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Falaiéi aieikeaaté 

R É S Z B Q H GYŐZŐ 

Egy akarat — ezer engedelmesség... 
örömtói lúgnak a Baékely hegvek, patakok ée 

völgyek. A nagy Baékely sötétség 22 eBatendejének 
legnagyobb v&gva teljeaUlt: minden magyarok legfőbb 
Hadúr*, vltéa Nagybányai Huthy Miklós meglátoga-
tott. H tveaével, a magyarok N <gyaasaooyával jött ugy, 
ahogy a hegyek alatt aserénykedő székely hásakban 
22 keaerva esendőn kérészül álmodták-várták. Kl 
nyíltak a Baékely BBlvek. Egeket Burolt a lelkesedés. 
Ezres, tlaesres tömegekben bullámaott aárt katona-
soroktan a aaékely aaőttea éa harlanye. Külön, nem 
remélt, soha el nem felejthető  öröm, bogy Főméltó 
eágu asssonynnk aaékely ruhában látogatta meg Csík-
szeredát éa BB .Eier Baékely Leánynapot". 

VillamoBáram gyorsaságával terjedt el Cslkmn-
lyében a h'r, hogy Magyarország kormányzója BBÓ-
tfl'.fildl  láto'Btásra Indul. Üanep őbe öltöstek éa meg-
mozdullak a falvak,  A vafu'.i  állomásokon ÉB sínek 
me lett végeléthatatlan salneB erdő sorakozott f-1:  avé-
ke'.yek, kiknek moBt teljesedik legnagyobb álmok. 30 40, 
főt  több kilométert la gyalogoltak az emberek, csakhogy 
egyetlen pillanatra láthassák a Főméltóaágu párt. 

Gyergyóban... 
Aa eleő nagyobbsaabásu fogadtatás  Gyergyósaent-

mlklóíon volt. A székely vAio' állomása éa krrnyéke 
leírhatatlan azlnb n pompázott. Z-ild fanyőgalyak,  virág 
és nemaeiiszlntt lobogók dlsaltettek mind -nt. T zezres 
tömeg hullámnott a hatalmaB térségen, amikor "getverő 
leikeBedéa köaepette b'futott  a kü'bnvonat. E :yházl, 
katonai éa polgári előkelőségekkel rz élen L 'Sz ó D 'EBŐ 
dr. képvlaelő, Calk megye szakelóadója lidvözilte: 

— Főméltóaágu K irmánysó Ur 1 Fómeltóságu AFB-
szoayunk 1 Kimondhatatlan ezeretet és m<i'yB?ges hálá-
val Üdvözlöm a MaroB éa az O t eredetinél, a Keleti 
Kárpátok és a Htrglta béicd alatt egésa Cslkvármegye 
nevében. Örömünk határtalan, amikor e:jött, hogv meg-
nézze azt a földet  ea azt a nép?t, amelyért 22 eaz-
iecdőn keresstül nafy  küzdelmet folytatott,  hogy vi»sza-
kfröiheaaen  az aayaorHaáfboasameiyt't  megszabadított 
az Idegen járomtól. Figyeltük s vártuk a küsdelem 
eredményeit a Imádkoztunk, bogy a jó I t̂en adja meg 
azt aa Időt: érje m?g FöméltöSágod és ml ia aat a 
napot, amikor azemtól-ssembe látjuk pgymâat. Tudtuk, 
bogy eljön aa Idő, amikor saembe kell néazttnk egy-
máBsal. Tad-uk, bogy eljön a számonkérés a hogy 
i.kkor, amikor küzdöttek, tőlünk 1B saámon fogják  kérni: 
mit tettrk, mit csináltak aaok leszármazottal, akik ezer 
éven kereBztttl védték a Kárpátokat a éltek e földön. 

— Főméltósádu Kormányzó Ur 1 Nyíltan ÓB becBÜ-
1 f-t  tel nézhetünk a Baemebe, mert a 22 eveB Idegen ura-
lom nem <udta megtörni mBgyaraáguakat. N^m tudta 
megtörni akaratnnkat. Nem tudta elvenni bitünket a 
moat bUcskén jelentjük: itt van a nép Leszrgényltve, 
megtépázva, de Itt vagyunk, testben-lélekben erős ma-
gyarok. Uralkodhattak rajtunk, tehettek velünk, amit 
akartak, viassatarthattak a fejlődésben,  vehettek el 
vagyont, de egyet nem tudtak elvenni: a ml magyar-
Eájunkat. Est köaiönhetjük aa itt ál'ó aaékely anyák-
nak, papjainknak, tanítóinknak éB maroknyi veaetőnek, 
akik magyarnak nevelték fiatalságunkat,  mely ma Itt 
üatal salvvel üdvöall Főméltóaágtokat. 

Beaaéde további során kössönetét fejezte  kl Láazló 
dr. képviselő BB egéaz saékelyaég nevében aaért a két 
lianepári, mellyel egy hónap óta megajándákoaták a 
székelyaéget: első a honvédek történelmi diadalmenete 
volt, máaodlk a Főméltóaágu pár örökemléktt látoga-
tása. Ei>ben a történelmi pillanatban a fzékelyaég  mély 
hódolattal, aaeretettel és örök hűséggel tesBl Kormányáé 
ur lábaihoz életét és vagyonát. 

A tömeg saavalókórnsokat alakított ÓB leírhatatlan 
lelkesedéssel kísérte és helyeselte Láez'ó dr. üdvözlő 
bessédét. 

Láaaló Ignác főasperes  a papság, Kercaó BalásB 
a gazdatársadalom és dr. C»lkl Jánosnó a gyergyói 
aaékely anyák nevében köeaöntölte e «méltóságú párt 

A lelkesedéa még fokozódott,  amikor Kormányzó 
ur a gyergyói aaékely falvak  kiküldötteivel hozazasan, 
közvetlenül elbeaaélgetett. Minden érdekelte a kor-
mányáé párt, minden, ami a nép életével összefügg. 
A Baékelyek arca ragyogott a boldogságtól. Kantán 
gondoskodnak rólnk. Bilincsük lehullott, árvaaáguknak 
vége aaakadt. „ . . . . . 

A különvonat előre meghatároBott Időben, soha 
nem látott lelkesedén köaepette hagyta el a gyergyó-
Bsentmlklósl pálysudvart éa Indult Cs^kssereda felé. 
A köabeeaő ntvon.loo, aáaalódlsabe 3itösött fajv.k  é g 
állomásokon egyre negyabb tömegek köszöntötték 
üdvöaölték éz ünnepelték Magyaroraaág Hadurát 

Osikszered&n... 
D4 u án 3 óra tájban futott  be a Kormányzó ur 

különvonata Csíkszeredára. Ó lásl tömeg, leírhatatlan 
lelkeBtdápael, a legnagyobb recdbnn fogadta  a kor-
mányzópír érkeaéaét. E'.Ar* megállapított rend szerint 
7/m szállott kl seaki. Cjak öt percig állott a vonat. 
0> p:rc!g, m<)ly ssakadatlan ünneplés, szUunl nem 
«karó lelkeeedéB jegyében telt *'<. Fudor Nína, Fodor 
Pál mérnök leánya havaei^yrpvr csokrot nyújtott át 
a FőméltÓBágu asszonynak. Bethlen Kata grófnő  két 
kislány kíséretében aaéke'y nsótteat: rokolyát, kötényt, 
Inget, mellényt és csep-szt adott át. Kormányzó ur 
megkérdezte: „Nekem nem hostak harisnyát ?1* A 
mef  jegyzés BserrpIllantáB alatt terjedt el aa egybegyűlt 
hatalmas *ömeg között. A lelkesedés még magasabbra 
ssál.'ott. Zagott ea éljen, a ezavalókórusok Ütemes 
kiáltása: Horthy I HorthyI... 

A történelmi pManat egyre mélyebben zúgott a 
lelkekben. 22 esztendő á ma valóra vált. 

— Istenem, csakhogy megérhettük ezt a capot I 
Ittenünk, tartod m g korminjzóntrst, hogy testvérein 
ket la vezérelje VISBZB hazánkba 1 — Ilyen éa ehez 
haBonió sóhajtások, imádságok, kívánságok hangzattak 
a tömegben. A asemgo yók örömkönnyekben fürcdt6k. 
Ebben a hangu'atban kezdte valaki énekelni a hlm-
ruzt. A nemzed Imádság hangjait átvette a tömeg, 
Z ngstt, zúgott a magyarok imtd ága a Hargita lábá-
nál. A főméltóaágu  pár meghatottan hallgatta és n'zte 
a mozdulatlacul, áhítatosan én>kő tömeget. Ebben az 
a'ánozhftatlatU:  fenséges  pllhn«'ban gördült kl lassan 
H romsaék f*ló  a tülönv<>nat. K-.rok emelkidiek a 
magaBba, isebktndőíet lbcgctett a szerelet. Ebtz ha-
sonló jelenetet még nem látott ec a táj. 

A'csli lakóssága a vasúti állumásokon és a sínek 
mentén üdvöaölie Hidurát. A a p.lazeotgvörgyl állo-
máson leBEjlott Hnni-p^y*» fogadtatás  után B külön-
vonat a határig mrnt. A hatéiig, melynek lusó oldalán 
közel egymillió magyar ember élete vált kibírhatatlan 
pokollá. As C-IKŐ magyar emb r sztme elmélázva nézett 
a leírhatatlan szenvrdesrk vöipyébe. A vonat esti Bzllr-
kü>etben indult vis»za Tuanádílrdőre. 

C^itm?gye legszebb fürdőhelyén,  különvonatban 
töltötte az éjezakát a kormányzói pár. Kedden reggeli 
sétájuk során újból Csíkszereda felé  Indult vonatjuk. 

Újból Osikszeredin... 
Közben Calk vármegye izék helyén ősi székely 

viseletben ezrek, meg ezrek vonu'tak fel.  An egész 
Székelyföld  leányai mind-mind Cslksomlyóra érkeztek. 
S.regszemlére. Fogadalomtételre, hogy ehez a földhöz 
minden körülmények közölt bú>k maradnak. Ssraukat 
beciü'eteaen vállalják. Különösen mó:y benyomást kel-
tett 1700 gylmesl csángó felvouu  áie. Ehez hasonló 
aalnpompás, fegye'meaett  és egyBéges képet rég nem 
látott ea a vároa. 

A calkczaredBl állomástól, Calksomlyólg aa utt?Bt 
két oldalán katona-kordon mellett székelyek állottak 
sorfala'.  A szőnyeggel borított állomáson hatalmas 
embergyürü szorongott aa épület éa a dltzkapu körül, 
amikor mogérkeaett a Kormányáé ur vonata. A töme-
gen leírhatatlan lelkesedéa vett erőt. Zúgott aa éljen, ai 
ünneplés. Egeket oBtromolt a lelkea-dés, mikor a 
Főméltóaágu aaaaony a tegnap átnyújtott székely Bzőt-
teBben lépett a Kormányáé ur mellé. Etkora megtlsa-
teltetéare nem gondoltak a székelyek. Meghatottan 
állott Biró Ferenc kerületi főeaperes  Magyarország elKÓ 
embere elé. Aa oláhok bevonuiáaakor kegyetlenül végig 
vert fe!  ssent el t Baékely pap leikében hatalmas CBÓvát 
vetett a klfejeshetetlen  öröm. Gondolatait mélyen 
aaántó Bsavakban fejeste  ki: 

— Főméltóságu Kormányáé uri A c=lkl aaékely 
papság nevében Főméltóságotokat, a papi lélek mély-
aégea hódolatával éa aláaatával kÖBBÖntenem adatott. 
Ssent látván, Ssent Liszló, IV. Bélé, Nagy Lajoa, 
Hunyadi Jánoa éa Hoilóa Mátyás aaemével néa viasza 
magyar történelmünkre B a Mohács után kettésaakadt 
nagy magyar gondolat ujraforrasatáBát  a magyar szent 
korona uj ragyogázában csodálattal, Isten Iránti gyer-
meki lélekkel B Főméltóságod iránti törhetetlen ragasz-
kodázzal Baemléll. 

— Valóban — .hegyeket áthelyező hit' kellett 
ahhOB, hogy aa állami öaezetételben megroppant B ugyan-
akkor kezén lábán trlánoni mú.étet Baenvedett, hozzá 
beteg aalvü magyar birodalom tört bajóját odáig lehes 
aen kormányoBnl, ahová Főméltóaégod Isten lrgalmiból 
elhoata. Akkor ea orsság aranyszájú Isten dalosával: 
Prohásaka püspökkel együtt mi Is aggódja Imádkoa-
tnnk Fóméltóaágodirt aalvünk rejtekében. Ei ma, moat, 

m'kor Főméltóságod a magyar szent korona «ugarában 
boldog szemeink előtt áll — felraVjnk  Bient István 
királyunk e drága er?klyéjére 22 éves gyötrelmeinket, 
szenvedéseinket, megverettetésünket. Caak Ilyen drága 
ijyöngyö f̂it  adhatunk éa azlvrepeave várjuk aa arany-
vonatot, mely ösazekötl mojd a megbűnhődött multat 
s jövendőt itt, a cslkl fenyveaektől  körül augáraott 
eriksomlyói aaentélyében ls, a Magyarok Nagyasszonyá-
nak, akinek anyai áldását kérjük a fogjuk  kérni utolaó 
leheletünkig: Főuéltóaágodra, áldott hitvesére, immár 
nem árva népünk őrangyalára éa édea gyermekeikre. 

— Hadd aenvjenek hát a CBlkl havasok örömtől 
mámorosan: vltéa Nadybányal Horthy Miklóa, ez oraaág-
gyarapitó éljen Fokáig 1 

Biró Ferenc fóeepereB  beszéde mélységéé benyo-
mást keltett. Eoben a hangulatban keBdte meg beaaá-
dat Ábrahám Józaef  dr. ügyvéd: 

Fömél'óaágu Kormányzó ur I 
Az emberi élőt nagy értékelt: a szabadságot, a iajlaág 

mcgbeosUlését és az ezzel járó szeretetet CBak az a nép tndja 
Igazán értékelni, amely nép eaeknek a nagy értékeknek év-
századokon keresztül bl; tokában volt a amelyeket Baját hibáján 
kívül, bár rövid IdAre elveszített. 

A székely nemzet, melynek a cslkl székelység mondhatni 
gerlnoét képezte — szabad volt akkor 1b, amikor más népek-
nél a szabadság kevesek kiváltsága volt, 

A világháború krónikája beszédes bizonysága annak, 
hozy a székely nép nemosak önmaga becsülte meg fajlaágát, 
hanem fajlságából  eredá erényeinek megbeoaQléeét vívta kl, 
nem-sak testvérei ée barátai, de még ellenségei körében la. 

A 22 éves elnyomatás megkísérelte kiirtani helóltlnk a 
szabadság szeretetet, el akarta vitatni tőlünk még íajlságnnkat 
ls és ez alatt az ldâ alatt né külöznüok kellett egy állam 
minden becsületes polgárának kötelességszerűen kijáró meg-
beoaülést ét szeretetet. 

Az elnyomatás keserves ével a!att vagyonllag leszegé-
nyedtünk, mert sokaktól kegyetlenül megvonták még a száraz 
kenyér megszerzéséhez szükséges mnnka alkalmat la. 

Pe nyngodt lelkiismerettel néztünk a vitéz honvéd 
hadsereggel és édea testvéreinkkel való találkozás elé éa emelt 
fővel  állnnk Főméhóságotok magas színe előtt tanúságot éa 
hitvallást tenni, hogy az elnyomatás Ideje alatt tisztán őriz-
tük meg és mentettük át szabadságsieretetünket — hogy fajl-
sígunk tndata még jobban k'.jegeoesedett a hogy nem lettünk 
méltatlanok arra a megbecsülésre, amelyet a székelység felett 
tartott seregszemléjükkel nekünk előlegezni kegyeskedtek. 

Emelt fővel  és tiszta lelkiismerettel tesszük le FAmél-
tóságotok lábal elé éa ajánljuk f)1  a soha el nem feledett  édes 
magyar hazának mnnkaerőnket és áldosetkészségünket, eseré-
ben, hálául és vlszonzásnl azért a kitartó, oéltnaatos éa áldo-
zatos mnnkáért, amely nekünk, az édes haza testétől elszakl-
tottakmtk vls»z>adta egy szenvedő nép magasztos életéitékét. 

Meleg székely szivünk minden dobbanásával mondánk 
köszönetet Főméltóságodnak és a vitéz Horthy katonáknak 
azért a szavakkal kl nem fejezhető  boldogaágéit, amely a mai 
napot részünkre örökre ünneppé avatta. 

22 évi mindennapi vágyunk teljesült be ma, midőn a 
oslkl székely nép és e kl.alny vároa nevében a ml mindennapi 
székely köazöntésünkkel üdvözölhetjük: Isten hoztál 

Abr.ibám dr. u án Adorján Ferenc ciUmenaaágl 
birtok oa állott jellegzetes a'calkl ezAkely viseletben: 
fehér  harlBnya és Bima fekete  kabátban a Főméltó-
eá^u pár elé B mondta el a következő megható beszédet : 

Fóméltóságn Kormányzó Url 
Főméltóaágu Nagyaaaaonyunkl 

A oslkvármegyei székely gazdák szerető szivével kö-
szöntöm Főméltóaágtokat Itt, a Hargita aljában, a aomlyól 
segítő Sziiz lábalnál, hogy számunkra azt a Bok, aok örömet, 
amelyben egy hónap óta részünk van, megszerezték. 

Most már telj 's az örömünk, mert láthatjuk szlnről-
szlnre a mlrolunk gondoskodó édes-Apánkat és jó édes-Anyán-
kat. Eljöttünk fogadásukra,  hogy ml ls klmntaaank Főméltó-
ságtok Iránti szeretetünket éa hálánkat a hogy elpanaszoljuk 
2i év nehíz szenvedéseit Is. 

Mióta Idegen szellem klparanosolta kezünkből a fegyvert 
és a világ legelső katona-nemzetét, a magyart, felhajszoltik 
a népek Golgotájára, >zóta évről-évre görnyedt háttal, fárasztó 
mnnkával kellett a reánk rótt nehéz terheket elviselnünk. Nam 
volt máa aegltségünk. oeak két dolgos kezünk éa az apáink 
vérével szentelt drága oslkl (öld. Alöld nem volt aoha mos-
toha hozzánk, de a termést nem ml, hanem a végrehajtó éa 
mindannyi sáskája az elmúlt világnak osendőrhatalommal 
tarolta le. Nem 1a bírtuk volna a aok megpróbáltatást, ha a 
lelkünkben lakozó leménység nem táplálta volna bennünk a 
feltámadásunkba  vetett bizonyosságukat -

Másfélezer  évea multunkat akarták kitörölni történel-
münkből A m-gyar szót próbálták nyelvünkről letépni. Csa-
ládi neveinket tépázták, elemezték. Megtiltani szerették volna, 
hogy a madarak fejünk  fölött  énekeljenek, hogy a terxnéazet 
a ml színeinket virágozza. Legjobbjainkat börtönbe hurcolták. 
Megpróbálták aaját fajtánkat  vesztegetni meg a ellenünk fel-
használni. 

A pokolnak minden bűne erénnyé lett saámukia, ha 
ellenünk alkalmazták, Az élet minden vonatkozásában kihasz-
nálták hatalmnkadta előnyelt, osakhogy minket koldoaokká 
tegyenek. 

Jött a béosl döntés azele éa ami p'azok éa bün volt a 
földön,  egy fuvallatra  minden eltűnt nyomtalanul. Máról-hol-
napra minden megváltozott a a magyar élet szépségeivel telt 
be az egész világon. Koldusokká tehettek, de fajárnlökká  aoha I 
Viseltük aorannkat erős hittel, mart tudtuk, hogy minket a 
balsorsunk aoha azét nem verhet, szenvedés ereje osak Oaaze-
tere'get. Szegények voltunk mindig, da fajunkhoz,  földünkhöz 
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yiU ragaszkodásban a világ leggazdagabb lelke a miénk • 
ebben a tndatos magyar lelkivilágunkban fogunk  ldótlen ldó-
klg élni, mert élni fogunk,  mig nép lesz a fOldOn. 

Ha Bírtunk, könnyeink befelé,  lelkünk felé  folytak,  a 
bintalmakra Összeszorítottuk a fogainkat  a ökölbe szoruló 
kezekkel még gOrosOsabbon fogtok  meg az ekesxarvát és mé-
lyebben nyomtak a földbe  a Inkább a dologban pnaztnltonk, 
mint a kegyetlenségek alatt. 

Összetartott bennünket a somlyólMárla szoborról sugárzó 
osodálatos erA, mely a székely asszony lelkébe plántálja a 
gyermeke és faja  Iránti kötelességeket. Ezért ls voltak mel-
lettünk asszonyaink a székely anyák, ahol ml nem birtok 
lélegzette), ott hol osltltó szóval, hol biztatással óvtak, segí-
tettek bennünket és os •ládánkat. Tilthatták, hogy ne viseljék 
a székely rnhát a fejükOn  a osepeszt, a székely asszony bátor-
aágának szimbólumát, de erós, kitartó lelkük a miénk volt és 
családunké. 

Most itt állónk FAméltóságtok elAtt, tiszta szívvel, 
szenvedések tói barázdás areoal, de Uazta azemmel nézOnk FA-
méltóságtok jóságos meleg tekintetébe, onnan olvassak kt a 
magyar jövendót, a vezér és nép* boldog egyetakarását. Sze-
meink elmondják aa Ígéretet, szeretett Kormányzónké min-
denünk. A mult szenvedéseiben edzett lelkünk kitartása, tes-
tünk ereje, felrepülünk  ha kell a oslllagoklg a behatolunk a 
föld  mélyébe éa betoltjük a magyar munka dlosAségével a 
Kárpátok koszorúzta medenoét, Nagvmagyarország jOvójéért. 
Éhez Főméltóságu Kormányzó Dr adja az egy akaratot s ml 
az ezer engedelmességet. 

A jó Isten éltesse soká Kormányzó Urunkat, a ml édee 
Apánkat éa a ml édes-Anyánkat, a FAméltóságu Nagyasszonyt I 
Éljen Magyarország 1 

Adorján Ferenc beaaéde aa Igaal aaékely lélek 
kifejeaóje  volt. Eat mindenki ér <te. Mély meghatott-
ságban ért véget a besaed, hogy aatán mindent elsöprő 
ünneplésbe csapjanak át aa éraelmek. 

Eantán került sor a bemu^atkoaásokra. A hölgyek 
dr. Györgypál Domokoané veaetéBével mntatkoatak be 
a Fóméttóaagn assaonynak, mig a ftrlUkat  Ábrahám 
Jóasef  dr. mutatta be a Fóméltéaágu urnák. Kormányáé 
ur mindenkitől szakmai kérdésekről érdeklődött. Aa 
elmúlt Időből kísértő nyomorúsággal kapcsolatosan 
megjegyezte, hogy a Jövőben minden másképpen lesa. 
Qondoakodnl akarnak és gondoskodni fognak  a aaékely-
ségről. 

Lslrhatatlan lelkesedés kőiben Beállott gépkocilba 
a kormányáéi pár és Indult Cslksomlytra. 

Ezer Székely Leánynap.. 
AB útvonal két oldalán éljenaő emberek állottak 

Borfalat  éa virággal vonták be aa utat. A kegytemplom 
ajtajában P. Szőca Djnes, a törhetetlen magyarságáért 
meghurcolt és megkinaott ferencea  hátfőnők  Udvösölte 
a legmagasabb vendégeket. A templom megtekintése 
ntán aa Eaer Saékely Liány napok műsorán* k egy-
résaét néate meg a kormányaőpár. A dlBsamelvény 
előtt az Erdélyi Katholikus Nősaövetség nevében gróf 
Bithlon Qyörgyné mondott üdvözlő beezidet, mlköaben 
a sok aok ezer saékely leány és legény leírhatatlan 
salnpompás serege saakadatlanul éljensett és aaavaló 
kóruaokba alakulva, ütemesen kiáltotta: Horthy, 
Horthy I . . . 

Gyergyó, Kászon, Falcaik, A cslk, Gylmes és más 
vld-íkek leányai, legényei kerültek a dlsaemelvénnyel 
szemben felállított  hatalmas szabadtéri színpadra. A 
váltakoaó, festő  ecsetjére klvánkoaó képek felejthetetlen 
beuyomáat tettek. Ilyent csak iit, esen a földön  és 
Baékelyektól lehet látci. A nép és szokása mélyen 
gyökereslk a talajban B ha valami IdegenBBerflséget 
vesz át, azt nyomban átformálja. 

KlaBomlyó tövében sohasem táncoltak, énekeltek 
éa mókáatak olyan Örömmel a saékely leányok és 
legények, mint most. Fölségesen Bsáilott a magas he-
gyek fölé  a dal, pattogó ütemet parancsolt a muislka 
éa felejthetetlen  képet nyújtott a tánc. 

Délben, a mélységes aaeretet ÓB hódolat aaünnl 
nem akaró kifejezése  köaepette indult a celksseredal 
állomáson vesategiő toiatáhoa a főméltóságu  pár és 
kísérete. Ebéd után újból e óállottak a gépkocsik a 
ünneplő székelyek sorfala  köaött érkeatek Biékelv-
ud tarhelyre. A saékely anyaváros leírhatatlan lelkese-
déssel köszöntötte Hadurát. 

Köaben Calksomlyón ezer, meg ezer aaékely 
leány és legény sorakozott aárt, katonai menetbe. 
Katona aenekarral aa élen Indult a végeláthatatlan, 
kilómétereken keresBtÜl kanyargó izlnez azóttes és 
barlsayaerdő Calksacreda felé.  Ehbes hasonló felvonu-
lást még nem lá:ott Délkeletenrópanak ea a csücske. 
ön'udato«a menták a javő azé te y anyái ÓB apái, 
hogy bátran, felemelt  főval  hitvallási tegyenek : vállalni 
akarjuk, vállalói fogjuk  Borsuika' bármi következz ik 
él tórt&njik ls. Az emberből önkéntelenül feidlbörgött 
a fcéidú:  aat a népet akarta elrom&nosltanl as oláh 
alacsonyrendüség ? I Erre a népre fogta  rá, hogy román 
saármaaátu ? 1 

A vármegyeháza előtt osa'opba sorakozott a me-
net. Elénekelte a btmnuizt, majd gyertyákat gyújtott 
és ugy Indult vlssaa Cslksoin yéra. J .-lképaa volt ea a 
gyertyagyújtás. A magyar feltámadásba  vetett rendlt-
hetetlaa hitet Jelképei». Mert eljön, el kell jönnie a 
nagy magyar feltáoa&dáanak. 

AB Eaer Saékely Leányok felejthetetlen  felvonu-
lása még tartott, amikor a Kormányáé nr Saékely-
udvarhelyröl vtssaaérkeaatt. Kíséretével vonatba saál 
lőtt B BB állomáson öasaegyült eares embertömeg lelkes 
ünneplése köaapette, a magyar hlmnnsfl  hangjaira laa-
Ben vlssaalndult a legelső magyar ember vonata. 

— É'jen, Éljen, É jen soká M igyarorsaág orsaág-
gyarapltó korményaója és hitvese — hangzó t minden-
felől...  Ezer, meg eser bncsui bitó kar emelkedett a 
levegőbe, mlköaben könnyesül kesdtek a szarnék. 
Örömükben könnyeatek, hogy megérhették eit a napot. 

Műsoros est. 
A Székelyföld  történelmi napjait aa Erdélyi 

Katolikus Nőaaövetaég müsoroa-esttel aárta be a „Vi-
gadó" nagytermében. A műsort Sarkadl E ek karnagy 
vei9táBévul aaékely hi<niiussaal veaetta be a dalárda. 

Gál I4l mondott as Eser Saékely Leányok nevében 
köBsöntőt. A rendkívül mályértelmü goodolatok Gál 
Iblke gyönyörű előadásában magfogták  a lelkeket és 
az estnek fénypontját  képezték. Utána apró gyermekek 
Jelentek meg a Balopadon ÓB mu'attak be nagy sikerrel 
kedves táncokat. 

Bindl Mária kövatkeiett saját fz.raeményével. 
Mély saékely hunorral, mely a lélek mélyéig hatolt s 
kereste, kutatta és felszínre  dobta as Igazságot — 
mond la el a mult szenvedéseinek egyes töredékeit. Es 
BB előadás 1B aat bizony!• ja, hogy Bindl Máriával Bok-
saor kellene találkosnunk a sslnpadon. 

SpreocB Feri énekszámai és cürdcniölője Igaal 
szikely mulatós hangulatot varáisolt » színpadra. Az 
oláh hadseregből a saökéa rozsiu', a csürdöngölő annál 
jobban sikerült 

Újból a dalárda állott dobogóra. Kodály: „Mátrai 
képek* elmü saerzeményét énekelte. A naţysaerUen 
sikerült előadást reggelig hallgatta volna a köaönség. 

Dr. Hosszú  Zoltán,  Dani bi következett.  A 
hednegyi  rangban Csíkszeredában  állomásozó  nagy 
székely  művész leírhatatlan  lelkesedés  közepette 
lépett  színpadra  Azt hisszük most szerepelt  a Me-
gyét Nemzeti  Szinhiz  örökös  tagja első  izben szű-
kebb bazijéban. A mély értelmű  mókák végén 
komolyabb  hangba emelkedett  Dani bi szava. 
Hitet  tett  a föld  mellett,  melyen született  e melyet 
mindenből  a szivében hordoz  minden  székely  s 
most kimondhatatlanul  negv minden  székelyek 
öröme, mert szabadon,  szabad  főidre  térhetnek 
vissza. 

Dani bi a lilék  legalján  matató szavai után 
ábititosan osandűlt  fel  a magyar himnusz a dalir 
distik  ejkin.  A közönéig  feszes  illisban hallgatta 
a magyarok  imidsigit,  melyet viaszezugtak  az 
örömmámorban úszó hegyek, patakok  ia völgyek... 

Ferenoz  O y ár fis. 

Vázlatok Oslkmegye műszaki vonat-
kozású időszerű kérdéseiről. 
Irta: ffohmldt  Jóaief,  oki. ipltéaamérnök. 

Varoafajlesités. 
Cslkmegye két rendeseit tanác.u váróin, <-> ilk-

azerrda és Gy rgyóasentmlklés aa utóbbi két évtized-
ben sokat lej ődött, de e fejlődésnek  vannak árnyol-
dalai ia. 

M g as utak kiköveaése és a létesített parkok éB 
gyepszigetek mledkét város kepét eő:yösnn megvál-
toatatták, addig a magánépltkeaéaben majdiem jóvá-
tehetetlen hibák csúsztak be. 

Román templomok épültek blfáccl  Bti'usban, kor-
szerűtlen, tornyos magánházakat lá'uek, különösen 
Csíkszeredán. A .dlBsltő" elemek köaött 1B nagyon sok 
a román nemaeti BtlluBból kölcsönsött motívum (ois-
lopok, ablakklképsések stb.) 

GyergyÓBzentmlklÓB városrsudesésl Btempontból 
kialakultabb képet mutat, mint Csíkszereda. Csíksze-
reda fejlődését  a mélyebben fek'ő  mocsaras részek 
határolták meg. Igy maradtak BIÜI területek m*g a 
város belsejében is. Sojnos a vároa nem gondoskodott 
arról, hogy a fejlődést  egy korsserü vároBrcndczéBl 
tervvel BBabâlyoaaa. 11* meg 1B látsalk aa ötletsaerüen 
végzett réaaletmunkáknál. 

Cslkfzireda  köaüaemek ÉB közintézmények szem-
pontjából ia hátrálékoaabb helyzetben van, mint Gyer-
gyófaentniiklóe.  Piac, vlaveaeték, csatornáié*. kultur-
bái, népfürdő,  vágóhíd és sporttelep a mego'dáara váró 
feled  ttok. 

Fürdőfejleaatea. 
Cslkmegye gazdasági egyenBu'yát a fakitermelés 

éa kockái ó bányászát mellett aa idegenforgalomra  ala-
pított fürdőkuliura  biztosítja. 

S )jnoB, a cBlkl fürdő-  és üdüőhelyek épületeinek 
ÓB telkeinek nagy résae romái tulajdonosok keaére 
került. Aa ujabb, hatóságilag kikényBzerltett pirc* Há-
lások la aromán elemnek kedveztek. Ealrt a magán-
épitkeaéB fellendülését  csak nagyarányú iogethneaere 
után várhatjuk (?) 

A román fdrdőfoj'eBatéal  törvény előírta aa ípit-
kesáel engedélyek bukaresti jóváhagyását, melynek 
egjiz feltetele  a román nemaetl Btilus párto'ása volt. 

Ezen okulva, most intézményesen kellene blsto-
Bltaul a székelyföldi  jilleg megőraését. 

A székelj földi  fürdők  várható nagy látogatottsá-
gára való tekintettel már most ldősa»rü BB egyes ctlkl 
fürdók  jelentőségének helyes fe  ismerése és esatrint 
szók további f-jleBatéBének  as Irányvonalat megadni. 
Ez Inkább orvos' és köaegésaaégbgyl feladat.  De ettől 
ft)ggetl*nbl  is a fllrdők  biénjió köaintézményelt pó-
tolni vagy bővíteni kell asz «rlnt, ahogy azt a mai Igé-
nyek ÓB követelmények megkívánják. Úgynevezett luxua-
fürdőlnk  csak relatív értelemben aaok éa nem magyar 
országi értelemben. 

Borsaék téli sportokra 1b alkalmas terepe én a 
kfdv  aő hóvlesonyok miatt már a télen IB nBgy for 
galomra aaémlthat. A tyárl Idényre mtdern strand-
fürdő  építését kell tervbe vennie, kettős medtncével, 
aa egyikben felmelegítve  a vlaet. EaélkÜI a nagy vla-
kullurábOB Bsokott pesti vendégek csalódottan fognak 
távoanl. 

Tuanádfürdő  sokat vesatett termésaatl szépségéből 
a tava'yl BBéldöntéB követkestében. Hi a parkok el 
pnastu't fenyőóriásainak  hangulatát nem IB lehet pótoln1 

a pnsatulái nyomainak eltüatetéaével ÓB virágcserjék 
ültetésivel a begyepeiltett területek elég .tetsBBtŐB 
k^pat fognak  nyújtani. Ei a mnnka nagyrésst el Is 
késaült már. 

Tusnádfdrdő  aok régi épülete megérett a lebon-
tásra. Nagyon előaytolen képat nyújt a házmester- házak 

éa primitív melléképületek rendszertelen avnfo'Háfa, 
malvek a tu'ajdonképenl villa épületét körülveBslk. 
Sokszor 75 BBáaalékoB vagy még nagyobb telekbe* pi-
téit látunk. Cálsaerü volna, ha olyan lránysat érvé-
nyesülne a beépítéseknél, hogy a mellékhelyiségek, 
háamesterlakások kösöB fedél  alá kerüijenek a villával. 
Ezáltal levegősebb képat kapnánk. 

Viavezeték és csatornázás tovább nem balautható 
ildoiathozatalra kónyBBerltU a 'u'ujdinoBokat 

Gyilkostó üdülőhely, de turlsatikai ssempoatbói 
nagy a jelentőléga. A módosabb vmdig'k blaaolgáláaa 
b'fllosltva  van, de menedékháat saüknek fog  blsonynlnl. 

Calkssareda a saeredai ÓB asögödl fürdők  b>kap-
caoláflával  mint fürdőhely  és mint téli sportvároa az 
o'csóbb vendécforga'omoak  lesz keresett halye. Nyárin 
különösen a diik éa egyetemi hallgatók nyaraitatásl 
akciója Bsempontjából Jön majd Bflámltásba,  aa Inter-
ná utokban való elszállásolás és rz o'caó gpirtoláil 
lehetőségek miatt. Eat előre látva a városnak rendbe 
kellene boiatnU a fürdők  felé  veaeíő utakat, pzsktől 
filggetlentt!  fasorokkal  nsegályeaett «7» o^u akat kellene 
a fttrdiihöz  vsaetnl. A Bisredil fürdíi  le<a'ább 33 
méteres usiodi léte'itéBéra k<tll gondolni) Ai eddig 
mostohán kezelt sporttelep befeJeaéBének  ügyét 1B vagre 
ddlőri kell vlnal. 

H*rgltafÜrdő  ós a sientlmrel büdösfürdő  még nem 
tudnak nagyobb Igényeket, Illetve nagyobb tömegeket 
kielégíteni, de talán a legtöbb terraáaaetl adottságuk 
megvan arra, boey orrzigos jílentőségB fürdőiké  fej-
lődjensk. Enn^k edd gl legnagyobb akadálya az u-kérdáa 
volt. A fejlesatáauél  aaonbw n«m szibad meg'xled-
Ireaol a ssfkelysép  kÖBegéBB^̂ gügvéból foljó  fontoi 
szerepükről Bein. Mindkét fürdőnek  éváaáaadoa hstiryo-
mányal vannak, m«-rt a kemény Baékely sora á'd iratai 
Ida Birándokoltak gyégiuánt keresve a eon k labeiő-
ságét n*Qtán is mog kell adni. 

H ruitafü'din  rövid időn belül orsaágos jelentő-
ségü B -z d( w •Z'íBtttórium f-líplt^sére  k -II sor kerb jön. 

M Í'OBÍÖ mint DdD'őhfly  talán a legfliatalabb  t -U p. 
d* mlu'án vaautároná^ mellett fekszik,  nagy j-uó 
előtt áll. 

Sajaoa Dlnci ennek a telepiek randeréhl terve. 
Épltkeaés Indult Itt meg anélkül, hogy mefcfele  őu tá 
lózat biztosította vcha a telkek közötti kczlnkedíei. 

Strandfürdő  létesítése Itt IB elsőrendű érdek. m»ly 
aaonban csak a vasú i vízvezetékkel lenne mego dostó. 

Mirosfő  téli sportra 1? alkalmas. 
A többi kisebb fürdő  fejlesztése  a tulajdonosom 

éraékétő1, de fő  eg anyagi halyaetétői függ. 
A verd^gforgalómnak  lesznek falui  elh^lyeakedő 

tömegei ls, eaárt minden község, ahol borvhforrái 
található, »lőrelátásró! tesz blaonysâţot akkor, ha erre 
kla med. nc^t éa ngy pár öltöző fülkét  épít. Annál 1B 
inkább, mert elsősorban a község veszi ennek hasznát. 

Viii energiák kihaianalaaa. 
A lá'ioru előtt már többször felvetődött  a gyil-

kostól vllisnyközpont terve. A B ób patakra épített 
vlsierómUvek elegardők lennének az egész vármegye 
villanyárammal történő ellátására. Meţo didna az olcsó 
ipjtl ár^m kérdiaa ls. A távolabb eBŐ filrdők  viilacy-
ára-smal vsló ellátása lokális jellegű la lehet, m^rt 
hlsaen mlodsnütt vannak bővlaű b>>g>ipitakok, malyék-
ből a BBÜkséges energia könnyüsaerrel kivehető. 

Halastavak. 
Völgyelzáró gátak, v»gy mest9raégea tavak léte-

sítésével plsatrángtenyésaló telepeket lehetne létesíteni 
különösen a közbirtokossági rrdőkben. 

(Folyt, köv.) 

Nem felejtünk. 
A világ legvitézebb katona népe vagyunk. A világ-

háborúnak legtöbb hflsi  áldozatát a székely ezredek adták. 
A székely katonai erények egyidősek ezzel a néppel An 
gyermekeinek hflsi  csontjai a világ minden részében hirdetői 
a széaely vitézségnek. 

A román uralom éppen ennek a katona népnek a 
számára jelentette a legtöbb szenvedést, megaláztatást. 
Emlékezzünk csak miképpen csattogott világháborút járt 
sok kitüntetéssel hazatért harcosainkon • huszonöt attól a 
perctől kezdve, amikor 1U18 Sszén eldobtuk a fegyvert  és 
kiszolgáltattuk magánkat ellenségeinknek. Ne felejtsük  el 
soha, hogy milyen utolsó módon bántak el velünk kisebb-
ségi hadirokkantakkal, akikkel 2*2 éven keresztül járatták 
a kálváriát Bnkureati uccáin. A lelkűnkön örökre ott ma-
radnak azok a sebek, amelyeket a mindenkori román mi-
niszterelnökök vágtak hadirokkant küldöttségeinken. Igye-
kezni fogunk  a világnak bemutatni azt a féktelen  gyűlöletet 
ós aljasságot, amely még a hflsi  áldozattal Bzemben sem 
tudott kiemelkedni a balkáni sötétségből. 

Végül pedig idézzük annak a román álláspontnak 
tervszerűségét, amely 22 éven keresztül kizárta gyermekein-
ket a hadsereg kötelékébál. Ennek a katona népnek liait 
olyan mélyre alacsonyította, amelyet elképzelni sem tud az 
európai kultúra. 

Eltelt ez is. Nekünk ebbfll  a szörnyű múltból csak 
az a tanulság marad, hogy a jövőben minden eddiginél ön-
tudatosabban ápoljuk katonai erényeinket és a fegyvert, 
amelyet a magyar honvéd most viasza hozott, markoljuk 
meg és soha ki ne eresszük kezünkből. 

Ennek a szellemnek kivin adózni lapunknak ez a kis, 
állandó rovata, amelyben számba szedjük a világháborúnak 
csíki székely hőseit. Katona arcokat mutatunk be népünk 
egyszerű fiaiból.  Kiemeljük 22 éves megaláztatásukból ala-
csonyrendüségükből, azokat az ismeretlen székely katonákat 

keresztül™ V l t é l s i g i é r m e i k e t i a dugdosni kellett 22 éven 

Ennek a célnak szolgálatiban arra kérem csiki szé-
kely katona bajtársaimat, hogy nehiny sorban közöljék 
szerkesztőségünkkel kitüntetéseiket és egy-egy bitor, a szé-
kely katona nagyszerűségét hirdető vitézi tettüket 
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Erdélyi és székely művészek Is pályázhatnak 
Eszterházy Pál herceg dijaira. 

IamereteB, hogy Eszterházy Pál herceg, a magyar 
művészet nagy meoenása, ez év tavaszán 24000 pengfl 
értékben három dijat alapított, amelyeket a képzőművészeti 
társulatnak a Müosarnokban 1941-ben rendezendfl  80 évea 
jubileumi kiállításira tűztek ki. A dijak feltételeit  a sejté 
annak idején réazleteaen közölte. Mivel a pályadijak áldozat-
kéaz alapítója nagy anlyt helyez rá, hogy a pályázatokon 
a moat felazabadnlt  erdélyi országrészek művészei is mind 
nagyobb számban vegyenek réazt, azokra a volt megszállt 
terttleti művészekre való tekintettel, akik a dijak feltételei-
ről annak idején nem szerezhettek tndomáat, a képzőművé-
szeti táranlat igazgatósága röviden njra közli azokat. 

A .Magyar történelmi festéazeti  kompozioiódij" pálya-
müvei tárgyukat a magyar történelem, egyháztörténetem és 
müvelödéatörténelem körébSl azabadon válaazthatják és tet-
szésük szerinti eaemény vagy személyiség körül csoporto-
síthatják. Méretük 2 négyzetméternél kiaebb éa 6 négyzet-
méternél nagyobb nem lehet. A dij összege 5000 pengfl.  a 
velejáró három vigaazdijé egyenként 1000 pengfl. 

A „Magyar életképfestéezetí  dij" pályamüvei tárgyu-
kat táraadalmi életünk különböző koréiból, a vároa vagy 
falu  életének, népének sokrétű megnyilatkozásaiból azabadon 
meríthetik. Méretük mint a kompozició-dijnál. A dij öaazege 
5UUÜ pengfl,  a velejáró három vigaazdijé egyenként 1()00 p. 

A ,, Szobrászati kompozioió-dij* tárgya teljesen sza-
bad : egyetlen követelmény, hogy a szoborcsoport legalább 
két életnagysága alakból álljon, amely lehet önálló vagy 
bizonyon célt azolgáló, pl. kerti vagy kntazobor, illetve dom-
bormű. A dij összege 5000 pengő, a velejáró három vigasz-
díjé egyenként 1000 pengfl. 

Mindhárom dij caak abazolutbecaü, muzeális értékű éa 
teljesen befejezett  alkotásnak adható ki éa azokra életkorra 
vhIiÍ tekintet nélkül minden magyar müvéaz pályázhatik. A 
;i|kk odaitéléae fölött  az alapitó Esterházy Pál herceg füg-
(i-tleuiU <l'»nt éa fenntartotta  magának a díjnyertes ir.ü-tl-
k M-uk megvásárlásának elővételi jogát, a részletes falté-

!eürt a képzőművészeti társnUt titkári hivatala (Budapest, 
II 9 ik tere, Műcsarnok) kívánatra bármely felazabadult-terü-

művésznek megküldi 
Felkérjük laptársainkat, hogy e közleményt átvenni 

ís egy lappéldányt a főméltóaágu  herceg cimére (Budapest, 
Vár - k ildeni szíveskedjenek. 

Köszönet a Hargita váraljának. 
A Hargitaváralja jelképea azékely közaég. A román 

megszálláa idején alakították ezt a községet, a székely föld-
iül, a Hargita aljáról elmenekült azékely teatvéreink. A szülő-
ijldről elszakadt véreink tömörültek odakint ennek a jelké-
pes falunak  a közösségében. Végetérni nem akaró hoaazu 22 
esztendőn keresztül az idegenbe azakadt Bzékelyeknek volt 
Otthona, mentsvára, ennek a községnek gyüjtfl  fogalma. 
Ebben élt a osiki fenyveaek  olthatatlan szomjnhozása. A 
visszatérés sokszor reménytelennek látszó gyötrelme és szen-
vedései között ez az eszmei közösség adott a világban hon-
talanul csatangoló azékely lelkeknek erflt  éa gyógyító irt. 
Úaszetogó szerv volt a Hargitaváralja, a trianoni határokkal 
r ildusbotra került azékelyek számára, amelyben hitték a 
•^támadásnak, a visszatérésnek, a drága azülflföld  felszaba-
dulásának igazaágát. 

A hontalanná vált azékelyeknek ez a tömörülése adta 
Szegeden a „Hargitaváralja" cimü hivataloa ujaágot: 

szerkesztői, felelés  azerkeaztő Jósa János, szerkesztő Ádám 
va, tőszerkeaztfl  Dr. Szacavay József,  de munkatársai vol-

a lapnak az öaazea kimenekült azékelyek. 
A Hargitaváralja hasábjai hoaazu éveken kereaztül a 

.^vágyakozásnak lázas ütemével voltak eltelve, minden 
rábao ott lüktetett a megalkuvást nem iamerfl  ragaazko-

ahoz a földhöz,  amely mindig azékely éa magyar volt. 
A „Csiki Lapok* elafl  perctől kezdve állandó kapcso 
tartott fenn  ezzel a természeténél fogva  ia irredenta 

•,ággal, amelyet a román cenzúrának legéberebb figyelme 
zrpette is eljuttatott hozzánk a Hargitaváralja azerkeaztőaé-

,- aek gondos csomagolása. Két ízben a csomagolás feltört 
a román rendőrség nagy nyomozást vezetett be a Csíki 

.-.pok ellen, a Hargitaváraljával való öaazeköttetéa miatt, — 
ilyet sikerült megtartani egészen a felszabadulásunk  bol-
g pillanatáig. 

Ma, amikor a magyar honvéd már végig azágnldott a 
- ni hegyek éa völgyek között, amikor a magyar illamha-
n ,ra iámét birtokiba vette ezt az annyi aokat szenvedett 
. ! darabot, akkor kimondhatatlanul jól esik nekünk 22 
-ztendő ntán a legelső elismerő szó, amelyet a Hargita-
kralja üzen nekünk a visszatérés első pillanatában. 

Leközöljük a Hargitaváraljának az üzenetét. Nem hival-
! inból tesszük. Büazke boldogságból adjuk közre ezeket 
í róka t , amely viaazahozta a már elveazett önbizalmat ia. 

. i-juk, hogy mégsem volt hiábavaló az a munka, amelyet 
pgymáa között sanki nem volt hajlandó még oaak mél-

,;.vjlni sem. De elvégeztük minden poklokon keresztül, 
.u'ilen anyagi ellenazolgáltatáa nélkül, aokazor küzdelmesen, 
iöztetés, vagy a aaját fajtánk  oldalbarngáaa közepette ia, 

II.-rt hittünk a magyar njaágbetünek hivatásában. 

A Hargitaváralja üzenete : 
„ R É S Z E G H V I K T O R , Caikazereda. Székely 

hazánk feltámadáaa  éa teatvéreink rabbilinoaeinek lehullása 
alkalmából meleg azeretettel küldi azerkeaztflaégűnk  a jobb 
és Bzebb jövőnk reményében a Csiki Lapok szerkesztő-
ségének örömüdvözletét. Sokat láttunk, aokat tapasztal-
tunk kinti éa benti vonatkozáaban egyaránt egy század-
nak tűnő két évtizeden át, de mindez osak kemény elha-
tározásra éa cselekvésre öaztönzött éa ösztönöz tajtánk 
kiemeléae és megvédéae érdekében. Köszönjük, hogy el-
szakadottságnnk és kitasaitottságnnk éveinek hazavágyó, 
nehéz érzéseit bátorsággal éa igaa nemealelküséggel eny-
hitette a Caiki Lapok állandó kűldéaével, amit a legtöbb 
székely lap e titkos oláh poroszlók miatt be kellett aattn-

tetniök. Hálás köszönetünket és tiszteletünket tolmácaolva 
összes azékely végeinknek, kéljük nb. lapjának további 
küldését. 

Köszönöm a hozzánk eljuttatott fennti  gondolatokat, B 
felszabaduláa  örömének első megnyilatkozását, ezt a 22 
esztendőnek minden vállalásáért bőven kárpótló szívből fa-
kadó eliameréat. Köazönöm a aok oldalbarngás ntán ezt az 
elafl  aimogató azót. 

ÁSVÁNYYIZEK-GYÓGÍVIZEK 
ÉDESKUTY-nál 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Élthes  Gyula itthon tölti  szabad-

ságát. Dr. Élthes  Gyula a Csiki  Lapoknak  1922 ben 
a román üldöztetés  elől  elmenekült  felelés  szer 
kesitője  a felszabadulta  nagy osiki  ünnepére hiza 
érkezett  szülőföldjére,  bogy részese legyen annak 
a nagy örömnek  és boldogságnak, amely betölti  a 
osiki  székely  lelkeket.  Dr. Éltbes  Gyula yelünk 
volt  a megpróbáltatás  egéaz idején.  Soha nem vette 
le szemét rólunk.  Támogatását,  szeretetét  mindig 
éreztük  a nehézségek  napjaiban. Amikor  legna-
gyobb volt  a szükség,  amikor  mindenki  elmenekült 
n magyar ujságbetü mellől,  akkor  is mindig  ma-
radt  biztató SÍ  ava ennek  a lapnak  számára, amely-
lyel  hosszas és értékes  munkássága  őísiekötőtte. 
KÖB önjük  a nyilvánosság előtt  is, hogy a rabság 
idején  nem hagyta el lapunkat,  bogy segített  ta-
nácsaival, munkásságával,  bátorító  Írásaival  táp-
lálta  bennünk a feltámadás  gondolatát. 

— Csikmegye  képviselői  a magyar par-
lamentben. Október  10 én ünnepélyes külsőségek 
kőzött  vonult  be a mngyar parlamentbe  a vissza-
tért  Erdély  42 magyar képviselője.  Csikvármegyé 
bői  Adorján  Imrét,  Angi Istvánt,  Dr. László Dezsőt 
és Dr. Pál Gábort hívták  be a magyar ország-
gyűlésbe 

— S. Nagy  Láazló caikmegyei  tanulmány-
úton. S Nagy  László közismert  hirlapiró,  az Er 
delyi  Szemle  oimü irodalmi  hetilap kiadó-sterkesz-
tője  fontosabb  megbizataseal  székelyföldi  utján 
Csikmegyét  is meglátogatta. 

— A legelső  országzászló  Caikmegyében. 
Megyénk  messsire elszármazott  nagy fiai  minde-
nünnen sietnek  tanújelét  adni  szülőföldjük  iránt 
érzett  túláradó  szeretetüknek.  A számtalan meg-
nyilatkozás  kőzött  is első  helyen kell  megemlé-
keznünk  arról  a megtiszteltetésről,  mely Tusnád 
községet  és fürdőt  érte. Tusnádi  Éltbes  Gyula dr. 
egyetemi m. tanár, m. kir.  kormány  főtanácsos,  a 
„Csiki Lapok-'nak  hosszú időn  át volt  főszerkesz-
tője  a 22 éves elnyomás alól  felszabadult  székely 
községnek  egy országzászlót  adományozott.  Tus-
nád  község  és fürdő  at elaő  helyek  tebát a fel 
szabadult  Csikmegyében,  melyek  országzászlóval 
dicsekedhetnek.  Az országzászló  felállítási  és ava-
tási ünnepségeinek  előkészítését  Anda  Géza tusnádi 
plébános vállalta.  Reméljük,  hogy a szép példát 
mások is követni  fogják  s rövidesen  egész Ciik-
országban lengeni fognak  az országzászlók. 

— Érettségizők  figyelmébe.  A várme 
gyei katonai  parancsnokság  772—1940.  sz. alatti 
iratában közli,  hogy azok az ifjak,  akik  a főgim-
názium 8 osztályát  sikerrel  befejezték,  vagy akik 
az érettségit  megkísérelték,  de  eredménytelenül 
— érettségi  vizsgára jelentkezhetnek  annál az 
intézetnél,  ahol tanulmányaikat  végezték.  A jelent-
kezés  végső  határideje  október  hó 20. Szükséges 
okmányok:  keresztlevél,  iskolai  bizonyítványok. 
(1.  Abszolváló  bizonyítvány  a IV.  osztályról,  2. 
abszolváló  bizonyítvány  a VII  vagy VIII  osztály-
ról, ezek fogják  igazolni  az érettségire  való jogo-
sultságot).  A vizsgálat  ideje  november vége; a 
helyet,  tárgyakat  s egyéb részleteket  rövid  időn 
belül  közölni  fogják.  Az érettségi vizsga letevésé-
nek fenti  kedvezménye  csak erre az átmeneti időre 
szól a több alkalom  nem lesz az érettségi vizsgá-
latok  pótlására. 

Automobil-hűtők 
Hütó-javitások 
.Ikarus" görfüggőnytartók 

.IKARUS" »• Gép ós Fémáru r. t. Budapest 
XIII, Országbíró u 26/b. 

Telefon:  29 29-07. 

— Rohamosan emelkednek a földárak.  Ma 
gyrrorsaágon a mezőgazdasági birtokok ára a termé-
nyek árainak emelkedésével magasra szökött. A gyen-
gebb mhőségü földek  ára kat ho'danként 600 P.. az 
elsőrendű föld  (szántó) ára 1500—1800 P. (pl. Debre-
cen környékér). Figyelmeztetjük a székely gazdákat, 
hogy földjeiket,,  ne adják e', mert a földárak  további 
emelkedése várható. 

A Pesti Tőzsde" n) számában Kereaztea-Flaoher 
Ferenoné, Qulner Gyula, a MEG». Igazgatója, dr. Tóth László 
és mások Írtak otkkeket, A nagybankok erdélyi tranzakolólról, 
nj Ipari alapításokról, az erdélyi malomipar bekaposolisiról, 
fontos  személyt változásokról frlsa  éa érdekes Információkat 
kOaSl a lap. 

— Esterháai Fái heroeg vlllatulajdonoa 
akar lenni Caikban Bsterházi Pál herceg, Magyar-
ország legelaó földesura,  aa Ismert nagy adakozó, kü-
lönös érdek ódtase' viseltetik a felsaabsdult  Székely-
föld  gazdasági, fürdőügyi  és íu'isstlk»! viszonyai iránt. 
Tudósítón' nak alkalma volt beszélni a herceggel, kl 
"lőtt Ismertette a aaékelyfö  dl Mrdóket. A bercag vá-
lH?rtáaa az 1600 méter magas Hargita fürdőre  esett, 
eho' a rc?pa réFz?re vi'lát Bzándékozik építeni. Tudó-
éi ónkat m°gblzta, bogy f>  helyszínén ogy alkalmas 
•e el megazTz'-Sae Mól tájékozódjon. Tudósítónk moat 
érintkezést keres C lesó kÖBBég eiő'iáróságával és 
ajánlatát két hát mu'va magával vlssi Budapestre, hol 
a hercegnek referálni  fog.  Körülbelül egy katasatrálla 
ho'd (esetleg nagyobb) terület megfseraéaéről  lehet 
ázó. A herceg nőtlen, negyven év kcrQU férfi,  kinek 
rendklvUl megnyerő, k?dvea modora van. Bsenvedályea 
tennisező, 'gy a Hargitán (a ssékeiyföldl  Gaatelnon) 
hsnnroBan lútesHI n hercegi tennlspálya. A herceg azt 
a Brácdíkát ÍB közölte tudó»'tóskka*, bogy jövő évben 
bnotazsn a BZÍ kslyföldl  fürdőket.  Ennek megszervezé-
sére tudódtunk ajánlkozott, amit a herceg Igen ked-
vesen ftiţedott.  As u'voaa! Szováta, Borszék, Gyllkoa-tó, 
a békást BBoroa, a Hargltafíirdő,  Tusnádfiírdő,  esetleg 
Má'aás, Biikkszád-BMváni os és Élőpatak lenne. 

— Johan Bála államtitkár Cslksaeredában. 
Jóban  Béla dr.  belügvl államtitkár, egyetemi tanár 
é* Tömetik  Já"os  dr,  BB Oruágoa Közegészségügyi 
I->téaet igazg.itóía két napig városunkban tartózkodtak, 
h;l tájékozódlak Calkmegve közegészségügyi viszo-
nyaira1. M -gálU pItották a legsürgősebb leendőket éa 
a hiányodat. A belügym'nlRztérium első teendője a 
kizségl közegi'Bsségügyl házak építése, a zöldkereaBtea 
mozgalom kiépítése, a gyermek- és csecsemővédelem, 
községi tutak léteeHÓRe, stb. As előkelő vendégek 
Európa legkivá'óbb böiegéaaaégUgyl aaakértől. Johan 
állam Itkár fz  év eg>r.^iét mindig küifö  dön tö.tl. 
öra'Aöttet'sban áll a külföldi  közegészség intezetek 
viselőivel éa rraet V9sz a Eemzetköai kongresszusokon la. 

— A helybeli róm. kath. fdgimnáaium  igaz-
gatósága kéri, bogy a vidéki tanulók október 18 án 
reggel j3'entke7zen9k. 

— • földmivea-iakola  megnyltáaa, Herkély 
Tibor  dr,  és Devioh László dr,  földm'veléaügvi  ml-
slasteri tan.'c^osot, a m^zőgazd^aágl saakosatá'y va-
«ától október hó 7 *n Cslkss^radában tartózkodtak. 
M^zvlzvţâ'titk a szána'mas állapotban levő fiidmives-
ií; o á: es m^giíl'apitották a szükségleteket. Tudóaltónk 
íé  diaira Hvké!y Tibor kijelentette, bogy an iskolát 
a UgíUrgÓHebben meg fogják  nyi.ani ngy, hogy novem-
berben a tanitáa megkerdődbetlk. Aa oktatáa jellege 
c-gyoznl fog  az itteni különleg^B bnvasi gazdálkodás 
termóas'-teye! és köválelnaényelvel. Tudósítónk felvilá-
g03itá?0'zai adó t a klkü'dött veaeióknek aa Ukola 
háború >lőt!i állapotáról. K^adre Hirkély dr. meg-
ígérte, hog? aa elpusztult pleztrangkeltetőt újra beren-
dezik és a 8<sr,t Auna tót valamint a Gyilkoatót halá-
ÍZMÍ szempontból m«gvlssgáltat]ák éa ha'lal benépesl-
ik. A v£.rmagye helyesen c-eleiedne, ha kívánságait 

fditerĵ szieBbtíii  Bl'rjősen a földmivelésügyl  mlnleater-
n«z ju tatná, mert a holysslnén megjeleni osatály-
vezíiói a legaagyobb jóindulattal viseltetnek a váir-
megye azüks^gietel Iránt. 

— A Mav. kolozsvári úaletvoaetdaégének 
figyelmébe.  A trianoni blUacaektől feiszsbada  t Bzé-
kaiyfö  d éj az rdi'yl ríB?ek vâ uibálóaata köz'udomáa 
szerint rendkívül hóztgas. A közlekedés átmenetileg 
eok ó?;lzedd *I viaszíe?3tt. Sürgőa javításra óa vasut-
p séiioVre v<tn eeükaég. Sayosbbija a helyzetet a 

m n i'r-jfld,  m >ly kifogás  a.á ^ik. Ifv  például aa éjjel 
Ctikbi erseió azemé'yvonat Gyergyó̂ aentmlklŐBon éa 
Mirosfőa  fi'-fáiórát  vuztegei, amj'y ngy pár percre 
tónaŷ a lecsökkeathető. mivel a Bztmély- és aa áru-
forga'oü  igen ctekély. Hiameastidó csak cţy órával 
csöskon, már ez is aag^ előny volna. A menetrend 
Nüiv zsgálatát ajánljuk az üz'etvezetőség Baives flgyel-
aiáb̂ , mert sa utasok részéről Igen aok a panasa. 

— Márton Ferenc, a művészet Petőfije. 
A aaékely ó'tehetségek egyik legnagyobbika volt a 
juiiusban varttiaoul elhunyt Márton Ferenc faatő-  és 
saobrászmüv-as. Ním hissaUk, hogy aokan volnának, 
akik müvaibő már ne láttak volna, ne csodálták volna 
vio -at. A legazebb mtívoi: A gátköíő cMti székelyek, 
Erd6!r:áa, C-ikor zigban, A birtózók, Pe'ur bán, a 
budspoaii honvéd és népfólkelő  Kzred hősi emlékmüve, 
<i dsnrecenl bonvédek hősi emléke, a szegedi foga-
dala-ii terep om üvegf-*;tm^nyei,  freskói  éa mozaikjai. 
M cdeizek örtlb csii hirdetői a magyar tehetségnek, a 
unsy -ir tudssnak, nagyságnak és fz-lieml  erőnek. Már-
ton F.THIC Biobormüvel a viiágsafirte  elismert magyar 
k «tonal erények megrázó erejű felmagAEztaláaa,  a fér-
fiul  bátoraág, erő éB vaa akarat gyönyörű egyaégbe fog-
lalása. a mozgás és az erő lenyűgöző saép szemléltétől. 
Márton Ferenc müvéazetét a Székelyföld  ihlette. Ha-
lálával nagy ve'z eaég érte a migyar kulturát. Mikor 
alrba tették, aa őt bucsuatató egyik világhíres tudósunk 
mondotta róla, bogy a művészet PetSflje  volt. Életét 
éa munkásságát egy emlékalbum fogja  megörökíteni, 
Amelyben közel 100 sz;bbnél-Bzebb salnea éa mély-
nyomás képet Ulesstanek életrajaának fejezetei  köaé. 
A Hargltaváralja jelképes aaékely köaaég adja kl a 
könyvei, amelynek Márton Ferenc bírája volt. A müvéaa 
életrajzát a Hargltaváralja megblaáaából Tusnád1 É thes 
Gyula dr. egyetemi m. tanár, m. klr. kormányfőtaná-
caoa közérdekből Irta meg óa ő állította öasae aa B1-
bumot is. A mú három hét múlva a csiki könyvkerea-
kndéaekben ls kapható IOBB. Az albumot olvaaólnk 
fl  tyelmébe ajánljuk, mert abból még jobban megiamerlk 
aat a mélyen, aa őál földben  gyökereaö azelleml gaa-
dagságot, amely a moBt felaaabsdalt  aaékely testvé-
reinket eaer éven át 6al földjükön  megtartotta éa 4vta. 
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— a Magyar Kntona™JsáaolmO képe* feetllap  • ma-
gyar katonaremzet fiához  szól. A katonai nevel is, kiképzés éa 
nemzetvédelem ma mir mlndannylónkra nézve fontos  mon-
kijét szolgálja. Felvilágosít tanít éa szórakoztat, közhaszna 
Ismereteket terjeszt, ápolja és fejleszti  azokat a hazafias  és 
haroos erényeket, amelyeknek Összessége a Zrínyi lflklós-1 
magyar katonaeszményt jelenti. IdAszeifl  katona — és kül-
politikai olkkel, érdekes rlDortj.l, eleven tároál. a magyar ka-

" Unk és népOnk 
var müvelódés 

tona dlosAséges napjait IdézA emlékeztetői, földünk  és népOnk 
fontos  kérdéseit rSvlden tárgyald olkkel, a jnagyar müvelódés 
kimagasló teljss tméoyelrAl szóló beszámolói, valamint a v.lág-
hábora kis embereinek nagy tetteit Ismerteti színes leírásai 
rövid idd alatt népszerűvé tették a Magyar Katonaojsigot 
Ha már egyformán  kedveli mindenki, akár polgári ruhában 
szolgálja a Hazá', akár a honvédség büszke egyenruháját 
viseli. Ténylegesek is tartalékosok, tlaztl rendfokozatnak  és 
legénységi állomnynak egyaránt m e g t a l á l j á k benne azt, ami 
minden Igaz magyart érdeke). — A vitézi Bend Zrínyi Cso 
portjának közreműködésével és kladisiban megjeleni Magyar 
Katonaújság minden azámát gazdag képany>g, művészi rajsok 
é9 eredeti fényképek  díszítik. — A lap megrendelhetA az évi 
5 Pengi elAfizetésl  díjnak a 22 220 száma postatakarékpénztári 
osekkszámlára történó elAzetes befizetés  ntján. — A Magyar 
Katonaújság szerkesztősége és kiadóhivatala Badapest, Vili., 
Revlozky-ooca 4—b. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik 
feledhetetlen  halottunk Blága János cip'sz temetésén 
részt vettek, koszorút vagy virágot boatuk vagy bármi 
képpen fejeaték  hl részvétüket, n*u»on la hiláskösaö-
netet mond — Gylmesköaép'ok, 1940 október bi 7-in 

A gyáiaoli család. 
— Halaloiáaok. Saánti látván birtokoa 68 éves 

korában, folyi  iv október 6-io meghalt Cslksaentimrin. 
— Nagyér nyel Kelemen Lásaló István 11 napoB 

korában, folyó  hó I l in meghalt Calkazentmártonban. 
Ki kell váltani aa n j rádió-engedélyeket. 

Fdlhlvom a volt rádió-elófiaetők  figyelmét,  hogy rádió-
engedélyüket a m. kir. postahivatalnál a legrövidebb 
Időn belül kiváltani azlveskedjenek, mivel a régi román 
eigedilyek nam érvénye lek. — Aa engedélyek Iránti 
kérvény mlaták a m. kir. postahivatalnál kaphatók 
Garamvölgyl Btla.m.klr. postafel  ügyelő. hivatit vezető 

Székely asszonyok imája. 
Nem alr már a aaékely a Hirglta alján I 
Vigadozó kedve örömtliael gynjtott a büsake 

bérctetőkre. 
Magyar Hlmnu a lett aa Imádsága, reggel, dél-

ben, este. 
Hogy áldassák érte a teljes Saentháromság, Atya, 

F u, Szentlélek Isten. 
D csőség Nnvedaek cslk?omIyil Csodatevő Szent 

Szüa, kl válaaatott nspíd^ik Mbşţga bilincset a porba 
bnMatád B véri3 sebeire S*ent István palástjának aaér-
nvát Istenanyai keseddel — gyógyító balzsamul, hogy 
reáborltád. 

Minden erős hitű, Igás székely lmádaága Neved-
ben foganjon,  a fold  silve la csak bálát dobogjon: 
árva ezéteiy népedet ulabb csodira méltattad. Mária 
nevének bncíuja feltámadt  BBabadséguak nemzeti ünne-
pévé tenni méltóztattál. C?od»levő hatalmadnak híre 
— C*r.dá;ato) Anya — Bzálljon havasaink hallgató 
ciandjéba, tengeransmelnk tükröző fény  re. I leaae meg 
határainkon őrt álló honvédeink ««Ivét, aeguan győze-
lemre Igazságot vi>dó fegyverét.  OrölzSId erdóiak min-
den száll fnnyőja  Nevednek hírére — „Inához" tisz-
telesve álljon. JasBon el hssánknak legtávolabb zugába, 
H fűidnek  minden tájékára, tengereken túlra, bol só-
várgó saivtt magyar testvéreink honvágyban ainy:ődnek. 

O't&rok lépcsőin assaonyl sal vünknek soha meg 
stüaő könyörgő foh^sal.  Hozzád folyamodó  etdeklő 
Imái, sok keBerveB könnyét, bogy mind saémba vetted 
meghallgatásra méltónak találtál, áldassék Sient N-)ved 
Cjodálatoa Anya. 

H izuntnak keresatje, hitünknek jelvénye mellé 
kitüahettük magyarságunk diadalmas büsake lobogóját, 
eaersznr légy áldott. 

Térden állva mondunk kÖBBÖaetet a férfi  könnye-
kért, a megkinaóknak aalvéből felctukló  íiráeér». Síit 
koiódó, acsarkodó izijukban a bálatelt Imádság virága 
nyílhatott, hogy italok gőaébe fnllasatott  keseredett 
lelkük a lidércnyomás alól felBzabadu  hatott. 

Hogy ökölbe aaorltott vaamaria a magy r zász-
lóra fonódhatott. 

Kösaönjük gyermekeink ajkának BBabadon saáll-
ha'.Ó macfyer  hitvallását, A gyönyörű magyar nyelv 
zengő muzsikáját. Aldwaék saent Neved: ősi visele-
tünk saékely szőtteseink Idegen fajaat  nem gáncsolja, 
nem c ufo'ja  többet Bohal Viselhessük dal tisatesBég 
gal, székely öntudattal. 

KöBBönjük háiuak tájékának megváltott békéjét, 
nyugodalmát régi tisstesBégét 

N «pestig verejtékező testűnknek pihenést adó 
éjszakait. Meggyötört lelkűnknek mosolygós álomba 
BzenderüiéBét. Nipfényea  reggeleink biaakodi kedvéi. 
Sjgitsd meg vajndi aaékely asszonyainkat. Aldd meg 
sokgyermekes családalnkat. Ciecsemőlnk magyar égve 
njiló pillantását. T^pogatoaó elfő  lépéseit, a magyar 
Baóra bimbóját picinyke ajakán. 

Áldott ügy Szüa Anya, bogy tllti sai nam veri 
viasza gyermekink ajkának legszebb kössön télét: a 
Dicsértesséket 

Köuönjük as aggok, betegek, haldoklik muló 
életének fénybe  bomlását — vlrágps örömmel való 
távozását. 

Halottaloknak BBabad aaékely földben  való nyu-, 
gováaát. 

KÖBaönjü̂  — Csodatevő Anya — hagy fagytól, 
vihartól megóvtad kertünk virágait Horthy katonái, 
Drága Magyar Hadseregünk útját hogy felvirágoahat-
luk. Szépségük, lllatiţk a ptrba haldokolva suttogta 
el túláradó sahünk éraelmeit, amltasival méltán kl-
fejeanl  ngy IB gyengék valánk. 

Minden Bsáll Falétek dobott fehér  ŐFZI riasa egy-
egy forró  foháas:  A Magyarok litenş fiiessen  meg 
Nekjek saép magyar vüéaajt, testvérek* hoavédak. 

Dloa&aaent Liaaló királynak áldjál honvédeink 
hadviselő kardját. Vfgye  dladalre, teljes diadalra a 
magyar IgasBágot. 

Csodatevő saent SíUz, légy veaérelnkke'. AB Igaz-
ság mérlege soha meg ne inogjon kenűkben. Baa-
saeműk faivillanó  fényében  a legparányibb élet ia benne 
tükröaődjék. Hagy minden becsületes tlrsta élet jutal-
mát nyerhesse — a bűnöst bűnével bdnteese. 

Ó»d meg népedat. Ta, a saékelynek Csodatevő 
Boldogaaaaanya — a < vlsaálykodástil, > testvéMeatvért 
mardosó Irigység, htcagtartás zzömvü wagy ibűnétől. 

A testvér kesét, tedd a testvér késbe. A mu tat 
ne kárhofltasank:  óladén isamvedése, kínja, korbács-
ütése : magnnkba néaésre tanított, öomagunkhos veae-
Jett viasza. 

Adjad, hegy örvendező, hálatelt szivünket homály, 
kétség, egymás ellen törés el ne homályosítsa. Simml 
folt  ne eBSék visszanyert szabadságunk tündöklő lapjára. 

Édes magyar hasiak fogadd  ba «Belekkel, viha-
rokkal .blrkósó Baegény fadönlő,  árva gyernwkadé», 
legkisebb gyermekedet — felénk  táruló ölelő karodba 

Aa édeaanya keblén elmu'nak p inasaink, begyí-
gyu'nak sebeink, felsalkt  adnak könnyeink. ígérjük, 
hogy as ígéret fényével  felénk  suflraó  boldog jövendő 
ben Is törhetetlen hitű, baaáját lángoló, lssó lobogáaaal 
saerető gyermekei leesünk. 

.Életűnk éB vórüik a Magyar Hazáé I' 
A cslksomlyól Csodatevő Szent Siűs hallgassa 

meg gyenge asszonyi szavunkat, fogadja  el összekul-
csolt késünk hála foháaaalt.  Századok viharán át ve-
aérló Istenanyal kegyelme maradjon mellettünk éa 
velünk. Wégerné  Földes  Anna. 

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi 
és Iparkamara közleményei. 

— Vitéz Seljjár'ó Szabó Sándor, filseer  4s "gyarmatára 
nagykereskedó, Orosháza, keres vfgontételben  ssllvalekvirt 
(dézsákban vagy hordókban.) 

— Vaszke Sándor, Bodapeat, XI. Horthy Ulklós-ot 90. 
keres hossznazArQ pokróookat. 

— Az Ásványolajipari Bizottság 37.255—940 száma köz-
lése szerint, az órás Iparosok részére havonként és műhelyen-
ként 05 kg. benzin van megállapítva. IgényelhetA az Ipartes-
tületek ntján. 

F e l ü l v á u s . 
Az Országos Ipari és Bányászati Caa'idpénztár Erdélyi 

Kirendeltsége a közeli napokban az érdekelt monkaadóknak 
szét fogja  küldeni a gyermeknevelési pótlék Igényléséhez szük-
séges nyomtatványokat A terv szerint a Kirendeltség még e 
Wn*p végén megkezdi a gyermeknevelési pótlék klotalását. 

Esért most felhívjak  azoknak a munkavállalóknak a 
a figyelmét,  akik olyan Ipari, kereskedelmi, bányászati, kohá-
szati munkaadóknál állanak alkalmazásban, amely munkaadó 
1939 év folyamán  átlagban legalább 20 mnnkást foglalkoztatott, 
hogy a munkatorlódás elkerülése végett már moat szerezzék 
be ai illetékes anyakönyvi hivataloktól 14 éven aluli gyerme-
keik (Zületéal anyakönyvi kivonatát, vagy születési értesítőjét, 
amelyet az anyakönyvi hivatalok (kifejezetten  a gyermekneve-
lési pótlék oéljára) dlj és Illetékmentesen kötelesek kiállítani. 

Gyermeknevelési pótlók oask annak jár, aki az elézö 
naptári hónap folyamán  öaszesen 15 napot, vagy hetenkint 3 
napot dolgozott, Illetőleg ennyi napra kapott munkabért. 

E hónapban tehát ások résseefi  nek gyermekneve-
lési pótlékban, akik most s s e p t e m b » h 'vaban a törvény 
hatalya alá tartós* munkaadótól öassesen legalább 13 
napra, vagy legalább hetenként 3 napra kaptak munkabért, 

t As Orsságos Ipari és Binyéasati Osalád Pénstár 
Erdélyi Kirendeltsége. Kolozsvár, Honvéd-a 13. 

Gépjavító és hegesztő műhely. 
V á l l a l bármilyen gépjavító munkát, 
motorok fagáz  üzemre való alakítását, 
gőzgépek helyszínen való h e n g e r -
furá  sát . Villamoa hegesztéssel javít 

kazánokat és törött tengelyeket. 

Gaál Antal géplakatos 
Gyorgyósaentmiklór, Fogarasl-nt 10. 
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Hirdetmény. 
A vármovye katonai parancsnoki âţa a vármegye-

háaa résaére 60 öl elBŐoBatályu száraz bükk tüaifa 
aaáltttáara ajánlatot kér. 

írásbeli aárt ajánlatok a vármegyei SBámvevősé-
gen adandók be, legkésőbb folyó  év október 17-ig. 

Szállítási feltételek  n hivatalos órák. alatt meg-
tudhatók a vármegye bénán. 

MODELL KALAPOK 
tia í z p t z U a t n j forrnák  oleaó 
árba», m.«vt«lKl jQ. t la .* tök 

ElOdó^sasftetöHiifél  ftá<NUrbán  18 bold 
SZ&ntÓ' és Irásüfcfö.  C'm » H dóhsr. 1-3 

ffl  Tisztelettel értesítem a vicos és vidéke B* 
( | | nagyérdemű k«zönségét, hogy B t 

® fényképészeti  műtermemet | 
j f  az Ipartéstulet épületében levA helyiség- ^ 

bAl, — hol 30 észtendó óta fennáll  — 

{2 lakásomra helyeztem át 
sH s ottan tovibbra ls minden szakmámba 
J S vágó munkát — nagyításokat, színes ké-

peket Btb. — legszebb kivitelben készítek. 
J S K í v á n a t r a h á z h o a és v i d é k r e Is e l m e g y e k . 

A n. é. közönség szíves pirtfogisit  kéri 
S Biró JóBBef  fenyképéBB,  Cslksaoreda. 

A FESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK 
LEÁNYINTÉZETE 

a k ö z e l BŐ é-v ó t a f e n n á l l i 

ERDÉLYI BiNK R,T. 
mely kolozsvári központjával és nagyváradi, 
Bzatmárnémetii és marosvásárhelyi fiókjai-
val nem is vidéki pénzintézet, hmem jó 
formán  egy egész országrész bankja, mint 
értesQlflnk,  most első feladatai  közé sorolta, 
hogy afe  anyaországhoz visszatért székely-
ségnek aayagi hátvédet nyújtson. Az inté-
zet igazgatósága elhatározta, hogy szeles 
körll üzleti tevékenységet fog  kifejteni 
Síéfeelyudvarhelyt,  Gsikszeredin, K^zdivá 
Bárhelyen, Oyergyószentmiklóson és Sapoi-
szentgyörgyön, amely városoknak egyiké-

bea már legközelebb megnyitja fiókját. 

Bükkfa  szenet wagon tételben veszek. 
Ajánlatokat Elekes H rlapiroda, Caikezereda 
C'mre kéiek. 

Mindenfajta  élelmiszert, 
almát, diót, dióbelet, mogyorót, tojást, 
mákot, mézot, vágott baromfit  veszek. 

PAULIK GYÖRGY, BUDAPEST, 
V., Pozsonyi ut 21. 

Eladó 2 hold szántóföld  Csíkszeredában 
a zsidó temető mellett Értekezni lehet 
Csiszér Károly tulajdonossá', Honvéd uccv 

2—> 

Tusnád fúr  dón villák éB telkek e ladók 
esetleg eloserélendók. — Értekezni 
Tuanádfürdőn,  a Mariska villában. 3_ < 

V K N t T Z f f L  T A N Á I T N Ü f N Á L 
Ugyanott késaOlaok aaladom-
noaft  aől kaUpok eiaőrandt 
amrag hoiiáadláa&ral. Kakptk 
ItaMűtácaiA legrövidebb 4d< alatt, 

CslkaBoreda. Gimnánlua-veo» Ul . aa., < 
a Sórkaa kflioléboit  J 

Gyímesközéplok község elöljárósága 
Árverési hirdetmény. 

GyimeBktizéplok község elöljárósága kőzze 
teszi, hogy a község tulajdonát képező, a köz-
Bég határában levő Nagysorok erdőrészben fel 
dolgozott 344 m8 23 centi mennyiséget kitevő 
feldolgozott,  fuvazozásra  elökés^itett fenj  o 
gömbfa  anyagot október 24-f  n délelőtt 10 óra 
kor a községházánál tartandó, a szépvizi járás 
katonai parancsnoksága által engedélyezett szó-
beli és zárt ajánlatok tétele mellett árverésen 
értékesít. 

Kikiáltási ár ms kint 260 Lei az erdőben 
átvéve. 

Árverési feltételek  községházánál hivatalos 
lórák alatt megtekinthetők. 

Gyimesközéplok, 1940 október 5-én. 
Tankó Béla 

k. biró. 
Bálás Dénes 

k. jegyző. 

Egy jó karban levő rövid zongora eladó. 
Olm a kadóhivatalban. 

Keresők1 möluársegédi állást, asonnall belépéssel, 
19 éveB, munkabíró vagyok. C iazér Qitor Csik 
szentkirály. 
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Egy' teljoion jó karban lovö „Ideal" u j tipuau 
lrögép asztallal együtt oladó. Magtekintheió 
B Vákir-űtletben. 

Nyomatott Vákár Lajoané könyvnyomdájában, lkaaeeda. 

Keresek egy jó áUapótban levő ruha-
siekrényt CHm a kiadóhivatalban. 




