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A Széchenyi osalád olmere van elő'tem Nézem hosszan 
s a olmer mögö-.t Ba legnagyobb magyar" lánglulkét érzem S 
azt a lánglelket, mely sugárzásával, ragyogásárul, féuyesié 
gével, fölrázta  a Nemzetet tespedésákől 9 tanításán keresztül 
rávezette és rllnditotta a Nemzetet a történelmi aton. a máso-
dik ezerév felé.  Széohenyi élete, lelke, taul'.ása mindég nélkü-
lözhetetlen eriforrása  volt és lesz a '-\maetoek de különösen 
most az, ezekben a Boradön'i Idikben 

Olvaagatom azt a könyvet, mely a Hazáért élt, halt, 
dolgozott magyar Hérosznak, Pzéchf-nyl  István gtófnak  — 
életét, kQzdelmelt tükrözi. Olyan ez a könyv, mint a B-blla. 
mely mindig ajándékoz. — gazdag klnosébil — az olvasónak. 
11a .Széohenyl osodálatos életét nézzük, figyeljük.  lo'künk meg-
telik büszkeséggel, meghatottsággal és részvéttel Büszkeséget 
azé't érezünk, mert Széchenyi magyar, a f-jtánk,  a nemi 8 
Széchenyi n mzetségen keresztül, a magyr faj  termetke. Meg-
hatottságnak* t. részvétünket, az a gigászt ham és kUzdelem 
váltja kl lelkUnkbil, melyet Széchenyi egyrétzt a magya-
Xemzetet élteti boldogító eszmélnek megvalósításáért, más-
részt, a gáncsoekodókkal vívott. 

Mennél tovább ba árkodlk valaki Széchenyi életének 
klncsfs  bányáiáhan, annál nazyobbuak, annál emberfelettibb-
nek látja it. Kossath Laios azt mon iotta a Nemzetril „Lebo-
rulok a Nemzet nagysága előtt". A Széchenyi alkotások láttán 
ís elmondhatja minden hazát szereti magya-, hogy „leborulok 
Széchenyi előtt' ! 

Széohenyl alkotásaiban elmélyedve önkéntelenül Is arra 
kell gondoljunk, hogyan lehetett ennyi nagy, maradandó éa a 
Nemzet boldogolásá: elimozd tó munkát, belesűríteni, meg-
valósítani egy nem ls hossza éle ldibe, inlnt a mekko-a volt 
a Széchenyi földi  élete? és mint a mtnnyl alkotást Szé henyí 
belesűrített életébe ? ! 

(iondoljuk el, minién alkotásának, munkájának kezdetét, 
az odaadó, alapos elitannlmányok. előzték meg. Külföltre 
utazott szakemberekkel tárgya't, a helyszínén orientálódott, 
szóval belemélyedt egész héroszi lelkével a munkába. Alko-
tásait Illetőleg, se pénz, se idő, se fáradság  nem szám tott soha 
semmit. Még könyveinek, iráabell alkotása nak lövodtlmét is a 
Nemzetnek adta. Alko-ása t ma ls és mind g, örökkön élő 
eredmények, sikerek jelzik. Nem csoda, ezek n szorgalmss, 
fáradhatatlan  én k'tar'ó rrnnkának áldott és n-mea gyümölcsei 

Lelki szemeinkkel lát} -k Széohenyit. az elegáns buszár-
t'.eztet, életlndulásának, nagy U-ttelnek kiz<iftén.  az Akadémia 
megaiaki'ásrkor, mikor egész évi jö.-e.e'mét adja oda, az örök 
időkre szóló terv megvalós;tásához Látjok később a földbirtok-
politikust, a lótenyésztés el-n-iitóiát, a Tisza sznbályt zóiát, a 
közlekedés klépltőjét, a Vaskapu biti-óját, a Lánch d megvaló-
sítóját stb., stb , de látják késibb. a gigászi manka és a hősi 
küzdelmek rokkantját s iátjak kg végül a küzdelmek áldozatát, 
mikor eldobja életét, az életet, melynek minden rltmasa a 
magyar Nemzeté volt. 

Ki merné kétségbe vonni, hogy G'óf  flzé  henyl István 
volt a Nemzet első és legnagyobb neveüfe  ?! D j az sem tagad-
ható, hogy Széchenyi ola, Szegedg, alig történ valami a Nem 
zet érdekében. A magyar társadalom telítve l»tt a pártosko-
dások szóharook. ezé'hozások halálos mérgével, m'ly ónossá, 
beteggé tette a Nemzet lelkét. Kl figyelt  azokban az idikben, 
a Nemzet sok bajára, fájdalmára  f  Ki látta meg, kl vette észre, 
a gyilkos lakosságcserét, azt amikor a törtszivü, eibolcniitott, 
• zirmagyar embereket kivitték, Trlerzten át, a bizonytalan 
életnek s a biztos halálnak hogv az alatt, a honfoglalói.  Ár-
pádl utakon, beszlváro,'janak az Idegenek ? 1 L>e npui sak azok 
voltak a bftnöBek,  akik ezt megtették, azok 1B, akik végig néz-
ték mindezt. 

Széchenyi osodálatos lánglelkének megnyilatkozása volt 
»z, hogy mindig tudta, hogy mire v-n a legnagyobb szüksége 

Nemzetnek és tudta azt Is, hogy valamely célhoz, a siker-
,ez, az eredményhez, mely k a legfőbb,  legbiztosabb odavlvi, 

asegltö nt és mód. 
Dcblln ntán, a oeckl s'rbolt, örök pihenésre fogadta  be 

nagy haroost, a jó harcot haroolt hőst. A Nemzet vérzi 
• w e l siratta és gyászolta Széchenyit, de voltak évek, ami-

li . r csak egy-egy rajorgó szív hálál a gyújtott méosest, a oenkl 
• rlolt nagy halottjának emléke elitt. Ilyen rajongó Széchenyi 
x altoszt űzi lé'ek volt Jászai Mari, aki minden évfordnlón 
Oivitte körayelt virágalt s hazaszereti szivében egy maga, az 
egész Nemzet háláját, a oenkl sírboltba, kinek egéBZ életére 
arándokhely lett és volt a oenkl a cbolt 

Az álomból, Széchenyi által felrázott  Nemzet, mln'.ha 
..hói letargiába hanyatlott volna, de osak látszólag, mert hogy 
^nemzetnek kl volt Széchenyi, azt megmutatta akkor, amikor 
• (rv Itó, szentségtörő ezivvel és kezekkel nyalt a nagy Széc-
1 l üyt emlékéhez, megírva a nagy Széohenyl élettörténetét, 
bár ne irta volna, mert minden magyar felhördült  erii a 
merényletre. De feljajdalt  Jogosan, a Széohenyl oaalád ia Ha-
nem. h'ába méltatlankodott a Nemzet IS, a osalád IB, nem tör-
tént semmi, nl'zen a könyvet, mely a lánglelkU, halhatatlan 
magyar Héroszt, Széchenyit köznapivá, torzította, ma is olvas-
hatja akárki, ott van minden köx- és magánkönyvtárban és 
erjeszteni lehet még ma la. A mostani nemzedékeknek lelké-

ben nem tudta ez a könyv lerombolni Széohenyl nagyságát, 
<ie jaj annak a nemzedéknek, mely ezen a kSnyvOn keresztül 
fogja  megismerni Széohenylt. 

ívekkel ezelőtt kezdődőit az a divat, mely a magyar 
nagyoknak emlékét kezdte kl oly módon, bogy azoknak emlé-
két profanlzálja,  életüket munkájukat, amely kiemelte óket és 
halhatatlanná tette a magyarság, sőt nem ritkán a világ szá-
mára köznapivá, tömegfignrákká  akarta és akarja torzítani 
Miért? Csak azért, hogy kiöljék a magyarság lelkébil, a tOn-
dökli magyar mait megbeesOlését azért, hogr Halhatatlan-
jaink lekicsinylésén keresztül, ellophassák dlosi magyar mul-
tunkat. ( sodáiatos, hogy az ilyen bomlasztó, a nemzet életére 
meni divatot, divatokat lansirozók milyen jeleményesek eset 
ril-esetre Mindig kl 'alják találni azt, hogy a nemzet szivére 
hol és mikor lehet a legfájóbban  ráütni. Azonban a legfájdalj 
masabb az, hogy az ilyen divatoknak mindig és azonnal van. 
nak bábjai, lélektelen, de Igen sokszor tudatos követil. 

És ml magyarok, sohse állunk a sarkunkra Ha észre is 
veaiünk valamit, unottan, vagy közömbösen átnézünk rajta. 
Nam nézOnk soba atána nam katatjnk azoknak a titkos láp 

fo  rásokuak miértjeit ahonnan kMral az ilyesmi. Nem ütünk 
arra a kézre, aki szentségtörő mó.ion rabolni akar történelmi 
multunkból, kinoselnkbü, gazdaságunkból. Annyit azonban 
n;égls megteszünk ml magyarok min, hogyha nagyon a szi-
vünkre Ütnek, jajga'unk, méltatlankodunk, de soha nem oselek-
szüuk semmit és Igy minden marad a régiben Pedig kár. mert 
az ilyenféle  mu'asztások Idivel megrendíti erejűvé nőhetlk 
kl magákat, 

A Megyar Műemlékeket Védő Bizottság felbecsülhetetlen 
inankát végez. Nem hagy elpus tulnl egyetlen követ, egyetien 
épületet sem, mely régtől és örök-e hirdeti a magyar Géniuszt 
Hát a halbatatlansAgba költözött magyar Héroszokat soha 
senki sem védi meg ? Ezekhez szab d büntetlenül akárkinek 
svntségtöri szívvel és lélekkel hozzányúlni? Aki a nemzet 
nagyjait kicsiny ti profaolzálj*.  tömegligarákká akarja torzí-
tani a azokat gyalázza semmivel sem jobb, m'nt a halottfoaz-
tngató. Pedig ezekre van törvény, miért nlnas a lélek-ablókra, 
hiszen ezt az élet Is sürgeti f  ! 

Emlékezzünk milyen fájdalom  a nemzetnek íz, ha ellen-
ségeink ham s tják, vagy lopják el történelmi lgazsága nkat s 
annak vérrel, verejtékkel, Imával nr'gpeosételt valóságalt miért 
engedi, engedné tehá*> a Nemzat, hogy sorai közül tegyék 
agyán azt. 

IC -kell ütni minden magyar kézből Surányl könyvét, 
hogy no olvashassa, ne terjeszthesse azt senki, tűnjön el a 
magyar 'rodalomból e* a könyv örökre. Még az Író emlékének 
ís használni 1 - h• t ezzel 'rtInd"uki tud)a ugyanis, hogy Surá-
ny:t a nemzet addig szerette, mlg Széchenyi könyvét meg 
nem irta 

És ezntáu legyen résen minden magyar mindig, hogyha 
jelentkezik valahol egy lélekrabló, nemes és fénylő  történelmi 
multunk meggyalázására, bánjon el vele a nemzet ugy, mint 
a hazaárulókkal Éltből majd megfogj,  tudol m'nden sientség-
töri, hogy nem lőhet a nemzet életét, örökké valóságát jelentő 
klnosesbányáhan tetszés szerint gazdálkodni senkinek sem. 

Széchenyit pedig nem hagyjak, mirt Széohenyl a mienk 
magyaroké és az is marad héroszi nagyságában, tündöklésé-
ben mindörökkön örökké. 

A felszibadnlt  Erdély lelke kiált éa figyel  a Végekről. 
Harmatos szemmel vár a vén Harg'ta, mert addig nlnos és 
uem Is lesz nyugta, amig a oenkl Mrbó'* lakójának Cí ól 
Széchenyi István halhatatlan emlékének elégtételt nem adott 
a Nemzet. 

* 
* * 

Jub leuml ünnepségekre készül a nemzet. A nagy 
Széchenyi születésének 150 eves évfordulóját  akarja ünn'ipelni. 
Méltóbbképpen arin lehet ünnepelni, m'nt azzal, ha a hálás és 
Széchnnylre örökre büszke nemzet, kigyomlálja a Széchenyi 
irodalomból mindazt, legelső sorbau a Surányl köuyvtt, mely 
méltatlan nemes k Széchenyi rinlékéli9z, de a nemzethez ls. 

Fzzel a nemzet nemoeak a Szé. heny emlékével özem-
ben rójja le hálás kötelességét, hanem önmaga örökkévalósá-
gát, halhatatlanságát Is munkálja. 

J. MÁRTÓS BERTA. 

Az apa azelőtt lg Ba&mba vette az iBkolBl dol-
gozatokat. UoBt a fisnak  kötelessége, bogy édesatyja 
pihenése alatt, ő matassa meg dolgoaatalt apjának. 

A képek szerint ae litog berlini katonái állandó 
árintkezéaben vannak családjaikkal és mégis a harc-
vonalban vannak. 

Eseken klvill má3 vonzóbbnál vonzóbb képeket 
matat De a lap. Tjbbek köaött azt Is, bogy miként 
a'naznak a gyermekek a biztos pincében amig édes-
atyjnk a harcvonalon nagy erőfeszítéssel  kttad as ellen-
ség ellen. 

A másik képen a tűzparancsot teljesítő tUaér 
— pihenője alatt — a feleségének  Begédkealk a filszer-
ilzletHkre vonatkozó könyvelés rendbehozatalánál. 

Esek a képek csodálatosan ösBaekapcBollák aa 
otthon maradt családtagokat a fronton  elBaántan küzdő 
katonákkal, akik a pihenés egv-egy pillanatában Bse-
retette! gondolnak öveikre B aa otthon védelméért 
megketsóz letett erővel fo  itatják a küzdelmet. 

HőaSk ők v^laminnylen abban a biztos hitben, 
bogy ebből a háborúból 1B győzteBen kell kikerülnie 
a n?met fegj  v ,reknek I Bartha fiajáza. 

„Apámhoz szeretnék menni". 
S psleeentgyörgy, 1941 julius 30. 

.Signal" cimü Berlinben magyar és német nyel-
ven megjelenő, nagyon nlvÓB képes folyóiratban  lapoz-
gattam a múltkor. 

Ebben a folyóiratban  iBposgatáB közben o'yan 
elbájoló éa megragadó képekre bnkkentam, hogy érde-
mesnek tartom a müveit olvasó közönség figyelmet 
eaekre felhívni. 

Az egyik felvétel  va'ahol A fronttal  kapcsolatos 
bolyról készült. Izmos német katona áll őrt vállra 
fogott  fegyverrel  a bejárat előtt. Megjelenik egy Bra-
nvos 5 év körüli fiúcska,  aa ő pórázon veaetett fehér 
azórü kutyájával. 

„jtpémboa taeretnék menni I* 
„Éa kl az édes apád I' .Aa ütegparsnesnok'. 

DJ atkor még legalább egy órái kell várnod, hlsaen 
délelőtt gyakorlatok fol>nak*.  M lyen bájos felszólalás 
a gyermek róaaérő I Akarja aa éd*s apját látni. D ; 
nem ngy mondja, apámhoa akarok menni, hanem 
óhajtással: szeretnék menni. 

Milyen tapintatosan akadá yoaaa meg a német őr 
as aranyos fluc?ka  belépését. Nam aat mondja, fitcB 
kám, itt n»m ssabad járnod, mert most háboiu van. 
Hanem arra hívja fel  a kis gyermek figyelmét,  hogy 
sokáig kell várakoznia, aat gondolva, hogy a kis gyer-
meknek ugy sem lesa tHrelme Bokáig várakozni a ön-
ként eltávoslk. 

A Bsigoru őr elfeledi  a aaokáaos előírásos meg-
szólítást. L hit, hogy la édesapal Moaolyra derül as 
arca a aaon gondolkosik, miként tudjam eat a na°yon 
kedves kia látogatót ngy megnyugtatni, bogy aa ne 
legyen reá néave ridegen elntaBltó, 

A máalk kép aserlnt a pályatesten álló vasúti 
kocsi mellé vitt gyermekkocsiból a tlsat kiemeli kis 
leánykáját, édesen megcsókolja B Igy bncsuzlk tőle: 
„A yitiontHtitreI"  Bry hősnek a búcsúja ea ia. 
Égy pillanatra Bem gondol a halálra. Bialk aa övéihez 
való boldog vlaasatéréBben. 

A másik kép aaerlnt BB iriaykezelő  tüzér  a 
fedezékben  marad, ahol a felesége,  nővére éa gyer-
meke látogatják meg. 

A negyedik k^pen aa üteg kanllnjának kert 
helyiségében keresi tel a fin  édesapja! ÓB mutatja neki 
lakola dolgoaatall. 

Az élet mestere. 
Báró llántt'y Dániel töldmivelistigyi miniszter a mező-

gazdaság lejlesztéaérSI szóló törvényjavaslattal kapcsolatban 
tett nyilatkozatában kijelentette : 

„Megerősödésünk elengedhetetlen teltétele a nemzeti 
vagyon gyarapodása. A tőidben és emberekben négy, ki-
használatlan értékek rejlenek, ezeket érvényre akarjak jut-
tatni ismeretek adásával.* 

„Egy milliárd pengő pénzügyi fedezetet  biztosit a 
törvényjavaslat, amely mint négy szabású kerettörvény ki-
terjed majd BZ országnak egész mezőgazdasági életére." 

„A rK'zffgazdaeági  heladáabaz nagyobb tfike,  tebb 
tudás kell. Minden gazdához, minden gazdaságig el Bell 
jutni az ismereteknek. Azt, aki a told termőképességét 
lényegesen emeli, közgazdasági szempontból előnyösebb 
uövényt termel, illetőleg állatot tenyészt, vagy társulissal, 
szövetkezéssel az erők egyesitéaét szolgálja, adó és más 
kedvezményekben, jutalmakban részesül." 

„A töldmivelésügyi közigazgatást el kell vinnünk a 
községig, hogy egyetlen intézkedés ae maradjon végrehaj-
táe nélkül. Községi ispánok látják majd el a töldmivelée-
ügyi igazgatás alsófoku  teendőit, mint szerződéses alkal-
mazottak. Emellett a mintagazdaságok és a kísérleti birto-
kok vezetői ia réBztvesznek a gazdanági igazgatás mun-
kájában". 

Igy azól a töldmivelésügyi miniszter nyilatkozatának 
főbb  részlete arról a törvényjavaslatról, amely a magyar 
mezőgazdaság uj életének kifejlesztésit  jelenti a nagy 
nemzeti ügy és országoa érdek rendszeres szolgálatát. 

A földmivelésügyi  miniazter törvényjavaslata késztet 
arra a gondolatra, hogy honnan sajátítja el a falusi  minta-
gazda, a kísérleti birtok gazdái éa ispán a tudományos 
kutatások mai roppant mérvű felfedezéseit,  üe ,az Ur nem 
alszik.* Előttem van Mille Géza kamarai igazgató „Mező-
gazdasági Lexikon"-ja, amelyet miniszteri éa kamarai vezető 
tisztviselők, mezőgazdasági akadémiai éa közgazdasági egye-
temi tanárok éa az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
vezetői írtak. Májer János volt földmivelésügyi  miniszter 
irta az elfiszót  ehhez a hatalmas munkához, amelyet 104 
tagból álló gazda-vezérkar irt, akik átkarolták a mezőgaz-
dasági tudomány minden ágát éa amely munka mezőgazda-
sági újjászületésünk talizmánja. 

A tudomány tőrvények után kutat, amelyek által a 
közgazdasági életnek mesterei lehetünk a haladás jelenlegi 
magaalatán. Lángeszű férfiak  nagy erőfeszítéseket  tesznek, 
hogy a nemzet vagyonosodása emelkedjen éa a lakosság 
helyzete javuljon. A tudomány a statisztikához fordul,  amely 
által megakarja állapítani a fejlődés  törvényeit. A millió 
elmélet hívei az éghajlat és talaj kiváltaágaival magyaráz-
zák egyea nemzetek vagyonosodását, ezzel ellentétben állanak, 
akik a gazdagodás kutforrásának  az ipart tekintik. 

Nekünk magyaroknak, akik a faj  életerejébe helyezzük 
minden bizalmunkat, legfőbb  tanítómesterünk a történel-
münk volt. Gazdaaági öntudatunknak ia a történelem az 
alapja, mert egy olyan erő élt a nemzeti lélek mélyén, 
amely a kalandozásoknál többre beoaiilte az épitéat éa ez 
által lehetővé vált, hogy a vándorló nomád társadalom föld-
mivelő telepedéssé alakuljon át, amelynek állandóanláaával 
kezdődött a jólét éa igy  a civilizáció ia. Kétségtelen, hogy 
a pogány magyar harcos szerezte a földet,  de a keresztény 
magyar művelte meg éa tartotta meg és ezáltal 1000 évea 
életének mestere lett. 

Mille Gáza Mezőgazdasági Lexikonjának bevezetése 
igazolja ezt a tételt, amelyben a falusi  plebánoaoknak ajánlja 
két kötetes munkáját, akik 900 évvel ezelótt úttörői voltak 
a mezógazdaaági tudományoknak és ma is vezetnek az ős-
ioglalkozásban és ápolói a nemzeti hagyományainknak éa 
pártfogói  minden tudománynak. 
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Bizonyos, hogy szemllnk láttára • tudomány olyan 
magaslatot ért el, amelyre a világtörténelemben nem volt 
példa. A vegytan, amely az élet alapgondolata ntán kntat, 
az élettan, amely a létnek a kezdetét magyarázza, a föld-
iemé, amely megingatni véli a régi talajmiveléai módszere-
ket, mind az emberi észnek a hatalmát bizonyítja. 

Hogyan győzzük le a természet erejét és alakítsuk 
át hasznos munkává — megtannlbasank a Mezőgazdasági 
Lexikonból. Hasonlóképpen hogyan győzzük le földjeink 
konokságát is hogyan használjnk ki az éghajlati viszonyo-
kat a növények megválasztása által. A természet titkos 
műhelyébe behatolhatunk a Mezőgazdasági Lexikon által, 
Lépésről-lépésre kileshetjük a természeti törvények mükö_ 
dését és az energia megmaradásának elvét. Tágitja szellemi 
látókörünket a lexikon, bepillanthatunk általa a föld  belse-
jébe s meghatározhatjuk azokat a feltételeket,  amelyek biz-
tosítják a töld termékenységét s a növényi élet lehetőségét. 

A Mezőgazdasági Lexikon bizonyítéka a fejlődés  tör-
vényének, bogy az és mindenkor halad és előre tör. 

A Mezőgazdasági Lexikon megrendelhető utánvéttel 
Mile Géza kamarai tanácsadónál, Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület, Kolozsvár, Deák Ferenc n. 32. I. 1. 

„Bírjad a bölcsességet' — int a Példabeszédek 
könyve. „A bölcsesség kezdete: minden jószágod telett 
okosságot szerezz*. .Az Ur nem alszik". Nem teremt nj 
csillagzaton uj emberpárt de emberi energia által újra teremti 
a föld  felületét  éa ez ez emberi nem hivatása és rendelte-
tése : uj gyümölcsöket termelni a tudomány táján. 

A tudás fájával  veszítette el az emberiség a paradi-
csomot, de a tudomány hatalmával Isten kertjévé varázsolta 
a földet,  mert a Teremtő akarata, hogy no osak kígyó, de 
igazság is legyen. Ezért mondja Madách, Ember tragédiájá-
ban az Ur: „Megmondtam ember: küzdj és bízva bízzál." 

Molnár L á s z l ó . 

Épül CsitsulyóD a KALOT Mely Népfőiskola. 
Még kora tavasa vo t. Vasrudakkal, vasbotokkal, 

csákányokkal ós lapátokkal felszerelt  emberek knsstak 
fel  a Nagysomlyó tetejére. Feltörték a hegv gerincét, 
mintha sebet ütöttek volna rajta. DJ a sebből nem 
folyt  vér és a seb nem fájl  a hegynek. A felkelő  nap 
besranyoata a fák  hegyét, melyek a Nagysomlyó 
tetején ringatóztak aa enyhe tevnBrl rsélben Bü«eke 
öntndat dnssasstotta a hegy hatalmas mellét. A meg-
njn'ó magyar élet bimnu-:sa saakadt föl  salvéből e 
vasrudak, csákányok csattogása nyomán: 

— Kincses bánya vagyok, melytői felípül  a ma-
gyar élet. ölelő anyai kar vagyok a meleg fiiakkal 
körülölelem, védem a magyar eletet. Temp'om vagyok 
a ottbont adok aa Istennek s aa általa megáldott ma-
gyar szellemnek... 

Ea a kövek megindultak a bigyen lefelé.  Izmos 
székely keaek árkokat ástak a fö'dbe.  Lerakták alap-
ját a magyar nép legkeletibb erő* templomának. Kfvek 
kövekre kerülnek a lassan kiformálódnak  aa Ölelő 
anyai karok, melyek átölelik az ösFZ'iyüló magyarokat. 

Reggelenként duloskedvö munkások csapata indu 
aa épülő lakola felé.  A muika nyomában kecyér fakad 
a a kenyér székely emberek szivében jókedvet támaszt. 

Valahol hatalmas épületek omlanak porba, Cslk-
aomlyón temploma épül a diadalmas msgyar Bse"em-
nek. Valahol magyar kenek fegyvert  fonnék;  Ca'k-
aomlyóu vésőt, kalapácsot, habarcaos kalánt. 

Ók őrt állanak messze iu' a határokon, bo»y 
ellenség ne savarja aa építő falak  felett  Tu'ról p dle 
a vén harglta Oaen munkás flMnak.  Hegv, vlr, aaelló 
a emberek összefognak  és ebben a mlastlkua ö w -
fogá'bnn  fölépül  Calksomlvón a ssékelység erős vára, 
a KALOT Székely Népfőiskola.  fl 

A Blockner-cég félévszázados jubileuma. 
ötven eBztendóvel eze.őtt alakult a legrégibb 

és legjelentékenyebb hirdetési Iroda, a Blockner cég, 
Budapssten. Es a fé'BBázadoa  évfo-du'ó  nemcsak B 
cég ünnepe, hanem megemlékezésre méltó eseménye 
a magyar blrdetésügvnek éa azon kereaatűl aa egész 
gazdasági életnek. Blockner Izidor, a cég alapítója, 
esen a téren úttörő mnnkát vógsett. A még gyermek-
cipőben járó ulsághlrdetéBt ő fejeztette  a modern 
propaganda leghatásosabb eszközévé, Ippen ezért nagy 
része van abban, hogy a propaganda r-vén felvirág-
zott kereskedelmi cégekkel éB IptrBz'mekkel együtt 
a magyar lapvállalatok anyagi b*clsa is megerősödött 
A Blockner c -g, a gazdasági élet saélea rétegelt hódí-
totta m«-g aa akkor még ulss?rü propagarda saámára 
s felkészültségéből  bflv-n  telleit o'van ötletekre, 
amelyet kel üaletfelelt  ellátta a számukra a hirdetés 
eredményességét eleve bía'osl'otta. A cég, amelyet BB 
alapító scellemébtn, de a modern hlrdMéBl ssakma 
technikai eeaköselvel és saelleml felkészültségével  gsa-
dagltottan Balázs Pál Irányit, a félsfáaadoa  Jubileum 
ld»Jén IB telJeB mértékben megfelel  hivatásiak B 
ssllardsn áll aaon a veaető polcon, amelyre aok év-
tlsedas munkájával minden tekintetben érdemessé vált. 
A félsaáaadoa  jubileum megfelelő  a'kaJom arra, hogy 
a hirdetési szakma úttörő vállalatának érdemelt éa 
eredményeit m41taaaák, aminthogy a cég aranyjuhlleuma 
alkalmából Baláaa Pált a gaadaaágl éa társadalmi álet 
minden réséből elárasztották gratulációikkal. — A 
.Cslkl L pok" nak a B'cxkner-céggel Avtlstdea kap-
csolatai vannnk a aaokst csupán a 22 évea román 
uralom által előállott kányaaerhelyaet asskltotte meg. 
Ennek elmultával aaonban lapnak kiadóhivatala Ismét 
felvette  a régi összeköttetést éa aa elmúlt párbónap 
tapaaatalatal alapién meggyősódtflnk,  hogy B Blockner-
cég a régi bizalomra méltó maradt. A fólávaaáaadoa 
Jubileumhoz tehát aaaal a megbecsüléssel küldjük ml 
la jókívánságainkat, amit ea e magyar hirdetés ós 
reklámipar naggyá fejleastéaóbea  eltöltött mait meg-
érdemel. 

Utijegyzetek Borszékről. 
Borszék, aguaztna hó. 

Boraséknek köavetlen vasúti cs^seköttetéae nin-
csen. Aa utas Maroahévlaen a vonatból klasállva, egy 
gyönyörű 28 kllóméterea aaerpeotlnutoa érkeslk Bor-
saékre. Aa állami műutat as 1881—1886 évekbe P,p 
Domokoa, a calksaeradal államep'tószetl hivatal fiatal 
mérnöke építette a tőle raegisokott alapossággal éB 
kiváló aaakértelemme'. H trtlg, a kereskedelemügyi ml-
nlaaterlum ntépltéal osztályának veaetóje európai azlo 
vonalon álló minta müntnak nyilvánította. 

Antóbusannk a saerpentlnen könnyen robog Bor-
szék felé.  Az utat m'ndkét o'dalon örökaöld. ssép 
fenyveaerdő  övesl, amely a fővárosi  embert kellemesen 
lepi meg. KSabe-köxbe a berkenye piros bogyói mosolyog-
nak as ntaara, Aa ózoadus fenyőillat  kábltóan bat. A 
tűlevelű fen  vő télen Is zö'd és frls»,  amikor a oedv-
kerlngéa szünetel. Aa erdő akkor la olyan mély éa 
aötét, mlct nyáron. A fővárosi  éa a legtöbb magyaror-
szági emb«r csak a lomblevelű erdőket és fá'iat  lBmerl 
A Má ra hegyaljai erdők ősszel elbu'latják lombjaikat 
Aa utas ngy átlát a csupasz erdőkön, mint aa ablak-
üvegen. 

A világhírű  borvizforrások 
Borssék-felé  lejt aa ut. Aleóliorezék egy völgyben 

fekszik.  Maga a fürdő  egy tágas ftnalkon,  f-nyvea  er-
dók'ől öveave, terül el. Legnagyobb előnye a fürdőnek, 
hotv a nap már regg«! 6 (nyári időszámítás saerlnt 6) 
órakor ragyogóan BÜtl a fürdő  egésa telepét. H maro-
san felhzárltja  a hirmaio', átmelegíti a levegőt ÓB c-fHk 
késő este hanyatlik IP. Borszéknek ez Igen kedverő 
fikvése  folytán  levegője télen ls száraz, nem párás, 
ami nagy értét e e 960 máter magasságban elterülő 
ssép fürdőnek. 

A fürdőt  egv román társaság b'rli. A bér'etból 
még 14 év van hátra. A társaságot most átaservetlk 
mag var többségűvé EB a társaság te'te korsserüvá a 
fürdő  világhírű vlaét A korsserÜBltés,  BB átépítés éa es 
nj foglalat  4 millió leibe került. 

A főkn*.  fórrá*"  (IB Erzsébet-forrás)  oly bala ma* 
erővel oly p'r.ttlannl gesdag BaénsHvtnrtalr^nia' 
lobi f-d  a vlset, hogy a sseirHőt bánu'alb» ejti. Éppen 
ugy mint E ópatakon. Itt srm tesznek mesif-r«ég"B  saér-
aavat BB üvegekbe. Ea B VÍZ birja R TENGERENTÚL saálll-
tást. A világháború előtt Amerlfe&bn  is szálli ották. 

A tófcut  nppl kapacitása — éjjel-nappali üzem 
esetén — 35 000 'itee, vigţia évrntént több mint 12 
millió literi Volt Idő, mlko' naponkint 12-14000 Ut-
r*t palactoatak. Ma caak 4—6000 iltr<" töltenek, de 
vannak napok, ml' or a tölte» aabnetel É»y l|t»r pa sc-
kozott vla ára a feirvnál  20 fi  lír (•» pal«ck 30 fi  >'r). 

A borssékl borvlznek ma Is megvsn a vliagnitca, 
de a háború miatt n om Irthat külföldre  Raallttaril, az 
nnyaországba p diţ a köalek'd'sl nehézség-k és e 
benzinhiány nkadalyosze e Bzáilltás'. Szinte blhe'et'eo. 
hogy a forráateso  ő ;ég egy htaspra mindössze 240 liter 
beralnt ktp. Oamlt a;iotén n'-m lehet k>pal- A vlaei 
be kell asál i ari a 28 >-1 óm'tero\ire levó Marosbé l̂are, 
hol b-TBKL6K B VSÍUU kcc'ikha Bzáasrégenen és Szeret 
falván  újból át kell ratei, bogy Budapestre érh-scen. 
Est a pagv táró ságo> és eat a sok átrakást nem bírja 
meg a 20 fi  lérrs vlz. 

A fürdőnek  még számom Igen rnrdng és h'tttaó 
forrása  van, Igy padéul S Kossuth, a P -tófl  éa B JÓFBJÍ 
főherceg  !>uiak. H deg fü-döl  a Lásár- és aa Ó ároc-
fdrdők,  melyeknek visel 9—12 C fok  Esékben cank a 
vállalkozó fi  .talok és 1—2 lgi-n vltéa féifiu  fBrdit  meg. 
A híres L'bogót, medret, vlse 9 C.-fok  hőmérFék'ettt 
volt, megsaüntettéV, p'dig u;y»ccsak lobogclt 

A szénaavas fOrdók. 
A bcr«»4kl forr  ér ok p^ldálain> gasdag srónaav-

tarts'muak. Mint gyógytényeiőt még ntm állították ugy 
bp, mint ahogyan e grzdag széDsavtarta'om indokolttá 
tenné. A világháború alatt an'm^tek társaságot alakí-
tottak óa megakarták venni ca eliilecó saénBavat. 

A kádfürdőkben  a termésaeteB aaénsav oly vas-
tagon belepi as ember teBtét, hogy kezével kell lese-
p«rol. Magyarországon a salvbajorok Mekkája Balnton-
füred,  de ott vannak a b r a syéketfővárosi  szénsavaB 
fErdők,  a Gellért és a Lu^ác.', ahol M mesterséges tzin 
aav nem o;y»n daadag, mint a borezákl forráFoknál. 

Aa ll'etókeaek m*r feil>m»rtéb  B-rsték e termó-
szetl kincseit, Saerdy Károly dr. Bsékeafóvéroki  polgár 
me&ler legu óbb bárom napot töltött • f  Irdőe, melynek 
ezépBégn megregi d a őt le. Hivat <los> n mér bpjelep-
tette C,B kö.'ö'te a nyllvánosséfga',  l o y Borsseken 
Üdülőt óa saaektorlnmot létráit A saékesfővárcsi  tiBat 
viselők seglióalapja ragy tőkékkel, sok miHlóvel ren-
d«lkeslk. A Btlatonkoccaéo létesített korfz  rü üdülője 
400 vendáge* fogad  b». Hiuonkét bold tt-rB'eten fek-
szik. AVI est 'á t \ mija, mit j'lent a aegltőalep vállfl-
kosá->a Borsaéten. 

BarrZ 'ken l-h')! Iwţe'sfi  teendő Î FB a ssérsav-
fllrdők  nagyarányú klípit 'n«, mert essel Birisák világ-
hírre tehet saert. 

Az üveggyár  felillitása. 
A bérlő társaság egy üveggyár Hállltá'á' t. rd 

m^nyesl. A vl'ágbá^orn E'ő.t még üzemben vo't BS 
üveggyár. A nagy táro'gág éa ssállltáal nebéaségek 
miatt ha egy Ilyen flvegţyâr  hilyl lenne lp, 
mégis ssBkaég v»n rá a bor'z4kl borfia  forgM'omb-'-' 
hosatala és a eaek-'y'öidl pUc ellátáaa érdekében A 
társaság saerercs^re régehh. o n«iv meonyls^gü pahc-
kot Bseraett be Ma még 400000 llterea palackja van 
tartalékban. 

O/eggyér volt a világhálóra előtt jóval Blftkaaá-
doa le, mely aalntén régen megaaUnt. 

Boraaéken kóasénbánya la van, melynek lermeléae 
Igra korlátozott. 

Téli  tportok. 
Boraaék fekvése  éa aa őt körnveső hegyek kiválóan 

alkalmasak téli sportok üaés/re. Már ea elmuit télen 
többször voltak klveaényelve katonai alakulatok éa a 
Ludovika Akadémia növendékei la. 

Boraaéken síugró sáncok és fi-  valamint ródlt-
pályák kiépítve még nincsenek, de a sleita eaek nélkül 
ls vidáman folyt  a terméssetes pályákon. 

A fürdőn  mintegy 800 vendéget lehet elhelyeBnl 
fűthető  szobákban, de ez a szám mág könnyek fokoaható. 

A fürdi  berendező». 
Borszakén a villák aiátna 137, melybői nyitva van 

97. A legtöbb román villa zárva vm, mert tn ajdonosal 
Románlába távoztak. A fürdőn  két ágyaB Bsoba van 
600 egy ágyas szoba 720. Pótágyakkal együtt mintegy 
2600 vendég belyeabető el Boraaéken. 

Borszék»» aa Idén angusz'us bó 1-lg bejelentett 
vendig volt 3020. A háborn miatt sokon eltávoztak. 
Augusztus hó 1 en a fllrdőn  1690 vendég nyaralt. A 
vpcdég' kből 36°/o msgyar, 18"/o námet, román stb. és 
40°/, zsidó volt. 

A fürdőnek  két 8'állója van: tz öreg Méllk buaz 
Saabéval és a magfhtailtoit  ÓB kibővitott B mény 22 
szobával. Mindkettő forgalmas  éa látogatott. Aa ellátás 
jó ÓB mérsékelt áru. 

E -ő o'atálvu villák; a Dragomir (16 szoba), a 
Z<( fii  (12 ssob>) aa Errséb-t (16 szobs), H Mnits, a 
C'TI'OD, >< H-)Ivéclfl,  aa Hona, melyekben hideg meleg 
v i ÉB fürdőszobák  éa házi- vízvezetékek vannak. 

A közüaemr k azonban kiépítve nlrc<enek. Nincsen 
vlaveaeték, ciatornázás, gyóg>c<arnok (hu^aalonj. 

A villatulajdonosok  közül  magyar 33, német 9, 
romín  41, zsidó  31. 

Borszék ftj'Bzkedóti  lehetősége Igen nagy. Terü-
lete IB tég-is fenalki»,  valamint tiszta hegyi levegője, 
ABványvIre, ssénssvtermel^Ba erre különösen alkalmaBBá 
torz'. Bátran elmondhatjuk, hogy a székely fördók  kö-
zül Borssék se, mely vilégfilrdővé  f-jleszthetó,  hogy 
ugv emleraisék, mint Kirlsbadot, M<«rienbadot, Fran-
aesbado<,R ibenhallt,Q elchenberge* a világháború előtt. 

Tusnádi  Élthes  Gyula dr. 

A háború döntő szakasza. 
A keleti háború diintő szakaszába lépett. Az 

oroszok elleni hidjarat h»ted * h?te Irziruli. A német 
éa ssövetséges haderők a szovjet haderőval a vllág-
lörtécn.km letinsgyolb caatáit vívták meg. Ezalatt a 
hét het alatt o'yau eredményeket ertek el, amilyenre 
m^g példi nem volt. A au t h?tjn kiadott ödsaefoglaló 
iüleair-a^n szarint a hadsUveletek megioriu ása óta a 
uámat'k kasébe ÖHRg-s<n Hluocsaáaez r 'o»o'y került, 
12 600 harci kne K, 10000 -jgvu; ás 9000'' pli őgépet 
aemmisitettek mag. A vor^s hadsereg szívósan harcolt 
a igy a h-ioit.sk számi j^val meghaladja a foglyok 
ssámát E'ldUl bc-csléa ss>-rlat a vörös h»dair;g leg-
alább n^gv mlilo etub'ri veait-nt. T-hát emberben 
pa gip îfu  o y >n vesates^g, amnlvet pólo'ni lehetetlen. 
Ei ezen «'.kerok után a nemet fóp  rar elnökség jelen-
tés» fz<rint,  most Indul meg Kel-teo a bábom dönió 
mérkőjéBe, amely a vörös hadsereggel felszámolja  az 
össaea európai ellenfeleket. 

Addig ÍB, amig ec btk3vetkea;k suljoa harcokra 
van kilátás. A nemet hadvezetés jól tndja ezt. Anélkül, 
hogy lekerülné az ellenség h'.rc'erejét, készen áll 
minden á'dossr.rs, hogy végezzen minden beugratott 
cliecfelM  és vtgUl 1B minden eri-jével Anglia ellen 
forduljon.  Anglia el en, amulycek taktikája ismmár 
köalsmer.en <-»y c -t i mer, bf  ugratni mindönkit ebbe 
a hábo<uvia. Hu ri. h»le<-zteni az időt mlod dd'g, amig 
felkéssü  nek ujabb bonyodalmak klrobbantására. Anglia 
jelenlrg IB ujabb klaérlettket tesz arra, hogy a had-
színteret Azeia déil felire  la kiszélesítse. Megakarják 
támsdal Peraslát, Afgantsatánt  és Tórökorsrágot. A 
német támadások gondostrdnak arról, bogy a ssovjet 
haderő egyet'en egy embert Be tudjon ezekre a déli 
brit tervekhez szállítani. 

A bonvéd vesérkar jelentése saerlnt a msgyar 
honvédség tovább ia eredményes támsdáBok kösben 
nyomul dőre és több bezárt stovjet csapattistnek 
kétségbeesett kl crétd liaérlctell meghiúsította. Általá-
ban ereknél a gybröbe «prt vörös haderőknél kapko-
dás és nagy fejteBziettseg  uralkodik. Ugy lehet teklo-
t«nl, hogy a moigóshott 11 milliós szovjet haderőnek 
'/i ad réíze mar megsemmUü t. — E mult héten már 
»z olasz hadtest 1B megérkezett a keleti frontra  és 
U.rajnában beávalkotott a hadműveletekbe. —A keleti 
harc>ér g.tikos Uiköaeleivei egyldőben a németek 
Anglia ellen la állandóan folytatják  légi támadásaikat 
éa kfl  önösen tengeren óriási veszteségeket okoanak. 

Aa e'mult hét háborús eseményei köaé tartóst k 
Mussolini Bruno repülő saássdoanak a halála. A Duce 
másodszülött fia  egy repülőgépet próbált kl, amely 
lenuhant és a kiváló pilóta aaörnyet halt. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csíki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az elóSzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  eziveskedjenek,  nehogy a lep 
küldését  beszüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előSzetéaekből  él. A mai nehéz viszonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság 
öetű  szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  ás támogassanak  ezután is a rági sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
szerk. ia kiadóhivatala. 
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A Katonai Hiszekegyről. 
Póstakürttel di»zit«tt sapkákban, kevésszavú jóságos-

lelbU magyarok — az áldo't Magyar Póata kézbesítői — 
rójják a magyar utakat nap-nap ni> llett. Oldalukon ragy 
tekete táska, olyan ez, mirtba maga >•/ élet. Ötiini. bánat, 
tájdalom, boldogság van benne a mindehből, ma eeyilr, hol-
nap a máeik ember kap valamit. 

Ma én hozzám ia benézett a szeretett Pósta, áld való-
ságában, a kedves kézbesitOn keresztül. Mikor megláttam a 
számomra kiosztott póstát, bizony egyszerre eltűnt a fekete 
táska. Lett belőle a legendás ,Bőségszarva", melyről azt 
tartja a legenda, hogy Achloss folyamiatennek,  az a szarva, 
amely letörött a Her&klesszel vívott küzdelemben, — és 
ontotta ajándékát mára nekem. 

Az ezelőtt, fájdalmasan  messzi Gödöllőről — hiszen 
Caikazeredától, a kinteljes Trianon választotta el Gödöllőt — 
nemea hazaszeretettől lángold írásokat, Máté Törek Gyula 
ny. testőrezredes írásait hullatta le nekem a legendás „Bő-
ségazarv". 

Nézem, olvasom az írásokat, melynek minden szava 
olyan,^mint egy szent ahazióma, mely a kinyilatkoztatás ere-
jével hat. írás is, dn imádság is, hiszen a „Katonei Hiszek-
egy" zeng sz írásokból. Olyan a Ka'onai Hiszekegy, mintha 
B regén porladó, honfoglaló  Hetek közül, valamelyik ősi, 
oagy magyar kiáltása lenne. Kiáltás, mely ezer év meesze-
ségéból, a dicső magvar múltból kiáltana ide hozzánk, a 
küzdelmes Jelenbe, a Végekre. Kiált, hogy általa forróbban 
dobogjanak a szivek s ezen a forró  szivdobogáson keresztül, 
minden magyar, együtt érezve, áldozatos lélekkel álljon helyt 
a Magyar Hazáért, azon a ponton, ahová öt, a Magyar Sor-
son keresztül, a Magyarok lateoe állította. 

Mivel tudom, hogy senki jobban nem szereti az igaz, 
az örök szépet, mint ahogy szeretik azt, itt, a Hargita aljá-
ban élő magyarok, mi caiki székely-magyarok azért, a mi 
keilves Caiki Lapunkon kereszt&l, odaadom ezeket a nemea, 
gyújtó gondolatokat s a Katonai Hiszekegyet, hogy kicsinyek 
és nagyok olvashassák a örökre Bzivükbe zárhassák azokat. 
Odaadom, hadd melegítse a szomjas lelkeket az imádság 
zengA szava. Legyen mindenkié, a Katona Hiszekegy, mely 
egy nemes katonaszivbOl fakadt,  abból a katonaszivbfil, 
mely a tényt, a lángot, a sugárzást, a legelső. a legnagyobb 
Magyar Katona szivéből; a legendás éa hós FAvezér szivé-
ből merítette. De hadd beszéljen maga az írás. 

fiiért  Írtam „Katona Hiszekegy"-et? 
Irta: MÁTÉ-TŐKÉK GYULA, ny. testArezredes. 
A magyar hadseregnek, de egyben a leventéknek, cser-

készeknek a az egész nemzetnek, adni akartam egy darabot 
örökké lángoló lelkembóll 

Hogy ne kergessen a nemzet délibábos örök béke 
ábrándokat, mint teazi trianoni halálos Ítéletünk óta, immár 
•II éve ! 

Hogy felébresszem  a feltámadást  egyedül teremtő Asi 
magyar katonai öntudatra I 

Vissza akarom adni a magyarságnak feltétlen  hitét Asi, 
— hAsi katonai erejébe, hogy mielAbb széttéphesse a béke-
rongyot, amely ennek a nagy és nemes Asnemzetnek az életét 
örök alacsonyrendüségre, szolgaságra, sAt pusztulásra ítéltei 

Hogy merjen minden önáltatás nélkül szembenézni az 
iszonyú tényekkel éa lökjön félre  minden reviziós, balga 
babonát ! 

Legyen nemzeti lélekben, erkölcsben, bitben szellemben 
óriási, sSt csodálatos nemzeti 

Uj magyarságra akarok gyújtani! 
Lelkileg katonásitani akarom a magyart I 
Hassa át az a tudat, bogy a nemzet életében azent 

hivatás katonának lenni I 
A magyarnak örök sorsa az Asi kard I 
Ez legyen a nemzet megváltó Bzents'ge I 
Egyetlen revíziónk van : a tulajdon magunk revizióial 
Egy hoaszu báboiu folytán  megcsorbult kardunk ki-

-lesitéae I 
Magyarán mondva: hadseregünk imádása és áldozatos 

rzeretete! 
Az Aai katonai erények éa érdemek mindenek fölé  és 

•;-be való helyezése, megbecsülése 1 
Egy uj magyar katonai korszak megteremtése I 
Ébredj Magyarország 1 
Ébredj magyar! 

* 

Katonai Hiszekegy. 
Hiazek az Aai magyar kardban I 
Hiszek az örök magyar katonában I 
Hiszek a magyar hadsereg erejében I 
Hiszek teldarabolt hazánk feltámadásában  I 
Hiszek!... Hiszek I... Hiszek!... 
Fogadja mindenki bazaazeretA szivébe a Katonai Hiszek-

egy erflteljes,  lelkeaitA szavait, mely elveszi a lelkekbAl az 
/.nu» csüggedés súlyát s ezzel sarkalni fog  mindenkit arra, 
ingy er&s, bátor lélekkel dolgozzon, a minden magyarok 
áliJott édes Anyjáét, a szent Magyar Hazáért. 

Befejezésül  idézem a Zrinyi toháazt: 
Adassék tisztelet a katonaeszménynek I 
A Hazáért megdicaAültek szelleme töltsön elII 
Éa a magyarok Istene segitaen meg minket I Ámen. 

J  Márton  Berta 

Káb  Jebó  Ferenc  vegyesüz>etéhe Ctikbánkftlvt, 
4 osztályt végtett  Sut  tanulónak  felvtsxünk. 

t f i t r u M L 
a  gyümjöfcoset  dimtetb 

kfem&crt&oC 
kéixüJÍt 

ksétrv 

IDŐSZERŰ  es BEFOZO  RECEPTKÖNYVET  K/VÁN  $AORA /NGYEN  HULD 
DR. OETKER  A. 3 UDA  PES  T,  V///.,  CONTf-UTCA  SS.S2AM 

Zongora-tanítás kezdők és haladók 
részére (budepetti  teneko'tervátoriumi  diplo-
mával), bittot  eredménnyel,  Imett  Akotnénál 
Arany Jánototoa 8 Tititviteli  telep  1-s 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Csikvármegye október havában ünnepli 

Seéohenyi 150 évoa aattlotéai évfordulóját.  A 
Nemzetpolitikai Szo gálát Bsecbenjl Emlékbizottsága 
a L*gnag>obb Magyar BzületéBen-k 160- évfordulóját 
a nemz-tl megujhodáa ünmpévé avatja. An országos 
ünnepségek Borában Csikvármegye saékeiy népe ez év 
október hónapban rijja le az emlékezés nemzetépítő 
kötelességét a tragikus sorsú Széchenyi István iránt. 
Az egész vármegyére kiterjedő ünnepségek szervező 
munkája rövidesen megketdődlk éB eiőre felhívjuk  a 
fljyelmet.  hogy minden magyar emher öntudaténak 
egésa lelkesedésével kéeaüljön fel,  a nemaet nagy 
ünnepére. 

— Buosu Csiksomlyon. Nagyfco'dogaBszony 
napján IU^USB'UJ 16 en a cslkBomlyél éB környékbeli 
fiivakkal  eg Uit krnyörgő bnc-ut tartunk. 

Kérnünk kell, bogy ai orosz frontról  bonvéd»ink 
minél hamarább gtőztesen visszatérjenek. Minél hama-
rabb tűnjön el a G. P. U. rémi. 

A Saent Atya thaja sserlnt kérnünk kell: legyen 
béke. — 

S kérnünk kell Szűz Anvíokat, hozza ide „dél-
erdjlyl magyar testvéreinket, Dslerdéllyel együtt. 

P r o g r a m : Nigtboldogasszony vlgllláján d. u. 
V,7 ór-kor könvörgő vtc'errye. Gyóntatás. Napján: 
7, 8 9 órakor lia ml^k s 10 órakor ünnepélyes 
nagymisa B"»nt bfBséddíl. 

D. u 3 órakor körmenet a szent h9gyre s utánna 
kcnyörgő vaciernve. 

Kérünk minden azékely magyart vegysn réBBt 
ezen a buesuo. 

— Postai kineves sek Cslkmegyében. A kereskede-
lem és közlekedésügyi mlnlszter'um vezetésével megbízott 
Iparügyi miniszter Szakáts Istvánt, Wéger Rózállát ellen-
őrökké, Vargha Jánosnét segéd Uenőrré, Ambrus Qorgelyné 
Medve Józsefnút  p' stal segédtlsztnókké, Dobrl J&ncsnét posta-
k' zelőnővé Gyergyószentmtklósra Fejér Károlyoét posta 
segédellenőrnóvé Nagy M'hály. S Hó Fareuo. Kovécs Vártrn 
Tö ök József.  Daradics F«runc I.ukáos Andrást Ca kszere 'ába 
postaaltiaztekké kinevezte. A kinevezettek m'n 'annyian román 
szo'gálitben állottak és r-nnan őket magyarságok miatt booeá-
tották el 

— A tanfelügyelőség  átköltözött. A cilk-
ea^redai kir. tanfelügyelői  1 iratai a KoEBUth u 28 
alól a Wesselényi u. 48 saám alá költösött 

— Főnemesi lgaaolas. A M. kir. Bdügyml-
nlsater 64 374—1941. Il.-a szám alatt, a rendalkesé-
Bére álló blteleB adatok alapján megállapította 1883 
évi junluB hó 2. napján született Elthes Káro'y L^alé, 
a Lásalé Anna férje  és 1919 évi szeptember hó 17-én 
ssületett fiithes  Károly, éti BBÓkely primori rangját éB 
a tusnádi előnév ÓB a családi elmer haBsnálatáhoB 
való jogát igazo'ta. Primőr tusnádi Eithes Károly-
Lászió éB Éltb9B Károly ugyanis Igaaolta egyen«8 és 
törvényes szármasáBát abból a tőrasökÖB aaékely E tbes 
családbél, amely a cslkszékl Tusnád kösBégben rz 
első foglalás  ősi jogával hirt székely öröksége alapján 
a tusnádi előnevet hasanáita; közelebbről pedig , Izen-
ként Igazolt leBzároiftrój*  annak a tuBoádl É tbes 
Istvánnak, skl tusnádi É tbes Andrással evvütt I. Apafi 
Mlhá'y erdélyi fejedelemtől  R.dnóton 1672 évi ]ul'u> 
hó 28 ntpján eidélyi nemesi oklevelet kapott B aki 
aa 1681 évi január hé 21 napján kelt cslkasékl saé-
keiy nemesi jegyzőkönyvbe ssékely primori (főnemesi) 
ranggal lett felvéve. 

— Eljogyaés. Bárányi I léa máv. fóintéaő  és 
Ristáa Istvánná rendőrfőkapitány  öavegye Bzületett 
Szilágyi I rnt leányát D^breczenból e'Jegyezte néhai 
ssen'mártonl Dtrnay Károly huszérőrnagy és jobbaházi 
Döry Olga fia  Andor, m. kir. tÜBérszázados, Cfliksaereda. 

— Eiőlóptetéa. Magyarorsaág Főméllóságu Kor-
mányáé] a, Dr. Kémenes Antal JáBzberényl m. kir. ál). 
Jóasef  nádor gimnéslnm tanárát a VI flietésl  osz-
tályba léptette elő. A magas helyről jött kitüntetés 
sa 1912—13 tanévben a csíkszeredai r. kat. atátus', 
BB 1918—14 ben pedig a gyergyósaentmlklósl m. kir. 
áll. főgimnázium  egykori tanárát és lapunk egyik volt 
főmunkatársát  érte. 

— A marosvásárhelyi vegyklsérleti állo-
naáa mükódósl köraeto A marosvásárhelyi M. kir. 
Meaőgaadaaégi Vegyklsérleti és Tejklsérletl állomás 
«BkBdésl körzete: Czik, Háromszék, Maroa-Torda, 
Maroavásárhaly város és Udvsrhaly vármegyék. 

— Alorvos! kinevezés. A m. kir. belügyminisz-
ter Dr. Szócs Lászlót a csíkszeredai áll. kórháznál 2 év 
tartamára alort ősként alkalmazta. 

Diana - sósborszesz 
nruHt^^d^jtfyát 
ItefáőZ  aJti  ify-
t&gjjüüt  a  mom/Ca, 

faűLörtMÖ-lí  Os  nku&kU 

DIANA 
ÍSZ 

>J.M  ah 
luqMt-

mctitciueg  tto  A 
ptófauktog  %0 

— Haláloaáaok. Özv. Jakab Antal Antalné zzül. 
Nagy Bsrla, fóglmn.  tanár neje, 80 évea korában, 
26 évi öavegység ntán, augusztus hó 4-én alhunyt 
Csiksomlyón. Elhunytat 4 gyermeke, 6 unokája, 2 déd-
unokája, testvére és nagyssiámu rokonság gyássolja. 

— Fodor Mária, 66 évea korában, angnsstua 8-án 
meghalt CBiksaentlmrén Temetése 10-én d. u. 3 óra-
kor lesa. 

— A koioaavári ftrag  gaadáaaok felsaaba-
daláa utáni első ünnopólyoa találkoaója auguaa-
tua hó 16-án. A kolosavári M. kir. QaBdaBági Aka-
démián végzett okleveles gazdák Bzases évfolyamai  a 
felszabadulás  utAn eUő Izben rendezik meg ünnepélyes 
találkozójukat ^ Gaadaságl Akadémia Alma Mater-ében 
1941 évi augusztus hó 16 án. Ezúton IB felhívjuk  mlnd-
raokat.eklk a kolozamonostorl Gazdaaégl Tanlntéaetben 
Illetőleg a Gazdasági Akadémián ssereaték meg diplo-
máinkat, hogy eaen a folsaabadnláa  utáni első üane-
pélyoB, aa löreggaBdáBzy találkoaón minél nagyobb 
•iámban Jelen|ontk meg. 
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— Maghalt Bablta Mihály a kiváló Iró, költó. 
auguaatus 6-án, 58 éves borában, Budapesten. Babits 
M.hály eserkesstőjs volt a „Nyugat" clmü folyóiratnak 

— Tartsunk rendet aa epitkeaéaben. Álta-
lában ast coodhatjuk, hogy Cslksaereda város minden 
időkben hadilábon állott aa épitési renddel. Mindenki 
emlóksalk arra a jóbekebel! szabadiéira, amikor csak-
nem miodan épület seéles jókedvében kifeküdt  as 
úttest köaepébe, Bmlkor a kerítések Irányvonalának 
rakorcátlan játékon kedve nem Ismert határt. Boldog 
Idő*, boldog emberek. Mindenki ugy épített, ahogy 
tndott. Ennek a nagvaserü szabadságnak aa eredménye 
meg la látssott rajtunk , Ugy nésett kl a város, mintha 
aa árvla hoata volna. Eviisedek kemény munkájával 
slkerBlt ngy, aboiy valamelyes rendet teremteni. — 
Mindenek a régt keserűségek aaért jutnak esaHnkbe, 
mert látjuk, hogy lamét kísért ea a múltbeli rendet-
lenség. A vasnt utcánkban egyik háa a másik ntán 
nó kl. Esek aa uj háaak lehetetlen telek állásuk miatt 
hol háttal fordu'nak  aa nttestre, tol hegyes ssögben 
hajlanak neki. Éppen ugy, mint ahogy a város képét 
évssássdokra ellntéate ea aa i pltéti-rendsaer ott a 
Hargita felé  vesMő részeken. Kérjük a mírookl blvn-
tait vlgyáason. Vagy rerdeszek a telkek állását, de 
mielőtt nem boszák azokat tpltkezésre alkelmas álla-
potba, addig ne adjanak Ilyen félfaraoku  épllkeiesekre 
engedélyt. 

— Haaasság. Antal KUriba és C-iásrár Láfz'ó 
tanár folyó  évi angusatns bó 2-f-n  C-lkdáif  .Iván há-
zasságot kötöttek. 

- - Földes Zoltán kitüntetése. Földe* Zíltánt 
a jeles aaékely költőt, nemrég válvssto<ta a Pasmány 
Társaság rendes tagiává. Most pr d g arról értesülünk, 
bogy a budapesti O-ss. Otrdonvl TárBB8églaegyb>ngu 
lsg tagjai sorába vá'asalotta. Aa anyaország ÍR fe  figyelt 
arra a gazdag tevékenységre, amit Földes Zoltán — 
sokoldalú munkássága során — aa Irodalomban is ki-
fejt.  Szépirodalmi kötetei, a lapokban ssétsaort verBcl, 
tankönyvel s sz egéaz maryar nyelvterületen nép?arrll 
imskönrvei ipmertté tették nevét. Mint nfpköltö,  nem 
a .'elsőbb nemzet' pár ezrének énekel, hunem g^oi-
uasával vigasztalja, lelkrslii főként  a népet, amely sze-
reti, mart mlcden leirt sorát jól megérti és magáénak 
vallja. 

— Calkvármegye levente blsottaága. CMk-
vármegve törvényhatósági Uv°nte bizottságába 5 évi 
időtartamra, 1945 évi december 31. napjslg terjedő 
m.igbisa.Assal a következő tagokat választolté* meg : 
Adorján Ferenc kisbirtokos Ménaság, H->jja Ká:mén 
árvasaéti 6!«ok, Bakó Kálmán po'gárl Isk. Igazgató 
CBlkBBeredal, Fodor Pál államépitéss tl mérnök Csik-
aomlyói, dr. Oaál Alajos orvos gyergyósaentmiklósi 
lakósok. 

— Táraaakooal gépjármű engedélyeséae. 
AB liletékrs mioisater Molnár Aroaion gyergvószent-
mlüósl lakÓBnak engedélyt tdo't arra, fcogy  G^ertyó 
remete—Gyergjószenttcik'ós közil útvonalon rendsze-
res jara'u társaskocsl gépjármű vállalatot tartson 
üsembec. 

— A Ssékely Kerületi Kereskedelmi éa 
Iparkamara elad fedeaetnélküll  kölosön folyó 
aito üleae. A meroivásárheiyl Keressed» ml es lp=r 
kamara körasetében IB megkezdődött a /eduaetneik(!Ii 
kis'pari és kiskereskedelmi kö'cönök folyósítás».  — 
Amint Ismeretes a törvény sitrlnt eaekbnn az 500 
Pangóig terjedhető kölcsönökben csak ások B kis-
iparosok éB kiskereskedők réssesUiha'nek, amelyeknek 
községi e'öljáróságai megszavazták a kölcsön akcióhoz 
szükséges költségvetésiboasájáruláfo^at  C<ikvér>negye 
tertlletéa ezldelg csak Cslksaereda, Oyergyóaaeoimlk-
lós városok, QylmasbQkk és Ditró községek költség-
vetése Irányoita elő a hoziájárnlésokat. A csíkszeredai 
Ipartestületen keresztül m«l nap'g 11 klsipBroa Igé 
nyelt fedezelnélküll  kölcsönt. Aa Iparkwara a hoasá 
beírkesett kérvények fölött  első isben 1941 augusztus 
11-ikl gyűlé'ébsn határos. Mjután a calkl résaeken 
még egyetlen kösség költségvetési BEM Irányozta elő 
a megfelelő  hozzájárulásokat, eaért a községek kis-
iparosai és kereskedői mindaddig nem részeaü hetnek 
kölcBönben, amig a községek netr teljesítik esen köte-
l»i»aégüket. A kőrségi tanácsokbvn hfhet  foglaló  Ipa-
rasok Igv-kesaenek eset't n költségvetési ÖFSB»gt»ket 
mioél sürgősebben e'ói'áiyostatnl. A városi kisiparosok 
es kiskereskedők fkyelroét  pedig f  lblvjut. bogy rzük-
s 'ig aaorlnt tovább Igényelhetik ezeíet a f»dezetcélkC'il 
kölcsönöket, amelye-re vonatkozó-in minden felvllágo 
Bltást megad az Ipartestület. 

— Itelet a oslkmegyel templomrablók 
ügyében. Cslkvár<neg\e klr. tör'-ényf  z «ke fo'jó  évi 
t>ugu>z'us 6 én itéle et torolt a m"gv« mrí'pt^o rz 
u'.óbbl Időben elköve'ett temp'omrabláBok Heyébén. A 
csendórBég annak Id-jén letartóztatta SSBS IÍO'C c-ató-
szegl lakóst, akiről kidsrűit. hogr ő követte el a megve 
teröletén szokat a soroaatoB templom betöréseket, 
amelyek hónapokon kérésztől Izgalomban tartották a 
megye kösöoségét Aa Dgv ŝzaég három vádlottat fo-
gott perbe, BlBŐrendlI vádloti|a volt Siae I;nécc*ntó-
Bzegl lakóB. aki maga la bevallott», hosy egyedöl 
követte el a nyo.'crendbeJI betörést és templom foss-
togatúst. Esért a törvénvsaék 8 évi szigorított dolog-
házra Ítélte, Másodrendű vádlottként sa< rapelt Forma-
nek Jizsef  siássfeneal  vasesztergályos, akit orgazdaság 
bűne miatt a törvényszék 5 évi börtönre ítélt. Aa 
ügyben harmadrendű vádlottként uerepelt Lika'os 
Ferenc kolozsvári ékszerész, akinél a törvényazék 
figyelembe  vette, bogy a vásárlásnál nem Ismerte aa 
értékek eredetét és Igy 3 hatl fogházra  éa 200 Pengó 
pénabűntetéere ítélte. 

— Iparoaok figyelmébe.  A cslksaeredal Ipar-
teatttlethea megárkeatek a meatervtaagákkal kapcaola 
toa saakkönyvek, áklk Ilyen könyvet rendellek,átvehetik. 

Erőteljesen folyik  a oalkl községek villa-
nyositása. Csikvármegye törvényhatóságának kis-
gyülése augnsatus 5 én több nagyfontoaságu  vármegyei 
ügy kösött foglalkozott  ea alcsifci  és gyergyól kősségek 
vlllan>OBltáBának kérdésével. A vármegyo teljesei? 
magáévá téve est ez ügyet a községeket támogatja a 
villamosításba való bekapcao'ódáal Bzándékutban és 
a kösségek esirányu horzáiáru'ásalt jóváhagyta. Az 
alcslki községek a tusnédfürdől,  a gyergyól köaséget 
pedig a gyilkostól villamossági központokba kapcso-
lódnak bele. Nagy érdekességü OyergyÓBsentmikléa 
városi tanácsának aa az elhatározás». amellyel kimon-
dotta, hogv a vároal vlllnnyUzémót 220 ezer Pangóért 
átsdla a gyilkostól villanvellátó kÖspontnBk, ezen 
összeget még klegómitl 150 eaer Pengővel éa a te jes 
870 eaer Pengőre 200 P névértékű részvényt jegyes. 

— A Zöld-keresztes háa épltéae. A csík-
szeredai Zöld-kereB«tes bázat legújabb tervek szerint 
a Magánjavak régi fahko'ájának  beltelkén, a Dr. Ba-
lássv Ká'mán orvos ssomasédtágában fekvő  területen 
épitlk fel 

— Félmillió Pengőt kap Calkvármegye 
Nép- éa Családvédelmi alapja. A N*p- éa C*ni»ri-
véde'ml A'aprn Caikv^rmoirvnek 500.000 P-rgő', 
Ov°r«VÓszeetmlk)óen t̂ IOO.OOOP DKÓ', C«l>rszeredánst 
60000 P.-ót adtak. Ebből as fl  B'ál oirrny ftjavítására 
120000 Pengőt forditsnaV,  a többiből családi házal Bt 
epi'enek, fejlesetik  a gyGmclcs- éa fózeléktermelést, 
megtervezik és művészi nívóra meik a báailp»rt 

— Saabályrendelet a gazdaaagl oaeledek 
bérlevelerfil  C>i'«vArmegye e iapénja a gerdsságl 
celédek bér evele tárgyában saabályrepdeletet alkotrtt. 
E'.aerlnt a gatda, ha gardaságábsn gsidaségi caelCd-t 
szóbeli fz»rtődéSRel  alka'tra*. köteles a tzeraóde* 
megkXtésé>ól számított 15 n^p alatt a szerződcaes 
megáMnpodésokat magában fog:aló  bérlevelpt két p4l-
dáryban klál itanl. A bérlevéloek ttrl*lm> zola kell 
a c»eléd nevét, a BserrődéB idejét, a cseldd javhda'-
m«sását <s a cseléd munWkjírét. 

— Október végén megkezdi munkáját a 
caikszentaimonl keményítőgyár. Amint ismeretes 
CsikfBnntslmoq  községben burgonyakemón- itőgvnríp'á'. 
A nmn-álatok annyira előre haladtak, hogv a gyárri< 
mér ok'óber végén üzembe helyezi*-. Az u| gy^r f"i-
ipltést» és üaembe heljeaése 1 millió 300 *Zrr P ngő'. 
igénye1, mely össreg»t as Ipnr- és fn'dmive'éBHgv! 
mlnlsztprinmob, a „Biövetgé'u Gazdasági t-a Hiiíl 
ssövetkpsetek központ)» t<>r»mtlb elő ós a még tziik-
séges ÖBS*egeket aa Erdélyi Munkasservező Ii'ézei 
bocsátja kblcpö'n frrmában  Mcdel> eaétre. A gyárat 
évente 1200 vagon burgonya feldo'gosására  áliltják be. 

— Halálos vegtt verekedea. Antii G örgy 
é̂  Vitoí IMvén cMvBzer.tffyörgyl  gazdák ríasz ezilsl-
koz«ik egyIV keB'áójuk b társ fölött,  A két feifi  ka-
ezárn) ee\másnak loa ot'. Vito" I-'via a vfr-'k'  d's^f  n 
olyan aulyor< «"rli éít sz-nved't», bogy a be'ybcli kór-
házban B'hí'HÜKs.ba bel»h-lt A víe^pá'at mi-íáMepi. 
tolta, bogv a ver^k d^st V tos kezdte, Ant<>l György 
önv'delembő ^^ anAte h kasz ĵ̂ -t. 

— Oabonakereekedök t gye'mébe. Az 1941-42 évi 
gbbma és l'eztforgalom  SZ.HAiyozAsA ót PZÓ'O tfűit»  !-1 agy 
intézk dlk, hngy a Honihé..- íóhizoiTiányonként rak a Futom 
íbblzom&nyosa t és azol-rat a gat-oriaBempkat-ő cé^ek^t sz^.26d-
tethet4, i'iD^iyekDek forgatni»  bnzáhól éa rozsbdl az utolsó 3 
üzlett évben összesen legalább 10 0(10 mázsét, vagy utoltó 
3 Üzleti évh-n összesen legalább 30000 mtzsit elért A fö  bizo-
mányosi szerződés csak a közellátási miniszter jóváhagyása 
után érv- nyes, — A Kereskedelmi Hivatal felhívja  azokat a 
gabonakeresk' dó oégeket amelyek a rendeletben előirt fo'gnt-
mat Igazolni tudják és a fáb'zom&nvcsl  megbízatásra igényt, 
tartanak, hogy kérelmük* t iuttasaák el ajáulott levélben 8 
napcn belül a m. klr Ke-e<krdelml Hivatal M—2 oiztályáhrz, 
Budapest, V. Széohenyl rtp. (i — A bejelentett forgalma,  sza-
bályszerQen felülbélyegzett  ÜIIP'-I könyvekkel, számlamásola-
tokkal, levelezéssel és vasút; fnvarli-ve'ekkel  (hajA íelaJáil 
okmányokkal) kell Igazolni 11'rdro kérelemhoz klmutatái OSJ-
tolandó. amely pontosan feltünteti,  l igy a o ég forgalmát,  am't 
Igazolni tnd, milyen oégekkel bonyolította le és az Igazolás 
céljából milyen okmányokat tud rendelkezésre boosátanl. A 
hivatal a oégak által beküldött kimutatások alapján a helyszí-
nen ellenőrizteti azt, hogy a megjelölt okmány k tényleg ren-
delkezésre állanak e aoég bejolttu'ésén'k Ijfiznlisira.  Amesi.yl-
ben valamelyik oég a kérelemhez csut^lt kimutatásban olyan 
adatot közölne, amely a v-zsgĂlat során nem nyert Igazolást, 
ugy a főblzoináuyoil  tu^gb.zás'ól feltétlenül  elesik. — Az a 
körülmény, bogy e?y oég a rendelet szerinti fo  galiuat Igazolni 
tudja, még nem jelenti azt, hogy a oég a főb'zományl  mrgbi. 
zást el tg nyeit. 

— Ovonól kinevezések Caikban. A belllgymlniszter a 
visszacsatolt erdélyi területre klnev. zte i z ál'ami ovéuöknt. A 
Székelyföldre  klnevazet'ek névsora a kö7atkrző: Neowirtll 
.Sára Cilktascád. Bajunk Irén M-daras Knncz Bo bála Szent-
mlhály Nagy Etelka Oyergvóremete Krepsz K'ára Ifászon-
altlz Márton Ilona Vasláb, Barátb Erzséhnt 0-lk»zcntj?yörgy. 
Borda Margl* Gyergyóremete. Dézsa Józs< Ini M«défa!va,Kohu-
tek Margit KlIyéaMv». Bahns B <ru>d>it iCámonnjfaln.  ^zec-
lédy Ilona Gy-rgyétölgyes S >nnz AI .josué G .ergyószá h gy. 
KAkay OabrlMla Gye gyíosom-falva.  Ková s T<iréz G-lóoás-
fUrészteleo.  Villányi K-.rnélia D.t-Aho'os. Babusák Valéria 
Ditróhod Városi G;z»H* Csibuzentt - más. Nagy Juliánsa 
Szenimárton Tóth Má-la Szentkirály Hajdú Jul'ánna Szem-
domokns Tábori Einrr» Páifalva  Szekeres ÉVÍ Cslk>i«tne 
BAsze Zsótia Dánfalvp  Szegsz.rdl Róza CH CSÓ Horváth Erzsé-
h^t CsaiAszeg. Oláh Agues Bsrszék 

A n. é. hölgyköaönség aalvea tudonására hoztuk, 
hogy nagy anyagi áldozatok árán sikt rll't a fővá-
roautfeból  a nó! fodrászat  rérz're ogy 9laó-
rans r t a . l d m o n d o t t j ó 223.vm.lKás 

hölgyfodrászsegédet 
sz»rz<5<at®txü.. — Egyben felhívjuk  a n. é. 
közönség becses figyelmét  az újonnan beszerzett 
legmodernebb gépi felszerelésünkre  és a 

log-aJa"b"b C r i z i i x a d i v a t r a . 
Bstvea paritoga»! k̂ r: BARTHA és GRIGER 
„LUX" NŐI ÉS FÉRFIFODRASZATA, CSÍKSZEREDA. 

Kösnönetnyilvánitáa a Középeurópai éa 
Minerva Altalánoa Biztosító R-T.-nak. 

Tekintetes  Igazgatósig! 
L íáovom halála Bulyoa csapáskéut hullott anyai 

szivemre. Tejesen egyedül voltam, amikor ea a gyá-
asoB esel beütött a házunkba. Farjem katonai Baolgá-
laira volt bevonulva ÓB én 4 gy irmekemmal tengettem 
máról-hoinspra aa óletemet. L aujtva a nebéa gondoktól, 
azt Be tudtam mit csináljuk. Ezekben a nehea napok 
ban njujtott Begitséget a Köaépeurópai éa Minerva 
Általános Biztosító. Tudom jól, hogy nem voltam jogo-
sult a segítségre, mert alig négy hónapja blstosllotlam 
be gyermekelmet. Mégla megértették nyomoruaágoa 
helyzetemet s a boflietett  4 Pengó ellenében 100 Pengó 
segélyben rdasealtettek. Örökké caak háláa salvvel tu-
dok vissaagondolnl a Köaepeurópal Biaioallóra, hogy 
ilyen nem vart nagy támogatásban ressesltetlek. As 
I<ten áldja meg és aegltae meg eaért a Tekintetes 
I^aagatósagot. H ilá* tisztelettel : 

Sugár Ferencné, Csikszentimre. 

Faeladási hirdetmény. 
A szépvizi Erdőbirtokosségi Társulat eladja 

szépvizi Erdőfelügyelőaégi  Kirendeltségénél 
1941 évi augusztus ho 22 en délelőtt 
10 orakor kezdődő Arveresen a Csikvármegye 
Szépviz községe határában levő Hegyes havas 
Boros-patak nevű erdejének mintegy 6 kat. 
hold területén. 

A vágás tertllete a gyimesköaéploki állo-
mástól 8 kilóméter távolban van. Tőrzjenkénti 
bemérés azerint a m. kir. szépvizi Erdö-
felllgyelAségi  Kirendeltség beoslese alapján 
1206 m* tesz ki. 

Kikiáltási ár 21.708 P^ngó. Biaatpénz a 
kikiáltási árnak 10°/»-a. Kihsssnálási időtartama 
4 hónap. 

Az árveresi és szerződési feltételek  az 
erdőbirtokos alulirott képviselőjénél, továbbá 
a szépvizi m. kir. erdöfeitlgyelöségi  Kirendelt-
ségénel megtebinihetök. 

Szépviz, 1941 évi augusztus hó 6-én. 
Antal András, Szász Nándor, 

elnök. punataraok. 

80—941 szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Csiktaploctai Erdőbirtokossági Társulat el-

adja c}ikt<.p!ocaai községházánál 1941 é v i 
a u g u s z t u s h o 2 5 é n d é l u t á n 3 órakor 
1. tik dödó árverésen a Csík vármegye Cjiktap'ocza 
községe határaban levő Nagy Ferenc nevtl 
pusztáján ön3/ogyüjtöir, eiad&sra szánt 1126 drb. 
azöllőkarót, 2890 drb., 15 348 fm.  gömbrudat és 
1407 drb. bb. 10o m> báayafát. 

A faanyag  az országúttól 0.3 kilóméter, a 
M. A. V. va^u állomástól 11.5 kilóméter távol-
ban van. 

Szöilókaró 15 fillér  darabonkint. 
Gömbrud 7/8 as 16 fillér  folyóméterenkint. 
Gimbrud 9/12 ós 20 fillér  folyóméterenkint. 
Kikiáltási ár : bányafa  21 PdngA m'kin' , 

bánatpénz a kikiáltási árnak 10"/o.a. Elszállitát 
időtartama egy hónap. 

Az árverési és szerződési feltételek  as erdő-
birtokos alóiirott képviselőjénél, továbbá a 
Szépvizi Erdőfelügyelőaégi  KirendeltaégaólCsík-
szereda rendelkezésre állanak. A Catktaploczai 
Erdőbirtokossági Társulatnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

O yau ajánlatok, melyek az árverési és 
szerződési f  iite'elektől eltérnek, vagy bánat-
pínzsöl ellátva nincsenek, figyelembe  nem vétet-
nek, — uióajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt aj ánlatok a szóbeli árve-
rés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság elnökénél nyújtandók be. A megaján-
lott összeg számokkai és betűkkel is kiirandó 
8 as ajánlatban kifejezendő  as, hogy ajánlattevő 
az árverési és sserződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csiktaplccza, 1941 évi augusztus hó 8-áo. 
Daradios Bálint 

elnök. 
Konyhabútor és fózökályha  eladó. Cím 

a kiadcbin. 1- : 

Eladó bútorok. Költűz. ödés miatt 1 címbalom 
és több bútordarab eladó Rákóosi ut 63 sz. 

Egy nagy frkete  szekrény 
felel)  eladó Honvéd u. 22. 

( rodába is meg-
szárn alatt. 

Vákár Lajonaó Maywywdá|*bu, Caikaaereda. 




