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Városfejlesztés. 
Aki uj helyzetünkben térképre nós vilá-

gosan látja, hogy Csíkszereda a Székelyföld 
köspontjában különleges jövö előtt áll. Ennek 
megfalelóen  adva van a városfejlesstéBi  terve. 
Csíkszeredát figyelemmel  kell kiépíteni, hogy 
megfelelhessen  uj hivatásának. 

A tennivalók között elsősorban szerepel 
a város felnagyítása.  Bbból a célbói a szom 
azédos községeket minél elóbb a városhoz kell 
kapoaolni. Zdögöd csatlakozása már megtörtént, 
közelebbről Taplocza éi Cdiksomiyó csatolásá-
ról IBBZ BZÓ. As erre irányuló munka már 
megkezdődött ás a jelek saerint a községek 
réBzérői sem merül fel  semmiféle  akadály, 
hogy a csatlakozás minél hamarabb megvaló-
sulhasson. 

Jolenleg Csíkszereda városban tartózkodik 
Piskotihy Ferenc az iparügyi miuísztérium fd-
mérnöke. Egyenesen ezaa! az utbBitáHsal van 
itt, hogy Csíkszereda vtiroauvjdeiiáai tervét 
elkészítse ".zok között a megnagyobbodott ke-
retek között, amelyet a szomszédos községek 
beosatoláda nyújt. 

Elsősorban a forgalmi  úthálózat megépí-
tése jön szamitáaba. Ez az a geriec, amire fel 
épül a három szomszédos községgol metrnöve-
kedett Csiksz»rt)da. Ez a forgalmi  trvonal köti 
be a községeket és Olvasztja bele * városba. 

Természetesen a legnagyobb gondot fordít 
arra ez a városrendezési terv, hogy a becsa 
tolt részok eddigi jellege megmaradjon és ai 
semmi változást ne szenvedjen. Gondosan vi-
gyáz azonban arra, hogy a becsatolt részeli az 
általános rendezesi tervek szerint városias 
külsőt kapjanak. Így lcgelsó tennivaló a főút-
vonalak egesz hosszában való kUÖvesÓBe és 
járdatestekkel való ellátása. 

A városrendezési terv különöB figyelmet 
szentel majd a várost környező fürdők  fejlesz-
tésére is. ZaögOdfürdó  mint gyógyfürdő,  sport-
hely es üdülőtelep, a Csíkszeredai fürdő  mint 
nyári strandfürdő  es Csiksomlyó mint üdülő-
telep szolgálná Csíkszereda idegenforgalmi 
értékeit. A Hargita-fürdő  minden helyi jelleg-
tói eltekintve mint világraláció jön számiiésba 
és ez sz elv megköveteli, hogy Csíkszereda 
valamilyen formában  hatáskörébe kapja a für 
dót. Ahogy ma van ugy nem tudja a fürdő 
kielégíteni a felfokozott  kivánalmakot. 

Mindenesetre örvendetes jelenségként 
kónyveljük el, hogy ami történik az legvilá 
gosabban látja az útját a jOvó Csíkszeredájá-
nak. ttzt a jOvó Csíkszeredáját most az ipar-
ügyi minisztérium megbízásából PiBkottby fő-
mérnök vázolja fel  és készíti el azokat a 
terveket, amely három község bekapcsolédával 
van hivatva lerakni alapját fejlódés  képessé-
günknek. 

Ezt a munkát támogatni és elősegíteni 
kötelességünk ÓB hisszük, hogy azt as érdekelt 
kózségeA Örömmel ÓB Baját érdekükben boldo 
gan fel  is karolják. 

Altiunk vert a harctéren kiziUí I n t t u k . 
A Magyar Vöröskereszt Csíkszereda megyei 

város Fiókegylete 1942 julius 19-én válását 
mányi gyQlést tartott SaáBi Oeró polgármester 
elnökletével. A gyűlés nagyfontosságú  háborús 
kárdésekkei foglalkozott.  Nem szabad ezek 
mellett óraéketlenaiehaladni. A Vöröskeresztre 
a háborús feladatok  egóss sora hárul. Áldozat 
éa kOteleaaégtudáa nélkül eseket megoldani 
nem lehet. Mindannyiunk lelkében ólnle kell 
egy olyan együttérsésnek, amely a harotéren 
kOadó honvéddel OBsaekapoio'. A napnak 

egyetlen percében sem szabad megfeledkezni 
arról, hogy legféltettebb  kincsünk a magyar 
bonvéd vérét áldozza. Ennek megfelelóen  a 
hátsó frontnak  is meg vanaak a maga köteles-
ségei s azokat a magyar becsület és a katonai 
erónyekben való fogantatásunk  kötelezettségé-
vel kell teljesítenünk. 

Ezekre a tennivalókra irányítja figyelmün-
ket a Magyar Vöröskereszt csiki tagozatának 
muokája. Felhívj* Caik vármegye hazafias  tár-
sadalmát a következőkre: 

1. Adjunk vért a súlyosan sebesült hon 
vódek részére. Amint ismeretes a Vöröskereszt 
a felajánlott  egászséges vért megfelelő  keze 
lés után eljuttatja rendeltetési helyére. A harc-
terekre. Oda, ahol naponként folyik  a honvéd 
vére, a mi nyugalmunkén és jövőnk ért. LA 
Vöröskereszt hiszi, hogy tnnek a katona nép-
nek gyermekei hősi áldozattal megértik a 
véradás kötelességét és tömegesen bjánlják 
fel  ezen a terén is si-gilségUköi a győzelemért. 

2. A Vöiöskereszt kCoyvgyüjtest rendez. 
A könyv ez tmber iegjobb barátja. Szórakoz-
tatja, taut'ja és neveli. A könyvet elakarja 
juttatni a messze Oroszországban küzdő hon-
védségünknek, hogy pihecőjeben a nehéz har-
cok közötti csendesebb idejében azokban fel-
frissülést  találjon. Kérjük t krsudalmunkot, hogy 
ezt a felhívást  is fogadja  megértő szeretettel. 

3. Ha elegendő jelentkező akad, akkor a 
Vöröskereszt megrendezi ismét betegápolói 
tanfolyamát,  amely a mult esstendóben olyan 
nagy sikerrel végződött. A világtörténelem leg-
nagyobb háborúja folyik  körülöttünk. Junius 
utolsó napjaitól a magyar honvédség is teljes 
erővel benne van ezeknek a nagy támadó 
hadműveleteknek a középpontjában. Mindez 
azt jelenti, hogy fel  kell Készüljünk ezen har-
cok sebesültjeinek az ápolására. A tanfolyamra 
jelentkezni lehet: Kat. Otthon Csíkszereda, 
Mikó utca 7. 

4. Végül a Vöröskereszt elhatározta, hogy 
megszervezi a honvédelmi szolgálatot, hibben a 
kérdésben már több izben fordultunk  a magyar 
közönséghez. Ismertettük a honvédelem lénye-
gét. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy itt senki 
magát ki nem vonhatja a közösségi feladatok 
alól. A semmittevés ma nagy bűn. Minden 
embernek bele kell kapcsolódnia valamilyen 
muakaterUletbe. Ezért kértük, hogy jelentkez-
zenek ée tudásukat munkakészségüket ajánlják 
fal  a háborús tennivalók elvégzésére. Az első 
ilyen irányú felhívások  Biraimaaan gyengén 
végződtek. Nem akarjuk est hinni, hogy a 
közöny miatt. Inkább szeretnénk azt megálla 
pi'ani, hogy a felhívás  nem jutott el a fülek-
hez. Ezért a Vöröskereszt ujabb felhívását 
támogatva, assai a komoly figyelmeztetéssel 
adjuk tovább, hogy azt lelkesedéssel fel  kell 
fogni  és öntudatos magyar társadalomhoz mél-
tóan szervezni minden erőnket a honvédelem 
szolgálatába. 

A Hasa Ogye mindenek fölött.  Gondoljunk 
csak vissza mi volt velünk 22 esstendón 
keresztül. Mennyit ssenvedtflnk,  amikor a Ha-
zánkat könnyelműen eldobtuk magunktól. Tu-
dom minden magyar ember asent fogadalommal 
fogadja,  hogy nem ismétlődik meg soha. De 
ezért magyar szivvel és áldozatos lélekkel 
dolgozni kell. 

Bőrszövetkezet megalakulása. 
Folyó hó 19-én délalótt 10 órakor az Ipartestület 

helyiségében megalakult a Székelyföldi  Bóripari Szövetke-
zet Az alakuló gyűlésen jelen voltak a vároa réazéról Dr. 
Szász Geró polgármester, a kolozsvári ,Szövetaég* csík-
szeredai kirendeltsége részérói Caiky Mihály szövetkezeti 
ellenőr, az Erdélyi Párt réazéról Dr. Kolnmbán Józaei el-
nök megbízásából Szóké Mihály titkár, Vécaey Gyula ipar-
testületi jegyzó éa Hajdú Aron, a tímár ipari szakolytály 
elnöke. 

A gyűlést Caiky Mihály ellenór nyitotta meg, ismer-
tette a üórszövetkezet előírt alapszabályait, amelyeken a 
helyi viazonyok szükséglete szerint, még mielótt elfogad-
nák, módoaitáaoknak van helye. Miután annyian gyűltek 
öasze, hogy a törvény által kivánt létszám meg van, aján-
lotta már moat a Szövetkezet megalakuláaának kimondá-
sát. Ezután Dr. Szász Geró polgármester méltatta egy bőr-
gyár létesitéaének szükségét az egéaz vároa szempontjából. 

Ezután az Erdélyi Párt nevében Szőke Mihály Bzólalt 
fel.  l)r. Kolumbán József  elnök akadályozva lévén a meg-
jelenésben, engemet kért lel úgymond helyettesítésére. Öröm-
mel fogadtam  e megbízatást többféle  okból, előazör mert 
a liörszövetkezet megalakulását közgazdaaági azempontból 
igen helyeenek tartom, máaodszor mert itt közvetlen szem-
tanú jelenlétében tehetek vallomást a bőrgyárak jövedelme-
zősége mellett, ugyania a Bánátban Nagyazentmiklós város-
ban csaknem egymás azomszéduágában voltak a Korber, 
Fullajtár, Kolofon,  (Jrengani féle  bőrgyárak, ezenkívül egy 
csomó timárműhely, mindannyian virágoztak, a gyárak tu-
lajdonoeai mindannyian többazörös milliomoaok s a vároa 
legelső vagyonos vezető emberei lettek. Elő tanú ezekre az 
éppen jelen levő Csiky ellenőr ur, aki ezen gyárak többjé-
ben könyvelő volt és akivel együtt Nagyszentmiklóaon nem 
egyszer jártam be ezen gyárakat magam ia, lévén akkoi 
jagyuz'jnt^iiklÓÁÍ lakÓB. llarioadaorbaiá örültem a uegtal»*-
táanak, mert Csikmegyében az állattenyéaztés jövedelmező-
ségét lényegesen befolyásolja  egy bőrgyár. 

Vécaey (iyula a helybeli lparteatület nevében üdvö-
zölte a közgyűlést és abbeli örömét fejezte  ki, hogy ez a 
megmozdulás eredményes kezdeményezés lesz a többi Bzak-
mákra is. Álljon példaképül ez az első megmozdulás, hogy 
a más szakmák is szövetkezetekbe tömörülve, erednénye-
aebben tudjanak termelni és egy jobb létet biztoeitani. Han-
goztatta, hogy B nyersanyagot itt kell teldolgozni, hogy a 
feldolgozás  tételhozama itt maradjon. 

Kzekután Csiky Mihály kiküldött az alapazabályterve-
zetet ismertette, azt elfogadták  és a közgyűléa a megalaku-
lást kimondotta. Ezután jött az igazgatóság éa a lelügyeló-
bizottság megválasztása. Elnök lett Hajdú Aron csíkszere-
dai timármester. Igazgatósági tagok: Dr. Kolumbán József, 
tJr. Szász (í. (rerő polgármester, 6i<lró Márton, Bodó La-
jos, a Szövetség részéről megválasztott ig. tag Ferencz 
(iyula szépvizi timármester. Felügyelőbizottaág: Dr. Balogh 
Lajos, Bakcsy Károly ipartestületi elnök, Szőcs Ferenc tí-
mármester, a Szövetség részéről felügyelőbizottsági  tag 
Koaza János csikszentkirályi timármester. 

A vezetőség megválaaztása után a költségelőirányza-
tot tárgyalták meg, eszerint egy millió pengőben jelölték 
meg az üzem létesítéséhez szükséges tőkét. Egy részvény 
lno pengő, amit lehet jegyezni a csíkszeredai Ipartestület-
nél a most megválaeztott Miklós Árpád pénztárosnál. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy etékely  kiptimüritt  megrázóan küzdel-
mes élete. — BB színes i§ mélyoyomita  képpel. — 
Ara B Pengő.  Megrendelhető  a Vákár könyvkeres-
kedődben. 

Pihenő honvédek között. 
M. klr. 1 honvéd hadltudósltó-saáaad. Ferenoa Qyarfás  bdp. őrmester. 

Pihenő honvédek között vagynnk az elafl  vonalaktól 
ri—10 kilométerre. GyönyörU napsütésben teljes „polgári 
kényelemmel" rendezkedtek be a fink.  Mindenki fürdőnad-
rágban ágál. Idehallezik az ágyúdörgés. Néha-néha Rata ia 
próbálkozik, nagyon kevéa ideig, mert vadászgépeinktől job-
ban félnek,  mint az ördög a tömjéntől. 

Vidám, gondtalan az élet. Ninoa min busulni. Az ala-
kulat — néhány komolyabb természetű sebesüléstől elte-
kintve — veszteség nélkül állta eddig a „bált". Ebben a 
háborúban nagyon vigyáznak az anyagra ia, de kttlönöaen 
az emberéletre. 

Fürdőoaoportok játszanak a közeli folyóban.  A falu 
népe asszonyostól, leinyoatól a partról nézi a magyar fiuk 
mókáit... 

A szálláshelyek irodákká alakultak á t A gyors ül-
dözés sorin a tábori posta nem tudta beérni as élen ha-
ladó, első vonalakban kttzdő honvédeinket Moat egyezem 
10—12, sőt több levelezőlapot kap egy-egy legény. A be-
tűk nyomán bimbóba azökkennek, máshol sgéazen virágba 
borulnak a szivek. Zöldszinü tábori levelezAlapok megszám-
lálhatatlan tömege indul muskátlis ablakok télé, magyar 
leányok szívót dobogtatni. 

Sok, gyors elhatározás születik agy-agy ilyen pihenő 
alkalmával. Ax egyszerű honvéd, őrvezető, tizedes vagy aza-
kaaaveaatfl,  aokaior bixony a hadapród, lásilóa, hadnagy, 
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alt főhadnagy  or ii paraaaaaoka «li 411 • aléistossn en-
gedélyt kár MzaafégfcBtóne..  • A paraaenok arata meg-
ártó, ezoetottöl suginó moaoly fut  i t Saól aa «alm.|r • 
már egymás mailé sorakosnak a betűk. Saabályazertt há-
zasaági nyilatkoaat készüL Otthon as aayakSnywaieM «IStt 
bemutatják a körpeosétes, hitalaa írást a a kalataa küzdő 
honvéd néhány hét vagy hónap n l n hizas emberként 
árkexik haaa... 

Ilyen dolgokat .rendes" a pihend... A leányok bix-
toaan eürü pihenőkért imádkoznak otthon. 

* * * 

Lerombolt, felrobbantott  vagy legjobb esetben másfél 
évtizeddel ezelőtt gabonaraktárakká átalakított templomok 
mellett visz el ax ellenséget üldőzU honvédeink ntja. Aa 
istentelenek megosnfolták,  kiforgatták  ennek a Újnak any-
nyira jellegietes, nagy orosx költők Utal világszerte mag-
ánakéit oaodálatoa Isikét Kongó, ttrea hordókat formáltak 
a fiatal  lelkekbÓL 

Ax öregek, minden mesterkedésen keresztül — ragasz-
kodnak aa ősi hagyományokhoz. Csapataink bevonulásával 
egyidejűleg ládák mélyéről keresztek, amulettek kerülnek 
elő. Minden gyermek nyakába apró keresztet vagy szent-
képet kötnek. Papnak, kántornak se híre, se hamva. 

Egész megyékben, kertiletekben nincs egyetlen élő 
pap. A talu vénei gyülekeznek a megosufolt  templomok előtt 
Keresztet illesztenek a még valamennyire álló tornyokra, 
kinyitják ax ajtókat eltüntetik a aebtiben kiürített raktár 
nyomait s újból felhangzik  bátortalanul, szinte félve  a kó-
rus. A hang egyre jobban eröaödik. A töld is népe lelke 
visaxatár... 

A vörös csillag és vörös szósxék azonban minden fa-
luban áll. Rendazerint vasaal elkerített, a falu  „tőteiénck" 
kinevezett helyen állították lel annak idején a vörössarlós 
és kalapácsos zászlók között, magaa oszlopon a vöröa csil-
lagot Előtte a szószék virít A bevonulást követő percek-
ben a bolsevizmus e látható jeleit a tömeg veri szét. He-
lyére ebből ax istenáldotta termőföldből  hármashalmot tor-
máinak magyar katonák éa meaaziről látható kettőskeresz-
tet állítanak. A kereszténység, a felebaráti  szeretet, az em-
beri kultura. visszatért ezekre a területekre. A nép kereazt-
retve halad el a magyar emlék mellett 

*** 

Este van. Megállapítjuk: ugy nyugazik le a nap ép-
pen, mint otthon. Olyan bódító a táj. Az erdőfoltokltal 
tarkított táj összhangját ágyudörgéa, veszedelmes terhet 
cipelő gépmadarak zúgása töri meg. 

Közaég köxepén honvédek gyülekeznek. Fiatal, jó-
kedvű gyerekek karba verődnek. Intésre indul a nóta. In-
duló pattog, bakanóta zeng: . . . . Erdő, mezőre hajrá, előre, 
honvédnek lenni jaj be jó. . ." 

Fenn az égen aorba kigyúlnak a csillagok . . . Önkén-
telenül oeordultig telnek a azivek. Áhítatosan, imaszerüen 
azill a magyar dal, száll piciny magyar házakban dobogó, 
szerető azivek felé:  „ . . . Édesanyám fehér  fejkendője  . 

Röviden. 
Székesfehérváron  caoda történt A aóatói temetőben 

Kassap István korán elhunyt jezsuita kispap sírjánál per-
cek alatt meggyógyult Pintér Katalin tiz esztendő óta béna 
leány. Orvoei vélemény axerint a leány gerincvelőgyuladáa-
ból eredd bénulásban szenvedett mindkét oldalán, már ti: 
év óta. Sxékeafehérváron  minden kétséget kizáróan caoda 
történt 

— A portugál könyvpiacon moat jelent meg Anton 
Gref  von Knypbanaen német iró könyve. Cime: Kumaniacbe 
paletta. A román nép eredetéről megállapitja, hogy fajilag 
semmi köze a római eredethez. A könyv egyes részei a 
román nép primitív voltáról azólnak. 

— Az iparügyi miniszter közölte az Erdélyi Párttal, 
hogy nemeokára elrendeli Erdélyben az iparigazolványok 
felülvizsgálását  Ennek során lehetőséget kivin nyújtani a 
keresztény magyar kereskedelem és ipar térfoglalás  ára. 

— Cj papirrendelet jelent meg, amely korlátozza a 
tüzetalakban megjelent sajtótermékeket. Esek, amint tudjuk, 
irodalmi, erkölcsi és nemzeti értékelés szempontjából jórészt 
értóktelsn, silány müveknek bizonyultak. Ezek a füzetes 
ponyvák csak romboltak. Éppen ideje volt arra gondolni, 
hogy a magyar könyvpiacról kipusztítsák. Az olvaaó kö-
zönség öntudata is szükséges, hogy a munka sikeres le-
gyen. A nemzet élete követeli, hogy kiirtank magunk kö-
zül a ponyvát. 

— A Kormányzó ür őfőméltósága  juliua 30-án azé-
kelyföldi  kttldötteéget logad Kenderesen. Es a küldöttség 
átadja a Kormányzó urnák azt a azékely kapnt, amelyet 
Erdő vidék székelyei azalatt ax idő alatt ácsoltak öaaze, 
ami alatt a béesi döntés ntán elvonniuk közülünk a ro-
mán megssillók. A kaput „Horthy-karu"-nek kereaztelték 
ie a székely nép örök bálájának szimbólumaként most a 
keadaresi kssUlyt disxitik. 

— Augusztus 1-ón megkezdik müködéaüköt áz or-
axigos ipari munkaiéiUgyelőeégek. A hivatásuk ax leaz, 
hogy munkaadó ás munkavállaló közötti viszonyra felügyel-
je* éa vigjixxon a munkaügyi törvények helyes alkalma-
zásáre. 

— HaUxáx esztendővel exelfltt  1432 julius 21-ón ko-
ronixtik meg Nagy Lajos magyar királyt Magyarország 
legnagyobb volt ax uralkodása idején, amikor hazánk ha-
tánit hirom taager mosta. 

— A püspöki kar most magjelent körleveleikben köz-
lik, hegy as Aetio Catolioa rendezésében, október 25-én, 
vasárnap, Krisztus Király ünnepén hadigondoxó vasárnap 
leam. A háborúnak erre a nemzetvédelmi megmozdulására 
már most nyomatékosan felhívják  a figyelmét  a lelkipász-
toroknak ée hivakaak. 

— A harotéreaküzdő hoavédmak részére küldendó 
axareUUdományok eljuttatásán a belügyminiszter uj ren-
deletet boosátott ki. Eszerint a esenUtadomáayt a honvé-
delmi minisztérium utján kStpoatüsg irányítják. Eaért a 

honvédelmi minisster felkéri  az egyeseket óa egyesületeket 
akik honvédaink részére gyűjtenek, hogy ezeket a területi-
leg illetékes hadteatparaaoanokeágokaál, kerületi parancs-
nokságnál jelentsék be. Itt átveszik ós az elosztásukról 
gondoskodás történik. Caak olyan oikkeket gyűjtsünk, ame-
lyek szillithatók. Dohány, oigaretta, azipkafélék,  oukorkák, 
borotva, érmelegitók, fogkefe,  írószerek óa ehhez hasonló 
dolgok. Pénzbeli adományok a 177.221 az. csekkszámlára 
küldendők. 

IOIAIK. 
A FALU ATYJA. 

Lenyűgözően szép és impozáns az a tömeg, melyet a 
sziv és lélek legnemesebb érzései — pl. a vallás vagy a 
hazaszeretet szent érz'sei — hoznak össze. Ezzel ellentét-
ben félelmes,  a fékeveszett,  durva emberi indulatoktól vil-
lámló emberi tömeg. 

Nemrég, Kállay Miklós miniszterelnök ur a kormány 
több tagjával ellátogatott Erdélybe, igy vároaunkba ia. Meg-
hatóan azép volt ez alkalommal a lalvak népének tömegea 
felvonulása.  Minden lalu élén ott menetelt a falu  atyja: a 
pap. Az arcokról az ünnep azépaége sugárzott A n':ző el-
tűnődött ezen a lélekemelő látványon, mely a falu  népének 
és a talu atyjának együttea, megértő éa vállvetett munká-
járól beazélt a azt érezte, hogy csak a Bzeretettel együtt 
elvégzett munkából, áldozatokból lakadhat élet, áldás a fa-
lura ia, a hazára ia, de azt ia, hogy a szeretettel, békével 
elvégzett együttea munkának nem árthat semmiféle  gonosz 
ármánykodás ezen a löldön. 

Es mégis. Milyen szenvedésteljes évtizedek maradlak 
mögöttünk. Mennyi szívfájdalom  kinozta a lelkeketI Milyen 
nagy lelki éa anyagi veszteeég Bzegényitette a magyar élet 
kincaea magtárait! Nem csoda! A gouoez lélek az ő meg-
szállottjain keresztül — romlásuukra — szétzilálta a ma-
gyar szivekben a békét, a azeretetet, egymás megértését, 
egymás megbecsülését s igy a ezéthuzáa mérge bemarta 
magát a lelkekbe. Máról holnapra ellentétek azülettek az 
élet, a társadalmi élet minden vonalán, igy a falvakban  ia 
és ezek az ellentétek légyottá tették a talu atyja éa a hí-
vek közötti lélekutakat ia. 

Az elhintett konkoly beéréaét jelezte az, amikor sok 
faluban  a hívek idegenül néztek a plébánia ablakaira a ül-
léreiket sajnálni kezdették Kriaztua földi  váraitól, a temp-
lomoktól. A lelkekre felszivódott  méreg megtette a hatását, 
az elbolonditottak nem vették éazre, hogy ugyanakkor meny-
nyit áldoznak a rossznak. 

De az Ur hatalma erőa ée irgalma határtalan. A kö-
zöa ezenvedéseken keresztül Bzeretet, megértés, összetartás 
tüzeket csiholt a kihűlt azivekben B ezeken keresztül össze-
hozta az egymástól eltávolodottak. A talu népe megérezte, 
hogy atyja nélkül árva éa gyámoltalan, megérezte, hogy pap 
nélkül gyenge az élet küzdelmeihez. 

Eletjeienség, hogy sokszor valami valóéig a megszo-
kásban teljeeen elveszíti létezésének miértjét Bzépaégét, lel-
két Pld.: Ki az, akit a déli harangazó meg nem állítana 
munkájábani1 Ki az, aki erre fel  nem ügyeli1 — éa mégis 
mily keveeen gondolnak a déli harangazó okára. Kinek jut 
eszébe, ha hallja a déli harangszót, hogy azt egy nagy 
magyar dicsőség adta, a Hunyadi Jánoa győzelme a török 
felett,  az a győzelem, mely nélkül talán nem ia élne a ma-
gyar. 

Igy vagyunk a pap caündea, halk, kitartó, lélekteljes 
éa egéBZ életünket mindig azépre, jóra, nemesre formáló 
munkájával is. A hétköznap gondjai elterelik ügyelmünket 
a ritkán nézünk a pap állandó értünk való munkájára s az 
abból ránk augárzó áldásra. Pedig földi  életünk egyetlen 
szakában Bem nélkülözhetjük a papi sziv, a papi lélek eu-
gárzáaát. 

Születéskor, akkor, amikor még létezésünkről aem tu-
dunk, a azülők örömét a pap azeretete áldja meg a kereszt-
ségben a avat ezzel KrÍBZtUB gyermekeivé. Később, mikor 
két liatal szivében eggyé izzik az egéaz életre azóló szere-
tet, a papi áldáa az oltár lényében teBZÍ erőaaé, tartósaá 
azt a azeretetet Máskor megint, ha gondok, fájdalmak  gyöt-
rik az emberi lelket iájdalmak, melyek aokazor cAak jó, 
megértő, réaztvevő szótól gyógyulhatnak meg, akkor is a 
papi aziv jóaágához fordul  az ember. Ea' amikor mulandó-
ban van az élet, akkor is a papi aziv búcsúztatja a lóid-
ról elUvozót, de a papi aziv oda ia azeretetet viaz, ahol 
már minden elveazett ezen a töldöu, a BÍralomházba ÍB. 

Addig boldog a falu,  mig atyja van. Megáldja a Ma-
gyarok Istene a békéBan együtt dolgozó éa együtt imád-
kozó falvak  és városok magyarjait. 

„CSAK A JÓK SZENVEDNEK..." 
Országunk pusztulásának a a velejáró nagy ezeavé-

déseknek aok minden volt az okozója, legfőképpen  lélek-
rombolás. A pusztulásnak rendszerint hosszú az előzménye 
és sok kis éa nagy eaemény érleli végzetM. 

A lelkek rombolása olyasmikből érett amit éazre aem 
vettünk, vagy ha észrevettük aem figyeltünk  fel  rá. Tul 
semminek vettük. A lélekromboló miazmák csak ngy szál-
longtak a társadalom életében. Pld. Szájról szájra járt a 
többek kösött a cigányzenés vendégeskedés, egymás lené-
zésének idejéből sz az apró mondásecska is, hogy „csak a 
jók szenvednek.. 

Ahogy mondva volt és ahogy adódott azájról szájra 
sz a kiosiny, sót semminek látezó mondatooaka, nem volt 
más, mint propaganda a nemjóságra. Emberi gyarlóság és 
talán életösztön is, hogy mindenki fái  ás irtózik a szenve-
désektől óa igyekszik azoktól szabadulni. 

„Csak a jók sxenvednek* — hát ha igy lenne ex, ki 
akarna akkor jó lenni? Igen. A földi  élethez szenvedések 
is tartósnak, tudja ext mindenki, de hogy „osak a jók sxen-. 
vednek vagy szenvednének" — ex nem igax. 

A szenvedéseket axereneaétlenaógeket legtöbhaxör a 
gonoszság érleli. Börtönt ía — a szenvedést éa következ-
ményeit — nea a jók, hanem a rosszak, törvényt nem tisz-

telő emberek kapják. A múlton okulva, irtsuk a lélekrom-
boliat előidéző, munkáló lélekbaailluaokat 

Örök igazság, hogy a jóaág paiza, mely nélkülözhe-
tetlen ax élet küzdelmeiben. 

SZEPSEGK1RÁLYNŐK VÁLASZTÁSA. 
Nehéz, sorsdöntő időket élünk, de a nemes helytállás-

ból, áldozatokból érik már a axebb is boldogabb töldi élet 
lehetősége. A nemeeebb életért való küzdelmes mnnka tár-
sadalmi életünket már eddig is megtisztította aok lélekrom-
boló „divattól". 

Ki beazél ma a szépségkirálynő választásokról ? Kit 
érdekelnek a különféle  Misszek, a Missz Európák atb ? Pe-
dig pár évvel ezelőtt osak ugy zengett a világ az ilyen 
eaeményektől. Lélekrombolás volt ez a divat előzményeivel, 
megrendezésével egyaránt. A jelölteket zaiiri előtt a leg-
hiányoaabb ruhadarabkákban, centiméterekkel méricskélték, 
hogy megtelelnek-e a szépség követelményeinek. Aztán a 
hajsza a „döntő'-be éa végül az eredmény. Utána a boldog 
„Missz" ingyen végigutazta a lélviligot. Azonban aokazor 
csúf  botrányok robbantak ki a nagy lényből éa pompából, 
nem egyszer bírósági ítéletek zárták le a nagy reklámmal 
beharangozott szép „Missz'-nek versenylutáait 

Nem hiányzik tehát az ilyen ködösítő szenzáció se-
honuan, de a mi nemea, uri magyar táraadalmunkból annál 
kevéabbé. Idegen volt ez a magyar lélektől, nem caoda. A 
magyar nő mindig tiazteit és megbecsült volt és aa ma is. 
A magyar nő kincs, a magyar nemzet egyik örök értéke. 
U a magyar örökkévalóaág záloga. J. M. B. 

Az árpa- és zabvásárlási engedélyek 
kiadásának szabályozása. 

A közellátásügyi miniszter julius 14-én a közellátáai 
kormánybiztosokhoz intézett körrendeletében szabályozta az 
árpa- éa zabvásárlási engedélyek kiadását 

Az idei terményrendelet azerint a termelő a beazol-
gáltatásra %lőirt mennyiségen télül takarmánygabonáját vagy 
saját gazdaságában felhaaználhatja  vagy pedig eladhatja a 
Hombárnak és annak, aki vásárlási engedéllyel rendelkezik. 
Váaárláai engedélyt gazdaságoknak és állattartáaaal loglal-
kozó töldnélküli kisembereknek a aaját vármegyében való 
váaárlásra a községi elöljáróság, más vármegyében vagy 
több vármegyében való vásárlásra pedig a m. kix. közellá-
tási hivatal ad ki. 

Váaárláai engedélyt egyelőre ceak azok részére adnak 
ki, akik állataiknak első félévi  takarmányozáaára nem ren-
delkeznek a helyi szokásoknak megtelelő abraktakarmány. 
mennyiséggel. A vásárlási engedélyeket e célra rendazere-
sitett űrlapon adják ki. Az űrlapon az elöljáróság feltünteti 
a vásárlási engedélyt kérő állatállományát, továbbá azt, 
hogy a beszolgáltatott mennyiségim télül a kérelmezőnek 
— gabona-lapja azerint — takarmányozásra milyen mennyi-
ségű árpa és zab maradt birtokában, valamint azt ia, hogy 
mekkora a kukoricavetée területe. 

A második tflévi  szükségletre csak 1943 január 1-től 
kezdődően szabad vásárlást engedélyezni. Kivételt képez ez 
alul a sertéslii/lulás, amelynek abrakszükségletét nem bont-
ják meg. A hizlalás! célra vásárult abrakmennyiaég lelbasz-
nálását a községi elöljáróság külön is ellenőrzi éa aki be-
jelentésétől eltérőleg nem állit hízóba sertéseket, azt köte-
lezi, Imgy a vásárlási engedéllyel szerzett árpát olyan gaz-
dának adja át, akinek sertéshizlaláshoz árpára szüksége van. 

Árpát vagy zabot csak az a termelő adhat el, aki 
beazolgáltatáai kötelezettségének már eleget tett. 

Az esetleg mar eddig kiadott vaaárlaBÍ engedélyeket 
az uj nyomtatványokra be kell cserélni, mert a közaégi 
elöljáróságok szállítási igazolványt a jövőben caakia az elő-
irt űrlapon kiállított engedély alapján állithatnak éa adhat-
nak ki. 

Nyári gyermekotthonok. 
Az Országod Szociális Felügyelőség már az elmúlt 

évben kereken 70U.0U0 pengőt lorditott az Országos Nép 
és Családvédelmi Alapból, a nyári mezőgazdasági munká-
latok idején elfuglalt  anyák gyermekeinek gondozása eéljá-
ból, nyári gyermekotthonok létesítésére. 

Az 1942 évben kereken 1.400.000 pengő van erre a 
célra a vármegyék éa vároaok nép- éa oaalidvédelmi költ-
aégvetésében előirányozva. 

Ebből az összegből az alispánok és polgármeaterek 
közjóléti előadóik, azociális gondozóik, tisztifőorvosok  éa 
tisztiorvosok közreműködésével közül 2000 (1923) nyiri 
gyermekotthont azerveztek, több mint 100.000 (108.712) 
gyermek gondozására. 

A nyári gyermekotthonok vezetéaét nemzetvédelmi 
munkaazolgálatként vállaló asszonyok és leányok toborzá. 
sát és nyilvántartását az Egyeaült Női Tibor végxi. A tár-
aadalmi mnnka éa a nyári gyermekotthonok vezetői részére 
a közigazgatáa által rendezett tájékoztató értekezletek meg-
szervezésében ia réazt veaz az Egyeaült Női Tábor. 

Az Orazágoa Nép- éa Caaládvédelmi Alap támogatá-
sával léteaitett nyári gyermekotthonokban a gyermekek 
gondozáaon kívül még tejkiosztásban részesülnek — azokon 
a helyeken pedig, ahol erre azükaég van, teljea ellitiat is 
kapnak. 

Cúiplítaroitara  800-at, bervonotorril,  Hoffher  ét 
Sobrantz-féle  gyártminyu  e/idó, vagy bér-
ci ép lésre kiadó.  ÉrUketai  Kisíonjak  ab falván 
vitéz Oergtlv  József  tulajdonossal.  1-2 

Egy két  bold  as szántó, kaszáló  terület  ós egy bei-
telek  eladó  BSvebb felvilágosítást:  Csikszereda. 
Rikóozi-uca 22. 1. emelet.  2—8 

E'td'<2  éves fehér  bika, tenyisrigazolványoe,  Bíró 
Zsigmondnál,  Csikste-itgyirgy.  a—3 
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Harcterek. 
As elmeit hét hadieseményeiből nagyméretekben bon-

takozik a szovjetek veresége. A német él szövetséges oia 
patok öaaapontoaitott tá-.Tii,.; RoBZtov vinni eUen irá-
nyultak. A támadások másik iránya padig Sztálingrád, 
amelytől a csapataink már caak 80 kilométernyire állanak. 
Hatalmai eredményei ezek a szövetséges haderiik nyári tá-
madásának. Boaztov városának elfoglalása  axt jelenti, hogy 
haderőnk a Kukázna kapájához érkezett. A komoly ve-
szélybe jutott Sztálingráddá! a Volga vizintját vágják eL 
A kaukázusi olaj a Volgán kerül fel  az orosz fővárosba. 
Ezért olyan kétségbeesett a azovjetellenilláa éz ezért azok 
a tehermentesíts támadások, amelyeket aa északi frontaza-
kaasokon kezdenek, hogy délről elvonják a német csapato-
kat éa valahogy megállítsák a támadások lendületét 

Ennek az általános helyzetnek megfelelten  rendkívül 
hevesek az orosz harctér műit heti eseményei. Aa oroszok 
mindenütt megpróbálkoznak ellentámadásaikkal, ezeket azon-
ban elkeseredett harcokban az egész orosz iront szaka-
szain visszaverték. Voronezauél a magyar honvédség köte-
lékei hiusitottái meg az egyik legnagyobb oroaz ipartelep 
viaazaazerzéaére irányuló támadásokat. Ezek a harcuk ia 
kemények voltak. Érthető. Hiszen BZ elfoglalt  Vjroneza az 
oroaz hadiipar legjelentősebb központja. Tóbb repülőgép-
motorgyára, gumifuldolgozi,  vagongyárai, vasnti műhelyei, 
acetilén haggesztői, rádiókéazleteket gyártó üzemeiben tiz-
ezres tömegii ipari munkáaaág dolgozott Azonkívül ezen a 
részen óriáai mágneavaetelepek terülnek el, mezőgazdasági 
szempontból pedig az orosz löld leggazdagabb része került 
Voroneza-zael a tengelyhatalmak birtokába. 

A Kaukázus tehát komoly veazedelembe jutott. Erre 
való tekintettel a török—oroaz határon ia megszigorították 
a katonai őrizetet, mert attól tartanak, hogy a szovjet ka-
tonáéig tömegesen fogja  megkísérelni a török területre való 
mének üléat. 

A heti angol sajtó véleménye Bzerint ia az oroaz 
fronton  igen komoly a helyzet éa a Szovjetet csak a csoda 
mentheti meg. Arról ia irnak, hogy a déli oroaz hadsereg 
eddigi vezérét, Timosenko orosz tábornagyot felmentÍK  éa 
Sapoanikov addigi vezérkari főnök  veazi át a Kaukázus 
védelmét. 

A tengelyhatalmak a nyári támadó hadmüveletek óta 
több mint hatszáz kilómétert törtek előre. Olyan rendkívüli 
teljeaitmény ez, ami kétségtelenül csak megerősítheti a 
végaő győzelembe vetett feltétlen  hitünkőt llert annak egy 
percig sem azabad megbillenie senkinek a lelkében. Vég-
eredményben az, amit a tengelyhatalmak haderOi müveinek, 
az minden idők azámára a legteljesebb katonai fölényt  hir-
deti. Az angolszáazok az évszázados gazdagságuk páholyá-
ból egyelőre tologathatják aakkiiguráikat a harcmezőkön, 
de nem lehet vitás, hogy ezt a háborút elvesztették. A vi-
lág legvitézebb katona uemzeteivul szemlitin hiába minden 
ravanzság és kalmár okoskodás. 

A tengelyhatalmaknak a világ javaibúi kitagadott 
szegény oépui összefogva  ezen zsarnokáig ellen, elszánt 
küzdelmet indítottak. Katonai vitézségük akkora csapást 
mér a világ leituvalkodott uraira, hogy azt sokáig azok 
sem bírhatják. Tengeren, levegőben éa szárazon- kuzükben 
tartják a kezdeményezést ÓH számún.ra nem vitás, hogy 
ezt a háborút m«g kell nyerni. 

Erre kell beállítsuk egész idegrendnzcrilnkot. A há-
ború megnyerésére. Mert ha ezt elveszítjük, akkor letö 
rülnek a térképről egyszeramindenkorra. Minden valóaziuü-
ség arra mutat, hogy ezt a háborút még sokáig elnyújt-
hatja az a helyzeti előny, amit az angolszászok a világban 
megszereztek. Ezért meg kell barátkozni azzal a gondolat-
tal is, hogy további áldozatokra kell felkészülni.  Erre ma-
gunkat neveljük. Lemondással, a háborús gazdálkodás tá-
mogatáaával erősítsük honvédelmünket, hogy megtelelhessen 
a nemzetre váró nagy feladatoknak. 

T a l l ó z á s . 
A belügyminiszter kijelenjen.; a fetsónasoao, 

nogy egész magyar közveiem^nyt mogn>agta;hatja, 
miszerint ai ötszázban kommunista szervezkedésről 
szó aem lehel. Eu» n,hisszük tökéletesen. Lsgjoob 
propaganda erre nézve a magyar honvédnek a szovjet 
földön  való elóretőreae. A napokban calkcaomorUni 
honvéddal beaaelgeliünk, aki egyik gépebitell barc.erl 
osztagtól érkezdtt haza. H-íjmeresató, felháborító  dol-
gokat bezzói arról az állati Borról, ahová a saovjet 
zülleaatelie a lakóaaágot. Amlnl ea a csiki honvéd 
mondotta: mindenkit meg kellene «eláltatni azokon a 
helyeken, hogy laaaák es m^ujan ei a kedvű* aaotnak 
1B, akik meg hisznek a világnak ebben a legnagyobb 
azélhámozaágában. 

• * • 
Keményen áll a harc. Nemcsak a harctereken. 

Idehaza la. Ha nincsen akit ŰBBUnk, Htjuk egymást. 
Moat aem találunk egyéb tennivalót, mint Koaanih-
apánk körül marakodunk. Több újságnak hetek óta 
ezzel aaórakaalk. Hossza hasábokon, oldalakon keresa-
IBI Maija a semmit. Ugy la képzeli, hogy ment. Mag-
ment, mondjuk Móricz Zilgmottdlól. Vannak Itt Ilyen 
akciók. Nemrégiben egyik megfutamodás  Ady Endrétől 
kezdte voll menteni ezt a népet. Vannak, akik Szabó 
Dezsőtől féllenek.  Bsek moat Móricz Zsigmondtól óvják 
bBnöa lelkeinket. Most már világosan látjuk, hogy nam 
veazOnk ol. Baayl talpraálllló aggódái Hadit teljaaen 
mag lehelünk nyugodva. Aa li valami. — Kűlönőasu 
Ilyen aebéa Időkben. 

a • 
Meggyőződénél hirdetjük, hogy a háború idők-

bél mindenkinek öntudattal kl kell veanlo • részét. 
Ugy kell beállllauk egén életünk!!, hegy aa lemzrro 
na okoazoa vUaiatetaaéaL Biyszóval ha böjtölni kell, 
aat egyformái  csináljuk, ha rongyoakodol kell, akkor 

~ " féaykző  módon. Illő éa kBtelaa megér-
" támogatat a háborna kormányt ne-

héz föladatának  elvégaésébw. Mert azempoal aa Is, 
hogy aa elleasé|es propaganda egy pillanatig sem 
alszik, Hz a háborúi társadalomban kirívó Jelenségek 
marülnek fel,  akkor azokat a lolkrk mételyezésére 
aaoanal a legügyesebben kifogják.  Éi veanodelmason 
gyilkos fegyver  ai a kézben. Bgysaóval a háborna tár-
sadalom ólján a vérző honvédban méltó komolyiággal 
éa egysnertséggol. 

a a 
Bdgaltaűk ciak a dolgokat. Egy háborua gaadál-

kodás nem ontja a bőség laarnját. Mindent be kell 
oaitanl. B miatt gyakran megaallkül aa adag. fitelben 

egyéb nyara anyagokban egyaránt rá ksrül a lor a 
tartalékolásra. Bit minden háborút vizelő népnek hőal 
a dozatvállaláaaal meg kell értenie. Végeredményben 
sokszor nem la a fegyver,  hanem ez aa öntudatbell 
p.uiz nyeri meg a háborút. 

Ea a dolgoknak állalécoa réaze. A másik amiről 
be izélni akarnok az, hogy ml Itt ezen a helyen, ahol 
vagyunk még tulajdonképpen nam éreztük a háború-
nak Bemmlf  'le néiítSümset. Mondjuk meg ugy abogy 
van. M»g mledenünk voll éa pedig bőségesen. Szegény 
Sa uaezó ember nincsen közöttünk. H aaen alig lehal 
munkára egy-egy napszámost találni. 

Bţynbet semmit Bem akarunk, mint azt, bogy 
amikor körülöttünk ég a vilAg 4* mindenki sokat szen-
ed, akkor cit a bolyz*tl!uk<»l rögzítsük le. Különözen 
azok számára hangcu'yorzuk kl ezt a kérdést, akik a 
li.-gkisebb f-.-gyelmet  e. m bírják k'. Azokboz szólunk, 
Akik kényelmükből egy pircre sem zzeretnek kizökkenni 
ra'te nkkor s;rr, ha tz pfc'éBZ  világ megftnlott  körülöt-
tük. Panaszra néni taijok a szájnnkot. Egyelőre örvend-
jUos azoa, hogy a világégés közeputte a iegblzloaabb 
es legnyugodtabb heiyel biztosította aaámuakra a Bora. • 

• • 
Az öntudatos magyar életnek sok követelménye 

vio. Iţy n̂ m utolsó halyen áll egy város külső képé-
ben » maryiros j«í:eg biztosítása. Vigyázzunk arra, 
hogy Dz Bt-k emblémájában ne lUrjlik an id<?gan meg-
nevezést. „T-mpo*, .Lux", .Eille* helyett laialhatnnk 
megfelelőbb  cégneveket. Azután a városi kereskedések 
t-gyik-máiik kirakatában a legszörnyűbb holyeelráal 
hibákkal Írjak kl a kűiöafóle  közléBeket. Nem akarunk 
í.-oklt Nzégyenba kevbrt.1. De kérjük mindenki BÜrgó-
nen ellenőrizi * la a kirakatát. Találni fog  abban elké-
penaiő do'gokat. Nyár van, sok idegen megfordul  a 
vnroeuak között. Az Ilymf'Me  ordító furcsaságok  ntán 
ho'; imt'no nvomot mar.-doiik. 

Betegek 
araim olfcrakedéebe*  la nektek 

A szociális munka szolgálatában. 
A. szegeny-úgy intézményOB rendezése. 

Aa Orsaágos Nép- ÓB Családvédelmi Alap helyi 
veaetőiége cslkBaeredal „Munkaköaöaaég'-énok óa 
„Bajtársi Szo'gála.'-ának magalaknlása cíijábói folyó 
o6 82-én a városházán. Szász Góró polgármester elnóí 
Ijjevel, ülést tartott. B r̂náth Klára, vármegyei szoci-
ális gondozó, lamertstie a családvédelem jeisntóaágél 
* ennek keretében a Munkaközösaég feladatát. 

Ismeretes, bogy aa Országos Nép- éa Családvé-
delmi Al.<p, röviden ONCiA, a nemzet alapsejtjeinek, 
a ciialádoknak támogatásában f*jl  ki nemzetmentő és 
oemzetepitő jelentős munkát. Legújabban szerte aa 
eg>iaz országban, a BOk gyermekes sugény családok 
szamára Apitull citlnoa házak beazílnok e munka áldá-
sairól. Mlvui az ONĈ A vezetősége egymaga nem ke-
paB egy község vagy város csaladjairól teljeaeo kime-
rítő heiys t̂képet felállítani,  azUkzóge vau egy, aa Illető 
heiys'-gel jól Ismerő éa szoelállz gosdolkodáan egyé-
oe<ibó. átló, n. n. Mnakakózáaség-re, melynek feladata 
abban áll, hogy a városi vagy járási Baoclália gondozó-
nak Hegiiaégéra legyen a környezet — tanulmányban 
éa a cialédok valódi helyzetének véleményezésében. 
Az Oitáregylet jelenlévő elnökének, özv. dr. Nagy 
B mindnek jtvaHlaiara — kl a társadalmi zórdesek 
Kapcsán pár azóban lamertette a megszállás ernyős 
napjaiban városnak társadalmának nagy áldozatkész-
Bégét éa a vezetők lelkes buzgóságát a aaocUlla nyo-
mor leküadsaóben — Zaögödöt ls bezzamltva 5 körzet 
tel alakult mag a Munkaközösség, mindegyik köraet-
ben 4—5 női éa ferfl  taggal, olyanokkal, akik a szo-
ciális teren a muitban ia elismerésre méltó munkál 
fejteitek  kl. 

A Bar tárai Baolgálat feladata  orkölcal éa baráti 
•sgltaágére lenni a hadbavonnllac családtagjainak: 
Innáciadáaban, kéráa v. levél meglráaában, a hivata-
loknál való eljárásban,egyáltalán ügyoa-bajoadolgaikban. 
Tagja mindenki, aki ugllanl ind éa akar honvédeink 
hoaaálarioióla. E szolgálat elnökévé Biró Ferenc fóes-
perea-plebánoBt választották meg. 

Hogy pedig mái városok példájára, as a. n. Magyar 
Norma zaorlnl — a aaegény-ügy, vagyis a mnnkakép 
teleaek éa elaggottak intéaményei, rendszeres megae-
gttéae megoldáal nyerjen — i no csak, mlal eddig, 
egyoa jobbzzlvüekaek z readzzarint azerényabb anyagi 
holyaatüok és mindig caak ugyanazoknak vállaira ne-
hezedjék o nem könnyű gond —agyDiéa elhatárolta, 
hogy a célra kérni fogla  mlndanogyaa kepaflzetőaek 
egyházi adója 10 aaázalékát, évi önkéntes hozzájárulás 
képpoa, ami 10 P. adónál 1 P.-t, 60 P.-nél 5 P. alb. 
tenne kL Ba a 10 uáialék a logklaebb mogajáalotl 

leaae, a jobb médaakaál saámltnsk eanél többre 

IB. Igy ramélhztő akkora üuaegaek az alőtaromtéae, 
amelyből aa arra Bzoruló zzegéayok havi readsawas 
aegélyboa réazeaűlhetaéaek. 

Mindhárom uolgálatbaa: a MnakakSaöaaégbea, a 
Bajtárai Szolgálatban, a zzegény-űgy megoldázábaa valé 
áldonatoa réaavétel valtaképpen haauieretet, amely 
azonban nom ürea aaavakbaa, hanem tettekbea bősnél. 
Mart ai lgaai honuerelet egy zzemz aa, ka haaáak 
ránkazornlé flalaak  önzetlen, áldonatkéu lélekkel sogtt-
aégéra Blatűnk. Nekünk, akik napjában 8-aaor Utak le 
a terített asztalhoz, tudnuak kell azl, hogy vannak 
sokan magyar testvéreink, akik egyszer sem űlaek le, 
mert alnea mlbea. Eiekaek megsegítése namezak ember-
baráti, hanem haiaflzB  kötelenég ls. (A) 

A csíkszeredai dohányn&gyáradába 
megérkeztek a Badapentl Nemzetközi 
Vásár igazolványai. Miután a félArn 
utazási kedvezményt biztosító igazol-
ványok osak korlátozott számban álla-
nak rendelkezésre, azért kérjük a kö-
zönséget julias 30-ig minden körül-
mények között szerezze be. Az igazol-
vány ára Pengő 3.50. 

Látogatás a meggyesfalvl 
Hangya Ipartelepen. 

A kánikulai lottó napalltéaban hatalmas porfelhő  kava-
rog a levegőben a Marosvásárhelyről Meggyeafalváta  robogó 
Hangya t:>h*iaató nyomás. Az ut mellett jobbról éa balra 
szorgalmas munkás kezok aiatják a megérett, aranyos azin-
ben hullámzó kaláazokat. 

Hohanó autónk ' egymásután hagyja el a aOld Bzlnben 
pompázó tépa és kokorlcatáblákat a egyezerre az nttaatiől 
hlrteljn kanyarral lordalnnk be a Hangya Ipartelep kapuján, 
•hol jobboldalt a kapusszobából kUépő őrszem köszöntése 
íogad. 

Az a3tó m'gáll. Gépkooalvezetőnk (ürge mozdulatokkal 
támasztja a leszálló létrát a kooat hátulján leeresztett oldal-
falhoz  H ml kényelmesen lépllnk le a földia  anélkül, hogy por-
nak, pózoknak legkisebb nyoma la látszana rajtuk. 

A leszállás pillanatában, amikor az ember körflltekint 
a láihatá.on, oiak azt látja, hogy kereaztal-kasnl, mindenütt 
hangyaszorgalommal serényen folyik  a munka. 

KOröa-kóiül hataimas épületek terjeazkedaek, mintegy 
véuériástyát képezve a bel terület fölött.  A kapa alatt baltól 
katonád rindben sorakoznak a munkások balépéaét Igazoló 
lapok. Az idegen etnber elbámul azon az épttő munkán, une-
lyot a Hangya alig egy év leforgása  alatt alkotott a romok-
ból, amelyeknek minden darabját fslhasznalták  aa újonnan 
eiu-.lt épületek anyagában 

itövid aznmlélódés után aa Ipartelep vezető ttaztviaelő-
jéiól kjrilnk ungedâlyt, hogy «z Uzembkt-t megtekinthesatlk B 
ezzel körutunk ulaő állomásához, a gyQmOloafeldolgozó  telep* 
h z jutánk. Itt »gy kti.Qlbelül 30 métet hosazu raktárhelyUég 
alatt húzódó pincében a hordók tömege ászokra rakva tárolja 
az e.-du. f-yilmOlosök:  málna álonya atb. levét. Fent a taktár-
holyl'ég.'kben nagy uz előkészület, mert az Idén kezdődő szü-
rete. éi uradményenek raktározására minden talpalattnyl hely 
Bzükuégi's 

A raktár előtt hatalmas hordók állanak tisztítás éa ja-
' itáfl  a'att. Ezuket a hordókat a Hzékelyfóld  kUlSnbőző helyein 
'nliilitott nrdj -gyümolosgyUjtő-telepekre szállítják éB ezekben 
fogiák  az összegyűjtött gyümölcslevet a központi telephelyre 
szállítani. Az épület előtt felállított  hídmérlegen minden hor-
dót poLiusan iuuiéilegelnek és nyilvántartásba vasaik őket, 
műit bizony, minden darabtól azámot kell adni az ilietékea 
tiszti iselózn«.k 

Tovább menve, a gyUmöloskonzerváló holylBégbe érQnk, 
amely sz.niéj egy hatalmas termet képez. A terem padlózata 
éa oldalfalat  csempeíapokkal vannak alrakva ée az asztalok 
kő: dl Hzoigoi női muukásk zek töltik és izléies slmkékkel 
látják «1 a i.noüiabbnál üuomabb Izekkel, lekvárokkal, Bzör-
pöütol és egyéb lel iolgozott anyagokkal megtöltött üvegeket. 

Az erdei gyümöloakonzervek a legmodernebb Qatökben 
készülnek. M nJenüit fegyelem,  rend éa tlsztaaág honol, mert 
Igy kívánja tzt a azigora Hangya-ügyrendi szabályzat, amely 
ellen oaak azok véthetnek, akik azonnali elbooaájtás kookáza-
tának kívánják kitenni magukat. 

A munkateremből e<y raktárhelyiaégbe étünk, ahol egy-
más fölött  állványokon tárolják a kész gyümöloskonzeiveket 
éa különféle  szörpöket, amelyek mtnőaég tekintetében ntolér-
hutetleurtk, de aa árak aem magaaabbak, mint a házilag elő-
állított konzerveké. 

A kövoiktző teremben a zöldségsaáritó üzemet találjak. 
Itt dolgozzák fel  a nyárálm<»itl falvakban  termelendő zöld-
ségféléket  Az üzem bő keresett forrást  nyajt azoknak a aaé-
kely gazdaterinelóknok, akik termékeiket azelőtt aledgyea, Se-
gesvár és más délardé yi városok piacaira szállították. A 
Hangya goadoakodaHáaak köazöoUatő. hogy ezek a termelők 
nyugodtan folytathatjáa  eddigi muakálatalkat, mert minden 
termeléaüket ful  veszi és feldolgozott  szárított állapotban ér-
tékesíti. Közvetlen egy másik teremben tésztagyár üzem mű-
ködik, amelybon kü iiafé'e  laska- éa tésztaáruk készülnek a 
legfinomabb  nulláslisztből, a azemlélő előtt látható tojás hoa-
záadátával. Ma már köztud jmása, h>gy a Hangya-laska, oslga 
és egyéb siárltott tész.aára a legkuresstebb, mert hlglénlkns 
tisztásig éa az áru jó m'nőaéga jellemzi e gyártmányokat. 

Jó érzéssel hagyjak el ezt a helyiséget és a követkeaő 
épülettömb megtekintéaéra Indulunk, amely a háziipari Öze-
met, a tojásleldoigozó és a baromfikeltető  telepeket foglalja 
magában. 

A háziipari terembeu Baorgoa keafl  monkásnők kese alól 
egymásután kerülnek kl a szebbnél szebb szatyrok, kosarak, 
kalapok éa egyéb azalmakétattmények, amelyeknek alapfona-
tát a Uatostorda megyei azékelyfalvak  lakóaaága aaállltja ós 
amelynek éitékeaitéaa jó keresett lehetőséget biatoait nekik. 

A tojáagyüjtő telepen oaztályozzák, oaomagolják, már-
kázzák és szállításra készítik elő az Erdély területén felváaá-
rolt tojáskészleteket, ttz az osztály te mint a többi, tekinté-
lyes száma magyar mankia és monkáanő életleható légét biz-
tosítja. 

A baromükeltető teremben három, egyenkint 8—10 ezw 
tojást be'ogtdó keltető gép ontja a naposcsibéket, amelyek 
azután poatán Jutnak el az orazág minden részébe. 

Tovább menve, egy teljesen modern gépkoaalaatnhea 
érünk, amely a Hangya autóparkjának befogadására  ssolgál, 
fübben  autójavító műhely, kocáimoaóda éa minden egyéb meg-
található, ami egy Ilyen üzem követelményeinek megfelel.  A 
gondos vezetés nem feledkezett  meg benzin- áa olajkutakról 
aem, amelyek külön épület alatt vannak beépítve. Easal azon-
ban még nincs vége a sok látnivalónak. SlvesetJOk as olva-
sót a telepen lévő Hangya likőr- éa nungyárába ls, ahol kü-
lön laborátorlom, fóaő  és raktárhelyiaégak fogadják  a balápőt. 

Ulndanütt rend ée tísitaság JeUemal as üsemeket. amaly 
nemcsak a helytaégekben, hanem a munkások éa mankáanők 
ktlliéaégéban la magnyllvinal. ixiji UT.J 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A Kamáayaékelyeltea v hátak éta • hantám 

•aa. BeptUőraJával Bár réaitvett a Jualua végi nagy 
támadáeekbaa. Ebből aa eeeményből la láthatjuk, kogy 
ebbaa a háborúban aa agéaa aemielaek réaat 
vaaals. A Kermáayiéfcelyettea  Unak mladen fellttaés 
aélktll kiveanláia a lüsvoaalba aat lalaatt, hogy abban 
aa élit-halál kladelmUakbea aa Oraaág Legelaö unbe-
rétél keadva a névtelen magyar bőeöklg egyformán 
talJeelleaOak kell MteiaaaégUnköt. Bat a hábornt kB-
löaöeea la egéaa ea máa -fegyverekkel  vívjak mint a 
•altkori világháberuL Bbbea a háborabaa mlndea 
magyar embernek helyén kell állnia éa egy pillanatig 
aam lakot kihagynia. Ahová a aeraa állítatta, aat a 
helyet aaáa aaáaalékoa becsülettel éa lelkilamerettel 
kell betöltenie. Ha vért, ha bármilyen áldoaatot köve-
telnek eaek aa Idők, aat adannk magyar kötaleflaég 
legyes. Hoafegialé  nemaedék fagynak,  akik aemaetUak 
aoraát njabb eaer eaateadókre alapoaank meg. Nekünk 
eat a harcot elveaaitoal nem saabad, mert akkor érékre 
megaemmlaOlIOak. Hat a határoaotiaágot éa elaaáat 
kftadeal  akaráat képviseli a Kormányaéhelyettoa nr 
bátor férfiú  elhatároaása, amelyet valamennyien kö-
vetni fognnk,  ha a háborúi ionunk ugy követeli. 

— Aranyat ért a mult heti eaA. Aa elmúlt 
heti esős napok a caiki termés eredméayeket nagy-
laertteu befolyásolták.  Általiban a termei kllátáaok 
lgaa igéreteaek. Km&söaeu uepek B burgonya ttltet-
vóayek. Béaégea terméare van tiiáiás. 

— KlAieptetéaak a helyi rendAraégen. Dr. 
Bonáayl Kálmán caikaaeredai rendtrsegl negedfogal-
maaét fogalmaiévá,  dr. Ballágyl latvant segadfogalma-
aévá léptettek aló. 

— Aa erdélyi képvlaelAk kerületi beoia-
táaa. Aa Erdélyi Párt oruágoa elnöklége kösaétette 
a párt onaággyttléil képvlaelélnek kerületi beosstáaat, 
amely Calkvarmegyére a követkelóképpen alakult. 
Cslkaaereda m. vároa, oilkaieredai, alcaiki éa laépviil 
járál: Dr. Cilpak Lajos, klsagltő: Dr. Bálint Jóssef. 
Gyargyéaaenlmikléa vároa éa )áráa valamint a gyergyó-
tölgyesi járáa: Dr. Qaál Alajoi. 

— Boiatovot elfoglalták.  A tengelyhatalmak 
CMpatal Juliua hé 24-én rohammal elfoglalták  Rossto-
voL Baiel a aaövetiégei csapatok hadműveletei a 
Kaukáaua kapnjáhoa jutottak. 

— Haaaerkeatek a oslkaeredal leventék. 
A helybeli ieveaték nyári táboroaásukal NagyaajAn 
töltötték. Aa Idegen tengerben élé magyarok nagy 
aaeretettol fogadták  a aaékely leventéket éa a teltvéri 
ragaaakodáwak minden jelével eihelmoiták. Megérke-
séoük ünnepe volt a Nagysalóu éló magyer caaUdok-
aak. Fogadtatiank alkalmival Kónya enatike a ktivet-
keaó uavakkal Bdvöaölte: Biékely leveatók I A aagy-
•ajól leányok éa aaazonyok nevében kösiöntelek titeket. 
Nagy öröm nekünk, hogy a falónkban  üdvözölhetjük, 
a Székelyföld  Soit. A nagyiajól 72 magyar cialéd 
lelkét emelitek fel  él öntőtök belénk önblialmat, mikor 
látunk Titeket aaékely leventék egy nagy tömcgban. 
Mi oekély uámunkkal ugy élHnfc  lt', mlat sstget a 
tengerben, de nem caBggedtlnk, mert látjnk, begy 
a ml klcai magyar salgetüoket etőa tiékely tenger 
védi a nem él mindenütt ssórvényban a rosgynr-ig, 
mint Itt nálunk. Magyar silvUnk melegével köaaönt&nk 
titeket I kéljük aa Iitent, áldja meg a magyar Biebb 
lövőért folyó  köalli munkánkat. Iiten hoiott benneteket. 

— Megnyílt a asAgódfürdAl  aaálloda. A IBÖ-
gödfürdöl  Mállódét él a kél alaó bidagfürdót  Cslk-
•aereda megyei vároa, mint tulajdonos, rendbe ssedte 
éa átadta a forgalomnsk.  Biobaárak napi 3—5 pangó 
köaött váltakoinak, A fürdőn  étterem la van, Bmely 
a nyaraló köiönaéget legteljesebb megelégedJsere 
Uaaolgálja. 

— A Baékelyfőldi  Vlliamoaaágl R T.-ság 
aug uas tas elaején megalakul. A Baékelyfőldi  Vllia-
moaaágl B. T. Ugye ai elmúlt héten a megvalósuld* 
döatö uakauába lépatt. A réaav r̂y:áriae&g megaln-
kuláaa moat mér blitosrs veht'.ó. Ac nluptó̂ B lejegy-
aéaébaa réul veinek aa államon kivUl a magán-
érdekeltaégek, aa állami éa köaületl vlllamosmUvek. 
Amlat érleaülüak a réaivéaytőkHt csaknem egéaaében 
lejegyezték. Ai ERIMI két millió Pangót jegyzett le, 
aaoa kívül li nagy blM lehitő^^e' alot a vállalko-
iái támogatására. A mult hatén Vurga IpsrUgyl ml 
nlaiter felhívta  a vidéki vülamocmUveket, bojy vegye-
aek réaat a legyiésbnn. A réiivényjegyaéaek mpgaier-
viaéaét a Magyar Vlllatnoimflvek  Oraaégoa Bsövet-
aégére biata a mlnlaiter, aki bltonyoi réaiét a réss-
véayeknek fenntartotta  ai Iparügyi mlnlsstérlum ré-
aaére. A réaavéayjegyaésl felhlváanak  egéuen megható 
eredményeként a részvényeket teljeaen le la jegyeiték 
agy. hogy a Baékelyfőldi  Villamouági R. T. alakuló 
gyűlését mát auguaatua l-re öaaae la hívták. A ml-
•iliter aoroa klvBl már a megaiakuláa elótt három 
blaottaágot alakított a réaaletei tervek elkéeiltésére 
éa Uvltoleaéaére. Aa elad biaottiág a géierómü kér-
déaével foglalkozik,  Páchl Pál, a Magyar Doaáatull 
Vlliamoaaágl Béaavénytánaaág IgazgatéJAaak Iráoyllá-
iával, a maaodlk a háléaatok éa kapciolé bereadeié-
•eket eld|a meg Balaghart Vendel, a Székesfővárosi 
Biaktremea Müvek Igaagatójának veaetéaével, mlg a 
harmadik Maotlaág aa oaalopok telltéaének kérdéaét 
latéri. A munka nagy lelkeaedénel éa ai ratettel 
Indult meg • annak áldása, a villany, rövideion 
eljut a Bsékelyföldre.  Gondoljunk hálásan a magyar 
konnáayaak erre a gondosságára, amely eaiel «• 
álomaaerü kinccsel ajáadókossa mag a aaékely fal 
vak 

— HomoródfhrdAl  Anna-bál. Jolim 26-áa, 
vaaánap rended a Baékelyudvarhalyl Biékely Dal-
egylet hagyományéi Anna-bálját Baggel aeaéa ébreaa-
tőtad a Biikely Dalegylet Fuvónenekua, majd 
koncertet éa sélaaeaél szolgáltat Bchluer Jéaaef  kar-
nagy veiénylete alatt. Dilutáa 6 órakor müioroa-aatély 
leai, ahol előídist tart dr. Lévai Lajoa elnök, snere-
pel még Balogh Farlke hegedümüvéu, Vákár Vllmoa 
aainigaagaté, Burghardl Mjgda, Ballovlta Emil, Bodrogi 
Baláae, Daéay Antal. Eantán táucvlgalom követkenik. 
A aaép aiékeiy találkozóra mindenkit ulveien látnak. 

— A oalkl termei eredmények. Amllyea 
gyengén Indult a cslkl termés, éppen olyan blitatóak 
a jelenlégek aa araiéi elölt. Amint Ismeretei a vár-
megyében 80 vagon vetőmagot ontottak kl a tavaiaon. 
KOIBnöaen nagy gondot fordítottak  a lentermelésére. 
A lent Ssárhegyen éa Calkménaiágon veaették be. Aa 
eddlglaek nógy-ötssörösére emelkedett a cslkl lenter-
melói éi mindenütt a leggyönyörűbb termés igérkealk. 

— Caikvármegye legeld kataaaterenek el-
késaltélén tia kiküldött dolgoiik. Varmegyénk 
legfontosabb  kérdései köió tartozik a legelő Ugy ren-
deiéie. Erthetó. Aa állatok feljavltésa  legeld nélkül «I 
sem képaelbetö. A fÖldmivalésüg)l  mtntssterlum rand-
klvUll lntéakedésóvel aaonnal mnnkéba vette legoló 
Ügyttnk rendeaését. C l̂ítvérmpgyébe tla l«g<-lőkataaaterl 
tlíitet neveaett kl ŝ küldött a TunV.élatok arcneall 
beindítására. Feladatuk, hogy hl íesara ci1'! tiba9égek-
ben elkésaltség a lcgeló kalaaiiert, botanikai, talajmi-
nőség. ositályoiás ss»mponljébé' éa fő'eg,  hogv v *gre-
hajtaók a legelőnek se rrdő:<>riilüt;ól vní c.tdlöoliát-
oiy&n nagy'ootOB f̂gu  muakAját. A vérti'-gy'ink 1-ĝ 'fi 
gaadálkodaaéniik ô aaorU beállítása ügyében inlin; 9 
éa 10-in már egy mlnUwirl blaottRég klfiá'lott  K 
a hargitai legelőkre. Bou Elek knr. gaan. faliigyelő, 
Dr. Pojnár Ernő min. oaat. tan. éa Nádor I Iván füidó-
tanécios, Boaln lmr>% Kocán Imro g»ad. It)iügyelók te 
AladicB Zoltán e.-dómcrnok kiaóretében j&rták be a 
bargltf.l  legelőket, hgy a halyaslnl sscnilo alapjén te-
gyék mug Intéikrdéeeiket. 

— Felhívás. Cíikc l̂csó kÖLSiftg  e'őljnrÓMÍ;i a 
Hargita fürdó  vlllatele* tuUjdsqoasl fir-ye'm->t  njóla; 
felhívĵ  arra a körülményre, hogy n «iiin^g n ron-.̂ n 
megeeál'is alatt végrehajtott tel-'-í klo«.iée mi .'t ku-
roaicak érai mjgAt. A ko:!ajţ h^j std'' a t !e:í tu jdo 
noaokkal egy hónipon beitli klfgyi-E':l. 

— Pena találtatott. I<.°tolt tulajdonosa átve-
heti aa Elekes birlaplrodibBD. 

— BakllvA. Komócrv László éa Ambrus Erzsit"', 
1942. jnllut hó 23 én tar ottAír eskHvójllkrú •> Ctiiit':-
redol róm. kath. '.tmnlomhiirí. 

— Haláloaáa. Trinkó Fdlöp Jánosé, gvedé kodé. 
30 évin él megyetiró, balo5tk.jm é' kösgyém 76> vej 

kor'i'im i\ieghal' Qylmcaf  v^io on. T ̂ mBt.'íu juMud bó 
24 én volt n <?y rtjiv-'t mellett. 

— Altat felvásárlás.  C»lkmegy.>t>»D mugVéidó-
ddtt .1 tf  ciji'.tt'iPro nem alka maa á l.itok r-:DdPi:nr"e 
fölvásárlás.  Az oíc' -t »i AMít'®oyó-'i»«B! Ejv HU'C* 
irányi'].* M d̂ór ţnsda«*iii f.-lligy%tő  vete'éaével 
Az állatokat űzetik es muokéjstkri leve 
kéznek elóaeitluri e c-l't (; zda •i.iuín'V' A mucLáji", 
hoaaéjArnlna» abhoa, bô y jÓRiicőâ t̂t élin éilooiÁDv 
birtokíbn jnth»aaaDr.k. 

— Köaellátáal tajekoztató. A m. klr. Kv-
elláiieflgyl  Ifblaatnr  megi'lapttotta a kö-CEÓwr 't 
árit, sanbályoita a kállumV'orikum rend'lécét és U-
eaolgáltatásat én a rotáció» valamint as ivea nyomó-
p&piroanak könyv, nnptar vagy fttset  elóállítáaára va'ó 
felhasinéiását  és eng' dJ)'y-«"<' % kenyérgHt>oiaji>Kvo'/-
n?k kuaoricjíjír.vr.' lór.énó t'ceréléaét. 

— Mozi hírek. A helybeli Tnrnl MoaEóaainháe 
műsorán 2B-!-n, i-zooî  -ton este 9 cr'íVor, 26 ér v-?ár 
ncp6éieete9,27 An h tfón  9 ór.íl o : „KORRA TERRY" 
cim3 film  megy Rikk Mártkóval a világhírű matyrr 
táncoamttvépzcővel a fótaerppbrn.  Au^ci ob hó 1 ec, 
2 ón, 3-én „Garzoniakén kiadó", „Káilp.y Mikl 'n 
flrdálybin*  elmü Hp flm  ni 'F.y M odrr elópdápor m 
met óa maftyar  biradó. T-klniottc! - t rlórniátható r t-gy 
érd'klódénre „Kéiley ML-ló- minlaz '̂f-inök  iAiokb.Abs 
Erdélyben' elmü klfflm  irénl vidult rd«L őd. j 
»anlén anruattua bó 1-̂ n diutin 3 órato* iijáHa^v. 
É'dikiódnl Turul Mozgó, Cj'ksn-z di, trlsfo  K. 163. 

— A osepleai rendelet Calkvirmegyébeu. 
A« uj ĉ éplfcrl  ríndelot bívsiíga a '.'  'mér  pp-'r-̂  f̂ ,-
m'r'iii ím a kö<tMüt/<s hu'OBiéa». H-h'rj. Ir'ó' r a 
leeforjtoaab):  f  .sdat, tm?!>ni l bizton :,iv «f  -•fbfti 
mindönkin"k hizfcfits  támog'.tá'>.t fiH'/a.̂ un.  C. t-.»r-
megyében > caép'éa lebonyo ltéaát mlnlHz'erl blatcH és 
láráeookéat 1—1 ellrnór vezeti. A kinevez*!! rainlna 
tarl btz'oq Boz'n Imre gand. felügyelő.  Ellenőrök: 
Gyrgyóíaentmlklób ToieyfB|  jráF" Ep«r|BHl Endre EMGE 
veiető, Sientmárton jérás Biabó áudrái ny. J^ÍVIÓ, 
Baépvii-járás Tampas L .jo' mirniî , CnikBi-reda jérés 
Csergő Voncel. A vármegyében 213 Cíéplőg"p van. A 
rendp'et sserlnt miod -n csip'dţ p m̂HA 1 —1 Hk''.pm>t 
ellenőri állítanak a falusi  takósBég közül blza rnl rm 
barnek. ar.4kqek a kltépiési t̂ afo'yamokon  töri;o!k. 
Csikaasntmártonon julius hó 23 án nyílt mog aa első 
Ilyen tanfolyam,  amelyet Dr. Márton Liaaló főasolga-
blró Ünnepélyes formaságok  kösöit ayltolt meg. Ismer-
tetve aaokat a kötelességeket, amelyeket háborús idők-
boa a köiellátái minden jó magyar embertől elvár. 
Hasoaló tanfolyamokat  tartanak a többi Járáal körie-
tekben Is éa pedlr, lullus hé 26-in Gyergyósseatmlk-
lóaoa, Jullui hó 28 áa Calkiieredában éa Julius 23 án 
Csiknépvlien. A cséplést rendniet minden vtsasaélést 
elkerülendő világosan Intézkedik a cséplés bérének 
megállapításáról Is. Eleket a bérmegállapításokat a 
eaéplésl biaottiág minden köaségban kihirdeti. 

— Halálra Ítélték a kla Péterffy  gyermek 
gyilkosát. Juliua hé 28-án foglalkoaott  a sepalBaeut-
györgyl törvénynaék aaaal a bestiális gyilkossággal, 
amelyet Veresa Árpád éa Fajér Inra eelenctel legé-
nyek követtek el. A két siörnyeteg, előre megfontolt 
ssándAkkal megölte a 11 éves PMeiffy  gyermekei, 
aki 860 Pengő pénst vitt édosepjának a köaaéghea 
kösei eső erdöl fttréeaéhea.  A tcrvenyeiék Verass 
Árpádot kötéláltali halálra, ulg  segilő társát Péjér 
Imrét 10 évi fsgyhásra  Ítélte. As Ítélet általános meg-
elégedóal váltott ki. Kötelet érdemel ai ilyen emberi 
éraéaéből kivetkőzött ember, aki 360 Peagőérl ártatlan 
gyermek életét oltja ki. 

— Ml a ponyva? a BaiahásI Magaala 4 ásó-
méban nyolc magyar Író felel  erre a kérdésre. Eredeti 
tudósítás a Kállay—Vásárhelyi esküvőről, Pager Antal 
megcáfolja,  hogy vlsBaavonul a salnpadtól, Blmor Eraal 
a Csorba-léről lr képes levelel, Bsántó Déaesnek 
Dayka Margit tesz bisalmai nyilatkoaatot. Bsentgyörgyl 
divlra Lnkác? Margit ssenteodrd nyaralásáról saámol 
be, Vaal esuttal a Bilgctl mttvéBseket vesai csruaa-
hegyre, fClaa  Minyl kecikeje egéaaaiges ikreknek adalt 
életet. Erdnkes rejtvényrovat, vicclap dlaaltlk ai uj 
aidinot, mslynek Bzludarabja a „Damioo". Melléklett, 
a Kts Mignzln. 

Kanyérgabonajegyek kloseréléi* kukorloa-
Jegyra. Ai -rd ' yi urámCslej. aboi a lakójaag ólel-
meiba h g kuiorlcjliaz><*i fogyaszt  es akik eleimaaé-
ail<r.) 1942 û l term.fil  kukoricát akarnak falnaaa-
oáiül, 1942 an;usatui 31-lg kîrb^îik a Küzségl Elől-
jir/n)g,G  , bogy i 'nyor<aáoja|-»gvUk hat gióonaas î-
v»nyat -u<oricjj"^yrt) Ciaréljj át. A kauyargabona-
j'iiya1?: » u i o r i c i j v a ' . ó átciaráiéaát Ciokla azoí 
leérhetik, akik Kék k.tnyérgaboaajegyet kaptak. 

— A Pásti TAaade uj Biámában dr. Grynaeus 
Disső, H.rmiJD Oi.ald vaaérlgasgató (Wt«n), Hiii<u-
óergerTíjgr nyilat'coaaak. A teherautók átalakltáaáról, 
a Föidgss jrtékesiió r. : érdekaa raunkásségirél, a 
aoproui nyári agynamró1, as uj tósídel blsoítságok 
mdtöd^aéről, az jpirváüaiatOY legújabb tranzakcióiról, 
a g>udasá;l ó's-'.ben torién; f  iue?e« 'aokró: ás nló eple-
tHHíwró! srd.xj: hiruc íd r.ifor-nacidlc  aaámoiaak b.;. 

Bórból készült finom  b ő r ö n d e l a d ó . 
Cim a nyoaidéban. 

FürdóicÁd,  szoirrénpek, 2 vaságy, kerti  pad,  ki-
'  posetái kád.  dagae?,tó-tekní  stb, elndá.  Csík-

szereda,  W  sseléoyi u'ca 15. 

Bkok  (alva  községben  17 hold  birtok  és lakóház 
' — a központban,  üzlethelyiségnek  nagyon al-

kalmas  — eladó,  a haszonélvezet  fenntartásá-
val. Az eladó  magányos időtiltött  ember. Cim 
kindóhivata/bao. 

,£gr ügyei fiu  tenulónak  felvétetik  Hajnid  István 
i vas-, fűszer-  es festékkereskedesében,  Csik-
l sceredn.  g_n 

Az Erdélyrénzi Hangya Központ 
tollgyújtó telepei: 

Bírót 
C s í k s z e r e d a 
Brdöszentgyörgy 
Oy^rgyószentmiklÓB 
Ké?diváBáríiely 
Kibéd 
Mak'alva 
MurosvftBárheily 
Nyárádseereda 
Purajd 
Sepaissentgyörgy 
Székelyudvarhely 
Szilágyaomlyó 

A legmagasabb áron váltanak be min-
denféle  friaa  éa használt baromfltollat. 

e—in 

Könyvkötészeti munkákat 
a legasebb óa legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
árak mellett eaakAaAl a 

V á k á r űz lo t . Csikszereda 

Gyámok (gondnokok) figyelmébe! 
Gyámi siámadáa, 
Haasonbérbeadásl jegytőkönyv, 
Hasionbérleti aaeriódéB, 
BetOsoros gyámi névjegyiék 
A) TAraskAnyv 
B) TöraskAnyv 

elkési&lt ós besiereihetó 
Vákár kAnyvkereskedéaében, Oslkazereda. 

Myamaten Vákár La|emé Uayviyaadájáhaa, 




