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A csilietyei erilípilálMás átállítása. 
Irta:  Dr. Earda  Ferenc  Csiksientdomokoe. 

A fa  a mi basánk, Í4méielg«tjük sBrllo, kBJönfale 
összejöveteleinken. Eit agy érjük, hcuy a jó Isten 
fával  kárpótolt minket Kanság m z 'jenek árt kelá-
ssalárt, vagy Tokai asőlóvaasaejének dákabb jövedelmet 
csepegtető nektárjáért. Népünk legazélenebb rétegeinek 
jóléte függ  attól, bogy ml történik a caWi fenyővel. 
Ez az oka annak, hogy a fukereekrdelem  Bza^mabali 
gérdéselt annyira áitaiános érdek ődéB vette körül min-
dig, hogy még egésaen esüfe  körzeten belül ls lehetetlen 
volt mostanáig egy köaöa mederbe tc-relni ÖB?za a 
i>zátfolyó  érdekeket. Kttlöaöseib i'isttkwBséget mn In 
hiába keresünk ásóknál, kk a k»rdíH uán érdeilődnok. 
Szakmabeliek éa klvülá lók a tervekkel és j»vasU;okKal 
nem fukarkodnak.  Ások azonban, akik csak aa eddiţl 
állapotok fenntartásiban  látják biz ositva üzleti érde-
keiket, mindent elkövetnek, hogy a tervek tervek ma-
radjanak csupán, aőt Időnként u ból fel  ls frlseOljenek. 
E>végre erekkel a t^rteikel jól el la lehet srórakosni 
a közben tallk aa Idő. Ii* a tov* fii  eaziecd<je már, 
hogy a főhatalomvá'tosá^sal  meglndu't eaora-'k^die 
egy helyben topog s néhány gyttlatn ás falt'.Tj-tsatéa-m 
kl»ül semmifMa  gyakorlati fr.dm  *nyt num tud fel-
mutatni. Nyilvánvs ósn azért, mirt már az elindulás li 
a helyzet hibái megítélésével keadőditt, mikor a fa-
termelés legfontosabb  kérdőének a hi'.e ügy rendsa -sót 
tette meg. llárp d g mennyire foatos,  hogy a fater-s-
kedelml hitel msgsaerveaieével elindítsuk a termelés 
megakadt folyamatát,  annyira idő'z^rü, hogy ezzel 
egyidejűleg  végrehajt!uk  az erdőtermelés  nemzeti 
és stooiilis  átállítását  is. A követezőiben erről 
szeretném meggyőzni az illetekeseket, h rânagatnkat é* 
az IrányitáBl szerveket, mert a k*rd4s vVeges és 
gyora elrendeaéaét ma már a keresztény magyar $ az-
vélemény ia BÜrzetl. 1 

Kdziudomasu,' nogy a roman eraon'azot»!-»oúis 
rendaaere gombamédjára tenyésstette kl a nyersanyag-
gal félig  a alig ellátott fttrésstizemek  *oUnágát. A túl-
szaporodott üzemek Irgalmatlan versenye esztelen erdő-
gazdálkodásra s ez vlazont a feldolgozó  ütemek ter 
tesskedésére veaetett. Az erdőfclrtokovo'i;  t ttlönf-^ 
cjabflataBégolknl  évekre előre klhâ Enál'-ék vígáste 
rUleteiket s a gyárak, me'yek a rondzlvttli kihaszná-
lások bonyolult pénattgyi mü»fc!et?:t  lnoayoli ották, ma 
nyersanyag blján «zOnete.'ni ki ny -lenefr.  B rrokoaoV 
és gyárak ma egyformán  nth*z b/i*ie»bfn  vannak b 
est ők okosták egymásnbk. Ma pontos 11 ott tŝ tast>k. 
bol a mesebeli kát oroizlán. Addir fa'ták  egymást, mlg 
miedkettőnek csak a farka  marr.dl meg 

Clikmegyében ma körülbelül 160 íőz- és vízi 
erőre berendezett fdrégsüzem  van, legiagtobb részben 
üzemképes állapotban. Ezeknek fele  1—2 lappal dol-
gozó vlii'flréss,  fele  pedig förészgv  ár. A gvárükná! kb. 
85—90.000 köbmét-r fUréaielt  ám és me'tékt-rro*-

t ro', kb. 6 mi'ltó p»ngő irt-liben. A gyirak teiepi 
g )mbfak«Belr.t'3  kb. 600tí0-töbmnt<>r, erdőben meg 
v .sarot Unaiete p dig kb. 160 000 köbméter, nagyoob 
réisben lábon. A gömbfa  knszieibk értéke te klteBz kb. 
s^t mlliii pangől. Aru tehát vac, csak p.'nz nlnc*. A 
szállítás rendkívüli m hűségi lehetetlenné teszi* a 
kézietek értékesítését. Irv tehát csakis az állam koss-
vetlec, vagy köaveteti segltüége blstoclihatja azt, hogy 
a terme'őt ke«iu;tatkro penii kapjanak 0 as abbaha-
gyott munkát folytassák.  H. magunkévá tesszük azt 
aa e'.gondo'ás*, ho*y a me»)i vő kpeBietok bantoZ r̂U 
moghitelrz^vel meglehet i -dltanl ax e'ekadt muniá', 
— amint ezt a Ceiimcgyl Erdőairtoto oi és Fiirá&z 
üsemik S«öveta4géoe < elót miliő biiotisága Is t.itte, — 
eas î még a kérdá* Iftisaó'-.gosan  ás réssben van 
ongo dîn. A szabid *>ssis-sk ut^ula legalább 90°/o 
btn num ki^áastja k^pua i1 a kisekben vannaz s «z-n-
klvQ. rásiben oy-to Ui mit. termeiaaéből aiármizi:^, 
melyeknek ok%aarü erdő<ii ,i ttodi« mellett semmi lát-
aUp;ui n'tics. A sa«btd kt zlíttkre minden kivá'o 
gatns mikül njuj'ott hitel ciak m^boíssabriiitná azok 
tevék»nyságét, kik n ftikereBk  il j|»m jövediltL-it a 
magok r^satre fog'aiták  le o'ym kitirâlagoiisajţal, 
hogy abbói sem aa erdő u ldím-oraak, sjm a mui-
kásnak, sem n:>ms9ii lat^r^i^ayjintniR nem ja'Ott 
s -mm' Módot adm t07.bV. azon üzemed feannara-
dánr*, ms'yaknek már C4apái a puma léte ls ve-
ssélyistetl a thates^égea e'dő^aídálcodái kialakulását. 
Eienklvül a kis ssámu s h^ énként e e{ saeranciát-
lenül helyezkedő mtgyar \ x'.alkoiíkat könnyen arra 
C4.ibitaná, hogy a raegseglt^r' szánt hitellel ngymás> 
töakra konkurrálják. N?m Icti tfliy-lmt)n  kivlil hagyni 
io?ábbá azt Bem, hogy a z"(-,:.áhais\oi egyréBce llk-
íldá ásr-» készül, ás a pén vbat, pult ezek a válta-
a'ok akár áruhitel formáî l<Hc,  6k'«r amint erről l»g-

u'óbb BSÓ van — int'jr .R-C < vuRáriáa során aruiásí 
•etiléért kapni fogn*!'  ni' ^ 1 w z rn.azt a toiábhi 

ÚI-ÍÎ BUUI.. A TVI(UMŢJYUJL *F it' Ü FUI IR'UIŢ aa, utí$y 
a moglet'ő áruténz'athea kötőit tőviellatás — akar 
áruhl'el, akár intervenciós feiváPár/ás  formájában  jelent-
kezik. — nem o'dja m^ţ LZI a ncnoztti f  ladiiot, hogr 
a osiki erdőtermelésből  örökre  és végérvényesen 
kirekessze  módszereikkel  együtt  azokat  a sze 
mélyeket  és  szerveiteket,  melyek  a fakereskede-
lem kisajátításával  fajtánk  erkölcsi  és vagyoni 
romlását  előidézték.  Marpediţ mont vt.n itt az id -j», 
to;y a faként  delem hlieleliáiá'ánzk Gerd áit cznei 
a nemzeti f  íl. d.íital Kzoro.̂ an osisokupcio juk. 

E óbb om i ettem, hogy t z erdŐTAgdálkodás r-'id-
-?er? rviiíedeefn  át vaiÓBigĝ l rat.-nyé:atdt(e trd>-
Inkre a fáviil  roBezuí cl'Atott Íiiris/.ilí"(nrik iKokMS'igat. 
M ĵiytn- ben, amint em i*>ettem, 80 vizifiirész  A" UÍ>kc 
ennyi Hnezgyár működik. A gyírUz'imíkben 131 gat'er 
eh -een várja » nyi riaty<igot. Aa ÖRi'Zts üzen; ̂  te ĵ -
si'őképasséee naponta kb. 3000 köb aéter. É.enkeot 
230 nmiknnepot tételezve fr>l,  a firészlíi  m>k évi 

tömbfa««ttkBéglete  eléri a 700 ?zrr köbmétert. A esik-
megyei öt erdőkor,dnt-á^e ő r^nyzate sar,riat 1940/41. 
ó*re megállapított vágásierii'̂ te'.-nn, racdklvüli fihass-
aálatokkal együ.t, össsesan 370,538 köbméter haszonfa 
terül fllrészgyárl  foldo'gozásra.  Hi ebből a mernyi-
•ugből levonjuk n mu t évkben megismétlődő szeltö-
rásek folytán  recdtlvüll fahasználatitól  nyert fameny-
nyisAg6t, koanyU megállapítani, hogy a füréssEvárah 
rendert körülményes kr'zitt nem számithatnak 200,000 
köiimcternei tóhh évi kitermelésre. Ebből 131 eheB 
gitíí rk es 80 viíifiirészt  nem lehet jóUakatnl. A múltban 
'.«hflt̂ tt,  azonban a jövőben ezek a bibliei méretll 
csodák már nem ismétlődhetnek meg. M ndtg éreztük, 
hogy a calkmegyel faterm-ilea  val amiként el ven mé-
retezve. Hi máj nim, a bíróságoknak állandó fonUl-
koüáüt nyújtó erdórontások százas Bzériái, ez erdőőri 
vaRyonok tüneményes kialakulása, aa erdőgoodnokok 
49 felügyelők  szuporodó palotái hansosan hlrdstték, 
hogy valahol baj van a citki fával.  Uostpidig, mikor 
a kaső szimbivétel elán^ dobja eseket a szörnyű szá-
mokat s k htilt kazánok és Buta kémények hi-detlk a 
valóságot, kj kell mondanunk, hogy elérkezett a cse-
lekváa uiolBá órája B bi miguuk kep:elen?'t vagyunk 
a cselekvésre, nemeik jogúik, h*nem köteleBSégünk 
í;vol s kirai az áilam segítő hatalmát. Elvégre az; a 
zE ált gazdálk odást, — mely aaontivttl, hogy a nemzet-
vgyon jövedelme helyett annak állagát fogyeez'otta 
el, a romlatlan népleiket emberöltők tartamára csak-
nem gyógyíthatatlanul megmérgezte, — évtlredeken át 
e>gy elhibázott kormányzati randszer alakította kl éB 
ajakis egy egészségesebb kormányaatl rendszer javít-
hatja meg. 

Ezt 3 célt i o'gá'ja elsősorban a termelési  kör-
ietek  elhatárolása. 

AÍ irá^,lto(t güzdáUodáfi  rendsaere ÓB etlkájo 
egvfo.mAn  u-agköveiell, hogy az állam ne elégedjek 
10 fis  'iu fo.-ía'mán  k és ért ̂ eritésén?k mecrtnd-
siiOto'ycj tra.'ni, bausm rendciaá.ó nataiuái a tbicie-
lésre ,ü tenessze kl. Et mert az adott eaetben a mód-
szeres t-rdőjazdáikodás követelményei ÍB ezael teljesen 
egybevágnak, ae államhatalom elrendaaő beavatkozása 
aemcsak ajaalato«, han^m szükséges ls Kevesebb 
jaimi, $zikért<ilemme'i és nyersanyagg&l jól feíeaerelt 
foidalgozó  Usiem ô̂ k.̂ l biztosabb támasza a gazdasági 
rendnek, mint a fölöslegesen  elszaporodott üzemek 
«O'iasága. Mí egyik a másik elől ezi;ja el a levegőt s 
n*;m mindig az 61 (képesebb m r̂ad a felszínen,  hanem 
az. amniyifc  mlnd.-tn e.'tokáitséggel meri vállalni a ka-
<andorságcá -úlladz>ett fakereskedelem  kockázatát. Köz-
batalmi reid<itczéíeel kell tehát megszüntetni a fölös-
leges ftir  •8aUzjm«kHt A megmaradó üzemek ezámának 
mig&liapi áíánál ulapul kell venni azt, bogy aa üzem-
tervek HKerint kezelt zözbirtoko^ági, községi, egyházi 
é.í m<tgánerdő''t<ő. évenként kitermelésre kerltlő fa-
Gtenuyigég 15 000 Löbméteres m nc>iíégére két gat-
t̂ rnel több iue'.cb o ne m»rtdjon. A fennmaradó  üaeme1: 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Kelt levelem Kepefalan, 
az Űrnek 1941 ik esatendejebe', 

Vlaőntő-hava 12 dik->n. 
Adhatják e I.--vél 
A rosasseb-bakának. 
Szigetvári pntrl 
Kiesd dádéjának 
Tulajdon kezlhe, 
Senkinek se másniki 

T. c. Feteke Eiosol 
ül tnyái t a legelején bocsánatot kérek a1 mlánn, h\ eaot-

itm a .tiamtelt olm" dakálna nfked,  hanem a „tekénte-
'ea' , vai pe<tlg a „nagysáfoa',  met logenut a I8 bch „nem 
akarok többet katonát látni ' — támelyedettseg » -a alba-
juliskai méaea madsag hnaogatá«ok, esazekeveredvu a ver-
azaju-eaersódea rosssmajusagalval, 22 kerek cazteníire I62-
" . vala balé az olsh paradiosomba, amelybdl — ah-jt — 
--«k üzdptsmber hó ll én délelőtt 11 órakor kerUlék vlosza 
"1. H Magyarhazám keblére s Igy még vátlg vénasamár vagyk 
K náletok divatos tltnlá Ijók Irányábs... 

De — abblza — a más k eszem szerént — tám mégt-s 
:ci<acskán teszem, ha rsetl'ge* nehfztelés  e'ke ü'ése okából 
:i>geocer fiáiról  kezdem 1 e getnl a levelem fonalát  s most 
mán mindent odabiggyesztek az elejlre. ami tö l^m kitelhető. 
A többit osatá' rejád bízom: a neked kijáró tltuláoijót 
vállogasd ki magad I.. 

Nahát! 
Igen Tiaatelt Tekl- tetes Nagyságos Fe 'eke Bioaó Dr I 

(A nem kévánatos réaz törl -ndi !) 
Engedelmet Isttlok, hogy a jól megérdemelt nyngudal-

mát jelen pár sor Irásomvaí megzavarni aroát'ankodom de 
velem született hiba, hogy — ha valainl erdst szar1» az én 
inájjamat, azt én saminltetteképpen se tndom a 16 nékOlt hagyn1, 
met — attól tartok —. hogy >z elébb-ntóbb klfnrná  az én ódn-
lamat, ami pedég a mái nehéz után-fotlia  Idején egy eaeppet 
se vóna kévánatos 1 

Hát mindezekből kllndalváat esak ast szeretném ehejt 
klayDgal ée nagytekéateM amtékesattylbe Idézni, bogy jut e 

lupg enzlbe az az őszvégi gvfinyörU  vasá-nan dé utá-ocsk*. 
amikor (noveubr r köz pinn !) a somojal l oivlz-kUpiluél, pipunk 
u ussolasa kőibe', taláikozánk 

Éu, mint egyszeril éa Igénytelen „oivi -bagass" valék nti, 
Uraság d ellenben a dloaö m^gya- honvédek takintélytadc 
gnnyájá^a* í"!»zlt. tt s bár feitiluoen  intekd ké.fl  Hz.-minol lát-
h tóUg b.zi-nyltotta a pntrlbeli származását, én, a fuUzAbadi-
tott góbé, olyan ájiatosan néztem Vigára, amilyen áhítatta! 
— a 22 ei«zt--n<iâ rubsága alatt — sak aţipea a somojal si'gitlő 
Má-jára vi-teitak a k8nnyba-lábba>>t pzemelnket... 

Mectódom: nemes k nézni tndtam ájtatosin, hanem 
képes lettem vóna térgyen CS".HZV4 köszönni meg Magának s 
Magán koresztlll az ész Honvédségnek azt a nagy áldi z*tot, 
amelyet nnkünk — SB9kely magyaroknak — az U- 1940 ik 
év éi eb azepteiuber havába* hoztak. 

Szerettem vóna krzet os^ikolnl n ngy há'álnl meg azt, 
ho^y a turnu-sseverini klosigyfiriijóldugdeleaes  ás a raea«e-
semmifogdmegjól^sas,  valamint a beoei ssemkisauraat kö-
veté „É es Krriely Itt vagyunk, erted élünk es halunk" 
őröltre leledheUtlen napjaiban o ;y keményen 'a-iotta azt t 
poakát. amelyet dlosö HídarunÍ nyomott a markába ! .. 

S hát, amikor még azt es megtudtam — Feteke Ktesó 
ur ! —, hogy maga Somogy megyei ! . . 

Édes forróság  önté le az egész lényemet, met a nagy 
vllágfelbójdnlás  Idejlhől jól ttsmirein mán, hogy kik es valá-
nak a aomogyl roassseb-bakák, a 44-es „orosslinok I"... & 
ssekely .tigrisek* méltó párjaiI 

UJ ezen klljjel es Igen-igen kedves és felejthetetlen 
emlékek fUznek  — még a mái azo'.1 napig es - Somogy me-
gyéhez s abba1 ea a nemesvidéki drága tr.agyarokbc/. I 

Oörönoseges pályámra ellndlttó tapogatózásalm közbe' — 
Isten klllönös és k'Számliha'atlan rendelést fo'yián  — kerUltein 
én, Oa*korsaég szülöttje, (még a boldog békc-vOágba !) Nemes-
v.d kbzségbe, Somogy-oreaeg észak-nyognti f«Ub 

Támaszra azornló, tejfelesszájn  legé .yke valék ruég a Itt 
egy teljesen Idegen kOzség (Ismeretlen órabérei küzöit, ért 
(odaérkezésem ntán pár óra matva!) életem egyik legte lomi -
sebb meglepetése. 

Ebéd előtti fél  12 lőhetett, m kor a kis legénylakás abla-
kai alatt gyfllekesd  faluslak  kösr.mOtOlésire lettem figyelmes 
Meglepődésemből még magamhoz aa térhettem Jóformilag. 
met mán kopogtatlak sa az ajtjmon. 

Ut t uy tó bessékelésamre kemény vonású, de barátságos 
arca sz-p Nzát f^iti.k  léptek be s őszinte szavukval mondák 
el, hogy Hzért jöttek, mert megtniták, bogy az u j taní tó ur 
uiogérkd7eut 3 mii t az Iskolaszók tagjai kötelességüknek ta--
tották, nt — tmrnyá't a legelső nipon — megismerni s neki 
sok • z-.ironcsét és nzt kívánni, hogy körükbe' érezze jól magab, 
de mivel est es tudj á t , hogy kendő-ember: elhoeták aa 
első S'etóst es (amit Makay János gondnok ur — azonmó-
dutrg — ki es siáwo'a a markomba Ssabó János elnök, Nyul 
József,  Soós Karo.y, Nagyfl  Fereno, Ssalóky Nándor, Tóth 
gnao. Pap Fereno es Kiss Lajos Iskolaszéki tagok előtt.) 

Hi-so Ur I 
Uz a gyöoyö U es ménv februárius  hó 2 án lesz Í9 esz-

tendős. . n jnu'usuak véga felé  mán aacak cs 29 esztendeje 
lesz, hogy én végleg eljöttem a daga drága hazájából. Somogy-
0 szágból (Azóta csak álmaimba' valék ott; igaa, elég gyak-
ran ll| de rzétt még ma es eloaerem mondani, hogy életem 
leglo!ejtheiotlenebl> emléke Ifiz  oda! 

Min lezekot pedig osafc  Rzétt köbém az orrára, hogy 
Biosóságod es lássi bé .azt, mlszerént minden okom megvót 
arre, hogy a somojal borvlz-kóst-ló napján, ngy es mind hon-
védra, de ügyen mind somogyi emberre ájtatos tlszieletvel 
nézz k. 

Heg es tevém 1 0 
S evei szembe' jut, mit kaptam az Cn részéről ? 
Bisnya és pufátlan  s«embetöpés' 11... De nemoeak 

én, hanem — rejtam keresztül — a székely-magyar f*  jtám es I 
Met Kejed, a dloső honvédség tiszteletet parancsoló 

gnnyájá'ia öltöztetett szigetvárt feteke  Rlrsó I, jóérzésű honvéd 
és olvll tanuk előtt piszkolta le a székelységet mondván: 

„Hitvány dög olá^-osujea a ' m a ' mind, hogy a rosas-
seb egye m^g még a fejfáját  esi" 

E váratlun támadásra akkor — melegtbb' — nem lehetett 
>'gy szavr.m so, mot tiszteletet paranoaolt a honvédgunya, 
cmely Főrics^ságodat taka ta. Osztán még az es. hogy a többi 

oLt 1 vn — honvé tok es vígasztalának: nNe törődjön Uram, 
• val B otgánvalt" D^ a májamat azétt ónak vátlg szúrtál. . 
S »zur ja még m« es 1.. Met mégha oigány es — fiion  ósá-
god —, a ssigetvirl putri előtt, flstfódoaaa  kösbe' ae mond-
hat ejvnt, de annál 'nkább nem, mind a legfőbb  Hadar 
gúnyájába öltöstetett feiaaabaditó  honvéd I... 

Methát, mit várhatunk a hegyeken-tull vót porkoláb-
jainktól, a 22 keserves esztendőnk (münkot) fejöpáaatora'tól, 
ha mtt — egy országba taitoaó — honfiak  ea, a felszabadítás 
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kijelölésénél okvetlenül és Mnyörtelenűl érvényesíteni 
kell az évtizedek óia elhanyagolt magyar nemzeti 
szempontokat. Nam ssólva mozi a viszel hajlott törpe 
üzemekről, melyek 90'/, ban magyar kezekben vannak, 
a 80 fflrézzgyárból  21, a 131 gatterből 27 van magya-
rok kezén, 46 egykeretea ttaem köaftl  15, de mir 19 
kélkeretea egységből csak 6, és a 3 keretnél nagyobb 
egységekben 47 gatterl foglalkoztató  12 ttaem köaűi 
egyetlenegy alncs magyar kezekben. A 21 magyar kézan 
levő fűrészüzem  közül ma csak 10 Üzem dolgozik, 11 
üzem pedig nyersanyag és tőkehiány miatt ssttnetel. 
Aa üzemben lévő gyárak Is legftflebb  néhány hónapra 
vanaak ellátva 'ömbfával.  Eleknek a még dolgozó 
magyar üzemeknek legalább fele,  munkájával éa egecz 
termelésével olyan nagy vállalatokat szolgál ki, melyek 
nagyon távol esnek a ml szociális óz nemaeti cáikiiü-
aéaelnktől s egyébként ls előidézői voltak a székely 
erdőbirtokosok mai nyomorúságos helyiednek. A saü-
netelésre kényszerült magyar üzemek mai ssomoru 
teugődésüket pedig jórészt annak tulajdoníthatják, hogy 
minden piaci helyismeret híján, csak arra a feltevésre 
rendezkedtek be, hogy ahol megtud élni egy magyar, 
megélhet ott kettő is. L9gföletb  elveszik egymás ke-
nyerének falét,  vagy aa egészet. Ez sok helyen sike-
rült la a a szomszéd gyárak ma már csak a munka-
nélküliségben versenyeznek egymássá'. 

A termelést körietek elhatárolása során fölösle-
gessé vált kis üzemeket helyenként esetleg meglehet 
hagyni bérvágásra a nép saját szükségleteire, üzem-
terven klv&ll termelésekből éB magánerdókből származó 
famennyiségek  feldo'goaására.  Ba aa állapot aaonbao 
csak átmeneti lehet s csakis ott tűrhető meg, ahol 
különös szociális, vagy nemaeti saempontok indokoljak. 

A megszűnő kis üzemek tulajdonosai ás munkásai 
a megmaradó üzemekben jobb, biztosabb és bt ctüie-
tasebb megélhetést találnak, mint amlljennel ma ren-
dalkeanek. 

A cslkl fatermelés  éB feldolgosás  kérdéseinek el-
rendezésére lráayuló össses tervezetek, aiftrmniouak 
erdészeti szakhatóságoktól, irányttáti szervektől, vagy 
kereskedelmi szakköröktől, mind számolnak ma már 
aa Itt előado-t szempontokkal a a körietek elhatáro-
lását egyöntetűen alkpvetó fontozzáguaak  tekintik. Ba 
azonban csak egyike a megoldást igénylő feladatoknak. 

Amint a fentlekben  többzzör ls kiemeltem, a 
súlyoz helyzetbe jutott erdőbirtokosok éB a megfenek 
lett faktraskedelem  megseg tasével egyldejüieg napi-
rendre kell tűanünk a calkl fakereskedelem  szociális 
éa nemsetl átállítását 1b. Köztudomátu, hogy a azékely 
közblrtokOMági erdővagyonkőzösségek aa u olzó huni 
év alatt gazdáikkal egyetemben leszegényedtek. K-ia-
Ismertak a JeBzegényedés okai Is. Kaavagyonuakat 
egyik oldalon egy nemzeti ea Bzoc'.ails erdekeink Iránt 
teljesen erséketlen, kissáfcmánjo.ó.  ideg A nagytőke 
profltthaége  dézsmálta, méBtkon meg a megs°nunt, l' 
lesére törekvő államhatalom kapaslaaga rombolta ţâmk 
meghagyott aa egyli tóár gyanénl, elvitte a unsik adó 
és blrsag fejében.  Sokszor még elég Bem volt. iY tu-
lajdonosnak pedig az egykor hatalmas nenzetvagyon-
ból annyija martál, amennyit magénak nţomorwâco» 
fuvarbér  és napszám címen megtudott nrnt-ni. Mar 
az ls kész csoda, hogy e szörnyű kit malomkő közöt; 
fel  nem őrlődött az egész köaös vagyon B ma m -g 
alkalmunk van mentési muiiká'alokai tervezgetni. E -
nek a mentésnek s elszenvedett vesiteségelak pótá-
zának egy a módja: meg keil talá nuok a lehaiős;£ét 
anuar, hogy eautanl trió;ermatévalai keraakedívmi 
hasznai magma nt-tü* a tulajdonos vagyoatödösaegas 
tagjai tiitiTi.  Büból a CÍÍOÓI a közjlr oíoziájokat, a 
községeket, az egyházkiiz légeket s a ciatlakoz.) magán 
erdőbirtokosokat fazerazkedilml  ügyietek lebonyolítá-
sára Is képfatermalő  kereskedelmi vállalatokba kell 
tömöríteni. A cslkl fakareskedslem  egyeb időszerű kér-
déseivel egyldjtteg tehát naplr;ndre kivánkoz.k Az 

boldog és mámoros napjai ntán, még borvíz kóstolás közbe' es, 
ejenfoimán  óosároljuk egymást í I 

Ne csndálkozzank, ht a gázosok rágalom-hadjárata 
s a magyarságra szabadított hasugssg-tengere sziláit u«ikü t 
tombol, zng körülöttünk I... Azon se, ha a megrögzött törté-
nelem-hamisítók száján folyton  c.sak az h*t>z a KI, higy a 
mA sa kelyfajtánk  elmagyarosod )tt oláh s visssa-vagya-
koslk aa ö fejópásitoraaguk  alá II... 

A tnssú-felin  erőlködnek — a mái szén' nnpon — a 
válasz Jambsrabb /ormaját mán uiegaJtak: a s/.ék«ly ma-
gyarság százezres fegyelmezett  tömegei, fogracogtató  h'degbe', 
minden paraoos, klrondelés. vagy eróltctéa nélkül. az ol&h 
rágalmak h&sogságal&bk pul4tlanaâ(ţa:n fulláziiló  lo'ke HOR'd-
latára; szivükre tett kézvei dörögtek vallomást végig az eg^sz 
székely-földön  s nyíltan esküttek az ()r szabad ege alatt, az 
egész inQveltvIlág szemeláttára, h<-gy oláhok nem votak, nem 
a sok és nem ea lesanek — soha II... Nem, nem, soha I 

Akinek padig esment ssekely-fejáa-tehen  kell, a' 
probálja-S'a meg — ha van g'gyája hjzza! — erte Jöni. 
mat akkor ok ea ott lesanek!!.. De puskával a késbe I !... 

Bioaó Dr! A májjamba alt fájdalom  enybvl t, de még 
egéaaen nem aa&nt meg ! 

Teljesen klnrnssolnl elég lett vóta az, ba UraságoJat a 
mái szent vasárnapi «sakely-vailomiara Szereitba, vaj a 
Székely-föld  akármelyik városába osaloga'hat'am vóna, hogy 
Itt a tnlajdon szemelval lássa azt, hi gy nem fajait  el még a 
aaákaly ver. melynek minden oseppje drága-gyöngyöt ór 
a bogy tnlajdon fitelvel  hallja az egeket oatromló ssekely-
v lhv t : 

„Estfaa&nk,  hogy oláhrabok nem lessünk 11..." 
Igy blza Bloaó Dr! met a székelység es elmondhituá 

pakrl-nyelven, hogy: 
MSTO devia kaas kameas. 
Ke man deastoi phabaress!. 

Megértést kéván : 
FEBENC BÁ. 

Utó Irat: Ha bojgása közbe' valegy ojan klhánt-vetett 
•lajfl  He-rendelt orvai találkozna, aki ugy azokott rejánk — 
'A ÜÍS?1**™ n é , n 1 , m , n d h a egytől agyig mind varas]k 
Tónink, akkor attól megtndikolhattya Uraságod es. hogy ml 
sa vala Saeiedába a mát axen' napon I.... 

F. bi. 

erdőtulajdonok kSzbirtokoaaágok,  politikai éa egy-
házközségek  éa magáoerdibirtokoaok  egy keres-
kedelmi  vállalatba  való megtervezése. 

Bgy pillanatig sem lehet vitás, bogy a forma, 
malyba ea a sierveikedés egyeneaen beleklvánlfoalk, 
a szövetkezet  Namcsas aaért, mert ez beleesik » mai 
társadalmi gazdá kodá? szociális éi kollek ív irány-
vonalába, hanem aaért — "és főleg  azért — mart a 
székely gaadaaágtörlénat és a mai népélet a szövet-
kezeti munkának lényegét érintő és Jellegét megadó, 
kölcaíaös segélynyújtási kötelességnek olyan példáit 
mutatja fal  a maga kalákáiban s aa önaetlea meg-
segítés sráifale  változatában, amilyeneket más népak-
031 nem íj lsmarünk. Ht a rocSdilal takácsok msg 
asm e ózlt, biztosan a székelyen csinálták vo ua m«ig 
az alsó tudatosan kodifikált  Bzovattezetat. A zzövet-
keaâs törvényei minden Bzékelyn^k h h!'<»>be vannak 
bevaave s íratlanul ÍB kötelezjett. Hilyraboshatatlan 
mulasstáB lenne, ha a most kínálkozó történelmi alkal-
mat fel  nem használnék arra, hogy ea. a népi Bzövet-
knzsll szellemat jjvedelemmaató saerveakedésűnk hnj-
tóarejávé fogjuk  be. 

Aa erdőtermelő és fakereBkedelrol  Bsöveikeseti 
vállalatok aa erdőblrtoko* köaületekból, azok tagjaiból 
és magánerdőblriokosokbOl alakulnának. A megyébrn 
4—6 körzeti saövetkezet alakú hatna. 

A körzeti elhatárolás során megmaradó üzemeket 
a szövetkezeti vállalatok kibérelik, vagy megvásárolják. 

A szövetkezetek megalakuiátuk után aaonnal be-
lápnak a kolozsvári ecóveiktzeti központba. A központ 
A csikmegyel szöveikeaetak vezetékére Cslksaerrdaban 
köapontl irodát szervez. Es vegzl a szövetkezetek elleu-
őrzazét, irányítja a szövetkezetek muokájái, biztosítja 
x termelés folytonosságát,  eladja aa üzemek termelését, 
á'díkvédelml í zer ve tz erdőbirtokosoknak és a szövet-
kezoteknak egyformio. 

A HEÖvetkezetekel alopitó erdőtIrtoiosok már a 
magalaku á* a kaiméval — 10 avl vagásterttietttk ter-
hére — egy évi rendkívüli vagterüieiet kspnaks búnak 
ellenértékét szövetkezeti üzl itrészelk kifizetésére  for-
dítjuk. Az ezenfelül  BiUkBégeB forgótőkét  a tzivetkesak 
«özpont hitel formájában  bociájtja a BBóveikesetoti 
rendelkeaésore. 

Aa állam a c ilkmegyqi fatermelés  magsegitésére 
szánt pénzösszeget a Koioztvárl Szövetzezeti Kótpon 
rendelkezésére bocsija, hogy ea ebből a fatermdee 
zövetkeaetl átállításai s a szövetkezetek muakáját 

támogassa. 
A közületek szövetkezeti megszervezéséaek mun-

káját egy rand^lkezeal joggal fe  ruházott kormánybiz-
toasÁg vegai el, meiy a tormányblztoBon kitül ag> 
erdeszeil, egy jogi éa egy f^ereskiddlml  uz»ki.riőt>ól au. 

E j íVBSlat csupán a kérd: s lényege t alkotó elveket 
ismerteti e nem leQet calja íz, hogy a ra^zletekel In 
fe:do:goaaa.  Amint a le&ulóbbi szervezkedni klatrlelek 
gyakorlati tp.pa^ztitlaiai bizonyltjék, a megyeteil Gzak-
nmb' rek n&pok alatt téprL-fc  elbusaltenl VB átállítási 
munka mnd-ot rABaletet fe.'dtlgoao  jüvaslatokat s a 
BZvTVtiaetxk alvpszabalytervezeiet. 

A fóbatalomváltozáB  ót» állandóan n-pir^t deo 
vannak a ssékelyBég mejiaegitésének s ezzel kapcso-
latosan a Mékeljföidl  faterme.es  elretdea6eének nagy 
keidcBel. FjIU ős bolyéiról mî î Df  t íii Ignreifk  adtuk 
tomo y i.8ai5aetía( a SB'Tv,ikedé-ii iDUQtá '<k. M-gyeak-
uen meg i.i a'atiu t az EtdA'-inokoBOit eb FuresiUienict 
-*rddiv d lmí szerveiéit-. Miüd aen mt'ga>ilatkoca. ok-
ban azonban ;ul*agonaa a Di.ellcrdásrs heljeződátt 
hMitauy, ela.oylra, boi;> pe diu; a csíki azvrvpzetbr 
lötD'ili11 tjT.otoaiKM es terme.őiet ezen uz (gyen 
ztvai mas árdeaktzö.'se^ n-.-m i.i fiizi  össze. H.< ez 
ldóval tálén ki itt none ett a ttületéBÍ hibát, mai Bzer 
zsaetével nem alkaimtis arra, bogy a nemzeti eB szo-
ciális kérdéseket mngnvugtatóan elreed?zze. Egyes 
vaJMatok bi-nlelá'ása pedig ki aem meri i z meg s«m 
o dja az elrerd Eâare varó feladatokat.  A hatalomvál 
(ozés után megriadt, fOBviojató  kapl:áii/>tak kezdettek 
vlseeBBZlvárognt a e-iW fikar^skedelembe.  A ipgutóbbl 
idődben már nem is mutatják azt a tőtehláuyt, amire 
ak>or hivatzoBtok', mikor hittóRigBlck a muoka Nlvé-
taitra haBít l*. U' ósíKini z • k őVct, vagv a>tor, i.mlkor 
a cuki saeve:zeg U'jâo hi'« t kertti:-. Sőt arra is volt 
ereját, id-jlit£ es mer Bwgük, hogy a na-jpen indu i 
nsorveakfd  >Kt tn-;gathHííáV, B erre csak tz t-itte ke 
P -ÖBÓ úi.ei, bogy ldövcr.b«c bizooyárn segltHi'gükre jön 
»z a lók-, OIJI> fcddijţ  irt kéBzsê a»bo tamogaMa őket. 
Ijy ma m.r ldmat csi« á te-esaiany kerei>fc>d-.>le<tiaak 
vannak p̂ DZgoadj d. D ) ponei m íRsegiiésenél j.mae 
cjBk ig-z .n ZAVARBAABOGL ő hit-lo:i?,mítorfcZ  kelleni-
aie<ál.fipnsrU,  hc^y azt HC egéss kereniteuy faVeros-
feudelmit  "MŐbh m >g k î; t rtmeai, hogv meglehessen 
seţiici. M?r: amin; az e ő^biakbúl kivttnit,4er ma leg-
f  jlebb Ceai Ciökevic ytiben van meg és meg igy is a 
mostani terméBBeteliints vleionyéból klerabiditatii 
csakoíot a Itbetetlenapgsnl hwtáio?. Aa f.  javaslat, 
melyei t>a eddigial b.-n i^merteitem, a íaVerefkede^m 
nímzbkl éb Ezociá is átá ilia-á;a' epen a*t a célt kívánja 
ito'g*;ni, ho<y n keresztény maeyar fakereakcdelmet 
a msi ese.F ddoreból kimetts \ Mert, — ba már KI 
allninnak p^oze vitt arra, h^gy a azék*l>B'gi t meg-
segítse, — a cyujuít segiiaéggel bet íg gsidiságl éie 
tünket kmi nirggyógyltnal B m m ped'g annak egyeB 
betegségi tüneteit I urálgaioi. A píns biztonsága és 
jovedelmsBŐsége PZ"mpontjából Bem lehet köaömbös, 
bogy hol helyeztt d.i el. A jól megazerveneti, köipon-
n.ag Iranylioit es elietőrtött Fzsvetkezetl vftlaikozát* 
OiVítlenui jobb befektetés-,  mint a kényelmesnek látazó 
de aiapjaban nagyon la kockázatos bantárkodás. Qyö 
keresen es véglegesen a fakereskedelem  mego dást 
igénylő cérdaa-it ctakls a stcv^tkfzitl  átsz^rveződós 
o'dhatja meg. Ennek pedu most van itt az ideje Bnem 
akkor, mlzor újra felerősödött  s sikerű árjáaltással 
felbátorított  ellenfelekkel  ferüiüok  szembe. 

Végül előre válBizolni kivánok a szövetkezeti ál-
s z e m z í s ellenfeleinek  sokat hangoztMott érvelésére, 
m e l y blzouyára ez alkalommal sem o r várata, 
magár.». A fászzakma  bö csel azl Biokták felhoznl  a 
fakereskedelem  Bsövet^zeteH'óse ellen, » 
falusi  szarvozetak nem lesznez képesak a fakerezko-
dalem magasabb ku turát. tapasztalatot és sok ravasz-
ságot igénylő feladatait  ellátni. Nem szívesen teszem, 
hogy olyan példával érvelek, melyben saemélyea tevé-
kenységem ls benne van, de kénytelen vagyak vele. 
Egyébként ennek megvan a maga haszna Íz annyiban, 
hogy a hitelességért magam állhatok Jól. 

Falusi szövetkezetünk, mely többek között épen 
fatermeléasel  ls foglalkozott  és foglalkozik,  hat évvel 
ezaiőtt alakult. Pénze Bem a tagoknak nem volt, sem 
az alapítóknak. Acsarkodó, ellenségekkel ls meg keleti 
küzdenünk. Segítő kéz csak egy nyűtt felónk:  a Ko-
lozsvári Szövetkezeti Kizpont, mely aa akkori szereny 
essköB.ilvel fanntartás  nélkül kiállt mellettünk. Kttn-
kcdtüuk, do goztuak, éltünk és — ami az eléri ered-
ményeink között a legssámottevőbb — kiálltuk az 
államhatalom ránk súlyosodé saörnyü nyomását is. Ma 
kát gatteres salát gyárunk van, barom bengeraaékeB 
gőzmalmunk, 600 fogyasztóra  felszerelt  vlllanytelepü&k, 
mellyel megoldottuk a most megsulyosodó világítási 
problémát az egész községünkre kiterjedóleg, van négy 
kemencés mászüzemünk, van tejfeldolgozó  berendeze-
ettnb. Ku.inrá'iB, gazdaBágl és tarsadalml akciókat bo-
nyolltutik le. Üzemeink atlaedóau foglalkoznak  a a 
bevonutás egyetlen ünnepnapjától eltei intve, a hatalom-
változás átmeneti ideje alatt ia megaaakitáz nélkül 
dolgoztak. S ma is, mlg a megyebeli gyárak nagy-
risaaaek kemen>el panaszos felkiáltójelként,  sután me-
reditek aa ég f-flé,  a ml kéményalnk fÜBtöinek... 

Szilveszteri mnsoros-estely Ditróban. 
Üio >pat ült Ditró nagy aaáteiy köasog kösönségn 

Szilvamt^r est íjén mjg pedig olyat, mayan egy 22 
évig igá&aa é ó, de szabadság utan sóvárró nép szabad-
aaga aijöva:elat ünnepalhstl. A ditrdl Dalárda, amely 
leize méiyén hordozta, kabalában ápolta, a nehéz 
időkban is a migyar dalt, mai; oak ritkán azóialQa-
tott meg a dalosok ajkán aa elnyomó 22 év alatt, 
most áradozó boldogsággal z magyar aaivból jövő lel-
leíed^j-ial z-mgette a gyóayirU magyar dalokat. 

L tsa'ó litván fózántor  a Dalárda fáradhatatlan 
karnagya kitűnően kidolgozott baveaatő megnyitó be-
azed >ben viSHi«takíntetl az elmúlt időkra. Majd a hála-
adó estéa e.ósiör az ég falé  irányítottá hallgatóságá-
nsk gondolata% hálaadó sasvakkal aiart a kegyeltméri, 
bo<v m É; Ura — mint Igan soiszor — most sem 
hagyt« el a mag/art tóriajaimmik nahéi óráiban. 

M 4jd Horthy M tlón bófci  eB vtt9z kormányzó 
uruck Iriut íeje^te kl háláját, mondván: A ki ugy 
veaeti a uemiat hí jóját az Idők nehéz viharai közepaiie, 
m'.nt^fezette  t-gyl or aaon aa emlékezetea napon, mikor 

hiijóréjávül megrutamiiotta a túlerőben levő ellen-
a. get, az Adria áéx bu.lamüln — B akinek előrelátó 
b jlcs kormaoyaása hozta meg számunkra ani a bol-
dngBágot, bogy véráidoaat és nagjobb megrázkódtatás 
ní kiil i>zabpdu t fel  a azekelyseg a csatoltatott \isssa 
IE enyaor z -ghoz. 

Azután mi'iiR't» a Rzékelységnek rendületlen bl-
z^mát s ön!ud*t3n magyarsagat, meri éneikül soha 
v m tért volna vissza a S/en.korona legszebb gyé-
mántja: Erdí'y. 

K'f ĵte'.te  ezi, hogy az Erdélyt haza hozó máeik 
»r~> p»dig, t ciontă hniăb^n maradt tesivarek munkája 
ás i douatkérgsege volt. E< aa áidozalkéBB munka ea 
a minden jobb fslatril  lemondó magyar adózó polgár 
áidozvtkî sESége tette lehetővé legmagyarabb, leg-
d esőbb Intézményünk, a msgyar klr. honvédhadsereg 
ti-'pltésrtt, mely a bsvosu'ással megmutatta BB egésa 
vnagnak pompás kii só éa belső értékét; ellenségt-lok 
felé  mintegy odakiáitva az ősmagyar figyelmeztetést: 
ue bántsd H magyart I 

B ss dél ez -kk' 1 a szavakkai fejezte  be : „M 
h's'zük, hoyy sz önftiledt  testvéri kézfogás,  mely abî an 
a pi ho^tb c jött ié<T-i, miVor az e BŐ katona átlépte 

híiiart és K<irn>á'yió u uik bevonu't fehér  lóvén 
Ko oz-ivtirra, M iroavásárh.lyre, örökké fog  tartani. A 
S", tnţ-tv T BouaBeoi engedi el többé egymás kezét éa 
hu mi'jd üt bg ór;», az alföldi  és a nnmogyi basa együtt 
fo£  meoetelnl a B̂  kelyl dMre, Erde.y még VÍÍZZI 
n-m tért r-<paa feés  húgyha a magyarok Utene meg-
Vociístia ott élő testvéreink Bsáméra is a faitámadát 
harangját". 

Az egész b-̂ szédít érdemes volna szószerinti 
Vöriétssl v^lam-iljil: birlspban megjelentetBl. 

EJU ál a ín*y«iamu kezöcség valóságos élvezet-
tel hallgatta a „H .zamtg>Unk" irredenta színmű eló-
tdifát,  taMy Caia vérmtgye oláh megeaállés alatt levő 
egyik f  j u:f.b»n  töri^Eiz. Idő: I felvoass  1938 II fel-
von és 1939 januárjában. 111 fal  von ás 1940 szeptem-
b réboD. 

A hu z^oöt saerepiő mindenike derekasan állotta 
meg haiyét. Ki kell emelnünk azoob^n: Aron jómódú 
•iznkeN gaeda: Köl'őFarenc; Káruj, kisbíró Bajkó 
Z Iga ; Judit, B jió Annu3kf.;  Borbála, M irton Erzsike 
sz r̂eplőkfci,  akis uthezebb szerepeikbe valósággal bék-
élték magukat. A közönség hálásan tapsolt nekik egyes 
jeleneteikben. 

A ditrói községháza nagyterme ekkora köaöuzégel 
méj, nem látott. 

Bz a Sziivesnter-ezt örökre emlékezetes marad. 
Eív lalen volt. 

Uj  kocsiazán,  posztóval,  meleg üléssel  kárpi-
tozva, erős  kivitelbe  eladó,  Nagy  G. József 
•axUlos  mesternél,  Caikisögödöa.  8-3 
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Csikvármegye székely népének 
— tiltakozó gyűlése. 

A nemietvódo'.ml bizottságnak egyetlen hívó n v 
vára talpra állott ennek a vármegyének aaékely nípe 
1941 jannár 12 én dalután beláthatatlan tömegekben 
ertez«tl a câini fatvak  lakAaaága Csíkszeredába, i«a 
orsaágaásaló elé, hogy hitet tegyen ŐBI hit4 ée magyar-
sága mellett Tóbb mint 10 oaer aaékely eaklidiit éa 
tlltakoaott aaotkal a hamla beáliiiáaokkal ízemben, 
amelyeket legutóbb a román sajtó elindított 

A Calkaaeredában megtartott gyűlés válaaat adott 
eaekre a kétségbeesett román erőlködésekre. Esr»s 
tömegeknek aa indulatából tőrt fel  a 22 esztendős 
román megaaálláa keserűsége. A sok meghnrcj'ásnak, 
elnyomatnak ssomoru emieke belemarkolt aa olyan 
sokaaor megalázott katona lelkekbe es a gyüés han 
gulata megerihetó gyűlölettel fordu.t  román rabtartóink 
felé,  akik a történelemnek eat a súlyos megpróbálta-
tását okozták. 

A csiki aaékely, magyarnak vallja magát. Lilke 
egész felháborodásává!  tiltakozik Jorgának hamis el-
méletével saemben. E« a fö.d  magyar főid.  Annak 
miodjn emléke, egésa anlluráfa  magyar. A ssakely«ég-
nek ósl sservesete sajátos. Nem hatoiillható semmi-
féle  máa népéhea. • 

A románok 22 easteodő alatt a boraalmak mun-
káját végeaték. Rifektidiek  a Székelyföldre.  Ku'tnr 
zónái tanitóhaddal kéBsltetiék elő av.lág legfórteime-
ashh csalását, amelyben micdenképpen aat hlionyit-
gattát, hogy a saékelyek elm»gyarositott románok. 

Tiiaael-vasaalt folyt  tehát a „'IsszsrománoBltás* 
ssörnyúsages munkája. Legtöbbször a tolvajlásig alja-
sodon ez a „knlturmunkt.", ame y csak ulm volt a 
rabláahoa. Huiaonket évig folyt  itt a lélekrahláa is 
aaaal egyidősen ennek a népnek a teljes kifoFZtţ.s?. 
A világ soia nem látott Ilyen .vissza romáulzalám". 
Dj mi sem felejtjük  el soha a „visszatérésnek" azt a 
mődsaerét, ame.yrói nju^cdian vi.ággá klálthaijnV, hogy 
köaönaéges rabias volt, ameiyben aa egész rendszer 
a ml teljes kifosztásunkra  volt beállítva. 

A román sajtó hetek óta aat ordi>j a, bogy a vissza-
tért Síékelyfö  d vlssaaklvánja ezeket a rabló Időket. 

Nem vagyunk hlvel a nehea jelzőkkel ™ó meg 
bélyegzisnek. Szeretjük a komoly haugot. D s ebben 
aa esetben alig lehel megőrianl a nyugod s méltóság-
teljes hangot. 

Calkvármegye aaékelysége a OrcCJBtől—Kásaonlg 
tlzeates tömegekben mozdult meg, bogy tiltakozzon 
eaekkel, a román hazudoaácoiksl sa»mbcn. N jiLcnak 
szóval teszi eat. Akár mikor fegyverrel  a Kezeben, 
verevel ls állj a a fogadást.  Ei a föld  sch» többé román 
kéabe nem kerü hat. Einek a katona nepnek minden 
fii,  minden pillanatban fcésa  aa áldoaatra. Eat birdet-
ták a csiki székelyek vasárnapi nagygyűlésen, Biiţiely 
Cslksaeredahan aa oKzágaasaió eióit zajlott le. 

A tömeghez elsőnek Bíró Ferenc fóesperes  szólt. 
Minden aaava n>oman égnek toró lelkeaedesbe csapott 
a hatalmaa gyülekeaet, amelyei arra kert a Bsónok, 
hogy óriize meg méltóbágat 68 kotnoy figyelmez  3lt 
seggel adja meg vaiasaát azokra a túloldali hasug«á-
goira, amelyek aat hrdstlk, hojy a aaekelyek VÍSSZM 
kívánják uralmukat. Soha, iwngzoii a lélekbő. feltörő 
miakoaás. 

Eiuiái Antal Aron főgimnáziumi  tanár, a Calfc-
vármegyel V.Uzi HJÖÜ vea-sió megbízottja állott a 
tízezres aaékey HYÜ.AA 11 INGJA belemarkol a BZÓ-
aeiy Baivekbe. N^omaban megelevenedik i. 22 tBzteu 
dós nyomorúság. ,0.1 <n>jog mlndcnVltuK a tusién é* 
lelkén Ütött seb. Ei Antal Aron beszéde Borán Ismét 
átéljük a 22 éves román megsaálláa^poziát, amelyről 
most aat hirdetik lufelólról,  hogy visszakívánjuk. 

A nepgyüléabea még Saakacs BíIizj saólott, a 
t*le megszokott gyakorlott beszélő keseseggel. A nagy 
tömeg halasan fogadta  minden gondolatat, amelyek 
aaepBn sorakoztak egymás után és megfestettek  alapo 
Ban aaoknak aa ídőznik fcepit,  ameiyeset esküaaiink, 
hogy soha nem kivan viBiza senki, mug tz erdély. 
román nep Bem. 

A nagygyűlés vigán Adorján For inc felolvasta  » 
Főmiliósagu Kormányzó uraoa eu a Miniszterelnök 
úthoz szóló hűség-táviratodat, majd a SÍ ouat é* Síd 
»eiy himnusz hangjaival bufejezódoit  a c.-i.ki székelyek 
oigy tűntető felvonulása. 

Méreteiben és arányaiban rundki«U!l volt a csiki 
íz-Uelysegne* ea a megmozdulása. A sebek, amlke°> 
a romái megsaáliáa vágóit meg olt sajognak mlndun-
t.a-)i >k aziveben. A törtónelem nem áii egy hulyben. 
Kjíjr," jobban forrik.  Nem tudjuk mit hozhat a ho.nap. 

bármi következzen, ea a nép vállal bármilyen 
a<oo7^díst, véráldozaiot asabadságának megvfdeime-

=ri, bárhonnan veszély fenyegetni)  aat. A roinác 
•í'l ev megtanított arra: mkubb meghuni mind egy 
italig semhogy még egyszer az 1918 évi Baegyen. 
v-lüak a történelem meglamatelheBEO. 

Zadravec püspök Csitmeiyétifi  jött. 
Uidócíi Zidravec látván ny. tábori püspök, 

a szegedi ellenforradalom  lánglelt Q Bpoato'a 
13-án cs'e Csiksomlyóra érkezett. Látogatásá 
nak cílja: megismerni a Pzékely katholikus 
n4pot. A kiváló ferercaa  ptlapök vármegyénk 
több közBégót meglátogatja és besrédet mond. 

Január 14-én a halybeli főgimnáziumot 
látogatta meg s beszélt az ifjúsághoz.  15 én 
Caikszentmárton és Szentgyörgy népe hallgatja 
a legkiválóbb magyar egyházi szónok gyújtó 
beszédét. 16 án TusnádfQrdő  és Tusoád község 
zászlódiszben fogadta  a püspököt. Óriási lel-
kesedéssel hallgatták beszédét. 

17 én RiVost, Karo/falvát  és Szenttamást 
látogatja meg; 18-án Sientdomokost és Madé-
falvát. 

19-éa, vasárnap délelőtt  fél  11 órakor 
a somlyói kegytemplomban  prédikál.  Vasár-
nap délután  6 órakor  a csíkszeredai  gimná-
zium dísztermében. 

20 án délelőtt 11 órakor Szárhegyen, dél 
után 3 órakor A'falubBn,  eate pedig Oyergyó 
sz^ntmiklóBon. 21 én délelőtt 11 ómkor D í tó 
ban, delu án 2 órakor Remetén. 22 én, 23 án 
Udvarhely megyébe u'azik b ott fog  látogntá 
bokát eszközölni. 

Bzuton is nyomatékkal fc'hivjuk  az emlí-
tett falvak  kő^öcB^g sn«k figyeimát  a nagy 
főpip  megtÍBz e'.Ó látogatására. 

Pályázati hirdetmény 
A csikszentlmrei róm. kain. kantortanitói 

állásra 1941 j a n u á r 26- i h a t á r i d ő v e l pá-
lyázatot bird-.t as egyhaatanáca. Javadalom: 
törvényes tanítói fizetes  az egyházközségtől és 
államsegélyből. Twrmésietbeni lakáB. Kötoies 
ségét az egyházianaos és püspöki rendelkeaé-
sek szabják meg. Kántorproba Baját költségen. 

Pályázatok a róm. kath. plébániára kül-
dendők. 3—2 

Szabó Dezső 
irj% az utolsó füzetében: 

„It'. van például az uj erdélyi induló. A 
spanyol inkvizíció mindns memóriását vá lalom, 
mikor kijelsmení: fertelmes.  Diilaomaezokvány 
— idegen induló... S^övr-ge az a tipikus hon-
lelkesitményi borzalom, amilypnoel a mult Bzá 
2ad hatvanaB éveinek nyugalmazott vén tanítói 
rúgták vissza a pedagógia ádázságait. Ilyen 
idegen szörnyűséggel aUarjak magyarabbá, ma 
gyarabbul t :rmővö tenni az erdé>yi lelket? Éi 
teszik ezt unnál a népn-l, oi-'.ynek minden 
vidám dala a vérnek, ai ifjúságnak,  az elet 
forró  szeretetének, n vilá? emberi lélekké moz 
duió ritmusainak hataltoás icdu cja. 

Itt van minden baj gyökera: a hivatalos 
fórumok,  a közéleti és társadalmi tényezők 
nincsenek sem azzal a magyarsággal, sem azzal 
a müitélő képességgel megáldva: mely a magyar 
hazafiság  hatalmna szétígezésere alkalmas müvek 
megítéléséhez szükség-B. így mindig olya 
nokra hibáinak rá, akiktől a terméket niitdcn 
arravalóaágot megtng tdo". Ez ug^u'adeávizmu^ 
h hulhloa fentje  eg^az n suueti, hizuflüs  nevű 
lesîlnkuek. A rádió j'!t? igizgataja n«gy ma-
gyar bu7gólkodásábaa meg fo^ja  bocsiitsni, ha 
az ő nevével jelölöm meg azt a duiáa\ mvny 
nek ő a legjellemzőbb és legismertebb kép 
viseiőjö. Bi személyére, melye* nem tsmerek, 
igazán nem jelent semmi báutó szándékot. N'ch 
in der Personali'il , im Schreiben ist die Schwei-
nerei". 

Meíszatiaflilt  a Földes Zoltán ia Jilava poklái. 
MuukatAraunk, Földes Zoltán székely költü lia a na-

pokban azabadult ki a románok keze közül. Fokaáni katona 
volt a mult év jannár 7-én át akart szökni Magyarországba. 
Szatmár mellett elfogták.  A kéinirodának nevezett kiozú-
kamrnba vitték, abol a meztelen talpát több oláh pribék 
seprűnyéllel kegyetlenül verte. A lábára felrángatott  cipőbe 
beledagadt a lába. 

Nehéz napok után visszakerült Foksánba, ahol az 
egész pionirezred ellenségévé vált az .árulónak"... Ismét 
megszökött. Madélalván újra kézrekerült. Osikszeredábau 
egy egész délután „vallatták*, hogy mit akart Pesten... 
Tudja mindenki, mit jelent az oláh vallatás!.. 

Azután a sorsa a lehető leggonoszabb volt. Egyik 
börtönbAl a másikba hányódott. A brassói fellegvártól  Zsi-
lava földalatti  pokláig csaknem mindenütt meglordult. Az 
uláhoknál szokásos a foglyok  utaztatása. így mindenütt uj 
pribékekkel .ismerkedik" meg .. . 

Zailaván, a földalatti  bürtönben, oláh közéleti nagy-
ságok is voltak elzárva. Miniszterek, tábornokok. Egyszer 
nagy „dajnálva" vssgárdiBta különitmény érkezett. A szom-
azédcellából halilorditás és punkok ropogása hallatszott. 

Magyar tisztek is búslakodtak a töldi pokolban. Há-
rom pilóta: Eadányi Ervin, repülOfőhadnagy,  Pokorny Endre 
r. hadnagy és Bodnár János r. törzsőrmeter. tiépük román 
területen kényszerleszállást végzett. Ugy látszik,; eltévedtek, 
így kerültek rabsorsra. 

A szorgos imádság és a külügyminisztérium hathatós 
közbenjárása megnyitotta Földes Zoltánnak a börtöuajtót. 
De még aok magyar fogoly  ainylődik a regát poklaiban . . . 
Tanai kellene értttk valamit I 

„Böjti napok Erdélyért". 
Egyik budapesti tapllep köaleménye szerint a 

Társadalmi Egyesületek Orsságos Szövetségének Ifjú-
sági 0 íztálya fenti  címmel moagalmat Indított ba, 
melynek 18 éven felüli  tagjai es diákjai köteleaőleg 
vállalják, bogy a hét egy napjának ebédjét megbőjtölve 
Ba ebed ellenértékét sok gyermeken székely családok 
segítségéül a moagalom pénztárába btflietik  a kiköté-
s i , hogy CBak a tényleges böjt maliett fogadják  el a 
filtereket  a mozgalom céljaira. 

Oly megkapó, annyi nemes öntudatra valló vállal-
koaás ez, amelytől csak meríthetünk, okulhatunk a 
melyből azt ls megállapíthatjuk, hogy nemcBak aa 
anyaország hivatalos kormányzata tudja éa hála Isten-
űt>k teszi la Ily lranyn kötelességét — hogy elesettek, 
megraboltak, támogatásra saoruibk vagyunk ugy anya-
íiaktac, mint erao.csiekbcn — hanem aa anyaország 
ifjúsága  is a spártai ifjúságra  emlékeztető módon részt 
Kivan felemelésünkből,  leBiegenyedett sok gyermekes 
székely t,cí>aiádjuink felseglteséból.  — E nemeB 
mozgalom belnditóinak latniok kellett volna a két csiki 
városban foiyó  hó 12 en megtartott fölemelő  és B román 
*ajiö éB rádió hírverése eueal tiltakozó felvonulást. 
Cuki v<arméraekletnaK is bideg, téli időben Gyergyó-
szsDtmikiOson tóbb mint 20 000 ezekely jött ÖBsae a 
bivó szóra, hogy bizonyságot tegyen aa ogyetemea 
magyarságból lartozandóságaról és arról, hogy a 22 
év oy lircke voit, melyet többé nem kíván, követeli 
a azţtoiy í gyv rea határőrség megalakítását önvé-
de ml calotLÓi » nem Litánja a kUistenkedő knltur-
zóaás tanbetyárok, perceptorok, basáskodó jegyaők es 
csendőrök öröare megszűnt, lealázó sanyargatásait. 
Magazivielendó felfelé  is Dr. Lórlncz Józaef  Bosezoro-
nan meghurcolt durói pleb&noj áltai felBorolt  bttnlls>a 
valamint a jövőre nozve felállított  igsasâţok : „nem 
feledünk"  nemcsak másoknál, de fajtankbeii  cBángalók-
nak s> m, akik — és Itt különösen fsjtánkbell  nadrá-
gosalnkra gondolunk — bűnözött fajtaja  ellen, Idegen 
román pártok választási listáján hagyta nevét pellen-
gérre a lítani, piiiisoB vagy kevésbbe piszkos előnyö-
sön, vagy fuliajlárjnK  vo.t, az csak vfrje  a mellét, 
mea kulpazitk B ha munkájával a bűnbocsánatot kl-
érd^mjlití, ezt meg is fogja  kapd. Da addig ne Igye-
kezz ik különböző vallási éB társadalmi egyesületeit 
á'.vii tolakodó módon magát rehabi italni. A fején  le<ő 
vaj ha fa  szaradt, majd a faj  iájáért végzett muaka 
lzzad»á{ábdn, akkor Biî esan látjuk a ntpíónyen. 

Az erkö esi világrend is a bűn és bűnös bünte-
tésit kívánja, a ptp la a töredelmes vallomás és a 
j^u'ha igtrele után él & feio:dosás  jogával- Nem lehet 
sths; máskép ez mindaanapi eletünkben Bem, különa-
íój fal̂ sábadu  ü' uak uj vitában, csak a bűnhődés 
hozza mag leikásmimiiuk nyugaimát isi 

Vele* leune tólúuk tieidemeletlenül felmenteni, 
reliabuiialcí az elknünk véikezőketl 

C-isk ugy vag>unk erdemestk a fenti  moagalom 
áldozatos tagjainak böjttel megszentelt segitó támoga-
tására. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa Országos Viteai Balt eaóvban nem 

tartjak meg. 
Tiszti  fsa 

meg olykor szervezetét a bélben 
felhalmozódott tok káros (alaktél 
akkor Is. ha nincs székrekedése. 
Jó tisztító 
hashajtó* ţ J i M * 1 " 

— Bteghivó. CAIVRÍORTDN ME^YOI vitros képvlBelő-
t stUieie 1941 janutr 23 an, CJÜiöriOEÖn d. e. 9 óra-
tor u varoí&azí t»nácstermábdn rendes KözgyüiéBt tart, 
a követk.ző tárgysorozattal: 1. Kabinet irodatói érke-
zett leirat. 2. Tisztviselői, stb. létszám ideiglenes meg-
ailsphaía Uţyeben bailigyaiíuiízttrl leirat. 3 A város 
blvi,f"!»lnt>í  bgyrendjérói aikotoit szabályretdelet. 4. 
Mvgánf  ;-,k riidtkébcu tiázoigaUatott kiadványok, stb. 
u-án- díjról Siibfilyrecda.et.  5 Kizségi kötelükbe való 
fdlvaii-i)  díjtk m <£ lii. p.tao ró, ssuialyrendelet. 6. Köz-
páaBní takarékpénztári gybmuiCdözö elhelyozeBe. 7. 
Viilamosmü kérelme áramdíj Ügyben és a vlilamoamü 
cerglatbiep átalakítása. 

8 I log nforgn  >nl btvaial do ojl azükságletéről való 
tonda-iíülid. 9. Vtroáhtza meiletil ui megnyitása. 
(I<azáu íii'itoB, hô y as as ucc* m?gnylijék?l Csalt 
az > nam ludon, ho^y ml lesz a mw msgayilt uccíkcai? 
Vigy a jivőoen is cjík az.imjtdimbaaí fogj<U  hisz-
1» ni a h^zluijdo-! Oipt, Szidó). 10. Városháza bóvi-
•>i=> ttţyabsn ta<ézied)s. 11. Siú.am»dU fak  árverési 
ljitate'eiaez bjjdian'éde 12. Évi vigtdrlletek kijelö-
lés?. PóHirgysjroiatbi felveendő  ügyek, 

— Felhívás a osendór osapattiaatl és altiaati 
k^rba való felvetőire.  A honvcdelmi minisster fal-
IV:B az 1906 ban üzllletoki ea I>nnál fiatalabb,  nőtlen, 
óidkoiát végaetl tarialékoB liszteket éa tisztjelölteket, 
'•ogy ^csendőr csapattUatiáarba való felvételre  jelent-
kezzenek. A részletes pályásait feltótelekről  minden 
ítonvéd cjapatteBt-parancsnoi ság éa cBendőrtisztl pa-
rancsnoiaág megadja a felvliájOBitásosat. 

Ugyancsak a honvédelmi minisster felhívja  a 
CB?ndórségh9z való jeleutkeaúsre szőkít, akik 30 óvnál 
qem idősebbek, nőilt>nek és kaional sio.gá'atl kötele-
«ettségűknek eieget tettek, A réazletes feltételekről  a 
dgiöselebhl cteodórőri megadja a lájekoztatást. 

— A Pesti Töísde aj számi érdekei tőzsdei informfc-
oiókat közöl. U; és -redetl Infotmiolókat  közöl a lap a hitel-
élőt, az Ipar, s mezőgazlaság, a blzt sltásl és textilipar köréből. 

— A Drótkefe  újévi első Bzáin* az oláh fenyegetések™ 
V&UBZOI rajzban és írásban. Mindon oldala ídószerQ, szellemes 
éa Jókedvre derítő. NénazeiQ egyedüli tréfás  közéleti hetUannnk 
kiadóhivatala, Badapest, IV., Veraa Pálaé-noaa 35. 
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A c s i t a i a i Kanyar Nemzeti, Bant közleményei. 
A Mijyar Nsmtstl 3ank hivatalos árjsjyiássl: 

Buiapest. 1941. iannár hí 15. 
KQl fB ld l  p é n z n e m e k Pénz 

Angol font 
Belga 
kanadai dollár 
Dán kurona 
Dlnáf  ') 
Dollár (D. S. A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Protektorátoal korona 
Sslovák korona ') 
Len") 
Leva 
Lira') 
Norvég koron» 
Spanyol peseta 
Sválol frank 
8-éd korona ») 

K ü l f ö l d i  k i f i z e t é s e k 

250 — 
760 

3 4 3 -

1155 
270 

1740 

79 60 
81 70 

Pénz 

Amsterdam, lásd 1. sz. megjegyzést I 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratlalava (Pozsony) 
Brflssel,  lásd 2. sz megjegyzést! 
Bukarest 
Istanbnl 
Kopenhága 
London 
Madrid 
Milano 
New-York 
Oaló 
Párls, lásd 3 
Prága 
Szófia 
Sto:kholm 
ZOrlrh 

az. megjegyzést; 

181.07'/, 
3 02"/. 
782 

135 70 
11.79 
54.28 
341 

2 6 8 -
65.49 
13.87 

17.66 
314.10 

678';, 
1357 
4 11 

8 2 -
79 80 

3 0 0 -
7.90 

3 4 8 -

1190 
2 80 

1790 

80 60 
8270 

Árn 

181 40 
3 05'/, 
788 

136 70 
1193 
54 68 
344 

271.-
65 97 
14 03 

17 8864 
347 10 

fi.83'/, 
1367 
4.15 

82 80 
P060 

KÜLFÖLDI PENZNEMEK: •) 500 és 1000 dinároa c'm-
latek kivételével •) 20 koronásnál nagyobb almietek kivételé-
vel. ') érme kivételével. *) osak érmék és 10 lírás bankiegyek 
vásárolhatók. ') (sak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárol-
hatók. 

1), 2) és 3) sz. A 394, és 395. sz kSrlevél II. f  Jezete, 
Illetve a 401 sz kSrlevél alapján lebonyolodó forgalomb'  n 
érvényesülő árfolyam. 

— Dr. K a r s a y Sándor törvénysieki e lnök 
e sküté te l e . Dr. Karsay Sándor, a cslks'eredal tör-
vénysaéknek most klneveaett elnöke, folyó  év január 
15-én ünnepélyes keretek között a tör^énysaék te jes 
ülésében letette an esküt D\ Bwlske Imre legidőst.ob 
tanácselnök keiébe. Hussonkét faeteodő  utín az eiső 
magyar törvinyezíkl elnök esküté~ele hanraott el, a 
mnltban anayl sok furcsaságot  látott Igazságügyi pi-
lótában. N >kt'n* mindennél nagyobb esemény. HUr.en 
eaalntt aa Idó alatt ezámuoVra az Igazságot ls kétféle 
mértékkel mérték ebben aa épületben, ahonnai a ma 
gyar azivat együtt kpmstut az igazságba vetett bi-
tünk la. Sokat szenvedtünk még ennek aa épületnek 
falai  köiStt ls, amely psdlţ nem sz^bsdott rolna egv 
pillanatig ssm szem elól tévessze aa elfogulatlan  lgaz-
aág B»olgá!tat4soak örök érvényű, lelket pitó hlvatáeát. 
Mindenre akadt itt p4'd«. Vo t törvéayr.zékl e'oök ebben 
a házban, amaly annyira a blról ta'ár kötele tó erköl-
csisége alá stlly^d:, hogy hatal-nával viasza élve mag-
alázott bennünket abban aa fpBio'.ben,  am' ly niindeo 
gyűlölködés fölött  magasan kellett vo'na blrd*««n rz 
Igaaságosztá^nak o'y in fontos  földi  jórenaágát. M nd»gr. 
Túléltük ezt is. B;gy >l tsbb pjida marad' r<'z*muakr», 
bogy ea a román nép, amalynek l yin törvomysnékl 
elnökei voltslr, nem érett arra a felfdUra,  amelyet 
22 éven keresztül kesére ját'zo'tatöftéa'ilrol  véletlenség. 

Üibep tehát n^kiisk, amikor 22 év Ktrs'y 
Sándor, törvényszéki e'nök ünnepelyt-s ea^ttfé^^vel 
Ismét magyar tzé, magyar levegő, a mapyar jog- éa 
IgaiságBiolzáitatásnak magas erkö c.ie VOBSÍ át a szót 
ebben sz épü etb«o. 

DKarsay Sándor ISrvAitvszíkl elo;ik na eskü 
utáni be^Zíd^ben, munkát fĝ r  C-lrvánnacy* joffberpaő 
közönségéiek. Si^rátetin a'apu ó, a joiti felkészültség-
nek, tudásnak áld'BAkai a fUmaí-ziott  unokát ea 
egyetlen céljául tekinti, hogy vltsfgandja  ennek a népnek 
azt, amit elraboltak lelkebő': si le^eB^hí vatett bitét. 

Az eskütétel alkalmával D - Gil K troly ügyésiségl 
elnök éB dr. Kol öa^y Gyal* j.-birof-ági  f'd'  klíd 'ötölte még 
a törvényszék uj éviikét éa eagii hivatalosan is e foglalta 
fontos  őrhelyét Dr.K»r<-ay Sicdf>r,  akinek értékes egyéal 
Bége már eddig la bizonysát amellett, hogy a 22 egzt.i-
dőt román megszállás baUáol fer  őj-ten memurgeteM 
és összetört lelkek msgértő, őszinte,toegyar munkásra-
a kesébe kerültek. 

— Czlkzzereda éz Vidéke Ipartestületének 
a l a k u l ó gyü lese . Az i pa run i min is t -rimt vinev»at« 
az erdélyi ipartestületek elő jérés.̂ galt Cslksaareda éc 
Vidéke Ip-vrieBtUlete halát k i r( t a vtria éB a bárom 
Cilkrésal fŐPZo'gabíró?ág  területében t&rtó iparorosségra 
kiterjedő'eg állapította meu. — Az Ipartestület gjnöke 
Bakczy Károly ftrfl  szabómester, a'il jaruér 12 re bivta 
ösBze alakuló gyűlésre az iparügjl rcinlaatrr által ki-
nevezett 30 tagú elő.járóságot, ameiy a miniszter raa-
delkezéae azsrlnt a közgyüiéa hxt iükSrásr.-t Iriivitja 
az Ipartestület élntét. Aa eló'járóság alakuló gvüf*sén 
megjelent S iá s s Oirí polgármester, az Iparhatóság feje, 
aki ellsmeráBét nyilvánította na Ip<«r eB'ü'et ve?etőa<«;̂ -
nek azon munkája iránt, amsllyal a visszatérés utáni 
helynetben szolgálta a klsipiroHág U(y>it. Bakczy 
Károly elnöki megnyitójában rámutat az Ipartestület 
étetéuek mai lelentós eanm^nyéra 22 év u^ái az Iptr-

Kétaser két szoba konyha kiadó, 
a kiadóhivatalban. 

Gint 

Ucvl kormány által kinevezett első magyar elő iá-óságl 
ülésre. HHAt adva as Itteniek, hódolattalJoM a 
a Fíméltóíéfu  Kormányzó urat és a kisiparosig 
munkaakaré-át, szorgalmat M«jánlja a szebb, a hol 
dogabb m'gyr jövőért. A köaicyülés letárgyalta an 
Ipartestület bMaó ügyeit mijd elhttárezta, hogy kérés-
sel fordu'  a F-iJzolgablróságothoz támogató s»-
gltsigüket a v:d4kl ttnp ,ro8«gnab ez ip irteB.ületi 
életbe való bskapcso'áiáboz. Az Iparos gyüksnek egyik 
blsz^eségünkra ssolgálható rísa'ate az Iparos köiyv-
- árról azóló jelentés. A cslkszsredal Ipartestület könyv-
tára ma ennek a vármegyének a le«|elentősabb kul-
turális lntésmánye, amely Veẑ enyl Józzef  könyvtáros 
vezetézével a város egész társadalmára kiterjeszti 
munkáját. A könyvtár moit hatalmas felfrissülést  kapott 
az országos erdélyi könyvakciótól és sok száz könyvvel 
gyarapodva Igyekezni fog  ezután Is betölteni a magyar 
önyv hivatását. (A könyvtár működésének megkez-

dését az Ipartestület hlrlapllag jelenti be) Altalábm 
az IparoB gyűlés minden részletében arról tanúskodik, 
hiiry a kisiparosság élő sz'rvaettal raad dkezlk, amalv 
teiíve van a magyar Jövő szolgálatának akarásával. 

— Értes í tés . A cslkFsrredai m. klr. állami pilg 
leányiskola Igazgatóaága eru'on értesíti az érdeklődő-
ket; hogy a V. K. M., a visszacsatolt keleti és erdélyi 
trrületeken a rendtartásban előirt decemberi magán-
vizsgálatok Idejét az átmenttl nehézségekre való tekin-
tettel február  havára á lapította m>>g. Mindazok, akik 
vizsgázni óhajtanak szíveskedjenek kérvényeiket Ira-
taikkal együtt aa iskola lgaag«tó>á?á)toz felterjeszti 
áa jóváhagyás végett, minél előbb beadni. Az Igaz-
gatóság. 

— Január elsejével megszűntek aa Ingyen 
hirdetések es tisateletpéldanyok. Az Országos 
Magyar Sajtókamara lapkádéi főosztálya  legutóbb 
tario't értekezletén egyhangú hatá'ozattal kimondotta, 
hogy 1941 január elsejétől kezdve FZ összes lapoknál 
magszüntitlk a tlBzteletpéldányokat. A közü!etl és 
"(yeBŰleti hirdetéseket pedig nem közlik dijtalanul. 
Eit a határozatot an összeB magyarországi lapok szi-
gorúin be fogják  tartani. 

— 10 millió Pengőt fordítanak  ai erdélyi 
bekötő utak épitéaere. A kormány, mint Ismeretes 
az erdalyi utak rendbehozatalát egyik legsürgősebb 
feladatának  tartja és ez írt közvetlenül aa erdélyi részek 
hazatéréze után 2 millió P 'Ogőt bocsátott aa erdélyi 
állBmépltéssetl hivatalok readelkeaésére. A legutóbbi 
állami költségveláB Ismét nagţo'ib összeget b'ztosltott 
u'épitési calO'ra. Ebből aa ÖRSZPgből ujabb tízmillió 
pengőt R legsürgősebb erdé'yl bekötőutak megépítésére 
fovnak  fordítani.  Az erd '̂yi útépítések nagyobb ül erő-
ben a koraiévá z«i irdn'n«k m«g. 

— KL less a farsang  heroegnöje ? Megtudhatja a Stln-
házl Mag'.zlbból, ím 'lynek aj sz^ma. negy beszámolót hoz a 
farsaugoyltó  Jogászbálról. azooktvQl az elsA reagyír bálról 
Nagy .fcradról.  Ebben a számban Indnl meg a Színházi Maga-
zin. szabadegyetemének előadássorozata Is Btjor Gizinek a 
szép magyar beszédről szóló előadásával. Hanyady Sándor 
novellája, báró Dinlel Tiborn* dr olkke a Nemzeti Színház 
Cyraco-eldadásáról látogatás Bi' Ü'y mln'szter gyermekeinél 
Kolozsvárot', televíziós közvat tés a rádió falatozójából,  két 
nagy pesti siker kottasláge'el, érdikas dlvatrovat a Ifgnjabb 
német dlvatkülönl geBB^gokko\ rejtvény-. vl< o-, konyharovat, 
szlndarabmelléklet és a Kis Magazin a gyermekek legkedvesebb 
hotllapja ejtész'tlk kl a Színházi Mtgazln legajabb számát. 

— Aa „Erdély" olmü honismertető folyóirat  most meg-
jeleot szátna tfj.  Dr. Párád i Fareno szerkesztésében arról a 
lendületes mankáról számol b", amely a visszacsatol- Erdély 
éa Ki»l?tmagytt"OrBzág t^rülotén nz Idegenforgalom  fejleszté-
séért megkezdődött. Az Erdrlri Kárpát Egyesület (Etvh) vi-
déki oiztélyal me!iszem<nő terveket dolgoztak kl, a kihaszná 
lat'an uruélyl táj Szépségeinek feltárására.  A Hargitában tUz 
B.->n' n*-minedébház épül. Nagybánya közelében a Ontln-hava-
son sl-melegedő, rz Izvoráu 100 ágyas turistaszálló készül, A 
Horthy-csuoson és a teogersz^muél Is tnrlstaházakat ép:t az 
e yxsalet. A dal osztály a Clbleaen, a gyergyól a Gyilkos-
tónál, a háromazékl a tusnádi Szent-Anna-tónál, a zilahi a 
Meszesen épít menedékházakat. Az .Erdély" érdekes olkket 
kösöl a Kl áyhágó al tti révl „Z'ohy" osepkőbi'lang izgalmas 
törtenetéről, amelyet 37 évvel ezelőtt az Egyesllli't tárt fal  és 
t- tt járhatóvá. A» EKE mnzenm eornárrtl SJÓIÓ olkk, ap-ósá-
gok, erdé yi terinéazsti megligyelések és gazdag híranyag 
egészíti bi a tirtilinas számot. A f  lyólrat megrendelhető ez 
Erdé'yi Kárpát EgyeBüfet  címén : Kolozsvár, Mátyás király 
szil oháza. 

Szerkesztő i ü z e n e t e k . 
TüsbaTG0«0k—Dalegyesület a bözléate beküldött ado-

mányok néi'Kgyzékét alki'loinsyoiHon közölni fogjnk,  rmlnt az 
auyagtorlóilás után arra jehatősAgQnk nyílik. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kozbirtokoBsâiţ igazgatósága 

tudomására hozza az érdpkelt feleknek,  hogy 
a közbirtokosság tulajdonát képetö vadászta 
rdle* en a vadászat tilos, mindaddig mii a fel-
sőbb hatóság rendelete szerint ujubbsn haszon-
bérbe ki n^m ada ik. 

Gsikszereda, 1941 január 9. 
Holló QAbor, 

kösblrt elnök a—2 

O l c s ó é s jó h á z i k o s z t , + 
ugy háznál, mint házon kivQl is kapható 

T Csíkszeredában, M kó UCCJ 26 szám alatt. 

Bérbeadó  szálloda,  kávéház,  étterem.  A kézdi-
vásárhelyi „Millenium"  szálloda,  kávéház, 
étterem 1941 évi március hó l i kezdettel 
bérbeadó.  — Értekezni  Dr. Mágori  Jenő 

ügyvédnél,  Kézdivásárhely.  »-4 

Cg. 
A csíkszeredai kir. törvényszéktől. 

229—1931. 
11—1941. 

Végzés: 
A kir." törvényszék a Hargita Vasgyár r. t. köz-

gyűlésének összehívása iránt, Dobribán László és Mol-
dován János csíkszeredai lakósok, részvényesek kérel-
mének helyet ad és a Kt. 178. szakasza alapján a 
Hargita Vasgyár r. t. 

KÖZGYŰLÉS ET 
1941 évi február  hó 2. napjának délelőtt 11 órájára 
a kérelmezők által összeállított tárgysorozattal — a 
társaságnak Csíkszereda, Hygita ucca 53. szám alatü 
irodahelyiségében összehívja. 

A bíróságnak a közgyűlést összehívó végzése 
ellen a 68.300—1914. 1. M. számú rendelet 26. szaka-
szának 5. pontja értelmében, előterjesztésnek vagy fel-
folyamodásnak  nincs helye. 

Jelen végzést hírlapi közzététel végett kérelmező-
nek azzal adja ki, hogy annak legkésőbb a közgyűlést 
megelőzően 15 nappal a társasági alapszabályokban 
megállapított hírlapban meg kell jelennie. 

Egyebekben a társaság alapszabályai az irányadók. 
Tárgysorozat: 1. Uj igazgatóság választása. 2. Bi-

zottság kiküldése a régi igazgatóság ügykezelésének 
felülvizsgálására.  3. A vasgyár mikénti kihasználása 
feletti  határozás. 

Csíkszereda, 1941. január 10. 
(P. H.) Dr. Szabó Zoltán, 

kir. tvszéki bíró. 
A kiadmány hiteléül: 

Rancz Károly s. k., 
t. s. h. tisztviselő. 

Hirdetmény. 
A bardóoai közbirtokosság folyó  év február 

9 én BirdjSoz közságben nyilvános árverésen 
eladja az 1940—41 óvi vágásra kijelölt 305 drb. 
vastag méretű, nagy részben múfának  alkalmas 
tölgyfát. 

Árverési feltételek  éB becslési kimutatás 
a közbirtokosságnál bármikor megtekinthetők. 

Qáapár B á l i n t 
kb. elnök. 

Nyomatott Vákár Lajoué könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Tudomására hozom 
a nagyérdemű vásárló közönségnek, hogy meg-
érkes'.ek aa 1941-ea tipnsu magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION éa STANDARD rádiókészülékek 

há'.úaatl és telepes, egyBzerü és luxus kivitelben, 
ü 'letemben raktáron mindenkor nagyválasatébban. 

K e d v e z ő f e l t é t e l e k : 
^ 3 20 oengőtől kezdődő előleg mellett 

6—12 hónapig terjedő részletreII 
Á landóas raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mányú „P e t r 1 x" és .N i f  e" rádió-elemet is. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
s rádió-laboratoriam. 

Felhívási 
F?ihivjuk a juh, bárány, kecBke, nyul stb. 

apró bőrök eladóit, hogy a Glóbus Rt. Buda-
pest megbízásából fentnevezett  bórőket a meg-
állapított áron vásároljuk. 

Egyben közöljük a C3iki, kászonazéki és 
gyimesi timár parengedéllyel biró mesterekkel, 
hogy börszUksegletük biztosítása érdekében 
igénylésükét jelentsék be. 

A O obus Rt. Csiki megbízottai: 
Beke Lajos, 

2-2 Vezsenyi József. 
Oyimeskőzéplok község elöljárósága 

Szám: 26—1941. 
Árverési hirdetmény. 

Oyimeskőzéplok község elöljárósága köizé 
teszi, hogy a' község határában, Nagysorok és 
Muhos dü ökben levő, a község tulajdonát ké-
pez4 körülbelül lóOO m8 gömbfa  mennyiséget, 
mely le van döntve és fuvarozásra  elő van 
k4siitve, 1941 é v i j a n u á r 31 é n d é l e l ő t t 
10 ó r a k o r tartandó nyílt árverésen szóbeli 
éz zárt ajánlatok mellett értékesít. 

Távolság vasútállomástól 11 km. 
Kikiáltási ár m' 15 pengő aa erdőben 

átvéve. 
ArveréBi feltételek  a községháznál hiva-

taloB órák alatt megtekinthetők. 
Gylmesköséplok, 1941 január 11-ón. 

TankA Béla 
biró. 

Baláa Dénes 
jegyző. 




