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Felelőn azarkoazM 

R É S Z B O H GYŐZŐ 

Turániak vagyunk 
na Baégye'jük magunkat ezírt, itt a KirpVok '.övében. 
Lehetőleg büszke öntudattal lgvrkpzzünk ázsiai mi-
voltnnkat megtartani itt Earopa koz'péo. 

Kzerötszáz éve itt vagyunk és ez » mápfélezer 
éves tirlénelem helyettünk b»szél. Eu ópi n?gyon jó' 
tndjii, hogy mivel tartozik annak a magyer vérnek, 
amely keletről jövő veszedelmekkel czemben védie az 
úgynevezett müveit nyugatot. 

Nekünk nincsen egyéb kötelességünk ezekben a 
nehéz Időkben, mint az, hogy tartónk nyilván nemzeti 
multunkat, öntudatos bü«akesérge! tanítsuk és nevi 1-
jük bele minden namxedékünkbe bogy nem vagvunk 
Itt megtűrtek, mert bozturk msguckkal és adtunk 
o'yan értékeket Európának, amellyel megfizet'ük  a 
hel' pínat. 

Lássuk csak: 
Ddng'sz unokája, B<!u fchás  1240 b»n Euríp < 

ellen Indult. A féle'metes  tatár vp^ér IV. B <ln m*gvar 
Hrá'ynak Bjánletot tett, bogy csailakozroi beza* és 
a zsákmányt megosztja. A magyarság Európa védel-
mében szembepiál'ott a testvéréért mongolokkal. — 
Elvérzett, elpusztult Európa védelmében. 

Ml lehetett vo'ns a Jövőnk, ha m?grogjuk B«tu 
testvéri kezét. 

Európa minden népe jól tudja, hory temp'omal-
he.n a déli harangszó azt hirdeti, bo<y elvéreztünk a 
törökkel zzemben és nyugatot és a kereszténységet 
megvédtük a másik testvéraéppel szemben. 

A XIV. században annyi m»gyar t!', minta a gol, 
vagy tiéme*. Ami» ml ryugitot véd - addig 6i na-
gyok lettek, a ml soraiok m°gtWed>iódfV. 

Álljunk csak hüzzkén Itt n Kárpitok meder cAjé-
beo, mert jól tudják ró'unb. bory ml abbé' » f-tjból 
ssármasusk, srnely a legelrő műveltséget adta, ezred-
évekkel megelőzve Egyiptomot. 

A tzumlrobtól kapták műveltségűket a babiloniak, 
Klsázsla népei, a görögck, m ĵd B rómaiak s ezektől 
Európa „müva'.t Nyugatja1'. 

1(1 abból a turáni fajból  valók vazvunk, am6ly 
A ssumlrokou kivfil  BB ujguroka' (Vil ben Körösi C.<oma 
Sándor a magyaraág őseit sejtette) ad'-a a világnak, 
akik a mongolokat térképekkel vezették EurApAba, 
»klk a Jéaus előtti Időben Ismerték a könyvnyomtatást. 
Pipirra írtak. 

Eurép.<i régészel Igen Jél iudiét, hogy a Tíz-
parancsolat turán-eredetü törv^tv, »mlt a sémi népek 
épugy kisajátítottak, mint az Ó zövetzég más mondáit, 

A buook talál'ák fel  a kengyelt, a bolgárok a 
patkót, a magyarok a kocMt, gyuflt  etb. 

Aa olimpiai játékokat kisázsiai tred JU (urán ap?ktől vették át a görögök. A 10 torna-nemzet kö-
zött a magyar, finn  éa japán ma It élen jér. 

A lovaa harcászat, a rsjvonal is (urán eredetű, 
íjt több fegyvernem  elnevezését magyarul basanáiják 
. urópal népek. 

Olyan katonai láegeEzeket adlunk B világnak, 
o:iot Atilla. 

Ciup'n kikapott cdatok a nagy több eaeréves 
->isl mutból, ahonnan jöttünk éa ahol ezredévbkel 
-zílótt ismerték aa Iránytűt, a puskaport, ahol Konfucae, 
Violete olyan magass'o^ erkölcrl ti'r'ény-ket adtak 
az emberlségoek, amilyent ma Bem követ Európ*. 

Tekintsünk cstk bátran és hüsikén VIKFZ* elladu-
-unknak rbb« ez ázsiai hólesőjébe. Nlrcaen mit 

.ngyenkeznl. MnAl öutudatoflabban  megtöltjük 1 el-
tűntöt ezzel a gyön-.örü múlttal annál Inkább vlBBaa-
kapjak bitünket, bogy reánk magyarokra nagy nem-
ről hívatáa vár. 

A világerők zzörnvü mérkőzése éppen most készíti 
a történelem nagv fordulóját.  Minden nemzet ott áll 
H küzdelemben. Ml magyarok harcos multunk tel|es 
.'ei készültségével szintén fegyverhea  nyultuok és blsa-
Hiilk, bogy elérkeaett számunkra aa Igaaságtevés Ideje: 
Hlsssük, hogy nemzetünk megtalálja a történelmi mult-
i'mak, hivatásának kijáró faladatot  a világ n| elren-
loaésében. 

FÉRFI ÉS NŐI SZÖVETEK 
dus választékban 

B a k o s y K á r o l y divatszabónál, 
Csíkszeredában, Ipartestületi székház. 
Bútorozatlan szoba, vároB központjában 

kiadó. (Irodának, műhelynek alkalmas.) 
ÉrdeklAdnl: Vákár-Ozletben. 2-

P a n a s z o s l e v é l 
a székelyföldi  fürdókról. 

Iria: SZÉKELVNK SOLUIOS BEA. 
Budapesten és az egész -..yaországban nagy ledülettel 

készültek a nyaralók a székelyföldi  fürdőkre  és nyárelő-
helyekre, úgyannyira, hogy az ismertebb fürdőhelyeken  már 
juniuBhan sem lehetett szobát kapni s a főszezonra  oly nagy 
volt az előjegyzés, hogy a közeli falvak  legprimitivebb 
szobáit is lefoglalták. 

Egyszerre csak beütött a ,krach* a a háború uj for-
dulatai megváltoztatták egy nap alatt a helyzetet. Éppen 
Szovátán ért bennünket a váratlan hír, amikor a FII. áros 
S»gitőalapja, a iürdfl  ui bérlije tataroztatta ezt a i emelt 
fürdőhelyet  a hallomás szerint százezer Pengőt befektetett 
vállalkozásába." 

Az előszezonban igen mihezen indult meg a fürdőélet 
a valahogy az az érzése volt a vendégeknek, liogy gazdát-
lan a fúnlő.  Nagy kiábrándulást jelentőit már maga a köz-
lekedés, mert a kevés vonatnHHzeköttetéB miatt, ba mástél 
urával előbb be nem ül az utas a vonatba — állva, vagy 
csomagjaira kuporodva töltheti a hajnaltól délutánig a hosszú 
utat. Désnél már megjelent n \onatban az antóbusz-kalauz 
s osztogatta a szeret falvi  helyjegyeket, de csodálatos módon 
a direkte Szovátára induló autóbuszokra már senkinek nem 
jutott helyjegy, igy Szeretfalván  az állomásnál ijedten mász-
tak a leszálló ntasok a vonat elé tolatott marhaszállitó 
teherkocsik emeletjein keresztül, bukdácsolva az autóbuszo-
kig, ahol szószerint érvényesült az, „«ki birja az marja" — 
jelige. Aki nem tudott előre tűrtetni, az örült, hogy teher-
autóra került a délután 4 órától éjfél  után fél  3 óráig irtó-
zatos döcögősek között, igen rövid kis stációkat tartva, 
nagy kerülővel — beérkezhetett vaksötétben az igen gyak-
ran zuhogó eső közt, Szováta lőterére. Itt n>m egy szitko-
zódás, kétségbeesés, sőt nősirai is felhangzik  az éjnzakában, 
m.-rt vakdö'.'tl-bL ib szúin^L cich küvekkel elboiilutt, ínu-
detlen utakon kell csetledezve, botladozva teltapogatózni, 
esetleg fél  óra, egy óra távolra eső lakásához s ha akad 
hordár, nébáuy cingár legény, az szállító eszköz bijáa, a 
legnehezebb csomagokat is a vállán cipeli a kétségbeesett 
utasok után. Gyakran a hordár Bem tudja, merre van a be-
mondott villa, kocsinak hire-hamva sincs. Nappal még akad 
itt-ott egy-egy ócska hintó, de megszervezve nem látszik ez 
a kérdés sem. A Medvetavat s2Ínte harccal kellett megostro-
molni, meit hetekig elzárták szűk kordonokkal, kevéske 
teret engedve éa bírsággal fenyegetve  a kordonon tul uszó 
merész fúrdőzőt. 

Nsgy gond éa kétségbeesett tutkosást mér a türrtő ven-
dégre, hogy nem penziókban és nem vendéglőben étkezők 
nem jutnak napokig egy karéj kenyérhez, mert a kenyeret 
rsak penziós vendég után utalják ki a villatulajilonosoknak. 
Hetekig zsemlye sem volt kapható s csak rövid ideje, hogy 
hatósági orvos igazolására aduak a diétás betegeknek naponta 
2 darab zsemlyécskét. Kár, hogy a nagyon drágára szabott 
kádfürdők  használatára néha egész délelőttöket kell várni a 
furdőzőnek,  pedig elég kabin áll rendelkezésre. 

A gyógyhatású jódos iszBpot tartalmazó Feketetó 
türdőkabinjait belepte a pókháló a deazkázott padozatából 
rozsdás szegek és tenyérnyi rések, nyilások, korhadások 
teszik félelmessé  a liirdőzőknek a mezitlább való járást s 
az ott tartózkodást. A kitünővizü Mogyorósi-tó is elhagyatott, 
elhanyagolt, úgyannyira, hogy fürdésre  alig használják. 

Szovátán megnyilt az IBUSZ-iroda is, de oly nehézkes 
itt az információadás,  hogy két tisztviselő nem győzi lebo-
nyolítani a parányi helyiségben néha tízesével ájuldozó vára-
kozókat, ahol a sortállás réme fenyegeti,  mert 1—1 téllel 
BO—50 percig is elbabrálnak. 

A Szovátán csaknem mindennap leszakadó, gyakran 
viharos esők után a Fttucca, az elhanyagolt a bedugult 
csatornák miatt, néha félnapokon  át víz alatt áll, ugy hogy 
ezen az egyetlen közlekedési vonalon a türdővendégnk a 
kerítések tetején juthatnak tovább, vagy arra járó kocsikra, 
szekerekre kapaszkodva igyekeznek megtenni azt a 80—50 
lépést, hogy bejussanak a központba. Ha a nagy poosolya 
fel  nem szikkad magától, még másnap ia bokáig érő sár és 
iszap lepi el a járdákat. A aétányok éa utak nincsenek jó-
karban tartva s igen veszélyeztetik a moat oly nehezen 
beszerezhető cipőtalpakat. 

A prospektusok inhallatóról is csevegnek, de híre-nyoma 
sincs ilyesminek Szovátán. Kár, hogy a kocsikirándulások 
és a turisztika nincs beszervezve, a szobaárak igen magasak 
és sehol sem található ez az idegnnto.'galmi előzékenység 
és szolgálatkészség, ami a kültöldi fürdőket  oly vonzókká teszi. 

Székelyföldi  tanulmányutamon ellátogattam Borszékre 
is. Itt, sajnos, a háborús pánik szétrianztotta a fürdővendé-
geket. A régi birea .Lobogó" szénsavas forrása  eltUnt pár 
év előtt a helyette azénsavaa iiirdőt építettek, de kissé óadian 
hatnak a régi kabinok és az egész berendezkedés. Az egy-
ágyas azobák itt is, mint Szovátán, vagy a Gyilkos-tónál, 
4—6 Pengő közt váltakoznak, míg a kétágyasak napi 6 
Pengőtől kaphatók. Borszéken egy egyszerű ebédmenü 3 

Pengő, ami olyan kis porció, ami alig elég egy azemélyre 
is. Ellátogattunk az isteni penoráma között a Békási-szoros 
bejárata előtt fekvő  Gyilkos-tó villáiba s a penzióba, ahol 
elég sok panaszt hallottunk a drága, de ezzel szemben igen 
gyenge ellátásról. 

A Hargita-türdő olcsónak volt hirdetve a bár szinte 
hozzáférhetetlen,  mert a Tolvajos-tetőről 7 ailóméternyi utat 
kell megtenni a csúzos, reumáa vendégeknek, ha bírja gya-
log a szörnyű köveken keresztül a ha nem bírja, drága 
áron döcöghet az odarendelt parasztszekérre), mert ninca 
más kocsi itten. Egy ebéd egy személyre ü Pengő, de ha 
jól akar lakni 5 I'ei<gőt is elkölthet éa mindenütt kísér a 
kenyérmizéria. A Hargita egyik leghíresebb fürdőhelye 
Homorúd-fürdő,  magaslati gyógyhely. Sok a vendég a egy 
derék vendéglős jú kosztot is ad napi 4 Pengőért. Itt már 
'2—4 Pengőért jó szobát kapni a községi villaszállodában. 

Tusnád még a régi világban is drágaságáról volt 
hiros, ma azonban köunyebb szerrel lehet olcBÓbb lakáshoz 
jutni s a vendég ki tud jönni, ha nem igényes, napi 8—10 
pengőből, mig Szovátán, & GyilkoBtónál s a Ilargitatürdőn 
10—15 p°ngőt is elűzethet. 

Reméljük, hogy az idei szezon tanulságaiból okulnak 
H székelyföldi  fürdők  vezetőségei, nehogy a jövő esztendei 
szezonra is keserű íz maradjon emlékül az itthon nyaralni 
kívánók szájában. A szolid árak, a kényelem nyújtása éa 
uz előzékenység a legeldugottabb nyaralóhelyből is felka-
pott fürdőhelyet  varázsol a a Székelyföld  és a derék szé-
kely nép megérdemelné, hogy tündéri tájai, csodás levegője, 
klímája és gyógyforrásai  a világ érdeklődésének a központ-
jába kerüljenek. 

Felhívjuk az illetékes vezetőközegek figyelmét,  hogy 
a gondozásuk alatt álló nyaralóhelyek fellendítését  a fent 
említett bajok orvoslásával is igyekezzenek előmozdítani. 

.í.2  első  magyar Szén Imváa  napja Csíkszeredában. 
A cslkl nyár, pazar pompájában köszöntött ránk 

as első augusztus 20-Ua, Szent Istv.ta király napja. 
Fdna a tündöklő kek égbolton, Idea szépen, méltóság-
'eljasen szállnak a gólyák. Talán megnézik újra, utol-
jára a buenuzás előtt még egysaer a vén Hargitát éB 
drága Népét, hegy odaát, a messzeségben, tavaszra 
várón, reánk, gocdoljonak, rólunk álmodjanak. A fecp-
Vék még Igen vidámak. Bajokban csicseregnek. Ők 
még nem mennek. Boldog csIcaergéBÜkben öröm aeng, 
mintha ők Is éreanék a mai ünnep BBépségeit, 

Csíkszereda város olyan lett erre a nagy Ünnepre, 
mint Tündérország. A városnak hétköznapi, de éltető 
és verejtékes arca eltUnt mára, a Nemzetiszínű Zászlók 
tündérszép nrd jében. Minden hátról — még a 
pidláa részekből ls háromszínű aásBÍók integetnek. 
Egyik zászló kicsi, a más|k nagy, d* egyformán  részt 
v*sz mindstlk az ürö'ntó/. A szépséges és Impozáns 
Vármegyeházáról három hatalmas zászló hirdeti az 
ünnepit. Az országzászló magasan uaslk a forró  nyár-
ban, o'yan magasnn, bogy a váron minden résséból 
láth itni. Lábnlnái fanyőágjkból  egy szóízék, melyről 
az örök Magyar IgaaBágot hirdeti az ldó. Most front-
harcoFok tartanak őrséget 

Da aa ablakok virágai IB, a zászlók zzinében 
pompáznak. A szem nem tud betelni a szépséggel. 
Ugy érezzük, temp'omban Járunk, templomban, ahol 
sok-sok oltár van. Az oltárok a kirakatok B az oltáro-

oo, a mlodea magyar embernek legszentebb, legdrá-
gább kincse fénylik  ; 'a Magyar Címer vagy a legelső, 
egnagyobb Magyar Embernek és Hitvesének arany-
k.̂ ref-8  fényképi.  V-in kirakat, bonnan Nagy-Magyar-
orzzág batalmaH térképe állítja meg a járó-kelőt. A 
térképen ez « pár sor: „Igy volt —igy less". Nézzük 
hosszan a szivünk vérébe belerajzolt térképet B el-
homályosul a szemünk, de Bzlvünk mégis az örök 
remény mell diáit dobogja. 

Mluden uj kirakatnál azt érezzük „ez a legszebb" 
— a el se hisszük, bogy ez ugyanez a kirakat, honnan 
hétköansp, BZ élethez ssOkségeB tárgyak, cikkek kínál-
kosnak. 

Aaonban, sáazlók, kirakatok, ablakok szépzégé-
ben mégis legszebbek a székely éa magyar pompába 
öltözött sasaonyok, leányok, fétflak,  legények. Láttunk 
eţ.ţik kirakat előtt egy ssóttesbe öltöaött kislányt, a 
S(oknyác<kája arasznyi ha volt. Ugv néaett kl, mint 
egy ssóttesbe öltözött kis angyal. Néate angyal Baem-
mel, a neki most m*g - rihetetlcn saépaégeket, néate 
ó, a magyar jövendő egy Bsépaéges klB bimbója, élő 
valósága. 

Ünnep van, nagy Ünnep, aa első magyar Szent 
István napja s a temp'ombél hozott éhltatoa arcok és 
sugáraó szemek boldogan hirdetik aat aa örömet, hogy 
magyarok lehetünk. Lélekben ott vagynnk a szépséges 
Fővárosban, a Szent-Jobb körmeneten, melynek élén 
halad aa Orsság Ura, alapítója, fenntartója  és gyara-
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pltijs u orsaág nagyjaival éa kicsinyeivel a abban aa 
Bnnepl percbon minden magyar éa minden aaékely 
ailv öasaedobog, hogy aa együttes saent mnnkéval 
építője legyen a jelenben, a magyar Brökkévalóaágnak. 

Adjon aa Irton, a magyarok Istene, aaékelynek 
éa magyarnak még aok eaer boldog, békéé együttes 
magyar Ünnepet. 

• 
Ünnepel aa egéea ország, nagy Ssentünknek, 

Istvánnak, tanításaira, magyar örökkévalóságot hirdető 
alkotáaalra gondolva a eiokért hálát adva. lllg Ünne-
pelünk, aaalatt a mesaal éaaakon, a Nemaet ereje, 
lelke, büszkeaége. mindene: Hidieregflnk  glgásal har-
cot vlv, aa emberisét éltető, nemea eaamélért, önma-
gunkért, Knrépáért. Hálatelt meghatott salvünk busgá 
könyörgése Beálljon ea ünnepi érában la a Magyarok 
Iitenéhez, kérve öt, bogy aa U»s éa e'puaailthatatla-
nnl élő nemea eaamékért harcoló fegyvereket,  tegye 
mindörökre győaelmeaeé. 

Hírlett, hogy mikor, most a jelen háború keade-
tén, mi magyarok fegyvert  fogtunk,  résat vettünk a 
„keresetes hadjáratban", „Európa őrült!' HU Igen. 
Ea mindig Így volt. Enrópa mindig «rflit,  ba a magyar 
hősiesség, e msgyar bátorság klállott Európa védelmére. 

Ba|nos aaonban, hogy Enrópa eaeket aa áldoaa-
tos, magyar kiállásokat, Igen hamar el szokta feledni. 

Helyzetkép,! 
Ac első magyar nyár, aa anyaországi mBgyar 

nyaralók ezreit hoaţa a cslkl fürdőkbe.  Hocv aaonban 
a aaeson ne aikerüljön, elhlresatelték Budapesten 
— akkor, amikor ngyaaólvái teljesen Drea volt Bor-
szék — hogy nemhogy azobát, de egyetlen ágyat aem 
lehet kapni Borazéken. Aaok híresztelték el ezt, akik 
mindig fogcalkorgatva  nézték éa nénik a magyarság 
boldogulását. 

Igy volt ea a tenyérnyire saétszaggatott Anya-
országban Is. Megmaradt, a klfopz'ott,  megaláaott 
trianoni országnak, pAr magyar fürdője  a Dnnántu'on 
a Bsezon elején örökké do'goztak a filrdóiparból  élő 
magyarok ellen. Akkor járványoB betegségeket, éhséget, 
rossz közbiztonságokat hlrdsttek, ezzel akarták elrlaBs-
tanl a nyaralókat. 

A védekezés egysaerü. Hl»elt adni csak annak 
lehat, amiről meggyőaódött valaki. 

• • 
• 

Máa tekintetben aem p'h^no^k — ahogy Adynk 
moadaná az „Ő< Kaján" ok Éizak-Erdély f-tiszahadn-
lása óta, konkolyt szeretnének hinteni éa hintegetnek 
ls, azékely éa msgyar egyszóval, magyar éa magyar 
köaó. Igen, mert tudják a konko'yhiotők, hogy félel-
mes ereje van a fzákely  éa maiyar egjütteB munkának. 

De tai la tudjuk B nem hagyjuk magunkat. 
J M B 

Utijegyzetek Szovátafiirdöröl. 
A kaiyhaban vígan lobog a tüs. 

Szováta  fürdő,  augusztus 14. 
Ssovátaffirdőnek  már a világháború előtt éa ké-

sőbb a román uralom alatt la jó blre volt. Aa ugy-
nevésett „felkapott',  divatos fürdők  köaé tartosott. 

A vonaóeiőt a hlrea Medve-tó meleg, husaonkllenc 
fokoa  BÓavlze gyakorolja. A msi kösönség ugyanla 
főként  a napozást éa a meleg vlaet saeretl. A hideg 
fürdőket  csak a természetjárók óa a köaönaég kis réase 
kedveli. 

A Medve-tó erőaen aóa tartalmú. Mlrdanféle  női 
betegségeknél és gyermekbénulásoknál elsőrendű gyógy-
tényeaó. Általában pedig ngy a férfiaknál,  mint a 
nőknél a Bservesetre erősítő hatágúnak tartják. Teny 
as. hogy a Bsékelyföldl  fürdők  kösül aa Idén Bsováta-
flirdó  vitte el BB elsőséget, mert állandóan tele van, 
A lakáskataaaterl most állítják ösaae, Igy c»k hozzá-
vetőleges adatokat bocsáltottak rendelkeaéaemre. 

Siovátafürdőn  százhatvanhat  villa  van. Ebből 
negyvennek román, tlaenkettónek zsidó, hatnak német 
és ssáinyo cnak msgyar a tulajdonosa. A negyven 
román villának felét  a román uralom előtt, felét  a 
román ura'om alatt építették. Valamennyi villát meg-
nylották, mart a romot ('őkán* erdélyi) tulajdoaoaok 
vUsaa.értek vagy megb:sottskat rendeltek. 

Májua végén a fürdólgaacatóaág  még nem tud:*, 
hogy a fürdőt  megnyitják-e vagy Bem. Megállapítható, 
hogy a fürdőn  a vendégek kv>!ő fogadására  elóaetea 
IntáakedéBeket nem tettek. A fdrdő  megnyitását a 
beiilgymlnlsa'.er óa Szendy  Károly  snékef  fővárost  pol-
gármester Htte lehetővé. A belügyminiszter Duláoska 
Jenőt, a fővároal  Begttőalap Igazgatóját, a kiváló fürdő-
asakértót mlsl<aterl bleto>nak rendelte ki Bsendv pol-
gármea er padig 100.000 P>ngó forgótőkét  bocsájtott 
rendelkeaésére. Dulácna átvette a réBivénytáraaság 
román érdekeltségének vagyonát, bérbevettek sok 
magán villát a Igy a fürdőt  aa utolaó percben mégla 
megnyitották. 

A fürdón  állítólag ciak 1800 ágy van, de pót-
ágyakkal állandóan 2600 fürdővendégnek  adnak hajlé-
kot. A vendégek a kedvelt M»dve-tón kívül laületl 
bántalmak ellen haaanálják a Fekete-tó lssappakoláaát 
éa a aárt, forró  melegvlaü aóa kádfürdőket.  Végül van 
a falu  mellett a Oiaa aóafürdő,  egysssrübb kivitelben, 
mely ugyanolyan hatáau. 

A fürdővendégek  közül megemlítjük: Rakovszky 
Iránt,  a m. kir.  Közigazgatási  Bíróság  élőikét, 
herceg Montenuovo  Tolna  vármegyei nagybirtokost, 
gróf  Teleky  Ádámot,  Száll  Józsefnét,  Bonozos 
Miklós  belügyi államtitkárt  A művészvilágból  ott 
láttuk  Titkos  Ilonát,  Lázár Máriát,  Tikés  Annát, 
Kóréh  Endrét,  Forgács  Antalt,  Palló  Imre  opera-
én ejt eat ós Nyíri  Jóuot  irit 

A fürdővendégek  a hideg ellenére kitartottak. A 
saékelyföldl  fürdők  évkönyveibe fel  lehet legyesnl, 
bogy aa 1941 évi augnsatua hó elaő felében  éjjel a 
hőmérséklet 8—12 C° köaött váltakoaott. A nappali 
hőmérséklet 16-18 C°, a aaobákban állandóan 16 C* 
volt. Ott, ahol kályhák voltak, tüaeltek. A fürdóigaa-
gatóaág Irodáiban la fűtve  volt. Mikor e aorokat Irom, 
már újból jó meleg van, AMsdve-tó újból megélénkült. 

A fürdő  berendezkedett aaeptemberre la. Lsaaálli-
tott árakkal aaeptemberben la fenntartja  üaemelt. 

A háború éa a gazdasági válság, de főképpen 
aa uralomváltoaás miatt a fdrdőigazgatóság  aa idén 
nem tudta megvalósítani tervelt. Itt la hangalk a csa-
tornásáé, a viavezeték, aa utak, a gyalogjárók, a sétá-
nyok kiépítése. A fürdő  kösött egy kösBégl ut vezet 
melyen főként  lovsafogatok  köalekidoek. Az utat nem 
lobot takarítani.  Eiőa Időben nagyon Báros. A gyalog-
járdákon még nlncaen asphalt, aa erdei ntak elhanya-
goltak. Mlideaeknek aa eióbb váaolt vlsaonyok aa oka'. 
Moat rzonban aa nj vezetőségnek elhatározott esán-
déka, hogy a hiányokat a legrövidebb Idő alatt pótolja 
éa már óssael megkezdi a fürdő  korsaerü berendeaését 
éa átalakítását. 

A fürdőn  egyik legjobban vezutett penuó a Miri*-
villa, melynek veastője Kincses E em^roé. 

A társaság a Kaszinó tágas án azép helyiségeiben 
jön ÖBfza,  melyek a kívánalmaknak teljes mértékben 
megfelelnek,  ami a fürdőnek  aa Idén nagy e őoye volt. 
A fürdővendégek  köaött feltűnő  aok volt a nő, esek 
köaött la a leány. 

A társaságban élénk eHimtcwe tárgya vo t a 
Márla-vllla bordűrjének, a sóváradl Deák EVr nene* 
és nejének L^ryel Karolinának az es^te. — A férfi 
harminckilenc, a tő negyvn éves. Tlsennyolc éve-
házasok. Eslddig gyermekük n°m volt. Most — ugy 
látsalk — meghallották a haza hivó szavát, mert vá-
ra'l'Bul egésaséges fiúgyermekük  születet', «kit aalntér 
D?ftk  Ferencnek kereszteltek. A kis fekete  fiu  rend-
kívül elénk éa jókedvű. A salilók Igen bo dogok. As 
atya saubad ld*-jéb( n kórjára veszi á>i álltndóan ját-
szik vele. Bliszke a fiára  és a nevr're A társaság 
ugyanis a tis fiút  tréfásan  III. Diák F.-reienek ke-
resatelte el, de hogy a gyerekből .a h a s a bölcse" 
less-e, aat egyelőre még mély titok fedi. 

Tusnádi  Éltbes  Oyula dr. 

Menaságiak a gyöngyös bokrétán. 
Ó iátl siker jegyében folyt  le ea Id i 8«°nt I<iván 

heti györgyöa bokréta. A leírhatatlan sikert es slka'om 
mal a visszatért Erdé'y Üal aratták, köatük elaő helyen 
a m»nsságlak. Már a megérk"z< a napján a lád'ó a 63 
évea Fr-renc Gábort ís a -i 6 saztendőa D i ' l Q u'ái 
mikrofonba  én-Ve tette. Ig.- »z em iteit két ell'-ntui>s 
kor bacgj) be« rtlit e s ud'ó nang!em<>rgyüjt> mé'i\el 
köz-,  ts u aágot aro'gfl'tütrl,  bogy miként éiv-koi'st 
oagytp 'lnk M->o<u>Âgon. Eat a felvételt  a rádió mag es 
nap auiu'stm 16 án este közvetítette ls.. 

A fővároBl  közönség két estén ktreBztüi ünnepelte 
megkülönböztetett rKjoctrá»ssl Menaság fi  ilt. Már a 
megjelenésük a srfke  y h»risnyábao, óriási sikert taps-
orkánt váltott kl, mint rzóló táncos F r*rcs I-tváa 
íratott hatalmaa tepfoi,  a kis Dáoél Gyu'A» p'dig a 
kösönség n°m akarta leengedni a Bainpsdról. F hér 
Llaaló balladájából adott e'ő réssleteket 

F <hér L4»ló IOTM lopott 
Nem es eryet, hanem hatot. 
Kettőt fo?ott  hintójába 
Négyet csak ngy lógójába 

B a gyermak kitűnő előadásában a ballada m»gelove-
ned k. o'yan hatalm»» sikerrel, errilyet még nem látott 
a nésóf-r  tbbbeaer főnyi  Jtî cöDŝ ge A függöny  r^gen 
legördült, a lörins-g viharos lelkesedése egyre foko-
zódott és a rendesőiég a menaságlakat aa nccáról hívta 
vlasss, hogy megismételjék a táocoka', 

Aa emelkedett hangu'at folytatódott  a Debreceni 
étteremben, abol az étterem nagyszámú közönsége nagy 
ünneplésben réssesitette a saéke'yeket éa Itt la F.ireeci 
litvánnak el kellett táncolni a verbunkost s eaért óriási 
slk r volt a jutáim». 

A vasárnap esti má-odik szereplésük m r̂ plh-p-
t- bb körű m-̂ nj ek mellett m^g hata'manabh ?iser jegyé-
brn folyt  le, Itt a már em'iiett Din >1 Oyula vo't as 
est fénvpoatia.  F»le)ih t tlen volt a maroknyi kh szé-
kely a f-ib^rharianvában,  tmlnt bá'ran es le k-«en meg-
jelent aa óriási ssinpedor. és p̂»>beit') n<p;ntk e^ylk 
i»gszebb htllad^ját. 

Buisp^at, 1941 Rugu'stns 18 in. F. I 

A Nép és Osalád^édelmi Alap Oalkvár-
megyében megkezdte nagyvonalú 

segítő munkáját. 
A vármegye! szociá la szervezetek megsiUntetéeé-

vel a köa|ólctl tevékonyféget  a N'p és CaaUdvédelem 
látja el. Ba amuika Cilkvármegve Albpánl hivatalának 
keretei kíaött fs  felhgvelote  mellett J tlen'eg elkészült 
ennek a család védelmi ahpoak 1941 évre szóló 
költségvetése, amely bepillantást enged abba aa építő 
munkába, amelyet Cslkvármegyében aa aUp még ebben 
sz eaztendób^n elvégre. 

A Caikvármegyel NJO és Cialádvédalml Alsp-.ak 
aa 1941 évi költségvetése 680 ezer Pengőt irányoz elő 
aok gyermekes saegénysorau aaékely családoknak a 
táTOgttására ís élet'ehe'öaég nyújtásira. Ennek a ha 
talmás öaaaegnek a t lbessnálását a köaaégi mnnkakO-
Böaaégek utján bonyolítja le as alap. A minden calkl 
faluban  külön megalakítandó köaaégi muikakEsBaaégsk 

felsdatát  fogja  képenni annak megállapltáaa, hogy melyek 
a segítségre aaoruló aok gyermekea cialádek. Jól érl-
sük meg, aa alap célja a HO* gyermekea aaékely csa-
lád támogatása. Máa nem kaphat ebből aegltaéget. 

A Caikvármegyel Nép éa Családvédelmi Alap feje 
aa alispán, aki Irányítja as egésa alap célbltüséselt éa 
munkáját. As alap előadója Dr. Ssatbmáry József  várm. 
aljegytő. Tájékozódásul egy pár adatot írunk ki a 
Családvédelmi Alap 1941 évi költaégvetéeóból, amely 
ebben aa évben tervbe vette 10 caaládi háa épltéaét, 
eaenklvül juttatni aaánd>koalk 30 teljes lófogatot  sae-
kérrel-lóval és hársai együtt, 100 drb elsőrendű fejős-
tehenet, 40 drb f-tjsertest,  200 drb jnhot, 26 drb kecs-
két, 200 drb üszőborjút, 20 eaer Pmeó értékű fajtyu-
Vot, 6000 P ngó Artétü "Ibát, 2 BBT P^ngó értékű ka-
cíái, 6000 P-ngó ér:ékü angóra nju'at, méhéasetre 3 
°S"r Pengőt. Tervbe v.in vive két aöldségtermeló ker-
tésaet létesítése 12 ea >r Pdcgő értékkel, egyik Clksae-
redában, a másik kertészet Gyergyósaentmiklóson. A 
Ciiktz -ntgynrgyön f  tlál ltott faiakola  céljaira fordítanak 
8 eaer Pengőt. Nagy jelentőségű na a terv, amely Csík-
vármegyében akarta ert a gyapjú feldolgozó  Usemet 
lét< Bltecl éa pedig köaösen a né«y saekely vármegye, 
amelyek azintán juttatnxk ennek a ryepjufe'do'gosó-
üremnek a léteaitísére 70—70 eaer Pengőt. Igy C-ilk-
megyében már 280 eaer P»ngő áll rendilkeaésre as 
Oiem megvalóaltására. A ve don termő ryümö'cBök fel-
do'goaására sslntén 10 eaer Pengőt fordítanak.  Általá-
ban esek a költségvetés főbb  tételei. A innaka már 
heirdnlt. A községi szervezeted megalakulásával asoonal 
elk«fdi  jótékony támogatását a sek gyermekes caalád-
védMemnek ea a nagyszerű Intézménye, amelynek 
mlködásére még visssatérünk. 

S z é c h e n y i : 
Bízzunk magunkban, de azért el ne biza-

kodjunk. 

E é p k i á l l i t á e * 
Auguaztus hó 2U-&D nyílt meg Caikazeredában. az 

Apafi-ucca  17. azám alatti helyiségben Ifj.  Drócnai Irur-
képkiállitáaa. Ifj.  Drócsai Imre azon az uton van, amelyen 
már aok székely fiu  elindult elStte is. A Bzékely tájak Ui 
lozatoR világa, a napsütötte havasi legelők, komor (enyv. 
aek, fts2Í  tarkaszinhen pompAzó lnmberdSk, napfényben  i-n, 
logó aprr\ csermelyek és mindenkit áhítatos megillet/td-1r.iv 
kínyszfritö  féletmsg  eziklarengeteg kopár fensége  az 1 lel-
kében ia felébresztették  a vágyat, hogy a színek nyelvén 
inondja el nekünk mindazt a sok mondanivalót, amit a 
szülölöld tájaiuak misztikuma lelkében hiteiméit. 

Az el«4 kiállítás anyag" 34 képet tár elénk. Komoly 
olajitípek örnkitik meg Z-.ögöJ, Sumlyö és a közvetlen kör-
nyék tájait H élénk színekben pompázó akvirellek és nehéz 
ecaetrminkál i^ényl/í tenip^raTUiikák között azerényen húzód-
nak meg a tengerpart hzépség-it ábrázoló tusrajzok, hogy 
helyet adjauak a liuo- és szénmimltáknak in. Változatos, 
szép anyag. Tájképek, kompozíciók, szent képek, azékely 
alakok, akluk. C-upa hangulaton, jó szinérzékre és kompo-
zíciókészségére valló munka, amelyeken meglátezík, hogy 
alkotóink azivvel-lélekkel henniink él. 

A kiállítás iránt élénk érdeklődés nyilvánul meg. Jú 
volua azonban, ha komolyabb pénzalapokkal rendelkező közi! 
léteink is kíkiildi-nék megbízottaikat éa kiválasztanának pái 
képet. Ezáltal nemcsak Drócsai Imrét segítenék továbbhala-
dásában. de kulturteladatot ia teljesítenének. Hiszen csak 
most volt szó arról, hogy a megye pénzalapot létesítsen 
székely festőművészek  munkáinak megvásárlására. Ugyancsak 
felhívjuk  a megye műpártoló közönségének ügyeimét id e 
munkára, mert ritka alkalmat mulasztanának el, amikor 
aránylap olcsón vásárolhatnak komoly értékű képeket. Dró 
csai Imre az egyik legnagyobb magyar festőnek,  Aba-Xová-
Vümosnak tanítványa a KépzSmiivészeti Faiskolán B a nag 
művész tám-igatásával jutott be a főiskolára.  Továbbhali-
dásában annál is inkább támogatnunk kell, inert számtaU 
példa áll előttünk, amikor nagy székely értékek felőrlődte. 
a megnemérléa és anyagi gondok közötti küzdelemben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
S a é e k e a y i e n l o k á r . 

L pani m nd^n száma a L ignegyobb Magyt-
em'̂ hAnek kiván hído'ti 8iech<nyl Inván ssületase 
nek 160-lk evforduóji  az egésa nemeettól megkívánja 
hogy óntudittai n> jon a Saéch ryi tu"u«s sto'gá'atáb.. 
Eol»-n a mnikáb-n minden m»gy-r embernek sanrep -1 

k 1 vá la't l. L i l á b b aaiyls, hogy a mtg1» saámára me, 
ismeri Bz-cbei.yiuek tisíVs e^zma^liá^át, fe  fi  -yel azo-r. 
éa örökérvényű tanításaiban bi-zi a megvár jövendó; 

Oindol uik mindig arra, bogy Széchenyi emlekf 
lsglnvabb aaaal bec-ü^lik meg, ha a magyar köaöB0.1? 
inukká a gyakorlati teremtés útjaira tereljük. Ő 
legaagjobb a dozatok embera volt. H tialmas vagyooat 
felkéschl'ségét  a nemaet gyarapodásának köaklncaév 
tette. Aa Idők olyanok, amikor eat a Bséchenyi gen 
tuat minden magyartól megköveteli e jövőbeli hivató 
aunk éa nagyságunk. 

A Ba^chonyl emlékév tehát nem lehet ürea ünnep 
évfordu'ó.  A külsőségeken felül,  elmélyülő magába 
saálláaaal kell megteljeuek a magyar salvek, hog> 
kÖBÖa cá<t kapjon as életünk. 

Esért próbáljuk meg, küSBÖböljűk kl Bóráinkból 
az apró gáncaonkodáaákokat. Bséchenyi Baellemén ke 
reaatül Igyakeasttnk testvérként összefogni  ÓB erőinket 
áldoanl tudó egy akarattal á lltauk oda közöa boldogu-
lásunk javára. 

Legyen ez, a ml Btáchenyl emlékévünk tartalma. 

Kereskedő tanulót teljes ellátással 
felvessek,  Dájbukát Jakab, Qyimesbakk. 



84 C 8 1 K 1 L A P O K 8-lk oldal 
— Zarándoklat Cslksomlyóra a felsaaba-

dnláa évfordulóján,  A felszabadulás  első évfordulója 
köaeledlk. A lelkek lámát megtelnek a felszabadulás 
csodálatos, szent érzésével. Úanepre kéaalll ennek a 
földnek  minden magyar aalve. Bien aa Aai magyar 
rögön ImádBágra njiinak aa ajkak, bogy megköszönjük 
Istenünknek a segítségét, amellyel 22 esatendő meg-
próbáltatásai ntán megkönyörült rejtünk. Bsekból aa 
érsésekból fakad  Kéadlváaárhely magyarságának aa aa 
elhatároaása, hogy a felsaabadnláa  évfordulóján  hála-
adó aarándoklatot szervez, a cslksomlyói Mária lábai-
boa. A terv sserlnt a zarándok csoport Baep'ember 
bó 11 ón reggel gyalog Indul el KézdlváBárhelyről és 
13-án reggel 9 órakor érkealk C«iksomlyéra. 

— Haaaaaág. Bertalan Lát ár tarltóképaóintíaeti 
tanár folyó  évi augusztus hó 20 án tartotta esküvőjét 
Híjoéd I ónkéval, Calksseredában. 

— Állítsunk maradandó emlékeket a fel 
szabadulásunknak. Ae ember csak akkor tudja meg, 
hory mekkora kire • Bzihadaág, amikor azt elvegsl-
tette Ml magyarok 22 eszterdón k«repztdl éreztük és 
viseltük a megaláztatáanak keservét. Mô t, bogv a 
nemzet lerázta mBgáról a rabságot, öntudattal kel 
minden magyar léleknek hinnie ebbsn a mBgynr jövő-
ben, amelyben noha meg rum történhet ez 1918 a» 
elesés. Bzt p.dlg c-sk a* kor érjük el, ha vaiAbnn 
testvérként sseretjBk és támogatjuk egymást Magyar 
testvéreinket hoszá segítjük az érvényesülésben az élet 
minden vonalán. IgyeksaOnk mlcd°n alkalmat okosén 
beállítani a nemzet ügyének szolgálatáb*. 11 vsn, 
közeledik a felszabadulás  évfordulója.  Vigyázzunk, 
hogy ennek aa alkalomnak ünnepi hangu'atát éa áldo-
zatkészségét ne puffozjuk  szét a levegőbe. T -rem BÜrk 
abból valamit. Maradandót. Nem olyan idődet élink 
bogy értelmetlenül UnnrpMhesRÜnk. — AB ünnepit a 
nemset-pllé'ben fel  kell használni. Azt szeretnénk 
t9hát látni, ha ennek a vármegyének minden váro<a 
községe a lelkekben élő és egyenesen felkínálkozó  usgy 
áldozatokat szervező készei ö^srefogoá  a Teremtő 
közösségi munkára. ÉjUsünk valamit. B^ch^nyl 150 
éves épitő szellemével hirdessük, bogy „*a áldozatban 
van a hszaflaág".  Mordjuk, a felszabadu'áa  napjának 
egyiapos közmunkájából vagy annak megváltásából 
e*> forma  lelkesedéssel építsünk egy egy hézat minden 
virJBban és minden köaeégünkben az arra leglnVátb 
rászoruló legnépesebb magyar cBaléd feje  fölé. 

— Calkmonaaág Budapoaten. CdkménaBág a 
legeredetibb cslkl sa»ki»ly falu.  Ez a mpi ku toráját, 
kincseit sokszor egész ŐBlaégébem megtartott községünk 
most egy csoportjával feu,  szolt Budapestre, bogy a 
Se'Dt István hetében részt vegyen az Erdélyi Bokréta 
népt bi mutatóján. Müeoruk a következő: Farsangi 
8intó rBidóvi cnernye, Potyandi sebe3, a Maro'Bséki 
auivetós, Hét'épetü szeke'.v táocoV, Dincl Giula 7 
éves gyermek Fejér Lésaló balladáját adja elő Feri te 
Gjbor 59 éve* gazda rgy énekes balitdat, Tdkeres 
Antal őst népdalokat ed elő. 

— NemaeaOR igazol a* A m. kir belügy ml 
nlsster julius bó 26-én kelt 68068—1941 II a fzámu 
blaonyltvényával igazolta dr. Pali György, ez Erdélyi 
Párt főtitkára  ŐBl ssékely lifó  rangjat es a „gyergyé 
szentmiklÓBl" e'őnév haeioá atahoz ' aló jogai a catk-
gyergyó-káBzooszékl Qyergyó Szent Mikléxon az elBÓ 
foglalás  ŐEI jogával hirt saéknly öröksége aiapjác. 

— Egyre kevesebb a bloaka aldoaata. Egy 
Időben ugy nézett ki a dolog, bogy s jit magunkat 
pusztítjuk kl. Voltak évek a román megssálás Idején, 
amikor Bsázaknak eleiét oltotta ki a székely bicska. 
Valahogy ugy történt, hogy az akkori román hatósá-
gok nemcsak tűrték de elősegítettek a níplszellem 
-E"lleB»tésót. Korcsmai verekedésekbe egyéb gyűlöl 
• jdóeíkbe a csendőrség nem avatkozott bele. Az 
embergyilkos szabadon járt-keit. Ha -liitéltói Bokezor 

-t rövid Idő múlva haza került. Ét folyt  a vér. 
./irbizör csakúgy meggoidoiatlan virtusból. Fájt 

••< -ki, hogy a népünk nem érti meg a hátteret. A 
lotrnpt élet mesteriegeB züllesztéBében nem akarja 
- i r» venal, bogy nekünk nem ssabad egymásra b'.cs-

támadni. — Azóta megjelent közöttünk a magyar 
"•ndőr. A kakastolial egyBserre helyreállott a rend, 

R.izBlom, a tekintély uralma a lelkekben. LSFBBU epy 
-e annak, bogy a m'gysr csendőr járkál közöttünk 

ez elatt egyetlen vír usos gyilkosság sem tör ónt 
Jöttünk. Megjött az e-zünk, vagy lobban vigyáznak 

-ok, mlut sz eliru'l 22 év alatt. Mvd-'gy. Fontos, 
dti nincsen bloka á'dozBt. — C-iklarcrfalvI  embe-

.61 hallottam azt » csodálatot és tiszteletet, amellyel 
roagvBr csendőr munkájáról beszélnek. A csendőr 

deeütt jelen van, mlrden károB leda alot cslrátá-
HD elfojt.  Nagybulriogassioiy napján például Karcz 

'•Iván bucfu  van. Tibb virtuios legeny a szokásos 
íÁci'-savaréa és legénykedés coljával blcska-háborura 
ci-ü.t. A csendőr azonnal észrevette a Bsándékot és 

aoatok a'att klcsbvsrta a teatvórgyllkot a meg-
gondolatlan kezekből. A lakósség padig tisztelettel és 
<e ere tettel látja a magyar csendőrnek eat a nagyezerü 
?lkl!smeretét, köteleaségtudását ÉB tekintélyét, amelyen 

resztül újjá születik a Bzékely falu. 
— Caikaaoreda éa Vldóko Ipartestülete 

felhívása  a oipésa lparoaokhoa. A m. kir. köa-
látási miniszter 209 800—1941. számú rendeletével 

megállapította a készíthető lábbeli fajtákat.  Bórtalp 
tslhasanálásával 1941 évi szeptember l-e után csak 
olyan lábbelit BzabBd készíteni, amelynek formáját  a 
mlnlsBtor fonti  asámu rendeletével megállapította. Ami 
kor Cslkuereda ÓB Vidéke Ipartestülete orra felhívja 
a kötelékébe tartósé cipész tparoaok fliyalmét,  egyben 
tlgyelmeatetl arra IB, hogy aa Ipartestület hivatalában 
az erre vonatkoaó leírások a hivatalos lap 186 Baá 
mának függeléke  sserlnt a cipéaaiparozok rendelkezé-
sére állanak éa aaok megtekinthetők. 

SVhxnn  guürnöá^tofta 
„j. S S4 fsyinA  oa f^t^olen  ilfi.iinP 

7 tojcLA éi  6 deka,  vcLjjaJÍ 
A sütőporra! kevert lisztet* a gyúródeszkára szitáljuk, 

közepén egy mélyedést nyomunk, ebbe a cukrot és tojást 
beletesszük, villával sürü péppé keverjük. A darabokra vágott 
vajat rátesszük, liszttel betemetjük, gomboccányomjuk és a 
közepéből kiindulva, sima tésztává gyurjuk. A tészta '/«-részét 
egy tortalapra kinyújtjuk, a maradékból hengert formálunk, 
azt a lap széléhez és oldalához nyomjuk 15-20 percig sütjük 
középmeleg sütőben. Ha kihűlt, bekenjük vanillinkrémmel és 

T s í r S ^ J u ^ r f ^ l ;  kirakjuk• gyümölccsel A zselatint 1 0 - 1 5 percigbideg vízbén 
LIXCEKOB ' 1 G S 0 M A U U R 0 T K E B V k m l r áztatjuk, kicsavarva, a iorró gyümölcslébe tesszük, ha íeloldó-

"Íyiiís T-U RAENEBNYBAŰ BARA°KT VAOY d o t t é s kocsonyásodni kezd, ráöntjük a gyümölcsre. Hogy 
EIIÍR ES KAJSZIN BARACK. ţeliesen meífaévion,  hideg helvre állítjuk. OYCMOLCHKOCHONYA: 4 DRH. ZSELATIN- 1 8 B ' 1 ' B ' 1 
L.M' V,  LITER GYÜMÖLCSLÉ VAOY VÍZ 

Dr.Ötker  ^ŞS&Â© 
ydöixjííHí.  ói befózö-  receptkönyuet  kivdnAcLgnx  unxjyen fcüld  : 

Df-.  öikzt  CL.  Budapeót.  vm. Conti-utca.  2f  *xá/n. = Az őszi  lakberendezési  vásár igazol-
ványai kaphatók  az IparteHtületnél.  Az őszi 
lakbereodezeii  vásár 50 százalékos  vasúti kedvez-
ményes igazolványai  megérkeztek  és kaphatók  a 
csíkszeredai  Ipartestület  irodájában  Az igazolvány 
ára 3 Pengó. — Utazni  lehet Budapestre  1041 évi 
szeptember hó l-nek  0 órájától  szeptember 15 nek 
12 órájáig éa visszautazásra Budapestről  1941 évi 
szeptember 4 tői  szeptember 18-ig Ezen kívül  az 
igazolvánnyal  Budapestről  egy vidéki  utat is lehet 
50 százalékos  kedvezménnyel  tenni az ország bár-
mely részére. 

— Csíkszereda város képviBOlőteatülatét 
1941 'UguBan* 26-ra ösBseblvták. 

— Aa EKE. tlsatujitó közgyűlése. Az Er-
délyi Kárpit EryesUint cslksaéki osztályé 1941 évi 
Bugu'itUB 21-én tartotta tisztújító közgyűlését C*lk-
arer'dábfin.  A kr'ziyü és egyhangú lelkesedéssel s 
következő thstl^art állította aa egyreU et élére. Tifz-
te'etbell elnök Vámsaer Qáaa. D sz«'nök Adorján Imre 
országgyűlési képviselő, elnök D*. Karsay Sándor tör 
'ényBaékl elnök, ügyvezető elnck Székely Gtza, az 
«rseágOR Idegenforgalmi  hivatal vezetője. Alelnökök 
Beáss G»ró polgármester, Frank Miklós mérnök és 
Dr Erő» Péter kir. köajegyiő. 

— Csikvármegye közigazgatási aaorvoao-
trnok szabályrendelete. C-ilíi vármegye Htvatsioa 
L-pjánuk 19 Ik seéinn köz < atá'rci'gyH köslgacg t̂áRl 
szabályrecd-fletét.  E szerint a vármegyének 62 közaé-
gót öt járásba osztja be CalkBzentmártoni 17 község-
gel, cUkszeredsl 18 község, gyergyéBRegtmlklósl 8 
tőzsér, ditrói 10 község és n szépvizi járásra 9 köaség 
Van 37 nagyközség, 25 kisközség éB 2 város. A vár-
megye alkalmazottainak összlétszáma 76 fő. 

Halaloaáaok. C*itcs"kefalvl  H<doagy I^nácné 
szül. Gvörgy Anna. 79 éves korában, folyó  évi augusz-
tus hó 19 4u meghalt Csltcsekefalván. 

— Fodor László fá̂ d  lrtokoB és köaségének 20 
éven ét mint veaető embere, 48 éves korában, folyé 
évi eugusztuB bó 20-án elhunyt Ctlkvscs><rc>lban. 

— Javító- éa magánvizagák, bolratkosás 
és a tanítás kesdoto a róm. kat. gimnáziumban. 
Mivel Bzep'ember bó első két hetében a román uralom 
alatt végsett tanárok rássáre átképaő tanfolyamot  tar-
tanak, a budapeitl Tanárképző I nézőiben, minlarterl 
IntéakedéB kö.'etteztóhen a szünet sz3ptemb<!r 15 it 
tart. Bzeptember 15 én délelőtt és délután jivió vizs-
gák. A vizsgázók hozzák magukknl a Ttcu mányl Ér-
teBltő*. A vizsgálat szóbeli, vizsgadíj nincs. 

A magánvizsgák  szeptember 15, 16. és 17-én 
lesznek.  Akinek van már tanulmányi ertesltője, boaaa 
magával. Fizetendő dijak: beiráal dlj 25 Pjngő, t»n-
dlj 50 P. vingid'j tárgyanklnt 5 P, Tanulmányi ért«-
Bitő 150 P nyomtatvány 1 P*ngő, bélyeg a bizonyít-
ványra 50 fl  lér. Tmtát, tollat hoztunk magunkkal. Az 
írásbeli dolgozatokhoa szükséges papírt aa intézet sdja. 

Beiratkozás  (pótbeirás)  augusztus 25 és 26 án 
A tacu'mánvl Értes:iő kéznél legjen I Fizetendő dijak : 
belrásl dij 25 Peoeő tHtid i egy évre 100 P, fadrâţu 
léBl pótlék 8 P, ügyvlie i juu'A: 2 P, fi  m oktatói dlj 
3 P^ngő A felvételkor  he kell (lcdt)i a belrásl dijja! 
együtt a frpótlékot,  aa ügyviteli járulékot, a fl  mdijat, 
a tandíj felet;  másik fele  eaedékeB március bó 20-lg 
Akik már be vannak irvB, de caak 25 Pangó beiráal 
dlj fizettek  — a bevonuláskor kötelesek az Itt fel-
sorolt dijakat befizetni.  — Akinek a mult évről tBndl] 
bátrá'éka van, a belráa előtt eat megfizetni  tartozik. 
A tandíj fiietéBe  alól egésaben vagy résaben felmen-
tésnek van helye. Felmentésre igényt tarthatnak Bae-
génysorsu, jéviseletü és Jó előmenetelü rendes tanulók. 
Ezek a tanév megnyitása ntán két héten belül kötele-
sek a tandíj kedvezmény iránt kérést nyújtani ba ea 
intéaet igaagatéságáboz. A kéréshea melléklendő: az 
előző évi bizonyítvány s a szülő vagy gyám anyagi 
helyastét feltüntető  vagyontalanaágl bizonyítvány. A 
tandíj megflzetéze  alél teljeB mentességet élveznek a 
róm. kat. egyháamegye szolgálatában álló népiskolai 
tanítók, kántorok, tanárok és alkalmaaottak gyermekei. 
Eat a jogcímet aaonban a plébánostól hoaott írással 
igaao'nlok kell. Aa InternátuBban aa évi dlj 400 P. A 
tanév megayitáaa Venl Sincte-val aaeptember hé 21 ón 
d. a. 10 órakor, 22-én a tanítás keadete. Aa Interná-
tusba aaeptember 20-án kell bevonulni. 

— A osiksaeredal Társadalomblatosltó 
iameretterjesatő előadása. Felhlvluk a csíkszere-
dai Iparossá! figyelmét  arra, bogy 1941 augnsatus hó 
28 án este 8 órai kezdettel aa Ipartestület kasalnó 
helyiségében, aa OTI tudüpestl kiküldöttje Ismeret-
tsrjesstő elóadáBt tart, a társadalombiztosítás legldó-
saarübb tudnivalóiról. — Kérjük aa Iparosságot, hogy 
azon saját érdikében megjelenjen. 

lá'ástól vakulásig peng a kasza, hogy oj 
termésből legyen kenyere a magyarnak. 

A veritékes, kimeri'ö munkában el-
csigázott szervezet újjászületik, ha a valódi 

DIANA 
SÓSBORSZESZ 

frissüti  fel  és erősiti meg. 
Aki a homlokát, a tarkóját, a karjait 

és a lábait bedörzsöli, ennek a csodálatos 
szernek néhány oseppjével, játszva végzi 
nehéz munkáját és utána Qditő álomra 
hajtja f-jét. 

A v a l l DIANA M m w mindenütt kapható! 
— Kiaaoni Mihályt a osiksaeredai fogháa-

ban őrzik. A napokban Álcáikon az a hlr terjedt el, 
hogy Kászonl Mihály többzaörös bűnöző éa gyilkos 
megszökött a fogházból.  A hir nagy nyugtalanságot 
keltett a községekben, ahol félnek  ennek a vérengaő 
embernek a bosszújától. Közöljük, hogy a hir nem 
felel  meg a valóságnak. Késaonl Mihályt a csíkszeredai 
fogházban  őrzik. 

— A volt 24-oa honvédek bajtársi egye-
sülete választmányi ülését 1941 angnsatua hó 30 án 
taitja SepBzentgyőrgyön, Mátyáa-klrály-ntca 11. ssám 
alatt, amelyre a tagokat lapunk ntján ls meghívja. 

— Forrasató pótanyag igényléao. Az ipar-
kamara felhívja  aa érdekelt IparoBok figyelmét,  hogy 
miután a forrasztó  én kiutalása a jövőben akadályokba 
ütközik, ezért Igényeljenek forrasató  pótanyagot. 

— Calkvármogyo la réaat veea aa EMQE 
kiállításon. Aa EMGE cslkvármegyel kirendeltsége 
értekealetet tartott, amelyen elhatároata, hogy leg-
BséloBebb körök bevonásával réaatveaa a Bepalaaent-
györgyön sseptember 1-én megnyíló ssókolyfőldl  kiállí-
táson. 
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— Ai Erdélyi Fért • hadigondozottakért. 
A visszatért területeken élé hadigondozottak ügyének 
rendeséBe lassan befejezéshez  közeledik Az anyaor-
sságbell hadlrokkanttörvény sok tekintetben hiányos. 
Istenem, egy a békesseraődéaekkel megnyomorított 
csonka oraságoak a kttsdalmaa lehetőségei saerlnt 
késsült. firtbető,  ha aok a hiányosság éa aok körülötte 
a panass. Ezeket a kirívó sérelmeket nem kivánjnk 
hangoztatni. Tudjuk, hogy aaokat aa orsaág kéaa orvo-
sa ni áronnál, amikor nrra lehetőség kerül. E'ért a 
hadirokkantak érdekelt ez?rvel összeállították r> törvény-
nek minden nyomorúságot jelentő gyengeségét éa llle-
tekea helyen lntéskedéaeket sürgettek. Maga aa Erdélyi 
Párt la kéabe vette aa ügyet, a Cslkvármegyel Hadi-
rokkant Baövetaég pedig legutóbb emlékiratban terjesa 
t tte eló a sürgős megoldásra váró Bérelmeket a 
HONSZ bndapeati központi Igazgatóságának augusz'us 
28-án megtartandó gyűléséhez. Hisszük, hogy a jóindu-
lat nem hiányzik legalább a legestmbetünóbb baiok 
BÜrj,Ó3 gyógyítására. Figyelmi ztetjük a vármegye terü-
letén e:ó nagyszámú hadigondozottat, türelemmel várjuk 
meg aorannk rendesését. 

— A vároal villamoamünek van-e pontos 
órá ja? As utóbbi hatskben mind gyakrabban fordult 
eló, bogy B rádió délelőtti blradásalbos ssént áram-
szolgáltatást városunk vlllamosmüve egy-két, Bőt öt 
perces késedelemmel kezdte meg. Mi már kcz'udomáu, 
bogy a rádióhírek nem caupán a közönség kíváncsi-
ságának kielégítésére, hanem Igen gyakran blvata'oa 
közleményük köahirrótételére ls stolgá nak, a BZ el-
maradt fél  vagy egésa mosdatok esetleg a rende ke-
ziaok felreé'tesét  okozhatja*, s ebből aa egyesekre 
vagy a köare kár is Bzármazhatlk. Neu kösömbö* 
tehát, hogy — ba már meglndlij a gép4t a viilamosmü — 
indítsa ugy, hojy a kösönség tejes egészében meg-
kaphassa a rádió költeményeit. — A szándék nyilván 
megvan a viilamosmü vezetőségéten, de valami hláry 
tik. A pántos ÍTJ-B vagy a figyelem,  nem tudju;. Egy 
kis jóakarattal asonban — ugy hisszük — könnyű 
lenna esen va toztatnl. 

— Fedezetnélküli kisipari éa klakereakO' 
delmi kölosönök. A fed  'Zetnaikti 1 kia pari és kia-
kereBktdeiml köicaönök ügyével kipciolatosan a maros 
vásárhelyi SzÍKaly Kerületi K -reaxedelmi is Iparkame 
ratói nyert érieaBiéatiik sserin; közöljük, hogy a kamara 
már ezidelg a május óta bárom itban magiartolt lntéző-
biaottaágl ülésében a kerületibe taroaó több mint 
100 iparosnak ma «ásott meg ilyen kisipari kölcsönt. 
Tijikosáaul köaöljük azt Is, hogy a fedaaitnélküll 
kisipari es kiskereskedelmi kö caöuben nemcBak esők 
az ipa'oiok résaesű'betnek, akik o<yan községben vagy 
vároabta lakaik, afnl  kösUel hosiitjára'ás magszava 
sásával a kölcsönalapot mestaremiették. I yen kö csöo-
bjn kaatrikírillytUak miadiu klsipiro'n éa klsteres-
kedóje réssaaiiibal, m-jg o y .aok is, akik olyan he'yl-
gág3íb=Q laknak, ahol aosftlet'  hozíájámlás m^gaeava-
ZÍ34 á.iat iülcaönalap megteremtve nitcstn. Iyen 
kisiparosoknak és kiskereskedőinek azonban köavetle-
nhl a m klr. iparügyi mlotaster urhoa kel! kérelmüket 
banyujtanlok, ami bisooyos mértékben körülményesebb 
eljárást jelent. Klsiparoaok és kiskereskedői irdeke 
mlndenesatre m°g<lvánja aat, hogy kösüte>l hozzájáru-
lás megazavaztatásával kölcsönalap létesüljön, mert 
ez esetben aa iparoa éa kereskedő kevasebb fáradság-
gal éa sokkal rövidebb idő alatt ju;bat hossá az á'tala 
kert kö.cBöohöz, mint amikor aiilazterlnmhoa kell a 
kérelmet benyújtani 

— A oalkaaeredai közbirtokosság emlék-
irata a mlniastere'nök előtt. A csíkszeredai köz 
blriokosság saeles l.'ttókörben mozgó emlékiratot ter-
jesztett a magyar kormány (ej^bes. E só Borban rá-
mutat C izvármegyének egysen különleges lnlyaetérí 
éB kéri egy állaadó sserv létesítését, amely ennek a 
helyzetnek ismeratâben dolgozna a kormányait mellett. 
Ijm-rtíti a a csápéBael kipc-o'<.toB speciális calkl kí-
vánságod at, kéri, bogy a cséplést biro, ok vegyék 
fi<yelea>oe  a csíki gazdák terméssetbenol asolgáltat-
manyaii, amelyeket a pásztoroknak kenyétb°nés gaboná-
ban kell sdjanak. A lyapju faidolgoaás  terén Ismerted 
a csíki háziipar állapo át eB blsonyl'ja, hogy az enge-
da'yazdit 10 kg. gyapjú nem elegendő asaaknly c<*lá-
dos-iak. Sir-Mmez a „G obui" r-t.-nak nver<bór gyűj-
tésre k pjtt klziriUijo >ŝ gá>, majd ->ürg<tl egy Síékeiy 
Gudaságl Ejyiet léteelt-!Séf,  aa erdóórzéci és erdő-
heaaiéái járu ikok méreáklés-t, valumlst a Bsskelv 
kösbirtokosságok 8—10 éves adóelengedését. Megem itl 
sz emlékirat a postai ikarék betétek elvesztést és 
köfdtail  h baci'.'jik kártalanításé; n román állam Er-
diiybíE marad; j>valbó'. Majd slirg <il M C-d'r°«er?di— 
ulvtrhalyl vasul megépítését, Ismerteti az agrártörvény 
sérelmei', felveti  egy a ssakely népfólös<egekkel  oko 
Ban gasdálkodó tel-pltés keresatűlvitelét éa körültekla-
téasel, jövőbe tekintő nagyvona'uaággal megnevezi a 
tennivalókat. Végül pedig as emiétirat kifej'i,  hojy 
Cstkvárm.gys nemcsak a terméaaetl elheiyeatae miatt 
asagény, hanem főleg  aaért, mert a történelem gyak-
ran végig Bsáotott rajtunk. A tatár, aa ofz'.rák,  a msdá-
falvl  veesedalam, a világháború, mijd a 22 éves ro-
mán megszállás mind olyan szenvedések Csíknak az 
életében, amelyek kivételes bánásmódot kívánnak a 
calkl székely jövő életére. 

— Aa apró nyersbőrök árasabályaata meg-
tekinthető aa Ipartestület hivatalában. K'rjttk a mé-
BBároaokat óa állatvágékat, hory ezeket sa njondan 
megállapított árakhoz alkalraaakodjanak. 

— A Pesti Töllda aj szimában d-. K-esz R&roly a 
bankok KIAvI mérlagé/íl Irt cikket Qebhardt Dom kos a biz-
tosítók problémáiról nyilatkozott, dr. Nyírt Pál az llletékemelé-
aek-ól, Hardy Sánior a teztlllya I aktaá'la problémákról. Sok 
érdekes hir, tó iadei Információ,  vidéki tranzakciók, Ipari hírek, 
atb- élénkítik az nj számot. 

— A tarlóbuktatásról Felhívjuk a gaada-
kösönség figyelmét  a tarlóbuktatásra. — Ea a munka 
éppen most eeedékea az aratás ntán köavetlenül. A 
gyakorlati gazdának nem kell sokat magyarázni ennek 
a felBBinl  BaántásEak negyszerüségírői, ame'y a jö'ö 
évi tErmés gazdagságának egyik legfoo'otatb  blzloM-
téke. A tarlébuktatáat aamnal m>g kell csinálni. 

— A Varmegyei Vitéai Bzék alakuló érte-
kealete. Calkvármegye Vitéii Széke 1941 auguBstut 
hó 27-én d. u- 6 óra 30 p rc.or a m?gyeháaa tanilcs 
termében UooepeKes „VármegyM Vitízi Bíók* alakn'ó 
értekeslbtet tart. ârteai z et után este 8 órakor vitézi 
bajtáralaa vacsora aa Enrópa étteremben. 

— Lopjak a menőn álló learatott terméat. 
Altalános a panasa mindenfelé,  hogy a learatott ter-
mést a maaőról lopják. Éjnek Idején elhordják egy-egy 
gazdának aa egésa évi verejtékes munkáját. Figyel-
meztetjük a más koBerveB munkájára pályázó lelki-
ismeretlen tolvajokat arra, hogy amennyiben a mesei 
tolvajláruaat aa éjBaaka I p a alatt követik el uty »z 
eletUkkel játssanak, meri oünük rögtcn Ítélő tiróság 
elé kerti1, amel? aa l'yan éjssakul fosztogatást  halállal 
büateti Mag ls érdemli & kötelet, aki embertár^nik 
megkárosítására töretsz.k ezekben a n.'héz Időkben. 

Szövetkeae elnk beleptek a „Szövetség* be. 
Csíkszeredában ket szövetkezet működik, a Hite-
szövetkezet éB „Ciik" elnevezésű Erdőgazdasági Saö-
vetteset, amelyek su(u<atus hó 16-án megtartott köc-
gt ülteikben elbatároavék, hogy belépnek a kolozsvári 
„Szövetség" sscvetkeeeti körpontba. Ugyanezen nlka-
lommi.1 ejtették meg > a uj válaBziásokat. A H >o -
szövetbeaet nj Igatgatésága: D.rtdce Fe ix dr., Ko 
lumbiln Jisfr/f  dr , Bilogb L«:o; dr tgyved-'k, Btró 
Ferenc főasperes,  Gindos Gyárfás  mérnök, Hcdoŝ y 
Kálmán üzemveze'ó Gaepár Gábor, Gal Imre keres-
kedők, D.imokoa Sándor nyng- vármegyei tUetvl-e ő 
FjlUgyeiők : Wiczím M klós, P.ll I;nec, Ssentpéteri 
Bil nt, Kardi Akos — Aa ErdőgaKd»ségl Baöve krz t 
uj Igszgaiósága: Diradci F.IIJX dr., Ko urabáo J .z-ef 
ügyv Erős» P iter dr. kózjigyzó, Eróss B la nyug. 
szoUablro, Márk Jtnoa szeottamáil ta Z'Ok J^zsif 
riánfrflvl  gazdik. Fe'ügyelő biaottság: Gi-pár Gábor, 
Zdgmond litván, Balogh FereLC es Biró Ferenc 
fő^sperea. 

— A gyilkoatói uton osak éjjel fuvaros 
hatnak f*t.  C<ik/ármagye tő.apáojánük retdaletére 
>t gyilkostól uton egv bliosyos átmeneti Időrs csak 
ejjet aaabad fit  fuvarozd.  A Gyllkostó fele  ebben az 
évben soha nem tapasztalt Idegenforgalom  lodu t meg. 
amelyet a*vari ez a nappali fafnvaroiáp.  A tl'tó rea 
delet a vendé {'luk Irácil figyelmet  Bzolgálja, am- lyet 
m3g kell érieol. 

— Ket hónap biintetea állatklnaaa miatt. 
Biró Mitya-í Árpád uaUcs, ryargyó'a-intmiklósl la'ó», 
ís'les jókedvben furcsa  ssórokoaásba kezdett. E^y 
•.Is kutyát kötött a b'clklije u'.An ÓB a ssegény áll-.Htl 
vágtázó b-mutatót retd te t a város kösött. Aml«or 
a rendőr leállította ís fl  .yelmeztette a produkciójának 
éppan o yan njszerü mint embertelen mivo.tára, Ekkor 
B ró p'rbe izillott a hUfBág  kíp»lselőjév.il és fcotrá 
nyos módon ugy látta, bogy a rendőr mlrd^n alap nél-
kül avatkoslk bele BB ártatlan polgárnak ebbe a cwnd-
é'etébe. A botrány bíróság elé került. Biró M<t<á> 
Árpádot hatóság elleni erőezik éa állatkínzás mi<ti 
2 hónapi foghazra  Ítélték. 

— A hadfelasorelési  adó. A Hivatalos L p 
suíusztu-: 19 1 számában megjelent a h;dfelasereleei 
adóról szóló kormá-yr'cde'et. A rendelet iZ'rlnt h d-
fe  Bsereléfll  adót köt»loa fiz  tnl mlnd n házadé, fö  d 
adó, keresa'i^dó, tárau^attadó valamint jövedelem 
vagyonadó fls-t^eére  köte'szeit személy. Az sd'Sluca 
a kivetés alapjául Bso'gá'ó edók ÖBseegének 10"/o-a. 

— Emelik a betegsegélyző dijakat. A H> 
vatalos Lap auguastus 20-iki Bcámáben rendelet jel-nt 
meg a Tarsrdalomblstoaltáal djak emeléséről. A rtn 
delet értelmében emeiik 10 Bzazalékkal a betegeknek 
járó táppéna szolt á tatásokat ls. A bérpótlékoláa m r 
tókének megfelelően  15 százalékkal emelkednek a 
ba'esetblatosltáBl jérulévok. 

— Köszönetnyilvánítás Hálás köszön tet mondnnk 
mindazoknak az Jsmerósöknek és ióba-átoknak, k.k D.- D -
hltzky M'hály halálával ért nagy fájda  marikban réfllvétQtkol 
és a lematéaen való megielenésllkael vlga'ztalásaokia volt k. 

A Dr. Debltzky raalad 
— Angorany ni tenyésztők figyelmébe.  A székelyíöM 

tirménydns vidékér, Székelyudvarhelyeo. B ith'en ui»a 64 sz 
alatt ang ra'jynltelep létesült, amely fém  anny ra a najfy  tö-
megre, mint Inkább a faitlsz'aság.a  és erős, egész«ég»s egye-
d-kre f  kteti a fősu.yt.  Euook a telepnek a tnlajdonosa a»y a 
nyultenyészté-ben, m nt a gy.p q feldolgozásában  ls kiképzést 
nyert a 'gy elképzelheti, hogv n\alállománya a legtisztább 
lngegé^zség 'sebb eeytdekbfil  áll. Akt fa|(elfrlB«ltéssel  aka-ia 
nynlálInmáLyát erós tonl é- nemra tenl, a leghelyesebben tesz', 
hs Innen szerzi be anya és apa állatai. Minden nyúlért fele-
lAsséget vállal a telepTezetője, mert a hangsnly nom a nyerész-
kedésem, hanem a kereszténytirsadalom megsegítésén van 
Elismeréssel hallottunk eddig nyilatkozni arról az angoranvnl 
telepríl. J 

, - Aa Erdélyi Magyar Gazdaaági Egyeaűlet a kolozs-
vári Ma álla aeoa 22. az a.atti székházál<an felállította  Tei inénv-
értékeltéül Tájékoztató "sztályát Az Osztály a nap bármely 
órájában » gazdaközOnség é« az érdeklédók ren-lelkoz^eéro áll 
A terményértékealtés te-*n f-ü-ál  ó ren leletekre vonatkozólae 
minden falvllágos.tást  m.g*d, panaszokat felvesz  és az orvos-
lásra szolgáló Intézte léseket foganatosítani  fogla.  Egyben gon 
doskodlk arról Is. hogy a hazatért keleti és erdélyi országré-
szek tobb nipilapiábun állandó felvilágosító  rovatot tartson 
fjn  v malyben tájékoztatni fooja  a gazdakOzOnaéget a termény, 
értékesítés te^én érvényben levó rendel»tskrdl. 

— Hét sztár kalauzolja Budapest vendégelt a Színházi 
Magaz n Szent István-számában, amely kSzlt az aj badapesti 
azln gazgatók elsó <Dterjnlt la Gyöngyös hokréta riport, hely-

v ' f 8  ' ? a , ; , t 7 " 0 ' ' János novellája, TurJy 
Ida olkke Kolozsvárról éa színdarabként Budapest nagv óvári 
operat alkere a „Beoakerekl m.nyeoske' gaidagltlák a szén éa 
tartalmas Onnepl azámot. Melléklet a Klí Ma^ataT 

Myeaaatett Vékái La|eoé klayvayewlálákaB, m t . ^ 

— Aa tJrlovaaok saövetkeaete kolozsvári versenyelt 
Zsákon szeptember 7„ 8 és 11-én ta-tja meg. A versenyek 
egyes szlmal a következők. 1. Kitonn tiszt' és l>génységl, 
továbbá félvér  és me'.4gazdák v -ricoyel 2 Gát és akadály-
verseny k 3 Slkve "eoy<k - A Mrsjr.y k H'knrét h'zto^ltja 
körüib^inl 60 drh naíyszarn Invirosl vars. ny.ó futtatása.  Az 
orszá» legiibb a^adătyvo s uylov^l i-i r í i i t fogn  k <-ennl az 
ordé'vl vjrseuybea (föiz.i  n d ja 5 200 P -neó ) A z Urlovasok 
Slü  étkez-te "Nímetí-Nzigból in-i^h vta Kiloi<rá a a zsuk. 
versenyeken való ré'z'r.o.rti a négy legj ilib németországi ur-
lovasnót, a'tlk a HzeptemSnr 14-A-i N'gyvár«ton tirUndó ver-
aonyikfln  1« S'-erep'loi fogntk.  A néni»1-, bölgveksn ktvul a 
fónroaió  D C n w O.nin 1 IC <róf-ta,  M-. • 'i Piln*. lí 'e«z-
t 'S Erz-éb t E-.lAiyhAI oiík: Slomb i g OaW liá ó iő, Bánlly 
Ágn-s bá-ónA, B- Bio£Ey Eniréné és Sza svay Anna Maria 
arlovasoAk f  igaak résztveaal, valam'n^ a 10 legjobb katona-
tiszti nrlovaa a lóvá-osból érkezi tellvéreket lovagolja. A har-
madik napon szsntimbír 11-én, amikor ugyanis Badapeaten 
nlnoa versiny (renlégszerepléara repQlégepen érkezik 4—5 
anyio szági jookey. — TotállzátOr, bookmaker fogadások  köt-
h»dk minden sziinSan, legénységi és mszdgazlák számaiban is. 

4a agyvelő e'ektromos hullámairól érdekes szak 
cikket közöl a Bavár aagasztnn' számi Lehoozky Tibor tollá 
hói, Po-gráoz Sándor a z ne és az élet törvényeit, Horváth 
ZiUán a korsz >rü harolkooVt. Izmay Feren? H tez'llkártflvö-
ket K-índl Finá'y Utván a rngtsztósze-eket, Eh k Gyula pedig 
a fíjlinaimokat  lamirtetl. Kllönlege-t idószerdsé^e miatt Is in 
ki'll ( malnOnk H.ltenberger "dlháty J»pán'4! és holroky Jenó 
Ut  mia áról szóló olkiiét Ezeken kívül clkknt közöl még a 
szép kiál ltásu f  )lyólrat a hazai gémfajokról,  a talajvédelemről, 
a <tig:tallsról, a harlangkatatás e-zköze'.rAl és a harmad'k szroi-
ről Egyébként ehben a számha jelenll b • a B vár szerkesz-
tősége, hogy tzj|)tetnb rbin megnyitja állandó d^ák-ovatát. A 
gazdag olkkanyagon ktvUl számos kép, térkép és rov*t g.zda-
gltja ezt a széles körben népsztrtt lanrt. A Búvárt dr. Gsvallier 
Józstf  szerkeizt', kiaitója a Franklin-Társa'at. 

Város központján! 
•V» legmodernebb uj emeletes ház 

Calkaaeredában, Rákoozi a. 8. aa. alatt 
2 üsletteeiyiség, 4 lato-z?á'y. vízvezetékkel és fürdő-
szobákkal szabadkézből e l a d ó vagy elcserélendő 
marosvásárhelyi hüzirt. — Ugysnott egy uj, 2000 Ut. 
vlztartAny, sroba-per^tta, vlspumpa, 3 drb. vadonatúj 

divány eNdók. — Érdek'ődii oit, a tu ajdooosnál. 

Székelj fö  di Fafuvarozási  és Paértékesitö Válla-
lat keres székelv fatisztviselőket,  akik 
megfelelő  szaktudással birn^k a'onnal jelent-
kezzenek A Karpántnál. Beaztercze, Vaeul-
ucc» 23 T-iiefouazÁ-n  202. i_4 

Csikeomlyón n^hai dev.Jakab Antalné lulajdouát 
képező 750 nsz. öles belsőség házzal 
együtt örökáron eladó. — Érdeklődni 
Csiksomlycn P.-lfiFy  András nyug. jegyzőnél. 

Hirdetmény. 
98—1941. kb szánu Gyergyószautmiklós 

megyei város közvágóhidja részére terület kisa-
já itása Uey> b»n 'árgvaHB 1941 évi augusz-
tus hó 29 én délelőtt 10 órakor Qyergyó-
szsntmiklós városházán. 

Csikvármegye közigazgatási 
2_3 bizottsága. 
CsikBzentmár<on községben a Nagy József-féle 

épületes belsőség, épülettel együtt, 
továbbá 16 f-M  ho d szántó és kaszáló 
örökáron elad V Érdeklődni l-h^t Cáiksomlyón 
Pá'ffy  András, nyug. jegyzőnél. 1 - 3 

Egy jó bangu b r á c s a e l a d ó . Oim a 
kiadóhivatalban. i_2 

Egy ügyes Hot bádogos tanulónak fel-
veszek, DITKdiós Imre bádogos Csíkszereda, 
Rákóc i u' 12. 87,ám. 1 - 5 

KibJebó  Fere  no vegy etüzletébe  Csikbinkfaiv* 
4 osztályt  végzett  But tanulónak  felvtezünk. 

2 - 3 

Faeladási hirdetmény. 
A Szépvizi Erdőbirtokossági Táreu'at eladjs. 

szépvizi B'dőfelOgyelőségi  Kirendeltségénéi 
Csíksze redában 1941 évi szeptember hc 
12-én délelőtt 10 órakor kezdődő árvere 
sen a Csikvármegye Síépviz községe határábar 
levő HÍ gyes havas B jros pa'ak ncvil erdejének 
mintegy 6 kat. hold területén. 

A vágás területe a gyimesközéploki állt 
mástél 8 kilóméter távolban van. Törzsenként 
bemérés szerint a m. kir. szépvizi Erdöfelügyelö-
ségi Kirendeltség beesiéBo alapján 1206 m! 

tesi ki. 
Kikiáltási ár 21.708 Pengő. Bánatpénz a 

kikiáltási árnak 10 szazaléka. K'használási idő-
tartama 4 hónap. 

Ai árverési és Bzerződési feltételek  as 
erdőbirtokos alulírott képviselőjénél, továbbá 
a síépvizi m. kir. erdöfelügyelöségi  Kirendelt 
ség^nél megtekin'hetök. 

Szépviz, 1941 évi augusztus hó 5 én. 
Antal András, Szász Nándor, 

"In®k. pénztárnok. 




