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A mindennapi kenyérért. 
Annak felismerése,  hogy a mai háborús vi-

szonyok közötí a közellátás biztosítását caak a 
keszletek legszigorúbb, legtakarékosabb felhasz 
uá'asa mellett lehr>t elérni, a kormányztlo' arra 
készteti, hogy a közellátási rendeleteket én 
intézkedéseket a minden réssletre kiterjedő 
körültekintés meilet* tegye meg. A minidZtpr-
el'iök caak a minap hangsu yúzta, hogy ebből 
n háborúból mindenkinek ki kell vennie a részét. 
\ mai időkben már nem elég az egyén lelki-
ismeretére, hizafiaa  érzésére ós köteladségtu 
dósára hivatkozni. A nemzet élet-halál harci-
ban nemcsak vállalni kell a különbözö terba-
ket hanem mindazokat, akik az önkéntes áldozat-
ho2at*í es teh^r/i ;e'i.H aiól önzó módon kibújni 
bkarrak, kényszeríteni kell arra. Hit tehát a 
kormány közel átás biztosítása c->ljábr>l néha 
szinte kíméletlenül vesti igénybe az egyes ter-
mékedet, ugy ezt nein abból a szempontból kell 
felfogai,  mintha a? in'jzkL'dés a termelés és 
fogyasztas  ellen irányulna, mert a c*l rppi-n 
az, hogy a háborúban val.) fokozott  részvétel 
incliett minden körülmény között bizto-itva 
legyen lehetőleg a termeibe folytonossága  és 
az ellátás zavartalansága. 

Ha »z e trult .-vru vissza ekin'Unk, ugy 
megállapitha juk, hogy számtalan es'tben hang 
zul el !'• Ili vai ii termelőkhöz en n fogyasz 
cl.hoz ígyeria', ainc'ynrk 3orón a i.or^ány, 

vagy a közellátás felelős  vezetői mindig a 
közüssegérzetei, az áldozathozatult Í-° a rendel-
kezések szellemének megért 'HÓ', kértek a nem-
zettől. Az idei évi termésrendelet is u magyar 
gazd» lelkiismeretét hívta ttegi'eégül, hogy sike-
rüljön mindenki Bzámára biztosi am a micdnn-
oupi kenyeret. A tapasztalatok sajnos azt mulat-
ták, hogy még mindig vanoak olyanok, akik 
nem értik meg a li&borus idők intő szavát, akik 
a:t egyéni nyerészkedést és önzó coljaik kielé-
giteeí t nemzet sorsdöntő érdekei elé helye-
zik. Az a számtalan kibúvás, amelyet az idei 
gabonatermés számbavételénél észleltek, vala-
mint a kedvezőtlen termés, csak ujabb bizonyí-
tékát ad'ák annak a körülménynek, hogy az 
ország létfontosságú  kérdéseinek megoldásánál 
nem elégséges a kérő szó és nem ul"gségcs a 
jóhiszeműség. 

A közellátási miniszter föladatát  csak a 
készletek pontos ismeretében láthatja el ered-
ményesen. Eaoe'* a helyzetnek a felismerése 
késztette a kormányt arra, hogy a napokban 
megjelent kukoric«rendelettel ts beszolgáltatási 
kényszert kénytelen életbeléptetni, amelynek 
az a cilja, hogy az eddiginél szilárdabb és 
biztosabb alapra helyezze a magyar közellátás 
második nagy kérdését, a zsirellátást. 

A beszolgálta'áei kényszer nem teljesen uj 
intézkedés a termelők előtt. Az idei termés-
rendelet már megvalósította ezt az árpánál és 
a zabnál. A különbség csak az, hogy mig az 
előbb pmlitett gabonamagvaknál a termés nagy-
sága után kellett bizonyos százalékot beazolgal 
tatni, addig a kukoricánál ezt a kat. hold száma 
után irják elő. 

A közellátási miniszter a közelmúltban 
éppen a szabadkai beszédében mutatott rá arra, 
hogy a hatóság és a közönség közötti bizalom 
milyen nagy szerepet játszik a közellátás nyugal-
mának biztosításában. Amikor röviddel ezelőtt 
a zsirfejadagok  átmeneti csökkentését bejelen 
tették, ugyanakkor jelenték azt, hogy a közel-
jövőben uj alapokra helyeiik az ország zsirellá-
tását. Bz a kukoricarendelet, amely részleteiben 
talán szigorú, de pontoB végrehajtása esetén 
biitoaitékot nyújt arra, hogy a közellátás egyik 
legégetőbb problémáját, a aalrkérdóat mego'djuk. 

Minél lübb egészségházai Csikmegyének! 
Alkalmunk voii a vármegyei m. kir. tíaziifőorvos-

sal buszelgeiest folytatni  arroi, hogy a zbldkereBZlea 
egeazBegVbdelemi biolgalatoki.uk miiyen nagy jelentő-
sege van a csecsemő balaluzat> Csökkentésében, a nep-
Dotegsegek (gumókor, nemi bajok) leküzdeseben ea 
aliBiaban a lakosság egészségi viszonyainak javitauaban. 
Az egeazsegvedelmt munka otthona az egeszseghuz, 
uholntanacsado orvos ingyenes tanacBot aü a leendő 
unyanuk arra, bogy hogyan eljen, milyen előírásokat 
tartson be annak erdekeDen, bogy egeazsegea üjszuiot-
tet hozzon baj nélkül a vitagra. 

Az anyak tanacaot nyernek csecsemőjük, vagy 
kisdedük gondozasara, taplálaBara vonatkozoiag. Az 
ovodus es iskolás gyermekek evenkint vizsgáiul ala 
kerülnek es igy mod van rá, hogy egyea, mar a 
gyermekkorban kezdődő betegaegok korán felismerhe-
tők es szakszerűen gyógyíthatók legyenek. De ingye-
nes tanácsot nyerhet ott mindenki, kicsi es felnőtt  az 
egeszsegevel kapcsolatos ktrdesekben. A tanácsadó 
orvos melle van beosztva a szakkepzetl zoldkeresztes 
védőnő, aki családlátogatását során meggyőződik az 
egészségházban gondozottak otthoni egeszsegügyi es 
ssociaila viszonyuirul es arról, hogy az egeBZBegbuzban 
nyert eloirasokat beturtjak-e. 

Az egész orszagban kb. 400 egeszBégvédelmi kör 
működ.k. Működésűknek eredményeképpen kimutatha-
tóan csökken munkaterületükön H halandosag a cse-
csemő halaluzasok, valamint a gtímokorban elhaltak 
szama, BZ eiveszülutest urányuzánt pedig örvendetesen 
emelkedik. 

Kanuk kimutatására rendelkezésre állanak az 
l'J3ü — I'J40 ig terjedő 5 eV adatai, amelyek szerint az 
egeszsegvedelmi szolgaluiokkt 1 ellátott nepesseg balaio-
zajüUjk arany számú U.'J oii-jiuk»i.i, a cabcsuiiiobaidlo-
zasoke 0.1% ul, a giimokorban elhaltaké 0.1 ezredek-
kel nagyobb, mint az országos átlag. 

Ezeknek a látszólag kiB számuknak a jelentősé-
gei nagy ineriékben nőte.i az a körülmény, hogy a 
kormanyzut egeszaegvéde.mi szolgálatokat első Borban 
ott almon es állit ful,  ahol az egészségügyi és szoci-
ális viszonyok a legelmaradottabbak voltuk es legna-
gyobb volt csecsemőhalálozás. 

Abboz, bogy az egeszsegvtdelmi szolgálatok áldá-
sos működésűkét kifejthessek,  ezukség van miael több 
jól felszerelt  egeszseghazra, különösen szükség van 
erre varmegyénkben, ahol a csecsemőgondozás es táp-
laius oiyan sok kívánnivalót hagy hátra és a népbeteg-
ségek annyira ul vannak terjedve. 

Nagy előnye még az egészségházak nak, hogy 
iskolás gyermek- éa kádfürdővel  ia ul vannak 
látva és igy a lakósság réazere tisztálkodási lehatő-
séggel ÍB szolgálnak. 

Ezért őrömmel üdvözöljük az Emlékegészségliázak 
Kpltósi Bizoltzágának kezdeményezését, amely felsza-
badulásunk emieket egészségházuk építésével óhajtja 
megörökíteni. Ennél huaznoBubb én maradandóbb emle-
kbt nem állíthatnánk, inert ezáltal az örök ÓB egesz-
svgea magyar haza céljait szolgaijuk éa közelebbi cel 
kóppen elősegítjük Magyarország tuitámadáaát. 

T a l l ó z á s . 
Baekely ember a honvedelem élén. 

A Kormányáé ur vitás Birlha Károly veaérearedea 
honvédelmi tnlnlaaieri aajál kerelmare felmentelte  allá-
Bától és helyébe vltéa lofő  nagybaczonl Nagy Víltnoa 
titkos tanácsos, veaérearsdeat neveate kl honvédelmi 
mlnlsaterre. 

Az uj honvédelmi minlaster aaékely ember. Ea a 
aokat Baeavodeli Székelyföld  ringatta bölcsőjét. Ennek 
ss ói katooBoépzek lelkéből saakadt kl. Kemény éa 
nagy tehelaégű katona aa u| honvédelmi miniszter, aki 
ma olyan nehéa Időkben vette át ennek n nemzetünk 
jövőjét jelentő legfontosabb  tárcának az Irányításét. 

Tudjuk, hogy a feladatol  arra termett emberre 
bízták. N ugodl lehet minden magyar, hogy a honvé-
delmünk nemcsak a legkitűnőbb katona keaebe, hanem 
a legmelegebb zzlvü es legmsgyarabb megépltéeű em-
bernek a kezébe van letéve. 

Bizakodással tekintünk előre. Bármit tartogasson 
a jövő szamunkra, hlaaaUk, hogy ebből a nagyanerű 
katonaanyagbél az Irányító ilzzla látás blztoaan kihozza 
aat, ami nemzetünk ujabb eaer eaztendejét van hivatva 
biztosítani. 

Nekünk ma élő mzgyaroknak csak egy kötelez-
aégűnk van. Vakon kell kövessük éa fegyelmeaettan 
engedelmeskednünk kell az élen álló vezetésnek. Félre-
téve mlzden belző harcot egynek kell lennünk as egy-
máslrántl bizalom éa aaaretel jegyéban. 

Eic kliiöuöson nyugodtan vállalhatjuk akkor, ami-
kor in juk, nogy a Kormttnyao Uriranyito saeme olyan 
messzu tekintő éiesiáiassui találja meg mnnkatáraall. 

A Zilahy-vllla utmutatása. 
Ismét nagy vita zajlik. Zilaby Lajos írónak és 

fe.eaégenek  einatározasa all a vita központjában. A 
„Híd l'J4<!. szeptember lű-iki számában Zilahy LajOB 
tiejüieniette a magyar közvéleménynek, bogy közel 
másfélmilliót  erő vagyonát a magyar királyi kincstár-
nak adomán)ózza uzzul, hogy ezt a vagyont a magyar 
íljusag magasubbrendü, magyar éa az igaz értelemben 
veit kereszteny szellemű neveleBére fordítsa.  Feltetle-
nül szabtak az sdomanyozők azt, hogy a magyar jövő 
nevelésének ez az uj oilhona azon a helyen épüljön, 
villájuk helyén, ahol az első Budapestre hullott bomba 
becsapott uz orosz légi támadás alkalmával. Az író 
feltúrja  egész lelkét. Végig vezet minduzokon a vívó-
dásokon amelyekben kitcijeBedett ez u nagy elhatáro-
zás. A magyar elet roppant es felelmetea  szakadékaiba 
i-ngtd beie pillantani u vallomasa uzon reszeben, amely 
u huzassugurol LZOI. Katolikus ea reformátua  magyarok 
nagy viaskudaaanuk nemzeti azerencsétleuBege csatto-
gott végig sajat eletén, umtg kialakult lelkeben a mai 
ujandekozasnak megható elhatározáaa. 

Nos ezt a melyen jarő magyar megnyilatkozást 
vitázzak szelteben, hosszabsn. lilik ehez hozzá szólni. 
Keom a leginelycbb beuyomást tette Zilahy elhatáro-
zasu. Amint vegig olvastam többször az volt az érzé-
sűm, liô y ehez hasonló nagyszerű eseménye nem volt 
mostanában a magyar életnek. Nem fontos  az, hogy 
mi lesz a sersa, bogy lesz-e a kivitelezeshez eleg erő 
es akarás. A fontos  az, hogy egy éiet egéaz munkájá-
val beállott ununk a gondolatnak azoigálataba, hogy 
ennek a ndmzeiuek vezető relegat kell kitermelni a 
sujaijubol. Mut azután lehet bírálni, agyonütni ezt az 
elhatarozBBt. Soha nem változtál azon a lenyogen, hogy 
Ziiaby es felesege,  akik uz orazag reménységével a 
hősi halait halt Kormányzóhelyettes urunkkal szőtték 
u terveket es akurtak megnyitani a magyar jövőnek 
ezt » forrását,  a mai magyar életnek egyik legmegbe-
csüttindőbb epttó gondolatat termelték ki és adták nem-
zetünk javára. — Mit kell itt Bokát vitázni. Mit kell 
itt tămădui a .k.tünőuk iokoláju" megépítésének gon-
dolatát. H-tt t:gy nemzet veretesére nem a legkitűnőb-
bek u hivatottak!' Oh mekkora baj, amikor olyan aok 
az okos embur. 

Világesemények. 
Hitler beszélt. 

Hitler a német nép vezére a téli segélyakció alkal-
mával beszedet intézeti a német néphez. A beazéd 
kivonatai azért ia közöljük, hogy abból merítsen a mi 
népünk is hitut a végső győzelemhez. LÚBBB ebből a 
buszedbői azt, hogy a német nép milyen egységes áldo-
zattal áll belső ős külső frontjain  a háború győzedel-
mes befejezzenek  szolgálatában. Amint Httler mon-
dotta nagy beszedőben, Németország másként is meg-
ludoá oldani a szükséges anyagiak előteremtését, de 
éppen uz a szándéka, hogy az egész német nép járul-
jon hozzá u maga áldozatával a nagy küzdelemhez, 
Btnikor u katonák odakint napról-napra vérüköt áldoz-
zák. A njmet nép zárt soroVban áll a front  katonák 
mögött. 

Hitler beszédének ezt a részét különösen szívlel-
jük meg. Egy háborút akkor lehet eredményesen ÓB 
hittel folyt&tnl,  ha mindenki ezzel az öntudattal állítja 
vagyonát ea ha kell életéi a háborús cél szolgálatába. 
A német néptől éa Vezérének beszédéből tanulhatunk 
áldozatot a nagy küzdelemhez. 

Hitler beazéde ujabb hitet Bugároz minden német 
lelkébe. Kijelentette, hogy a német nép tul van a leg-
nehezebb időkön. A nagy orosz területek elfoglalásáról 
szólva hangoztatta, hogy azok a háború tovább folyta-
tására hatalmas lehetőséget nyújtanak. Németország 
beláthatatlan termőföldekhez,  azén készletekhez és olaj-
forrásokhoz  jutott, amelyek caak igazolják Németország 
eddigi háborús célkitűzéseit. BeBzélt ezután Hitler 
arról az ember-feletti  épitő munkáról, amelyet a Todt 
szervezetek láttak el éa amelyek megoldották az után-
pótlás kérdését a beláthatatlan orosz puBstákon ke-
resztül. 

A német nép nem fél  a tul oldal Bemmiféle  fenye-
getésétől. Bármi történjen, azt a német nép a legtökéle-
tesebb egységben várja. A ném ;l nép fiai  között minden 
korlátot lerombolt a háború. Nincsen Bem foglalkozás  sem 
anyagi, vagy egyéb megkülönböatetés szerinti német. 
Csak német van. Ea ezt jól figyeljük  meg ml magyarok. 

Bessélt azután Hitler arról Is, hogy a német nép 
minden gyermeke becsületbeli kötelességének tartja aat, 
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hogy egyformán  éljen. Nem akad német, aki eaekben 
a aehez idózbea nagyobb seayelmei akarna biztosítani 
töbtu nemzetiana karára. Bat u ügyeljük meg éa taaul-
junk belőle. Caak egyformán.  Ne acarjon aenki eaek-
ben a baboraa ldókoaa nagyobb falatol  gyűjteni. 

Hitler minden aaara egy öntudatoa nemaet lelkét 
tárja fal,  amely ninczea kétségbeesve. A negyedik 
baborua télnek u teljes bittel ea csorbíthatatlan len-
dülettel indul neki. Éa egy ilyen nép megérdemli, 
bogy győzzön. 

C s i k i d i á k 
A budapesti diaaaongregaoiok otthonában. 

P. Tornyoz Gyula jezsuita atya a dlákkongregá-
clék titkára meg Érden felhívta  a ügyeimet a diak-
kougregaciók otthonára. 

Ma minden egyeaüietnek otthona van, a kongre-
gációk aem nelkűloaneuk a modern egyesületi eleinek 
a fókuszpontjai,  az otthont. 

Kíváncsian .mentem tehát a budapesti Horánszky-
uccai otthonba. Éppen jókor. Deluian avatták fel  a 
kongregáciOHonhon falára  helyeaett fehermárvány  dom-
borművei Bangha Bélanak, a kongregációk országos 
saervezójenek, a magyarországi kongregációk korszerű 
vezetójenek. 

Meg frissen  viril a hála és sseretel virága a nagy 
apostol márvány körvonalai melleit... Meg aziute ott 
érzem a tisztelők: megleli férfiak,  komoly parlamen-
terek, caiilogóaaemű diakok és egyszerű hívok hódola-
tát. Ka az ucca egy pillanatra megallltolln a nagy 
varos lüktető verkeringesenek köznapi zajat ea a meleg 
áhilat, fohasa  lelkületebe öltözött. Meri Bangha Beiara 
csak imás leiekkel lehel gondolni. Ne venea mar caak 
ballalara ÍB aa örök élet hullamai kezdenek keringeni 
az ember előli a ialnalatlan éterben. A világhódító, 
diadalmas katolicizmus ereje es lehelete száll az ember 
lelkebe. 

Soha jobb helyre nem kerülhetett az első Bangha 
emlékmű, mint a kongregációk otthonanak falara.  Ez 
az egyesület voll Bzamára az elsó szócső, amellyel a 
magyar lelkiélet újjászületését elindította. Aa ő azelie 
meaek áhualatól átitatódva, lelkem melyéig meghalva, 
a kongregpclók jelentősegei áterive lépem at e eaeni 
küszöböt. 

P. Tornyoz vezetésével a kongregáción otthonok 
kápolnáját tekintem meg. A folyóao  feljárallal  mérn-
kön egy csodás eleven festményű  kép all: az lmma 
culata. A kongregációk mely lelkületének, erejenek 
jelképe. A szép szeretet Anyja meleg, fóldönluu  mo 
Bollyal, mégis megkapó közvetlenséggel tekint a foidi 
vándorra: államférfiakra  éa közkatonákra. — Itt az ó 
tiszteletében egységes csapattá szervez minden polgárt. 
Aciees bene ordinata. Jól szervezett hadsereg az ové.. 
A Bzenl Bzüz áldásával lepek kapolnájaba. Meieg áhítat 
árad ilt, mint egy kegyhelyen, küiOnOs előszeretettel 
tartják III az eaküvőkel, eppmint Homlyon a kegy. 
templomban. Egy meleg fohász  után a kongregacios 
otthonokat járom. 

Megkapó melegség árad a férfi  kongregációé ott-
honban. Kényelmesen berendezett terem konferenciák 
számára, amelyen az ország legelső vezetői vesznek 
rÓBzt. Modern könyvtárak. A kongregáció itt komoly 
féfiegyeeülel.  Ha egyszer a csiki Maria fellegvárakból 
— tanítóképző, gimnázium —, kikerült férfitársadalom 
Igy tömörülne a kongregációs zászló alá, — mily erőt 
jelentene a lelkiéletben ós ezáltal a magyar társadalmi 
életben a kongregációi 

A kongregáció nemcsak egy szép ifjúkori  diák-
álom, nem is egy nők számára kiaajalitott jámbor-
egyesület, hanem erő, melegség, átfogó  történelmi ezer-
vezet, amelynek különöaen Mária országában nagy 
jelentősége van 1 Mint a Segítő Mária gimnázium kong-
regációjának vezetője örömmel veszem ezért mindig a 
volt diákok, a magyar életben vezető Bzerepet vivő 
férfiak  renovöit, fogadalom  ujjilását. — A férfi  ígéret 
komoly erő, amelyre bátran építhetjük a lelkiéletben 
megerősödött Magyarországot I 

A férfiak  otthonából a nagy előadóterembe lépünk. 
A többzzáz nézőt befogadó  helyaég film  éa ssindarab 
előadások, nagyobb összejövetelek szamára rendelt. 

Innen a legmozgalmasabb részbe: a fiuk  ottho-
nába jutunk. A fiuk  birodalmában járunk. Bemenet a 
nagy kongregáción monogram fogad  Qyonyörü kék 
színekben ragyog az otthon, Maria bajléka. Fiuk ott-
hona: a legmodernebbül berendezve. Láthatsz iu sakk 
ós rikozett asztalokat, rádiót, gramafont,  gyülésaszta-
lokat ÓB padokat. A falak  köröskörül a kongregációk 
életének képeivel díszítve, eredeti Márton-képek, pazar 
vllágitáa. Megkapóak a BsakosztályBarkok és a kisfiúk 
külön birodalma: az indián terem. Eredeti benszüiiöu 
berendezéB: Jezsuita miBBzIónáriusok ajándéka, japán 
festmények,  Bsentképek, kínai porcelláoos és arany-
saobrok. Bz egyszersmind a missziós terem ÍB bélyeg-
gyűjtő Bzekrényekkel. Hatalmas könyvtár a legújabb 
könyvekkel. A fiuk  itt igazán jól érzik magukat. Amig 
végig járom a termeket, addig ÍB folyton  özönlenek a 
diákok, aa otthon látogatói, pedig ne felejtsük  el, hogy 
nyár van, a vakáció Ideje, amikor az ifjúság  nagy része 
a szabadba, a táborba kívánkozik. 

Értéken élményekkel gazdagodva hagyom el aa 
otthont éa elgondolkozom azon, mily nagy érték volna 
aaámunkra itt Cslakban egy Ilyen Mária-otthon, ahová 
mindig haaa mehetünk B ahol a székelység minden 
rétege valóban otthon érezné magát I 

Székely  Littló,  bittaair 

Nöl divatszalonba tanaid leányokat 
felveszek.  Csíkszereda, Apaflut  4. 
szám. Olti Józaefné. 

Tusnádfürdőről  orvosi szemmel. 
Soraim javarészét egy napaütises jalinai napon ve-

tettem papírra, a tnanidtürdöi „Caukiaa-tó strandjának kerti 
éttermében, a tóparti árnyas fák  alatt Tehit helyazini fel-
vitel, igy eredetibb ia igazabbat ia mond. Köröakörül vi-
dám ia azinaa mozgia, pompis anbalpin panoráma tirul 
elém, mindenütt a fiataléig  jár elől, 8k jelentik a feltört 
életet, hitünk azerint a szebb ia bikiaebb jövőt Ebbeli re-
minyemet osak miginkibb megerőaiti a körülöttem elterülő 
zöld tijnak sokféle  variációja. Uitam mögött fenn  a ma-
gasban a Sólyomkő, előttem a aötitzöld-kikea tó tükréből 
majd az égig emelkedik a Nagy Csomidnak gerincvonulata, 
sokféle  zöld azioben barkázott oldalinak alsó réaze, a nap-
fénytől  elővillanó viliikkai van teletűzdelve. A tó azélén 
nagy, vöröa japin ernyők alatt éppen ebédre van teritve éa 
ahogy ezt az intenaiv, sokféle  ia megragadó finyelfectust 
innen hunyorított szemmel nézi az ember, elafl  impressiója 
az, mintha valahol Giarmisch környékén volna... 

A tóparti homokban Hzilntelen dolgozó apró gyerme-
kekre bimnl a mü-köból készült strandi béka. Szivárvány-
azinben ceiilogó nagy azitakötők ide-oda cikáznak éa lel-
deritő repülő módjára kurüzn''k a CBÓnakázok körül. Az 
elkészült flekken  kitűnő volt, utioa kevés bor következik 
éa igy keveaebb gátlással indulhat meg a gondolat éa sza-
badabban csapong a lantizia. Közben mir pöfékel  az Olt 
völgyéből alulról érkező azantgyörgyi személyvonat, feliéi-
gőzét ütemesen önti bele a haragos zöld tájba. Aki ezt a 
remek pillanatképet — még hozzá bárinylelhŐB ég alatt — 
érzékelheti, aőt Bglaoolor lilmen ia elkaphatja, az még aok-
azor visszatér Tusnádra . . . 

Elaő izben a mult világháború elején voltam itten, 
amikor az épülő Kursalon — elég nBgy kárára it fürdőte-
lepuek — már leégett. Azután később l'.>27-ben a román 
uralom alatt, majd a visszatérés után 19-1 l-ben éa az idéo 
töltöttem több időt, mint a 22 éves bolyuugás után haza-
tért lélek. Az elmúlt idők távlatából jól meg tudom Ítélni 
BZt, hogy mennyit éH milyen irányban leilődölt Tiuuádlurdő, 
mi a jelenlegi helyzetkép és melyek voluáuak a lmilü fej-
leaztéaének legfontoBahb  célkitűzései. 

Ha Csíkszereda lelől autón érkezüuk Tusnádiul dőre, 
a régebbi vendégek keresni fogják  a iürdőtelep előterében 
vult sürü fenyőerdflt,  mnelyet jó néhány évvel ezelőtt eik-
lonszerü szélvihar tarolt lu és azóta is igy foghíjason  liagy-
ták, nagy kár érettel Az első és általános benyomás az, 
hogy lényegesen fejlődött  a fürdő-község.  Számoa vilU épült, 
különböző időben és stílusban, ezért nem egységes az össz-
kép. Kégi angol és svájci, továbbá primitív egyéui elgou-
tluláa szeiint. majd később bizánci motívumokkal épültek a 
villák, rendszer uélkül, egymásnak kegyén-hátán, tisztelet a 
kevés kivételnek! l.átszik, hogy az itteni táj és u'-pí sa|á-
tosságokat tekintetbe vevő építési szabályrendeletről nem 
gondoskodtak, pedig uiinél előbb szükség volna erre. A né 
lányok és erdei utak egy része elhanyagolt állapotban van, 
közvutlen környéküket ellepte a gsznövényzet, ireugeteg a 
csalán I) Látszik, bogy sokáig nem volt tervazerü fürdőpiili 
lika Tusnádlürilőn. A roznga éa tűzveszélyes ileszkabódé-
kat le kellene b ntani, erősen rontják a fürdőtelep  külső 
képét ! A Kőklltuál egészen megállott az idő kereke, ósdibb 
állapotban van, mint ahi-g nagyszüleink idejében a dél-
utáni tere-feréknek  megtelelhetett. Immár két nyár telt el a 
visB7.avétel óta, ezalatt legalább a sétányukul!, i-nb-i utakon, 
padokon lehetett volna ii.'-mi renoválást végeztt-lni. A 22 
évea „megszálló vendégek" után kiadú-.abb nagytakarítást 
kellett volna végezni 1 

Tusnidlürdőnek fekvése,  természetes adottság»! párat-
lanok a maguk nemében és merem állítani, hogy az erdélyi 
fürdők  között a legnagyobb jövő előtt ill! Enyhe stibalpiu 
klímája van <t.O'l mi, széltől védett gyönyörű volgykat-
lanlian fekszik,  ózondns fenyves  levegője, gyógy- és édes-
vizei, a napsugárzásunk hő és chemiai sugarai itt Ttisnnd-
fúrdőn  halmozódva srerepelnek. (iyógyvizei fürdő-  és ivó-
kúrára szolgálnak, tehát Tiisnádtürdőt elsősorban mint gyógy-
tényezől kell szerepeltetni és fejleszteni  (szénsavas, konyha* 
BÓB, jódos, vssas lotraBai miatt.I Az Olt folyót  mint nagy-
tömegheu áramló édes vizet, a/, eddiginél sokkal különb 
strandolási lehetőségekre lehetne Mhsszuálni. A „csukás", 
nak nevezett tóra jelenleg jobban illeni' a ,bekáa" elueve-
aéa. De álljunk meg gyógyforrásainál  és vizeinél 1 Az u. u. 
gyógytürdő-épületek (Szent Anna éa Szeat Ilonái olyan el 
hanyagolt állapotban vannak, hogy azokhau iürötlni csak az 
„erősen hívőknek" lehet bizodalma. A inu't század Hit as 
évei óta nagyot lordult a világ, akkor még nem engedték 
be a napBUgaiakat a Szent Anna fürdőbe.  Ma p'dig nem 
szabadna beengedni ezekbe a ro/.oga épületekbe a ináslr>n 
nan először ide érkező, mit sem sejtő, jószándéku lúrdA/.ő 
ket. A liirilőépületi knek éa berendezéseinek jelenlegi álle 
pota kétségbevonja Tusnidlürdőnek, niiut gyógytéiiyezflii-k 
értékét! A lurdőuiPsteirel közös nézeten voltunk abban, 
bogy az épület és berendezés a jelenlegi állapotban meg-
érett a felrobbantásraI  EH hogy teljes legyen a kép, a vil 
laoytelep ugy bebüdösiti esto 7 óra telé az egész fürdő-
telepet éa az Oltvölgyét, akárcsak egy rossz vidéki péh-
Uzem és mindezt nyugodtan tűrik! 

A lege.BŐ tennivaló : Tusuádfürdő  gyógyvizeinek ujabb 
vegyelamzése, a therapiás javallatoknak élee kö iilirása és 
egy nyngaii értelemben is modern lürdő-pavillonnak építése, 
egy fedél  ali vonvin, de külön alkalmazva a Szent Ilona 
éa Szent Anna gyógyvizeit. A megvalósitiaok sorrendjében 
következue ezután egy HO—1 (Ml szobis központi lirand 
Hotelnek épitéae (hotel, restauráció, caaino) meleg éa hideg 
folyóvízzel,  aok fürdőszobával  ia Kuraalonnal egybekötve. 

A kénea-gözlő forrianak  értékességét minél előbb tu-
dományosan ia ali kell timaaztani (rheumatikus, különféle 
hüliaea bántalmak, hypertonia eseteiben stb.) Az eddigi biz-
tató eredmények alapján gondoakodoi kellene a maleg azia-
savas-gőzlő tijikin egy modem gyógypavillon fulépitéaéről 
ia azzal egyidejűleg odavezető kocsiutról ia. 

As Olt-menti Cankiaból modern strandfürdőt  kell li-
teaitani, a békikat ia tulaulyra jutott vízinövényeket, hioir 
atb. minil előbb aliminilni kalL Medrét alapoaan ki kall 

kotortatni, partjil köröskörül kövaztatai, illetve^ egyik ol-
dalról jobban homokoztatni, a tó körül promenidot litea.-
tani megtelelő pihenőpadokkal, hadd gyönyörködjenek az 
üdülök ebben a megkapó ólíkipben. Jelenleg tele van ka-
osával, békával, legszebb parti részletei elh.niroBodtak. mert 
ninoa gondoskodva elegendő odaáramló is ellolyó Olt-vizröl, 
holott minden ott van kiznill 

Hint emiitettem, Tusnidfilrdöt  elaősorban mint gyógy-
tényezőt kell fejleszteni,  hiszen ilyen vonatkozaahan sok 
lile segítségben éa kedvezményben részesülhetne. Alkal 
maaai kell tenni üdűléa ia pihenia eiljaira. Természetesen 
egy kiváló balneologue-belgyógyisz orvosról is kell gondos-
kodni, legalább a a nyári hónap alatt. Szervezett kiraudulo, 
turista központot kell itten létesíteni éa végül téli tartóz-
kodás, szórakozás és sportolás oiljaira is be kell rendezui. 

A lürdőtelepnek nagy előnye az, hogy éppen központ-
jába érkezik meg vonatul az utas. A Szerettalva—dédai 
lővonal elkészültével egészen könnyen megközelíthető leaz. 
Az illamépitészeti hivatal gondos előrelátásából telüliől és 
alulról ia jó autóutakon érhető el, aőt e téren még további 
lejlődéa ÍB várható. Melyik erdélyi fürdőhely  van 1 •'» km-es 
körzetben megáldva annyi Bzép és változatos kirándulóhely-
ig"1. gyógytéuyezőkkel, mint Tuenédtürdői1 [Sólyomkő, l'i 
liske, Nagy Csornád, Szent Anna-tó, Bálványos vár, Torjai 
büdös, Csiazár és Transsylvania, Málnáalürdő alb., a kö-
zelebb eső kilátókat éa kirándulóhelyeket nem is említve. 
Ha kitör a béke és az automobilizmus újra fellendül,  a 
Hargita-fürdő,  Békási szoros és az egész környék egész 
rövid kirándulások lesznek. A Sólyomkői kilátót vaskuilá 
tokkal biztouságosabbá kell tenuí, mögéjd az erdőbe stílu-
sos menedékházat érdemes építeni, mert az itteni páratUu 
szép kilátás hosszabb tartózkodást ia megérdemel! Saiuos, 
hogy* a Szent Annához a nehezebb lábu vendégek még most 
is csak ökrös szekéren döcöghetnek fel.  Miért kém* az 
odavezető autóul? (Hargita-fürdőre  már készen áll!i IVdig 
ha megírsz, rövid idSu belül gomba módjára lógnak a vil-
lák a jelenlegi letamll hegyoldalból kinőni. Különben u 
Szent Anna tavat és környékét érdemes nyári és téli sport 
központtá lejleszteni. 

De szálljunk le újból az Olt völgyébe, amely éppen 
TuHuádltirdő környékén a legváltozatosabb. A tolyó meutéii. 
akár löhh helyen is, édesvizű strandfürdőt  kellene létesíteni, 
hiszrn víz böveu vau hozzá. Nem szereti mindenki a ( su-
kás-túnak állott vizét!) Az Oltón a sporthorgászatot, ráká 
szatul alaposan meg kell szervezui. A pusztuló rákodat 
is lehet pótolni !/ 

A lürdőtelepnek v.zvezetékkel való ellátása, kanalizá-
ciója elengedhetetlen, mindez köunyeu és olcsóu kivihető, 
lorrás, Oltvi/., uivókulönbaég stb. miml kéznél vaunak.; 

Az említett hiányosságoknak az a/, oka, bogy milldi-u 
T.inalon érződik a szervezetlenség, pedig euéikül célirányo* 
iurdőlejlőiléht nem is válhatunk. Yalaliogy a/. az érzése az 
Miibeiiiek, mintha Tusnádtürdől si.-nki sem igazgatnál fe-
lig eiey gyi'i^ylürdőleli'p^t szigorú kiturriitt rendszabá-
yokkal szükséges kormányozni, melyeknek iniudeuki taito-
üik magát alávjtui! A másik nagy hiáuyosság és egyúttal 
szervi baj a péuzteNuség. 1,'g.ilálili 2 millió pengő lenne 
szük-i.'ges és pedig 10 éveu belul Tusnádlurdő tej-
Ieszt<:.íil:e. KIM'*1IIÜ1 moderu gyógyfürdő  belőle nem lehet ' 
Az elmondottak alupjáu teltétleuül érdemes reá költeni, 
mert ezt g/ógvt^liyezői, klimatikus viszonyai stb. kiéidem-
lik. Minél síir^ős^bbeti, már a j-ivő év ele|én gazdag uagy-
liáe.siiól kellette g'iudoa.odni Főváros, MÁV, *J'l'l, MABI, 
valamelyik ininiszteriuiuj vagy pedig állatni uyereméuyk'd 
csöut k.'llene kibiicsájtani o — l't millió pengő összegben a/, 
i-rdélyi gyi'igytürdő; lejleaztésére, melyből Tusnádlunl lre 
iiuelőlib 1 millió pengő jutna. Természetesei nincs szük-
ség v.'zéiigazgatói" állásokra, ellenben fi  évenkénti kine-
vezéssel 4 ') tagu nagy tekintélyű szakemberekből álió 
tnidőugyi bizottság intézné Tusnádlurdő sorsát orvos, mér-
nök, közgazdász, tapasztalt közigazgatási embi-r, az idegen-
forgalmi  hivatal megbízottja atb. A türdő lejlesztéséti.'k 
terveit részletekbemenőeii rki keli dolgoztatni és ."> éves 
progranimkitúzéssel lokozatoBan megvalósítani. Mindezeket 
máiis el kellene kezdeni I Auii szépet és életrevalót a kul 
turáltabb uyugali lüldőlielyekről át lehel buzni, azt ilteu 
erdélyi proliiból kell inegvalósitaui. l eire kell teuni mindeu 
öuiis és kicsinyes lokáÜB érdeket, érzékenységet és uem 
szabad a „babiuális beltenyésztéa" hibáiba sem beleesuil 

A lütdőtelep zavartalan, racionális, BŐt diétás élelme-
zéséről is goudoskodni kell. Ez is szervezés kérdése! A 
veudéglői és pensiós árakat élesebben keil rögzíteni, u*! le-
gyen összrgbeli különbség mire pl. Budapestről ideérkezik 
a veudég. t'sakis a végösszeg érdekli ugy a fővárosi,  miut 
a vidéki füidözöl!  A „kit hogyan lehel megvágni" ineiho-
dus csak egyszer sittelül, a következő nyári szezonban már 
aligha! A konszolidáción megbízhatóságot miuden vonalon 
(üzlet, veudéglö, cukrászda stb.J egyarául lejleBzteni és ál-
landóan ellenőrizni szükséges. Mindezek nagyban fogják 
emelni a fürdőhely  komolyságát és jó hírnevét I 

Ne legyenek lélt^kenyek a tusnádi villatulajdonoao, 
a ,Grand Hotelre". Az emberek igéuye, társadalmunk erős 
rétegezettsége folytán,  ma ia nagyon különböző. A nagy-
városi, gyeimektelen vendégek egy réaze a zajosabb ia ex-
kluBÍvabh életet kedveli, még a fürdőhelyen  ia. Miaok ép-
peu ellenkezőleg, a tenyveack között elrejtett, caendea vil-
lák után vágyódnak, be mit csináljon főleg  a városi fürdő-
vendég pl. —10 napoa eaözés esetén a hegyek között? 
Kgyrésze rövidesen elpárolog, ha nem gondoakodnnk egy 
„(irand Hotel' Kursaloujában, grilljében, társalgó, könyv-
tár- vagy zeuetermében szórakozási és önmuvelési lehető-
ségekről. A mai fiataléig  turdőzisi lehotőaiget, napaugirt, 
jó levegőt, apoi-tolást és estelelé táncot kivin. Allitom, hogy 
a fürdőhely  lüktetését csakis egy komfortos  nagy „ Hotel-
Ueataurauf-tal  lehet megoldani. (Ezzel kellene elkezdeni 
mindenütt a székelyföldi  gyógyhelyeknek fejlesztését  ia.) 
De akik pildiul caendben ia egyazerüaégben óhajtanának 
néhány hetet Tuanidon tölteni, azok ia niha elvigyódnak 
a tiny, a zene ia tino irányiba I 

Mag livin győződve a hiboru győzelmei betejeaéaé-
ről, mely ntán a jelenleg lesirt nyugati sorompó egy csa-
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pásra fel  fog  tárulni «a nem keleten, hanem a nagyobb pros-
peritást mutató nyugati országokb.n hihetetlen mértékben 
fog  megindulni az idegenforgalom.  Az automobilizmusnak 
eddig nem észlelt ugrásszerű fejlődése  páratlan lehetősége-
ket nyit meg ugyancsak nyngat f-lé,  .hol, valljuk meg 
őszintén, nagyobb a knltnra, több a komtort, jobb utakat, 
többet nynjtá íürdfl  éa nyaralási lehetőségeket talál ugyan-
az n pénzért a nyaraié, mint a keletre eső, szegényes és 
primitív fürdőhelyeken.  Gondolkodunk tehát reálisan I 

__ A szervezéshez tartozik az is, és est a háborús idSk-
ben is meg lehet oldani, hogy részletesebb fdrdAprospektus 
I eltüntet ve sz I., II., III. r c n d ü pensiikat is) álljon ai ér-

dekeltek rendelkezésére. Művészi plakátok hirdessék nrszíg-
szerte (várótermekben, utazási irodákban stb.) Tusnidtiiidő 
és környékének természeti szépségeit! Ilivel nemsokéra s 
Szeretfalva  sziszrégeni utazás nehézségei megszűnnek és 
fővonalon,  közvetlen kocsiban lehet majd Tusnádra utssni, 
a minden bizonnyal nagyobb forgalomra  való tekintettel, 
TiisnádlürdAnek a jövőben minden irányban jobban fel  kell 
készülni. Azonban míg moat a háború alatt tel kell ké-
n/ülni a békéi átállításra is. Átfogó  és nagyvonalú prog-
mmmnak kidolgozása szükséges az erdélyi fürdőhelyek  fej-
lesztésére. Készen kell szokat tartani, hogyha visszatér a 
béke, a kivitelezés azonnal megkezdhető legyen. 

Soraimat szándékosan nem akartam korábban megje-
lentetni, inert ártottam volna az annyira kívánatos tusnádi 
uirdA- éa turistaforgalomnak,  nem akartam hűtlen lenni szű-
kebben vett pátriámhoz, Csi .országhoz aem. Távol állott 
tAI-m, hogy bárkit érzékenységében megbántsak, soraimmal 
kii-lrólsg közérdeket, Tusnidfürdőnek  fejlesztését  kívántam 
liaiignilynziii. Jól tudom, hogy a világháború elStt is l'oly-
ub ezirányu tervezgetések, sajnos, a bekövetkező esemé-
II ek IH  vele járó pénztelenség a jószindékot elsodorták. 
A i'l éves idegen uralom alatt pedig csakis egyéni érde-
.-••k szerint lejlAdött Tusnádtnnlő ÍH, smibAI a köznek vajmi 
ke. és jiilnlt. Igy történt ez Erdélyben 'II éven it minden 
vonulón! 

.Nagy a kontraszt a fürdőtelep  jelenlegi állapota és s 
nii..leiii Tusnád között! l.-nn a keleti Kárpátok tövében, 
•-/.-•nt Annának smaragdzöld tengerszeme alatt, s csodálato-
-HII t/. |\ fenyvesek,  magas hegygerincek koszorúzta völgy-
'i rti l.inlihi). HZ tlltnak zngó vize mellett, montani szegéuy-
x'-K-'l1 ii in megláttam a jövönek „felkapott  Tusnádlurdöjét*! 

Dr vite? l'ail  Gábor 
orvosprolessor 

a kolozsvári egyetemi nüi klinika 
igazgatója. 

Ac iparreviziihoz  szükséges űrlapok 
axabilyizerű  kitőltiae. 

A Székely Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara az 
iparjognsitványok felülvizsgálását  kérő beadványokból meg-
állapított*, hogy a kárelmezök az L számú (zöld azintt) 
nyomtatvány 3-ik oldalinak utolsó bekezdését a kizirólsg 
a kereskedelmi és iparkamarák részére fenntartott  kamarai 
igazolást ia kitöltik, illetóleg cégszerű aláírással látják el. 
Minthogy ilyen esetekben a Kamara a beadványoknak a 
Kamarához való megérkezését igazolni nem tudja, felhívja 
a kérelmezik figyelmét  arra, hogy a nyomtatványok említett 
részének kitöltésétől a jövőben tartózkodjanak, mivel az 
ilyen kérelmek nem vehetők figyelembe  és azok s kérelme-
zőknek viaszaküldetnek, amely ügyüknek a késedelmes el-
intézését eredményeiheti. 

*y 

Székely Kerúleti Kereskedelmi 
es Iparkamara közleményei: 

.4 tihlnOvee forgalminak  sztbálvoziíi. 
A Székely Kerületi Kereskedelmi éa Iparkamara közli, 
a m. kii. Anyaöl.ivatsltél nyert értesüléHe Hzerint a 

itliiituveg tuigalmának szabályozása tárgyiban kiadott 
.7 '«iu l .i l^. |P. M. HZ. rendelet batál)a H gyárakra, nagy-
,.-i-sli..<l'ikie és azokra s kiskereskedőkre terjed ki. akik 
-K)iittel uagyheresliedői iparigttzolvány birtokában vannak. 

i ej^l.-ntési kötelezettség én a záralávétel tehát nem vo-
atki.y.ik általánosságban véve a kiskereskedőkre, továbbá 

.i-i|iaroHiikia. tiiküi-készitő éH üvegesiszoló üzemekre stb. 
r.ejelentés és zár alá esik a rendelet hatálya alá tar-
kereskedőknél és g\áraknál mindenfajta  táblauveg 

Mkim-g ilrótüveg, tükölüveg Hth., tehát az ornament, ka-
iliál. /.siiiurüveg, Hzinesüveg, kertészüveg, biztnnsági üveg 

is. A bejelentést a bruttómennyiség ligyeleinbevételével 
nég\zetméterekben kell teljesíteni. 
Anyagigénylést a lerszabaditáshoz henyujtani nem kell. 

V kihkereskedA vagy az iparos megrendelését továbbra ÍB 
ahuiielyik nagykereskedő vsgy gyár ulján eszközli, ugy, 
i.int ez eddig szokásban volt. Tartozik a kiskereskedő vagy 

i|ihiDs a rendelés feladásinál  a rendelés Bzövegében azt 
inegH.lni, bogy a megrendelni szándékolt üvegfajtából 

i'i.'iinyi rektári készlete van. A rendelet hatálya sli eső 
ihk és nagykereskedők kötelesek 15 nsponként előre 

. Ik.'szittetni szállítási tervezetüket és azt jóváhagyás végett 
.M. Kir. IpHri Anysghivatal építészeti osztilyihoz két pél-

i.wiybhll benyújtani. 

Azok a nagykereskedők, akiknek saját detsil üzletük 
van. kieHÍnybeni elsdés céljaira egy tételben bizonyos 

'Ii.-Iinyieégü üveg eladisát igényelhetik, legfeljebb  az elmúlt 
ui.gfeleWí  havi forgalminak  arányában. Kiaforgalom  alatt 

xy vevitnél naponta t> négyzetméternél kisebb és főképpen 
;in'-ietre vágott üveg forgalma  értendő. 

Az Anyaghivatsl nem emel észrevételt az ellen, hogy 
a kereskedőnél raktáron lévő kertészüveg 7u cm. összeadott 
lu.'ietig, valsmint az illetékes hatósági igazoláasal ellátott 
i...iiibakir helyreillitásáboz szükséges üvegrendeléB külön 
. iőzetes engedélykérés nélkül kiszolgáltstisra kerüljön. A 
kiil.iu elAzstes engedélyezés nélkül kiadott üvegmennyisé 
féket  a legközelebb benyújtandó jegyzékben kell utólago 
•.au igénylésre beillitsni. Ugyancsak jelsnteni kell s mir 
engedélyezett, de leszillitisrs nem került tételeket is. 

Az elsdó köteles kereskedAi gondossággal ügyelni 
•irra, hogy sz egyea rendelAk tényleges szükségleteik sri-
nyában jusssnak inthoz. 

A gyiri szállításokhoz sz Anyaghivatal elAzetes hozzá-
láruláss szükséges. 

Azokst a kereskedőket és iparosokat, akik a rendelet 
előírásait nem tartjik be, illetve az Anyaghivatsl vonatkozó 
utasitisait figyelmen  kivül hagyják, a rendeletben elAirt 
büntető rendelkezések alkalmazásán felill  az Anysghivatal 
az üvegellátásból is kizárja. 

A készletbejelentés teljssitésérs szolgáló, valamint az 
igénylések benyújtására vonatkozó mintatlrlapok az ipar-
testületeknél és kereskedőtáranlatoknál és Baroaa Fiókoknál 
tekinthető meg. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
LogoMflgyl  értekezlet volt • felotlkl  föazolgablrézágoo. 

Bzeplember hó 22 -én 2 C'Üaieredal járáahoa tar-
tozó kSab r'.okoiangt elnökök éa köablrtokozaágl erdő-
gnariák bevonásé-.»! legelőfgyl  ertekezlet volt nbból s 
cilból, hogv • legeióit feljavításával  kapcsolatosan ki-
adott rendeleteket közönén megtárgyalják ea a végre-
hajtásukat célsaerüleg ée haaznozan eezközölhesaék, 

Koaán Imre m. kir. gazdasági felügyelő  felhívta 
aa értekealet fl<y«lmét  a lege.ók nagy közgazdasági 
leilentŐKéĝ ra éa foiiosfágára  a megemlítette, hogy a 
inge.'ók gyora éa jó f.ljtvt'.ása  neikttl az állatttnyssa 
t«.g alapjait hia-osltinl nem lehet. M nden köz IrtokoB 
sági vesfiónek  kctp|epRf  ge a törvény, rendeletek éa aa 
u'a»iiá"ok aaerlnt, bogy min -1 nagyobb t?rüiel',xet meg 
iatítannak még most rz óta folyamán  z a márrégeb 
b n megjavítottakat ntant .karl.sâk, mTt ha c tak  egy 
évben marad tl a munka, az la már nagyon érezteti 
hatéaát z utánpótolni ailg vagy egyáltalában nem Itbet, 

lltgemlltette azt la, hogy aa elmu't 22 év alatt 
la több t-ciblrtokoatégnál f>zpp  munkát végeztek, de 
ezt moat nrg ko1! kéü-arrf-zni,  bogy a munka után 
minden tap^lattnyl lige'ó hasanáíható legyen. 

Hi'ló G ibor Cilksiercdal köabirlo'.ofságl  elnök 
botiz saa Njiegotte, hogy ók aa utóbbi 14 ev alatt 
mi yen módon javl otlák meg elhanyagolt, borókával 
egeszén berótt nagyobb legelőterületeiket Hingsu-
lyoat», hogy kemény munkéval .Bdeavla tele' nevü 
legelőjüket mlntel 'gelővé aibkhot.ak ál, amiért Illeté-
kes helyekről megfele'ő  Ml-imertRt la kaplak B jelen-
leg a koloaavári gazdasági akadémia olt trágyáaáel 
kísérleteket fo'ylat. 

Kiibirlokosaágl elnntlérnnlnak f  ilhlvta a figyel-
mét arra, hogy közmunkával leg'ilől takarítani cjjk 
.rM'ye1, .erős kézae." lehet. , 

Továbbiakban Kozán Imre m. kir. gazdasági fel-
ügyelő ulasltávokat adott a munkák mikénti végrehbj 
t̂ aár.i, mit p'dig a boialkabokrok kivágására, g>omok 
Irtására, vakood uránoi és hangya'o'yok elteregeté-
s»rB éi arok begyepealtésére nésve, vUmoaások meg-
'.ötéaérn, kövek öa"zugvl'.jtéRt.ro i'tb. H'.b. a végül sz 
Tényben levő rendé le'ok a!»pján hitározott rendel-

[VezéH. knt sdott a f-iktetéBrR  trégyátax. kosftrforgntái, 
irácv't f̂ lbasanálásáv l̂  kapc 'oluio-tsn. Felem ítélte 10-
v%bná, hogy sa Itatóvályukra nagy gondot forditsunak, 
mert az á'íat a legelót c-inV ugy ludjn jól tibasanilnl, 
ha mngfcMŐ,  egaaBBégei*, tlBata vitet kap. 

HOT panasa bsngzoU el — mondotta a gezd-tságl 
f'lügyt'lő  — az eszlenntáiBsaégok ellen, meijtk mű-
ködést re néave aemm'fele  törvényes Intéakedóa nln-
M'D, de a mostani időkben létjogoeultségnk Blncsen b 

t̂?iéfük  sím ratdiFágl. sem stociá'ls saeicpontbói 
oem kívánalom. Ral a megálUpltést több köabiriokos 
sági elnök elismert", min.ik nlepján klnlaku I BZ a vé-
lemény, bogy aiokat meg ke'l saüntbini éa munkakö-
rüket vegye át a kflibirlokoBBág  veaelŐBÓgn. Ezt ia nlá-
támasatotta Holló Qá'ior celkazercdal kösbirtokoHaágl 
»lnök azzal, bogy ők már rág»n megszüntették B azóta 
m nden téren javulás tapaf>ztalhntó. 

A köablrlokoBságl veaetők eaen alkalommal rész 
letes utsslláaokat kaptak a lege.'őláraulatok megalakí-
tására vooatkoaólag ia. 

A továbbiakban Kováts J-'nő aaolgablró hoseza 
ss.n lamertette aiokat ti büntető rendelkeaésekt", me 
lyaket a törvény előir saokkal saemben, akik fent  vá 
aoltak ellen vétenek, i"»tve nem tesalk meg a aaük 
séges Intézkedéseket. Felhívta a jelenlevőket, bogy 
hatáskörükben mindent tegyenek meg a legelők felja-
vítására vonatkozólag, mert nnm az a cél, bog,1 bün 
tFBSenek, hanem bogy vállvetett munkával mindenki 
ngye meg kötelességét és a legelők állapom juvuljon. 

Az értekezlet aaaal zárult, hogy október éa no-
vember hónap folyamán  minden közbirtokosság lege 
lőjén nagyobb legelőtakarltásl munkákat fognak  vé-
geateinl 

KÜLÖNFÉLÉK. 
E za. 1 é IE • z z-CL m. l e . 

1848. október 8. 
A magyar ssabadságharc gyásaoe végét jeleaţi en 

<t dátum minden magyar lelkében. Az osztrák elnyomás 
elleni dicsőséges magyar küsdelem letörésének évfor-
dulója. Az osztrák önkény bossznsaomja eaen a napon 
kivégeztette Aradon a ssabadságharc tlaenhárom tábor-
nokát Olyan kegyetlen «elekedet, amelyet a köael 100 
esstendős távlat sem tud a magyar néppel elfelejtetni. 
Ka a nemzotück lBtnét kemény megpróbáltatásokat él. 
Emlékessünk hálás tlsstelettel azokra a hőseinkre, akik 
életüket áldozták a nemzet lövendő létéért Ne felejt-
sük egy pllianatlg sem ast, hogy egy nemzet lövőjét 
»z életet áldozni tudó nemzedék hősiessége biztosítja. 
Ht ennek a nemzetnek nem lettek volna a történelmi 
«ors minden fordulójában  hasonló áldoaatal éa nagyjai, 
ükkor eddig leiörültettUnk volna a térképtől. Legyünk 
büszkék B'ra, hogy a magyar ntfmaet  történelme a hőal 
áldoaatnak legragyogóbb példáival van tele. Egy Ilyen 
nemzet élő hittel bízhat abban, hogy örökéletű. 

— A FII o ozalad alapítványa. A csíkszere-
dai Filé család gyermekei elhunyt ssűlelknek: néhai 
Filó Károly CjUsaeredal aaalalosmester éa felesége 
Nagy Vilma emlékének megörökítésére alapítványt lé-
tesítettek. Az alapítványt a calkBseredal Segítő Mária 
főglmnáaíumnak  ajánlják fel  azzal a céllal, bogy aa 
fgy  szegénysorán és tehetséges Iparos gyermek tanlt-
tatásának költségeihez járuljon hozzá. Az alapítvány 
mindenesetre méltó Flló Károly becaüietes munkás éle-
t. hez, amelyben, olyan nagy Bzerepet játszott a közöz-
ség szolgálata. Évek bossau során von a csíki Iparos-
ságnak vesetője es minden lépésevei példát mutatott 
arra, hogy miképpen kell egy embernek Időt éB áldo-
aatot hoanl a kba javára. A Filé gyermekek ezzel aa 
alapítvánnyal legméltóbb módon Örökítik meg maga-
aabbrendti megépltéBü édesapjuknak éB édesanyjuknak 
emiékét. Ertukes a Fuo csaiad elbatárosása azért la, 
m-rt irányt mutat azok felé  a kötelességek felé,  ame-
lyek nélkül nem fejlődbe!  komoly éa minden vihart 
elbíró köaélet. 

— Eaküvő. Sieptember 23-án Baegeden tartotta 
esküvőjét Hatolykal Papp Qiaella, Piroska Elemér m. 
kir. utáazBzázadoBBal. 

Vé&yazat  f 
A üarmol natha|lót utánozzák. 
Üoyelj'.n. meri minden tdblettln 
s „DARMOL" szönsk *> T alsku 
beiágásnak kell lenni. Kimondot-
tan «redetl csoauoollsbsn kérj*. 

Méhészeti tanfolyam. 
A csikvármegyei Méhésa Egyesület folyó 

évi október havában, 6 napoa méhészeti tan-
folyamot  rendez. — A tanfolyamot  Dr. Zoltánfl 
Kornél ker. méhéssfelOgyelö  fogja  leveaetni, 
ba arra kelló számú hallgató jelentkeaik. 

A tananyag: 1. Méhészet. 2. Konyhakor 
téaaet. 3. Baromfi  tenyéaatéa. 

Jelentkezni lehet október 10-ig bezárólag, 
Biró Q á b o r Ca. V. M. M. B. gondnokánál, 
Koaanth Lajos utoa 68. aaám. 

— Országos toriatakongreaaaue Calkazere-
dan. Az E d«lyl Kárpát Egyesület kolozsvári központja 
netrr<g»n nzznl a javaslattal fordult  a Magyar Turla-
ták O-siégcs Baövelaégéhea, hogy BZ ez évi orsiáioa 
kongrefiBauBt  Cslksaeredán rendezze meg. Az EKE 
CsikHzPkl Osztályához fiszont  azt a kérdést Intésték, 
hogy haj ;-ndó-e válla'nl a kongressana megrendeaéaél, 
továbbá B vendegek elsaáliásoláBát és eilátáaát A 
C.'iksaékl O'Z.á y tisztikara a kérdést tárgyalva ngy 
hatéroaott, bogy a legnagyobb örömmel vállalja ast a 
magthite ő feladatot,  bogy orsságos kongresBznst ren-
d»aaen, A rnsgysrornaágl termeeaetjárás vezető fér-
fllalnak  czlkaaeredsl ösBzejövetele decemberben lenne 
BB vBló'sInfl,  hogy egybe fog  esni a vároal aaállé meg-
nyitási Ünnepségével, valamint a hargltafürdől  altábor 
finnt  p ilyes fo'avatáaával.  Az oraaágoa turlstakoagresa-
seui olyr-n nagyjelentőségű eaemenye leaa Cslkaaere-
dának, ami ezvBẑ rre rátereli aa orzzág figyelmét  erre 
a városra. Egyben nagy megtÍBatelteléa la, hogy a 
visszatérés utanl első kongresszust Cslksaeredán ren-
d'aik meg, ami egyben Csik megye terméasetl aaép-
s-gein'k, fejlett  turislaku túrájának, da legelaőaorban 
aa EKE Cdkaaékl Oiatálya eddigi hatBlmas teljesít-
ményének kösaönhatö. 

— Valtoaáaok aa ordélyl rém. kat. ogyháa-
megyeben. Az erdslyi egyházmegye kolozavárl hely-
tnrlóBágaiufc  legutóbbi körlevele a kővetkeaő személyi 
változásokat közli: A helytartósági Irodán Ferenc Béni 
h IrodalgaagBtó, Jakab Antal dr. jegyző éa titkár, Hű-
bér Jóaaef  aljegyaő és levéltáros lett. Gajdácsy Bíla dr. 
» szemináriumban az egyházjog rendez tanára. Kröbl 
M Árpád dr. .iz eddigi jegyző éa levéltároz beszterczel 
bltoktntó lett. P,«bánosok lettek: Saabé Dénez Paraj-
dón, Ondór Jiinő Oyergyótölgyesen, Rtduly István 
Biaödujfa'nbiin,  Pál Árpád Saépvizen, Farkas Ernő 
Oyergyóbékáson, Bajkó László Tnznádfűrdőn  kihelyezett 
lelkész, Búzás Oerő Caikssentléleken klsegilő plebánoa 
lett. — Hitoktatók lettek: Kőpeczy János dr. Kolosa-
várt, Ssékely Ferenc Sepsiszentgyörgyön. Káplánok let-
tek : Vérbéll litván Kolozsvár-Belvárosban, Juhász 
Antal Torján, Kéllay LIJOB Cilkaaentalmon-Csatőaaegen, 
Biláaa Gsrő Kéadlaaentléleken, Szabó Bila Koloaavár-
Bdvároaban, Zilgmond Andráa Saáaarégenben, Fábián 
M hály B?sstercsén, Bartha Domokos Nyárádmentén, 
Birtalan Btláas BepBlszeatgyörgyön, Báady Balása 
CslkFaentmártonon, László Dénea Saékelyndvarbelyen, 
Csllllk János Z ttelatán, Péter László Kézdlsaentkereaa-
<eu. Az ujmlBéaek kösűl Cslby Károly Gelencsén, Csuka 
Dasső L?mhényen, Bomlyal litván Dltrőa és Zték Fe-
renc N agykásaonban lett káplán. Mihály Domokos farkaa-
laki plebáaoa aaját kérelmére nyugalomba voanlt. 

— Találtatott 1 darab gyűrű. Igaaolt tulajdo-
nosa a hivatalos érák alatt átveheti a nalkaanradal 
rendőrkapitányságon. 
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— Monlhlrek. Baston la felhívjuk  a kBaBnség 
figyelmét  aa előadások poataa keadéeére I A következő 
mflaoraaáaokkal:  „Algír* e. fllm  7-én,  zzerdáa 7.16, 
caBtSrtSkBa 446 éa 7.16 «ral kaadattel. .Dankó Plata' 
e. film  10-éa, aaombaloa 446 éa 7.16, vasárnap d. n. 
2.80, 446 éa aate 7.16, hétfóa  d. n. 4.46 ia eate 7.16 
órai keadettel. Következő műsorszámok: .Zanilbár', 
.öl óra negyven", „Végtelen ut", .Bgy ijssaka Er-
délyben". 

— Évnyltáa a oalki középiskolákban A 
cslksaeredal kösépiakolák a legteljesebb érd'kifidés 
mellett nyitották meg kapuikat. Baeptember 27-én Ün-
nepélyes Veni Banc te voll Iskoláinkban és 28 án meg 
kezdődött aa 1942—43 Iskolai év. A Sígltő Mária fő 
glmaáilnmba belratkoaott 600 tanuló. Régen volt a 
gimnázium Ilyen népes. A lanltáa aa alaó négy osa-
tályban párbuaamoa osalályokban történik. Aa lakolni 
év megnyitása alkalmával Pataky Jóasef  Igaagató be-
aaélt aa lf|uságboa.  Flgyelmeatette a magyar tfjufágot 
a nagy Időknek mindenkire kStelessigeket parsncso;ó 
aaavára. Bs a fegyelem,  a katonáé szellem mrgórsése, 
a bajtáralaaság, aa ösaaetartáa. A magyar Ifjúságnak 
ebben a levegőben kell nevelődjön, hogy m«gfelel|en 
aaoknak a ráháruló feladatoknak,  amelyeket ea a vi-
lágégés tartogat aaámára. A „Majláth* tanltóképaó őai 
helyén, Cslksomlyón nyitotta meg as nj iskolai évet. 
Igaagató: Dr. Rajka Gáae. A belratkoaott növendékek 
saáma: 70. As utóbbi két esstendó alatt 60 ssásalék-
kal emelkedett a tanítójelöltek saáma. Lassan visssa-
tór aa élet ebbe a legfontosabb  Iskolánkba, abol a 
cslkl népnevelés apostolait késaltlV. Bikroaodnl keid 
ismét as a fa,  amelyet a kénysserhelysnt kilépett a 
cslkl talajból. Cslksomlyó köaBég most kalákával köl-
tőitette vlsasa helyére a laaltóképaőt, amely a Ka'ot, 
a Kaláka népfőiskolákkal  együtt a calkl magyar Jövő 
alapja. A m. klr. Polgári leányiskolánk salntén Baep-
tember 28-án keadte meg as Iskolaévet. Igszaató: 
Bakó Kálmán. A beiratkozott tanulók szárra: 332. A 
négy osztályos iskolának minden osztálya párhuzamoa. 
Bz a szám ls aat mutatja, hogy szokatlanul nagy vár-
megyeaaerle a lann'ásl kedv. Ebben az lBkolábar már 
160 magántanuló jelentkezett a december havi magán-
vlazgákra. Az Iskola meg ebben az évben sem tndta 
megsaervesnl a bentlakást, miután katonaiig foglalta 
le az lBkoIa egyik felét.  Nagy bej ez. Valahogy ok-
vetlen meg keli oldani ezt a kérdést. Az lakola uiant 
nagy érdeklődet ceik alátámasztja azt a köaóhajt, 
bogy ezt az Iskolánkat leánygimnáziumi rangra kell 
emelni és savarlalaa munkáját minden erővel blatoBl-
tánl kell. 

— Helyrelgaaitaa. Mait aaámnnkhan mngem-
lékealünk arról, hogy Cdszer Károly ny. pü. B«á:nta-
nác%oa és nejei György Karolina egy ériékes Koaanth-
képet alándakozolt Csíkszereda megyei varodnak Eb-
ben a hírközlésben elírás folytán  CdsiT Károly Ke-
Bégét Gondos Karolinának irhT.Títedézünket moBl a 
fentlek  aaerlnl helyreigazítjuk. 

— Halalosázok. özv. Fi'ó Károlyné arűl. Nagy 
Vilma rövid Baenvedéa uláo, 1942 Baeptember 28 án 
70 éves korában meghalt. Férjet 23 évi ösv.-gyBüg után 
követte a sírban vároaunk IparoB társadalmának nagy-
nevű egyéniségét. A regi jó Cslkzzeredának izmét el-
tűnt egy tekintélyes Iparos családja, akik beciblftes 
munkával tekintélyt, vagyont ÓB áltülánoa m ĝbeĉ Uléat 
szereztek a társadalom mltden rétegében. Filó Károly 
neve fogalom  volt ebben a városban. Gerinces, mun-
kás ogyénlaége minden Idők Iparosának példát mntató. 
Felezég* mlodenben méltó élettárán volt ennek a dsr.':k 
iparos embernek. Megértő életüknek eredménye Baép 
nagy csalid, akikben tovább élnek aaok az értékek, 
amelyek olyan sok épllő erőt jelentettek a magyar 
társadalom saámára. uiv. Filó Károlynál október hó 
30 án temettük el városunk egésa közönségének Impo-
záns részvételével. 

— Lakatoz Pálné szül. Geréd FrancUka 74 évea 
korában aaeplember hó 28 án oihunyt, Cslkborzsovaban. 

— Vliéz Bzakálll Gábor n»u*. caerdór-őrmFSter 
62 éves korában Baeptember hó 30 án elhunyt, Csik-
saentmlhályon. 

— Csibi BállolDÓ aaü'. Ptree Anna 54 éves 
korában október bó 2 ái etauayi Cílk'z -ntlélokMn 

— Snent Mihály napi oraiagoa vaaár Caik-
zaaredán. Állatvásár:  F jtb i|tás 300 drb. lí-. 60 drb 
ciiló és 2400 drb. szarvasmarha. I o-aiályu ló nem 
volt febajtv».  II. ositályu ló 100 dr>\ voll f-lhajtv» 
éa 2600-3000 pengő vo>< p.ri->. 111 o<i»ályu ló 100 
drb. volt felhajtva  t-s ÍOOO-'ÓI 2400 p«nző voH párj< 
II oaatályn bika uősu yhi.n 1 peneő 45 fl'lér,  III. 
oaatályn bika éiő-rnyban 1 pengő 25 fi  i jr árh«n volt 
eladva. II. oaztályo ökör élőau'yban 1 p -ífő  50 fl  lér, 
III. oaztáljn ökör élőm'jban 1 pengő 30 fl  l >r, I osz-
tálya tebón élősúlyban 1 p-ngő 40 flier,  II oaatályu 
tehén élősu'yban 1 pengő 20 fl  lér érb^n vo t eladva 
I osztálya fejŐB  ch'n dtrabonkrnl 1600—1800 pengő, 
II. oaatályu fejőstehén  darabonként 800—1400 pingő 
III. oaztálvu fejőstehén  darabonként 600—700 pengő. 
Borjuk tartáBra 1—2 éves 200 pengőtó 250 p nnő d«-
rabonként, borjúi tartásra 1 év B 300 p "íróról 600 
pengő darabonként, borjuk tsrtáflra  2 ovaa 700 pengő-
től 1000 pengő darabonkent Mi'ac 6 b«tea 25 pengő 
tői 30 pengő darabonként. ÖiszeBen 6b d rab ló éB 
800 darab szarvasmarha csereit gazdát. 1942 -zeptem-
ber hó 29-án, Bzent M hály napján verőfenyes  napsü-
tésben aajlott le a kirakó vásár a köcetkeaó ered-
ménnyel: a háború okoata rendkívüli viasonyokra te-
kintettel caak 8 divatáru, 6 késaruba és 2 kalapos 
árusátor voll épilve. Kolossvár, Marosvásárhely, Bié-
kelyudvarhely óa gyergyószeotmlklósl kereskedők áru-
sátorai voltak Jelea. Aa árkormányblstos által megha-
tároaott árak voltak as Irányadók. A forgalom  az em-
lített aálorekbaa elég élénknek blaoayult. Lábbeli sá-
torok hláayoatak. 

— A m. klr. KAnellátáeügrl Minlaater ur 
a kivetkező cikkek árait aaabályoata: Közhasználatú 
•IHnmoamBvek á'lal felszámítható  legmagasabb érik, 
1942 évi term^Bl burgonya legmagasabb ára, csöves 
éB aâ mes tengeri, fflaaerpaprika,  tej és tejtermékek, 
vlaeazsemlyn, caásiárasemiye és vlaasklfll,  termelő bir-
tokában levő bab, borsó, lencse, keaerü cslilagfÚrimig, 
lóbab, hajdina, mák is cirokmag késaletek bejelentése 
is zár alá vitele. 

Bnrgonya fogyasztói  i n Calkaaereiiban: 

Burgonya 
fajta 

i| Termeltll árá ?á-
•alkon, pláooa. I 
vágy bt.bu. I 

••állllfá,  egytMo 
fogyanftfl  ára C I 
q-aát aágyobb 

meanyln. eladása1 

e«»«t a. 

Kogyuntbl ára 

l-t p kom 
elidái e»»tén 
ayltl piacon, 
vag7 háihoi 

•MLLLLTL , I 

Fosfuatól  ára 
I q-áo italt r[-
k4lu etflldn 
nyílt pláeon, 
•ágy háihoi 

••állítva: 

Vékánkén! 
•yltt pláeon 

[vágy háiboB 
•lálltUá : 

Nyirl rózaa 
Ofllbaba 
Ötzlrózsa | 
Elláig sá-Káíl 
Wolthmaon' 
Krflgar  1 

1882 
1832 
17.32 
14.82 
1332 
12 32 

Pangfl  q 
1972 
1932 
1832 
1582 
14 32 
1332 

PttHrkj. r. .ui 
21 
20 
19 
17 
15 
14 

2.70 
260 
250 
220 
2.-
190 

— Erdelyi párti beaaamolo gyüléa Nagy 
tuanadon. Aa E'delyl Párt 1942 okióber 4 án dél-
előtt 11 órAkor bppzátno'A gyQt'wi >8 pin'aznapot tf.rt 
N^gytnanádon, Uj'.nanád, Tuanádfilrdő  ea Ver-b?a köz-
ségek l:«Votsága számára. A KY'ö'ós cálja az, hogv meg-
fele  6 módon tájikoztatást adjon a bel- én külpolitikai 
helyzetről. A tsjékoztató besaámoló* Dr. Cslpak L'ioa 
országgyüléal kr-pviaeló tart|a, m^ejelnolk aaon Dr. Ki-
lambán József,  a pírt elnöke, D-. Kováci Károly, a 
párt főtitkára  és Btőke Mihály, a párt titkára. 

— Mélyítik n városon atíoiyó patakot. A 
C.ilkRZor-d* vároa köz-itt átfo'vó  pitako* a varoson 
klvnl 6BŐ rÓBaében mélyítik éa tiBztltják. Ugy érteBÜ-
ittnk, bogy es » manka csupán a városon kívül eeő 
réusken lörtAnlir. Kzírt felhívjak  H  vároa íiíyelmAt, 
hogy az alkalmat fwhanználvs  mloden eorlllmény.-k 
köziitt tlazllttasBa kl a patakot a várói között la. 

— Nagy kavarodáa a tej kórül. A mu t bé-
len a tej-fronton  általánon nyugtalnnaAg kerekt d"U. A 
közúti falvakat  végig látogatta valaki én a gszdtkat 
olyan Irányban itypfeeeelt  befolyásolni,  bogy f  i jet 
tÖDbe ne szállítsák be a váróiba, mert ezt -gy felállí-
tandó tejnaövelkez ;t mind?nkilől a ĥ  yBiloro fogja 
öaszeazedol. A trijaaövnkrz 't ligye régi terv Azoob«n 
aemmlesetre sem engedik azt enyénl spekulációkra be-
állítani. Eaért engedélyt a bitóség nem Is ad senkinek. 
A közöntéget megnyugtatjuk, bogy n tej-szöv»t'icz>-t 
csak álkor va'óru' m'g, amikor a t"j"IKt-ist hiió^ísl 
beavatkoinssal raied r l'ftnyliío  köim«g':l^(I 'Br» 
blztosltBDl li h t. F'' bivjoi t"bt n gatdaköenost i (i;vel 
mét arra, ho{V " tejazövott-z I ct>-.k egy későbbi 1J6-
pontban akkor ÍĤC mr-gvalMihi'.I'i, amikor előr̂  elk -
jfltett  tervbe igirlnt if  bizioaitazl lehet a v-ros tej 
ellátását. Addig a;<m kell f  -lülnl B' tDtnlföle  elindn'áa-
nak, mert aa ciak fdlclőtlenUl  zavarja n kedály-ket. 

— MObetetó oukor aa ehtnaégben saenvedö 
mehosaladok rosaere. A neg^ hónapos 
ban a virágoknak nini roit kel ó nektértnrts m , eeért 
számos helyen tn̂ g a t̂  l p'.osírUknt n.itn tudttk a 
méhek begybjienl. A Kóldmlve és'i'gyl MicNilt-rlam ton 
dosiodésa folytán  a mibi' K -k m^hcinlftdookrnt  2 kg. 
cakrot ig^nyr-hetnet. Ai lá nyié méhészek Bzllks<igle-
tllkot annál a községi elő járóaágnál tartoznak bej- lvn-
tenl, ahol a méhcsaládok fl  vannak helyezv». A kőr-
ségi olőljaróság sg IgHtiylók réaaére egy cekkKpsi 
állit kl, amellyel kg.-klat 1 pengő enkoradó postára 
adandó. A megmaradó r«elv<-ny egyúttal cukorvésárláara 
|ogoaitó Igaiolvánv, amelly-tl a rendes rögaltet'. cn^or 
árakon a méhéaz bt'Rzeri'Ehfil  bárból a cukrot. B6vet>b 
felvllágOBitáat  minden mtrbé'Z annal a krzsegl ol6i|iró 
«ágnál knp, abol a mébctalártĵ it larii». FdlvjláKO Îtsii-
aal dlj:»;anu pzol*al az Erd l̂yrészl Méhész Egyenülei 
la. Koloz*'.ár, M ĵális-ucc< 122. saám. 

— Kóazönetnyllvanitaa. Eioir.n n oidonk Vő 
szünetet mindazoknak a jóbarátnlnktiak, lameróselnkot k. 
«Hí drági |ó édsHR-tvánk i>lhaiálczi>-a a kt'mával ért 
fájdalmunkét  egyBlt-rí°hükkel c-nyhlif-nl  Igyekezitk. 

Cjlkszereda, 1942 oktúher 1. 
A Filó  cualíd 

— Bajor Ólai raodtvuj i J^vorPillal a v?aető 
clkko a Hilaházl Magízb uj Hiimán.tk, amelyben Már 
tni Lá-z ó, HI Op raház iifuzíHtóla  pvadoyltó rrg 
Interjú' hd, Mur-.tt L'li elmondja, hogy mug vin e ,-
g- dv'i b.IRTISH.^I.HL, HZIIISHV L IPE Ó n<ffv>  k- p S clk> 
b?n aaámo b - a velencei B.eoaal"^1, M-k»y M rgit 
elmocdju, boiţy már evé^zoges, O 'y M<gda irodalmi 
miiköd-a-t ismertet', K l̂'-m o Err.ő p"dl< érdekes rl 
porlbin mulet|a a galopp nra I. Haentgyörgyl E 
vlrn ku'al tudóallérában ptámol b* a bácskai owâ g-
aász ö avatásáról, m ' l v n Antal István mlnlaat"r mon-
dott nagy bii-a'di t Biten Kaló nlszavt ja Nidssay 
Láaa'ó v. rsét Vnel, a n p a -rtt karrlfeatnr  sta rajéban 
éa krpben mosdja el erd»l\i élményéit. Ki'etic flatai 
xsintaznótó1 m«gtudjnV, hoţy klhes menD«n <k f-rjh;  «. 
A tínnh zl Magazin atlnea atáma mt-gkezdl a fl  mpá 
lyaaaloí kóaf*s*tt.  Nigy filmrovat,  njaz<*rü r>-|'V>-Dyuk, 
eredeti novella, vicclap, aok friss  ealnbáil hlr íB gaz-
dag dtvalroval leaalk le jeaaé a Sslaházl Migaala ui 
számát, amelynek sslndarabja: .Aranysárga falevél* 
Külön melléklet a közkedvelt Kla Magaaln. a gyerme-
kek heti lapja. 

örléS. Magkeidódótt a vámóriéa a Papp 
* Károly-féle  mümalomban. Qabonát 

atveBZÜnk Őrlésre, Apafi  M ut 69. éB Koaauth 
L. ut 3. saám alatt. — Bióaetea bejelentéare 
helyből el és v.BBsa aaállltjuk. 1-3 

— Bzövatkezatl .Vándor Baemlnórluin* I 
Az Brdélyrézal ,H%zgya" Tiaztvhelők Egyesülete 1942 
október 1 in tartotta Vándor Szemináriumát Cslkese-
rtd'ibao az Ipartestület kaailaéhnlyiségében. A szövet-
kez?tl gondolat terjesstéaónrk ériefeea  alkalma volt ea 
sz est. M'gciodálnl va'ó, hogy « klküldütl aok mig-
bivó nyonan alig akadt Aid-k ődó. Nagy baj ez. Az a 
kevéB saámn, aki kiváocii volt a acövolkezéare mint 
korunk legfontosabb  közgazdaiágl kérdéaére, na Iga-
zán érté»estn felkészült  előadást hallhatott. Dr. Ba-
ofh  LaíoJ ügy ved megnyitó előadása ntán Harvátb 

Déais H ngya fő  taatvlinió nagy köagaadiságl tudás-
sal éa aWpoi felkesaüitséggel  Ismertelte a asBvetke-
V-'tl élet nagyszerű óa eredményes lehetőségeit. Érde-
mes B Jövőben lobban elókéssltenl eaeket aa alkalma-
kat, amelyek a küsönség aaámára a tanulás értékét 
jelentik. A azövetkezetl aaakelóadást egy kla műsor 
egészítette kl, amelyen ssavalattal köaremüködBt Ta-
tai Liszló tanítójelölt éa hegedű szólóval DlmaJizzef 
gimnázlBta. 

— A Peati Tózade uj aaámában beszámol a 
ko'ozivárl Tjbe értekei leírói, »z Ipari életben történt 
tzetnélyl váitozágokró', a lőzBdérő1, a biztosítás, tex-
tl ipar köréből etb. 

— Aa apaaág kérdésé minden Időkben élénk 
érdeklőd**! ke.lett a tudományom világban. Errről Irt 
most r>Bilet(-a beszámolást Fehér Mtklóa dr. a Búvár 
szeptemberi aeátnábtin. Esenzivül cikket irtak még: 
L»hoczky Tibor dr. aa IdiggvógyáBtat néhány uiabb 
ert-du^nyfiről,  O tutay Gyn 1 Tê sedlk Simue'ről, Hor-
vát Z illan a Indl motorkerékpárról. Kalmár Ziltán a 
magyar füsaóroövéojtkról,  Bcbcdl T.más a tócskák 
világéról, Fayer M»rt« a rádióballgntáa lélektioáról é< 
Hadady Gá'or Hillandtáró1. A mdomány műhelye ro-
vat aőt erdeVeo Bpró cikke mellett a K's Bu-ár, a 
Bovár kérdns-f̂ lelet  rovaip, valaoiint aaámos fénykép 
éa rajz diazitl n Baépklállltásu népszerű tudományos 
folyóiratot  A Búvár Civ illhr J iesef  dr. aaerkeaatésé-
bcü ét. a Franklin-Tarsulat khdisaban havonta jele-
nik meg. 

Meoliivó. 
A J&nossy Testvérek Részvénytársaság 

Oózfúresz  Gyergyoujfala, 
1942. evi oktober ho 20 án. 

ItnUroratképteleDaét; esetén 
1042. évi október hó 28-án, 

délután 4 órakor, a társaság gyergyóujfulvi 
telepének irndxjâban 

rendkívüli közgyűlést tart. 
melyre a reazvenyi ne* 'laztclctt. 1 meghivalnak. 

Tárgysorozat: 
1. A7, h apszabályok 1., 5 , 8. éa 10. pont-

jainak n ódoBiiása a magyar jogszabályoknak 
megfelelő  értelemben. 

2. Ei'jtlegeB indítványok. 
A részvényesek, akik azf-VBza'i  jogu'-ial 

élni óhajtanak, kötelesek részvényeiket a le 
nem járt pzelvénykkei i'KyUtt, l»ga'ább 24 órá-
val u l<í>v;eyUléH határn»pjit megelőzőleg a Iftr-
saüág pénztáráná1, letéti eliamervnoy elleniben 
a kU'.gyüiés tartamára letétbe helyezni. 

Az igazgatóság. 
Qazdak figyelmébe!  Vevők vagyunk lóber*-, 

lucerna, B'/ar»askerep, bttl'ecim az .'ias'es 
más apró magvakra, ez A. K által megálittpi 
lőtt ároo. Kérünk eey átlagmintst, hogy tud-
juk li)<mag»cabb ajânlti un'-a* megtenni. -
Erdelyi Qazdák Magertekesitó Szó 
vetkezete, Ko o^-vár, Majálaulc* 10. sz. 
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Cdikszereda ni. vároa polgármestere. 
65—856 1942. ikí. BZ. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda vu. vároa polgármestere köz-

hírré teszi, hogy Ale!mi<>zer»ket utcán, vendég-
lök, korosmák udvarán árusítani tilos. 

A fen'i  intézkedés ellen vető vovó, vagy 
eladA (termelő) a vásár'artáai szabályrendelet 
4. § -ának utolsó bekeedáse értelmében kihá-
gást kiivet el és 100 pangóig terjedó pénzbír-
sággal büntethető. 

Csíkszereda, 1942. évi azrptember 29 én. 
Szász G. Geró, 

po'gárm-»ter. 
Alkalmazunk minden kflzpontban  lenoae, 

hüvelyes, feketeborsó,  lóheremag és más 
aprómagvak vásárlására, garanciaképes fóbi-
aományoBokat, akik ebben a szakmában már 
dolgoztak, Erdélyi Gazdák Magértéke 
sitö Szövetkezete, Kolozsvár, Majálie 
utoa 10. aa. a-a 

lyaaztett Vékát balenó khyvaysmdájákaa, OaUnazieda. 




