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Mindenki a helyére. 
As idők komolyak. A mai közösBég ennek 

megfelelően  mindenkit a helyén akar látni. 
Kötelességteljesitésben, a unka vállalásban, ön-
kéntes siolgálattételben ason a helyen, ahová 
állitja a szükség. 

Egy kÖBÖBBégi élet akkor legtökéletesebb, 
ha abban mindenki öntudatosan ismeri a köte-
lességeket. A mai háború különösen nagy telje-
sítményeket vár a társadalomtól. Senki nem 
nélkOlöshetetlen. Mindenkinek a számára meg 
kell legyen a beosztása éB a kiosított posz on 
ugy kell állnia, mint a katonának a harc 
vonalban. 

Etekben sz időkben micdunVi katona, a 
nemzetvédelem harcosa. M* nincsen front  és 
frontmögötti  terület. Ervformán  részesei va-
gyunk a küzdelemnek. És akármikor megtör 
tónhe', hogy az ebben a pillanatban békés 
munkahelyet a következő percben pirosra festi 
a hősi áldozat vére. 

Sióval fal  kell készülni. Mindig he'yén 
kell álljon a szivünk és az eszünk. Egy háború 
ban nyugodtan aludni soba nem szabad; á landó 
figyelemmel,  lankadatlan hittel kell munkálni 
a végső győzelmet. G bizakodni akkor se tud 
junk, mikor legkilátásosabb a helyzet. Es főleg 
értsük meg jól, vállaljuk szívesen, öntudattal 
azokat a reánk háruló szenvedéseket, nélkü-
lözéseket vagy kötelességeket, amelyeket egy 
nemzet háborua élete reánk kenyBzerit. 

A végső siker titka mindig abban van, 
miképpen tud egy kö. ősség egységesen fel-
készülni a feladatokra,  ^inél szelesebben él 
a lelkekben a közős cél, annál biztosabban 
eléri azt és annál szívesebben vállal azért 
minden megpróbáltatáat. 

i£zek az idők hősi megépitóeü polgárokat 
kívánnak, akiktől a nemzet minden percen a 
legtöbbet Követelheti. Próbáljunk megbarát-
kozni assal a gondolattal, hogy az emberi lét-
nek egyik legszebb értelme felkészülni  erre 
az áldozatra. Hz egy nemzet egységes lelket 
formál  ebben a követelményben, ha az életet 
bátor szivvel teszi fel  a nemzeti jövő bizton-
ságáért, vagy minden egyéb áldozatát öntudat-
tal visszi a közös küzdelem számára, akkor 
tus a harc eredményes leend. 

A mi kiB ujságunk ezekkel a gondolatok-
kal, a mi közösségi életünket akarja felkészí-
teni arra ai önkén'es szolgálatra, amit elvár 
tőle a háborús felkészültség  és kötelező éberség. 

Fiaink, asszonyaink, leányaink — vala-
mennyien munkaszolgálatba vannak Boroiva. 
Érthető módon helyén kell álljon mindenkinek. 
Ezt kívánja mindenen felül  a nemzeti köte-
lesség. 

Hallunk kifakadásokat,  keserű megjegy-
zéseket arról, hogy bisony ezt a beosztást nem 
mindenki fogadja  assal a kötelességtudással, 
mint amelyet elvárnak a véresen komoly ese-
mények. Vannak, akik kibúvókat keresnek. 
Mondjuk, könnyen veszik a dolgokat. Amig 
nem siakadnak véres cafatok  a szemükbe, 
addig nem hissnek a veszedelem közelségében. 

Nem Biabsd est csinálni. Könnyelműséggel, 
indolenciával ne vegyük el másoknak is 
kedvét. Ast a pár óra szolgálatot vállalja nagy 
és kicsi, rangos és földhöz  tapadt egyforma 
sseretettel és komolysággal. Ne engedjük el-
laposodni egy ilyen védelmi berendeskedésnek 
a fontosságát.  A kivételezéssel ne botránkoz-
tassunk meg senkit. Saivesen, zokszó nélkül 
végsi mindenki a beosztásával járó kötelessé-
gét, ha látja hogy ninoBenek kivételek. Min-

denki csináljon a beosztásából egy olyan őr-
helye', amelyen jópé!d>Wfl  jár elől a köteles 
Bégnek, a könért való á'dozatnak vállalásában. 

Próbáljuk meg lelket vinni minden olyan 
helyre, ahová állit a kötelesség. Lélek nélkül 
ne is álljunk oda sehova, mert azon nincsen 
áldás. Viszont egy nemzetnek, amelynek hiva 
tottaága vsn a világban, annak a gyermekei 
meg kell érezzék, hogy vannak idők, amelyek 
rendkívüli teljesítményeket követeinek. Ez 
elől kitérni nem lehet még akkor sem, ha ez 
az áldozat hetenként egy izben egy pár óráB 
szo'gálat erejéig veBzi igénybe a háborua pol-
gár erőfeszítésit. 

De miért  ? Mert  bőloeen  látták  ée okosan oseleked-
ték  az elődök,  hogy a történelemtől,  hagyományok-
tól  megszentelt,  Istentől  felkínált  alkalmaz  főidőn 
a lelket,  szellemet  őrző  kulturának  emelttk  sűrű 
bástyákat.  Ha eaek mag vaun *k, nyugodtan nézhetünk 
a jövő-manó Idők elé. 

Csiksomlyóval  is ezt kell  osinálni Közműve-
lődési  intézményeket  Csiksomlyóra  és mindenek 
előtt  Csiksomlyóra,  mert adottságait  a sorrendben 
az isteni kéz  és akarat  ruházta fel  az elsőbbség 
letagadhatatlan  jogával! 

Apróságok. 

Csilsulyót nem szabad háttérbe szorítani. 
Irta:  Kardos  Árpad. 

Sopron, juiius 15. 
Igaza van É ihes Oyula barátomnak, aminthogy 

Igaza van Sárdor Imn püspöki helynöknek éa Igaza 
van a magyar köamQvelődés legfőbb  őrének, Hóman 
Bálint tu'tuszmlri'zlernek. 

Csiksomlyóból  közművelődési  központot  kell 
osinálni. Minél  előbb,  minél alaposabbon és minél 
bőkezűbben. 

Csiksomlyó  olyan kirose  nemosak a megyé-
nek, hanem az egész Székelyföldnek,  melyet meg 
becsülni, fölemelni,  lelkét  kiteljesedéshez  segíteni 
kötelessége  mindenkinek,  aki a székely  kérdés 
jelentőségével  tisztában  ven. 

Olt voltam a julius 21 c-onka öregdiák-találkozón. 
39 esztendő után viszontláttam a drága földet,  mely 
39 esztendő alatt egyetlen napig sem hagyott nyugtot. 
A magyar sori a történelmi Idők végzetszerűen nehéz, 
feltört  u ját járatta velem Is, belelökött többször 1B az 
orBzágvessltők szomorú karavánjaiba, utána meg föl 
segített BB országtartók napssámosalnak derülátó tábo-
rába. Voltam lenn, voltam fenn,  da mi:d*nütt velem 
volt a somlyói lélek. A legczédltóbb szakadék fölött 
sem lehet ennél biztosabb palló. 

0>t voltam Somlyón és Bzomoruan láttam, hogy 
az áldott humusznak, melynek dus televényéból levés-
hatatlan nemességgel nőttek ki éB szóródtak szerte e 
haza mlcdeo pontjára a magyar élet termő fáinak 
százait zrel — hátat fordított  az Idő ÓB rövidlátó 
velejárói. 

CsikBoml"é buc'ujáró hely, mely aa elmúlt két 
évtized alatt ia magaBan lobogó fáklyaként  vl ágltott 
nemcsak a sötétségbe BÜlyedt székelység, nemcsak 
Brdély, de a csonka haza magyarsága előtt Is, E bren-
tartotta, élesztette miodnyájában a nemzeti erőnek, a 
jóvátétel, aa igazságszolgáltatás eljövendőséglnak meg 
nem fojtható  bitót. A Mindenható  a busz év alatt 
sem hagyta elhalványodni  az igazságot,  hogy ezt 
a helyet  egyenesen lélek  formálásra,  székely  köz-
kincsnek  teremtette.  A csodatevő SzUz Anya Jelen-
valósága, a ssékelyaég történelmével ÖBBaeforrt  aárda 
éB a kéttornyú monumentális kegytemplom, a kieB, 
panorámás fekvés,  a romlatlan, tlaata saékeiy környe-
aet, mint csodáé ékszer aa Isten nyakán, ugy azorltja 
magáboa. nem engedi el a lelket. A genius loei va-
rázsa nem mu ló, átmeneti állapot,  de  örök  el jegy-
zettség.  Súlyos  kár  volt  a gimnáziumot elvinni 
innen. De még súlyosabb bűn volt  a székelység 
ellen a nevelésre  hivatott tanítóképzőtől  is meg-
fosztani. 

Mint fennebb  la Írtam, a magam életével tnhetek 
koronatanuságot Somlyó mellett. A tulzBulolt 39 esz 
tendő valamennyi nehéz napján mindig a bennem lakó 
somlyói diák Begltett keresatűl Akár az I'ten paran-
csolt, akár a haza, a társadalom, család vagy barátBég, 
aa az énem mozdult meg gondolatra, zzéra éa cselek-
vésre, melyet a somlyói Boldogságos Szűz, aa öreg 
A'ma Mater a maga összefogó,  egymáarautaltságot 
parancaolé szellemével, a kéttornyú templom a minden 
napoa közelségével, a faclgereivel  éa laborlferével,  a 
KIcal-Somlyó, a Nagy-Somlyó, a pűaközdl bncsu, a 
barátok aárdáje, a safla  falu  én a Darvas Vénénc 
borvlakutja alakított ki. Hogy ma, alkonyodéakor IB 
nyílt homlokkal néahetek mindenki esőmébe, hogy a 
kStelezségéraetemen éz köteleaaégteljeBltésemen folt 
nem maradt, aat felejthetetlen  tanáralmon kívül egye 
dűl Czlkaomlyó áldott „lélekidomár" földjének  kősaBn 
hetem. 

Ma a nyugati gránicnak, a 42 eaer lakózu Sopron 
nak aa oraaág .leghűségesebb városának" polgára 
vagyok. A oivitaa fídelissima  osupa történelem, 
ősapa kultura  Megbízható,  gránitkemény  végvár. 

Háború dühöng. körülöttünk. Mondhatjuk, hagy 
sz egézz világ ég. Es a nebéa Időkben Baomaflédunk-
aak nincsen elég máa baja, mint a védtelen magyarok 
Üldözése. Ebben ők nagyok. A védtelenek, a kiszolgál-
tatottak elleni hadjáratokban vezetnek. 22 ezztendő 
szörnyű tapasBtalatával állítjuk, bogy ebbon utólérhe-
tetlenek. Pedig most mennyi más nagyBaertt alkalom 
kínálkozik a harcierények bemutatására. 0;t kelet felé 
a Pruton, a Dnyeszteren keresztül milyen végtelen 
lehetőségei állanak nyitva a Baámukra annyit meg-
hölcaködött úgynevezett román harci erények zzámára. 
Egészen érthetetlen miért kell tovább Íz a Délerdély-
ben rekedi Bzereccsétlen magyar testvéreinken keresztül 
levezetni a nagy harci kedvüket. Naponként tömegével 
ssöknek át a határon eaek aa agyongyötört magyarok. 
Tile vannak panasszal, keserűséggel amiatt a türel-
metlenség miatt, amellyel ott tul saembe fordultak 
mindennel ami magyar. Egyszerűen nem bírják a ma-
gyar beBzédet. Embereket megvernek, meghurcolnak, 
mert uicán anyanyelvükön beBzélnek. A román pozta 
táviratot felvess  a világ ÖEBBOB élő és holt nyelvein 
csak éppen magyarul nem hajlandó a közönzég rendel-
kezésére állani. U yan dolgok ezek, ami fölött  kétségbe 
lehet esni. Vagy beszéljünk arról, hogy Csere Zoltánt, 
Bjzln Mmét, Bonin Imre csíkszeredai gaadaságl fel-
ügyelő öccsét milyen borzalmasan megkínozták a ro-
mán börtönökben és csak aa olasz—német vegyes-
bizottság szabadította meg zzenvedéselktól. Hát lehet 
Ilyenkor efélékst  csinálni itt Európában. Milyen értelme 
van tovább türnl magyar embereknek a kínzását. Vég-
eredményben a magyar honvédség éppen most mutatja 
be a világ nyilvánossága előtt, bogy módjában állana 
ugy megtorolni eaeket a velünk Baemben elkövetett 
meggondolatlan esatelenségeket, ami a Bzomszédnak 
minden kedvét elvenné a további voBaedelmea játóktól. • * 

• 
Az utóbbi héten felderült  aa Idő. Vagy 40-napl 

állandó esős és rideg őszi Időjárás után kiBŰtött a nap 
Cslkvármegye felett  ls. Eszel megindult aa élet. A 
kétségbeesett fürdőhelyeink  egyik nBprél a másikra 
megteltek vendéggel. Borszék—Tusnád kezd benépe-
sedni Tc>rm4sseteB9n a világesemények követkeatéban 
nltcsen az ez Idegenforgalom,  amire kilátásaink vol-
tak kezdetben. Da ezek ellenére, határozottan éBalel-
helő, hogy aa érdeklődés ezévben rajtunk van. • • 

• 
Aa ldegenjáráSBal kapcsolatosan nem győzzük han-

goztatni azk a kötelességet, amsllyel a vendégeink 
Iránt tarloaunk. As Idegennek minden lépésében sae-
retetet, udvariasságot, előzékenységet kell éreanle kö-
zöttünk. Aiok a népek, amelyek aa Idegenforgalomból 
élpek nagyon jól ismerik ennek a fontosságát  A nya-
ralót nemcaak a természeti Bzépaégek vonnák. Ugyan-
olyan mértékben aa Illető vidék lakéBBágának lelki 
kincsei 1b. Étért vigyázzunk aa életünk egésa vonalán 
arra, bogy aki köaénk jön az a legkellemesebb be-
nyomást Bserezze. Az utolsó vasúti alkalmazattól — a 
kis tebéupáeztorlg mindenki be kell legyen állítva arra, 
hogy elhatározó saerepe van a megkedveltetéB kiala-
kításában. Ezért az adottságokon felül  gondoskodnunk 
kell arról is, hogy népünket, magunkat lnténményezen 
ráneveljük aa Idegenekkel azemben való udvarias 
előaékeny, ugyneveaett vendéglátó modorra. • • 

• 
A vlaazatéréz utáni elBŐ nyaralási évad, mindjárt 

azzal aa általános panassaal keadődlk, bogy méreg 
drágák vagynnk. Hát valami Igaaság van is benne. 
Mondjuk meg ugy ahogy van ; bisony drága as élet. As 
anyaországbeli embereknek ea a drágaság egyenesen 
szembetűnő. Ez a feltűnő  árkülönbözet vlaaaa nyúlik 
a Líj péaz beváltására. Valahogy ott volt elrontva aa 
űgy. Nem vegyünk pénaBenlk. Ds a Lsjl nem saaba-
dott volna olyan kedveaő, salnte nemaeti ajándékkal 
beváltani. A Bzegóny emberen aa a kedveaő 1:30-aa 
beváltás nem segített. Nem volt Lsje, amit beváltson. 
Akinek sok Leje volt aa kibírta volna a magasabb 
beváltási knlcaot. As 1:30 as beváltási arány semmi 



-k oldal. I K I L A P O K 

egyébre nem volt jé. mint arra, hogy a aallk Pengő-
höz szokott anyaoraaég, nélnnk aaembetalilja magit 
•gy bővebb Pengére meateraégeaon dnaaaiatott élettel. 
És bliony mondom, hogy egyike annak a területnek, 
ahol a súrlódások, néseteltérések, hasadások bekövel-
keatek. 

• • • 

Magyarázzuk-e tovább eat a napi élet legreálisabb 
vonatkoaásábél kiemelt goadolatot. Aa 1:30 aa Lej-
beváltással egy pillanatra, minden drága lett aaokaak 
a ssimára, akik aa Anyaorsaágbél Ide jöttek. Miután 
ők eat a meglepetésüket, véleményüket lépten-nyomon 
kifejeaésre  is juttatták, lasBau a néphumor elneveate 
rogátlaknak aaokat, akik a nemaeti ajándékkal felker-
getet árakon CBodálkoanl mertek. A példa még Itt 
sajgott. Mág kl sem tette innen jóformán  a lábét a 
minden árat folytonosan  kifogásoló,  állandóan aa árak 
körül kellemetlenkedő rBbtarléok aa erdélyi gyarma-
ton fölényeskedő  Rogátl-romáu és egéaaen ártatlanul 
a heiyéae suhint aa anyaonaágl magyar testvérünk 
egy ilyen be váltásos áreltolódás miatt. 

A csitszenlimrei JiiilönMőröl 
Bokscor megemlekeatück mur e lap hasábjain. Es as 
alig pár év éta fellendülésnek  indult fürdőnk  olyan 
rohamoBan épült aa utóbb! években, hogy legSBebb 
remsoyeket füshettük  hczzá. Sajnos, ennek ls, mint 
minden cslkl értékünknek, nagy hátránya a megköae-
litbetŐBég, a rendes közlekedési ut hiánya. A flirdóhöa 
fölveaető  utak ea évben talán még Biralmasabb állapot-
ban vannak, mint régebb, mert a hosszú esőzés minden 
jármű saámára lehetetlenné tette aa amúgy la primitív 
erdsl utakat. Pedig aa Idd nyár bebizonyította, hogy 
es a fürdő  la nagy fojiődésl  lehetőaégek előtt áll. 
Naponta keresik fel  a kitűnő gyógyhatású kéngödörre) 
és még kitűnőbb borvlzzsl rendelkező fdrdőt  aa orsaág 
minden rásaébói érkező kiránduló csoportok, kikkel 
a gyönyörű havasi táj elfeledteti  aaut nehézségeit is 
A fürdőnek  aaonban Igaii rendeltetése a gyógyitén 
volna. Eanek a gyégyhatásnak a kiaknázására kallón? 
réfeküdnlök  az érdekelt köiaégeknek éa birtokosckoak, 
ha hassnothsjté jövedelmi forrást  akaroak teremteni 
a természet szeszélye folytán  nekik juttatott gazdag 
adományból. D9 valljuk be őwiotén, hogy ma a csik-
szentlmrel „Blidceu-flirdőre  beteg ember nem mehet 
fel.  A roaaa ut még a gyukoro't turistát it próbára 
tesai, hát még a rheumátél, zsábátél éB más nyavalyá-
tól megkínzott beteg teztst. A legjobban rugózott sae-
kár aem Igán vállalkoalk a fuvsroiásra  a ha vállal 
kozna ls, mira a beteget felvitte,  annak már nem kell 
gyógyulás, nim használ neki S'm az Üdítő, lelket adó 
borvíz, sem a kéngödör csodás hatású kigőtölgése. 
Roncs tadz jármű ÓB emher, mire felérnek. 

Ugy tudjuk, bogy Cnitsseoimra közsér van leg-
inkább érdekelve a fürdő  b'rtoL óságában. A le;kc'z--
lebb esik ez a fürdő  éppen CNItasentfmre  kőaséghez, 
honnan ailg nyolc kllóméter. Ebből a nyo'c klléméter 
bői felét  tűrhető uton lehet magtenni a b-gy aljáig s 
ennek az útszakasznak a karbantartása som kerülne 
sokba. Maradna tehát még négy kliómétrroyl sziklái, 
nehezebb rész. hol utat kellene építeni. Iit is rendel-
kezésre áll a Bányapatak köve. csak a műikét kellene 
a köaség adja. Akár kalákában, akár közmunkával 
vagy bármi médon, egy négy klióméterea utsaakfcBEt 
meg lehetne építeni s ezáltal örök Időkre biztosítanák 
a köaBég számára a fürdőre  Irányuló jelentős személy-
es áruforgalmat  is, amiből Baép jövedelem lenne Idő-
vel a község lakóinak. Ml újból felvdt|ttk  a kérdÉst, 
bálba ecuttal több megértéssel találkozna az Illetéke-
sek részéről. 

S ha már Itt tartunk, megemlítjük a kirándulók 
részéről elhangzott egyik panaszt is, meiy könnyen 
orvosolható: a fürdőn  nem lehet kenyeret kspol. A 
vendéglősök nem kapnak sem lisztet, aem kenyeret 
eladási célra. Igy nagyon gyakran megeeik, hogy a 
kirándulók éhesen maradnak, mert a vendéglős, aki 
étellel még valahogyan szolgálhatna, nem tud aa étel-
hez kenyeret adni Már psdlg a tu hta forgalom  a 
roasa utak dacára la olyan méretű, hogy ezen változ-
tatói kell. A it óz légi előjáróságnak kell megoldania a 
problémát oly módon, hogy a köaség !l»at éH keayér 
ellaUaába vegyjn fel  bkoayos misnvtséget a fürdő 
vendig;Ő3el ÍZ imára, közfoeya.-z  á«l célokra. Hisszük, 
hogy ez meg 1B történik <*B a jö őben legalább aa 
ellátáaheli asvarok nem fogják  vlsistrlasatanl a turistá-
kat ettől a OBgyjövőjü fürdőnktől.  Az ut ro;gjavltá<>a 
pedig olyan életbevágóan fontos  kérdés, amit még ez 
évben szintén meg kell az eljáréságnak o'd<inia, ha 
koao'y tervei vannak 0 fOrdő  f-jletatis»  érdekében. 

A nagy háború 
negyedik hetében járunk. Megállapíthatjuk, hogy amit 
aa orosaok elleni bábomban a szövetséges német— 
magyar éa flan  csapatok produkálnak aa rg^si világ 
cscdalatát lekötik. Mindéi Idők legnagyobb e s t ál pusa-
tltoUak az elmúlt heten. Aa orosz Bsovjet u o'só ki-
Bérletei próbálták megáliltanl ea előretörő német-
magyar támadáaokat. Szédületes anya* és tömeg be-
dobásával próbálkoznak a orosaofr  fVítartóatatnl  aa 
előayomnláat. Nam sikerül semmi. Éta negyedik héten 
a németek majdnem minden ponton áttörték a Sztálin 
vonalat Is, amely még aa egyetlen ellená'lási lehetőség 
volt. A Rstallu vonal állag 60—100 klióméteres mély-
ségü védőöv, amely a legkoraaerübben volt kiépítve 
A föld  alatt emeletes mélységre aülyedó páncMerődök 
aokaaága állott ntjába csapatainknak. Mindenre elsaán 
tan vódekesó, kétségbeesett bolsevlklekkel megtöltött 
péacélmüvek omlottak öaaae abbaa a saédületes len-
dületű támadásban, amelyet olmnlt héten a eiapatalnk 

folytattak.  Ugy néa kl a dolog, hogy a saovjet had-
sereg halálos ütést kapott aa egész vonalon. Aa áttört 
Sztálin vonal mögött kead felboiu'nl  a világot fenye-
gető egésa vörÖB rendszer. A német és magyar csapa-
tok előretöréae már Szentpétervárt, Kievet fenyegeti. 
Moaskvát kiürítik. Satalln kormányával együtt Kaaánba 
menekült. A pánikszerűen menekülő lakézaággal együtt 
a követségek is elhagyják a saovjet fővároBt. 

Mindezekkel aa eseményekkel egyldóben Anglia 
tovább saövi ördöngŐB tervelt. A szovjetet tovább 
heccelve saereódést Irt alá, hogy kü'önbékét nem köt-
nek. Köaben Amerika ls eţyre inkább sodródik bele 
a háborúba. Ezael szemben a jelek arra mutatnak, 
hogy Jjpán ls köavetlenül a háborúba való belépés 
küszöbén áll. 

Ezek nagyjában a világhelyzet eseményei. Bok 
büszkeséggel tölthet el minket magyarokat aa a sok 
elumeréB, amellyel a világ honvédőinknek nagyszerű 
teljesítményeiről szól. Honvédeink messze Siovjet-
orossorBság területein nyomulnak előre. Nem könnyű 
a do'guk. Kemény hnreokat vívnak és foglyok  vallo-
mása Is arról tanúskodik, hogy a hon védőinkkel Baem-
ben álló 12 lk srovjeit htd^reg óriási veBzteaégeket 
szenvedett. Alta'á^un a magyar bonvdíég folkészlili-
séga a legmodernebb háborút állja most éa semmiben 
aem marad a német katona csodálatos teljesítményei 
mögött. Miután az oro<uok az órlé«l frontszakasz  éssakl 
ÓB köaép részein minden ellentánadáel kísérletükkel 
összeomlottak igy moBt a déli réeteken próbálkoziík 
eredményeket elérni, ahol a magyar csapatok is álla-
nék. Minden blába való. Az oroBzok már nem képesek 
átütő hadi c^elekményekro. Aa orosi népblatoook re-
volverrel és Lorbíccial kergetik a tömegeket ellen-
támadásokra, amelyek lassan megpecsételik a sorsét 
a vörita uralomnak. Az ellenforradalom  tüzet fogott 
már Ukrajna több részében és a hatalmas hábtruB 
ököl csapáBok su'ya alatt lép< srőMépísr* felpzámolé-
dlk 0 Szovjet-parad caom titokautoBséga. 

M O Z A I K . 
A nemaet hős fiairól,  katonáinkról. 

Egy katonatiszt megy aa uccán. Etysierra töpö-
rödött, kendős asszony csatlakozik hozzV M»nnek együtt 
tovább. Az asszony arca canpa gond, szomorúság, amint 
beszel. Néha felnéz  a katonatisztre, olvasni szeretne a 
szemeB katonsarcrél. Lassan Írások kerülnek elő a kis 
keszkenőből. Átadja nagy aggodalommal. A katonatlez 
elveszi és olvasol kezdi BZ lrá?okat. Utána nagy türe-
lemmel, jósággal magyarán, aa öreg asszonynak. Mennél 
tovább besaél, aa aavzopyarct annál derültebb. Való-
színű megkapta a jó, pót a ler jobb tanáciot, utbaiga-
(itási, amit afcban  a nth^a ügyben teziil lehet. Az Iré-
»ok ismét visszakerülnek a kis .fcrsikenőbe"  B hVá* 
köszönő szavak elmocdáaa utao, barátságos kézfogással 
oltucsuilk »z örrgaaezopy a kn'oofet'Fsttő'.  An aspzony 
irca Rtlnta ragjog an örömtől. Ugy megy mintha szár 
nyal nőttek volna. 

Aki látja ftzt  a p'ídá'lanul ritka látványt, Bilnte 
el se akarja hinni, hogy valóság az, amit lát. Ejv ken-
dős falusi  asszony, n<héa helyre'ében egy katonai hallói 
az uccáu útbaigazítást kér és aa a katonatiszt, o't aa 
uccta, nagy jé akarattal el Is intést aa ügyet asonnal. 

A szemlélőnek erre a ritka és nagysaerü látványra 
önkénytelenül eszébe ölük aa a kérdés, vajion régen, 
Nagymagysrorsség Idejében, melyik katonatfcit  adott 
volna aa uccáp, nemes szóval, jósággal u'-bslgstitáBt 
egy fejkendős  Bssroaynak és melyik fejkendős  asszony 
mert volna az uccár, odacsatlakoznl egy akkori katona-
lisathea tanácsért?! 

Szegeden, aa Alföld  Btivébeo életrekelt Nemzeti 
Hadseregnek máB a lelke, más a Bslve, mint volt régen. 
Nem csoda, hlszan a magyar katona, a magyar N -mzet-
ből vétetett. Ezért ascretl a Nemaet, eaért aérta Bslvebe, 
ezért biz'k benne, ezért boldog és büszke rá. 

Erőtadó példa. 
Jézua Bilve ájtatosság van a temp'omokban. A 

kora nyár virágainak édes illata, össaekeveredlk a tömjén 
égi Illatával. A templom ünnepi caecdjében, áhítatos 
lelkek Imádkoznak Jézus szive oltalmáért, segítségéért. 
A zzufolt  templomokban, mind több éB több katonát 
látol, nagyokat éa kicsinyeket egyaránt. Igy van ez 
ssentséglmádáson, Bzentségáldosásnál és a szentmisé-
ken ls. Nlnci katona, ati sz u jába ető t°mpiomba be 
ne térne, ba pár percre la, áldáat kárai. Éi igy van ez, 
a protestáns templomokban 1*. 

Fenséges látvány nz imádko«ó ketena. Boldogság 
arra goodo'nt, boţy a N<*maell H dsereg katooála val-
lásos. Nemes, irőtadó, követeedő példt re a M gy»r 
Nemzet számírj, mert széthull egv nemzet, melynek 
lelkéhő' elvesz, vagy elvnaaett az Iitenhlt. Az emb-rl 
irmka h csak akt ír Időtálló, csak akknr éltető, ba 
Itten bf.rma<oz  rá Adtat. 

L-gyen tehát mlndt-n mtgyar sziv törekvése Men 
segítségével a H tzáéri élni, dolgozni és ha ki 1 halni, 
épp ugy, mint ahogy a nemzeti hadsereg mutatja ne-
künk — eat a fenséges,  erőtadó páldát — az élet 
katonáinak. 

Egy kla trófa. 
Egy aflszony  beszélte. Cilksaeredábél Qyergyó-

sientmiklézra mentem. Valamelyik köabeerő állomáson 
feliaállt  egy katona a leült a Baemköatl ülésre. Fellé-
pése, magatartása, pgéaz külseje olyan volt, akire aat 
aaokták mondsnl, őrül a saem ha látja. Kíváncsi voltam 
a rangjára a rövidlátó összehúzott a«emmel néflagettem 
órvul a paróiiiát és kltUntetéaell. Ő észrevette éz mo-
solyogva. kissé meghajolva aat mondotta: .Őrmester 
vagyok' I 

Pár barátságos szót mondottam éa la, persaa mo-
Hlyogva olyasfélét,  hogy boldog lehet, hogy Ilyen fl  ita-

lon, ennyi kitüntetéssel a Nemaeti Hadseregben őrmes-
ter lebet. Beszédem tetaaett neki, olyan lett aa arca, 
mint egy ]ó kla flné,  ki aa édea an) játéi dicséretet kap. 

Da ő Bem hagyta magát. Rméaett bárom — apró 
csillagoknak látsaó havaBl gyopár kabáttüaékemre — s 
aat mondotta igen derűsen. 

„A Nagyságos Asszony" se penaszolkodbatlk, van 
bárom CBlllagja, tehát: eugszfürer." 

Oyermekek. 
Két édes gyermek ül a porban, a tárt kapu nyílá-

sában Az epyik, most tanul járói, a másik valamivel 
.nagyobbacska. Ü nek a porban ás olyanok Igy, mlntbt 
kót kis angyal könyökölne aa ég páromén, vagy vala-
melyik augárzéau fehér  felhőn. 

N zlk aa uccát. önfeledt,  ndaadé érdeklődéssé1, 
'ágranyllt szemmel. Nézik a járókelőket, akik örömet, 
bánatot, vágyakat, reményt, sikert, sikertelenségét hor-
doznak magukban. Eţy szálló, hulló falevél  se kerüli el 
figyelmüket.  Néznek mindent, ami eléjük táru' s ebben 
a mindenben néslk láaaa érdeklődéssel aa E'etet, as 
élőt egy daruját. 

Nézik — de nem érílk. 
Di vsjjon közülünk, aa élet forgatagában,  az éle-

tért harcoló küzdő feinőtlek  — vagy a népek nemze-
tek soraát, áletét calná'ó nagyok közül Is. ki mondhatja 
el ho.t tiaonyoBan, bogy érti az életet?I... 

• 
* • 

Katonádról és gyermekekről írtam. A magyar ka-
tona, a Míg var Namaet Jelenje, a gyermek a Jóvője. 
J ilen is Jövő együtt, a Magyar Nemael örökkévalósá-
gának áldott és szent záloga. 

* 

Minden n*m«ít acnţlt ér, mennyit a hadteroge és 
miod' 0 nomzet addig él, amig van hadserege. Ba nem 
klta'ált saólam, honem tapasztalat. Mikor orsaágunk, 
hazánk, népünk uMenoégtl elpusztították fegyelmében, 
Bzámában h düerifüuket,  abban a pillanatben, már Htza 
sem volt. Minden gyász, kin, gyötrelem abbéi a szeren-
csétlenségből fakadt,  hogy elveszett a hadsereg. De a 
magyar feitánudát  dicsőségét ls a Nemaeti Hidsereg 
születése hozta meg a Nemzetnek 

Van-?, dobog-e magyar salv a Hasában, aki est 
el tudná feledni? 

J.  Márton  Berta. 

Napközi otthont avattat Menasán M i k i 
MénaeÁg község — hála lelkes vezetőinek — min-

denben Clfiljár,  ahol a azékely nfp  jövőjérül, fejlődéséről, 
életszínvonalának emeléséről van azó. Már akkor (iazda- éa 
Kultúrköre volt, amikor még aliţ voltak ismeretesek a 
megyében. viseletét, népi szokásait a legtisztábban 
megőrizte, b&r a szegénység, a termötőld silánysága miatt 
nagy. Ennek ellenére ebb*ii a 217« lelket számláló Bzé-
kely kiizs-jţben nagyoD Bzapnra a gyermekáldás. Adorján 
Ferenc birtokos és kereskedőnek, a lelkes székely népve-
zetőnek és Bakó Gábor plébánosnak nagy tejtöréBt okozott, 
hogyan lehetne a gyermekeken segiteni, meg-
menteni őket a gyakori, sokszor halálos nyári balesetektől, 
jó táplálkozással gondossággal és felügyelettel  segítségükre 
sietni a szülőknek. A szeretet leleményes és ötletes. Meg-
volt a községben a kisdedrfvó.  mely azonban a nyári hóna-
pok alatt nem működik. Pedig ezekben az időkben van 
legnagyobb szükség arra, hogy a munkára, aokszor hetekre 
elmenő szülők na nyugtalankodjanak gyermekük sorsa miatt. 

Igy Bzületett meg a napközi otthon gondolata. 
Ur. Ábrahám .Mzsef  alispán, Miklós Gergely tanfel 

ügyelő, Dr. Geday Józaef  megyei tisztiorvos és a vármegyei 
szociális Bzervezet, élén S&rossy Etelkával, a többi illeté 
kes szervekkel együtt, átlátva a törekvés fontosságát,  H 
legnagyobb készséggel siettek a Napközi Otthonnak ug; 
erkölcsi, mint anyagi megsegítésére. A mínasági Napközi 
Otthon már miiködik éa a legBzebb eredményekkel érezteti 
áldásos hatását már e hó 3-ika óta. 

A napokban Dr. Ábrahám József  alispán, Miklós Ger-
Gely tanfelügyelő,  I)r. Geday József  vm. tisztilőorvos, Sá-
roaay Etelka, Szász Gerfi  polgármester, Albert István hír-
lapíró éa máa ven'légek kíséretében megtekintette a Nap-
közi Otthont, melyet Dr. Zahán Mártonné éa PopovÍ3« 
Margit oki. óvónők vezetnek. Az alispánt éa kíséretét Ador-
ján Ferenc és Bakó Gábor plebánoB fogadta.  Száz, két éven 
felüli  és hat évet mag nem haladott ragyogóan tiszta gyer-
mek ártatlan szemeiben ott bujkált a hála ÍB  az öröm, hagy 
annyira törődnek velük. Eszükbe sem jut sokáig a szülői 
otthon, annyira pótolja a gondos ápolás és táplálkozáu. 
Valóban, ha van tiszta öröm a világon, akkor ez az: sze 
lid fegyelem,  szeretet és szórakoztatás révén s nem utolsó 
sorban a kitűnő élelmezésen keresztül megcsillogtatni a 
tiszta, ártatlan gyermeki szemekben a megelégedés éa ra-
gaszkodás harmatos gyöngyszemeit. Az alispán éa kísérete 
végignézte, hogyan étkeztek a kicsik, apró aaztalkáikon. 
rendben, önállóan és örömmel állapította meg, hogy a kerek 
gyermekarcok pirosra szinesülnek, hogy aztán a bősége* 
étkezés ntán a zöld fú  selymén röviden elpihenjenek. Áldor' 
volt az ötlet és áldottak azok, akik megvalóaitották, mei. 
a legszebbet: a azékely jövőt igyekeznek menteni. Ennek 
a szelleme hatja át Dr. Ábrahám aliapánt akkor, amiko; 
megakarja szervezni mindenütt a Napközi Otthonokat n w 
abban az esetben is, ha az a kisdedóvók megszüntetésére! 
járna. Ditró, Remete éa Ménaaág után, ahol a legtöbb gou 
dozáara szoruló szegény gyermek van, moat Gyergyócaoms 
falván  ia léteaitenek Napközi Otthont, melyet sorozaton»:' 
felállítanak  a többi községekben is. A szülök ia örvenderea 
megértéssel pártolják szerény adományaikkal a Napközi 
Otthont, mellyel tannjelét adják annak : mennyire tiaztában 
vannak az intézmény oaalád- is nemzetmentő fontosságával. 
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Gazdasági pályán. 
A kisebbségi élet sok mindenre megtanított. Töb-

bek köaött arra la, bogy gazdasági, Ipari pályákon 
próbáljuk megteremteni a független  elhelyeakedés le-
hetőségeit. 

Hmioekét esztendő alatt ebben a levegőben nő*! 
fel  aa erdélyi magyar Ifjúság.  Cank küzdelmet látott 
maga körül. Utjai minden hivatali pályán el tolts-k 
aárva. Rá volt kénvBioritve aa önálláaágra, a maga 
erejéből való kenyérhaicra. 

Éa ebben a kényaaerü helyaetben aoHaior egéssen 
különöa karrierek BBÜlettek. Mind aat mntatta, hogy a 
fajtánkban  rengeteg életrevalóját, nagyaaerü gyakor-
lati ériékek sinnnyadnak, amelyek minden körülmények 
köaött megállják a helyüköt. 

JM esik arról hallani, hogy ebben a levegőben 
elindított magyar fiatalság  aa nj életviszonyok köaött 
sem mosd le a megkeidett útról. Ai egyik szegedi 
napilap hasáblaln ta'á'koatunk most ennek a fi  ital 
magyar értelmiségi rétegnek egyik Igen kedves alak-
jával, aki elsők köaött lndu't aa anyaorsaág meghódí-
tására, hogy példát mutasson ott is a negyar őserő 
minden akadályt Ieküadő dlsdalmaa előretörésére. 

Oaál Éva Gvergyó-z-rtmlb Iónról került Szegedre. 
Kgéss életét belefoglalhatjuk  abba a huszonkét övbe, 
amit aa erdélyi magyarság a maga külön u'jalo éa 
harcain vívott m?g. Született kisebbségi sorsban, fel-
nőtt a kisebbségi élet mlndenn.pos küzdelmeiben, 
amelyek megtanították. hogv egy nip életfenntartása 
nak első éa legfontosabb  kelléke a komoly gazdasági 
alap. üst pedig esek a Jól felkésaült,  hivaiását komolyan 
te jesitő éa megfelelő  aaakmal éa ku'<urálls képzett-
séggel rendelkeaő iparos ÓB keresktdő osztály blsto-
Blthatjn. 

Oaál Éva a kisebbségi köséplskola padjaiból ery 
bórtyár ez° rjyl váliosatosságot ígérő muokaterofibe 
leodiil*, hogv n bőr- és c'pőlparbao b'z ositsa msgánpk 
sat a darab kenyeret, amit « Hsebbségl eor*Kan élő 
msgyar tiatalaágnek e ő kellett terrirtenK Éí G»ál 
Éva Iparkodásánnk, RBorga'mte, céltudatos Plőretöré-
sének eredményét ma fényes  c'pőüalrt blsonyltja, mely-
nek cégtábláján egy huss esitpndőa leány neve büaa-
kelkfdik.  A Bsegedl Uj N^mz: dék elmü nspi'ap elis-
merően nyi'atkosik * fiatal  ssékely leányról, aki as nj 
helyidben ia megmaradt régi mesWBÁge mellett, 
babár előképzettsége R'ámára Is blstorttott vo'na egy 
köstisftvlBe'ől  á'last. Ő aionban a kisebbségi mnlt 
nemzetépítő Iskolájában megecé'opodott akaraterejét 
továbtra la a nemzetépítés psolgálatába kívánta állit» ni. 
hogy annál tekéle tesal-ben Hzo'gálbassa nlpe jövőjét, 

Oiál Éva példájáról ni N illón VÍ t irtottuk m g-
emlékeanl, meri ea a példa élő bliomság amellett, 
hogy a gasdtságl pilya, uHv be'yet sdoit a kisebb-
ségi sorsba sülyedt Fi'keiy éB mi:gy>r ifmsAg  Ftélw 
rétegeinek, ma Is nyitva ál). A 'nbMő^z»k prd'g kor 
látlanok. Az ut küzdelmei", d* bphiroiban bővelkedő 
és a tehetség tlboatakoiáaa f»ltétlenül  hlstoa Minden 
eBetre biztosabb, mint a közhivatali pti'yi rangfoioza-
tokát előíró megvBtöttségpl. A nrmBeVp'tés ttngv  mun-
kájában pedig a legszámottevőbb tényeső sz Ipar és 
kereakedelem, melynek területei még mindig a reaţyar 
ifjúság  óriáal rétegelt fogadhatják  be. 

As erdélyi magyar lfjucágnek  e tír*n már tspasa-
talatal vannak a a tapasztalatokat — mint a fenti  pé'da 
1B bizonyltja — aa anyaország területén IB érvénye-
Bltbeti. Ne hagyjuk tehát veBaendőb» est n kisebbségi 
életkörülmények köaött o'y az4prn kifej  ődStt elindulást, 
hanem Igyekesaünk megtartani Ifjúságunkat  a helvea 
utón, a gasdaságl pályák tág teret blstoBltó m^ghódi 
tásában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
€ S « i M a e g y e e s á e i g a a g a t i a f t . 

CBlkmegye erdőgazdasága Nagvmagyarorsiágon 
-z első helyen állott. Az évtlaedtken át folytatott  okoz 
t^rvgasdálkodás n köza^gakn^b, a kösblrtokosaágoknak 
tn a Ukósságnak lg°n jelentékeny c'a állandó Jövedel-
met biztosított. 

A világháborút megelőző években Cslkvérmígye 
re agán javai az erdősítési nagy Jutalmat nyerte el. 

A caiki erdőigazgatás élén o'yBn kivá'ó veaetők 
állottak, mint Kőváry  László erdőmealer, később fő-
riidőtanácsos, aki 1880 tói 1900 lg. tehát mlntegv kát 
evtiaedlg intézte a caiki erdőgazdálkodást. M -llette éB 
üténna működtek Dapsy Frigyes,  Szepessy László, 
Duduoz  Károly,  Jancaó István  éa még eaámosan, 
majd vezetők voltak Zareczky  Pál és a BBéle?'átókSrU, 
nagy képzettségű Bodor  Oyule, majd Sohmidt  Károly. 

Da jött » vMégh tboro »'s ntánni a romái'! uralom. 
Ai 1925 ív'-tr  'rdőink m'g cs <k megvoltat-, de aa 1925 
évtől ai 1937 óvig ol^an puHtitáet AB raMógardálko-
dAflt  vittek veghcs a románok, amelyeket caak av»l*e-
dek tervBvorU és tukarios cunkájA bothat helyre. Mi 
a cslkl erdők állapota hnyegében olyan, hogy a leg-
szükségesebb és reedíB Igényeket takarékosan kl tud-
juk ugvan elégíteni, de körülbelül 30—36 év kell ahhoa, 
hogy a románok pusstltéBilt belyrehoiauk éa a korsserü, 
minden igényt kielégítő erdógaidáikodást a rendes me-
derbe tereljük éa njból a kívánt magas Fziovonalra 
emeljük. 

Ilyen körülmények köaött nagy megnyugvást kel-
tettek a m. kir. fö  dmlreléaügyl mlnlaaternek klneve-
sései, mellyel a felszabadni!  Csikmegye állami erdő-
gasdaságl aaerveaetét nj e'etre keltette és véglegesítette. 

A földmivelésügyi  mlnlanter a m. klr. erdőmérnö-
kök létaaámában Rákosi Iktrin  voil magyar állami 
ordőmératkSt a VI, fia.  osztály 3- fokoaatába  m klr. 

fSerdőtanácaeaaá  neveate kl. B magú klneveaéa folytán 
a cslkl írdőlgasgatóaég veaetője előreláthatólag Rákosi 
leaa, aki már a világháború alatt la ott Btolgáit éa aki 
gaadag tapaaatalatalval, a cslkl erdők állapotának ala-
poB lameretével kétségtelenül legalkalmasabb ssemélyl-
Bég arra, hogy erdőink Daemtervelt össieállltsa éa okos 
caidálkodáaával eltünteFBe a románok okoata károkat. 
Rákosi  a román uralom alntt közaégelnknek ÓB kös-
blrtokoaságalnknak erdőügyekban á'Iandóan segítségére 
volt és a munkából egv percig Bem kapcsolódott kl. 

U<yanc«ak a földmivelésügyi  mlniastcr Barabksy 
József  (Gyc-rfyóalfaln),  Sztenkó  Zoltán  (CsibBzereds), 
volt magyar erdőmérBÖtnket, Bereoz János  (Gyrrgyó-
BBenlmlklós) éa Bedross  Endre  (Ca'ksieredr), vo't ro 
mán állami erdőiül raököket a VII. fisetési  oastályba 
m. klr. erdőtanácsoBokká, Makkay  Zoltán  (Gyergyó-
tölgyes) és Aladios  Zoltán  (Cslksaépvlz), volt román 
állami ordömérnökökké, Duca Leonidás  (Oyergyótöl-
gye») és Sohmidt  Károly  (B îthlen), voit román állami 
erdőmérnökökrt a X. flietesl  ontályba m. k'r. aegéd-
erdőméroökökké kinoveste. 

Ugyancsak a fóldmlveléBügyl  miniszter a sigéd-
hlvata I tiai'i Biem^'yret létsrémában Konc«sg Károly 
(CsIkBit r iíp). b IX. (íz t̂éai osztályba m. klr. lrodafő-
ilsstté. Bereck Lsjcs (C Itsserpda) m. klr. lrodatlsztté, 
Schmidt I onát (Caikuaercd ), Pongrácz Vi moat (CaU-
srt-ntmártor), Gpgő Margitot (C^kazerrda), Imr^b Dá-
nesné, Imreb Amál (Cslktrploc») éa Ambrus Irént (CBik-
sarntmártoo) dljnokoknak, Brcdoer Daganbard (Cdkrá-
kof)  kpppBhi-tt erd^sietl veietőt m. klr. Uaamlgy kor 
noknak kinevezte 

— Budapest  polgármestere  Tusnád  fürdőn. 
Szetdy  Károly  dr.  Budapest  székesfőváros  polgár-
mestere táviratilag  értesitte  Tusnádfürdő  igazgató-
ságát, hogy a fürdő  megtekintése  végett  kíséreté-
vel julius M  án a fürdőre  érkezik.  Az igatgatóság 
ünnepélyesen fogadja  az előkelő  vendéget. 

— Allatorvoat klnevesnsek. A fö  dmlvelfs 
tívyl minUzt r Szabó Oéza, Fülöp  József  Koós  Ferenc, 
Baka János,  volt román Állami fóáltatorro-okat  a VI. 
fla-it  .sl osstáiyba m. klr. állategészségügyi tanácanokkí 
kinevette. 

— Kinövéséi. A fnldmlvelésligyl  minlszt' r Szo-
poB Andrást, a ko'oisvárl m. klr. Növénytermelési éa 
Növénynunesltő Kiérleli A'lomás 0B«tályvrzetójét kl-
Béi'letüg>l igazgatóvá a VI fii.  osztályba kinevezte. 

— A gasdaaágl felügyelőség  körébűi. A 
fö'd  civelésBryl minisster Bosin Imre  c-ltsserfd»l  la-
kóst a VII. fizetéBl  osstáiyba ro. kir. girdsségl felügye-
lővé klnevüte és m»gblz;P » c<ik"^ra:egyel ÜI klr. 
gazdtBágl felBgye'őség  veieti^sével. Ugyancsak a fold 
ffiiv-lósOíyl  mlnlsstrr Kozán  Imre  c lksaerrdai IskoM 
a VIII fii.  csatá'yba ir. klr. gazdasági felügyelőiek 
kin"teite és hzoUá'attéielr.> a csltvíum gyfi  m. bir, 
g zdaségi falbgyeiőség  körpomjába ositotta be. 

— Bá'int  Pál volt I o z». jtszdifŐTiPnököt  (C lk-
Sfr  d') a köz"ég- fsal-ófotu  metö;fifd  <ságl siakok-
tatáal tanasam«lyzel létsiám^baa m. kir. gazdasági 
tanárnak kineveate. 

— Anna bál Tuanádfürdőn.  Ez a pár sió n 
toldog magytr vl'ág vlBBia r̂k-ízését jelenti Tuanádfdr-
dőti ugyanis a fUrdőigaziatóság  jáiluB hó 26-án. Anna-
nnplán, este 9 óni kerdattel, a Csu>ástó mplle't, a 
partfttrdő  nagytermében, aepBissentgyörgyi Kozák Pista 
és clgányaenekaránsk kösromüködéBévei, megtartja a 
hagyományon Anna-bált, mely a világháború előli év-
tlzedelea át a saékelyfö'dl  fUrdóldóny  legsikerültebb 
tárasdalml összejövetele vo't. In találkozott Csík és 
Háromszák vármegyék url közönsége, de Itt voltak aa 
oraság minden részéből a fürdővendégek  éB ai rrdélyl 
főurl  családok. A ftlrdóigazp;->tóség  az estAly vádnökalíll 
Lánió D?zső celti és báró Apor PAter háronsaekl fő-
lapánokat, Abrabám József  dr. C3iki és Brr^bás Andor 
dr. háromszéki alispánokat, R ff  i Sándor m. tir. titkos 
tanácsos, evang. püspököt, Arkosl V> r sa Oábor dr. miv. 
Igaigatót, aa Ibuss ügyvezető Igazgatóját, n H rgita 
váralja je'képee aaékely köaaég főb<r.Sjat,  Pál Gábor 
dr. orBtággylilési képviselőt, tuanádl Elthea Gyu'a dr. 
egyetemi m. tanár, m. klr. bormányfótan^csost  éB Már-
ton Liáaaló dr. calksaentmártonl fószolgabiról  kérte fe). 
Értesülésünk azerint a hölgyek az eBtélyen magvar és 
stékrl' saőtteB ruhában jelennek meg. A fürdőlgazgató-
aág meghívókat nem bocsájt kl, hanem fzuton  hívja 
meg és sirrntettel várja a kőaÖEBéget. 

— Fürdőélet Tuanádfürdőn.  Aa oross háború 
kitörése miatt ayesgén lndu't scnkeiyfóldl  fürdőidény 
aa utóbbi napokban örvendetesen felleodü.t.  A vonatok 
valóságga' ontják a fürdő  vendégeket. Tusnádfördőn  rgy 
pár nap óta annyira megnövekedett a fördővendegnk 
asáma. bogy a fdrdő  remélheiőleg hamarosan m^ctellk. 
A fiird5o  mintegy három-z r ágy van. Aa Idő kedve-
sóra fordu't  Tu'rádfürdő  le'jis Mz'pséglî n pompáilk. 
E?yniáat prlk » siíhboél-Ka -t-h bltándu áeok. A f'rdó-
vndéjtPk nl vannak ragadtatva a fdrdő  regényes fsl-
vé'A'ól. Különösen leblincselő a p^r<tli.nul saép ki 'átér 
a Solyo'okőról, de csoportos klrándn'ások vannak napi-
renden a Scnt-Aona tóhoa. a Nagyceom.'.drp, a Pilla-
kém, a Lyutas-lrőhöa, a Ludmillához ÓB BZ Apor-tetőre. 
A Cankáa-tóaál vidám pwtélet folyik.  A csónaVok raja 
ss^ll a tó vlaét éa a fürdőzők  srátal lepik el a bomo 
kot. Mánlk Igen kadvelt fürdő  a Sient I'ona (régebb 
R'ZBŐ fürdő),  melynek VBBBB, jódos, szénsavas és BÓB 
viza 23 -25 C fok.  tebát ugyanolyan hőmé'aéklotü, 
mint Európa legmelegebb tavának, B W ,rtl-lónak a v'zi. 
A Nrdőt tömegesen keresi fel  a köaönaég. Sok láto-
gatója vaa a melegfürdőnek  la, melyek teljes üsem-
mel do'gosnak. Aa Bldorádót, a régi erdei cukráaidát 
°gy nagy hangveraeny- éa táncteremmel kibővítették, 
melyet a napokban adnak át a forgalomnak.  E nagy-
teremre égető BBÜkeég voit, mert a terrm éa melli'k-

helylségel nemcsak étterem, hanem olvaaó éa kávéház 
la leaanek. Itt említjük meg, hogy a fdrdŐBBÖvetkeaet 
a tulajdonoB Tuanád, Koamáa, Verebea éa Láaárfalva 
kösségekkel a bérletet a köz alj ö vőben negyven évre 
újból megköti, Így remény van ana, hogy aazövetke-
aet e hoBBsu bérlet birtokában nagy beruháaáal kölcsönt 
kap, melyből elaőaorban megépíti a vlavesetéket, fel-
építi a leégett gyógycaarnokot éa koraaerttvé tessl a 
fördő  öBSzea berendezéseit. Az nj villák már mindenütt 
el vannak látva háilvlavecetékkel. 

NA<$y MELEGBEN 

tulzBufolt  helyiségben, roBss levegőben, 
utazás közben, ha szédtllés, ájulás, roBSiul-
lét környékezi, gyors első segiséget nyújt 

a valódi 

Diana sósborszesz 
A homlok éB a halánték enyhe bedörzsőlése 
higltatlan „Diana" sósborseesssel azonnal 
megkönnyebbülést szerez, páráinak saagol-
tatása mély lélegzetvétellel, a nyálkahár-
tyákra és a légzőszervekre igen kellemesen 
hat, as orrlikak kitágulnak, a fej  kitisztul, 

az émelygéB elmúlik. 

I T t t l e a l e g i á s a k s 

próba eredet i kö iép nagy 
p a 1 a c l s 

70 f. 120 P. 3 50 P. 6.40 P. 

— Fürdővendégek Tusnadftlrdőn.  Julius hó 
1-én két hónapi tartózkodásra Tusnádfúrdőre  érkeaett 
Rsffal  Sárdor m. kir. titkos tanácsos, evang: püspök, 
a magyar köaélet egyik legkiválóbb egyénlaége, kl 
fdleségével  együtt as egéBZ nyarat a fürdőn  tölti el. 
Ujabban a f'írdőre  érkeztek még Baláza Andráa dr. 
preláíuB-karocok, n Corvln'kcasoru tulajdonosa, árkoal 
Vereaa Qibor az Ibuíz ügyzveBető-lgaagatója, Eszter-
gár Lajoa, Páca város polgármestere, a azoclálla intéa-
minyek kiváló ssakértóje, kolosavári Borcsa Mlháfy,  a 
Sajtókamara elnöke és még aaámoaan. 

— A MÁV felemeli  a jegyek árát. Jullna hó 
16-án uj tarifa  lépeti életbe a MAV vonalain. Ettől aa 
Időpoo'tól kezdve 12 százalékkal emelik a rendes éa 
kedvcamányes ssemalyjegyeket, valamint a bérletjegyek 
árát ós podgváBBvltell dijakat. Emelik a teherszállítások 
tarifáját  la SzénBaállitáBoál 12 Biázalék, kőBiállltásnál 
10 mezőgatdasági terményei: Kzá lilásánál 12 aaáaalék 
az emelós. 15 toinas kocáiknál a tarifaemelés  20°/,-ig 
terjed, AB emelés mintegy 42—45 millió pengővel emeli 
a MAV bevételeit. 

— Méheszeti kerület létealtéae. A m. kir. 
földmlvelóaUgyl  miniszter Erdélyben két Méhéaaeti Kerü-
letet iitesitett KolozBvár, Illetve Székely udvarhely aaék-
hillyel. A székely-udvarhelyi kerülethez tartoanak Marea-
Torda, Caik, Udvarhely éa Háromaaék vármegyék. 

— A maroaváaárhelyl közaógi kőalgaagatáal 
tanfolyam  MaroBváaárbelyen 1941 saeptember 16-én 
négy félévre  terjedő kösségl közigazgatási tanfolyam 
nyílik meg, amelyre 40 hallgató nyer felvételt.  A fel-
vétel részletes tudnivalóit a Budapesti Köalöny 1941 
julius 17-én megjelent 160 Bzáma közli. 

H E G E D U O R A K A T 
oonaervatoriuml módsser 
saerlnt, J u t á n y o s á n ad : 

Adamlcza Lászlóné Sprenoz Gizi 
Oilkiiereda, Honvéd-uooa 22 alám. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legssebb és legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
á r a k m e l l e t t eaakAaól a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 



-lk oldal. C S Í K I L A P O K . 

— Megalakult a oaikiaeredal lővésaegye-
aület. A aemaetvédslml aaolgálatban illó lövéssegye-
sületek megaanveaése vármegyesaerte folyamatban  van. 
Aa alcaikl ÓB felcslki  köaségakben aa Ifjúság  tömege-
sen lép be aa egyesületekbe, amelyben felkâsaltlk  a 
legsaebb bivatáfra:  a magyar nemzeti gondolatnak 
védelmére. A csíkszeredai LövésaegyeaUletet alakú é 
közgyűlésre a szervező bizottság 1941 julius 15-re hlv.s 
öaaaa. A gyüláeen Dr. Nagy Tibor Ismertette a lövése 
egyesületek célját, nnjd Antal Aron korelnök Ir/royl'.AH» 
mellett közgyűlés magvö,ai-ztja a helybe1 i LövúBaegye-
aület vezetőségéi. Eszerint elnök: Antal Aron fóglmn 
tanár, alelnökök: Dr. Karda litván, Dr. Osdal József. 
Ügyveaeté elnök: Dr. N»gy Tibor. Főtitkár VíCíry 
Gyula. Titkár Dr. Dobrlbán Láaaló. Pénztáros András 
Bála. Ellenőr Takaca Ltjoi. Htanagy Híjjo Kálmán. 
Orvosok Dr. Úithea Endre, Dr. Balló János. ÜjyészGá) 
Antal. A választmány tagjai: Nagy Imre, Célszer B)ln, 
Kerácjnoy Jiooa, Dr. Nagy Aodrás, Szilárd Józaef, 
Karda Ödön, Kovács Bila, Rtaaegb Oyózó, Nagy R*a?ó, 
Baké Kálmán, Dr. Balogh LIJOH, SZIKE y Géaa. A ve-
zetőség megváiasatáaa után Adorján F«rerc FZ alcalki 
lövész egyesületek nevében mosdott tvaó magyar ontoda-
toa:)ágtói eltelt besaédet, amelyben felhívta  a magyar 
tömegeket, hogy támogassák ezeken az egyesületeken 
keressiűl a keresztény magyar jövő megépítését. 

— Hirdetés. A nm. VKM. 69.637—1941. ssámu 
rendelete erlulmeben a gyergyósaeutmUlési m. kir. áll. 
gimnáziumban a tanítás szeptember 15 én kezdődik. A 
javító-, pótló-, különbözeti és magánvizsgálatok, a javító 
erettaégi vizsgálatok, valamint a bt Íratások auţuaatuz 
25 -30 ig törtécnek. 

— Esküt tettek a otlkmegyol ügyvédek. 
Julius hé 18-án a ctikezeredal kir. T irvénysaéken D.\ 
Karasy Sándor tiJrv. elnö", Dr. Todor Jtno*, S<opos 
Gáspár törv. bírók, Dubai Tibor marosvásárhelyi ttgyv. 
kamarai elnök, Fekete Qyula dr. titkár, litván M.hály 
dr. választmányi tag és Egei Jenő dr. ügyész jelanlets-
ben a cslkmegyel ügyvédek leiették a hivatali esküt. 

— A oélkBseredai Ipartestület Tometkeaezl 
Csoportja,az egyesületet felnzámo  ó közgyűlését 1941 
jullm 21-én este 8 órai kezdettel tartja meg aa ipar-
testületi katz nó helyiségében, amelyre a tarokat külön 
meghívóval es esutoa is meghívja aa Iputea.ü'el 
elnöksége. 

Hirdetmény. 
Junius hó 21 Are hirdetett Hargita fürdői 

megnyitás ju l ius 26 án , szombaton, disznó-
toros vacsorával egybekötve les?, meg 
tartva a Htrgi'a fUrdőn. 

A vendéglő bérlője. 
Kö/bir"'«o8bHg Oyergyószemmil-Irs. 

Szám 275 — 1941. 
Hirdetmény. 

A gyergyöszontmiklÓBÍ közbirtokosság igaz-
gatósága közhírré téteti, hogy 1941 a u g u s z t u s 
hó 5 én délelőtt 10 órai kezdettel, » 
közbirtokosság irodahelyiségében, nyilvános ér 
verésen eladja a lu'ajdonát képező a Gyilkos 
tónál i^vő menedekbáz&t, » hozzá tarlozó 
területtel együ t. 

Kikiáltási ár 10.000 Pengő. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10% a. 
A fizetési  feltótelek  a közbirtokosság iroda-

helyiségében megtekinthetők. 
GyergyÓBzentmiklós, 1941 julius 14én. 

Páll Péter Kémenes András 
jegyző. elnök. 

Kereskedő t a n u l ó t teljes ellátással 
felveszek,  Dijbukát Jtkab, GyimtBbUKk. 

Üzemképes  5 HP.  és 1905-ös MAV.  lokomobi  ómat 
eladnám  vagy eleseréiném egy 8—10 HP.  és 
jókarban  lévő  lokomobillal.  — Üzemben  bármi-
kor  megtekinthető  — Bar tos, gyapjufeldol-
gozó, Kézdivásirbely.  1—3 

Eladó Csíkszeredán, Apafl-u.  47 szám 
alatt: egy nagy fózőkályha,  vendéglői pult 
víztartállyal és üvegessel, hozzávaló üveges 
állvány, dohány tartó Bzekrény, asztalok, 
székek éa egy nagy tükör. a—2 

DOROGI 
Növendék-jószág osontképzödéaére 
kiváló hatás Bal van a 

SZÉNSAVAS TAKARtyÁNYtyÉSZ 
Nagy r a k t á r : 

I I -
OEBSCH TESTVEBEK üsle'ében 
Cs<k*zereda, Apafi  MiLályuooa. 

Egy keményfa  b á l ó sürgősen e l adó . 
Csíkszereda, Apafi  ucoa 53, a Gizdasági 
Szövetkezet udvarán. 

Ha Marosvásárhelyen jár, keresse fel 
néhai Veress Domokos fiának  üzletét 

a Veress cukrászdát 
elegáns és ízletes 

B—3 
elsőrangú, 

Főtér 41. szám. 

F i g y a l s m ! A n é. kőiönaég Agyaiméba I 
ÓAÁ<. ÉKSZEREK LEGOLCSÓBBAN BESZEREZHETŐK 
Holozor Otbor frontharcos,  ekszerkéaaitó üzemiben. 

U g y a n o t t d . l j t a l a n . v ó s ó e 1 

g MODELL KALAPOK 
K tla napoakámt nj formák  olozó 
g árban, m e g f i n ^ t t f t ó * 
X VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
K Ugyanott kóaiftlaak  znlnAon-
J ţ - nomft  női kalapok s i i é r szd t 
K l anyag koaaáadáaával. Kalapok 
Q fttahUMaa  a legrövidebb Idő alatt. 
S Cslkaaereda. ainanáaluB-ioea 111. aa., 
g a U r h i i káaolákon. 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat, 
Tel. ss. Vákár Lajos, Csíkszereda. Tei. se. 

A világhírű „ M e r c e d e s " irodagépek 
éa hordozhit'ó poriable gípeV; 

O l y m p i a Werke, Ehrfurl  kiváló 
gyártmányú iroda- éa hordozható írógépei 
minden ucgyságban, kedvező fizetési  fol-
tételekkel ; 

Coiitinpn'al Btandard As hordozha'ó 
Írógéped, Idaal standard iróg^pok; 

Trlumchator saamológápek. 
Takarmány (pityóka) gözfüllesatők,  Permetezők és 
Agró pe-meteaösaerek — BIV. golyós oaapágyak 
valamint Naumann éa Mundlos varrógépek lerak*ta 

Minden mezőgazdasági gép ea műszaki anyag. 
BHB segédmotorom kerékpárok kópv'aelete. 
Külföldi  ferS  es nő' kerekpárok lerakata. 

• C K é r j e n d í j t a l a n a j á n l a t o t . 

Székelyudvarbelyt,  a Malom-u'c*  40. szám alatti 
lakásomat,  mely áll  4 szoba, konyha, üveges 
verandából,  elcserélném  egy csíkszeredai  la-
kással.  ha még kissebb is. Oeál Áron áll.  tanító 
OrimesbOkk  1—2 

Keresek regi gyermekkocsiról 4 darab 
gummiráfot.  Cim a kiadóban. 

148—1941 szánt. 

Faeladási hirdetmény. 
Takerőpaia'í közb rtokoaság* eladja a köz-

birtokosság házánál, 1941 évi julius hó 31 én 
délelőtt 10 orakor kezdődi árverésen a 
Cái'ivérmegye T ik^rOpa *k közBége határában 
levő Lókpttak S'.áuduj F iketerez nevü erdeje 
nek mintegy 2000 <»t. hulil turü'etén szél által 
kidöntött, kihasználásra engedélyezett 6066 d. 
faállományát,  7 csoportba osztva. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  16r-
asenkónti bemérés szerint m1 mennyiséig felta-
karitás után IOBZ megállapítva. 

Kikiáltási ár 15 és 12 Pdngó, bánatpénz a 
kikiáltási árnak 10"/, a. Kihasználási időtartama 
5 hónap. 

Az árverési és szerződési feltételek  as 
erdőbirtokos a'u'irott képviselőjénél állanak. 

Tekerőpatak, 1941 évi juliuB hó 13. 
Benoze Ágoston, Antal József 

1 - 2 kb. jegyző. 

Város központján! 
LE6M0PERNEBB „UJ" EMELETES HÁZ 
líikécíi u 9. sz. a att. — K«uő U •loih.-yiség. 
4 lakod'tály, vizvezetfk,  fllrdöazoKKkal,Hzabad 

kézből a/ocnitl elHCío. 
É-deHödni urví-n"!' > u • ..dononnál. 

Cs íksze redában megny i to t t am 
Brassói Angol és Francia 

n ő i - d i v a t s z a l o n o m a t . 
Pontos és elsőrendű kiszolgálás 

A nagyérdemű közönség pzives pártfogását  kéri Illó 
tisztelettel: 

© a a m á s A m é t í s t E 4 k á g a d a t I ? . 
1 a 

ELADÓ konyhiiberendezés.  fenyőfa  bútorok, 
ágyak,  sodrony  betétek  stb Érdeklődni  minden 
or<p délelőtt:  Popper Izidornál,  Csíkszereda, 

D^f-  M e g n y í l t ! 
A CSÍKI S Z Ű T T E S H Á Z I I P A R I B O L T 

FESTŐÜZEME 
Csíkszeredán, Kossuth Lajos-utca II azám alatt. 

Qyapot — kender — len — gyipju for.al  éa 
erövet festőét,  funel  foheritóet  olosoo vállal. 

9-11 

Borszék kizság elöljárósága. 
1309-1941 sz. 

kj. 
Faeladási hirdetmény. 

Borszék kör**? elöljárósága eladja a köaség 
hivatalos házánál 1941 évi augusztus hó 4-én d  e. 
10 órakor kiadódó árvnréBon a C-ikvármegve Ssár-
h9gy község II. határréaeébeo Borsaeten levő „Verőfény 
K'ipás" nevü erdejének a ciiksesredal m. kir. erdő-
igaegatÓBág 438—1941. Bzamu vágbatárosatával ki-
használásra engedélyezett luc és jegenye-fenyő  faállo-
mányát. 

A vágái területe a „T jlgyes—Boriséi—UaroB-
hévíz" országú tói 2 kl'óanisr, a U. A V. maros-
hévízi ábomtsiól pjdig 28 r. óméter távolságra fekaalk. 

Az eladta tar*yat képező faállomány  törzskéntl 
bemérés Bzerint 1—1012 sorBsámmal van ellátva, ható-
ságilag lebélyegezve, fel  van takarítva és 679, azaz 
hatszázhetvenklíenc m' tlsatán kiszállítható luc- és 
jegenve-fenyő  haaaoafát  tartalmaz. 

K'.kláltáti ár 10 864 Pdngő, bánatpénz a kikiál-
tási árnak 10'/„-». K'haszaáláái Időtartama 1942 évi 
február  28 

Ai ftrverixi  szerződési feltételek  az erdőblr-
tokoa a'ullrott kép vise: éjénél, továbbá Q^ergyészent-
mtklóson a gyer^voa fu  vi m kir. erdőfelügyelÓBégl 
kireadeltaágnél rjodolkezéira állanak. A klrendeltBég-
n41 megtekiithstő a részletes becslési munkálat IB. 

0 ;an ajánlatok, melyek az árverési éB szerző-
diai föltételektől  eltérnek vagy bána'pinaael ellátva 
ninc^anek, figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok e. 
nem fogadtatnak. 

Iráabeli sári ajánlatok a azóbell árverés megkez-
dési előtt ez árverező bizottság elnökénél nyújtandók 
be. A megajáilott összeg számokkal és betűkkel Is 
kiírandó B az ajánlatban kifejeaendő  az, hogy ajánlat-
tevő az árvarési én azerződtsi feltételeket  teljeaen 
Ismeri és m*gát azoknak aláveti. 

Borssék, 1941 óvl julius hé 14 én. 
Kari Dénes, Vadasz Mihály, 

közxé«l főjegyző.  községi biró. 

Székelyföldi 
gép és malomtulajdonosok figyalmébB  1 

Tadutum, bopy kH drb., a Székelyföldön  hiányzó 
g^pjt Fzireztein bo napy áldozat k á úu 

1. E g y e t e m e s m a r ó g é p e t , 
(iiii'.í îy.jl I álla ok fogaskerekek,  antótengelyek és 
uá' milyen marási mankákat. 

2. Kombinált hengercsiszoló 
és rová tkoló gép, O ana gyá-tmányo, 

t •Ijosen nj, amellyel vállalom malomhengerek 
lrgpreolzebb rovátkoláaát. 

V á l l a l o k : 
Villannyal heggesztek kazánokat, főtengelyeket, 

helyszínén hr>ngeifnrásokat.  Készítek vízturbinákat, 
1-gáz-generátorokat aatókra ls én faipari  gyalugépe-
kor, bármilyen gép is lakatosmunkát, vasszerkezetet. 

Tisztelettel: 
Cál Antal gépjavító műhelye, 

Oyergyósaentmlklós. 4—fi 

Nyomatott Vákár La|oaaé ktayvnyemdájábaa, Oaikzaereda. 




