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Felelés szerkeBBlő: 
vitéz Réazegh Győző 

Teljesítsük kötelességünket! 
Irta:  Obyozy Jeni  m. kir.  külügyminiszter. 

Szent István napján legnagyobb nem-
seti ünnepünket ültük történelmünk egyik 
legnehezebb szakaszában. A négy esztendő 
óta duló háború dOntó fázisához  érkezett. 
Az elkövetkezendő hónapokban el fog  dőlni 
niurópa és igy Magyarország Borsa is. Mint 
hivő keresztények, áhítattal fohászkodunk 
a Szenthez, mint magyarok utmutatást ké-
rünk az első Királytól, akinek alkotása ma 
is élő valóság és akinek példája kötelez. 
Jobbja, mely egykori kereszttel, törvény-
könyvvel s ha kelleti, karddal vezette a 
magyarságot európa létének uj, máig ia 
tartó időszakában, a nemaet ereklyéje, a 
kereszt, a törvénykönyv éB a kard a ma 
gyarság állami létének máig is legfőbb  eleme 

Válságos időkben nemzeti ünnepet ülni 
az Önvizsgálat éB a számadás kOtelesettsé 
gével jár. Sient István ünnepe nemcsak az 
emlékezés ünnepe, hanem a hité és bisa-
lomé is as Isteni Gondviselésben, a magyar-
ság erejében, hivatásában és áldozatkész-
ségében, amely eser esztendő vissontagsá-
gain át biztosította önálló éB független 
állami létét, nemseti és népi fennmaradá 
sát. Ma talán különösen időszerű Andrássy 
Qyulának, a nagy külpolitikusnak és tör-
ténéssnek megállapítását idézni, hogy a ma-
gyarság legnagyobb teljesítménye as, hogy 
fennmaradt.  A békés fejlődés  korssakaiban 
talán pesszimisztikusan hangzott ez a meg-
állapítás, nehéz időkben azonban bizalmat 
és elszántságot meríthetünk belőle, mert 
tíz évssázad küzdelmeinek és válságainak 
eredménye ssürődik le benne. 

A fennmaradás  utja az önvédelem, a 
nemaet erkölcsi és fizikai  állagának, érde-
keinek, a szabadságon alapuló hagyomá-
nyos rendjének és területének védelme. 
Bs tehát ma legelső és legfőbb  kötetessé-
günk, külpolitikánk legmagasabb célja ÍB. 
A háborúban elemi erők csapnak ÖSBze s 
a nagy népek tétje éB kookázata más, mint 
a kis nemzeteké. A kis nemzetek — igy a 
magyarságlB — saját létükért, állami függet-
lenségükért, társadalmi boldogulásukért 
harcolnak, egyszóval Önmagokért és azért, 
ami őket isteni és emberi tOrvény szerint 
egyaránt megilleti. A kardunk ma is a ke 
resst és a tOrvénykOnyv szolgálatában áll. 

A magyar politika utja nem a hódítás, 
hanem az Önvédelem. Nem volt hódítás as, 
amikor Magyarország érvényesítette igényét 
arra, amit tulajdonának tekintett és nem 
vezette idegen területek meghódításának 
szándéka vagy reménye akkor sem, amikor 
az események ereje a nem hadviselés álla-
potából belekényBseritette a fegyveres  ön-
védelembe. önmagát védi most is, amikor 
erejét Ismét határain belül gyűjti OBBZC, 

amikor az ősi hazában lábhoz tett fegyver-
rel várja, hogy a helyzet parancsa milyen 
uj feladatok  elé állítja. 

A háború eddig elkerülte Magyarorszá-
got, az események gyors alakulása vagy 
váratlan fordulata  azonban közelebb hoz-
hatja azt határainkhoz, amikor az állami 
függetlenségünk,  területünk, nemseti örök-
ségünk védelme a legnagyobb erőfeszíté-
seket lógja megkövetelni minden egyes 
magyar embertől. A legnagyobb erőfeszíté-
seket, de a legnagyobb fegyelmet  ia, mert 
önfenntarláa,  a nemzeti becsület a az élet 
logikájánaktörvényeinem ismernek kivételt 

Szent István azonban másra ia tanit. 
A külföldi  kalandozáaok nagy véráldozattal 
járó korszaka után ő jelölte ki a Kárpát-
medencén belül a magyarság politikai tevé-
kenységének végleges irányítását ia. Intel-
meiben máig ia érvényes alapelveket álla-
pított meg a különböző ajkú népek békéa 
együttélésére a kereszt jelében éa a tör-
vény és jog rendje szerint. 

A Gondviselés a Kárpátmedenoét kü-
lönböző nemzetek hazájává tette és ezzel 
azámoa közös érdeket és közöa kötelessé-
get rótt rájuk. A legfőbb  közöa érdek az, 
hogy sorsközösségben élünk, ha azt a maga 
teljoa egészében nem ia ismertük még fel, 
hogy as egyik nemzet vagy állam sem 
boldogulhat, ha a másikat balsors aujtja. 
A legfőbb  köteleaaég pedig az emberiség 
parancsainak éa egymáa jogának föltétlen 
tisztelete, a suum ouique elvének gyakor-
lati érvényesítése. Szomszédok vagyunk a 
ezt a szomszédságot történelmi örökségként 
vállalnunk kell, mert ha akarnánk, Bem 
tudnánk változtatni rajta. Az együttélés 
külső alakjai váltoshatnak, de az együtt-
élés és egymásrautaltság ténye megmarad. 
Bbból pedig le kell vonnunk a következ-
tetéseket. 

AtOrténelmíidók kockázatokkal járnak. 
Botorság volna ast hinni, hogy Magyaror-
szág kookázat éB megpróbáltatások nélkül 
juhát el a háború válságain keresztül az 
igazságos békéhez, de felelőtlenség  volna 
a kockásatot és áldozatot könnyelműen 
keresni. Deák Perene mondotta, hogy a 
hasáért mindent kockára kell tenni, kivéve 
a hazát magát. A mai magyar nemzedék 
kötelessége ezért ugyanaz, mint az összeB 
előző nemzedéké: Szent István alkotását, 
as ezer esztendős keresstény magyar álla-
mot fenntartani  munkával, kOzös erőfeszí-
téssel és ha kell áldozattal, hogy továbbra 
is a kereszt jelében, a méltányos tOrvény 
rendjében élhessen s teljesíthesse kötele-
ségeit önmagával és a keresstény európai 
népek nagy osaládjával szemben. 

Ügyes kiszolgáló leány felvétetik. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Művészeti év a Székelyföldön. 
Az elmúlt években jól bevált Művé-

szeti Hetek továbbfejlesztéseként,  Szlnyei-
Merae Jenő vallás- éa közoktatásügyi mi-
niszter megbízásából az Országos Irodalmi 
éa Művészeti Tanács 10 hónapra terjedő 
Művészeti évet rendez a SzékelyfOldOn, 
mégpedig Marosvásárhlyen,SepBÍBsentgyör-
gyön, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredán. 
A Székelyföldi  Művészeti Év OnnepélyeB 
megnyitáséra szeptember 16-án kerül Bor 
Marosvásárhelyen, majd a következő napo-
kon a másik három azékely megyeszék-
helyen. A jövő év iuniuaáig terjedő Székely-
földi  Művészeti Év alatt minden városban 
több kiállítás leaz. Marosvásárhelyen a most 
szeptemberben megnyíló első kiállítás a ma 
élő magyar képzőművészek gyűjteményes 
bemutatkozása lesz. Sepsiszentgyörgyön az 
Országos Magyar Szépmüvésseti Museum 
történeti anyagából állítanak kl egy erre 
a célra összeállított gyűjteményt. Székely-
udvarhelyen az első kiállítást a Műemlékek 
Országos Bizottsága rendezi s a kiállítás 
bemutatja a legnevezetesebb magyar mű-
emlékeket. Ugyanekkor a Csíkszeredában 
megnyíló elaő kiállítás a magyar építő 
müvéazetról számol be. Bzt a kiállítást egy 
népművészeti gyűjtemény bemutatása kö-
veti. Bsek a kiállítások a következő hóna-
pokban felkeresik  a többi székely vároBt 
ia és csatlakozik még hozzájuk egy fény-
képművészeti kiállítás. 

A Művészeti Év alatt a székelyföldi 
gyűjtemények ia rendeznek kűlOn időszerű 
kiállításokat a legnevesebb magyar mflvé-
azek közrevonásával 25 hangverseny is 
lesz. Felkeresi a négy székely várost a 
kasBai Kazinczy Társaság, a zomböri Szen-
teleky Kornél Társaság és a pécsi Janus 
Pannonius Társaság, amelyek a Marosvá-
sárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társa-
sággal karöltve mindenhol irodalmi estet 
rendesnek. A művészeti év műsorát még 
művészi vonatkozáau előadások sorozata 
egéBBiti kl. Hogy a Székelyföldi  Művészeti 
Évnek a négy városban maradandó emléke 
ia maradjon, az év folyamán  a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium támogatásával 
mind a 4 város felállít  valamelyik közte-
rén 1—1 művészi értékű ssobrot. A hósBsu 
hónapok óta tartó előkéBzfllet  után e hó 
közepén megnyíló művészeti év elé nagy 
várakozással tekint as egész Székelyföld 
népe, amelynek igy módjában lesz fárad-
ság éB nehézaég nélkül megismerni a ma-
gyar művészet ujabb fejlődését  és a mai 
állapotát. 

Haláleset  miatt  azonnal eladó 30 eealád  mib. 
Érdeklődni  Bakó Ferenenéaél.  Csiksseat-
mibily 37. házszám. 

Szeptember U-én disznótor és vargabéles az Európa éttermében! 
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Henalakolt a Székely komressziu elHtS bízottba 
1043. szeptember O-án a marosvásár-

helyl v&rosh&ia kistermében aajlott le a 
síékely kongresszus előkészitő bizottságá-
nak alakuló értekealete. Ai értekealeten 
megjelentek a m. kir. honvédség, as egy-
hAsak, a ssékelyfOldi  törvényhatóságok és 
kOshatós&g jellegű intézmények vesetói. 

As értekesletet Teleki Béla gr. hivta 
Ossse és nyitotta meg, Ismertetve a ssékely 
kongresssus célkitűzéseit, utána pedig Ven-
ozel József  dr. terjesztette eló a kongresz-
szus munkatervét. Aa értekezlet tObbek 
hozzászólása után magáévá tette az el ter-
jesztéseket és elhatározta, hogy az 1002. 
évi osiktusnádi ssékely kongresszus mintá-
jára alkalmas helyen és időben as uj szé-
kely kongresssust megrendezi. A kongresz-
szus anyagának előkészítését, vagyis a 
Székelyföld  valamennyi gazdasági, társa-
dalmi, közművelődési kérdésének és aa e 
téren mutatkosó feladatoknak  kldolgosását 
aa előkészítő bizottság azonnal megkezdi. 
B célból bevonja és a kongresszuson való 
részvételre felkéri  a székelyföldi  kérdések-
kel foglalkozó  ttssces közhatóságokat, tár-
sadalmi Intésményeket éB szakembereket. 
Az egyes kérdéseket az egyes székely tör-
vényhatóságok illetékes tényezőivel és 
szakembereivel vármegyénként megtár-
gyalja s az igy előkészített anyagot a 
kongresssus elé terjeszti. 

Az értekezlet megállapította, hogy a 
visszatérés óta eltelt 3 év alatt a magyar 
kormány nagy áldozatokat hozott a meg-
szállás idején fejlődési  lehetőségeitől meg-
fosztott  Székelyföld  megsegítése érdekében 
és ssámos kezdeményezés megvalósítása 
indult meg máris. A székely kongresssus 
előkészítésében az értekezletet az a szem-
pont vezeti, hogy a Székelyföldnek  az or-
sság egyeteme érdekében való újjáépíté-
sére átfogó  nemzetpolitikai tervezetet dol-
gozzanak ki. 

Befejezik  a csiksomlyúi „Kalot" 
népfőiskola  épületét. 

A osiksomlyól Kalot népfőiskola  ennek 
a vármegyének egyik legoéltudatosabban 
dolgozó munkahelye. Szerény Öntudatos 
emberek a vezetői. Nem sseretik a sok be-
esődet. A tettek emberei. Úgyszólván a 
semmiből építették lélekbemarkoló, komoly 
székházukat a caiksomlyói kegytemplom 
ssoniBsédságában. A kőnek és fának  est a 
remekművű Olelkezését Koos Károly terve-
zete és máig osak egyik szárnya kéBzült el. 

Pedig ez az épület elsőrendű szűkség. 
Az a népi munka, ami annak falai  kOzOtt 
folyik,  a osiki jOvő. Az intézmény élén 
Magyar Ferenc igazgató áll. A neve köz-
ismert. Szerelmese a népi vonalnak és hiss 
a munkájában. 

B1 nem gondolja as ember milyen nagy-
értékű falumunkának  rakják le alapjait a 
somlyói Kalot főiskolán.  Népi vesetőket 
képesnek. Megtanítják a falut  értékeink 
megbecsülésére, magyar életszemléletre. 
Bgyik legnagyobb misszió, ma amikor olyan 
sok beállításban rohan a magyar élet. 

A caiksomlyói Kalot főiskola  nehézsé-
gekkel küzd. Ami a célkitűzéseit illeti elsők 
kOzOtt kellene megkspjon minden támoga-
tást. Működését, munkaterületét ssélesiteni 
kellene, mert a falu  Öntudatra ébresztése, 
a helyeB magyar vonalra való ráállítása 
jelenti a biztonságos magyar jOvendót. 

Antal István dr. nemzetvédelmi minisz-
ter osiki tartózkodása Borán ellátogatott a 
calkl népi munkának erre a fontos  őrhelyére 
is. Nagy megelégedéssel és osodálkosásaal 

látta a Kalot értékes munkarendjét. ígéretet 
tett, hogy gondoskodik a székház befejezé-
séhez sattkséges pénzOBSzeg előteremtéséről 

A háború 1467—1473. napja. 
A háború 1473. napja tart. Nagy idó. 

Sok a vérből. De nincs most Ideje a sopán-
kodásnak. Mi magyarok nem kesdtük. Meg 
állítani aem tudjuk. Minden magyar ember-
nek csak egy lehet a kötelessége: éber 
szemmel figyelni  a hatalmas küzdelmet, 
amely egy uj világ alapjait rakja le. Ne 
künk magyaroknak ebben az uj világban 
annyi helyünk lesz, amennyit saját erőnk-
kel biztosítani tudunk. Bsért fontoB,  hogy 
lelki egységünk meg ne boruljon egy pilla-
natra sem Burópa egyik legfontosabb  pont-
ján állunk, ahol az események nem kerül-
hetnek meg. Készüljünk a nagy feladatra. 
Ne veszítsük el a hitünket, a kedvünket. 
Az a nemzedék vagyunk, akinek a kOzeli 
időkben nemzetünk jövőjét kell bialoeita-
nunk. Szerepűnk a honfoglaló  ősökével 
egyértelmű. Ha most elvétjük a lépést, 
akkor olyan hibát követünk el, amelyet 
helyrehosni nem lehet. 

Tehát figyeljük  a gigászi küzdelem 
minden mozzanatát. 1473 napja, hogy folyik 
a vér. A küzdő felek  gyengülnek ebben a 
szédületes erőfeszítésekben.  A Gondviselés 
minket magyarokat ezídeig megkímélt na 
gyobb borzalmaktól, fis  higyjünk abban,-
hogy átütő erőnket megtartja, ha mi magunk 
is ugy akarjuk. Brre pedig szükségünk van. 
Bsert dolgoszunk, fogjunk  össze és magyar 
szívvel támogassuk egymást. 

A háború eseményei meggyorsultak. 
A azovjet hadsereg váltosatlanul nagy erő-
feszítésekkel  folytatja  támadásait a néme-
tek ellen. Az egéBB mult hét nagy próbákra 
tette a német hadvezetést, amely csodála-
tos rugalmassággal, hősies elszántsággal 
őrli fel  a szovjet erőket. Hihetetlenek azok 
a veszteségek, amelyeket BZ oropzok el-
szenvedtek a nyári támadásokban. Háborút 
nemcaak támadással lehet nyerni. A német 
hadvezetés szerint védekezéssel ia lehet 
győzni. S ez igaz lehet, mert az oroszok 
által megssersett terület nyereség a nyári 
támadásokkal, nincsen arányban azokkal a 
borzalmas veszteségekkel, mint amelyeket 
a szovjet emberben, anyagban elszenvedett. 
A német hadvezetés felőrlő  taktikája bizo-
nyára meghozza az eredményeket. Hiszen 
az orosz erőforrások  is végesek. Az a két 
millió ember, 16 ezer pánoálos, 5 ezer 
repülőgép és 5 ezer ágyú, amit osak a nyári 
harcokban elveszített pótolhatatlan. A néme-
tek látják a dolgokat. Aat is tudják, hogy 
még nem merültek ki aa orosz tartalékok 
ÉB további kemény harcok folytatásával 
kell ssámolni. Azonban ezek már sokáig 
nem tarthatnak, mert as időjárás is bele 
ssól a keleti háború ember pusztításába. 

A háború kétségtelenül világpolitikai 
jelentőségű napokhos érkezett. Az olaszok 
letették a fegyvert.  1040. junius hó 10 én 
léptek a h4boruba ós 1043 szeptember 3 án 
aláírták a f  -gyverszüneti feltételeket.  Bzzel 
egyidejűleg Badogiio olasz miniszterelnök 
táviratot intézett a baráti államokhoz igy 
Magyarországhoz is. Ebben magyarázatát 
adja Olaszország kényszerű elhatározásá-
nak. Az olasz népnek nem volt máa válasz-
tása. Az utóbbi időben az ellenség túlsúlyba 
került és kiszolgáltatottsága napról-napra 
a legnagyobb veszedelembe juttatta az olasz 
népet. Nem volt meg már nemhogy a győze-
lemnek, de még a védekezésnek sem a 
lehetősége. Bsért kénytelen volt OlaBsor-
sság számára fegyverszünetet  kérni. 

Az olaszok tehát letették a fegyvert. 
A háború eaael nem ért véget. Roosevelt 
amerikai elnök rádióbessédében kijelen-
tette, hogy ezzel a háború korántsem ért 
véget. A háború szerinte most még nagyobb 
méreteket ólt ÉB még keményebb lesz. 

Az olaszok kilépték a háborúból. Ne-
künk magyaroknak a ssámára a legelső 
kérdés az események között az, hogy mi 
a tennivalónk. A háború most kétségtelenül 
közelebb került haz&nkhcz ia. Éreznünk kell, 
hogy komoly történéaek előtt állhatunk. 
Blsö bmit azonnal tennünk kell az, hogy 
most már a magyar egységről többet egy 
szót aem szabad beszélni. A magyar egy-
séget mindenkinek a lelkében végre kell 
hajtania. Ha volt magyar és magyar között 
bármilyen ellentét, azt azámolja fel.  Caak 
előre nézni és arra az álláspontra helyez-
kedni, hogy amik következnek aat osak a 
legtökéletesebb teatvérozeretet egyetérté-
sében lehet meguBzni. 

A Kormányzó Ur kihallgatáson 
fogadta  Ősik megye főispánját. 

Csik vármegye főispánja  nepokkal eaelótl 
Budapestre utazott a vármegye Bgyelnek Inté-
zése céljából. Kováts Károly dr. főispánt,  fővárosi 
tsrózkodása során, saeptember 9én délben a 
Kormányzó Ur kihallgatáson fogadia.  Csik főis-
pánja a paékely nfp  mélységesaaeretetét, ragaaa-
kod'sát, hódolatát tolírácsolta a Kormánytó Urnák. 

BEagyu geaâe&ftţaatkBik. 
Irt»: M&ti Törék Gyula. 

1. 
Mindig az örök magyarság szent ügyéért és 

soha sem önzőén, elvakultan önmagunkért tanul-
junk. dolgozzunk, hurcoljunk á'dozzunk I .. Ez a 
magyarság és saját magunk örök életének titka 
és biztosítéka I.. 

2. 
Nem lehet; zéezdiktátor,ie!jeshatalmukényur, 

hogy e világon minden csak ugy helyes, uhogyan 
ó gűDdo ja, mt-rt a lángelme ÍB gyarló, véges, tehát 
nem határtalan, korlátlan és hilszke birtokosai 

0 is botolhat és botlik is, sót ha a lángész 
botlik, okkor rendszerint óriásit bitlik, mert mi-
nél nagyobb a fa,  annál nigyobb az árnyéka.. 

Lángész ól áldottnak lenui kétsé^tel tiül nagy 
dolog, de még miDdig nem minden, nem tökéletesség! 

Sajnos, a nemzetek legnagyobb vesztére, az 
ész túlértékelése ós az erkölcsi, lelki és jellemerő 
mindenek fölött  trónoló értékének fel  oem isrne-
róEe, meg nem b9csUlése, lebecsülése, sőt sok-
szor botorul elvakult Üldözése él a közéletben I 

I 
A bolsevizmus vaskorszakábaa semmi esetre 

sem a világpolgárlas humanisztikus klsBBziclzmus, 
magyarul az ókori jámbor emberiesség menthet 
meg bennünket magvarokat 1 Bz ma a legtékoz-
lóbb törtanelmi fényűzés,  smit nem engedhstUnk 
meg többé magú knak, mert öntudatos, önma-
gunkban bizó nomzetek körömszakadtáig saját 
mlive'ódéeiiket akarják minél önállóbban nagyra-
nöielni az ókori műveltség elkorhadt mankója 
nélkül... Stját lábunkon kell sziklaszilárdan meg-
állna k és mindenre elBzáutan járnunk 1 

Létünk vagy uem létünk, nekünk magya-
roknak fonto-iabb  minden ókori kulturánál, de az 
egész világ műveltségénél is mindennél a világon I.. 

Éppen ezért a magyar tudománynak és a 
msgyar tudósoknak is a maguk csataterén fana-
tikus, öncélúan magyar harcosoknak kell lennlök, 
nem ped glen valami sbstraki, vagyis elvonatkoz-
tatott, tu finom  különálló, önmagában álló, nem-
zetfólötti,  elméleti, szinte 1 gi lényeknek I... 

Művészetünk minden gyönyörű ágának : fes-
tészetnek, szobrászatnak, zene és dalnak ia a ma 
gyár örflk  é et táltos hticoainak kell lennie I.. 
Külücösen irodalmunknak 1 

4. 
Maiapsár, sajnos, sok Inzafi  erkölcsi érzéke 

meghibban*, jellembeli felfogta*  megcsorbult éa 
sokakon a szellemi szélhűdés rut ismertetőjelei 
láth. tók a mindenfelől  való eugallatok, suttogá-
sok, (*]kődös:téseb ördögiessége folytán  I... 

Oh, hazul Oh, nemzeti A te szent neved-
ben mennyit hazudnak és calnak törtető, szem-
forgató,  kegyeskedő, kenetteljes, álarcos hazafiak, 
akik nem a Imáért, nt-m a nem étért élnek, harcol-
nak, balnak, hanem a hazából ciupán élősködnek I... 

Ezektől tisztítsuk meg nemzeti életűnket. 
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Az EMGE csíkszeredai értekezlete. 
Ai EMQE calkvármegyel kirendeltsége érte-

kezletre bivta össze vármegyénk gazdatársadal-
mának vezetőségét. Bittay Kidre kirendeltségi 
vezető elsősorban a vaseloeztás kérdését ismer-
tette, Kérték, bogy a vármegye gazdáinak vas-
utalását háromszorosra emeljék fel  éa az elosz-
tásból kapcsolják kl a vaskereskedöket 

űrömmel vette tudomásul a gaada értekea-
iet azt ia, hogy aa EMQE közpon jában mllsaakl 
tanácsadót litesltettek. Szükségesnek tartj k, hogy 
az építkezés előtt álló gazdák a jövőben, a ki-
rendeltségen keresztül forduljanak  tanácsért az 
EMQE központjához. 

Hangsúlyozta Bittay Endre, hogy a takar-
mány-vetőmag ssUkzégleteket szeptember végéig 
micden gardakör foglalja  kimutatásba éa a ki-
rendeltség calkazeredai Irodájába terjeaaze be. 

Madár István gazdasági felügv  lő, a Caiki 
Állattenyésztő Egyeaület igazgatója ismertette az 
allatbeazolgáltatáaaal kapcsolatos rendelkezéseket. 
Hangsúlyozta, hogy a gazdáknak elsősorban saját 
erdekükből kell betartaniok ÓB végrebajtanlok a 
kiadóit rendeleteket. 

A gazdák kijelentették, hogy jól ismerik a 
kötelességüket. Az átvevéssel megbízott keres 
kedók aaonban túlságos érdekvédelmi Intézkedé-
seket tesznek. Minden kockáratot igyekeznek a 
tulajdonra hárítani. Éppen eaért java olják: a 
magánkereskedelmet a lehető leggyorsabban kap-
csolják ki as állatbeszolgáltatá ból. Az állam, 
vagy a mezőgazda érdekképviselet vegye kezébe 
ezt az Igen nagyhorderejű kérdést. 

A felszólalásokra  Zsigmond Akos, az EGASZ 
igazgatója adott BzakBzerü felvilágosításokat.  Min-
denekelőtt hangsúlyozta, hogy a gazdák akkor 
tudják érdekeiket legjobban megvédeni, ha a be. 
szolgáltatási rendelkezéseknek minden tekintetben 
megfelelő  állatokat állítanak elő. 

Gaál Sándor gazdasági felügyelő  az olajos-
növényekkel kapcsolatos tennivalókat ismertette-
kiemelte, hogy a 15 holdon felüli  szánlóval ren-
delkező gazdáknak, területűk 2 száza ékát olajos 
magvakkal kellett bevetniök, amelyeknek termé-
sét teljes egészében In kell Bsolgáltntnl. A köte-
lezettség azonban nem egyoldalú : ne csak a gazda, 
hanem az átvevő vállalat ls tartsa be ezt A be-
szolgáltatás előtt a gazdák OBstályozzák a növé-
nyeket a Így vigyék Siárhegyre vagy Cslkmena-
ságra. 

A kirendeltBégvezető Ismertette a Bzénabe-
szolgál tatásra vonatkozó módosított intézkedéseket. 
Csíkban kerekszámban 188 ezer kat. hold „rétet* 
tartanak nvilván. Az eredeti rendelkezések sze-
rint tehát 376 ezer mázsa saénát kellene beaaol-
gáltatni. Csík vármegye első tisztviselője réez'e-
tesen ismertette illetékes kormánykörökkel a hely-
zetet. Felterjesztésében az alispán kifejt-He,  hogy 
az idei szénatermés minden várakozáson alul ma-
radt. A felterjesztés  nyomán 35 ssázalék enged-
ményt adtak. Ez azt jelenti, hogy holdanként 130 
kiló azénát kell bessolgáltatni. 

Hangsulyossa az előadó, hogy az Időközben 
befásult,  elBUvadáBOSOdott területekről nem kell 
beszolgáltatni azénát. Nem ssabad fl.yelmen  ki-
vül hagyni azt zem, bogy a cilki kaszálók túl-
nyomó része havasi és erdei. Ezeket egysser le-
het csak évente kaszálni. Mindenki tudja, bogy 
ebben az évben alig adtak terméat aa erdei éa 
bavaai kaszálók. 

Ilyen értelemben njabb felterjeaBtéssel  élt 
a vármegye első tisztviselője B igy ujabb küny-
nyitések várhatók. 

A felszólalók  hangsúlyozták, hogy sok olyan 
területe van a vármegyének, amelyet meg sem 
tudtak kaszálni, más, nagykiterjedésű helyeken 
holdanként 180 kiló saénát Bem tudtak össze-
gyűjteni. 

Aa értekealeten közölték, hogy az előirt 
szinamennylzég egyharmadát zabbal Is lehet tör-
leszteni. A fennmaradó  mennyiség JelenlŐB ré-
szébe pedig egy mázBa széna helyett másfél 
mázza tavaszi éa két máasa őazl szalmát la el-
fogadnak.  Minden gazda Igyekaalk a Bzámára leg-
előnyösebb és legjobb megoldást találni. 

Kérték a z B M G B vezetőségét bogy juttasson 
minél több szecBkavágő gépet Calk vármegyébe, 
hogy a szalmát aaakaaerű feldolgoaáasal  vonják 
be a takarmányozásba. , .. 

Bittay Endre kirendeltségi vezető záróbe-
Bzéde során Ismételten kötelességtudásra és fe-
gyelmezett munkára serkentette a gazdákat 
Szakácsnőt keresek október 1-ére. 

Cim: Botár Béláné Kosuth L. u. 44 

Hatszáz zarándok Csiksomlyón. 
Mult szombaton különvonattal az orazág szi-

véből hatazás főnyi  aarándok érkezett a csíksze-
redai állomásra. Pétery József  dr. váci megyés-
püspök és Svoly Lajos székesfehérvári  püspök 
vezetése alatt. Az állomás épü ete előtt székely-
ruhába öltözött leányok, ősi viseletbe öltözött le-
gények és sok pap templomi lobogók alatt várták 
-a zarándokokat. Elsőnek Ábrahám Jíz-ief  dr. Csik 
vármegye aliBpánja üdvözölte a püBpököket és 
zarándokokat, a törvényhatóságok nevében. Töb-
b k között ezeket mondotta: 

— Csík vármegya törvényhatósága Igaz Bze-
retettel köszönti teatvéreit Annak a törvényható-
ságnak üdvösletét hosom, amely a legkatolikusabb 
az országban és egyben keleti báatyafoka  hazánk-
nak. Eaer éven keresztül igyekeztünk kötelessé-
günknek eleget tenni. Nem hivalkodunk, mert a 
dicsőség Istené, aki minket Ide helyezett, gegitaé 
günkre van munkánkban, áldáat adott éa a calk-
somlyói Máriáé, aki nehéz feladatunkban  meg-
segít, hogy azoknak mindenkor elege', tehessünk. 
Ma lBmét eljött a cselekedetek me lett aa imád-
Bág ideje la. Csik vármegye népe együtt térdel 
a aomlyói Mária lábához a zarándokokkal. 

Utána Pétery dr. megyéspüspök mondott 
beszédet. 

— Meghatódott lélekkel indultunk a főváros 
szivéből, hogy székely testvéreinkkel együtt bo-
ruljunk a caikaomlyti csodatevő Mária lábához 
és könyörüljünk, hogy BegitBen meg a Mindenható 
és háritEO-i el fejünk  felöl  minden veszélyt. Alá-
zatos szívvel és lélekkel jöttünk s utunkat a váci 
egyházmegye egymillió kétszázezer katolikua bive 
kiséri. 

Biró Ferenc főeaperes  a cslkl papBág nevé-
ben üdvözölte a püspököket éa a zarándokokat. 

— Azoknak a szeli mét idézem, akik ebben 
a pillanatban nem tudnak közöttünk lenni. Egyik: 
néhai Majláth Gusztáv Károly gróf  Erdély volt 
püspöke, aki az örökkévalóságból mosolygó szem-
mel nézi, hogy az ország közepéből, a székesfő-
város mellől Ilyen hatalmas tömeg érkezett ide, 
hozzánk arra a helyre, amelye: annyira szeretett. 
Valamikor Majláth püspök négy fehér  lóval jött 
volt Ide. Aztán az utolaó esztendőben már kísé-
ret nélkül, egyszerű kis táakával látogatta meg 
kedvelt helyét. Cslkaomlyót és csíkszeredai diák-
jait. Moit ia bizonyossn itt van köztünk, de l.t 
van köztünk Márton Aron püspökatyánk szelleme 
ia. Az ó öröme ia, hogy az orazág szive eljött 
Ide a Bzékelyaéghez, a testvérekhez és áldást 
küldő lelke a boldogító keze szakadatlanul rajtunk 
van. Hálát adunk a jóságos Istennek, hogy ko-
moly feladatok  elé állított, amelyeket hazánk és 
népünk érdekében áhítatos lélekkel és Imádságos 
sslvvel kell elvégesnünk. 

Szász Garő polgármester a város éB la-
kossága nevében üdvözölte a zarándokokat. Ki-
jelentette, bogy a város székely lakossága öröm-
m I vette a hírt, bogy zarándokok jönnek Ide. A 
székely nép Bzereti hazáját és testvéreit és hiszi, 
hogy aa egéaa magyarság egységes összefogása 
meghozza aa annyira várt gyümölcsöt. 

Svoly pŰBpök beszélt ezután: — 1905 ben 
jöttem elóBzör Ide Majláth püspökkel. Azóta több-
aaör voltam Erdélyben. Utoljára 1917-ben. Erdély 
nébal nagy pűapökének imádságot lelke kiaérte 
eat a aarándok vonatot Mielőtt ntra keltünk, 
Majláth püspök Biijánál jártunk a budapeatl Reg-
num Marianumban a idehoztuk aa ő szellemét és 
Imádságos lelkét Kéljük együtt a jóságos Úris-
tent, hogy Begitse Magyarországot, édes hazánkat. 
Ez a zarándok'at békezarándoklat. A nemzeti 
béke ae lehet, hogy Szent István birodalma be 
töltse történelmi Bzerepét. Azért imádkozzunk. 
Sok jóakaratú ember őszinte Imája nyomán be-
teljesül a kérés. 

Ezután a 600 tagu zarándokcsoport saját 
zenekarukkal az élén Cslksomlyéra vonult, ahol 
dlsskapuval várt a közzég. A díszkapu előtt Pa-
rentézl cslksomlyól főjegyző,  Bartalls bíró kísé-
retében üdvözölte a zarándokokat és hangsúlyozta, 
hogy a ssékely nép meleg szeretettel várta ÓB 
fogadja  a zarándokokat ezen az ősi hitvallók vé-
rével megszentelt helyen. E rután Pétery püspök 
beszélt Többek között megállapította, hogy ha 
valahol jól esik a fogadtatás,  e>en a földön,  ahol 
szlnmagyarok élnek, különösen jól esik. Soha 
sem láttuk egymást, de a nagy magyar családnak 
éB a katolikus anyaszentegyháznak tagjai vagyunk. 
Baeknek az örök kötelékeknek a jegyében jöt-
tünk ide. 

A templom ajtajában páter Hajdú Leánder 
aárdafőnök  fogadta  a püspököket éa a zarándo-
kokat. Többek között ezeket mondotta: 

— Csiksomlyó megszentelt földjén  mélysé-
ges tisztelettel köszöntöm a fópásztorokat  és hí-
veiket. Megszentelte ezt a földet  ŐBelnk hite és 
vére. Immár hétszáz esztendeje, hogy Isten adta 
a csodatevő Máriát. Szent ez a föld  apáink vé-
r Itól is. Őseink vére hullott itt. Egy nap alatt 
az 1600 a-? években az ősi szent hit védelmében 
ezen a helyeu kilencezren adták életüket Ezek-
ben a nehéz időkben a zarándoklatnak különösen 
nagy jelentősége van. Rá kell döbbennünk, égre 
kell emelnüok a szemünket, hogy a végső aaó 
minden vitában BZ Istené. Áldja meg a CBlksom-
iyói Mária szándékainkat, hogy süssön ki végre 
iBten napja az emberiség feje  felett  Köszöntelek 
benneteket az Isten nevében erről a Bzeot hely-
ről, ugy, ahogy a székely ember szokta. Dicsőség 
a Jézus Krisztusnak. 

Ezután a templomba vonult a zarándokcso-
port, ahol rövid szertartás keretében Pétery dr. 
váci megyéspüspök főpáaztori  áldást osztott és 
rövid beBzédben figyelmeztette  a híveket.. 

— Itt vagyunk a CBiksomlyói Mária lábánál. 
Hétszáz év óta idejártak őseink. Nagy baj, ve-
szedelem közepette jöttünk Ide, hogy ezen a he-
lyen imádkozzunk Istenhez. Felfelé  tekintsünk. 
Irgalmat kérünk tőle a szegény magyar nép Bzá-
mára. Mély áhítattal töltsük el a napot Itt van 
az egész váci egyházmegye. Reménylő lélekkel 
kiáltunk a Szüzanyához, segítsen rajtunk, óvjon 
meg minket. NyiBauk Imára lelkünket, m-rt a 
Szüzanya meghallgatja kérésünket és megoltal-
maz a nagy veszedelem közepette is. 

Azután áldásra lendült a főpásztor  keze, aa 
Atya, Fiu és Szentlélek Isten nevében áldást kért 
mánkájukra. 

Délután hét órakor Svoly Lajos székes-
fehérvári  püspök mondott vecaernyét, majd szál-
lásukra mentek a zarándokok. 

Csiksomlyó székely népe nagy Bzeretettel 
fogadta  házába az ország szivéből jött hatssáz 
zarándokot. Vasárnap, a zarándoklat este hat 
órakor körmenettel zárul. 

A. Székely Kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara közleményei: 

A Székely Kerlileti Kereskedelmi éa Ipar-
kamara közli, bogy a Kösellátásűgyl Minlsater 
Ur 41 731—1943 K. M. BB. rendelete értelmében 
a gyáripari vállala'ok aa általuk kiállított asám-
lák után lerótt ssámlaliletéket vevőiknek a aaám-
laösszegen felül  külön falazámlthatják. 

A felhasznált  nyersanyagok, üaeml segéd-
anyagok, félgyártmányok  és késsen vett alkat-
részek beazersénónél sz Iparvállalatokra hárított 
saáulallleték tekintetében a Szövetséghes Intéaett 
39.500—1943. K. M. BB. rendelet I. részének h) 

Íiontjáhsn mondottak Irányadók. Aa 1948 évi Ju-
lut kó l-e után már megállapított uj felárak 

atenban azon a elmen, hogy azok kiszámításánál 
a Baán'alllaték felemeléséből  eredő költségtöbblet 
figyelmen  kívül marndt, nem emelhetők. 

Használt farámás  oséplókészieteim 
kiáruBitom 

720-tól 1200-asig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatott 
AUTIDÁCJ műszaki olkkek vétele és eladiu 
AJJMiLu nj ée haaznált állapotban 

BALATONSZENTGYÖRGY. 1 -

Egy jó állapotban levő sárga fotó-
koosi eladó, Cim a kiadóhivatalban. 1-2 



4 oldal. C S I K I L A P O K . sám. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ma három év*. 

Éppen na három esatendeju annak, hogy 
a magyar honvéd végigvonult a c'lkl medencén. 
Gondoljunk vlgaaa. Soha ekkora öröme nem volt 
éa nem lela a vármegye ssékely népének. 1940 
•aeptember 11: A détnm be van Írva mlodtn calkl 
aaékely lelkébe. Nem tndjnk elfelejteni  azokat a 
késaűlidéaeket, aaokat a bensőséges hangulato-
kat, amivel a magyar honvédet vártuk. Haaaookét 
eaalendő után. Egéaa magyar nemzedék nitt fel 
amely csak hírből Ismerte a bonvédet. Apáik el-
beszéléseiből, a magyar feltámadást  váré, soha 
meg nem szűni reménykedéaetnkbil. Bs eaen a 
napon aa álom valóra vált. BljBtt ériünk a ma-
gyar honvéd. Páncélos alakulatul végig dttbörög-
tek aa dreg Hargita lábáná1. NsgysserBen fegyel-
mezett, kitűnően felsaerelt  alakulatai végig foly-
tak aa Olt medencén. Mindenki as ntcákon volt. 
Könnyeatek a saemek aa öriSmtól, a bűsskeség-
tól, a magyar fagyvernek  szabadulást hozó, min-
den mpgaláalatátuokat megszüntető lendBletóló'. 
Székelyek ne falejtsétek  el eaeket a felemeló 
pillanatokat. A kemény honvéd lépéseket vissz-
hangozták a calkl hagyek. Megteltek a lelkelnk 
a fegyver  biztonságot nyújtó hatalmával és egy-
hangúan tört ful  a kívánság a csiki székely ősi 
katona lelkében, hogy fegyvert  fegyvert  a szé-
kelyaek.  Szavaló korosok hangján követelték a 
fegyvert  mart hnsaonkét esztendő megaláztatása 
után a vissaatérés napján, a magyar honvéd meg-
jelenése pillanatában éreslék legaaemlóltetőbben, 
leglgasabban aat, hogy a fagyver  mindent jelent... 

Azóta három esatendi teli el. A kívánság 
valóra vált. Korzzarü fegyvsr  került a csiki szé-
kely kezébe, tagja lett bflsskeBégBnknek  szemünk 
fényének:  a honvédségnek. 

Székelyek!  Nálunknál senki nem érezte 
Jobban, hogy a lefegyveraettség  mennyi izanve-
dést, mennyi megaláatatást audltott reánk. Iimét 
ég a világ körülöttünk. Nem tndjnk mit hos a 
holnap. Bgyst fogadjnnk  meg a mai évfordu'ó 
alkalmából: a fegyvert  amit ma károm éve vlsssa 
kaptunk jól marokra saorltjuk és ast Boha többé 
el nem eresatjük. 

— Október 1-töl hat napon át Buda-
pesten rendezik meg aa Idei katolikus 
nagygyűlést. A püspitkkarl konferencia  hozzá-
járult aa Actlo Cathoilca oraságos elnökségének 
alóterjesstéséher, bogy ebben az évben október 
1-től hat napon át Budapesten rendezzék meg az 
országos katolikus nagygyBlést. 

— Hánasság. C «ászár Jíasef  ÓB B uiyal 
Margit, 1943 saept. 12 - 'n tartják esküvőjüket 
Budapesten. Minden kűiön értesítés helyett. 

— Törvényhatósági köagyülés. C>ik-
vármegye törvényhatósági köagyülését Kiváts 
Károly dr. főispán,  1943 saspt. 14 Ikéra összehívta. 

— Törvényszéki hírek. Dsák Gyu'a gyer-
gyóBBentmlklósi poBtakihordót sikkasztáa, lopás 
miatt 10 hónapi fogbáara  Ítélte a törvénysaók. 
— Fülöp Amál ci'kmadaraal leányt a tőrvéavaaók 
lopás miatt 4 hónapi fogházra  Ítélte. — Tspes 
Abrahámoé gyergyóbékásl lakosi 1 hónapi fog-
báara ítélték mert öt éves kisleányát a lakáaban 
magéra hagyta s aa ösaaeégett. 

— A osiksomlyól kegytemplomot ka-
tadralial rangra emeli a pápa. Antal István 
dr. nemzetvédelmi-propaganda mlnlaater a mult 
heti CBlkl körnljt alkalmával meglátogatta a cslkl 
katolikus székelység vallási kösponlját Cílzsom-
lyót. A híres Bomlyói csodatevő Mária lábalnál 
hossaasan imádkoiott majd köaölte P. Híjdu 
Leander ferencea  hásfóaökkel.  hogy Kállay Mik-
lós mtnlBsterelnök, Zilndaly Ferenc keresi-, ml-
nlaater ÓB Antal István nsmsstvédslml miniszterek 
aláírásával kérték a pápa ősaenlBégét, hogy a 
cslkaomlyól kegytemplomot katedraüst rangra 
emelje. 

— Munkakamarai ügyéasek Caikban. 
Az Iparügyi miniszter aa Brdélyl Párt köaben-
járáBára klnevaate aa erdélyi központok munka-
kamarai ügyészeit. Csíkszeredában 0»1 AGtal dr. 
GyörgyÓRaentmlfelósoo  Márton Aadráa dr. A Mun-
kakamara Pgyész?. Az erdílyl mnakáaok, keres-
kedelmi alkalmazottak éa magántisztviselők há-
lásan fogadták  sa Iparügyi minlsster Intézkedését. 
A megblsztást kapott ügyvédik flsetést  kspaak s 
ennek ellenében Irodájukban Ingyenes tanáccsal 
látják el a munkásságot. 

— A oalknaaredal m. klr. mosögaada-
Bágl aaaklakola tancílra éa egyszersmind a 
saékelylöld lóállományának nemesítése céljából 
mevásárlásra keres tgy pór Jó minőségű lipicai 
kancát, melyek már kocsiban egyUtt járlak és 
hlntóalónak IB megfelelőek  volnának. 

— Aa Brdélyl Párt törvényhóaól ssept. 
11-én Ko'oziváron értekezletre gyfllnek  össze, 
Idósaerü kérdéaelnk megbeszélésére. 

— Halálos saeronosétlenség. A Békás-
patak medrének szabályozásán dolgozó kubikusok 
közül Gyarcsány Mihály clbakháal fo'dmunkáBt 
halálos aserencsétlen^óg érte. Bibban'ásnál egy 
hatalmas kidirnb fejen  vágts. Kórházba szállí-
tották da sérülése olyan súlyos volt, hogy segíteni 
aem lehatett. meghalt. 

i S V B S I V B S t 
Tisztelettől értesítem a m. t. közön-
séget, bogy a vendéglőmet az Igé-
nyeknek megfelelően  kibővítettem és 

folyó  bó 11-én este ünaepBiyesen lepţitom, 
melyre a m. t. közönséget tiszte-
lettel ezúton meghívom. 

Kozma László vendéglős, Vár-utca 16. 

— Erdőtüzek. A Dltré-Bor.'z4t közötti 
erdőaégek aaon részében amely aa Urmáncay 
család birtokát képezi nagv erdőtűz pusztított. 
Mult héten tűnek voltak a Hargita udvarhelyi ÓB 
cslkl részein 1B. Nem lehat elég ovalosBágra figyel-
meztetni a kirándulókat. Vlgyáazanak mert a 
nagy saárazBágban óriási károkat okoabatnak 
gondatlanságukkal. 

— Elfogták  a OBilcazenttamáal kasaaa-
tolvajt. CsIkBsenttamáB község pénztárát gguss-
tus 20 án éjjel Ismeretlen tettes feltörte  éB 1600 
pangó kóBBpénat el'opott. Kiderült, hogy a kásá-
sáét álkulccsal a község Ágoston litván nevű 
küldönce törte fel.  Agostoot őrizetbe vették. Ki-
hallgatása során balsmerte a lopást. 

— Haláloaások. Antal Albertné salii. Fodor 
Anns, éleiének 76 lk, évében 8 án este 9 órakor, 
Cjlemadarason elhunyt. 

— öav. Id. Potoitky Gsrgelyné saül. JikBb 
Terézia 86 éves korában meghalt Cj|ksa redáb«n. 

— A Csíkszeredai Laven'a Egyeaület 
által 1943. sappt. hó 6 én megtanott elBŐ Orsaá-
gos nyiit blrkóaóverBeny eredményei. L JtBU'.v: 
1. Mo'.nár Gvu'a, Kt'otsvár; 2 SiOcs Fermc, 
Szentes ; 3 Gjcie L 'jos, Kolozsvár. P<"helynuly : 
1. Kovécs DSZPŐ, Kecskemét; 2. Dibasl Sándor, 
Budapest: 2. J tvorsaky László, Bud<píst. Váltó-
zuly: 1. SiltvAsy Miklós, Bud-peBt; 2. N my Pál, 
Kecskemét; 3 Polgér Mihály, Kecikemoi; 4 Biró 
Öjörgv, Csíkszereda. KöaépBU.'y: 1. KKOEBI Ka-
rolr, Kolozsvnr; 2 Jávorsaky György, Baiap^t'; 
3 György Pál, Szentes; 4 Bifró  8<rdor, Csík-
szereda. Faineheasnly : 1. Blbarl B tla, Kolozsvár; 
2 Witos Dassó, Cslkaaereda ; 3 Kiss Pá', Szen-
tes. Nehézsúly : 1. Vad Jáno°, Bud p?st; 2. Ko-
váci Jeni, CslkBaereda; 3 Tóth Bata, Butapest. 
A veraeDy a helyi Levente O.ttaon nagytermében 
délelőtt 10 órától délután 19 óráig folyt  le, mint-
egy 300 néző előtt Alánk érdeklődéssel. Szép küz-
delmeket a nBgy számú közönség soksaor nagy 
tapssal honorálta birkózóknak. A versenyt Tuason 
Jóssef  badaagy nyitotta tceg saép beszéddel a 
dijakat Mlakey Arpéd M B. Sz. Baakfolügyoli 
osztotta kt a megérdemelt gyiateseknek. A ver-
senyen 61 blrkózi vett résal ÓB 7 város legjobb 
levente birkóaól vnttek részt. A jól megreedez itt 
versenyért Mtskey Árpád M. B. Sz. fdtót  Illet! 
mlndm fllsmerés.  F. hó 19 én vasératp OrBzá-
gos II od birkóaó versenyt rundba a C«ikBzered-il 
Levente EgyeBŰlct f  hó 8-án szerdán délután 3 
érakor rendezte meg a kllr; úszóverseny számo-
kat a Helvlg fürdőn  as eredmények a következik 
voltak: 90 m. gyornizás 1, Hslvlg Vilmos, 2 
Sarlós Zo tán, 3. Anti Q>u Idó 62 mp 331/. m. 
Leány melluszáB: 1. Forgács Erika, Idő 46 mp. 
60 m. háluizás : Bchmzter Znkán 1*10 mp. 60 rn. 
hölgy ruBl'usa&u: 1. Eróss Éva, Idó 94 mp.. 2 
Csikó M<tlp. 100 m. mei.u.izaţ: 1. Scbuszt>;r Z ii-
tánr Idó 1:46 mp, 60 m. gyor-u*zás : 1. Cseh 
Z'lgmosd, idi 1:10 mp. 2 W.<os D zaő. A 
győztesek a Ciiksaertdal Levente Etyestiiet kls-
eaűal érmét nyerték, ulána A és B c-apat vízi-
póló bamntatot tartott sz A ctapr-t 6—6 gyózitt. 
Aa pisi uszóvttmny megrendezúse M^key Árpád 
ós MlBkey Arpádaé M. U. Sz. aaskoktatok érdeme I 

— Tábori poataosomagban téli ruha-
neműk kttldésx. F bó 10 tói a hó végéig kizá-
rólag téli felszerelést  tartalmazó ciom.igok>>t 10 
kg. su'yhatárlg lehet tábori paitaszámmal reo-
delkesók résaére feladni.  A résíletes Indnlvalótiat 
a postahivatal hi'dsti tábláján, valamint a táv-
beszélő központ ab'akán kift)gggtat«  it táJékoctBló 
ntnjtja. 

— LibbeUkésaltök figyelmébe.  A m. 
klr. közeállátásflgjl  MlnlBzter ur a 48097/1943. 
saárnu rendelettel, kimondotta, hogy fo'yó  bó 1 tői 
kezdve, a fogyasztó  a plro' stloB lábbeli kézil-
tésre. vagy jívltázra szóló utalvénvt csak jogosult 
lp*ro?nál.válthatja be. Ipartestület Ciikssersda. 

— Épület- éa butoraantaloa segédek 
figyelmébe.  A bnd»p̂ sM P.ilnkás Lázzló-féle 
asztalozárngyár épü'pt- ús butor^szta'o') segédeket 
keres, azonnnll felvAtelrp.  Eietleges érdeklődések 
Bud»p»Bt, IV., Pelifl  Siado'-u'c t 2. saám, 4. em. 
I.-fó  címre kfl'dwdik.  — Órabér 2 80 Pangóig. 

— Nagyobb a llaatadag. Szeptember 
1-til 2.80 kg.-ra emelik a Hsat havi fejadagját. 
Gondoskodik a rsndelet arról ls, hogy a asemle-
Bütést aa eddiginél saélesebb keretek között en-
ged Vyeaâ k 

— Tolvaj oaeléd'eány. Miklós R«za 21 
évss mér̂ fnlvl  Illetőségű leányt a rwdórség le-
fogta.  A cselédleánv a csltaaeredal Dávid-szálló 
alkalmazottja volt. A nspokban ellopta BB egyik 
vendig 3000 pongői értékű ruhával telt börönd-
Jét és a szobaHBBzony 220 pengőjét, A városi 
szállodában szobát fogsdoti  kl éa ott Simon Msacl 
néven állított» kl bejelenti lapját. A rendirség 
itt fogta  le. K-iaben kiderült, hogy lopás miatt 
sz udvarhelyi rendirség Is keresi. 

— Mi lesa a téli tüalfával.  Idejében 
gondoskodni kell erről IB. Csíkban a tüslfa  haaá-
jában a legkilátástalanabb belyaet nlitt állnak. 
Otl tartunk, hogy még 200 pengót ls hiába kí-
nálnak egy öl fáért.  Egyszerűen szóba aem áll-
nak aa emberrel. Akinek tűzifája  van annak nem 
eladó mert ennél Is többet akar majd kapni a 
megszoru't helyaatben. Végeredményben m^g Bem 
lebet eat a kérdést szabadjára engedni. Ha kellő 
Idiben nem szerveatük meg a tüalfaellátáa  ügyét, 
akkor ebbil komoly bej lehet. 

— Megvizsgálták a bérgépkooalkat. 
A cslksseredal rendirség vizsgálatot tartott a 
hatáskörébe tartozó bérgépkocalkon. GoodoBan 
ellenőrizték a gépsk megbízhatóságé*. A kocsi 
tulajdonosokat feomo'yan  figyelmeztettek  a vitel-
díjai betartására A reediraégre aa ntóbbl Idő-
ben sok panasz érkeaatt hogy magaa viteldíjakat 
Bzámltottak. 

Székely Testvér! 
H í Marosvásá rhe lyen j á r s z 

l á tog-asd . m e g 

MULT J Ó Z S E F 
Kossuth utca 10. 82ám alatti üzletét, 

Lbc/* a legsxebh 
C^Hlirok kőzött olcsó áron válatzthatsi. 
Ugyanott BÁDTÓK, VILLAMOSSÁGI CIKKEK 
éa JÁTÉKÁBUK <s jután;'oa a-ban kophatokI 
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Papp Károly-féle  malom üzemben van. 
E'őzetas bejelentésre ki- és beszá li 
torn a gabonát díjmentesen. Érdeklődői 
lehet Ko tuthL. u. 3. Telefon  86 i_ 3 

TUSNÁDFÜROŰ BIRTOKOSAINAK SZÖVETKEZETE, 
mlat a „Sióveteóg" Központ tapja 
T u s n a d f ü r d ő ,  Czikmegye, 

1943 évi saaptember hó 19 én délelőtt 10 
Órakor. To^nádfürdőn,  a Fürdőéttereinben 

rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszabályok rouatkozó sza-

kasza ért tlmében meghívatnak. 
NAPIREND 

1. Mult évi üzleteredményről BZOIÓ je'entó-
S)k tárgyalása. 

2. ZárszámAdáaok megvizsgálása éí » fel-
m^ntvécv mtgadása. 

3 Mérleg megállapítása. 
4 Tisztajövedelem felosztása.  (Veszteség 

leirÁsa.) 
ü. A7. igazgatóság 2 tagjának választása. 
6. Az 1943. évi költségvetés letárgyaláBa. 
7. A fiirdóbérleti  sserzód^s lejártárai kap-

csolatoB teendők megbeszélése. 
8. Indítványok. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
Nyomatott öav, Vákir Lzjosaé könyvnyomdájában, Cslkaaereda. 




