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Az E. M. K. E. csíkszeredai Fiókjának 
alakuló közgyűlése. 

AE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesü-
let (lüMKE) 1Ü42. október hó 25 en Csikssere-
dában a varmegyehói dísztermében a'akuló köz 
gyűlést tartóit. Erdélynek ez a nagymultu intéz 
menye munkába kezd a osiki vegeken is. Az 
induias nagy lelkesedéssel történt. Az alakulá-
son nagy számn érdeklődé tett bizonyságot 
amellett, hogy ssükssgót la'ja a kulturális mun 
kanak. Vaujuk osak meg, hogy az utóbbi idő-
ben egyre lanyhább a közösségi munkakedv. 
Amilyen nagyuzeiü lendületben tartott megpro 
baitatásaink idején a magyar feltámadás  gondo-
lata, eppen oiyan tespedca következett azû an 
kuituraiis eletünkben. Es igy nem mehetett 
tovább. íppen ezsrt az egész vármegye közön-
sége örömmel fogadja  az EMKE azon elhatá-
rozását, hogy felráz  té.lensegttnkböl. 

Az EMKE csizvármegyei tagozatának ala-
kuló kOzgyUieset Dr. Ábrahám József  alispán 
megbizáBa alapján Pataky József  gimnáziumi 
igazgató nyitotta meg. Leues szavakkal muta-
tóit ra az EMKE célkitűzéseire. Felkérésére 
Antal Aron gimnáziumi tanár, o. igazgató nagy-
nevű szekeiy történészünk ismertette az EMKE 
törtenelmi múltját és Erdély földjéből  kinőtt 
hivatását. Az EMKÉ nek minden idóben külön-
leges feladata  von ezen a földdarabon,  amelyet 
a jövőben meg fokozattabban  kell teljesítenie. 
Antal Aron eriénesen vilagiiotta meg az EMKE 
közel 60 esztendős munkáját. Éreznie kellett 
a jelenlevő nagyközönségnek azt, hogy a tör-
tenelem ma ismét parancsoló köielessegeket ro 
reánk. — Esősorban a munka kötelesssegei 
fajunkért. 

A megejtett választások Borán a bizalom 
egyhangúan Antal Áront emeite az EMKE csíki 
tagozatúnak élero.Főtitkárnak Dr Nameslsiván 
csíkszeredai törvényszéki jegyzőt választották 
meg. Fajáért lobogo odaadaseai dolgozó ember 
a fiatal  magyar nemzedeknek ez a kiváló fel-
készültségű tagja. Szemelye, komolysága bisto 
Bitók arra, hogy móduzeres, tervBzerű munka 
kezdődik ebben a vármegyeben. Olyan munka, 
amely méltó az EMKE törteneimi múltjához. 
Érdemes egyébkent végig olvasni a főtitkár 
munkatervet. Súlyos, magyar szivvel átérzett, 
melyenjáró gondolatok, amelyeknek kivitelezé-
séhez ezúton is kérjük vármegyénk magyarsá-
gának öntudatos, fegyelmezett  tamogatasat. 

Dr. Nemes munkatervében a kővetkezők-
ben ismerteti az EMKE osiki munkakörét: 

A hiányok s azok felismerése  hozzák létre 
az életerős szervezeteket. A hibák és hiányok 
felismerése  hívták életre az Emkét s ugyanezen 
hibák és hiányok mutatják meg müködésenek 
irányát is. 

As Qmke munkásságának irányát az 0t 
szakaszos tály: á közművelődési, a társadalmi, 
a közgazdasági, a nép éB tájismereti, valamint 
a ssúrvány saakoaztáiy határozzák meg. 

Valamennyi szakosztály működése kettős-
irányú: egy belső, egységet teremtő, jellem 
alakító, Onnevelő és egy kUlső nevelő, dolgozó, 
felmérő,  nemzeti érzést Omudatosiió. 

Mi elsősorban aa Emke belső önnevelő 
szerepére iektetflnk  fősúlyt.  Ha ennek eleget 
tettünk, akkor nevelteteaQnkbol Önmagától fog 
követkeani a külsó, szolgáló, nevelő tény 
kedéae la. 

Hogy magunkat, aa ifjúságot  nevelheaaük, 
egy állandó Bmke-ottkonra van aaakaégUnk. 
Ebben na Bmke-otthonban leaa olvasóterem éa 
kOiyvtár. Megrendeljük • legértékesebb folyó-

iratokat, napilapokat éa megveaszük a magyar 
irók legértékesebb kOnyveit. 

A tagok éa érdeklődők megfelelő  nevelését 
ÓB tovább képzését egyfelől  a hetenként meg-
rendezendő különböző természetű szakelőadások 
utján kívánjuk szolgálni. Nem akarunk kultur 
zsenik lenni. Nem akarunk az élettől elvonat-
kozott elméletekkel foglalkozni,  hanem tájéko-
zódni akarunk minden olyan kérdés felöl,  amely 
fi>j  ánk mindennapi életével van kaţcjolatban 
és amelyektől létünk, jdvőnk függ. 

Ma, az élet minden területén minőséget, 
minőségi munkást követelaek a ránk váró fel-
adatok. Miaóségot akarunk nevelni. A minőség 
jelenti a kellő szak felkészültséget,  tiszta erköl-
csöt, jellemet,  erős  akaratot,  engedelmességet, 
fegyelmezettséget  és pontosságot,  illetve  pon-
tos munkateljesítést. 

Kttonanep vagyunk s ebben a szellem-
ben növelik ma hős ifjuaágunkat.  A katonás 
fegyelmet  akarjuk meghonosítani a mi munka-
közösségünkben is. liyen szellemű önnevelés 
utján leszünk a magyar fajta  nagy ügyének 
erÓB akaralu, engedelmes, fegyelmezett,  maka-
óm1 kitartó, építő munkára vallalkozó munkás 
Hii. Munkatársul hivunk mindenkit, aki est a 
fegyelmezett,  önnevelő aaép munkát előbb 
vállalni tudja. 

Siéckenyi aat kívánta nemaetünk fiaitól, 
bogy legyen hü fajtáját»-  ? Fajtánkhoz hü cenk 
a miuÓBiteit egyén lehet; aa aki minden pilla-
natban ugy oselekszik, hogy abból fajtánk  sza-
mára osak előny származzék. Uj, korszerűen 
gondolkozó, tökéletesebb emberre van szüksé-
günk, hogy megvívhassuk nagy és nehéz har-
cuakat. E harchoz erőt nem kivüiról várunk, 
hanem magunkban keresünk s hogy van-e, azt 
az elért eiedineny fogja  majd tanúsítani. 

Az elmondottak általánosan érvényesek 
minden szakosztályra ntzve. Ksenfeltll  közmü-
ve.ödesi ssakosztaly feladata  leaz a folyóiratok 
ea könyvek beszerzése, irodaimi ünnepélyek, 
műkedvelő előadások rendezése, vidéki Emke-
könyvtárak megsaerveaéae, illetve felállítása. 

A társadalmi szakosztály nemzeti ünnepe-
ket (maroius 16, október G) vaianint em.ek 
ünnepeket fog  rendesni, illetve megszervezni, 
továbbá a többi egyesületekkel való együtt-
müködeat elősegíti, megsaervezi a ponyva elleni 
harcot, síb. 

A közgazdasági saakosztály felméri  a város 
éa megye jelenlegi gaadasági helyzetet, meg-
állapítja a hiányokat es tennivalókat, megfelelő 
szerveket tajekoztatja éa szükség eseten min 
den erejével támogatja, atb. 

A nep éa táj ismereti ez*kosztály több hónapi 
azakoktatáa, illetve szakképzés után összegyűjti 
a Csikvármegye monográfiájához  szükséges 
adatokat. 

A nép éa tájiamereti szakosztály munkásait 
a központból hoaott aaakemberek fogjak  kiké-
peani, mert komoly éa hasanáiható adatgyűjtést 
csak szakszerűen kiképzett emberek végez-
hetnek. 

A azórvány aaakoaatály a vármegyénkben 
a magyar fajtától  idegen fajú  népcsoport kOat 
élő ktaebb nagyobb magyar nept közösséget kí-
vánja ápolni, — nemzeti Öntudatát felébreszteni, 
illetőleg ébrentartani. 

A fentiekkel  tulajdonképpen már érintettem 
az Emke máBodik, illetve külső mükOdéai körét 
ia. Külsó mQkOdéai körűnkbe tartoaik a sokat 
hangoatatott éa éppen eaért ma már félve  emii-
tett — • vároa ea falu  kOaOttl kapeaolat meg-
teremtéae, Illetve kimélyltéae. Ktviaaaűk falura 
aat, ami jó bennünk óa behoazuk faluról  aat, 

ami jó benne. Előadókat viaaünk ki falvainkba 
éa előadókat hoanak be a falukról  hoazánk. A 
friaa  életerőa nemzeti aaellemet visszük ki B aa 
ősi magyar köaöaaégi életforma  falun  ma ÍB 
meglévő maradványait akarjuk onnan behoani 
és érvényre juttatni. 

Szolgálni akarjuk a nagy nemzeti megbé-
külést, a felekezetek  közötti egyetértéat: a 
Dunamedencdben a magyar fajta  felsőbbrendG-
aégenek tudatát akarjuk Bsükebb otthonunkban 
hirdetni, öntudatositani. — Munkatervünk rövid 
előterjeaatéaét Széchenyi szavaival fejesembe; 

.Az emberekben fel  kell ébreszteni a nem-
zeti szellemet, népünket fel  kell világosítani 
kötelességeiről éa a maga fajiaágára  a ezzel 
járó jogokra kell eszméltetni mindenkit. 

„Egyetértés és egység istennője töltae be 
honunk minden rendű es minden hitű lakósait is. 

.Mert minden nép saját fiaiban  hordozza aa 
élet a a dicsőség, vagy a halál éB a saégyen 
osiráit. Ne keressük mentőnket sehol egyebütt, 
mint saját vagy inkább Bzemólyes erényeinkben 
éa lelki felsőbbségünkben.  A nemzetnek erénye 
és felBŐbbsegd  csak annyiban van, amennyiben 
lehető legtöbb egyes tagja ugyancsak betölti 
saját helyét ferflutlag  éB szeplőtelen. Mert nem 
a mennyiség, hauem a minőség a szellemi erő-
nek sarkalata." 

Antal Aron elnök aa EMKE alakuló köa-
gyülesét a Himnusz eléneklése után zárta be. 

Ueliptl dl] nincs I 
Klttlnő zene! 

Az,Európa málló ] 
(VasaUâza)DiRy 
termében mindéi 
vatikrnap déluláj 
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A szekelyudvarliBly—csíkszeredai vasat kiépítésé. 
Csíkszereda jövöje. 

Irta  Tusnádi Élthet  Oyula dr. 
Budapest, október hó. 

A májuB 12-én tartott törvényhatósági közgyű-
lésen azt BZ indítványt terjesztettem elő, bogy a tör-
vényhatóság a cjikBzereda—azékelyudvarhelyi vasút-
nak a Bzeretfalva—dedai  vasút befejezése  után nyom-
ban megkezdendő építését a kormánytól kérelmezze. 

Amint tudjuk, a Székelyföld  hat székelyföldi  va-
sútvonal építését kéri, amelyeket Borrendben a keres-
kedelem- ea közlekedésügyi miniaater Csik vármegye 
törvényhatóságával leiratban közölt. Bár a miniszter 
az épnea Borrendje tekintetében még álláat nem fog-
lalt, a leiratban a mi nagy sérelmünket, a Csíkszereda— 
aaékelyudvarhelyi vasutat talán az ötödik helyen em-
líti meg, aminől arra lehet következtetni, hogy a min-
ket legzözvetlenebbül érintő vasútvonalat nem szán-
dékszik legelsőnek megépíttetni. A leiratban, melyet 
Csik megye törvényhatósága május 12 én tárgyalt, a 
miniszter egyenesen felhívta  a törvényhatóságot arra, 
hogy jelölje meg a vaautvonalat, melyet megépíttetni 
óhajt és köiőlje azokat aa okokat, amelyek a sürgős-
ség kimondását kívánják. 

A törvényhatósági közgyűlésen részletezen Ismer-
tettem azokat az erőfeszítéseket,  amelyeket Csik megye 
törvényhatósága, Csíkszereda város, a XII. nagysze-
beni had testparancsnokság és a marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara a cjlkazereda— székelyudvar-
helyi vasút építése érdekében, sz első világháború előtt, 
kifejtett.  Tisza litván minlaaterelnök éa flierooimjr 
Ktroly kereskedelemügyi miniszter Csik megye száa-
tagu kUldátlségét fogadták.  A vasút megépítését meg-
igerték, de Ígéretüket nem váltották be. Pedig ml nem 
kegyet, nem kedvezést, nem alamizsnát kértünk. E va-
sút megepItését már a saékely körvasúiról saóló 1896. 
VII. I. c. elrendelte. Egyik asárnya lett volna a meg-
levő körvaantnak. A kereskedelemügyi miniaater el u 
rendelte a nyomjelaéat, de azután as ügyiratokat Irat-
tárra tették éa ráírták: a Vasat magipitiee  a Már.' 
nak nem jövedelmet6  ötlet  Kéréseink ea okból ma-
radtak eredménytelenek. 
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Hiába kiáltottak bele ai oraaág közvéleminyibe, 
hogy nekllnk uékaly határőrüknek e vaant megépítése 
létkérdés. Hiába matattok kl a asámok meggyőző ere-
jével, hogj ei as Stvenklléméteres — bár nehéz — 
azántyvonal megépítésével a belgiumi Ostandbél ki-
indulva as Atlanti-óceánt Némeioruágon, Ausztrián, 
Magyaroraaágon és a Oyimee felé  esd romániai Adjn-
don át a Fekete-tengerrel kötjük össze, vagyis elző-
rendü éa nagyfontosságú  nemzetközi vasútvonalat épí-
tünk, mely a brassé-predeall túlterhelt vasútvonalat 
réssben tehermentesítené. Aa illetékesek versenyvona-
lat láttak benne a predeall vasúttal saemben s esért 
nem építették meg. Bllenben Bossniában, Hercegovi-
nában, Horvátország ban ós a gazdag Bánátban, Idegen 
nemzetiségi vidékeken, egymást érték a vasútépítések. 
A székelyek szegényedtek, rongyosodtak tovább. Va-
sathálósaiunk a leghlányosabb és a legelhanyagoltabb 
maradt. 

Még most ls felháborodással  gondolunk aa 1916. 
évi román betörésre, amikor a kormány rendeletére a 
polgári lakiságot ssülőföldjének  elhagyására kényBze-
rltetlék, de nem gondoskodtak arról, hogy a lakóság 
elszállíttassák. A ssékelyek tízezrei, vagyonok és Ingé 
ságaik hátrahagyásával, gyalog és szekereken voltak 
kénytelenek menekülni a hegyeken és a szorosokon át 
Aki látta ezt a rendezetlen, fej  vesztett menekülést, an 
ma ia borzalommal gondol rá. Hadibárt Inkább caak a 
közalkalmazottak, a nép itt-ott alamizsnát, a legjobban 
sújtott tüzkárosuitak pedig Bemmit sem kaptak. 

Mikor Falkeahein német birodalmi tábornok, az 
erdélyi hadak fővezére,  aki Nagyezebennél, majd Bras-
sónál a románokét döntően megverte, Erdeij be érke-
zett és elővette a katonai térképet, összecsapta kezeit, 
felugrott  székéről és felkiáltott  : 

„llogy  lehet ilyen hiányos vasúti hálózat  mel-
lett  csapatokkal  felvonulni!?' 

E felkiáltással  igazolta a nagyszebeni hadlest-
parancanokaág regi sürgető álláspontját a csikaaereda— 
székelyudvarhelyi vasút megepitéae tárgyában. 

Caik megye törvényhatósági bizottságának köz-
gyűlése elfogadta  indítványomat, felterjesztéseket  tett 
a miniszterelnök, a kereskedelem- 6b közlekedésügyi 
és a pénzügyminiszter urakhoz, melyekben azt kerte, 
hogy a caikszsred*—azékelyudvarhelyi vaBut epiteset 
legelsőnek, a szeretfaiva—dcdai  vasút átadása utan, 
fotytatolagosan  kezdj jk meg. 

Ma már mindenki látja, hogy Európának Magyar-
ország, M tgyarországnak pedig a Székelyföld  a ke'eti 
védbáatyája. Azt 1B látja mindenki, hogy a pénznek u 
háborúban csökkenő belső vásárlóerejét színaranyra 
váltja a vasút. A háború megnyeréséhez nem eleg a 
ji és a sok katona. Nem elég a repülőgép, a gépfegy-
ver éa a páncélkocsi. A győzelemhez erős idegekre es 
gazdaságilag ia eróa népekre van Bzükaég. A rettene-
tesen elhanyagolt Szikely  föld  gatdaeigi  éa  katonai 
megerősítésének  legfőbb  eszköze  a csiki,  udvar-
helyi is biromszéki  vasúthálózat  legeürgitebh  ki-
építése  Nem kérésekről, hanem egy negyvenhét évvel 
ezelőtt meghozott törvény vegrrhajtnsáról van szó, me-
lyet elódáznl bün volt az ország és a azekelység ér-
dekei ellent 

A Székelység osztatlan örömmel és mély bálával 
fogadja  a Bzeretfalva—dedai  negyvennyolc kiióméteres, 
rendkívül nehéz terepen vitt összekötő vasútvonal meg 
nyitását. Ez a vasút egy értékes, d-i halálra ítélt nagy 
darab orazágréazt ad v.saza az országnak. De bogy a 
Székelyföld  élet- éa fejlódéBképes  legyen, ahhoz Bzük-
zéges, hogy a többi székelyföldi  vasút cpltóte már moBt 
megkezdessék. 

Nem kérünk lehetetlent Hiszen épen e pillanat-
ban olvasom, bogy a kicsiny, meg pgéBzen zaenge kor-
ban levő Horvátoraaág ötBzáz millió kuua költséggel, 
ötvennyolc kilométeres vasutat és a Száván át ötszáz 
méteres vasúti hidat építi 

Mi félünk,  hogy a Csíkszereda—udvarhelyi vas-
úttal újból lekéaünk, ha a vármegye vezetősége nem 
veszi kezébe az ügyet és nem őrködik éberen érde-
keink felett  Porduljaaik  egv ujahb emlikimttal  a 
kormányhoz!  Tárják f«!  részletesen küzdelmeinket éa 
érdekeinket e vasúiért. Menjenek  el képviselőink  it 
a miniszterekhez  is aúrgessik  a vasút kiépít  étéi. 
Sajnos, a közigazgatás mai gépezete mellett nem elég, 
ha csak felirattal  kérjük a vaiut megépítését. A kér 
déat állandóan napirenden tartani, a számok éa érde-
kek meggyőző erejével kell bizonyít'ni, hogy az utolsó 
óra ütött 

Amit elmondottam, abban benne van az Is, hogy 
milyen döntő fontos  volna Csíkszereda fejlődésére  a 
caikszereda—udvarhelyi vasút megépítése. Legutóbbi 
cikkemben rámutaltam arra, hogy Csíkszereda városaá 
épen központi fekvése  folytán  éz azért fejlődött,  mert 
Udvarhely megyével századok óta ut köti össze. Most 
ezt aa öaazekötó vonalat a vaauttal kell kiegészíteni 
és akkor Csíkszereda, ha a legutóbbi cikkemb"n meg-
jelölt feladatokat  la megvalósítja, nem remélt fejlődés-
nek fog  Indulni. Ez pedig a saékelység megerősödését 
Is elősegíti. 

Qasdák figyelmébe!  Vevők vagyunk lóhere, 
lucerna, aaarvaakerep, baltacím éa az Ssszes 
más apró magvakra, aa Á. K. által megállapí-
tott áron. Kérünk egy átlagmintát, hogy tud-
juk legmagasabb ajánlatunkat megtenni, — 
Erdélyi Oaxdák Magértékealtó Siö 
vetkesete, Koloasvár, Majái s utoa 10. aa. 
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Ország-zászló avatás . 
Nagy ünnep volt Cslkazentgyörgy ia Bánkfalva 

községeknek október hó 26-én, ugyanis ekkor avatták 
fel  a két Onaágaászlót, amelyeknek egyikét Oszd köz-
zég ajándékozta Szentgyörgynek testvéri szeretetének 
Jeléül, a másikat Bánkfalva  községnek, mint aaülőfalu-
jának Filth Qyuláné budapesti fehérnemű  gyárosné 
született Péter Juliánná, aki személyesen la jelen volt 
és hálás szavakkal la megemlékezett falujáról,  amelyet 
annyiaaor szeretett volna már eddig la meglátogatni, de 
a viszonyok nem engedték. Oasd kösség nagy sajnála-
tára nem tudott senkit küldeni képviseletere, Így e 
szerepet a kösségl jegyei töltötte be. Forró Mtklis 
mondott hálás kössönelet Oszd közsignek, Baentgyörgy 
nevében megígérte, hogy a testvéri szeretet ápolására 
as összeköttetést továbbra ls fenn  fogják  tartani és 
mindenkor hálával fognak  gondolni a nemes adako 
sőkra. A havas aljáról Cslkssentgyörgy is Bánkfalva 
községekből as elnyomatás hosBsu évelnek sötét éjBza-
káin nem egyszer pislákolt világító fény,  figyelmeztetve 
bennünket, bogy esek erre jöjjetek. Most a pislákoló 
fényből  hatalmas lángtenger lett büszkén bátran maga 
san jelzi a ket lobogó az Irányt, amely a boldog és 
nagy Magyarországhoz vezet 

Az ünnepély szuntmlsével kezdődött, amelyet Incze 
Domokos nyugalmazott fóesperes  végzett, a zászlók 
előtt ugyancsak ó mondott lelkeBltő szép beszédet, meg-
emlékezve az 1848—49 évek nagy vezéréről Gál Sán-
dorról ls, aki a község szülötte, továbbá Caáky látván 
éB Qrof  Teleki Pálról, akiknek Istenután oly Bokát 
köszönhetnek, hogy ezen zászlók Itt loboghatnak. 

Megköszönte Dr. László Dezső főispánnak,  Dr. 
Ábrahám József  alispánnak, Dr. Kolumbán József  ea 
Dr. Kovát* Ktroly Erdélyi Párti elnöknek, illetve főtit-
kárnak, Dr. Pali Oábor orez. gyűl. képviselőnek, Vttez 
Dr. Nyerges Oyula penzUgylgazgatónak, Miklós Gergely 
kir. tanfelUgyeiőnek,  Dr. Nagy Jenő kir, közjegyzőnek 
áa a többi vendegeknek, akiknek Boraiban még láttuk 
Dr. Marion László főszolgabírót,  Dr. SZŐCB Pál orvoBt, 
Adorján Ference., Dr. Sinka Gyuia ügyvedet. Szőke 
Mibáiyt, a katonai alakulatok, leventék parancsnokait 
csapataik élén atb. 

Gazdag milsor volt összeállítva ének ÉB FZ ivala-
tokkal, aaelyeknek szerep ól valamennyien elismerést 
érdemelnek. Az ünnepi beszédet Dr Kováts Károly 
tartotta, megemlékt zett törtenelmlink legsúlyosabb üt-
közeteiről, amelyek azanban a gyász mellett ÍB d erő-
séggel ragyogták körül a magyar fegy  vereket, egvedUI 
a mult vi.árfĥ itoru  volt ezégyentel.ea, mert a H dur 
álttl megáldott fegyvereket  eldobták. Ha egy nem 
erd"kelt Bemlegest kéidezünk meg, mit érdemel meg 
az a n«p, ame yik védő fegyverét  eldobja, a legnzo 
morubb feleletet  kapjuk. Ami yen nagy volt a bllo. 
o yuo nngy volt a bűnhődés. Azonban a haragvó Isten 
megfegyelmez  itt, SzUzmyánk a magyarok Patronája 
közben járt, a magyar Nemzet megbocsájtáat kapott 
és az elrabolt területek kezdtek visszatérni. Ezek a 
szép OrszágZHBzIók ÍB ezt jelképezik ; de a munka nincs 
befejezve,  ez CBak akkor lesz, amikor e pillanatbhn 
megszente l zászlók f>nt  » C"UC'On hlrde het'k a nagy 
a megujult Mtgyarorsiág dicsőségét A gyónt örll beszé-
det ntgy tapssal éa éljenzéBsel fogadták. 

Koszorút helyeztek el Cslkezentgyörgy éB Bánk-
falva  községek elöljárói, közbirtokosságai, az oltáregylet, 
a Kaláka Leányegylet, a K<lot Legényegylet, leventék. 

A mgyezcrlien sikerült ünnepély után közebéd 
következett, a bankfalvl  kul'urbáz hatalmad nagy terme 
tele volt. Öröm vo't Utol SZT az együtt létet, amely BZ 
egéaa vármegyét képviarlte éa amely olyan jól harmo-
nizált a falvak  népével, a nemzet önerejének kiapad-
hatatlan forrásával. 

Pohárköszöntőt mondott Dr. Lásaló Dezaő főispán, 
aki örömének adott kifejezést,  bogy moBt IB eljöhetett 
e községekbe, amelyektől a megszállás ideje alatt 
képviselői megbízást kapott. M-ly hálával emlékezett 
meg a Kormányzó ur FőméltÓBágáról, aki több mint egy negyed század óta oly k -mény és biztos kézzel 
vezeti Magyarországot és akinek eredményes nagy 
munkáját od'isdó egységes munkával á'dozat készség 
í«l és kitartó türelemmel nekllnk la támogatni kell. A 
Kormányáé úrra vonatkozó megható beazéd alatt az 
-géaa közönség állott. 

Vándort Vidd hírül a magyaroknak: mog-
cselekedtük, amit megkövetelt a Haza! 

Honvéd hadltndoaltó-aaáaad, 
Perenoa Oysrfás  hdp. őrmester. 

Az ellenség nem nyugszik a D.m vonalán. Hol itt, 
hol ott kisérletezik. Különlegesen kiképzett (a felszerelt 
caapatok azivárognak át a támadnak a fulyómenti  nádasok-
ból. Mindenképpen ugrásra alkalmas hídfőt  akarnak terem-
teni a jobb parton. Honvédeinknek minden pillanatban, min-
denre kéazen kell állani. 

A magyar honvéd tudja, hogy a Don innenső partján 
azovjetkalonának nem azabad állnia. A legagyaturtabb, 4 
legkegyetlenebb módszerekkel támogatott vállalkozásokat ia 
viaaaaverík. E szakaszon hóakölteményeket ir a haro nem-
zetünk hadtörténelmébe. 

A donmenti harookból két drága gyöngyszemet mu-
tatunk be ezalkalommal. 

A kis Donkanyarban, egyik gyalogzászlóaljunk sáv-
jában jelentőn bolaeviata erők azivárogtak át.. Hangtalanul 
feküdtek  elöaaör a magaa füaeaben,  majd kemény támadáat 
intéztek védőálláaaink eUen... A haro közben Hegedűs Sán-
dor golyőaaórőa oaatár észrevette, hogy a vörtia gyűrűben 
lévő balmooakárél jobban ttta alatt tudja tartani a telepet. 
Bőgtöa határozott A vörisek közi rohant a közbea lőtte, 

nyírta az ellenséget... Egy pillanatra megtorpantak a vö-
röaek. Hegedűs oélba ért... A metilalkoholtól bódult vőröa 
katonák azonban nam tágítottak. Géppisztollyal fordultak 
bátor golyószórósnnk ellen. Hegedűst jobb azeméa ért* lö-
vés. Nem vesztette el az eszét éa a lélekjelenlétét Bal ol-
dalár* vette golyőaaóróját éa oaipőből, tovább lőtt, miköz-
ben njabb két találat írté a oombján. Öaaaeeaett, eszméle-
tét vesztette. A vörösek körülfogták.  Órák múlva, a fogaág-
ban tért magihoz. 

— Nem hagyom magamat I — támadt fel  benne rög-
tön a gondolat. A vörösek közül aenki sem gondolt arra, 
hogy a súlyosan aebeeűlt honvéd eltünhetik. De amit nem 
hittak, megtörtint... Hegedüa Sándor súlyos sebeivel, em-
berfeletti  akaraterővel húzta, vonszolta magát bajtársai ál-
lásáig. Eszméletlenül terült el a régi tüzelőállásban. Társai 
vitték a segélyhelyre. Kötözés közben magához tért éa kérni, 
rimánkodni, majd követelni kezdte, hogy engedjék viasza. 

Századparanoanoka magyarázta meg neki, hogy harc-
képtelen honvédnek korházban a helye. 

Ugyanaznap történt a másik hflai  példa is. Egyik, 
közvetlen a gyalogsági vonalban lévő kisérőütegttnket meg-
támadták a vörösek... Lgyesen,kúszva jöttek... Kétazélaő 
csövünk legénysége már közelharcban verekedett a bolse-
vistákkal; puakával, géppiaztollyal kaszálták, csákánnyal, la-
páttal éa más „kézbelivel* verték halomra őket Közben 
Horváth 111. János távbaazélőa tüzér, lején a hallgatóval, 
rendületlenül vette a főiigyelSből  is továbbította a középen 
tüzelő caShöz a lőelemeket... 

Közben erősítést kaptak a vörösek . . . Perceken ke-
resztül még keményebben, még erőteljeaebben dolgoztak a 
magyar fegyverek  ÓB „kézbeliek", miközben Horváth III. éa 
a közipaő cső rendületlenül teljesítette feladatát  Aztán el-
némult a tüzelő löveg. Horváth III. János tüzér, utolsó ere-
jét összeszedve, bámulatos lélekjelenléttel jelentette: 

— A tüzelőállást elfoglalták  I Engem meglőttek I Vé-
gem I 

A megdöbbenti jelentés nyomán osztályparancanoka 
minden emberét rohamra vezényelte. . . llindent elsöprő el-
lentámadáséul visszafoglalta  az ütegállást. Horváth III. Ji-
nua megdicaflült  tüzér helyét bajtiraa foglalta  el a már új-
ból villantak, dörögtek, acéleaSt, halált znditottak az elleu-
ségre magyar ágyúcsövek. 

Ennél szebb, magaaztoaabb példája ninoB a kötelesség-
tudásnak. 

Ezek éa ezekhez haaonló példák ezrei nemcaak a 
harctéren, hanem otthon is köteleznek. A háború a belsfi 
arcvonalon ia tolyik. Uinden magyarnak, öregnek, fiatalnak, 
aaszonynak éa gyermeknek egyaránt helyt kell állnia. Le-
gyen vége a mihaszna, csak gyomor éa kényelem körül torgó 
nyafogáanak  I Irtsák ki a közérdek köntösébe bujtatott ma-
gánügyeket I Álljon inunkéba, sorompóba mindenki éa ellen-
moud&s nAl.ül hajtBa végre feladatát  a mezflgazda,  munkáa, 
iparoa, kereskedő és tisztviselő egyaránt. Legyen tökéletes 
összműködés. Kzt követeli a jobb, azebb, boldogabb, min-
den magyarokat egyesítő jövendó. 

Erre tauitanak a donmenti áldott magyar vérrel irt 
bŐBÍ példák. 

VÁLLALKOZÓK! 
BérmQDbAuok 
nyilvintet tfceához 
zsebkönyv 
(slchUkönyv) 
kfllön  havi Áa heti 
beoastfeiial 
kapható: 

a Vibár nyomda én könyvkereskedésben, Cnlksieredio 

A förii laíflasáii elöljárók kioktatása Csikneneben. 
Az 11)42 évi „Mezőgazdaság fejlesztéséről"  azóló tör-

vénynek igen tontoB intézkedése a gazdasági elöljárók al-
kalmazáaa. 

A gazdasági elöljárók a telu életéhen komoly azerapet 
fognak  betölteni a mint ilyenek, tagjai a községi képviaeló-
teaiületnek, titkárai a közaégi mezőgazdasági bizottságnak 
éa Bzaktanácaadói mezőgazdasági ügyekben a közaégi elöl-
járóságnak. 

Hogy Bokoldalu tevékenységüket minden fennakadás 
nélkül elkezdhessék, a Földmivelésügyi Minisztérium elren-
delte, hogy a vármegye azékhelyén 3 napos kiképző tan-
folyamon  vegyenek részt. 

Csikvármegyében ez a kioktatás lolyó év október hó 
ltl—21-én volt. A tanfolyamra  jelentkezett 46 gazdasági 
e'őljárö, mégpedig: Bálint Fereno, Csikbinkfalva;  Tompos 
Péter, Caikmenaeig; Csiazer Antal, Caikazentgyörgy; Solnay 
János, Kászonjakabl'alva; Mlháloz La os, Káazonnjfaln;  Ke-
resztes LtjOB, Csikazentmárton; Darvaa Benjamin, Caik-
azentsimon; Vereaa látván, Kéazonaltiz; Szántó Ábrahám, 
Kozmás; Élthes Pál, Tusnád ; Székedy Konoz Károly, Caik-
csicaó; Caáky Oergely, Csikdánfalva;  Zaók látván, Caik-
jenófalva;  Antal Árpád, Csikmadaraa; Császár Gáspár, Caik-
rákoa; Kedvea Fereno, Csikazentdomokoa; Benedek Ferenc, 
Csikszentkirály; Székely István, Caikszenttamáa; Gegő Dé-
nes, Csiktaploca; Antal Albert, Karczfalva;  Olti Ádám, Ha-
dé falva  , Kőszegi Károly, Caikaientlélak; Id. Bíró András, 
fíöröcsfalva-Vacsárcsi;  Bajkó Ignáo, Ditró ; Király Antal, 
Gyergyóoaomatalva; Török Antal, Gyargyóhodoa; Laoakó 
János, Gyergyóremete i Kovács Ambrus, Gyergyónjfaln;  ifj. 
Cirják Jánoa, Kilyénfalva;  Fdlöp Antal, Szárhegy; Bensdek 
Lajoa, Tekeröpatak; Erőse Lajos, Vasláb; Balla Antal, Sa-
lamás ; Lenhárd Fereno, Gyergyótölgyes; Padka Sándor, 
Borszék; Kurkó Józaaf,  GyergyóboUó; Kovács Imre, Ceik-
aaentmihály; Bilibók Andráa, Gyimeabükk; Blága István, 
Uyimeefeleőlok;  Tanké Jánoa (Bigyó), Gyiaeaközéplok: 
Saetmáry Péter, Szépviz; Salamon Andráa, Caíkdalaa; Sza-
kára Balize, Caikaaentmiklóa; Dávid Alajoa, Caikszereda; 
ifj.  Török Tamás, Gyergyószentmiklós. 

A tanfolyam  megnyitás in megjelent dr. Liazlő Dezső 
töizpia, aki laadülates szavakkal köszöntött* a MgjaUato-
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k«t a örömének adott kifejezést,  hogy mag* előtt lithatta 
ai iltala ismert derék szikely faluvezető  gazdikat 

Buzdító beszéde utin üdvözölte a tanfolyam  tartásira 
kirendelt m. kir. gazdasági telügyelöket, Ieten áldásit kérte 
mnnkájnkra is a tanfolyamot  megnyitottalak jelentette ki. 

Bosin Imre vm. gazdasági felügyelő  megköszönte dr. 
László Dezső ftispinnak,  hogy megjelent a tanfolyam  meg-
nyitásán, jelezvén ezáltal is az Ugy fontosaágát  és a gaz-
daaigl elöljárók mankójának nagy horderejét és szükséges-
ségét. 

Ezekntán megkezdődtek a rendes elóadások, melyek-
nek elaS sorozatit Bosin Imre vm. gazdasági felügyelő  tar-
totta . a gazdasági elöljárók hivatásáról éa szerepéről a 
mezőgazdaság fejlesztése  terén" oimen. 

Előadók voltak még: Kozán Imre, Gaál Sindor, Ha-
dár Istvin, Újvári Sándor és Gerzovics József  m. kir. gaz-
dasági felügyelők. 

Az elöadáaok délelött-délután voltak a azokon a gaz-
daaigl elöljárók mindig pontosan magjelentek, figyelemmel 
hallgatták az előadáaokat és jegyzeteket készítettek. 

Az ntolsó előadáson és a tanfolyam  bezárásán meg-
jelent dr. Láazló Dezső főispán,  Dr. Ábrahám József  alispán 
és a m. kir. gazdasági felügyelőéig  tagjai.. 

Az előadáa elhangzása után Bosin Imre m. kir. gaz-
dasági felügyelő  általános összefoglaló  utasításokat adott 
ia a tanfolyamot  befejezettnek  nyilvánította. 

A főispán  hosszabb Leazid keretében vázolta a meg-
tartott tanfolyam  jelentőségét, megjelölte az utat, amelyen 
a gazdasági elöljáróknak haladniok kell most ezekben a ne-
héz háborús időkben, hogy az ők támogatása, felvilágosító 
munkája ia iberaige folytán  a falu,  a második front  ÍB be-
csületesen éa maradék nélkül teljesítse kötelességét. 

A lelkesítő szavak elhangzása után a jelenlevők el 
énekelték a UimnuBZt a az előadók és hallgatók barátságos 
kézszorítás ntán távoztak abban az elhatározóéban éa re 
ményben, hogy ezután a gyenge csiki földnek  is többet és 
jobbat kell teremnie. 

Templomlátogató könyvecske 
amely tartalmazza a templom1 Illemszabályokat Is, 
róm. kftth  lakolás növendékek részére o»gyol>h 
tételben 'r b R7.fr«7liwtfl  ''Abkrnét C '̂feflzrt'o 

A Magyar Nipmüvelők Táraazága hatalmai ia 
örökértékü maakit vógaelt akkor, amikor magvaléal-
totta a „Gyermekvilág" o. Ifjúiig!  hetilapot. 

A .Gyermekvilág" 14. zzáma e héten jelent meg 
kicsinyek Igaa őrömére. Oiyan ea a aaám la, mint 

előbb megjelent testvérei, olyan, mint aa Illetőé erdei 
éa meael virágokból kötött aaép bokréta. 

Â címlapon tündéri aaép kép dobogtatja meg a 
néző zzlvét. Édea, aaép magyarrnháa kislány magyar 
terítővel letakart aaatalhoa hajlik • az aaatal kincset, 

magyar nyár ajándékait — gyümölcaözel — tart ea 
mosolyog hozzá. A kep elme azi mondja: „Isten aján-
déka*. öreg aalv Is örül, ha a képei látja, mennyire 
őrülhet a zzeoge gyermeki sziv ? I Aki nezl eat a ked-
ves képet, önkéntelenül arra gondol: valóban Iiten 
Jándéka a aok gyümölcs, da Isten ajándéka legfékep-

pen az aa egéaaaégea, aaep magyar ktalany Is. Neaattk, 
tapoasnk a „Gyermekvilágot" a alig tndonk betelni a 
szépségeivel. Baép verset lelálnnk Havas Istvántól, aki 
aiivének rímes, dallamos muzsikájával tanítja aa apró-
ságokat a magyar honvéd megbecsülesere, szereteten. 
Da van még ezenkívül aok vers, Bok mese, ssebbnél 
ssebb képjkkel a .Gyermekvilágban", olyan mesék es 
versek, amelyek biztosan a kicsinyek lelkebe suhan-
nak s boldogsággal löillk meg aat 

A „Gyermekvilág" gaadag tartalmát klegéBzltlk 
rajalakoia, fejtörőt,  játékok rovatai. 

Nincs nagyobb osoda a világon, mint a szülői 
sziv, mert a BzUiősslv csodáiból meg a legnebeaebn 
Idődben la kitelik mindenre, ha gyermekérő. van ssé 
H sssük lehat, hogy a „Gyermekvilág" ut, Csíkban la 
meghódítja a Balveket, in, ahol o;y tájén ea oly so 
káig nélkülözték a magyar azó astpsagel és varassal 
s ha meghódítja a aalvezel, meg ia rendelik a .Gyer-
mekvllág'-oi. 

Bsebb, nemesebb olvasnivalót s ezzel örömet nem 
Iz adhatnak aa ifjúságnak,  mint a „Gyermekvilág* ol-
vasnivalóit. 

Megrendelhető: Budap-st, VII, Dohány n. 12-14 
Sierkbaz.ő: D.ocdy G/uia, a magyar pedagógia egyik 
nagy erteké, KivaiőiBga. J. M B. 

É'zikafrlkában  tovább tartanak a hevea harcok. 
Aa ellenaég njabb nagy erők harcbavetéaével hétfőa 
lamételt hiábavaló kísérleteket tett a német-olasz pán-
célos állások áttörésére. Ezekben a karcokban a brlttek 
njabb 111 harckocsit a 88 páncélkocsit veszítettek. A 
tengely légiéről mind erőteljesebben támadják aa ellen-
ség hátsi őaaaekőttetéaét éa felvoanlását  Eaaakafrlka 
éa a Földközi tenger fölött  lefolyt  légUtarookbaa 14 
angol gép aemmlaUt meg. 

A német léglbaderő hétfőn  délangUal Ipari éa 
hajíaázl eélpontok ellen kiterjedt támadásokat hajtott 
végre. 

Hétfőn  sBle 20 óra 80 perckor hivatalosan közöl-
ték, hogy a császári badlieageréuet október hé 26-án 
hajnaltél ijaaakalg tarló tenged csatát vlvot Bt. Craz 
szigetitől éaaakra egy hatalmas ellenséges hajóhaddal. 
A csata eradminyeképpen a Japán erők 4 ellenséges 
repülőgéphordoaót, 1 cirkálót s egy közelebbről meg 
nem hataroahati hadihajót elsUlyessteltek, 1 cirkálót 
és egy rombolót Bnlyosan megrongáltak. A légi harcok 
aorán 200 amerikai gép elpnastnlt. Japán részről esael 
ssemben CBupán kél repüiőgépanyahajót s 1 cirkálót 
veszítettek, amelyek zönnyebb rongálásokat szenvedtek, 
de továbbra la hajézókepesek és résstvehelnek a csa-
tában- Negyven japán gep eltűnt Bal aa össsecaapáat 
déicsoidesoceánl csatának fogja  hlvnl a haditörténelem. 

A japán csapatok 26-án hajnalban megkezdték az 
általánoz támadást a Bálámon zzlgeteken levő amerikai 
erők álláséi ellen. Aa akciőt hevea légt elókiszitéz 
előzte meg. A támadóit Jelentős ssámu harckocsi támo-
gatja. B kösben a sslgel éaaaki és nyugati réaaeben, 
aa amerikai légierők heves támadásai dacára la tovább 
tart a Japán csapatok partraaaálláaa. 

vraztisnái 
•rja a 
l|Jst 
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a változó életmód marja az emészti* Ez émelygést éa l*|fi|Jst  okoz. TaMI nt lalajta*. hogy a kedven hashajtó. 
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A „Gyermekvilág"  c. hetilap. 
A gyorm1^ örik tlnc1 a cfmeii  életiben a l t-

Bzent blaonvonAţ-i i jövendőnek Ea>rt aaü-őnnk, p« 
dagózn<nak n->m lebet máa vigye miit az: usy ne-
velni a gyermeket, hogy egybáiinik, bszájánák nemep 
ia áldozatos azlvü gyermeke legyen, olyan, aki vérté 
zetl lilékkel tnd majd m gblrkósnl sz ölet nehézsé-
geivel, kEid^'m'iel. 

Bt nek a tör«kvSnn"k legfőbb  biztosítja: kor4n 
beleneve'nl a gyerm'k lelkébe a f  jl öntnd-i'ot a f 
önérzet hata'maa er«jét annylr*, hozy a gyermek tud 
jon aaeretnl ea becsülifi  mindent, ami magyar, tudion 
bÖBake lenni magysr voltára éa mlod-nrf,  ami magyar. 
A faji  öntodit. a faji  ön raM kiccs-lv-l a lelkiben, 
leaz majd haaanos éa nélkülözhetetlen tótja » migyer 
életközösaégoek. 

Ba a hatalmas, életet megtartó és életet adó fel-
adat odaadó mnnkit igényel eaUló ia p-dagógnstél 
egyaránt, de van-e szebb és nemesebb munka, mint a 
Jelenben aa örök magyar Jövendőért dolgozni ? I. . . 
SaJnoB, az éleljalenaégek ngy mutatják, mlniba eaen 
a téren valabo1 kisebb-nagyobb mnlasatésok történtek 
voina. 

Nézzünk szél a világban, ta'álnák-e pé'dául egyet-
len németet vagy olasat olvat, aki nementének hősi 
mnMJát, történelmét vagy nspjalt lekicsinyelné. Bemmibe 
venne? B-jooe, r.i'nnk hallani olyan besa.dek-t és ol 
vasbatri oly»n könyveket, amelyek minden egyebek, 
eaek d'caő multunk, napjaink megbr caOléa* nam. Ná-
lunk lehal semmibe venzl magyar hérosaokat; olyano-
kat, akik egésa é'etüket, munkájukat a hazának és a 
hazáért adták, lehet óc'irolnl bünlntetlenül azokat, 
aklkra minden mis nemzet bÜBzke lecne. 

Ha ff-jl  öntudat éa ön«raet iloe minden m-gyar 
aalviben, akkor Ilyesmi nem fordn  halna elő a magyar 
iletbea. Gondoltunk arra, hogy a jelen magyar életnek 
Is vannak héroBBBl, melyeket megbacaüibnk, örök ma-
gyar értékeknek érezünk a lói esne, ha ezeket a m« 
gyar nagyokat pir évtized multán aa ntinunk Jövők 
lebecsülné*, semmibe vennék? 

A helyaet Javításának egyik legfontosabb  felté-
tele aa Igeaság teljes meglátása és figyelembevétele 

Mindig beaaélünk arról, hogy a köaőtlünk élő Ide-
genek mennyire megnehezítették a magyar életet áa 
mennyire kimunkálták vllághs'alml coljaikat a megver 
eoia rovására, de Ufvnnakkor  e:f«l»jt*eaOnk  arról, bogy 
mlndeal uem egyedé1 cisk mignk tl.ték v*gbe. Mi 
dan lépésnél, melyei előbbre teltek c«ljalk felé,  előbbre 
tehettek, mindenütt ott volt a megalkuvó, gyepeaaatvU 
magyar, öntodatos vagy 9n<udatlan segítsége, aki i 
személyének kínált anyagi előnyökért meg tndott fa-
lejikezal mindenről, ami aaent, még a gyermeke Jövő 
Jiról la. 

A lélakaeveléa — melyet aem lebet elég korán 
kezdeni — leghaaznoaabb eeakOaelnek egyike, a könyv. 
Mladeanél fontoaabb  tehát, hogy | i éa lileknemeallő 
köeyv kert'jöa minden magyar késbe, da legfőképpen 
a gyermeki kiebe. Egy könyv Igen mily — sokszor az 
égisz életre aaélé hatást teheti a gyermeki lélekre. 

A l'edezetnélkiili kisipari én kiskereskedői 
hitelakció. 

Eilmtia  van arra, bogy az 600 pengte maximumot 
800—1000 pengőre  emelik  fel. 

Ismeretes, hogy a kisiparosok és a kiskereskedők 
uagyrésze megfelelő  tőke hijján kénytelen megkezdeni és 
íolytatui működését. Ennélfogva  gyakran jut olyan helyzetbe, 
bogy kisebb összegre volna szüksége az elvállalt munka 
kivitelezésénél anyagbeszerzési célokra. A pénzintézetek csak 
olyan egziszteuciák részére folyósíthatnak  kölcsönt, illető-
leg nyuithatnak hitelt, akik bankszerű fedezettel  îngatlan 
biztosíték vagy jó bonitáau kezesek) rendelkeznek. A kis-
iparosok és kiskereskedők nagyrésze azonban sem megfe-
lelő kezeseket nyújtani, eem ingatlan biztosítékot felajánlani 
nem tud. Elsősorban az ilyen bankszerű fedezettel  nem 
rendelkező kisiparosok és kiskereskedők hitelellátását van 
hivatva biztoaitani az úgynevezett fedezetnélküli  kisipari és 
kiskereskedői hitelakció. 

A maroavásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara szor-
galmazására a Székelyföld  valamennyi városában éa több 
nagyközaégben sikerült életrehivni az emiitett hitelakciót. 
A kölcsönakcióval kapcsolatban a maroavásárhelyi Keres-
kedelmi és Iparkamara már több ízben hozta az érdekeltek 
tudomására a következőket: 

A kölcsön kiutalásának alapját a személyi megbízha-
tóság képezi, nevezetesen a kölcsönigénylő üzleti hírneve, 
szakképzettsége, valamint a köz- ia magántartozásainak 
megfizetése  terén tanusitott magatartása és fizetési  kész-
sége. A loiyósitható legmagasabb kölosönössszeg ezidőaze-
rint még GOO pengő, azonban a közeljövőben remélhetőleg 
ezt az összeget HUO—1000 pengőre emeli lel a kormány. 
Ezzel a kisiparosoknak és kiskereskedőknek, de a Kama-
rának is egy régi óhaja nyer teljesülést, mert a hitelösszeg 
felemelésit  több ízben kirte és szorgalmazta, rámutatván 
arra, hogy a moatani viazonyok mellett az eddig kiutalható 
600 pengő olyan osekély, hogy azt sem iparos, sem keres-
kedő gyUmölosözAen befektetni  nem tudja. 

A kiutalt kölosön elleniben a kölcsönigénylő váltót ir 
alá. A kölosön lejárata hat hónap, ez azonban az adós jó-
hiszeműsége esetén kivitelesen hat hónappal meghosszab-
bítható- A fizetendő  ivi kamat 5 6 azázalik. A köloaönt 
csakis termelési oilokra, nevezetesen anyag- is árnbeaxer-
zéare lehet felhasználni.  Fennálló tartozások törlesztésére és 
építkezések oiljaira kifejezetten  tilos a kölcsön kiutalása 
ia lelhaazniliaa. A kölasön lelhaaznélisit számlával kell 
igazolni. 

A kölcaöniginylishez szükségéé nyomtatvány besze-
rezhető a Kereskedelmi és Iparkamaránál, az illetékes ipar-
testületnél vagy kereskedői irdekkipviseletnél ia kitöltés 
ntán aa utóbb emlitett két intézmény valamelyikénél nynj-
tandó be. A kölosönkirelmeket szükség szerinti időben tar-
tott ülésen a Kereskedelmi ia Iparkamara mellett alakított 
intiaőbizottaig bírálja felül  is állapítja meg ösazegazerint 
is a folyósítható  kölasön nagyságét 

Azok a kisiparosok ia kiskereskedők, akik olyan köz-
ségben laknak, ahol ilyen hitelalap nem létesült, közvetlenül 
a m. kir. iparügyi, illetőleg kereskedelemügyi miniszter úr-
hoz forduljanak  kölosönkérelmükkeL 

A marosvásárhelyi Kereskedelmi ia Iparkamara ez-
úton ia lalhívja a gondoaiaira bízott ipari ia kareakedelmi 
irdokaltaigak figyelmét  a lenti kölcaöniginyléai lehetősé-
gekre. 

Ünnepélyesen felavatták  Unnánczy Nándor 

Ssobabeli vaskályhák eladok. Osikase-
reda, Apafi  aooa 67. as. a l a t t . 1 -

enilékmüvél a Margit-szigeten. 
A M>rgit-Balgc;nek a Baabadtéil Színpad bejáró-

jának Jobb olda.a, a romok felett  álló kla kápolna éa 
Pdat felé  nésö parti sétány által határolt parkrésaén, 
napaUiéBeB öezl verőfényben  uasi évssásados fák  aár-

gu ó lombjai alatt aokaaasan gyülekeztek vasárnap. 
Itt avatta (el aa Erdélyi Férfiak  Egyesülete a Bsékes-
fóvároBi  Közmunkák Tanácsának támogatásával az Ur-
máncly Nándor  emiékeaetere felállított  padot éa oss-
opoi, amelyen domborműveken ábrasolták a magyar 
feltámadás  nagy harcosának, orsságes nevü közírójá-
nak, valamint a világháború előtti függeileaaégl  küz-
delem megalknváat nem lamsrö parlamenti aaónoká-
aak, majd a Trianon ellen harcoló Irredenta moagalmak 
neglnduojának kopmájál, fáradhatatlan  tevékenységé-
inek egyes Jelenslelt B helyen piheni meg soksaor 
aarcal köaepette Urmáncsy Nándor, kedvez fajának  ár-
jyékában, amikor már Erdélytől, ssUlöfőidJéiől  végleg 
iiaaikliotta a m jyar aora kegyellen válioaáaa és nem 
juthatott többi BüJiófúidJére. 

Az avatóüc épségén ideiglenesen felállított  Or-
izágzasaló-lobogé most migla a alrjanál, MaroshivUeu 
oirdetl majd, bogy khadelme nem voll hiábavaló. Ili 
állítják fel  ugyanis as ünnepaég után. A művészi dom-
borművűket üiklódi  Ltrioo szobrászművész  alkotta. 

Az avatáson ott voltak Urmáncsy Nándornak mig 
iletben livő regi képvlaeióláraai közül többen; Így 
Barabás Samu  volt kolozsvári esperes és minők. A 
haaaflaa  egyesületek küldöttségei, a saskely éa máa 
erdélyi testülelek élén Pávay Vajoa  Viktor  ny. al-
tábornagy, Kolosaráry  Bálint  egyetemi tanar, dr. Ave-
dik  Félix,  a muroslordsUk küldöttel, olt voltak viléz 
Rátvay Imre  ny. vezerőrnagy, Dalmady  ödin  ml-
dlezterl osztály főnök,  dr. Légredy  Ottó  főzzerkeaalA, 
Oortvay Tibor.  dr. Orill  Lóránt, Paál Andor, dr. 
Sándor Józaef,  dr. Szita  Józaef,  Papp László, Viaky 
Lássló és mások. 

Dr. Sándor Lásaló ny. főkapitány  mondott aa 
EPB nevében nvatobssaédet Veglgveselell Urmáacay 
Nándor munkásságán éa ismertette azokat a kimagasló 
alkotásokat — a Nemzeti Hiszekegyet,  a Szabadság-
téri Irredenta-szobrokat,  aa Oreaágaásaló-moagal-
mat, még a bBBzaa evek elején a magyar katona éa 
*z erős hadzereg kultuszát szolgáié propagandáját, en-
nek termekeZBnl a Kormányai Ur körai csoporlozuli 
nemzet és hadsereg eaküjel fellüatelő  haialmaa, .Eikü 
a VeimaBŐn" c. tórténelml festmenyt,  amelyekel O bi-
voli Bleue. Uiall aaokra a aoiyoa aebéaaegekre, ame-
lyekkel harcaiban, Trianon után. különösen aa elaő év-
nsedoen an antant állendó tiltó leadalkeaéael miatt 
meg kellett küzdenie, hogy a magyar feltámadáa  gon-
dolatát ébren tarthassa. 

A faividéklek  nevében Kalmár  Elek  uy. tanke-
rületi főigaagalé  vásolia Urmaoeay Nándor muakáaaá-
(ának Jelentóaégét. Erdély haiajat dr. Dániel Arou, aa 
Orsaágoa Magyar Bajiokamara föügyeaao  tolmácaolta 
megkapó aaavakkal, majd a felssabadnit  délvidékiek 
tevobea dr. Fali  Endre,  a Ravialós Liga Igaagaléja 
.néltatla Urmáacay Nándor ddaló uarepél a magyar 
feilámadáabaa  való hit felebreaatéaobon  még akkor, 
«mikor a menekültek ezrei leplek el a megaaállott le-
ntietekről kétaegbaeseiten a megmaradt orzaaget 

Aa Ereklyéé Oiaaágaáaalé Nagy bizottsága aevi-
bea dr. Cselinyi  Pál erzzággyüléel kepvlaelö mondott 
köaaöaetet aa emtoamll megaikoiáaáirt, mlal annak a 
lealűletaek a táiaeinőke, amelyaek élén Urmáacay Náa-
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dor i i i k M ţ i l folytatta.  Â Klamuakataaács H T M M 
KofTka  Fiter  a l i n U tanácsos vette át as emlék-
•Ivoft. 

VégU • kotzorak elhelyeeéee kBvetkeaett, ame-
lyek aoraa e Pestf  Hírlap, a eserkéaaparaaesaokaág, 
leventék éa Ubb egv««Bln ko<teorn|át telték le. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Aranykalászos  gazdaavmtás  ée termelési  verssny-

küllitis  a osikszeredai  m. kir.  mezőgazdasági 
tzakitkolinil. 

Folyó bó 18-án Dr. László Dezaő főispán,  mint mi-
niaztari biztos, aranykaliazoa gazdivi avatott 42 székely 
ifjat,  akik ezelőtt 2 iwei kezdették meg tanulmányaikat 
ennél aa iskolánál. 

Bensőségee ünnepe volt ei ngy ax iakolinak, mint a 
fiaknak,  aztllöanek 4a a megjelent vendégeknek, kiknek Bo-
raiban a többek között ott voltak: Dr.ÁbrakimJóaaetal-
iapin, Adorjin Imre oraziggyűliai kipviaelö, Kozin Imre ia 
Oail Sándor m. kir. gaxdaaigi felügyelők,  Oaztoioa Ernő 
E. M. G. E. fogalmazó,  az iijuaigi leventeparanoanok ia 
oktató ia azipaiima gazdaközönaig. 

A Hiazekegy elhaogziaa ntin Dr. tiajiry Liazló igaz-
gató köazöntötte a miniszteri biztos Dr. Liazló Dezaö tő-
iapint ia a vendigeket a boaazasan beszámolt a lefolyt  2 
eaztendóról ia a tanulók kiváló viseletéről éa szorgalmiról. 

Ezekutin Dr. Láazló Dezső lőiepán lelkes azavakkal 
üdvözölte a tanári teatületet, az iijaságot ia az áldozatos 
lelkű szülőket a az ünnepaiget megnyitotta. 

Az ünnepi műsor mintegy 16 pontból állott, ezekben 
szavalatok, gazdasági előadások, énekszámok atb. voltak, 
melyeket a tanulók a legpontosabban, talpraesetten éa a 
bistoa tudás érzetétől áthatva aduk elő. 

Ezt követte az aranykalászon gazdaavatáa, amikor a 
főispán  kiosztotta a jutalmakat, bizonyítványokat éa kezet 
fogott  ezekkel a lelkes, munkás, melegszívű tiatal gazdákkal. 

Hatalmas nagy teremben voltak Ízlésesen éa szaksze-
rűen kiállítva az aranykaláazoaok 1S42 évi terminyei, me-
lyeket előző napon egy bizottaig Gaál Sándor gazdaaági 
felügyelő  vezetiaivel elbírált Amint hallottuk ia egyben 
láttuk ie, a bírálóbizottságnak nehéz dolga volt a szebbnél-
szebb termények ia munkik közül a legelsőt kivilaaatani. 

Az elaő dijat nyerte György Fiilöp (Verebes), a má-
sodikat Caiazer Imre (Caikszentmárton), a harmadikat Bo-
tár Andráa (Caiktaplocaj. Jutalmakat kaptak még klolnár 
Imre (Fitódj, Koródi Béla (Tuanádj, Fálfy  Józael (klárétalvaj, 
Tőke Tivadar (Zsögodj, Szélea Ferenc (Keosedkisfalu),  Lő-
tény Ignáo (Caekefalva).  Ezenfelül  mindenik ilju kapott 1U 
pengő jutalmat a vármegye által adományozott összegből. 

Dr. Gajári igazgató ia tanártársai boldogok lehetnek, 
mert azip munkát vigeztek ia lelkes, tettrekisz negy venkit 
iijut booaitottak utjukra, hogy jól éa elől munkálkodjanak 
a osiki rögökön. Kozán Imre 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Magyar lányok, asszonyok: Hlv a hon-

védaégl Uaaáak éa otthonnak vedaimeben nagyon 
foatoa  aaarepel tölt be a hlraözveiitéz, a hlradaa. Kor 
aaartt badvizeléa ez korazertt bonvedelem ei aem tep-
aelhető híradó uoigálal nelkBi. Bobén a aaolgátall ag-
ban kell a hoavedaag válláról a teher egyreazel alven-
aflak  éa vállvetve a bonvedaéggel, annak kötaiékeben 
küadeaüek mlndnyájnnk vágyáért a .Szebb magyar 
Jövó'-érl. — Eiaő izbea történik meg, hogy ml magyar 
nók egyenruhán honvédek lehetünk. Jelenikeaaüak mi-
nél többen, mutaaauk meg, ránk zzámltbal a haaa. 
Híradó caoporthoa azámltázba Jönnek: 4 középiakolát 
végaettek, gépírónők, elektrotechnikai, vaa, aaereiö azak-
mában jártas nők 16-26 év közölt. — Fiaeiéa kikep-
aéa alatt vidékieknek aaplá P.60 f.  és lakbér váltság, 
belylekaek 2 P. ebéd kiltaeg. Klképaéa Kolosavári, 
Zllaben éa Bsásarégeabea lőrtéaik, 3 bélig larl. Szol-
gálat idején havi 188 P. lakbérváliaág, ezetleg meg 
napidíj. Szolgálat aem a froaton,  hanem Itthon történik. 
Jaiealkeaaetek a sói önkéntea heavedelml munkasaoi-
gálat helyi muakabiaoltságáaál, Mzóncca 7. 

— Venoael Joaaef  dr. elfladaaa  a aaékely 
élettérről. As E délyl Pari koioaavárl lagoaalanak 
köamüveiódázl előad tsaorozatában mull héten dr. Vea-
csel Jtssef  ériákea előadnál tartott a aaékely élettér 
kérdezőről. 

— Házaaaágok. Labanca Gtula m. klr. veaér-
kari saáaados ea Gii Ibolyka 1942. ektober bt 25-éa 
báaaaaágot kilőttek. 

— IIJ. Holló Gábor éa Daabek Joláaka 1942. évi 
október h« 17 én báaaaaágot kötöttek. 

— Bérezi—Ssántó  kiállttá*.  Értikes  képzl-
müviszeti  esemény  asm helye volt  a vármegyeház 
kisterme.  Október  25-éa  nyitott*  meg képeim  ívé-
sseti  kiáititáeát  Biroti  Károly  festőművész  it  Szabi 
József  szobrászművész.  A kit  müvét»  nagyszerű 
anyagot  illitott  ki. Birozi  festményei  telítve  vannak 
a osiki  tájak  hangulatával.  Havasi  tájai  ártó  mú 
vátt  lelken  szOridaek  át. Kepeioek  levegője  egé-
szen osiki.  Nagy  tteretettel  mélyül  el  a változatot 
témákban és  kitűnő eosetkezelettel  tetti  vászonra. 
Egyéni  felfogásában  mély md részi itilittk  szület-
nek. A kiillitstt  anyag gazdag  it  viltotatot.  A 
közönség  sok kenet vásárolt  Mily  benyomásokat 
keltett  Szabi  Józset  szobriszmüvéss  kiállított 
anyaga. Szabó rági  itmtrőtOok.  Vétője  alatt  meg-
elevenedik  as aayag. Egészen  rendkívüli  tehetei  -
gel  ilmodj*  bele a kibe, a fiba  élményeit.  Kiélli-
titi  anyaga nagy gyönyörűséget  és  művészi  élve-
••1*1 nyújtott  a kisönségoek,  amelyek  elitmerissel 
is sseretettal  fogadta  Stabi  szobrászmüveit. 

— A róm, kot.  hitoktató  urak figyelmébe  / 
A mai kemény  idók  /okozott ügyeimet  köreteinek 
aa ifjaság  vaHites  nevelése  körút  it.  Minden  há-
ború romlást  jelent  As erkilosiket  különösen  igyek-
ttik  rombolni  at ellenséges  propaganda.  Étért  a 
nevelésügynek  résen  kell  állnia.  Minden  alkalmat 
fel  kell  használni  arra, bogy kézben  tartsa  a magyar 
jövö lelkit  az ifjúságot.  Est a oilt  szolgálja  a otíki 
iskolákba  bevezetett  templomlétogetisiköayveoske, 
amelyet  otinot  kiadósban  moat a Vakar osiiraze-
radai  könyvkereekedét  hozott  forgalomba.  A köoy-
veoike tartalmazza  a templomi  illematabilyoket 
it  At iskolák  ügyeimét  felhívjuk  a köayveotkákre, 
amely 14 Méret  árban kapható Vakárnál 

— Tanooa teadelutan aa Muropa nagyter-
mében. Aa Európa uailoda ágiila vetdígiőse az lfjn-
«ag éleiében u| válloaatozaágot hoz. Minden vasárnap 
delulán 6-tól 7 óráig teadéiutánt tart laaccai, belapu-
dij nélkül. 

— An Brdélyl Part oranágoa elnöki tana-
oaának uj tagjai. Aa Erdélyi Pari oraaagoa elnöki 
•anacsa afövarosnaa  unoit legutóbbi Ülésen ugy hatá-
roson, hogy a kél megBreeedeli országos elnöki lanacai 
tagsági helyet, as országos Inteső bisotiság ntólagoe 
hoasájáruláaátél föggóvé  teve, Ideiglenesen betölti. Uj 
lagokul Svájcaer Bila föidblriozost  az Erdélyi Part 
*zalmármegyel tagozatának Bgyv. elnökéi éa Árvay 
Árpád orasaggyBleal képviselői, a Nagyvaradl Ksülap 
felelős  szerkesztőjét hlviák be. Eaeakivül a megyei ea 
törvényhatósági varotok tagozati eiaöael iisataegükaei 
fogva  a jövőben aalntén résztveaznek aa orsaágos elnöki 
tanács ülésein. 

— Aa uj ldőazámltae. I.lelékea helyről lamé-
tnlten felhívjak  a aoaonerg figyelmet,  hogy a nyári 
idiszámitás  november 2-tn, hétfőn  hajnalban  3 ora-
kor megszűnt  ea lamel readea köaepeuropal idősaa-
mitás lép életbe. Eaek aaerlal november 2 án éjjel 
8 órákor 2 órára kell  visszavinni  az orakal. 

— Halaloaaaok. II. Veress János foidninokos 
79. éves «órában m-ighait Ctltc<atOisaegen. 

— B 'Bzeg J nsef  vasutas 52. eves korában meg-
hall CaUmadefulvan. 

— VIUH Alajos molnár, 66 éves korában októbf  r 
80 n meghall CiUozered«bt>o. E ouoyl zzekely atyánk fl 
csodálatom lelkierővel von megáldva; több mbi 9 evig 
tarló aulyos saínvede>»lt paidaadó uekts ibrettmme 

omuó p^rc'r. T n o v ^ m b - r 1 én l*tz. 

>AKERESKEDÖK 
IGYELMÉBE1 r 

• Fenyő gorenda, 
• fenyő  denzka 
I f  « ii yó le inc i , 
I í«*oyd gOmbía ég 
I f•  oy6 p a l l ó , 
I feoyA  léo éa ía-
I nyó hevederére, 

Itiuyd- és bQkk-
ía-áru k i m q • 
t i t á n r i való 

KÉSZLETBEJELENTÉSI IVEK 
kpphatób " ikárná l , Caiksieredin. 

— Úaaentea apoiónói tanfoiyam.  A M .g>»i 
Vóröskeraizt megyei váiaasimaryt, Cilkaaeredában. 
november 16 Ikl keidettel, 2 ketea bázlbelegápoiáal t 
annak befejeztével  6 belea Önkéntea ápolónői tanfolya 
mot rendez. — E tekintve attól, hogy a honvedtégCa 
nek inkenlez ápolónőkre, aa eddigi kereteket meghaladó 
mértékben van aaüksége s ennek a nemaa női feladat-
nak betöltése boalaányl kötelesség, as önkéntes ápolónői 
foglalkozás  egyben kereaell lehetóaég Is, amennyiben 
a fronlaaolgálalot  teljesítők, rubásaioa és ellátáson kí-
vül havi Illetményben ls reazesülnek. — Namsetl érd-i-
kei szolgál, aki honvédségünket szolgálja s esért szük-
séges, hogy a már fiontBaolgá'atra  laleatkeaetiek uián-
póllása minél nagyobb ezámban történjék, lebái a tan-
folyamra  inieél nagyobb zzámban megjelenni I 

— Aa Erdélyi Part kAabenJaráaara újság-
író Bárgondnokot neveatek kl a tusnádi ujaag-
trö villa veaetéaere. A Magyar U;aáglrök Egyeaülete 
Erdéiyréssi Tagoaata rmlék raiban fordu  l Gróf  Teleki 
Bélához, az Erdélyi Párt orsaágos elnökehta éa kösben-
járását kérle a luaaádi ulságlróvilla ügyének rendeaést 
érdakébea. A luanádl újságíró OdOlóbáaai, amelyei a 
klaebbaégl Bors legnehesebb éveiben as erdélyi magyar 
ajiáglrók áidoaatkésasége hívott életre, a felasabadu-
Iái óta eltelt 2 esztendő alatt az erdélyi magyar újság-
írók tulajdonjogi viták miatt nem hasanálballák. Gróf 
Telaki Béla macáévá tette aa erdélyi magyar ujaág 
Irók kérését éa Kállay Miklós mlnlasterelnökkel folytai 
tolt tárgyalásai során aa újságírói villa helyseiéaek 
olyan módon valé rendeaéBét kérle, bogy as Bdüiőhá-
aat aa erdélyi magyar újságírók caak ugyan élveahtBsek 
Is. A villa ügyének rendaaésére a napokban a mlniaaier-
elnö»aég aajtéosatályán értekealetei tiriott agy blsotl 
ság, amelynek t*<rjel: dr. Balló Láazló mloiaaterl osst. 
tanácsos, dr. D zid Áron sajlókamarai fóUgyépa  és 
V ĝb Jtssef  a Magyar Újságírók BcyesBlete Erdáljrésal 
Tagoaaiának Bgyveaelő elnöke voiiak. A bliottság el 
fogadia  aa erdélyrésal magyar ujaáglrókaak aat a kére' 
sót, hogy a tulajdonjogi vita eidöaiaseg erdélyi újság-
írót aeveeseuek kl a tusnádi Bdüldhás aárgondaokiu', 
akiask ssamelye blatoaitja aa erdalyl újságírók saámar« 
a villa Ingyenes, Illetőleg kedves menyes haasnálatát 
A tusaádl villa uj aárgondaokáni Koreh Ferenc, a sep-l 
aaealgylrgyi giékely Nep felelős  szerketaiő|él aevea 
ték kL Aa nj^ag'ró aárgéadaok klaevraéaél aa erdély 
magyar aajié munkáial magelégedtssei és megnyugvás 
aal fegadlák  éa remélik, hogy a jövőiea moal már 
akadályulaaal Igéaybaveheilc aa üdBlőház kedveamé 
nyelt. 

— Köaellátáal tájékoatató. A m. klr. Köaellá-
tásügyi Mlniaater aaabályozta a frlaa  huaaak Badapeatre 
poétán törtéaő aaáUltáaát, a Balgetelölemea elóáliltáaát 
éa forgalmát  éa a honvédaégi közétkezézben xéaatvevók 
cuVorellátáat M^gállapllotta a viharlámpák egységes 
fogyásától,  aa éló éa vágott baronii legmagasabb éa aa 
asaaltsallva legmagasabb árát Módosította a aavaayltott 
fcoaaerváruk  árát. MegsaBnlette a 2 évesnél ldőaebb 
txheaek, Bsaók éa Bzaőboijuk levágásának tPalmaaáaát 
Engedélyezte a 2 hóaapoaaál fiatalabb  éa 15 kg. éló-
u'yi el nem érő saopóa malacok köa-, vagy magánfo-

gyautásra történő levágáaál, valamint rendeletet adott 
kl: aa árpa, aab éa kukorica daráláara, valamint aa 
árpa éa aab órléae tárgyában éa a fa  kltormeléeéaek 
előmozdítására. A fentiekre  köaelebbl felvllágoiltáat  ad 

. klr. KöaeUáláal Felügyelőség Czlkaaereda, Baant-
lélek-uica 8 Telefon  107. 

—PaaatorkepaA tanfolyamok.  A FŐldmlvelés-
ügyl Mtnlssterinm Erdélyrésal Klrendeittége aöídmeaő-
gazdaaagl éa pásstorkepző tanfolyamokat  tan, az Erdelyi 
Magyar Gazdasági Egyesület köaremüköoéaevel, Gytme-
^öaépo.oi, Szilágbal'áa, Kéidlvásárheiyen, Nyárad-
aaeredáD, ni -eresen Saékely teresaturon, Homoródsaent-
pálon éa Cslksaertdán. A kirendeltség ujlláakeppBn 
eaea tanfolyamokon  veiltteiképas elődáaokat rendszere-
sít. A hallgatók velltettképekea bemutatott peidákoa 
könnyebben sajátíthatják el a helyes rél és legelő-
művelést. 

— Megérkeatek aa Erdélyi Rom. Kat. Népaaö >ataég 
1943. é ' l naptárai Mln> minden évben, az Idén la tetazetóa 
klllnA (orma a változatoa gazdag tartalom lellemit NépazOvet-
aégűnk naptárait. Az elnyomatás azomoru évelbea vigaazt. 
bátoiitáat, reményt hnitak a kat. magyar oaaládokba — nem 
caoda, ha a oaaláílok vonzó, nélkülözhetetlen olvasmányává 
váltak ezek a naptkra*. A mnlt évi naptár központjában Szent 
István király nagy egyénlaéga állott; az Idei Saent Láazló 
Bzellemének van szer tetve. A magyar keraeztényeég eszményé-
nek, a Lovaftoak  és hésl harooanak mQváazi kepe dlaziil a 
olmiapot, amint aaatabá djá âl a készlklából éltnadó forrást 
fakaezt  a azonijueágtól eltikkadt vitézeinek. Több tartalmaa 
tanulmány Brökttl meg SiöDt Láazló nagy alakját. D j ezen-
kívül a nemesen azó'akoztató éa tanulságos olkkeknek egész 
sora teszi értékosaé a naptárt: dr. Bál nt Józaeí orsz. képvi-
seld, a népszövetség Igazgatóié éa a naptár szjrkesztije Oroaz-
lr^gyrdl Ír, a derék azékely lalut a uyárou sújtó ta.-véaz kap-
csán ; uiyanA megkapó arcképet rajaol Sz rnyei Meree Jenéről, 
az nj knltuaain'n.szterrAl, a mély hltd, kiváló államferbról 
Antal Á on nB«rlók Gergelyné eszeu olmen remek, pompás 
humora novellával gyönyörködteti olvasóit, Aláa megragadó 
olvasmányok: Orosz löidön Ismét megszólaltak a huavétl ha-
tangók. A nagy vllágégéa, A honvéd hóe Ba, £ beaaéléaak aa 
orosz harctérről. Haaznoa tudnivalók, adomák, tddszerQ k^pek 
teázik még változatosabt á a naptárt. Altg van városunkban 
kat. család, ame v n* vo na tagia a népazövetaégnek. A tagok 
— a 70 tiliér tagattgl-díj elleniben kapják. A népazövetaég régi 
lelkea. önzetlen osup .rtvezetól a oapokban fogiák  szétoaztant 
a na| tárokat. A vezutÓB^g kéri a tagokat, hoxy az U| naptárt, 
mtut a caalálok Igazi k'ucsét — fogadják  a régi azsreteitel, 

— „Nóimagyaroaitss" aa Italoknál. A régi Ilók kül-
földöt  ntánzó szokásai kö:UI a mai naptg Is érvényben van-
nak az egyes Italok Idog^n tloevezésrl. üosfzu  Idóbe telt, 
amig például Champagne f  ancia tartomány kQlönlegee borát 
magyar néven kezdte eml getn, a közönaég B kimondta azt a 
szót, hopy .p-zagó" Addig bizony ohampagoer volt a azén-
savas foj.ott  bor neve Az édea páiliik.k azonban idegen ne-
vQek. A oaaiádoevUk ma ls ,likőr", as egyea készítmények ne-
vét azonhan meg lehet váltoitatjl uluden kdlönösebb nehéz-
ség nélkül. Csapán ötlet és bátorság kell hozzá. Így tö'tént 
ez legutóbb, amikor a Triplo Sec a Cherry Brandy, a Cura-
cao éa a Kdinmel amegtnagyaroaltottau a nevét. A T/lple Beo 
ezután Aodaliló, a Cherry llr&nly Kintyalávaló. a C.ra.ao 
CssbatUze és a KUminej Kaboubáu köményes uévre hallgat. 
Ezuke! az Ital >kat már az itt felsorolt  magyar néven hozza 
forgalomba  az klidélyréazl Hangya, meit a szövetkezeti ipar-
teleptk gyártmányai uem hódolnak as Idegenma'maláa hóbort-
iának. 

— H)l Jelentkeaaenek híradó aaolgalatra a nikP 
A Ndl Oakéntea Honvédelmi Uunkaazervrzet felhívására  na-
ponta Bzázával jelentkeznek a nók az önkéntee honvédelmi 
mankaezolgálatra. A hlra-tó szolgalatra Jelentkezik ktVaQl so-
kan levélben fordultak  bávább felvllágoaltásért  a központi 
Irodához éa esért félreértéank  elkerülése vége t llletékea hely-
réi lemét felhívják  a 16-2B év közötti híradó azolgálat a Je-
lentkező leányok éa gyermektelen aaazooyok figyelmét,  hogy 
IV. középiskolai végzettaéget éa magyar állampolgáraágnka< 
Igazo'ó okmányaikkal bejelentőlappal a lakóhelyükhöz legkö- • 
zelebb levó Nil ű ükén tea Honvédelmi Munkabizottságnál je-
len tkessen *k. 

— Kapnak-e fiaetéat  aa önkantea hoavédatml munka-
aaotgálatri beosstott nók P Az 1939 bea nsp"Uagot látott 
törvény értelmében honvédelmi munkaszolgálatra beuaztható 
minden M—70 életév közötti nő. Köztndomaau, hogy es a tör-
vény istt ts lehetővé tessl, hogy a oól hon védelmi mookassol* 
gálatra való jileoikesée Oakéotes is leheb. As Onkéotes jelest 
keiés meg is Indult. Ennek megsxervesésénél ssonbaa lelme* 
rQU SA s kérdés, hogy ax Önkéntesen )elentkexAk és a kQlflo-
féle  mánkéba booaitottak knpn»k-e llletÓ maokahelyeiken ti-
setést Erravonatkoaóan a NAt Önkéntes Maokasserveset Pro-
pagaada Osztályának veaetóje ss alábbiakai kOaólte velQok. 
„Te'mészetes, hogy a munkaszolgálatra beosstott nók, bármi-
lyen szakmában: kereakedói, mezAgazdaságL, kOsgaadaaágl, 
Ipari, ápolónői, aselleml (oglalkoiáaban nyerik elhelyeséaUket, 
Haotést kapnak. Sióval nem )attatást, hanem saakképsettségé-
oek és muokateljesltméoyéaek megfelel  A rendes Üsetést. 

— burgonya téli tarolás*." A mei6gaadaaágl termé-
nyeknek háboros visaonyok indokolta korlátolt forgalma  ko* 
lönOneo nehéz feladatok  elé állítja a termelőt éa a fogyasstót 
egyaránt. E feladatok  kOsOtt Igen fontoa  a termények t*U el-
tartása, amelyek kOsótt el só helyen áll a bargonya téli táro-
lásának kérdése. Eat a kívánja pótoln a FöldmlvelésQgyl Ml-
nlstténam Kolozsváron Bsékeld erdélyi kirendeltségének dr. 
Tóth Tibor kolossvárl gaadaaágl akadémia! tanár tollából mag-
iéiért legnjabb néi>ssertt kiadványa, amely .A bargonya téli 
tárolása" olmen a napokban hagyta sl a sajtót. Tárgykörénél 
fogva  áttalánoa érdeklődésre tarthat asámot én fokosai  lógja 
a kirendeltség kiadványainak már eddig la elért nagy nep-
szerűségét 

ELADÓ a ("Ikszeredai határba, Czáka Bóla 
tanyája mellett, kettó hold BiáatófSd, 

mo y belaÓBógnek is alkalmas, cim meg-
tudható a kiadóhivatalban. i_ 

Oalktaploozán 166 asáma épttletes 
belsőség eladó. Érdeklődni lehet Imreh 
BélánáL 

Vékái MaimimMim 




