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= Csikvármegye kozellatasa biatositva
A rendkivü i időket meg k j ll értenie mindenkinek.
van. D L iszió D tító Csi vármegye főifpanja te Aki mm é'ti me>c, azt épp»n u^v kel! figyelmeztatci,
Emberek vigyázzatok. Nem tzbsd megállarí elműt hetea, a vurmegye > öíellé.tását érintő íontoe. mint Kalányos Gáza és B .lázs Rafael cigányosat. Az
,^péat kell tárlsil » róhanó ui életnbk LV.B'Ü-asatva''. • érd m itan Bu.1>-pesten itiitte.— A fóiípitn ttbbtk -rdrátrás blinn ia éppen ugy megérett a kötélre,
Nézetek körül. M nden változóhen van.
köiöit eijíirt »z A y".ggafi,jllcdó Lör.pafi központjá- tnistahogy rcűdkivüli idóífben, légoltalmi veszélyek
A bá^oru a maga ír ódsrereive'. H eon i t ol sem ban, fbo' liz'Oi iţeretet t polt arra, bogy a tóii h*ca- között s lopáa tettese az akssztofara kerül. Semmi
•het shos. amit csak két éviízeddel előib mi c.tná!.- pjt.ra felemelik a vármegy>.< rész? re utulvanioatr.dó különbség H két bün kőzett. Egyik éppen azt a közcelank. A szemünk e ő t átvál ozoit minden. Amitízeióti talptőr, bőr ÍB készc'pő m^-nnylaéget. A főispán magá- ségi küzdelmet veszélyezteti mint a aiáslk.
roppant bederók évekig mérkőztek, ma leszalrdják val vitte a c^iimegyei Hmarmeaterek kivanságairOl
Ez » nemzet már egyszer megomlott a spekulánheiek alatt.
ötar áill olt rmléliratot es ez sbb -n foglalt panaszok
Tehát csak e'őra nézn1. Soha Be hátra. Ami raö- üvyéhen la személvesen e'járt. A főispán lntpr°et;ció °ok, sz árdrágítók lelkiismeretlen patkánykodásan. A
<;:ltlnk F»D, »z M ghalt. A jöíőjé az élet. EJ ped'g i^ra iz Any:<jg; zdál odás kőri.'^ri iözpon'ja C>ik >• s fcözélelm' zasi minirzter kemény kaioca ökle ugy láta>t p-rarcto ja, hogy minden nemzetnek gyorsén ai- H'romszek v&rmegye r B-,'ra 3 vígon nyersbőrt otal- SZIa eju'tai cílrájáhan agyouváija ezt .a vegzedeimst.
Az árdrágítás elleni küzdelmet támogatni, legkal't azkcdnl fee'! ahoz a terpóbfz, emí az uj életet npyorotr, r.ml s halja-ten l'nvegeg javuláft j-'leni.
tialaktja.
A 'a'ftban D . L" z'-'i D zt-ő fő spAn hpuik u!)án ls • li őbbrand'i norrzetvéd- írni kötelesség.
Étben pfdtsr, amint mordjuk mlrd-o megvá 'orik. »vt f raegn;u:t'»ó iij- ní»s'. inteti várm -«r- éck köRi sru sp-ku álnak pé d <u! ezík, akik a gaídtsfgi ztn.<ig«h y., hopv s ta:l l özejeiás ügye rr.ind d io
e mu' hftbo-us t"p sziaiit-in asarják ismét meg- m'tozásbsn tonei»tesin bi'io-itva vac és aeuijjiie!; A Nep- es CsHládvedelmi Alap
sí3 edni a hadigazdagok íriiryait karrierjét.
— Csikmegye tükrében.
nyugtfli'n'ágra oks nem 'ebet.
Ceik most haliba'.t», oli-asbxtta rr.ird ntl a közL>|uik leiiutíbbí
>câmâbsD általanos tájékoataI-IU!»L miniszter sz-VM. It P«M Vs* íruba'morás.
*atéa > d unk sz 0 - szígos Nép és Családvédelmi AUpdraiíltá». Eicek ez id j* letlin N-tn ltBz h dig»"d f.
Együtt a drágaság ellen.
ról. a mtl ssámbsn p'dig röviden ism rtetjük aa
m>rt itt mieden s nemzeté. Mind-o "figyon a kcizös
Ai>pitik u<yaüca?k áitaiánosságban tevéfcenyeégét é«
Eh^njízoiia
köz->!m
z^sl
miniszter
pTtucsa.
s-jge i i ai a küzdelem írdakeben mindeakrr felbasz
"ljárási módszereit.
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Az Alr-p juüua bó 18-án kezdte meg működését,
E< az oj Idők szava. Tassát meghallani. Aki
n intán az E'délyl Szociális Szervezet felszámolt.
Az
f-ü e*, aki nem a'-arja hsliari. nz lemarsd. Az áruk krzd?sfre.
r; ez n a ponton nagy baj van. A spekuláció A'ep vette át a fenti Síervns 't öaszes jogait é1» kötekorú n'-m lesz ár-melk-d'8 T'vduek, skiserr-szá olyan M
tözoyavalyn, emi m> gbeníth»tja pillanatok > 1 .tti'-r -ttgég it. Bár m'nd at 'nt^zmény szociállB téren
mitaaate Ir. csak arm»reeiles*k kovotkeshe n^k. H ab»
hvmo.unk, b'aba dugdosnek. Lengnek, akik nem a termelő erőket. Nstn akarunk p Idáért a muitba 'ejta'te illetőleg fejti kl tevakenységét, célUtüzés^ik
vissza mrnri. A nu l ismt.t kísért abht,n a ft gve me- mellett fő »e riiód'z^reikben és eszközeikben különfigyelik az aj élet tz-uát.
zetlen thasBegbeo, amelyre ttmegelck olyén hajla- böztek egymástól.
Vagy veryüs a mu't háborús Idői másik őzö- mosak.
Az E-délyi Szcc-iáüs Szervezet akker működött
mön; emiékét a p^nzrontás birierjesziéset. Art a máí-ik
Maradjunk csat példáért itthon, i-m! varm^g^wck- m'dőn a szociális problémák, legkülönfélébb fajai hírgazsmberstg t, amelyiken o vac sokan í-ltorráatak s
tarsad.ílotu nyakára. Az 1-fl ciót, sm-lyntk tűz ne! ben. Kádjuk a tej kcrlil Hinapokkal ezeiőlt a ható- telen ég o y eióvel íudu'.tak sz uj áliamhataloíüra,
si^ok
megállepitottak a »tj árái 25 fi iérben llterpn- hotry ezo naz gyors é<^ er^doi^nves bevezetései caakÍB
olyan sok uj gazdag megsütötte a peorvéjet.
A
A magyal p d»üg. ÍLÍUÍ-z er B- j LEUTHTÉ, bogy k rt. A t.jege': mtgm'zdi^ăk. N ra d'ái: p tejet 30 'jy c!ya:*, iníéícéoy a iio Isb^tett tízi03itsci, mely
•n a m-gyar gazdiság po i ikáh^n még-gyszer e'ő fi 'érrn aló'. Erra a közönség fic lnt kezdte a 30 fillér'.cé.jalnnk elérését rövidebb időre tüzt6 ki B ennek
fnrdulbat. Arok. azok ez o kt résziül nkarják ve- Ui mf.r lafessü ez sem eleg, A tejesak ujabb áreme- m=>gf°Mőfn eszközeit is inkább a hirtelen megsegítés
fz yeztetni a m igyarság létérdekelt, akik BZ egész lRe.ro készülnék. Eti az«ai próbá jak bavez.-tpi, hogy „'ii dit, qui cito dat" elvének alapján választotta meg.
Ez n megoldásnak prov rorikuasa m'giolt a létm-igvar társadalom njsbb
kirí b asára i p'l u'á'n k egy lói van, rdják a tejet 30 fi lérért, de oem szsl i'jáV
ujabb lufi eló várásáva1, akié szintén csa édoBk. H ány- bá/hoz Te-sak u'.ánna menni és e'hozatni, a szomszéd join-u'tsága, sőt a célirányosáig* ls A viszonyoknak
» r -ndes maderba való visszatérésé azonban a feladaEik ma a pérzrontáa tárgyi éa lelki a ófvltéte'o. At köaségekbő'.
Vagy ott van a ti'zifa ügye. I.t a fa hazájában toknak évekre, -őt éviized.-kre e'őre meghatározott
a «oi a mai háborús 'dók költségeit nem kö caönökből,
maró!
hónapra
kifog
o't
r.
tűzifa.
Jobbr.n
rrondva
progremui'zerü mego dását tette nemcsak lehetővé,
naoem adókból f"d*zi. Eţybkent p*dig Magyarország
iéas pénzügyi poitikája snryira mod rn és tz idők- ikadt fa, H» csak akkor, ha mejfiz-tték. Egy ö! íi^rl de szülségegBé is a minél alaposabb eredmények bizhöz alka'mszitt, bogv mlrden különösebb meirretdOlés mir 70-75 Pengőket k'riek, sml az előbbi árdkboz 'o=ltáss erdekében. Ennek megfelelően az eljárási
ül fogja kl <-z ország nagyobbodasokkal éB hábo vlszonvitva közei száz szazaiékoa áremelést jalent rö- módszerben is váltczáB állott be.
vid Idő aiatt.
; >: j iró kö'tségeket
Fő Bzempnot: a társadalom egyedeinek illetőleg
N *m folytatjuk H icROztstjuk azonban, hogy éppec a családnak, mint ez áüamot alkotó népcsoport legNam, magyarok itt nem lehet a rru tbelt gazdij-lent m. g az orszáfr töz- kisebb 8'j jenek gesdtsági alapon oly Irányú magaegi-:oda-i hiéná(-di« többet megjátsziri. N m ,'ehnt pat- leza kaimxaakb pr'í.natbaB
:
ykedni ma a nemzet küzdelmén. 0 yan időket álelmeséBÍ mlnidzter cek rerdelki zeae, amaly drákói tése, bogy «a a nemzetnek önál'ó, későbbi lamételt
3», am^lyrek gazda«á»i: és politikai élatst a köziís- atisorra' letöri É>* kiríja »z ardrápltás hidrái*.
támogetásobat nem igéoyiő hsaznos tényezője legyen.
A miniszter az egéFZ nemzetet felhívja, bogy
sze lem ••gyforon tch rtiseléséro
foeják építeni,
Aranbai ar Alep ezen munkáját csakis ugy vé4
pfdij csak egyfslaképp' n lehet bel-i i.eszkedni : lejyeu segitBégéra ebben a harcban. A közönség nem- gezheti sikerrel, ba ezen megBegiiéBoek megteremti
oületes, áldozatos, mindenünket a közösségért fel- zett kötelességet teljesít, ha az áruhalmozót, KZ áru- az e'őfaltételeit Ezen előkészítő munkában jutnak
rejtegőt, az árdrágítót szonnai feljelenti. Kéri a mi- azT pb"z a küiönfeie szekszervek, egyeaületet, az
ó mag'.tsrtssaai.
niszter, hogy a hazánk soraát szivén viselő minden iakolán'-'ivüii n;pmüvaiési mozgalmad, tanfolyamok gtb.
Ez az ui m'gvtr élet szava.
honpolgár legyen részesévé ennek az e'ezáat tüzde- Icrv aztán alkalom kloálkorik az erkölcsi ég szellemi
lemrek a drágaság ellen, micdsyáinnk jobb megélha felemelés kérdésinek megoldására és a táraadalml
Széchenyi ünnepély Szépvizen.
táse érd kében. At ország balső arcvotala csak hkkor osztályok közli különbségek kiegyanlitégére.
Az Erdélyi Párt szépvizi tagoz >ta folyó hó 26 án vá ik maitóvá a külső arcvonalhoz, ha mindnyájan
Alap mindenkori munkatervének megvalósítávégeztével negy szerűen sikerült ünnepélyt ren- öBszjfojuak a dragaBág ellen eg egéazségae íözellá sára At
>'6iranyzott
összegeknek legnagyobb rékze viaszs;á=l
ţze'lemrt
teremtünk
a
közös
cál,
magyar
hazánk
t Sifchenyl Istvác emlékezetére.
térüiő kiedáe, raelv mint közöletetnek vagy magánoBir ekőa, berorgóa volt az Idő, » község külBŐ iövőja érdet ébec — fejtzte be felbivánát a mirlazter so
nak ed ott ..öiasön cVtrácyos klhasznáiáa éa a megraégia meg áttzo't a gondos e!6késrfi!et. NemMegmozdulnak a hatóságok.
s gitésben
réF«. Biteítefc j«,vírs történt produktív gyü!
i szlók lotogtak a házakon, tí íven mozgás az
Az orszá? területén a !ets«!go:ubb áreüenőrzég m5 csöüt«>téB u'.én újból vi ara kf r'úl, hogy iámét más
ken. Iskolás gyermekek, különböző egyletek,
.'.ék ka'onal kürtszó harsonája mellett fe'soraitozva o<tóber 27-én lépett eletbo. Eebpn a pillanatban Tiinder és más arra raá szorulók fjleme.őja legyen.
Kln'^b részét ktp'Zlk » költségvetésrak a ksrlJ aak A szépep díszített temp'omb». hogy ugyancsak varosban. • özségben m-fjelectek a tiapiiírp.k kifügyeaz
oorban vonulhssf cnak innen a D-ák F recc-fele tett jegyaakei. jrils aki c a ellen vétkezik azt a kfzcs tttlv g "gé'yokra éa ügykezelésre előirányzott egezegek.
magyar ügy érdekében olyan szigorral büntetik, ami Karitatív sagó'yben caakig munkaképtelenek és főleg
v, teremba
Az ünnepély a közönség á'tal elmoodoít Hiszak- alrettentő példaként hat, a fegyelmezetlenségre ennyi azon gyermek»k nezeshhatők, akik megfel»lő anyagi
támogatás hiányában nem válhatnának a nemzet egésztyel kezdődött, azu'án özekarea I<tván községi hisztériával hajló közéletünkre.
H-lyi hatáságaink 1941 október 27-én esto ált»- séges éa minden szempontból alkalmai egyedévé. Ki/0 raocdotta el i?en tartalmas beazídét Síéchenyi
• á .os értekezletre hívták össze a város lp' ros és ke- fejezett cálja ezen elgondolásnak a mutskaerkölcs megteről.
reskidő tárBL<damát. Magjelentek azon Farkas Pá! szilárdítása vagyis az embereknek a becsületes, komoly
Megható vo't Z ombory Piroska óvónő „Ez a rerdőrktpi ány, Andráa B3la » kereskedf Imi kiren- munkára való feltétlen reá nevelése. Az A'ap tehát nem
it az f-nvem" cimü, kePemeS, zanével kísért enake. deitaég vezetője, ez érdekképviseletek elöljáróságai, lehet melegágya a munkakerülő, mihaszna siélhámosoka Ügyesen, bátran szavaltak : Barabás Ardor, Turzó akik ismertették résa.eteiben lg, a kormánynak a drága- nak, de ugyanakkor magériő kezet nyújt minden arra érnos, Eróss Bel«»leml iskola tanulók. Bácskay Gyula ság letörésére Irányuló szigorú tervelt.
demes do goznl akaró munkáBuak, a munkaképtelen
ztvlselő, Ladó István és Orbán János leventék,
Mielőtt a rendelkezések é!etb»lépnek ismételten elesettnek éa a nemzet jövőjét jelentő gyermeknek.
pen énekelt aa lakolás növendékek és leventék felhívták a figyelmet, hogy a kormány a gazdasági A karitatív segély tehát ezek szerint nemcsak hogy
-askkara.
e!etben rendet fog teremteni. Elsősorban mindenkinek nem erkölcstelen, de feltétlenül indokolt.
Canepi beszédet mondott Tímár Sándor plébános. a b«zvfiui érzésére támaszkodik. D3 ba ezt nem őrük
A meggegiiégn^lí luonbsn legfontosabb eszköze
M ndtnklt magával ragadott. Stecbenyi nagysaerü el- meg, böuyörtelentil casp le a visszaélőkre.
a gf.zdí«áel alep u való juttatás a legkülönfélébb foric idíiéaaltól és alkotásaitól telj-sen áthatva, mindTovább nlncaen ÍB mit beBzélni. Aki értani akar, mákban. Természetesen, nem történik ez oly módon,
Hcn'iuokat felemelt a nagy Sz-cheryi lelki világába sz már mbdabbó!, ami történt, láthatja bogy Itt senki- hogy az Alap
nevében adja ki azt az állatot
s igazán boldogok vonunk, hogy hallgathattuk ezt a nek mocien joga felhívni egy nemzet küzdelmében. Itt "agy építi me» azt a házat, kenye-kedvéra bízva a
ártalmas a m»ga nsgya^erüségóben Is oktató beszédet. mindenkinek meg kell hozza a maga áldozatát. A f i- magsegitettnek. Kidolgozott terv szerint történik a
érezzük ennek a be(z ; dnek nem szabad csak lett közösségi gondola* egy parancsot ismer: mird megsegttéB olyképpen, hogy egyrészt CBak azok résaeHzepviz haiáral költ msrsdnia, ennek tovább kell bla annyian egyért, a közöa magyar küzdelem eredményes sülbetnek megsegítésben még a rászorulok és rendes
tatul a, lelkesítenie, megnyugtatnia, minden egyes kÖB- megharcoláBáért.
emberek kttaül is, akiknél nem hl&nysik a kellő ssakség lakóit.
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Zakatolnak a M. Á. V. napszámoskerekei s közben elé botorkáltam. Útitársaim elsodrodtak, hol itt, hol ott jutott
azéditö siklórepüléssel zuhan visaza a lelkünk a reggeli neki ki 1 — 1 lökés a ha valahol Ukrajnában tettek volna partra,
tntamodáahoz. Viszontlátni egy-egy pillanatra Szent László ott se lehettem volna tájékozatlanabb. Vakmerő nagyzolásvárosát, a nagyváradi állomást, az imádságba kényszerítő, nak bizonyult az a reménykedésem, hogy fehérruhás lányok
megható Királyhágót, az egymást kergető alagutakat, Csúcsát, helyett legalább fölcsendül valahonnan a sötétből egy kien
hol a magyar költőfejedelem vadregényes puha féazkét elorozta gesztelő érces férfihang:
— Itt az öregdiákok rendezősége !
örök élő-halott azálláanak a bitorló epigon. Talán azért, hogy
emléke igy kapaszkodjék bele a másiknak halhatatlanaágába.
A rendezőség talán akkor fordult a másik oldalára.
Egy villanás: Bánffyhunyad, a gyönyörű kalotaszegi lányok két bérkocsiállomány pedig gyorsan elkarikázott a terepeu
fővárosa. Itt karcolja meg a szivet az első tövis. Igen, ott jártanabbakkal.
délen, egyenea légvonalban a Cserna völgyén a másik Hunyad,
Halvány sejtelmem se volt, hogy mihez kezdek ebbn,
a Jánoa vajda éa Mátyás uri birtoka s mellette a marosparti a mélyen sívó, most már idegen városban, ahol csak söté'
város, Déva Kőmivea Kelemenné várával, az én várammal, ség és tanácstalanság fogadják a hazatérőt. Emiliát és Julin
még mindig gyász köny és rablánc fogja be napjaikat és hát ilyen késő éjjel nem zavarhatom töl, akárhogyan irtiu
éjszakáikat. Vajion meddig ? A zakatoló kerekek nem adnak
is, hogy otthon várnak. De még nem is tudnék eltalálu.
rá választ, de kattogják: Ko lozs vár..., Ko-lozs-vár...
hozzájuk.
Megint elvizesedik a szem. Remegés rángat. Ezt az
Az éjszaka mély, a csillagok bűvösen fénylenek s !••
érzést valóban csak a köny és test vihsrzása tudja őszinte 31) év után elhagyatottan ácsorgok a azeredai állomás előtt.
erővel kifejezni. Kolozsvár... egyetem... Szent József szemiValaki ellép mellettem.
nárium... egyetemi templom... Farkas-uccai öreg azinház...
— Testvér, merre kaphatnék itt szállodát ?
Nagy Gábor... Kikakker... Caizmadiaszin... Házaongrád... te— Szállodát, hát azt kaphat instálom, nem es egyemető... Msjália-ncca... sétatér... Mátyástér... Newyork...,Lávává
izzik bennem elveszett ifjúságom sok-sok emléke. Es éget, de szállást egyet se. Mett nincs, fcn a Dávid-szálloda hete«>Haza, Csiksomlyóra.
bogy elárultam, hogy el tudtom hinni. Jézus gyarlóinak vsgyok s tudom. Se nálunk, se másutt. Az Elthes méltótA
kicsinybitüségével: nem lesz már a mienk többé s hogy én, gos urék éppen ti hete rendeltek szobát, még es alig tudánx
Irta: KARDOS ÁRPÁD.
a szerelmese aoha sem láthatom. Hát itt van, megint: az egyet kiszorítani, őket várom, meg Demes bát, a fiákeroat
Hír a második éjszaka nem alszom.
enyém, a tied, minden magyaroké. Es bogy rohant a pálya- Most vivé bé a főiapán urat, de szóltam neki, hogy jöjjöi,
Heggel héttől dübörög velem a gyors, az antóbusz és udvaron a nyakamba édesegy húgom, a Besszarábiáhól két vissza.
Igy tudtam meg, hogy Elthesék is itt vannak még.
személy.
derék hava), azép magyar ígérettel hazavergődött Ibolyka,
Az egész utazásban van valami álomszerű. Hogy itt aki mióta megöregedtem, most látott először. Hiába tiltotta A személypodgyászukat váltják ki. Megkörnyékezek egy
járhatok, hogy a M. Á. V. gépei hordoznak, hogy ezen a a háborús vasúti rendtartás és szigorú Cerberusa, a portás: vasutast:
— Barátom, engedjen be valamelyik váróterembe, bog.
földön magyar kalauzok magyar állomásneveket kiáltanak 1
— Nem azabad a perronra kimenni 1
ott várjam be a reggelt. Most hallom, hogy a városban neu
Amig tart a napvilág, megelevenednek, sűrűn jönnek
Istenem, hát lehet-e eltiltani, hogy két testvér, akiket lehet szobát kapni s én bizony 1200 kilométert tettem meg.
elém ís maradoznsk bátra, megint jönnek és megint elma- eddig egy zord világ, északiosrk, délissrk, mindegy hogy
radnak hossza esztendőkön át folyton álmodott tájak, erdők, melyik, de ezeknek a dermesztő távolsága választott el egy- Sopronból jövök.
— Nem tehetem, uram. Szigorúan tilos.
csupasz gránitmellü nagy hegyek, alagutak, bújócskát játszó mástól, most amikor királyi percek perce Kincses KolozsBelém botlottak Elthesék. Dohogtam.
smaragdazinü völgykatlanok, patakok, muzsikáló nevű drága váron 5—10 méteres közelségben hozott, amikor ott állanak
— Ne szamárkoilj I — szól rám keményen Gyula. Elfolyók. És régen látott emberek, bocskoros, nagykalspu mó- szemtől-Bzembe, ne a szivük legyürhetetlen parancsát, hanem
mégy Emilliáékhoz s punktum. Jól ismerem, igen jó népek.
cok, elszokott állatok, esztenák tönn a hegyoldalakon juh- a háborús vasúti rendtartást becsüljék többre ?
Nyugodtan mehetsz oda. Számolnak azzal, hogy megjÖHHZ.
nyájakkal, kecskékkel, tilinkós pásztorokkal; lenn a katlaLehunyom a szemem, hadd lássam még egyszer a Talán még fenn is vaunak. TuilH meg, székelyek azok, tüznnokban hindu nyugalommal kérődző fekete bivalycsordák.
Szemünk káprázik a sok látnivalótól, talán azért lepi el kedvest. Lássam a vizeket is, a Sebeskőröst s nagy Szamost, teszem értük « kezemet. Mindjárt itt lesz Demes, velünk
állandóan a köny, de a vonat nem törődik vele, csak robog, melyet most nem lepett he a köd s amelynek mentén a régi jössz a szállásig ő majd elvisz Emilliáékhoz. Elmagyarázou.
robog, habzsolja a százkilómétereket. A kezünk sokszor ének, régi panasza, hogy .minálunk nem járja most a nó's" neki a házat. Csak semmi titubálás.
összekulcsolódik, de egyszerűen, halkan caak annyit mon- tótágast áll, mert bizony itt a völgyek ölén nj szárnyra
Elihesné is biztat. Nem veszik zokon Juliskáék m-e
kap a dal. Szapora nyári esőben ia vidámaerényen gyűjti a
dunk : Istenem I
ha fölzavarom is. Tudják, hogy nem oláh csendőr dörömb >!.
szénát méteres átmérőjű szslmskalspok alatt a föld szorgos
Jobbról-balról, amerre nézünk, azerénykedik a munka. népe. Újból látom a szeretfalvi kis állomást, hol először akkor meg ugy is jól van.
Nem alvó, halott vidék ez, melyről megugrott az élet. A tspad cipőmre erdélyi sár, mikor a vonstból a B. jelzésű
Közben lassan múlnak a percek, ülünk a csomagjain
magyar jogar a rend és kenyér jogara. Szeretfalva és Szász- autóbusz-felé tülekedem. Éa megvillan a kolozsmegyei Teke kon az állomás előtt s várjuk DemeB-bát. Az ég alján kez 1
régen között bizslomgerjesztó autóbuszok, kitűnő vezetők község is, ahol pihenőt tsrtsnsk a gépkocsik. Itţ karol belém halovány szürkeségbe olvadni sz acélkékkárpit, fi| 3 már >
diadalmasan veszik birtokba a kapaszkodókat, merész, éles a kihágási ügyek belügyminiszteri pápája, lilthea liyula, a csöndes éjszakában a kutyaugatáshoz egy rosszul alv.)
kanyarodnkon vig indulókat dübörög a motor a a változatos, somlyói diáktársam és kenyerespajtásom. Odavisz egy papi kakas kukorékolása ia csatlakozik, jelzi a hajnal közeledte.
tiszteletreméltó magaslatok nem győzik kiszolgálni sz uj emberhez.
Egyszer aztán kocsizörgés és lópaták muzsikája szólal mc^
visszhangot.
— Ugy nézd meg, — mutat be Balázs András kolozs- a város felett. Figyelünk.
Lassan-lassan belehull a pazar világ a aötétbe, egy vári pápai prelátusuab, — hogy egyenesen Sopi ónból jön a
Csakugyan Demes-bá érkezett.
Bikon él tovább az élet. A vonat belsejében is két vállra diáktalálkozóra.
Mikor megindul végre velünk is a guruló alkotmány,
tekteti a világosságot s legénykedő légoltalom, mely lesöpri I
Ejha I — mondja rá kedvesen a főpap, aki Bt) évvel egyszeriben fölenged minden rossz érzés és még a rendezi
még az égi lényszolgáltatást ÍB, nincs hold, nincsenek csilla- ezelőtt a kolozsvári Szent József szemináriumban régensem ségnek is szép álm kat kivan k. A sápadó h mályból álm'>
gok. A kerekek kattogása egyre erősebb. Sötét van, togynak,' volt a most kitűnő HO eeztendejével a batyujában velünk jön, házs í' k állnak vigyázz-ba, égő szemmel kémlelem őket.
elapadnak a szavak, de olvasunk a msguuk és egymás lelkében. hogy a nagy felszabadulás után sz első találkozón 0 mond- lát m ujak, ismeretlenek, de tud m, li gy testvéreket őri/
Ma kitett áldott magáért az Isten. Megroppanté nagy hassa nekünk a szentmisét. Elmélázva néz rám a véndiák nek és érzem, h gy jó közöttük lenui. Egyszer majdutii;
ajándékkal ajándékozott meg: áthozott a Királyhágón. Es prelátus a ugy ismételgeti: — Snpron... Sopron.. Pár éve rik ltásbsn török ki. Ráismerek a régi elemi iskolára: Szi;r.
velem a csiksomlyói Szűz, kinek fénybe, ragyogásba öltözött jártam ott. A Lövérpensióhan nyaraltam. Ott fedezték fel, Anyám, Veress igazgató ur itt öntögette 40 esztendővé
képét Emilia és Juliska küldte el Szeredából Sopronba, hogy hogy epeköveim vannak. Hálás is vagyok érte, mert idejé- ezelőtt konok gyerektejembe a tudomány csecsemőbacillusai'
védjen és kisérjen Somlyóig. Harminckilenc esztendS után. ben szerencsésen túladtam rajtok. Hát szép utat tettél meg, Be jó is volt! M-'-g egy pár ismerős bázat sejtek meg, el—
bémászkodom, de megáll D-mes-bá hintaja :
Ennek az Emiliának éa Juliskának a jelentkezésében kedves öcsém !
is van valami lélekbirizgáló, nem mindennapi. A hónap ele-1
— Itt volnánk, méltóságos ur, — szól hátra Eltheaí]
Most itt ülünk a vasúti fűikében, öregdiákok. A prején leírtam a Csiki Lapokban, hogy régi jó csiksomlyói látus ur, Elthes Gyula a feleségével, Kováos Miklós pesti nek. B-telhetődnek a szállóba, egvedül maradok a kocsiba:
magyar tanárom, Balló Pista Sopronban jártában fölkeresett büntető tanácselnök, újságokban sokat emlegetett biró a Demes-há bág\adtau közibiik leg\int a szeredai táliosoki az Sreg megyeházán. Különös találkozás volt ez négy évti- bugával, Gyarmsthynéval. Gyergyószentmiklóson Lá»zió De- s elindulunk a legnag olib bv.on talanság felé. Leszámol:
zed kapuzárásában Csaba királyfi földjének egykori lakói zső ül be hozzánk, a rsiki főispán. O is somlyói diák. Nyurga azzal, hog a Rákóczi ut 64. számú házat ezúttal csal.
között itt s nyugati gyepüknél. Pista bátyám azzal búcsú- szép fiu volt akkor. Azóta igen megemberesedett. Persze, vülről láthátom meg.
zott : a viszontlátásra Csíksomlyón
ahová főispán beteszi a lábát, mindjárt érzékelteti a kormány— Annj i baj legyen I — vigasztalom magam — K
Egy bét múlva levelet kapok Csíkszeredából. Szép, de hatalom a jelenvalóságát:
az, hog a jó Isten elsegitett idáig.
(Folyt. köv..
ismeretlen írással üzenik, hogy olvaBták a C<iki Lapokat s
— Ma jött ki a gyülekezési tilalom. Le kellett fujnunk
mivel abban viszontlátásra búcsúzkodom, biztosra veszik, az 1000 székely lány fölvonulását a elmarad az öregdiákH á e ü a M B e n y o k gea&tfti.
hogy julius másodiki csiksomlyói öregdiáktalálkozón én is találkozo ia.
Dr. Kovaosné Tfidóa Ilona.
Ott leszek. Hátha eddig még nem kaptam valahová meghíEz bizonny telitalálat volt Az álmodozó, meghitt hanA m.gyar háziasszonynak a háztartás el'átása komol
vást, székely testvéri szeretettel fölajánlják szerény otthogulatot, melyet himea, tarka köntösbe szőtt az emlékezés s gondot és elfoglaltságot jelentett minden Időkben. Termész
nukat s okvetlen elvárnak. Meglehet, hogy én már nem is
tesrn különböző l<*6kbru, különböző korszakokban különbözöl
emlékszem rájok. Ök annál inkább, mert gyermekkorunkban amely puha, meleg tenyerén dédelgette egész napunkat, sz voltak fZ'k a gondok A magyar háztartási élet hosszú feji
a macsksasztalnál sok jó fslatot élveztünk együtt. Persze, élet goromba rendje beleejtette nagy jéghideg csöbörbe. désl folyamaton és változásokon ment krresztfil, am g eljut
a mai úgynevezett „ >o onal'zált* alakjáig Az őskorban, at.
én nagyobb voltam mint ők, de miot bátyjuknak, Tamásnak Riadtan néztünk össze.
-— Mi lesz most?
az ember ség nomád élete élt a nő vállain nyugolott a OSB1'
az osztálytársa és pajtása, vele együtt leereszkedtem ahhoz
gondozása,
gazdálkodás, az élelem megsze lésének egy rés.
Szerencsére n minden bajban talprnugró székely rugal- mert a férfi aebhen
a bizonyos mscskaasztalhoz. Szegény Tamás a világháborúaz idénen halászattal és vadászattal szereban elesett, ök mindaketten tanítónők, együtt laknak. Hát masság nem hagyott cserbe.
meg a szüksége» hőst és nem Is foglalkozott tgyéhbel; kül.
ben
Is
ekkor
a
férfi
főfoglalkozása a háborúskodás volt.
csak menjek. Aláírás: Márton Emilia és Juliska.
— Olyan kormányparsnes pedig.nem lehet, — állaA nomád élet folyamán nem alakulhatott kl hAztan
Ez az Emilia éa Juliska küldte el kisérónek a somlyói podtunk meg — amelyik megtilthatja, hogy Sarlóé BoldogEnnek alapja csakis ez egyhelyben valő lakás és a gt
Csodatevfl képét. Most megyek hozzájuk. Ismerkedni velük. asszony nspján a csiksomlyói templomban azentmisét hall- élet.
dálkodá* lehetett De a háztartási élet kezdetén Is még
gassanak
sz
egy
hiten
lévők.
Még
akkor
se,
ha
messziről
Mert, mit tagadjam, bizony kiestek emlékezetemből.
sok gond és dolog t rhelte a nő életét. Gondozta a os» »
hely?t, nevelte a gyermekeket, szőtt, varrt, font, gazdái,
Zakatolnak a kerekek. Már az ezredik kilóméteren is jöttek. Nekünk pap se kell, azt is hoztunk maguokkal. to
dott, élelmezett
tul vagyunk. A második álmatlan éjszakám, de a testem Senkit ss hívunk, fsak azt mondjuk, reggel í)-bor öregdiákfolvamán azonban a háziasszony helyzete kőnnv
könnyű, a telidesteli lelkem ia könnyű. A tüdőm azomjasan, mise. Aki ott lesz, ott lesz. aki nem, nem. Utána kimegyünk bedett.Idők
A mezőgazdálkodás, az ipar és kereskedelem fejlőd
mámorosan issza a régi levegflt. Oh ez a tiszta rugalmas, a temetőbe jó tanáraink Birjához. A faluvégi borvizforrást ia mindig töt.b és több munkát vett kl a háziasszony kezéből,
éles levegfl tilos.a áll még a süni kazánfüst előtt ia, hogy megtapasztaljuk, a gimnáziumot is megnézzük, este pedig a a megváltozott helyzet daoára a háziasszony számára m'v
ne kússzon be az ablakrészeken, ne zavarja a hazatérőt. azeredai kaszinó kertjében az Elthea Gynla reoeptjére sütött csak a legb ztosabb tala), ahol élete tar'alma, hatalma és te
kenysége gyökerezet', a háztartás és gazdaság maradt. A l a
Közeledem, közeledem az én szentföldemhez, melyet nehéz hirea erdélyi tatányérosból, a llekkenből tálunk 1 - 2 taláat. munka főgondja volt éa maradt az asszonynak és pl. a köze.
órákban megígért az Ur, mikor jő voltam, nagyon alázatos Ebbe biztosan nem betegszik bele a gyülekezési tilalom. korban a nagymosás olyan fontos esemény volt. hogv az.
még a királynők la törődtek
éa nagyon magambanéző voltam. Odakünn a fekete tekete- Meg mi aem.
Ebben maradtunk. Közben derék gflzparipánk a nagy
ségben alszanak a székelyházak. Az egytől-egyig édestestA magyar asszony élete minden időkben munkás é
vérek. A sokat gyötört taj álma moat nyugodt, tiszta éa sötétségben alaposan megkésett. Éjfélre ott kellett volna volt. Ss emlnt régen volt. ugy ma ls osnpa munka a meg*
háziasszony
élete. Sőt ma talán Ismét fokozottabban nehéz l
üditó, mint a havasok forrásvize. Valahol fölsír a bölcsőből, lennünk Csíkszeredába, de bizony kettő lett, mire kikötöttünk.
adato« kell a háziasszonynak megoldani, m'nt pl az 1914
nem áram vonalas bébékocaiból, hanem édes szülő saját keze
Végre 1
világháború előtti időben, akkor a boldog béke éveiben n. ••'•
faragta bölcsőből a kia góbé, az anya meleg keze nyomban
Harminckilenc esztendő után a rajongó szent részegült- dent be lehetett szerezni, ami a háztartás és osalád jóléténa
biztosításához szükséges volt. Lakás, ruházkodás, élelmet <
rándnl a cserge alól, ringat kettőt-hármat gyöngédet éa fél- aégével léptem a drága caiki földre. A pillanat magasztosálomban hozzá mormolja a varázsigét: „Aludj anyámé, aae sága rezdült meg bennem, de osak azemhunyásig. A követ- simán ment. Azóta azonban Immár másodszor éljük át azo» •'
az Időket, imidőn a háztartás ellátásának a kérdése sah *
magyarok vagyunk I" Éa a siró kia ember egyszerre angyallá kezőben ismét közönségéé, gyarló embert hordoztam magam- gondokat jelent minden háziasszony számára. A sokféle nm'1
változik, kigömbölyödik a képe, caudamosolyt feat rá aa ban. Vaksi tapogatozáa közben irgalmatlan rosszakat kíván- megoldandó kérdéa kOzOl talán a legfontosabb az élelmezéaurc
Isten. A szférák valamelyik sarkából biztosan Horthy-indulót tam a légó elsötétitésnek, mikor csomagoktól elnebezedetten a lehetőségek határain belOl való legjobb biztosítása. Régebben
élelmezésünk Osszeálllaáaánál {óként azt kellett a háziasszojátszik neki a ménnyei honvédzenekar.
aa utazok lábatlankodó hullámverésében aa állomás kijárata nyoknakfigyelembe venniük, hogy táplálékainkat tápérték sze-

értelem, másrésst pontouo éa tervsaertten kBrvonalaava
vannak a törleaatéal feltételek, hogy Igy blatOBaa, de
a juttatásban résieiltett különösebb megterhelése nélkül vlBsaa nyerhesse aa Alap a k8lcs8nt. Aaokat pedig,
akik nem bírnak kelló saakértelemmel vagy aa elesettBégnek annyira alaó fokán állanak, hogy komolyabb
állatot vagy egyéb dolgot reájuk blaul nem lehet, a
fennebb említett sservek bevonásával neveli és kisebb
Juttatás («árnyas, nyul. Btb) által elókéultl egy nagyobb megsegítésre. A törlesstés legritkább esetben
történik pénaben, hanem csaknem kivétel nélkül trrmésaetben (aa állat Baaporniatával, feldolgoaott anyaggal, munkabérrel, Btb.), minthogy a Juttatás Is termé
Bsetben történik, nem pedig kölcsön adott késapéns
formájában.
Aa elmondottak saerlnt fejti kl tevékenységét a
Nép- és Családvédelmi Alap. Fentieken felül aaonban
lényeges hatással van munkája a gasdaságl életneb
minőségi és mennyiségi alapon való általános fellendítésére, mely körülmény nemsetgasdaBágl ssempontbél
ls jelentékeny.
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rint állítsák össze. Ha Ismerték — és bizonyára Ismerték —
« különböző élelinisze eink tápérték és vitamin tartalmát, akkor
r z e k e t csak be kellett szerezni és megfelelő módon elkészíteni
^s máris meg volt oldva az élelmezés kérdése. De mennyire
U 1 i s helyzettel kell a mai háziasszonynak számolni. Most olyan
...eliniszerekből kell a megfelelő tápértékü táplálékot ö«sz-állit a n i . amely élelmiszerek éppen rendelkezésre állanak És ma
rtt I »n á'l a háziasszony legfőbb feladata, hogy ezeket az élelmieket agy gondozza és ngy készítse el, hogy azoknak tápokéból semmi se vesszen el; semmi ?>e m e n j - n kárb-t. Az
aliszerek és társzerek gondozása t hát előtérbe lep és a
icsság arra iványnl, hogy ezeket az el omlástól, az elértékuedéstól a lehetőségig megóvjak A legegyszeiübb és régebb
.u kicsit mellőzött élelmiszereink is ina kincsekké váltak
'•oknak megőrzése, célazezü és legjobb felhasználása köz•kii feladat Es pedig azért, mert a romlásból eredő kárt
élelmiszerrel kellene rótolni, ami sokszor más fogyaszvonná el azt és igy az élelmiszer piacon közvetve nehéz. , ket te emteue
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KÜLÖNFÉLÉK.
— Igazságügyi kineveaesekes athely esetek.
A Kormányzó ur az tgazágügymiNÍHzter e őierjesatéBere
Kököi' v G>uU dr. esik ser-dal járást.iröriag! eli-öl öt a
szabadnni klr. törvényszékhez tanác.i«;nökké. Mulr<
Qyőíó dr. gyerg ószentmik!ó»l jár-'-.sblrát sz újvidéki
járásbírósághoz K-lemen K'iroly dr.t a gyergvósrentmi klosl járásbírósághoz N«gy T.bor dr.-t a caliiBzered»i járásbírósághoz, biróségi titkárokká. Siabó F.trencet
' gyergyó'zautmlklóti jéréBblróségtoz a 8.fiatJtéBl osztályba, telekkrnyvveztitóvé. L^riccz Andort a gyergyóBzantmiklÓRi járáBblrÓBághoz, Ambrus JófBíf.it a gyer<rvós«entralklóBÍ járásnlrűaáKbor, írod' fóiiezit kké. ozv.
Ma nár S'^moodná a cíikBzentmártoni jérá?biró"ágb<:r
lrodstifzité. 8'lvariih Lá-zlóuut a csikszer. dii járAsb ró-
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— Kineveztek a sajtókamara székelyföldi
titkárát. Az Országos Sajtókamara 8z!k«lyföidi titkári
rn"ţbuatâagal Fareucz Gyárfás hírlapírót nevezte ki. A
siasvszés sajtókör íkben á taiáooa m -gaíégedéat kelt.
Ferenci Gyárfás iţen tevéfeenv, értéke* munkása a
•narjyar nyomtatott betűnek. N :mcssk most, amikor
et a Büolgálat cvupán a kenyérért való izgalmas rohanást jelenti, de az volt akkor is, amikor a magyar ujaág
írás ez?n a föld'in a li.^neh-z^bb, a legveszélyesebb
magyar közöse,-"•e! munka volt. A klsebbnAgi megpróbáltatárunk Idején egyike volt, akt mind inkor öntudatosan
szolgálta ennek a népnek érdakeit. Kinevezésével srra
méitó áa érdemes közmunkáit tisztelt meg a Sajtókamara.
Amíg

'Üh

a l s z i k

a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmát nem
Áthatva annak a tndatától, hogy a nehezen megszorzott
zavarja es mégis estélol reggelre jól
-/.ert (élsserüen kell gondoznánk, hogy értékéből a fel- ' á ' h o í 8 inths L»joBt a CBH'BZ! n m'rtoni járáBblrÓpieés biztosan hat. Fajdalom nélkül hajt.
.:Rlás'g semmit ne veszítsen, érdemes egy vlf 87apillantást hoz, Líri c: Forint a gyerieyoBiífn miklóai jhrá'-lliókönnyű es teljes iirüiest idez eló. Ezcrt
arra a széleskörű és nagyszerűen megszervezett mun -ághor P^'kó M b.4!yt a gy r<vó»íen:mitlísi jsrá b!ró
kellemes hatású
\.YC-.
amelyet a németMrodalmi élelmezési minisztor indított
Á
Híghoz,
Piter
Káró
yt
«
c
Usteredei
tórvénysifekbes,
hashajtószer a V J — ^ ' ^
*
cv év előtt és amelyhez rarntratá^sakként a háziasszo!
ircd« Pf«s< dti-r.ttíliA nevtz>f k ki.
és gazdaaszonyokat is bevonta
— Kinevezés A ni. k r. b^íii^yxii'-t^a erGyörff-;
Ismeretes az a nagyszabású te^v, amelyet a Némefc— H-iaasa«R. Síautos QAfcor helybeli Uceafef-dő Eodre ma' oros! laíóst a cikszentoiártoni kőrjegyrő
. dal mi kormány „ Erzeugnngsst h'acht" név alatt indított, fo '.ó ev o-tóher 25->n tur o*tí (Bíüvőj t H.rc-a Jo"\gb- z körjegyzővé klrevezte.
•k eredményes kifejlesztés atán, ennek szinte klegészitőjeu^je heíyhnli vecdéi'őí leányául, Mtncival.
índitotta m*g a „Kampf dem Verderb" (harc a rom'ás !«<-f
— A nagytipucu bérgepkoosik adókulcsa.
• u) elnevezéssel a második ragy harcot azzai a céllal hogy
— Credo Egyesület mu t vnsárn'»N K-IUZIUÎ
^s érdi yl részek vlasíateráBét
' .net nemzetgazdaságot az élwlmlszerek romlásából eredő Kir'-'y ttocepén tartotta evsdayttó gyüiését. Biró Forsrc A ţel"tmagyarorsrâgl
követő'.eg MZ E-d^iyri»p*l GtídaTági Taaícs kötbenjá. .. k ellen megvéde'mezze. tianek a mozgalomn-k az voît a
>.. hogy a helytelen kezelés, gondozás, raktározás ''s fel- (ő sp r.»B 'ílnckl mn^nyltó á ^ í isaiuiatott a hivő firflak rá^ára a 1 ormi-íny a 2 470—41. M. E. asámu rendele•tálas által az élelmiszerekben előálló kátokat korlátozza fo"tos kbtfcicBBPge: beievivn' és «rvúnysBileat a nyn. tében "ugedílveztp, hogy a tisamatért részeken msr
t-gszilntesse. A németbirodalral ko mányt ennek a moz- ^orlatl él'-t minden igában Krlnztu-i Király Bírflleoiét üzemb'-n talált naryilpusu b^rgépltocsik után csupác
mnak a meg nditásával elsősorban az vezette, hogy a •ifi t»ni»áF.Btt. D". K irí<f.y Zi tán torseny.-sâsi ploiik
az
addig flíi-tett adó^uietot alkalmhzza a blncatér. A
- lalom népének az élelmezését megjavítsa. — Miképp-n a
l r
•.e'melésl mozgalomnak az » gyséxrs és összefogó munka e!6«dásáb<«n a eri«a u4 e'v-.'k aserinH pzadália U»s- o m^ny mogériő htez!:edéaét bövetőleg s bergép'roclk
a kiindulási pontja és ennek ilyen módon való végre- s-gofsá^ u rendjr ról b^ra-'dt, molyben a leg-gyszrrbbb adó*f d-ífrméayíne's megadásét kértek a mîguk részére
•íisa ho*t* meg a kielégítő eredményt. nryanigy a romlás itiuikft' IB mi-gtsiá jt ctr.cisk a minlenpfpijst, b-:n -ro a nigytlpu u autókat tsrtó erdélyrészl matrántulajdo- értékveszteség megakadályozásá-a tráiyuló törekvés is r»aa»f>6tb^t a kaitura és techoika vl«m-ioy itn*k ádá- nosok la, amelyet a pénzügyminiszter engedélyezett ÍB.
• - rvk az egységes szerve'és uttán valósulhatott meg. A cél
n. A mtg*8 B z i o n n i i u . idő«terd e ótid^át aa el— Hivatalos kirendelesek. A varmegyei kSzérdekében a termelő és a feldolgozóipar, a nagy és
mondott kofltftc^t^t lrasratá»<ó' 1941 EO?imber 1-iő hivatali érdekből a
, - <keielem és a fogysztó is minden tudását és erejét nökj'fi fó spi?r<*H m • eg
.-•- -.te a kflz leiembe. A rél az volt, hogy a termel vény »s iMncs^ris <• óadónsk. F r'i»B Pá r ndőrs «pltáry fii- köve*k"-ző ctsre kir<"ndn''a^k történtek: Dr. L^ngrel
-épek elkerülésével a 'egjobban értéktsüljön a fogya«z- iiívtx a figyelmet a veHsályr^, amely az árdrágítón, ár• a n . mert ofm elég sokat es jót termelni, hanem vigyázni uzsor ^ok, á u rf-jt. g'tó T es ha morók rérfíérói be or- L.JO^ Sombathelyre, D'. J*'üib LI'OÍI Kaposvárra,
Elgel Mihály Győrbe. A faníl he'vekről p'dig a esik• hegy a termeivény el ne értéktelenedjek és abból
BZÍÍC belső frjnsiát f ny ugati a ramu'ato t s azigoru vármegyei kiziiraigatíahoz érkeztek Dr. Zso'na Miklós
sen n; kárba ne menjen.
A német statisztikai adatok a'apján a német nemzeti Int^zkedftpp^rp, «melyek ar e tafiínteibeu vitte3üket a'j"gv«ő, Dr Krigar Pál árv. ülnök, Dr. Modroich
:it az élelmiszerek célszerűtlen gondozása, kezelése, fogjáfc tujtati 8Z»BE Q-irő poigirmtiaier ennek kspcBáí György &zoliíí.bíró.
tarozása, felhasználása és elpazrlá^a áital évente 1 és fél klenifilt-», menny in foatc-s, hogy s ni híz, híibcrua Idők— Az erdelyi közmunkák pályásata'val felari márka veszteség érte, elkerülhető károk folytán
.van okok folytán tehát, amelyeket emberi ésszel és erővel ben mind--:nkt a n^ms-ti közösstgraind^nektO.ottálló meriilt :«z a p in»sz, hogy 'iz erdélyi vá'lalkozók a BZO1
rntg 1« het szüntetni Lbb""n volt tulajdonképpf n az egész »rd ke Bzerini fagyeltnezítten és önzi lenül teijsaitBc
áBO? egvíiéirárabnál magaaabb árajAnla'o^at keszuek.
::.ozgal mnak « jelentősége, mert józen a'apokon nyngvó, el- MIGYRR KHMEEBÉSÉT.
(<.)
Az Erdé'yi Gazdasági Tinács a Bzakkamarák be'yzeteto célt tűzött miga elé azz*1, h gy a term°lőt, az 'part, a
— Kinevezes. Dr. Miof^l Jizst-f vm. aljegyirőt ieieot^B-lnik tlizet^g áttanulmányozása után a Tanács
Kereskedelmet és a fogyasztó* ránevelte arr , hogy célszerű
éi- iiiiii-zerk^zeléssel a n* mz*tgazdaságl életnek haszoottevő, Miroavsa-traely tbj ví>ro»bo« a j -gyzőnek kinevez ék. •n-^gVlapította, bogy a tőkeszegénységük miatt kamatos
A varmepy-î •ţv fri'keB munkát veszít távozásaval. kö ciSnnel dolgozó erdélyi vállalfeozávolí valóban dráértékes tagjává váljék.
A harc az élelmiszerek romlásától való megmentéséért
— Ae Erdelyreszi Gazdasagí Tanaos sz áru gibb aj inUtokka' doliio ;nak, az árd'ff Tarc'í.kat aiona termelőnél kezdődik. Ennek értelmében a birodalmi kormány eliáíáss il kapcsoUthnn felhívja tz -rd » yreízl kereskedői btn sok esetben indokolják a távolságban és a nyersgondoskodott ártól, hogy a termelő olyan irányú szakszerű ÓB Hs'pari körök flgy imét errs, hogy minden OIVAO
anyagellátás nehézségeiben rejlő körülmények!, el. Az
oktatásban, felvilágosításban részegüljön, h^gy a lehetőség'g
allnndó értékű és a íomlásnak sokáig ellenállani tu^ó termel- aaetet, amfi.yb~n az arusiiétáH tekintotebt-n retidiUül erdélyi válla'a'oV e többletel sz Arabban azonban nem
vmy első gondozására, kezeléeé/e, első f ^dolgozására, csorna- ntházBagekei lap .sztslDnk, mielőbb tiz-etltniii iránta taal»di« meg a 5 száz-»léko . A helyzetre való tekintettr-: -tsára stb. nézve is ; továbbá arra is. hegy a termeivényét fogaivá hozz»nai>- » ^u(iap-8'i K reslede'mi és Ip;<r- tel a Tanic* továbbra IB kitart amellett as álláspontja
k . önböző feldolgozási célok szerint eló tuij« kész»teni. Ha- k^marn (Bad-'pest, V., 8'.-m r -ucca 6 ) oaalíoit miiiüdó me let!, hogy
erdé'yl részek iparának virágziüa és
v-n ó tanltásb<n és útmutatásban részesült az átvevő, a szállító
a. u i áts-i B tottnáif ludom wpra, tra ţly a bejelentett további m '^erősödésének az»mpi)D'jáből kívánatos, hogy
laktározó is
A termeléshez szorossan hozzá kapcsolódo'.t a falnsi éB ad''o< álapján n.hdfn eg' es ügy b-n bai.-d 'ktalanul eljár a versenytárgyalások területi koriá'ozásának kfdvsza: gazdasszonyok kiokt*t-st is; mert ők is igen fontos
— Adományok a Főmeitoeügu Asszouy teli ménye továbbra is fenutartasaék.
tér YPzoB az egyes nagyértékü éle'miszerek termelésében és
— Az első vitézi eakü Csíkban, vitéz Vida
A Fűicfinó»águ Asczoiiy i Brgéfy
feldolgozásában Pl a tfj termeJé-e és feldo'gozása, vagy a segelyakotoj&ra.
c
-'-.i itasra való elŐkészité't . baromfitenyésztés és nevelés, a ciój ra Orunst^lo D .vidní CBÍÍSZI redai lakóB 20 P. t Gru'a ny. vezéróraagy cfi^ vármegyei vltóri szíkkapltány
.Kitermelés és ennek szállításra való r soairgoláva ; 7Öldség ado-aáoyOE'nt — A C-fikl L p ik-toz tddig t.ffiíRtett 1941 o'itóber 30 án Uanepályea kerete'í között vette be
- gvümölcste melége és feldolgozás-, vagy ennek szálli ásra ös'ízecet 42 P 'BRŐI t-rznek H.
a vitézi esküt Csikvármegye 12 vitézé'ő . Aa eBKÜtófíkészitése stb mind a gazdasszonyok feladata. Az egy »s
A osikszeredai míister"izegaatato bizottság és ipar- telenj^'^n voltak a Vármegye katonai éa polgári bató.-u és tanyai háztartások készlett»-! való gazdálkodása, llető

sígf! V t^zl esküt tetioV: Ágoston A'bert, Baláza János, Btrfia Árl'm, Buzá? F renc, Buzés János, Dobos
Ká'o'v, Dnfe Bi'az-i. jjTŐ'B Gyula, I yén Péter, N^gy
I tváa Vitos, S'poa István, Váncsa F-ranc.
— Az e>-délFréssi fürdők és Gazdasági
Tan? os. A K'-ietmajy rorczági re E'délvréBsi Fürdók
8zövetii^«ének m roíVísárh"lyi 1 kö«pia!ja rHndíivül
figyelőmre máltó ös-zof^gialór á Üo-t Sssae mlndarokról az indako't Mvánságokról, amelyek a hazatért erdélyi riszeií vendígforga'mi in>é.'méayel, fürdő ée
tldij őb flyei továbbá azok felszerelései éa ismertetései
irán1 tz^'nu'í f irdöidény folyamán m jgnyllatkozott. Az
Erdi yi Gizdtaígl T-»aAcs magáévá téve a Fürdőazövetségaek
értékes megállapításait kiegészítette mlcd
azotka1 a í-zlikaégr-s tennivalóik >1, amelyek a fürdőink
v'cdésforga'mí érdekelt Brolgálják. A vamti. autóbusz,
szá1 odt1, eilátá-»! atb. kérd
i?oktlijeles á?vizsgálá3áva
foglalkozva a T -n -cs k;látásba helyezte, hojty a jövő
fiJrdSidtevr* is m pd«n tâtnoţa'.&st c\ujtanl fog a fciüz'átt cé oi s'nere Mrd"ié^e!•.
— Hetilap Gvergyóban. Grargyó éa Vidéke
címen h
inegj>»' -«létére adóitongsdMyt a mlnlizter-

István. Kopacz Karoly
ván, Szai ó Lajo-. 5—5 P . Bi-ó Oáb-r ' záka István, Szekely
Feren li -tlia Géza. Dávid Inne 4 4 P , H jda Áion tim«r
2 50 P , Matton Igná , Modó Lajos 2—2 P. Ü-azese.o : 206 P.
^ csíkszeredai ipartustii et és m*-stervizsgáztató h zott^iíg tehát
20ii Peneőt átutalt a Főméltóság Aspzoi.y télisegély akoiójá'
nák 91.000-rcs csekkszámláján Az p-rte.-<tütet az akcióhoz intézett átiratábau k'fejezosore jatta.ta azt a iejlett közösségi
érzést, ami a csiki kisiparosság lelkében él
— .Veghivo. A csikvármegyei állami és felekezűt taoltórág 1941. november 8-án (szombaton) Csíkszeredában a „Vigadó"
nagytermében tartja egyetemes nagygyűlését, melyre a t-n;tóságot ós a tanügy hmátait sze etettel megh via az eli.öksóg.
X'argvsorozat: 1 830 órakor Szentmise a plebáuia templomban 2 Hiszekegy : Énekli a tanítóság. 3 Miklós G-rgely kir.
tauf-dügyeló megnyitja a gyűlést 4. Gyako-íati tanítást t a r t a
IV. osztályban ol-ármány tárgyalásból: Gaál Ilonka csíkszeredai áll. tanítónő 5. A tanítás méltatása Szünet 6 E'nökl
inegny tó 7 A vármegyei egyetemes ta-dtóegyüsület mt-g\la
kulása 8 B szél JD^niotos Pál Péter tan tóképzői Igazgaló 9
„Az lskoláuki üli népművelés ceha és feladata" Gál Ferenc
Csikmegye népművelési ti kára 10 \ csikm gyei t.auitói szövetkezet megaiakitásj. 11. Tan tui ügyek, induványok, 12 H mnusz, 1 A „pedagógiai sz-'miná lem"-'a vaió -ekintettei a megjdlunés kötelező niiudeu csíki tanítóra nézve jellegre ''aló te- tnökR^g.
kintet nélkül 2 Kérjük a tau:tósá*o&, hogy a nők 1> hotóleg
— KedvezményoB aru oukrűt kapnak a
s-'őt-esben, a fértiak magyaros ruliiban i-lenjtnt k nu g 3 A m'heezek
A cu'-o-igésyléft sz E<-delvrészi M»hess
kö .OH ebéd-ii való részvétel (2 P ugő) z igazgatók sürgősen
je.ents^k e Györgypál Károly r-siksz irodai áll. ig tau iónak. RgyesQtatnél (Kolozsvár. M ijíMs-ucca 22.) kapható meg-.n tovább tart és arra Irányai, hogv az élelmiszerek
— Cfeeiedottbou Kolozsváron. Dr B tlilen Györgyné rend.iló l^potion k >'l bejelenteni.
még n«m ismert ellenségeit és azok tartózkodási helyet tz E-délyi Katnollkus Nőszövetség elnök.s-zony. a következő
— Hajtövadaszat. Hírt zdtuak már arról, bogy
A ütassák.
felhívással fordul a Főtisztelendő Plébános urakhoz Átmeneti veszedelmesen elszaporodtak a dtmd'<k A pussiitár-ok
Németország ezt a nagy és b zonyára fényas eredinénye- Cselédotthont rendez itt bt* az Erdélyi Katholik s Nőszö ,-etség már olvar> méreteket őliiitiek, hogy Dr. Ko umbán Jó• ztositó küzdelmet még a mmtanl ni-gy háború k torese Kolozsvárott, M-gyar-u. 48 HZ. alatt. A szolgálatba jövő leákezdette meg Nagy j-lentís^ge volt már -kkor I» ennek nyoknak elhely zkedésük g egészen csekély ell nérték fejében asef, Csiiivármegve vadászati felügye ője m»>g kellett
.itüzésnek ; de mennyivel nagyobb a m.l időbe- az élolml- t szta, egészséges otthont nyújt Az Erdélyi Katóllkus Nőszö- szervezze az el^ő nagyobb szabésu híjtóvadiszatnt,
u helyes goodrzasának és felh-szuálásának és különo.en v tség mély t sztelettel felke.i a Főtisztelendő Plébános ura «mely mult vasárnap zajlott le. H «jlásba kerü t hat
.•-pérték csöiikené» megaka-iályezásanak biztosítás», amikor irat, hogy községük szolgálatba Iniuló 1 anyait irányítsák az farkas, amelyből kettőt ielőttek. A hajtóvi dá^zatot a
• .dagoit mennviségekkel rendelkazünk. Most jutott el Otthonba A város sok bünalkalmátal aka-ja az Ot hon megHHSZO..V- hivatási magaslatára, amikor minden tudásával, védeni a tapasztal*tlan ii.tal leányt, azé t felhívjuk a szülők lakósság térésére mrglamétllk.
--látásával ke'i a haroba mennie azért hogy a rendelkezésre ügyelmét is, h gy gy » mekelket bizalommá küldjek hozzánv.
— Nem lesz kivilágítás a temetőkben A
— Milyen aron kell megvásárolják a „Hombsr"- sírok klviláíitáaa ez évben az ornzág egész területén
Korlátolt mennyiségű élelm's-.erekből a család számára a
bizományosok
a
romlott,
emberi
táplaikozáara
nem
alkalminőségű é« télies tápé tékü élelm-t állítsa eló Ez «
« fokozott gondosság alapján meg 's valósai, mert át ,s mas k e n y é r g a b o n á t ? Az E u G E terményértékeaitési tájékoz- további r«nd 'lk^oípi? tilos
— A törvenytei»n gyermekekert A belügy-k hatva a háziasszonyok annak a tudatától, bogy ennek tató ügyosztálya közli: Emberi láplalkozásra n°m alkalmas
adatnak a legjobban való megoldása nem sak egyéni é-- (pl dohos romlott) gabonaféleségeket a gabona rnlajdonosa rainls»t»rl eng-^dMlyel raüíödő Enabervédők Or-zágos
állataWal
nem
taka
mányozbatja
fel,
s-m
szeszfőzést
oélokra
- hanem az egész nemzet jólétének a biztosítását Is szoluem haszná'hatja, hanem az ilyen tételeket Is megvételre fel jSzöv'stsíg! kö/ilíe az árvassékekknl, hogy módjaban
kell ajáu'anla a „Hombár"-nak, vagy bizományosainak. A „Hom- I van mind tzoo t'-'rv -nytalen msgyar hoaos gy>rm»kok
bár" vagy bizományosai a termelők által felajánlott romlott | természetes atyjával szomben, aki bárhol külfö'dön
- KÖZSÉG! JEGYZŐ URXK FIGYEL HEBE!búzát q-ként 5 Pengővel, a romlott rozsot q ként 4 Pengővel, I tartózkodik és tartásdíj fizetésre kötelezhe ő, a tartása romlott árpát q-ként 3 50 Pengővel, a lomlott kétszerest díj megállapítása iránt az eljárá9t lefolytatni és az
.llivatalot
nyugta" ét,Nemleges
zálogolési
jsg.yző pedig 4 Pengővel alaosonyabb áron tartoznak átvenni, mint
kCoyv' nyomtatványok
előírás szerint
elkészültek amennyi az azonos nemű egészséges áru hatóságilag megálla- összegei behajtani. Az érdekvédelemért semmiféle költséget nem ssámít fel.
pított ára.
ik lehettek
Az par, « i spy és k'pkere^kwf'ób sz.kszeni obtitâfa Is
. -:an;osan történt a termelővel A gj&roaok és üzemek
loe.nzemcnö támog<tisb»n ré-z'.sültek ho^y üzemeiket
,- jiivánalma'uak megfel-'lően bniendezzél; s izáHal a feliá«t és gyártást a I gkiaebb veaztezéggvl végeihessék.
A .Kairpf -lem Verderh" muokáját-an a ko-mány u német
---zonyokat ls serompóha állito'ta. Ezen » téren is me(tntmntatással és tanitással pótolták a jelen'kfző hiányo• A «oliféle intézkedés között h»lyet kaptak • kiskereskedők
.i-íknek feladatává tették, brgy a vásárlÓDsk az egyes
• zer.k gondozására vonatkozólag tanácsot és Qtba'gazlidjon. Ennél a .-endelkezésnél illetékesi k aljliól indultak
; v a k'szereskedőbnek n-p nta módjában áll é iotboznt
i^szonyokkal s Igy nek! á'l módjában leggyakrabban 1 1
tani-.sot a l n l a vásárláskor. A házlassjony innnkáia
a célszexü vásárláson és megőrzésen tal la terjed,
..vihen még »z ő folala'a az Is, hogy a jó élelmiszolt
:i éa ogv dolgozza f <1. Illetőleg készítse el táplálékn«k,
abból semmi ká^ba ne menjen. L'gyencs k ÜZ ő feladata
Í ls. hogy a kész éuleket olyan n.ódoo őrizz j meg, hogy
cl ne romoljanak és tápértékükből ne veszítsenek.
A romlás ellen indított vé'elmi hsrobau a gyakorlati
'Ok felhasználásán k vill a birodalmi kormány » tudó18 segtségill hívta. Ugvaols az élelmiszerek épségben
tására és korze vá ásár. vonatkozó és hossza idA óta
Kísérletek er'-dményelt a gyakorlati élet szá.nára Is hasz,-k és hozzáférhetővé tett-, A tudományos kutató inunk.

e« kaphatók

a Vékár-nyomdábaa,

Csíkszeredában.
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Csíkszeredában, a Tisztviselőtelepen, Szopos Ilona
— Megjöttek aa Erdélyi Rk. Népazövetség Eladó fürdötelek
villája eladó.
1—S
194a évi naptaral. Rjgl, kedves Ismerőse már mina c'lkBzen'imrel ,BÜDÖ8"-fflrdő legsrebh helyén,
dan magyar otthonnak aa éveaklnt megjelenő népsaökörülbelül 190 negyz^töl terü'etü. Bir szorosan « E'adó vagy haszonbérbe kiadó vizifOrész, 2 szoba,
vetségl naptár. A családoknak nélkülözhetetlen könyf-nyvosrrdő mellett feksslk. a Dspf'ny reggeltől
ofűr, istálló, mellékhelyifégekkel
és 4 holdas
vévé vált ea a kalandárlnm. Illat minden évbei>| sa
estéig <rl — B o r i ' - és édesvl*-forrás közelében.
kassálóval Szépviz pztnkán. Értekezni lehet
Idén ls la eses kláliltás, változatos, gaadag tarla'om
Ara 800 Pergő. Érdeklődő» hívják fel a 47. fz.
Bogos Domokos Jánoséval.
jellemal a Kat. N p.saövetaég naptárait. A komoly, taH'tonl
nnlaágos éa gyönyörködtető cikkek bőséges sorozatában
Egy 18hónapos tőrzskőnvvezett anvától szármám,
kiiapontl helyet foglalnak el aaok aa értékes Írások,
tenyészbika
eladó Csiktaploczn.
^
s
éa
vld*ke
n. szimen'áli
é.
Cglk8ieredft v 0
amelyek a magyarság örök vezéréről, Ba«nt I-tváorói
Pleháni*.
3-3
azámo'na?. A gyakorlati réaaben megtaláljak aaokat a kosODBagt nefc mir» ma leaa meRgyőződnl arról, hogy
divatasBkséglete't
a
legjntányorabbsn
baaanoa lamereteket, amelyek a mindennapi életben
Üzleti könyvek szakszerű fel fektetését
könyvBaUkaégeBek. Aaonklvtt> aa időszerű képek, felvételek
vizsgálatot, üzleti könyvelést
ós levelezést
bossau aora disziil a naptárt. Aa elnyomatás napjaiban
vállal „könyvszakértő'.
Cim a kiadóban. 2-2
Igaal keresatény magysr lelkiséget, vlgaBBt, reményt éa
azerezbetl be.
bátorítást viu a magyar családokba. Aaért valódi klrcse Újonnan nyílt B»M'm
"âUPB'âV» fővAro»l l»Arv>» Gőzgépeket ( oko-nobilt) 20—30—40 HLJ.
volt a magyar otthonoknak. Ifa IB aa a ott a helye ket la kielégít. Szolid árak, elöiikeny, pontos kiszolgiláa.
keresünk bérbe a téli hónapokra, vagy megcsárdáink asztalán. A kat. népaaövataég lelkes csoport- Saives párlfog^Bt kér:
vételi e. Részletes ajánlatokat a gőzgép adataivezetői nemsokára kl fogják osztani s a helyi tagosat
vezetősége kéri a Népszöv. tagjait, hogy a naptárt »
S Ó F A L V I J Ó Z S E F nak feltüntetésével és a bérleti dij, vagy
70 fillér évi tagsági-díj beflzstése ellenében átvenni -2
vételár megjelölésével az alábbi címre kérünk
Cslksaereda, V e r e s s Elek-féle h á z
Bslveskedjenek.
8ürgósen beküldeni: Rusz es Kenderessy
— .Este 8 kor" címmel Faiidrlk Ferire i>j
vRsu'épitési vállalat Besztercze, Sétatérszínházi regenye ntíul a Bzichéa. M gatin nj «aAmében
UCCÍ
4. szám.
Hor.by István AMt-mti-i-tr faU-.a;iaa kliku'feipgybáiil
htrj.í.o'trek báaát, . H . u d j nekem" estély Bőkay'kná',
Cslkuiicd'ze-.t község előljáróaágától.
BU!J* Elma legnobtz'tb saer^pe, Hortobágyi
én VSÍ-Í
kalandos oeszamoója a Kundról, Káp»s rlpoM Morátl.
B-ára: 1563 -1941.
Fényes, Saiyuk, Btmor, Bcrdy, aitöfiodésírő', M4rl«
Árverési hirdetmény.
Ho t £a Dora Korner p'sii áogatá^n és m^g sok érdemínda«nnt
köíB.^g elő jarosAfp közhírré t> síi,
kesség díszíti a Bzính>,al Magazin nj náT.At. melynek
b" . 4212 *a*. Io d íaríletn vonatkozó vtdá-<«i.ti jogamelléklete a gyermekek ktd erc-) a Kis Migazfo.
10
1941 évi december hó 3-ái d. e. 9 órakor
— Halaloaaaok. Bíró Mtnon fö'd'irio' ot és ményüváns arv-r«i a á boc'éj'ja.
száros, 70 eves >orátan, folyó evi oitt^b-r 27 én m eA TadVrmáiy: n u ró»"-, farkas, medve, őí,
halt Mid-irason. Tem-ie e 29 an volt Igen nagy répzvét
asarv/.*, >d rac
'•.«••"at, ^sdpiv».
molieti. E hunytat 7 gyermeze, 17 uaokéjt cs kiterjedt j
Kikiá 'ási ár 300 P n;ó.
rokonság gyaarolju.
j
R "t'at^B árv r bí faltételek C^kmlnl-aenten a
— Diivas AlejoB bonvi'd teraiőrir:Bttr 53 éves'
községházánál a h í v » ' . » ó r » k alatt megtekinthetők.
korában rövid asenvedis ntán október 31 én meghaltj
C ' l k m l n d s t 1 9 4 1 ottób-r 25-én.
Csivsaer dabao.
Előlj^róaág.
— A Poatl Tőzsde uj száma • rd i is ipari Ir naakciók hírét köz i. Facnos erteaűláBokat küaöl a lap
Csak tisztított gabonát vessünk át I
SiépvlB
község
elöljárósága.
az arn- ás értektőasdeiől, aa nj epUkeaésekTÓi. BB oszSaém: 3268-1941. kl
talék hírekről, B jelaálogköicsönök nj feltételelrő". A
vidéki hltaléiei, a blatosttá i. t-xdilparl vegyiipari
Tisztelettel
szakma köréből erdakcB er dei erieaű)6sek«t közöl
B' pviz közséK kozEirra lenn, hogy kb. 10 73-1
a lap.
bold t-rüei'r- vonntloró vkdása&li jogát 1941 evi
— A oaiksaentmartom Levaate egyeaület
november hó 29 én délután 3 órakor, a kSaaagbátán
aáaaloaaénteleai ünnepe. C>1 ;«z-nttrá-ton es Cs-be1-2
nyllváros frveré- r.'á bresátja.
falva kóeaégek LnenteE<yesU ete 1941 november 9 én
Csíkszereda.
A vídá iOTásj : nyui, róka, ŐJ, farkas és vada68a:ószen-e.tísi honp:-t reod
z
»
köveitrző
mUrorrr.l:
disznó.
Dáiaiő.t 10órator: Ü.n p ;y»s IiieatidZi' lei a helybeli
Kikláltést ér óvl 100 P ERŐ.
róm. kata. tamp'cmbaa Mm sut; azfcfiyas&levi zászló
Bzám : 314- 1941
B'rl' ti Idő ter'ema 10 é>.
megszi'Eieiet-e. 2 Mi e n.nn: H n r u i . Eorkli atözönV.su ál'cmás 3 km
ség a lav, ntekkel. 3. Ünnepi
D<;i>d.l pond-OBk: Dr.
f
R>-iz!>tns árverezi feitéte ek Bz prlz községházáBzimoniBa László, lev,-tcy "U e'i eltök Dr. N«gv J-nő
,
Bí
'prU
E
dől
ir'ft"0«»ej
T
rvii
íl»
«•'ndi
<
Bí
'p'iz
nál
h
bívalaoi érák alMt in-gtetimh; ók. Kit Pengó
lev.-egyesülbll elnök. 4. Siavalat: Nadasdy Annikó. 6.
A aáas.ószögek beverese. 6. A aágzlóaoya átadja aa községbázésál 1941 november 15-én d e. 10 órakor e'ler.'-b^n e.z érverést falttteiek egy péidátyat megegyei BÍitnek a zéezló'. 7. Buzdító az*vi>k a leventék- kezdődő árverés-n a Caltvárnr-gva OylmsBfeiKőlok tű djük.
Bzépvla. 1941 évi oiitóbor bó 25-ón.
hez: Dr. Marton Lisaló fősao'gabiró. 8. A Siózatot és kÖBsége ha'.áráb-n levő B vh»v?p, BUkkészke ÓB Kuruc
a Bsékely Himnuszt énekli a köaönaég a leventékkel. nevű erdrj^ből kíterme'» es kerasked-ltr 1 cálnat megOál I m r e ,
Siekorea latvan,
falelően nlténz't^tt sz Idönln-t kíh>afnA]áFr* engedálye9. Dlasfelvonulás. Uiána közebéd a kaih hkoiéban.
k. biró
k-j^gyaő
— Heseboil klsháaba költözött a Bsekaly aet 23063 m' faáilomáey át * 1390 m' tűzifaáilo72/4941. vgb«. s>áT.
gyermekek „Muskátli" szövetkezete. A kisebbségi mátiya:.
időkben o'yan hasznos munkát vé/aatt lskolsszövetke
A vágna területe a gyimesf Ifő o'i or.<zí(U'tói
aetek kcsöl aa egyik jelentós határkőhöa érkezett, A l'/i ki'ómát>-r, a M. á
gvImeEÍ-lsóiotl sl'omáHáiöl
D'. Btlogh L jcs i'e v d «lial: képviselt Biláe^
marosvásárhelyi aárda Iskoláinak növendékei néhány pedig 6 tílónéter távo b 'n v n
ursai i'\á<-a 494 P 26 fl ér 'őke ée több
évvel ezelőtt szövetkezetet alakito'tak a a kis iskolai
AB eied^n térgi átfefp'ző fsáüoménv'örrsenkéntl J<r.os
boltban látták el egymást tlzóralva,, Irkával, Iró-z rek- bemérés szerint Bo'hív
285 drb 118 66 m' keres- knvjte'éH járn'élai >r>>jeÍK, amennyiben a követeiérre
kel, levélpapírral éa számtalan más árucikkel. A gyer- • i delml fa
29 d n 3 72 n» tasifa, Bö^t'B*b*h»n időíÖKM D rászle fiz'tfS tör'ént, nnnak befBínliéoáí
mekek fillérei megaokwodiak az űzte tek ben vásáro't 150 drb 6166 m« *• ra^u-de'ifl U ée 28 d»r»h 3 u « a cs<ksrer'dr-l tir. iérésb róség 1934 éti 13307/2
árneikkek to-ábbadisavil B ezen a nyíran aa .Erdély- 43 cm* azifa és Kuruc l i l á b a " 98 d;rsb 50 31 ír.' végsVv-l «'rendelt k^lejitesl vegr«b»jiaa foi«;-.
végrrhajtéat BE"nvidőtói 1941 óvi tuţu-Etus hó u at
rjsal Haigya Központ" tánogatásáv»' uj, mod rn, me- kereskid-lmi fa 34 dr) 6 75 n ' tt'a fat tartalma».
K'kiáitrsl ár 22 Pergő a kereskedelmi pr 4 P neő lefoglal' 1350 pengőre hecstiit Ingóságokra a Ceikrissébe illő kis cnodavár epilit aa Iskola ndvarán a „Muskátli szövetkezet" asámára. Aa uj lato^szövatkezMi a tfl«lfánnV m' Motl sra, bánatpéna a ktkláltáül árnak r dai llr. járási íróság PT. 4633/1941/2. ez. végzésé
PZ árverés elrrcdeltetven, annak aa 1908. é'i
hézit Jirojs Bala prelátus most szentelte fel Bnnepélye- 10%-a. Kihasználási Időtartama 30 nap.
aen a Marosvágárhaly előkelőségei közöl sokan meg
Aa árverési ée szerződni feltételek aa erdőb'r- XL1 t. c. 20 § a nh-pján a követkerő megnevezett
jelentei az ünnepségen.
'okos alólirott képviselőjénél, tnvsbHá s csiksaered i Dr. Balogh L-'O" ilwyéd áital kép/laelt B lázB Jídcs
— Halálra anjtotta a villanyvezeték. Tas- m. tir. saépvlri ErdőMfigye'őségi Klrícdeltségnél rer- -s társéi j--ar.> 494 P. 26 f. s jár., továbbá a fog :nádfürdőn haláíos szeríncsetlaneeg tirf nt FabUn Ká delkeaésre ál'Bnak. A hltár megtekinthető, a résaletes láBl jkenyvbői M »em tüuő máa foglaitatók javara <
AB árver. a megt.-rtáfát elrendelem, di c-ak arra íi
roly vllianyfz.reió-inss e voasioa do'goaott, kőiben becslési munkálat I»,
oyan szír ncsétíenUI nyalt a vezetékhez, hogy BB
O 'an a|áolatok, m'lyek ez árverési én sierző- "getre, hit kielégítési jognk ma is fennáll es ha el'
ba'áira suuo'.ta.
dísl fe t»tel klói eltérnek vrgy bánatpénzzel ellátva nük hnla^z ó b«tái,n lg nyifr set folyamatban nin<.
t.iDCBpm k,fl jvalemba ueia vetetnek ; u'óajáaiatok e! iérr"bsi»ást er> pv> dő ibkacAb C-^jenőfalva községln Jr
i'Hrdő meir'-tr ásírs ba'árdőlil 1941 evi n o v e m b e
o u m foghdiHtnak.
Eladó vadászfegyver
I-ásbell zár', «(inlaiok a szóbeli árverés megkez-1 ho 7 napjanak délután 2 o r a j a itz=>tlk kl, «mü.
vadora'nj. egyszer sem használva, cop^.n a
» bróllsg h-foglaii ingók u. m 1 hlka 3 éces, 1 bit
gyárban b lőve. Kakasnékflli, 12 'S kaliierH, d BI elő t AB érv r ző hlzo'tság eiD^-:n^l nyuj andâ ; 17 isónepo', 1 ken sertés a egyeb iogó'agokat a le;
bo.
—
A
megsjén
ott
Ö6Szeg
szí
mokka,'
és
betűkkel
d u p l a c s ö v ű , önműködő töhánytl^iővei. Bürün
többet i.-'rón k — da legalább a becsár 2/3-ad részér-(
összehordó (bhalea lőlv van), mtsszlre nagv á'ütő Is kiírandó * ez üjáelatban klfejezeiidő ÍK, hogy aján k»xzpAn»fli <téa mellett el fogom adni, meg akkor i"
lattevő
aa
árveráai
éa
»ceraőd>Bl
feltételeket
teljesen
erővel lövő különlegeeen klvalasntott prlha a bejelentő fél H helyszioen nem jelenne meg,
misslma fegyver, k t i 380 Paogó. Érdeilődhatnl lameri és mtgát «soknak nláv< tl
caak ellenkező klvénnégot írásban nem rvllvánlt.
Biépiii, 1941 évi október bó 27 én.
47. BB. telefonná'.
Antal Andrar,
Szása Nándor,
C lkszrreda, 1941 évi október ló 16 án.
erdői.lrt. elnök.
pénztárnok.
Bzám: 315-1941.
Mlhalykó Jóasef

November l-töl

uri és nöi divatüzletemben

Oröltetök figyelmébe!
Gabona-lappal rendelkező
oröltetök részére 1941 november hó 3-tól mindenkinek

saját gabonáját

külön buza, rozs és árpát

vámra megőrölünk.

Árverési hirdetmény.

Gál Ferenc és Társa malom
Faeladási hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

kir. blr. végrehajtó.

N-p- é* Cia'ádvedilml A'ap, Csik vármegye.
MWwwwww^iAy a w w w w w w w w ^ '
•AAMAMMMe^wMMMUMMUnV
S á n : 440—1941T á r g y : Tyukháaak építésre
pályázati bl'd^tés.
K
tla napomként « j formák eleaó
*
Iparvállalkozók figyelmébe!
árban, m a y t a l d a t b a t á k
^
A C'ikvármegyel N p- éB Csa'Advi'delral Alap X
ajánlati költaégvetéat kér 4 baromflepület dpltóaere. K VBNCZBL T A N Á R N É N Á L K
Aa ajánlatot a fö'd-, kőmivea-. ács-, aaatalos-.
Ugyanott kóaifllnek n a U á e n - Á
flvegen-, lako'oB-, bádogos- éa tetőfedő munkádra
nemfl l ő l kalapok elaArendft M
külön-külön én egvűtteaen la meg lehet tenni.
anyag k e i a á a d á a á v a l .
A
A munkálatokat asonnal meg kell kerdenl.
ItataUttM a legrövidebb láő alatt.
A feltételek megtudhatók Vármegyeháaa 17. sa
Calkaaereda. O l n a n á z l u a - n e o a 111. za., *
alatt.
a U r k ü köaoláben.
Caiksaoreda, 1941. október hó 28 án.
lammmncaoKi w w ^ ^ ^ m i f
AUspán.
Myeaatett Vákár Lalaaó kfcyvnyewlájáka^ Calkmreda.~

Szépvís Erdőbirto'oBság, Cdtmegve, 1Q41
évi
december 10 éu d. e. 10 órakor, aa erdőbir oko'Bág
BBékháaában tartandó nyilvános árverésen bérbe°dja
BB erdóblrtokoBBág vadásaterűletét 1941 december 10 tői
1951 december hó 10 lg terjedő 10 évre, a legtöbbet
igerónek.
A vadásaterűlet nagysága 7800 ho'd.
Vadállomány: medve,farkas, róka, őz, vaddlsanó,
nynl. — Kikiáltási ár évi 100 Pecgó.
Bánatpéna 10'/,.
Aa árveréal feltételek meKteklntketók aa erdő
blrtokoBBigl elnöknél.
Bsépvla, 1941 október hó 80-án
í e r e n o z Károly,
Antal András,
lágyat.

5 MODELL KALAPOK £
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