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Csíkszereda jövője. 
Irta  Tusnádi  Élthes  Gyula dr. 

Budapest, október hó. 
A felazabadu.áa  után Erdélyben a legna-

gyobb fellendüies  kétségtelenül a székelyföldi 
varosokban, ezek között ie, a magú kisebb ke-
reteiben, CaikbZ.<redaban tapasztatható. E fel-
lendülés oka bz általános örömben ca ae erőa, 
egyaégea azékely nemzeti öntudatban található 
m' p. 

Csíkszereda a történelem adatai éa a köz-
tudat azerint nem óst'-lepU^a Eieiőit buribiECöt 
évvel kezemben volt egy, Csik varmegye le-
véltárában órzött eredeti okirat, amely a bo 
vándorúit cseh és ezáez kézműveseknek a vá 
ro-i helyen letelepülés; engedélyezett, ipareu-
gtdftlyt  és kiváitcBgokht adott. Az okiratot Já 
nos Zsigmond  fojed'-i-  ni iria alá ea lerm-Hze-
te:j io.yiataria vok Izabella  királynő 1658 b.-n 
kiadott, ismert védiuvuicoek. 

A telepítésből k«!u(Kezetr, kin luiekizúmu 
város fejlődésit  Uötpunli (-a fö  draj'üag iu elő-
nyön fekvés.  nek koazuültette. iNaciak At-CB 
FI,CSÍK kö/ponijábao f*küd',  d-- innen veze-
tett  az ut századok  óta a Hargitán  át a test-
vér Udvarhely  megyébe! tt k. Jve/O fehver>e 
lo . t to a tiKosia^, n varos keleti-zese Ota, 
főként  ip.'.rr ea koresktdt-st fulyiu.oH. 

Le k. li a ogLiüünk azt a ti-ují, hogy CHI~-
az redü f  j ód si leh-tőségéit vt z .Imiik kü.-.ü-, 
a I- gujabb >>or;g, kevesen ismertek fji.  Cs«k 
két ev ota iramodott t-l a varos a ft-jtöd-  a ut 
jain. Cank ket, ev óta röpködnek o yan ebzmék 
és járuak ezájrói eztijra oiyou juvas.atok, ame-
ly t k a váron t -jövendő nagţan^urK és rohsinoa 
fejlödesi  leh itőaégeire, min: ur. <-gct íákiyu, rí 
világítanak. 

Ha a vároa f--jlödr-ei  lehetősegeit vizsgál 
ju'tf.  valónt.k keil e fogadnunk  » küifö.dioknek 
éts a kii földön  járt magyuroknak »?t a meg 
áüspitáBá', hogy Csik a „Keleti  Svájcz!*  Kz 
aditt meg Csíkszereda f.'jiodeeé.iek  ia az alap 
ját. A varos ugyania ntmcaak Csik megyo köz-
pon'jában, hanem természeti kincark között ia 
fei-'szi*. 

C.-ikazeredát három fllrdó  veszi körill. Kettő 
benno fekszik  ha:á ában; egy pedig közvollen 
köseleben vonza ide az idegent, a fürdőven-
d*get éa a természetjárót. A régen atig észre-
vett c^kazeredai ói zsögödi fürdők  ma icár 
komoly értőket képviselnek szinieinklj. n. Mind-
kettőnek vize, a magit nemében, öaszeiételei-
ben, erdók tövében, e'sórendü. Ziögödn^k még 
külön vasúti állomása ia van. Mindkettő a vá 
rosial összefÜKgő  közigazgatási éB területi egy 
Béget alkot. Rendkívül szerencsésnek mond-
hatjuk a város veze-őségének azt az elhatáro 
záaát, mellyel Zsőgőd fürdőt  megvásárolta. To-
vábbi következetes lépése volna, ha moat a 
cniBieredai fürdőt  ÍB a Helwig-testvérektől 
megvásárolná, akik jobban járnak, ha eladják 
a fürdőt,  mintha tőke nélkül továbbra ÍB házi 
kezelésben tartják. 

A harmadik fürdő  és havasi üdülő a Csieaó 
község tulajdonát képező Hargita, mely a maga 
1400—1000 mé!er.*e magasságával az orazág 
legmagasabb Üd0őj«. Minden időben keresett 
és látogatott hülye lesz ugy az üdülőknek, mint 
a téli sport híveinek ós a természetjáróknak. 
További következetea éa helyes lépeae volna 
tehát a városnak, ha a könegtól ezt a fürdőt 
is megvásárolná, vagy legalább is ötven — 
ssáaévea bérletet kötne vele. 

A városnak koraaerü saállodája már meg 
Tan. Blionyhéka ei annak, hogy a Kormány 

zat is megértette a Cniknzereda központi fok-
véseben rt*j Ó kiaknázatlan lehetőségeket és 
ugyanaz >U iól van á hatv;!, mint a város veze 
tőa*ge. Ha moat a báróit fürdő  a varoa keze-
léBÓbi ah ugyaégeii irányitáaábn kerül, a város 
it kormány állandó éa ieifntékeny  támogniá 
aára feitétlerül  Bzámiihr.t, du bármikor n^gy 
öaszpgll beruházási kö cfönt  kaphat ne. Oti tói, 
a Mabi tói vagy más p nze^opor tól. Boruhá-
zast kö caünnrl i>gy pár év alatt olyan iürdö , 
kirenduó- ca Fpor.vtiioa központot >"h '̂nc 
terenii^ni Caiker.i rcdábél, iniot amii.< enek. i 
Ausztriában, a Sa zkamn;* rgu'bau vngy O ssz 
ordz .̂gbuu leh-1 iá:ni. A filrd  iv. nd< g v gy tcr 
raiw.etjáró kotu'azési jegkyt-1 » rst-b bi n, mu 
lyéit n-:indetiU'r nzobét ÓH elá'áa' (igysfgop 
őrért kap ir e!»'-rr< ihc-tő Irgnt-gyobb kénj 
lurnoie , járna be e fUrdÓket  6H mindenütt rae^-

»lná ezt. tmiru JÎU^K v-in éa a ni nzr-> 
k-iftatj*  vitiiy piíifn'"ti.  Ebből  a szempontból 
döntő  lontosságu  hogy e fürdők  egy kézben 
egy irányítás  és egységes vezetés alatt  le-
gyenek! 

Zíógöd község és a fürd'»  Ciikazr-rodáva-
m-.r PK;  V-.lo egy KÖ. ig.nzgatáüi fs'ct 
ft:ko'D»i:  KU->.öbön vun C-iik yp ceza és Cs'k 
aomiyó közitige'-nek ia k? < i.'yesi'.Ó3f,  am: ugy 
a véroanak, m n a kdzs'gD k erdeke. Az ÍÍ.';" 
altiba f'l  n -in tartha ó, m'jt» n tti akbd^ yo lutó, 
at"r  nincs a világon példa  arra, hogy össze-
épült  községek  és varosok  hosszabb ideig 
egymástól  független  és önálló  közigazgatási 
életet  éljenek.  Ü ö«éí>jk >eroi- iiyuixut Cdik 
HZrredf.b^u  ndják el, lakói itt kapnak munkai 
CB a t'sz'viaelök j ipo^keny rC.sze ia e köz-
segek lak i ktt'Ul ktrll'-tek ki. 

C-ti' BZ Tt da a hérum fürdőn  nivüi n g) 
értáitet ny:r Ciiítiom ytiva1, »mely u negy-du. 
fürdő  és üdülő, de y: uniósáé fóleg  abban rej 
lik, hogy raint hires buc^uiáróhdv, Itu^yomá-
nyoktól mi'gazen'eit kegyhely.  Fekvője oso 
drts, luv-igőju kitűnő, tcmpioini measze földöu 
Liri-a, áaváuyvize pndig u legegészségesebb 
ívOviB, maly C.-ikszereda kőzónaégeuok bzilk 
aégletét ia réazben ellátj.i. Cdikaomlyón szebb-
nél-szebb telkek vannak. Már moat meg kel 
lene vetni egy üdülőhely alapját a község to 
rdletónek megfelelő  atabályozi'.aávttl. 

Az egyesítés n-Mn aé." i, hanem elősegíti a 
községek erdekeit, tehát ne ellenezzék a köz-
aegek. Ha a nevükre féltékenyek,  azokat ia 
megtarthatják, aőt kívánatos, bogy Caikaooilyó 
neve, mint a varos egyik kerülete, továbbra 

fennmaradjon.  Berinnek, Bicsnek, Budapest-
nek ia megvvnnak a területeik. Én például 
Budapesten a Szent Lvre városban lakom. 

Csíkszeredának legelső ea kgfontuhabb 
teendője, hogy vizvezelúUet és osa.ornázáat It: 
tiisitsen. Különösen fontos  ez CaikBieredán, 
ahol a régi vároa mooaarat, posványos, süppa 
dékea talajon épült, melyet gyermekkoromban 
naponként tapaaztaltam. Sokszor alig tudták az 
állatokat az ingoványoa talajból kimenteni. Vize 
rossz. Ezen legsürgősebben, a legnagyobb al 
doaatok árán is aegiteni kell. Termeszetesen 
vízvezetéket és csatornázást már csak a há 
ború után lőhet építeni, amikor előreláthatólag 
államsegélyt is lehet e cilok elérésire kieaz-
közö ni. Ujíalusi  Jeuő megcsináltatta az aaphalt 
járdát es bevezettette a villanyvilágítást, de 
azután a fejlődés  megállott. 

A vároa fejlődáaének  legnagyobb lendüle-
tet a Székely udvarhely—osikszeredai vasút ki-
ópitéae adna. Ennek a vasútnak a megépítését 
aa 1805 VII. t. o. elrendelte, de a magyar kor-
mányok eiidaig adósok maradtak vele. Leg 
kOselebb bővebben viBsiatárdk e tárgyra. Moat 

közlöm alább Sass  Elemér dr. miniazteri osz-
tályfőnöknek,  a belügyminisztérium vároBi fő-
osztálya kiváló és nagyképzettségü vezetőjé-
nek, u városi ügyek legfőbb  szakértőjének 
alábbi érdekea nyilatkozatát, meiyet kérésemre 
készséggel Írásba foglalt  a Csiki  Lapok  olva-
sói részére: 

A felszabadulás  után megindult  a pol-
gári közigazgatás  megszervezésének  mun-
kája s ennek a feladatnak  városi vonatko-
zásban történő  megoldása  során szükséges 
helyszíni  tárgyalások  megejtésekor  láttam 
meg először  a Székelyföldet.  Kimondhatatlan 
boldog  érzés volt  ez számomra. A magyar 
történelemből  és az irodalomtörténetből  jól 
tudom,  hogy milyen értékekkel  gazdagította 
ez a nep nemzetünket.  Csodálattal  láttam, 
hogy az átélt  szörnyű  szenvedések  után is 
a nep töretlenül  él régi erejében. Első  tár-
gyalásaim során megfordultam  úgyszólván 
valamennyi székely  városban s meglepődve 
észleltem,  hogy azt a lehangoló  városképet, 
melyet a többi keleti  és erdélyrészi  váró 
saink nyújtottuk  s melyet a legszörnyűbb 
elhanyagoltság,  szenny és piszok jellemzett, 
itt  <i szegénység  közepette  is rend,  csín  és 
tisztaság  váltja fel  A székely  lelkekkel  ke-
rülve érintkezésbe,  engem az ragadott  meg, 
hogy ha van is a székely  szellemnek  külön 
ereje, ize és zamatja, mennyire egyek  va 
gyünk  mégis magyar lelkiségben,  s a szé-
kely  szellemiség  nem más mint ugyanannak 
a magyar tőnek  sajátos gazdag  kivirágzása. 

Nagy  nemzeti érdek  ennek a népnek és 
szellemi,  gazdasági  erőinek  gondozása  és tá-
mogatása. /1  visszatérés első  pillanatától 
kezdve  állandó  leiadatunknak  tekintettük, 
hogy székely  városainkat  hathatós állami 
segítségben  részesítsük.  Ez a támogatás  nyi-
latkozik  meg a városi közterhek  mérvének 
mérsékelt  kialakításában,  a városi közintéz-
mények,  az üzemek megteremtésében  és 
lielyreállitásá  ban. 

Sass  Eiemerban vármegyénk két városa 
egy melegszívű éa fenkölt  gondolkozású mi-
niazteri fótiaztviselót  tisztelhet, aki minden le-
h- iőt el fog  követni éa kéazaéggel nyújt se-
gítő keíot arra, hogy városaink erőteljes fej-
lődésnek induljanak óa indokolt esetekben u 
állam aegitségeb^n ÍB részesüljenek. 

Kállay miniszterelnök. 
Kallay Mikié* miniszterelnök mult vasárnap láto-

gatást tott Ungváron és az Egyeaült KereBztény Nem-
z >ti Liga északkelet magyarországi naggyüiésén nagy-
szabású beszédet mondott Karpátalja magyar és ruszin 
népének feladatairél,  valamint az egész ország keresz-
tény nemzeti társadalmának kötelességeiről. 

— A magyar fajnak  sok hibája van — mondta 
többek között a miniszterelnök — de van egy gyenge-
sége, amely azonban moat tulajdonaága is: szeretni 
embertársát, szeretni a más fajtáját,  egyedül ml tudjuk 
ezen a világon. Mi mindig zzerettUk aaokat a népeket, 
akiket itt találtunk, ide behoztunk, vagy beengedtünk. 
Szeretni egyedül ml magyarok tudunk más fajtájú,  más 
vallású, máa köntöst viselő embertársunkat Az a leg-
magasabb emberi éraés, bogy sseresd felebarátodat, 
mint tenmagadat, még egyfajuak  között sem alakult kl 
ugy, olyan tisztán, mint miközöttünk, magyarok köaött. 

Amikor ezt megállapítom éa ezt nyújtom nemzeti-
ségeinknek, elsősorban az itt Kárpátalján lakó nép felé, 
a legtöbbet mondhatok és adhatok, amit a kinyújtott 
baráti kéz egyáltalán adhat. M r̂t mit jelent a szeretet? 
TeljeB egyenjogúságot aa életben politikai, kulturálté 
és gazdaaági vonatkozásban. A tisztviselő, az erdei 
munkás és minden társadalmi rangú ember munkája 
mind nemaetl kötelesség. A lelkipásztoré ia aa, akinek 
mindig a békét keli hirdetnie. Kötelesség az la, hogy 
elnéaók éa megértők legyünk aaok iránt la, akik talán 
nem egéssen ugy gondolkoznak, mint mi és nem ugy 
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foglik  fel  • kötelesség v éllel árit, mint ahogyan szeret-
nénk. Két megjegyaést fttaOk  ebhea: aa államvese tél-
nek nagyobb müvéaaete éa nagyobb barátsága ia kell 
ahhos, hogy a nemsedaégek ea a vallások kBaött a 
megértést aereaae ea annak módját éa lehetőségét meg-
találja, mint egysaertten erőssakkal veaetnl. 

Lehet aaonban — ea pedig a második megjegy-
séaem —, hogy hoaaátartoaik aa la, hogy a Jó aaót a 
nyújtott aegiueget aaok irányában, aUk felé  fordulunk, 
ne biaalmatlanaágnak ée gyengeaegnek tekintsek, hanem 
ugy, mint a csaiadfó  simogató moaolyát és ugy fogad 
jak, mint a családfő  öleieset Tótenelmet össseeskllves 
Bel, suayi cselazövésael, iásadaarassitásaal, romboló 
törekveaaei nem lehel csinálni. 

Beaaéde során hangoatatia a minlaatereinök, hogy 
aa „eserevea öntudatot nem Bsabad sohasem eihaiva-
nyodnl engednünk, üzenem aa llthonéló éa a határon 
túllévő magyarságnak.' 

A miniszterelnök beszéde, a kisebbségi kérdésben 
ismét figyelmet  érdemlő megnyllatkoaáa. Milyen magaa 
iskolája ez az álláspont az ailamveaetésnek. Mi Erdély 
területen aa elmúlt 22 esztendő alatt aok mindent meg-
értünk. Igy aajál bőrünkön tapasztalhattuk, hogy mennyi 
kezerüBeget es megpróbáltatást jelent egy ailamveze-
téaben aa elfogult,  azükiátőkörU kisebbségi politika. 
Marj tik állítani, bogy Románia belső szerkezete nagy-
reszt azért bomlott meg, mert hiányzott minden józan-
ság es törlenelmi alap annak meglátás ára, hogy egy 
nemzetlsegileg színes államot nem lehet a gyűlölet 
törvényéi szerint vezetni. A magyar miniszterelnök 
ungvári bessede komoly bizonyíték amellett, bogy a 
magyar nemzet államépitő feladatát  ezereveB multjahos 
híven látja ma is. 

Teljes vagyonelkobzást. 
Jurcsek Béla közellátásügyi államtitkár a szentesi 

gazdaértekezleten bejelentette, bogy intézkedések ké-
szülnek, amelynek erielmében teljeB vagyonelkobzás jár 
azoknak, akik áron felül  adják el portékájukat. Szóval 
drákói szigorúsággal készülnek lecsapni az árdrágítókra. 
Ez egyebként helyes. Legfőbb  ld<>je rendet teremteni 
az emberi kapzaiaág túlkapásai között. De ez nem 
mindan. Nem elegendő azl büntetni, aki áruját drágab-
ban adja el. Végig kell korbácsolni azon is, aki áron 
felül  vásárol. Siámtalanszor hangoztatjuk, hogy nagy 
jelentőségű kO'déBek esek. A báboru soraa függ  attél, 
bogy fegyelmezetten  vállaljuk-e, becsületesen alljuk-e 
a báboru lemondásait. Nagy baj az, hogy a lelkekbeu 
még ott pusztít az elmúlt világháborúnak aok arla mas 
beidegzeikiége. Ezek közül első számú a halmozás éB 
miden poklokon kereBZtül való meggazdagodaa esztelen 
kergetése. Nézzünk CBak szét magunk között. Latjuk, 
hogy milyen gyakori az erre való hajlamoaaág. Igyekez-
zünk fegyelmezett,  öntudatos magatartással kiküszö-
bölni magunk közül ezt a veazedelmet. 

Hala a jó Istennek, Magyarország nem tartozik az 
Ínséges országok közé. Minden van, minden terem ebben 
az istenáldott orazágban, csak gazdálkodni kell tudni 
vele. Ha valahol hiány van, ha valami drága, az kizá-
rólag és elvitathatatlanul a feketepiac  bűne, az árdrá-
gítók és felvásárlók  szennyes manipulációinak követ-
kezménye. Lehetnek hibák a szervezetben is, de bár 
ezek a hibák csak okozatai, nem pedig okai a tulajdon-
képpeni zavaroknak, — ezeken iz segíteni kell 1 

Amikor pedig örömmel fogadjuk  Jurcsek Béla 
közellátási államtitkárnak a Bsenteal gatdaértekezlelen 
tett azt a bejelentését, hogy intézkedések fognak  tör-
ténni, amelyek értelmcben teljes vagyonelkobzás jár 
azoknak, akik áron felül  adják el portékájukat, nem 
mulaszthatjuk el. bogy rá ne mutassunk arra a fonák 
helyzetre, amely előállhat, ha valamely tanyai gazda 
kerül abba a szerencsétlen helyzetbe, bogy árdrágítá-
son érik és Így a fentiek  azerint elveszni vagyonát, 
kia gazdaságát, de — fütyülve  mentesül a veszedelem-
tói az a zsidó, aki ráveszi a portékájának magasabb 
áron való eladására. Hiszen caaknem mindig őmaga 
licitálja fel  az árat, csakhogy hozzájusson ahhoz a 
közellétáid cikkhez, amelyei részben drágábban ad 
tovább, részben nagy lelkliamrretlenaéggel von el a 
nehezebb anyagi körülmények között éló keresztények-
től, végül azért ls, hogy a maga retyerutyált boldo-
gítsa vele. 

Nem elég tehát as áron felül  eladót sújtani, hanem 
végig kell korbácsolni ezzel a vagyonelkobzással a 
magasabb árat kínálón ia. Mert nagy a valószínűsége 
annak, hogy az egyszerű falusi  ember hamarabb rajta-
veszt a Bpekuláclóján, mint a minden hájjal megkeni 
zaidó, vagy zBidóssellemtöl fertőzött  jómédu kereaatény, 
aki több körültekintéssel végzi nemzetrontó és a belső 
frontot  lehetetlenné levó cselekedetét 

Nem egyszer volt alkalmunk megfigyelni,  hogy 
tanyai asszonyod legalább 160 tóját tartalmazó kosaru-
kat jómódú zsidókhoz cipelték fel,  ahol az egéaz mennyi-
séget hiánytalanul otthagyták. Egéaa blaonyozan .áron 
felül." 

Mert, ha a fenti  példához hasonló eset fordulna 
elő aa uj intézkedéasel kapcsolatban és a tanyai ember 
vagyona kerülne dobra, mlg a asldé bevásárló baj nél-
kül uzzná meg a dolgot, — az lenne ám még csak a 
valódi .fogcsikorgatás",  amelytől messze állna a .lel-
kek nyugalma". 

Éa még egyet Jöjjön aa a kilátásba helyezett 
lntéakedéa, de maguk a rendeletek nem aokat érnek, 
ha a végrehajtásuk mond csődöt I Mit ér a legszigorúbb 
rendelet, vagy felzőbb  helyről zzármaaó Intézkedés, ha 
a kivitelét .barátságosan" oldják meg. Nem gondolunk 
visszaélésekre, nem gyanusltunk senkit, de aaámoa 
tapaaatalat mutatta, hogy a puha elbírálások, a tuljó-
hlazemü végrehajtáaok el laposítják a legenerglkuaabban 
hangaó rendeleteket ls. Így azután sem aa eladók, sem 

a felvásárlók  nem sokat törődnek a rendelkeaéeekkel 
éa marad minden a régiben. 

Van aaonban még egy megJegynésBnk. Tökélete-
sebbé kell tenni aa egyeB helyi köaellátáal szervesetek 
működését, gördülékenyebbé keli tenni feladatuk  végre-
hajtását, hogy döccenésmenteaen juthasson minden jogos 
igényié a legaattkaégeaebb cikkekhez. 

Mert hogyan lehet kívánni, hogy a vevő éheasen 
ée ne vásároljon ugy, ahogyan hoszajut a portékához 
ÓB ne váaároljoa — mondjuk ki a maga nyerseségé-
ben — áron felül  la; ha a maximált áron sehol Bem 
lalál élelmiszert, vagy csak olyan utánjárások árán, 
amelyek lehetetlenné teszik a rendea háztartás vezeté-
sét aa egéaz napos ácsorgások következtében? Mit ér 
minden sslgor, ha a közellátási hivatalok kifulladlak  a 
bürokratikus adminisztrációkban, mlg & közönség kiló-
méteres sorokban, Idegekremenő lökdösődések közben 
jut fel  oda, abol végre la arról érteBiiik, bogy amiért 
pedig ácsorgott aa nincs. 

Távol áll tőlünk, hogy az áronfelül  való eladást, 
vagy vásárlást helyeseljük, de ennek megszüntetését és 
büntetését azoknál a nagyon jól élőknél kell kezdeni, 
akik okozói aa efféle  Borbanállási tumultusoknak, mint 
pedig azoknál, akiket a kényszerűség visz erre az útra. 

A lelkek nyugalmára van azükaég és ml fő  azt 
tesszük hozzá, hogy az a nyugalom ne fogcsikorgatva 
tűrje aa áldozatokat éB nélkülözéseket, hanem egyedül 
abból a belátásból, hogy azt csakis a helyzet hozza, 
nem pedig egyes intézmények sservezetlensege, vagy 
önaó telhetetlen, vagy mások nyomorgatásaban kéjeigő 
betyárság. 

A nemzeti mólt feltárása. 
Szlnyel-Merae J-nő Koloasváro'.t mondott beszédéi 

Erdély Iránti őazinie szeretet éa az erdelyi Bzel.em 
megbecsülésé jellemezte. 

— Mi Erdélytől minden Időben, igy az elszakítás 
éveiben ia nagjon aokat kaptunk: szellt-mi éa erkölcsi 
értékeket, péidatmutató magaturtázl. Eibörangu köte-
lességünk tehát, hogy mindent megadjunk Erdélynek, 
ami megilleti, amire aaüksege van, további kibontako-
zása és magyarsága megerősítése érdekeben. 

A kultuszminiszternek ez a kijelentése egyben ígé-
ret ÍB annak a kultúrpolitikának tekintetében, amelyet 
általában B különösen Erdéllyel kapcsolatban követni 
óhajt. Meg akarja erősíteni az erdelyi magyarBágo>, 
minél több kultúrintézményt (bajt Isteníteni a főegaz 
ősi magyar leiekkel, nagyszerű hagyományokkal rendel-
kező éa páratlan gyakorlati eritékkel felruházott  székely-
séget kívánja gondjaiba venni, mert tőlük várja a friss 
erőket a magyar gazdasági életbe, tőlük : a képességet, 
Bzivóaságot es kitartást. 

A mindenkori minnzterelnökndk van a legnagyobb 
hatalma arra, hogy belenyúljon a jövendő nemzedékek 
eletébe s a neve.ett éa közoktatás hatalmas tényező-
jének segítségével megfelelő  Irányba vezesse a fiatal-
ságot. Mit szándékozik megvalósítani Bzinyei-Merse Jenő 
kultuszminiszter? Elsősorban a jellemnevelést, az er-
kölcal magatartás szilárdságának biztosítását, amely 
nélkül B legnagyobb tehetség la elkallódhat, vagy rossz 
Irányba fordulhat.  A t-hetség igazában csak akkor 
tudja szolgálni a közösséget, ha tiszta erkö ccael éa 
makn'átlan jellemmel páro-iul. Az ember nemcsak éaz-
lény, aőt azl mondhatnánk, hogy az átlag ember na-
gyon kevéssé éBzIény, sokkal inkább befolyásolják  a 
BzenvedAlyel, meggyőződései, a múltból átvett értekek 
tlBZtelete. Fontos tebát, hogy azokat az ösztöneit terel-
jük helyen útra, amelyek élete folyáaát  legjobban meg-
szabják, magatartáaát leginkább befolyásolják. 

Itt a nevelésnek szinte korlátlan lehetőségei van-
nak. A nemzet érd <kelt szolgáló nevelés elengedhetetlen 
foltétele  a nemzet múltjának, sze.lemi kincseinek helyes 
ismerete. Ezeknek nz ismereteknek a közlését már az 
elemi isko ának kell megkeideni, de ugy, bogy a gya-
korlati élethez simuljon a nyujttoa komoly ea korazerü 
mezőgazdaaágl szaktudást is. 

örömmel hallja a magyar nagyközönség a kultusz-
miniszternek azt a tervét, hogy a hungarológiai okta-
tatást éa neveléat elmélyíteni szánd-ikaalk a mint ennek 
a tervnek a következményét: emelni óhajtja a közép-
iskolák felsőbb  oaztályaiban a magyarnyelv és irodalmi 
óráinak a Bzámát A mai vliágbao, amikor mind-n nép 
eddig nem lsmnrl Bzenvedellyel kutatja eredetét, a 
történelem által réazb'-n eltemet üt kulturértékelt ée 
ennek a kutató munkáoak a során valóban meglepő, 
mély összefüggésekre  jön rá, ameljek a nemzet je e-
nének nzempontjából 1B fontosak,  mi aem maradhatunk 
el ebben a nemes versenyben, amely a nemzeti mult 
töké eteB feltárását  B értékeinek megbecsülését célozz*. 

Ezt a munkát csak olyan oktató teBtűlel végez-
heti el, amely hivatását nem egyszerű hivatalnokosko-
dásnak tekinti, banem az oktataa nívójának blztoailá 
sául szükséges ertölcsl követelményeket elsősorban 
önmagában valÓBltja meg és Igazin szivén viseli s 
nemzet sorsát. 

Reméljük, a kultuszululezter nemes és hasznos 
szándékait teljes egészükben megérti ez az oklalotea-
tülei a lelkes munkájával hozzájárul ahhoz, hogy egy 
műveltebb, világnézeti éa erkölcsi tekintetben megbíz-
hatóbb magyar nemzedék vegye át majdan az orazág 
zónának irányítását és gondjainak vá laláaát 

Alkalmazónk minden kOipontban lenoae, 
hüvelyes, feketeboraó,  lóheremag és más 
aprómagvak vAsárláa&ra, garauciaképea fóbl-
Bományoaokat, akik ebben a szakmában már 
dolgoztak, Erdélyi Gazdik Magértéke 
•ltó Szövetkezete, Kolozsvár, .aajália-
ntoa 10. BI. M 

B A f t O V B K B K . 
QAbbels német birodalmi miniszter 

nagyjelentőségű beszéde. 
Ai angolaién aövetaégesek gazdasági visaonyairil 

igan érdekea adatokat közölt mult heti beaiédáben Göbbala 
némát birodalmi miniszter. Onmi- éa mongán-hiányuk agyra 
nagyobb gondot okoi Washingtonban is ia Londonban is. 
A gumi 93 Házalókban Japán keiébe került, a kankáxi 
mangánérc szállításét pedig szintén lehetetlenné tette a né-
mát előnyomulás. Ez a soraa a kaukázusi krómnak is, mi-
után a Fülöp-szigetek krómbányái japán kézre kerültek. 
Januárban lejár Törökorazág azerződéae ia, melyet három 
évre kötött Anglia a török krómkéazletek megváaárlására. 
1943 januárjától már Németország azámára biztosította ezt 
a mennyiséget ia Papén előrelátó megállapodása. 

A Dnyepernek, a Donnak éa Sztálingrád eleatével a 
Volgának ia urai vagyunk — mondotta Göbbela miniszter — 
éa ha a kitűzött időhan befejezzük  a kaukázusi előretörést, 
Európa leggazdagabb olajvidéke ia a kezünkbe kerül. Már-
pedig akinek búzája, olaja, vasa éa azene van, az nyeri meg 
a háborút. A keleten kitűzött célokat réazlatekben váltjuk 
valóra. A bolaeviki vftBzedelem  letöréae megtörtént. Senki 
aem állithatja, hogy a bolaeviki véderő valaha ia elég erfln 
leaz ahhoz, bogy a német birodalom határait veezélyeztease. 
Mér caak alakot kell adnunk annak a térnek, melyet kato-
náink meghódítottak, azt meg kell azerveznünk és haa7.no-
aitanunk. Az idő caak azok ellen dolgozik, akiknek nincs 
életterük éa nyersanyaguk. Az idő nem ellenünk, hanem ér-
tünk dolgozik. Az angolok képtelenek a második arcvonal 
lelállitáaára, mert ninca hajóterük. A kérkedő kiáltozáa a 
túloldalon a halálos félelem  jele. Angliának nem maradt más 
eszköze, mint a légi terrortámadáaok egyea városok védte-
len polgári lakoaaága ellen. 

A német hailaereg téli ellátáaát egyébként teljeaen 
biztosították. Szeptember végéig a harctéren küzdó katonák 
részére előretolt anyagraktárakba vonatnyi ára érke 
zett meg. Ez összesen J.1Ü2.ÍI50 tonna arurakományt jelent. 
A keleti fronton  minden egyes katona a rendea telszerelé-
sen ki vili meleg fehérneműt,  kötött ujjast, egy prémmellényt. 
prémes kesztyűt, külön meleg köpenyt, tejvédflt  és gyapjú 
sálat kap. 

Soha nem látott méreteket öltött 
a sztálingrádi támadás. 

A moszkvai rádió hírmagyarázója vaeárnap este iog-
lalkozott a sztálingrádi helyzettel és kijelentette, bogy a 
sztálingrádi caata ilüntS fázisba  lépett éa a város helyzete 
jelentfia  méitékhati roHazabhoilott. Moszkvába érkezett barr-
téri jel-ntéaek azerint az elmúlt nap'iklian a néinet légi-
hailerö támailáaa soha nem látott méreteket öltött. A német 
légik ötol̂ kek szüntelenül támadják a azovjetálláaokat én 
egymánitán hallgattatják el a szovjetütegekrt. A német bad-
vezelAaég ezen az arcvunalnzaka^zou a legerősebb légvára-
tokat vetette harcba. Több német harciköteléknek kizárólag 
az a f.'ladata,  hogy elhallgattassa a azovjet légelhárító üte-
geket, mig további zuhanóbombázó kötelékek hnmbaterhü-
ket kizárólag a városra zuditják. A város északi részén 
történt német előoyomulásaal kapcsolatban — a jelentés*.k 
azerint — a németek egy ujabb iparnegvedet éa több ut-
vonalai foglaltak  el. Az iparnegyed elfoglalása  után a o-
met cttapatok igen elSnyöa helyzetbe kelültek, ami lehetővé 
teazi Bzámukra, hogy fokozottabb  nyomáat gyakoruljanak a 
Volga irányába. A azovjetcaapatok háttal állanak a Volgá-
nak éa elkeseredett szit-ónaággal folytatják  az ellenálláet. 
A német hadvezetőaég azonban szüntelenül ujabb páncélon, 
gyalogsági én légikötelékeket vet harcba, a német tüzérség 
pedig állandó lüz alatt tartja a Volga partjait, úgyhogy az 
ulánpólláa mind aulyoaabbá válik. Nyugat-Kaukázua helyze-
tével kaprsolatban Moszkvában kijelentették, hogy német éa 
sziivetaégeH csapatok ujabb eredményeket értek el aTuapszé 
felé  vezetfl  elSnyomuláaukban 

Beszámolók. 
Dr. CMpak L-Joa kanonok, E-délvI párti képvl-

rt«lő. Dr K > u-nban Jóazef  elnök, Dr. Kováta Károly 
főiltkfr  AR Stőkn Mihály kUérelében folytatta  besaá-
molóit. E hó 18 an G ltneahükkön, Köaéplokon éa Barp 
vlaen voltak r.eaaámolók. Qylmeabükkön a Ku turbas-
h*n gyűlt össae a ssép völgy népe, lelkes vesetőivel. 
Ugrón BMa ottan! párt Inök honfiul  Araéatől álhatót' 
HZJP besaédbeo köszöntötte aa Erdélyi Párt c<lkm*gyal 
•atoaalának vezetőit, klVöokülón kiemelve Dr. Opik 
Lajoa, Dr. Koumbán J t»sef,  Dr. Kováca Károly éa 
8 ó«e Mhvyuak a kosiét terén kifejtett  érdemeiket, 
ahol kidomborodott az E-déiyl Pr t itteni vezetőinek 
igyházl, Iskolai, politikai, törvénykezési éa kösgaada-
aágl téren kifejtett  eredményeB munkássága. 

Baután Dr. Cslptk képviselő fejtegette  a mai ne-
h-tz halyzelban asttkségrs magatartást, aa E'délvl Párt-
nak a kormánypártot támogató Magyar â at Párijával 
való BBÖvelsî gi vlasoayát. A kormányt támogatjuk, meri 
a nemset erejének kimutatása a kormány ere|áben 
nyilvánul meg. KOlömben is a kormány megérdemel 
réssünkről mlodin támogatást, mert tárgyllagosaa bí-
rálva, a háború köaepslte ia aokat dolgoaik máa terű-
eteken Is; aaemalnkkel láthatjuk as uj vasút építését, 

uthálóaalalak megjavítását, a kasaárayák építését; Igen 
fontos  törvényeket hozott, amelyek egész közéletünket 
hivatottak megjavítani, Ilyenek: a aaldó birtokok 
tgéaybevételéról, a klaélel tlaatazágáról éa a mező-
gatdtaág megsegítéséről ssóló törvénv. Tartanak öaaze, 
«gyzégOaket őrizzük meg, mert ellenségeink itt Erdély-
ben Is egységesen állanak velünk aaemben s csak egy-
aégea erővel aiámlthatunk blatofl  győjelemre Jól la-
tnsíjlk a aeháaaégeket Mltaleen a ruháekodáa és 
köaélelmeaéa terén, de minden lehetőt megteeaaek, 
hogy a bajokon a lehetőségig aegluoaok. Egy pilla-
natra se folelMk  el, hogy máautt még reaaabbak a 



48. Mia. C S I K I LAPOK ?-ik «Mal 

vlzzonyok. Aa egy»**"* Utartáa meghoian • gyümöl-
csét a egy aaebb éa boldogabb jövő mladeo nélkülö-
zést most megérdemel. A nagy 4;J?nzéssel fogadolt 
bezzéd ntán Dr. Kováts Károly főtitkár  gyakorlati út-
mutatásokat adott, miként vohetlk aa Erdélyi Pártot 
Igénybe aa egyea tagok a pértlroda ntjén. Aa Iroda 
minden párttag réaaére dljtalann* eegltésre kéts^n All. 

Ismertette a hllelnyu|táa lehetőségeit, ma|d rész-
leteaen kitéri aa árdrágllázaal kapcsolatban felmerült 
bajokra. Flgyelmeetette a hallgatókat, óvakodjanak aa 
árdráglláatól, meri anlyoaabb büntetések követkeanet 
eanián >a árdrágítókra, m>rt a pénabDnteléaek melleit 
meg elaáráaok, aől Internáláaok la következhetnek. A 
mai állapotokról hB képet feató  felvilágosításait  nagy 
tetaaéaael fogadták. 

GylmesbBkkön GySrgy Ltjoa, KSeép'obon Faza 
kas István, Saépvlaen Páll Árpad plébánosok kSsaőn 
tölték köaaégelk lakosaága nevében, egyben feltártát 
köaségelk kívánságát. Molnár András köaéplokl kösségl 
pártelnök Középlak napAnek mély háláját felk-ssűlt 
aaép beszéddel tolmácsolta. 

Gyimeabükkön könöa ebéd volt, amelyen Nagy 
Károly felköaaöntötte  D\ Cslpak képviselőt éa as Br-
do'yl Part veaetólt. Kiemelte, hogy ee as első rsct, 
bogy magyar párt QylmeabBkköt baeonló céllal felbe-
reate. Váaolta a csángók magatartását, ami engedrl-
meaaégben, a vraetók követésében domborodik kl, BO-
babem ktvánkoava Bemilyen különleges elbánás ntán. 
Erre Dr. Cslpak képvlaeló válaaaolt, megköaaönte B 
szíves fogadtatást,  majd elismerését fejezte  kl a csán-
gók mindenkort példáa migatartáüá'rt. 

A Maoar Nepmiivel Táreasápak kiadványai. 
Pázmány Péter. 

A betli öl, tartja egy mondás és Igaaa la van 
enoek a roond.ienak, meri n rossz Iratokból öaszeve-
ródótt köiyvek valóban megö.lk, meg tndják ölni a 
lelket. 

A roasa könyv kiégeti n Î lak minden tüodöHé-
tel, fe-jyüt.  A rossa könyv kiégetheti a lélekből i nnak 
legnem âe.bb Inlajdonaágalt, a vsllápo'̂ áfiot,  a haa«-
sa> retelcl, aa Igaasájr, jÓaág fa^piegelt,  ho dogságát, 
de kiégetheti a nema<-let megtér ó fsjl  öntődétől s uz 
ebből fakadó  életerőt et Is Bliocy, R ros"z köay v tönkre 
tudja lenni as emberi éietet B eaen keresatBI n nem-
n-t életét is. 

KI nn 'ulná. bogy milyen POV emberi sodort már 
a pusi ulásbi a ro-sz társatiág, r;o bá< a rossz könyv-
nek mér több na áldoaata. 

A lalekmérgeaő Iráwo1 n*k legfób'  icrj*BZ'ó)e az 
ord.lo külső bt o csósag mellett ua tríszBk volt. Me» 
H kenyeret li Givesaltelte aa, aki aiokat » gyilkos Irá 
BOtat cent v^tte meg éa nem olvasta, hogy a .sax 1-
debb" 6rősaak eBetciről ne la b»Hael)ünt. A kommu-
nizmus alatt munkát srm kspott ea, aki Marx Aa En-
gels tanait nem olvaata és boldogítóknak nem hirdette 

A kultusz kormánynak hatalmin éa nems' tmxniő 
rendelete aaonb«n, hála Itten, útját eaeite, letaglózta 
» leíekmérgeaő írásoknak lovábl.trrjedéaél, pu-atliáBát. 
Kotok a nemaetmenlő rendjeinek utoutaiBBel «ion-
ban minden hnz«8aer«-tó m»gy»r embtr lu kéig el krii 
jutnia, hogy egyéni munkájával minden öntudaloa ma-
gyar réaaeae lehessen ennek az Igaz éa nemes bon-
mentétnek. Tökaleles er« dmény csak Így érhető el. 
K eórangn kőleleasege lehál mlod-n öntudatos, fallá 
Jára, mu'ijaru btlaake a dlc ő mu'tjának minden kin-
cset megbecsülő magyarnak, bogy Boba Be vegyen a 
keaebe, soha Be adjon penal oyan könyv»rt, melyet 
nem haaesseretóaalvU magyar Iró Irt éa mm i'yen ki-
adó Indi ott otnBk rz olvasöhoa. Nagyon hoanasa lenne 
eat-rl, be időnként a nemes olvasmányok legyaékéi 
m-gksphalná az olvaaó kőzönaAg. Add g la kaaaszerető 
köleiesieg ismertetni a nemes Írásokat. 

Fe becaBlbetetlen és BrOkérlékfl  olvasnivalók a 
Magyar N pmBvelők Társasága aladáaában megĵ lmő 
Magysr Kaasalknaok cimü könyvek aoroaata, melynek 
már edd.g Íz több mint 20 főznie  jelent meg. 

A könyvek bflBzkén  blrdatlk mlodazl, ami jelenti 
aat, hogy magyarok vágynak, aat, bogy élünk éa fo-
gunk élni őrökké s emellett lángolón hirdeti, bogy 
.egy nemzetnél sem vagyunk alább valók* 

Mikor az eltó piros ruhta, aranybetűs 30 filléres 
könyv megielent, a tuliuaa kormány hlvatiluB lapja, c 
N p tani lék Lopja „Királyok kopogtatnak az ajtót on* 
címmel ismertette. Valóban királyok Járnak a könyve-
kan kereaatül, házréi-házra, szlvtől-aalvlg. hogy erőalt-
Bsk, bátorítsák az örök küzdelemre rendelt magyart. 
A könyveket senki aem nélkOlöaheil. Aki Ifjúságához 
lanuliB a Magyar Klarsslkusokal, ha kézbe vefal,  el-
múlt ifjúságának  aâ pzéga auhto a aalvébe, aki Boae 
ballotl a Magyar Klaaazlkuzokról, mert élelmuikftj-
más tájak köielrsattségeil végeste, be késbe veszi, 
BBlve, leike elkáprázik a magyar lélek gazdaga ágától, 
fényességétől. 

Hosaiu betek óla nélkülöstük a Magyar K'esasl-
kazoknak királyi látogaláaalt a moat Paamáoy Péter-
rel, a dicső, a kUzdalmee, de dicső magyar mn'l egyik 
égig érő, örökkön elő óriáaával köaaön>ött be hoznánk. 
örtlOnk, hogy megjött a boldogok vagyank, hogy nem 
vártok hiába. Beldogaág olvasni, elmélyedni a nagy 
Pázmány Péter gondolataiban mindig, de különtaen 
moat eaek ben a küzdelmea iddkbea. 

A könyv ára 80 fillér  éa kapható minden köayv-
kereakedéebee, dohányáindában. 

Hlzzaük, hogy az Brtk zzépet aaomlaaé saékely 
lélek megaaoretl éa magának vallja a Magyar Klánul-
knzokzl. J.M.B. 

Csíkszereda m. viros polgármesterinek 656-2—1942 
számti rendelete az üzleti záróráról. 

Az Üzleti záróráról szóló 1942. VI. t. o. 2. g-s alap-
ján, a Caikszereda vároa területén lévő üzletek zárórája 
tárgyában, a következőket rendelem: 

1. §. — 1. Caikaaereda m. vároa területén olyan nyilt 
árnaiaitáai üzleteket, amelyekben tnlnyomólag élelmiszert 
(ca"tn4|ét, cukorkát éa fűszerféléket  ia beleértve) vsgy tű-
zi lAanyago*, továbbá élővirágokat árusítanak, reggel hét óra 
előtt kinyitni s este hét órán tnl nyitva tartani nem szabad. 

2. Egyéb nyilt Arnaitáai üzletet az április hó 1-től 
szeptember hó 30-ig terjedő idŐBzakban reggel hét óra előtt 
kinyitni fa  eate hat órán tnl nyitva tartani nem szabad. 
Az október bó 1-tSl márcine hó 31-ig terjedS idószakban 
reggel ninlc óra előtt kinyitni ós este 5 ór&n tnl, a ka-
rácsony elaő napját megelőzfl  tizenkét napon, valamint a 
hnavét elaő napját megelőző béttfljéo,  keddjén, szerdáján, 
csütörtökén éa szombatján hat órán tnl, december hó hu-
szonnegyedik napján délután nt órán tul, jnniua, julius éa 
augnaz'ua hónapokban azombaton délután két órán tul nyitva 
tartani nem azabad. 

3. A déli zArís tizenkét óiétól délután két óráig kö-
telezfi.  Ez R rendelkezés nem vonatkozik a kar&caony elaő 
napját megelflzó  tizenkét köznapra, a húsvét elafl  napját 
megplAzA hétnek hétfójére,  keddjére, szerdájára, csütörtökére 
éa azumbBtjára, orazágos éa havi vagy heti kirakóváaár 
napjára, továbbá azombaton azokra az üzletekre, amelyeket 
délután két órán tul, máa napokon azokra az üzletekre, 
amelyeket délután négy órán tul nyitva tartani nem szabad. 

'i. — 1. Azokat az üzleteket, amelyekbeu kizáró-
lag továbbiruaitók rénzére szolgáltainak ki árut, reggel hét 
óra elStt kinyitni éa ente hat órán, azombaton délután két 
órán tul nyitva tartani nem szabad. 

2. Megjegyzéa: Rövidebb nyitvatartási idftt  vagy a 
nyiiáe és záráa időpontjának irnntartáaával, déli zárvatar-
tnat a törvény 2. £-ának 4 bekezdése szerint csak az ér-
dekelt nagykeruskedflk  tübbbégének hozzájárulásával lehet 
elrendelni. 

3 § — 1. Gergely naptár szerinti ünnepnapon, lia 
nem törvényéé munkaszüneti nap, valamint nagypénteken a 
nyilt árusítási üzleteket déli tizenkét órán tul nyilva tar-
tani nem azabad. 

2. Ha törvényea munkaazüneti napnak nem minflaülö 
Gergely naptár szerinti ünnepnapon országon, havi vagy heti 
vásárt tarianali, az íiu«i'ás a 12. Ş. I. illetőleg 2. bekez-
désében megállapito't iilóben van mugengedve. 

4. ti. — I. A pályaudvarok és hajóállomások terüle-
tén lévfl  nyilt árusítási üzletek nyitvalartáaa éa az árusítás 
tekintetében a minisztérium 1Ü27 évi 1H<14/U. E. számú 
rendelete (Kendeletek Tára 7. oldsl) irányadók. 

2. A gyógyhelyek és üdiilfih*'lyek  területén lévő nyilt 
árusítási üzletek nyitvatartásii tekintetében arra a közaégre 
vonatkozó rendelkezések érvényesek, amelynek területéhez 
tartozik a gyógyhely, illetóleg bdülóhely. Amennyiben azon-
ban a gyógyhely vagy üdülflhely  a község beépített belte 
rületétfll  két kilométernél távolabb fekszik,  területén az üz-
letek reggeli ÓB déli nyitásának, valamint déli és eeti zá-
ráaának ideje a község területére megállapítottnál egy órá-
val késObbre esik. 

6. — A kizárólagos páliukaméréaeket és borter-
melői kiméréseket caak a nyilt áruaitáai üzletek nyitvatar-
tásának az 1. g-ban megállapított ideje alatt szabad nyitva 
tai tani. 

Şţ- — A kávémérések Aa tejivócaarnokok reggel 
hat órától, a kifőzések  reggel hét órától este tizenegy óráig 
tarthatók nyitva. 

7. g. — 1. A fodráazüzletek  reggel hit órától eate 
hét óráig, azombaton eate kilenc óráig, törvényea munka-
azüueti napnak nem minfiBÜlő  Gergely naptár Bzerinti ün-
nepnapon déli tizenkét óráig, nagypénteken délután 5 óráig, 
Szilveazter napján est* féltíz  óráig tarthatók nyitva. Ha 
Gergely naptár azerinti ünnepnap azombatra eaik, a todrágz-
üzletok ezen a napon délután öt óráig tarthatók nyitva. 

2. Az 1. bekezdés rendelkezéaei nem érintik a vasár-
napot on végzett munka ellenében a fodrászüzleteket  ille-
tflen  egyea köznapokra megállapított zárórát. 

3. A kozmetikai üzletek, manikürUzletek éa pedikür-
üzletck reggel nyolc órától este hat óráig, azombaton eate 
hét óráig. Gergely naptár azerinti ünnepnapon és nagypén-
teken déli tizenkét óráig tarthatók nyitva. 

4. Ha törvényea munkaszüneti napnak nem minflaUlő 
Gergely naptár szerinti ünnepnapon orsaágos kirakó váaárt 
tartanak, az 1. éa 3. bekezdésben emiitett üzleteket dél-
után hat óráig, ha havi vagy heti kirakó váaárt tartanak, 
délután két óráig azabad nyitva tartani. 

5. A 3. bekezdésben emiitett üzleteket köznapokon, 
szombat és orazágoa kirakó váaár kivételével, délután egy 
órától két óráig zárva kell tartani. 

6. A zárórán tnl az üzlethelyiségekbe nj vendéget be-
engedni nem azabad, oiyan vendéget azonban, aki a záróra 
előtt érkezett az üzlethelyiségbe, a zárórán tnl legalább 30 
percig azabad kiazolgálni. 

7. A fodrász-,  kozmetikus-, manikűr- éa pedikür ipa-
rosok körébe tartozó munkát háznál ia caak az említett 
üzletek nyitvatartáaának ideje alatt azabad végezni. 

8. §. — 1. A kizárólag árukra, vagy munkára való 
megrendelések gyüjtéaével foglalkozó  vállalatok (pl. kelme-
festők,  ruhatiaztitók gyűjtő Ualetai, ügynöki irodák atb.) a 
beraktározáai vállalatok, a fuvarleveleket  lelülvízagáló iro-
dák, a hirdetési vállalatok, a hitelezők éa adóaok között 
egyezkedéat közvetítő vállalatok, a hítelhirazolgálati éa 
hiteltudóaitó irodák, az inkaaaaó irodák, a menetjegyirodák, 
a pénzkölcsönt közvetítő ügynökségek, a aaabadalmakat érté-
keaitö vállalatok helyiségei raggal 6 órától délután 4 óráig, 
a foglalkozást  közvetítő irodák reggel 6 őrétől eate 6 óráig, 
szombaton délntán 2 éráig, Gergely naptár azarinti ünnep-
napon éa nagrpéatekea déli 12 óráig tartkatők ayitva. 

9. g. Önműködő berendezések (aatómaták) utján, vala-
mint a házalónak házról-házra járva oaak a nyilt áruaitáai 
üzletek nyitvatartáaának az 1. g.-ban megállapított ideje alatt 
azabad árusítani. 

10. §. — 1. Piaoon, téren, uton, ntoán, vagy kapn 
alatt felállított  áruaitó helyen caak a nyílt áraaitáai Halatok 
nyitvatartáaának ideje alatt, még pedig a kérdéses kereske-
delmi szakmára érvényes nyitvatartási idő alatt szabad áru-
sítani. Cukorkát, száraz cukrászsüteményt, gyümöloaöt éa 
élővirágot azonban caak eate 9 óráig azabad árusítani. A 
sajtótermékek utcai árusítása tekintetében a minisztérium 
1927. évi 1804. U. E. azámn rendelete (Rendeletek Tára 
7. oldal) irányadó. 

2. Kiránduló helyekan, játék- éa aporttereken péksüte-
mény, kolbász, cukorka, mézeskaláoa, cukoraütemény éa egyéb 
cukrászati készítmények, szeszt nem tartalmazó üdítő italok, 
valamint gyUmölca ÓB élővirág az emiitett helyek látogatá-
aának tartama alatt árusíthatók. Ugyanezek a cikkek szaba-
don tartott ünnepélyek éa mulataágok alkalmával ezeknek 
kezdetétől betejezéBükig árusíthatók. 

11. Géperejű jármüvek üzembetartásához szükséges 
anyagokat piacon, téren, uton, vagy utcán a nyilt áruaitáai 
üzletek nyilvántartásának ideje alatt szabad árusítani. Azo-
kat az árusítási helyeket, amelyekből a napnak más szaká-
ban is szabad árusítani, a kereskedelem- éa közlekedésügyi 
miniszter a szükségoek meglelelően külön fogja  kijelölni. 

12. g. — 1. Országos kirakóvásárokon a vásártéren 
a nyilt áruaitáai üzletek nyitvatartáaának ideje alatt szabad 
árusítani. 

2. Havi és heti kirakóvásárokon, ha azokat délelőtt 
tartják, a vásártéren az üzletek nyitásának idfipontjától  d. u. 
2 óráig, ha délután tartják, délután 2 órától az üzletek zár-
órájáig azabad árusítani. 

3. Állatvásárokon a vásártéren élő állatot és az állat-
vásár alkalmával árusítható iparcikkeket reggel 7 órától d. u. 
4 óráig, az évnek április hó 1-tól, szeptember hó 30-ig ter-
jedő ezakában este i> óráig azabad árusítani. 

-1. Bérmálás éa bucsu alkalmával annak a színhelyén 
bucaucikket a megteleli kereskedelmi szakmára érvónyea 
nyitvatartási idő alatt szabad árusítani. 

5. Kiállításokon és árumintavásárokon az 1U33. XXI. 
t.-c. !l. ij.-ának megállapított feltételek  fennforgása  eaetében, 
nyitvatartáaának idejű alatt Bzabad árusítani. 

13. Nem kizárólagos és korlátolt jogú dohányárusok 
dohányt, dohánygyártmányokat, gyulát, azivarkapapirt és 
papirszipkát, továbbá postai értékjegyeket és okmányb&lye-
geket csak a lőttzletük nyitvatartáaára megállapított idő 
alatt árusíthatnak. 

14. A 3 — 13. g.-ukban loglalt rendelkezések a keres-
kedelem- éa közlekedésügyi miuiszter 134.800 —11142. sz. 
reudelelében lett.jk megállapítva. Azokat az érdekeltek tájé-
koztatása végett vettem át. 

15. S. A 1—13. ş.-ukban loglalt rendelkezések meg-
szegése az üzleti záróráról azóló 1942. VI- t.-c. 9. g.-a 
alapján büntetendő kihágás. 

l'j. Ş. A jelen rendelet 1!>42. évi október hó 24-ik 
napján lép hatályba. 

Csikszereds, l'J42. október hó 22-in. 
Dr. BÁLÁS KÁLMÁN a. k., 

polgármester h. 

V i & y i á z a t 1 ! 
A Darmol haahalttt utánozzák. 
Ogyelian, mert minden tablettán 
a „DARMOL" útnak él T alakú 
bevágásnak kall lenni. Kimondot-
ta* eredeti caomagoláaban kérj*. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Krlaatna-klrály. Október ntolaó vasárnapja 

Krlsztna királyságának ünnepe. A kereaatény világ ezt 
a napot la az emberi lélek nevelőnőnek szánja. Krlsn-
tuisal megtöllenl a mának olyan sok gonddal küzdő 
emberét. A hitnek erejével felvértezni  a lelkét. A hit-
ben acóloaott lélek minden Időben legfontosabb  moa-
gatója a társadalomnak. Különösen a háborna megpró-
báltattok köaölt. Akkor, amikor as élet-halál kBads-
lem mlndan néptől a leglökéleleaebb eröfesaltéat  kí-
vánja. Becsüljük meg értéke szerint ezt a napol. Avaa-
snk KrlsaiuH lelkünk királyává, aki nem hagy el, aki 
megsegít bármi ls köveikesne árva nemselünkre. 

— Baemelyl hlr. Dr. B illó Jánoa, a calkaasre-
dal járás tlaatlortoia, a tisztiorvosi tanfolyam  Jeles elő-
menetelü elvégséae ntán vlasaálért állomáahelyére éa 
átvette hlvalBlál. Ili hoaauk olvasó köaönaégünk tudo-
mására, hogy a házaaaágelótil köteleaó orvosi vlaagá-
lat ügyében caak aserdán délelőtt áll aa érdekeltek 
rendelkezésére a oalksaeredal főaaolgablrÓBágon  lévd 
hivatalos helyiségében. 

— KepaOmüveasetl klállltáa a vármegye-
bán klztermeben. Barcay Karoly fezlőmUvéaa  éa 
Saabé József  aaobréasmüvéas Cslksaeredán a vármegye-
bás kh tanácstermében folyó  év október bó 26 én dél-
előtt 11 órakor megnyitják képsőmOvéaaeli kiállításu-
kat, amelyre kösönzégünk figyelmét  eantoa la felhívjuk. 
A kiállítás megtekinthető november elae)élg, minden 
nap délelőtt 10—12 óra és délntán 8—5 óra közötU 
dóben A kiállítás megtekintése díjtalan. 

— Meghívó. A Caikaaereda Váreal Ktajélétl 
Szövetkezel 1042 október 81-én délntán 4 érakor aa 
•lábbl térgyaoreaattal igazgatósági Bléet tart a vároz-
háaa közgyfllésl  termiben, melyre aa Igaagatóaág tag-
jait névre aaélé meghívó küldése mellett eznloa ia 
ilaalelettol meghívja Dr. Baláa Kálmán 
elnök h. 
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— Iparotoknak nagyon fontoa  I Akinek  ro-
mán időben  ie veit iperengedéljre,  de  a béeei din-
tél  ntán aj magyar iparengedélyt  kért,  annak ii 
kell  kérai  at iparfelOlvitegiletet  l At Iparig aaolvá-
ayok felBIviaigálatára  vonatkoaó kérvények benynjtáaá-
nak vágat határideje 1942. október hó 81. Aa IparBaéi 
Jogosultságát elvaaatlk mlndaaok, akik október 81-ig 
nem ayojtják be kérvéayüköt 

— Erdélyi Férfiak  Egyesülete megörökíti 
Urmauoay emlőkét Ai Erdélyi Férfiak  Egyesülete 
1942. ou6b«r 25-én ünnep tiţea keretek köaölt emlé-
kei aillt a 11 irgllaalgeten Urmáncay Nindoraak. Aa 
emlékmű avató beszédét Fircaádl Sándor Ltazló dr. 
Badapeat aa. fivároa  ny. fi  kapitánya mond) a. Ugyan-
akkor felavatják  a Sándor Láasló által edományoaotl 
éa aa Urmáacay maroahévlal Blrjánál felállítandó  hatal-
mú orazágsá'zlót la. 

— Meghívó aa BMKE Calkmegyel Tagoza-
aatának alakuló közgyüleaere. Aa Brdiiyi M >vyar 
Köamüaelődéal Egyesület (BMKE) 1942 októler 25 én, 
vaaárn ap délután 5 órikor Caikaaeredaoan a Varmegye-
háa diaatermében tarija elaó aaékelyfd'dl  alakú é köa-
gyüleaét a következő tárgyaoroaattal: Megnyitó |Pataky 
Jóiaef  glmn. Igaagató. Aa Bmke múltját lamertetl 
Antal Áron fóglmn.  tanár. Ai alapszabályok ismerte-
tóae. Tisallkar válasatáaa Binökl székfoglaló.  — Kö-
aönaégünk flfyelmét  felhívjuk  vármegyénk kulturális 
életének erre a fontoa  eaetnényére. A műit kötelea 
Erdélynek eaaai a történelmi aulyu, müveiódéaünkel 
Iráiy 116 lntéaményével aaemban. 

— Klneveaéaek. A m. klr. B )lü(ymlnlrz'«r dr. 
Buaáa M >rt«n calksaer dal orvoat aa Oraaágoa Tarea-
dalombiziosltó Intézethez orvoafogalmaaóvá  kinevezte. 
Dr. Bnnáa Mirion a calkmegyel orvoal karnak egyik 
legertékeaebb éz legn̂ paaerübb tagja. A megye köaöa-
aégi életében mindenkor áldozatos Bsereptl vállalt. 
Legneheaebb időkbrn állott a magyar dal elén. Mint a 
CMktzeredal Dil ée Z íneegyaHÜlelnok e'nöke, egy év-
tizeden keresztül ízolgílla fajának  kUidelmét. 6-t!í-
oá magatartását n vUaratéréB után Nemzetvédelmi 
Keresettel IR e.ismerték. Kinevezése osztatlan örömet 
kell mindenütt, abol flţy  eltek mindenkor önzetlen mnn-
k ászágál. 

— A m. klr. Balügyminlazter Dr. Stőc* Pal cslt-
zzentmárioal orvost a c-rikszentmártonl köaegéazaeg-
Bgyl korben Ideiglenes körorvossa klneveate. 

— M na Oynláné dr. Uij Q brie la szzbadbotlyánl 
lakés orvost a gyl3i?scösép;oál köaogésaségUgyl kor-
ban körorvosaá nevelték kl. 

— Meghalt dr. Tuaa Gábor. Tua • Gkhor dr., 
orazággyoii-sl k-p^l-ioö, aa oraníggybl."» 42 -J w»oti-
ságanak tagja, na E'deiyl Part j o / i n n f 1 9 4 2  ok-
tóber 19-án Ko oaavaroa mcghi i. E-d'ly magyarságú 
egyik legigazabb fitt,  önteten, áldoaitfcéBi  hnrcosát 
veaatettn el benne. Munkás életiben pi'd .t azo gá tá-
tott arról, hoţyan kell a magyar özBaeaatg érdekében 
a tudáa éB lárcylagOBBág fegyvereivel  klirdttnl. Párat 
lan jogi felknazUltaegevel  aa Idegen uralom huBzankei 
esztendeje alatt az trdilyl magyarság számos sors-
döntő kérdéaeban sikerüli kedvező döntési olerni". Fe'-
azabadulá' unk óta ugy a törv̂ nyboranban, mint a par-
lament' nkhtir munka során tökéletes aztkseerÜRéggHl 
világított rá az erdélyi tennivalókra és aa újjáépítés 
nagy faladatainak  egyik legbarcoaabb mnokása volt. 
Emlékét mindig kegyelettel fogja  megőrianl Brdély ma-
gy araága. 

— Caak oaütörtökóu éa vaaárnap lehat ha 
tarmenti beaaeigeteat folytatni  Koköanei. A kö 
köri baiármanten beBZ-; gitol 1942 október 17 >ől kez 
dódóen csak csütörtökön d 'letéti 9 órától d* n'án 6 
órftlg  éz vasárnap délelőtt 9 órától délmán 1 óráig lehet 
BiBiélgeteal engedélyt a poNiáaó Bzáiad p«ratcmo' 
ságaiól csak aaerdin éa szombaton 10 éa 12 óra kö-
zött lehat kérni. A bmélgatések ciaíla elknrü hntet-
lenül aadkséges, kellőin Indokolt, h ilaastáal nem tUrő 
fontia,  ci»!ádl v*gy vigyoai t-rmisjuti ügiek ellnté-
zaii céljából engDdé'yezbtiók. A besiMgetés Időpont 
lát KJBÍOÜJÓ' erkizo.: távra.;*' v-»gy nvslei K -II 
IGÍSO.a'. B >si í "et-Sái ct't az haplat, aki 
nemaetbiisugl msgblahaió >.gát igaao vánnyal Igaso'j» 
és aki tz'meyaaocoaságál fooyktp9a  Igazolvánnyal 
tudja Igazold. 

— Haláloaáa. R ndi Mi'aily m*3sároaiu*Bter, 59 
éves koraiian, oktot-er 19 én meghal CslkssBred̂ n. 
Becsületes muikás egvénlaég voll. A kemény megpró-
báltatások Idején mlodankor fegyeimeaeilen  teljesítette 
magyar kötelességet. Halála nagy részvétet keltett a 
város lakóin ága köreben. N*gy réaivét mellett temet-
lék el 1942 október 21-ee. 

— Aa Ifju  Repülő, a magyar lljoaág rppH ő-
lapja októberi saáma megjelent. Vxaérclifce  üd>ös!l a 
levente-modaUzőkel, akik most kspc^o!ódaak be'e t I 
jaz erővel a nagy nemzeti épiiő mnnkába. A két or-
zzágoa repUlősodaiversonyrói képekkel bőven l':unt-
ráll, rásaletua beszámolót ed a lup. a résztvevő dl|-
nverles modilek rövid jeil^mzi^éve1. Az u| N :bu'é éa 
Kolibri modelek rész etea leírását kapjuk az u| szám-
ban, rörld építési utasítással egyttll A gumlmotoro* 
sebességi modelek Biámltáaáról is érdekes, aok tudni 
valóval megtömött, erielmea leírást köa'il aa Ifju  Rv 
pülő. Bsámos apró lamerelet, műhelyfogást  lazuibat a 
lapból a modeleaő. Igy a lap utal mutat a Jövendó 
magyar nagy repülé d teljealiményekhea a igy a nem-
zeti repülésügye! segld előre nagy lépésekkel. A Já-
aosy István irányításával éB aaerkezztéeével megjelenő 
Ifju  Bepüló aj aaámáaak ára 80 fillér.  Mutatvánvasá-
mot kívánatra a kiadóhivatal kéaaséggel küld. (VII., 
Klrály-u. 08. ü.) 

— An Aaaaea Ipari Anemok flgyelmábe.  Az 
Iparügyi MlalBaler Ur 29 484/IV/942 sa. alatt elrendelte, 
hogy aa Ipari alkalmazottak réaaére men'ótanfolyamot 
kell randeaal. Bzőrt falhívjuk  aa 0a«n<ak tu'ajdonnaM-
aak figyelmét  arra, hogy köaöljék 1942 október 81-1? 
azoknak a művaaetőkaek vagy főg<p  aseknek, Bsem 
vasetőknek a nevét éa adatalt, akicet a tanfolyamra 
kiküldenek. A tanfolyam  2 napoa leaa és Csíkszeredán 
tartják meg. elsaálláaolásról éa ellátásról aa Bzemtu-
lajdonoa goodujkcdlt. Azocklvlíl az üzemből ekAr egy 
férfi,  akár egy nőmunkást Is keil kiküldeni, bogy he-
lyettes legyen. A klválasatásnál tekintetbe kell venni, 
hogy a legértelmesebb mnnkásl válasasák kl. A kikül-
dőéi Móra as ellátási költségeken kívül a kiküldött 
napi rendes órabére klfiaetendó.  Aa előadások látoga-
tása'díjtalan. A tanfolyam  pontos időpontját Idejében 
kSaSlJBk. M ndan üsemrs kötelező a rendelkezés. 

Csíkszereda éi Vidéke  Ipartestülete. 
— Füsttelen nap gyOJtéBt eredménye Ssont-

domokoBon 865 pangó 84 fl  lér, annly öiBingárt ez 
uton h hálás kössönetei mocd aa Brdályl Part cdk-
megyei lagosats. A gyH|téaen Bẑ nldomokoi köaaég 
legjobbjai fáradoztak,  élükön Boga István plébános, 
ottani pártelnökkel. A kösieg bár nem gaadag, mégis 
sslvesen adakoztak, mert együtt éreznek a haict̂ ren 
küzdő honvédeinkkel, akik minden áldozatot megérde-
melnek. 

— A Hargitaváraljának, a székelység egyet-
len folyóiratának  20 Ik saáma a szokott gaadag tarta-
lommal kőssöatött be aa olvasókhoz. A címlapon egy 
caopa aziv éB lélek arcnak képe, a sapasUaenlgyörgvi 
Mlkó-kolléglum éa a Saékely Nemzeti Mnẑ un volt 
Igaigatójának, Ciu'ak VI.mosnak arcképe mosolyog 
ö'ökertékü munkájimk m>teörökltéaéUI, eilamerâsiOl 
mo=it utcát navez'.-k ti róla S-tpalszentgyörgyön, m»|y 
ról Ádám E'a számol be lélektelieBen. „Baékelyfőldi 
tutatáfOl"  címmel lofő  JÍBB Jánoi Ir ártót n hatalmas 
munkáról, mely a Baitnlyfild  dlc-ő malijának feltá-
rását munkálja. D-. Primőr Bin^yVlmoo künwrtt 
.A Notillls primőrök, grandok cs lordok' Dr. Eadea 
Miklós Ismerteti. Kft  ed in, moleg, asszonyi vers klnál-
'oilk a folyóirat  lapUtról az o vusónak. Az egyket 
R d'-nvlü" Ruttkey Euma, a máalkat Felein Vlk 
torla Irta. H .aaá-teóiaaotBt találunk .- Primőr DA ooki 
V-r-ss Ju tannának a baĉ kal saékely köa-égnk nép-
• oodoró tanfolyama  számára Irt t̂ rvezatábea. A g»z 
d«g tartí tnat kl gfBíitlt  » Lármafa  esG béBágok ro-
vatai. Mt«r ndrtlbetó a HtrgiUvarilja, Si'ged, CHI-
megl o. 4. PőszorkeFztó: lófö  cslk'izentgyörgyl J is» 
Járo°. 

— Elveszett egy n61 keai taaka Hzviir.'j.n 
An C-lv8«i'r. d« kirótt M >on<oí. A u-uts.m eu-v ór 
é^  vá ári-HÍ könyviek- vn:i. BíCW at;-» m gt-iin'ó 
küldi ei Fer- nea lttr DÍ c Ik n« 1H! Ó-i cimere 
— bár e köny-'- ét — 20 p- n<ő juta om e )• c*b p 

— A Gyümolo-termelők Országos Egye-
aQleténak te hivkaa a gyiimó osterm*lökhoa. 
A Gylitnöw rm-lók so. E/)'vb'tle f  hlvnsi In-
iuii>tt a "irm- *yi i tag- tvei-Ui- te:b> a, fime'ybrn  fel 
kért1) aaok elnökség' I', >:ogy a gyllmö cit- rme ó gatda 
vóaönsAgot kérjék fe  , bozy a korházakban ftpo  t ka-
tonák '̂olmBBéBéiek m ĝrötioviteai» ĉ  jábó' ajfin'ie. 
nak fel  gyümöiCBbt aVoró krrest íresnkes ff  r e'n k 
és a ffl-j-tnlánról  órZi-1-!k a G «mö c ITID ' ÓV 0-
azágo>i Eiy--ili jt»i kötpon.já*. ls, Budapest V, Vi mo-
caáBBKr u 76 

— Hunradl S'Udort Bi--»y Játot tuccuétjtju 
el a Bzlnhátl Migazl i icgojibh vz tmá an, am« yb r 
RVci Vilmos egy »aloházl : Bt1-! dicaT meg, Udvary 
Gyöngyvér a migvur nő» honvéd-timl zo'gá'ttrH va ó 
iom>tea j leitk se^ri atóiin éa képben azátnol le. 
B>róil G za a pot rak'nről Ir bírálatot, Ifj.  Arrbrózv 
Ágoston a fi  n oókrí1 <r érdekea c kket, 8'eiitgyörzvl 
R vlra na Operaháa 24 órájtról ad helyszíni köivn-.ltésl, 
Hinih^ H.nna eiláncoja hlrrs palotásat, — ö«'la'By 
L-szó felveszi  a ^Mirli Főb^dnagy" mundérját Ju 
h*Ba J&ssef  eNö színpadi rendeléséről nyilatkozik. 
Tahy Anoa Márle berilEl e mécyblról saámol he, Já-
vor Pal uj kettős paurepéról ad tiin-rju'. A Bz'obazi 
M ig zln uj Márnának a«;n;ícléjii t .Ven dlöf**,  ez 
utolzó évet IPGBLKERP̂ebb palnd r̂nbja. 

— KuborloavatOmasklHllitas Kolozsvárott. 
Az B délyt Magyar G id -sigl EgyesHlet 1943 feb:uá-
6, 7. es 8. nipjiin Ko n<Bvárt, a vtirn.-ity .nrtf  üveg-
termében kukortc <VH'őm igklállliáat rnnil-». A kláHIta-
BOO bi muta-sars t< rb nek az ös'zea E'd»lyh-n tr-rmelt 
•is Brdá yb n való t̂ rm l̂eare ajsnibMó knko-lcafajtát. 
A ktlllltas ctlja a« erdelvi termelési és rghijut' vl 
monyoknak leglobban megfelelő  fajták  továhbtermesa 
les céljából wó klválasatá-a, ss eladó ve'ómagkéaz-
letek vetőmagként va'ó Mosatás coléból való mecvá 
sárláBH. A kla:lltá»«n hirdetik kl aa 1942 évi, ae EMGK 
álul rendeseit kuVtrlcat' rm léi I veroeDy <r*dményelt 
ls, a vtrseoyaók á'ta! e'ér; endmánvek bemutatásával. 
A kiállításon kla-bb knkorlc<megiruakáló é̂  feldolgoió 
gépek és eezküiiiV In b. mu stbatót-. Az lg'>n lanu'aá 
gosnak Igérkeiő VláMtvs Iránt Brd*ly<ser:e> élénk ér-
d̂ kiödtfl  nyl'vannl m»g A siál'ltai-ri való réei <=»-'r-
4 jelentk-zéa--k<it aa EVGB már e fog  d;a. (K'Voisv-r, 
Mijalla u ci 22) 

— A magyar kir. poata a VórAakeresatért 
A Vőr5akere»at coljaira szolgáló 2 p nvóa f  -lárra . 
Összesen 2 48 p?ngó értékben négy d-irnh bélyegből 
álló aoroaa ot boc->ajtott kl e poata. Mindenkinek haa>-
fiaa  köteleaaégo. bogy postai bérmentesítésre legalább 
egyezer ilyen bélyeget baaioál|on fel,  bogy eaael la 
larójja háláját a harctéren küadő honvédelnkei gyámo-
Utó magyar Vöröakereaat Iránt. Aki még nem vett ilyen 
bélyeget, siessen BBBkségielét besaereanl akár a posta-
hivatalban, akár a levélkéabeiltókaél, akik aalatéc 
meg vaaaak blava aa áruallázzal. 

— A Vóröakereaat javára Bolyom Bila plé-
bános 6 pangós gyűjtáaét Juttatta el a Cilkl Lipok 
u-ján. Aa össae get átadtuk rendeltetésének. 

— Glganykérdéa. M cil Mihály népsenőu múlt-
kori kösleménye országos figyelmet  érdemel és Jó lenne, 
ha aa llletékea körök fsihazználnák  ezen alkalmat a 
„cigány asne" elneveaéa teljes törléaöre. Miért kell a 
radlóban is cigány aenének sserepelnle állandóan, miért 
nem lehetae eaen elneveaéa helyett amagyar aene" el-
nevezés. Mi*r* kall Badapiatel a c gáoy elaeveaésael 
öaaaekölol, mikor ea a aeae teljesen már magyar. Mi 
udjuk, bogy miként áll a belyaet, de nem igy a kül-
földiek.  Ugyia eleget Igyekeznek beanflnket  klcaiayltaai, 
legalább magunk ae adjunk ehhez tápot. Moat a 
legilletékeaebbek nyilatkoznak meg, tessék meghallgatni 
ea többé aoha aehol ne gondolkodjunk cigány aeaéről, 
hanem magyar zenéről. 8t. Jf. 

407. szám. 1942. 

Árverési hirdetmény 
a köztartozások fejabeo  lefoglalt  ingóságoknak aa 1927. 
évi 600—P. M. számú H vataloB össseállltás 67—69 §.-a 

ertelmében való nyilvános elárverezezéről. 
A végrehajtást ssnnvedő neve: Lemperl Lipót. 
Lakása: Jelenleg budapesti lakós. 
A kdatartoaások neme éB ösesage: Együttesen ke-

adók 9179-25 P. 
Aa elaő árverés helye: A fBráastelepen.  (Petőfl-

uíca 88. szám.) 
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1942. évi 

oktober hó 27 en. 
A második árveréB helye: Ugyanott. 
A má odik árverés Ideje (oap ásóra:) 1842. evi 

november ho 3 an. 
A lefoglalt  ingóságok megnevezése Eommáaan, 

nemenként: 1 teljesen felszerelt  gőzkazán éz fürésselő 
gapréasek (gátér). 

Árverési feltetelek. 
1 Ai első árverésén az ogyes ingóságok csak 

akkor fognak  i-iadatnl, ba « beciértékaek legalább 
háromaegyed r icaól moglgerlk. Jogában áll atonban a 
kösségl elő járósagnak (<aro.d adoblvatalnnt) a lefog-
lalt tárgyakat a tn ajdonos beleegyezeBévrl arveréBen 
kívül is, a lefoglalt  Ingóságok becsértékének legalább 
háromnegyed résaéart sanbadtézból értékealteni. A tulaj-
donos a lefoglalt  iogós&gnsk árverésen kívül való erté-
eeBlieaét legutóbb a mtsodlk árverési batárnapol 
megelőző tn kérheti. 

2. Ht a második árverésen telt legmagasabb aján-
lat aa logóbág téoylegpB értékével o< m <tll arányban, 
ta lr:jó»i'K ujr.budkezbói tof  ér'ékeslttetDl. 

3. A v»lelar kénipónaben aiounal fii-  tendő. 
C uszer di, 1942. évi október h* 19. napján. 

T Ö K E B É N I , 
Adb. fÓTü. 

Qazdak flgyelmebe  I V^vók vagyunk lóhere, 
lucerna, azarvaikerep, baltacím ea az Oaazea 
máa apró maţvakra, az A. K által megáliapi-
tott áron. Kérünk eey  átlagmintát, hogy tud-
jun legmagasabb ajánU'unKat megtenni, — 
Erdelyi Qazdak Magertekesitó Szö-
ve tkeze te , Kolozsvár, Majái a-utc* 10. aa. 
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A e - d - i klr. lárásbiróság, mint telekkönyvi hatóaág 
4869-1942 tkvl pz»m. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. G-ti J vBef  ügyvéd alia kepvlaelt Haőke Dávid 

e«lk»ien'domokoBl lakós végrehajtatónak Pora András 
B rtosgyimê fd'RÓIokl  lakós végrehajtást szenvedő ellen 
'ndl'Otl végr̂ hxjtásl üvvéheo a telekkönyvi hatóaág a 
végrehajtás árv»réat 183 P?ngő 83 fi'lér  tőkekövetelés 
.ta járnlékal behajtása v ?•» a G.imeafelaölok  kösaég-
hr-n fekvő  s a si -pvli! 5145 az -tjkvben foglalt  a a Póra 
A'drás B rtn« vérri b«|t»»i ^z-nvedett nevén álló A 4-
l.rd z 3058 Vi-30601/,, 3062. Vi. hrszámu kassáié éi 
"ge ő tngatiso Vi resaere 6800 P. nennel megállapí-
tott klklá'táM árban elreodelie 

Aa árverési 1943 évi februar  hó 13 napján 
delelótt 9 órakor, Gylmesfelsőiok  kösségháaanál 
fog|ák  megl irtani. 

A* árverésre kerll'ő Ingatlan lllelőzég a kikiáltási 
ár kétharmadnál alacsonyebb áron nem adhBló el. 

Bánaipéna a kikiáltási ár lO'/o-a, amelyet a ma-
gasabb ígéret ugyanannyi '/a-ára kell kiegészíteni. 

Cdkszereda, 1942. évi autnüatuz hó 7. napján. 
Saopoa Lajoa a. k. 

klr. jaráiblróaágl alelnök. 
A kiadmány hlteléfll: 

Láaaló, 
ah. tlsetvlseiő, 

É r t s e l t Ó B . 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönaéget, hogy 
Caikazereilában, a Kossuth I.ajoa u. (18 azám alatt 

| férfi  divatszabó műhelyt 
nyitottam.— Vállalom uj ruhák kiazitáait; forditá-  [ 

aokat, tiaztitáat áa vasalást, előnyös áron. 
Tii'telettel:  KERESZTES  JÓZSEF. 

OaiktaploozAn 165 Bzáma épületes 
belsöaeg eladó. Érdeklődni lehet Imreh 
Bélánál. 

lyeaatoM Vákár bajané klnyvaysmdilákaa, Odkaittada. 




