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Felelős srerkesztő!: 
vitéz Részegh Qyözö 

A Magánjavak 
és a csiki pénzintézetek. 

VI. 
irta Tusnádi Élthea  Qyula dr. 

Csíkban mindig hatalmaz közvagyonok voltak, 
anélkül, bogy azokat előrelátóan megsaervi ztók 
éa a asékely népi köaőzaég nagy feladatainak  szol-
gálatába állították volna. 

A vármegyei magánjavaknak 60 -70,000 
holi, nagyobbira erdóblrloka éa ezyób vagyona 
van. Bár ejmagánjavak Igyekezett köamBvelódésl 
feladatainak  megfelelni  éa saámos középületet Íz 
emelt, a nngy vagyon még Bem szolgálta ngy a 
saékelység érdekelt, amint aat a fslvédalem  és 
kBsgazdaqágl viszonyok megkívánták vo'nn. El-
avult volt a felfogás,  elavult volt a kezelés. 

Hegvolt a magán) avaknak a kölcsönpénatéra, 
ami tulajdonképpen egy Igen korlátolt, ssBkkörB 
jelaáloglntéaet volt éa éppen e miatt nem tudta 
teljesíteni Igaal népmentó feladatát.  Ea a kölcsön-
péoatár nem Bate a bankHalet egyéb ágait, nem 
fejtelt  kl baakazerD mBködást és Így a hírhedt 
nagyBaebeni román pénzintézetben, aa „Albini*-
hoz nem 1B haaonllthatjnk. 

Amint tadjnk, an „Albina'  elsősorban román 
nemaeti célokért, a román faj  erdélyi megerősíté-
séért kBadött. Megvett minden eladósodott magyar 
birtokot, vagy jóval olcsóbb kölcsönt adott rá, 
mint a magyar pénalntéaetek. Közben állandóan 
telepítette be a románokat a megvásárolt magyar 
birtokokra. A magyarok mentek kl, a románok 
jöttek be. A kormány éa az erdélyi magyarok 
látták, nap-nap ntán panaszolták, de gátat senki 
aem vetett a román teijeBBkedéB elé. 

' A letűnt Idók su'yos mulasztásait most csak 
ngy hosbatjnk helyre, ha acBlkl magánjavak 
kölcaönpénatárát a calkl köablrtokoaaégl ée egy-
házközségi vagyonok társulásával egy hatalmas 
tókéjB, korsierU éa nagyarányú .Síékely  Bank*-
ká saerveeehk át, amely magyar éa székely nem-
aeti célokat tBave maga elé, aa egész Székelyföldre 
kitérjedóleg, a bankflalet  minden ágát mUvelés 
alá vesal, hoaszn lejárain jelzálogkölcsönöket, Ipari 
ÓB kereskedelmi hiteleket nyújt 2B minden erkölcsi 
és anyagi segítséget megad ahhes, hogy a Székely-
föld  mező- ÓB erdőgazdaságát, valamint aa állat-
tenyésstést fellendítse,  a ssékelységet Iparosítsa, 
végöl gyáripart éB virágáé kereskedelmi életet 
teremtsen. — í | y Ilyen tőkeerős pénalntéaet a 
Székelyföld  össses erdőségeinek kitermelését éa 
a kitermelt faanyag  feldolgoaását  pénzflgylleg 
lebonyolítani tndná. 

Ehelyett mit cslniltak a calkl asékelység 
közgazdasági vezetői és n hivatalos vármegye T 
A vármegyében gombamódra szaporodtak a kla-
ÓB a törpepénzintósetek. Volt takarék pénztár B ákáa-
ban, Oyergyótölgyesen, Dltróban, Gycrgyóalfaln-
ban, Oyergyóssentmlklóson, Oylmesen, Karcfalván, 
Saépvlsen, CslkBseredábaa, Cslkssentmártonon, 
CsIkBsentgyírgyön és Kászonban. A városokban 
4—5, n nagyobb községekben 2—2 pénzintézet Is 
volt. A vármegye éa a kösségek vésető ttsatvisolől 
a pénalntéaetek Igaagatóságl vagy felügyelő  bisott-
sági tagjai voltak, Így érthető, hogy a pénzinté-
zetek hatósági  támogatásban ia riaseaültek,  sml 
főként  abban nyilvánult meg, hogy évenként n sok 
százezer ée milliónyi közpénzeket, aa árvák pénselt 
és a kOlönböző alapok késspénzfeleslegelt  e kis 
alaptókéjB pénslntéceteknél helyeaték el „gyimől-
otőti  betét*-ként. Egyik Ilyen törpe pénalntéaet-
nek csak 40,000 koronn alaptőkéje volt, de az ott 
elbalyezett  vármegyei közpintek  annál tok-
kal  magasabb összegre rúgtak!?  Binek a hely-
telen eljárásnak BB volt a következménye, bogy 
• calkl pénalntéaetek jevarésse 15—20—26 száaa-
lék kamatot éa „kazalisi  költaig'-ot  szedett. B 
rettenetes teher nlslt Sesze kellett ragyáin a sze-

gény calkl kisbirtokosnak I Vándorbotot kellett 
vegyen a kezébe I Ilyen uzsorakamat bessedéaét 
tanualtó bank c édula több volt a kezemben, mert 
snimoB BssrencBétlen székely testvérem hozzám 
fordnlt,  mint vármegyei árvassékl elnökhös, hogy 
adjunk ml o'csó kölcsönt a gyámpénatárból ÓB ment-
sük meg a pénalntéaet karmai kösdll 

Ha a korsaerfl  megyei nagybank annak Idalén 
meg lett volna szervezve, aa arányoBltáa Idején 
aa arányjogok elkóty a vetélését éa asldókéabejutá-
aát meglehetett volna akadályosnl, a Bulyos kama-
tokkal terhelt kölcsönöket At lehetett volna venni 
és hoBunlejáralnSBsásalékoB kölcsönökké lehetett 
volna alakítani. Bzsel ssémos székely klsgrsdát 
megmenthattBnk volna a kivándorlástól és talpra-
állltbatlunk volna. Ehhea asonban előrelátás, cél-
tndatOB és okos pénaBgyl politika kellett volna. 

Csíkban a köavagyonok akkora vagyoni erót 
képviselnek és olyan jövadelmet blatoBltanak, bogy 
e vármegyének egyáltalán  ninea szüksége 
olyan pinziútizetre,  melynek  tzikbelye  a vár-
megyin kivül  etik  és Igy as elért jövedelmet 
Is a megye határéin tn' vlssl. NépBnk asegény, 
nekflak  saját tókiink  minden  gyúmőloait  belső 
megeróiidésünkre  kell  fordítanunk,  itthon kell 
tartanunk!  Fajtánkat aaerető, népjóléti nagy-
bankra van aaükaégünk, amelynek oé/ja nem a 
nyeriezkedis,  nem a jövedelem, hanem a fö.'d-
mlvelőnek hosssulejáratuj olcaó kö'ctön nyújtása, 
as lparotoinak éB a kereskedőknek önállósítása, 
olcsó hitel nyújtása, saBkség esetén a legmesszebb-
menő várakozás, da soha aem a becaBletea élet 
megfojtása  éa kluaBorásása. Nagy banknnk a maga 
hatalmas srejével fejlesstené  n meaó- éa as erdő-
gazdaságot; gépeket, tenyéssállatokat olcsón, ön-
költségi áron, minden nyeróaskedés klsárésával 
sseresne be és adná át aa érdekelteknek; erdőket 
termelne kl, gyárakat és Ipartelepeket létesítene 
nipjóliti  alapon, mert ha tnd gyárakat éa Ipar-
telepeket alapítani és Bsembe tartani a Mtgynr 
Általános Hitelbank éa a Pesti Kereskedelmi Bank, 
meg tudjuk tenni ml la, oaak filre  kell  tenni az 
önző  egyint oilokat  it tirekviteket. 

Bgy Ilyen nagy bank létesítése esetén a vár-
megyei magán kis pénzintézeteknek nem volna 
létjogosultsága, de nem volna placnk sem. Meg 
kell  tiltani a megyei, a vároti it a kőzaigi 
tisztviselőknek,  hogy az ilyen pinzintizetek 
igazgatásában,  igazgatóságában  is felügyelő-
bizottságában  risztvegyenek.  Ha  nam helyez-
nek el betiteket  a kőzpinzekből  az ilyen pénz-
intézetedbe, mindjárt  beosukbatják  a boltjukat. 

A létezltendő székely nagy banknak tehát 
tökélt ÓB tevékenységét elsősorban a Szikelyfőld 
iparoaitáaára  kellene fordítani.  Ha a bank tőkélt 
értékálló Iparvállalatok létesítésének előmozdítá-
sára ÓB támogatására fordítaná,  értékelt a mai 
háboruB viszonyok kösött átmentené arra a nyu-
godtabb, békés Időre, amikor a hosszúlejáratú 
kölcsönök és klsgaBdahltelek nyújtásának Ideje 
ls elérkezik. 

A vármegye örömmel Bdvözölte a Magyar 
Nemzeti  Bank  asékelyföldl  óa cslksseredal kiren-
deltségét. ClkkBnk fenti  megállapításai nem érin-
tik e kirendeltségeket, mert n Magyar  Nemreti 
Bank,  mint köalntésmóny, a hltelssarveaet felett 
á l, a pénaforgalmát  ssabálvczza, as Intésetek 
hitelnyújtásait ellenórai ás 8*/o kamat mel'ett 
vlaaontlesaámltoláBl hiteleivel a pénalntéaetek 
mBködésót nemoaak irányítja,  de  eliaegiti.  A 
Magyar  Nemzeti Bank  asékelyföldl  mBködésót 
a legteljesebb elismeréssel klzérjfik.  Értesülésünk 
sserlnt rövid két év alBtt bárminő  millió  pengő 
termelő kölcsönt folyósítottak  n pénalntéaetek éz 
kösalapok a Székelyföldön. 

A első világháborúiétól! a Csiki  Lapok-ban 
a haséért hősi halált halt Pap Bila évről-évre 
nagysserű cikkekben Ismertette a cslbl pénzinté-
zetek működését, nyereségeit, flárasámadáaalkat. 

R tmutatott a megyei nagybank égető Bsüksógére 
éa a követendő egységes Irányelvekre. Megdöbben-
tően mntatta kl, hogy pénzintézeteink legtöbbje 
egyetlen fillért  sem vagy csak alamizsnát fordítot-
tak jótékonycélra. Szinte kivétel volt a megye leg-
nagyobb pénzintézete, a Ctiktzeredai  Takarék-
pénztár, amely Jótékony cálra mindig jelentékeny 
Sasaeget adott és felépítette  CslkBseredában as 
óvodáé. 

Most nj élet előtt állunk I Fátyolt borítha-
tunk a sötét múltra és megindulhatunk a kivilá-
gított utakon. Jiformán  mindenki tndja, mindenki 
látja, ml a teendő, merre kell Indulni. Hangos IB 
minden berek a jelszavaktól, de vájjon aa nt, 
amelyen már ls elindultunk, a kijelölt és helyes-
nek hirdetett nt-el? Vájjon nem tévedtBnk-e njra 
a régi, már felhagyott  „ortzáguf-ta  I ? 

Csak rövid vlsBsaemlékeaéBeket akartam 
tenni, hogy emlékestessek ÓB elősegítsem az nj 
Irányba haladást. Székely népünknek czak as less 
szolgálatot, aki Jelsaavak helyett a tettek mesejére 
lép; aki nagy, itfogó  feladatokat  tBs maga elé, 
aa erőket össsegyBjtl, megsaerveal és működésbe 
hozza I És elsőzorbsn kik alkalmasak errel? Véle-
ményünk sserlnt a vármegye vezetőtige  it 
kipvitelőink! 

Hit M tadni a gazdálkodónak a liszt szállításáról. 
A vámörléa utján előállított lisztet a 

vámörlésre jogosult a malomból vagy csere-
telepről saját lakására szállítási bároa kí-
séretében szállíthatja. A vámőr lésből szár-
mazó lisztnek egyik községből másikba 
szállításáról a feladás  helye szerint ille-
tékes kÖBségi elöljáróság szállítási iga-
zolványa szükséges, amelyet a feladási 
hely szerint illetékes községi elöljáróság 
állit ki. A községi elöljáróság tsak annak 
állithat ki szállítási igazolványt, aki iga-
zolja, hogy a szállítani kívánt lisitmennyi-
séget saját termelésű, vagy pedig termé-
Bsetbeni járandóság falapján  jogszerűen 
megaaeriett kenyérgabonájából vámörléBi 
tanúsítvány alapján öröltette meg. 

A vámörlö malom ai őrleményt esti 
8 óra és reggeli 0 óra kOiőtti időben el-
szállításra nem adhatja ki. 

Közforgalmú  vasat, posta, haJózáBi éB 
közúti fuvarozási  vállalat lisztet szállítás 
véget osak akkor fogadhat  el, ha a fel-
adó az érvényes BB&llit&ai igazolványt is 
átadja. 

Megjelent  a Csiki  Pantheon.-
A Csíki  Lapok hasábjain annak idején 

T.  Nagy  Imre  kitűnő  tolla  megörökítette 
a csiki  székely  nagyságainkat.  „Csíki 
Pantheonu címen  jelentek  meg ezek a köz-
lemények.  T.  Nagy  Imre  halála után most 
Nagy  András  dr.,  elhunyt unokája össze-
gyűjtötte  a kéziratban  fekvő  idevonatkozó 
anyagot s azokkal  kiegészítve  az értékes 
gyűjteményt,  könyvalakban  megjelent  a 
csiki  könyvpiacnak  ez a kétségtelenül 
értéket  jelentő  munkája.  — A „Csiki 
Pantheon csak kötött  példányszámban 
jelent  meg és azt a Csiki  Lapok nyomdája 
hozta forgalomba.  A könyv kapható  vagy 
megrendelhető  a Vákár  könyvkereske-
désben  Csíkszereda. 
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Kenyérgabona, kenyér-
és lisztellátás. 

A vámőrléai tanúsítvány ellenében 
1043 december 31-ig megörőltethetö ke-
nyérgabona mennyiség a vámörlésre jogo-
sult háiUrtáaának minden egyes tagja 
résiére fejenként  100 kg. Ha a vámörlésre 
jogosult a fenti  időpontig megőrölésre en-
gedélyeihetö teljes kenyérgabonamennyi-
ségnek — sem saját terméséből, sem ter-
mészetbeni járandóságából — ninoa birto 
kában, aa ellátatlanság időtartamára ke-
nyér- Ós lisitjeggyel látják el. Bgy Bsemély 
egy havi kenyér és lisitjegye ellenében 
20 kg-mal csökkentik a vámörlésre enge-
délyelett kenyérgabona mennyiségét. 

A vámőrlési tanúsítvány tulajdonosa 
ason a elmen, hogy a vámörlésre engedé-
lyezett kenyérgabona mennyiséget nem 
termelte meg, vagy nem szerezte meg, 
nem tarthat igényt kenyérgabona kiutalá 
Bára. Ebben az eBetben a vámőrlésl tanú-
sítványt vissza kell ssolgáltatni a községi 
elöljáróságnak, amely ahelyett kenyér és 
lisztjegyét ad ki. 

Akinek vámőrlési tanúsítványa van, 
kenyér éB lisztjegyet csak a vámöilési 
tanuBitvány visszaadása mellett és oaak 
akkor igényelhet, ha igazolja, hogy saját 
terméséből, vagy egyéb természetbeni já 
randóaágból a saját ÓB a háztartásához 
tartozók kenyérgabonaBzükaégletét fedezni 
nem tudja. 

Amennyiben a vámörlésre jogosult 
háztartás összes kereső tagjnl mezőgazda 
aági munkából élő napszámosoV', vagy pe-
dig saját gazdaságukban rendszeres testi 
munkát végeznek, az ellátatlanság időiar 
tamára aa őket megillető kenyér és liszt-
jegyeken, valamint pótjegyeken felOl  ház-
tartásonként még egy személy részt-re a 
nehéz testi munkások B.-á-nára rendszere 
sitett kenyérpótjegy illeti meg akkor is a 
háitartáaáhoi tartozók egyébként nehéz 
testi munkás pótjegyre nem jogosulrak. 

Az, aki munkabér vagy egyéb ter-
mészetbeni járandóság ei<nén gabonát s ie 
res éa vámörlésre jogosult, de ju iua 31 ig 
nem igényelt vámörlési tanúsítványt, kö 
teles a megsieriéBtöl ssámitoü 16 napon 
bellii a lakóhelye sierint illetékes köi-
Bégi elöljáróságtol vámőrlési tanúsítványt 
kérni, vagy pedig a kenyérgabonát a vá-
sárlásra jogosított kereskedőnek megvé-
telre felajánlani. 

Ha a gazdálkodó ssántó'erttlelén a 
többi mivelési ágak, tehát rét, legelő, kert, 
szőlő, erdő, folytatásához  BzükBégea ter-
mészetbeni munkabér oim^n kiadandó ke 
nyérgabooamennyiaégei aaját gazdaságé 
ban megtermelni nem tudja, akkora közel 
látásOgyi minisztertől kérheti erre a oMra 
kenyérgabona kiutalását. Ebben az eBet 
b'en a kiutalt kenyérgabona mennyiségnek 
megfelelő  buta*gyBégazámmal a gazdál-
kodó beszolgáltatás! kötelezettségét fel-
emelik, azt a gazdálkodót ped<g, akinek 
Bzántóföldje  nincs, meghatározott fajú  és 
mennyiségű termény, vagy termék beszól 
gáltatására kötelezik. 

„És mégis mozog a föld". 
Bizony forog.  Pedig az emb-ir azt hinné, ho»y 

a háború megállította. Lehet, bogy Bokfe  é Igen, 
Székelyföldön  azonban nem. A kemény élnlakxrás 
nem törődik a háborúval. Mott még eszméivel 
harcol, de késze ti áll, hogy Bzllkaég esetén Csaba 
veaér kardját lamét a keaébe vegye. Bat a szel-
lemet tükrözte vasárnap liáráfalván  a calksa red 1 
m. Ur. mezőgazdasági azaklskoli tanulólnak ÓB 
tanári karának vándorgyűlése. 

Fél tla óra után valamivel érkesett a ki-
ránduló csoport. Felsorakozva, nótaazóval jöttek 
a szintén »zép rend ben felálló  fogadtató  helybeliek 
felé.  A nemzeti viselet tette oly csodálatossá ÓB 
felejthetetlenné  azt a pt'lanatot, mikor a kanya-
rodó u on a két csoport megpillantotta egymást. 
A haraogó ének a torkokra forrott.  Kgy érzés, 
egy gondolat járta át most mindenkinek a lelkét, 
mely érzést az akkor előbújó Nap visszaverődő 
sugarai BZ árnyukkal aa égig emeltek : Istenem 
köszönöm N ked, hogy engem e szegény, de gyö-
nyörű földre  székelynek teremtettél I Minden ott 
lovó egy véghetetlen hosszú ölelésben forrt  össze, 
ós az egymásratalálás földöntúli  öröme úszott a 
légben: a szeretet. 

Dr. Gajáry László mezőgazdasági Bzakiskolai 
Igazgató rövid, meleg szavakkal megköszönte 
Máréfalva  nép nek a páratlan rzépaégil fogadta-
tást, és üdvözölte őket. Dr. Daróczy Dénei fé-
nyéül körjegytő válaszolt hasonló meleg saavakkal, 
ÓB üdvözölte a vándorgyűléséén! jövő gazdaifjakat. 
Ezután röglön közösen ment házigazda és vendég 
a misére, bogy az Isten szine előtt köszönetet 
mondjon azért, hogy egy Ilyen bajtársias n«p a mai 
nehéz Időkben is létrejöhetett. A hiivös templomi 
levegő, tömjénfüst  éa a pap szavai az imádság 
szárnyán vitték a lelkeket föl  a Mindene* Alkú 
tójához. 

Aa áhítattal telt székely fejek  sokáig úsztak 
a boldog egymásratalálás örömében. Gyönyörű 
látványt nyújtott a járás és vármegye vezetőem-
berei elót felvonuló  vendég és helybeli csoportok 
kemény tisztelgése. Itt voltak Szakáts Zoltán 
felsőházi  tag, az EMGE udvarhely vármegy el ki-
rendeltségének v zetője, dr. Loydl István székely-
udvarhelyi központi járaai főszolgabíró,  Gijdátsy 
Sándor vármegyei m. klr. gazdasági felügyelőéi 
mások, akik veglg résztvettek e szép ü népségén. 

Utána megkezdődött a tulajdonképpeni váu 
dorgyüléal műsor aa elemi Iskola ud/arán. Hi-
szekegy ÓB András Péter belybttll pl bános üdvöz-
lése után dr. Gajáry László a vendégek igazgatója 
üdvözölte a megjelent vármegyei vezetőembereket 
es Máréfalva  lakosságát. Ismertette a vándorgyű-
lés ciljat, ezenkívül az isko'a c -íját munkásságát 
ÓB eredmrnyeil. Baszédj en buzdítja a meg-
jelenteket, hogy minél többea írassák be fiaikat 
a szakiskolába, mert aa a két eszt odő bősége-
sen meghozza a maga gyümölcsét a későbbi több, 
— jobb, — és okszerűbb gazdálkodás bzto-iitá-
sá\al. Utána Bálint Mihály II. évf  tanuló, ifjú 
Bágl gazdaköri e'nök mondott köszönetet azoknak, 
akik lehetővé telték 4 vándorgyülis végrehaj ását, 
üdvözülte a megjelenteket ÓB az ülést megnyitotta. 

B'őször Bíró Bóla szekelykereszturi unitá-
rius téli gazdasági iskola tanuló szivalt egy mély 
érzésű, háborús bősőkről szóló kö teményt, nagy 
sikerrel. Majd Bíró Gergely II évf.  tanuló tar-
tott Bzabddelőadást a rat-legelógazdtlkodáBtól. 
Beszélt arról, hogy mllyea nagy jelentősége van 
a Székelyföldön  az okBzerü legelőgazdálkodásnak. 
Szavaiból éreztük hogy egy jól felkészült  éa bő 
tárgyi Ismerettel rende'kező gazdaifjuval  állunk 
szemben. Ezután Szabó Jánoa és Luktcj Miklós 
I. évf.  tanu'ók vitab Bzéda következeti, „Tavaszi 
kártevők a gyümölcsösben" címmel Az ügyt>sen 
összeállított vltabeszédet a közönség tetszéssel 
fogadta.  Következő Bsámként az énekkar vidám 
nótáival mosolyt varázsolt a hallgatóság aicára. 
Ezt Máthé Ferenc I. évf.  tanuló nagyon IigyeB 
előadása követte, mely előadás a fej  ós t-h-n^k 
kiválasztásáról és takarmányozásáról szólt. Ezu-
tán Bardóczl Balázs 1. évf.  tanuló szavalta ügye-
sen és átérezve Anghy B láza .Szék- ly vagyok, 
c. költeményét. Dobrlcza Dezső U. évf.  tanuló a 
juhtenyésztésről tartott rövid, d > ügyes és tilpra 
eBOtt előadást, mely a bal gatóságnak nagyon 
tetszett. Már Időközben több helybeli szereplő *l-
loit elő, akik egytől-egyig ügyesen és a közönség 
tetszését megnyerve szerepeltek. Dobricza elő-
adása u án egy helybeli levente szavalta Gyóni 
Géza „Csak egv létszakára" cimü költeményét 
nagyon szépen. Palffy  József  aranykalászos tţ. zda 
.Máréfalva  kö Bég a gazdasági fellend  llés utján* 
címmel tartott komoly, tartalmas es ta'praes tt 
előadást, melyet sajnos csak félig  hallgathatunk 
»z udvaron, me t közben az w6 me eredt. Egy 
trufia  jelenet, melyet Józsi József  II. és Papp 
József  I. évf.  tanu'ók adtak elő, nagy k icagátl 
és mégnagyobb taprot váltott ki. Tamás Btl zs, 
az iskol« gazdája ügyesen nótázott a f  -jós bikáról, 
miértls nagy tapsot kapott. Közben két h-ílyi sze-
replő IB cazy sikerrel szavalt. Különösen r-z>p 
volt, és nagy tetszést aratott evy helyi szereplő 
aavalata, akt Sajó Sándor: .Magyarnak lenül' 

cjmü költeményét szavalta. Majd az énekkar Kő 
'PBI Lajos td. tanító vezetésével aratott ujabb 
sikert többszólamú ének- Ivei. Utolsó ssámké .1 

Csiszár Árpád II. évf.  tanuló sztvalats, Reménylk 
Sándor „Eredj, ha tudsz" cimü költeménye ara 
tott nagy tetszést. Majd Bálint Mihály ifjúsági 
elnök mondott köszönetet Máréfalva  közönségé 
nek, B az ülést bezárta. Végül dr Daróczy Dénes 
f  nyédi körjegyző meleg szaval zárták be a ván-
dorgyűlést, melyben kiemelte e nap jelentőségét, 
és ö-öméoek adott kifejezést,  bogy ez Ilyen jól 
sikerült. , , 

Utána a gazdalfjak  a helybeli lányos gaz 
dáknál eb deliek, a vármegye, a mezőgazdasági 
BaakUkola vendégel és a községi képviselőtestület 
közöi ebéden vettek részt, ahol Szakáta Zoltán 
felsőházi  tag, a helybeli .p'óbanos, dr. Gajáry 
László igazgató éa két helybeli gazda mondtak 
tartalmas pohárköszöntőket 

A fiatalság  ezalatt az iBkola udvarán, maji! 
az esőtói innen elüldözve a községháza termében 
táncol', ami azután végleg megkoronázta, és miu 
denki részére felejthetetle-né  tette ezt a napot. 
Mindenki örült, és boldog volt. mert érezte, bogy 
köze'ebb ju'ottunk egymáshoz, ezael pedig hoz-
zájárultunk annak a belső frontoak  az erősítésé 
h jz, melyet szilárdan, biztosan tartani elsőrendű 
kötelességünk. K L 

M E G J E L E N T 
S z é p v l s i BÁLÁS BÉLA 

négy kötetes könyvének: 

A SZÉKELY NEMZET TÖRTENETEM 
I . - s ő l e ö t a t o . 

Ez u btU-t a Kr. e. 12. szizadtól a Kr. u. 1562-ig 
feli&ria  a hnn—ivar—székely — magyar egVségtia 

történet kétségtelen hitqlQ adatait. 
Aa I aó kötet bolti ára 7 F. 60 Aliié'. 

Kapható Sai. ákér Lajoene éa a Baékelyföldl 
Tanítók SeővetVeaetaDek könyrkereRbadéaéhcu 
Oefkeieredáb»D,  valam nt a szeizdnél, Saépvlaen 

Közegészségügyi és fürdőügyi 
vándorkiállítás Csíkszeredán. 

A oiod'ro orvosi tudomány a betegségek 
e hárítása t-kintetében szinte ellentétes irányokat 
követ az eddigi gyakorlattal szemben, főképpsn 
az utolBÓ két évtizedben. A mut orvosai ugyanis 
els'sorban s egyedül a már f  llépett betegség 
meggvógvltásár* szorítkoztak. A mai orvos leg-
főbb  felad  sta, hogy már a betegség fellép  isét 
m. ge'őzz'. A szervezet ellen álló erejének tuda-
tos növelésével, ediénsel, úgynevezett elővéde-
lemmcl igyekszik megóvni legféltet  ebb kincsünk, 
az egészségűnk. 

Ebben a harcábtn a tisataBág a legnagyobb 
fegyvere  A fürdés,  a napfény,  a test állandó el-
1-nörzése. á<bangolása. lüktető életének biztositasa 
a fóf-t  adat. E tekintetben a fürdők,  de kűlönö 
sau a gyógyvizeket tarta rntzó fürdők  játszák a 
legnagyobb szerepet. Magyarország, de főképpen 
BudapeHt példátlan méretekLea gazdag gyógyvi-
zekben a Így gyógyfürdőkben  IB. 

Az egészségvédelem órdekób n s a fürdők, 
a gyógyviz- k m «Ismertetésére a Budapesti Köz-
ponti Gvógy és Üdülőhelyi Bizottság ^s Budapest 
Szék sfőváros  Idegenforgalmi  Hivatala a hivatalos 
hatóságok, miníszf-riumok,  vármegyék ÓB V roBok 
teljes támogatása mellett bárom éve vándorkiál 
ütést rend •?. az ország nagyobb városaiban, hogy 
igy hivja fel  a figyelmet  ezekre a kérdésekre 

A kiálltát* nzévban városunkat ia felkeresi, 
e Itt a várossal folytatott  előzetes tárgyalások 
után a r m kat. főgimnáziumban  mutatja be mii-
vé*. I színvonalú, rendkívül értékes ismerterő any a 
gát. A klálli ás nyitvatartási idej < augusztus 
2—3—4—5—6-án naponta 9—1 és 3 - 6 óra kö-
zött A bemutató megtekintéae teljesen dijtalan. 
Hogy a látottak megmaradását fokorza  a rend*-
zŐB4g minden látogató még külön Ismertető ftlze 
tekét ÓB értékes kis könyveket ÍB kap, ugyancsak 
teljss dijta'anul. A kiállítás edd g több mint het-
ven várost ke-esett márla fel  s eddigi utja sorén, 
mint megtudtuk közel, félmillió  látogatója vo<t. 
A rendkivű! érdekes kiállításra ezúton ls nyoma-
tékosan felhívjuk  a közönség fl<y^lmót.  Kétség-
telen, hogy hasonló érdekes és órtékes kiállításra 
városunkban e4dlg még nem került sor, B annak 
sikere temcsak a gondolat, da mindenkinek egész-
sége megtartásához komoly egyéni rdek*. 

Különösen növ II a bemutató értékét, hogy 
azzal két kísérő Is érkezik hozaánk, akik a kiál-
lításon ugyanc ak dij alanul a legnagyobb késfl-
séggel élőszóban IB adnak arra felvilágosítást, 
amire esetleg a táblák nem. 
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Amit mindenki lát... 
Vonnak n társadalomnak kttlönréle visszás-

ságai amit mindenki egyformán  lát. Mondhatjuk, 
bogy naponként megbaezéíjük eaeket a káros tü-
neteket. A m a g y a r egység • legtökéletesebb ezek-
ben a kérdésekben aa mégis burjánzanak közöl 
tünk. Nem tudjuk kiirtani annak dacára, hogy 
egyaéges közvéleményt termelilink ki ellenük. 
Ebben a rovatban ilyen t>rmészetU, életbevágó 
bajainkról edk szó. Célja az, hogy nyomtatásban 
ie minél gyakrabban szemü k elé kerttljeoek az 
egéaaaéges fejlődésünknek  akadályát képező ba-
jaink. Hátha ezzel ÍB köaslebb jutunk aa egység 
gyakorlati eredményeket jelentő áldásához. 

Ismételgetjük igen gyakran, bogy itt min-
denki hivatalnokakar l^nnl. Kőszegtől-Ősikig egy-
forma  ennek a megállapításnak jelentősége. Leg-
utóbb az Erdélyi Párt ndvarhelyi gyűlésén nyil-
vánosan la foglalkoztak  ' vele. Bok keserűséggel 
leszögezték, hogy a mai tanuló ifjúság  f  Ifog.sa 
rossz irányban fejlődik  az ipari és keresk- delmi 
pályákkal szemben. Akkor amikor a -sidókérdéB 
felszámolásával  aa ipari éa kereskedői utácpotlás 
megvalósítása elsőrendű fontosságúvá  vált, a ta-
nuló Ifjúság  nem as anyagi előnyökkel járó aza-
bad foglalkozást  választja életpályának, — hm m 
mindenki hivatalnok akar lenni. 

lemét ott tartunk mint valamikor. Ha a 
gyermek nem tanul aklor aszal ijesztjük meg, 
hogy .calsmadiá-ak adjuk*. 

Pedig egy keservea kisebbségi megpróbál-
tatás ia igazolta, hogy a gyakorlati pályák azok 
amelyek egy nenuetet a jólétnek a gazdagságnak 
1'ilggetlenBégébe lendítenek. 

Az Erdélyi Párt udvarhelyi gyillérféu  még 
rámutattak tgyik veszedelmes közéleti kellem-it-
lenaégünkre. Rámutattak arra, hogy a múltban 
egységes erdélyi magyarság leomiot: táraadaimi 
válaszfalai  az utóbbi időben iámét jelentkeznek. 
Elhatározták, hogy a jövőben fokozo  l mértékben 
küldenek és szembe Bzálnak e tUnettel. 

Hat ez sem egészen udvarhelyi k zdemé-
nyez^B. Erről is beBZél mondhatjuk egy egységeB 
összefogás.  A válaszfalak  pedig fütyölnek  minden 
roaszaládunkra. Csak emelkednek éa amint Udvar-
helyen enyhén szólva megállapították jelentkeznek. 

Mást mondjunk. A napnál vlligosabb, hogy 
nagy ldók előtt állunk. A nemzet esetleg életének 
legelbBtározóbb, legkeményebb megpróbáltatását 
kell kifogja  Egyet értünk abban, hogy erre a 
nemzetnek fel  kell készülnie. Lelki világát, gon-
golkozáBát ugy kell beállítsa, hogy a történelmi 
események egyemberként talalják. Jól megírt ve-
zércikkekben tan tjük erre a társadalmunkat. Soha 
többet nem beszéltünk az összetartás BaUkségeről 
mint napjainkban. És fájdalommal  álleplteuk meg. 
hogy nem vagyunk ös zehangolva még leginkább 
lelkűnkhöz tartozó kérdéseinkben sem. 

Beaaélgeariük meg azt ia, hogy aa emberek 
egyik réaze abból akar megélni, hogy el van ra-
gadtatva Baját magának a nagyságától éB főleg 
az elmúlt időkben vállalt Bzereplésétől. Beteges 
teljesen az a tünet ahogyan est sztretik kihang-
súlyozni. Még ez aem volna nagy baj. DJ a ve-
szedelem ott kezdődik, hogy ezek BZ önlmádóink 
mindenki máanak a jóakaratát, a vállalt becsüle-
tességét kétBégbe vonják. Valahogy még ugy is 
all a közéletünknek ez a fele,  hogy Igen gyak-
ran azok jutnak szóhoz ezen a munkaterületen 
akik bizony mondjuk meg ugy ahogy van nem 
tartoatak aaok közé akik vál'alni mertek a múltban. 

Egyelőre ne folytassuk.  Csupán Ízelítőnek 
szántunk a legköatudomásosabb furcsaságainkból 
egy párat Nem jó módszer a bajokat elhallgatni. 
KaittnÖBen nem aaokat amelyek mégia cs k ront-
ják az egéaaaéges levegőt és beszél azoknak ár-
talmasságáról as egész magyar közvélemény. 

Hiszünk abban, bogy minél többet beszél-
getünk ezakról a fájdalmas  kérdéseinkről annál 
Inkább remelhet|Bk, hogy a magyar tárasdalom 
arnylt óhajtozott egysége végül is megszületik. 
Boha nem volt erre nagyobb szükség mint éppen 
napjainkban amikor nem tudhatjuk mit boz a holnap. 

Feloszlásra kerüld gyár, üzem 
gépi, vasanyagberandesését legmagas.bban vásá-

lolom eaak nagyban 

H I R O A N D B A S 
jg Balatonszentgyörgy 

— Jegyző arak flgyelmebe  I Br-
kOlosi és vagyoni bizonyítvány, Büntetési 
anyakönyvi kivonat állandóan kapható -
Vákár könyvkereskedésben. 

A háború ötödik esztendejének nyara belefordult 
a nagy döntS mérkőzések lélekzet elállító összecsapá-
sába. Nincsen ember, hogy ne leané szívszorongva az 
laeményeket. Mint ilyenkor szokás mindenki a háború 

lehetőségeit latolgatja. Ebben a latolgatásban irányitó-
lag hat a propaganda is. Van akit a saját, van akit 
a másik irányítás tart kezében. Mindenesetre kemény 
öntudatnak, fegyelemnek  a jelenléte szükséges ahoz, 
bogy ebben a viharzó világban átütő erőben és becsü-
letes beállításban maradjon a lelkünk. 

Ezért vigyázzunk. Vigyázzunk magsakra és min-
den testvérünkre. Ha valamikor igaz volt, akkor ma 
százszorosan állja a helyét az az igazság, hogy ilyen-
kor nem jó a sok okos és véleményönálló ember. Bízni 
kell a vezetésben és hinni kell annak az irányító kéz-
nek a munkájában, amely vállalja ezeknek az időknek 
az őrtállását. Higyjünk abbau, hogy az ország élén és 
kormányánál lévő vezetés s msga felkészültségével 
nsgyobb területek áttekintésére van berendezve, mint 
mi. Jobban láthat, jobban tudhat mindent, mint a napi 
élettel küzdő polgár. Ne kacsintgassunk az ellenséges 
hírverés leié. Hiszen el lehet képzelni ast, hogy há-
borús időkben ennek a szolgálatnak nincsen egyéb 
hivatása, mint a másik fél  gyengítése. 

Minden magyar embernek osak az lehet a köte-
lessége, hogy a maga és környezete lelkében táplálja 
a vezetőink iránt való bizalmat. Az ország miniszter-
elnöke éa kormánya bizonyára ugy készíti elő a nem-
zetet hivatására a mostani helyzetben, mintahogy azt 
a legtisztább magyar lelkiismeretük, belyzetismeretttk 
és adottságaik lehetővé teszik. Sorakozzunk fel  egy-
séges hittel, bizslommal sz országos vezetés mögött 
és a sok millió magyarnak ezt az egynégét nem talál-
hatja az idők semmiféle  viharzásának meglepetése. 

Mert nem tudhatjuk előre azt, hogy mit érünk. 
Látjuk, hogy Europa más népeit milyen kegyetlen 
megpróbáltatások és szenvedések érik naponként. Hull 
a gyilkos pergőlüz a védtelen városok polgárságára. 
Es jaj annak a társadalomnak, amely nem tud előké-
szülni ennek a szörnyű lehetőségnek a helytállására. 

Magyarok, ebben a pillanatban adjunk hálát az 
Istennek, hogy jól vagyunk. Veszekedés, egymás mar-
cangolása helyett készüljünk fel  arra, hogy a nagy 
időket méltó módon fogadhassnk.  Készüljünk harcos 
szivvel arra, hogy a magunk életéért mindent vállalunk. 

A háború mult heti hirei a leggyilkosabb hat-
ookról számolnak be. Szioiliában, az orosz front  egész 
hosszában megmozdult a föld.  És nekünk egyelőre nem 
lehet más feladatunk  mint az, hogy ezeket a híreket 
a magunk szomorú valóságában tudomásul vegyük. 
Ezekből a háborús szenvedésekből érezzünk ki annyit, 
hogy a magyar társadalomra is kemény feladatok  vár-
nak, amelyre elő kell készülni. 

Kóma is átélte az első légitámadást A támadás 
jnlius bó 19-én délelőtt 11 órától mintegy 10 hullám-
bau folyt  le. Különösen az utolsó hullám bombázása 
volt nagyon snlyos. A lakósság a támadás alatt és 
után mintaszerűen éa fegyelmezetten  viselkedett és a 
legnagyobb lelkinyugalommal. A légoltalmi és eltaka-
rítási azolgálat, amelyet Romában ez alkalommal első-
ízben végeztek, kifogáatalannl  működött. 

Az angolszászok gyújtó és romboló bombákat 
szórtak a katolicizmus központjára. Az amerikai repülő-
gépek egymást követő hullámokban szálltak a főváros 
fölé.  Bombáik oélpontja elsősorban a Porta Maggiore 
és a Porta Tibnrtina közötti lakónsgyedek voltak, ahol 
hatalmas bérházakban sok ezer római munkás lakik. A 
támadás idején a Porta Tibnrtina környéke szenvedett 
a legtöbbet. Templomok, emlékművek és temetők ie 
célpontjai voltak a barbár támadásnak. Igsn sok lakó-
ház megsérült Elpusztult a San Lorenzo Bazilika, 
amelyet a IV. században Constantin épített és amely-
ben sok pápa alussza örök álmát Igen sok bomba 
találta a nagykiterjedésű katolikus temetőt. A C'ampo 
Veranot is, ahol sok templom és kápolna áll. A nagy 
kiterjedésű Polikünika épületek egyrészére s az egye 
temi városrészre is bombák hullottak. 

Róma város lakói táraadaimi álláara való különb-
ség nélkül sUrfl  sorokban özönlöttek a San Lazaro 
bazilika felé,  hogy személyesen győződjenek meg arról 
* pusztításról, amelyet ai angolszász légitámadás 
okozott ezen a környéken. 

Amikor Pins pápa az egyik bíboros államtitkár 
kíséretében gépkocsin a Bazilika elé érkezett, a tömeg 
lelkes éljenzéssel fogadta.  A pápa Kiszállt a gépko-
osiból, letérdepelt a romok között és elmondta a De 
Profundis  szavait a meghaltak lelkiüdvéért. Ezután 
rövid beszédet intézett a tömeghez. Annak a reményé-
nek adott kifejezést,  hogy az ég azt a rengeteg scen-
vedést Olaszország javára fogja  fordítani.  Erre a tö 
meg „éljen Olaszország" kiáltással válaszolt. — A 
szentatya ismételten megilletődve szemlélte a pusztí-
tást, majd rövid tartózkodás után visszatért a Vatikánba. 

A munkásnegyed ás az egyetemi városrész, ahol 
nyoma sinoa katonai oélpontnak, szívszorító látványt 

nyújt. A munkások megmentett batyujakkal, könnyezve 
menetelnek kijelölt uj lakóhelyükre. A katonaság és 
a tűzoltók megfeszített  erővel dolgoznak a romok elta-
karításán. Szivtépő jelenetek játszódnak le, amikor 
egy-egy holttestet kiemelnek a romok alól. 

risztitsa 
m e g o l y k o r s z e r v e z e t é t a b é l b e n 
felhalmozódott s o k k á r o s « a l a k t ó l 
a k k o r I t , h a nincs s z é k r e k e d é s e . 
J ó t i s z t í t ó 
h a i h s l t ó s 

Megkezdte  nagy nyári 
támadását  a Szovjet. 

Az utóbbi napokban a 
Szovjetcsspatok magukhoz ragadták a kezdeménye-
zést és ugyanakkor a kurszkvidéki némst támadások 
félbeszakadtak.  Ujabb hirek arról számolnak be, hogy 
a keleti arovonal kettős csatája eddig nem várt éa 
nem ismsrt méretet kezd ölteni, elsősorban a szovjet 
erőfeszítés  szempontjából, mert Orel vidékén a szovjet 
hadvezetés mindenfsjta  egység olyan tömörítését hajtja 
végre, amilyent néhány hónappal ezelőtt, főleg  a Szov-
jet téli erőteszitése után, még katonai szakértők sem 
tartottak lehetségesnek. 

Az ellenség napok óta 120.000 emberrel, 500 
löveggel és B00 pánoélossal támad az Őreitől keletre 
húzódó német arcvonal ellen, mintegy hullámtörő ellen. 
Ezeket kölönleges egységek, Sztálin-orgonák és nagy 
szovjet légierők támogatják. Német gránátosok elhárí-
tották az ellenség szívós és elkeseredett támadásait és 
ezzel lehetővé tették vezetésüknek, hogy nagy szer-
vezett védelmet építhessenek ki. 

A német csapatok a keleti nagy csata valamennyi 
szakaszán kemény harookat folytattak  és a támadások 
elhárításában ujabb jslentős sikereket vivtak ki. Az 
ellenség az északi ssakaszon is helyi fegyveres  felde-
rítő előretöréseket végzett, azonban mindenütt vissza-
verték. 

Az oroszok soha ekkora erőkkel és ilyen mér-
hetetlen hadianyaggal nem támadtak. A német osápa-
tok borzalmas pusztítást végeztek a támadó orosz 
gépekben. Több ezer repülőgépet és sok száz páncélost 
semmisítettek meg már a támadás első napjain. 

Vörös Kereszt — embervédelem ; 
Kék Kereszt — állatvédelem I 
Az összes knlturállamok sorra, egymásután hív-

ják életre szociális embervédelmi intézkedéseiket s 
ugyanilyen tempóban születnek meg az állatvédelmi 
törvények, mert mindenütt tisztában vannak azzal, hogy 
a helyesen életrehivott állatvédelmi törvények a nem-
zeti vagyonosodás érdekeit szolgálják. A földmivelés-
ügyi kormányzat gondoskodása folytán  hazánkban is 
elkészült az állatvédelmi törvényjavaslat s csak a há-
borús viszonyok akadályozzák a kormányzatot abban, 
hogy a törvényjavaslat a törvényhozás elé kerüljön s 
igy tető alá jneson. A Magyar Állatvédők Országos 
Egyesületének javaslatára a Honvédelmi Minisztérium 
is foglalkozik  azzal a külföldön  is és más világré-
szekben is megértéssel fogadott  magyar elgondolással, 
hogy a Vörös Kereszt nemzetközi formái  szerint bé-
kében és háborúban életrehivassék a Kék Kereszt in-
tézmény?, amely az egész ország területén gondosko-
dik állatkórházak és segélyhelyek létesítéséről s a 
harctereken is a Kék Kereszttel megjelölt segélyhelye-
ken és kórházakban ápolják a nemzeti vagyont je-
lentő állatokat. A honvédelmi Minisztérium az Állat-
védő Egyssület kérésére csak nemrégen járult hozzá 
ahhoz, bogy a háziállatok légoltalmi segélyhelyekre 
legyenek vihetők s. a miniszteri rendelkezés megálla-
pította, hogy : 

„Az állatok légitámadás alatti védelme megol-
dásának semmi akadálya ninosen oly módon, hogy a 
ház pincéjének az óvóhelytől legtávolabb eső részén 
a házparanosnok kijelöl egy helyet, ahol riadó esetén 
az állatok gazdáikkal tartózkodhatnak, illetve ahová 
azokat gazdáik biztosan bezárhatják. Ha a ház vala-
mennyi lakója beleegyezik abba, hogy az egyes bér-
lők az állataikat az óvóhelyre levigyék, ebben a ki-
vételes esstben oda az állatokat be szabad vinni." 

Az állatvédők a Fővárosban és vidéki városok-
ban aroképes igazolványokkal vannak ellátva s ngy 
a budapesti Főkapitány, mint a vidéki rendőrség Fő-
kapitánya az Igazolványra reávezetett rendelettel uta-
sítja a rendőrszemélyzetet, hogy a Kék Kereszt jel-
vénnyel s az aroképes igazolvánnyal ellátott állat-
védőknek állatvédelmi ügyekben álljanak rendelkezésre. 
A budapesti Főkapitányság bűnügyi statisztikája sze-
rint közel 1000 állatkinzási kihágási esetben lépett 
közbe a rendőrség s 1000 esetben indult eljárás azok 
ellen, akik a Főváron kultor-arculatát veszélyeztették. 
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KÜrÖNFÉT.töK. 
A Szentatya levele Róma bombázása utan. 

Az Osscrvatore Romano szerdai száma közli azt 
az olasznyelvü levelet, amelyet a Szentatya llirohetti 
Selvagginihez, Róma bíboros helytartójához intézett. A 
Szentatya levelének elei réezében emlékeztet arra a 
hatalmas erőfeszítésre,  amelyet azért tett, hogy ebben 
az iriáai fegyveres  öeezeoeapáeban a szenvedélyek ne 
katalmaaodjanak el végkép ax ellenteleken. 

— Ezért híveinkhez intézett üzeneteinkben — 
állapítja meg a Szentatya — emlékeztettük a küzdő-
teleket, bármelyik oldalon küzdjenek is, hogy ha meg-
akarják Arizni nemzetük méltóságát éa fegyvereik  becsü-
letét, kíméljék a békéé polgárok életét ée a valláa ée 
müvéezet értékeit. Vegyétek figyelembe  — irta a Szent-
atya —, hogy a gyűlölet sohasem hozhat létre békét 
ée a nagyarányú ée céltalan pusztítások nyomán fakadd 
gyülöltség miatt nem következhetik el az a békéé 
találkozás, amely nem állhat a legyőzöttek megalázá-
Bából, hanem csak a szenvedélyeket kiengesztelő baráti 
megértésből. 

— Mint ennek a szent városnak püspöke, kitár-
tóan arra törekedtünk — s Ön, Bíboros nr nyomon-
követte összes Ilyen irányu lépéaeinket —, hogy a mi 
kedves Kómánkat kíméljék meg a bombatámadás borzal-
maitól. Emlékeztettem az Örökváros mérhetetlen törté-
nelmi jelentőségére. Számunkra Róma a katolicizmus 
szent városa, amely Krieztus nevének jegyében az 
emberiség keresztény műveltségének és művészetének 
egyetemes dicsőséges alkotását jelenti. A Szentatya 
ezután rámutat azokra a történelmi értékekre, amelyek 
a kereszténység legrégibb korszakából származnak, a 
hatalmas értékű vallási éa kulturális intézményekre, 
majd igy folytatja.  De mindezen tul az rökváros 
központjában is — és éppen ezért kitéve a légitáma-
dások veszélyének — ott áll a mi Vatikánvárosunk, 
amely független  éB semleges állam. Felbecsülhetetlen 
valláei a müvéBzi értékeket foglal  magában, amely 
nemcsak az apostoli szék szent patriónuma, hanem az 
egész katolicizmus világé. Mindezt ismételten és vilá-
gosaa kinyilatkoztattuk, ügyeimébe ajánlva az illeté-
keseknek a mi méltóságunk éa a keresztény műveltség 
nevében Róma sérthetetlenségét. 

A Szentatya ezután megállapítja, azt hitte, hogy 
a fenti  érvek és az általa viselt tisztség t lytán remél-
heti, hogy mindkét háborús léi megérti Róma érdeké-
ben kifejtett  láradozáeait. Sajnoe, azonban — folytatja 
a Szentatya — annyira indokolt reményeink meghiú-
sultak és bármennyit imádkoztunk is, megtörtént az, 
ami ebben a szörnyű világégésben csak képzeletünk-
ben élt ée nagyon szomorú valósággá vált, mert a 
a szörnyű légitámadásban nagyrészt elpusztult Róma 
egyik legősibb temploma, a San Lorenzo Lazilika is, 
a szent hely, ahol XI. Piue nyngszik. 

A Szentatya levele végén megemliti, bogy azonnal 
segítségére BÍetett Róma károsultjainak. Felhívja őket, 
hogy ezt a csapást használják arra, hogy megtisztít-
sák lelküket a bűntől és visszatérjenek Istenhez. Azo-
kat a hívőket pedig, akik a világ bármely más részé-
ben Krisztus földi  helytartója leié tekintenek, kéri, 
könyörögjenek sz Úrhoz, hogy a béke fénye  és öröme 
ismét térjen VÍSBZS az emberekhez. 

— l'j  ügyvédi  iroda.  Dr. Jakab  Ardor 
volt  csíkszeredai  kir.  közjegy  zóhelyettes  Csík-
szeredán,  Kossuth  Lajos ufoa  66 szám alatt 
ügyvédi  irodát  ovit ott.  1—3 

— Egyhifkőzségi  közgyűlés  A helybeli 
róm. kat. egyházközség 1943. julius hó 29-én, csütör-
tökön délelőtt 11 órakor az áll. elemi iskolában tartja 
évi rendes közgyűlését, melyre az egyházközség tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. 
1942. évi számadások. 2. 1943. évi költségvetés. 3. 
Indítványok. Határozatképtelenség esetén a kővetkező 
gyűlés ugyanazon helyen augusztus 1-én, vasárnap a 
nagy mise után lesz */«12 órakor. 

— Csik  vérmegve véglegesített  jegytói. 
A belügyminiszter a Csik vármegye területén ideig-
lenes hatállyal kinevezett közeégi és körjegyzők kö-
zül községi jegyzővé nevezte ki a következőket az 
alábbi nagyközségekhez . Borszékre Magyarádi Ferenc, 
Csikbánfalvára  vitéz GondoB István, Csikcsicsóra id. 
Péter Józs>l, Csikdání'alvára Bsnkd László, Ceikjenő-
falvára  Cziinbalmos Imre, Csikmadarasra Élthes Ká-
roly, Csikménaságra Balló Imre, Csikrákosra L'hnc r 
Gyula, <Jsiksz»ntdo!ii'>k"sra Puskás Ferenc, Csikszent-
györgyre Forró Miklós, CBÍkBZentifnrén;  Torma Gábor 
Lajos, Caikszent királyra Csíszér Vilmos, Ceikszent-
mibályra Oláh Károly, Csiktaplocára Szabó Pál Z'iltán, 
Ditróba PuvázBaí László, Uyergyóalfaluba  Négy Sán-
dor, GyergyócsomBl'alvára vitéz Szét ely Ferenc, Gyer 
gyóhodosra Balogh Márton, (iyergyóhnllora Putnnky 
Nagy Géza, Gyergyórernetére Borsos Árpád, Gyimes-
bükkre Kovács Gábor, Gyimesfelsőlokra  Darvas Fe-
renc, Gyimeaközéplokra Bálás D'neB, Kászoujakab-
falvára  Kovács Gergely, Kászonujfaluha  György Elek. 
Kilyénlalvára Csiby Sándor, Madéfalvára  Rákosi Mór, 
Szálhegyre vitéz Zakariás Jenő, Vaslábra vitéz Kása 
Tamást. 

— 4 osiketaredai  városi szálloda  pár nap] — Halálozás.  Kurkó Ignác hatósági erdőőr, 
múlva uj bérlő  vezetésével  megnyílik.  A Csik- 64 évea korában meghalt Csikvaosárcsin. 
szereds városi szálloda pár aspra a bérlőválság miatt J — Megjelent  az 1901—1905 születésű 
beszüntette működését Ez a szünetelés canpán a bérlő j zsidó  hadkötelesek  behivásárnl s'óló  honvé-
váltot ássál kapcsolatos leltározás, átadás ás átvitel j dal mi miniszteri rendelet. A Budapesti Közlöny 
kényszerű idejére vonatkozik. Egy pár napot vesz julius 20-iki száma közli a honvédelmi miniszter ren-
igénybe ez a művelet ée azután már a jövő hét elsfl  | diletét a zsidó hadkötelesek jelentkezéae, illetve behi-
napjaiban megnyílik ugy a szálloda, mint annak étterme vása tárgyában. A rendelethez mellékelt hirdetmény 
és vendéglő e. | szerint a zsidóknak tekintendő személyek közül az 

— Körjegyzővé  nevezték ki a osikmindszenti 1901-1905. években született hadkötelesek, katonai 
körhöz Solnay Sándort, a csikszentmártoni körhöz (kisegítő) szolgálat teljesítése végett háromhavi idő-
Györfty  Endrét, a csikszentmiklóei körhöz Marton! tartamra bevonulni tartoznak. Akik sorozva nem lettek, 
Györgt ö t a csikszentsimoni körhöz Imets Jánost, a vagy katonák nem voltak, jelentkezni kötelesek. A II. 
göröcsfelvi  körhöz Péterffy  Gyulát, a kászonaltizi kör-
höz Benoze Bélát, a kozmási körhöz Györffy  Tibort. 
— Végül községi közigazgatási jegyzővé : Ditró nagy-
községhez Tankó Bálint ditrói lakost nevezték ki. 

—- Kinevezések.  Dr. Kovács Károly Csik-
vármegye főispánja,  Dr. Eigel Mihály éB Dr. Lengyel 

hadtest területén lakók Komáromban, a III. hadtest 
területén Kőszegen, a IV. hadtest területén Mohácson, 
az V. hadtest területén Hódmezővásárhelyen, a VI. 
hadtest területén Hajdahadbázán, a VII. hadtest terü-
letén Rimaszombaton, a VIII. hadtest területén Kassán, 

IX. hadtest területén Nagybányán kötelesek jelent-
Lajos vármegyei aljegyzőket vármegyei tb. főjegyzőkké,  I kezni, illetőleg bevonulni. A bevonulás és jelentkezés 
dr. Kovács Jenő, dr. CsutBk Gábor szolgabirókat és 1 időpontja az 1901.. 1902., 1903. évben születetteknek 
Dr. Tordai József  vm. aljegyzőket tb. főszolgabirákká  augusztus 2., az 1904. és 1905. évben születetteknek 
nevezte ki. augusztus 4. Minden behivottnak be kell vonulnia, 

— Oyergyóvasláb  első  plébánosának  ün- k i v é v e . «ki utazásra képtelen, 
oepélyes beiktatása.  Az erdélyi püspökség Gyér- " Száttépee a talált  kézigránát.  Bálint 
lyóvaalábon uj római katolikus egyházközséget ala- J 4 l 8 e f  osikdánlaivi illetőségű csikszépvizt gazdánál 

- - - 'szolgáló legény marhákat őrzött a falu  .Cibere" ne-pitott Most nevezték ki ennek az uj egyházközeégnek 
plébánosául Kémenes Tamás lelkészt és elmúlt va-
sárnap az egész vármegye ünnepélyes részvételével 
iktatták be hivatalába. Az ünnepségen megjelent Ko-
vács Károly dr. főispán,  Csipak Lajos dr. kanonok 
képviselt, Lázár Géza dr. vármegyei főjegyző,  vitéz 
Miklós Gergely tanfelügyelő  valamint László Ignác 
gyergyói fflesperes-felsfiházi  tag. A beiktató szentmiee 
után lelkes közgyűlés keretei között alakították meg 
az Erdélyi Párt gyergyóvaslábi tagozatát amelynek 
elnökéül Kémenes plébánost válesztották meg. 

— Tőrvényszéki  hirek  A csíkszeredai tör-
vényszék uzsora bírósága csergével uzsorázó csik-
szépvizi asszonyok felett  ítélkezett, ld. Becze Balázsné, 
Miklós Albertné, Miklós Xxntus Istvánné, Özv. Nagy 
Ignácné csikszépvizi lakosokat mert csergét árusítót-
tak a megengedettnél magasabb áron ezért valamennyi 
vádlottat egy hónapi fogházra  valamint 200—200 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. — Saes József  csató-
szegi gazda berúgott állapotban belekötött egy kis 
gyerekbe akinek a sapkáját elvette. A törvényszék 
egy hónapra Ítélte. 

— Csik  vármegye véglegesített  tiszt 
viselői  A belügyminiszter Csik vármegye ideiglenes 
hatállyal kinevezett tisztviselői közül Ceik vármegye 
törvényhatóaágához Lázár Géza dr.-t vármegyei fő-
jegyzővé, Eigel Mihály dr., Lengyel Lajos dr. és Tor-
dai .rÓ7sef  dr-t vármegyei aljegyzővé, Gál József  dr.-t 
vármegyei tiszti főügyésszé,  Jakab Lajos dr., Rafain 
Imre dr.-t éB Héjjá Kálmánt vármegyei árvaszéki 
ülnökké, Puskás Imrét a gyergyóazentmiklósi járás, 
Szatmári Józsefet  a csíkszeredai járás és Caedő Béla 
dr.-t a ezépvizi járás főszolgabírójává,  Kováts Jenő 
dr., Csutak Gábor dr.-t, Tódor Jánost. Gyfirtty  Béla 
dr. és Fekete LáBzló dr.-t szolgabirókká kinevezte. 

— ÉvzarcOnnepély  a csíkszeredai m. kir. 
mezőgazdasági szskiskols és mezőgazdasági szaktanács-
adó állomás 1943. julius bó 25-én tartja évzáróünne-
pélyét, amelyre az érdeklődőket ezúton, tieztelettel 
meghívja éa szeretettel várja. — Az évzáró ünnepség 
rendjének kiemelkedő pontja Kováts Károly dr. főispán 
előadása a közbirtokosságok ügyi ezeléséről és jogi 
helyzetéről. Miután külön meghívót nem küldnek ki, 
ezért a ha'óságokat, a szülőket, a gazdatársadalmat, 
az iskola barátai, az arany- és ezüstkalászos gazdákat 
ezúton hívja meg az igazgatóaág. 

— Augusztus lS-ike  és szeptember IS  ike 
között összeírják a lovakat, öszvéreket és fogatos  jár-
műveket A honvédelmi miniszter a Hivatalos Lap 
julius hó lti-iki számában megjelent rendeletével az 
angusztus 15-től szeptember 15-ig terjedő hónapot 
tűzte ki a lovak, öszvérek és fogstos  jármüvek össze-
írásának hatái idejéül. Az osztályozás határideje szep-
tember 16-tól 1944. évi január hó 31-ig terjeg. 

— Oktassuk  ki gvermekeinket  a robbanó-
játékszerek veszélyére I Külföldi  híradások szerint a 
közelmúltban repülőgépekről ismételten robbanó gyér-
mekjátékokat szórtak le. Lehetséges, hogy játékszere-
ket és árta'lannak látszó tárgyakak léggömbök is 
szállíthatnak. Noha hazánkban ilyen esetről nincs tudo-
másunk, az illetékéé légoltalmi ezervek mégis nyoma-
tékosan felhívják  a magyar közönség, elsősorban a 
felnőttek  figyelmét,  hogy óvják gyermekeiket és saját 
magukat ezekről a veszedelmes tárgyaktól. Oktassák 
ki gyermekeiket, hogy a mezőn, uton, vagy utcán 
talált gyermekjátékszerekhez, tőltőtollakhoz, ceruzához 
és más talált tárgyakhoz ne nyúljanak, nieit puszta 
érintésük is veszedelmezteti testi épségüket. Ilyenkor 
feltétlenül  meg kell jelölni a helyet, ahol ilyesmire 
buh'kannak és azonnal jelenteni kell a legközelebbi 
katonai hatóságnak, rendőrségnek, csendőrségnek, vagy 
községi elöljáróságnak. 

vezetű helyén. A 16 éves legényke egyik magaslati 
tisztáson gyakorlatozás közben fel  nem robbant kézi-
gránátot talált és forgatni  kezdte azt a kezében. Fél-
perc sem telt el, felrobbant  a kézigránát s a szeren-
csétlen legény mindkét karját leszakította és felső  tes-
tén irtóztató sebet vágott. Bálint József  azonnal meghalt 

•= A Gazdák  Biztosító  Szövetkezete  szé-
kelyföldi  terjeszkedése.  Hazánk legnagyobb 
blatosltásl szövetkezete a Qszdák Biztosítási Ssö-
vetkesete a saékelyfö'dl  közönséggel való érint-
keaés gyorsabbá éa kőavetlenebbé tétele céljából 
Miros vásárhelyen önálló vezérképviselőséget állí-
tott fel.  A vrzirképvlaslóség területi hatáaköre 
Marosvásárhely, Torda, Csik, Háromszék és Udvar-
hely megyékre terlrd II. A veaérképvlselósóg 
Marosvásárhelyen Siéct>h»nyl-tér 39. saám alatt 
működését megkezdette. Örömmel regisztráljuk a 
nemseti alapítású ós tlsata keresztény Intézmény-
nek sséke'yföldl  terjeszkedését, 

— Olasz ö s z t ö n d í j a k . Az olasz klr. kor-
mány aa 1943—44. tanévre 12 egyenként 6500 lírás 
össtöndljra hirdet pályázatot. Pályázhatnak aaok a 
magyar állampolgárok, akik 1940 óta saerestek 
oklevelet valamelyik magyar egyetemen vagy fő-
iskolán és O'asaorsságban óhajtják magukat tovább 
klpean). A kérvényhez az alábbi okmányokat (hi-
tslfS  másolatban is) kell mellékelni: 1. A pá-
lyázó, a pályái* szőleinek és nagyszüleinek ke-
resetlevelét, 2 ErMtségl bizonyítvány, 3. Egye-
temi ItcVekönw, 4 O'rlevél, 6. Erkö'csl bizo-
nyítvány, 6. Á'lampolgárságl blaonyltvény, 7. Rö-
vid olasz nyelvű életrajz, 8 Minden egyéb okmány 

dolgoz»', amelyei a pályáaó fontosnak  tart. 
Páyáast l batáridő 1943. augu'z<us 16. Felvilá-
gosításokkal a Magyarországi 0 ara Knltnrlntéael 
titkársága sioigái, VIII. Sándor utca 6. Telefon 
338 302 3 3 8 - 3 2 4 

Szerkesztői üzenetek. 
Szópvizi  Bálás Béla. lráeát megkaptuk. Meg-

mondtuk személyesen, hogy nem kívánatos a munkás-
sága B lapunknál. Amikor ezt nem értette meg, akkor 
ugyanezt megüzentük alapunk nyilvánosságán kereeztül. 
Mégis erőszakoskodik. Vegye tehát ismételten tudo-
másul, hogy a lapunk soha sem fog  helyet adni min-
denkor akadékoskodó Írásainak. 

i l U l t l ú . 
„DÓKA'-ftlrdő  leszerelésével kapcsolatban a 

mélyen tisztelt fürdővendégek  támogatásáért ezúton 
mondok hálás köszön tet. 

Egyben pedig tájékoztatásul közlöm, hogy a 
fürdő  fentartását.  habár kimutathatóan rá fizettem, 
még sem szüntettem volna be Azonb n az á'ta-
lános r noválás következtében olyan hibákra jöt-
tünk rá. amit pótolni nem állott módomban és 
pedig a f  rdő iz olyan anyagot tartalmaz, ami a 
vas alka részeket megsemmisítette. Amit ezelőtt 

évvel or;osszakértők megállapítottak, sajnos 2 
most bekövetkezett. 

Bsrdócz Márton, tulajdonos. 
Egy katlan kb. 40 0 0 0 drb. príma 

égetett zsögödi tégla eladó. 
Cim a kiadóhivatalban, vagy telefonon  162. 
Egy jó osaládbol való fiat  tanulónak 

felvessek  Szépvizre, Dájbnkát 
Dávid vegyeskereskedő. s-s 

Nyomnuti Öav. Vazar LijoBos Koojv^yoindájában, Cslkaaereda, 




