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Miniszteri látogatás. 
Hétfőn  megint elók. !ő vandngek voltai; 

városunkban. Vitáz Lukács Bél* miniszter, a 
Magyar Élet Pártjánál: főnöke,  Vi-.y László 
báró felaőhási  tag éB Dp. HUdy Intván ors'sg-
gyűlési képviselő, elós'ör a főispAiv  hivarat 
ban tettek látogatás', rrsjd a főispán  ur 
retében az Erdélyi Párt irudijáb» mentek, ho' 
a párt vezető emberei várát. SzUktbb körű, 
inkább barátságos jell.vü értekezlutet tartot-
tak, abo! szóba kerültek vármegyénket iegin 
kább érdeklő dolgok. 

Vi'éz Lukács B">la mint a M. G. P. elnöke, 
mogemlitelto ait a szövetségei, amelyet az 
Erdélyi Párt ái kötöttek, melegen Odvözö te a 
pártot ós vezetőaégót, egyben tolmácsolta a 
miniszterelnök ur Üdvözletét EZ Erdé;yi Part-
nak. 

Ezu An D>\ Kov. cd Káro'y a hiuallá-os 
isko:ák á'luudó jeUegAn'-k biztosítása Ard ;ké 
ben szóia't fel,  majd kérte, hogy az agrár re-
form  revíziójához a?ift'i  pzi ő rautikáka^ már 
most végi-izek e1, hogy amikor ezen ügy új-
ból elő ••-••rUl, k 'BzQ'e JeDÜi ne találj Aoak, <-gy-
b<>n kérte, hogy a román uralom alatt készült 
hivatalos iratoktt, keliő geodozás mel'e'.t őriz-
né'-', nehogy azo : ka'lódÁa» a későbbi icun-
ká*n 1 n h za-g'jt okozz»Qak. 

Dr. Kolumbán Jóssef  ellök a (j-tiki Ma 
gánjnvak e^yn^ges és állandó jcilcjrü kezeié 
aén«k szükségességét Uiittgo mtta. Csifc  me-
gyén*-k Ubgy erdekei fil>ödtek  e vagyonhoz; 
a mostani széttagol', ideiglenes vi-te.ökkel 
való kezoli'bt t» ongyo ."vomporijaból uom torija 
helyesnek. 

Vití.z Lû ftCJ  B-lt hí '-'hangíoct pana-
szokra, illetve kérem-iíre von»''- ezóta? feljegy-
zésedet kÓRzi'e:' tcagaoa'-t éB nr gigi-rio ín-
raogtitást. l.gyben reegjegyezt»", hogy a bitval-
iáaos itikoiák rrdekrb<-n már id törton'-'k rr-
demiegttB iníézuedések és m'g fognak  ezután 
ts történni. Az agrár reform  revíziójára is már 
kész munkák vannak. 

Még apróbb ügyek fordultak  o'i>, nzuiin 
az előkelő veedégek megclógbd.'nüke'. ta örö-
müket fejezvín  ki az Erdélyi Pártnak Cnik 
megyében levő hv.almts száma fölött  — elbu 
csuz'ak. 

A fdldmives nem „paraszt". 
A fővárosi  lapokban miad gyakrabban ol-

vassuk a paraszt kifej.zidt  a földtnives,  iţaz-
riAsB, kisgazda eln^vi zos helyett. Mteri i oilett 
est a csúnya, idegen huoRzasu eu'yos Bér-
tést magában hordó szót a szép, a foptlalko-
záat is jól magábaD foglaló  földuiives  helyeit? 

fin  is, mások is raár tiltakoztak ez elleti, 
különösen a Székelyföldön.  Da u*y látszik, 
hiába, divatos hóbortot csiuo nak ebből ie. 

Nagyon jól tudom, kiket neveznek as Al 
földön  parasztnak, h<si majdnem 40 évig köz-
tük voltam. 

Évről évre rendkivttli sok gyűlést, elő-
adást tartottunk közöttük, de soha alfö  di kol-
légáimtól nem hallottam kedves .paraszt" test-
vérek. Pedig altkor nem igen tudtuk, hogy a 
román „proszi" m ü v e ' e t l e n t jelont. Döntsók hl 
a nyelvészek a szó használtát, de mi székely 
gazdák a gyakorlati életben soba nem fogunk 
örülni a psraszt kifejezés  használatának. 

Ugy s e j t e m , akik ezt divatba hozták, oly HU 
magéhoz édesgető, vállverege'ó fogás  akar 
lenni a gazdákkal szemben — ók tudják, miért. 

Ezzel akarják valószínűleg a fOidmivest 
•salonképessé tenni. 

Akárhogy is álljon a dolog, a paraszt ki-
ejtésekor akarva, nem auarva oda tolakodik 
az „urnák" a gondolata, Mindjárt kése az osz-
tály szerinti kUiönböztetus ép azok részéről, 
akik ezt legkevéBbe akarják. Miort nem tet 
selic a paraszt kif*jjzéa  nekünk? Tessék meg-
keresni egy egyszerű sz -krdyt, majd megadja 
ugy a feleletet,  hogy neui leíz többe kedve a 
,p<irab<5i" kifejezéssel  böosködni. 

Addi< is ide jegyezhetjük, hogy u foldaii 
vöd osztály igen értuimos, igon aott tehoisfg  s 
>)lem vaa közte. Hz nuui volna az, itt a uztk-
lás hegyoldal tui közt nciu tud.a vomi több 
01.ut ezer fcvvn  at fenntartani  magat, hozzá 
átég gyermeki'i nevatójeról is állandóan gon 
doskodo^t. Hogy nyauas, kemeny, nem jár ál-
landóan vasalt nadrágban, azt a foglaikozástt-
nak természete hordoz ne magában. Da belill 
tiszta testilug-ielkileg, nokbzor mfcg  tiBZtábbuk, 
oiint adok, akik magukhoz akarjak edoegttoi. 

Szóké Mihály 

Magyar keltőskurosztek jelzik a keleteu 
harcoló honvédeink ulját. 

M. kir 1 honvéd hadiiudjaito-aaaaad. 
Ferenaa Oy ..rfai  fcdp  órmeater. 

Egfl  falvak,  földig  rombolt városok küzött menetel a 
magyar honvéd a megvert bolaeviata hadsereg után. A rom-
buláa őrületébe tévedt kommunisták embert és anyagot nem 
kiméivé teaznek tönkre mindenT, amire idejük van. A ki-
mondhatatlan nyomorban, irtóztaló szenvedések között élfl 
orosz nép ürömmel várja honvédeiuket. Felszabadulást, sza 
badaágot, uj, emberi életet visznek a meghúditott *erületek 
lakóinak katonáink. Nem szóvirágok ezek, hanem valóságok. 
Nem tud az emberi agy olyan rettenetes elnyomást kiagyalni, 
mitit amilyeubeu éltek itt az emberek. A nyomoruaáguak, 
a szenvedésnek és a nélkülözésnek európailag elképzelhe-
tetlen íokáu tengődtek a „vörös paradicsom' lakói. Nincs 
az a kegyelleu kényúr, aki ugy ki tudta volna Bzipolyozui 
a rabszolgáit, mint a boluevizmus arisztokratái. 

(íyors egymáautáuban példákat, tényeket aorolunk tel. 
A kolchozban dolgozó mezőgazdasági munkás tlUO napi 
munka után 2UU kiló, igy, ahogy írom. kettőszáz kiló ga-
bonát kapott. Kübül hadikölcsönbe naponta ülj dekát le-
vontak. Kzeukivül évi öl) rubel készpénzlizetése volt. Kz-
zel szemben az ugyuevezett házkörüli kertgazdaság céljaira 
lendelkezéare bocsátott íélhektároa területért évi 4UIJ rubel, 
110 liter tej, ÍIO kiló hua, 10U tojás, bárányoukéut 2UII 
gram gyapjút és négyszögmétereukéot 4 kiló terményt kel-
let lizetui. A szovjet adórendszer nem ÍBmert semmitéle 
akadályt. Nem termett a töld, azárazság, jégverés volt: 
miért nem vigyázott a munkás. A szovjet államnak élni 
kell. Következetesen: a kiazabott adót, ha törik, ha szakad, 
ni»g kell tizetni. 

Voltak olyan hetek, amikor kétezer ettek az emberek, 
l'ityókán és zöldségen tengődtek. Érthető tehát, hogy gyer-
mekek hada téulereg a honvédkonyhák környékén. Kezük-
ben ürea konzervdobuzokat tartanak. Enui kérnek és kapuak. 

Az istentelenek földig  rombolták, felrobbantották  a 
templomok nagy részét. A lelkiismereti azabadaágot nem 
ismerték. Mindenkinek a azovjetet vezető kénj urak kopo-
nyájával kellett gondolkozni, ila nem: jött a börtön, szám-
űzetés, jobbik esetben kényszermunka. Házak azázezreit ár-
kolták körül lakóikkal együtt, áilitotlak őröket melléjük s 
elrettentő példaként éhhalálba kergették a szerencsétlen 
családokat. Nem volt künyönlleU A lélek, a aziv ismeretlen 
fogalom  előttük. Az anysgelvüség rettenetes gondolata a 
gyakorlatban a maga mindent elsöprő kegyetlenségével ér-
vényesül. 

Ilyen eezközökkel Bem tudta a kommunizmus kiirtani 
az emberekből a lelket és a vallásosságot teljesen. Az 
snya a leányát, apa a fiát  tanitotta meg titokban keresztet 
vetni és imádkozni. A koichoszokban mezőgazdasági mun-
kára kényszeritett papok Utókban kereszteltek, ha módját 
ejthették, gyóntattak. Minden pillanatban életükkel játszot-
tak, de a hitet ébresztgették. A bevonuld honvédek megje-
lenésével egyidellleg kerülnek fel  s nyakakra a gödrökben, 
pincékben elásva önött keresstecakék. Hármashalom tetején 
kettőakeresztek jelzik a magyar honvéd útját. Kettős ke-
resztek ezzel a lelirásaal: „Oroszok I A magyar honvéd 
kereeztet, földet,  szabadságot hozott." 

A vörös hadsereg nyomában figyelő  szemmel járó 
ember megállapítja: a kommunisták minden értéket, minden 
munkát a fegyverkezés  szolgálatába állítottak. Nem kétsé-
ges : as egész világ meghódítására törekedtek. Eléje kellett 
menni ennek a veszedelemnek ás oairájában megfojtani.  A 

hidra ezernyi feje  veszedelmesen növekedett. Ördögi módon 
kieszelt fegyverek  vártak tüzparancsra. Gyárak sokasága 
ontotta a hadianyagot. Európa nyakán már feszült  a kés, 
amikor elhangzott a keleti kérdés tisztázásira vonatkozó 
parancs. 

A hihetetlen kitartással, bámulatos teljesítőképesség-
gel bolsikst üldöző magyar honvéd percről-percre tanul. Kö-
zelről látja a veszedelmet, eltapossa a hidra lejét a oltja a 
házainkat, vagyonunkat, életünket veszélyeztető tüzet. l)e 
azt is látja, hogy jövőnk szempontjából öaszelogásra van 
szükség. Nem lehet magyar éa magyar között különbaég. 
Mindenkinek a maga helyén egész emberként kell megállnia 
a helyét. A kényelmessség, a tétovázás, az egymás szaka-
datlan csepülésének ideje lejárt. Itt látja a honvéd: minden 
magyaroknak egyforma  sors volt előkészítve. Orosz props-
ganda központokban kiteazitett térképeden Magyarország 
épugy be volt kebelezve a nazovjet-paradicaomba'i, mint 
Német- vagy Olaszország. A többi apróságokról nem is 
beszélve. 

Azt is megtanulja a magyar honvéd idekint, hogy azt 
az embert, aki a beosztásában nem tudja teljesíteni köte-
lességét, nem oldja meg a feladatát  — az ÖBSzesaég érde-
kében — haladéktalanul Leváltják és alkalmassal pótolják. 
Knuek igy kell lennie otthon is. Nem nyafogó,  szakadatla-
nul pauaszkodó, saját érdekeit kereső emberlormákra, hanem 
a helyüket mindeu körülmények között éa minden alkalom-
mal álló lértiakra van szüksége ennek a sokat szenvedett 
nemzetnek. Krősuek kell lennie nemzetünknek minden vo-
nalon. Nagy feladatok  várnak ránk. 

Honvédeink arcizomrándulás nélkül lövik ki bO—40 
lépésről a felénk  közelgő 24 — 52, sőt sokszor ennél is 
több tonuás tankokat. Nincs télelem és kapkodás. Kgy van 
az elhangzott parancs nyoináu kötelességteljesítés. Csak igy 
lehet csekély vesztességgel óriáai eredményeket elérni. 

A magyar élet minden vonalán szájjártatás nélkül kell 
teljesíteni a kötelességet. Legyünk az egy akarat és ezer 
engedelmesség népe. Necsak szóban, hanem gyakorlatbau is. 

Őrizzük meg a nemzet rendjének lelkét. 
A vitézek, tűzharcosok és nemzetvédelmi keresztesek 

Országos Nemzi'.tvcdelmi Egyesülete kedden délelőtt iluda-
pest.iii az uj városháza épületében vezetői értekezletet tar-
tott. Kiemelkedő jelentőséget kölcsöuzött az ülésuek, hogy 
azon mtt^jeleut Kálltty Miklúa miniszterelnök és éa nagy-
fontosságú  beszédet tartott. 

Vitéz iginándi Hegyessy Géza elnök megnyitó beszé-
dében hangoztatta, hogy a Nemzetvédelmi Egyesület legfőbb 
célkitűzésének lekiati a magyar közszellem és ezen keresz-
tül a belső arcvonal töretlen megőrzését. Az egész magyar 
nemzet rendülotleuül biaz a végső győzelemben s tántorít-
hatatlan hűséggel sorakozik lel vitt z nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó és a magyar kormány mögött Az egye-
sület tagiai elsősorban hazafiaa  lelkülettel vivják meg ezt 
a harcol, de ha kell, kemény ököllel is lesújtanak. 

Az elnök szavai után, a jelenlevők lelkes ünneplése 
közben Káilay Miklós miniszterelnök emelkedett szólásra. 

VERETLEN HADSEREG, MEGVERT ORSZÁG. 
Vitézek, Tűzharcosok, Nemzetvédelmi Keresztesek I — 

k«zdtn beszédét a miniszterelnök. — Ma, amikor véreink 
egyréaze megint kinn van a harctéren, amikor újra dörög-
nek az ágyuk, idebenn azükaég van a Ti frontotokra. 
ltllH-bau veretlenül jiitt viaaza a magyar hadsereg, de itt-
hon egy megvert országot talált, amelyet hűtlen tiai állí-
tottak szégyeupadra. Ti, az akkori hadsereg hazatérő tagjai 
olyan zűrzavart találtatok, amelyben nem is tudtátok hirte-
leu leltalálui magatokat, mert sajnoa, ezerazer aajnoa. akkor 
nem lehetett megteremteni egy, a Tiátekhez hasonló szö-
vetség aliipjait. Ennek azükBégességét annál jobban tudjuk 
értékelni a lefolyt  események nyomán. 

LEGFŐBB KÖTELESSÉG. 
— Ma njra front  van s tudom, mindnyájan bizalom-

mal tudjuk, bogy a magyar katona meg fogja  Ülni ott kinn 
a fronton  helyét. (Lelkee ünneplés, éljen a hadsereg.) De 
nekünk mioden egyebeken leiül az a kötelességünk velük 
szemben, hogy ha visszatérnek, egybeforrva,  testvéri kö-
zösségben találják ezt az országot. Ezért vagyunk itthon s 
ezért kell megtennünk köteleeségilnket. Szövetság kell, hogy 
megingathatatianná tegyük Magyaroreaág belső rendjét Nem 
karhatalmi eszközökkel, bár arra is sor kerülhet. Ennél 
azonban sokkal tontosabb a megelőzés azzal, hogy mindenki 
teljesítse kötelességét. A legnagyobb feladat,  ami reátok 
vár, a legfőbb  kötelesség, amit teljesítenetek kell: meg-
őrizni a nemzet leikének rendjét I Ha ez meg van, ha nem 
borul el a nemzet lelke, ha nem inog meg, hanem olyan 
marad, mint a Tiétek, ha erre vigyáztok környezetetekben, 
elvégzitek a legnagyobb munkát, ami az itthoni fronton 
reátok vár. 
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— Sajaos, TU a magyar társadalomnak egy rétege, 
azarencaére vékony ée átlátszó, amely mig u ia hamu 
hírek terjesztésére, gyűlölködésre, alattomosságra ée dea-
truáláara alapítja létét Exek veszélyeztetik a legnagyobb 
mértékben • lelkek rendjét Eteknek nínoa helye közöttünk 
e nines helyük ai ország dolgainak intézéaénéL Etekkel 
elemben alkotjnk • mostani frontot,  elekkel kell szembe-
helyezkednünk, mert másképpen nem tudjuk tartani a fron-
tot. TiutnlUbb magyar közfelfogásra,  aljasságtól, irigység-
től éa gyűlölettől mentes nemzeti közösségre van szükség. 
Ezt megteremteni, ezért küzdeni a Ti legfontossbb  felada-
totok. Számotok jóval több százezernél, de ez még mind 
kevés, mert egy nemzet kell ehhez a feladathoz.  A Ti lel-
keteknek tüze kell átjárja az egész magyar társadalmat a 
a fiatalságnak  ugy kell mögétek felsorakozni,  mint vitézek, 
tűzharcosok, nemzetvédelmi keresztesek hatalmai táborának 
jelöltjei. 

EZÉRT HARCOL A MAGYAR KATONA. 
Nem tudom mindenkinek külön-külön megmondani 

hogy odakint is Magyarországért, a jobb magyar jövőért, 
országunk felemelkedéséért  s az itthonmaradottakért harool 
a magyar katonái Azért kell vigyáznunk a belső frontrs, 
hogy s visszatérő katcnák lássák, hogy Ti tudtátok, miért 
harcolt odakint Azért, mert a jogot ahhoz, hogy ezt a ha-
tárt mindenki eliBmerje, az a katona azerzi meg, aki most 
a Don partján harcol I (Lelkes tsps és éljenzés.) Joguk 
lesz tehát ahhoz is, hogy s magyar élet kereteit ie ők 
szabják meg. 

A miniszterelnök a továbbiakban ismét hsngoztatta 
egy tisztább köztelfogás  szükségességét, smelyben ne s 
protekció, hanem a kötelességteljesítés legyen a jogok fok-
mérője s smelyben a jobb megélhetést ne kijárással, hanem 
lelkiismeretes nunkaváilaláasal lehessen biztosítani. 

A kormányelnököt a közgyüléB perceken át ünnepelte. 
A közgyűlésről hódold távirattal keresték tel vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzót és a kormányzóhelyettest 

Párhuzamosan milküdő háztartási tanfolyam 
nyílik meg Kolozsváron. 

A földmivelésügyi  Minisztérium erdélyi kirendeltsége 
egy hőnspos háztartási (gszdasági) tanfolyamot  szervezett 
a kolozevári falaőbb  évfolyamos  tanuló lányok számárs. — 
A tanfolyam  julius 22-én kezdette meg működését, de már 
szalatt a rövid idő alatt ia bebizonyította, hogy ilyen 
irányú tanfolyamokra  égető szükség van. 

A tanfolyam  hallgatói erejük megfeszítésével  fáradoz-
nak azon, hogy minél tökéletesebben megismerjék szt az 
utat és azokat az eszközöket, melyeknek okos és céltuda-
tos felhasználása  a háztartási feladatok  korazerü elvégzé-
séhez vezetnek. 

Mindenki érzi azt, hogy s mai nehéz gazdasági viszo-
nyok mellett osak azok a háztartások nyugodhatnak biztos 
alapon, ahol a háztartás vezetője kellő szakismerettel törek-
szik a rendelkezésére álló snyagok és szerek leggazdaBá-
gossbb 1 elhasználására. A családfők  jövedelmének 75 Bzá-
zalékát a háztartás emészti fel.  Különös érdekek fűződnek 
ahhoz tehát, hogy a háztartás vezetésében s megszokott-
nál nagyobb tervszerűség és Bzskszerüség érvényesüljön. 

A kirendeltség örömmel látja azt a példaadó munkát, 
amelyek a tanárnőjükkel együtt dolgozó tanuló lányok a 
református  szeretetházban működő tanfolyamon  végeznek, 
ahol szinte versenyeznek szón. hogy a rendelkezésükre álló 
rövid idő slatt minél gazdsgabb háztartási ismeretre tegye-
nek Bzert. Ezért elhatározta a kirendeltaég, hogy a mosta-
nival párhuzamosan, egy uj háztartási tsnlolyamot rendez 
a kor szavát megértő, hsladí Bzellemü kolozsvári leányok 
számára. 

Az uj tanfolyamnak  vezetője Ituszthy Sarolta m. kir. 
gazdasági tanárnő már meg ia érkezett éB az uj tanfolyamra 
való beiratkozást a Horthy Miklós ut 51. sz- slatt levő 
iietormátus szeretetházban juliás 28. és 2a-én 15—20 óra 
kőzött,meg is kezdi (Távbeszélő 31— 05.) 

Értesülésünk szerint a kirendeltség Székelykeresztnr, 
Csíkszereda éa Kováazna községekben ia rendez hasonló 
irányú tsnfolysmokat 

Tallózás. 
Levelet hozott • labort pozta. Czlkl zaékely ember 

irta. Ozaaa, ahol a hM halál k5wl Jár a magyar boa 
fédhon..A  haretér baj tárai az levegőjéből. Többek között 
aat Írja, hogy „Itt bezzeg aseretl egymást mlndsa ma-
gyar. Bár ottnoa la Így volna.' Egyzzóval a harctér 
kAzelabb hozza egymáshoz a sziveket. Az Idehaza annyi 
gyűlölettel éa rozzalnduiattal megtolt lelkület felenged. 
Odakint, ahol a gránát vl|jog éa a világtörténelem leg-
elszántabb küzdelme folylz  ott egyszerre világossá lazz, 
hogy nekünk magyaroknak zaeratnUnk kell egymazt, 
Da valahogy a harciénak megvan ea a magaaabnrendü 
embert képző levegője. A másik vllágháoorn meg a 
zaomllak előtt van. Onnan jói ismerjük a habomnak ezt 
a mindent elbékltő bajtánlaBzagra nevelő szellemét. 
Kiarl ne lehalna enl Idehaza iz megcalaáinl. Hol van 
aa előírva, hogy nekünk minden voaaeaedoal lehetőségbe 
valóaaggal bele kall kapazzkodal, Halálosan komolyak 
aa idők, Nzm lesz jó toiat veBzekedottnk. Minden etőn-
zel csak fordítgat  arra, hogy együtt maradjunk, hogy 
egyttil taiaijoa egy ilyen gylikoz vliagfeifordu.áanaa 
műiden megiepaioae, vagy hullámverése. 

Néaeteltérázl felületekről  beszelünk. Lássunk egy 
párat Na la bezzeljünk a politikai zikréi. Oit roppaoiui 
alerijüz magunkoi. Etzepzelezben semmi hiány. Biaie-
letl politikai e.me Itt mindenki. VoaalvueleBe elaőreida 
Itt a polgárnak. Egyenesen áram vonalaz. Az lgaziág 
mlndazonalial aa, hogy Ilyen háborna viiagban nem 
lehel politizálni. Ett a feayüaéal  fenntartjuk  majd a 
jó bezeidőknak. Addig egy «mbar gondolkozik, .poilii-
zai", felelősseget  vállal éa a lobbi dolgozik. Ej u leg-
okozzbb amit czinainl lehet 

Szóval dolgozni. Beállani a sorba. Nem abból 
élni meg, hogy az ember mennyit szenvedett. Meri ez 
lazzan divat lett naiuak. Ü.nl éa varnl a nemzeti aján-
dékot aa elmúlt Idők szenvedeselert. Az elv ebben aa 
lehel, hogy amit a történelmi sora reánz rótt, azt a 
nemzet minden tagjanak egyformán  valialnia kell. Az 
aem lehel zoha aenzlnél k"ion ardem. Kl-kl a maga 
helyén nemzetvédelmi, munkái vegzett, ha magyar köte-
lességei teljesítette. Éi jogyezaüz meg jól, nem iebei 
párhuzamot vonni affjioti,  hogy kloez a nzenvtdea» 
voll kladézabb. A megaaaUoll magyaré, vagy pidig a 
Cdonkaorazagb'jlie. Hzereoczetlun do.og o yaa levegői 
teremteni, ame.ylkbeo ennek a kordonnak létjogosult-
sága lebet. EgyezzUnk caak meg abban, bogy aj eimuit 
kei ev.lzed magyarja megazsnvtdte a malta*, a joveo 
dót, akarboi lataila a torieneiemnek ez a borzalmad 
vlharzaaa. Ne aal Odaiuz, hogy kll miiyen mertekben 
ellj toltak ezek a kemeny évtizedek. Inkább kertzaük 
a magyar ogymáara lalálatiaaE szeretetei es egyseget, 
hogy zoha lóobet meg no oaaihaaaa vélemenyUozbt 
nemzeti egyzagttnzöi ea gondolkozáaunkat barmi la 
zövetkezzen e földön. 

• 
• • 

Az idegenforgalmunkról  valamit. Sokan megfor-
dulnak a czlzl fürdőzőa.  S«k emberrel bazzelgeltttnk. 
Igyekszünk kllapinianl a véleményüket Mit látnak, mit 
ereznek közöttünk. A legtöbben beláléak. Megértik, 
hogy kulturálatlan területűken járnak, ahol nem aok 
gondol képezeii aa eimuii 22 eaatendö alait az ld*gen-
forgalomook  fejleazléze.  Tudjak, hogy nem voltunk 
szívügye az akkori uralomaak Megiz báliunk kifogáso-
kat. Oyanokal, amelyek igazak z amelyeknek rnrg-
zzünieteae nam Íz annyira pénz, mint figyelem  ea h 
vendeggel való törődés kérdésé. Tezzem fel  ss éttermi 
kenyerez leány elé kék mnnk&s kötény helyett köthe-
tünk Igen olcaó befektetézael  egy izlézea kis f  -ber 
kötényt Egyik-másik fürdőhelyünkön  láthatnak ,oyil-
vánoz klozettekel". A nyilvános jelleg abban áll, bogy 
a klozetleken nincsen egyáltalán ajtó. Engedelmet 
kérünk, kél darab deazka ozazeUlizével megoldható a 
kérdéz. Nem folytatjuk.  Akadnak llyenszerü apréaágok 
éppen elég kladézan. Figyeljük éa a magunk érdeké-
ben tünteazUk el azokat 

Látogatás a meggyesfalvl 
Hangya Ipartelepen. 

(Folytatás és vége.) 
Hint érdekességet emllt|Ok meg, hogy s Hangya Uköret 

nem eaaenolából készülnek, hanem ezaksserll termésaetes dea»-
Ulláolis elJárássaL.aml nyilvánvalóan email a llkörök minő-
ségét. Igazolja ezt a nagy kereslet, amelynek kielégítésére 
njabb és n)abb bernhásások vannak folyamatban.  A llkOigyár 
mintegy 50 méter hosssn épülete alatt tisstán kezelt nj hor-
dókban tárolják és érlelik a különféle  Uköröket ás pálinka-
féléket,  amelyeket asntán palaokokban vagy síükaégsaerlntl 
edényekben szállítanak tovább as árnelosztó raktárokhoz, ame-
lyek közel 500 falusi  Hangya azövetkeseU bolt rendeléseit elé-
gítik kl. 

A sssmlélő egyik ámulatból még lel sem oesndott és 
már Is nj látnivalók sorakoznak fel  ezen a hatalmas telepen, 
amelyen moat épül a főzelékkonzervgyár  a remélhető, hogy 
ennek termékeivel le rövidesen plaara léphet a Hangya. 

A következő hata'mas épületben három nagy teremben 
a legmodernebb német gyártmányú gépi berendesésü enetgyár 
éppen néhány napja, hogy üzembe lett belveave. A tároló és 
előkészítő kádakban kéazülő első ositályn forgásseoet  rövide-
sen az erdélyi közönség asztalára kerül s hisszük, hogy min-
den Igényt kl fog  elégíteni. Az eoetgyárépületben modern fel-
szerelésű faborátoilumban  a Hangya fiatal  vegyéaze kísérlete-
zik hogy minél Jobb és tökéletesebb gyártmányok kerüljenek 
forgalomba. 

Tovább menve, ofrokseprüüzembe  lépünk be, ahol azak-
munkások készítik a minden háztartásban nélkülözhetetlen 
különféle  formájú  éa nagyaágu seprűket. Feltűnő, hogy min-
dem darab ára kifogástalan  mlnőaégll, mert a Hangya üze-
meiben nem az üzlet, hanem a fogyasztók  megelégedése Játsza 
az irányadó azarspet. 

Az épület előtt toronymagasságban állanak a klaebb-
nagyobb tölgyfahordódongák,  amelyeket a kádármühelyekben 
dolgoznak fel  s valóban szép és jó hordókat készítenek, ame-
lyek a Hangya-hálózat szükségletének klegfazltéaét  szolgálják. 
A kádármQh-.|yek megszemlélése után tgy kb. 20 méter hossza 
helyiségbe érünk, ahol ezúttal éppen a jó hírnévnek örvendő 
Rita kékltővlz gyártását én Ovpgokhetöltéaét láthattuk. Ebben 
a helyiségben gyártanak krlsiályaiódát la. A gyártás, sajnos, 
egyelőre anyaghiány miatt szünetel Hőnklnt azonban a be-
érkező anyagot feldolgozzák  és az árueloaztó üzemekhez jut-
tatok. 

A továbbiakban megtekintettük a kor követelményeinek 
megf.dt-ló  her-ndezésiel ellátott (szilva, borsepró és borovicska) 
lepároló Uţemot la és ezztl azt hittok, hogy szemlélődésünk 
befujezóat  ia nyert. Kísérőnk azonban tovább kalauzol és meg-
mutatja a baromtimlntatelepet is, ahol jelenleg kendermagoa 
tyukosaládok kapargálnak szorg.lm-san és várják, hogy Iva-
dékaik Idővel párolgó pironkáposztakörltéasel h valkodjanak 
az erdélyi terített osaládl asztalokon. 

.Megtekintettük még a higiénikus pormentes helyen 
npült munk'sUkánokat ls éa Itt láttak, hogy a üaogya aulyt 
h ílyoz arra, hogy alkalmazottal kiegytinHalyozott megelége lett 
emberek legyeu k. inert osak Így várhit lelkiismeretes én tö-
kéletes mnnka ntán kielégítő eredméuyt. 

Az Ipartelepük Irodahelyiségeiben Is serényen folyik  a 
munka. A lelt-p közepén létenltptt 7Öldn£gVúrtgazdaság kiegé-
szítője annak a családias béke* munkának. ame'y tlaztvtaelők 
és munkánok százainak ttasiemtlk» léséből ta-meli kt a létfenn-
tartás szükségleteinek gyllinöloHét. 

A szövetkezetben rejlő orő igazsági osuosoBodlk kl ezen 
a telepen, amely éltető sugarait Erdély területének minden 
Barkába ncétáraazt)a, ahol a szűkség tnegktváaja Az erdélyi 
havasok völgyein és béroeln If  a főiskolások  kntatnak, kínosa-
két keresnek. A klnoakereBÓk kutatása nyomán felaorakozlk 
az erdélyi nép legszegényebb rét-g-itssa tc mészetnyajt^-tta 
áldás gyü tögeténéből egyik hor.'ó a másik után telik meg 
•zokon a telepeken, mns.yeket a Hangya létealtett az egyea 
vidékeken 

A inalt évi manka eredménye félmillió  prngőt Jnttatott 
a néphez, az Idol remélhetőleg tnNztrnyal ja az előbbit Hangya-
ezorgalomm-tl folyik  az erdéiyi Hrtngya építő munkája, amely-
nek nemzeti jellejrét kétaégbe csak azok vonhaják, akik felleg-
várból szeretnék feltartóztatni  a modern kor azövetkezetl enz-
métének haladását. 

KERTÉSZ 

Könyvkötészeti munkákat 
a logznebb éz legtartósabb 
kivitelben a logjutanyozabb 
árak mállott oaakAnAI a 

V á k á r üz l e t , Csíkszereda 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
VASÁRNAPI „KIADÁS." 
(Falukutató élmény.) 

Ezúttal nem a vasárnapi kugli elksrülhetetlen költ-
ségeiről lesz szó, sem a vasárnapi igehirdetésről, vsgy sz 
ezután következő házsasági hirdetésekről, smiket határo-
zottan az előbbinél fokozottabb  közérdeklődés szokott kí-
sérni. Arról s hirdetésről beszélünk, amely az előbbiek után 
szokott következni vasárnap délkor, amikor a népek a mi-
séről kijönnek. A korszerű közigazgatás tudvalevőleg mér 
alkalmazza a lélektant Ezt a mise utáni hangulatot min-
denképpen alkalmasnak ítéli arra, bogy sz igében és imád 
ságbsn trisBen fürdött  emberi nemzedéket kiosit viaszarán-
cigálja a túlvilágról a szíves érdeklődését felhívja,  kogy 
ho-bó, a túlvilágon innen ie van üdvösség s ea a legke-
vésbé kifogásolható  módon azáltal érhető el egéezen bizto-
san, hs állampolgári kötelességeinket eem mulasztjuk el, 
vagyis ha megfizetjük  aa adót 

Igy van ez a világon mindenütt azóta, hogy adó van 
a van ezenkívül gondoskodó közigazgatás is. As pedig van, 
hála legyen érte a Fenn valónak. Nincs ez másként Szent-
domokoeon eem, miért is lenne? Ki jut az odavalóknak is 
minden jóból, akárosak másnak. Az adóból is, a hirdeté-
sekből ie. Két három évvel ezelőtt volt ugy, hogy már el-
sőt harangoztak a délutáni vecsernyére, mikor abbahagyták 
ast a sok étvágyksrgetfl  tanáoaot. Akkoriban 15—20 féle 
hirdetni való nem volt éppen ritkaság. A közepe felé  már 
szökdösni kezdettek a menyecskék, nehogy odakozmáaod-
jék a levea. Lassan • férfiak  ia elóvakodtak, hogy bekap-
janak ebéd előtt egy pohárkával, mig vége leaz a kiadás-
nak. A végét már csak a vénasszonyok hallgatták. Előre 

tudta úgyis mindenki, mit adnak ki ilyenkor. Mert akár-
hogy is kezdődött az eleje, a vége mindig az volt, hogy 
.aki pedig nem lizet, szigorúan meg lesz büntetve". Hát 
ezért igszán kár lett volna, hs odaég s rántás vagy meg-
marad a Kerezsi söre. Mi tagadás, ezek a hirdetések ma 
sem sokkal változatosabbak. Tartalomban és szövegezésben 
is elég egyformák.  Hát Istenem, háború van B keU az adó. 
Ezt mindenki tudja, legfólobb  a jegyző ur gondolja, hogy 
nem; máaként biztOBan nem emlegetné minden vasárnap. 
Annyi bizonyos, sok ujBt nem Itihet tanulni ezekből a liii-
detésekből. Még olyankor van valami haszon ezekből ia, 
mikor példi'.ul azt hallja az ember, hogy egy atyánklia Sá-
roauton elejtett egy rátot a ha jól keresi, megkapja. De 
akkor ia caak annak, aki elejtette a annak ae sok, hs össze-
tört a kereke. 

A mult vasárnap is ugy kezdődött a kiadás, mint 
máskor, sdóval. Folytatódott a cséplésseL Hosszú volt na-
gyon, nem aokat értett belőle az ember. Hanem ami ezután 
következett, azt megértette mindenki. Sándor Lajoa atyánk-
fia,  a templomutcai, kötelességének tartotta a falu  azine 
előtt nyilvánosan köazönetet mondani a szövetkezetnek, 
hogy nagy bajából kiaegitette. Kiadták azt ia, ha valaki 
még nem tudná, hogy a nyár elején egyszerre két drága 
tehenét vallotta kárré. Egyik 1000 pengőa fajtehén  volt, 
nem rég vette az államtól. Borjnzás közben elpusztult. Egy 
hét mnlva megdöglött a másik tehene is. Több marhája 
nem ie volt. A szövetkezet 400 pengő segélyt és 400 
pengő kamatmentes kölesönt adott neki, bogy más tehe-
neket vegyen. Hát ezt köszönte meg. Uzv. Bodó Mártonná 
azt köszönte, hogy a szövetkezet az idén már két lovat 
vstt neki Az egyiket akkor, mikor a tavaazon a régi lova 
fuvarozás  közben kitörte a lábát A másikat moat, mikor 
a villám egyszerre két lovát csapta agyon; ast iz, amelyi-

ket a Bzövntkezet vett neki. Kedves L. Ferenc, Szász Ta-
más s a sárosuti László Mihály pedig Bzintén szt köszön-
téli, li'igy a szövetkezet baleset folytán  elpusztult állataik 
pótlására 30IJ — ilOO pengő kársegélyt adott nekik is. 

A népek összezugtak. Még az a két öregasszony is 
közelebb huzóil .tt, akik a kiadás alatt mindig a harangozó 
kapujában szoktak zuhatolni. Hát bizony, Lajinak jól fogott 
a segítség. Elig győzték várni, hogy az állami tehén msg-
borjuzzék. Hogv leste mind a nyolc gyermek a az ssszony 
is, mikor lesz már borjú a ott van, megdöglék nagy hirte-
l<-n az is s egy hét múlva a másik ia. — Hát Uodónéhoz 
nem jó helyre ment-e'/ Az idén három lovat vallott kárré. 
S mije van hitványnak a űckó fián  kívül? 

l'ersa Laji, a kisbíró már rég elmondta a szokásos 
befejezést  is, hogy egyebekre nézve jó étvágyat kíván, de 
még mindig ott zúgott s nép egy része a templom előtt. 

— Lássa-e komámasszony — mondta a sólyomutcsi 
Dobosné hazafelémenet  — most is sz ursknak leve igaznk. 

A szomszédasszony nem értette, miben volt igazuk 
az uraknak. 

— Hát örökké nem oaufolkodunk  vsla-e a szövetke-
zeti gyűlésekkel B a aok hazugsággal, amit ott hallottunk ? 
Biza, én magam ia elégszer mondtam, bogy az urak még 
as ökör alá is borjut tudnak beszélni. S eredj, most ne, 
hol s borja s a ló e a tehen... 

— Tiszta igaz, komámasszony, hát a snj gondolta-e, 
hogy vslamikor lesz valami a sok beszédből... Hisze' há 
mind ilyen igaz lenne, amit az nrak hazudnak, akkor... 

Délre harangoztak s a harangszó elnyelte a többit 
k i 
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Csiki diák. 
T a k i a t U l « r < L 

D. a J.  Kr.! 
HUaem, hogy meglepődött melegséggel veszitek 

majd kentekbe aa újságot, amikor megpillantjátok a 
hossátok nőié torokat benoe. B őssör körlevélre gon-
doltam, de hoaaaadalmaa és költségn. Eaért a veletek 
való bessélgetéoek eat a formáját  Télaaatottam. Igy 
legelébb mindenkiben heaaéiié hatok, mert feltétele-
aem, hogy kfllönöaea  moat a vakációban aalveaen bön-
géaaltek n|aágjaltokat ia majd megakad a nemetek a 
hossátok intéseit aorokoa vagy arra eaetleg lsmerőiel-
tek hívják fel  figyelmeteket 

Igy Hetetek éa értetek harcoló njaégotek köaött 
la mélyebb kspcaolat léteaBI, melyet Iatea segítségével 
majd tervaaertten kiakarnak építeni. Miért ne lehetne 
nektek eaekea aa oldalakon éllaadó rovatotok? Igy aa 
u|aágon kereaatBl aaBleltekkel éa veaetdltekkel la fenn-
tarthatjátok a kapcsolato*. A aaékely diáknak la vannak 
kérdéael, munkája, amit valahol közölnie kell. Tndom, 
bogy lokaa vannak, akik olvaMák eat aa njaágot 
körületek. Miért ne olvaaaának egyner belőle ma-
gokról la. 

Mikor vakációra Indultatok megkaptátok aa u'ra-
valót. A kapott vakációi tervnek kettőn célja volt: 
megerősödni lelklIeg-tasUleg. Gazdaságban aegltenl 
füleiteknek  — kitűnő testi erősítő. Da e mellett rend-
szeresen sportolni 1B kell I 

A lelkiélet munkáién* mellett a saenlmlse éa 
Bientáldoaás erősítő kegyelmével estén beá'lltanl a 
szellemi munkába, mert a aselleml tevékeaység a 
vakációban sem hlányoshatlk áml 

Most essetekbe juttatom aat, hogy mit le Ígérte-
tek II egy hónappal eaelőtt, amidőn vakációra Indul-
tatok ? 1. A Vitos Mózes kongmgáclós szakosztály 
néprajzi gyűjtőmunkát  végez. De ea nem jelenti >st. 
hovy a többiek Is nem vehetne^ réast benne I 2. A 
Katolikus Akció es évi mnn«éjáb"n a káromkodéi 
elleni  küzdelemben  dolgoz'ok I Örömmel valtem a 
nyáron a beesámolót eiylk dláktáraatoktól, aki Bse-
mélyeaen mondta el, bogyao kHsd faluiéban  a kérom-
lodá* e';ea, hogyan belyerl el fa  njában fsltBsó  helye-
ken a káromkodás elírni hirdetmények»!, hogyan flryel-
meatetl oko->«n aa emberekei 1-t'en nevón»k m^'i-c-ö 
lesére. 3. H nsem, bogy a Kii  Hitterjesztőket  is 
paervezltek Bgyeaen fB'utokb̂ n.  Minél több coportot 
szervezni és as állandó knpcso'atott feontartcnl  velUk I 
A leltekor aposto kodó Ifjúságot  ÓH ra|ta keresztül a 
maţyar nép t̂ megangltl as Iiten I 4. Bikán már el Is 
számoltak a „Határőr"  órával, nrol arról tannakodlk. 
hogy lelkesedéssel karolják fel  a Kongregáció ügy ót I 
Még Bok mlndant megkérdezhetnék tőletek, de goodol-
kozaalok TI ia arról, hogy mit ls lgértotek a vakációba 
ladnláakor ? 

Bfutlal  m*« eiy ssép munkaterületre hívom fal 
figyelmeinket  I Különösen pdlg a Kongragánl Iákhoz 
szólok 1 Tudjátok mii ? írlak m«g klsösen a ezékelj 
Mária  Társulatok  történetét!  Iit vsn egv u| mn^k»-
terület. A ml ügvBnkről vm sió. A .S'titó Máriának* 
•>i Bgye 1 Kongregáción Ugy 1 Fal tehát a munkára I 
N°m nehézI Di bogy munkánk tervaaerü legyen egy-
két irányelvet adok boszi. 

A Mária Társulatot (vagv RóaBafttaér  Táraulat) 
a legrégebbi falnál  egyesület Kutassuk a j»lent ós a 
multat, milyen milyen gyökerezik PZ » T4r?u'at a fain 
f'utébn?  Menjünk el egv ilyen egveaU'Hl össsolövate 
lére. Einek aa egyeaBletmk életében nincs vakácK)-
Jegyeaiük le mikor alakult, mikor vannak as ösBie 
jövetelek, milyen aaoknak a lefolyása  (>ni'ŷ n ájtatoa 
aágekat végeanek? kik as elólmádkoaók? milyen ünne-
peken jönnek össae?), milyen aaerveaetflk  van? V-n e 
njyeaBletl jelvényük (fehérksndő  atb). Aa Ifjújáénak 
van-e külön csoporlj»? Általában, ami a Maria T-ir-
HU attal kapcsolatom minden adatot jegyezz fel.  Ktiürő 
Bxgltaég»d lehet e mnntádban a Pióbíno*. Kórd mag 
ót, hogy n<h»ny adattal vásolj* ő Is a Tirsu'at tör-
tenetét. ö a nép elbnsséléBelt komoly adatokkal tá-
m.isathatja aiá VUsz-iövet aztán majd együttesen 
megbesséljttk as egyes Tá-»u'atok történetét. Alkalmat 
fogunk  majd találni reá, hogy dolgozatotok valahol 
napvilágot lássanak a nyomtatott betU sorain keresstUI 
H. Fel ftbát  a munkára I 

További Jó vakác'ét kívánva, soraitokat várva, 
maradok sseretettel 

Csíkszereda, 1942 Jnl'us 28-án 
Székelj  hif  ié, hittanár. 

• aa, mert a visasatérés atáa falépBlt  aenedékháaak 
kösfll  ea Ion aa elad, melyet felavatnak. 

Aa avatéa előtti napoa fogja  megtekinteni aa 
erdélyi terméasatjárók nj otthonát dr. Varga Jósaaf 
kereakedelem- éa köaiskedésBgyi mlnluler, dr.Lásaló 
Q4aa mlnlsaterl saatályfóaök,  dr. Qál Láaalé mlalzsterl 
OBI I ál > tanácsos, aa Oraaágoe Magyar idegenforgalmi 
Hivatal veaetóje, akiknek nagyarányú anyagi támoga-
tása révén Indáit meg aa épltkeaéa. Varga mlniuler 
ÓB kísérete a Hargllafürdóre  veaetó nj gépkocsiul 
avatása alkalmával taklati meg aa Ua Beaee házat, 
1942 auguaalus l-én. 

• M ^ k o l y a a k k i t M M T U . 
Irta:  Csiszár  András, gazdálkodó  (Ssékelyvóoke) 

Éu nem Jártam egyetemet, 
Eloi aa élet tanított meg, 
Még diák aem voltam, 
Mégis Iral megtanultam, 
Pedig foglalkosásom  fdldmlvesség, 
De aa Iráa olvasás aem restség. 

Magyar aa uralom, 
Éa ssékely vagyok 
Ba magyarul Írogatok. 
Sokat lehelne Imi, amire mind-mind 
Lebatne ilrnl, meri a aaékely egymáal 
Csak távolból szereti. 

Ast hallottam sserteaaét a világban. 
Két ésa van a aaókeiynek aa agyában, 
ö mint ahogy a sors hoiza aa eletet, 
Ugy jártatja a ssékely a két eBaét. 
Lám én földmlves  vagyok, 
Ds hogy saármasáaom Igaa legyea, 
B óveszem mlndzél essem. 

A fenti  költeményt a oalkaieredal MeiAgudaatgl Biak. 
takolábu Un aló egyik azékely gyermeknek isldmtvea idea' 
apja Irta, u Intézettel aaemben való hálája Jeléül. 

Vigyázat  9 
A Oarmol haahait&t utánozzák. Ogyetlen. mert minden tablettán a „DARMOL" «zónák ta T alakú bevigáanak kell lenni. Kimondot-ta* eredeU eaoaiaooláaban htf)*. 

saerlat ÓM édesanyákat olyanoknak mondotta, .Akik 
koporsót hordanak a BBIVU alatt". Alig hihető, hogy 
aa .Kgy kéről" valaki ogyBaertbben, de megbiaébbaa 
bonéit volna. 

Cslkvármegye derék, szorgalmas, vall ássa, haaa-
szerető aépe tudja, hogy egy aemaet önmagát ítéli 
halálra, ha aa .Egykét" elfogadja  éa aaaerlnt él, eaért 
nem kell neki aa aBgyke". 

Áldottak a aok a családok," akik gyermekeiken 
keraaatül belekapcsolódnak, a magyar örökkévalóságba. 

Franolaonaág 1B aa utolsó órában fordult  viaua 
a végpusatulásból, aa életbe. 

Kgy Batalln dalárról. 
Nemrég, n ames és jogos felháborodás  zúgott végig 

a magyar sajtón, mert egy művésznő, saélea jé kedvé-
ben a villamoson Sztálinról énekelgetett 

Banki aem hlssi, hogy őnagysága ne tudná ml 
Illik, ml nem, ast sem, hogy ne lenne Jó lalése éa 
legfőképpen  aat sem, hogy őnagyiáge nem tudná, hogy 
bóB Honvádaink Buakon vérük hullásával védik Bseat 
Orsságunkat. Talán abban a percben la kilobbant egy 
magyar élet, amikor a mflvéaanő  dalolgatott Vájjon 
ml lehel aa oka, hogy egy .bájos, okos, tehetséges 
müvésanő" igy szarepei mégia a villamoson ? I 

Csak nem pénzpropagaada hatása ea ? 
Nem Jobb lenne, ha est a dalocskát Salalla fülébe 

dúdolgatná aa a .bájos" mBvéasnó? 
Aki semmire aem kivánosl. 

Egy kedves, CBupa mosoly ssékely kisfiú  hordjB 
asanauét a hírlapokat a városban mindenfelé. 

Egyik napon, amlat megérkealk a nagy hlrlap-
halmaaaal beszédbe elegyedem vele ss alábbi módon. 

— Astán ssoktad-e néha-néha olvaagatnl eat a 
sok hírlapot, amit Ide-oda vluel nap-nap mellett. 

— Nem én, nem olvasok soha egyel sem, mondja 
nagy bBsskén. 

— Ejnye — mondom én — Ta semmire Bem 
vagy kíváncsi, ami a nagy világban történik, sem a 
háborúra, aem semmire ? 

— Van más dolgom es elég, minek lennék kí-
váncsi, mondja ó. 

— Sióval, Te csak vlssed a híreket másoknak 
és T )ged nem érdekel semmi ? 

— Abbla, Igen elég as es, mondja ő önérsetesen 
As mosolyodva elkössön!. J. M. B. 

Vasárnap avatják fel  a hargltafftrdöi 
,Uz Benoe" menedékházat. 

Ai Erdélyi Kárpát djyesület Cilkaitkl Odtálya 
belejeite a hargUffflrdóI  „Ua B)nce" menedékháa 
Ipltésl munkálatait. Bár a menedókháaat a nagy órd k-
lódóars való tekintettel már két hétlel eaelőtl át kel-
lelt adni a forgalomnak,  as flnaepélysB  felavatásra 
moat auguistuB hó 2 án kerUI nor. 

As avaláal ünnepség sorrendje a kövelkesó lesa: 
DMelőtt 10.46 érakor mise a hariliafBrdől  kápolnában. 
11 óra 80 perckor háiavatásl BnoepBÓg, 12 órakor 
köaös ebid. 14 érakor a fürdőtelep  megtekintése, 
16 órakor kirándulás a Bagolykóhös. 

C'lksiereda és HargitafBrdó  kösött a köavetlea 
MáVAUT öasssekötleléa előreláthatólag a hét folyamán 
meglódul. R taaletes menetrendet a cslkssékl osstály 
Idejekorán kSaölni fogla. 

Aa Baaepaégre aa oaitály eauten li meghívja 
mlndea egyee tagját, valamint a terméssel] iráa mlndea 
barátét Aa erdélyi magyar tnlataaág nagy 

M O S A I K . 
Honvédnap Cslksaeredéban. 

Vármegyénk aseretait hetilapja: a Cslkl L >pok, 
egyik héten, aok éa érdekes köaleméoyót, klegéssitette 
egy örömteljes híradással, aasal, amely tudtul adta, 
hogy a Gyakorlótéren „Honvédnap" len vasárnap 
délután. 

a Jó Idten kellemel ssép nyári napot adott, 
erra a vasárnap dómtánra. A nap sugarai, arannyal 
keretesek a Gyakor.óteret. A kek égen hatalmas, 
á'omsxép f»bér  felbök  ólálkodtak. Egyik falhőn,  kö-
nyöklő édeii leinyfej  kandikált, klváncslaa várva, as 
ünnep müaorát. 

Aa érd-klódók már a kora délután et kesdettek 
gvB>ekpat.l. Öröm volt nAznl, a aok. holdog órdeklődést 
pugárzó arcot. Eljött a Honvédnapra mindenki, kicsi-
nyt k, nagvnk, ifjak  ea öregek egyaránt B a Nemzeti 
Had-txreg Hoovedet ptdlg, mlat vaadégláló há'.lgazda, 
-'slveaen fogadott  mindenkit. 

As ünnep mUaora; ssép, lélekemelő és felejthe-
tetlen volt. A látottak és hallottak, hós honvédelnk 
rátermettségét, kiválóságát, ssorgalmát éa Bgyeaaógét 
bizonyította Öröm volt hal'galnt, aa alig pár hónapja 
életre kell honvéd zanekar aaep teljesítményét. 

A nap, blaony aa ég alján sétálgatott már, mire 
véget ért a ţBigsg mttaor. A haaatérők, hős Honvé-
dőink Iránti sseretetel a a nemes öröm ssépségelt 
vitték lelkUkben magokkal. Ér-ste, ersi mindenki, hogy 
ai Igazságos Mttyás híres .Fekete serege* óla, nem 
volt tlv"u hadserege a magyarnak. 

Bo'dog a N <mael, hogy eletéa, létén,'a Nemaell 
Hadsereg őrködik. 

Bgy kis atatlaatlka. 
„A világtörténelem legnagyobb rejtélye, a ki-

robbanó jxpin népBzaporodáa* címmel, a fóvárotl  sajtó 
etylk veanr orgánumt. ad «tokai köaöl arról, hogyan 
li;tt a klcatny, elsart J.pin, vllá;bnt ilonmá. 

Hogvan labet-tt? L -. fó.  pp̂ n népessóg^nek aeo-
POR'ID°aAvHl. A HIHIIHS I » HAERIBT J páannk volt 1872-
b^n 33 100.000 UkóBa, 1930 can mar 64450 000 

EÍ a c-t i-zám vatnó fairnyel  adja hirtti, hogy 
egy nemzet elete, haiivma, aoraa; nep̂ ssegAből adódik. 

S>jnos, nálunk, aok belyeu dm as .Ejyke". As 
Órmáoságban hu ionnégy kösiegben haidoalik a ma-
gyar élet. Egyik köaségben míg a templom harangját 
la le kellett aierelnl. mart nem voll, akli Isten hálába 
hívjon a harang. Bt van-e megráaóbb, fájdalmasabb 
mini aa Üres templom, aa ürea Iskola és a temetővé 
leli falu. 

Hála I«tennék, easel ssemben Cilkvármegyébea, 
ea évben. 100 ssáaalékoa a nópssaporodái, a atatlaa-
tlka sserlnt. 

A rabságból valé felssabadulás,  as örömteljes 
hasatérés boldogsága sugársik, laalk Cslkmegyéaek 
100 ssáaalékos ssaporodáaából. Ennek a uenaáclós, 
kirobbanó eredménynek, csöndben, de kitartóan valé 
legfőbb  munkálója minden városbaa, faluban  a falu 
Alyja, a lelkek Páutora, a Pap. Baaek blaonyltáiára 
felemlítem  a kosmáal Piebánoa nr egyik beuédéaek 
gaadolatát, mlker as .ogyks* ellen volt As ,Bgykoa 

A szultán fermánja. 
I. KÉP. 

1608 évben a török saultán palotájában, Konstan-
tinápolyban emelvényen UI a aaultán. Jobbról állnak a 
vezérek, mögöttük a testőrök sisakban, tolforgóval, 
lósörényrs kopjákkal. 

Aobmed  szultán:  As erdélyi követek jöhetnek. 
Ssármasáankról halljam a Jelentést 1 

Ilbami  nagyvezér:  A legelőkelőbbek érkeslek 
Felséged sslne elé. Batblen Gábor, es erdélyi hadak 
vesére, Töhötöm honfoglaló  vezérnek az Ivadéka, aki 
Délerdélyt szállotta meg a magyarok bejövetelekor. 
Bethlen D v̂a vár nra 25 éves. Sallaaay János, a haj-
duv zérek követe, E őd honfoglaló  vezérnek a leaaár-
maaottja, a káliéi hajdnk hadnagya 22 éves, Báthory 
Gkbor pedig, akit fejedelemnek  ajánlanak, 20 évea, 
Bltbory litván fejedalem  testvérének aa Ivadéka. 

A szultán:  Saerelem ha fiatalok  intéalk Brdély 
sorsit, harclaaabbak és nem Ismerik a tétovázást, bár 
BS erdélyiek kiválnak asállal, hogy Idősebb korukban 
ls merészek. 

Kenán  bey: A no*ájl tatár khán fia  ll megjelent 
Felséged eló t: Mlria khán KrlmlábAl, nekük IB ssa-
vuk van aa erdélyi fejedelem  megválasstásánál. 

A szultán:  A talár khán fla  előssör jöhet. (A 
kajmakám bebocaátja Mlrsa khint.) 

Mirza  khán  (keresstbefoat  karral meghajlik B 
szultán előtt): Mnden talárok Ura, Khlnálól Bosspo-
runlg, Allah egyetlen vesére I A nogájl tatár khán hó-
dolattal Bdvösöl. 

Szultán:  Add elő kívánságodatI 
Mirza  khán:  Báthory István lengyel király és 

erdélyi fejedelem  megtl totta a novgorodi Bsláv feje-
delemnek éa as ukránoknak, hogy nagyalyámnak adót 
fizessenek  Nagyatyám hadsereggel töri Báthory Ist-
vánra, de Poltavánál csatát vesstett és fogaágba  eaelt. 
Báthory litván magyar ur volt és aem élt a gyósles 
hatalmával, nagyalyámat sátrába veaette, maga mellé 
Uitelte, ugy vendégelte meg. .Rimólem, te is Igy ten-
oél, ha a hadlsa r̂ancse véletleuUi neked kedvns" mon-
dotta éa vend igláiái után aaabidon engedte nagyalyá-
mat, aki esórt végrandaletéban meghagy .a minden iva-
dékának: .«mlg tatár él a (öldön, Noga|kában fehér 
orcával járj inak a magyarok előtt, mladen vállalko-
aásukbaa 10000 válogatott lovassal segítsék és a Bá-
thory nemzjtaeget minden időben felvirágoslasaák1'. 
Es°rl Jöttem hossád Allah egyetlen vesére: legyen 
Báthory Gábor aa erdélyi fejedelem. 

Szultán:  Hűségei ember vagy Mlraa khán. Bá-
thoryakaak hadiuerencaéJBk mellett ea a legnagyobb 
iserencaéJBk. Kívánságod nem less teljesíthetetlen, ha 
egyelik a hajduveaérek felfogásával.  As ő uavuk dönti 
el, kl less aa erdélyi fejedelem,  mert Mátyáa főher-
ceget ók telték meg aémel csáaiárnak, amikor Tnurao 
György vesórlttével 16.000 hajdú Prágában megtá-
madta Rudolfot  éa lemondatta uaokaöccae Javára. 
Bocskay fejedelem  életében pedig a német csásaár 
minden várát meghódoltatták a Felvidéken él Daaáa-
tulon. (Ilhamlbos): Bethlen Gábor Jöhet: 

Bethlen Qibor: AUah akbárl Allah kerlml Fel-
légei BBultán, amióta ml erdélyiek törökké lettUk, a 
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Báthoryak voltak, ai agy Zsigmond kivételével, a ta-
rta partnak a vénéről, Báthory litvánt la aaért vá-
laaatották a rendek eaoekolAtle (eledelemnek, mert 
Bzembeaz állolt a német ca ági ári hadakkal éa nam en-
gedte Jáaoi Zilgmoadnak. a fejedelemnek,  hogy el-
hagyván Erdélyt, a németnek engedje át aat. Báthory 
litván legyőzte a németet, aaért ml lőrökpártlak Bá-
thory calliagaat alatt akarnok tovább élni. An erdélyi 
hadak Báthory Qábort éltetik felaégea  szultán I 

Szultán:  Biép vonás, harcol aamnetnak aa elő-
keié vonasa aa, ba aa e.ődök vÍtéli tettolt aa Ivadé-
kokban la megbecattllk. Véleményed annál srősabbsn 
hat reám, mert olyan embertál hallom, aki vaaérl zzár-
maaáaánál fogva  maga la lohotae jeléit a fejodebm 
•égre. Hallgassuk mag még a hajdnvesérek- Mvatét. 
(A nagyvezér bebociátja SzUassyt) 

Szilassy  JínoM:  A hajdnvesérek nevében Jelen-
tem meg elitted, halaim aa aanltáo, le adod a fermaat 
a fajedaiomvAlasztázra.  Akli kijoliflas,  aaért vérünket 
onijuz én érte ezerszer szembe megyünk a halállal. 
O aem kőit éa nyargaláaa közöllUnk a fejedelemsé-
gen, de lagarósablh>n all kösöttünk a csatában éa a 
legmeréaaebb a harcosok koiblt. Vele 100 caatában la 
gy ói Uok. 

Szultán:  Szívből beszéltéi Szilassy Aa salvem 
uerlnl széliéi, megjelenéseddel eldöntötted a fejede-
lenwáiaaaiáal. (Kajmakamhoz:) A fejedelmi  zaaz.ót, a 
vezeri kardot ea a féiovat  Bjthory Oabornsk ktlidjttk. 
(Szerdarhoz:) írjad a fersanl:  .Ml, Őzbégek éa atnr-
komáaok aanltánja, üzenjük ai erdélyi rendeknek, hogy 
elélj araitok kivansagara éa a nagájl talár khán kero-
aara éa iegfőzeppjn  a hajduvezjrek óhaján hozzájá-
rninak Bithory Qisor fajedetemtniválasaiáaáboz  éa 
readeijUk az ó magvaiaszíájai ornággyttid-iatakua agy 
hoidfordníén  beltt. Acbnud azmtán. (Folyt, kov.) 

k Ü L i O I M F E L t U k . 
JSS'Tld.aa.. 

A nagy némal eióretörta több halyen átvágta an 
utolsó kauzázusi vasútvonalai ia. 

Aa mobbl napokban több orozz véazballont tettek 
ártalmatlanná Baranya területén. A léggömbökéi ni 
oroszon a termés megsemmisítésére, felgyújtására  szóa-
lak. Sopron közeieben elfogtak  3 orosz ejtőernyőst Is 
akikel szinten gynjtogalaa céijábél lettek nalant földre. 

Az oiasz nep legendás vetxre Mujsolin', a magyar 
nemzet nagy barátja, most Ünnepelte 69 ik születés-
napját. Bz'.n alkalomból a magyar nép ls négy ezere 
teltei és úálaval gosdoi crra a* embi-rre, aki elaőnek 
nyújtotta kl aegllű kezét u megpróbáltatások közé 
jntoit nemzetünk felé. 

Oroazbsgy udvarbelyezékl aaékely községet nagy 
tűzvész pusztította el. Az elpnsztnll székely vagyonok 
helyreállítására gyUjiéz lcdalt. Adjuk ezlveaen támoga-
tásunkat Baékely testvéreink megsegítésére. 

Augusztái hi 3-tól k»zdve a napi k' nyár adago 
Ismét 20 dekára emelik. Ugyanakkor ptdig z kenyér 
árát la tüónkent 4 fl.lírral  leaiálll'.JAt. A rendelet a 
lakósság körébco nagy öröm°t keit. 

— A Siont Foronorond Brdélyl Kárpstaljv 
nak válaaatogyOIeze Czikaomlyon A Öicct-P >r--a 
eeaí'k E-dt'yi Kirpátalji. 3 évenként tar:|a vaintzté 
gytl íeöt. Az ezévl válanztó gyölén belyéUl C-ií aom'yót 
jeioltek ki, ahol 1942. Juliui bó 30-in tartották m g ;» 
válaHztógyülést. B>udfőodtké  Dr. Páter Bcro-s For n 
nát, helyetteséül Lakica Mansvţt p«iervá!:<s<tato''i m*g 
Rndi kormánytan,'c o-ok: Dr. Iaecs Karoly, Ssíca 
DéaeB, D<wl Ipoly éa Bantdsk Ftdél. 

— BEMUTATÓ  HANQVERRENT.  A Székely 
Határőr  Tőrzszenekar,  amely julius 22 én Kézdi-
vásárhelyen nagy aikert  aratott, Csíkszeredában 
augusztus hó 4-én este fii  9 órakor tartja bemutató 
hangversenyét a Vigadóban.  Kiiremükidnak:  a pál-
fal  ri székely  gyermekek  táooosoportja,  Benieke 
Agi, Biró Zoltán,  Csiszár Erzsibet,  Dtma József, 
Szabó Erzsike.  Az énekszámokat  Pototzky  O'ga 
kisiri  zongorán. A zenekart  Nyers  István  arany-
éremmel  fcitflateteít  karmester  vezényli. Konferál 
Pap Jaaoii. — A hangverseny iráit igea naty 
érdeklődés  nyilvánul  meg az egész vonalon ugy, 
hogy zsúfolt  házra lehet számítani,  azért  ajánlatos 
jegyekről  idejében  gondoskodni  Jsgyek  elővétel-
ben eeak augusztus 8-án dilu  válthatók  a Vákár 
könyvkereskedésben 

— Közellátási  tzjékoztató. A közellátásügyi 
miniszter a következő árucikkek : tuse, roi?, kétszeres, 
árpa és zab 1942/42. gazdasági évre érvényé*, a villa 
mos energia, a bnaa- éz rosa-őrlemények és malmi 
melléktermékek, a kenyér, az élősertés éa húsipari 
termékek, a tej éa tejtermékek, egyes mazógaidisági 
termények, le] éa tejsslii, legkisebb, egyes főzelék-  ét 
gyümölcskonzervek, a málnzlé éa málnaazörp, a boa-
konzervek legmagasabb termáléi, kiskereskedői éa 
fogyasztói  árát állap totta mag. Sztbályozu ogyna állati 
Bsőrók éa azaruanyagok, az 1942. é?l lermeaB köles, 
a vágóállatok, a könyvkeraaked^k tankönyvellátás, 
töhbréiü ragasztóit paplrzaákok forgalmi!  éa felhass-
náiását 

— Caépléal ellenőr nélkül a cséplést megkezdeni 
nem saabad. 

— Szemet ne hagyjunk a gabonában, mert azzal 
a magunk kenyerét kisebbítjük I 

— Hegjelant a Turul oigaretta. M^Jolent 
a Tnrnl cigaretta Csíkban la. Eddig ezl a cigaretta 
félét  csak a fővárosban  hozták forgalomba.  Augusztus 
8-tól mér kapható Cslkvármegye minden klaáiudájá-
ban. A Tarul cigaretta ára négy és tél flilár. 

A. leventéink műsoros varsany délutánja: 
angnsatni 2. A cslkaaerxlal Lzvoate BgyoaQlal 1942 
auguiatuz 2-án Járási leventa céllővő és atlétikai ver-
senyt rendes. A céllövő verseny d-ilslőlt 8 óraV.o' 
kezdődik a botvéd gyakorlótéren éa atlétikai varsany-
nyel folytatódik  délután 4 órakor a sport pátván. A 
levente aa ország, a nemcet jövője. Műsoros versnsy-
délután|ukat támogassuk szeretettel, 

— Tieier Pangót adtak an erdélyi siAvet 
kentek aa orosihogrl tüzkarosultaknak. Jn lui 
hó 20-án az ndvarbeirnê yf  l Oroszhsgy község Diufalva 
nevü része hirtelen tüzvenz következtében, em'-ot 
Ismeretes, leégett. A Bsdkölyfőldön  meglndu'tali aa 
adakozások, hogy a község károsultjait megsegítsék. 
As Erdélyréssl Hangya Köspont a maga és as erdélyi 
.Hingya" szövetkezetek nevében Udvarhely megye 
főlspánjáhos  azonnal átntalt 10000 Pangót a leegett 
Oroszbegy község megsegítésére. 

— Találtatott egy gyermokkabát i-a egy drb 
törülköző. Igazolt tnlajdonoaaka rendőrkapltioy.iágon 
hivatalos érak alatt átvr-betl. 

— Felhívás. Calkliereda és Vidéke Ipartestületének 
Előljáróaága (elhívja azokat az önálló, jrbban felszerelt  mű-
hellyel rendelkező Iparosok figyolmét  arra, jolentkezzenek Ipar-
testületünknél, hogyha hajlaodók hadirokkantakat Iparra át-
képezni. Eazil az önkéntes oaejekadettel emberbaráti köteles-
séget ró le minden magyar ember. 

— Ami • legjobban érdekli ma a eaülöket. Nagy és 
nehéz gondot okoz a szülóknok gyermekük Iskolantvelésl kér-
dése. Kttől a gondtól mentesíti a kAzclmnlt napokban meg-
jelent „Hazat Iskolák, nevelőintézetük és literoátusok lamur-
tetője" olrnl szakkönyv. Az Iskola'smortetőból táiékoztatáat 
kapánk az egész orvzágra kiterjedő legkülönbözőbb nevelő-
intézetekről, tanintézetekről, Internátnsokiól éa szakiskolákról. 
A tehetséges gyerinok-jk kiválasztása éa neveléwt olmU é te-
kezlet, valamint szakolkkek t-silk m i - értékessé a nzépklálll 
tás i és s maga nemében pá-r.tlan könyvöt, melynek összeál-
lítása és Bzerkesztéao dr. Ozorai Frigyes ny közép'akolat fő-
Igazgató mnnkája. A .zülóknek éa l*k Iáknak egyaránt ha»-
noa tájékostató m'nden jobb könyvk^re.ke lőnél, valamint a 
saerzőnél (Bndapent, III. Árpád fejedelem  atoa 55/a) kspha.ó. 

— A Hargltsslgetl Bsapasővetség megalaknlt Réth--
Eszier, Roslta 9errano és N^dja Nojarova olnökaégével,jeU.nil 
a Szleházl Megaz n a j száma Innooen Ktnő Lehár F..r'iir tö-
retion Ifjúságáról  beazél, rtzoatgyö'gyl Elvira Vaszary Pirinek 
és kislányainak otthonába vezet Szántbó Dénea h»lyH7.:yl tn-
dóa táat ad a „Bloáno" zomborl szabadtéri biinntoLöj4-ó 1 Ir 
beszámolót Sok érdekes színházi hlr, gazdag dlvatrovat, gyr-r-
mekmelléklet díszítik az nj azáirot, színdarabja pedig a „Do-
mino". 

— As „OrsasgjáTás" nj izáma kdzll V.-reat Gábor ÍBU.SZ 
vezérlgaagatú érdekes nyl'atkozatát degoi.forgalml  kllátasaluk-
ról, Dr Bányay János főgeo'óga^  cikkét a székelyföldi  bo-víz-
kutató munkájáról és beszámol hlrgroforgalinank  aktív mér-
legéről. Számos aktuál*e fürdőolkk,  színes riport, ga dng ba-
latoni és hírrovat é'énkltl aa uj számot. 

Beaaamoló a tosnidfflrdöl  Vöröskereaat Egylet 
estélyé öl Taaná^fü  dón nagv aikcrü müsoroa estélyt rou lu-
zett az ottani VOrtl^Lcreazt Egyl. t. Somogyi Bogyó, a N..111-
zetl Színház tagla, Székely An.l.ás balapestl színművész, Bánal 
Mária. Peterka ZBU7S> Spreocz Fi reco müv4szl számai a főleg 
Koródl Baba én.-knz&mai nagy alkert a-attak A h.ngnl.tos 
éa komoly művészt műsort Molná- Sándor, a honvédnég kö/-
lsmert Bzék-ly azázados-költője szo!l»mi'Hen, Izua azékely táj-
szólásban konferálta.  Haját költeményeiből a előalott a nagy-
azámn közönaég tapsai között A minden tekintetben jól s k»-
*űlt, jótékonyoéíu előadáíiról szénával r ke lt k'nt a közönnég 
Vég»redménybl.u közel két-z r pengd tinzta bevét.:llel zárult 
a műfloroa  istély Molná. S4nJor BzAzados m^n-l^n sz-vábmi 
é tékoa székely tálHzóláaos ulőadásál.an laegmuta-.ta hngy 
anélkül ls lthet vszékely^s„ tréfálbodást  bemutarni, bngy az 
előrdók okvetleuül nl'ueyuL:'.>.-ak1' 11 ut-tnák n Hzékolyt. A tüz-
l9m.jit „bá'-knak le hívjuk a tigyuliuét erre. Teásak a szék,-Ív 
tréfát,  hámort sz^lUmestn é. nem ' már tégeu tu-gnn*. n.ó-
don bümntatnl. Mo'nár Sándor százados, akit a nz.ik-^y.é.; 
főleg  a rádlóbrn éa a hu.lapeatl Zenei-kademlán 22 év alatt 
lamételten m.'grendeaelt azéka'y szorzől estjeitől Inme-, itöró 
munkásságot végez rz n a tHn.n la. Megríkatta és incgba ad-
tatta az igéoyf.a  közönség.-t, de nem a már uoo« >' i.tL'Ír [1 
Ismert „góbéakoiás" in-eto ktd'ségs'vo1, hanem k-zá-ólagodan 
termésa-teB és szeMeini'a, tréfás  székely mókáival. 

Jó Állapotban levft  fedeles  koosl eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

M E G H Í V Ó 

Cdksi3reda Vtrosi KÖÍJÓI ti Síöv.JI!IEJR>t 
1942 évi augusztus h o 11 én dolutan 
4 o rakor ai alabbi tárgysoros^lai 

igazgatósági úléat 
tart, a Városháza közgyűlési tarmr ben, m»!yru 
az igazgatóság tnejivt N^vre BZÓÜJ nifgh  vi 
kflld-̂ -ia  nftlle".  í i u i is ti-wflo"  tne^hivom 

Cai-sroredü, 1942 ju'.iue 31 
Szász Q. Gerő s. k.. 

pa ţir/ny . n 'i.-. 
T á r g y noro z a ' : 

1. Ügyvi.fj'i  azibVyziv. m -K '̂.lapitána. 
2. P .Iha^aimaeU a lö -iégv 'iv; f  'h 

ná'áRártt. 
3. Hiielátiuházáeiv'. 
4. Ju'taUsok. 
0 Ssemó'yi Ogyok. 
0. Indítvány >'.. 

Szám: 178—1942. birt. 
Faárveréai hirdetmény. 

A cjlkszenígyörgyí Brdő!>lriatasságl Társulat, 
Lago;<pat»k nevü 18. bo<daa 07 zárlaln — átlag 
95 éves, 04 lucfenyő  tB 0.6 részben bükk, valamint 
H -veder nevü 80 ho'dis 06 zárlatn, átlag 100 évas 
0.6 lucfenyő  és 0 4 réssben bükk vágázatnak fenyő-
azorfa,  valamint bükk, mü éa tűzifa  anyagát a calk-
ssentgvörgyi közblrtokoBiágl házban 

1942 évi augusztus hi 18-án d.  e. 10 órakor 
zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson eladja. 

As árverési és szerződési feltételek  aa Erdőblr-
tokozaágl Társulat éa a cslkssenlmártonl M. kir. Brdő-
felügyelőségl  Klrendallsegtél a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, ngyanoll as eladás tárgyát képeső 
erdőrésare nézva la mlndan felvilágosítás  megadatik 
a klvánilra az erdő a helyszínén la bemntattatik. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési éa szerző-
dül fdllé'.elektő1  eltérnek vagy bánatpénzt nem tar-
u m .inak, fl^yj  emba aem vétetnek,, ntóajánlalok el 
nem fogadtatnak. 

E adóc f . tnntart j tk  a jozot, hogy a tett ajáolatok 
cöz'ii,  ez 1936 evl IV. tc. 177. § a éa aa általános 
arver.')>i fő te te lekben  megszabott módon ssabadon 
va-aazthaasanak. 

C'tkrizentţyorjy, 1942 évi ju'.lna hé 28-in, 
Az érdekelt Erdőolrtokozaágl TárBulat 

ne .'ében: 
vitéz Kováos  Lajos, 

bírt. elnök, 
3261/2—1942 Hsátn^ 

Kivonatos 
versenyt&rgyal&Bi hirdetmény. 
A e«ltnz«red-ii -r.. kir. állana^plléasutl h ivata l a 

Q i - r ţ y i v őrhegyen épi\]cdi> köss -gtiáza msgBBépitéal 
mu iká i rn 1942 augusztus 17-án d  e. 11 órai batár-
idővel  nom korlátozott vcrtteayiârgya.fts;  l»rt. Az 
a j a a . i i o k fiîlbiiniân.'i  D/yanaz^- p 12 órakor történik as 

u'lfo'.î  h lv^ta b»n. 
K ' i r ^ s r t t ö r ü n k n köv^'Vező iparoamnnkák : 
föld-,  kőat tvi . - >v-i c ht!'yi;j6, vaibeloa- , t s lge i s í , 

i c i - , t j ' ő f -dő  , b á d o ^ o í , í•.,•:«;alo^ , laVatoa-, m e z ő i é , 
il-íi.geo , r dő jyóa-, Hio .af  t ) í'u ká 'ynáz munkát . . 

(A murk&kra tlilön-kUon ea együttes ajánlat la 
•eh.'.t) 

Ac wjáilaih.z s t i l i iigng nyomtatványok, ngy-
m l - t : köitüürtvetf?,  v r . ' -nvt i rgya íi-i hirdetmény ea 
'j'.i ' .il nr;ap, h catii»B*rfd  i m. Hr. á lf>miplléBZ"ll 
hivat tR.tn fo'yé  tv l ju m bó 25-;6 : kezdve a ia rezhe-
ó . h>, n p o n ' s a h v i a i u órnk alatt Ugyanott a 

«•zili:«»gaí f-.ni  á^o i^zaV: lă a u g a d itnak es n teriBí 
U meittet'ni i- óí. 

A-:i;k u pi-vitBj' , « u t a Bióhsa i«v6 ipir l rnn i -
k'ik "- j -Bi >«• r-t ibrv. h c í tápnál >:em b l r a a t , 

a»e>; rrár a j i t ^luíh-in nst I p i r i í a zo v .n->ynl 
oirí <>n t.iő ip r.iai (• .vnoU p̂ .iop» vagy gyarlpsríjst , 
^ r s n - z e ' » « u y J >ni a. u i i yt) m-isn.tv^zni, aki <tsillető 

iuurivt< t ia> , :«g vtfjr».»  (oitita b a j t ó l . Aa n j t n i a t soz 
e:.'>'"  Ol i l Ő ifi-.ros  igz in l -^oya t nr»d'jtibe:;. 
o l t m . t" n v.«gy f  nys-ipaá- 'o-^tban (fo'.óe.p,a) 
•i: .z i eiő ruii^kn t- -á fiúsára  voaatkozo B a j a i . t t d eg 
í'á'. *t n- ..-tw naÍ'-H 

Bi. vip v.'i, e kell v-noi HÍ  Bj&nlat nairlnti 
eri .kn k 15 000 P .M(óu fe  ü.i ?9 -̂génÁl 260000 P 
•n.étli .Műk 2 ül..«t, .-ien feUl  ped 4 KZ RJ-íü-
»•1 öt-z^g >o. irjU 1 ( gy) esául^kái. A bánatpénz 
Oifli  tb-,6 |'l -n hlrd -tm-ny számára való h'vatkoiás-

pon .u. i.vámy^l vagy Idieb -iő 1 laiosltéknl en 
viaoap'DZ'i •.•fji-ida^ió  'ir'.'Vpiptro^han, szabály-ze-
r: ea r./»r d .o 1 b i-ítsrnyvben. '1 ?tv>< hz<tliályaz*-ruen 
-•tUi'irou k?u.'eB->gl nyilaikosí-tl'Hn (b»ckgeraDci3 i^ce ) 
a m. kir. po>itttHt rei pénztárnál illetve HÍ ll. -t-i';ea 
ad blvit» rt>' Kt̂ mf  jt̂ g végett előzeteaf-n  bemuti'ío't 
v-untu.tH ki-érettben. — Aa aj^nUttevők kótele^sk 
benyújtani is rzabályszerűen  aláírni: 

1. As >-j nibtt l'.pot, 2 n rí-Ki c f  a költaégcelC-ack 
3 « r «•-•«.•• v s l á j l faiiételeke:. 

C , i t s z r. d , 1942 évi ju ua bó 26-Ao. 
A otikszeredai 

M.  kir.  Állarnipitészeti  hivatal. 

Ciltmlrd.s"!!! eozî g • lőĵ roüáifíté!. 
Síim: 948-1942 

Árverési hirdetmény. 
Ci<>xlndszent ktTü-.g s 6 juOaága köshlrrS tisjl. 

hogy 4212 kat. hold torlllatre VOIM>!.CZ4 V d̂óizatl 
Jogát 10 evr», 1942 ivi augutstus  bó 14 éa délelőtt 
9 órakor  *>l!vaao9 &r7er>s s a bocsátja. 

A vadiilomány: nyu , rék't, medvi\ őz, azirvuz, 
vadmacskii, oyezt, v»dpl"-i. 

Klklá.iáal ár 800 P^ngő. 
Roz'fltes  árv"r̂ sl falvaink  Cjlktbladszenten a 

kSzeégházánál :> hlv^al»» írek a'alt mogteklnthitők. 
Cslkmlndasxoi, 1942 «vi ja lu t hi 24 éa. 

KlAljarúszg. 

Az ErdelyréBzi Hangya Központ 
tollgyfljtő  telepei: 

Bsrót 
C s i k s z s r o d a 
UrdAszentgyörgy 
QyergyÓBzen^miklÓB 
Kézdiváaárhe'y 
Kibéd 
M-tkfalva 
.Marosvásárhely 
Nyárádszer?da 
Parnjd 
S-píiszentgyörgy 
Szekely udvarhely 
Sillágysomlyó 

A legmagasabb áron vál'anak be min-
denféle  friss  óa haszná t baromfi  tollat. 

«—10 

Nyomatott Vásár Lajosa* kéayvnyzwdájébia, CUbuareda. 




