t. elő-
fizetők  figyelmét  arra, hogy a Jóléti alapítvány aa ő 
kiküldötteit arcképes lgasolvánnyal látta el. Kérjük 
tehát, hogy asoktél, akik a m. kir. posta vagy a m. 
Ur. postassemélyset Jóléti alapltváoya kiküldötteinek 
adják kl magokat, aa lgaaotvány felmutatását  .minden 
esetben követeljék meg és aa Igazolványt, különös 
tekintettel annak kiállítójára, gondosan tekintsék meg. 
Köselebbl adatokkal a helybeli postahivatal siolgál. 

— Halálozások. Kelemen BáUntné ssül. Hajdú 
Agasa, 74 éves korában, folyó  évi jnllns l én meghalt 
Cslkcslcsóban. 

— Káaaonjakabfalvl  László Istvánná ssül. Bellcsay 
Margit 1942 évi jnnlua hó 30 an, 64 éves korában 
elhunyt Budapesten. 

— ZzögödfürdA  megnyitása. C-ilkszereda m. 
város a tuiajdonát képesó Zsögödnirdőt 1942 jullua 
12 éa megnyitja. 

— Aa 60, 20 és 10 filléres  nikkelérmek 
bevoaisa tárgyában kledott rendelet akként módoanl 
hogy a Magyar Nemsetl Bank BI em'hett érméket 
1942 augnsztuz 31. napjAn vonja kl a forgalomból. 
Bnaéltogva as 60, a 20 éB a 10 fllléraa  nikkelérméket 
átcserélés végett a Magyar Nemaetl Bank budapesti 
főlntésetéhes,  vidéki flókintésetelhes  Illetőleg kirendelt 
ségelhei 1942 évi augusz'us 31 lg kell beszolgáltatni, 

— Béroséplök flgyelmebe.  Megéz'yestek a bi 
sonyltványok aiok réssére, akli BB Ipartostületnél u 
tanfolyamot  junius 13-án végesték. 

— Margit-napi országos vásár Csíkszereda 
baa. 1942 évi Jnllns hé 11—12 én állatvásár és 13 áa 
klrakévásár. 

— A budapesti Nemzetközi Vázárra uta-
aók figyelmébe.  Mindazok, akik a budapesti Nem-
zetközi vásárra és a Szent 1 'tván naplára kedvezmé-
nyesen akarnak ntazsl, Cilkísereda és V:d4ko Ipar-
testületénél Jelentkezzenek ntazásl igazolványért leg-
később jnllns 14-ig. Egy igazolvány ára P<ngó 3.60 
összesen 76 drb Igazolvány áll rendelkezeare. 

— A Pesti Töasdo uj számában Morvny Eudre 
alpolgármester nyilatkozik. A vállalatok nj Bzoclá'ls 
Intézkedéseiről, a vezető biztosltAintézetek mérlegeiről 
a tőzsdéről, a vidéki hitelélet, a textilipar, a gépipar, 
stb. legújabb eseményeiről érdeked clkekk számolnak be. 

— Elfogtak  a gelenosel gyilkosokat. A ma-
gyar csendőrség eg'sien röv|d Idő alatt e:fogta  a ge-
lenczel gyilkosokat, aki» a legemoertelenobb és szé-
kely emberhez nem Illő vadálUtlBBsáSgal m'zgyilkolták 
a 11 éves Péterfi  Józsefet.  A gyermek 300 PdDgőt 
vitt édesapjának a fűrészhez.  Esi kileste HI ttzem két 
mnnkáSB Veres Árpád éB Fehér Imre, akik a gyerme-
ket aa erdőbe becsalták éz borzalmas állatlaesággal 
meggyilkolták. A csecdórség a gyilkosokat rövid nyo-
mozáz alán elfogta,  mert a magyar csendőr előtt a 
bűnt nem Bokáig lehet takargatni. Nagyon roaszul tetzl 
aa, akt Ilyenre vetemedik. Btztoi lehet afelől,  hogy a 
kitűnően képzett magyar csendőr pillanatok Blatt elerl 
éa a börtöntől meg nem szabadul. A gelenczel gyil-
kosokra akasstófa  vár. 

- Tlsatvlaolői felvételek  a postánál. A 
kolozsvári m. kir. postaigazgatóság 36 férfi  tkvtvlite 6' 
állást fog  a közeljövőben «• tr-d-ritlhíz kötött for-
galmi szakban betölteni. P.ilyách t̂nsk erdélyi szüla-
tésü érettségizett Ifjak,  A folyamodványokat  a ko'ois-
várl postaigazgatósághoz kell ben} nj tani <-s abboz a 
következő okmányokat kell CBB'O'ZI: 1 esHIeténl sí ya-
könyvl kivonat, 2. érettségi bizonyítvány, 3. hatásági 
erkölcsi bizonyítvány (-.bban az esetben, ha ez Ukolai 
blaonyltváay 6 hónapnál nem régibb keletű vagy a 
folyamodó  Jelenleg la folytatja  tanulmányit, as erkölcsi 
blsonyltvány nem azűkaéges), 4. tlaatlorvoal blionylt-
váay, amely igazolja, hogy folyamodó  a poztsi szol-
gálatra egéüzéglleg alkalmaz, 6. állampolgársági vagy 
küaégl Illetőségi blaonyltvány. További felvllágoaliá-
zokat az érdeklődőknek a postaigazgatóság ad. (Ko-
leaavár. Bchütz János-u. 17. I. em. 11.) 

— Arsaabályoaáaok. A m. blr. KfasllálásOgyl 
Mlalaater a következő cikkek árait állapította meg, 
Illetve aaebályoata: kovászos uborka, savanyított ká-
peaata. fáradt  Aa felújított  olajak, műszaki, vas- éz 
snaiaaám kereskedelmi cikkek, Oáa lisztből készült 
perec, fflaveasaő,  vtz-s-zaemlye, császár-zsemlye és 
kifli.  További és bővebb felvilágosítást  ad a M kir. 
Ktaellátáei Felügyelőség (Czlkzzereda, Sseatlélek-ntca 
8. szám). 

— Találtatott 1 drb eaerayő. Itaaoll tulajdo-
a rendőrkapitányságon átveheti. 

— A vármegyei lótenyésztési egye-
sület megalakitAs&.AfoidmivetesagyiMiniaz-
ter ur rendelkezése folytán  Caikvármegyéb n 
is megalakul a vármegyei lótenyésztési egye-
sület, mint az B. M. Q. i£. lótenyésztési szak-
osztálya. Az alakulás oélja a vármegyei lóte-
nyésstés ügyének felkarolása,  ezzel kapcsolat-
ban a lótenyésztő gazdák támogatása B általá-
ban mindazon előnyök megszerzésének biztosi 
tása, ameiyek a magyar állam, vagy más 
erkölosi testOletek támogatásából a lótenyésztő 
gazdák réssére elérhetők leBsnek. A szakosztály 
megalakítása folyó  hó 13-án délolött 10 órakor, 
a vármegyeházán történik, amelyre a vármegye 
iótenyéBBtö gazdái és aa ügy iránt érdeklődők 
eauton is meghivatnak. 

— A legújabb betegaégrölj a Serraaltis-ről 
számol be a Bzlabázl Magazia legújabb száma Sjent-
györgyl Elvire látogatása Palló Imrénél, pándl tanyáján. 
Mihályfl  Béla, a kolozsvári Nams?tl Bzinbaz u) igaz-
gatója beszél. Rkffiy  Erzsi japán dalokat énekeit j-ipán 
közönség előtt. Vasi a bullámban. GyönyörU kepei a 
nyaraié Hinthy ró). A ztrandoiók szamara uj érdekes 
játék van. Gazdag divatrovat, v.ccl&p éz Kiz Magazin 
egéssltik kl as uj számot. 

— 1600 Pengős aene éa Irodalmi pályázat. 
A Máramaroavarmegyel Kaszinó KuiluroBztálys éa a 
Kornélia Emlékbizottság országos zene, irodalmi, szö-
veg- ea színpadi pá yáaatot blrdet. A pályázat batár-
ideje julius bó 16. Az érdeklődök fordujanak  bővebb 
felvilágosításért  dr. Aczél LászlA f  ól «puni titkárhoz, 
MáramBroaaalget, Vármegyeháza címre. 

— Béroaéplflk.  A csíkszeredai ipartestület még 
ebbda a hónapban Bzándekozlk egy harmadik ciopló-
éa vatómaKltsshtó gép geiei ói tanfolyamot  Bzerveinl. 
Aaoa egyenek tehát, uklk ezen tanfolyamra  már j- lsnt-
keztok es azok ls, akik t>ddlg nem jelentkeztek ugyan, 
de B tanfolyamot  hallgatni AbajtJáV, a 32 Pengő tan-
díjat mleiAbb flieasék  be, mert csak ugy fog  BUerüini 
a III-ik tanfolyamot  is megkezni, ba legalább 20—26 
elófizjtó  mar van. AZ IpsrieHtüiet einétsegu. 

A Csikzaentlmrei Villatulajdonosok Szö-
vetkezetbe tömörülnek. Mint értesülünk B csik-
szemimrel BddósfttrdA  vili a- és telektulajdonosai köz-
hasznú saövetkezetet alakítanak a kolozsvári „Siöv t-
ség" kebelében. Az aiaku ó közgyűlés juilus bó 12 on 
IHBZ a Cdikzaeri'dKi „O.lhon" étturemtuo d e. 10 ór»i 
kezdettel. Tekintve, fco^y  az eiózészitó ea Bzervdzrtei 
muakálatok bef-j  födtek  aa alaku'ó közgyűlést ekvet-
len megtartják. 

— Magántanulók flgyolmebe.  Azo a rosgán 
tanulók, kit a gimnázium feisA  ojztályalnak eiótdí-
sslr* bejárai óbaj.anak, íz iránti kérvényükét a glm 
názium Igazgatóságához ju lm bó 7-ig adják be. 

— A Csíkszeredai Vadázstárzazág folyó  évi 
julius hó lH-án d. u. 3 órakor, haiárosuiivpi-jlenBeg 
as'itén pedig juHuj hó 26 én d. u. 3 órak or — 
nélkül a megjelent tagok számára — tartja évi rcnd.s 
köz<\Uléset t.z .Oitboü* étteremben, az aláübl targy-
Horoiattal: 1. E.nöki megoyi'ó. 2. Titkári jelentés. 3 
Pánstárnok j^ljntésí, 4 Uî mvlisgáló blaott-iág jaleo-
téae. 5. Aa uj alapszabályok Ismertetése. 6 A tagvágl 
és belepés! dljik megállepltása. 7. Tisalvl<elAi kar 
választása. U Esstleges Indítványok, melyeket a köz-
gyűlés eldtl 8 nappal Iráaban BZ elnöknél kell beje-
lenjei 

N Y I L T T c j R . * ) 
Nyilatkozat. 

Alulírott MihálykA Domokoiné ezúton kérek bo 
caánxtot Kidülv Józsefaé  cdlk»*ered*lzenésznétAl ssert, 
mert 1942 julius 1-én a netl piac alkalmával tévedés-
ből alaptalanul megvádoltam. 

C.ilkszereds, 1942 jnllus hé 2-án. 
Mihilyki  Domokosáé. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal föleid»-
•«get * Hurk. *» KitdA 

Törlesztéses  kölcsön 
iogătlaiiokrm  1 —II.  helyre és építkezésekre 
ivi 0'/,  ra Kereskedőknek,  iparotoknak  is 
hosszabb lejiratra.Tisztviselikölosöaók  csakis 
jobb illisuaknek  magántókésektól.  F  Szabó, 

ny. Bók főnök,  Szeged, Oroszlán-u.  6. 4—4 

Tanalót  keresek  női  varrodámba. Apaű-ut  49. sz. 
Zakariás  Juditb,  Csíkszereda.  3—3 

BI a d ó: Tizedea mérlegek, kéai szekér, sörös, 
borviaes üvegek, demissonok. — Veress, 
Apzfl-utea  6. 

Csiksaépvizen eladó egy belső. — Érdeklődni 
lehet Rózsa Sándor asztalosnál. 

CzlVzsereda megyei vároa polgármestere. 
128- 96 1942 ivt. e«. 

Kivonatos versenytárgyalási hirdBtmény. 
Cálkíz t 'dábaj a vAroíl izáo a képvlse'őtd tü'ett 

tere-nbin 1942 évi ju'iua hó 17 én d  e. 11 órakor 
avitváaoj ár̂ eréat tar'.ok a Horthy Mlkiós u: kivezeti 
tDUűkAKUloak válld".tóu ádázára. 

VégrebaitéBra kerül 4014 ma . ociakő As 1400 m* 
terméskő lurkoiat elkészítése a botzá tartósé föld  és 
egyéb muUál»t'.iiI együtt. A munkáUto^hiz zzü'raégas 
összes anyagot a város adja, a helyszínre szállítva. 

Végrehajtási Idő 46 nap. 
Aa elvégzett munka •/, része kétbetenklnt leaa 

flsetve. 
A vállalati feltételek,  költségvetés, tervek és a 

asükséges felvilágosítások  megkapbatók a város mér-
nöki hivatalánál a hivatalos Arák alatt. 

CslkBsereda, 1942 Jullna hó 1-An. 
Baása O. Oerö s. k., 

polgármester. 
GyergyAremete kösaig eIŐ:járAaága. 

Cslkmegye. 
Stém: 1429-1942. 

Árverési hirdetmény. 
Gyergyóremele közsig elöljárósága, a közaág 

seé?a lertl etore a vadásaati jogot kettő részletben 
1943 évi augusztus bi 18 in délelőtt  9 órakor,  a 
koEéaghátánál ayl'.vánoa árverésen, egymásután követ-
kező 10 é;re bÁrnoadJa vagyis 1962 évi augusztus 
hó 18-tg. 

I réss aa erdőé terület, amely kitesz 6737 kat. 
holdat éa á'laodé lellegB vadjai szarvaa, Az, vaddiaaaA, 
stb. Ktkláltá-i ár 1800 P mgö. 

II rész o rnerAs Urillet, amely kitesz 13671 
katasztrális boldit, áilnndó jellegű vadjai a nyu'. 

KlUáltási érj 200 P̂ ngA. 
Bioaipioz H kikiáltási árnak 10 százaléka, amely 

összeg kéŝ pécsben ez árverés megkezdése előtt a 
községi pénztárnál leteendA. 

Irá'iLell z'<rt aj'-n'-itok a szóbeli árverés megkez-
dése e'A>t a községi olAljárósághoi cdandík be. 

A I sé részben egy vadászlak van építve 6 lak-
rcTiBZCl. 

Az árverést f-.Otételek  a közíégházáoál a hivata-
lom órák alatt nngtekinlhetAk. 

Eii-n árverés slkerir 1 >nnége esetén a barmidtk 
árvirt-rt 1942 sz"ptember 2-án délalA'.t 9 órakor fog 
megtartani. 

Gyrgyóremsle, 1942. juliuí 1. 
Községi elöljáróság. 

A csíkszeredai kir. törvonyszók. 
P 1445—1942—4 sz. 

Hirdetmény. 
Kir. KiiiUjtár kisajátítónak G^gó Dénesné 

')•) Társai kissjátitást szenvedetlek elleni ki-
sajáii HBbol eredő l-ártai»nitási Ügyében a kir. 
örvényszék az 1881. XLI. tc. 40. §. értelmé-

b.iü tárgyalási h.-tiárnapul 1942 évi augusztus 
bó 13 napjána ; d 9 óráját tllzi ki a hely-
Ríintrr, Csiktaploc^u (Oa<dasAgi iskola mellett). 
A rAvol'evó ÓH ismereMen tariózkndásuak re-
szóre llgy^ond iokul di Kikoasy István osik-
az redai ügyvédet r»ndeli ki. A tárgyalásra az 
rdekultoket azz»l :dézi meg, hogy elmaradá-

suk a k'Artnlt>n<ue fi'le't  hozandó érdemleges 
határozatot n -m gátolja s az egyéni kttlöu 
ór'nsittfsnolf  elmaradása vagy a tárgyalásról 
v»!ó elmaradás mihtt igazolásnak helye ninosen. 

Ceitq?ereda. 1942 junius 2. 
Dr. Beniake Imre a. k., 

tszéil tanácselnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Sófalvyné, 
s. blv. ttaztvlBelő. 

Eladók:  Egy  jó karban  lévő  fél  fedeles  koosi,  egy 
vastengelyO  hordó  ssekér  4 aj kerékkel  és kul-
osos hámok. Nagy  Bálintnénál,  Betegsegélyső 
mellett,  Csíkszeredában. 

Tanulót és kiszolgáló leányt felveszünk,  Veress, 
vegyenkeirtttikedé?, Apafi  uica 6. 

C l^stntslicoa E-dAblrtokosBágának IgazgatABágv. 
82—1942. szám 

Árverési hirdetmény. 
1. CdikszentHlmoo ErdAblrtokosság IgasgatAságs 

2600 hold vadászterületének vadászait logát 10 egy-
másutánt évre nyilvános árveréa'io. 1943 augusztuz 
5-en delelőtt 10 órakor, a Kmlurhasban haazon-
bérbe kiadja. 

Kikiáltási ár évenként 260 P >ngA, állandó vad-
állomány: nyul, róka, farkas,  vaddiaanó, medve, őa, 
szarvaa, süket fajd,  vadmacaka éa borz. 

írásbeli zárt ajánlatok a acóbell árverés megkez-
dése előn az Erdőblrtokosság IgaagBtóaágának nyuj-
tf.ndAk  be. 

2. Ugy Balntén fentlrt  időben legelóa területen 
lévő kaolin bányát la 10 évre haszonbérbe adjs, aa 
ErdőblrtotoBBág Igazgatósága, amelynek kikiáltási ára 
«'vl 600 PiOgó. 

Uióaĵ nlaiok flfyelombe  nem vétetnek. 
Árverési feltételek  hivatalos Arák alatt a klziég-

háfánál  megtekinthetők. 
CsIkssentalmoB, 1942 jnnlns 22-én. 

Darvas Béniim, 
erdöblrt. elnök. 

MyaautsM Vikár U|eaé OBlkaaenda. 




