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Évforduló. 
Soha saebb és boldogabb ősei napokat nem 

látott es a föld  és népe, mint 1940 szeptember 
1—11 között. Hí egyébért netr, azért a 11 
napért is erdemes volt a világra azüleuii. 22 
ssztendős árvaságuakból és kemény megpro 
báltatásuakból hozott 'vissza az emlékezetes 
b4csi döntés. A döntés napjától, a magyar hon 
véd megjelenőjéig milyen álomszerű boldogság 
mekkora örömmámor élt a magyar lelkekben. 
Emlékezzünk hálás szívvel erre az évfordulóra 
es ne felejtsük  el soha azokat a fogadalmakat, 
amelyek akkor éltek bennünk. 

A nemzetünk 1918. őszén elbukott. Keser-
ves 22 esztendő lett a sorsunk azért, mer: 
akkor nem éríettű* meg, hogy nekünn magya-
roknak egy pil'atiatig sem szabad szétesnünk. 
Siás ellenség leselkedig arra, amikor soraink-
ban és lelkünkben megbillen az egyensúly. 

Saját bőrünkön tapaez'altuk mi lesz annak 
a népnek a Borsa, amely eldobja az eletet 
jelentő fegyvert  és egymáat kezdi pusztítani. 
1918. őszitől, 1940. Bzeptembar l-ig eserazer 
fogadtuk,  hogy inkább a becsületes halál, mint 
az elnyomás meggyalázó gyötrelme. 

Az öröm napjai elmultak. Azóta a magyar 
sors ujabb vérts feladatot  kapuit. Helyünkért, 
európai jövőn'íért kell megszolgi'junk. Ismét 
folyik  a mugyar vér. Kiérni nem lehet. Adnunk 
kell a legdrágábbat. Számolni kell az eaer éves 
magyar sors megismétlőid áldozatával éa egyéb 
kötelessége ma nem lehet magyar embernek, 
mint as, hogy az elmúlt szenvedések éa meg-
próbáltatások tanulságait ön udatosan meg'áaaa. 
L*ssa aat, ho^y ismét olyan idók szakadtak 
reánk, amelyek a legtökéletesebb egyseget 
kívánják. Minden magyar szívnek össze kell 
kapcsolódni. Htboru van éa soha nem lehet 
tudni, melyik percben lehet saOkség aa egysé-
ges gondolkozás legeredményesebb erófesai-
téaére. 

A kisebbségi aora kialakította bennünk aa 
egymásért való áldozatnak közösségi öntudatát. 
Na hagyjuk kipusztulni magunkból ezt a ţaent 
és egészséges érzést. Kapaszkodjunk bele iámét 
a magyar közösségi gondolat összefogó  aaerete 
tóbe. Mert nagy a történelem hullámverése s 
elsősorban aaokat a népeket sodorja le a fedél-
zetről, amelyekbe a történelmi mult nem épi 
tette bele ezt a legcsodálatosabb erőforrást. 

flmlékeszünk.  Ne felejtsünk.  Éi az egy 
másért, nemzetünkén, Hazftnkért  való áldozat-
készségünkül tagöniudatosabbsn tartsuk abban 
a riadókéBzüitségben, mint amelyet ezerszer 
fogadtunk  aa elnyomatásunk idején. 

• • 

Nem kér, hanem követel az ldö. 
A német hadsereg téli ruhával való ellá-

tására ia megindult a gyűjtés. A német nép ezt 
aa áldoaatot már a negyedik télre vállalja. A 
mostani gyűjtéssel kapcsolatosan a Pührer ismét 
ásóit a német néphea. Többek között eaeket 
mondja a kiáltvány. Amikor a katonák alig 
elképzelhető áldozatokat áa megpróbáltatásokat 
hoznak és vállalnak, minden otthonmaradottnak 
ia kötelessége, hogy legalább közvetett uton 
aaintén hozzájáruljon aa erőfassitéaekhtz, 
amelyek a német nép jelenét éa jö vöjét döntik el. 

Tehát jól.véssük a lelkünkbe eaeket a 
aaavakat. Reánk ÍB vonatkozna*. Jelenünk és 
j ö v ő n k függ  a háborúnak a kimenetelétől 
Amialatt a honvöd a Don kanyarban néa szembe 
a legkietlenebb orosz téllel, aaalatt nekünk ia 
meg kell hoannnk a magunk áldoaatát. Ugy 
gondoljak ea nemaetl beoadlet éa kötelesség 

minden magyar ember aaámára. Eat kérni aem 
kell. AUitjut, bogy egyszerűen ki Kell róni min-
den magyar házra a maga téli áldoaatát. Nem 
keil itt kérni és sokat lustáim. Ha pedig bárki 
ia meginereaaelne tenni aat, hogy eai a Köteles 
áldoaatot nem váltatja, akkor a köaöaaégneit 
erre kötelezni mindenkor módjában van. De el 
nem hiaszük, hogy akadna valaki la köaötiünK, 
aki ne érezné szükségét a köaöaseg legtöké-
letesebb együttműködésének a honvédséggé!. 
Nem BZabad ezekben az időkben megszaladni 
semmifele  áldozat vállalása elől. Nem Ithei 
félrehuaódni,  különösen aaoknak nem, akik 
tehetősebbek és akiknek aa Isten megadta a 
módot arra, hogy adhassanak. Váderedmény ben 
a mAgyar honvéd a legdrágábbat aa életet viszi 
ae eliens^g ele. Az életévül vedelmezi a mi téli 
nyugalmunkat éa egesa vagyonunkot. Hát lehet 
e<t aa áldozatot hasonlítani is ahoa a osefcely-
seghez, hogy tőlünk caupan egy bunda'., vagy 
téli sapkát követel az idólt szava. Ne legyünk 
szűk markuak. Ét  vogül is ha a Hjza becsü-
lete egyiktől az életét követeli, autor szabad 
kell lugyen a vagyonúnkkal is. Hol van az 
megírva, hogy amialatt nokem a Don mellett 
köteleasegem minden feltetel  nélkül a lábamat, 
szememet, karomat, vagy eletemet odaadni, 
aaalatt idehaaa nagy eBsem-iszom vígságosban 
tobzódhatunk éa saját elhataroaásomtól függjön, 
hogy mdltóatatoü-e egy rossz mójette sapitavai 
vagy egyéb téli rooggvit hoizajarului a háoo-
rus szenvedésekhez. 

Nem, ea igy nem jól van. Teaaék kemé 
nyen belenyúlni a kérdésbe. Itt nem szabad 
habozni. Nam türjük aat el, hogy közöttünk 
bárki is többet engedjen meg magának mint, 
amit a háború komolysága megenged. Itt nin-
csen helye a fölösleges  vendégeskedésnek, 
fdnyűaósaek.  Mindenki busza meg magát és 
azon törje a fej  ót, hogy köteleaaég éraéssel, 
áldoaattal minél odaadóbb segítőtársa legyen a 
minden pillanatban saáe halállal saembenéaő 
magyar honvédnek. 

Csikvármegye alispáni jelentéséből. 
Caikv&rmegye törvényhatóságinak őszi 

rendeB kösgyüléaét Csikvármegye alispánja 1942 
szeptember 9-re ösaaehivta. A vármegye alis-
pánja 24 oldalra terjedő jelentésben saámol be 
a varmegyénk közigazgatási, köaellátáai, gyám-
ügyi, közúti, közegészségügyi, állategéssség-
Ogyi, mezőgazdasági, népoktatási, népművelési, 
erdészeti, idegenforgalmi,  nep éa családvédelmi 
helyzetéről. Bbből a jelentésből a kővetkező 
főbb  adatokkal adunk tájékoztatót abból a ha-
talmas munkából, amelyet elvégen a vármegyei 
közigazgatásunk népünk érdekében. 

A tisztviselői karban Puskás Imre főszolga-
birót a VI. fis.  oaat. 1. fokozatába,  dr. Márton 
László fóssolgabirót  a VI. fla.  OBZ'. 3. fokoza-
tába, Sáska Andor szolgabírót pedig a VIII. fla. 
oazt, I. fokozatába  aoroata a belügyminiszter. 

Imre Blek taploczaí aegédjegyaöt Delnóre, 
Kémenea Janoat Salamásra körjegyzővé, Fodor 
István aegéd jegyző Caikaaentkirályra, Pongrác 
Vilmos Menaságra aegéd jegyaővé kineveatetett. 

A jelentéa megemlíti, hogy a belügymlnisa 
ter aa 1942. évi államsegélyt 373 eaer pengő-
ről 682 eaer pengőre felemelte  a igy aikerüit 
biztosítani a pótadó aaáaalék váitoaatlanul 
maradását. 

Aa Oltvldóki vili, r. t. munkája annyira 
előrehaladott, hogy a TusnádfOrdótól  Cslkszent 
mártonlg elfekvő  köaségekben aa áramaaolgál 
tatás aaeptemberben már megkeadődhet, mig 
Caikbzentlmre éa calkaaentklrály köaaégek be-
kapeaoláaa osak a tavaaira várható. 

A vármegye viaügyi rendezése folyamatban 
van, jelenleg Taplooza, Caicaó, Madefalva  éa 
Caekefalva  határában folyik  a lecsapoló munka 
43 eaer pengős költséggel. A földm.  miniaater 
a madéfalvi  Nagy szárazról lecaapoláaára 8800 
pengőt, Taplooza tágositott határának lecsapó-
láBára további 30 ezer pengőa államsegélyt 
utalt ki. 

A vármegye ösaaea lakóaságának a aaáma 
175.972. Aa ellátatlanok aaáma 16U.288 főt  tesz 
KÍ. A köaallátásnak erről a létaaamról kell 
gondoskodnia. Augusztus 2-ától kezdve a liszt 
tejadag iámét rendes. A zsirellátáa biztosítva 
nincsen, A jelentés szerint, többszöri Bürgetéare 
4000 kgr. zsir uiaítatott ki a vármegye ellátat-
lanjai röszére. hiz a mennyiség aaonban a lakóa-
ság legkisebb igényeinek aa ellátására aem 
volt elegendő. 

A lábbeli és talpbőr ellátás biztosításra aa 
ol Du'.t 8 hónap alatt 2342 kéaa lábbelit éa 8281 
lábbeli készítésére szükaegea anyagot, valamint 
100 kgr. bocskorbőrt utaltak ki. 

A vármegyei árvasaék 10.666 kiskorú 
gyámoltat ÓB 1423 gondnokoltat tart nyilván. 
Ezeknek igazgatásában aemmi nehézség nem 
merült fel. 

Az állami-törvényhatósági és vioinális köa-
utainkon nagyarányú munkálatok folytak,  45 
ezer köbméter kő, kavica éa homokanyag szállít-
tatott ki. 40 km. utsaakaaaban hengereltetett le. 
Befejezetett  7 km. hoBBsban a hargitafürdói  ut. 
A CsikBanntmárton-uzvölgyi útépítés folyamat-
ban van. Bz ideig földmunka  60.931 m* mennyi-
ségben, aiaprakáa 10 km. éa a hengerlésből 9 
km. készült ei. A Csiksaentdomokoa-balánbányai 
uton 3 km. hosszú szakaszt hengereltek le. A 
Ditró orotvai útszakasz épitéai tervei elkéaaül-
tak, az alapkő termeléa éa helyaainre való 
saállitása megindult. 

A Szent-Anna tóhoa vezető ut nyomvonal 
vezetésével kapcsolatban Háromaaékmegye ér 
dekelta^gével egyetértőleg rövideaen megtörté-
nik aa ut kitűzése. 

A csiksomlyói kegytemplom helyreállítási 
munkája befejezést  nyert, úgyszintén a csík-
szeredai közkorháaé ia. A gyergyótölgyesi fó-
szolgabiróság székházának építése folyamatban 
vau, ugyanoaak a osikaaeredai oaendóraégi lak-
tanya, a polgári leányiskola tataroaási munkái 
ia befejeaődtek. 

A vármegye köaegéaaaégügye általában 
kedvező volt. Mndaras községben májua hónap-
ban 6 megbetegedés történt. Calkaomlyon a 
fertőtlenítést  végző közeg kapta meg a beteg-
séget. A tudógondozó intéaetekben 916, a nemi-
beteggondozókban 1851 egyént viaagáltak meg 
AB gyógykeaeltek. 

A mároiua-juniusl hónapokban 1471 aaüle-
téa történt, abból 1432 élve, 39 halva aaűletett. 
A halálozások aaáma 066. Terméaaetea szapo-
rodás 667- HásasságkOtéa előtti v.aagálat 1468 
eaetben történt. Vérbaj miatt 9 eaetben tagad-
ták meg a bizonyítvány kiadáaát. 

Aa állategészségügy kielégítő, saámbajövő 
károsodás a sertésállományba volt, amit aa 
orbáno okoaott. Aa oraaágoa állatvásárainkról 
vasúton elszállítottak 145 kooalban 1633 aaarvaa-
marhát, 7 kooalban 48 lovat áa 4 kocsiban 
133 koat. 

A vármegye mezőgazdasági élete kedve-
zőtlenül indult, a nagy téli fagyok  majd a ked-
vezőtlen időjárás miatt aok gonddal kellett meg-
kOadenle a gazdának óa trányitó aaakköaegek-
nek. Aaonban alkerült végül ia elérni, hogy a 
aaántó területeinknek 06 aaázalékát bevetettük. 
A terméseredmény: őszi vetáaek rllkák éa gazo-



k oldal. I K I L A P O K 36 Máa. 
sok, i t iTuilik ÍB kapások JA termÓBt Ígérnek. 
Aa ipari növények kender és len tekintélyes 
területet foglalnak  le éa nagyon saépen fejlAdnek. 
A rétek éa legelAk aok helyen leiaaapolódUk 
éa gyenge minőaégü aaénát adtak, viszont a 
magasabb fekvésQ  rétek aaéaatermése kitűnő 
mioöségfl  éa aaennylaégtt. Jégkár Caikaaentdo-
mokoa köaaéget sújtotta, ahol junias hó 28-án 
JO—70 aaáaalékoa kárt okosott. Aa eaévi Aaai 
vetések biatoaitására a gaadaaágí felügyelőség 
30 vagon Assi roisot óa 15 vagon Aaai busát 
igényelt. A oaéplóaek savartalanul folynak. 

A népoktatásunknak egyik ujitása a tehet-
ségkutatás. A eaiki iskolák igaagatói 46 tanuló 
gyermeket jelentettek be, akik kOafll  a tanke-
rületi főigazgatóság  27 tanulót utalt be a osik-
saeredal éa gyergyóssentmiklósi gimnáaiumokba. 
A vármegye területén aa 1041—42. tanévben 
25.128 tanulót irtak be, esek kOaül 12.949 volt 
a fiu  éa 12.129 volt a leány. 20.561 róm. k^t. 
207 ref.,  11 ev., 12 unit., 4071 gör. kat., 33 
gör. kel., 28 baptiata óa 204 aaidó. 

A népművelési munka a Tudás-titka oimen 
50 népművelési elóadássoroiatot tartott. A hall-
gatók aaáma 82 eaer volt. Ezen kivül a nép-
művelés terén a Kalot legény éa Kaláka nevű 
leányegyeaület, amely a népművelés hivataloa 
aaervetvel a legteljesebb egyetértésben dolgo-
aik. Eaen két saerveaetnek a megyében 64 
helyi alakulata van 2300 taglétaaámmal. A 
gaadaaágí neveléa terén együttműködtek a nép-
művelési aaervekkel a gaadaaágí felügyelóaég 
és E. U. G. E., amelyek tőbb tanfolyamot  ren-
deztek. 

Aa idegenforgalmunk  eaévben ia minden 
várakosáaon felül  nagy volt. A Nép- és Család-
védelmi Alap munkájával kapcsolatosan meg-
említjük aa alispáni jelentésből, hogy as a vár-
megye réBBÓre 389 drb üszőt vásárolt a Nyárád-
mentéről éa a Dunántulról azonkívül 206 drb 
juhot éa Nómetorsaágból 56 drb tejelő keoskét. 
Sertésjutlatájokat aa Alap csak aa ősz folyamán 
eaakOaOI tekintettel a nyári járványoa beteg-
ségekre. 

A gyapjnfeldolgozó  üzemet Csíkszeredában 
akarják felállítani,  de amennyiben a vároa 
polgármeatere nem leaa aegitségére egy alkal-
mas területnek a megszerzésében, akkor kény-
telen leaa a gyapjufüsülő  üzemet azon község-
ben elhelyezni, melyben megfelelA  nagyságú éa 
folyóvíz  közelében levA telket talál. 

A lentörő óa ti'oló telepet Csikmeneságon 
állítják fel.  Aa angoranyul éa baromfitelepet  a 
Suta köaelében állítják fel  a 38 eaer pengőért 
megváaárolt Lásaló féle  tanyán. Ez az Alap 
rendeate meg a aok gyermekea Magyar Anyák 
Nemaetí Ünnepét. A házassági kölcsönökre elő-
irányzott 70 eaer pengőből kevésaaámu kérvé-
nyező hiányában ezideig osak 8 ezer pengőt 
utaltak ki. 

Gazda napunk. 
Az iírdélyl Magyar Gazdasági Egyesület gzsdanzp 

rendenésére nem választhatott volna zzebb napot, mint 
boldog felszabadulásuk  második évforduló  napját. 

A közönség Is megérezte e nap nagy Jelentőségét, 
mert ugy a megyeházái tartott ünnepi gyüléBen, mint 
aa elemi Iskolánál rendezett kiállításon Igen nagy 
BaámbBn vett részt. 

Az egéaz gazdanap a csíkiak élalakarás&t, haladni 
vágyását és eredményes fáradozását  jelentette. 

A Jelenlevők kist láttuk László Desső főispánt, 
aa Erdélyi Párt részéről Dr. Kolumbán Józaef  elnököt, 
Dr. Czlpak Lijoa orss. gyűlési képviselőt. Dr. Kovátz 
Károly főtitkárt,  Szőke Mihályt, SzárzG. G»rő po'gér-
meatert, Farkas Pál rendőr főkapitányt,  Bazln Imre, 
Kozán Imre, Molnár litván, Qaál Sándor m. kir. gaz-
dasági felügyelőket,  Barabás Sár dor, Boga látván plé-
bánosokat, Dr. Oajérl Lásaló gzzd. szakiskolai Igaaga-
tót. Béra István BMQB kirendeltségi vezetőt, Kovássnal 
János angyalost földbirtokost,  Benedek Pált és Horgos 
Károly klrendellaégl megbízottakat 

A gazdanap a magyar Hiszekeggyel kezdődött, 
ezután Holló Qábor gazdakört elnök üdvözölte aa öaaaes 
megjelenteket, az BMQB veaetözégét, akik közül meg-
jelentek vitéz dr. Bíró Gyula koloazvárl gazd. akadé-
miai lgaagaté, vitéz Szász Fer«nc BMQB Igazgató és 
Demeter Béla outályveaető az Brdélyi Qazde szerkesz-
tője. Gróf  Teleki B ila táviratilag Jeleste, hogy nagy-
featoaaágoe  országos elfoglaltsága  miatt nagy sajnála-
tára aem Jeleahetett meg. 

Hódoló táviratokat küldöltek a Kormányzó ur 
ÖfAméltéságáhos,  Káilay Miklós mlaiaalersInökhöa.Báró 
Báaffy  Dánlel főldmlvelézügyl  miniszter éa Qróf  Teleki 
Bélához. 

Baeknláa vitéz Blré Oyula megráaé bouéddel 
•itatta a nap nagy Jelentőségét, amelyei • kösöaiég 

szűnni nem akaré tapaokkal honorált Kedvoa Fereno 
zaeatdemokoal gaada, a azép gondolatokkal telt haaa-
flaa  beaaédo keltett mély hatáat 

Szőke Mihály zzéleakörfl,  Csikvármegye egésa 
gaadaaágí életét átfogó  előadást tartott; a beszédet 
aagy herderejéaél fogva  lapnak más helyén egéaa terje-
delmében közöljük. 

A közbirtokosságok Ogykoaoléae érdekében tett 
nnoa Javaslatára, hogy a kőzblrtokoaaágok az egész 
megyében tömörüljenek egy egyea ületbe régi jogaiknak 
teljes érvényben maradása mellett, vltés Bzáaz litván 
jelezte, hogy aa Brdélyi Migyar Gaadaaágí Egyesület 
kéazzéggel felálllija  a köabtrtokosaágok Jogvédő és 
tanácsadó Irodáját 

Gaál Sándor növénytermelési kérdésekről tartott 
érdekes előadást 

Vtrágh Lázaié saenlalmonl fl»tai  gazda, Bgyea, 
lelkea beszédben hívta fel  gaidalárzall a köaöa mun-
kára. Kovássnal János angyalost földbirtok  o J a nálunk 
meg Ismeretlen, de másutt Igen jól bevált Sllé-lakar 
mányoaáat lamertette. Aa EMGE as első Sllot meg ls 
epltette Erőss Bela udvarán, ahol a közönség a gynioa 
vegével aat megaaemielte. 

Bperjessy Endre BMGB kirendeltségi vezető, a 
háborna gazdalkodásj most aktuális kérdéséiről tartott 
gyakorlati előadást 

Demeter Bala aa özszes gazdakörök bajtársi együtt-
működését ejanlja, a régi kaiaka rendnzer szerint, amit 
aa BMGB teijee mértékben támogat 

Majd kitért a Budapesten most megindult klsgaada 
társadalmi saerveazedeaekre, amelyekre naluakea Idő 
szerint ssűkseg maca, mert aat aa EMGE mar eivegeate. 
Kesébb aaonban az együttmüködesre sor kerülhet, most 
azonban csak zavarna azt a ssep egyUUmUködeai, ami 
Brdaiyben aa össssa gazdák kezt elvétel néizűl van 

Fodor Pái mernbk, mint az EMGE megzzállas 
alatti megbízottja, lelkes beazedben aondoll köszönetet 
regi munaatarsnlnak, különösen kiemelte Ssása Pal 
elnók történelmi lepokra tartozó hatalmas mnnkáZBágát, 
majd Gyárfás  Eiemerről es Márton Aron püspökről, a 
kisgazda flaröl  emlékezett meg meghatóan. 

Vitéz Szász István az özazaa felvetett  kérdések 
támogatását helyezte kllát&Bba aa EMGE réaaérői, majd 
a Himnuas eléoekléaével a saépen zlkerüll gyülea 
véget ert. 

Délután aa elemi Iskolában a kiállítást tekintette 
meg Igen nagy aaámu közönség. 

Itt meglegyezzük, hogy nem áll az egyik tagnak 
aa aa állítása, hogy a gimnázium zent engedte meg az 
ottani rendezést, aőt a tornacsarnokot keszséggel aján-
lotta fel;  caak a távolság mlatl került a kiállítás en 
elemi lBkoláhes. 

Csík bliaiko lehet gazdzságl terményeire. Külö-
nösen zabokat éa lenekel olyanokat mutatlak be, 
aminél azebbet sehol nem termesahelnek. Ssépek vol-
tak a burgonyák, egyéb aöldaégfelék,  atb. 

Aa állalklállltáaon ia sok szép bikát, űzzőt, lovat, 
Jnhot, baromfit  látluok. 

A klsgaidák megyezaerte élénk érdeklődőét tann-
allottak an egéez gazdansp Iránt z bár a rendezésre 
rövid Idő állt rendelkesésre, a célt lel|es mértékben 
elérte, A rendeaéa legnebesebb Masél Epsrjeaay Endre 
klrendellaégl veaető éa Osstolls Ernő fogalmató  véges-
ték. segítségükre volt a m. kir. felügyelőség  és a gazd. 
szakiskola ls. A közzégek közül legtöbben vettek részt 
Bzentslmonrél, ahonnan reaez bandával, zázzlókkal dí-
szített ssekerekkel vonulva be mutattak festői  képet. 

Csiki diák. 
Vakáolól l evé l . 

D. a J. Kr. I 
Fél egy voll. Tarka tömeg hömpölygött le a vár-

ból. Legtöbben vidéklek, sklk a Baent litván hétre 
Jöttek. Lelkük még tele voll a Baeat Kiraiy üzenetével, 
a színpompás körmenet csodájával, amelyen aokan 
előaaör adlak Itt hálát a felszabadult  Magyarországért 
Ahogy a körmenet a Kaplaatrán-térre ért, kitűnt rgy 
édesanya 6 éves gyermekével, amlnl áhítottal térdel a 
kemény kövön. A kis leányka engedelmesen követte 
édesanyját: ösiselelt kezekkel térdelve várta a Baent 
Jobbot. Csodás tűs égeti az édesanya arcán. Ezt a* 
áhítatott kevés ember arcáról olvastam le. Ba BS édes-
anya tudta, hogy mit jelent aa ezerévez Jobb. Lmnebb 
a koronázó lemp om nţujail o'd-lán a Duna lőio'látj* 
melletti u| Bsenl Lizáié szobornál egy házaapár han-
gosan énekli a blmnnszl a kemény kövön, a kél blm-
nuzzl a nemzetit és ez eucharlsstlkuz éneket. N°m 
feazolyezl  őket aa, bogy lassan egy egéss tömeg verő-
dik körülöltük öaaae. Ntm tudom, de ez a fél  délelőtt 
valahogy kizökkentett a nagy vároa mozgalmas asertelen-
aégéből éa a ml falul  bncculnk levegőjét terjesztette. 
Egy mélységes áhítat leli úrrá a lelkeken. 

És ebbe a templomi, nyngodt áhítatba, mint a 
sselld nyári napafltéabe  hirtelen egy villám csapolt 
bele. Amlnl felaaáilok  a vár alatti villamosra egy em-
beri kéz nyúl kl an egyik palotából és egy fekete  záaz-
lót tűz a báa órmára. B ahogy a villamos tovább el-
bánik a Jelenet megismétlődik. A tltokaatoa kenek rak-
ják a fekete  lobogókat a házak ormára... Valami bei-
sejtelem vess erői rajtam. A levert, szomorú néma 
emberek világosítanak fel:  a Kormányzéhelvettez el-
eseit a harctéren... Mint egy egyszerű katonáról zzól a 
tudósítás. Homlokon Otve némán szállok le a vlllamoa-
rél, aaemelmbe könnyek szöknek. Köanyfátyoloann  já-
rom aa neeákat Átkelve a Margit-bldoo aa Oisaághás 
slé érkezem, as idegenek néhány nap múlva tehát a 

nagy halott előtt fognak  tisztelegni, mint egy halál 
előlegeaett meghívottjai. Csakngy szédelegve megyek 
tovább, mig egyzaer ciak a nemzet vértanninak emléfc-
oaalopa előtt állok meg. A nemaetl ujjázzflletée  vértanúi-
nak nevelt böngészem kőzaégeaklnt. Az egész orizág 
képviselve van, Moat egy ujabb aevet la felróhatnánk 
ide, mert voltaképpen a Nagy Halolt Is ennek na esz-
mének áldozata. 

Fájó érzésekkel hagytam el a főváráét  és ezt a 
fájdalmat  aem enyhítette a vidék aem, ahonnan Jöttem. 
Könnyes zzemü emberek Ölnek a rádió mellett és fáj-
dalmas részvéttel hallgatják a Kormányzóhelyettea 
temetését. Székelyek mesélik: Brdőről jöttem haza, 
mintha mellbe vágtak volna, amikor meghallottam a hírt. 

Ahogy az éraelemből feléezudtam  a nagy halott 
tanltázára gondoltam. Mert halálával egy egéaz életre, 
egy nemzet Jövőjére adott tenitáit Fink, aa érzelmeken 
tnl ma eat B tanítást véssétek a szivetekbe, A háború 
nagy ba'ottjal tanítását szent üzenetként fogadjátok. 
An áldozat minden elméletnél erőzebb. Bs as Ur Jézns 
aaerlnt 1«: nlsoi nagyobb sneretete senkinek annál, 
mint aki életét áldoasa fel  felebarátjáén  I Fiuk, ml 
ebből as áldozatból nőnünk naggyá I Belőle élsz te éa 
én és as egéBS ssékely nép Isi A Kormányzó nr sze-
mélye Indltatta el az nj Magyarország vérkeringését! 
Belőle nőttünk naggyá és jövőnket la aa ő áldozatos 
Bat relele blztoíltja. Fia példájával tanít minket; fiata-
lon, önként áldnnnttá lenni aa lalenl és nemsetl eaa-
mékértl 

A szomorú, de ugyanakkor felemelő  éz erősítő 
ésemény után Érden tznu:mányoz<am a kongregáción 
mozgalmat. Bz a hangulat valahogy alkalomszerű Blá-
bnaáat adott e tanulmánynak. A kongregádóa mozgalom 
aa áldozatos szellem mozgalma. A calkl saékelyaég a 
Máriás lobogók alatt vérét áldozva védle meg zaenl 
eszményeit. A mtgrendltó esemény tanítása tehát bele-
illik a cslkl diákság egyedüli lélekbe vágóan fontoi 
mozgalmába, a kongregácIÓB mozgalomba.! 

E tanltáBom megerősödött lelkületét állítsd bnlo 
jövő Iskolaéletedbe és egéBS lövődbe. Ne azt nézd a 
tannláanál és életpálya választásnál, hogy hol leBa ne-
ked nagyobb haaznod, hanem, hogy hol szolgálhatod 
jobban Illeni éa nemzetedet I 

Éa hiszem, hogy áldozatoa lélekkel aaerete d Iitect 
éa nemaetedet — a Nagy Hiloll tanítása sseilnt ii — 
és Jövő Isko'aévedel, egéaz éleledal ennek zz eszné-
nak szóigálalába állítod I 

Ebben a tudatban zzereteliel köszönti 
Cílkzzered», 1942 szeptember 1. 

Szikely  László, hittanéi-. 

Harmadik tanfolyamát  nyitja meg 
a Kaláka Székely leAnynépfóiikola 

Os lksomlyón . 
Szeptember bó 21 én Jönnek be a növendékek 

Somlyóra. A róm kai. lakolaépölel hófehérre  meszeit 
szobáival várja azokat n lelkea aaékely leányokai, akik 
a CBalédl élet Iskolájába kérnek felvételt  s a családi 
élettel akvrják építeni a Bzebb magyar jövendőt. 

Etój bltű, magyar nemzeti éraéaben öntudatos, 
mflv«it,  gAidaságllag képzelt ieánytfjuaágot  nevel a 
K4LÍK4 a székely falu  ti otthon snámára. Maga ls 
otthonos, cialádlae. Saékely aaőltes lerltőlvel, aaékely 
kék ebédiőbulorával, faragott  vlrágoa aaekrényeivel 
mintát ad aa otthonépltéare. 

Két hét mu'vn az Iskola a saékely daltól less 
hangos. Reggeli takarítás ebédfőaéa,  aaabáa, varréz 
mellett bőven lut Idő a magyar történelem, Irodalom, 
ének, tánc, ballada-mese tanulásra. 

Bz a tanfolyam  gaadig aratási ígér. As ősal el-
tflvések  tudományát Is most sseralk meg a leányok. 
Novembertől szövő tanfolyam  lean s valamennyi gyors-
szövő ojztovátéu tanulja meg n pzövéstudomázyból azt, 
amit még a fa'n  nem Ismer. Sok-aok kelengyedarab 
készül Itt szőttesből, vzrrottasbói. A kender a sál, arany-
ánál, aranyatérő kincseiből ssépséges ágynemű, asztal-
nemű, régi nagyazszonyok tudománya elevenedik meg. 
A selymes gyapjúból könnyű takaró és meleg RUHABSÖ-
vet. 8 a rongy szőnyegtől egésion a finom  lenabroaalg 
milyen boasan aora mlod tznak a tzőUeméaynek, amely 
a zzékely asszony keze alól kerül kl és a uékely 
családot Bzolgálja. 

Gondos édesanyák, akik leányaikat nem eagedlk 
a nagyváros forgatagába,  loánjuk, akik a falusi  életei 
akarják tovább élni, akik n»m kívánkoznak Irodaaszta-
lokhoz, hanem a családban akarj át építeni a zzékely 
életet, azoknak a figyelme  a KALÁKA Iskola felé  for-
dul. Szívesen Jönnek n 8 hónapos tanfolyamra,  műve-
lődni, tanulni, fejlődni. 

8 hónapig kedves otthonuk leu a KáLAKA Iskola, 
ahol a tantárgy: kéaaflléa  a családi hivatásra, tankönyv: 
a aaékely bagyomáayklnca éa aa omlováta, Iskolai 
egyenruha: a aaékely szóttea. 

Bllátáel dlj havi 86 pengő a némi terméaaetbeal 
élelmiszer. Bokgyermekez családok leányai kedvez-
ményt kérhetnek. JMentinaés Költő Julla népfőiskola 
vezető-tanítónő elmére, Caiksomlyó .Kaláka" népfő-
iskola, előzetesen lev. lapon küldendő, bogy mindenki 
Idejében megkapja a felsaerelések  jegyzékét éa helyei 
blztoaltznnk, meri n Jelea tanévben szűkebb helylzég 
áll rosdelkeaéare. 

Keresek megvételre jó karban levA híd-
mérleget , melyen 2000—3000 kgr-lg lehet 
mérni. Zakariáa Z. György, OylmesbQkk. 6— 
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Épül a havasi legelö-mintagazdaság 
a Tolvajoson. 

A Főlduiveléaügyl Mlnlsstérlum Brdályl Klren-
deiisegéaek anyagi támogatásával egy hatalmú mun-
kába fogolt  aa Brdélyl Magyar Qandaságl Egyesület 
.Zöídmeaó űgyosalálya. A eaikaomlyól köablriokosstg 
„Tolva]oa* nevü legelőjén felépül  a havani iegelő-
minlagaadaaágol. Örömmel vettBk ludomáeui, hogyea 
a calkl gazdákra de aa egéaa székelység™ olyan 
fonioi  mnnka márjmeginduH éa aa Aaa folyamán  aa 
építések be la fejeaódnek. 

Bi a havasi legeló-mlutagasdaság Cslkvármegié 
nek aok vajúdó, még el nem inléaett problémáiét fogja 
megoldani. Hivatva leaz. hogy a calkl gaidát rávesesse 
éa megtanítsa moat már véglegeaea arra — amit már 
aok eBatendő óta haaganlyoaok — hogy Itt magsa fekn 
állattenyéastésl kell teremteni, pontosan ngy, mint 
Svajeban. Hivatva lesa, hogy a saékelységet rádöbbep'ne 
arra, kogy mily hatalmae, eddig kl nem htamélt, nem 
értekeli, elhanyagolt, km és hasaaot hoaó vagyon, n̂ gy 
legeld kompltxumok állanak rendelkezésre; vluony-
lagoaan töbo, jobb, értékesebb éa megközelllhatőbb.mlnt 
a avájclaknek, aasal a különbséggel, bogy addig amig 
a & vajdák gazdagodtak éa állattenyésztésüket hireraé 
tették az egéaa világon, azalatt a cslkl székelj Bég 
szegényedett, állattenyésztő gyenge volt és az epyéb-
kéni felmérhetetlen  értékű legelővagyon nem előme-
oetolére, hanem sok esetben hátrányára \o't, l:letve 
nem Bzolgálta boldogulását ngy, amint kellett volna. 

Bnnek a legeló-mlntagaadaságnak a nyomában 
fakadó  havasi gazdaságok fogják  a cslkl ssékelység 
Ddk egy komoly nemaelpolltlkai problémáját, a BOkat 
bangoatatott klvándonáBt, vagy ha ngy tetsalk, a ki-
telepítést megoldani. 

Csak most, a „gaadanapon" hangoatatték a sió-
•okok. hogy a Bs-jkeiység maradjon itthon. Lahetősé-
eti keli adni, hogy ÓBl földjén  megélhetését megtalálta, 
tiiatos vagyok benne, bogy ea a kérdés megodódlk 
a havasi gaadálkodáaok megleromtéBS által, a nagy, 
ti nem haaaaáll területek megjavitéaa és cé'sserü 
níliveléae altal, csak köaolebb kell menni a begyhez, 
na aa nem megy .Mohamedhez.1' 

Mindazoknak, akik a Bzékelység problémáival 
komoiy»n ea sseretetlel foglalkoaaak,  asl mondhatom, 
bogy majd a |ö«ó évben, amikor megladnl a nuika, 
boiaf.k  fel  a Tolvajodra aa érielmeB, fogékony  g*adá-
aat, B a dologtól és nehéaségaktől meg nem riadó 
élelmes saékeiy afcszoayokat,  hogy megnéahessék aa 
ott folyó  nagy „tnlnla-muskát*, amelynek köagnzda-
nági, nerazeipo.iilkal és zzocláij jelentősége ma még 
el sem kcpzelbeló, fel  nem mérhető. 

Bnnek a bavafl  miolagaadaBágnak aa elaő fel-
adatai közé fog  tartozni a különböió legíHjavItéBl 6e 
karbantartási munkálatoknak pontos és célsaertt el-
végzése. valamint a legelő teherblréképeanégének a 
megállspliása, a saakasaos legeltetés keresztül vitele, 
a 'egaltetes hozamának megállapítása, Illetve fokotáBa, 
a legelőn aa állatok zulygyarapodásának megállapítása, 
továbbá eróa, edsutl, egesztéges állatok oevelese és 
tartása a végül a tejoek vaj|á, Bájttá való feldolgosáaa 
oi>an formálag,  hogy ások, miol legfoatoaabb  élelmi 
citkek .Hargitai" jeiaéssel világhírűek, lebát jók le-
gyenek. 

Bzek zzerint a Tolvajoaon egy nagyméretű, nagy 
jelentőségű .gazdalBkola* épül, mely lakolába tanulni 
eljárnak majd nemciak a calkl, hanem BZ udvarhelyi 
gaidák ls s amely Iskola meg fogja  mulatni BB Irányt, 
mely a székelység megélhetését, megerősödését, bol-
dogulását és lttboamaradáaál fogja  biztosítani. 

Kozáii  Imre 
m. klr pazd. felügyelő. 

Csikvármegye gazdasági irányvonalai. 
iElőadta: Siöke Mihály ny főldn  lak. ig., a gazdanapon. 

Igen  tilt  telt  ven digek! 
Kedvei  gezdatáriaim! 

Ezelőtt 4 évvel, 1938. októbi r havában voll gazda-
nap Ceekefalván,  ssuronjoa csendőrök és titkos rend-
őrök kösött, da aa Bidelyl Magyar Qaidaségl Egyesület 
jó voltából akkor ls hallanák a cslkl gasdák aaavukat, 
annál Inkább kell ma, a boldog lelazabsdnláa emlék-
napján a csíki gasdák érdekelt kihangsúlyoznunk. 

Cslkmegye egy zárt gazdaaági egységet képez, 
ntmcaak éghajlati ée tf-repvlsaonyalval  különbözik még 
a többi székely megyéktől ls, hanem egésa gazdasági 
összeköttetésben. 

Ml mindannyian törpe birtokotok vagyunk, nekünk 
a köaép és nagybirtokot a teklalélyes közvagyonok 
helyettesítik, eseket Kösblrtokosaágok éB Magánjavak 
elmén emlegetjük. 

Amikor Cslkmegye gazdasági Irányvonalait kíván-
juk megjelölni, akaratlanul Iz e kát nagy birtok tömb 
jnt ezzflnkbe,  mert ezeknek jó vagy rozza keieléae 
klhatázzal van egéaa gazdasági életűnkre. A köablrto-
koaaágok körű) előforduló  ba|ok elég Izmertek, a mul-
takat hiába hánytorgaijuk, legfeljebb  mint tilalom fá-
kat állíthatjuk fel,  hogy többé igy ne csináljuk. Bzért 
a köablrtokozzágok Jövője érdekében a kővetkező Ja-
vaalatot teszem. Az öaaaea calkmegyei közblrtokOBSá-
gok alkossanak Iti egy tanácsadó szerve*, aminek neve 
lehel Köablrtokosságok Bgyeeűlete. A név nem fontos, 
csak a lényeg. B tanácsadó zaerv álljon egy gazdasági, 
fgy  erdéaaetl és egy jogtanácsosból és egy írnokból. 
Eaeket válaaaaák meg a köablrtokosságok vesetöl. 

Miután egy Ily saerv létesítése nem DtkSaik a 
fennálló  törvényekbe, remény van abhos, hogy eat a 
felsőbb  hatóságok jóváhagyják. 

Bgy ily tanácsadó aaarvnek Igen sok előnye van 
'a  szinte csodálatos, hogy ez már régen nem létezBlt. 
Bz elejét venné Igen sok pernek, VIFSBB adná n falvak 
bolbékájét. Baen tanécaadó zzerv a köablrlokoBBigok 
vesetőlaek aegltaégére tenne aa erdő eladásoknál, 
vaéénaterülelek, erdei gyümölcsök bérbeadásánál, a 
köflblriokozaágok  ügyvitelénél atb. Asatán egy havi 
értesítőt adna kl, amiben a birlokosságl veaetők min-
den törvényt, .aaabályt, rendeletet és egyéb baasaoa 
dobokat magyarázatokkal ellátva megtalálna. 

Ba a tanácsadó szerv aa egyea köablrtokozzágok 
moBlanl Jogait semmit sem csorbltaaá. Egy-egy köa-
Mrtokoaságoak eaan sserv fenntartása  évenklnt alig 
kerülne eaer peagóbe, vlaaont sok eareket megmentene. 

Ma uzy áll a helyaet teljesen egyforma  ügyekben 
egysserre 6—6 blrtokosrág vesetősége fntkoi  a ható-
aágokhoa, Boksaor ellentétes véleményeket adva elő, 
ugy bogy eszel a felzőhatÓBég  la nehezen tud ellgazodal. 

B Javaslatnak értelme caak ugy van, ha ennek 
gyakorlati koresztüWIMéről Íz gondoskodunk ég ezzel 
valamely más meglevő aaervet, vagy BB EMQE t, vagy 
*z B délyl Pártot m°gblzzák, Illetve felkérik,  bogy a 
beszervezést végezze el, 

Bgy kézőbbl terv l6nne, bogy BB össaez közblrto-
koziágok spját részükre Itt Sssredábsn egy székházat 
rpltsonek. B jött aa Idfje,  bogy a köablrtokosságok 
saját magukért ía építenek. A közblrtokoB'ágok Tagyo-
lábél Párleban, Svájciban, Londonban, Bicében mér 
: o"i palota épült, de saját résaűkre, nincs egv hely, ahol 
egy nagyobb Baabásu gyüléBt migtnrthaBftnnk.  A ren-
dezőknek a hely kérdéte mindig gordot okoz. Az ösaaes 
közblr o osaág ha ösatefog,  est aránylag könnyen meg-
ti heti. Eleket óhajtottam elmondani a közbirtokossá-
gokra vonatkozólag. 

A magán)ivarra nézve, mivel belBŐ BBTkrzetét 
ngy én, mint lg™ sokan nem Ismerjük, caak távoli 
azrmláletből mondok véleményt. 

A nagy éB közép birtok hiányát aa Irányítás körűi 
a magánjavaknak kell végezzék, mivel rendeltetésük Is 
ez, különben la alkalmaB arra. Aa összes magánjavak 
erdőit, kaazáltlt, legel Sít bérbtadés helyit házlkeaf-
lénhe kell vfnnl.  m?rt csvk Igy tnd példandé, oktató 
mnokát végezn'. Igaz. hogy a bérleti késelés könnyebb, 
de cs'kl vl'Bony»lnk szerint csak shárl keaelés lndo-
ko't. Nemcsak Cs'kot, deaa egésa Saékelyföldet  ellát-
hatná t"ryéecállntpkkal, hn tehenéBietek, ménep»k, 
mln'e juhnyájak AUpnak a mai bérelt területeken. Ke-
reirtlll vitel? n°m n»héB, CHSII fl  ilal, felkéRsfllt  Igazi 
Bankember-ket Iz alkalmazzanak a vezetőcégben. A 
határok közelében csak magyar Intézmények lehelnek. 
Apró segélyek mellett komoly, nagyssabásu uj intéz-
ményeket h létesítsen. 

A magángazdálkodásoknál a növénytermelés terén 
an ő'zlek termesztését különösen n butáét pzűkrbb 
kézre kall zzorltanl, m"rt ez nálunk minden 8—4-lk 
évben szokott sikerülni, eaael sa«mben a burgonya 
termeHatéaét j-lnutékenv módon kell Pzrporltanl, here, 
lucarna és a len kiváló Ügyeimet érdemel a aab mellett. 

Aa állattenyésztés terén a saarmasinBrha éa ló 
tenyéaaléal egyesületek megalakulásával és egyéb 
Intézkedésekkel Is a jövő helyei Iránjába tnreltetetl. 
Éppen cak aa kívánatos, hogy különösen a fl  ital giz-
dik a blvataloz Intézkedî B folytán  létre jött eredmé-
nyeket tlaérjék figyelemmel  és asl magok hasznára 
«rvényesllaék. Különösen a tej ellenőröktől kell sokat 
tanuljanak. 

A juh tenyésztésre vonatkozólag ast tapasataltam, 
hogy egyes községekben pásBtorhiány és elavult azo-
kázok ml att aa egésa juhtenyésztés cződ elé került. 
Részletekre nlcca Idő kitérnem, ehelyett ezt javzpelom, 
ml-djárt a tél elr|»n az egész megye eBztena bírált, 
iub̂ Bsalt a BZ írilekbll ghidat bvl mlndea kitji fbfll 
2 - 3 al hívjanak ösBÓe. K'iöí ír.«keslelfn  tárgya'ják 
meg a |ubtej feldolgozásának  közöz kérdését. 

Aa egymáal könnyen megküzellthető esztenák 
tnh l̂nak tejét kezda fa'do'goté  helyre kell azállltanl, 
azakazerűen feldolgozni  és a mostani saokás helyett a 
juhokat egéaa Idényre bérbe kell adni. biaonyoa mennyi-
aégü Bájtért, vagy pénzért, A gazdákat mentesíteni 
kell a Bf.jtérl  való járástól és a párzlorok kénye-kedvétől. 

Régebben Is, most is hallják gyakran a gaidák 
azt a fUyelmeatotóat,  bogy BZ eke zzarvát ne hagyják 
el. KényBBerltó ok nélkül a zzékely gazda aat nem 
zzokta tenni. Ilt megjegyzem, hogv a külső blstatátok 
helyett a gasdálkodásl életei kell örömtel]?RBé tenni s 
akkor önmagától térnek vlazaa HB eke saarváhOB még 
aaok ls, akik aat elhagyták. Ma ngy áll a belvaet, 
h?gv a calkl gaadákaál aenki többel nem fárad  és 
mégia alig van IIBBIB jövedelműk. Hogy a cslkl gasda 
|< foglalkoaáeában  őrömet találjon, hogy földjének  ura 
és ae rabja legyea a követkeaők ajánlhatók: 

Blózaör nagyobb elméleti tudáara kell saert len-
nünk a gaadálkodáaból Is. Igen aok-sok kiváló gaadánk 
van, mégia e téren nagy bajok vannak. Qasdálkodáaunk 
kevés jövedelmének oka Ide vezethető vlzzza. 

Mladea alkalmat ragadjon meg a gasda, abol 
valamit tanulhat Olvazaoa gazdaaaaklapokat mint pld. 
aa B'délyl Qazdát, gaad. ssakkönyvekel, vegyen réazt 
a kűiönbBző gaadaaágl tanfolyazaokoa,  alb. Igy Jön rá 
minden dolognak a miértjére. Tudom sokan kételked-
nsk a m°s8gasdaságl ssakérlelem jelentőségében, hol-
ott 1—2 példából azoanal kltüalk. Ma a legtöbb te|et 
adó tehéa Magyaroruágon 71 liter le|et ad naponkint, 
7 évvel eaelöll a ruca tehén 62 liter te|jel vesetett. 
86 évvel ezelőtt a legtöbb tejet adó tején Magyaróvári 
20 Uter tejet adoll, ma aaonban igea aok tehén van 
ilyen, esael saembea nálunk a tejtermelésre predeatl-
nált Calkmegyében átlagosan a tejtermeléa 4—6 liter. 
De eaen ae owdálkéaanak akker, amikor mladeaaap 

látjuk hogy a környékbeli falvakból  8 - 4 km.-nyl tá-
volségból 70—80 ember a hátán lociogtatja bo a tejet, 
essél a besaállltott tejének fele  értéke Jövéa-menésre 
veaa el. Pídlg mily köanyü ennek megoldáaa. Példa IB 
van rá. Somlyóról a borvlaet szekereken pompásan 
beboasák Éppen igy be lehetne hosnl Ssentiélekről, 
Mlndsaentről caak a korsók helyett lakattal leaárható 
tejkannák kellenek. Minden lakalhoa két kulcs kell, 
egyik van a tejsaállltónál, a máalk a te) átvevőnél. 
A fölösleges  tejeknek átvételére Bsereda, Ziögöd, Tap-
IOCBB, Bomlyó állítson fel  egy tejcaamokol Sseredában, 
amiből vajai cslnálhasaoa. 

Még számtalan példa volna felhozható,  ami a 
gaadaaágl azakértelem hiányára veaetbető vlssaa. 

Második pont a cslkl gasdal élet könnyítésére a 
villamosítás, nem annyira vllágoaitáa, mint a gépek 
hajtása saempontjából fontos  a gazdáknak a villany. 
Milyen máa képe vsa egy kla gaadaaágnak ls, ha 
villannyal répái, aaacakát vághat, ha otthon darálhat, 
csépelhet. 

Harmadik könnyebbüléat hoaaa a birtok rendeaés, 
amiben benne foglaltatik  a telekkönyvek, vlses helyek 
rendbehosása és a tagosítás, amitől ma nem kell fél-
nünk, bármily ciunya is voll a múltja. Baeknek a 
munkáknak egyaaerre kell megtörlénnlök, meri Így 
olcsóbb és tökéletesebb leBs. 

Negyedik a gyümölcsössel fejleBstése.  Évenklnt 
»s eltő években legalább ls 100.000 drb gyümölcsfa 
volna elültetendő. Bt- e téren történtek B múltban la 
iotéakadések, koránt sem kielégítők, Saél védett völ-
gyeink, kimerült gyümölcsösök uj telepítést várnak. 

A CilkBZentgyőrgylhez hasoaló faiskolák  kellenek 
minden járásban. Ne felejtaűk  el, hogy a cukortermelés 
legolcsóbb forrása  a gyümölcsfa. 

Cslkl, egyben magyar nemaetl érdek, hogy as 
egéss vármegye gaadált sséksly magyarok képeaaék, 
addig, amig nálunk gBsdaságllag kihasználatlan terü-
letek vannak éz amig a gazdasági adottíájok Igénybe 
nincsenek véve, ne törjük a fejünket  azon, hogy hová 
telrpllaük kl a székelyeket. 

Ilt van szemeink előtt a gyönyörű Uzvöigye, nem 
látok ott egyetlen Bsékelyt se települni. Itt a Hargita 
alja éa már állsttenyéBBlesi gasdaaágok, méhéaskedéere 
alkalmas trületek, miért nem Igyeksabnk eaeket elfog-
lalói. — Ha mogleBs a rádió leadónk, pár pengőért a 
detektoros rádiókat meg as anlenákba Is bevesethetjűk 
z aa erdőn 1B lehet aaép kuliurélelet élni. 

Ma a cslkl gaada munkások hiányával küaködlk, 
munkaalkalom naiunk mindig volt éa lesa, caak aa volt 
a baj a ma ls as, bogy a munka gyümölcséi mások 
élveslk. 

Akkor less nálunk boldog élei, amikor a ml erdő-
inkből kikerülő milliók nálunk ls maradnak és as ezek-
ből késaülő Iparvállalatok, végét vetik leányaink töme-
geB kivándorlásának, aminél károsabb tünetet, nem 
tndok elképselnl. 

Csíknak jövője attól függ,  miként tudjuk gazdáink 
jó KtJt blz'.osiianl. Ha jól van dolga a gazdának, mel-
lelte a hivatalnok, kereskedő Iparon ls nem szenved. 

Esért ne zajnáljunk zemmlt, ami a gazdák elő-
mnaetelét célozza. 

zvaivaa uékrakadétban la uokuk 
aiomdaL Zyankot gondolkodni kall 
Dariad kaaha|l«vel a Jé améarttwM. 
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Gyergyószentmiklós történeti múltja. 
A Városok Lepje BB alábbi érdakes törlénetl 

meavl ámításban mutatja be testvér-városunkat: 
A gyergyól medence legnagyobb települése, egy-

ben Marosvásárhely után a ssékelység legnagyobb 
vároza Qyergyőizentmiklói. 

Mlzdenkor fontos  végvár zzerepét töltötte be a 
Kelet éB Nyugat közölt duló harcokban és a Kárpátok 
lábáiál elterülő várának fontossága  a történelem során 
soksaor láiiaott nagyobb fostoiBágot.  Különösen sokat 
PBwedell Saentmlklós a tatároktól, de környékének 
adatott meg, hogy a tatárok Ilt szenvedlek elóssBr 
véres vereséget a védekező egyeaült paékely éa ma-
gyar csapatoktól. Nevesotesen 1286-ben Oyergyó-
izentmiklii  vidékén űtköatek öasze a magyar éa tatár 
seregek éz itt vágtak vissza a magyarok először a 
tatár hordákon. A gyergyózaentmiklózlak aa okmány-
aaerü f.iljegyaéaek  azerinl nemezak a csatában vittek 
foatoa  saerepet, hanem ssámos magyar vltéanek kl-
ssabadltáíában ls fontos  ténykedéat végestek. 

A sok hsre és nélkülöaés kösbea a gyergyól 
medence azonban elzzegénycdelt én amig aa 1600-aa 
évek pápai tisedlajatromal saerint Qyergyóban egy 
plébános vao, sa ls Saentmlklóaon, addig a calkl me-
dence papokban és Igy valósaiaüleg anyagi Javakban 
la sokkal gasdagabb. 

A város fejlődáse  aaonbaa Báthory uralmával 
ismét ujabb korsaakha láp. Báthory Zsigmond alatt 
a gyergyól székelyek vlBazassereaték zzabadságjogsl-
kaL A szibadzágjogok éiveaetébea a zzékelyek nagy 
örömmel láttak hozzá a polgári aierveiet klalaklláeá-
hoa éa állítólag veaetőzzorepet vittek rövldeaen e te-
kintetben Brdély Sauea vározal közöli. 

Bbből aa Időből a városnak már aok emléke van. 
Templomának tornyáról tudjuk, bogy már a XV ik 
Baáaadban fennállott,  agylk haraagját pedig 1648-ban 
öatötték. Bbbea aa Időben már fejlett  egyháal élet 
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volt • váraiban, aok fönnmaradt  szabályzatból követ-
keztethetnek arra, hogy papjai zzámottevő szerepet 
töltöttek be a várai életében éa valózzlnű, hogy a 
vára lélekuáma Íz maghaladta több máa erdélyi éz 
fókéal  ssékelyaégi várói lélekiaámát. A várói kerea-
kereikedslme la aaámottevő mértékben fejlődött  már 
ebben aa Időben, legalább la aa örmények nem min-
den ok aélkOi települtek Itt le nagyobb aaámbaa. — 
A betelepült örmények Ügyes kereskedők la voltak, 
amit nagyaaerlien knmatoatattak aantán, hogy sikerűit 
bizonyos kedvezményeket ta biztosítani aa erdelyl feje-
delmek réiaéröl a varoa saámára. 
A ífababurg-uralom  kiterjesztésével li a város meg-
tartolta vezeiőaierepél. Aa elaő ssékely határörezred 
székhelyét ls Gyergyóaaentinlklósbaa állapítottak meg. 
Tóbb zavaré körülmény aaonban n város fejlődésére 
is rosss hatással volt. Igy elBŐ Ízben egy Jelentőz 
pestis Járvány tizedelte meg a váras népét, majd a 
határőrearedekben kitört nyugtai ana ág hatása alatt 
csökkent a település lélekszáma, nevezetesen éppen 
Qjergyiból  Îndoit meg eiősaör a azékelyaegnek na-
gyobb mervűklielepüiese a Karpátoknak zeietre levő 
oldalára es Így éppen Gyergyéból Bsármazott kl a leg-
több csángó. 

A varoa lakosságának ssáma csak aa utolsó né-
hány évtizedben emelkedett Bzámottevő mértékben. 
A legutolsó román statisztika GyergyószenimiklŐBon 
10.335 embert mutat kl, ami aaembeatillva aa 1910. 
evl statisztika eredmenyevel, csaknem másfélezer  főnyi 
Baapornlatot jelent. Ba rendkívül UBBU fujiödéz,  mert 
a szazad első tizedében egyedül több mint kelezer 
fővel,  a műit zzazed UIOIBO evtiaedében pedig ezer 
fövei  szaporodott a város lélekszáma, amiből világo-
san látszlz, hogy Gyergyószentmiklós fejlődaae  a ssásad-
fordnló  körüli időre veaethető viaaaa. 

A román elnyomás alatt a vároa népessége nem 
fejlődhetett.  A varoa színmagyar nepezzege apaaoiut 
pasaaiv realBZteociával valaaaoit aa oinbok e.nyooiaaara, 
ennek aaonban kl kelleti fejeződni  a leiekzzam alakú 
laaaban ls. A varos őalakoasagd kiszorult, kenytelen 
volt nagyon gyakran a fttlvnkoa  köuöani es régi fog-
lalkozásai elhagyni, amivel szemben aaonban megaem 
adta ál helyéi azoknak a románoknak, akiket uteBler-
Bégesen betelepíteni törekedlek. 

Gyergyószjotmlklóa magyarságát ml aem bizo-
nyltja Jobban, mint aa a tény, hogy még a románok-
nak aem sikerüli nagyobb aranju román anyanyelvül 
kimutatni a városban. Aa 1910. 6Vl adatot szerint a 
vároa lakossága cia*nem szauzázaléktg magyar. A 
8905 lakosból mindéaaae 166 voit roman anyanyelvű, 
ugyanekkor 116 német anyaryelvü voit a váioaban. 
A lakoaaag egyaégea óBBzeiéteiét lguaolja egyébként 
a vallási Btatlsallza la. A római katolikusok aaáma 
7889 voit 1910-ben, ezzel szemben mlndóxBae 438 gö-
rögkatoliku* es 9 görögkeleti, továbbá 321 ssidé, a 
többi a proleatáus hllfelekezet  tagja voll. 

Gyergyóazenlmlkléa nem Iparváros. As erdélyi 
városok kösötl egyike asoknak a keveseknek, amely 
ben a lakosságnak több mlos kétötöde mesögaadazágl 
termeléssel foglalkoalk.  Oka ennek arra vesetbeió 
viaaaa, hogy a gyergyói medence kiválóan alkalmas a 
földművelésre,  esael saemben legfeljebb  a faipar  kl 
alakulásának vannak lehetőségei, de máa iptrlelepl 
lehetőség eddig nem mutatkoioit. 

A város területe rondklvül hataimas. Nsmcsak 
Erdélyben, hanem az egeaa orsságben a legnagyobb 
klteijedésU városok közé tertozlz. A várod tsrűide 
ugyanis 85 387 h9ktár. A Gyergyói medence közepén 
fekszik,  nyugatról már a Hirglta látszik ide, keletről 
pedig a Kárpálok üledékes kőzetei érik el a várost. 
A terület javaréaae erdő. Igen lerméaaelea, bogy a 
vároBlas beépítésé terület caekély, hlezio kis városról 
«an csak sső. Mlndöasse 660 hektár terűletű a városias 
beépítésű terület. 

GyergyőszentmlklóB bir aa erdélyi városok köaül 
a legtöbb idegenforgalmi  értékkel. Gyergyóaaenlmiklóa 
határában terül el nevaaeteBen a Ojilkoiti  áa párat-
lan ssépségü hatalmas környéke. Bz az ország leg-
szebb természeti tájai közé tartozó vidék. A véroztól 
a Ojükoatt  kb. 26 kllóméferre  terül el, tshát a vároa 
éa aa üdülőhely közütti kapc»o at h taonió abboz, ami 
Gyöogyöa és a liá ravldik közöli. Mátraházi vagy 
Kékes kösötl van. A város szám' ra terméaaete*rn Iĝ n 
jelentós haaiout biz osilhat ea K körülmény, ame.j ni-k 
kiaknázása aronban még sok farrdtriégot  fog  jelenteni. 

Magn a város kifejezetten  mezőváros Jellegű. — 
Már a lakoBBsg fog!  alkotási öanzr.tóttiél ő'. erre követ-
keztethetünk, azoaban a vároekűipő la cat blzon;ltja 
A város nincs csatornázva, vízvezetéke la hiányaik. 
Az ulvlBzosyok rendkívül rostiak. Kövezett utat alig 
ismernek, bár aaámottevő kiterjed isü a város kavlcjo-
zott utalnak hozása. 

Gyergyószentmiklós közlekedési helyzete elég 
jelentős. Kél fontoa  országul vezel a városon keresz-
tül, Az egyik Brpzluentgyörgyöt Marosbévlss-tl köti 
öaaae. a máilk Parsjdon át Maroaváaárhely felé  veaet 
Ezekhez járni a saékely körvasút vonala, amnly Maros-
hévíz felől  eri el a váróit, majd Cdlkiaer̂ da felé  ve-
zel tovább. Fontos aulóbu'zvoaal veaet ujabban ke-
resztül n városon, nevezetesen MMOBVtárhely—Sio 
váia—Parajd—B jk̂ .fszoros  ntvonal révén allandó autó-
busz öaaaeköttetéshoa Jutott a vároa.. 

Mesővároa Jellege ellenére fellett  kullursalnvo-
nala van Gyergyósaentmlklósnak. Állami főgimnázium 
mellett polgári lakola. több elemi lakola éa aaaklako-
lák szolgálják a közoktatás ügyét A lakosság nagy-
réaaa Iskolázott, az analfabéták  arányi Igen kedvozően 
alakul. A kuliura fejlesztése  érdekében sok áldozatot 
hoaott eddig Is a város lakossága, akik as egyházakon 
koreasttl li Igyekeznek elegei lesni ezlrányn kötele-

zettségeiknek. A leányneveléaflgyét  a városban letele-
pült szerzetesrend vállalta magára. 

A várói közegészségügyi viazonynl, sajnoB, már 
nem állanak Ilyen magas fokon.  Nagyrésat a vlzvrza-
ték és Ciatornahláuyáa muilk aaonban ea. A városban 
különben állami köakórhás és magángyógylntéuji* ls 
van, ezzel Baembeu egy koraaerü göafürdővel  már nem 
dlcaekedhetnek. A aaoclália helysei sem kielégítő, meri 
aaámottevő Iparosréleg állandó foglalkostatésát  nam 
lehel blatoalianl, a mezőgazdaság 1b csak korlátolt 
munkaiehelősegei biztosit, ujybogy aa ellátatlanok 
•sama állandóan magas és súlyos gondot okos a város 
veaetőlnek. 

Amt a népeaség foglalkozását  Illeti, aat már em-
lltetlűk, bogy Jelentős arányban foglalkozik  mezőgaz-
dasággal, sót már arról ls említési teltünk, bogy a 
város mezőgazdasági termelése ssámottevő. A Kárpá-
toknak nyugat felé  lejtő törmelék kúpjai vlssonyiag 
alkalmasak a mezőgazdasági termelésre éa Igy jelen-
tőn roza-, árpa-, sab-, ea burgonyatermelés folyik  Itt. 
A meaögasdaságl fejlettaegre  jeüemaó, hogy aratás 
Mejen tavoil vtdekek aratóit keli u varosnak igenybt 
venni, úgyhogy meg Marostorda áa Udvarhely nepeia 
mániában laialhaló Ilyenkor itt. Boáét kísérleteztek 
aaójabab termeleaael la, eaek a kísérletek ázonban 
nem voltak keliő megalapozottságnak tB igy egye.őre 
zomoiy eredmeuyeket stm Blkerbit elérni. N. m erdes-
lelen megemlíteni, hogy az uipatermelea jéraaaben 
sörgyártás erd ikelt Baoigálja, bar aal kenyerzéazltésro 
la falhaaználjak.  Bzokáaoj a ketcZ-reBbea hasonlóan a 
romol árpával együtt ia vetni, amiből nagyaserll ke-
nyeret ia kéazltenuz-

A magyar uralom viasaalertével tervuzerü munka 
Indult meg a gyógyníivénytermeiea Irányítására ea aaa-
bndon termő gyógyuoaényjk gyüjleae erdekeben ls. 
O.bjoenovenyek termelést tddig nem voll kioiegló, 
a.mólag a laiaj- ea k.lmaviaaooyok ezeknek nem ked-
veznek. 

A varos állattenyésztése biaonyos manókig aaa-
molSetőbb, mlat a miaögasdilkodaa A Bzarvaamarha-
lenyéaalea rendkívül jelentős. Hoaszu Időn keradalSl 
inkább na ökörtartas volt a cai, neveaeleBeo az okról 
nagyaaerlien tudláz feihiszaálnt  RZ erdősegekben fuva-
rozásra. Amikor aznlau a románok az erdők tervaze-
rblien iriaaál határoalák el, aa ókörtartaul felvaltotia 
a Ichentartaa rsnddztresietir. GyergyéBsenimikioaon 
Ilyen modon fejteik  iatáléaó tenyészetek alakullak ki 
es a város tej- ea vajtermtleae rendiivül komoly mere-
teket erl ei. 

Gyergyójaentmlklós állatvásárai E'déiybea rend-
kívül Bsamoitevők, d > fő  iont a Bzarvatmarbsplac aactn 
pon.Jából, msri búrt bteny&i-z.essél uílg foglalkoznak. 
A BeriéBhlslaiásra nem recdeikf-dlek  eddig be, inert 
ku<oricatermeié:iH< I számon*1, óbb mertekben nem fog 
lalkoatak eddig meg, a knkorlc t taálllláaa pedig oly ai 
draga volna, hogy a aerléablaialáBt gazdaságtalanná 
tenné. A Gyllkosto környéken a vároa már e világ-
háború eiótt haltenyeastéeael kívánt foglalkoanl  éa azep 
eredmsnyeket 1B erl ei. 

A varos Iparát » kis kézmlivealparon klvüi leg-
feljebb  füreazieiep-l  jeleit'W. A ftiréaaielep<'k  jotsotA-> 
teljealiókt-paaBégbtk, a ntulluésl nehésnogik rúvin 
aaonban moat hatalmas válsággal kénytelenek meg-
küadenl. Egy piplrgyárnak letelepítése sokat jelent-
hetne a varo* aa&mára. Egyébként aa lparlehetóaég>-li 
volnának hivatva potolnl a vároa festői  környékénél 
idegenforgalmi  adottságai. A Ojilkostó,  Bekiatzoros, 
a Sugó  aevü caeppkőoarlang, a kiirny<-zó dilrói róm. 
kath. templom áB a medaoce B>ép várroma egytői-cgy<g 
alkalmasak arra, bogy számottevő Idegenforgalmat 
blstoiItBanak a városunk. S«jnoa köalekedési nebía»é-
gek révén az Idegenforgalom  lassan indul meg, di! 
fokozza  ennek lehetőségeit az |4, hogy a város festői 
környékével szemben Idegenforgalmi  berendezései rend-
kívül alacaony aalnten vannak. 

A város neves Bail'.öitel kcaűl tmlliéaru méltó 
Fogarasay Mihály, aki erdélyi róm. kat. püepök le'.t. 

A város törióaetével rendkívül sokul fogleUoaott 
a kiváló toliu, nagysikerű mooograpblájáról C-B H köz 
blrlokoBaágokról ir> nagy r̂laiiO jogi lanu'mányáról 
ismrrl dr. Caiby A:dor tanecsnok, di szi-pen lemir-
tHtl a várost ns kü önösen annak környéket Kii6a  te 
Bila mnnl íja la. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Kormánynó ur veje In leauhant. I j 

Károlyi Gyúl» gróf,  a Kormányzó ur vej 4, kalonni 
repű'őgépévol a Danába suhant éa kísérőjével Tasnádl 
Nagy Ltsaié karptnaonányoa tlaedesBel együtt a Duóéba 
vtBiler. A Kormántzó ural és családját Ismét kemény 
csapás érte. Napikkal eitlőtt temettük el gyermekét, 
a bőil halált balt vltéa nagybányai Horlby litván 
repülő főhadnagyot  és Ime ujabb megpróbáltatás. — 
Vegyük körül a kormányzói cialádot az együtlérzía 
szereletével a gyárzoak ebben a nehéz napjaiban. 

— Mária napi buozu. Cslkaomlyón BZcpletr.bfr 
12-én és 13-án tartják m«g a hagyományos Mária 
neve bucwt, amelynek borrendje a következő: Biept. 
12 én szombaton délután 6 órntor és este 9 i rakor 
ünnepelyes vecseraye megnyitó s^antbreaéddil. 8s»pt. 
13 án egéan délelőtt óránként zavnlmlae, d. e. 8 e-
10 órakor ünnepélyea ssentmlse ízentbeazédekkel. — 
Ugy n ssombatl napon délnlái, mint vnsárnap d. e. 
gyóntatás. Calkaomlyó mlzden megpróbáltatásaink kö-
aött aa • hely, ahová menekülünk. Mt la háborúban 
állunk. M -geokasodtak a gondjaink éa Buenvedéselnk. 
Keressük caak fel  n régi aseretettel, as Aal ragaszko-
dásáéi a Somlyói Segítő Máriát, aki soha nem hagyta 
el aaokat, akik hittek Beaao. 

— Vasárnap dólnton bajnoki labdarugó 
mérkdsés. A Cs. T. E. és a Késdlvásárhelyl Gábor 
Aron sportegyesületek labdarugó caapatal 1942 uept. 
6-án, vasárnap délután 8 érakor Caiksseredaban ját-
esák le bajnoki mérkőzésükül a váró I Bportpályán. — 
Csíkszereda a következő csapatot ál ltolta öaaae n 
bajnoki mérkőaéare: Kopacz—Híjdu—Waczel II.— 
Caeralk—Bogos—Medgyesay—Péter—Gicae—Baabó— 
Fodor—Waczel I. — Városunk sportkedvelő közönsé-
géi arra kérjük Ismételten, hogy érdeklődésével lel-
kesítse Ifjúságunkon 

— Meghalt Apponyl Albert özvegye. A nagy 
magyar minlsstemek, Apponyl Albertnek Sivegyo meg-
halt. Nagy részvét melleit temették el a főváros  által 
adományozott díszsírhelyen. 

— A OylmosbOkkl Vadásstársaság felhívja 
tagjait, hogy akle saarvaz és medve lelövésre Igényt 
tartanak ast lraaban a társulat jegyzőjénél, 1942. év 
sseptember hé 10-lg jelentsék be. 

— Szeptember 10-en avatják fel  a városi 
saailodat. tízeptemoer no 10 en delelőn ünnepelyes 
leretez KÓZÖII felavatja*  a városi aaáUodanBal, amely 
tető alalt ail éa okiéber hóaapban mar teljesen (essen 
feladjak  blVBtasának. — Aa avaioűnntpalyen megjale-
ntk D.'. Gil Lizzto mla. oszt. isnacios as OM1H. ve-
zoióje, P«pp Imre műszaki min. tan ácsos, Büden A fréd 
tervező mernok es Dzvld Karoiy eptteat vaiiaikosO. 

— Évnyitó A gyorgyóizentmlklóBl róm. kat. 
polgári Idanyizkoiában ea lanltonókepaóbea a Vént 
ttaocie aaeptember 16-én r-tggel 9 Órakor lesa. A tanl-
lua sioptBwoer 16 an reggel 8 orakor Kezdődik. Igaz-
gatóság. 

— Bgyhaztözsegi közgyülea. A róm. kat. 
egybaaköasjg 1942. uz>p<. 13-as, v<tsarm>p, dieatuuae 
Urna, d. e. fe.  12 orj*or t pieoama taaúCStermdOeu 
kosgyiliezt túrt. T^rgy: az 1Ü41—42 evl zoitaegvetea, 
eddtieges kepsfeiaboczeaek  ugytbto dont6s; indítvá-
nyoz. As ugynaakOZBeg vezetOsege tisztelettel ken a 
tagúkat, bogy a áozgyiiieadn mmel azámojbliban |dida-
jdnoa meg. 

— Ssékely tanonook felvetele.  A diósgyőri 
t>iiaml vas-, acöl- ed gupgyurak igasgaléaaga 50 bae-
kely tanoncot óhajtana felvenni.  Éetkor 14—16 ev 
között, Iikolal vegsötlHuĝ b—7 eitmi, magasabb Imo-
la! végzettéi eiőnyben. l'.uyusali batáridő naeptemtier 
bó 10. K'Haleteaebb felviiagostlást  nyújt aa Erdélyi 
Part irodája Cil̂ sadredal Ap>fl  ut 63. 

— Halaloaas. Biiiágyi Miklós, a K'.einf̂ d-fáln 
rnbaáruház iízemvezető saíibaszmesiere 4 h«tt beteg-
neg után folyó  bó 4 en meguall a CBikBaercdai állami 
kórhaaoau. A páretiaoui szorgalmaa, bűsüges munkás-
ember haláiat nemcsak a hosiálartoaók, hanem munka-
adója, a cág atkalm&Botlai, bur^lal éa mlndai.0 ,̂ akis 
közelebbről Ismertek — őaziuten fájlalják.  Efy  becsü-
letes mnokai magyar Ip-iroe dőlt kl flitulou  tz élői 
sorából. Hilala nemcsak a cs*ládjaaak pólolhatatlau 
veaateaeg, h .nem vesztesig BB egesa nagy magyar 
Cialadaijk IB, Ktneiybea miodincor hűségen maradi » 
m ĝaaaiiaa evt lom Akkor, amikor * fdggelieu,  beciü-
letea Iparos vo i az alapja aa egeaj magyar életnek. 
Est ne f.!l„jtdti,:  ei Szilagyi ualnla Klkalmával ae, a^i 
öntudatos eleiével rasaolgá l teljes m ĝbeciUieBÜnkro. 
Temutúsd szepiemjer vasárnap dilutáa 4 órakor 
.eaa a »• rbáa baíO'.tas náaátói. 

— Találtatott egy par keaytyü aagu»;ua 
hó folyamán.  Igazolt tulajdonosa a cilksseredai rendór-
kapltányaágon átveheti. 

— A Hargltavaralja, aa erdélyiek ngyetien 
folyóirata,  mint egy frtaa,  barinatos, Illatos vlm..-
bozrótM köBaöntölt be tz olvaaóhoa. A címlapon .Á -
daa erdélyi frlgybea"  elm alatt baugn atoa veraethos. 
A veaerclkket primőr Dr. Eadea M>klóa Calkvármegyd 
augyflt  irta .HSÖDI It.ván Unn?pftrt>"  elmen. író Ki-
emeli Saent livAa ailamfeiflat  böicieségel, molynl 
még a kortarnak Íj elt-imertuk éa nagyra értékeltek. 
Ca. Júna Jáiod fósaerkeeẑ ő  .Kandereaen állították fel 
a honvédjHKel fogadó  szekoiy diadalkaput aa ország 
legősibb magy: r|al" elmem, a megszállás utolsó kot 
D.ipjan ejjul-G-<ppal, saékely atlvvel, örömmel ácsolt 
szakoly k ipucol ir Ádámbva „KllidaLm a sziklákkal" 
című ir&sbun u táagyi.r ai.am it't baiaimaa ut»pltéaé-
rői; BB egyik a nsor-nfalvl,  máalz a B tká-i-jturo-i ul-
cpiteBeröl ir. Író kifujll,  hogy a Mtzyar államnak erő-
fdBalieae  nemcBak turlaatlkal, d) badáaaall aaempout-
oól U feibrciűilietetlen  ersekU. — írásokat találunk 
.Toököly loire erdolyl fejtdolem  barca ea a Htbsbur-
goit árulása*, „Orszagzoazlóavaláa Malnáafűrdőa",  , i -
lalános Irányelvek a bácikal szikely telepes köaaégek 
népgondoaózépzó tanfolyama  azámára". ,Kereaaturl 
harangok* címeken és egy édes versel „Mennék hoz-
zád" címen. A folyóirat  gazdag tartalmai klegézzltik 
a Ltrmafs  éa Góbéságok rovatai. Migrandalhalő a 
folyóirat  Saeged, Csemegl n. 4 FóaaerkeBatő léfó  csik-
saentgyörgyl Jóaa Janoa. 

VERESS GEBŰ „HOMBÁR" BIZOMÁNYOS 
C S Í K S Z E R E D A . . Telefon  B5. 

'Véksdkrol: Uindeafsjta  gabfnál,lóh>re,lncsrna 
magvakat. — Csalán kőről. 

JEesUctikreUe: Cslkusrsds és Czlkazeatzlzaon. 
Borao és borsöllsat kapható. a—4 

Mfiastitt  Vékát baléit* ktayvayealájábaa, Oilkaauada. 




