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Káilay Miklós miniszterelnök nagy 
beszéde a magyar ifjúsághoz. 
A főiskolai  ifjúság  október bó 6 a alkal-

mából ünnepséget rendezett, amolyan Kállny 
Miklós miniszterelnök is felszólal'. 

— Egy nemzet történetet — mondotta — 
fiatalságé'.ól  elválasztani nem leh.;i. Egy n Müiel 
eletében mindig ot; kell leoaie a fia  a'sitgnak, 
mert a nemseti örökkóvalósig alapját az rakja 
le, hagy mi yen a futalsága.  Nem«etet ujját * 
remteni csak a fiitalsagon  keresztül leli *-t. E 
tudok képzelni forradalmi  1'ilsületU fiatalság)', 
el tudom képzelni a fUta'ságot  a biriikédokon 
is, de pártpolitikában m-tgyar szivem, magyar 
hitem nem szeretn-i látni a tit a'ságui. Egy bizo 
nyos, hogy a forradalmi  le.ku et ma íh ft'  k >|i, 
hogy hassa az ifjúságot,  de ez nem ab akhi>t.<j 
rósdubó, nam kóhijig-tláiokbúl nll. Mi lorra 
dalmi lóiekkol a barrikádok lU'ateóginaW el 
szamságíval kall azombiazilino ok mindazzal, 
ami a tíi'.al lelkek s egysz-iranind a? 
nemzet lalkéne'i tisztaságival, becsületess'gé-
vei es idaálíznusival a<eaib'<n 411. Ujdob <i,t *k 
ebben a vtlágbiu. Pietyká*, á'kipik, destruk'iv 
hírek és sértó megjegyíónak t-rjadiuk szitna 
szét. Siö-nytli :g(Uo lesak oj'.obtsóguk ungyobb 
Nem tudum ui a szdrzójük, ha m^fogoin  ők')f, 
ellátoat a bíjukat. Di azokho; is vsn szavan, 
akik elhiszik (•a  továbbítják ezpkts: az ov.oba 
ságó'ra'. Undorítóak éa ostobák az ilyenek, m -rt 
jóllehet, mindig rájöhe te-í, lio^y valót<anoli ós 
hazugok a kolpjr ult rómliirek, m^gis -jlfolojtU, 
hogy e hirek öamigu^ ciloljik meg magukat 
éa ennek ei:on.'re is ujabb nyitoti füledre  talál 
nak nálunk az uj sülHilnnséguk. Kis't.1 ni&berek, 
ne tűrjétek ezt! H-tl'gass&'ok el ezeket, a tik 
cink mocskolni, leráutani, it Q'rnzeti hit.-t >"B 
erőt gyengíteni tudják. 

— Sok kötmessrg vár a fiatajjugra  Sok 
munka áll előttetek, amit tokként, mint fUíttl 
lélekkel elvégezni nem tudtok. Jövőt, családot, 
megélhetést, vagyonszerzés', lelki gyarapodást, 
mindazt csak akkor tudjátok elérni, h* a mai 
Magyarország lelkének megnem'isit^sében segít-
ségemre lesztek. Est a munkát sem én, sem 
más nem tudja elvégezni a fiatalság  nélkül. 

— Nézzetek körül! A hirtelen vagyonszer-
zésnek, gyarapodásnak láza veit erőt közönsé-
günk egy részen. Eszel én Dem antikapitalibta 
világfelfogást  hirdetek, n»m az ellen beszélek, 
hogy a jól Wgíett mun-a megérdemelt gyümöl 
caét ne hozza m?g. án az antiprotí'isia felfo-
gást hirdetem. Nem akarnk proleUrlelkü diák-
ságot, nem akarok proletár magyar jövót és a 
jómódot, a magyar ember törekvő munkájának 
teljes elismerését akarom és szeretném meg-
alapozni. Da ha az óraiig szegényedik és egye 
eek mégis gazdagodntk, ez nem aa ország érdeke, 
sót még azoké az egyeseké aem, mert ezeknek 
a vagyonoknak nem nagy jövőt jósolok. Mind 
eat tudatosan és szándékosan hirdetem, mirt 
őszinte szóval kell hoztátok fordulni  és meg 
kell határozni kötelességeiteket. A ti köteles 
ségtek nem az, hogy világnézeti harcok mes-
gyéjén filozofálva  állástfoglaljatok.  Nektek a 
lelket kell adnotok mindenhez, a lelket, a hitet, 
a bátorságot, nektek a magyar jövendő fe  esti 
logó ssinét éa fölcsendülő  hangjat kell meg-
adnotok. 

Örl68. Megkezdődött a vámörlés a Papp 
* Károly-féle  mamalomban. Qabonát 

átveszünk őrlésre, Apafi  M. ut 59. éa Kossuth 
L. nt 3. szám alatt. — Előzetes bejelentésre 
helyből el éa v.assa ssállitjuk. 2-3 

A csiki gyümölcstermelés. 
hitrevételek  Szőke  Mihály  cikkére. 

Budapest, október bó. 
Szőke  Mihály  egy munkás eletei töltött el a 

mező-, az erdő- ÓB a kertgazdaság müveléBeben. Kü-
lönös szerencse, hogy visszatért szülőföldjére  éB öreg 
napjaiban is fáradhatatlanul  dolgozik caiki fajt  «Bt ve-
mnek boldogulásán. Ivváló gazdasági szakképzettsége, 
széleskörű gyakoriul! tapasztalatai, fajszeretete,  » csíki 
fúld  tökéletes ismerete és llsztalálása nagy segítsé-
gére van a megye gazdaközöoBégéoek. 

A Cíiki  Lopok ll'J. szamában meggyőzően mu-
tatja ki, hogy miért kell 11 csiki gazdának minél több 
gyümölcsfái  ültetnie. Valósággal bfintó  és elszomorító, 
ba végig megyünk falvaikon,  látjuk a sok apró gyer-
meket, a jómodu gazdákat, de sehol gyümölcofiit  nem 
látunk, gyümölcsből sehol neu vehetünk es ilyent alig 
fogyasztanak.  Legfeljebb  itt-ott éretlen, vad- vagy korcs-
gyümölcsöt árulnak a cigányok vagy mas alkalmi árusok. 

A nyáron többször megfordultam  Nagytusnitlon 
és Tusnádfürdön.  Vagyonos birtokosok kellő számmal 
vannak. R indkivül bántott, mikor jómodu atyafi-"agom 
körében sem került uz egyébkent dúsan megrakott 
asztalra egy gyümölcsös tal, mert sem a szeles nagy 
udvaron, Hem a kerlbsn egyetlen gyümölcsfát  nem le-
hetett találni H h i néhol mégis láttam, az elhanyugolt, 
kitördelt, gondozatlan volt, j-déiil acnak a szégyenle-
tes nemtörődömségnek, melylyel kisgazdaink a gyü-
mölcstermeléssel szemben viseltetnek. 

Mig elszomorítóbb kepe volt a szekely gazdnk 
álhiitetlenségének TuiO îlfürc.ö,  ahol a Budapesttől es 
m:»s városokból érkező fürdővendégek  valósággal meg-
rolrinták az élelmiszcrüzl'.-likut, hogy beszerezhessek 
amc^^zokott mindennapi gyl1 /lölcaszüksegletüket. Gyü-
mölcs azonban nem volt s ba voit, eretlen es elietet-
len vadalmák voltak. A keretiedók egy párszor run-
de'tek Szegedről, K •cskemétról és Debrecnból ba-
rackot, dlnyét, cteresznyet, de ezek a gyümoiCr-ök a 
nzeretfalvi  és a Bzászregem atmkodáBokat és a több-
napos utat n<*m bírták, igy » kereskedők a romlott 
áru mi-ttt ratiiettek az üzletre és beszüntettek a to-
vábbi readeleseket, 

Kiatil eveimben többször gyönyörködtem Ctergö 
Vnnciel  gyergyöi'zentmiklór.i üi Marton Ferer.c  csik-
Hzentmártoni királyi jara^birak bireB gyümölcsoseioen. 
Ivizismertek voltak a ctik»zealdouiokosi es csikszent-
györgyi gyümölcsösök is, jeleni annak, hogy Csíkban 
is lehet első és jó másodrendű gyümölcsöt termelni. 
A cuki talajba azonban csak olyan gyümölcsfát  kell 
ültetni, amely Csíkból vagy bisonló égbajla u vidékről 
való, mert akik melegebb vidékről hozattak drága pén-
zén oltványokat es fákat,  azok kárt szenvedlek, mart 
eiek a fák  a csiki hidegben elpusztultak. 

A gyümölcs nemcsak pénzt boz, hanem elősegíti 
a jobb táplálkozást, a legegészségesebb eledel, emel-
lett jeleaţi K művelődést is. Aki járt Ausztriában, 
O aszurszágban, Németországban, Franciaországban 
vagy Augliában, szomorúan tapasztalja » .Székelyföld, 
d> különösen Csikmogye elmaradott és elhanyagolt 
allapotát a gyümölcstermelés és fogyasztaa  terén. 

Még az sem baj, ha a gyümölcs nem elsóiundü 
vagy nem érik be kellőleg. Ott van például a leg-
egéazságeiebb gyümölcs, az alma. Csíkszeredai két-
holdas kertünkben igen jelentékeny mennyiBégü alma 
és körte termett. A gyümölcsös nem volt belterjesen 
művelve és gondozva. A dombon levő kertben a szem-
benlevő Hargita hideg szele allandóan érte a gyü-
mölcsfákat.  A többszáz véka, jóreBzbsn be nem érett 
almát mégia jól fel  tudtuk hiaználni. Naponként fo-
gyasztottunk aszalva éa megfőzve  kompótnak, kitűnő 
vo't almafánknak,  almásbélesnek, sőt ennek a legjobb, 
mert e célra igazán kár volna Jonatbán-almát hasz-
nálni. Az almatermés legnagyobb részét eladtuk, ki-
sebb részét a pincékban jói elraktároztuk, karácsony-
kor a karácsonyfákat  diBzItettűk és étkezéshez állan-
dóan felhasználtuk.  Tavasszal a pincékben a legkemé 
nyebb ia annyira megszelídült, bogy nyersen ÍB ehető 
volt. Mi május—juniua hónapokban ÍB jó almát ettünk, 
mert ezek a téli almák a nyárelejl Időjárásban nem 
romlottak el, hanem megjavultak. 

Kirtünkbcn volt kétszázötven terebélyes egres 
bokor és még sok riblzlibokor. Kapálása oehéz volt, 
dc ha még egy kis trágyát la kaptak, olyan nagy voll 
a hozamuk, hogy Csíkszereda közönsége hetekig a 
kertünkben zarándokolt egrest éa ribizli! vásárolni, pa-
dig a tenniazezö fiatalság  és egy egéBS gyermeksereg 
állandóan legelte a bokrokat. A csiki Időjárás egéBzen 
jó aa egreanek és a rlbiallnek. 

A gyermeknek természetoB vágya a gyümölcs. 
Mikor sseptetnberben az ndvarhelymegyei székelyek 

gyékényes szekerei megjelentek a csiksomlyói gimná-
zium előtt, a d áksereg örömeben megrohanta a szll-
vásBzekereket, amelyekről ket krajcárért mérték ki a 
jó besztercei hsrgasmagu szilvát. 

Az alma tápértéke közismert. Az orvosok állapí-
tották meg, bogy az almának minden más tápláléknál 
nagy obb a foszforsavtartalma.  Az almakuru ezért első-
rendűen bavalik a különböző emésztési zavarok ellen 
es ame.lett kitűnő vértíszlitó is. Az alma igen jó al-
iHto.-zer is, ezert ajámliató, hogy rossz aitók lefekves 
elótt nyers almát egyenek. A hideg almatea igen jó 
lázcsillapító. Az alma foszfortartalmánál  fogva  elBŐ-
rendü idugerősiló Bzer. Naponkénti rendszeres fogyasz-
tása a máj müküdirsét is elősegíti; azonkhül a Bzáj-
uieg esetleges kellemetlen szagut is elmulasztja éB le-
köti a gyomorsav fölöslegeit.  Hi a nyers almát kevés 
sáfránnyal  keverjük, igen jó gyógyszer mind gyerme 
keknek, mind felnőtteknek  beiféreg  ellen. 

Hogy az almafák  milyen jövedelmezők, arról tu-
domást szerezhettek a csíkiak ia a mult evben az Uj 
Magyarság hasábjain lezajlott vitákról. Ezúttal csak 
Bnnyit közlök, bogy UudapeBten egy kilő Jonathán-
almaért 4—ú peogót fizettünk.  A szakértők azt állítot-
tak, hogy jól kezelt gyümölcsösben egy Jonatban-fa 
^—300 klgr. almát is ad. Kl lehet tehát Képzelni, hogy 
milyen sok pénzt hoz a konyhára BZ almák kiralya, a 
•Jonnthm.  A vita folyamán  azt állították, hogy ugy 
jól termő Jonathán-fa  évi U00 pengő baeznot hajt tu-
lajdonosának I 

Hogy Csíkszeredában jól lehet gyümölcsöt ter-
melni, azt bizony itott.ik T.  Megy  Imre,  kir. tanácsos, 
földbirtokos  es bálás I»iván  varmegyei irodaigazgató 
csíkszeredai szép gyümölcsösei a Zsógöd felé  ecő kö-
ves oldalon. 

Sajnos, az újságcikkeket kevesen olvassák és ha 
oUassák, MÁN napra ...ir cl is felejtik.  IldyeB ÓB okca 
cselekedet volna, ha a Csikmegyei  tímzdusági  Egye-
túlot  vagy n vármegye vezetősége Szóké  Mihállyal 
egy rövid kis tanulmanyba összefoglallatná  a csiki ok-
sznrU gazdálkodás módját és feltételeit.  Kitanítaná a 
gazdikat, hogy milyen földbe  mit és hogyan veBBenel' 
vagy ültessenek. Kz a kis könyv biztos vezető lenne 
a mező-, az ;nló , a kertgazdaságban, az állattenyész-
lesbeo, H biromli és a mébtenyésztéBben. A mehte-
nyesztr-s kis kátéját talán Blenessv Karoly  ia szíve-
sen megírn i. Mindezt természetesen a különleges csiki 
viszonyokra és éghajlatra alkalmazva. A könyvet a 
íJiHa-sf/  F.gee»ütet  vagy a vármegye (esetleg a 
varmegye maganjavai) Ingyen vagy toborzóaron, fillé-
rekért, önköltségen bocsftjtaná  a csiki gazdaközönBég 
rundeikezésére Helyes volna a kia könyvecskét mutri-
cázruMr, hô y ü—10 évenként ujből ÓB könnyen le-
hessen nagy példányszámban BokszoroBÍtani. 

Az újságcikkek hatása nem maradandó. Kézzel-
fogható  eredménnyel ritkán járnak. Belőlünk egy élet 
sokoldalú tapasztalata beszél. IltsznoaitBuk a kiváló 
Szóké  M.hiilvokh'in  és Blénessy Károlyokbao  rejlő 
nagy értekeinkül, amig nem késő. Oly időket élünk, 
amikor gyors tettekre éa nem Ugy irattologatásokra van 
szükBég. Tusnádi  Élthes  Oyula dr. 

Harcterek. 
Sztálingrád. 

Ahol a Volga már 8 kilométer Baéiea mederben 
hömpölygell a Bst-nnyea vizét, olt éplllt Sztálingrád, 
•Bitjd negyven kilométer hoaBaan a folyó  mellett. Ha-
talmaa gyárváros, amelynek hazai, uicá<, kertjei, kerí-
tései, talán mloden ta'palattnyl fold  egy-egy erőd. Aa 
-rődök közül n'tm egy két emelet mélységű, mig fö-
lötte forgatható  pánclltornyokon ágyuórláaok torkai 
neredeanek aa égtájak felé.  Aal mondotta egy elfogott 
Bzovj'jt mérnök, bogy Bitalingrád olyan erői erődhá-
lózattal blr, amelyhez nincs fogható,  ezért bámulva 
csodálkozik azon, hogy a német hadsareg ki tadia 
kezdeni a sztálingrádi erődöket és be tndott hatolni a 
város területéra. 

Az oroaaok már as elmúlt világháborn alatt mű-
véaaei voltak a védelmi vonalak ÓB erődök építésének 
es leplaaéaének, amit viszont ma, a tschnlka fejlettsége 
mellett a lehető tökéletességig fokoztak  már Szebass-
topol erődrendszerének a megépítésénél éa tovább 
Batullográdoál. 

H jíűk óta tart mar Sztálingrád ostroma as erő-
dök diBoogeléb''•, amely Idő alatt a némát hadsereg 
és a szovjet védői a legelkeseredettebb harcokat vív-
ják nap-nap ntán. Minden háairt meg kell küzdeni, 
mondja a hivatalos Jelentéz éa a harcokban csak mű-
Bzakl csapatok tndnak résat venni. Pedig Sitallagrád 
a Volgáig éaaakon, délen éa nyugaton teljesen körűi 
van nárva annyira, hogy a védők csak a Volgáról vagy 
repülőgépről kaphatnak aegllaéget. 
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Aa oria védekesésből arra kSvetkeatethelflnk, 
hon kapnak aegilaáget. Nyilván a aagltaégnynjtáa le-
heióségéi aaolgálják a német hadaereg utaUngrádl 
éaaaki saáraya ellen Inléaett eria aaoVJel támadóiak, 
amelyek egyráaat aat a célt aaolgálják, hogy e réaaea 
a Volgáig eljutott német hadaeregeaopoitot leköaaék 
éa aaalatt a saBkságea segítséget a Volgán átaaálUtaák. 
Kell a aegttaég, aa nj emberi 4a technikai erű, hogy 
a réaeket betömjék éa nj elleaálláal fészkeket,  vona-
lakat megleremthezBék. Balallngrád kulcapont Asstra-
chán (ele éa a Kaukázus felé  la. Bókkal fontosabb, 
mint Moszkva avagy Leningrád. A nagy Dan medencét 
a Volga nyugati partjának a birtokában könnyebb leaz 
megvedeni. 

Milliók harcolnak Balalingrádnál milliók allén. A 
aaovjet 1.80 mllllóa tömegéből valósággal ömlezzll a 
barctárre a katonáit. Ninca olyan résae a keleti arc-
voaalnak, ahol ne tamadnának, avagy ne klBérletezne-
nek támadáaaal, aaonban minden kísérletük öaasi om.lk. 
Aa össseomlott lámadasoK Igen nagy veaneaiegg.il 
Járnak. A szovjetnél nem aaimlt a vtaateség Nem Bzá 
mit aa ember éa ae anyagveazteaég ae. Ha már fel 
kell adnlok a helyiségeiket, a azovjet katonák robbant-
ják fel  a házaikat Fölégetni, felrobbantani,  elpusztí-
tani mindent. Ea a Julaaavuk. Ndm törődnek azzal, bogy 
az ottmaradt oroszoknak ninca élelmük, nlcci lakásuk, 
ninca vizük. Nem törődnek aaaal, hogy rhenhalnak, 
hogy elpuaziu.nak, avagy legjobb esetben a legnagyobb 
nyomorban lengetik aa életüket. 

Lenin forradalmának  kezdete óla az cro?a nép 
czak pusztai. Sok-sok millió lett a kommunlamus ál-
dozata. Szörnyűség I Legalább 20 millió oroaa puhatolt 
el aa oroaz forradalom  kitörésetói a asovjst haboruba 
lépéaélg. Es mennyi pnaztuit el azóta? 

A Sztálin—Kagano\ics dlnaaatla aa elpuszlulta-
kat nem tartja nţlivan, caak aa élőket ömleBztl a 
frontra.  Es ha azok, onnan a Volga, a Don mögül ki 
tudnanak szabadulni, akkor KözepEuropa Sitalln-
gráddá változnék, a kő nem marsdna a kövön, ml az 
emberi gyötrelmek gyötrelmét ea kínzó halálát szen-
vednénk. Hogy mindez bé ne következzék, ezért keli 
harcolnunk a Don ptriján éB olt kell megfojtanunk  a 
világ ördögeit. 

A harctereken tgyébkénta tengelyhatalmak min-
denütt a legelszántabb küzdelemben állanak. A harcok 
különöaen as orosz fronton  elkeser dltek. Az orosiok 
mindent elkövetnek Sztálingrád mentesítésére. Eaért 
elképaelbetetlen erőfeazi'éBekkei  probálkoinak veglg 
aa egéaz front  hosaaában. A német es saavetaéges csa-
patok eaeket a támadásokat a mn't béien la vissza-
verték és véres v« sitfságek'  t okostak a ezovjatnek. 

Hovatovább látja Európában mindenki, bogy mek-
kora volt sa orosz veszedelem. A német hadsereg 
nagysserü lendülete és géplerón va'ó átállítása nélkül 
aa oroaa hengert aemmlféie  hatalom nem ludta volna 
feltartóztatni  Mast azonban megtört a varázs. Bur máj 
mindig végző erejüknek megfeszítésével  támadnak 
egyea helyeken, mégis ngy néz kl a helyzet, hogy a 
azovjet haderő ulo'só kétségbeesett rohamainál tarl. 
Mull hálen már a föld  alatt la próbálkoatak, > lőazed-
ték a földalatti  aknáaáat. Aa oroszok Orei körül be-
fúrlak  a német állások alá. Id- j(b*o észrevették szán-
dékukat, az áfásokat  kiürítettek a németek éa a rob-
bantás után e lentámadással kiverték mindenhonnan a 
meglepett ellenaégtt. 

A bábom tehát soba nem látott vérea áldozatok-
kal folyik.  Nam vitás, bogy abban a tengely csak aa 
ulolaó héten is olyan hatalmas csapásokat mért sz 
orozzokra és aa angolaaiezokra, ami a háború tovább-
folytatására  elhatároló lehet. Mindig álljon eaemünk 
előli aa a nagy erőpróba, amit'iámét reánk kényBzerl-
tett a történelmi zors. Legyünk abbtn nagyok éa mél-
tóak a dicaőségez magyar múlthoz. KéBSÜljUnk fel  min-
dig arra, bogy lemondás és áldozatvállalás nélkül nln-
caen számunkra soha a történelemnek semmi ado-
mánya. Mi magyarok mindent neheaen éa drágán kap-
tunk, mindenén alspoaen próbára lelt a történelmi 
sora. Igy van ma IB. Ami raánk méretett, ezt váilaijuk 
öntudattal. Ne CBlnáljnk Imme'-ímmal a háborúnak 
reánk rótt iciaditalt. Az egész Durzmól tgyforma  kö-
telesaéget várnak a nagy Idő». Mi rolód-n magyarnak 
egy véleményen keli egyoezen ;-bbi.n, hogy a báboru 
Idején a azövetaégtB német—jioáo és o'atz vltózség-
hez méltónak kell bizonyulni. C-ak ebben az eBetben 
remélhetünk boldognlb magyar Jövőt. 

• • 
• 

A londoni éa washingtoni, á'lamférfl>kat  élénken 
foglalkoatatja  Satalin nyilatkozata nyomén felbukkant 
egyetlen kérdés, amely Immár a közvéleményt IB erő-
sen aggasztja: vájjon a Bsovjeioaló megmarad e Lon-
don éz Washington szövetségesének abban aa eaetben 
Is, ha kénytelen less letenni a fegyvert,  minthogy a 
Bsövatségesek nem adták meg aat a aegí s*pi-t, amit 
várt tőlük. Loadonban már olyan báboru gondolatával 
foglalkoanak,  amelyben Anglia éa as Egyesüli A'lamok 
.egyedül* kénytelenek helytállanl a tégely erőkkel 
uemben. Aa angolsaáss férfi  ik e kérdés boncolgatá-
sánál terrnéaseteatfi  kétségkívül megáH*pltb*t|ék, bogy 
aa .egyedül" viselt hábora sokkal veazteHlgesrbb lesz, 
mlat a rádióban, sajtóban és konferenciákon  fo'ylalolt 
.hadjárat*. 

• • 
a 

Miután a veaetó német államférfiak  legulóbbl be-
aaádelkbea egybehacgaóan bejelealellék, bogy belát-
ható Időn belBI megtorolják aa angol légi haderőnek 
német városok ellen intéseit nyári támadásait, a német 
sajló fokoséit  mértékben foglaikoalk  a megtorlás kér-
désével. Bsael hanganlyoasa, hogy a német nép fellét-
lenül meg lehet győződve arról, hogy a német légl-
fagy  verjem hamarosan lettekre váltja be a aémet bi-

rodalmi kormány aaavBlt. A német aajló megállapítja, 
begy tekintve aaokat a puaatitáaokat, amiket aa angol 
légi hadaró vitt véghea aémet vározokban, a német 
közvélemény elégtétellel vette tudomázul a méltó meg-
lorlás bejelentését. A német nép meg van gyóiődve 
arról, hogyha a német légi hadart csökkentheti beve-
téseit a keleti fronton,  Igen erÓB kötelékekkel adhat 
válaBat a brit hadveaelóaégaek. A német birodalmi fő-
vári felfogása  sserlnt Hitler, Giirlng ÉB Bibbentrop 
kijelentése nem volt UHB saó, hanem mögötte a biro-
dalmi kormány ama ssllárdan eltökélt ssándéka ál), 
hogy a némel légi haderő megtorló rendasabályall 
nagy méretekben olókésalttk és hathatósan végre ls 
hajtják. • . • 

A Barbarlgo olaaa tengeralattjáró elsüllyesztette 
aa Id«ho oevü amerikai 33 eaer tonnáB csatahajót 

I Dr. Todor János I 
klr. törvényszéki tanácselnök I 

Dr. Todor János a csíkszeredai kir. törvényszék 
lanáczelnök 55 éves korában szlvkoszoru dugulás kö-
vetkeztében 1942. oktobdr bó 4-én birtelen megbalt. 
Egy igaz, beciüloteB jó omberrui iamet kevesebb. Dr. 
Todor halála a legmelyebb részvétét és megrendúleat 
okozta minden CBlki magyar ember lelkében. Azok közé 
a kivételes egyének közé tartozott, aki minden idóben 
megőrizte igazságkereső szivének nagyBagat ea tiszta-
ságát. Azokban az időkben, amikor azamunkra a gyűlö-
let alapján mérték még az igazságot IB Dr. Todor 
jóságos arcának látása es jelenlete valósággal meg-
nyugtató volt azon a nehéz helyen, ahol állott. 

Láttuk őt szenvedni BokHior, amikor a balkáni 
megépitésU rendszor emberei velünk azemben olyan 
leküzdbetetlen egyoldalúsággal ertelmeztek BZ elutjogát. 

Dr. Todor János a legnehezebb megpróbáltatások-
ban nőtt a lelkiinhöz ÉB most, amikor a halál kisza-
kította onnan, akkor a legőezintébb fájdalommal  meg-
siratjuk. Ugy érezzük, hogy BZ utóbbi időben nem \oit 
ilyen nagy vesztesége acatki közélelnek. Értekea ember 
volt Dr. Todor János. Nemcsak mint biró állott hiva-
tása magaBlalán, nemcsak tz elnyomás éveiben muta-
tott egészen magasabbrendü emberi értéket, de amiről 
Boba nem beszélt és nem hivalkodott egyike volt a 
legszebben kitüntetett csiki tiszteknek. Tulajdonosa 
volt a III. oszt. katonai érdemkeresztnek, amelyet már 
egéezen rendkívüli teljesítményekért és ellenséggel 
szemben tanúsított vitézségért adományoztak. Ezenkí-
vül 3 darab Signum Liudia ÍB diazitelte mellét, ami 
együttvéve azt jelentette, hogy Todor Jánoa mint világ 
háborua katona gyakran azembe nézett a hősi balállal 
és ott ia éppen olyan lelkiismerettel teljesítette minden 
kor teljes magyar megépitésU kötelességét, mint Ide-
haza a szemünk elölt polgári életében. 

Dr. Todor Jáooznak a temetése önnek az értékeB 
életnek nyomán megmozdította az egéBZ táraadalmunk 
együttérzését. Temetésére kivonult a katona zene. 
Sírjánál Dr. Puskás Levente kir. járásbiró éa Dr. 
Kovám Károly BZ ügyvédi kar nevében mondottak tnely 
gondolatokat. Elhunytat felesége  és két gyermeke 
gyászolják. 

A mintaközségek megszervezése. 
A mezőgazdaság fejlesztése  céljából megsiava 

zotl pénz tdÓBzerüvé leszi ezi, bogy a mlnUközaégek 
meg-aervezésével foglalkozzunk. 

Főelv, hogy aa erők szét nn forgácgoltasaanfck, 
eaért egyelőre elég, ba a megyébrn caak két közaég 
• zervezlellk át mlntáv-, de azok niu'án minták IB le-
gyenek nemcsak a p p'ron, banrm a gyakorlatban Is. 
Eaért nemc-iak a azorosm vett mezőzaidaaág veendő 
figyelembe,  bani m mlod<ion lénynők, amelyek a f.ij 
lődéaükre kihatáBBal vannak. 

Eaért egyenkint viasgálat tárgyává toendő az Il-
lető falu  papjainak, a köil(azgatá"l tlsuvlselómk, a 
bírónak, a krz 'Ir okosságl veaeióknk Bih. iddlg tanú 
ei'o't magalnrtáaa a köigiadasAgl k*rri;»»k Iráni. 
Etekre nézve laj-ikoiátt "\uii a megotiillnn ld je »'att 
lanusllott munkájuk aa EMGE állal Irén .lio'i z rv.-a 
Ledéaeknól. (G >zdanágl ».áldások, szövnikeaetek, eai 
dakörök, kiHultaaok, klrándu'ások memaerveiAse alb ) 

Figyelembe kell venni aa Illető fn'u  ko-ci-m'ro 
Stlnak magalariáeát. Ea egy teljesen eih»nyngii1t kfr 
des voll eddit?, de aki fn'urauakán  korooltnr do'gotott, 
eszre vebelie. bogy n falu  koromárosa sntazor Igen 
HUlyoB téoyeiő, meri nem egtsier nem klvánMon be-
folyást  gyakorol a f«ln  vesetóln-k megvá'a'atásánál. 
ilt meg keil figyelni,  bogy ml késatRtte a korcstnnlpír 
aaeraésére As miként törtei-.» i-i. Valóban éleisiBbsíg-
let-a vagy hlrleirn meggatd <i<odás és kénvelmes élet-
mód voit-e ok a régi fogia  koats abbanhsgyásár?. 

MinUköcségben Italméréfl  jogot elő zür azövet 
kezet, hadirokkant, hsdiöavegy vagy hivatásom plrc'r 
kaphat, atmrolesolre aem egAgiaégep, mást la jól ütni 
tudó egyén, meri III az alelBiükaéglet nehezen Igazol-
ható egyébbel, mint kényelmes életre vágyáaaal ós el-
gazd igodáal törekvéssel, ami a mlntaélettel nem egyez-
tethető össze. 

A mlntafaluban  egyetlen talpalatnyi főidnek  sem 
saabad lebeló legtökéletesebben kihasrnálatlaaul ma 
radala, esért a telekkönyviagoaitás és vlfszabályoaáa 
egysserre kereaztül viendő. 

Bzövetktastekaek, gazdakörnek, gyümölcafalako-
lának, fUvesksrlnek  kell benne lennie. 

Brdók, legelók saakuerüleg elkülönítve, a leg-
jobb klbaasnálást n,ujlván. 

Minden kert, udvar legyea teleülletve gyümölcs-
fákkal,  amlnl ezt egy udvarról udvarra Járó aaakbl-
sottság megállapítja. 

Eieken klvBl egy teljeaen uj gaadaság Baerve-
aendó be, akkora területtel, amekkora a köaségi átla-
gos birtokok nagyságának megfelel.  Ili újonnan legye-
nek építve sa össaea épületek a a Járomaaegtől keadve 
a vlllamoB motor által hajtó I gépekig minden mlnla-
sserü legyen. Bgy Ily gazdaságot ajándékoaaanak oda 
a hereiéren kitűnt, da egyébként U OgyeB, de teljesee 
Bzagény es sokgyermekes gasdáaak. 

A régi mlatagasdasâgoţ nem sokat értek. 
A falvak  fejlesatóséhea  nagy nemaell érdek fű 

lódlk, de Ide u| irányú, Bzaksaerű, caak magasabb cé-
lozal ezem előli tartó munka Bzükséges. A régi eBsem-
iasom, sógor-koma, hízelgés, talpnyaláe, a helyi viszo-
nyokat alapoBan n»m ismerő a csak látaaatra való tö-
rekvés többet ar'. mint hoznál. 

Ejy mlntafa.ubaa  semmi hiányosságnak nem sza-
bad Itnnle. 

Gyakor.ati Bsemmel látható, késsel fogható  mun-
kai kellenek, hogy n » a többi cslkl kössegekoek Is 
mloiaui aaolgalbasaan.ik. Szóké  Mibily 

A vörös repülők fekete  napja... 
Honvéd hadltudoaitó-aaáaad, 

Ferenoa Qyarfáa  bdp. órmeater. 
— Fok ele napjuk voii a vörös repülőknek I — 

jtgyil meg aa egyit égvtdelml löveg parancsnoka. 
— Ciak esen a kia területen Ha g-pit vesztettek alig 
néhány óra alatt... 

A megjegyaéa mögött sok ssorongó élmény bu-
aódik meg. Napokon keresatül alacsony nehéa v»dlsa 
ea éjjeli bombatamadaaokkal nyugtalanították ezt a 
vonaiBzakaBzt a konimuilsiák. Légvédelmünk sehogy 
S'jtn tudta .c-tórb" c12.nl a mud-rdkji. Da egyre eró-
ie jeseboen, egyre balrabban l«pi*k fói.  L -génykediek I 
Kora rBgíei, b ityeen aiucsooylámadá̂ dal kezdiek a 
a»poi. Bjkizor tí—10 gap djrizweni c <apkodou osuze-
vtasza a Hv̂ góDio, gepputzai^al, nabaagappuíkáktal 
is könnyebb bombakaai riasitoita fadeieíbo  aa em-
bereket. Erkólcii bjiasra ui ziik. Djle.ótt löobsicr 
m"gUm-)iiódöli e* a jelenei, majd dtiután bombázók 
>s )ol'.nikeaiek. Este p.dig virradatig ameriaal rend-
ăẑ rli ueb̂ a DumaaiH veilez ai a szerep Jl. 

Uierebcíero vaktában, mieden komoly kár nélkül 
do'goanak tz k a gtpik. ,A vak lyuí la talál szemet* 
t.Vd fzt-rlo'. 

Már barnihdtízor meg nappil íb közepes 
ami-rikbl bombáióa .. . Miig. Ma »ziaa egyezerre min-
den idóscágol lelörleBitettbok \eiük ízemben... 

Már torán rejg •! — a bonved bxmar észreveBzi — 
változni lehetett .aaívoi* a levegőtől .. Nigy távol-
ságban es magasaagban két H ĵa és ket Meaaerschmídi 
iirlnţHtt es fUye.t.  Ugyanakkor legvcdalml ütegeink 
fokoroti  m rteiben álllak rosen. 

Fî yollok éa Ismét jöttek a vörös gépek. Id:-
oJa ciaptodva, goppuikácta jöttek a n> hía vsdaazoi... 
ttdnl? HÜv;t̂ ti a levrgő, amikor a .Htjítk" ts „Mtisa-
lizirsmidiek* rajuk csaptak. Nagy kavarodás taniadl 
Három vörös ĝ p fústöive  zuhant a donpsrii mociárba.. 

V^dásinlna prüszkölő, vtd paripákként aaágui-
doitaL a levegőben, majd u;fcót  magasba emelkediek, 
-zlnt.i la.batatihnU'. vegealak tovább óiBaolgalatukat... 

Eocdilosaláara kéaillltek késaenlétl helyekre, vé-
delmi körletekbe igyekvő honvédek, amikor újból fel-
hangzóit a légi rittdó. Moat már mrnetrendaaerU pon-
lOBBággal hét t.omoáaó közel"dett. Aa újonnan épített, 
nagy hordiepcBiegü hlduakal keresték. 

— H idd jöjjenek . , . jegyeslék mef  a beavatot-
tad. — Nemsokára .bálba* kerülnek... 

Keringlek, figyellek  ós egyre alacsonyabbra me-
r.aakedlek a nagy, kétmotoros gépek. 

Bilnte egyaierrd eiélallak meg rejlett lüaelóállá-
salkból legvedeiml gépágyuk vb boforcok.  Z*ng, au<, 
remeg a táj . A „tnudirak* szetrebbennak. M ĝbom-
lk a kötelek Ebb-n a percben csapnak közéjük HZ 
őrségen Ifvó  .H ják" éa .M ss-recbmldtek*... A .Hí-
|BL* >gy-egy enenar-gea gepre .ülnek"... A Measer-
schmldiek bérmál li-b»i.kil»n»k. A magyar vadáasok 
saemplilantáH a.alt vegaini-k neheaebbea moigó ellen-
feleikkel...  es a M-aserachmld ek állal üldözőbe vett 
csoportra vetik magokat... Gyoraegymásutánban öl 
gep inhan alig öl klltméterca köraelben földre...  Mott 
mar négy gép veli magát a mindenképpen menekülni 
akaró kettőre. 

— Na engedtétek kl a hurokbólI LŐJIétek lel — 
kiabál, blalat mindenki a személyes elégléteinek veaai 
az elert endményt. Hogyne, amikor annyi álmatlan 
ejazal át éa kellemetlen nappalt szereztek a .dögök*... 

É< aioruial kezd B hurok a menekülő madarak 
körül.. Légvédelmi tüzérségünk teljes erővel dolgo-
zik... Oi is eredményesek: kél lángoló CÍÓVB ielal: 
a Donon Inneni horhosokba suhantak a gépek. Bsiato 
hihetetlen leljtsltmtny: alig negyedóra alalt hél ellen-
aeges bombázó maradt a sslahalyen. Annyi, amaanyi 
jött... 

Senkinek Bem kellett ebéd Leírhatatlan ujjoagás 
köaepetle rohanlak honvédelnk a ronciokhon. A piló-
ták kösül ciak egynek nyílt kl Időjében az ernyője. 
Sántán klzérlók a parancsnokságra... Vallomása sze-
rint aa egyik gépen egy asldó .poiltruk" (katoaai Ma-
tos) is Bit... A többiekkel együtt aaéané égett. Egy-
egy gépen kél pilóta ée kél keaeló utasotl... 

Nésaük aa BaaaetörBlt, Bsssehorpadt alumínium-
aaárnyak feliratát.  Bgylk helyen, téglaalakbaa SBÓaae-
rlnt eat o'.vasauk: ,Cautlon — Dlacoment Electrica 
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Wlrlml, Vsat Tnbee Aid Ceblsa Before  Rwovig Qater 
Wlg*. A gépek, motorok, fegyverek  ée müozerek külaő 
éa belad öeaaeáliltáaa, gyártáei módja kélaégtelenUI bl-
aoayltja: mlad • bét gép amerikai gyártmányú, síig 
bMaaáll repülőgép volt. Egyiknek valamennyire *p?n 
maredt tnrtályábél 180 liter benetn került elé. 

A .fekete  nap*, a lecke haeanált. Aaéta lţen-
Igea rltkáo nagy magaaaágban éa főként  caak éjjel lá-
togatják a „vaktynk* elve alapján eat a védelmi sza-
kaeat a vörösek. 

Kiáltás az udvarházból. 
Levél • faluból. 

Kedvet  Viktor  Barátom! 
Kár megint attól félek,  hogy szememre lobbantod 

hallgatásomat, mert elég rég, hogy utoljára adtam életjelt 
magamról. Szolnok Doboka szórványai érdekelnek, ezek köt-
nek le egéazen, minden időmet igénybe veszik. De azért 
Ígérem, hogy mégia némelykor megszólalok, nehogy azt gon-
dold, hogy a faluban  nincs tenta vagy kifogyott  a papirus. 
Ennek első fényes  bizonyságtétele legyen ez a moBtani 
levél. 

Kedvem kerekedett angnaztna utolsó napjában s több-
szöri levélváltás ée idópontki jelölés után, engedve kedvea 
barátom kérésének, elindultam Tőtőrbe, dr. Abrudbányay 
Kde löldbirtokoBboz. Sokat hallottam errSI a íaintoB uri 
embetTÓl, elflazor  tavaly B tavaszi bérmaut alkalmával Kike-
rült találkoznom B személyesen megismernem jóságos fele-
ségét, a derék Dalma urnOt. Magyarszarvaskenden Fiedler 
István plÍBpök ur bérmált, a kitűnő János pap engem ia 
meginvitált e jeles napra. Innét datálódik a lelki kapocs 
köztem a Ede között. A jóbarátsághoz egy pillanat ÍB elég, 
Bokazor egy egész élet kevés. A rokonlelkek vunzák egy-
mást. Ezt a barátságot kötöttük meg, mikor tavaly a bér-
málás után egy délutánra átrándultam János pappal TStórbe 
B most hogy pár napra elmentem újra meghitt Tusculánu-
mába, ezzel a barátságunk, lelki kapcsunk megpecsételődött. 

Kelkerestem a doktor urat tömi magányában, hadd lás-
hani, mint lest élete, mit CBinál , mivel foglalkozik. 

Nagyiklódig a MÁV kocsiját vettem igéuybe, ott már 
várt Kde barátom elegáns sárga lutú koraijával a a m Ke-
mény" és ,Ilabau tigyeB ügetéssel hamarosan megtette a 
14 km. utat. Szamosjenó, Lozsárd és Ónok községeken ha-
ladtunk át, végre berobogtunk Tfltflr  községbe dr. Abrud-
bányay-kuriába. A ház urnflje  jóságos azeretettel fogadott, 
örvendett, hogy megérkeztünk, attól félt,  hogy valami „de-
fekt"  akadt, azért volt a késés. 

Mindjárt uzsonáboz bivott, utána terepszemlét tartot-
tam, hogy megismerkedjem környezetemmel. Az udvar jobb-
keie Judit kisasszony, a doktor ur leánya, ki szakavatottá» 
vezeti a gazdaságot. Télen-n áron korán talpon van, hogy 
a dolgOBokat munkába állítsa. Odaérkezésemkor is szekeren 
találtam, ment szénát hozni. Van tekiuti'dye a muukások 
előtt, mert nem kényes, akárhol megfogja  a dolog uyelél. 
Mindenütt ott van, 3 ossza ki a „komeniiót", 1'ejésnél, ete-
tésnél megjelenik. Állandóan beszámol édesapjának s tőle 
kéri az irányításokat. 

Az udvartartáshoz tartozik Sári néni, a hűséges min 
deneB, ki a konyhát müvészieseu vezeti, a belügyi tárca hű-
séges titkára. Segítségére van Zseni leány, ki térit s a szo-
bákat tartja rendben. Juon ÍB becsülettrl végzi teendőit az 
istállóban s a gazdaság körül. Ilyen udvarházat el tem le-
het sem a múltban, sem a jelenben képzelni udvari bolond 
uélkül. Ezt a szerepet tölti be Vasilika, ki süket ugyan, 
de csendesen végzi munkáját. Nem lenne teljes a késéret 
s a Dalma urnó testőrsége, ha kifelejteném  hűséges kutyá-
ját, a Bogár pulit a listából. Amióta az urnö Krici lova 
elpusztulása után nem lovagol, egyetlen passziója Uogár 
kutyájával foglalkozni.  El ia kíséri az aaszonyát mindenfelé. 

L'zsona után szétnéztem Ede barátommal a parkban. 
A ház háta megett szép virágos gruppok között tiszta tér-
ség, l'ehér asztalok, patlok, székek, ez a legközelebbi pi-
benS hely. Majd teljebb, fenyók  között szintén székeket s 
függő  nyugágyat pillantottam meg. Itt üdül, ide vonul a 
doktor ur vendégserege délután hüsülni. Legteljebb találunk 
egy széles platót, kőasztal, padok, e helyen leültünk B el-
beszélgettünk az élet soráról s a magyar nép sorsáról. Köz-
ben gazdám találó tréfáival  fűszerezte  a beszédet s harsanó 
kacagásunk lehangzott a konyhába, bol B háziasszony szor-
galmatoskodott a vacsorak észitéssel. Majd teljött hozzánk 
is, hogy a holnapi tábori miséhez alkalmas helyet kinézzen, 
inert akadt r. katholikus papvendége is, ki elüször végez 
latin istentiszteletet. Akol ültünk, az kínálkozott a legarra-
valúbbnak, felmagasította  s nagyjában elrendezte. 

Vacsorára lehívtak. L'jra fenyvesen  át jöttünk. Kitűnő, 
gyantás levegője tüdőnkre jótékonyan hatott. Házigazdám 
pár sudár fenySn  kis dudorodást vakart el, azonnal a leg-
kitűnőbb balzsam üditó illata áradt azét. Milyen szép jel-
kép ! Ez a szép, csendes hely bebalzsamozza a lelkeket, 
mely megóvja a világ rothadó szellemétől. Valahogy, itt a 
löld fia  közelebb érzi magát Istenhez. Abrudbányay Ede itt 
szivta tele tndejét-lelkét ezzel a csodán balzsammal, mely 
minden azavát kenetteljeasé tette, mikor a román érában 
képviaelőaége idején beszélt as udvarhelyi azékely válasz-
tóinak. 

Aa ebédlőben megismerkedtem Tomcaányi aáncoláai 
művezetőveL Az állam a tőtőri földeket  aánooltatja, hogy a 
sok eaőzéa ellen megvédje. Hatalmas traktorok végzik az 
óriáai munkát a kemény, nehéz, száraz helyeken. Vacsora 
után ő éa a házigazda folytatják  a szokott iparukat: tart-
li'««k Ez a rendes, ártatlan szórakozásuk. S ha netalán 
Tomosányi uram elfeledkezni  a kártyázásról, Ede barátom 
piaolyogva jegyzi meg: „az iparengedélyt megvonatom tő-
led, ha nem gyakorlod." 

Az esti hírek meghallgatásával lepihentünk, a csend 
vette át uralmát a házban a a faluban.  Caak a kutyaugatás 
verte fel  a nyugalom birodalmát Szerette volna ez a má-
aik házőrző eb függetleníteni  magát a láncoktól, mert meg-
kötötték, mivel igán rákapott a kakoriaáia, kezdte aaai. 

Ugy Utazik, még az állatvilág ia nj azokáaokat veaa fel, 
ízlése megváltoiik a osemegézni kezd. 

Reggel már batkor éled a ház, kelnek a munkához 
fognak  az emberek. Kiki a maga mesterségét folytatja.  Hét 
óra után meginterjúvolom a ház úrnőjét, hogy beszéljen va-
lamit az ndvarház történetéről. Szivesen vállalkozott erre éa 
elkalauzolt, hogy megmutassa az egéaz birodalmát, melyben 
ő a királynő már 15 év óta. 

Vallott a nagyságos aBazony, mint a „köles11. Minden 
érdeklődő kérdésemre készségesen adta meg a válaazt. 

A falu,  Tőtőr, igen régi, kb. 600 éves. Martinuzzi 
György állítólag • várba tótokat hozott, igy a helyet .Tót-
5r"-nek nevezték, később, a magyar nyelv szereti az alli-
teráoiót, az „ó" betilt „ő"-vé változtatva, TStőrt csinált 
belőle. Legalább is ezt állapítja meg dr. Kelemen Lajos tu-
dós, mert a régi okiratokban gyakran fordul  elő a TótSr 
elnevezés a faluról.  (Folyt, köv) 

Hozzászólás. 
Hogyan  lendní-züif  u m»erarort.  ngi 

C'g'nykérdétl  ? 
Irta: Mlozl Mihály népxfnész  primáp.a Nemzeti MookakOzpont 

Csík vármegyei NApzcn*sz Szakosztályának elnöke. 
Uj«bbin mlndlnkáhh több szó «tik a magyaror-

szági c'gAcyrd^s megn illáról. Nemeink a fővárosi 
lapot,da ea k közt a legbev s?bben Dr.Fehér István 
ur a Magyarság cimli lapban írt különbséget nem tavő, 
DfCBlilstttnkba  gátol', sértő cikkel, hanem Erdély vá-
rosinak több lapja la foglalkozott  a rendezéssel, tőt 
jiVBBlxtokat Is lettek e cigánykérdés megoldására. 

D.--F bér István ura cigánykérdés rendezésének honcol<at*aában minket magyar nrpaenéazeket egyen-
r»"envá lesa éa oda soron a kóbor, tolvaj, muokake-
rü ő clgánvok köz5 és h lnt<láaá«nak éa azrnnynek 
-gétz halmazát mditj* reánt. A többi erdélyi lapok 
m-nAheitt t,bpp l íráinak el minket. Hejnos, hogy tzek-
ti"k pgyitn ni kft  rt'pci'oéaz-'let bísonyos főügyelet 
idi-1 ft  * patkó u és a vál)Oi(V4lő cigányok köze oaa-
t.Vyoz mintha mi taiva'ok, megbízhatatlanok és haza-
áru ÓK vo'nánb. Mi ezeír" a következő pár kérdést 
leHütük f-<l:  Ml. h m .gyar nép blvatasos népzen^z I 
tlmk <o -unk f.r:n  m><ra éB mi a bttnUnk? Kt vi<»sz-
IhIIk rn li o-rtoio t a magyar embernek bujában es 
öröm b̂̂ n, bt n»pi ml. magyar dalon keresztül. Mt, 
xa Erd 'v és Kzókely vármegyék magyar n»pitnó-
eael t 22 éves román m fgmâll/iB  a att a magyar ne 
••r-keiy népQnLnek áru'ci to'tunk-e? P dlg ba vala-
kl '^e, oektlnk i.mlt a msgyi-r b:eftn«  es népünk ér-
d'kiíb.'D h fi<l"J:h  iet'nn szomorú 22 ev alatt kiffjtel-
lliitl, fi:  rpm fogható  érdefclrk  vannak, amelyeket 
Igazolni tudunk. Esősorban Dr. Fther litván ur áB a 
vR'n egy vé'em >nyen lévő un1- tisatában vannak-e b 
ml tUzta, lzHil magyar szivünk érzésével és a ml 
ti z a Iga-i jó magyar hazafijuk  íraő törhetetlen ma-
gi arBágunkknl. Ml az l'yt-n filet.tn,  roasa érzasu ur»k-
c.ak aal üzenjük, bogy a 22 évt:a tornán megszül.áo 
horaalmalban nyllUc t-zimbtn BZ ellenBéggel bátoraá-
IUV lett vo'na-u vállalni a ml nagyon kényeB, elélve 
szélyps n̂ h»z magyar hl .atáPnnkat, sorsunkat, azt a 
tok meghurcoltatást, a 25 bo osvioka-., h sziguranct-
aik s'itot félig  vlzzsl telt ti:,zókamráinak lorzalmalt, 
amit Erdély, d' fő  "g ml, a i.z-L.:.y vármegyek nép 
ZHHAPZBI, hála I»ti nnek, v.'gu sa>-nvedtUnk es kérdjük, 
hogv ml^ri? Att minden jó rnsgyurt-mb r ind ja, hogy 
cs'jkla a magyar da! torbcu tlen ápoiáaáEriéa magyar 
cépUn> éa basáik föltám-d-î r.Kk  bli.btó reméoyaert. 

Megjegyeani kívánjuk, hogy ml, a magyar nép-
zenészek mindig voltunk, vag) unk es érezzük megun-
tat olyna jó, hü, megblzhiió magyarnak, mint Dr. Fe-
hér litván nr éa hoazá ba-otiló urak. Moat mi, tt  Or-
aasgos N -macii Mmkaköapont Csík vármegye ncpae-
néfzfll  kérjük a budapesti oraaágoa e'nofcBtgel,  bogy 
m l̂tóataB-ion aa illetekea Mmlrz.er urnái odabatnl, 
bogy Nsmaetl Munkaközpont nepzenéaael ki legye-
nek tel)»B»a kapcsolva a mlndennspoa cigánykérdés 
rnd"aéa4ből éB minket ne oBtiái) oszanak Be kovács, 
sem p dlg téglavető cigányokboa, mert mi nem larto-
zuiv ezekoek egyikéhez aem éa méltóaiaaaanak kérni 
a cigány aenéaa elneveaésnek hivatalos megsaüntelB-
BBi es a magyar nepaenéaa elnevtzásnek jogos éB tör 
vónvoB használat»!, m»rl ml mladealor ea a román 22 
óvca nrgBaállaa alatt la leljcü szívvel éa léiakkel val-
lottuk magunkét magyarnak és mindig tiltakoztunk a 
clgánymegjelöléa ellen. Továbbá ml, a népaenesaek 
kxrjük éa követeltük, hogy a kóbor éa munkakerü ó 
cigányoknak a minél e őbbl munkatáborban való eiht-
yeiéBÜke; ea az l yen BZÜ őilől a u:ár megszüietezdö 
gyermekek azonnali elvételei, akiket szigorú bánás-
móddá, tanítással becsületes polgárokká, siorgalmaa 
Iparosokká, mnnkásokká éa Jé katonákká Ifhst  nevelni. 

A i u r k t l i a i a a s u i u n t i i , 
A calkaat redai m. kir. maaőgaadaaágl aaaklskoiá 

ban 1942 október 18 án fel  11 órai keadeltel terme-
iéi! versenykláliltást és aranykalászos gaadaavatáat 
tartanak a következő műsorral: 

1 Hlaaekegy. Közének. 2. Igazgató kösaöotl a ml-
lnlsaterl biztost és a vendégekel. 

3. A miniszteri biztos megnyitja aa ünnepséget. 
4. Ifjnságl  elnöki megnyitó, mondja Lötényl Ignác 

leisó évf.  tanuló (Csikcsekefalva) 
6. Márton Károly felnő  évf.  tanuló (Calkkarc(alva) 

szavalata: „Székelyekhez", Petőfi  Sándortól. 
6. Énekszámok (Kraaznaborka, De saeretnék kinn 

a pnistán, UJ a csizmám...) Vezényel: Atkáry Oynla 
m. kir. h. tanító. 

7. Korédl Béla felad  évf.  tannlé (Tutaádnjfaln) 
eiőadaaa: Mit calaálok, ba önálló gaada loaaek? 

8. Cjlsaér Géza H. évf.  tanuló (Cslkszeatgyörgy) 
tzavBlata: .Fölvirrad még valaha", Irta: vltéa dr. Qe-
röffy  Oéza. 

9. Cslazér Imre felaő  évfolyamos  tannlé (Cslk-
Bzentmárton) előadása: Milyen Jövedelmet értünk el a 
méhészetből? 

10. aIgaaságot Magyarorsaágnak', dr. Andor Gyu-
lától. „Magyar visszhang*. Faln Tamástól. .Székely-
ország édea saülöföldem',  Bzékelykeresatnrl Molnár 
Sindortól. (Siavalókar. Előadják aa I. éz II. évfolya-
mos tanu'ófe.) 

11. A verscnykiá'.Utás eredményének kihirdetése. 
12. A miniszteri vlzsgablstos felavatja  as arany-

kai áiaoa gazdákat 
Blaonyltványok, jntalmak kiosatéBB. 
13. „A magyar gatd lfjn",  szavalja: Botár And-

ráz aranykalászos gasda (Calktaploca). 
14. A felavatott  aranykalászozok nevében bncBn-

zlk az Iskolától: Bíró Gyárfás  aranykaláaaoa gazda 
(CalkvacsárcBl). 

16 Stéksly hlmonsa. Közös ének. 
16, A verBínykláiillás megnyltáaa éa megtekintése. 
17. Elvonulás a nemietl lobogó előtt. 
A kiállítás sz ünnepély végétől délntán 17 óráig 

dljtalnonl megteklnihető. 

Utazásnál 
s váltoró életmód zavarja sz eméutéft. 
Ei émclygeEt és lejlijJst okoz. Tahit 
ne lelejtse, hogy 1,1.VV1A3\ 
a kedvelt hsahajtö. V l " ' 1 ' " 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csikvármegye főlap  an Ja Ismét átvette 

hlvatalat. Dr. Láas ó Daaaő Calkvármegyn főispánja 
szabadságáról visszaérkezett éa átvette a főlapánl  hi-
vatal vezetését. 

— 75 évea a magyar pénzügyőrség. A gaz-
dasági élet Hzemszögéból ls jelentős es a jubileum, mert 
• marvar Ipar és kereskedelem nem egy alkalommal 
ilinpl.b'iita meg a pénaügyőrök nagyfontosságú  és érté-
kes mnakálkodánát. AdórendaasrUnknek, vámigazgatá-
soknak és á.talában aa á'lampénztárügyl gazdálkodás-
nak nlod'nknr megbízható és értekea katonája a pénz-
ligyörR ẑ. amslynek kiváló teBtületl szelleme egyaránt 
eismirvre mellé. A háromnegyedszázados jubileum 
alkalmából a gazdasági élet őszintén kívánja, bogy 
"Ind n'paaerttbb életpálya ea egyre megelégedettebb 
btva'alnok legyen na állam pénaügyőre. 

— Kloeveaez. A m. kir. belügymlnlaater Vlrágh 
J6zs*f  dr. nyiregyh ẑül orvost B gyergyópaentmlklóal 
korhá<bo: alorvosnak kineveate. 

— Calkvarmegye kózigaagatáal blaottaága 
október 10 én tarija rendes havi ülését. 

— Esküvő. Kánya Anna éa Cslsaér Mihály MÁV 
n.'gédilBd október 10 én, szombaton délután 4 órakor 
ta-.jA*i rt'ktt ójütel C-iitdsin^n. 

— Cslkizereda 36.000 pongfla  köloaönt ka-
pott az Onoza tol A C-ilnvármegyei Oraaágoa Nem-
a i-t p̂  C-miádvrdsimi Alap CalkBaereda megyei város-
nak 36000 pttegós kölcsönt megBaavazott. 

— E'Jegyzes. Nyera István, a csíkszeredai lörzz-
zenekar karmestere éa Moldováa Oiga, Caikaaereda, 
jigycBek. 

— Varga mtnlsaterelnftk  szemleatja az nj 
erdélyi vaantvonalon. Aa utóbbi évek legnagyobb-
satbásn vaentépitkeaése fejeaódlk  be a legközelebbi 
hetükben. A második bécsi döntéa folytán  csonkán ma-
r'dt aztkeiy körvaant bekapcsolódása aa anyaorsaág 
vArkt rlniréeébe rövidesen megtörténik. Varga Józaef 
köaleki-dVDgyl m!nlazti>r az elmnlt napokban dr. A'gyay 
Pál álltiiuti'kár társaságában megszemlélte a befeje-
aésh â közt>lpdő éa Igen nehéa terepen, hatalmas erő-
fxaaltéBek  köaött végbement vaButépltéat. Erdély gaa-
daségl körei ugy Indják, bogy ha csak valami kösbe 
nem jón, a Jövő hónapban már megindul a rendsseres 
tebpráruforgalom  a aaékely körvasút állomásai és a 
déa—beaatercel vonalréaa között. Ezt követőleg pedig, 
mihelyt az ulaBok kényelmére aaolgálé helyiségek el-
kéozülnek az á'lomáaokon, minden valóBalnDaég aaerlnt 
azonban már jóval a karácsonyi ünnepek előtt, felve-
aalk a Bsamélyforgalmat  la aa nj vonalréssen. Mihelyt 
a menetrerdsaerü köalekedéa megindul Déda éB Saeret-
falva  köaött, tprméBzetBserüleg megaaüntell a Máv. a 
vonatpótló autóbusajáratokat. 

— Flgyelmeatetés. A légltámadáaok lehetősege 
miatt BS ország területén elsötltés van elrendelve. — 
Köztndomásn, hogy aa nlsötétltés alatt elkövetett lopá-
sokat, betöréseket halállal büntetik. Ezért kötelességünk 
minden magyar testvérünkül felvilágosítani  éa állandóan 
figyelmeztetni  a megtévedésnek komoly kővetkesmé-
nyelre. 

— Kinevezések. A belügyminiszter Ideiglenes 
hatállyal Magyarádl Farenc dltról kösségl köslgzsgatásl 
legvsőt BorBaék kösségbe, Nagy Sáador kösségl Jegyző 
gvergyétölgyasl lakóat Gyergyóalfaln  nagyköaaégbe, 
Silkora Ltjoa István körj gyaő kékeBl lakéat Gyergyé-
tö'gyes nagyközségben kösségl jagyaővé, Saőla Gaza 
közaégl Jegyző borszéki lakóat pedig a kékesi köijegyző-
aégre kőrjegyaővé neveate kl. 

— Felhlváz. A oalksaeredal Helvlgh-fürdő  a Ar-
dózőkhöz, akik fhrdóruhálkat  a nyár folyamán  klat tar-
tották, aaaal a kéréeael fordul,  hogy a ruháikat télire 
okvetlen hoaaák baaa, zaert felelősséget  eaotlegea téli 
egérrágásokéri nsm vállal. 
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— Aa mrdélyl Párt beenámoló értekezletei. 

Aa Brdályl Párt caikvármegyet tagoaata felvilágosító 
értekeileteket éa paaaaa napokat tart a vármegyében. 
Calja, hogy a vármegye köaönsége ia aa Brdélyl Párt 
állaadé kapcsolatban álljon egymásnál. Brre kétségte-
lenül nagy szükség van. KOISaBaen ma, amikor egy 
gyilkos világégésben élünk éa amikor olyan aoksaor 
ésalelhető aa ellenséges propaganda nyugtalanító ilü 
munkája köaöttűnk Is. Pedig tegyük aal vünkre a ke-
aünköl éa valljuk be, hogy nálunknál roasjabb éa kilá-
tástalanabb sorsban eppan elegen élnek ma a földgolyón. 
Haaánkat Is meg elkerülte a háború nagyobb aaenve-
dése. ÉJ minden reményünk meg van a kllátásos ma-
gyar Jövendó felé.  Mégis Ilyen nehéa Időkbea nem Jó 
sokáig egyedül ás magára hagyat aa embereket. Baért 
dlcaeretes saükség aa Erdélyi Pártnak az a munkája, 
amivel felkeresi  a vármegye köaaégelt, hogy Időszerű 
kérdéseket a helyBaiaen közvetlenül megtárgyaljon. Jó 
aa, ba Időnként aa élen álló embe'ek ellátogatnak a 
könösaégekbea éa elmondják véleményükül. Hiszen na-
gyobb területeket átlátnak, többet tudnak és nem árt 
aa, ha ilyenkor köselebb állunk egymáshoz. Sínek az 
elősegitesére alkalmaB a képviBelóInk által tartandó 
panass nap és felvilágosító  érlekeiletek Borosata, 
amelyekre a figyelmet  felhive  kérjük népünköt fogadja 
megértő öntudattal. — Aa3rd -lyl Párt értekealetelt e 
következő sorreadben tartja: Ottóber 11-én vaaárnap 
délelőtt fél  12 órakor Cílzaz ntalmon—Csatóazeg, d. u. 
fél  3 ómkor Cslkszentklraiy. O itóber 18 án d. e. fél 
12 órakor Qyimesbükk, dé után fel  3 órakor Qyin.es-
felsőlok—Köséplok,  délután 6 órakor pedig Bzepvlzen, 
amelyen réazt veaz Czikazentmiklós éB Borssova köz-
ségek lakóssága. 

— Haahoa kall aaállltani aa élelmiszer je-
gyeket. A köaeliátás egyik legfontosabb  rétze az elosa-
taat biatosltó jegyrendsaer megoldása. Az elmúlt világ-
háború tanulságain okulva eat a kérdést már minden 
vonalon Igyekeznek rendezni, bogy B közönségnek na-
pok bozazat való sorba illitálát éa idő rablását elke-
rüljék. A mult vllágoaan lgaaolta azt, bogy a belsó 
rend éa nyugalom kérdéao na as ügy. Ndtnaelgazdasá-
gllag megbocsáthatatlan bün ai embtrek tömigeli sz 
áldogálás tétlenségére kárboatutnl ma, amikor minden-
kinek fokoaott  méri' kben kell klhaezsálnl a munkaere-
jét. Aaután as ellenséges propaganda oberségél Bem 
lehet lebecsülni, amaly a Borban álldogáló ember nyug-
talanságára Bzokta rádobni maţât. És nem minden ered-
mény nélkül. Mindezeket a hataó frontnak  ma figye-
lembe kell venni, mert ennek f-pp  n olyan elba'.arczi 
fontoasága  van a végaő gjóaelemri, mint ai elaő voza'-
ban küadők átUiőerejének frlsâ Bége.  EgyBzóval vlgyát-
zunk arra, hogy BZ Itthool társadalom szerveiésével é<* 
ébrentartásával méltónak blionynljuak a fronton  vérsók 
áldosBláhot . Eizal a céllal törlőik az, bogy nagyobb 
városokban mar Ismeretlen fogalom  aa élelmiszer jegyek 
elosztásával kapcsolatos emberklnsáh. Ma hiahoa czáillt-
ják a jegyeket éa nem engedik aat, bogy aa emberek 
tömegei nspboíaaat ácsorogjanak éa aa Idegeiket őröl-
jék. Sürgősen meg kell valósiiaol est nálunk Is. Közön-
ségnek ea tlsatvisolónak egyaránt érdeke. 

— Bevonultak aaujonook. Október ai újoncok 
bevonulásának Ideje. Igy volt regen, Igv van ma la. 
Meg kell emlliaUk, hogy ebbsn uz ecatendőhen n bevo 
nulások büaskeBéggel tölihmek el mindenkit. Hiepon, 
fegyelmezetten  ét komolyan lelt eleget köleleaségeDak 
B cslkl flatalaág.  Oyönyörü *nyag vonult be a krsiár-
nyákba. Meglátszik aa utóbbi két eBSlendő levente 
oktatása és nevelése a magyar Ifjúságon.  A kaaaárnyá-
kon .Isten boaott ssékely telivér" felírás  foi'dta  a 
bevonnló újoncokat, akik ősi katona lelkük öaatönével 
a legnagyobb kedvvel léptek be a honvédség kötelékébe 

— No felejtaünk.  Hibáinkat la emlegeaaük csak 
fel.  Ne UIOIBÓ helyen azt a bajunkot, bogy gyoratn 
felejtünk.  Azntán szaretjük a magunk értékelt Bemmibe 
se venni. Akinek csak esaébe jut as teszem NI, hogy 
egyes közéleti állapotainkkal aaemben rosezlodula'uan 
háborogjon, annak esaébe kell jntlaaBuk a multhan el-
Bsenvedetl belysetünköl Emlékezzünk csak éa ne felejt-
aünk. Hol áll az elmúlt 22 asatendőben meglBmart rend-
ssernak m.nden porclkaja a vî sz ítér x utánnl renddel. 
Bsemben. Aal hlBzem egyetért mind.-nkl abban, bogy ég 
éa föld  a különbség. Csak nagyon gyorsan felejtünk  éa 
a multhoa képaal álomnak tűnő anyjs^rllmgelt a 
magyar rendnek msr magától értetődőnek vesszük. 
Emlékezzünk ciak ihaaa a nyugdíj flaatéBre  — akkor éa 
most. M« a poita miiden l én, mlndin nyugdíjasnak a 
reggeli kávéja melle letjazi porosan éa hlánytalbnul 
a nyugdiját. N:m ia folytaijut.  Biáiljon magába min-
denki mlelőil panazara nyílna a siája ÓB adjon hálát 
as Iateaoek minden nap, hogy viaaiatérl magyar lehet. 

— Nyitva legyen a asemed éa a füled,  de 
Jár] a art ajakkal. Na fecasgj  es ne suttogj. Katonai 
dolgok iráni ne érdeklődj, katonai vonatkoaánu tárgya-
kai ae fényképsaa,  mert köanysn gyanússá válhataa. 
Ha katonai adatok vaaaak birtokunkban, asl senkinek, 
még legközelebbi hozaátarlozólnknak sem moodjuk el. 
Csak annyit mondjunk, amennyit hivatáiuikbólfo  yőlag 
ludaunk kell. Légy ovatoa, mert a kém ügyel I 

— A Foroata nem adja el a baraokosl 
fűrészüzemet,  A Foreaita barackoal flrisattaemévei 
kapcsolatban cikk jeleai meg, mely szerlat a Poresta 
tárgyalásokat folytatna  aa ONCBA-vai, a fttrássüsem 
eladása ügyében. A Poresta igaagalóságától nyeri érle-
BÜléBÜnk szerint ea a cikk tévedésen alapul, meri a 
vállalat Ilyen iráayu tárgyalásokat nem folytatott.  A 
barackoal fOrásaüaem  22.000 köbméter megvásárolt 
fával  readelkealk is bár bo*aaabb Idő óta aem műkö-
dik az ttaezz, most ssó van arról, hogy a fát  saját 
reaalben feldolgozz  kk. A Poresta Igaagatósága megbe-
aaéléet folytat,  hogyan történjek meg aa Daembe-
helysaéa. 

— Moalhlrek. Ezúton la fölhlvjnk  a közlaaig 
figyelmét  aa előadások aagyoa pontos kesdiaire. A 
Tarul mesl jövő heti műsora: .DanVó Pista' 11-én, 
vaaárnap délután 2 30 4.80 As este 7 15 órai keidnttel, 
héifőn  dsiu án 4 80 éa es>« 7.16 órai kead iltel. .Zinal 
bár'14 éo, szerdán eBte 7.15. ĉ ülörlökün délután 480 
és este 7 16 órai keideltei. „5 óra 40 perc" c. film 
17 én, saombaton dA.'után 480 éa este 716 órei, va-
sárnap dUuiái 280,430 éa este 7 16 órai, háifőn  dél-
után 4 80 ór este 715 órai keideltei. Kövelkeiő műsor: 
.Vegleien u1.", .Bgy éjsaaka Erdélyben*, „Bohlnson". 

— A Töröskereaat napok gyüjtésenek ered-
ménye. Október 8 és 4 napjain a VöröBkeresst gyűj-
tést rendűiéit Cdkssereda vároa területén. Eaen a két 
napon Ismét a város tánadalmáhos fordult  a háborús 
Időkben egyre nagyobb feladatok  előtt álló Vöröske-
reszt. A két nap alatt városunk köaönsíge 2647 p»n-
gót boaott öasse. Aa eredmény azt mutaijB, hogy kö-
zösségi életünk áldozatoz légiekkel megérti a i '-ite-
ieeB»gét. Eonek ez IB e rendje. Végül IB a háború 
olyan hatalmaa áldoaatokat kíván, amelyet az állam 
csak a polgárok egyöntetű vállalásával képsa teljesí-
teni. Nem léha ped'g kérdés» B Benkl előli ai, bogy 
ennek a mai nemzedéknek jövőbe látó nagysággal ÍB 
lélekkel kell megerezze a nemiet erőfpsiltéaének  pil-
lanatát. Adni ma ke 1, nehogy holnap késő legyen. A 
f-j'ett  köiösségl élet ezi a kőiak-sséget jól Ismeri. VI 
gyáziunk és abol még nem jutott el Idáig a cmtetl 
öntudat, ott legyünk aegltsévéri tanáccsal és fi  <v«'-
meitetéFBel. A mai báborus ldókh»n mm l'bet nftlkD-
lösnl senkinek a boaaájurn'áíál. N m ssahsd megtűrni 
azt, hogy bárki la elbújhasson v«gy magát kivonhassa 
a köaöaaógnek áldoaatal e>ől. Ery társadalom acnál 
viharállóbb, minél erőteljesebben él tömeg"! lelkében 
a uemzet végző céljáén való egyöntetű áldozatvállalás. 
Bit tarlBuk szem élőit, amikor a báboru végső győ-
zelmére gondolunk. 

— A „Csikazeredal Vadáaztaraaaág" Igaz-
gatósága a nyu vrdái-zatra vdnsttovó'ag ẑ alábbiakat 
köall a társaság tagjaival: 1942/43 vidá«zali évben 
tilos a nyulvadászat a kövelkezi MTÍleteken: 1. Csik-
Hzsnttamás éa Cdi:jerőf»lv»  köiaégokntk ar 0 ; b«'-
pariján levő területén 2. MkW-b köfségrefc  aa O t 
jobb piriján levő terüleiér. 3. M .dif'Ivínik  az 0 i 
lobb partjáneső terllletao. 4. Cii'.tapoct körâ g '.erű 
l^ténet a CSICÍÓ fe  É vei*t4 ut É I. sẑ p̂ LIJI ut kő-
rölti resio aa ,Iic^k hídja"-tói H vasútra vezető udg. 
6 Cilkazered • es Ziögöd közság >erU!eti ln a „Lac-o-" 
ÉS „Kioei old'il"tirdói rési -i G CtlksuntgySrgy köi-
ség területéből a .Kápo'ná^bütk* ri'l?. 7 Ctiksunl 
mirton éa Ciekefj'va  Hö»s4gnineV a .Nagyárnyék' 
erdő ÓH bokros risií. 8 C iltnz mtalmoa tözíégaee a 
.Nagymezőben luvő r.-rt!, « vaaut éa ez or îâ^u-
("zölt — Nyúlra a társaság 1942. évi november hó 
22 lg besárélag minden vas.̂ rn<p társ^svadásio'.ot ren-
dez, melyre n megvlőiő nap: szombaton 10 óráig a 
társaaég titkáránál jeUntkoab t̂nek mlod<Z9k, akik a 
boti nvu'réaeüket kl n"m lő tík. Mlnd̂ .; tag betenklnt 
ĉ ak 2 nyulat lőh->t, akár bnaslrozva, akár aa »l»paza-
bályok alapján engadá yezett b<jtt<*ban A vadásztár-
saság kötelezi taifialt.  korv a nyu bőröket RfolgVtHSia 
ba a htd^ereg riiszir-. Kikát H vadásztársaság t-rlt'e-
tMn folyó  évi november bó 22 lg silgoruan tilos lőni. 

— Köszönetnyilvánítások. Mlnd zon kedves 
barátainknak en jó lHmerÓB»laknek, akik felejtb'ieilen 
drága jó Nr|em, illetve ed<sapánk elhunytt folntli 
mérheletlun fajdalmunkat  r'mvniUkkel enyhíteni Igve-
kenek és aa ő temetésen megjelentek, kösnönetttok-t 
felezzük  kl: özv. Todor Jáno'né es gyermek»!. 

— Felejthetetlen édesapánk elhunyta feletti  fáj-
dalmunk iránt megnyilvánult őszinte réazvétet vruton 
ÍB hálásan köszönjük. Adamicza caalád. 

— Jetentkezes vadőrt tanfolyam  6a azak-
vlzagára. A vadőri Riakvli<ga Iméte'ének megkönnyl-
téao cé'jából, a grdt'lól m. klr Vadá°aa«l hivatalnál 
1943 évi jtnuár—március hónapok fo'yamán  a ielent-
keiők aaámáboi képot több kt->lh'jt°B e ők^siltő tan-
fo'yam  nyl'lk meg, amelynek e véi>ntfvél  a hallgatók 
a vadőri ainkvlasgára bocsáttatnak. A tinfo  yamon va'ó 
részvétel kötelező. A vsdőri tanfolyam  és szakvizsgára 
való fölvétel  Iránti kérvényeket mielőbb, ds legkésőbb 
1942. évi d-ember hó 1-lg a m. klr f  ild nlvelósügvl 
mlnlszterlurnhot(Vadásia>iOjz:á!y' Bud4p->8i, V.Kosfulh 
Lijos-tér 11. t-z)k»ll her.yuttanl. J•'nntkeióknsk nsi-
letea fsIvtlágoBliáal  ed az Brdélyl P.-trt cslkvármegyri 
tagozata. 

— A Paatl Tfiaade  uj aaámábao dr. Hlndy Zd 
tán, a MABI Ugyveiető-lgaagatóia nyllHtkoalk. Uj Ipi-r. 
tranzakciókról, frdskea  aaemélyl váltotásokiél, a ma-
gyar—n̂ mat tex lltfrgyalásokról,  a leíulahb épltkeié-
sakrői, nagv fővárosi  logallantransakclókról, gyárbővl-
tésnkről, az öröklakás árekról atb. érdekes cikkek ée 
Információk  Rzámo<n ik be. 

— Erdélyt Tttzharooaok Agyaiméba I A kö 
aell napokban jelenik meg. - Pronibxrcos E.zrn» Hiol-
gálatában ai Erd >1) I Tói h ircoaok ée H <dvlaeltek B nlék-
albnma elmü öaa«'al'.«lt a bnm. — Eat a nagysiabáBU 
müvet, a Magyar Tizh r̂coB Siövetsng Országos tí nöi-
négének bozzájáruláfávni  ó* iámo([>>'>aával, K-r^sz 
Elem r m. klr. kormánvfóianácsoi.  a 8ÍÖvétség oraz. 
ügyvez-*iő alelnöke éa D < Bfardelll  Caesar nyug. alei 
redea, a Szövetség külügyi osztályának vezetője sier-
kesiletlék, erdélyi Irók köiremütödéBével. Aa rmlét-
album Iráaban és képekben Ismerteti, a frontharcos 
moagalomnak meglndl á<ál éa kialakulását, aa első 
vl'ágbáboru kezdetétő , egészen napjainkig. A dlssnaee 
kiállítóit emléka'bum, a fentleken  kívül Igen aok fény-
képet is élelrajai adatol Is trrtalmea is méltóan örö-
kíti meg, a magyar katonának, a tüiharcoaaak, vitéz 
magatartását aa első világháberaban és a báboru utáni 
Időkben. 

— Haiáloaáaok. Adamlcaa Jáaoa magánHaat-
vlselö, életinek 74-lk, háaaaaágáaak 42 Ik éviben, felyó 
hó 6 in Caiksaeredán elhunyt. * 

— Bicsonl Jánnané aaűi. Sinll.a Teréz, életének 
82 ik, hásaBBágának 62-lk évében, folyó  hó 6-áa Calk-
ciomortánban elbunyt. 

— Cilkazentaimonl Szép Simon birtokos, 1042 
évi október hó 8 án, 76 éves korában elhunyt, Cslk-
szent Imrén. 

— Tenyézavadjuttatáa. A FiidnWa!é«U<yl 
M nlsite' elhatározta, bogy az apróvadállomány pótlá-
sára minél Baéleaebbkörű tenyeaavadat oszt kl. Az 
Igényléseket mielőbb, de legkésőbb 1943. november hó 
80 lg kell benyújtani a földmlveléaűgyl  minluterlum 
vadásaatl OBztályáhoa. Igényelhető: nyul, fácáakakaz, 
fácántöras.  A mlntazternek aa aa elhatároiála, bogy 
ciak megfelelően  keselt vadásaterületekre utal kl te-
nvéaavadat. Aa Igényléseket Cslkvármegye Vadáaaatl 
Fdlügyelójéhea kell benyújtani. 

— A Magyar Féld legújabb száma a mihek 
teleléal Idejéről, a mezei pocok Irtásáról, a kukorica-
szár betakarításáról, a süldők gyora hizlalásáról és a 
baromfiak  ŐBZÍ takarmányozásáról kőzöl irtikes ssak-
clkk«kct Érdekes kép •kben aaámol be a kisknnlachá-
iái kiálM'á ról és a jánoshalmai gyümölcsvásárról Bl-
beBzéléBt, verset, háborús képeket, klsgasdák cikkeit, 
rendel̂ tvket, plt-cl és vásári árikai ÓB aok más, érde-
kes ciik»: és képet találnak benne. Kapható as u|-
sájfiru^okrAI  éa as IBUSZ ptvlllonokban. Mutalvány-
Rintnot kliid a Mtcvnr Fdid kiadóhivatala: Bndap>st, 
VII.. Eraséhnt krt. 7 

A közönaéK flgyelmebel 
Ferenci Jinos pálfalvl  kovácsmester egy '/«-as 

hordószBkerst oivan kiváló vaBalásl munkával szerelt 
fíl,  bogy őt gaidatársaimnak a legőizinlébben ajánlom. 

Oöröcafalva,  1942. október bó 6. 
Kovaob Dtityaa, erdőőr. 

Für ész haliadé k termelest átvennek. 
Ajánlatokat .Biz'os rzálluó" jy'igére Pogány 
Hird'ítóba Budapest. IX. Pjrencs-körUt 39. 

KERBSEK 16—18 év közötti iráatudó üut 
azo'gának. Cim:Míkó u. 16 , hátul az udvarban. 

0:>mb behuzést g^ppfl,  ugyanott fehérnemű 
jtvttáat in vállalok, Tamási u. 4. 1-2 

Alkalmazunk minden központban lenese, 
hüveiyiíd, feketubersó,  lóheremag és más 
aprómiigvak vásárlaeára, garauciaképeB föbi-
zományosokat, akik '•bben a szakmában már 
dolgoz ak, Erdélyi Gazdák Magértéke-
sitó Szövetkezete, Kolozsvár, jaajális-
UtCi 10 HZ. 2_(i 

A ciilkKg-ntmárlonl kir. ih'-á'.bíróiig mint telakkönyvl 
batÓBdg. 

1446/1942 <k. BZ. 
Árverési hirdetménykivonat. 

B írtba 0>ula vé r̂dhsjiaiónak Hall Fdrenc végre-
bajtásl z-nvedó ellrn Ird'iott végr -bajtáBl ügyében » 
telekkönyvi hatóság 1 v-gr. hajtási árverést 23.000 lej 
tőkekövetelés éa ĵ ru ékül hfbajtáaa  végett a Káaion-
M>|| kn|t)47beti r,.kvő s » t:o->ioniltiii és Nltlzl 2811 
aa. ijkvb'n A + 1 tvTi/. 11267 hrsz. alatt felveti  1 b. 
506 oegyHFtiiói Iprlil-lű mgt̂ annak B l(j sorsz. s«e-
r nt vAgrehsjtást Baonvodő HHTBD álló llletőaégére 1200 
penikő t-iklá'táHi árban e'rrtndelte azzal, bogv aa árve-
rés a C. 1. és 3 norsc. alatt Biláza Etek Illetve And-
ris Jóaaaf  javára h -iebe^s.-'l boliigtarió hasioielve-
letl joto'. nem érlrtl. 

Aa arverest 1042 november 14. napján 
dilelfltt  8 orakor Kaizonfeltia  községházánál 
fogjak  megtartani. 

Aí ingatlant a klklállári ár 2/3-adánál BUCBO-
oynbb áron "'ndnl n'jra lihsl. 

Btnatpénz a klkl iliá̂ l ár 10 saázaléka, amelyet 
a mag»Habb Uéret ugyanannyi °/o ára kell kiegészíteni. 

CMkszentmár:on, 1942 ju'lui 25 napján. 
Dr. Pogány József  s. k. 

klr. lárásblró. 
A kiadmány hiteléül: 

Lauoba 
Irodailaat 

Qazdák flgyelmebe!  Viwók vngvunk lóhere, 
lucarna, azariaskerep, b>titscim PB az ösarca 
mas apró roaţvakra, az A. K által megállapi 
lott ároo. Kérünk eey átlagmintát, hogy tud-
juk legmagasabb ajánla°uukat. megtenni, — 
Erdelyi Qazdák Magertekesitó Sxö 
vetkezető, Ko'ozsvár, Majái a utet 10. sz. 

2—10 

Keresek 1 darab melegítő érokályh&t. 
Cim a kiadóhivatalban 

Jó családból való flu,  vagy lány tanuló-
nak felvétetik.  Pototoiky JófBef  keres-
kedő, Csikarereda, Apafl  u. 63. 1— 

Bbédlőbutor eladó, Mikóu.3. 
lyaaaUtt Vákár ba|eaaá khyvayaadájában, (Mkuerada. 




