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A miniszterelnök római utja. 
Mint minden magyar miniszterelnök, as 

utóbbi évtizedekben, ugy Kállay Miklós miniszter 
elnOk la ellátogatott Olaszországba, hogy bfemu-
tatkoaó látogatást tegyen ae olasz király és 
császárnál, a Duóénál és XII. Piua pápánál. Aa 
évszázadok ó'a ápolt m*py»r éa oltsz barátBág 
domborodik ki Kfc'lay  M klós miniszterelnök 
római útjában. A politikai részen tul látogatást 
tett a magyar miniszterelnök a Vatikánban is, 
amely mintegy fellegvár  és Krisztus egyházá-
nak őre rendületlenül áll a viharban a viaskodó 
seregek felett. 

Kállay Miklós miniszterelnök római utja a 
mai világégésben éa a mai politikai helyzetben 
kettős jelentőséggel bir. Egyrészt jelenti a duoa-
völgyi politikának azonosságát a baráti Olasa 
ország érdekeivel, másrészt jelenti azt is, hogy 
Magyarország becsülettel és hűséggel áll a 
fegyvertársi  visaonyon tul ia mindig a baráti 
nemaetek oldatán. 

A római látogatás a ssokáaos kormányfői 
látogatások jelentőségéből is erősen kiemel-
kedve foglalkoztatja  ^urópa közvéleményét éa 
az olaaa sajtó hangsúlyozottan megállapítja: 
Kállay Miklós miniszterelnök tómai tanácako 
aáaa tulnó a azokáaoa baráti megnyilatkoaások 
jelentőségén 

Ml is ugy látjuk éB ugy érezzük, hogy e meg-
állapítás nem téves. A latin műveltségű magyar 
élet viszonya az olasz nemaet életéhez évssá 
aadokon át mindig bensőséges éa óazinte volt. 
Sem itt, aem ott nincaen, aki kétségbevonná e 
kapcsolat jelentőségét és éppen ezért tölti meg 
kütönös értékkel mai sorsköiösségUnket ea a 
tényeaö. Szabadságunkért, népi és politikai 
függetlenségünkért,  határaink és ősi keresztény 
kulturánk védelméért egyaránt érdekelt félként 
fogtunk  fegyvert.  Bennünket a keletről, az 
olaaaokat a délről fenyegeti  vessedelem, kény-
szerit éa kötelez erre a védelemre. Világnéze-
tileg pedig egyaránt ugyanasok a szövetségi 
szálak fűznek  bennünket a tengelypolitika fóku-
aaában álló német birodalomhoz. 

U jaink, érdekeink világosan közösek. Mint 
ahogyan a fegyelmezett  állami éB társadalmi 
életet élő magyarság éa aa életbiatonságunkat 
őrző magyar honvédség jelenléte a Duname-
denoében nem közömbös a jövőre nézve az 
olaaa nép életbiatonaága és diplomáciai nyu 
galma szempontjából sem. A magyar állam 
veaetőaaerepének kérdését a dunamenti Europa 
rendeaéaben egyetlen pillanatra aem lehet már 
elhanyagolni, vagy elfelejteni.  Mint ahogyan 
valóaainüen nem htnyagolták éa nem felejtet 
ték el eat a kérdéat a római tanáoakozás asz-
tala mellett aem. 

A pápa hoaaaaa tárgyaláaa a magyar miniaa-
ter elnOkkel éa magyar nyelvű üdvöald beszéde 
még nagyobb jelentőséget ad aa eaeményeknek. 
Érezzük éa értjük,- hogy a fogadtatás  éa meg 
tlaateltetóa, mely a Vatikánban a magyar népet 
éa államot érte, magaara nő a formaságok  felett. 
XII. Pius ssemélyes diplomata-képességei a 
nagyfényeaaégü  pápai trónusnak a mai világ-
vissonyok kösött még erősebb súlyt adnak. 
Velünk együtt minden gondolkodó ember fel 
Ismeri Magyaroraaág növekvő értékét a vati-
káni fogadtatásról  szóló jeleatésekben. 

Hissaük, hogy a magyar-olasz ut éa érdek 
közösségének éa asonoaaágának nagyfontosságú 
tényén tnt a pápa éa a magyar miniszterelnök 
hoaaaaa tanáeakoaáaai la aaAodékaink, tu ajdon 
aágaink éa elveink olyan lelki értékeléaét éB 
megerőaltéaét jelentik, ami jó tudattal tölthet 
el mindnyá juka t . 

Egy háborús évkönyvről I 
1 «mrrteti: Máté-Tőrélt Qyul* ny. etredet 
A napokban kap'ara meg a Ludovikáa Évkönyv 

kitünt-tő tisateletpé dányát. 
K»tooai főiskolánk,  a m. kir. bonvéd Ludovika 

Akadémia hagyományához tartozik, hogy minden évben 
kiadja az un. Ludovikas Évköjyvtt. Ez a ki nyv a Lu 
duvika egész évi termésének gazdag es nagyon láWá-
ayoj seregszemléje szokott lenni! Minden esatendóben 
F'iltWAirgal remekel »z*el Honvtd Akadémiánk. A moa-
t-.ii évkönyv uzonbtn titindn tdd.git tulazá.nyai! 
Annyira, hogy nem tudom megailni, hogy na em:ek«a-
zek meg róla a nagy nyilvánosság e:ólt, nemzeti 
közérdekből, s <e'e nepszertisitcem a honvédelemnek 
mlndeneki-lő.t vató eszményétI 

Az egész miivón veg.ia-vegig vonuló, minduntalan 
visszatérő vezerhang: a második, minden eddigiael 
hatalmasabb méretű világháború. 

A könyvet külső, nyomdatechnikai, müvéBzi meg-
jelenése és belső, szellemi, ie<ki, nemzeterkölcei értéke 
viilónágos remekművé, háborús em ókkönyvvé teszi, 
különösen a mai sivár papiros, könyvészeli viszonyaink 
közép-tt?. Vetekszik egy-egy müveszeti folyóirattal! 
A mllveBzet évkönyve ls lehetne I Különösen kimagas-
lóak a művészet magaslatán álló fénykép-  ea színes 
fónyképfelvéte  ei. Ez a könyv nemzeti bzdllemli életünk 
valóságOB kultureseménye 1 

Kiválikép értékes: 
.Katonaeszmény ós hivatástudat a régi magyar 

irodalomban.' Mathla Károly BzazsdüB irása. 
„U 'történelmünk: Faji öatudatunk erósilője. 

Irta: vitéa Nagvághy Csaba ludovikás. 
Továbbá Erdélyi Tibor századosnak két, háborús 

tárgyú, tüzes lélekből fakadó  ontudatositó, nemesveretü 
költeménye. 

Az egész évkönyv méltó korooája az Előszó, vitéz 
kisbamaki Farkas Ferenc altabornagynak, a Ludovika 
Akadémia parancsnokának az orosz harctérről irott 
tábori levele, teljes, tökéletes törtenelmi tetemrehiváaa, 
mely nemcsak a Ludovika Akadémia hallgatóihoz szól 
tulajdonképpen, hanem az eg-az mai élő magyar nem-
zethez)... Haialosan komoly a m nden lelkiismeret a 
magyar Bokát, Igen sokat meríthet belőle! Nagy oku-
lásu.l... 

Szent igaza van, mlkof  azt riadózza, azt dörgi a 
szendergő, Bzunnyadó magyar lelkekbe: 

.Iit nincs helye űoomkodisnak és szellemi tor-
nának, ez aem üvegház vagy bá terem, hanem kotpoiy 
valóság, véres CBatatérl 

A tudás eaak akkor érték, ha gyakorlatias ÓB aa 
élet nagy vaidaagaiba mélyedő, mert minden okosko-
dás, tudaiékossag, a helyzetek agy onmagyaráaasa vagy 
bizonytalankodó mer.egeleBe oiyan méreg, amely visaza-
felé  hail* 

.Tudnunk kell, hogy az egyszerű élethez éa sze-
rény körülményekhez azokott oroaz katona a nélkülö-
zéseket emberfölötti  módon viseli. Kényelembea Boha 
nem volt része, a kullura elpuhító hataaa nem hatott 
ra!. . . Igényel nincsenek I Kikülönített vagy elszigetelt 
részei céha napokig, BŐI hetekig tartottak ki, kizárólag 
nyera burgonyával vagy közönaégeB fűvel  éB napra-
forgómaggal  taplálkozva, viz nélkül, aőt ilyen helyzetből 
még vállalkozáaokat is hajtottak végre olyan erővel es 
hívvel, m>ntha ezek a gátló körülményék nem is jelent-
keztek volna. 

Mindezt elviseli éa teljeaitl a magyar katona Is. 
E nehézségek elvleeiéae emberfölötti  testi, lelki és 
akaraterőt követel 1 

Lehetetlen nem észrevenni itt a lélek, az örökké-
való magyar lélek értékét és vezérlő erejét I! I 

„De gondoljunk arra, hogy a magyart valóban 
ismernünk, szeretnünk, becsülnünk és a szó legigazibb 
érte mében vezetnünk kell l*1 

Tábori, harctéri levele végén ezt Írja a Ludovika 
parancBnoka az Akadémia hallgatóihoz: 

„Legyetek kemény, gerinces, egyszerű, egyenesen 
gondolkodó, józan észjárású, edzett, kötelességtudó, 
harcossBellemü, vállalkozókedvü, öntevékeny és öntu-
datosan fegyelmezett  katonák, mert a kíméletlen harc 
a könnyű fajsulyuakat,  a tudálékosokal, bizonytalan-
kodókat, lágyszlvüeket, álmodozókat és zaurfiakat  kö-
nyörtelenül elsöpri a föld  színéről I 

E szerint készüljetek I" 
Magam részéről ehhez csak annyit fűzhetek: 
Vajba minden egyetemünkön éa főiskolánkon,  de 

minden középfokú  iskolánkban la baaonló, konokul ke-
mény, katonás szellemet égetnének nemzetünk lfjuaá 
gának legfogékonyabb  lelke mélységes m-ilyébe I 

Mert a törtéaelmi idők szent parancsa ezl. . . 
Ezt a remekbe öntött dtBzmüvet minden polgári 

magyarnak, de különösen és feltetlenűl  a Magyar Nem-

zstnevelő Rend minden egyes tagjának: a tanítóknak, 
a tanároknak, egyetemi éa főiskolai  tanároknak alapo-
san at kell tanulmányoaniok I . . . Hadd láaaák, hogy 
mennyire legkorszerűbb jövendő honvéd tiaztjeink 
nemzetnevelése I.. . 

Szereinem ezt a könyvet késről-késre, lélekről-
leiekre adut I . . . Nemzeti éa történelmi ébreentóűl I 

Az évkönyv ara: 6 pengő, A Ludovika Akadé-
miánál, V1I1., Ü tói ul 80. kapnató. 

A polgári mozgósítás Németországban. 
(B L)Siucsei birodalmi kormányoiatoe veB.rieta 

.lati aa egeaa nemet muakaaro vonal immár laaaa te-
'ekenyaagat fejt  kl a nemei polgári moagéaltáa vegra-
oajtása terén. Mindennap ujabb ea ujabb reaaieireade-
ietek iáinak napvilágot es mutatnak egy Iráaytta: a 
po gán moagósitaa igazságos, da kérieuetaiiea meg-
tfaióaltáaának  Irányába. 

Néhány nap válasst el már csak beanűaket a 
aosgOaiiás teljes befejeneséiől  es a néhány nap eltel-
tével aa egéBa birodalom mioden lakóaa mini a gyó-
aeiem mindenre eiasánt, minden áldosaira kéaa fegy-
verkovácsa él majd. 

A totális bábom Immár teljessé válik a német bi-
rodalomban. A poigari élet minden aélkülöahető aaerve 
megaaünlk es minden munka, mladea termeiét a győ-
zelem erdekeben áll majd. 

Általánosságban is, réssletelbsn la érdekoa ea a 
kép, de aa érdekes képek mögött mindenkinek meg 
ken látni a birodalom egyaégea lelkét, amely ma laiáa 
inkább, mint valaha csak egyetlen fogalmat  Ismer: a 
győzelem fogalmát  éa a győzelem érdekébea kifejtendő 
lervaaerü munkát. 

• » 
A mozgóaitáa két voaáloa folyik.  A polgári jellegű 

Intézmények es vállalatok átállítana aa egyik voaalen, 
mlg a másik vonal a ssemélyl kerdések megoldását 
mutatja vakító eleaséggel. 

Aa e aő vonal mutatja a legéleeebben a birodalmi 
veaetóség mindenre eianáal elbatárosoilaágát. Míg há-
rom hetiel ezsiőtt még ugy látaaott, hegy a polgári 
elet namely vonaton maradéktalanul megmarad, addig 
ma mar a kOfben  megtett lnlenkedeaek aat mutatják, 
hogy a győaeiem kivlvaeáig a namel birodalom polgári 
alete megsadnik leteani. E.re mutálnák aaoa a reade-
eiek, amelyek moai mar a polgári Olet minden eddigi 
raazleiet ujrassabalyoatak. B.eiute csak aa elv volt 
efektelve,  bogy minden olyan vállalat kénytelen mű-
ködését beasünteinl, amelynek mükodeee nem hadl-
jeliegü. Ennek a célnak elereaere aa elaó lepea a bárok, 
sjjelt muiatóz bezáratása vo t. Aa akció aaonban aem 
iiiott meg a keadatnel L paerói lepaare haladt tovább; 
a bárok után köveiken.en a viragüaletek, nőt divat-
aaaloaok, koametlkai loieaelek, Jelentéktelenebb ktayv-
í.reskedssek, ásvaayvlskereakedeimi vallaiatok, haog-
szerkereasedéaek alb. atb. egy jelentós réuenek át-
állításé. N»m minden Ilyen üaemet vagy vállalatot 
ssünietett meg a nemet munkaarevoaal; mlad egyik bői 
bizonyos aaaaalek kapott engedélyt n tovabbmükodeare. 
Ea aanak a fellamereanek  a jegyében történt, hogy 
mioden aaakmaban a nélkűlőahetó ea becr akoli üaietek 
melleit meg kell hagyni a asükaégea tovább működő 
nennyiaéget, bogy ssakma további életét éa fejiódéaét 
minden körülményék kösöll blatoslthasaák. 

Aaok a vállalatok, amelyek mükMéaűket meg-
HZÜnteilk, nagyrésat már fel  ls osaiottak. Moakáa- éa 
ilkalmaaottseregük már--* különböaó Arneliaamtok 
rendelkezését várja uj mnnkaterűletűk aaempoaIjábol. 
Amilyen érdeken a rendeleteknek aa a réaae, amely a 
aüiönböaó vállalatokat Illeti, aanyira érdokea aan.áa 
aa ia, hogy miként fogadja  aa érintett aaemélyaot a 
háborús átállítás eseményeit. Mlg aa egyik old alea 
megsadnik gyakorlatilag a magáafeayképaaaaek  mladea 
lehetősége es n saabók egy fél  eaateadelg aj ruhát 
nem késalthatnek, addig a máalk oldalea csak a leg-
nagyobb bámulatra és ellsmerésro méltó na aa eltö-
kéltség, amellyel eaeket a readelkenaeeket n német 
nép tömegei fogadják.  A aémet nép eddig la a agyasért 
példáit mutatta fel  aanak, hogy fagyelmeaett  Ami 
aaonban eaekben a napokban játaaódlk la a aémet 
lelkek mélyén, aa már nem fegyelem,  aa a gyóaelembe 
/eleit hltaek éa a győaeiem akaráaáaak olyaa faaatla-
muaa, amely n világtörténelem folyamán  eddig aem 
igen volt tapaaatalható sehol somi 

Aa otthon arcvonalának mladea hareos éa moakáa 
polgára előtt a keleten kűadó arcvonal katoaaeoaméaye 
lebeg. Olt kint Irdatlan nehéaaégok éa fáradalmak, 
oelkűlöassek kösöit folyik  aa elaaáat ktnáelem, — 
minden német érni, tudja Itthon, hogy Inhoa ma min-
denkinek aa arovoaalak hőselhea kaU moltéaak leaall 
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Lellioaiorlatok a rit kat. n í t a B i b a o . 
Gimnáziumunk iţjusâga éa tanári kara 

ápHUa 8—11-lg tartotta évi rendea lelkigyakor-
lataik A felad  oaatályok (IV.—VIII.) lelki napjait 
Lajoa Baláaa madéfalvi  plebánoa, a kisebbekét 
(I.—III.) Doboa Aron oalkaaaredal kotlán veaatte. 

Mindkét lelkiatya vármegyénk ufilOtte  a ai 
Alma Mater egykori Jalea növendéke. Mind-
ketten a mély meggyéaAdéa erejével, aa egy-
aaerd bensőség vonaó, meleg aaavával veiették 
elAre aa ifjuaágot  a nemesebb éa igaaabb élet 
magaalatai felé.  A nagyobb fluk  lelkiatyja, a 
madéfalvl  plebánoa rámatatott a oalki székely-
aég egyaégea hitében, mély valláaoaaágban, népi 
erejében rejlA rendkivDli értékekre B ea érté-
keknek aa egéaa nemaet érdekében való ápo-
lására éa klfejieaatésére.  A falumunkának  nem-
csak kulturális éa gaadaaági réaae fontos,  ha-
nem alapvetd jelentőségű a mélyen aiántó 
valláa-erkölosi nevelés ia aa ősi hit erejében 
éa saellemében. 

Boldog aa aa ifjúság,  amely ilyen lelki-
gyakorlatokon vehet részt, mert a keresatéay 
igaaaágok fényénél  tísatán láthatják a földi 
vándorlás mély értelmét, másrésst mind erAsebb 
less bennttk a meggyósődéa, hogy eaen IgazBá-
gok megértése s a sserintak alakított élet nem-
OBak a legnagyobbat; as örökéletet bistositják, 
hanem ea as egyedali ut, amely jobbá s egy-
általán elviselhetővé tesai a földi  életet. 

Megtanulhatják a lelki napokon, bogy a 
kultura, a Végtelenbe néaő lélek nélkttl — nem 
igaai érték, mert minden kultura lelke — a 
lélek kulturája. 

B mély keresztény lelkiség hiánya robban-
totta ki a mai nsgy háborút, auditotta aa emberi-
aégre a aaenvedéaek tengerét, mert a vesetök 
nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy 
minden békének éa egyetértésnek alapja: aa 
önzetlen, áldosatoB, a krisatuai lelkület. 

Aa ifjuBág  éa aa intéaet őaainte hálája 
kíséri lelki veaetőinket: jótevőiket, Igehirdető 
lelkeket mentA nemes, áldozatos utjukon. 

(A.) 

öt perces időszerű földrajz. 
Cadix, az ezüstös oapfésy  városa, ahol most 
hajóra azálló katonák búcsúznak Spanyolországtól. 

Cad'x, ,la Tacita de P.ala*, a kis ezüst eséssé, 
amint romantikára mindig hajlamoa lakói kedveskedve 
nevezik — Itt saállnak hajóra a Kanári-szigetek védel-
mére küldött spanyol eaapalok. A tengeri otak blato 
sltáaáaak problémája talán sehol sem vág a Jelenlegi 
katonai helyaelben annyira elevenbe, mint éppen aa 
Atlanti-óceánnak esen a réssén és a marokkói szorost 
oldalaaó salgetek könnyen meggondolatlan, vagy nagynn 
Is körültekintő gonddal elókéssitett vállalkozásra csá-
bíthatná aa állaadó vesaedelemból környékesett hajó-
karavánokat. Bpaayoloraaág mindenesetre elég okot lát 
arra, bogy réaen legyen éa meglehetősen jelentékeny 
ssámu katonaságot tart fegyverben  atlantióceáni gya-
mataln. 

As aaurkék hullámok habjaitól cirógatva ezüstös 
csillogással emelkedik kl Cadlx a hosszú móló végén 
n tengerből. Aa andalnn becéző jelző, a .Tacita de 
Plata" csodálatosan Illik houá. Normállá Időkben Cadlx 
rendkívül csenden vároaka. mintha a tlaata levegő és 
a tenger felől  állntdóan fuldogáló  sseUŐ szelíd aaen-
dergésbe ringatta volna. A vidáman tBnó nap snelld. 
barátságos hangulntot áraszt el n városon, bár a lázas 
fltemtl  munkának természetesen nem kedves. Aa egy-
mást maidnem snabályos derékszögben metsző utcák 
keakenyek, aaoaban mégsem aötétek. M odan báa hom-
loknata vakító fehérre  van messelve. M-tssze kiugró, 
gyakran üvegkalitkává kiépített meréss erkélyek, min-
den ablakban mnakátll, fuksala  vagy jáamln, a alma 
tüafalakon  helyenkint pálmadisaltések, mintha apró 
torayoeakákkal tarkított saBrke gránátfalalnak  védel-
mébe! Cadlx maga a béke Idilli aalgete lenne. Padig 
aa évearedek folyamán  éppea eléggé kivette réeaét a 
világtörténelem nagy viharaiból la. 

A régi Cades, a föníciaiak  háromsaer évvel eselőtt 
alapított gyarmatvárosa tömérdek hódítót élt tul: kart-
hágóiak, rómalak, aormandok, portugálok, musulmáaok 
hagyták Itt Ubfll  épített névjegyeiket. 

Cadlx kis éaaakl kikötőjéből, Paloa de Mcquerbó) 
indáit el 1042. auguestns hó 8-án Kolumbus. hogy fel-
fadease  aat aa Újvilágot, amely most a békére áhltosó 
város nyugalmát annyira felaavarta.  1690 ban aa ango-
lok sarcolták meg, 1797-bedlg Nelson halóhadának hét 
napos bombánáaát kellett elssenvedale. 1806-ben Velle-
neuve tengernagy paraacsaokaága alatt álló fraacla 
hajóhad ós Fravlnó vesetésével a spanyol flotta  elkö-
vette ast a meggoadolatlaaságot, hegy klfntott  nn ol-
talmaié kikötőből. Nelsoa asonbnn kissé távolabb les-
bea állt éa obbtl a meggoadolatlasaágból ssBletott meg 
a trafálgárl  csata. 

Ds esek a megpróbáltatások hagytak Időt C -dlx 
nak a muasák müvolasére ls. A váioa ciodálatoa muae-
uma egy egéaa termet tudott aseatelal Zarbaran pate-
tikus nneraetea portréinak, melyeknek kifej  eső ereje 
elHrölhetetlen nyomokat hagy minden saemlélő lelké-
bea De Ut vaa aa aadta meaekllt otthonná átalakított 
egykori kapudéua kolostor Is, falala  és a houá tarteaő 
templom falala  Murillo freakólvaL  Utolsó müvét, Sient 
Katalin mlastikua eljegyaését, sajnos már nem tudta 
oefejeani:  muskaköaben leesett aa álváayról és a lesu-
hanás okosta sérülésekbe belehalt. 

A béke és mBvéssetkedveló Cadix utcáin ma 
mozgalmas élet peaseg. A kikötőben lásaa munka 
folyik.  A rakodópartok mellett AfHka  felé  fordult  orral 
hajók aorakoanak, hogy lózaert, élelmiszereket és csa-
patokat vegyeaek fel.  Mert a Kanári aalgetek a Cau-
dillo korában már aem a ssámBsetés helye, mint a 
.Frente popular" idejében, hanem a apanyoi birodalom 
egyik legfaitékenyebb  gonddal órnött kincse. (MN.) 

A béke utjai. 
6. Aa orösfogadas. 

Napjainkban nyakra-főre  tesanek fogadást  az em-
berek lutrin, lóversenyeken, kártyában, azórakozaa és 
ayereazkedés közepette. Talán meg akad olyan roaaz-
máju ia, nki „kötési" csinál a mai haboru kimenetele 
szempontjából egyik, vagy másik javára. A.landóan 
napirenden vannak még mindig a nagy világban a 
hüaégnyilatkozasok, igeretek, hogy azok megvalósul-
nak-e, as már maa kerdéa. Pedig aa Ígéret aaóp azé, 
ha piegiarlják, ugy jó. Ezekkel sokra nem megyünk, 
a béke uijait nem egyengetjük. Caak azemfényveaztéa, 
humbug, megtéveaziéa az egész, „nesze semmi, togd 
meg jol", „vakulj magyar, ne lass tót". 

Egy olyan eróafogadást  kellene az emberiségnek 
lenni, hogy többé nem fog  vért ontani, nem calnái 
háborút, ember embert nem puaztii. Ne legyen az em-
ber aaját fajtajának  a farkasa.  Erről meg nem gon-
dolkodnak a nagyfejüek?  Miért nem vetik fel  az örök-
béke tervét ia? Linder Bala a kolompoaai annak ide-
jén 1918-ban nagy azájjal kiáltották eió szóval B az 
„Est" a .Világ' hasábjain: .nem akaruok több kato-
nai", miért nem rendezték be a világ rendjét ugy, 
hogy belyeaebben azt mondhatták volna: nem akarunk 
többi háborút?! Nekik caak azért járt a nyelvük, 
meri az érdekük ugy kívánta, a zavarosban halásztak 
B a mostani nagy világegeBnek BZ üsztét szórták el 
a földön. 

Kriaztua Urunk példabeszédében, mikor a tékozló 
fiu  sanyarú heiyzeteben ráeazmólt nyomorult torsára, 
erőaen megfogadta,  hogy azakii eddigi életevei. Maga 
aogit önmagan, mert mindenki.elhagyta, mindenkiben 
csalódott. Belátta, hogy atyjának annyiszor tett hűség 
ígéreteit megszegte B azok juttatták az ebek harmincad-
jar a. Tisztán rálőtt arra, bogy mikor atyját elhagyta, 
nem ől caapta be, hanem aajat magat, maga huzia a 
rövidebb t. É etlazadáB, háború tört ki Iclkeoen, mikor 
ajkáról elhangzott a ketasgbetaéa saava: atyám házá-
ban hány béreanek van bőven kenyere, én meg itt 
éhen veszek. Pedig azért meni el hazu.iról,hogy jobb, 
boldogabb Bora legyen a Íme most hova jutott. 

A mai emberiség is a tékozló fiu  Borsára jutott, 
mert eltávolodott istentől. Azt gondolta, hogy a naját 
eoraát jobban tudja önmaga' intézni. Nem akatta, hogy 
latén beleazóljon, nagykorúnak tartotta magát B a 
gyámkodást nem tudia eltűrni, latenlől feloldotta  é.e-
tet, másfelé  nagyon soknak lekötötte magát. B ml lett 
a vége? Aki Istennek tett ígéreteit nem tartja meg, 
az embertársainak tett ígéreteit Bem teljeBlii. Embe-
rekben csalódott B benne is csalódlak társai. Ezért 
van világégés, háború. Lalkében ls támadjon láaadás, 
hogy es Igy tovább nem mehet, mert az emberiség 
kiirtja önmagát, rutul elpuaatul. Tegyen erőafogadáat, 
tékozló fiu  módjára menjen viasza Isteni Atyjahoz, kit 
hűtlenül elhagyott B mindjárt meg leaz a beke. 

A föld. 
A hazaszeretet megszentelt záloga a 'öld. A fog-

lalkozta vele folytonos  imádkozás, hogy latennek se-
gítségére legyünk a több és jobb termes alkotó mun-
kájában. A földmlveléat  nem tekinthetjük egyszerű 
üzleti foglalkozóénak.  A föld  sohasem csalható meg. 
Aki nem adja meg neki a megfelelő  gondozást, azt 
elűzi magától, bogy olyan kezabe kerüljön, aki ezt 
verejtékes munkáján keresztül megtanulja szeretni. 

Nézzünk aaét magunk körül. Nem ia kell meaz-
Bzlre mennünk, öaazedólt udvarházak, kerliéBek, egy-
egy szomorúan magában álló kútágas figyelmeztetnek, 
hogv a föld  eihanyagoláaa büntetlenül nem maradhat 
2—3 pár ökör csengetyü tzóval nem zengeti a falu', 
csorda disznók nem sivítanak a vályúk körül, munkások 
vig aaja nem zavarja a járókelőket. Az úrfiak  elmen-
tek, hogy jogot, papságot, vagy valamely pennás fog-
lalkozást találjanak. Az eke árván maradt. A fö'dtu-
lajdonoa nem földmlves,  hanem korcsmáros, iparos, 
kereskedő hivatalnok. Az eredmény: a föld  keveBei 
terem, jövedelem utána nlnca, ezért bérbe, majd veg-
legeaen eladatik. Uj gazda kerül elő, aki már legtöbb-
BBÖr nem az a közösségre, aki a régi volt A székely 
ősi becaületes jÓBág, tisstelettudáB felfelé  ugy, mint 
lefelé  sorvad. Lassan a fa'u  képe megváltozik. Idegen 
aze ek kezdenek fújni,  mert rég megmondatott, akié 
a föld,  azé a hatalom. 

Vigyázzunk székely gazdák! Gazdasági szaktu-
dással a fdldmlvelés  ia a más könnyebbnek látszó 
foglalkozással  veraenyképesaó ti-hető. A caaládnak leg-
alább egy tagja aa eke aaarvát soha sa encadje Ide-
gennek kezébe. Szőke Mihály. 

Jobb félni, mint megijedni... 
Ba a légoltalom Jelssava, amikor a repülótámadá-

•ek külföldön  végaett puialu'.ásaira mutat rá és eaaei 
serkenti haaánk népét a légoltalmi berendenések minél 
tökéletesebb elkésel téséra. Mert már negyedik éve 
tombol n nagy viláckBsdelem, amelynek ml la harcoló 
(éaaesel vagyunk. Migla, a harcokból kiavetlenBl még 
osak kevaaet láttunk. Hil' Istennek, a harcterület nem 
n haaánkföldjén,  vagy annak köavetlen köaelébea, 
hanem nttól sok száz kllóméterre van. Igy a háborúról 
— a hírszolgálat Jelenlésein kívül — a hősi hatottalak 
gyászjelentéseiből, a hazaérkező aebesBIt izállllmáayok-
ból éz aa Időnként hszánk ellen la megindított ellen-
séges repülő bnmbáaáaokhól vehetünk közvetlenfll  tu-
domást. Honvédelnk hősi küadelmei, a hősi halottak éa 
aebeeültek haaaflas  önfeláldosása  blaonyllja, begy a 
mai háború barcsi a lét, vagy nemlét érdekében vl«oll 
baláloa kfledelem.  Ami az ltthonmaradettakat illeti, a 
harctéren küadó fiaink  utáni aggédáaon kivül, csak 
egy-két légitámadás zavarta meg btatonságbaa lévő 
otthonunk nyugalmát. De kérdsaaük, begy en a nju-
gedt blalonságérset tartóé leaa-e s nem kell-e tartanunk 
ujabb ellenséges berepDIéseklói és aa eddigieknél sulyo-
Babb ÓB rendsaereaebb légibombáaásoktó! ? Mert hlssen 
a lehetőség meg van ellenségeink résaérfil  arra, hngy 
nagy hatóaugaru repülőkkel haaánk ellen IB bomba-
támadást lódítsanak, ezt mér a mn>t év szeptember 
4-én éa 9 én végrehajtott repülőtámrdásalkkal la meg-
mutatták. Ha pedig a velünk együtt Európa ÓB a keress 
téayaég fennmaradásáért  küzdő zzövetaégeaelnk hely-
aetét ügyeljük, megállapítjuk, hogy ugysaólváa nap nap 
után éri légitámadás hol egyik, hol másik városokat. 
B ami különösen szomorú ezeknél a támadásoknál ss, 
hogy nemcsak katonai célpontok ellen Irányú'nak, ha-
nem a katonai érdekkörön kivül álló lakótelepek ellen 
Iz. Egy-egy Ilyen terrortámadásnak a védtelen nők, 
gyermekek éa betegek százai esnek áldozatul. A blr-
aaolgálat hirel egésaen kétségbeejtő adatokat hoznak 
egy-egy támadáa után a védtelen lakoaság körében, da 
nemkülönben a lakóházakban éa a kulluremlékekben 
előidézett pnaatltáaokról. 

Esek után felvetjük  a kérdést, bogy BZ ellensé-
ges berepülés lehetőségén?'- tudatában és a légibom-
bázás szörnyű pussl láttatnak ismeretében, nyugodtak 
lahetünk-e aa eddigi védettnek hitt otthonunkban ? — 
M 'gelégedhetünk e a tétlenség nyugalmával, amikor 
körülöttünk tombol a mindent pusstlió élet-halál harc? 
A hatóságok a költségvetési halyaelükbös mérten meg-
tették az előkészületeket az ellenséges repülótámadá-
sok által nlőldéahető károk lehető lrciökkentésére. — 
Aaonban a hatóaágl légoltalmi sserveaet működése nem 
terjedhet kl az egéaa vároa, Illetve köaaég területén 
levő miod-n egves héara. Elért minden lakóház lakói 
nak köaöa érdeke, hogy a háa légoltalmát a legtöké-
letesebben kiépítsék. 

0 yan épületeinél is kell valamilyen védőberen-
deséBt késsltsnl. amslyaknek nlnca pincéje. 

Mindenesetre a Nkósság nagy tömegeit saámllásba 
véve, mir aa árokóvóhelyek megléte Is nagyban le-
csökkenti BS ellenaígea bombáaások tömegbatását. 

A kfdve'ő  tavaszi Időjáráa és a holdfényes  éjsza-
kák a hadműveletekben a repülő tömegtámadáaok meg-
indulását szokta jelenteni. Nem leheletlen, bogy ellen-
ségeink terrortámadásaikat — ugyanugy, mint a velünk 
szövetségen országokra — basánkra ls kl fozják  ter-
,esstenl. Akkor pedig a kétségbeesett kapkodás s lég-
llalml berendenések gyors elkéssltése IB már esetleg 
elkésett. Esért Inkább helyenkedjünk a .jobb félni", 
köamoadás álláspontjára éz Idejében tegyünk meg 
minden légoltalmi előkészületet, begy a jól esötétltett 
lakásunkban nyugodtan hajthassuk esténként álomri a 
fejünket  és no kelljen tartsnunk egy váratlan megije-
déatő'. 

Ujabb három mezőgazdasági gépkezelői 
tanfolyam  lndalt Erdélyben. 

Aa Erdélyi Msgyar Qiadaaági Egvesűlet, a m. klr. 
Földm. Minisztérium — annak B'dtlyl Klrendaltaége, a 
kolozsvári m. klr. Muőgaadaaági Főiskola, a koloaavári 
éa marosvásárhelyi Ipari Kóaéplakola éa a aantmárné-
metláll. Felaőlpiritkola köareműködáaével meaőcatda-
aágl gépkeaelől tanfolyamot  rendea Koloaaváron, Maros-
sáaáihe'yen éa 8 latmárnémetin. A tanfolyam  célja, 
hogy a résatvevők elméleti és gyakorlati kiképaéat 
nyerjenek a mesógasdeságban hasanált traktor, cséplő-
gép és vetőm agiissllló gépek Baerkeaetéről éa késelé-
séről. A tanfolyam  végeatével a sikeresen viwfáaó 
hallgatók blaonyltványt kapnak, nmely a 22,988/1989. 
I. M. Bsámu rendelet értelmeben a bércaépleshea tsttk-
Bégea lgaaolvány megaserzésére jogosít. 

Mindhárom tanfolyam  1943. május 8 áa reggel 8 
érakor keadódlk, Kolozsváron as m. klr. Qaaauágl 
Akadémia táborhslyl mlntagaidaaágában, Maroaváaár-
belyen aa áll. Ipari köaéplskolában éa Marosvásárhelyen 
aa áll. Felaólpariskolában. — A tanfolyam  Időtartama 
8 hét, egéss napi (d. e. 8 - 1 2 lg és d. u. 2—6 lg tartó) 
oktatással. - A tnafolyamra  belratkoahat mladea 18 
életévét betöltött kereastény egyén. — A tanfolyamra 
való jelenlkeaéseket l»váib°n kérjük küldeni. A kolons-
vári tanfolyamra:  EMQE Köspont Kolonvár, Majális-
aié a 22. ssám címre, a marosvásárhelyi tanfolyamra 
EMQE Kirendeltség Marosváaárhaly, dr. Qecso Dáilel 
utca 19. BS. és a saatmárnémetl tanfolyamra:  EMQE 
Kirendeltsége 8 satmárnémetl, Bjtvöa-u. 18. sa. dmre. 
A Jelentkeaén alkalmával 16 P. tandij la kfl'daadó  óa 
a követkrső adatok: név, aaületésl hely, (<dő hónap) 
lakhely, foglalkozás,  vallás, szülők neve. 

lalamtkaiéal határidő: 1943. áprIUi hé 26. 
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A Keleti harctéren mnlt hst folyamin  an egé->z 
vonalon ciak helyi Jellegű harc folyt.  Odaaeomlottak a 
vörös támadiaok a kabáal hídfőnél  la. 

• a afrikai  hadaalnléran hevea a harc. Aa éaaak-
innéalai aaakaaaon teljea 24 Órán át tartottak körül-
a árva egy elaaa bersagllerl aa egy német páncálgráná-
toa earedat a tnlanlyban levő elienaégea erők. Bar a 
német éa eleen caapatok éraékeny veaateaéget ezen 
vedtek, hősies, önfeláldozó  magatartáank aikerrel járt, 
áttörtek aa ellenaégen éa ellértek a tengelyciapatok m 
állásalt. Aa angol—amerikai caapatok D kikelet lunlsa 
ban több napoa salinei ntáa kedden reggel nj, nagyobb-
méreiű támadást Indítottak Rommei ellen. Harapófogó 
hadmlvelelet lgyekeatek végrehajtani éa egyidejűen 
lAmadáat keadtek délről OndreJ éa Himma felől,  nyu-
gatról Qafaa  frányából  éa Igen nagy támadó erótet 
vetettek harcba éssakkeletrői llakaBaay vidékén. Rom-
mei haderőinek Araim csapataival történi egyesülése 
most éreatetl baiasát. 

Ai angoluáaa léglhaderó borxaknaa támadásokat 
latázstt Pária éa Antwirpan varosok ellen. 
Antwdipen fóuicáln  aa augoi-amerúal bombák 

olyan aaerencaétienaéget Idóatek elő, aminőre Belgium-
ban eddig nem emiékennek. A Inkóháaak 1 km. hoaszu-
sigban a pusztuláa képat mutatják. BjyetUn has aem 
marad épaegben. Ejyea helyeken egyetlen bomba négy 
lagóháaat la öaaaedóntött, vagy lerombolt. Bgeaa baa-
cioportokból alig látni valamit. A bombáaoti vároaréaa 
piacterére 3 bomba eaett. Aa órláal tölcsérek mellett 
leégett aaemely- éa tehergépkocalk hevernek. A leg-
forgalmasabb  tarokra nylió mellékutcákban la caak 
omladék éa rom látható. A nemaeti sególysaerveset 
oruágaaerte gyűjtést Indított a károsultaknak. A leg-
sürgősebb eltakarítási munkálatok befejezése  után 
Antwerpen méltóképpsa eltemeti az angolaaáBS légi-
támadás á'dosatalt. 

A város egyik nagy épületében, ahol gyűléseket 
aaoktak readeanl, aaerdán délutánig mintegy 200, a 
fdllamerhetétlenaóglg  msgcaonkltoit holttentst ravata-
loztak fel.  A holttesteket as angol—amerikai légitáma-
dásban megsemmisített városrészben találták a romok 
alatt. As áldoaalok kilétének megállapítása egyre ujabb 
borsalmas jelenetekkel jár. Bok soporsón látható ea a 
felírás:  „I«meretlen*. Aa eltűnteknek hoasátartosól a 
romok kösött, a vas, kő és fatörmelékek  alatt egyre 
kutatnnk eltűnt ssűlelk, testvéreik, vagy gyermekeik 
után, akik a támadás óta nem jelentkeatek. 

A lakosság nBgy réssvételével ment végbe szer 
dán délelőtt as angol légitámadás halálos áldosataloak 
temetése Páriaban. A legjobban sújtott párlal kerületek 
elöljáróságai előtt felállított  ravatalokon 220 koporsói 
helyestek el. A gyássttnnepsógen résstvett Patain tá-
bornagy képviseletében Brecard tábornok, valamint 
Pétaln tábornagy felesége  ls. A gyásamlaét Sshard 
bíboros. Párls érseke pontifikálta. 

— As emberi élet — mondotta as érsek — ssent 
dolog és anlyos felelősség  terheli aaokat, akik támadást 
Intéstek ártatlanok élete ellen 

Cathala pénaűgymlnlsster gyássbessódében Idóste 
Pétaln tábornagy aaavalt, aki as angolssáas támadást 
semmivel sem igaao ható cselekedetnek bélyegeate. 
A minlsster eantán vádat emelt ások ellen aa angol 
repülők ellen, akik 1940-ben Franclaorsságot a harc 
kellős kösnpén cserbenhagyták, most azonban feltűnnek 
Franclaorsság felett,  bogy balált és pusatnláat okos-
aanak, A minlsster arcátlannak mondotta ast a külföldi 
lsgatáat, amely aaéthusásra akarja blrnl Franclaoraaágot. 
Fsluólltotta a francia  népet, hogy a moatanl nehéa 
Időben aaorosaa zárkózzék fel  veaáre mögött. 

A gyáaaünnepség ntán a sokesernyl tömeg el-
vonni! a koporsók előtt. 

Ma reggeli jelentés szerint egyébként a legutóbbi 
légitámadás során élstűket veszteti ssemélyek aaáma 
eddig 411 re emelkedett. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vasanyagbeiMidezését legmagasabban vásá-

rolom osak nagyban 

B1BO ANDBA8 
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M t c y t t k l á l O s t k . 
CB IA ISTVÁN. 

Özöm torkán mennybőgés volt a bujjl rál 
üköm fene  vadul csak fogat  calkoriiott. 
dédapám sírt, — zaji bnsd rál ordított. 

Nagyapám hallgatott, snántott, 
biblia éa mécs volt as aaataláa, 
dőssölt plpáa, óborokon, 
méhesbe hált búi álmokon. 

Baegéay apám esek előre-hátra nósett 
a caak hajtogatta, mint aki Igéaett: 
jaj lelkem fi»lm 
jaj, Jej lelkem apám, 
jaj édes véreim, édes véreseim I 

— Bömbölve zú j aa idők ssele. 
kiáltva kiáltok: 
segíts Ifarj'arok  Istenei 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkssereda, Gyergyóssentmlklós, Ztlab. 

LEÁNY1NTEZETE: Bsllágysomlyál Takarékpóastár rt. 

BETÉTEKET legelőnyösebb  kamatozásra elfogad. 

VÁLTÓKÖLCBÖNÖKET f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁSOKAT as orsság btrmely plscára eBzkczöl. 
7 -

KÜLÖNFÉLÉK. 

Egy ügyes leány felvétetik, 
a - V A l E t r l c e n . y r a . y o m A 4 T - » n 

— Előléptetések a osiki papaág körében 
A püspökség Lőrinc* Józsrf  dr. dltról es György L»jos 
«ylmeabükkl plébánosokat esertpiékl tanácoBoktá, 
László Imre ráko*l plébánost alesperebaé, L*jos B tláss 
madéfalvi  én Márkoa Endre tspocsnl p'ebánosokat 
tanácsosokká neveste kl. Aa előléptetéseket Cilkvár-
megye közönsége örömmel fogadje.  Komoly évtlaedeB 
munkának elismerései esek a kitüntetések. As elmúlt 
két évllsed alait a cslkl papság egéss lelkével és 
magyar salvézel ott állott a népünk mellett. Vállalta 
a sorsát abban a kemény megpróbáltatásban, amelyben 
éppen a pap volt as élharcos. Emiatt sok znega:áztatáBt 
ÓB meghurcoltatást kellett elszenvedőtök. Ét á'iták ezt 
a küzdelmet a feltámadás  hitével. Cilkvármegye szé-
kely népa mindenkor bálás Bzereteltel kel: emlékezzen 
papjainak erre az áldozatOB nemzetvédelmi munkájára. 

— Április 16 tői drágább less aa utazás. 
A kormányzat elrendelte a Beem*iy-, sebes és- gţors' 
vonalok menetdíjának mintegy 60 asázalékkal történő 
felemelését.  Az nj men9tdlj»k április 15-én lepnek 
éle<be. Aa eddigi gyakori éa komoly figyelmeztetések, 
bogy az úszásokat a legszükségesebb eBetekre kor 
látozzák, sőt lehetőleg mellőzzék, Bojtos eredmécyie 
'enek maradtak és a háborús forgalmi  nehézségek 
mlstt és an áruszállítás zavartalanzágának blnlosltása 
céljából a kormányzat mlrd'.n eszközzel Igyekezik a 
felesleges  utazástól a közönséget vlsaratarlani. Mind-
ezeknek a coloknak elérése ssüksóg>'8sé tette aa állam-
vasutak menetdíjának felemeléBét.  A díjszabás azonban 
a szociális szempontok figyelembevételével  nem terjed 
kl aaokra a közhivatalodra, Isnuiókra és munkásokra, 
akik foglalkozást  helyűkre havi bérletjeggyel vagy 
hetijeggyel utasnak. Változatlan marad a munkakere-
sés céljából mnukáajegyfüaettel  utaaók menetdíja ls. 

— Hasenálható állapotba honaák a Vigadó 
nagytermét. A Cslkt Migánjavak vezstésévpl ideig-
lenesen megblao:t IgaigitataoécJ Ábrahám Jizaef  dr. 
alispán elnökletével ülést tartott, amelyen a vagyon-
keseléssel, Irányítással kapcsolatos kérdéseket beszél-
ték meg. Aa Igaigatótanács réssletesen foglalkozott  a 
Cdki Mtgánjavak tulajdonát képező éa sz általa fenn-
tartott cslksom'yól árvahás j tvitásának kérdésével. 
M'gM'apilották, bogy két évtized óta ai nkl aem törő-
dött a régi épülettel. Msst nagysaabásn átjavltásl 
mnukár* vm Bsűka*g, melynek költségvetését elótő 
ülésén 16S eaer pengőben állapította meg aa lg«sg»ló-
válapztmány F-lhl®ásra három pálváaat érkeaett, me-
lyek köaül Szabó D<aső cilkaaeredal építész ajtn'atát 
tartották a legelőnyösebbnek ós aat fogadták  el. R sz 
letezen megvitatta az Igaagatóvá'aBB'mány a M 'gán-
tovak tulajdonát képeső Vigadó épületének a helyzetét 
M -gkérte vltés B >kó G tbor münaakl tanéc ost, hogy 
Baskazerüen vizsgálja m»g az épületet, kétzltaen ter 
vezetet, milyen átalakitáBra van saűkség. A terv be 
érkezése ntán n] hói választmány elé kerül a kérd** 
és minden lehMót elkövetnek, hogy mlg köimUveiő 
désl háaat tud építeni a város, rnndbeboavn álljon a 
köaön^ég rendelkezésére. A Liteayésatők EívesBlete 
ccikólegelőt kért a M-tgánjavaktél. As lgazgatóváiasat-
mány elvben egyhangúlag magáévá tette a kérdést. 

— Aa Brdélyl P t r t kosaornt helyesett el 
Teleki Pal grőt slrjan. Teleki P tl gróf  t»met"aAn«k 
kétéves ávfordu'óján,  április 7-én dilb»n Teleki B la 
gr., aa Erdélyi Pírt elnöke éa Miké Imre dr., aa Er-
délyi Párt po llikai főtitkára  mesjelent a Kerepesi 
temetőben Teleki Pál gréf  sírjánál és ott egy fenyő-
kossorul helveaett el. A kossoru ssalazjái a következő 
fellráB  áll: Teleki Pál emlékének adózik aa Erdélyi 
Párt. 

— Zsindely Ferenc keraakodalml mlnias 
tar látogatóét te t t as Brdélyl Pa r t elnökségé 
nél. Ztlndely Ferenc kereskedelmi minlsster április 
6 án, kedden délben látogatást tett BB Erdélyi Párt 
elnökségénél a párt budapesti Irodájában abból as al 
kálómból, ţţoty kereskedelmi mlnlsaterró neveaték kl. 
As Brdélyl Párt róeaóról Teleki Bála gróf  elnök és 
Mlkó Imre dr. politikai fő'llkár  fogadta  a kereskedelmi 
mlnisstert. Zsindely Ferenc kereakedelml mlnlBBter 
személyével aa Brdélyl Párt elnöksége még politikai 
államtitkársága Idején a legszorosabb baráti kapcso 
latot tartotta fean.  A minlsster látogatása alkalmával 
történt hosssas bessélgetés során Zdndely Ferenc ke 
reakedelml mlniaster arról blatosllotta aa Brdélyl Párt 
vezetőségét, hogy as erdélyi ügyeket nj állomáshelyén 
IB különös figyelemmel  kíséri. As Brdélyl Párt elnöke 
ls klMestn a beszélgetés során ast aa álláspontját 
hogy Zdndsly Ferenc mlnisstert n| műkődéseben 
párt aa eddigi sseretettel és blsslommal támogatja 

— Tekepályameffnytíás.  Április  bi 18-én, 
virágvasárnap tekepélyemegnylíis  Jesn a Holló 
vendéglőbe,  melyre  as érdeklődők  ügyeimét előre 
felhívjuk. 

— As Brdélyréssi Gasdasági Tanára aa er-
délyi gyógynövény gyűjtés fokosásn  érdekében felter-
J esetéssel fordult  a kormányhon és kérte olyaa ár 
megállapítását, mely mellett mind a termelő, mind a 
kereskedő megtalálja Bsámltásalt. Bs ssorosan kapcso-
lódik as export kontingensnek kérdéséhes s eaért 
állandó piacok Irányában állandó kontingensek bizto-
sításának ssükBégesságét a Tanács külön Is kihaag-
súlyost 8. 

— Népművelési előadás. Cslkuenlmárton— 
Csekefalva  folyó  Itó 4 én 800 lelket saámiáló kösön-
sége előtt tartotta meg előadását az BMKB szíredet 
fiákjának  Ferenc Gyárfás,  Pálossy Ltesló és Puskás 
Márta klküldtttnk által. Bsőke Ágoston helyi népmű-
velési gondnok üdvöaölve as előadókat Ismertette aa 
Emke cé jál Fsrencz Gyárfás  Islg-vórlg székely tem-
p-remeniumávBl — harctéri élményelvei kötötte le 
hallgatói üryelmét. Páloasy LÍBBIÓ ml a kötelességünk 
fejtegetéseivel  sokaknak bölcsebb belátására vonta 
figyelmét,  Puskás Márta as anyák feladatáról  besaólt. 
A mindvégig slrl ciendben, fessűlt  figyelemmel  lefolyt 
előadás köaben aaavalatok, .Hej páva" o. ballada éa 
magyar táncok lejtésével ért veget, melyet Tódor Já-
nosné tanítónő tanított be. Bssáró bessédet mondott 
Nagy Antal eap. 

és derékfájás,  émelygéa, aranyér, 
tisztátalan teint gyakran csak 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor . , , . • „ 
Iz aegit ? ^ p T . ^ V V X , 

— Napoaoslbelgénylők figyelmébe.  Aa Er-
délyi Magyar Gaadaaágl E ;yesüiet alialtenyeaatő ügy-
osztálya köall, hogy az ntóbbl időben beérkeaett na-
poBcsIbeigényléBeket már nem tudja figyelembe  venni, 
mert B kellető köapontok teljesítőképessége teljesen 
kimerült. Einek következtében termésseteseu as ujabb 
Igénylések la tárgytalanok. 

— A .Baővetség" Gasdeságl és Hltelsaövetka-
setek Központja a közelmúltban a Székelyföldön  11 
saövetkeaeil értekezletet tartott. GyergyÓBsentmlklőson, 
Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, Kszdlvásárhelyt, Ba-
ráton, S aásarégenben, Marosvásárhelyt, Ssovátáa, Pa-
rajdon, Siákelyudvarhely és Székely keresztúton. 88 
belys-gból 95 Baövetkezet 180 megblaottja vett réeat 
aa értekealeteken, hogy a Ksápont kiküldöttelvei meg-
vitassák as Idősserű Bsövetkeaetl kérdéseket. A szö-
vetkezetek kiküldöttel ss „őssinte beaséd" Jegyében 
tartott értekezleteken lamertették kívánságaikat és 
esetleges panassalkal, as egésaségez bírálat saellemé-
ban aok haaaooa javaslat la felmerült. 

— Uj köaaéghásak épülnek. Calkvármegyo 
legutóbbi klsgyülése jóváhagyta Calkkosmás és Calk-
aaentgyörgy kösségh tsalnak épltkesésére vonatkoaó 
tervelt. 

— Hatezer pengős pályadíj aa egyetemi 
Ifjúság  saamara. Kitscás egyetemi hallgató taaui-
many< éa 14.000 p»ngő kloastott pályadíj mutaţia a 
Keresztény Nemzeti L ga egyetemi pályásatáaak eddigi 
nagysserü eredményét és Jelentőségét. A Llge moat 
hirdette meg kisebbségi pályázatának qj telelelt, me-
lyek célja, hogy főiskolai  Ifjnságunk  Idejében megis-
merje a határoninll magyarságnak, valamiét a délke-
teteurópai államoknak helyaetél és önkéntes munkával 
szerezae meg aat a aaaktudáat, amely a Daaavölgy 
ujjárendnaéaéhes magyar résaről szükséges A tételek 
E-dély, Felvidék, D ilvidék helyaetét; Románlát, Szlo-
vákiát, Horvátorssápo» AS Baerblát ismertető kérdaeekre 
terjednek. A 400, 800 200 P ós pályadíjak öassege 
ea évben elerl a 6000 pangói. Igen fontos  a magyar 
egyetemi ifjúság  Baerveseieire ea mosgalmalra vonat-
kozó kérdez ls. Az erre érkező dljnyeriez tanu'máayo-
tot a L ga könyvben fogja  kiadni. Kortörténeti Jelen-
tótége less azoknak a müveknek, amelyek vlsaaatért 
városainknak, K<ssa, Ungvár, Komárom, Koloasvár, 
M.ros ás^rhely, Ssékelyndvarhely stb. történetét Írják 
meg 1918-tól napjainkig. A gaadaaágl tétel a magyar 
közlekedésnek a Balkán felé  való kiépítésére és a 
magyar—olaBB gaadaaágl kapcsolatokra Irányítja a 
figyelmet.  Ai orvosi tétel a hasal nemsetlségek egéaa-
s^gűgyl lntesményelnek tanulmáayoaását kívánja. Van 
olyan, amely a msgyar sportolók saerepél kutatja a 
dunavölgyl államok sporteleteben. Bgy másik aa Ide-
genforgalmi  propaganda jelen tőségét a magyarság 
meglamertetéae saempontjából kívánja megvlláglIlataL 
Minthogy a legkiválóbb értekeaéseket több asakfolyó-
lrat közli majd, az akció valóban nagyvonalú éa érde-
kes feladatot  ad Ifjúságunknak.  A pályásat határideje 
1948 október 1. R'Baletes felvilágosítást  ad a Liga 
Kisebbségi Bsakosatálya, Budapest, IV., gróf  Károlyi-
utca 22 Felvilágosítást nyujtuak lapunk sacrkosstősé-
gében 1B. 

— A ssaktudáa megssorsósének fontossá-
gáról Ír vezető cikket Bsalóky Károly egeraljai gaada 
a Msgyar Föld legújabb saámábaa. A magyar falu 
képes hetilapja most már 24 oldalú terjedelemben 
lelenlk meg éz réaaletesen lájékostalja a gaadákat 
mladen őket érdeklő fontos  ügyről. Értékes ssakcik-
keket kösől a fertőső  elvetélésről, aa okszerű legelte-
tésről stb. E'ífl  lelésl ára március l-lől aa év végéig 
6 p-nvő 50 fillér.  Kspbató aa ujságárasoknál és as 
IBUBZ paviilonokban. Mutatványaaámot küld a Magyar 
Föld kiadóhivatala: Badapest, VII. Brasébet-krt. 7. 
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— Oalkaaereda éa Vidék* IpartastOlat* 

MagrOléa*. Bakoay Károly elnökletével a mait vasár-
nap tartotta meg a oalkaaeredal ipartealBlet beaaámoli 
előijáróságl Bléeét A readkivBIl Időkre való tekintet-
tal aa Ipartoatületek ügymenetét a kloeveaett elöljáró-
ságok vesetik a kösgyBléaek hatáskörével. Igy van ea 
a oalkaaeredal ipartestület életében la, amelynek elól-
láréaága a vlaaaatéréa éta a legeredméayeaebb gaa-
dálkodáat folytatja.  An eiivl elölj áróaágl beaaámoló 1« 
arról Unnakodlk, hogy an elöljáróság éa tisstviselői 
kar hivatása magaslatán teljesíti a kisiparosság meg-
sokasodott gondjai köaötll rendeltetéeet. A aaakmal 
kérdések mellett Jilesó aat látni, hogy kulturália téren 
is mennyi érnékkel delgoalk aa Iparosság. Aa Iparaa 
kSayvtár ma ennek a váréinak aaámottevó intésménye, 
amelynek gyarapítására évenként sokat költenek. Több 
mint 2600 kötetes könyvtára igyeksalk lépést tartani 
a kor követelményeivel. A jövó nélkfllösések  köaött 
ügy elemre méltó aa a kecdeményenéa, amivel egy la-
noncotthon létesítést akarják megvalósítani. 

— Vak gyermekek felvétele.  A lovag We-
schelmann Ignác éa neje NeaschloaB Zsófia  Vakok 
Tanlnténetében felvételt  nyerhetnek mindkét nembeli, 
ötödik életévüket betöltött világtalan és csökkent-
látóin gyermekek. A felvételért  folyamodó  kórvéayek 
as lalénet igaagatóaágáhoa clmaendők. A kérvényhea 
csatolandó n gyermek saUletéal és himlőoltást blao-
nyltváaya. Saegény gyermekek Ingyenea felvételért 
folyamodhatnak.  Ba eaetben a kérvényben ssegénységl 
blaonyltvány ls csatolandó. Köaelebbl felvilágosítást  aa 
Intéaet Igaagatésága (Budapest, XIV. Mexikói ut 60) ad. 

— Kossornmogvaltas. Kovács Deaeő és Kovács 
Gyula Dr. Élthes Bndréné halála alkalmával koaaoru-
megváltáa elmén 60 pengót küldöttek lapunk szerkesztő-
ségéhes, hogy aat hadbavonult családok aegélyeaéaéro 
juttassuk. As össaeget átadtuk Gondos Béniné 3 gyer-
mekes aasaosynak, akinek fórja  aa orosa harctérén 
teljesíti haaaflul  kötelességét. 

— A varmegye takarmanyellatáaa. Dr. Ko-
lumbánJJóaaef  felsóháal  tag as Brdélyi Párt orsaagos 
alelnöke Cslkvármegye klagyülésénok legutóbbi űléBén 
a vármegye takarmány ellátásának kérdésével foglal-
kosott. Réssleteien Ismertette a helye a tel és a kosia-
mért nebénségeket. Dr. Ábrahám Jóasef  alispán a 
helyaettel kapcsolatosan kijelentette, hogy a ssükséges 
lntéskedéseket meglette a takarmányellátás biztosítására 

— Petroleumkereskedök magas fuvarkölt-
ségeinek kiegyenlítése. A alékely Kerületi K rae-
kedelml és Iparkamara kösli, bogy a köaellátásUgyl 
Mlalsster ur a világító kőolajjal (petróleummal) köa-
vetlaaUl a fogyaaatókat  klsaolgátó kiskereskedők magas 
fuvarköltaégénak  kiegyenlítését a KösallátáBl FelBgye-
lőaégekhes és as ásványolajfluomltó  vállalalokhoa In-
téaett 19.600/1948. K. M. sa. leiratával saibélyozla 
A rendelet réaaletesen felsorolja,  hogy a kiskereskedők 
a fuvarköltségek  ktssámltásánál távolságok Bserlnt, 
literenként milyen össsegek saámllbatók fel.  A fuvar-
költségek aa Bros hordók vtassassáliltásánál megfelelő 
Igasolás mellett falssámllhatók. 

— Calkvármogyén°k vetőmaggal való *1-
látáaát blatoaltottak. Cslkvárm egy ének vetőmaggal 
való ellátáaa befejeaódött.  A vármegye gaadatárSBdalma 
köaött a főldmBvelésBgyl  kormányáét 61 éa fél  vagon 
tavaaabuaát, árpát és sahot utalt kl, esenklvfli  a Hom-
bárból 30 vagnn árpát és sabot igényeltek, öiasesen 
tehát 90 vagon vetőmagot osstottak kl, ami fedi  is a 
vármegye vetőmagsaBkaégletét. 

— A Hírnök negyven évos jubiláris ün-
nep* Oslkaaoredaban. Baent Fdrenc Hirmadrndje 
a Hírnök 40 éves jubileuma alkalmából tarta'mas mű-
soros estet rendesett a calksaeredal po'gárl leányiskola 
nagytermében. Aa alkalmi bessédet Gtl Tamás esperes 
plébános mondta, felolvasott  Dr. Földes Zo'tán. szavalt 
Puskás Márta, énekelt Gál I onka Qubodl Cucl bar 
mónlnmklaéretével, hegedűssé lót JátBaott Dlma Láasló, 
befejeaő  beaaédat mondett P. B «már szsutferencrendl 
Btya és köaremBködött a helybeli Iskolákból öBBseáill-
tott saavalókórus. Aa ünnepig városunk kulturális 
életének egyik legBaámottevóbb megmozdulás volt. 

— Rágalmaaáa miatt alitélték. Mindenkor ke-
serBséggel mulatunk rá arra aa áldatlan Baokásunkra, 
amivel egymást pusatilanl aaoktuk. Aa igazságtalan 
vádaskodás és egymás rágalmasáse es a beteges tünet. 
Legutóbb Borbély András lusnádfördől  ny. csendőr-
őrmester, volt vendéglős jelentette fel  Kakaaey Andor 
ltalméról, aki róla aat a hírt terjeaatetie, hogy remén 
Idókben nem vlnelkedett volna ntBgyar emberhea méltó 
módon. A hírverés megakadt a közvéleményben mint-
hogy a rosaa olyan feaatartáa  aélkül eléri a célját. 
Borbély Andráa egysaer csak aaon vette éasre magát, 
bogy minden vonalon jalentkenaek a következményei 
a rágalmaaásáaak. Bírósághoz fordult  és rágalmazója 
elten feljelentést  tett. A bíróság meat foglalkozott  ezz>) 
aa ággyal és Kakaaay Andor vád oltat jogerősen 60 
pengd pénzbüntetésre ítélte. Nem győzzük hangoztatni 
aat, hogy nem szabad eaen aa uton baladjunk. As Idők 
nehezek és egyre Inkább próbára fogják  tenni n nem 
aetet. Miért kell ilyen Időkben egymásra acsarkodni 
és ellenségeskedést azltanl. Nlnca értelme. Minden 
erőnkkel ápoljak nn tsssetarlésnak saálalt, mert egy-
más támogatására még sok saükség lehet Egyébként 
Is Jól tudjuk, hogy a nagyvllácon senkire nem saámll-
hatuak, mint saját maguakra. Hát akkor miért keressük 
mindig csak magunk kOaötl a baji és miért igyekeaünk 
mindig egymást lehetetlenné leaal? Amíg nem késő, 
addig kell egymásra találjunk. 

— PELEIVA3  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A nCsiki  Lapok" kiadóhivatala  tiszteiette/ kéri  az 
olyaséit,  hogy az eliűaetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldéaét  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az eliűzetéaekből  él. A mai nehéz viszonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőaégeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujsóg-
betú szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  éa támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSÍKI  LAPOK• 
szerk.  és kiadóhivatala 

— Mind a két lábát levágta a vonat. BUlbók 
Imre csiksaentmlhályl 26 évsa vasúti fékeaól  súlyos 
aaereneaétlenBég érle. A mozgó vonalról olyan Baaren-
csétlenül ugrott le, hogy a kerekek alá került, amelyek 
mindkét lábát levágták. É etveaiélyee sérülésével a 
marosvásárhelyi kórházba Baállitották, ahol na egyik 
lábát térdből, a másikat aaárköaépból leoperálták 

— As óvóhely a mai háborna Időkben egyre 
jobban IdószTŰ. Erről a kérdésről Irt érdakes tanul-
mányt Förater Rtaső BaéknBfővárosI  főmérnök  a Búvár 
most megjelenj márciusi számában. Ezenkívül ci;ket 
Inak még: Wigaer J'tno5 Botorak calg*v*dáea*too, 
Scbw.'iietr J0z*»f  T JVKSZÍ aéfracy,  B->ne L jos Mod rn 
népvéndnr'és, Biiogh I:lván Nomád pásatorok ÉH HJ 
monnay Nándor Sialonhahu*»» elmer. Külön kl kel 
emelnünk Katzler Hab»rl élénk tollal Irt cikkét, mely-
ben a bihari búvópatakok éa barlangok u|abb részé-
telünk faitáráséról  nyújt salnea képet. A számos érdn-
kfB  cikk melleM e'even rovatok, képek és rajzok dl-
salilk a Bzémkiá'lltáBU fo'véirB'ot.  A Bnvár a Frankll-j-
Tármht kiadásában ós Cavalier József  szerk«-satéBé. 
ben havonta jelenik meg. 

— Halálos magzatelhajtás Barabás J «kabné 
cslkBsépvIal székely asssonyon tiltott műtétet hajtottak 
végre éa ennek követkeatében fellépő  általános vér-
mérgeaésben meghalt. A oyomoaáB megállapította, hogy 
a saerencsétlen asssonyon Vana Báodorné KZ. Biilnt 
Jallánna 69 évea „lavasassaony" magaatelhajtáBt vég-
astl, aminek aa árát Hyrn kogyetlen módon fizette 
teg. A« ügyéaaség letartóztatta V na Siedornét, aki 
a törvény előtt felel  majd két Baékely ember meg-
gyilkolásáért. 

Csomagolásra  régi újság kilószámra 
kapható  Vákárnál. 

— Veraenytargyalasl hirdetmény. A m. klr. 
kolozsvári IX. hadlestnsr^ncsnokeág epi'-ei-i oBz'álya 
(Kolozsvár, Árpád ut 27 sz. fan.  16. aa.) a csíkszeredai 
lűaér-éa fegyverjaviló  műhely építésével kapcsolatosan 
I. FÖid-, kőműves-, beton-, szigetelő-, e helyező és 
vasbeton, II burkoló, III. ác*, IV. bádogos, V. le őredó, 
VI—IX aaslalos., lakatos-, másoló- és Uvegot. X. ke-
rllfS  és kerítéskapu, XI. Fegywr éa kovácaműhely-
berend-saés, XII vásaonredóny, XIII. kutásáB, szivattyú 11 a kutfalaaerelésl,  XIV. kereakedelml--saokványok, 
XV cserépkályha*. XVI vlzveceték éa csatornáaés, 
XVII vlüanv XVIII BSI I'O< b»rendenael tArgyak 
munkátrii 820/.-in.ep lg. klr.—1942. szám alatt E déiy 
tsrűetére bor atozoit ny.lvános versenytérayaládi br-
ii I. A saabályaaerűen alá'litotl és felsálról!  aértvtkn 
nortiékban e'helyezett, lepecsételt ajánlatot a m. kir. 
ko'ozsvárl IX. honv. hdt. pság. «pttéal oBalá.yánál 
Ki'ozavár, Árpád ut 27. BS. f<a.  16 aa. helyiségében 
1948. évi májú hó 8-án délelőtt 10 óráig sz mólvesi n 
v-gv posta utján kell benyújtani. Aa ajánlatok felbon-
tása ugyanezen a napon fenti  hivatalos halylségben 
11 órakor fog  megtörténni, amil or is aa ajánlattevők 
vsgy azok meghat i mázott képviselői jelt n lehetnek. 
A teljes saövegü vers'nytérgvalásl blrd-'m ny ée a 
«öltaégvetÓB ajánlati feltételei  a fenti  pság. ipltést 
OBStályánát. valamint a C lksaereda Mi' óvir boav. 
laktanya 79 bev. töip. gh. 43. sa. épk.-né! a blvatalna 
órák alatt 10—12 óráig megtekinthető iv-il-ént 40 
<11 ér ellenében átvehető. A tervek utyaultt betekintes 
végetl rendelkeaésra állanak. 

— Különlegesen gaedag tartalommal ie'ent meg 
a Magyar SsArnyak eUő áprilisi ssáma. E őljáróban 
Kara Jacő 6>, a Magyar A r̂o Siöv-*laég e'buayt elnö-
kntől bucsualk el a magyar repülőtérsadaloai nevében, 
majd a busaéves fennállását  ünnep'ó faslsata  badire-
pBléa tÖMénetét Ismerteti nagysaerü, történelmi neve-
•eteseé{ü képakkel d'saltve. A lap ára vá'<oaatlenul 
60 fi  lér. Mutatváiyaaámot a kiadóhivatal (VII Király 
u. 98. II.) késsséggf  1 küld. 

«KERESKEDŐK 
•IGYELMIÉBE! 

FenyA gerenda, 
, fanyódesika  és 
f  e nyA lemez, 
ienyá fţOmbfa  éa 
fenyí  palló, 
fényi  lés és le-
fmyí'éa'bSkk'  KÉSZLETBEJELENTÉSI IVEK fa-ára  k I m u - k«ph»t4k talánra v»lá r ák i rn i l , CmlnereitáB. 

— Malaováaar. Nem lehatett rossz Bzlet, A 
napokban valami életrevaló knpecek megérkealsk 
Cslkaaeredába egy pár száa malaccal. A város terüle-
tére besaaladt értékes ssálil'mányra hirtelen fe'ügyelt 
aa egéaa város és környéke. JMasó malscvlsltás töltötte 
meg a levegőt. Aa emborek tömegei tódnltak a etedát 
kínáló állomás felé.  ahol egy-rgy szt rincBétlen öl-hat 
hetaa malacot 80—100 pangóért kezdett aaétoaatanl en 
a Cslkvármegyének malacosltássra alakult láraaaág. 
Az önaetlennek éppen nem nevenhetó vállalkoaás híre 
éppen oiyan hirtelen eljutntt a hatóságokhoa Is, mini 
amllyea villámgyorsan érteeűlt a köaaegek népe a 
cslkaaeredal csodáról. Amikorra a hömpölygő tömegek 
megérkeatek a malacvásár salnbelyére, akkorra már n 
hatóságok IB köabeléptek. Karhatalmat kellett felhasal, 
hogy aa emberi tömegek ne kompromittálják magukat 
a bossan utasástól megviselt malsctársadalom elótl. 
Mert akármilyen gyenge bőrben Is voltak a nsirnak 
eaek a földi  letéteményesei, anért birtoklásukért a 
legádázabb közelharc kezdődött. Mintha Ingyen naato-
gatták volna. P dig a halóságok köabelépéBe után ls 
volt sslvük 60 pengőben mérni darabját. I ţy Is elkap-
kodták. Atik n-.'m kaphattak belőle, ne busuljanak. 
Hóinak még. I yan bolond publikumot ugy sem találnak 
aa egész országban. 

— & közellátásügyi minisster a belföldön 
előállítandó teztilltasakok ea asakasövetok fo-
gyásától arat ujbol saabalyoata. As uj fogyaaatói 
árak a következők: MKŐfiadsaágbia  hwsnilt asá-
koknál 51/109 cm-^i gabo-i»zsák drb 3 88 P, 66/122 
cm-es n.ano.T<z<iék drb 3 74 P, 50/112 cn-ts bnrgo <ya-
esák drb 198 P, 66/116 em e- ht>>zsák drb 4 34 P, 
112/250 cm ru kont!6zs4>k d'b 1114 P, 91/187 cm-ea 
gynpjuesák drb 4 28 P. Inar eB kereakedalem céljait 
«zo'gAló zaákoVrál 66/140 cm es lisateszsák príma drb 
4 30 P, 56/140 cm-ís ({«teasaák R .Vmdi drb 416 P. 
66/132 cm-en Hezteas-ák drb 4 08 P, 66/124 cm-ea 
trorpazüák príma drb 3 74 P. 66/124 cm es íorpassák 
"ekund< drb 2 42 P, 66/86 cm -a ca*n>z<ák drb 2.84 
P 70/110 en es cu or^ik drb 4 40 P. 47/89 cm-es 
óz«°k drb 2 84 P. 80/150 CT\-es f^i^nzs^k  drb 682 

P, 56/104 cm-Ka műtrágy ̂ -ék drb 3 18 P. A fogyaaatói 
ár n vevő tel'phelyéig felmerülő  vatuil vagy poatal 
saáltltási költaeget la magában fogUija.  Aa elóálütó 
gyárak kótslesek ugy a gyár telepéről még kl nem 
adót1, valamint az ulonnan elóiMtandó minden darab 
asákon a gyár j^lét — kasdóbalűll — valamint a zsák 
fogyásától  árát salnálló festékkel  maradandó módon 
feltűntetni  Am-lv zsákon aa ár feltüntetve  nlncB, aa 
legfe.j'bh  PB 1942. évben érvényben volt alacsonyabb 
áron horhitó forgalomh».  A fogyasztónak,  ha nagy-
keriskadönél vásárol, 500 db asékra ssóló rendelésnél 
3°/. 3000 db vagy est meghaladó rendsléa esetén 57o 
^ngedm^nyre van Igénye. A aBáknagyker"Bk<'dó vlsaont 
-ladó vevő! r széro a f̂ laorolt  fogyásától  árakból 6 54% 
engedményt tar'oilk nyuj anl. 

— P na találtatott és lu'ajdonoBa a csíksze-
redai randőr^apHányaágnái kiilő IgazoláB mellett a hi-
vatalos órák alatt a«t átvebeli. 

— Magjelent aa Ifjú  Repülő áprilisi saáma. A 
repüléssel fozlnikosó  ifiuság  kfdvanc  újsága ezúttal is 
bó anyagot ed a leendő magyar repülőknek. A Kor-
mántzé Ur xzóaatával fordnl  a lap a magytr lfjuságboa 
B több érd-kes c'kkben lamerieii a „Fecske" lapos-
törasü vl orláiómcdel a bé|lörzaborda sserkeBatését, 
aa u| uixkoi lndu'A mod^leaéssel kapcsolatban Is két 
ci-ket (özöi. Az Ifjú  R püló ára 30 fl  lér. Mu*a*vány-
ísámmal késsséggel szolgál a kiadóhivatal (VII Király 
u. 93 II) 

Komoly, megbízható kiszolgálónöt tat 
vendeglóm réazére. Oim a kiadóban. 

40/1943 vght. sz&m. 
Árverési hirdetmény. 

Or. Balogh La)oa ügvéd által képvlaelt Oyfirgy  Oynla 
«a tá.BBl jav&ra ellen 3098 P — f  tíke «a tobb követel éa 
ia jiralék l errjélf;,  amennyiben a kttveteléare ldtkSxben 
réazlettiietéa történt, annak beKzámttiaával a catkazentméi-
tonl klr. Járáablróaág 1942 évi 2511 az végzésével elrendelt 
kielégítést végrehajtéa folytén  végrehajtást szunvedAtAl 1943. 
évi febroár  hí 15-én lefogl.lt  3000 P— fillérre  beo-Uit Ingó-
aigokra a calkazontmártonl k r. járásblriaég Pk. 392/1943 az. 
végzésével az árverési elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. 
t.-o. 20. §-a alapján a követk««d megnevesett: Dr Balogh 
Laioa Ügyvéd éltal képvlaelt OySrgy Qyala éa táraal javára 
3098 P — f  s járnlékal, továbbá a foglalási  jkOnyvbdl kl 
nem tdnó más foglaltatik  javára la az árverés megtartását 
elrendelem, d-t osak arra az esetre, ha kielégítést jognk ma 
la fennáll  éa ha ellenOk halasztó hatálya Igénykereaat folya-
matban nincs, — végrehajtást sz 'nvedó lakásán, bletében: 
Kás'ojakabfalva  kézségben leendi megtartására hatirtdAOl 
|043. evi ápillls bó 16 nap jé ak délután 6 órája tűzetik kl, 
amikor a bíróilag lefoglalt  Ingók a m.: I ló 12 évea, 1 ló 9 
éve», 1 igás szekér. 1 'utó szekér. I ] h a egyéb Ingóságokat 
• legtöbbet tgérének, de legalább a beasár >/>-ad részéért, 
készpénzliz'tés m-llett el fogom  adni, még akkor la, ha a 
bejelenti fél  a helyszínen nem Jelenne meg, ha eaak ellenkező 
kívánságot írásban nem nyilvánít. 

CalkszentDiárton, 1H43. évi március hó lU-án. 
Mlhalka Joaaaf, 

klr. blr. végrehajtó. 

Női dlvatsaalonba tannlóleányokat éa 
segédeket felveszek.  Apafl-n.  7. i_j 

Egy szakácsnőt azonnal felvesz 
Leuk Gyula Hutter-étterem, Gsikssarada. i_z 

HfiSMtatt  Vikii Msaa* Uanav«U|ábsa , Caikansrada. 




