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Falalis naikaaité 
R É 8 Z E O H OYŐZŐ 

A kormány egy éves munkája. 
Ba a föld  noha B̂ m volt elkttuyez.eive. Kukán 

areate a támogató kezet. Különösen kemény meg-
próbáltatást Olt keresatül an elmúlt 22 esztendős 
rjmán megszállás Idején. Es a nemzedék, amely annyi 
nők szenvedést látott, lgesan megtudja becsülni, bogy 
m t jelent egy nepnek ssámára B jótndulatu, a Bsere-
tettei segitó hatalom. 

A vlBBaatéréB után egy év telt el. Aaóta kemény 
h.ooru ssakadt a vllagra. Magunk is véraó reBBesei 
i gyunk a küadelemnek. DJ mágia meg kell állapl-
ticiuas, hogy minden percsn éressük a magyar kor-
manyuak aat a saeretetet, amivel igyekezik kárpóto nl 
u 22 evea klfoaatotteáguakat. 

Valóban emberfel'-ttl  az az áldozat, amelyet a 
kormány értünk teBB. E moudhatjuk, hogy ebben a 
go d irodáiban, ma 'alán aa e-gttBB világon a legjobb 
nejz-iben vagyunk. Rend, biBtenság vao, a kozei átáh 
mindeo országot olyan BUl>osan érintő ké.diaeben a 
le,jobban állunk. Egy véres vllágmsrkózea kellős 
közepén vasutat építenek saámuakra, a megsaálias 
id j?nek reblógaidaitodaiiával tönkreiett közmüveinket 
újra epitik, kö'ciöaókkti támoga'-nk, kosegeszségüikért 
eitepzelhetetlen áldozatokat hozaak, egef>zsfgh*zsk 
eptilnek, nép- éB családvédelemre nagy összegeiet 
adnak es általában egy nemaetépllő munkának irpten-
nyomon éreaaük az áldásOB tevékenységét. 

Kat hMátlanság volna erről másképpen mint aa 
elismerésnek éa haianak B Baavalval emiékezni. Nam 
ÍB teaai eat másképpen a saekely ember, aki bbseggei 
azokta megbecsülni a ró a való gondoskodást. Ei la a 
mi kötelességünk. Különösen BB ma, biLiior a bom-
lasztó erők gyakran megpróbá'jak, hogy a hífcorus 
gazdálkodásnak kényaaerü éa mlrden öntudatos Iliidé 
ídire kötelező bebBsiáeos eieiebtn Bavarokui oí ózzanak. 
Vigváziuik arra, hogy ezeket as elemeket ne tttrjük 
• >& magunk kösött. 

Ezeket B gondolatokat abból az alkalomból iriuk 
meg, hogy a magyar kormány most tette közzé 1940 
nyarától — 1941 nyara közötti kormánjztti munkájá-
nak öBsaesitéBet. Aa ember megáll a ssamok e.őtt és 
lehetetlen büszke magyar öntudattal éa a jövőbe vetett 
hi'.;el nem gondolni a holnapra. 

Beszélnek ezjk a számok. Kétszeres orasággyara-
pod-is, háború a Ssovjet ellen, pusstltó árvizekkel való 
ij rtózáa, miniszterelnök válság jeleik a fe'adalok  eu'yAt. 

töiellátáB megszervezése, a báborui feladatok  mel-
r. : folyt  a békés élet munkája. 129 uj egéskBég-

i-lml köraetet Bzerveztnk, 61 eEé:Z*eiháa*t, 21 tüdő 
, adózót lét ellettek, 600 uj bldat, 4783 családi házat 
pnettek, 2 és fél  millió földet  üzieleciteltek, aa állami 
?">éabe vett utak hossaa hétezer kilométerrel növe-
lőt!, megkeadték a milliárdos agrárprogram végre-
.tsaá». A kormányzat megbirkózott a nyersanyag 

zriéfekkel  B Iparunk egy év alatt 5 mii iárd Pengőt 
dményeaett a gazdasági forgalomban.  Mindenek 
ett gondoskodott mintegy 15 eaer főnyi  delerdályl 

aekültről, haaa telepi tett 13 eaer bnkovlnal fz^kelyt 
mlodeaek mellett a honvédségünk legkoraaerübb 
tereléBael teljesíti a nemaeti becsület nagy köte-
égM a harcmezőn. 

Haékely-magyiirok hálás saeretettel ÓB szivünk 
"ges biaoda'mávai emeljünk kampót, a megyar 
mánynak egy óvta munkáját öeeirfoglaló  j >len-

e'Őtt. 

Városfejlesztés. 
Cdikszereda varos mal helţ z te tirthitstlan. 

udenki látja, bo«y a vámnak nincsen fej'ődési 
iiv a. Egy bossaábsn elnyújtott és erre egyetlen meró-

utcája olyan belterületet ölel fal,  snnly épltke-
re nem alkalmaB, 

A vlsBBatéréa megindított valamelyes fejlődési 
átást. Szálloda, vasút, poBtt palota, városi bérbáa 

esésére alig lebet alkalmas területet találni. As a 
ir azereccséa fekvésű  belsőség, amely megfelelne 
;<i;kezéare megfizethetetlen. 

Világos a tenni való. A városnak valamerre fej-
.ódéhi irányt kell találni. Nnm lehet tovább várni. 
Köbén aa egyhelyben való taposásban nincsen Jövő A 
iroa mai alapjai még aat a meglóduló pár középűle-

fejlődést  sem tudják kifogni,  amelyek egy év alat' 
kínálkoztak. 

Gondolni kell arra, hogy » bábom ntán egy n i-
g>obb tempójú fejlődés  Indul. Eat semmiképp*n nem 
lehat másként blatositanl, mint aaaal, hogy megnyltjui 
ennek a fejlődésnek  a körvonalait. 

Vltés Bakó Gábor aa Allamépltéasetl hivatal ve-
aető mérnöke ezekből a gondolatokból lodnlt kl, ami-
kor elkészítette Calkaasreda városnak est a Jövő fej-

lődési von.ilAt m ^ z i t ó tersét. Eszerint a glmnáiiom 
miigöttl ólon egj pá'huitiiroa u". k&szü ne u Taplocst' 
ziögödl u.cooailal, amely Mesaakad egyfelől  a c-iw-
•omlvói U'ba, mátf-iöl  a . viuor ólér gerincen vezet 
ila Ziögödbe. A kot ut Uaótt B leggyönyörűbb, a 
IrgegésaségeBebb sáv lendii: ki a várost <• mai megnyo-
moriiott tofbíZ'  tből. A Dr, Pál Gábor épUlett) mellett 
kiveze-ő Honvéd-u ci azvotiall kiszélesítésével pedig 
a gyakorlótér éa aBomszéiiságában fektő  területek 
rögtön bekerülnek a varos nzivébe. 

Bi röviden a Btkó fő  nérnök-fele  terv. A város 
vezetőségének sürgősen goudoskodni kell egy liyen 
városfejlesztési  terv heirdrii-aról Esek a munkálatok 
éveket igénybe vesznek. KcBBtÜjünk fel  arra, hogy 
tábora után legalább helye, tudjunk mutatni a jövő 
CsUsaeredájánbk. Mert jól látjuk, hogy a mt>i helyzet-
ben &a sin CB tho-á egy városi bérháaat elhelyezzünk. 

Csikvármegye nepi katasztere. 
AB Erdélyi Pan, amint BB miod-ui visszatéri 

magyar ember előtt ismoetcs, összefogó  szerve a 
visszatért terü ltek msgyiir n pén*k, amelyen keresctlU 
be'eVapc-o ódik a m >«yar a>lam teBtébe, annrk Bkará-
•<siba UH az eiaut 22 E:£t ;dő nscrnylt vzenv-d-s L 
ben m gacélozou iróivel támogatója a magyar tor-
mânţaat nemzetünk fennmarüdáaáert  folytatott  küz-
delmének. 

Aa Erdélyi Piri nem jel-jnt semmiféle  egyéb 
szándékot, mint aa egyetemeB m .gysr Ugy szolgálattá', 
amelyet saámára ebben a pillanatban a kormányzat 
jelent. Tisatában van *zz»l, hogv ma nlnoen beiye aa 
erők politikai futtatásának.  Hiforuvt>n.  Éi ilyen idók-
ban B nemaeti erők egyetlen dradőaen kell Bzaisdjaaak. 

AB Erdélyi Part cjW"áraiegyel tagoanta eat BZ 
.'.Iv.'ţ j'í-rja 'ilha-.^-u ..Lltü ă 
nagyvonxlu en kezdeményező eihatérozásbon, amellyel 
hotsa kead C ik>árm-gye gíziiasgl, társadalmi adat-
gyűjtéséhez. Az érteimetlen demagógia belynti hozzá 
kead ennak a népi kataszternek aa eikészltéséh?z, 
amely mlr.den épitő, jö?ő: alapozó munkának a kl-
Induó pontja. Vesaekedés, OBBtozkodás, végnélkül! 
útkeresés és politizáló bö.'cíMkrdésf-fcb  * való bele-
szubaditás helyett leméri err.ik a népnek gazdasâ^i, 
tuiturálls erejét. O.yan munkát csinál, anit még senki 
sem végzett el és amely nélkül nem Indulhat ttl sobt 
as okosan, tervszerŰHD do'gozó segítő ktz munkája. 
Aa, amely ott heiyezt f>l  támogatáaát, aho' kell és 
akol *at BB adatok tudománya olyan pontosan meg-
mondja. 

Kéljük a vármegye i'ttlóstaát, hogy fogadja 
blsa'ommal tz B;d-:yl Parinak >zt ez adatgyUjtő 
munkáját. Tanulja meg p^dig beiőln azt Is, hogy & 
ml réssünkre ezekben es időkben khlönőaen nem teil 
bogy éppen politikai kUsdt-lmet jolentsen a pírt elne-
veaéa. Most a fegyelem  idejét éljük. Ea mind«n ön-
tudatos embertől éré szervünktől azt követeli, íruikás 
lélekkel sorakozzunk fel  ezok mögött, akik a kormány-
tudat a kezűkben tartják. 

Mi hlBBBŰk, bogy az Erdélyi Párt csikmegyei tago-
zata eszel a kitűzött céllal, amivel a vármegye katasz-
terét álli'ja ÖBTZE eredményt B IT unkát végre, ennek 
a nepnek éa kormányaatunknak a aaámára. Tisitu 
belyaetképet njujtva, mlnd'n kortealBiől mentesen, a 
számok éB adatok komoly érielmén keresztül saerzl 
meg aat a támogatást, pcie'yqi a kormány annyi jó-
i du'atial nyújt számunkra. 

Széchenyi ünnepély Szentmártonon. 
Az Erd '̂yl Part CjUszertmárionon, 1941 evi 

október bó 19 en, uUe után, aa ottani pártvezetők 
aegitaégével Igen érteken ünnepély rendezett. 

A batalmaa iskolaterem B°ufelátiig  megtelt. 0;i 
volt Bsentmárlon, Csekefalva  mlcdon olyan embere, 
akikre köztliztségek betöltésénél csak saámltBnl lehet. 
Aa ünnepély a Stóaat elénekléBével kezdődött, majd 
D', Nagy Jenő kir. kösjegyző, aa Erdélyi Párt nevében 
üd>ösöite a megjelenteket éa gyönyörű besaédben 
ecietelle a nagy Széchenyi életét. 

Utánna Dr. C*lp»k Ltjoa kanonok, aa Erdélyi 
P<rt ctlkBzer̂ -dii kiküldötte, a kösismert nagy saónok 
hasonlította östae Széchenyi korát, a mai korral. Igen 
saerenc^ésen a gyakorlati életből vett példákra való 
utalással vásolta, hogy ma nem volna aunvl árvíz 
veaaedelem éa köagasd*ságl kár, ha a nagy Széchenyi 
utasításait követik, Széchenyinek az akkori magyar 
élet minden Irányára kiterjedt a figyelme,  de mégi* 
első sorban az anyaglakban akarta megerősíteni or-
Bságát, ngy gondolván a többi aaután önmagától adó-
dik. Széchenyit a történelem folyamata  teljesen lgaaolja 
a 6 ma ls ép oly időszerű, mint korában. 

Dr. Cdpik nagy békédét a hallgatóság zajos 
helyeEiéa*el iObbnzor megszakította, majd Dr. Nagy 
JJOÓ kUiÖ3 is megköszönte s caak azt sajnálta, hogy 
aa elhangzottakat miért nem hallgathatta aa egésa 
Alcslk népe. 

És ebben teljesen igaza Is van. Valahogy ugy 
éreaaük, bogy igen nagy kár BB, hogy ily termésaetü 
ünnep gyeire szinte kötelezőíeg miért nem vezényel-
tetik mindenki fel.  Közéletünk ezer féle  bajára tud 
gyógyírt készíteni a nagy Széchenyi emléke. 

Tudomásul kell vennünk azt ls, amennyire Isme-
rik Széchenyit az intellektuelek, éppen annyira nem 
ismeri a nép széles rétege. Az újságok ls hiába vannak 
tele Széchenyi nevével, éppen aaok nem olvaasák, 
akiknek legjobban kellene. Ide oly kÖBvetlen beBaédek 
kellenek, aminők Szentmártonon elhangaottak. 

A beBaédek elhangzása után a székely, majd a 
nemzeti himnusz eléneklésével a saép éB tanulságos 
ünnep végei ért. 

Slép  dolog,  aki vitéz ember és aem kérkedik  vela. 
Zrínyi. 

ki Országos Nep- és Családvédelmi Alap (Oncsa) 
Csilmefije  tütreíjen. 

Alig akadhat a megyének olyan polgára, aki nem 
hallott aa Oacía céljairól, faladatáról  éa működéséről. 
C:<lje a legemberibb idaáinak megvalósítása: a leg-
inkább támoiatáara szoruló néprétegek gazdasági, er-
kölcsi és szellemi felemelése  utján BB életvlsaonyok 
javítása és a társadalmi kiegyeniltődes elősegítése, 
ovábbi a I<>gf0i.!0í3bb  nemzeti erdek biztosítása - a 

n-'píioseg tzipoiod^ánuk elómorditása. 
Fiiad nál kuionó-tL a c«aiáúok iiitüameayea támo-

gatása, a gyermekvédelem feladatainak  ellátása a a 
r c í é l b e l f  sBkben vesBélyeat6tett családok boldogulá-
ssflî k  BzurveB megalapozáBd a azoknak gazdasági meg-
Begitéae u ján teljasitl. 

Fjotiak szellemeben indította C^lkmegyében ls 
meg aa Oacaa muaktját a legkülönfélébb  megoldási 
módikknl s a kaed.-tl ne.héaaégek lekűadése után a 
megva'óaUás stádiumahoa ért. Mielőtt azonban rátér' 
nénk a gyakorlati munkáról való tájékoatatáars. nél-
külözhsietlenlll fontos  sa egész intézménynek nagy-
á'talá'jOBHágbun va'ó Ismertetése, 

A Csikvármtyyel N*p- éB Cíaládvédelmi Alap, 
mia: ez Ojcia m>*gy(ii ta^oaatata hivatott a megye 
ail-pánjúobk vjgei-rnri a,aii a f^luditok  megoldására 
<\t Oraíft̂ os  Szociális Fe'liKY l̂ŐBégnek, mint a m kir. 
belUgyiLî iHBternek int^zktdő Síerv^ irányítása mellett. 

Az Alap muol ájanak sikerét céllrányoB és saak-
szerü ezftvezet  á tai bizloaltja. A vármegyei kösponton 
kívül az egyes főszolgabírók  és m. városok polgár-
m°st rel mellé beosztott szocláila gondoaék hivatottak 
BB illető hatóság területének szociális problémáit fel-
tárni és azokat vármegyei központi irányítás mellett 
megoldani. 

Esen feladatukat  a köaaégekben Baerveaett munka-
köaoBBégek közreműködésével oldják meg. A községi 
munkaköaösBég aa Alap legalsóbb szerve, mely mint 
egy Us ak'iv muokaBBerveaet egyesül magában a 
társadalmi egyeaületek aokfé'e  változatát és eredmé-
nyes trvrkeay rouikába tömöríti a BBÓtforgácsolt  erő-
î -it. A f'ilsdttok  erFdményes elv^^zé^ét eaen munka-
özös-tPs^k akii'U.HRB blztosltje. Rivldrn jellemezve a 

i e . i me^o'déal médoíh lo t : tárr&dRlrm h tár^ada-
om^rt a h tóí»g védőszárnya fciatt  I Tatsadilom Blatt 

értem Itt a szük-bb er.elemben vett társadalmon kl-
vül az egyházi felekezeteket  IB ) 

A megyei köapont a teljes munkasiker biztosí-
tására aaervea munkaegységben egyesíti a különféle 
kőa ÓB társadalmi saaksservek tevékenységét. 

A munka gyakorlati blatoaltékát jelenti a meg-
alakulás előtt álló Kőajólétl Saövetkeaet, melyben a 
kÖBBégl munkakÖBÖaséghez hasonlóan, de megyei 
vlBsonylatbaa folyik  a munka. — A Szövetkeaet aaon 
trőforráB,  mely anyagilag alá fogja  támasztani a tár-
sadalom azon aaját hibájukon kívül álló okokból nyo-
morult helyaetben vergődő családok felemelését,  akik-
ben az anyagiakon kivül minden kellék megvan ahos, 
hogy családfőjük  önMlii kia exlateoclává váljék és Így 
a család a nemzetaok értékes aejtjévá legyen. 

Az elmondottak azok, amiket minden a megye 
tökÖBZégébe tartoaó egyénnek aa Alap munkájáról 
általánosságban tudnia kell. 

Külöu ismertetés tárgyát képezi elkövotkeaő aaá-
malnkban az egves résaletek aprólékos kifejtése  a tár-
sadalomnak as Alap munkájába való sesrves bekap-
csolódása órdekóben, valamint aa Alap gyakorlati ni un-
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kájának Ismertetése éa ai eredményekről való állandó 
beaaámoláa. . . . » 

Igy lát]uk biztosítottnak aaon fontoB  éa nemnet-
mentó munkát, melynek érdekében a kormányhatóság 
maga résaéról minden anyagi lehetőséget blatoslt Illetve 
róssben már ls blstosltott. A következő lépés tehát a 
társadalomé. Amint a lelek mu'atják minden remény 
megvan arra, hogy eaen lépéa eredményes ICBB. 

k-i-ó. 

Csikmadaras Országzászlót szentelt. 
As urszágsásslók sorra égfelé  emelkednek Csik-

vármegye minden községében. Bzek as alkalmak meg-
töltik a ssékelv lelkeket a nemaetl öntudat tartalmával 
A 22 esateodős elnyomás megtanította eat a népet 
arra. bogy ragasskodjék, sseresse és elete utolBÓ csepp 
véréig hűséges maradjon a nemzeti színeinkhez. 

Az O'sságzászló Ünnepek ezért ebben a vármegyé-
ben egyre komolyabb megmozdulások. Dr. Lássló Dezső 
főispánnal  az élen a vármegye egésa kösigezgatásl 
szervezete és társadalmi é>ete Igyekszik alálámasstanl 
annak jelentőségét. Mert tul a hétköznapok haiceln, a 
nemzeti színeink képezik aat a kepcEO', amelyek bla-
tosltják jövőnket, magadját életünk cáiját éa egéss 
társadalmuaknak kijelöli az útját. 

Csikmadaras községben ls árbócra röppent rz a 
nemsetl sássló. 1941 október hó 19-én volt aa ünnepe. 
Magjelent azon Dr. LVssló Dsssó főispán.  Dr. Pál Gá-
bor országgyűlés! képviselő, Dr. Kováts Károly Ügyvád 
az Erdélyi Párt CBlkl főtitkára,  Budavári LVsaié volt 
képsUelő aa Eruklyés Orsságaássló Njgybizottságának 
nevében valami a t a katonai, egyháal hatóságok és 
azon felül  egéss Falcaik ssékely népe. 

As ünnepi beszédet dr. Kováts Károly mondotta. 
Oosdolatal a kiváló szónok mesteri lendületével tani 
tották a nsgv tömegben ösgsegyüit ssékely népet B 
katonai multunkhoz való ragaszkodóéra, a zászló tisz-
teletére. 

A zászlót a Msdnresról e'ztírmezotlak adomá-
nyozták és ezt Bogács Fererc budapesti kárpitosmester 
adta át; as Ereklyés Orsságzászló Nagyblzottság nevé-
ben pedig Budavári László értékes beesld kíséretében 
avatta f«l. 

Azt aa Igazán nagyvona'u nemzeti Bnnfpet  és 
müsoros-estet, amellyel Madaraa köasér »• Ország-
sásalóját átvette és hlvatásánek átadta, fi  tbea Károly 
köaaégl jegysó, Siabó Oyula plébános, Antal Árpád 
kösségl biró, Fdzy Dimokos állomásfősök,  Péterfl 
László lg.-tanltó készítették e'ő, a község leventéinek, 
leáoyegvesületéoek éB Kalot Ifjúságának  közreműkö-
désével. 

Csitsomlyon Székely Leány Népiskola qilii. 
CtikBomlyón, a Székelyföld  fzlveben.  Márta kegy-

halyén nyitja m'g as Erdélyi Ktthollkus Nőszövetség 
as első Székely Lsánynéplőlskolát. Felvetődik a kér-
dés, hogy ma, amikor leányaink nagy réssé elösönlött 
a főváros  felé,  másik része polgári Iskolába Iratkozott, 
hogy sürgősen pótoija aa elmuit esatendóket, szükség 
van-e még egy fajta  Iskolára? A székely otthonban 
ma mér alig van leány. A ssolgá ó, évek során távol-
levő lfjutág  váljon egészen a falui  mar«d-e az ott 
töltött Idő alatt? Akik pedig pályára készülnek, Irodába, 
postán, iskolában fognak  elhelyezkedni, aligha marad-
nak teljes számmal otthon, hogy a székely életet 
tovább vigyék, a nívót emeljék B a családon keresetűi 
építsék a ssebb jövőt. 

Aznknak a keveseknek szánta az Erdélyi Katboll-
kus Nőszövetség a Népfőiskolát,  akik ma Is otthon 
vannak, sem Bsolgála>, aem tovább tanulás vágya nem 
emelte kl aa ősi házból. Bzeket a keveseket akarja 
az Iskola erős hitű, nemzeti érzésében öntudatos, 
gazdaságilag  képzett  asszonyokká, anyákká nevelni, 
akik nemaetl műveltségűkkel, több tudással és hiva-
tásukra való felkéssültséggel  építsék a saebb jövőt a 
szikely otthonon, családon keresztül. 

Esért a népfőiskola  nemcsak nemaetl müve'tséget 
ad, hanem növendékei elvégtik a m. kir. gasdaBaaony-
Iskola teljes anyagát is. 

Egyelőre 3 3 hónapos tanfo'yamok  lesznek. T in-
erőit a vallás- és közoktatás-, Illetve B földmlveléBŰgyl 
mloiss'.erium adja. 

A Iskola egyenruhája a ssékelv szőttes, könyve 
a mtgvar Irodalom és történelem, énekel a Bsékely 
ősi halladák és dalok, kéalmuokája a ssékely szőttes, 
varrottas, festeni  a ssékely bútoron tanul ősi virágos 
mintákat Ssabad Időben aaékely népi játékokat, tán-
cokat tanulnak a leányok. 

A* lsioiát alakulásában Csikvármegye B az Er-
délyi Pírt Cslkvármegyel tagoaata támogatja adomá-
nyával. Bn'oralhos anyagot: 10 köt méter deszkát a 
Magyar Fa B.-T. Cslksaereda! Kirendeltsége adott. 
Calksseredal és BOmlyól mesterek dolgosnak bereede-
aéeén, bogy eaép »zékely otthon várja november 10-én 
a Cslksomlyól Egéssséihás eme'etéc a 80 növendéket. 

As iskola ellátási dija késspénaben havi 85 P. 
Ami esen'elül terméaaetben kívántatik, aa blkerül 
minden báanál. Késimunkák költségeit minden növen-
dék viseli. Kőnjveket a Királyi Egyetemi Nyomda 
ajándékozza ot Iskolának. 

Felvételre jelentkezni lehet Zichariáa Flór* test-
vérnél Cslksaereda, Kossuth Lajos-utca 28 aa. vagy 
a cslksomlyól EgéBBBégháaban, ahol aa iskola Ideig-
lenesen elhelyesést nyert. 

M @ 1 A I K . 
Cslksomiyol fénysugár. 

Egyik Irodalmi társaságunk közlönyének 1941 junlual 
számában Igen értékes írást találunk „A négyszáz évea debia-
oenl Kollégiumról" A tanulmány a Kollégium könyvtáráról a 
többek kOsött az alábbiakat mondja. „Ez a ma már országos-
hlrtt gyűjtemény (több mint 250000 kötet) valószerűen egyldőa 
magával a Kollégiummal a első alapjait azok a Mnyvadomá-
nyok vetették meg, amelyeket a küllőidet já.ó dláklfiak  hoztak 
haza magukkal ajándékba az Almamater számára. De épp Igy 
gazdagították a debreozenl nyomda termékel (1561-tól) a taná-
rok éa tankönyvírók könyvel, műveltebb vidéki papok végren-
deleti hagy >mányal, olteklntve attól, h o g y rendszeres vétel éa 
„auotlok* utján is folyton  jelentékeny anyaggal gyarapodott 
különösen a XVIII. század végén, a II. József  tói feloszlatott 
szerzetesrendek b.bllothéká ból. Da még korábban kerülhetett a 
birtokába két legbaosesebb kéziratos müve: a D-brecenl-oodest, 
egy XVI. században másolt legendák, példák elmélkedések és 
prédlkáolók gyűjteménye. Ferences eredetű, de Kl«rissza apá 
oák szán ára készült. Valószínűleg a oslksomlyót Franciskánu-
sok kolostorából indulhatott kl. Milyen felmérhetetlen  ereje Is 
van a könyvnek 1 Ml minden a oslkl embert érdekli adathalmaz, 
kulturklnos lehet abban a codckszbon?l H< osakugyan a csik-
somlyót Fere'-oes koinsto-ból került kl, haza lehetne hozn1, a 
oslkBomlvól segíti Mária lábaihoz és hogyan t 

Olyn ez a hir, mint egy fénysugár,  mely a messzi száza-
dokból ragyogó fényt  szór mok, késel utódokra, fényt  Csik-
somlyóról, a segíti Mária nemesszlvü, vldámlelkű szolgáiról, 
azent Fereno gyermekeiről. Csikaomlyó te áldott valóság, Rid-
gondolva megtelik a lélek brömmel, szépséggel. Valóságod 
fénye  évszázadok messzeségébil Is tisztán ragyog. Minaen 
székely, bárhol ls éljen ezen a földön,  buzgó Imával kéri Istent, 
hogy lényed tündöklése, legyen ö ökkévaló... 

Ami keaik, nem muiik 
Valaki azt mondotta — nem éppen mostanában — hogy 

Csikmegyébon jártakor egyetlen szobrot sem látott nagyjalnk-
ról. Kár — úgymond — mert a szobrok, emlékművek nagyon 
díszítik az nocákat, tereket s ezzel a városokat. 

Hát Igen. Ezt tudja minden oslkl ember ls, hanem hát a 
székelysora, végzetesen nehéz volt mindig s ezért a uslkl ember 
a Ifikében  hordja azoknak a Bzobralt, akiket a szivébe zárt. 
Így Bethlen Gábort az erdélyi „Aranykór" klteljesitőjét és sok 
mindenkit a múltból s Országfulszabadltónkat  a jelenből ls 
Ha tehát nem díszítik oocálnuat, tértinkét szobrok, szégyen-
kezni még Bem kell. Ugyanis ninos vármegye Nagymagyaror-
azigon, ahol annyit áldoztak volna a mkitban es jelenben 
annyit kultnrára, mint Cslkvármegyében £1 kell olvasni azt a 
névsort, mely ez Idén Is a tehetséges székelylijak kltanlttatásá-
ról készü't. A kitaníttatott székely ifjak  szerte az országban 
— mind elrfven  szobrok — hirdetői a Bzékely életrevalóságnak 
és a székely élnlakarásnak. De hiszen legyen csak kissé ked-
vezőbb a helyzet gazdaságilag — most az a tsoda, hogy a 22 
évi rabság ut»n élhetünk valahogy — majd lesz még a szép 
gyergyószentmlklóal Főtérből „Horthy Miklós tér" s lehet még 
sok szobrunk Csíkszeredában ls, Gyergyószentmiklóson ls és 
szerte a catki falukban  hósök szobra ls. De egy kissé várni 
kell még, sok volt az a 22év In, tárni kell még, mert — szé-
kelyül szólva — „Üdő előtt semmi sem lehet-... 

Egy kia fnroasag. 
Október 18-án mult 200 éve, hogy megszületett Dugon'cs 

András az első magyar regényíró Irodalmunk rgyik büszke-
sége emlékezett meg erríl a nevezet s évfordulóról  Az emlé-
kezésből megtudjr-k. hoey a „'"agyar Regényírók gyűjteménye", 
i mely i»ed g Ve eeghy Fen ro'g visszamenti, nem merte felvenni 
a sorozatába Eltünődüi-k. Ho.v lehet ez? Miért n?m merték 
foiveonl  a gyűjti ruénybo „btüljta" lró;át ? Tán csak nt m „'zzó-

hazaszeretetéért 'i 1 
A Dugonl. s Társaság 1892-ben alakult meg Szeged >n és 

nem tudott volna arról a meg nem é-demelt mellőzésről V Do-
gon l s mgérdemelné, ha „Etelkája" nem ls műremek, hogy 
ait az érdemtelen mellőzést a Dugonics Társaság jóvátetesse. 

Törvényt kér az élet. Ha valami dlsszonan la vau a Tár-
sadalomban, a nemeslelkfl  embert.k azonnal törvényt kérnek, 
a baj orvos áaára, attól várják a gyógyu'ást, mert a törvény 
szent Ezeken az apró és sü-gető kiáltásokon keresztül az élet 
nyilatkozik meg. 

Most Olt össze a parlament, hol az ország nevében és 
az országért Indnl meg az alkotói mnnka njból. Isten, Magya-
rok Istene I Ha megszületnék, abban a káprázatosan szép 
„GótlkuB KŐOBlpkézetber.", a parlami-ntben, az a törvény melyet 
a magyar élet oly régen vár, oly régen sóvárog, az a törvény 
mely eltiltaná minién nyílt, vagy titkos egyesülettől, szövet-
ségtől, ligától, vagy társaságtól, hogy tagjaitól esküt vehessen 
hl. Esküt csak a magyar állam nevében lehessen tenni a ma-
gyar államnak. 

Sorsdöntő Időket élűnk s mennél nehezebb az Idők járás-, 
annál nagyobb hatalmának keli legyen a magyar államnak, 
mert a magyar állam hatalma és ann^k ereje az Ország fenn-
maradásának a legnélkülözhetetlenebb feltétele.  Az élet t nl-
tása ez 

Tisztelettel, büszkeséggel gondol minden magyar, az 
országépltó törvényhozói magasztos munkára s Imában kéri 
latent, a magyarok Istenét hogy azt magasztos munkát tegye 
dússá termékennyé a törvényhozóink lelkét ihlesse meg ugy, 
hogy megszületheseék a régen sóvárgott szent törvény, a Hiza 
üdvére, boldogulására. J M. B 

Egy 18 hónapos, törzskönyvezett  anyától  származó, 
szimentáli  tenyészti  ka eladó  Csikteplooza. 
Plébánia. 

Útban az ég felé. 
XXXV. 

Ml Indít örömre: Isten B lelkek szolgálata. 
Utolsó előtti elmélkedésben lefektetett  megállapí-

tás megdöbbent, Logy BZ élet alsp'ónnaa a aaomoru-
ság. Hát akkor nevetni, örüinl végkép nem naabad? 
Lehorgasz'ott fejjel,  sápadt arccal rójjuk aa élet útjait, 
mintha mindig savaoyu almába harnptunk volnB? Ho-
ltan Irh 't eat őn<wegyeztelnl Szent Pál felhívásával: 
„Örvendj-tek an Urban, ismét mondom, örvendjetek*. 
Akkor lit óriási ellentét van o ket'ő köaött. Oh nem. 
Krisztus U unk rcondja: „A világ most örvend, — ti 
szomorkodni fog'ok,  de az ő örömük ssomoruságra, 
a tl slrásiok örömre fordul  a a tl örömötöket senki 
al nem veheti. I 

A BzomoruB&g ás öröm nem ellenségek, szépen 
tmgf'raik  egymái raeileU, egy szívben egymással 
nem ellenkezhetnek. Szomorúsággal tölt el, hogy eddig 
a eléggé tnm Bzsret'.ük s nem saolgá'tuk ment, de 
örömre lodit, bogy mou már tej*s szivünkbő', teljen 
lelkünkbő1, leijei e'm^nkből s mndttj erőnkből sse-
re>h itjük Ment s szolgálhatunk neki. Csak ekkor van 
megenged /e rz üröm, mert csak ekkor örüiünk az 
Urban, mlvtl neki ls, magúiknak Is örömet szerzünk 
eszel. Mlodtn más ok nem jogosít fal  aa örvend másra. 
SIJDO*, a mai embsr mlo-k a miárt örvend? Ha vala-
mit Blkerül elérni; bi szórakozott; ba élvazett; ha 
felebarátját  becsapta; ha mást kár ért; ha ke.lemet-
lenBégbői m'nd|árt hazugtVggal kUzsbadul', akkor 
örvend Hi gatdtgszlk, á'lást elnyert, embírot tetszé-
sáben részeiült, ha égl« mtgasataiták, örömkönoyek 
rotyoglak szemében. H> jó étvággyal fogyasztotta  el 
pompái ebédjót; ba kellemesen pihente át aa éjszakát; 
ha szeplő be'end >ate kénveimes otthonát, akkor öröm-
moi'oly játszik HZ ajsán Hát ea em^erh^z igazán méltó 
okok az örvendi zésre? A világ fi  ti örvendesnek ilye-
nekért. 

IgAZl örömünk akkor van, mikor rájövünk arra, 
bogy minket nem uraskodásra tertmtetl I ten, hanem 
bogy őt ero'gá'juk. A föld  gyermekei mennjlre BZO-
gáluak maguvboz hasonló "mbereknek hitvány érdokért, 
anyegl előnyért, ba kell kétrét gSmydve, fö  din tér-
den csu'eva közelednek feletît'Pelbe»,  bogy kegyeit 
megnyerjék, — kntytisrolgálát 1 — küzben egészen 
m^gfplrdkoznek  eredeti l<öleltBSégUkrői: nem törődnek 
Istent sso'gá'nl; emberi blisskesegüknek kellemetlen, 
bogy vál ásukst gyakorolják, ti mpiomba járj&nak s az 
0:tnri<rents?g előtt térdet bajtsanab. l^z ln vakok e 
BzereLCJHilnrek. P'dlg a ScntiráB f>a  Kayhéz olyan 
agéppn mordja: „Ittennék sro'gá'nl annyi, mint ural-
kodal'. Embernek seq'gálnl emberre nrzve ez degra-
d >'ó, d? Iui nn»k, b l»grőbbn -k meth^dorl, ea fel-
me 6, i i az »mb rr n- ra ra«g8zégytri ől'-g, hanem 

reá f-nyt  d?/i őti»g ht.t. Ht már *zo gá?DÍ kall, sro -
géljuik a iagnogvobbo^k, I.tenaek. LavaHlere Éva 
mlrdig felnjjoogoit  a bo'dngsá^tó', bogy mekkora ki-
tüntetne r'a n^cve, bo?y hten m-genzedi neki, bogy 
Bzo gá ólpány/t lehessen: hoţ/ ked'át kardshett s Niki 
ssolgáiha'. Azonkívül az la örömmel töltötte el ót, 
hogy as emb r«!kneh Is Sfo'gálhit,  az ő kedvükben 
Is járhat, a 1 üküket ls sióval, jó példával, Imával 
Istenhez köz<'?bb viheti, nekik iót tehet, érdekűkben 
tevékenyk 'rih'jt, m^rt ezzel ls Iittnt szolgálta, ea la 
Itten szolgálat. Krisztus biztatta fel  erre őt: .Birmlt 
tesztek i-t egynek «zek közül, n"Vem tettétek". HÍ 
másnak meghoc9'j'nnk, ha a báiUlmakat békével 
elvlEe'jilk, eazeí I ton kedvében járunk. 

8z nt Pál is törekedett: „Caak mindenBlt 
hlrdsttefB-k  Krb» n j . MindenUnek mindene lettem, 
hogy mindenkit m»gpy.<rjek Krlsaiu nak*. Istenné-
sro gálni s i lelkek segltesében munkálásában le Iiteo 
Hzo'gálatot látni: rz aa igazi lelkiörüm forrása,  ezzK 
a szoToruságot ofzlatok,  apaBztok a kezdek az Urbaa 
örvend-zoi. I y örömkönny csillogott mindig a ssentek, 
a hősi nsgyle'kek saemében. 

Körösi  Lajos. 

Mait hét 
Október 22 én volt a képvUeiőház évsdoyltó ü ése. 

Ttsoádl Nigy András elnök ünn pélyes sz «vakkal 
emlékezeti m«g a Szovjet ellen küzdő macrvar lon-
védek vliésaágérő1. B >z?lt Gróf  Sz chinvl Iitvánró , 
a legnagyobb migyerról, szttletézencii 160 év̂ B <v-
fordulója  alkalmából és méltattB ast a ha.tiímts n> m-
zit nevelő munkát, ame'yet r-formtörekvéBtl  eredmé-
nyeztek. — A H»z elnöke csodálattal üdvözölte a 
rjkon bős finn  nemzetet a vöröaök el'enl Bzabad-ág-
harcában — A képvlselőbáa október 23-1 ülésén a 
p^»U»ymlnlhz^r bet Heistnite ae 1942 é«i állami 
kö t^égvetést, am ;̂y 2 al lárd 202 mi ló 300 w r 
p n^ő ki.dást éB 2 miulárd 60 ml. tó 600 ezer bevi-
tellel 141 ml Hó pangő blányt mutat. A költségvetés 
fósz-mpontjal  a honvédség további magerő sitéae a 
szociális gondoskodts és gazdasági életünk (rőteljes 
HleBatáse. A péngügyminlBater köszönetét f  j ate ki 
mindenegyes adóflsetőnek.  H tngsulyoata, hogy a ter 
melés nagyréfzi  a honvldíiem szolgálatában kall áll-
jon, tehát as Igényeket le kell szállítania a magén-
fogyasatásban.  — Rimutatott végül arra. hogy Infláció 
tói nem lehet tartani, oki erre cpskulál, az keservesen 
fog  csalódéi. — a n^met csapatok által megszál'o't 
Nantes-ban orvul meggyilkolták Holta alezredest, et 
ottani n4met parancsnokot. Megtorlásképpen 60 francia 
tnsat a németek agyonlőttek éa amennyiben a tettesek 
eló nem kertt'nek, akkor nlabb 60 tusát lőnek agyon. 
— Amerikában njabb beavatkosásl hullám van A há-
borús párt mladrnt elkövet, hogy Amerikát bábomba 
kargeaae. 

T 1 M O S E N K O 
T moaenko volt a saovjet minden reménye. At 

eiész orosi h'iv^r'B T mos nkóból elt az utóbbi hetek 
bei. Amióta a n^m t e ór >törés bekerítette Bsent 
pétervárnál Voroallor hadaareg^t, azután msg-
semml'it ti- Budjct nl bbdalt ás elfot'alta  Klevet, av 
Asovl ti rg' r p rtján eló etör.e iriod biztosabban kő 
eelfdfltt  » DJO'C REDUC» Ipartelepei feié,  aaalatt I 
szovjet ÓB htilÖDösrn AngliaTimosenkoval vlgasataiódof 

Timos nkoval, aki ott ál'ott a szovjet arcvous. 
középső B.iakaizán, i-hol a németek és ssövetség! 8 
h dak a további hadműveletek érdekében lerögzítette i 
az arcvona'uka% hogv biztos kllndu ást kapjanak 
balti országok felseabaditáaára  és a Pétervi; körtli-
aárására irártyuló hadműveletek. 

Aa'g tehát Tlmosenko hadseregével szemben 
Szmolenszknél és a Diyrpsr kanyarulatban állott 3 
hircvonnl aaalatt éssakon bezárlák Leningrádba Voro 
sllov hadseregét éa délen megsemmisítették Bndjecr' 
hadarejét. 

Ezen Idő alatt amig a Baovjet a legszörnyűbb 
csapá".ok»t ssenvedte ésaakon és dél»n Anglia egyre 
Jnkáljb Tl-nosaeko .veretlen* had>re)ében bizakodott 
Es ekkor hirtelen r^nd^ték a németek a brlansskl es 
vjaamal áttörést. Bnaek eredménye közismert. Kv. 
g^ürüb n b fogták  TlmoBenko egésa hadseregét. 
semmlaltettek 67 lövése, több lovas éa páncélos bad-
osstályt és megnyílt Moszkva felé  aa u t 

Az elmuit héten a roasa Időjáráa ellenére a ssö-
v tiégesek áttörték MoBskva védővonalát éa helyenként 
60 km.-ra állanak Moszkva előtt, ahonnan elmenekí-
tek a uovlat veaetők. 
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Etekben a páratlanul állá eredményekben általá-
nos elismeréssel vette kl részét a magyar bónvédség, 
amely ma a Donec folyó  felé  tör előre. 

Amit négy hóns-p alatt R szövetséges haderőt 
elértek keleten, es a bsdtörtése!- ra».°n pératlso. El-
ha l t ak 1 millió 500 eaer nijttz^kilóm-ter területet 
ti? mii/íó lakossal, a szovjetoroisi nagyvároBok több 
•nőt felét.  m'-K-rmmiiltettek 16 ez r rrpüló', 19 zer 
páncélkocsit, 28 eier ágyút, a foglyok  Bzáms 3 is H 
mi Mó. 

Ez a pár számadat azt jelenti, hogy Seovjut-
i rojzorstág katonailag ra?gomlott. A világnak ez » 

;nMgyobb hazugsága, » Szovjat pargd'csow, mint 
:, jnfll  erő nem számit. Négy hónap alatt magsemrni-
iliit mind aa a szörnyű mennyiségű badirép éa hsdl-

Bj{ amelyet a szovjetorosz uralom 180 rri Hó *m-
rc -t a verejtékéből prusílt ki hufz  eBzUüdő alatt, 

Lapzártakor ertesUiunk, bogy Timosenko tábor-
;-OÍ a nsovjat Z ukov tábornaggyal vá'totta f  I. 

hlBa otthon nem látott Ilyet. Kíváncsian kérdeztük 
valamennyien, ÉvIke miért hoztad ezt ide? Felelte: 
„szemét*. 

Mindnyájan raeg'epfldtűnk  ezen s tiszta és hatá-
rozott kijelentésen B azon, hogy hogyan hapzná'hatta 
ez f  pic ny gyermek ezt a talá'ó kifejezést,  mikor 
nyiiv.Tvaló, hogy otíhon N ritkán hallhatta B p'plrre' 
kcpcBOÍntban nem ls igen használatos sró. 

M'ndoyájan szeretettel bucsutkcdtunk ul tő'e p 
biatat̂ utr, bogy jöjjön csak még az apukájával az irodáit», 
mi szeretjük a jó leánykát. M-g ia Ígérte: „lövök*. 

Bartha Balázs. 

Evite© az irodái»*!*. 
Nincs BZ é'etnek oiypn vonatkozásé, me yben az 

latlan gyermek m'gjelcoése d r̂öt ós örömet n< 
ine. Otthon * CBaládb-n, a HromBtédbnn, tr u'cán 

j voltban, a sétatérén, minden mozdu ata, ml-d«r. 
rtasian kijelentése, minden m-»(fi-íyelése  c.ak -.idam 

-•io\ boa a felnőtteknek.  Ö a társaság központja, 
.'.sert, mert nz emberi élet vágyik a bo'dogság után s 

picinyks gyermek örömribec sz ő gyermekkori bol-
dogságát látja I 

Mindent megfigyel.  Mindent maghall. H l'ja, bogv 
ti ed»1» t-pja elment az í'odaba. Diiutan 2 órakor 
baea )ön Akkor ebédelnek. Kb?d közben sok szó BBU 
:.£ irodtról Az irodiitazgetó ur ma b-.ragutlott, hogv 
egy határidős darab nem ment el Idejeben A Wiróoő 
- etu iud ms ' jól gépelni H icáfcat  csiaái. A klsdé h'r-
telen. haragos eraoer. M'ndjg sie». Ez »z iB<ja''<m 
rossiu btt a környez ítére O a kis szásao ülve mind 
ezaket bai ja Egti* eb-'d u;sn az édesapa késni'' 
v:s!za az ir»dába M nd »n előzoosny nélkli a tni 2 tv -n 
3 honspos Éviként «zt mondi* : „Apu< vl«y el enge-
met sz 'rodaba" H t te, nem tudcd, hogy mi az az 
ri.lt, m'ért vigyelek cd»? Az ab.dnél mindi? sz 

irodáról beszéltek, vigy el odt. Níra vo't mit t> ani 
az fd  -atpj.-i egvik dVután f-ihoz'-a  as irodaba. 

Az irodában a délutáni időmkfcsn  szüoot vtn. 
Dí'usan a munkator'édast kell ipBfa'hnl,  d* eaértegy 
kis megbeszélésre van idő, hü egv kedvea veod>g 
crkezik. 

A mi kedves Evilî nk érkezik tíz (-puVájávtl. 
SjApţn fe»üis  Ha fejj»!,  » h-->ib a °gv beülő p ro" 
szaluggal, tiszta ruíî c'I á-fc'.  2 Rzobabol Ali <"?reí a? 
nattaiynük iicd j». E<yiwben 2 »iiztvl-.» ő mi 'kt«t 
á, ds egy v.ind ggii egyuit 4-ic vo' uit Mnd !ji'.on 
be refu  uik éj É iia /«le tsr.iink. M üd-nti valam' 
<erd>«t mtóz hoteá. O csaV Ţ=z a *.i r.pu<ája felé 
, u í id.̂  Níat bá orboit.k fe'  É ike, mert mind Isme-
rei.enek vagyunk E<y pCantira egyik tisztviselő tcr-
óuak, tklnsk Briitsn kMflttvmnak  ^'szaled a cu or-
kával tér vissza. Ni É'iki uuior. N'BJ'í eat neked 
hoziam. Míg mindig bizo .yt-si«nui néz a gyermnk 
iro't az Apukijs f-»ió.  V d̂d ai É a bpcsl paked 
dutta a el ia vette a cukorkát, ru ndján közlokenyiub 
ÍB lett. 

Hol egyik felé  néa«tt, ho! raá-ilk felé.  Kózb c 
iMjfilta  at u) helyet, mert ilyen helyen, ahol 

aok szék, ir ttok, «zekrények éa iróg-p van, 
oem vojt. LiBaan m-ilegr-dett f?l,  di a faggatásra 

r megmondotta a nevét. 
Az írógép kat»o<áaéra rög'.öa figyelmes  lett. 

húa Bom nem látntt Ilye', at-m nem hallott jlvec 
«tolást. Mi t'z ? Mind ja az apukáje: tróf̂ p  Mag-
-?ette i> betűket. A klsa ajjávnl megRlmojhtt t. 
<yon tetszhetett neki, mert saráig D4«ag*tte, hogy 
•nl milyen gyorsan ütögeti ai ujával azokat a ki-i 
•t do gokat. 

Aiután ham.ir aiimba vette sz anit' Ioa lévő 
ssvárakat, Irónokat, Itatóa papírokat, LutattH a 
t tartalmát a mil-or ott irasri alkalmas do'gokit 
lalált, kérie »z npuk ijit, bogy adjon n«»kl ralzoló 
t Ezt megkapta Erre C iruztval »t ő tebf-tsegp 
i ho! pirhuz->mos • oaaiakv.t húzott, h.il tls'bb 
oíih zöríköt rajio t, de mlod»zt nagyon Bzorg*'-
n és gyors mozdulatokkal. 
Kötben többazör ez Iróif'-phez  Bzalud* 8 ballgaió-
logy az miért pattog oly»n szoporán. Most »z 
pj* gépeli. Akkor m"g cppen cacdá'kocoti a nem 
H géptől sá'Oiii, mert az előob a nini jr̂ pal*. 

í«r m ndja: Apim njüa^ h«a. N-m Ich-it E-'ike, 
ao"i az lrai vz!ó. Üj ie aa4p?o » Bzékre. K̂ r̂ k 
ptplrt. Atkor a* apukája vilim: rigl piron 8*tnli 

•)-ti;atváoyokat ado'.t át níki E kezdeito arokat 
voenl. Riaz'iM asedte s egy d.vánt ta!e rakott 

v«l a p'ros p»p rokkal a ezeket tetts-vatte 
Tibbaznr eiaz l̂adt a d ván'.ól, aorra járta az Iró 

iVokat, oésigetie, hojy mit csinálnak a bácsik, 
•ttkozal »k»rt. Najaaan b^aséigettüok vele, es na-

J )i titszett neki, mart mosolygott. 

Éi ugy c eid-iHen dudo gatnl keidett^m „Eden 
••'nam, édes anfám,  csak az a kérésem  Futott z 

i»;ora f'jlé,  magállt a htllga'.'a, horv ml van Itt̂ ? 
npuiáji a-git jtte kl a zavarból: .Bácsi énekel'. 

K tieat, da Ismét tisszt jott, mintha vsrta vo na, hogy 

hmét a papinál tsle r.ako't dlvánhoz ment. 0.' 
ajaól üzonirozta s papírokat a mikor megunta, ssép»n 
összeszedte az egészet, a kis ölábe szorította B a szoba 
ináair szögletébe lévő fonott  papírkosárba dobta. 

Mindnyájan csodálkoztunk, honnan tudhatja ez a 
kis teremtés ennek a papírkosárnak a rendeltetését, 

Székely KeröleM Kereskedelmi és Ipar-
kamara kózlemenyei. 

Dr. M — K. E 5763-1941. A M. Kir. Állam-
vasutak i(azg>t .aág* az Ri>nti verseny tárgy elások et 
tarlj-»: 

1941 októbi r 29 én 3000 drb nyeles veaszőaeprü. 
1941 oi 'óber 30 áa 1.936 843 d*rab tatpfa  és 

11 333 «ősméter -»liót» pf»  Kzáilliasára. 
— 5527—1941 A M. kir Hoavíd lüzérségi fz?r-

tATpsrircínokBHií; rylivánop v.rsi nytérgyaláat tért folyó 
>ivi november 5 un stijgyártóiparl cikkek BtA'Hiáaára 

Az Erdelyreszi Gazdasági Tanács 
üléséből. 

Az Erd>:yr«sti QvzdsaAgi Tinácí Bá'di Ktlmán 
nróf  e c^kie'ével ok óber bó 16 tartott OiéRí-n ttize-
tea tftrgy l̂áa  nlá vette «z erd >ly rései ĝ zdnBági kérdí-
se'íet. A tözutlálái rrd-ilyl kérd-'ae'pe1- sotr ivétplévei 
üapco'a-oian a T »n»c< köszön'tét fejezte  ki Gyi'ff/-
Bangyei Tardor krzel átáai r«ia(B»t»r gyorp óa rgituj 

iaiétk d^eiár;. A r »s és »« éioKj eüá'.áa szükí»g'etelt 
ktt'ön aiá*>;<a »z n etékea kormanjaacrvek flţye'm^be. 
\z eto'aj E dîlyben fa  a Bt g4nyebb nepréíegek eg\i^ 
legfőbb  éleimezvM citke p uiárt, további se éioiaj-
ip«rb«n fogla'kosó  kU-ex^z'eeciâk nagy saátnára való 
tekintettel a Tanács iz erd: yrészl kis DÖTÓnyi o'aj 
iizi.uei tevékenységét taíábrrs is támogatni, az erdélyi 
növénvo'ajipir fej'esii^sât  nlősogltenl kivágja. 

A Ttsáss köszbnett«i foíadts,  hogy a knrm n̂y a 
T/.nícs előterjesztésire f.Uérte  az nletekeB ezfrveket, 
hogy BZ'ke'y háziipar ny^rsanygí'Hl való ellAties 
érd-jkébi<n kellő mannyiségü pamut pótló nyersanyagok-
kal lásifik  el az «rd^yr^zi h«ip*r int->oym ínya t. 

A Bzikelyf̂ id  r ruforgalomban  aT tnSca kitűzött 
ÖMkvéselnek m 'jfelelő.i  g jaleotekeny fellendülés  kö 

VI-tWett b«, tt Síá»z!"Vei.c •.[ k^s'xsnyvágányu OSBẐ 1-
jríi ő VOOÜI vssutl gcrdU'ő-»"VHJ(snsk ujabb, örvendetes 
^yar^pod'-sáva'. Of̂ ótiT  hó 15 iől k^rdre a kitvaputoc 
rráf  44 mozdony éa 430 va:on bonyolítja s forga'mat. 
Ei' í jarn;, hogy « T .n ĉtn^k a tmgelyfuvaríié  i izer-
vsvéstrs liányuló ovotnán ;z IBUSZ 
8tá zrég n és Hofalv»  köicit 400 P2Hke y szekerest 
ez r̂ -ez -tt meg ál »ndó stolfóstra.  B -Hitercseéa 8zA<a 
ránen közöt», vl-toat a MÁVAUT alli ott be közel 200 
tühergí'pVocail, nupi mintegy 3 tonaáa átlagos to jesit 
ménnyl. M'ndszek az Intézkfd^aek  ujabb jelentós lfl-
p4st jeieDtenak a szék»lv áruforgalom  tökélt-tesltéao felé. 

Fog'aVozolt a Tanács «z OMIH éa n K"letma-
gyrrorfz  igi éa Erdi'yrHzl Fdrdók Sjövetaeg^ceV: sz 
erdélyi vend -,gfors;«lom  elaő évadjával ktpc o'ntos j°len-
takeny szervezni ered nényivel. At Wérí kr'dméayek, 
amelyek több millióa forgómat  boztak BZ erdalyrászi 
gazd isagi élet Bzámir ,̂ it Tinéca tov»boi kerd mé-
nvez4?ein 'k a epjin »z erdélyréazi vendé^forgaiiEi  intf  z 
menyek további ki'pltcsH tc-Bzik indokolttá. 

Ax erdélyi m -iőg^'d .Bag és sz iparosítás kérds-
seivel knpcsolatoaan a T nác^ örömmel vstte >udamá 
sui a bárorasz -ki éa a cslkl gatdakrzÖDKeg Által m-g-
e'.éged^SBöi fogadott  hár.>mjZíkmugyei BZAÍZ gyedaru 
sitási iparfizem  megva'óaltspénak tanyet. 

Az erdélyi adóügyek társya'ása porán a Tanács 
magvizagáít9 az erdélyi ltalmér^sl engi dily-iu ejdano 
sok panaazát. Mimén a viapsatert részeken erldőszeriat 
ii a r'-gi megÜUpitái szerioti illetéket, tehá- sz ital-
r*iér?p«k lakbérének 20°/0 »t kel! i letnk c'm"n íiietüi 
Fog »'ko oît a Tanács aztal a bejelentesse! ts, ui-lv 
Bẑ rint RZ trdé'yi részeken » ré(ii nemzetvédelmi adó-
tételek, mint adóhátralókor «z 'repe'nsk a pénz'jpylgaz-
gatósájok oti vf.nt»rtás£li8D  a BE r.apzegtk>'t k'z dó 
móíiján kez 'ilk. A Tanács elhatározta, ho<y a hei-zetr 
bai-dektalaţul felbivja  az lHef  sea kormánytényezőt, 
fijyelm^t  azeal a javaR.aiaval együtt bogy az erdíly-
rAatl pirr'.tgyt?ar?:»<éM4gok ná-'őlib m°gii-pjáit a vgre-
bajtáa felfiiggeaitéHíre,  v»"y re i-g êe r'-gl üsylomp-
!• xun t'"'r!éaérs voiatloxó ko msnyiaiéz<tdist. 

A gyümölcstermelés megszervezese Erdélyben. 
Erdélyben — mlDt lauie etea — & legk tíiuobb núDos^f.ü 

télUIm» szilva terem Ezzel magyarázható, hogy a budapesti, 
hécM, süt. a nyugat nagy városainak p acai ls ii.ég a világbá-
hora előtt is nagy érdeklődést t >nusUottak iránta. Föl^g a 
BUnl a'mát és a B -szterczel szilvát kuiesték. De a két évtize-
des Idegen u-al m ezen a terUle'en Ls salyos nyomokat hagyott 
maga ocán A meglévő gyümölcsösük majdnem kivétel nélkül 
— mind fertőzöttek  — a különböző betegségekkel, moniliával, 
fuţlslâdtammn!  stb. 8 hozzá ujabb telepítések a román megszál 
16s alatt osak elvétve tö't-'-iit 'k U gyanakkor viszont a trianoni 
Magvarországon osak a legnagyobb nehézségek és áldozatok 
árán lehstett a téli alma s/UkséK'etot beszoreznl De a külföld-
ről drága rénzen behozott téhalma arra kAuyszeritnttű a gaz-
dákat, hogy még olyan helyeken is kísérletezzenek télialma 
termeléssel, abol az adottságok nom mindenben feleltek  meg 
a követelmény knek Keletmagyarország éa Északerdély vissza 
térésével azonban a j helyzet á'lott elő 

Most a földmivelésügyi  mlalszt ,rlum erdélyi kirendelt 
sége megállapította a jelenlegi gyümölcsfa  ésfaiskoial  állouiáuyt 
és felkérte  az Országos Pomoiogiai Bizottságot, hogy az erdélyi 
gyümölcstermelők basze zésével mielőbb állapítsa meg a gyü 
mölcstermesatésl körzetekeb, vagyis azt. hogy bizonyos terü-
leteken milyen gyümölosneinet és fajtát  javasol termeszteni 
A körzeti beosztás képezi azatán alapját a gyümölcsfaiskolák 
működésinek, vzUmlnt a további gyUinöloatelepltéauek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A levente intézmény. 

A levente oktatáa lntévménye ebben a hónapban 
töltötte bo 20-lk évét. A ezókely lfju°ág  most ismer-
kedik ezzel a nagyszerű nevelépi rendszerrel. A kalooá-
nak született azékely gyermeket a levente Intézmény 
esar moat kezdi munkába venni, hogy előkészítse, 
megvesse az Ifjú  leiekben az ágyi>t a rendszeres 
katonai kiképzéBher A levpi-te keretek akkor kelel-
kez'ek, amikor a nemzttet Trianon fojtogatni  kezdte, 
amikor a mi ifjuságunk  as idsgen megszállás szomorú 
kenyerét ette. Nam volt haasereg, aem volt katonaság. 
FAkor & a°mzít az ifjúság  felé  fordult  éa a fiitalaágot 
rendszeres nemzetnevelés alá fogta  a levente intéz-
ményben Amitor a bilincsek kezdtek lehullni, akkor 
a boiv^ds' aürk nagy hasznát látta a levente oktatás-
nak. — Enlákezsliok csak Kárpátalja megszállására, 
amelyet a levente sorbói sikerült pár hetes újoncokkal 
hajtottak végre. 

Csikvárm^gyeben teljeB lendülett-il bi-lnduit a 
bventeoktatáa megszervezne. CBikKzentmártoa és Cae-
kefalva  községek ifjósága  nov mber 9 án szeatell fel 
iiventegyeaöleti dlBzrászlóját. És örvendetes megmoz-
dulásba pezpdült mindenfelé  a leventeképzés ebben a 
vármegyében, 

A 20 év-ss évfordulót  fogadjuk  öniudatoB tiszta-
lettet. Bscsliljük meg a levente kareteket éa neveljük 
abban a azékely Ifjúságot  a nemzeti elhivatottságunkért 
nagy áldozatokra kész katonansmzet méltó utódainak. 

— Credó-gyülés. 0:tóber bó 26-án. vasárnap, 
Kritü'us király üan-pén & sz tntnaiao után Vtl2 órakor 
az állami elemi lakolábsu a Credo Egyesület ünnepályea 
gyűlést tart. Az einökaég kéri a tagokat, hogy erre a 
gyűlésre teljea pzámbac megjelenni BziveBkedjenek. 

— Hsrom romtn repülőgép kényszer-
leazállasa Csíkban 0 ,tób°r 22-éa a dáli órákban 
harooi rónán jnlesaU repü'őg p jaleat m ĝ a calki 
lé^itérb-n. A gépakeltus ak Csíkszarada fölött,  majd 
az egyiic Csatúazeg, a másik Csekefaiva  közelében és 
a harmadik Ci kkozmasoo az O'váth-fále  tóglaüzem 
int lében lesrá'lo't A g'p.'k szemé'yzate mind jól 
beszél magyaru' Eőad'á'7, hogy Odaaszából jöttek, 
eltévedlek és miután b *aziottk elfogyott,  kényazer-
laszallást végeztek, 

— Dr. vitáz Gereöffy  Géza osendörőrnagy 
elhelyezese D- Vitéz G.T̂ 'őffy  Géta ciendőrőrnaicy, 
klvá'ó költő, iró • va r.> mcsak lapuok haBábjairól 
iBrr,?rt. TavAkenységa kiterjed minden munkaterületre, 
ahol eon'A a népnek namzetl jövőjéért dolgozni kell. 
A uiuokáíól nem ir ózó emhfr.  Hivatalt munkakörén 
u;. tol 'a, taláiékoDT azerveeő köze mindenütt o'.t van, 

nto! <-pl aa fe.  A viiRz .téres uUn fcuzamoaabb  időn át 
M-r.'Svaaárhe'yeo vo ? ck ndórparaccano", ahol uj s-int 
vUt a táraid tlml óletb i hírlapi muakáaaágával „8zá-
kely-sfő't-is  moîga'om" c. egyaatilatuek M megslapi-
téa^val, őstehataés kutatásával, közszerepléseivel igazán 
t1 rm -t nyen Fza'gáita a székely közaletet. Fájdalom-
ma' ért&RÜliink nrrol, huvy most ezt az éppan olyan 
kitűnő kstanát, mint közéleti munkáBt elhelyez-
ték D breonbe. H ssz'iv, hogy ianen is a régi szere-
tettel iauioţatj < célkitűzéseinket. 

— November 3 an leaz az idén halottak 
napja M.uibogy az idei évben november 2 lka vasár-
napra esik. Hi'ottak napját a katholikus egybáz no-
vemher 3 án, b<cfőr>  fogja  megüld. Ennek következté-
ben az uibuovt lelkekért végezni szokott éB Halottak 
napját if-ge'őüö  esti ájtatosságot nem a bzombatl 
napra otó Mindet;1'znateS[ üanep^o, hantm vasárnap, 
novemb'r bó 2-án eata tirtják meg a templomokban. 
Ekkor van a teta •••ők kivilágítása és a Bírok mécsek-
kel való ellátása ia, máíctp p dlg az összes elhunyt 
hívek leikéiért truia nak ba mindeniltt gyászooiaéket. 

—• A vármegyei armegallapito bizottság 
Dr. Lá zó DÍSBŐ főispsn  elnökletével október 20-án 
gyu aat tfrtntt,  amelyen jelen volt Bocskor Láazló 
árkormácwbiztosaágl megbízott, DF. Gál Káro'y ügyéaz-
s»g'. elnök, a járási főssolgabirák,  jegyzők éB András 
BVa A k«?r -ekedéitől hivstal vezetője. As értekezhet 
megbeszélte arofat  a sürgős taoolvalókat, amelyeket 
abbén a v';r nagyébdn türgősen foganatosítani  kell az 
/•r»k rögzítése és a spakulácíó lek'J.déae erdekében. 

— Főaökvaltozas C«í'«8zeredtt varos szám-
vevőségénél. A m. kir. beiügyminlHZ'.er október 15-én 
kelt rendeletével, Rsbéy-Rifce!  D'nlel m kir. belügy-
mlnÍRztériumi BíÁmvevőséfci  igazgató eiőlerjepztésére, 
VRrjca György egri v. számvevőségi taascsos', hivatal-
'őacköt Kro cálaii érdektől Makóra heiyezie ál. Varga 
György egy év óta vezatte az átmeneti ldó nehézségei 
között n"gy szaktudással Csíkszereda varos gaidsaagl 
és számviteli ügyeit ugy, hogy a város — a mai nahéa 
gardasági viszonyok között — nyugodtan végezhet 
további épitő munkát. Helyébe a m kir. Belügyminisz-
ter. A'bert István számvevőségi tanác'OBt nevazta kl 
főnöknek.  Ezzel a sok megpróbáltatást, üldözést szen-
vedett Albert István, a jól megórdameit elégtétalt a 
hálás magyar államtól megkapta. 

— Csikvármegye kemenyseprő kerületi 
beosztaBa. Dr. Koc<osdy Gyula iparügyi miniszteri 
osztálytanácsos, Dr. Dobsa László Ipok igazgató, a 
Siákely Kerü'eti Kareakedelmi éB Ipark.im&ra valamint 
a városok po'gárm«Rter»i, a főszolgabírák  együttes 
értakarlete 1941 o'ítóbfar  24 én foglalkozott  a vármegye 
kéményg'prő k rülntének a beosztása ügyével. Aa uj 
kerületi beosstái 1942 január 1-én lép életbe. 

— A Szővetkezes. „Stövetkezés* címen jelenik 
meg az Erdélyrészl Hingya Szövetkezetek Hvatalos 
Ltpja Maroaváaárhalynn. Az újságot nem nélkülözheti 
a szövetkezeti gondolaton nevelt klBember. A lapot 
figyelmébe  ajánljuk Csikvármegye szövetkezetének. 
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— FELAKASZTOTTAK  AZ ELITÉLT  CI-
GÁNYOKAT.  A oaikazeredai  kir.  törvényszék,  mint 
rögtönitélő  biróaig 1941. október  bó 2 án megtartott 
tárgyalásán  Kalányos  Qéza 21 ivea esikoaokofalvi 
éa Baliza Rafael  21 ivea kizdimartonoai  oigányokat 
kőtéliltali  halálra  itilte  a vármegye területén  a 
légoltalmi  elaótétitóa  idején  elkivetett  többrendbeli 
betiréaea lopiaokórt.  Mintán  a kagyalmi  tanácsnak 
megkegyelmezés  iránti eliterjeaztéeét  elutasították, 
igy az Ítéletet  1941 október  25-én, szombaton d.  u. 2 
órakor  a osikszeredai  ügyészaégi  fogbiz  udvarán 
a két  cigányon végrehajtották. 

— Szeptember  bavi jelentia  as útjainkról, 
A megvei áUamépitézzeti hivatal jelentéséből Cslkvár-
megyei Dijainak állapotáról a következő adatokat kö-
sölJUk, Évi össstellesltményben a törvényhatósági és 
állami közutakra 75 405 m1 bő és kavicsanyag szállít-
tatott ki. Bebengvrelteteit 101 km. hosFzu u>»»abas«. 
Aa uivölgyl uton elkéssttlt 7 km. saakasnon 23 eaer 
m1 földmunka  és megindult a hengerlés. A H rgita-
fűrdő  felé  elkészült 4 km. hosszban a fö'dmnnka  20 eaer 
m' teljesítménnyel. A hengerlés megindult. A békási 
uton támfalak  építése fo'ylk  7 ezer m' éa 100 m' fal 
késslilt el. Balánbánya felé  rendbehosták az árvíz által 
okoiott károkat éa 3 hidat újra építettek. A tap'ocza— 
gylmesl utón helyrehozták az árvlakárokat, hengerlés 
folyik,  tekerőpatak—f  tnyédl uton aalntén. Három kő-
boltozata hld elkészült. Folyamaiban levő épltkeaések 
a somlyói kegytemplom javitása, a gyergyól állami 
fógimnáaium  talarozáBl munkál, a saépvlsl, cslkszent-
tamáBl, gylmesbttkkl, gylmesfelsőloki,  kássonaltlsl, ma-
défalvi  iBkolák helyreátiitásl munkál. A csíkszeredai 
és Hirgltafürdől  ssáUodák építésére a versenytárgyalást 
megtartották, az építkezéseké vállalatba adták. E'ő-
késsltéB alatt áll a ciikes'redal cBundőrségl laktanya 
helyreállítási muikája — Vilin Bikó Gtboras állam 
építéssel) hivatal vezetője ar elvégzésre váró ember-
feletti  muikálalokra hivatkozva, kéri jelentésében még 
egy építészmérnök beosstását. 

— A benzin-saeszkeverék (motalko) fo-
gyaaataa szabalyozasa. A Bndipc-stl Köslöny 1941 
október 12-i 231. számában megjelent a motalko fo-
gyasetásárn vonatkozó rendelet, amely szabályozza a 
magánhasználatú saemélygépjármüvek közúti éB vlzl 
bsnalnüsemü gépek részére hívónként kiszolgálható 
motalko mennyiséget. A rendelet telj is Bsövegét az 
érdeklődőknek rendelkezésre bocsátja. Csíkszereda ÓB 
Vidéke Ipartestülete. 

— Rövid hírek a vármegyéből. A Giadn-
ságl és Hite'Baövetkezetek Központja a .Szövetség" 
bejegyezto és jóváhagyta Csifcszentmárton  székhellyel 
as alcsiki vlilanyosltáei szövftkez°t  megalakulását. — 
Hir amint aa alcsfkl  vlllao oaltisl szövetkezet már 
rávldeB?n megkrtdl 3—4 község világítását. — A 
Gy r̂gyóvldéki ErdótulajdonoBok Siövetkezetét, amely-
nek megalakításáról már hírt adtunk, most bejegyez-
ték a c»ikszeredai törvényszéken IB és a ssövetkezet 
megkezdte ir. unkáját. — CslkFz'pvIz községben az 
Krdélvi Párt csikmegyei tagoz-ta a mai nepon, októ 
ber 25-én áldoa Gróf  Széchenyi I<tván emiekének. — 
A földmivelesügyl  kormány Csikvármegye öt járási 
saékbelyén felállítja  a járási gasdiságl felügyelőségeket. 
— Ábrahám Jóssef  dr. alispán. Siásn G*rő csiksaere-
dtl és Lengyel srnő gyergyóssentmlklósi polgármester, 
Anghl litván orasággyülési k?pvlaelő a mu t héten 
elutaatak PÍCS város intézményeinek tanu'mányozására 
— An Országos Vi'.ézl Ssék a Cslkvárm«?véből ezldéig 
felterjesztett  vitézi kérésekből mintegy 23 jelentkező 
nek hagyta jóvá a vitézi kérésé*. 

— Aa első mestervizsgáztatás Csíkszere-
dában. D, Bársony Jóssef  marosvâsâ'belyt Székely 
karilieti kereskedelmi és Iparkamarai titkár viasgabls-
tOB elnöklete mellett, C ikssereda és Vidéke IparteB'-ü-
letn elótt 1941 október 24 én ad ottak le a VIBBZátérés 
utáni első m e s t e r ílssgák. VlsBgára bocsájtatott as Ipar-
kamara által 24 jelölt, akik valamennyien sikerrel le-
tették a viasgát. — A vis iga ünnepélyes keretek kö-
zött fejesődott  b*, amalynek egyik filemVő  mozzanata 
ként a vizsgáztató bieott'â.ţ tagjai a napidíjaikat fel 
ajániot'ák n Fóméltóaágu Asasony téli segélyakciójának 
ci ĵ lra. 

— Szigorú ítélet hatósági k ö í g elleni erössak vét-
sége miat*. Folyó hó 23-án Dr. Pltner A (.id kl-. törvényszéki 
bi-ó, a /-s>ksz-reditt klr. törvényszéken hatósági közeg elleni 
erőszak vétség*» miatt Nagy M'kló* széov'zl l.kóst 1 hónapi 
fogház  és 100 Pfngő  pérzl.llntetéare, N.gy Mihá'y szépvizi 
lakóit po'Jig 3hón*p< fogház  és 100 Pengő pénzt űutetésrc ítélte. 
Nagy iilhaly és Nagy Lajos testvérek folyó  hó 15 én a oslk-
szeredal vásáron öMzeverfkrdtek  fl  amikor az úrszemes rendőr 
szétvála'zt>rl Igyekezett őket, mindketten a rendőr ellen for 
dúltak és azt tettleg bánta'mazták. Nagy Miklós a rendőrt 
hátul'ól lefogta  ugy, hogy az fegyverét  hamnálnl nem tndta 
A szorongatott helyz- tben levó rendé- segítségére sietett két 
Máv. alkalmazott s ezeknek, valamint a később helyBZlnre ér-
kező rendőrjárőr segítségével sikerült a verekedőket a endőr-
kapltányságra bekísérni. I>r. Pitner Árpád törvényszéki biró 
a vád és védelem meghallgatása ntán ítéletet hl detett. amely-
nek indokolásában erősen megrótta vádlót aknak a rendőrrel 
szembeni magatartását és kiemelte, hogy a m. klr. rendőrség 
a közbiztonság és a mindenkori feltétlen  rend fenntartásáért 
jött a Székelyföldre,  ahol magyar testvéri azeretPttel.de ha kell 
erélyesen ls teljesíteni fogja  nehéz hivatását. Vádlottaknak a 
rendőrrel azembenl magatartása nszltólag hatott a körülálló 
tömegre s Igy megtörténhetett, hogy a tlazta széke'y lakósságu 
Csíkszeredában a tömeg közUI elhangzott az a kijelentés, hogy 
,flsd  a rendő-t". A magyar rendőr hivatásának mindig magas-
latán állott, nehéz szolgálatát mindig lelkiismeretesen, hiven 
teljesítette e igy a legszigorúbb büntetést érdemli az. aki jogos 
Intézkedéseinek ellenszegül. Végül Intette a vádlottakat, hogy 
ne bosszúval a szlvokben a m. klr rendőrség l-ánt hagyják el 
a tárgyaló termet, mert nem a rendőr miatt bűnhődnek, hanem 
saját cselekményükért. Az Ítélet jogerős. 

— Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik feledhetet-
len Gabikánk elhunyta alkalmából részvétükkel felkerestek, 
eznton mondunk hálás kOazönetit. Sohmidt Gynla éa neje. 

— Meghalt Beménylk Sándor. Október 24-én 
hajnalban a kolosBv«r< református  kórháaban meghalt 
R mányik Sándor, a 22 esstendős erdélyi kisebbségi 
troda'om életrebeltője. R m'nylk Sándor-költéFaste volt 
aa első vl'ágltó fáklya  a kisebbségi sorsba szorult erdélyi 
magyarság éjssakéjában. A gyémoltalanségba döbbent 
mapyar l*lek korbóc» az önmagától menekü ő bit 
visszatérítő i He volt R ménylk Sándor, ez a fliom 
hangú, sserény, de mégis életet, vlbsrtkeltő erejű köiiő 
"Bekben e« Időkben, amikor szinte teljesen magén-
hmryvn sz- r zte meg erdélyi mmyar lelkioéget. 51 
korábftn,  összeroppant Idegzettel ragadta el halál. Sor'i. 
ea Igaa mairyar költők sorsa volt: sok BsenvedéB, ke 
vés örömmel. Fajtája sorsán töprengő lelke most már 
«a örök á'omban talál végBŐ nyugodilmat. 

— Kinevezés A m klr. Ig.zságOgymlnlszter Dr. Vass 
Ábel tanügyi segédfogalmazó,  csíkszeredai lakóst a kassal klr. 
jav'tónevelő Intézethez egyelőre ideiglenes minőségben fogal-
mazóvá kinevezte Cs'kvármegye tanügyi életét ezzel az át-
helyező kinevezéssel n*gv veszteség éri. 

— Ujabb határidő a vállalatok titkolt tartalékainak 
bejelentéaére Az E'délyré-zl Qizdaeégl Tanáig elhatározta, 
hogy f  ni terjesztést Intéz a pénzttgymln szterlomhoz, amelyben 
javasolja, hogy a mlnlBzteflum  egy megfelelő  módon közzé-
teendő rendelet ntján njabb határidőt szabjon meg az erkély-
részi vállalatok titkolt tartalékainak b jelentélére. A legmeg-
felelőbb  volna, ha ez az njabb határidő 1941. deoembr 31-én 
járna le azzal a kötelezettséggel, hogy adrfl*  az erdélyrészl 
vállalatok u- n. titkolt tartalékalkat az 1941 Ozletévi mérle-
gükben tüntessék fel.  A javaslat minden tekintetben célrave-
zető módon juttatná nyugvópontra a pénzügyi gazdálkodás 
egységesítés szempontjából e lényeges kérdést 

— Vitamin a fenyőtűkben.  A Búvár októberi száma 
Írja: Tudományos kutatások alapján megállapították, hogy a 
fenyőtűkben  Igen sok C-vItam'n v«n. Mégpedig télen nagyobb 
a vitamintartalom, mint nyáron. Ö gminro frls  la-- vagy je-
genyefenyőtü  nagyon jól felaprítva  ée száz gramm vízzel lefo-
rázva, 'élóral ál'ás utén öt m'll'g'amm C-vItamlnt tartalmazó 
teát adott, ami az emberi sẑ .rv- zet szükségletére elegendő 
Most válik érthetővé, hogy miért használták a középkor orvosai 
skorbut ellen a fenyőtű  forrázatát. 

— Megjelent a „Hargitaváraija", az erdélylek tnlomá-
nyos, szépirodalmi és társadalmi folyóiratának  20 száma, a 
címlapon az olvasó, a Kormányzó ur Ófőinéltóságának  üdvözlő 
táviratát találj*, melyben legmagasabb elismerését fejezi  kl, a 
gvorshadtest székely parancsnokának és alárendelt cs. patának. 
„Örömmel és büszkeséggel állaoltom meg hogy harcos fiaink 
a rendkívül nehéz vinzonyok dacára, mtndlg a régi katonai 
hitnévhez és dicsőséghtz méltóan állották meg helyüket, sőt 
az egész világ által elismerten uj babérokat szereztek énp 
azokon a vidékeken, amelyeken egykor őseink ontották vitézi 
vérüket, amikor utb n voltak e Haza-felé*,  mondja a legma-
gasabb elismerés. Közli a folyóirat  a Kormányzó ur táviratára 
érkezett köszönetet ls. A vezérolkket lófő  oslkazentgyörgyi Jósa 
János Irta „Rsog, inog a Vörös Malom" olmmel. Iró, vatesl 
lélekkel, döbbenetes nővel ír Molnár Vörös Ma'om o. színjá-
tékának titkos-nyllt tendenciájáról s avöiös malomnak . ke-
resztény nem-etl gondolat és kultura végleges kiirtására, fel-
őrlésére iráoyuló munkájáról. Cikkeket találunk Eades Miklós 
dr.-tól. Csikvármegye nagy fiától.  ÁdámÉ-ától, Kuszkáné'ól, 
K, Nagy Á-pádtót. A fo'yóirat  Ismerteti az „Ősmagyar személy-
neveket. az 19-11 Magyar Nap á ból. A nemes oé'okért, önzet-
lenül, áldozatos szívvel dolgozó folyó'r-t  gazdag tarta'mát 
klegészl'i; a Lá msfa,  Erdélyi Hirek és Oóbeságok rovatai. 
Megrendelhető: Szeged, Cs-inegt-u 4 sz. Laptulajdonos és 
felelősszerkesztő  : Lófő  oslkszentgyörgyl Jósa János, fős£6. 
kesztő: Dr. Szaosvay József. 

— A nagy Bókay-p>emier érdekeltségei és intimitásai 
szóban és gyönyörű mélynyomásu képekben a Színházi Maga-
zin uj számában S<elay Allao rz nj filmsztár,  Szen gyű gy 
Elvira, helyszint közvetítése a r'sodatükörről. Érmelegltót köt-
nek a primadonnák. A Wankhalm Cztráky főurl  esküvő divat-
osodéi díszítik az aj száoiot, melynek gyermekmolléklete a 
Kis Magazin. 

-- Méhészeti tájékostató. A Földmivelésügyi Minisz-
térium Erdélyi Kir-ndeltsége néples kiadványokban tájékoz-
tatja a gazdákat a munkakörükbe vágó legfontosabb  tudnivalók-
ról Ez Ideig három fűzet  jelent meg 8 a napokban már a 
negyedik Fzám s elhagyta a sajtót. Dr Ö ö«l Zoltán Pál egve-
teml magár tanár, az Erdélyrészl Méhész Egyesület alelnöke 
foglalkozik  a földmiv'ésilfyl  kormány legújabb méhészeti 
akciójával. A füzetet  az érdeklődőknek a Méhész Fgyesűlet 
(Kolozsvár, Majális-uuai 22.) dijtalannl megküldi. 

— Pelh'váa. Az Egyesült Ke-esztény Nemzeti Ltga Ki-
sebbség Szakosztálya azzal a kérelemmel fordul  a vlsszitért 
E dély társidalmáh-iz, lökéat a tanítókhoz és tanárokhoz, — 
hrgy a megszállás 20 éve alatt személyesen átélt vagy környe-
zetükben megtörtént k'einelkedően nagyjelentőségű vagy meg-
ragadó <n érdekes és jellemrő eseményt a Liga Kisebbségi 
Szakosztálya számára leírni és megküldeni szíveskedjenek A 
Liga e történelmi Idők egyéni élményeit, — mint kortörténeti 
adatokat — kOnyvalakban kívánja kiadni Az esemény leírása 
legfeljebb  két gépírásos oldalra terjndhet. A legkiválóbban 
megírt adatokat a Szakosztály a szokásos iról honoráriumban 
részesíti. Clm : Egy.sült Kereszté'y Nemzeti L'ga Kisebbségi 
Szakosztá'ya. Budapest. IV. gróf  Károlyl-u. 22 

.MEDICAOO4  (zúzógép)  lucernit  ia azilaa takar-
mányt, tengerit  őröl,  hajtóazijakkal  éa 3 darab 
szitával  eladó.  Cim: Erdőgazdasági Szövetkezet 
C*lkBaereda. 

Caekefalva  közeégben  2 éa félholdas  belsőség  gaz-
daaági  épületekkel,  jókarban  lévő  lakóházzal, 
5 hold  szántóval  együtt  eladó.  Érdeklődői lehet 
Csíkszereda, Tompa Mihály-ucca 2 érám alatt. 

G ő z g é p e k e t (okomobilt) 20—30—40 HP. 
keruBOnk bérbe a (éli hónapokra, vagy meg-
vételi e. Részletes ajánlatokat a gőzgép adatai 
nak feltQntatéaével  éa a bérleti dij, vagy 
vételár megjelölésével as al&bbi cimre kérünk 
sürgősen beküldeni: Ruaa és Kenderessy 
vasútépítési vállalat Besstercie, Sétatér 
uooa 4. szám. 

Pályázati hirdetmény 
C'ikcslcsó róm. kat. egyháaküzség<« három tanerős 

Iskolájához a kántor-tanítói állásra  november 10 ig 
pályázatot  hirdet, 

J«vadalom: lakás termésaetben, 15 kat, hold 
saáató én kassáié, 250 Pengó tüslfa  átalány, faiaáat 
éa legeltetési Jog, stóla és államsegély. Kösbeeső vasár-
éa ünnepnapokon kántor-próba. Felsserelt kérések Róm. 
Kath. Piebánla, C»lkcslcaó, Ctlkmegye küldendők. 

43. 

KIADÓ  SZOBÁK.  ApaS'Utoa  45. szám alatt  kettő 
egymásba nyiló utoai szoba irodalyisigoknek 
azonnal kiadó. 

Üzleti  könyvek  szakszerű  felfektetéaét  könyv 
vizrgiiatot,  üzleti  könyvelést  éa levelezési 
villái  „kőnvvazakértő'.  Clm « kiadóban. 

a n g o r a g y a p j u t 
110 Pengős kilógramm árig bár-
mely kia vagy nagy mennylaegbon 

k i a a í é a i c i t 
vásárol, vagy angorsfonalra 

. I _ _ „ „ r I G r ó f  K Á R O L Y I 
á t c s e r é l J Ó Z S E F N É 

gépflaemfi  fonodája  aa 
A Ttg-ftratüT"  4nvorafoiió  és kikészítő Kft 

Budapest, IX, Vaakapn-u. 83. 

Irodai  gyakorlattal  biró gépírónő  álláet  keret. 
Cim a kiadóhivatalban..  2— j 

Siám: 1356-1941. 
Árverési hirdetmény. 

Cslbssentlélf.k  hczsAg kezbirré tmzl, hogy 3107 
ho'd, 1550 nez.-öl területre vonatkozó vadáBZ'ti jogni 
10 évre, 1941 évi deoember  1-én délelőtt  9 órakor 
nyilvános árverés alá bocsájija 

A vadállomány:  nyul, róka, farkas,  medve, őr 
szarvas, vadmacske. nyeat, vedpáva. 

Kikiáltáai  ár 200 Pengő. 
R isz'eteB árverési faltátelek  Crlkszentléleken. H 

közBÓsbázánál, a hivatalos érák alatt megtekinthetők. 
Cdlbszentlélek, 1941 október 21-én. 

Elölj sróaág. 
Nip- fis  Családvéd)lm Alap, Csikvármegye. 

Siám: 404-1941. 
Tárgy: GazdaBágl ellenór 

felvétele. 
Pályázati h i rde tmény . 

1 TVi gKídaságl szakiskolnl képzettség VBgy 
egyéb gasdasâţl tanfolyamiak  elvégzése. 

2 GtBdaaági nsakgyakorlat. 
3. 20—40 év közötti életkor. 
4 Magyar állampolgárság. 
5. T -ijf  s m 'íblzh'.tóság és nemsethüség Igazolása. 
6. KÍBŐ szolgálatra (torékpárral) való alkal-

mssvAir. 
Fizitót: havi 120Pjn?ő. 
Kü'ön lráabell pályázatot benyújtani nem kell 

(de lehei) 
Htiaridő október 31 E'deklődés: Vármegyeháza 

17. üztoj. 
Csíkszereda, 1941 év. október hó 24 én. 

A ispán megbízásából: 
Dr. Mánfai, 

vm. aljegyző, közjóléti előadó. 
Tusnád Község Elöljárósága. 

Szám: 2043-1941. 
Tárgy: Vadászterület hassoD-

bérbe adása. 
Árverési hirdetmény. 

Taenád közvér, C-lt megye, 1841 évi deoem 
ber 3 an d. o. 11 órakor, a községházán tartan.!» 
ovllvanos ér^"réseo hrrbê dm a köcségl köaös vads8:: 
t»rületet 1941 ju lua 1 tő' 1951 junius 30-ig térj t 
10 évr *, a lugtóbbet Ígérőnek. 

A vhdá'a'erttlfit  nagyBága 11256 kat. hold, meiv 
bői 4693 hold erdő. Vadállomány : Medve farkas,  róke 
vaddiianó, ssarvas, őz, nyul, csássérmadár, vadknes 
vadlib", szelooka és ravadoró madarak. 

K-klá áíl Ar évi 1500 Psngó, bánatpénz 10°/,. 
Az árver<tfci  fellételek  a jegyaól Irodában meg 

tekinthmők. 
Tusrád, 1941 évi október hó 20. 

Jakab Bela, Kelemen Andor, 
k hlrA. körjegyző. 

É R T E S Í T É S . 
A nagyérdemű vásárló közönség ssives tudomására hozo -

bogy a k-ton»i szolgalatból hasatérve 

RÁDIÓ ÉS tyÜSZAKI ÜZLETEME 
i s m é t lein.37 i t o t t a m 

és áruraktárommal u m.: osillár, foto  valamint egyt 
mSasahi olkkekben nagy választékkal állok a mélye-

tisztelt vásárló köaönaég azlvea rendelkezésére. 
C s a t á k E r n c 
Bédió szaküzlete 
Cslksaereda. 

tta naponként nj formák  oleaé 
árbMk, zm.«vt*lKla. tb .«tólK 

• w y t i n i n i f w w w l w w w w t f w w w w * 

MODELL KALAPOK ̂  
n 

V B N C Z K L T A N Á R N É N Á L X 
Ugyanott kéaatklnok mUden- Pk 
nemtt mól kalapok elaórondfl  ^ 
U T H hoaaáadiaával. Kalapok » 
•talakltáaa a legrövidebb 14« alatt. 

Cslksaereda. aiaamáalua-iaoa 111. an.. 
•Arhái kftaolében 

Myeautott Vákár b s | M t ktayvnyeadájátaa, 
^ I M M U M M U M U K 




