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ĝéaa ém 

félévi*  . 
SUfifeitul  ál: 

Pagi «.— H«R»UTit . Pagé 1J0 
. 1— PéMiayoakéaU én 22 fillér 

KttlfoMn  tgj * a 12 Peogi 
Msgjalolk minden vaairnap 

Nyílttéri kSilMéeyer *lta soiamkU» 1 Pagé 
Kéalietak Mm liiluk TIS»*. 

Hliértlal dilik A ;<!?.>le*dbba» saimlttatiuk. 
Kiadóhivatal: GsUsxeroda, Apafi  Ulhily-acca 15 ai. 

FtUUs zaartoaité 
VitéB Részegh Győaó 

HŐSI HALÁLT HALT A KORNjÁNyZÓHELYETTES UR. 
Vitéz Nagybányai Horthy István rn 

püló-fóh-  dnagy, MxpysrorBzá'í Fóméltó 
ságu Kormányzóbe^yetteee 1942 augusz-
tus 20-án hajnalban, az orosz harctéren 
vadászrepülő raja élén hősi halált hrvt. 

Szent István király napján érte a nem 
aetet ez a fájdalmas  gyászhír. Ezer esz-
tendős történelműnknek ezen a nernzet-
alapitó fordu'óján  szakadt reánk a Kor 
máuyzóheiyettes Ur hősi halálának as egész 
orazáeot megrendítő hire. 

Háború van. Mindenkor készen Leil 
álljunk arra, hogy négy, kömény áldoza-
tokkal lartovunk a magyar jövőnek. A 
Kormányzóheyettcs Urat ebbtin a szent 
hivatás teljesítésében elérte a kttonahaiál 
dicsősége. É etét adta annak az é'et halál 
küzdelemnek, amely hilUnk szerint nem-
zetünk létének a következő ezer eszten-
dejét van hivatva megalapozni. 

A Kormányzóhelyettes Ur Őfőméltó 

sága halott. A nemzet egy emberként 
érzi, hogy a hősi áldoaat&ban van valami 
magasztosan f.  leroelö. Jelkép az Ő meg-
dicsőülése. Utmutatár, bogy harcratermett 
nemzetünknek miképpen kell viselktdoie 
a m i nagy időkben. 

A Kormányzóhelyettes Ur nagysága 
lélekbemarkoló. Imponáló és büszkék va-
gyunk arra a vitézségrp, arra a vakmerő 
s^gre, arra a baláltmegvelő becsületes 
mtgyar szivére, amivel a mai magyar 
nemzedéknek jövőbe v ilett hitet életének 
feláldozásával  megerősítette. 

A nemset minden tagja láthatja, hogy 
nz, akit a Kormányaóhelyettesi méltÓBág 
gal meptíEzteit az méltó volt bizslmp-re. 
Szivében lelkében egész ember volt. Hősi 
halála legyen erolékeí'etö arra, hogy be-
csüljük mug a vérünkből való nagyjainka'. 
és soha ni ongedjüif,  hogy az idegen 
zavarkeltés sorainkat megbontsa. 

A Kormányzó Ur öfőméltóságát  és 
Hitvesét, az Özvegyet és KiBflát  pedig 
vegyük körül ha lehet az eddiginél is 
mclegabb szeretettel ÓB megbecsüléssel. 
A gyászoló Szülők vitéz gyermeküket el-
vesztett nagy bánatában éressék fokozot-
tabban a közösségnek, a családnak leg-
közvetlenebb együttériését. 

Mi pedig magyarok kéz a kézben 
testvéri szeretettel fogadjuk,  hogy meg-
értettük a Kormányzóhelyettes urnák éle-
tével megp-cjételt áldozttát. Vegyük tu-
domásul azt, hogy mindannyiunknak készen 
keit álljunk minden áldozatra. Bz a háború 
minden magyar embertől megköveteli, 
hogy a mai nemzeti gyász napjaiban ma-
gába szállva fogadalmat  tegyen, bogy 
eg' Bz lelkivel, ha kell életével kUzd a 
végBŐ győzelemért. 

Az Erdélyi Párt közleményei. 
A honvédségért. 

A magyar társadalom legköztl^bb fekvő 
kötelességei közé tartozik a honvédség téli 
ruha ellátásában ve ló áldozatos közreműködés. 
A Főméltóságu Asszony rádió szózata ezt az 
akciót a mult héten elindította. H sszük, bogy 
az minden magyar umber leikebeu felébresz-
tette a honvédségünk iránti áldozaí-köieltissé-
gót. A tettük idejét éljük. A hangos Biavak 
beiyett cstlfkedni  kell. A nemeeiünk minden 
tagjának ereznie kell és öu'-udattal látnia keil, 
hogy ez az élethalál küzdelem a magyar nem-
aet számára is létkérdést jelent. Bzt a háborút 
csak megnyerni lehet. Más ut a mi számunkra 
sincsen. A végső győzelem érdekűben pedig 
áldozatot kell hozni. Áldozatot, de nem kény 
szerből, hanem a belső meggyőződésnek ön-
tudatából. 

As Brdélyi Párt csikvármegyei tagoiata 
ezekkel a gondolatokkal hívja fel  Csikvármegyc 
közönségének Bxycvmét az 1942 augusztus 
25 szeptember 6-e közötti téli ruha adakozásra. 
Bzeken a napokon miuden magyar családot 
felkeresnek  az országosan megszervezett gyűj-
tők. Fogadják őket azial a szeretettel, mint 
amivel tartozunk a nyugalmunkat, csaladunkat 
védelmező és nemzeti megmaradásunkat biz 
tositó honvédségünk iránt. 

Vegye tudomásul a magyar társadalomnak 
minden tagja, hogy ez a tóii ruha akció nem 
könyöradományokat akar. A magyar katonával 
ssemben való megbecsülésünk áldozatát kivánjH 
minden magyar háztól. Ne akadjon senki kö 
•öttflnk,  aki caak gondolatban is megtagadja 
ai együttérzésnek adományában való megnyi-
latkozását. 

Nem lim lomot, nem elhasinált ós nem 
értéktelen dolgokat kérünk. Olyan meleg téli 
ruhákat adjunk meiyek használhatóak. Ugy 
válasszuk ki azokat, miatha a Don melleit 
kOzdő saját gyermekünknek küldenénk. — Az 
egási téli ruha gyűjtésének megszervezése 
biztosit mindenkit arról, hogy ai adományozott 
dolgok pontosan a rendeltetési helyére jutnak. 
B körüli aggodalma senkinek ne legyen. 

Oaikl saákelyek I Katona nemietnek gyér 

íre-ei vagyunk. A harc,* háború a kenyerüak. 
Egíez történelmünk a f̂  yiuüue áidozaiuak örö-
kös láncolata. Legyünk méltóak ma is phez a 
múlthoz. Mutassunk példát a lelki nagynágban. 
Tegyünk hitet amellett, hegy megértjü'-: a nem-
zetünk ujabb ezer esztendőket alapozó nagy 
küzdelmének szavát. 

Füsttelen nap a sebesültekért: 
angasztns 30. 

Az Brdélyi Párt Csikvármegyei Tagozata 
az Rgász vármegyénk területén füsttelen  napot 
rendez 1942. augudstus 30 án. Lapunk utján is 
f.'lhivja  a községi tagozatok elnökségét, hogy 
add g is, amig e targyban a hivatalos körira:ok 
megérkeznek est tudomásul vegyék ÓB a szerve-
sési munkálatokat beindítsák as ügy minél na 
gyobb sikere érdekében. 

A vármegye területén gyakran Bebesültek 
utaznak keresztül. A füsttelen  nap oélja az, 
bogy előteremtsük ast a cigaretta mennyiséget, 
amivel álutazó nehéz sebesültjeinket elláthatjuk. 

Háborúban élünk. Tudomásul kell vennünk, 
hogy egyre megsaaparodik aa az áldozat, ami-
vel tartozunk a nagy végső óéinak. Ha ez a 
oél az életünköt követeii, akkor azt adjuk, ha 
vagyonunkat, akkor kötoieBok vagyunk aszal 
áldozni. De elbújni nem iehet senkinek a fel 
fda'.ok  elől. Bisel jöjjünk egyszer tisztába és 
minden alkalommal adjuk szeretettel azt amit 
a kösöseég Bzámára adnunk kötelesség. 

Az augusztus 30 án megrendezendő füatte-
len nap végeredményben a legcsekélyebb fillé-
res adakozást kéri. Nem nagy dolog, de ha ezt 
a filléréé  adakoaáat egy emberként, egyforma 
kötelezettséggel fogjuk  fel,  akkor a sok kiesi 
együtt számottevő segítséget jelent a közösség 
szolgálatában. 

As erőinket ne egymás köiötti marako-
dásra hasináljuk. tízekben a kivételesen nehéz 
napókban osak ai lebegjen szemünk előtt, hogy 
mivei használhatunk a nagy nemzeti összefogás 
gondolatának. Minden megmozdulásunk mögött 
keressük a nemaet nagy oélját B annak érdeké-
ben igyekezzünk egy BIÍV egy lelkesedés ÉB 
egy tettrekásiség maradni. 

Téli ruha gyűjtésünket, fűstelen-napuukot 
és minden oólkitttiéaQnkOt rendeztük meg ezzel 

a magyar öntudattal és meglátjuk, hogy az egy 
cil úrd'iktbtin milyen nagyok tudunk lenni. 

Fogjuk fel  ugy a helyietet, hogy együtt 
minden vagyunk, külön külön semmit nem érünk. 
A magyar jövendő pedig ma sokkal inkább 
mint valaha azt követeli, hogy egységeB saiv-
vul tudjunk á dozni minden háborús cél érde-
kében. 

•z oroszhegyi tüzkárosultakért. 
ki  K'd -lyi Párt Csikvármegyei Tagozata 

magyar ttraadalmunk figyelmét  a tüskárosult 
orobzhegyi székely testvéreink megpróbáltatása 
feln  irányítja. Oroszhegy udvarhelyszéki község-
nok mintegy 25 székely kisgazdája földig  égett. 
Minden vagyona a tüz martaléka lett. A kor-
mány, Udva. hely vármegye megtette a köteles-
ségét. De nem maradhat tétlenül a közösségi 
segi'ő kézségünk se. A magyar népben külö-
nösen B3 olmult 22 esztendő ssenvedése csak-
nem tökéle'esBégig fejlesztette  as egymással 
szemben való támogatás érzését. Nemieti éle-
tünk a sok megpróbáltatás után laBsan és bia-
tos&u a jólétnek *s biztonságnak utjain áll. 
Kár volna ha elfelejtenénk  ennek a közeli 
múltnak t ppen azokat a tanulságait, amelyek 
kivezettek a történelmi sorB nagy sötétségéből. 
Tudjuk, bogy a nehés időkben ea a köaösaégi 
gondolat volt minden reményünk. Az az össze-
fogó  érzés, amelynek közelében nem voltam 
egyedül, amely biztos lehetett abban, hogy 
minden magyar szenvedése as ó ssenvedése is, 
hogy minden magyar fájdalom  közös, amelynek 
enyhítésére minden pillanatban kéBaek vagyunk 
áldosatot hoini. 

Látjuk jól, hogy a magyar sors nem engedi 
nemaetünköt sohasem buiamoBabban megpi-
henni. Elért rá vagyunk utalva minden pilla-
natban arra aa erőforrásra,  amit a közösségi 
összetartás jelent. Ragaszkodjunk ehhez az 
értékünkhöz és mozgósítsuk annak jótékony-
ságát az oroBzhegyi kárvallott testvéreink talpra-
allitás«ra is. 

Aa Brdólyi Párt eauton is kéri tagjait, hogy 
aa oroBzhegyi tűzkárosultakat segítsék Adomá-
nyokat kérjük juttassák el a pártirodának, amely 
aat rendeltetési helyére juttatja. Pénabeli ado-
mányokat a Csíki Lapok is elfogadja,  aaokat 
nyilvánosan nyugtázta éa Illetékes helyre kü'di. 
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Magyar indítvány! 
Irta:  Matt-Tirik  Oyula a jog. taaUramradaa. 

A aaabad magyar fildöa,  városaink, falvaink  H-
I h i M anok, amilyak • trianoni rablgáUl felaaaba-
dnltak, utcák él terek elnevezésével fejealk  U törté-
nelmi tlaateletOket éa örökítik meg nagy érdemelkel 
Hitler veaér éa kancellárnak, a Nagynémetblrodalom 
fejének,  továbbá aa olaaa nemaet nagy veaérének Musso-
I lelnek. 

Japán örökös caáaaánig, nemrégen ünnepelte 
történelmének egyik legnagyobb bUazkezégát, aat, hogy 
2600 éve csáaaérság. Tehát a világ egyik legősibb 
állama, de nralkodéháaa feltétlenül  a legősibb ural-
kodócsalád . . . A Japán csásaár, aki a tenno, misédé 
elmet viseli, a legöalbh Bzártnazásra tekinthet viasza 
aa egésa földkerekségén  I Japán, a felébredt  Nagy-
Aula, a világ hasonlUhataUaanl legnagyobb földréazé-
nek vezérállama I... Ennek feje,  őfelsége:  a Japán 
ciáazár, aki nemciak alkotmányosan, politikailag a 
legmagasabb, a legalsó szaméiylség, hanem a nemsetl 
Japán vallásrendazer feje  is, meri nemsotl hitük é« 
vállárak szerint a Napisten fl*,  annak egyenes leszár-
masottja. Luilleg sierresen, a legős-Mhaagzalosabban 
a felkelő  nip birodalmának, Japánnak a feje.  A |apán 
nemaet megaaomélydaiiője Aa megsemmisítője. A Nap-
isten dlciő Ivadéka éa kttdilte. Éppjn ez^rt* japán 
vallái szentként tluieii Isteni megssemél venitei: a 
csáiaári I A Japán vezéri elv aa lstenaég ől aaármaaó 
csáaaárbao nyíri legfelaégeaebb  nemsetl klaţliatkoi-
tatását... 

Báró Kannerhelm Gusztáv, as agg flaa  tábornagy, 
a hós finn  hadsereg dlcaősegea fővezére,  a nagy BBB-
badsághőB, magas életkorát csodálatraméltóén mag-
haiudtolva, 1918 óla, 24 év Blatt Immár harmadszor 
veaérll a finné*  felkelését,  aaent asabadaágbarcát őrök 
elnyomójuk: aa oroszok, Uletve a borzalma bolievU-
ták ellen. 

A két legtávolabbi, keleti és éezakl rokon-nem-
aettel való lelki éa történelmi kapceoiainrk büszle 
tudatának silvből fnkada  elmélyítését es klwlesifes^t 
aaolgálja aa, hogy városaink éa lilvslak réink la mél-
tóan emlékesienek meg. 

Felvetem még szt a gondolatot IB, bogy Joahlnaka 
Wataro japán ttborookrói minden magyar örömére és 
faji  büzzknséftre,  aa ősi Budán saéke.ö japán ĉ áBaérl 
követség katonai attaséjáról is nevessen el mloden 
erdélyi azékelyfóldl  vároa éa község egy-egy utcát 
végy teret, ahol a nyár elején őtoBpos körútja alkal-
mával megfordult,  drága hitvesével együtt: Kalota 
saegen, Bethlenben, Calkaseredán, Maros vásárhelyt, 
Székelyudvarhelyt, Btb. 

Mlcd.'ít ta agyart éa székelyt, szerte aa orsságban, 
végtelenül meghatott éa méljaégas rokonszenvvel em-
lékeselébe véete a Japán tábornok kalonazzlvénefe 
eat a nemea megnyilatkozását... Eit utm felejthetjük 
éa nem IB felejtjük  el... Dlcaő távoli rokonnak meg-
tisztelő látogatását és érdeklődését, éppen a mostani 
nagy történelmi saorongatiatéantnk éa fenyegetettsé-
geink Idejének közepette. Ml nagyoa melyen érző 
magyarok. Igen-igen hálása, szoktunk lenni ilyen 
kedves, aslvbeuarkoló megnyilatkozásokén, különösen 
messze Idegen nemzetek nn.té és hivatott képviselői 
részéről. Ebben a látogatásban la az őzl Ispán nemzet 
óa a hőal japán hadsereg Jelképi thateletét véljük 
érezni. 

Legyen mielőbb minél több: 
Japán caáBzár-nt, 
Mannerhelm flan  tábornagy-nt, 
Japán-ntca, 
Finn-tér 

zzerte aa oreaágban I Hogy esekben a felmérhetetlenül 
gigászi nagy világtörténelmi Időkben a Japán, flan  éz 
magyar fajtestvéri  sal vek mind jobban éa Jobban öanze 
éa egybehangolódjanak. Közös üdvünkre. 

Mily gyönyörű, mily mélységesen megható a Japán, 
flan  én magyar óanemsetnek, ennek a három vitéz 
katonanemaetnek ea a faji  testvéri hármasa. 

Bsekkel a nagyon fontos,  n ci és tér elnevezé-
sekkel Is emeljük magyarságaik oly ropptn*ul szük-
séges faji  öntndatát, önbiia.'mát, önbecsülését, önér-
zetét és jegos bllsztfségél. 

Mindezzel a cok látszólagosan csekélységgel Íz 
legőszintébb rokonszenvünké*, IrgmAlyebb ilaiteletün-
ket éa örökre való blvá!aaz:hatati«DBkgnnkat aktjuk 
kifejezésre  Juttatni a n'>gy japán és derék flon  nemzet 
Iránt. 

Szolgálja es h, eok máa egyébbel együtt, a japán— 
flan—magyar  ő aszetertozandóság érzetét. 

Mladen erőnkkel azoa kell lennünk, hogy az ér-
zelmi, lelki, zaelleml szálak, közöttünk éa a japánok 
és finnek  között ntlcd fzoroaabbakká,  ssétaaaklthatat-
lanakká váljanak. Mind a moataal világtörténelmi 
Időkre, mind az elkövetkező nagyon harcos békeévtl-
zedekre, aől évszázadokra klhatózn. 

Találjuk meg egymás keséi, esivét, szellemét: 
mindörökre I 

Bzt parsnczoljz, feltételt  nrm Isméire, a coatanl 
fajlaág  céltudatos, fanatlkna  korszaka. 

Ennek eagedelmeakedJBnk magyar szivünk éa 
magyar öntudatunk Rcent parancsára Íz. 

Milyen téli ruhát adjuak a honvédeknek. 
Oroszorsiágban szélsőséges kontinantálin időjárás ural-

kodik, amiből ránk nézve a lsgszokatlanabb éi legfenyege-
tőbb a téL Hónapokon keresittll 30—10 fokos  hidsg ural-
kodik, hófilváaokkal  és hatalmas azalskkel váltakozva^ 
Azokra, akik az időjárásnak ezt a szeszélyeaségét nam iz 
••rik, aa orozz tél kataastrótális lehet. 

Ha oro siókat látunk téli öltözstbsn, önkénytelenül az 
a véleményünk, bogy a ruhájuk rossaul van azabva s a 
bunda pedig ssaUsnlll nagy. Pedig a hideg allsni védeke-
zésnek legoélazerttbb módja a talán a legegyszerűbb módja 
ia a bő, lau öltözködés. A test felmelegíti  a levegőt maga 
körül, az a meleg levegő megreked a ruha rsdőibsn éa védő 
meleg réteget létesít a test körül. Minél több ránoban van 
a rnha rajtnk, annál melegebb. A felsőruha  legyen pnhs, 
ritka szövésű, ne szorítson sehol. Jó, hs a nyak jó maga-
san gombolódik, a kabátujjak éa a nadrágszánk oanklónál, 
illetve bokánál beszűkülnek. Felsökabátnak legmegfelelőbb 
a bunda, belől prémmel, mert itt is a ssőrzet köiött meg-
reked a lsvegő és felmslegiti  a testet. A prém fölé  legmeg-
felelőbb,  ha szél- és esőálló vitorlavászonréteg kerül. Es 
nem engedi áttnjni a szelet, tehát a test által felmelegedett 
lsvegő nsm távoihat el, a test nem tud lehalni. 

A fej  védésébei legalkalmasabb a szőrrel bélelt bő 
sapka vagy knosma. Minél többst fedjen  el s fejből,  csak 
éppen a legszükségesebb rész maradjon szabadon, szén, iül, 
ormyilások. 1914—18-ban sok hósspkát kötöttek, de ezek 
nsm váltották be a hozzájuk fűzött  reményeket, mivel rosi-
sinl alkalmazták azokat. Porózus, kötött vsgy horgolt gyspju-
anyag síéiben nem tartja a meleget, mert a szél átlőj rajta, 
az esSt pedig beszivja. Tehát az akkori tipusu hósspka csak 
abbsn az esstben használható, ha egy külső szil- és viz-
hatlsn réteggel bontjuk. 

A keztyü bő legyen, egy- vagy kétujjas, prémmel bé-
lelt, kivül vízhatlan vászonnal fedve.  A szttk keztyü rosz-
siabb, mint a meztelen kéz, mert elszoritja a hajszálereket 
a bőrben, a bőr lehűl és hamar meglagy. A megfagyásnak 
az oka az, hogy az érző idegek ingerlékenysége a hideg 
következtében alászáll, igy uemcssk a hideg-, hanem a ta-
pintó és fájdalomérzés  is tompul, egészen elvész ez az ér-
zés, tehát nem védekezik a szervezet a lehűlés ellen, mert 
hiszsn már nem érzi azt és igy fagyhat  le keze, lába, orra, 
fille,  stb. 

Lábbslinek egyedül alkalmsa a bfi  csizma, vagy bflr-
ból vsgy még jobban nemezből való. Ugyanis a nemez még 
rosszabb hővezető. Fontos, hogy a csizma jó néhány szám-
mal nagyobb legyen, ne tudjon feszülni  sehol, a csizma éB 
s test között levő részt pedig lazán ki kell tölteni puha 
ruhaneművel. Emlékünkben van még az első világháború, 
melynek első telén igen Bok katonának lába fagyott  el a 
szük bakkanos éa leszesre csavart lábszárvédfl  miatt. 

A katonaság sokat tanult a világháború alatt és még 
többet a már elmúlt tél hadjáratában, hogy bogyan kell vé-
dekezni az orosz „Tél tábornok "-kai Bzemben. A német hsd-
sereg megtette a maga intézkedéseit, a magyar hadsereg is 
ellátta magát a szükséges téli anyagokkal. Mindenesetre 
azonban nem tudjuk, hogy mekkora tél következik ránk és 
Bok msgyarnak kell kint őriznie az országot. Ezért köte-
lességünk, bogy már megszervezzük a téliruhaakoiót éa ész-
szertlen, a szükséghez mérten, de a szükséget bőségesen 
ledezve, teremtsük elő katonáinknak a meleg ruházatot. Mi 
az, amit a katonaság használtp tud? Fehérneműből minden 
kötöttáru megtelelő, a vászonnemtt is jó, de puhs és több-
ször mosott legyen. Jó a vastag harisnya és a jégzokni. 
Fehérneműre jöhet gyapjú- vagy pamntpullover vagy szvet-
ter, lehetőleg csuklóig érő vsgy csuklónál visszahajtott uj-
jakkal, magaa nyakkal. Jó az érmelagitő ÍB, ha az puha éa 
a kabátnak a nyiláaát eltömi. Ua azonban a kabát ujja el-
áll tőle, semmit sem ér, mert mellette léghuzat támad és 
hűti a testet. A katonai zubbony megfelelő  a téli időjárás-
hoz, a buggyos nsdrág is jó, caak arra vigyázzunk, hogy 
térd alatt ne legyen szoros, ne nehezítse a vérkeringést. 
Tehát a nadrág alsó szárát is bőven hagyva öltözzünk. A 
polgári lakoaaág Bókban támogathatja a hadsereget, ha prém-
árut ad. Lehet könnyű, puha prém vagypedig vastagabb, 
merevebb is. flzt  a hadsereg mind fel  tudja használni. A 
puha prémből zubbony alá bekecset csinálhst, a merevebb 
prémet pedig bundának vagy bundabélésnek használhatja fai. 
A puha prémből keztyüt, lülvédőt, sspkabélést lehet készí-
teni. A kötött gyapjú vagy pamutáruból ugyanilyen ruha-
darabok készíthetők. Mennyit adjon a polgári lakosság? 
Mindent, amire múlhatatlanul ninca szüksége, mert köteles-
ségünk, hogy teljes biztonsággal és 100 százalékon leiül el 
tudjuk látni katonáinkat. Mindenki elfltt  az lebegjen, hogy 
a hadsereg helyettem és helyetted vigyáz odakint és hogyhs 
egy emberünk is szükséget szenved, sbból reánk, s belsfl 
trontra is hátrány származik. 

Mikor adakozzunk ? Kezdjük meg már az adást most. 
hogy mire szükség vsn rá, minden ruha készen legyen. 

A szervezet védekezik a hideg ellen elöször ugy, hogy 
nem engedi a testet lehűlni, tehát izoláljs a külső behatás-
tól, viszont védekezik azáltal ie, hogy több meleget termel, 
fokozza  áz anyagcserét. Hideg téli időben tiibb kslóriát kell 
msgunkhoz venni, főleg  olyan anyagokból, melyeknek na-
gyobb az égési melege. Télen tehát nagyobb mennyiségben 
van szükség zsírra éa húsra. A zsírtartalmú ételek közül 
főszerepet  játszik s szalonna, a húsételek között pedig s 
zsírosan slkészitett kolbászfélék  és a különböző füstölthusok. 

Az italok közül számitásbs jön a különböző meleg 
ital, nevezetesen: a l»rró tea, lorró feketekávé.  Az alkohol-
nak is vsn melegítő hatása, de es osak rövid ideig tart, 
utána tompultság, fásultság  lép fal,  azért tehát hidsg idő-
ben alkoholt használni nem ajánlatoa frissitőűl,  mert aokksl 
súlyosabb következményei lessnek. Az izgató folyadékok 
(kávé, tea) olyan anyagokat tartalmaznak, melyek a vér-
nyomást fokozzák,  a vérkeringést élénkítik. Tehát a bőr fe-
lületében a vérkeringést javítják: megakadályozzák a test 
végeinek a lehűlését és igy a megfagyásáL  Ha nagy hideg 
éri a szervezetet, az ember önkénytelenül is ksvesebbet mo-
zog, ennek következménye as lesz, slálmosodik, ilyenkor a 
börerek szűkülnek és még jobban hozzájárul a test lehűlé-
séhez ei ai állapot. Ezért oélsserü tehát kotteintartalmu 
forró  folyadékról  gondoskodni. 

Ezeket kötelessége tehát az itthonmsradottaknak elő-
teremteni, hogy azok köittl, akik értünk haroolnak, senki 
aem kerüljön mostoha körülmények kösé közömbösségünk 
miatt 

Irán, a perzsa szőnyeg és a rózsaolaj hazája. 
A saővetségeB csapatoknak a Kaukázus vidéke falé 

való gyors előretörése aok kérdésre adhat okot. Miért ép-
pen itt támadnak legarősebbsn a németek ? Tndjnk, hogy a 
britek és az oroszok nem rég megszállották Iránt, a szov-
jet—német háború kitörésekor. Ennek csak egy közvetlen 
célja lehetett: Oroszországnak a Perzsa-öböl—Teherán— 
Tebriz—Tiflisz—Vladikavkaz,  esetleg a Káspi-tangeren ke-
resztül hadianyaggal történő gyakorlati megsegítése. Irán 
tehát most angol—oroaz megszállás alatt van. Kérdés, hogy 
msddig ? 

Irán — régi nevén Perzsia — a Közel-Kelet egyik 
legnagyobb állama. Területe 1.650.000 négyzetkilóméter, 
tehát Kegy-Magyarország ötször beletérne, de lakóinak száma 
csnpán 15 és fél  millió. Az Iráni fensik  nagyobbik, nyugati 
részét foglslja  el. Természetes hstárai: északon a Káspi-
tenger éa az Elbursz, nyugaton a Kaukázus—Zagrosz 
összekötő hegylánc, délen a Perzss- és Oman-öböl. A ket-
tőt az Ormusz-szoros köti össze. Középső részét hatalmas 
területű, szélsőséges éghajlatú fensik  foglalja  el, sokhelyt 
sóspueztákkal. Ezeknek a .kevireknek" napi hőmérséklet-
különbsége néha 65 C-fok. 

Nem csods, hs ilyen viszonyok közt az ország nép-
sűrűsége síig 10, négyzetkilóméterenként Pedig már 2500 
éve is hatalmas kultura virágzott itt. Bizonyítják ezt a teu-
marsdt műemlékek és ékiratok. Cyrus király alapította meg 
a hatalmas birodalmat Persepolis székhellyel, mely fény-
korábsn három világrészre terjedt ki. KambyseB még Egyip-
tomot is meghódította, I. Dárius, I. Xerxes és I. Artsxer-
xes az akkori ismert íüld leghatalmasabb uralkodói voltak. 
Nagy Sándor macedón vezér döntötte meg a perzsa világ-
birodalmat, de az újból teltámadó dinasztiát, s Szasszan-
diákat még a rómaiak sem tudták megdönteni. Pedig vágy-
tak Ragnum Partheum (öldjére, melynek területén jelentős 
mennyiségű sót és naftát  bányásztak. A hóditó kalifák 
uralma B l a t t Perzaia a Vil ik században az izlám hitét vette 
fel.  A XlV-ik században Timur Lenk mongoljai végeznek 
hatalmas pusztítást. Msjd sz stgánok és a turkománok ke-
rülnek előtérbe. A világháború elfltt  az oroszok és az an-
golok akarták egyaránt érvényesíteni befolyásukat  Iránra, 
mely aaonban megőrizte függetlenségét  a páriskörnyéki bé-
kék értelmében is, a legújabb angol—szovjet megszállásig. 

Lakossága igen változatoa. Foglalkozás szempontjából 
ma már nagy része megtelepedett, töldmiveléssel és iparral 
foglalkozik.  Manapság már egyre fogynak  a nomád pásztor-
kodók. Fsjilag legtöbb a perzsa (ők iráninak nevezik ma-
gukat) párszi és m4d keveredésből, azután következnek a 
nyugati részen lakó törökök, turkok és a baroias, örökké 
lázadozó kurdok. A hatóságoknak ezekkel van a legtöbb 
bsjuk s harcolni ia nehéz velük a hozzáférhetetlen  hegyek-
ben. Arméniából vándoroltak ide a kitűnő kereskedu örmé-
nyek. A délnyugati részén laknak még arabok, keleten af-
gánok éa beludzsok. Szétszórva megtelepedtek a zsidók is, 
a vándorlókat a cigányok képviselik. 

Gazdaaágilag két réazre osztható Irán. A Káepi-ten-
ger ée a Perzsa-öböl mellókén fótiént  dohányt, mákot, gya-
potat, déli gyümölcBŐket, búzát, kukoricát és rózsaolajat 
termesztenek. Ez utóbbiról különöaen nevezetes Perzsia. 
Sirázban dolgozzák fel  a rózsát, mégpedig vízgőzzel lepá-
rolva. A kivitel nagy része Franoiaországba irányul, illat-
szerkészitésre. A belső, csapadékszegény, letolyástalan vi-
déken csakia öntözéssel lehet kiceikarni valamit az amagy 
is gyenge földliAl.  Állattenyésztése aránylag fejlett;  juhot, 
öszvért, szamarat tartsnsk. A perzsa lovak egész keleten 
ismertek. Teherhuzásra áz éazaki részen bivalyt használ-
nak, a sivatagban pedig tevét. 

Ezeknél sokkalta jelentősebbek s déliráni roppant ter-
jedelmű kóolajmezSk. Az itteni angol réazvénytársaaág 35Ú 
millió pengő tAkével dolgozik. Maidani Nsftunból  három ha-
talmas csövön vezetik a .folyékony  srauyat" a Perzsa-
öbölbe. Ezzel az olajjal nyerte meg Nagybrítánia a mult 
világháborút s ez látja el most ÍB SZ sngol hajórajt Ás-
ványkincsei közt megemlíthető még a kősó éa a türkiz. 

A textilipar csak a legújabb időben fejlődött  ki, mig 
a perzaa azönyeg már a középkorban Európaszerte iamert 
és keresett volt. Egy-egy művészies dsrab valóságos va-
gyont képviaelt. Ezekbe a darabokba beleszövik a káprá-
zatos kelet minden pompáját. Ms is legelső ipari export-
cikke évi ü.000.000 pengő értékben. Főleg - még ma is — 
háziiparként űzik a azSnyegszövést Tebriz központtal. 

Az orazág főváruaa  Teherán, 400.000 lakossal, az 
5670 m. magas Demavend lábánál tekazik. Ujabban hatal-
mas fejlődésnek  indult, Iieza sah uralkodása alatt. 

Keza mint kozák tiazt kezdte meg fényesen  ivelő 
pályafutását  és 1926 óta Irán császárjs. Kemál AtatUrk 
példájára utakat, kórházakat, modern épületeket építtetett, 
iskolákat, szociális intézményeket létesített a felvette  a 
kapcsolatokat az ÖBszes külföldi  államokkal, igy hazánkkal 
is. Alsttvalói pedig európai életmódra tértek át. Megkezdte 
az 1450 km. hosszú, s Káspi-tengert és a Perzsa-öblöt 
össsekötő vasútvonal építését, melyet 4 éve fejeztek  be. 
A világ egyik legnehezebb pályáján halad ez a vonal több-
száz alsguttal és visdukttsl. Érinti a fővárost,  Teheránt is. 
Irán most bizonytalan hslyzetben van az orosz gőzhsnger 
és az angol birodalom .támogatás* alatt és nem tudjs, mit 
hoz számára a közeljövő . . . G. A. 

Ugrásra készen áll a magyar honvéd 
a Don mellett. 

M. kir. 1 bonvéd haditudósító-ssásad. 
PereQOa Qy arfáa  hdp. őrmester. 

A Don vonalán magyarok állanak őrt és minden át-
kelési kísérletet osirájába elfojtanak.  Gyakran, ha alkalom 
kínálkozik rá, .egérfogót  is játaianak". Ai okvetlenkedő 
vörösek csoportját egy-egy elakasson szándékosan beeresz-
tik. Az illető terület természetesen előre pontosan be van 
lőve. Minden bokra, földturása  veszedelmet jelent A vörö-
sök azt hísiík, hídfőt  sikerűi kiépiteniők. Igy astán hol itt, 
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hol ott mennek ba aa egérfogóba,  ahol után könyőrtelenOl 
kikészítik őket Hág egyetlen aaet aem foidnlt  «10, hogy aa 
innenső partra jutott oroszok közül valaki viaaaament volna. 
Szinte érthetetlen: mégia kisérletaanek a ujabb éa ujabb 
egységet küldenek a biatoa megsemmisülésbe. 

Állásaink, fészkeink,  megfigyelő  helyeink éa tüzfeg  -
véreink nagyszerűen vannak álcáivá. A megfigyelt  élaa 
azeme mindent lát. Világosan látja, hogy a túlsó parton 
mit éa hogyan osinálnak ax oroszok. A korszerű megfigyelt 
műszer egészen közel hozza a tol ad partot Látjnk: ásnak, 
védelmi berendezéseket készítenek a vörösök. Minden irok, 
fedezék,  fészek  térképre kerül. Mihályt a helyzet ugy kí-
vánja, pontoaan belövik. 

Szakaiakkal köziekadnak a tulnö parton a kommunis-
ták. Azt hiazik: aenki aem látja. Nem is aejtik: minden 
mozdulatukat éberen figyelik. 

— Miért nem lötök közibük? — kérdezzük a megfl 
gyelő tisztet. 

Még nem érdemes. Kevesen vannak. Kár a lőszerért — 
hangtik a válasz. — Ha érdemes leaz, nyomban „azeretet-
csomagot" kapnak. 

Madarak húznak el telettünk, tücsök muzsikál, azinte 
rezeg a levegő a koradélelőtti hőségben. Már egéazen sző-
kék a szellőben ringatózó rozstáblák. Nemsokára itt ia aratni 
kellene. 

Beazélgetéaközben aem vesszük le szemünket a mű-
szerről. Nagy mozgáa van a túlad oldalon. Menetoazlop, 
legalább egy azázad igyekezik álláeba. A megfigyelő  ebben 
a pillanatban megszólal: 

— Halló, hermelin, itt menyét I . . . Halló, hermelin, 
itt menyét... Hathalomnál nyilik a napraforgó...  Hatha-
lomnál nyílik a napraforgó  . . . 

Elhallgat a táboritelefon  jellegzetes zngáaa. Félperc 
sem telik el, lejünk lelett süvít a lövedék: csín... bum... 
Tölcsérbe borul a túlsó oldalon a menetelő vöröaök között 
a föld...  Eazeveazett zenebona, azaladgáláa... Már arrébb 
vág be a másik gránát... 

— Többre nincs is szükség — zúgja rejtmandatokban 
a táborikészülék... Újból néma caönd veszi át az uralmat. 
A széles folyón  nem hallatazi!< át a eebeaültek jajgatása. 
Jól látjuk: a muszkák alig mernek a sebesültekhez közelí-
teni, a hollákat öaazeazedni. A két lövéa tökéletea munkát 
végzett. 

Az oroazok aem hagyják leielet nélkül a .fogadják" 
az „üdvözléat". Aknavetőkkel azeretnek dolgozni. Jellegze-
tea bugáa hallatszik a levegőben... 

— Hnzd le magad I Fedezz I 
Villámgyoraan helyezzük biztonaágba magunkat, mi-

közben fedezékünk  lelett repeazek röpködnek... 
— Moat aztán jó darabig nem hagyják annyiba — 

magyarázzák a helyzettel iamerőaök. — Nem sajnálják ezek 
a lőazert. 

Mindenki lapul. Ilyenkor aenki sem könnyelmüsködik. 
Egyetlen sebesülésnek aem szabad történnie. 

— Kereken huszonhét percig tartott — mondja a 
megfigyelő  liszt. Két alkalmas időpi útban, jól leadott lö-
vésre közel félórai  aknatüzzel válaszolt az oroaz. Hála Is-
tennek, nem történt Bebeaüléa. 

l'jból caöndea, békéa a táj. A helyzettel ismeretlen 
ember el eem tudná képzelni, hogy hatalmas hadsereg áll 
ugrásra kéazen a Don mellett 

Csiki diák. 
Vakáoió i l evé l . 

D. a J.  Kr.! 
A vakáció laaasn vóge Mé höaeltdlk. Mielőtt 

azonban bucaut mosdaná1 neki, a vakáció koronája-
ként végezz egy nemez jótetiet. Tégy egy Jócseleke-
detnt, amelyre kereszténységed éa magyarságod köte-
lez. Úilhattad a rádióban, njságokban, társadalmi fel-
hívásokban a szózatot: „járuljunk hozzá katonáink téli 
felszereléséhes  I* T*lin ugy elment füled  mellett, mint 
sok mis nsegesokot' háborús hlr. Pedig esutlal rólad 
volt BZÓ, neked zzóit a szózat. Mert lám azUleld kint 
dolgozlak mezőn vagy aa Irodában, de az iz meglehet, 
hogy édesapád vagy nagyobbik testvéred katona, nő 
testvéreid pedig a házimunkában vannak elfoglalva. 
Igen Bokán vannak közöltötök, akik a vakációban aaa-
hadok. A téli  tegélywaokára  való felhívás  tehát 
neked ia szólt. 

A gyűjtéseket tap-teslalatból tudom, hogy szere-
titek. Éi aal Íz tudom, hogyha ii kértek, nektek szí-
vesebben la megnyílnak a szivek. Baép eredménnyel 
gyűjtöttetek a Vöröskereszt .fü-ttelen"  napjain. Ej a 
háfcoru  előtt IB, ha «regények felruházásáról  volt saó, 
küiönöznn az egyesületek (Kongregáció, cserkészel, 
Hslvgárd.) működtek szíp eredménnyel. A nyOJlés 
nálatok történelmi mu tra tekint visssa. Aa eleó leve-
lemben a hagyományok gyűjtésére hívtam fel  figyel-
metek» t. N ipl értékeink elkallódnak: ÖSKSS kell irhát 
aaokat gyűjteni I Di ke vezet ér a gyűjtés, ha nincs 
aki aat megőriaae. A logika követeli tehát, hogy segít-
sétek honvédelnkel a nemzeti értékeink védelmében I 
Mielőtt gyűjteni Indulnátok fontoljátok  meg a téli 
segélymunka eszmei alapjait: aa okokat, amelyek a 
honvédelnk támogatásira héaatetnek. 

Mindenekelőtt hoovédalak a mostaai háborúban 
istenári kűadeaek. Harcot Indítottak aa Isteatelea 
világ ellen. Ka a legegyetemseebb azempout a mai 
háborúban. Ezért aa egésa keresztény világnak ide 
kellene norakoaaia a barcvoaalba. Honvédelnk továbbá 
ai iy rendért küzdenek. Legyünk ennek aa uj rend 
nek belsó harcosai kateaáink támogatásával. A há-
tiakért  való küzdelem jellemzi továbbá eat a harcot 
Nagy esamók állanak tehát a mai háború homlok-
tarében. Bz aeklak la heazá kell Járnlnnak aa esame 
gyóaelmáhsa. 

OyüJtézOak ugy leu eredményes, ha tervszerűen, 
szervezett an történik. Amngyls hozzá vagytok ssokva 
a sz-rvezetl élethea, hiszen ha kimondom eat a ssót: 
diák ea már Baerveaett egyónt Jelent De mint diákok 
IB külön egyesületekbe vagytok naervesve. Gondolok 
Itt HÍ 'ŐHorban a kongregációkra ás leventeaégra. Mlat 
a kongregáció vagy mlat a leventeegyesűtat tagJM 
Induljatok tehát a gyűjtésre I Igy fellépésetek  Bókkal 
ertd «Ínyesebb lesal Elért ezúton Iz felhívom  a kon-
ţr'ginlstâk, cserkészek éz leventék figyelmét  a ráad 
xtrurez éa szervezett gyűjtésre. Csik a tál Igazi hazája. 
A székely ember tud vádekeanl a hideg ellea. Allat-
'zArme éa Juhgyapjn a téli hideg enyhítője. 

Gyűjtsetek tehá': érmelegltót, gyapjú harlnnvát. 
lébsaárvédőt, zzőrmés keatyflt,  sífelszerelést  (190-220 
cm. hoazzu), siclpőt (42-es mérettől felfeU)  — az eddig 
feisoro't  cUkeket egy-kéi öltéssel páronként öasae-
v&rra, Illetve összekötve az elcserélte megakadályo-
zására — kötszavölt alsó nadrágot, kötazövött ujjast, 
fülvédőt,  nyaksálat, bósaeművaget, szőrmés mellényt, 
szőrmés sapkát, Biőrmia clkknk elkiazltéséhas anya-
rot (küiönftle  gyapjufonalakat). 

A gyűjtés sservezett menete érdekében Wpjetek 
érintkezésbe a köaségi levente parancsnokokkal  ós 
jegyzőkkel. A gyűjtött anyagról mleden esetben 
nyugtét  kell adal es ai egyes gyűjtések után a 
gyttj ött an-.1 ágról kimutatást ke'l késaltenl. 

A gvlijtis ideje augusztuz 26 — szeptember 6 lg 
tart Rlvld az Idő, ezért ezt a lehető legjobban 
kell kihasználni. Éa hiszem, bogy a cslkl diák megérti 
a téli segéli munka m gv fontosaágit  és örömmel 'let 
booWd-Ink segítségére ÓB Így a belaó frontnak  lelkes 
éB haasuVható katonája lesa I 

E'ihcn a tudatban kívánok aseretettel további jó 
vakációt I 

C-tlfesssrud  », 1942 angusztuz 20. 
Székely  László, bittanár. 

V i g y á z a t  9 
A Darmol hashajtót utlnozzék. Ogyelian, mert minden tablettán a „DARMOL" szónak és T alak» bavégásnak kall lenni. Kimondot-ta* aradetl caomasoláaban kér)*. 

A Közellátásügyi Mialszter alreadslte, hogv a 
béroséptögép tulajdonosok a caéplőréizek óa takar-
mány saűkaágletükön felül  fölöslegesnek  mutatkszó 
gabonamennylzéget kötelesek a .Hombár'-aak be-
Bsolgáltatul. 

A Közellátásügyi Mlnlzzter auguzatua hó 16-tól 
minden Jária saékhelyére köaellátáal ellenőrt alkalma-
zott, akik ellenőraik a hatózá&llag megállapított árak 
botartását, magáaoaok réaaére felvilágosítást  adaak ás 
elintéalk kéróaűket Megvóakben hat köaellitáai ellenőr 
keadte meg műktdéaét: Gyergyósaentmlklóa m. vároa, 
a gyergyóBzentmlklósI, a gyergyótölgyesi, a catksaere-
dal, a szépvlzl is a cslkszeatmirtoal láráa területén. 
Neveiket éa ssikhelyelket következő uámnnkban fog-
juk Ismertetni. 

Fentiekre bővebb felvilágosítást  nd: M. Klr. Kös-
ellitásl Fslűirve'őség, Csíkszereda, Szentlélek u. 6. 

T a l l ó z á s . 
A háború és a nő. Komo|y réaze a mai nehéa 

Idó'.-rek. Mladaneaetr'< számottevő kérdés, hogv a nő 
miképpen fogjn  frl  hivatását ebb!»o as élet-halál V Ua 
delemben. Nem lehat ugyanis vitás egy pillanatig sem, 
hogy a nő köteiességteiJeBitéBe van olyan fontos  ebben 
a nagy bábomban, mint a fronton  küadő katonáé. 
Bs a felértékelés  igen terméeseteaen a nőnek la meg-
azabja helyét. Ním*t katonákkal beszélgettünk. El-
mondják, bogy a német nő szizszásalékos odisdással 
magért! ast a parancsot, amivel tartozik cementének 
ebb-n a történelmi sortifo'dn'ólában.  Ugv mondják, 
hogy a ni>met nő a háborús Idők komolyságához mer-
ten íplteltí meg "íéaa éleiét. Olt áll mindenütt a 
küidó vonalban, ötözködéeében, Iginyében példái-
mutató. N-»m létezik henyéió. fonyttzt  vagy aa úgy-
nevezett öltözködő nődpu-a. B<y kemény nemzeti 
szellem e'ólrja a biborus-nő klvánalmoit. A razsoaott 
sziju, featett  körmű nő nem Illik bele ezekbe n aors-
dintó Időkbe. A német öntudatosság aem tűri meg aal, 
hory amig a némít nép fl  <1 a harctereken életüket 
cldoasák, azalatt odohiii a női-nnm az ö'.lözködóB, 
az .örökhu'lémoaltás", a fölösleges  dlvntŰBés, a csö-
mörletes éinlakarás, pucciskodás jó békebeli gondta-
lnnsigiban kergesse a feltűnést  éa aaórakoaáat. Ennek 
Is eljön as Ideje. Ma azonban a magyar nőnek la 
alkalmazkodni kell a háborúz időknek ebez a levegőjé 
hez. Tudomásul kell vennie a magyar nőnek la azt, 
hogy körülötte ig a világ. Bi kell döbbennie vigre 
•trra, hoiy a nimaetüok szintén az életéért nyúlt fegy 
verhnz. Nlicaen ld?|<* a ml riziűukről sem a könnyelmű 
páváakodáinak. A magyar nőtől ls elvárja a nemzet 
aat, bogy öntudattal éa lélekkel álljon a háborúz cél-
nak, a végső győzelemnek a azolgilatába. Ennek pedig 
külsőségekben iz meg kell nyilvánulnia. Nem talál az 
semmiképpen sem, bogy amlalatt hős honvéd fiaink 
a Don mellett véreznek, amlalatt gyíkon rohamokban 
haliltuiijukat vívják, azalatt Idehaza festett  saájnil, 
aa egymást tu'ssárnyaló öltöskidésl gondoknál egyéb 
életcélunk ne ukadjon. KSztzellemel kérőnk, am»ly 
megköveteli a magyar nőtől la aat, begy komoly 
áldozatos magatartásával egészen álljon be a nsmze 
tűnk háborús arcvonalába. 

Kösellátáil téjékostató. 
A Közellátásügyi Mlnisster a következő árucikkek 

legmagasabb árát állapította meg: Juhturóból késsltett 
körözött, denaturált zaeaa kereskedelmi, csokoládé, 
cukorka és kekza, műszaki, vas ás ssereaámkereske 
daliul otkkek, külföldről  bekosott eredeti gyári gép 
Jármű alkatriuek legmagasabb eladáal éa a fogtechnikai 
laboratóriumi munkák diját, illetve árát állapította meg. 
Bsabályoata a szőrme- és saűcsáruk eladásánál fel 
saámltható haaaaet, a clpiaakellékek forgalombahoza-
talival foglalkoaó  nagy- éz klzkoreakedők állal fel 
ssámltható legmagasabb bruttó haaaonkn'csot, vala-
mint a Játákárukaál ós a sportáruclkkeknél felszámít-
ható legmagaaabb haaaoaknlcaot Megzaűalelte a külöa 
korpaklutalásl. 

A Pöldmlvelioflgyl  Mlalaster teayiaztől Jutalmat 
Irt U a tejsalr tonnoMa fokeaiaára. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Saemélyl hlr. A vá'ozunkból elszármazott 

Takécí Károly berettyóújfalui  polg leányiskolái Igaa-
gatót folyó  bó 17-én Marosvásárhelyen aa ottani ref. 
polgári leányiskola Igazgatójává, feleségét:  Petrik 
Sárát pedig ugyaaesen intését rendes tanárává egy-
hangúlag megválasatották. 

— Saékely anyák nemaetl ünnepe. A vár-
megye eeé 'z területén István király napján, augusstus 
10 ón tartották meg a sok gyermekes székely anyát 
nemzeti ünnepét. Csíkszereda véroB és a szomszédos 
községek aa Orazig-ziszló előtt trrlották meg ezt a 
nemzetünk fennmaradására  olyan fcntos  nemsetl ünne-
pet. Albert Vlimos főglmnásluml  tanár meleg saere-
tettel emlékeseti meg arról a nemaetépltő kötelesség-
ről, melyet aa aayaság vállalása Jelent. A magyar anya 
a nemaet legelső értéke. Est megbecsülni és tisztelet-
ben tartani a nemaetl munkának legkívánatosabb fel-
adata. A vármegyében megtartott ünnepségek mindenütt 
ssámon tartották a legtöbb gyermekes anyákat, asokat 
a lehetőségek sserlnt anyagilag is Igyekeztek támo-
gatni. — Igy Cilkssentnr.rlonon ls lélekemelő űmr p-
s-'*g volt. Az Unn»p4>ff  mir a templomban kezeődöit, 
nho Cslkszentmárton, Csikcsekefalva,  Menasig, Ciilk-
sz^otgyörg'., Bánkfalva  és CslkssentBlmon községek 
nit gyerm kas azékeiy anyái összegyűlve, a részükre 
fnmtar'Ott  első padsorokban hallgatták kerosstényi 
ábltiltal Nagy Antal eaperes-plebános Sient István-napi 
k. resatényl bnagóaigra oktató azznlbeaz^dét, majd BZ 
áltile celebrált ünnepi misét. Eanek végeztével aeok 
gyermekes anyik a róm kath. Iskola nagytermében 
aa elBŐ padsorokban foglaltak  helyet is a termet szu-
foláalg  megtöltő közönséggel együtt énekeltékaz űnne-
pó!-,t meitnvltó Magyar Hiszetegyet Kcr?BzteB Gyula 
cslkcKekpf.tlvl  levente a .Tiszteld anyidat" c kö'to-
mény sikerűit előadisa ntin Bertalan Balázs rém. 
kath. lelkiz emelkedett szólásra és nagyhatású ünnepi 
beszédiben emlékezett meg a magyar anyákról és 
oktatta a gyermaknk t̂ BZ anyák Iránt zoha meg nem 
4zűnő azeretetr?. — Albert Brasébet által Blkerrel el-
szavxlt .ÉdeR anyaszív' című költemény után Dr. Mir-
lon László járási főazotgablró  Ismertette aa ünnepély 
Jnlentőságét, példaképül állítva a magyar anyék elé a 
legelső magyar anyat, a Főméltőságu Korminysóni 
asszonyt, akinek fis  és menye ls a harctéren veszi kl 
réBZét a magyar hazáért vívott harcból. mindenki-
ben maradandó em'éket hagyó nagyzlkerű ünnepély a 
magyar himnusz eléneklézével befejeződött. 

— EiJegyaéa. Domokos Kató éa Pécs Sándor 
m. klr. hadapródórmeater, 1942 évi augUBStuB 12-én 
tartották eljegyzésüket Csíkszeredában. 

— A Járási köaellátáal ellonflrfik  megkead-
ték makódéaüket. A közellátásügyi mialszter, bogy 
az orszâţ közellátási problémáinak elrendezését meg-
nyugtatóbban biztosítsa és bogy közvetlen Biervekkel 
rendelkezzék vidéken, az egyez Járási ssikhelyeken, 
valamint azokban a megyei városokban, ahol közel-
látási fe  ügvelőség nem működik, 1—1 közellátási 
ellenőr klnevazésével fokozottabb  mirtikben építette 
kl a Köaellitiaűgyl Mlnlsatertnm vldikl saervesetit. 
Folyó hó 16 ével 306 Járási székhelyea. Illetve megyei 
városban kezdték meg a közellátási ellenőrök műkö-
désűket A közellátási ellenőrök a terűletllag llletikes 
m. klr. Közellátásügyi Felügyelőségeknek vannak alá-
rasdelve. F-iledatnk állandóan figyelemmel  kísérni a 
bílyl köaellitás alaku'izát és as lntéakedáat kívánó 
msgflgyelásekról  Jelentést tenni. 

— Lábbeli kereskedők óa kéaaltflk  figyel-
mébe. A Székely Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
fidblvja  ez éideke'rek figyelmét  arra, hogy a 108 800— 
1942. K. M. PZ. rendelet értelmiben minden libbell 
kereskedő éz minden cipisa (calimadla) Iparos ('daértve 
a lábbeli előállításival gyirsaerüen foglalkoaó  Iparost 
Is) köteles a tulajdoniban levő lábbeliket éa aöldzalnfl 
libbell utalványokat aa 1942. évi augusztuz hó 15-lki 
állapot saerini as 1942. óvi augusztus hő 24 napjáig a 
Lábbe'l Központnak (Budapest, V Falk Miksa-utca 80. 
zs.) aa Ipartestületeknél, a Magyar Cipőkereskedők 
OraaágOB Egyesületénél, (Budapest, VI. Király u 82.) 
és a Lábbeli Köapontnál (Budapest, V. Falk Mlksa-u. 
80.) dl|mentesen beszerezhető nyomtatványon két pél-
dányban bejelenteni. A bejelentén elmulasztása kihá-
gást képez. 

— A Csiksaaredal Vadásatáraaaág Igazgató-
sága ártsBttl tagjait, hogy aaok, akik nagyvadra 
(saarvaa-Mks, t hén. msdve) akarnak vadáaanl, 1942 
évi aagUBBtuz hó 29 lg, eatráayu zaáadékukat a társa-
sig tltkáránit, akár Iráaban, akár aaóbaa Jelentsék be. 
Egyben értesíti v adása tagjait, hogy aa idei vadáaz-
zzezoabaa, a vadlellvóal keret korlátain belül ia. mln-
dea tag oaak egy óabakkot lőhet óa a lelövéz a hely 
•agJalBléaivel 24 óráa belli ugyaaetl bejeleateadó. 
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— A hadirokkantak utasáéi kedvennényel-

rfll.  A hadigondozottak naposként keresik fal  aaerkesa-
tóeégűnket Aa aa nlaaáal kedvezmények Iránt érdeklőd-
nek. Megkerestük a Máv. kolozsvári flalelvesatóaégéi, 
amely a kedveamdayekre vonatkozóan a következő 
tájékoztatást adta. A Járadékellátáaban részes ttló hadi-
rokkantak évenként 2 darab 60 aaáaalikoa utazási 
kedvezményben réssezűlnek. Eat a kél legyet aa Üaiet-
vesetőséghes dmzendó kérvényben kell kérni. A keréere 
an Illetéken köaaég jegyzője, aaával a hadirokkantakat 
nyilvántartó hatéaág rá kell zeaeaae aa Igazolását ea 
aat, hogy ebben aa évben elöször kéri aa nlaaéat Iga-
zolványt A kérvényhea meUéklendó a 71.000 Ba csekk-
aaámlán beflaetelt  60 filléréé  klálUtáal Illetek. Brre a 
kéréare aa Ozletvaaeldaég klálUt 2 Igazolványt, amely-
ben alaczen feltűntetve  a bentaaandé vonal, aal az 
ntaaáa elölt mindenki aaját maga tölti kl ana a távol-
ságra, amelyet bontani aiáadekszlk. Kísérő réaaere 
caak aa I. járadékoazl. tartozó lOOVo-oa hadirokkantak 
kérhetnek kedvezményt. A hadirokkantak családtagiul 
valamint a hadiözvegyek és hadlárvák ut*zá*l Kedvez-
ményben aem részesülnek. I. és 11. Jaradekoaziályu hadi-
rokkantak kizárólag a zajai réssüsre pgees evre szélé 
arcképes Igazolványt Is kaphatnak 24 Pengő térítési éB 
2 Peagó kiállítási dlj fejeben.  A UI. éa IV. jaradek-
osatályn hadirokkantak egéss évre asóló aicképes Iga-
aolványt nem kaphatnak. Bwk tehát aaok a rendelke-
zések, amelyekel az Osletveastőség velünk 1942. úvi 
angnastns hó 12-én kell átiratával közölt. KirjUk a 
rokkantakat, hogy ezt tudomásai vegyek, A HONBS. 
minden rendelkezésére állé eszköszei Igyekszik az Ille-
tékesek figyelmet  felhívni  arra, bogy a hadigondozottak 
egésa társadalmára klsséleslwék legalább aa ntaaási 
kedvesményeket HiSuUk Is, hogy erre azonnal rá kerUl 
a sor, amlbelyt a háhoras helyzet aat megengedi. 

— Felhívás. A calkazeredal állami népiskolában 
aa 1942—43. tanévre a beiratkozások folyó  évi szep-
tember 1—8 lg délbiótt 8—12 lg és deintán 3 -6 lg fog 
megtartatni. Felhívatnak aaok a Bzüiők, akik lszoies 
gyermekeiket ebben aa Iskolában akarják taníttatni, 
hogy a jelzett IdőbLO gyetmekelket lebel felvenni,  njl 
a 6-lk életévéi fo.yé  evl junius hó 30 ig betöltötte. 
Ezek hossáz magokkal a születési anyakönyvi kivona-
tot Aaok a gyermekek, akik a 6 é:ttévlikel azeptnic-
ber hé 16. nap;áig töltik b», eaek ngy vehetők fel  aa 
I. oaalályba, ha .t népiskola igazgatójánál írásban kérlsi 
a felvételt  A kérénhea csatolni kell an anyakönytl 
kivonaton klvbi h&tóságl orvori blaonyilvázyt arról, 
bogy a gyermek testi és azellemi fejlettségénél  fogva 
aa Iskolásásra alkalmas. A kérési a csíkszeredai állami 
népiskolai gondnoksághoz kell címezni. A Mvételi 
engedélyi A adja meg. Jgatgatisig. 

— Aa oroaahegyl tűzvész lntA példája. Az 
orosahegyl Bzörnyű tüzvúsz ro« yen megrínia Szíté!) -
löld lakólnak lelkét, ezzel egyűw eaeiektó együtterfóe 
fordul  aa egézz országból Oroazĥ gy 82 gazdija felé, 
aklkoâk negyedmillió Pdngőt érő házuk, gazdsaágl 
épületük, felszerelésük,  bntorzaink esett áldozatni. 
Tragédiáink Balyoaaágát fokozza,  bogy u késségben 
csapén egy bái volt biztosítva. Sseretnén1;. ha ezntlal 
más kárán tanulna a magyar. Kiszámítottuk ha Orosz-
hegy lakóaal cjeréptetőz?tü ház.-k ntán 1000 Pnoíőn-
ként évi 2 70 Pdngőt, zslndelytetőze-B házak után p dlg 
1000 Pengőnként évi 830 Pengői fi  se let lek volua a 
Qaadák Biztosító Bsövetkesalénél, uţy a Szövetkezet 
most teljes kártérítést nyújtana a kárvallottaknak. A 
Qaadák Biztosító Szövetkezete, ez a azlnmtgy.ir ós 
keresztény vállalat egyébkent nyomban a ko'tnáty 
gyorssegélye ntán t-.laónek 6000 Pengőt nJánd»kczotl a 
község bejbajntott lakózaágának. NemeB példaidd tot 
léért Brdély lakóssága még Jobban aal vébe fogadja  a 
Qiadák Blstoaltó Szövetkezetét. 

— Panazz. Kedves Szerkeaatő nr 1 A takarékos-
ság aaép és manapság rendkívül szükség.-H eréov IB. 
Vannak aaonban, akik a közösség érdekelnek fljţy  »lembe-
vetelét még ennél i-> saükaégeBebb erénynek leríják 
Visaont vannak, aklz — ngy látzilk — elltokezó véle-
ményen vannak. Tdgnop a rádiónak tratlkua saükiigbő 
bejelentett délutánt rendkívüli blrsdá-ávtti kapcsolatban 
jutott eszembe ez az elm£lkede.t, emlkor a c8ik'z«rrd<l 
Villamosmüvek nem adott áramot a r̂ ndvl HU hírek 
meghallgatásához. V <gy őket ĉ ru ; id inellit a« Ugy Pl 
S vájjon van-e mág egy magyt.r villamos mü, nTn-ly 
hasonlóba cjeleked tt? Cdlkss.r-da, 1942 nuiruiietua 
bó 21. ó ilote tisztelettel: Oreg székely, 

— Haláloaaaok. AlBóbo'dor'alvi Oyarmatby 
llózea ny. m. kir. fóerdőlaoácw,  79 ^vs '-orAban 
boldog háiBB!-ágá!>»k 41-lk évcb.n, 1942 >.o;a»z'oa 
14-én, ho.kzaa szenvedés ntán mogbni: Budapeeien. 
Haláléi özv. Gvarmalh-/ Mézoané szül. Kovács I ons 
es gyermekei Qyarmaihy litván, dr. Qyarmalhy Lásaló 
és Ferencsy Iaivánne ízül. Gyarm tthy I ont» gyAsso'jik 

— Riecz Lázár m. kir ssAlAaaetl és borá-zail 
felügyelő  1942 euţuulus hó 16-éo, 47 éves korában 
meghalt Blhardlészegen HiláUt csv. Rarcz IjuAcné 
csíkszeredai lakós mint édeaaajju, czv. Orbán IChályné 
szül. Biacz Btrla, Kanci Bila taoltó t-stvérel és öa 
vegye szül. Tarnay Vilma gyászolják. 

— Becse Fsrrncaé szül. PA' ARC-ÍP, 90 éves 
korában, augusztus 13-án elhuny i C*lciéb»n. 

— 0»v. BogiVi Vlktorné síül. Hsjdn Jn'IAnna 
82 éves korában elhalálozott Cslkmadirason. 

— A Pesti Tflasde  uj számában a NenuetkPzI 
Vásárról kőzdl fontos  tudnivalókat. Cikket írtak a lapba 
Dálnoky-Kováts J«nő, vitéz dr. B >rey Zoltáa. A vidéki 
bukok félévi  mérlegeiről, a lelefonok  Igénybevételéről, 
uj vegyipari alapításokról, as értéktőzedei bolyáéiról 
fez  tos laforaáelák  saámolaak be. 

— Vadkárok. A szomszédos községek lakós-
sága egyre panaszolja, hogy a vadak rengeteg kárt 
okoznak az állatállományukban. Szentlélek! gazdákRRk 
több tehenét téptek széjjel a farkasok  csak a mu't 
héten ls a közbirtokosságoknak Csobányos-mésodréBzi 
halárában. 

— A varmegye téli taiifaellátaaa.  A tül 
tűzifa  gondok lassan Itt vannak a nyakunkoe. £< a 
legsötétebb gond sok nyugtalanságot okoz. De Joggal. 
Csíkban a tűzifa  hazájában egyszerűen nem lehít 
hoaiajutrl a fához.  Ha vin ÍJ fa  egy-egy udv»roo, 
azt nem adják el. B* vtn állítva a leglelketlenebb 
spekaláclóra. Bbben a pllmnatban még 80 Pengőért 
sem lehet egy 01 tűzifát  kapai. Komolyan kall tehát 
goadolkoanl azon, hogy a vármegye téli tűzifa  zzük-
séglete Intézményesen meg legyen oldva. Oondolkos-
tunk az ügyön éé llletekesek asámára tervvel 1B szol-
gálunk. A Zabolai Fakitermelő B T. és több nagy fa 
cégnek pueeleg több mint 6 ez«r vagon, 2—8 éves 
vágású, eiRŐrandű bükk'tlz.faja  van, a sípüüUk«frédl 
á'.ioméBtél mintegy hat Illőmet rr Mvő i rdó'»g:k-
Oen. A fanak  befuv  rozH,-.s h dt>1 dut otn tgyeaeseo 
lehtrletl"a. U'.gá-fo^ t̂oa  i; m f<°g  hlVo:r,ati fafnv  ro-
zássnl. Utépliebl éi \gycb inun'i j'.oioa! több. t í er.• ív-
nek mint h frivol.  II i »rt i.t/rjuk, bogy a teltr.  100 
vagy 120 Pengő d legyen & fa  t:rn, fkkur  ebtől h 
BtpsIbükkBzádt fából  a köihívata ok éti közózB^ réssére 
lega abb ezir vagocnal már la io kell kötni Qoodos-
kodni h:>ii arról, bogy a mugfeie  ő (uvar hatóBágl u>on 
e öieremltrBieu. Ét pedig nlysn fi  rman, hogy a BÚB-
«(•g k a nspl bcciüieteti fuvar  io:weg megt rilt.Hn 
mellett, elosztva, KuUlezve legţeoe>" a megfelelő  fuvnrí 
előálltanl. Igy l̂ hM m jrl bletoahanl a t; t tűzifa 
67 Ptingóa arat a teiire, kUlöDnLO megjósoljuk, bogy 
az e őjüiek ssennt a teli tiizlfbval  nagy hejok leBzaeá. 

Írtam a 03 éves őzv. Báró Binffy  Farkamé 
kívánságéra. 

BQOBQ az élettől. 
Bot BẐp t'.vi<aa BZI.loti, repiiit >1 f.li-fnm, 
Mtg a kor legm«za»:8Gb CrUCJ>lg íW-z'eui. 
Ut már hlayutiótan e.iem fényű  n-pjt 
Var a aaial bldeg, néut-t vak fj  taib. 
Bic^zatt i v.igzet, kegyét kl'<!>'<ználta3i, 
U.almai vû lg dl ída'1-.l j'.rt im. 
Mohta fat»m  mlndizt. mii ••/.-> éle', idht»'. 
Hrds aasaon.okuuk minden Hlk sB̂ h d. 
Földi Edósí&uom kiegyen itottem, 
C-iak i mbucy lldvi-nrl kell meg o"-rflr<.  rrm. 
Akit mrgbaa'.oitea. :tv 'gv n-n- •.-rt.vi. it: 
Irta fBbva  i»z rn , oc .̂«-cd rr. z &m 
Rx.iidoió ; oügy ui • 'ő'* á-iok. 
KiíSiít ő stlT.vr.i bH»z!.ile',u: várok. 
Csak :<z önt s loz rám, Bsjnos, hogv Igy 
Kiony s Barmi ra olőtt rut «s'ó hg c .lhan. 
Ţ.pl, marja le'k-:m i.s a bua gondolat: 
Értékes fttk  Lu rol:o v-.jfn  b e o n mar'd? 
Mlndíu t L'ye» LÍB Urgy szivemhez v>-n rőv \ 
Uiudenikhsz "gv r^y r<>gl m»ee szőve. 
Oynr:ósúg-ól m-Bte' tudom én crm vugjok, 
Blü l<n h>« aprók, bUii 'm ba naţ-,o!r, 
Veaekls-itd' U-.ti Heám ifd  be ust n«;eat: 
Pala pirnan törött rorgj d*rabkénl f^gcem. 
Fáraszt már a Ksörnyü h-'nm idalmsFi ĥ -s ?, 
Hm a sir sz l̂-lg nMg van pár l'pés. 
Titkok rzf>n>  kuiciávr' egy rnry mn'tAi zéror, 
Éi ür«m I terem őm, blvá̂ odra várok. 

rétji  Székely  Albertné. 
— K&anAnotnylIvanltas. Fil>-|ihetetVn drága 

Jó frfle.̂ iţeni  halai» aikvmâK1, III fájdalmamba  reszt 
v/.lek ctnton moodoi bá!/>s köszinetet. 

Bactooi Károly. 
— Aa O.saátos Uaaóh3t gisdag dijasása. Anxnaztua 

29 és szeptember 8 kOzOtt booyolórilk le a Magyar Uezó 9zn-
vetség rendelésében a Második O azágoa Uezó H4t, amely bét-

n 

maiyar üo éa leány (11 -tói 21 évealK) Igazolja nasástndását 
50 méter lenszásával Az UazA SzüvjtsAg mind az aaidknak, 
mind pedlK a szervtzAkmk g<zdag Intalmazáaát irta k<; én. 
ppjlg mindenki, aki n»iás%ndá̂ át Igazolja, mQvéaz en kiállított 
„Emléklapot* kap. Es az „EmlékUp" iWndlg kedves tá gya 
marad az nazoknak, nemoBik azért, mart ez m ndiinkl ./löt» 
tanná tani fog|a,  hogy aaznt tnd, éa hogy a tnáa'-dlk OU Hé-
ten, e ritka sporteseményen részt vett, hanem azért la, mort 
ezek aa Emléklapok mOvéail kUl'elQek K^ndklvOt rzépon ni 
ke Olt .k a diniai „Jelvények* la. Eieíiet a szintldAn brlo 
aszók nyerik el. Tanalságoe Aa Dyomdáazilag tökéletes, azAp 
kivitelben lalenlk meg az a Propaganda L'azó Füzet la. am.-'y 
si ntén azétoaitáara k TQI azok kOzO t, akik alkerrel szerupnl 
tek a H^lyi Uszdnapon. Da az llizd SzOveteég a aservesdk'dl 
aem leledb^z-tt el, Igy „Honvédő 1B42" emlékverrtet kaplák 
aaok a vcietők, akik as laboláuklvUll levente Ifjnsáaot  beaaer-
vez'k, „Orezágo* tJa 'ó  Hét* kis *mlékveretét nyeri el as a 
testnevelő tanár éa taná uA. aki Iskolái .k 28 százalékával Ig-
•olta'.Ják nasástndását at OUH en; A „Nagy Emlékveretel* 
kapják pedig azok, akiknek Inkolájában ea évben lényufteson 
tBbb tannló iRaaolla aa nazáatndását, mint 1936 évben. Véglll 
ai Dssó SzSvet-ég 6 mQvészI értékkel biro tiszteletdíjjal tan-
tét! kl azokat a aie-vezókei, akik a nevelésükre bízott Ifjnság 
legnagyobb aaázalékával igazoltatják nazáatndásnkat 

— A horvétoranégl vállalatokkal ssemban fennálló 
követelése bejelentem A Székely KerOlett Ke-eskedelm'. 
és Iparkamara koalt,hogy csak azokkal a horvátországi válla-
latokkal Bzemben ftnnállö  követeléseket kell a m kir Kllke 
reakedelml Hivatalnak iigr.rbi klrcndnltaégéDél ( Ime: D l̂e-
gaolla Kral). Hadi U.eda za Vanlakn Trgovlrn, Z«g eh, Ba 
rana Jelaoioa 5 Ív.) bejelenteni, amelyeket aa 1941 d oauiber 
29-éu kelt törvényerejű rendelettel llkvldáclő alá vontak. Ks-k-
nek a vállalatoknak jegyiéke rendelkeiésr* áll a bndapeatl 
kamara kOlkeiesksdelmi osztályánál (Bp V., Sn-mere n. 6 II I ) 
a hivatalos ó ák alatt fél  9 - 3 lg. A kamara vidéki érdekeltek 
Iráabelt kérésére kéassécgel m gállapltja, bogv aaok a horvát-
országi cégek amelyekkel OaaaekBttetésben állottak és ame-
lyeket pontosan (eég, ssékhelv, kOaalebbl o'm) mea kall ne-
vezni, •anpslnsk-e a Jegyaékbsn tehát eséit nsm kell kalOn 
Badapestrs felatasnlok. 

— A Helyt Uazónapok nem nyilvánosak Kár Ulbb-
ssSr hírt aétnnk arról, hogy a Magyar Ussé SsSvetség aog. 
29—saept. 8 közOtt rendezi meg s Második Országos üszó He-
tet, amelynek aélja, hogy minden naznl tndó lin és leány Iga-
zolja 50 m lenasásával nsiáatndáaát. E Hét kentében minden 
helységben, ahol uaaásra alkalmas hely van, egy Helyt Uszó-
napot tartanak, amelyre akár a helyszínen la be lehet nevezul. 
TSbb oldalról megnyilvánult érdeklődésre kOzOljak, hogy ezek 
a Helyi Dasdnapok nemcsak hogy ntm nyilvánosak, hanem 
teljesen edsés jellegűek és Így a közönség azokról mindenkép 
kl van zárva. 

— Megalakult as EHQE Talajvédelmi Baakoaitálya. 
Aüguszlu j 16-án ei E délyl Magyar fl  '.zdaságt Egyesület Ko-
lozsváron, a Majális Q'.oal székhazában Teleki Béla giöf  el-
nökletével nagyjeientásiga értekezlet zajlott le. Miként Isme-
retus, hogy kfllOnOsen  Erdélyben a talajp&aztolás az ntóbbl 
évtizedekben már égésien veszedelmes méreteket 0USM. A 
megssáUó hatalom tervsserüUan exdőpnaitltáaa ia a vtzssabá-
lyozás teljes elmaradása ezen a téren katsaztrófálla  helyzetet 
teremtett Az EllOE-re bárnlt tehát most a nagy feladat,  hogy 
hivatalos tényezők és a gazdatársadalom egyöntetű támogatá-
sával manká!hoa láaaon, megszervezze a talajvédelmet. Ez a 
gondolat Indította ai EIIOE elnökaégét arra, hogy angusi-
tna lu-ia értekezletet hívjon ösaze. Otóí  Teleki Bala elnOkt 
megnyitójában lamertetto az értekezlet oélját, majd Balogh 
László központi feiagyoió  foglalkozott  a talajvédelem kérdé-
sével, melynek köveiké tfo.iu  klino^iuak az Talajvé-
delmi Uzakoaztályáazk m^galakaiását. Abrudbknyal Ede di. 
javaslatára egyhangúlag uiegválaRztot',ák a azakoeztály tiszti-
karát. Elnök: Ur. Siász Frreuo alispán. Alelnökök: Hajdn 
Oyala dr. erdólgazgató, Zoltánl Oéza főmérnök,  a kaltnxmér-
nökl hivatal vezetője éB Xantua Jánoa gtológns tanár, a sla-
rlánnu Igazgatója. Szakosztályi vez-.tő: Balogh László EMOli 
központi feiUgvelő,  t.tkár Seylrled Fereno EMÜE II o vezető. 
Ezután dr. Száíis Fereno szakosztályi elnöki síékloglalójában 
vázolta menkatervét. Hajda Gyula dr. erdőlgasgetó örömmel 
köazöntktte a Bzakosztály megalakulását, mely a táraadalml 
erőket la felvonnlUtja  a iontoa aérdés megoldásához. VégQl 
gróf  Teleki Béla annak a reményének adott kifejezést,  hogy 
az EMGE aj szakosztálya je'entős szert-pet tölt be majd a ma-
gyar numzetgazdaaág szolgálatában. 

— Takarékoskodjunk a tüselőanyaggal. Nagyjelen-
tőségO terv végrehajtáaa kezdődött meg a napokban Koloza-
várott. Az tpirOgyl mlnlaztérlnm aa Erdélyrészl 0*zdasági Ta-
náos kezdeményezésére elhatározta, hogy a leggyakorlatibb 
módon lamertetl meg a haza'ért erdélyi részek nagyközönaé-
gát azokkal a llltést ellátásokkal, >meiyek lehetővé teázik, 
hogy a tllzlfa  ka'órlaértékének 80— SS százalékát valóban me-
legfejlesztési  oélra lehessen felhasználni  a az eddigi gyako.-
lattól ultérőteg a hő ne Illanjon el 50 százalékban a kályha 
kéményén kereeztul A Giadaságt Tanács koraz rtl kályha-
átrakótar-folyamok  tartását javaat.Ua a kormányzatnak és alt 
kövitöleg Erdélyijén először Kolozsvárott nyílt meg az első 
kéthetes tanfolyam,  melydn a legkitűnőbb szakmai előadókat 
18 kályhásmeater hallgatta végig, akik mesterlevél ellenében 
sajátították el a modern kályhaátrakáal technikát. Megjegy-
zendő, hogy a nagyközönségnek 35—40 pengőbe kerül mind-
össze egy-egy cserépkályha át akási költsége, ezi az ÖBazeget 
viszont már az első flltésl  évbtn bőségesen megtakarítják 1(1-
le'ófában,  mert h.sz>-n legalább 30 - 40 százalékkal kell kove-
eebb tUzlfit  I eszeroznl A Tanáoa résziről Sz Jakab Géza tit-
kár tekintette meg az úttörő iel^ntÓBéga taulolyamot, mely a? 
elavult és anyagpaza ló eriélyi flltésl  readszarekut hivatva 
van alapjaiban megújítani éB léryegéboi vévo nz aj tQzelési 
eljárás milliókat fog  nie^t-kar '.a i i rdóly n- mz-tgaz.lasági 
élete H/.áinára Ert-iHillh*UiiA sz - t ^ ii. o szt^,r nui 11. E-d-:>y 
>«,a/i Üazila.-ági Tuuács javaslom .. |>j< n ui'.n 1 n nngyubo or-
áéiyl város'jau megrenduz. az érJ--'ked és Ügyeimetkoltő t-n-
folyamot 

— As Orsssgjárás aj, vásá'l aaámában Dr. Markos Béla 
köazöntl a vása' -̂s a Szent István hét vundégolt. A lap bo-
je:entl, hogy vásári pavlüont állit fel,  bevzámot a vásár fon-
toa tudnivalóiról, a nyári egyi-temek megnyitásáról, a hargitai 
autóat és menodékház felavatásáról,  méltatja Varga Józser al-
kotó tuun'.áját. foglalkozik  a azőllőpropaganda ké déaével a 
közli H..'f:y  Lajoa ériebes olkkét Erdé y közlekedésügyi kí-
vánságairól. Sok Időszerű rips t és hlr tarkítja az uj számot. 

— Bajor Olsl balatonföldvári  plheneséről, FeJák Sári 
évadnyitó bevonulásáról, Lázár Vérla tlhinyl uyaraláaáio', 
Sannyel Vera 1-alatonleilel fürdőzéséről  hoz képes huszámolV 
kat a Színházt --lagaUn uj azáma, melyben vitéz Bánky Hó-
bort igazgató nyílt levelet Int^z Kioz Vilmoahoz Németh An-
tal Interjút ad Bárót! Gézának, Bzoleczky Zita f o t o g r á f i á k  tar. 
válaszol S'.<-nlgyörgyi Elvirának. Barátb Fereno riportja egy 
bultpeatl rendőrőrmeHierről, aki liimet irt Szllaasy László 
számára. Érdekes Szörényi Eva eljegyzési képj és az Uj Ma-
gyar Színház mi-gnyltá'-áró! készült felvételek.  Vaal ezúttal a 
sztárokkal rendez nagytakarítást. Ujazerfl  rejtvényrovat, vloc-
lap éa azlLdarab diazlt.k aa aj azámot, melynek melléklete a 
Kis Magazin. 

— Lehámozott erdők a olme a Bnvár legújabb szá-
mában megjelent cikknek, melyben a Bzerző elmondja, hogy 
mlképen kéBzOl a közhasználatban nélkülözhetetlen parafa  K 
közkedvelt lapban claket Írtak még Thlenug Oszkár a te h-
nika alkotásairól. Urbányl Jenő a köiömméregről, Knapp O'Z-
kár a mérlegekről. Szalay László a féregatkákról,  Tonelll Sán-
dor a római héthalomról, liásky Klára a fahéjról  éa Taanády 
Kubaoaka Andr.a a magyar t.jrméezetbn^árok nttörőjéről, P •-
tenyl Jánosról. A Búvár népazerü rovatai: A Tudomány mű-
helyéből. a K's Búvár és a Bnvár Szellemi Sportja. Számos 
kép és r- ]z dl. z11 a azép k át 111 .u i folyóiratot,  mely a Fraa-
lln-Táisaiat kiadásában jelenik meg. 

Csukott méliríBBzin, 20 drb kaptárral, 7 éló-
osaiáddal, te jes felszerel.^ssdl,  elköltözés 
uilatt eladó, Botár Gézánál, Csiksomiyó. »_B 

Caiksaerodában, H-treita u'ca 17. Baám ala' t 
egy drb takaréktűzhely egyes sütővel óa 
három drb melegítő kályha eladó. a—a 

Keresek megvételre jó karban levA híd-
mérleget , melyen 2000—3000 kgr-ig lehet 
inérni. Zakariás Z. György, GyintesbOkk. 3— 

Szoba, konyhás lakást azonnalra keres, 
Róth Fereno székely cukorkagyár, Cslkaaeteda. 

VIHESS GEBO „HOMBAB" BIZOMÁNYOS 
O S I g S Z E B E D A . Telefon  96. 

"^duaduroliUindeofifJt^  gabonát,lóh licsrna 
magvakat. — Caalán korót 

leaüctiuraüK: Cslkazarada éa Czikzzsntzlaisa. 
Borao éa boraúllsat kapható. 

Hyaaalatt Vákár kaleua Mnynyomdáiábna, Oalknersds. 




