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FaUKa aasiksaaU 

R É S Z B O H Q Y Ö Z Ő 

Csikménaság nagy ünnepe. 
Csikménaaág hőai emlékaaobrot it orsságzáBslót 

imtott. A silány hegyeken verejtékező, ősei hagyaté-
kit nagy hivatástudattal őrző lakóaaág egy r marként 
vonult fel  a templom előtti térre. A legkisebbtől a leg-
nsgyobbig mindenki érezte: kivételesen nagy en a nap. 
Nagy éB örökailmbo'nm marad, hogy a hegyek mögct' 
húzódó falut  katona aenekar, dletsaázad, t&hornokok, 
ti-ztek és e'őkelő po'g^rl közönség kereste fel. 

Eiy év óta késsül Csikménaaág erre az Ünnepre 
Srervátius Jenő BaobráBimüvéas moat egy éve fejezte 
be n hóéi balalt halt tzötely katonák megrtaó emlék-
-lObrM. Ae akkori mlndan'ő. r-azke'ő hatalom azonban 
.'rr- denta* nak, államfe:forgaiónak  bélyegezte a követ. 
Ka a liiáaát nem engedélyeate. Most 27 méttreB n j i -
egyenes árbócon magyar or.szágcásalót lengeti a Btél 
a azobor mellett a e két magaaBtos je kép lesa a cs!k-
meüB'áziaí: veaelője. 

Az üDnrp^égen magaBrsngu tlBatek élén mog-
j Kitek vitéz Hjrváih J iasef  éa R\bal tábornokok, a 
'o-r-ezantmirtooi járáB kalonal parancsnoka, több pol-
ar i ( éadó, S .*ro«»y Etelka vármegyei BZOCÍCIIB e ó-.dó, 
Nagy Imrí f-stőraüvész,  Sjerváilusz Jinó asobrirz ÓB 
mSí mások f>o«an. 

A tábori misét Iicse Domokos caikaaentgyörgyl 
orliisti fA"peres  pontosan fél  10 órakor kezdte m?g. 

Mije u;an Bivó Oibor p'ebános mondott megráaó be-
-efde;  a nósi ha o'tak, özvegyük éB árváiról. Biszéde 
«őr-in megállapította Bakó plébános, bogy Csikmenaság 
ou b'J hóai ba o.tja volt a világháborúban. 

Siobor fe'síenteláa-leleplezés  után Iacz* D írnokot 
fáe=per&9  rövid beszéd keretében fi  :y -lmeatetm a fain 
iai-ó-ságát. bosy a jövőben járjon a arobor és as 
orázagaáHz.ó tiv-sba hősies magatariáit, kitartást ó> 
bátorságot tacu ni. 

A falavatoit  azo' rot & hadícííg .;»vafcín  Ribai 
•V'orcok koszorúzta meg. A cikRmnapági frontharco-

toníoruiit Bindy LVz'ó tartalékos őrm?Bt»r 
i;i>.-ite el. Faivoau'tak a hadióavjg/.!., a fiaitat  25 
er ott -irj ó és blába váró édeascytK a a férfiúvá 
--'•Jüii árváV, stlkník a bícittlM mezején bátran 
; zentebb köteeaaéget te'jastiő ódis pjuk képe ho-
.Ijosan rémlik emlékezetükben. 

Adorján Láaa'.ó karnagy vezetésivel mtalini én9-
fcdoit  eiő a knza;'g vcgyaskara. majd C-iedó Panni 

. o"d j<t verse*. U'-ána Antal Aron fógiranáz  ütni tanár 
• .r ott ünnepi beszedet. Antal Aron Igaal székely lélek-

fojaimsaott  éa elmondott basaádit itt köaöljük I 
Tisztelt 1,'nneplő Közönség! 
Nemes Székely Atyafiaki 

Ilervadú levelek hullása hirdeti nekünk az Asz elmu-
II nik csoszogáHsal köz»l>*<lik a tél. De a mi lelkűnk-

ül»^» tavasz ujjong. Tavasz ujjong szivünkben a 
--zu, dermesztő tél után, mely még a kiáltó hangot is 
,'ülta bennünk, ugy hegy szavunkkal együtt emlékeze-
t t is elveszítettük volna, ha annyira hatalmunkban állana 

>ifjtés,  mint amennyire a hallgatás. 
Most végre újra fel  tudunk lélekzeni s hervadó levelek 

. -1r. mellett tavaszias örömmel idézzük fel  e nemes köz-
- y h'mi  halottainak hervadhatatlan emlékét. 

Nem az én gondom, igen tiaztelt közönság, feltakarni 
n̂L'nt a leiszakadozó sebeket, melyeket a 22 esztendős 

p. nyomás ütött mirajtunk. 
Krezzük mi s ismeri ország világ ezeket a szörnyű 

-"beket, amelyek még gondoB gyógyítás mellett ls csak 
iiud.szabb idő multán tognak behegedni. 

Az én Bzavam mont azokhoz a hősökhöz száll, azokról 
I..'.«.'.kiöl akar megemlékezni, akik a hazaírt életüket ál-
lták épp»n az örökös, mindig megujuló élet parancsára, 

u elet a legdrágább kincs, amit Isten ad az embernek. 
Sincsen olyan élőlény, mely ne ragaszkodnék körömszakad-
t-iij: ehhez a kincshez, ninCBen olyan élőlény, kit meg ne 
riasztana a halál télelme. 

Ks mégis, mégis... Menaság község hös fiai  meghaltak 
azírt, hogy uj, boldog életeket biztosítsanak, meghaltak 
d/.'it, hogy székely népünk m«g-megujulva örökéletű legyen 
Hun a töldön, ahol őket a hőai halálban az elődök meg-
számlálhatatlan sora előzte meg. 

Legszentebb áldozatukat, drága magyar vérüknek ki-
omláBát íme meghálálja ez a művészi szobor, melyet emlé-
küknek az élő kegyelet emelt Ez a azobor készen volt mir 
-gy évvel ezelőtt, az elnyomó oláh uralom azonban nem 
eng»dte meg ünnepélyes felavatását.  De Isten ő szent fel-
8Íg-. meg-ngedte, hogy most e szobormű felavatásával  n«-
<-Hak e nemes község hősi halottait, hanem élö fiainak  egy 
jobb életre faló  feltámadáaát  is ünnepeljük. 

Klők és holtak, hősi halottak éa élő véreik együtt 
alkotják tiaztelt ünneplő közönaég, a azükebb hazát, a azulo-
fóldet,  mely a meghaltak nyugodalmat, v a g y ha meaazi 
porlanak caontjaik, akkor emlékezetet, aa élóknek pedig 

kenyeret ad. Egy'jtt alkotják a szülőföldet,  mely mindnyájun-
kat „ápol s eltakar". 

Mikor a híres- nevezetes Ulisses 20 éves bujdosás 
után közeledett hazájához, igy felelt  az egyik vendéglátó 
gazdájának arra kérdésére, merre van és milyen a hazája. 
Ithaka az én hazám, sziklás, erdős sziget, nem éppen gaz-
dag, de vitéz éa kemény fiakat  nevel. S ha UlÍBses országa 
sziklás és szegény volt, biz a Menaság is a szegény Szé-
kelyföld  egyik legszegényebb faluja. 

De ha azegény ia ez a talu, annál keményebbek, annál 
életrevalóbbak, annál gazdagabb lelkűek voltak a szülöttei. 

Mikor sok száz évvel ezelőtt a hun—bolgár biroda-
lom felbomlása  után e hő»i halottak ősei megérkeztek e 
szűk éa védett völgybe, hatalmaa erdőségek borították a 
hegyoldalakat. Az itt letelepedő rzékely ágazat, mely állat-
tenyésztéssel foglalkozott,  irtani kezdette az erdőket, hogy 
legyen legelő, kaszáló barmai azámára. S mivel lovasnép 
volt és határőr szolgálatot teljesített, harci lovainak itt, a 
patak mellett készített lókötő helyet. Ágnak nevezi ma ia 
a csiki ember az olyan erdei patakot, amelyikbe egy másik 
viz beleötnlik. Ez a patak kapta a letelepedő ősöktől a 
Ménes-Ág nevet, mig az alább beleömlő víznek a neve Fin-ag, 
Fiság lett. A község a nevét Ménes-Ág patakától (igy írják 
a régi oklevelek) vette. 

Ez a hegyes, szegényes határ művelőinek akkor sem 
adott elég kenyeret, mikor még Menaság népe ennyire nem 
volt elszsparodva. Állattenyésztés és erdőlés volt a múltban 
is a menasági ember megélhetésének az alspja. Es a nehéz 
élet mellett évszázadokon át fegyverben  állott, osztozva 
mindig az egész Székelyország sorsában. 

Nem akarok most Menaság történetével foglalkozni, 
ámbár nagyon tannlaágoa, nagyon lélekemelő valami a mult 
idők folyását,  életét Bzemünk elé állítani, hogy okuljon abból 
a jalen s erőt merítsen a jövő. 

S még is rá kell mutatnom egy tényre a derék utódok 
előtt, kik felelősséget,  áldozatosságot éreztek arra, hogy 
hőae:k emlékét ilyen műW'jzi módon örökítsék meg példá-
jára az egész Ctfikmegyének.  Hiszen ők ebbeli mint elsők 
szegénységük mellett is utat mutatlak. Ká kell mutatnom 
erre a szép gótikus templomra, mely a Hunyadiak korából 
való, mikor a győzelmes háborúk képessé tették a mena-
ságiakat a szellemi műveltség korai felkarolására  is. 

11a tellapozzuk a régi katonai lusztrák jegyzőkönyveit, 
megítélhetjük abból az elmúlt idők viharait, amelyek elvo-
nultak Menaság fölött.  Iiudolt császár nevére lUU2-beu U4 
lúl'ő és gyalog-székely családfő  tette le a kikényazeritett 
hűségesküt. Da hányan bujdoshattak el a császári szolga-
ság elől! 

Tizenkét évv<>l később ugyan ia 111 embert tett ki 
a szabad azékely caaládfők  száma, pedig az addig lefolyt 
évek alatt a háború éa éhinaég nagy veszedelmét 
lábalta át a talu. AZ egész népesség ekkor (500 fő  körül 
lehetett s a következő 100 esztendő pusztításait az mutál j», 
hogy 1717-ben Menaság összes lakóssága csak G8"> főre 
szaporodott s ennek is csaknem fele  1717-től 1719-ig dög-
halálban pusztult el. Volt esztendő, mikor csak egy háza-
sulandó legény akadt a faluban,  egy Fejér Andráa nevezetű 
m(i2-ben. 1719-től napjainkig több mint 8000 főre  azapo-
rodott a község lakóssága. EB a mai családoknak túlnyomó 
nagy réazét ott látjuk azerepelni a régi luaztrákban. 

Nem törte meg a községet aem a madéfalvi  vesze-
delem, sem a határőrkatonaság erőszakos felállítása.  Pedig 
ezzel eltűnt a régi azékely azabadaág utolaó foazlánya  ia. 

A világháborút megelőző évtizedekben Menaaág sza-
porodó népe még inkább küzködött a mindennapi kenyérért, 
mint előbb annyi századon át. Ez az a hirhedt liberális 
korszak, mikor a gyengébb, a szegényebb, a becsületesebb 
zsákmányává lett az erősebbnek, a ravaazabbnak. üzlete-
sebbnek. 

Ugyan ki törődött ekkor azzal, hogy a nép egy része 
kénytelen volt elhagyni azülőtöldjét, mert nem tndott oda-
haza megélni ? Ugyan ki törődött azzal, hogy az elvándorló 
azékely ember Romániába vette az útját, ahol igen sokazor 
el is veszett nemzete azámára? Ugyan ki törődött azzal, 
hogy a nehéz munka, a nélkülözés, a mindennapi kenyér-
gondok vasvesszeje testileg-lelkileg meggyötörte, megviselte 
a népet? Ugyan ki törődött azzal, hogy a világháború kü-
szöbén népvédelem hiján az eladósodás elnyeUaae), földön 
futással  fenyegette  Menaság népét? 

Ea mégis a menaaágiak a világháborúban a régi kö-
telességtadással éa vitézi elezántaággal állottak ki a haza 
védelmére a vérükkel megöntözték az öaazeB harctereket a 
száznál többen haltak hőai halált. 

E azobor hirdeti dicBŐségűket, áldozatoaaágukat, hősi 
halálukat. E azobor hirdeti az élőknek háláját a holtak 
iránt. E azobor némán ia kiáltó azóval hirdeti azt az ellen-
álló erőt, melyet MenaBág népe neki azegzett ama sátáni 
szándéknak, amely ki akart minket forgatni  fajiságunkból, 
nyelvünkből, minden vagyonúnkból. Még hősi halottainkat 
is ki akarták aajátitani a mindenképpen azon voltak, hogy 
népűnk azolgaiajta földönlutó  legyen. 

Végűi hirdeti e azobor a menaaágiak törhetetlen élet-

akarását, azt az erőt, mely kitör az őai főidből  éa napvilá-
got követel magának. 

Kedves Székely Testvéreim I Az elnyomatás fojtogató 
ködéből végre kijutottunk a napfényre  a moat, mikor a bol-
dog idők kezdetén azt azabad éreznünk, amit akarunk éa 
szabad ia kimondanunk azt, amit érezünk: azt kell kimon-
danunk, hogy Menaság megpróbáltatott és nehéz soréban 
élö népe erŐB életaksrásához a megújhodó haza aegitaégét 
kéri. Segítséget kér ahhoz, hogy ez a SZÍVÓS fajta  teati-
lelki egészséggel sokasodhasson, hogy élheaaen uj életet, 
munkáa életet B hogy élvezhesse is munkája gyümölcaét. 

A világban most, Kedves Atyámfiai,  uj szellemet, uj 
életet kovácsolnak ki a dörgő fegyverek.  E szoborból azól-
jon hozzánk az uj élet, mondja meg azt a nagy igazaágot, 
hogy mindnyájan egyért a egy mindnyájunkért I Az egyea 
magyar ember már nem járhat, mint régebben, a maga külön 
ösvényén, hanem az egész magyarság közös utján, az egyes 
embert az egész faj  közöa akarata, munkája védi, támogatja, 
boldogítja érdeme azerint. 

Sok-sok kérdés vetődik itt fe],  a fajépitő  monkának 
Bok-Bok részlete áll itt elő abból a célból, hogy a székely-
ség miképpen álljon be az uj mBgyar életbe. S ha meg-
jelölök ezekből egy néhányat, caak azért teazem, hogy 
menasági atyámfiait  e kérdésekben gondolkodásra indítsam. 

A gyermek a faj  fejlődéaének  a záloga. Csecsemő éa 
anyavédelem, gyermekgondozás, helyes táplálkozás, egéazaé-
ges lakás, kellő öltözködés az alapja az egéazségea nemzeti 
életnek. Újra kell nevelnünk, önfegyelmezéshez  kell szok-
tatnunk nagyreményű fiatalságunkat,  melyet az elmalt ellen-
séges kormányzat elhanyagolt, aőt helytelen utakra tévesz-
tett. Helyre kell állítani népünkben a faji  legyeimet a a 
felelősségteljes  faji  öntudatot, melyet az elnyomáa szintén 
megrontott. Az igazi faji  öntudat együtt jár a megbízha-
tósággal. 

Uj alapokra kell fektetni  a Bzékely gazdálkodáat. 
Legyen annak a magja a nemesitett állattenyésztés ée a 
háziiipar. A gyapjún kívül a len- éa kendertermeléa fokozása 
szükséges a kiadós házi iparhoz.. 

Szükséges az erdőgazdálkodás éa a közbirtokossági 
ügyek rendezése. A zsidó kufárokat  távol kell tartani az 
erdőkitermeléstől, hogy legalább az oláh rabló gazdálkodás-
ból megmaradt erdők végié igazi aegitaégére legyenek népünk 
megélhetésének és az igazi tulajdonosok ne caak koldua 
filléreket  kapjanak azok hozadékaiból. Termelő, értékesítő éa 
hitelszövetkezetek alapítása és helyes, megbízható vezetése 
a mai idők egyik fő  követelménye. Természeti kíncaeink 
értékesítése céljából gyári üzemeket kell létre hozni, oelu-
lóze, papir, cement, bőr, műtrágya és konzervgyárakat. Villa-
mosítás szükséges az égés vonalon. Feltétlenül végrehaj-
tandó a tolÖB népesség kitelepítése azokra a vidékekre, ahol 
roppant szükség van a magyarság megerősítésére. El keli 
zárni a keleti határokat a kivándorlás elől a azt az oraaág 
területére kell irányítani. 

Ez az emlékBZobor ilyen gondolatokra figyelmeztet 
minket, kedvea székely testvéreim. Azért haltak dicső halált 
hőaeink, hogy haláluk nyomán uj magyar élet támadjon. 
Kinek-kinek a maga érdeme azerint az elismerést megadja 
az utókor. 

íme Menaság népe hősi halottainak e szoborműben 
külsőleg megadta a maga háláa eliameréaét, de valódi há-
láját azzal fogja  leróni, ha munkáa fegyelmezett,  megbízható 
életével érdemeket szerez arra, hogy s msgyar nemzetnek 
olyan tagja legyen, mely méltó megdicaőiilt hőseinek az 
emlékéhez. 

Elien mindig a menasági hőai halottak emléke az 
utódokban a akkor örökké élni fog  maga Menaaág ia. 

A aaékely lélek legmélyéről jövő gondolatokat 
nagy figyelemmel  hallgatta a közönség. Az emelvény-
ről lelépő szónokot nagy, megérdemelt ünneplésben 
részesítette a közönség. 

Adorján Lásalé vezetésével a menaságlak férfi-
kara a Magyar Hisaekegyet adta elő, majd Ferencn 
Gyárfás  mondott rövid beszédet ez az ŐBÖk vére által 
Bokaaorosbn megasentelt helyről, tiltakoaott a bécsi 
határokon tul élő magyarsággal aaembenl minősíthetet-
len bánásmód ellen. 

A aáróbeazédet Adorján Ferenc tartotta: 
Milyen  Tisztelt  Közönség! 

Ahogyan KrlBatui Péterre, mint sziklára éplté 
anyaszentegyházát, ugy aalkla s Igy alapja a magyar 
nemaet államiságának a magyar Péter, — a Honvéd. 
Nim véletlen aa, hogy éppen Itt Ménaságon Magyar-
ország legkeletibb határán Jelképeal mostantól keadve 
e gondolatot. Na legyen véletlen aa se, da Igen is 
legyen tudatos ennél fogva,  aa, hogy mi uénaaágiak 
kell legalább ünnepeljük erdélyi rÓBzünk magyar fel-
támadáaában a aiikléra építést 

Nemcsak földrajspo'itlkal,  hanem földtani  éa nép-
lélektani törvények la meghatároaaák eat. 

Kl Ménaaágra jön éa nemcaak néa aaemelvel, da 
lát la, aa meg kell a különbséget láaaa abban, 'amint 
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n gyermek a kapu eló ssalad a bejövőnek, ahogyan 
aa aasiony a kapu mögül kukucskál kl, amint a féifl 
ai ndvar gaadaaágl épületei köaül éppen csakhogy oda 
pislant. Cselekményekben a moadnlatok olyan máaot, 
hogy aaok kiütnek a tSbbl jellemaő saékely elemek 
köaül. öivények a határban, a kerteken át, a falu 
köaött, eaek a kussa vonalai napi életünknek, Biintén 
máat és mást mutatnak. NyitvánoB saereplés köaben, 
különösen táncban, olyan máa a ménaaégl ember, hogy 
ttteme, moadulata külön egy egy tanulmány tárgya 
lehet a hoaaáértőnek. A hásak belaő élete embereikkel 
együtt egy köaöa atavlslicum, melynek fonala  Btelkös, 
Lsbedla éa as Urálon át egésaen Mandsaurlálg gom 
bolylthaté fel. 

A föld  saegényaége munkára kénysserltl a Ména-
ságon lakit. Itt vagy megszokik valaki, vagy meg-
BBÖklk innen. IU CBak a munkás ilet terem gyümöl-
csöt. A ménaségi ember élete állandó küsdelem ÍB 
mosgalom köaött, tehát állandi aaenvedésben telik le 
Baért nincs nálnnk semmiben sem harmónia. 

SservátluM Baobrásamüvósa ls eat a mosgalmas 
küadéat jelenítette meg e saobor megalkotásánál. 

Vannak asobrok, melyek a vízszintes és függőle-
ges vonalak egységéből a megnyugtató érzést keltik 
a szemlélőben. Ha a vonalak ettől eltérnek, a darék-
aaögek átlil ha megroppannak, lagalmassá, moagal-
masaá válik aaok hatása la. 

Ugyanígy vannak a szemlélőben ls msgnyllváou 
lások. Egyik ember a nyugodt harmóniára épült látás-
ban gyönyörködik, másik a moaga'masat szereti. 

Biervátlnas müve a Bsemet erra ösztönzi, ho»y 
a BBobrot körüljárja nézője, hogy ujabb és ujabb profit 
keressen B Így annak osashatâsa a asemlélősen dol-
goaódik fel.  A saobor tehát képzsletlndltó hatású, 
nyilvánvaló es különösen akkor, ha aa 1914—1918-as 
világháborús küade'mek akkori látsailagoa hiábavaló-
ságára gondolnak, amidőn a hircoa a keaiből ktej l 
fegyverét  B elkeseredésében Itten u>án j»j (dúlva Baját 
arcába sujl öklével, mlnthi kiáll a i á : .Uram hát eat 
miért érdemeltem tőled*. Iiten feje  a htrcoa fejére 
hajlik féloldait  s ez a dü ő négyBBÖgst, a trappal kissé 
klBgyenbu'yoaai a szobron, a Így kis m^gnyuţiâat hoz 
a nagy mozgaitnassájba. Érezni lehet lelki eg la a foj-
tott indulatot, mely as ösaaaroppanó feaattltséget  érzé-
kelteti, sziate dttl, BÜlyed a Honvd alakja a lemondó 
magsammliülípsbe Hi kereisük lelki Indítékát a n gy 
összeomlásnak a ha vlisaa gondoluak 1918 ra, akkor 
már meg la találtuk: „Nam akarok löbié katoiát 
látni", hangaott aa átkos azizit 1918 ban P^si kőren-
Ketegébee egy asldó ajkáról a azóta a világ martlrnépe 
Kriaitut öt sebére emlékeztetői üífelé  szaggatott»n 
kiált az isssnl bosszú, aa ltaaság után. Mi azóta 22 
évea át esik á'midtmc a migyar ka'oaáró1, 22 évig 
hullott Cüba útjáról a kiégett, hunyó ctlllaţok hamu-
eső ja f^jünir.t,  mlitba aa a 22 év egy hoB zu-hoíáau 
hamvazószerdája lett volna é:eiünkndk. 

B hotSBU évdk alatt volt Idaje mlad ;n magyar-
nak arra, ho^y a hamvazó-szerd tl: „Bnlékeasél meg 
ember, hogy porbél lettél éa porrá válás" Bsóaatot 
átértékelje magában eképpen: — „Emlékezzél magyar 
aa eaer éves mu'.t dicsőségeire s a ma keserveire 
Enlá^ai hibá dra a vasd le bllneldet ás gyUjta érőt 
a múltból a lövendő feltámadására,  mert meg kell 
tlsatulnod, hogy feltámadhass  I" 

Volt Idő elmélkedésre bőven a nyomorúságban. 
Volt Idő mngssabadu'nl hibától, bűntől B elők^z ilnl a 
feltámadásra  B BB azu'ánl időkre, hogy BB Idő rohanó 
eseményei ne találjanak késaületlenül a nagy munka 
vitelében aa ujjáaaületéa éveiben Bem. 

Mi ménaságiak mindent megtettünk mit a 22 
esatendő reánk mért: Civódtunk, eltük, ráguk egy-
máat; voltak, kik megalkudtak, behódoltak, végül ia 
magukra ébredtek azok IB. Aatán jajjgattuak, sírtunk 
» mjgyar mu't után. Végül Bzámba vettük a mBgmara-
dottakat s mire végig számoltuk magunkat, mind együtt 
voltunk a nagy Bacnvedéaben és eilnduliunk, lélekben 
már ji előre, a föltámadás  elé. Kétség ÓB r ménység 
váltogatták egymást lelkünkben a pUtymallat alatt éa 
hajnalhasadáskor egy felaaabaduló  hörgésben tört fe' 
mellünkből BB átok kínzóink fejére,  AA elmúlt 22 esz-
tendőért. 

Aa előbb aat mondtam, hogy a saobor főalakja 
a lemondás, lotörtaég klf  •Jeaéaében földfelé  ruhani 
vonalaiban legjobban éraékeltetl velünk 1914—1918 BB 
háborút mint a magyarság egyik nagy nemaetvesBe-
d elmét. 

A fájdalom  éB öröm rokonéraések bármely objek 
tlvátlojában Igy e fzoboroál  ls. Most 1940 et l'uak éa 
é-jük a magyar feltámadásnak  reánk néave oly aaép 
Bzikassát. 

Nésaétek magytrok e saobor oemciak 1918 nak 
megtestesítője, hanem 1940-nek Is. Ugrik kl a fő  dből, 
nó, ropog minden porcikája, Ívelnek, lángolnak rajta 
a vonalak BB ég felé.  A könyök, aa áll hegyeB Baögben, 
záruló vonalai mint nyílhegyek ugranak nagy nakl-
fessülésben  a felhők  felé,  a honvéd alig hogy magára 
kapja mentéjét gyors sietségében, keae két ujja már 
nyul a kardja után, melle neki fsBaül  a levegőnek, 
öklét nem várt hirtelen crömm*l szemére nyomja 
ujjongva kiált: Saabadság, Fxltánadás, Iiten, Igazság/ 

Itten feje  ráhajli'c aaeretettel a bonvéd háira-
aaegett fejére,  Bslnte simogatja fejével,  arcával, BBB-
kállával mintha mosdaná: augy, ugy fiam,  én vagyok 
a te ntad, a te igaaaágod'. 

Ménaaái népe a te Baenvédése dnek IB vége. Mag-
becsült leaa a világháború véralvataroa fürdőjében  b*na 
rokkant, aa asita mostanig dugdosott vltéaségl érmek 
a melleken dlaalenek, a frontharcos  rég elfeledett  ve-
aénysaóra lepked. A leköpdösött, megrugdosott bonvéd 
raobor méltó helyére kerül. A világháborúi hőaöknek 

a tl apáitoknak, a te fiadnak,  a te nradnak a ml teBt-
vérelnknek kőbe vésett alakja ea a tzabor; nézzétek 
könnyes Bsemaltekkel és Imádkossatok. Ugy nésBetek 
rá ngy gondoznátok, olyan áhítatos kötelességgel irán-
tuk; ahogyan ők végigjárták Galícia mocsaras slkBágalt, 
a kárpátok rengetegeit a Doberdi saiklált s ahogyan 
meghaltak érettünk. A virág ne hervadjon le talapza-
táról sohal Idézzétek a bősök BBellemét minél több-
saör, bogy a család hazeflia  érséaben gyarapodjék, 
mert nem tudunk eléggé haasflak  lenni ahos, bogy 
haBáikat, egymást, a fajtánkat  Iganán tudjuk saeretnl. 

Nem tudok elég dicsőíti saót mondani rőlu* akkor, 
mldőa ók BBÍ nélkül adták életüket értünk. 

Ét befog  telni a hua legenda: öjaaegyüjtl sere-
gét Csaba királyfi  a hadak utján, amerre száguld, 
szikrázni fognak  a csillagok dübörgő seregei nyomában 
is fel  fog  Bflabadnlol  Brdilynek még rabságban ma-
radt résae ÍB. 

Beaaéde után Adorján felolvasta  Ferenc Ignác dr. 
levelét Ferencz dr., a világháborúban megvakult hon-
véd — megráai saavalban rogaitl afeletti  örömét, 
hogy Baülőfaluja  visszatért aa anyaországhoz, hogy 
aaülőfaluja  hősi emlékművet állított és orsaágzáazlút 
saentel, hogy Baülőfaluja  eztbadon ünnepelhet. 

A felejthetetlen  ünnepséget díszmenet zárta be. 
A dlBaaázsdon kívül a csikménaaéglak tUaharcos ezá 
sada la elvonu'l a tábornok előtt. 

Köaöa ebéd után évezred» múltban gyökerező 
bnsbagyékeddl felvonulását  mutatták be a mónasá-
glak. „Masslurik" által kordéba fogott  „kalaksli," 
vonult fel  a kÖBBégbáaa előtt. A világ egyik legaebe 
sebb tánca: a „pottyandl kettő»" — köaben a .•nász-
kúrák" éraékeltetik a „koocentránaok életét"... Aatán 
vezényszóra körbe állottak, majd letérdeltek a legé-
nyek. A kör kösepére bárom .előimádkozó" lepett B 
előidták a blras faraangbucsuztaló  népi komédiát: 
„asldi vtcternyél". 

A .Bükkoldal* mögött blborvőrÖBben bukott le 
a bucauso nap. U;O'BÓ Bugarai körülölelték és simogat-
ták Szsrvátíuia Janó alkotását, melyn Baószerlot ez 
a Síövag áll: „1914-1918-1940. M ghaltam hazá 
mért, lelkemet gyötörték, nem volt nyugovásom".. 
A 27 méter magaa, nyl.egyenes fen>óárbócon  magyar 
orsaigzáBa'ót lenget a Baól. A cdkménaságl hó?i h >lot-
lak nyugodtan alhatnak. Fö djűk, melyen életüket 
á'doaták aaabad lett. Vissz ttért. A hősi áldozat, beejti-
latös muiks, egyakaratbil következő öaszatart&ri ujabb 
felsiabaditánokat  hoz. (F. Gy ) 

A csiki fürdők fellendítése. 
Vendéglátó helyek szervezése Osikban, 

Kétségtelen, hogy a mai Magyarország t' rdiaién 
C'ilkmagyéGefc  vannak a legregényisBebb es legez bb 
furdíl.  Miga a vármegye o y gazdag természeti szép 
ségozben, ho^y a természetjárás megez ;rveaísére bő 
á d-»9t es pár4t>3in !d'gdnforga!m}t  jelonthet e vármegye 
Boraüidözött Baákely lakósságáaak. 

Birfzik  és Tusnidfü.d5  már 50 -60 évrel eaelőtt 
a régi Nigymaty iror^aágon a lege ó lyöaebben Ismer; 
gyógyhelyek vo lak. D) aaámos kisebb látog^iott fúr 
dejj IB van a megyének, mint például a Htr^linfürdó, 
a KáSBODjakabfalíi  fürdő,  a asögödi, a cnlk»zpredai 
fürdők,  Böiátp^tak, a cMkez ntlmrsl Búdös, stb. áavány-
vizfcl  köaül n borszéki ásvány li a világhírű. Mar a 
hábotn előtt Amerikába is szállítót* á'<. N ig^on elterjed-
tek még a kitűnő kászírjt'rabfilvl  Sautári', a K piti, 
a fdhérkői  atb, áBványviaek. 

Mi e tények fíUoroláaával  nem monduik uj dol-
gokat D J falm-irül  a legfontosabb  kérdés, hogy hogyan 
tudjuk e kincseinket legjobban haBanosltani és Cilkme-
gyét a természet jár ái központjává tenni 1? 

A hegyvidéki fürdők  legnagyobb baja, hogy a 
fürdőidény  a hideg Időjárás miatt Igen röv.d. Mindössze 
5—0 hétre tehető.  Higyan tudjuk tehát a fdrdőldényt 
lényegesen megbossabbitaul ? 

A sors különösen kedveső kegye folytán  as idén 
kéaő októberben, gyönyörű verőfényes  Időben, 3 hatét 
volt alkalmam Csitban tölteni. Ba Időnek JóréBsében 
Tusnádfürdőn  és a Gyilkosénál napkuráatam. Azt mond 
jók. rogyogó pirosra BÜtött as októberi nap. Es a tán) 
egymagában ia blionyltjs, hogy Csíkban legmegblaha-
tÓbb aa Időjárás ő^aael éa ltgszibb évsaak BB ő.a. 

A mai MagyarorsBágon divatban van a köa- éa 
magánalkalmazottak kűlönbczS csopcr Jal részére gyógy-
áa üdülőhelyek építése, «hol a köa- es maganalt»lm*-
zo-tak Igen csekély díjért kitűnő ellátást kbpaak. Üdülői 
vannak például aa orsaág kűlönböaő helyein a cwrdJr-
"Agnet, a raudőrségnek, a honvédségnek, as O.aaág 
Tarasd ilomblatoBltó lateaetnek, a Magánalkalmazottak 
B Z<OBI1Ó Iitésetének, a portásoknak, a vaBUiasnknak, 
a mlnlsaterlumoknak, a bankoknak, a Baékesfőváro? 
tlBBtvlaaiőlnek, a vármegyei, a városi ÓB a köznégl 
tisatvlselóknek, stb. B«ek as üdülők Bikföldlek.  Hegy-
vidéki üdülő és gyógjhely a1 lg van. Meg kell tehát 
tenni a koadő lépéseket, hogy a köa- és magánalkal-
maaottak részére a csiki földökön  la aürgőaen létesít-
senek gyógy- £B üdülőhelyt ket. A kedvező hangulat 
magvaa, mert már megindultak a tárgyalások mindenfelé. 

A moat jelaett üdülők és gyógyhelyek Idénye 
általában május 1-től októberig tart. Egy-két Időszakra 
nem ls lehetne beutalni aa egyea érdekeltségek nagy-
számú jelentkező tagjait. Az ilyen üdülők  létesítése 
tehát ezt jelentené,  hogy Tusnádfürdön,  Borszéken, 
a Oyilkostónil  és a Hargitafürdőn  a fürdőidény 
nem 5 hét volna, hanem májustól  októberig  tartana. 
Felbecsülhetetlen gasdasagi előnyt jelentene en, mert 
nemcsak a fürdólaemet  lehelne igy hoaBsabb időre fenn-
tartani, hanem más fürdővendégek  IB jelentékeny saám-

ban keresnék fal  a boBSnu fürdőidényre  beroedsaett 
fürdőket.  Öiönlene Csíkba a pina éa megvsgyonodua 
a környékbeli lakósslg. I 

Tusnádfürdön  oly sok villa áll rendalkezisra, hogy 
ezv nagyobb üzemet teljesen kl tndns elégíteni. Az 
ujabb villák már kályhákkal vannak ellátva. T ^ d é a 
as BB elterjedt hlr, hogy a fdrdőa  a villák túlnyomó 
réssé románoké. Mlndössae 15 villának van román tulaj-
donosa, melyeket klrtelen megtollasodott román tiszt-
viselők építettek. Román törvény van ana, hogy a meg-
vagyonoBodás eredstit felülvizsgálják  és as ilyen kétea 
vagyonokat as állam javára elkoboszák. A magyar 
állam tehát csak a hatályban levő román tcríényt haj-
taná végre, ha eaeket a lopott pénaakból épített román 
villákat elkobozná. Ha nem tenné meg, ugyla hamaro-
BBU magyar kézre kerülnek, mert a tulajdonosok, éren-
vén a sáfrány  Illatát, jobb hazába menekültek éa vil-
láikat eladnák, ha lehetne. De ingntlanitrubizisi 
tilalom  van, igy egyelőre  azt nem tehetik. 

Tdsnádfürdőn  telek már több van román kénben. 
Ezsket a románok a kierőszakolt p»rc-tlláeáaok folytán 
kapták részben „ajándékba*,  ráazben csekéiy vetel-
árert. A fürdő^zövelkezet  éa a tulajdonoB községek moBt 
özeket a kierőszakolt parcellázásokat va ószlnüleg meg-
semmisltlk. H* nem teszik, akkor a magyar állam aa 
eóbb idíaett román törvény alapján eaekel BB ingat-
lanokat elkobozhatja. Ha nem ól eszel a jogával, akkor 
a román <u ajdonosok ez9kat aa Ingatlanokat eladják 
•nagyaraknak, ha BB iagatlanforgalon  szabad le?z. 
Éplli ni semmijBetre asm fognak. 

N myrészben ez a jogi helyzet a G/iliOitóaál sé 
Bjrszeien 1B. 

A villákat Bzoaban át kell alakítani éa olyasokat 
kell fZínlul  építeni, ho<y fűteni  lehets -n. A nem fii;he  ő 
villákból a fürdővendégek  hld.'g ldfljiraakur  1 - 2 ntp 
alatt elmenekülnek. 

Ht most a természfij-rAst  ls megszervezzük és 
természeti ss'piágeinket jó utak és m n.dékbáz«k 
építésével könnyen megkcz-llthntőiiké t8Bczli£, továbtá 
fürdőinken  téli nportteiepekit lótesltünk, v r̂m gytnket 
trt i id5ben Íj látoga ottá teefzUR.  Nam leBz aa évneK 
oysn Idő ziks, amelyben az Idegenek, a sportolód, a 
fdrdőzők  éB a betegek fel  ne iertsiea vármegyénk, i. 

L'gnHgyobb akadály a kös.ekedea nehézsége ea 
a nacy ttvilaág. H< vasutainkat nem dir^boltá'i vo n . 
91, C4k akkor ÍB nehezen megköss iható ^ámyy 
maradaa. A mal «or embere nem árrá egy-kut napot 
utazni. Mikor d jöttem, akkor ii kéiáégbeaBetten pa-
O.HSI' odmk a voiAt u:a;a*: „ha tudtuk rolos; hogy 
ilyen u közlekedés,  bizony nem jöttünk  volna ide". 

A va u i Lö' -k d ^ t h i ta legeüriós ba es leg-
fontosabb  f̂ iad  11 F 'lette kivanaios repüiójaraiok rand-
•lí' restiiBe, bogy C:lk az 0,'saig szivdhtz kózelebo 
jus-on 

A fárdők  kiépítésénél és a természdtjárás megszer-
v zéeén^l, a sporttelepek ietealttaaél küiönoxen nagy 
sí.-rep vár a varmt gyei ma sár jivakra, iz crdtk^lt kez-
blrloko^ Bágokrj PB a közBégekre. 

E helyen ngy lülönösen fontos  ozorvezkrd -sre 
blvom fal  a Bzékely községek fl^yeimét.  Magyarorszá-
gén tz utóbbi 4veltb:-r\ rendkívül nngy trídményt er: 
>í a fstlusl  űzető  vendéglátók  intézménye E<y duaár-
•u I él:' mt'B jtjţ.KÓ volt az EBfcme  ezeiróje. A ÍI VH-
klstazdái tömörü nek, nyákon kiadják f.-leBleges  1—2 
pzobájuíst éa ellátják a hozzájut üdülésre érkező sze-
rényebb Igényű csa'ádnkat. I ven teljes ellátás szeni -
lyenként és nvposként 2—3—4 p^cgöoe kerül. Agárdi 
jó áron halyben adj ieia teiet, moz^t, uróját, kt-nye-
nt, toj'sá , baroirfitt,  stb Etenklvül hseenoslija szo-
báját, mey>rk eddig egy fi  lért sem kapott. 

Ennek a vendéglátó, panziószerű ellátásnak aa az 
erkö'csi előnye Is van, hngy a városi lakósBág közvet-
len trlniferzésba  kerti1 a iöldmive'.ő néppel. Lslklleg ii 
közelednek egymáshoz. Nam tekintik többé ellenségnek, 
hanem testvérnek egymást 

A nyáron a hevesmegyei Párád  községben látum 
kltüiő ;n raegfzarvezve  a falu«i  vendéglátást. A kisbir-
tokosok jé kinézésű hása'ra mindenütt kl vo t lrv<t: 
Vendéglátó ház. 

C ilkb^n van erdő, csakaem mlndan köziégben 
ásvényvls, fdrdó,  kirtndu'óbely ós jó levegő. Lilsea 
emberek vegyek kezükbe n Bíervtzabt. I'jik össze a 
vendéggezdákat és a azobii saárnát. Aa összesttett 
jegvzéket küdj'k ba rz Ibusz-nak (Budttpest, V Ak.v 
démia-u. 10) Ü(yveBető elpöke V r ai Gábcr Vízér-
igazgató, a Hayltaváralja jelképes saékely közság fő-
bírája. L Ikes Baakely ember. 

Aa Ibu4z elvégzi a toborzást, de maguk a f&lumk 
ií felhanznáihatják  esszeköttetéBeiket éa ro^onBáguZBt. 
H« eleinte mérsékeli la lesa aa eredmény, jó ellátáa 
mel ett egy pár év mu'va fellendül  ós állandóéul a 
forgalom.  Egymásután fognak  épülni a jobbíivltelll 
házak. A község lakói BBrmmellátbaiólag vagvooosodni 
fognak.  A vendéglátás többet és könnyebben fog  bez I, 
mint a sovány földecskék.  Természetesen fokrzoi  kell 
as élelmlsserierme'éBt. Különösen a bnrooifi.enyésztéB 
éa a tejtermeléa fokozáBa  fontos. 

Magyarorsaágon jelssó lett, hegy Itthon kell nya-
ralni. As évenkint külfó  dre vitt 35—60 millió pergő 
moat itihon marad ÓB a magyar haaa állampolgárit 
gyarapítja. Sok millió pengő a falud  klsgezdak sorját 
j v.tj». 

Végül nyomatékosan hingtutyoanusk kell egy 
máMk aagy kincsünket, a vtdgazdaságot.  C ik mi » 
n»gy vadik basája. M -dve. fukaa,  vaddisznó, 6t,  szarvas 
bóven van erdeiekben. Tusnádfardóa  a* óaek ÓB « 
szarvasok szemeink előtt legalésanek. Éjjel a fürdő 
közvetlen köaelében olyan BBarvaabőgés van, mely beil-
lik egy hangversenynek Is. As óz* tz erdei cukrásada 
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mellett játaaadoaaak. A várbeli vadáaa u Ilyen vadban 
gazdag vidékre meaaie Idegenből la SZÍVORPU eljön. Hí 
még pisztrángokkal jobban benípeailjttk tavainkat éa 
patakjainkat. Ciikmegye olyan idegenforgalmat  teremt-
het, hogy aaékely népe nem fog  rzQkölködoi többéi 

Tervanerüen, gyorsan éa okoaan snervetkedjünk 
ée cselekedjünk I Aa vegye a keaébe aa lrányliáat, 
akinek munkára kedve, a ezervenk'd*are tehetsége ée 
erélye van I Ttuaidi  Éltbes  Oyulm dr. 

Pál Gábor beszédéből. 
A viaaaatért Brdély képviselőinek a magyar 

képviselőházba való bevonulása alkalmával Dr. 
Pál Gábor mondott bsszédat. Ebből aa egésa 
magyar közvélemény előtt mély benyomást kel-
tett beszédből közöljük aa alábbi részletet: 

Erdély keleti szélén egy évearedet meg 
haladó idő óta a székelység állott ört. (Alta-
lános élénk éljenzés éa taps.) Örökös harcok-
ban védelmezte létét. A magyar törvények 
Borozata a székelyek vitézségét sok törvényben 
örökitette meg. Tö.ténelmi okmányaink saerint 
a székelyek aa erdélyi hadakban mindig leg-
elöl mentek éa hátnl marad ak, amikor vissza 
téróban voltak. (Ugy van 1 Ugy vanl) Fdlezer 
évvel ezelőtt ősi jogaik védelmében már aat 
panaszolták, hogy az elesettek véréből patakok 
t>3 csontjaikból hegyek keletkezhettek volna. 
Századokkal később, amikor bennebb fekvő 
részei már nem ismerték a tatárdu'ásokat, a 
mi elődeink fogták  fel  eaeknek Borozatát, ál-
dozták iel fiaikat  soha el neoi képzelhető szám-
ban. (Ugy van 1 Uţy van I) Magyarország száz 
ötven éven keresztül Nyugateurópa védőbás-
tyája volt, a székelység pedig Érdé ynek egy 
évezreden keresztül. (Ugy vanl Ugy vanl) Aa 
örökös harc ritkította sorainkat. Nem lehet 
o<!p9 a világnak, amelynek múltja több sz^n 
vedéesei voina tele, mint a székelyeké. (Ugy 
vanl Ugy van!) 1849-ben éa a világháború 
négyéves vérzivatarban is sok dicsŐB^get sze-
reztek a Bzékelyek a magyaroknak. 1916 ban 
pgy félmilliót  meghaladó népesség volt kény-
telen elmenekülni otthonából és mindent ott-
hagyni, amit egy életen keresatül Bzerzett. A 
világháború küzdelmei után pedig az akkor 
Nagyromániának nevezett ország kellős köze-
pén került idegen uralom alá, amelyet ez az 
ország állandóan fekélyoek  és veszélynek tekin 
tett Erdély jövője szempontjából. Ei a magya-
rázata annak, hogy mindaz, ami Erdélyben ül-
dözés v)!t, öása?hssonlitha'at!onul súlyosabb 
voit a Székelyföldön.  Eanek a népnek létét 
gyökerében kellett megtámadniok, hogy elérjék 

mely az volt, hogy szétaaórjanak ben-
nünket Románia területén, hogy koldus és cse-
ledsorba vessenek minket, ami a hitalom min-
den eszközével sem volt elérhető. 

HU3Z évvel ezelőtt azt jósolták, hogy két 
ÓVÍÍZ d mu'va nem lessünk Erdély keleti részén. 
D < itt vagyuak, élünk I (Élénk éljrnséa és taps 

His mind ín oldalán ) Leszegényitve és meg 
'̂>ö:örva, de azaal a haláloa elszántsággal, hogy 

iobbâ mi nem juthatunk rabaaolgaBoraba 1 (Pjr-
cjki< tartó élénk éljenaés éa taps.) Ez a nép, 
amely ezt a gyötrelmet kiáltotta, halálosan el 
va'i szánva arra, hogy inkább aa utolsó azálig 
elpusztul, semhogy mégegysaer megengedje 
azt, ami vele történ .̂ (Hosszantartó éljenzés és 
taps.) A székelység jelentősége legfőképpen 
ab̂ an fejezhető  ki, hogy létével éa fennma-
radásával Erdélynek visszacsatolt részeit ia 
megmentette. (Ugy vanl Ugy vanl) Ha a azé-
kulység ezen a keleti határon nem marad meg 
a mtiga nemzeti öntudatában, ha vitézül nem 
védelmezi magát, akkor aa uj határ nem ment 
votoa tul a Királyhágón. Aa uj határ aaonban 
átmenetileg gazdasági nehézségeket okoa. Autó-
u jaink, vasutjaink, kereskedelmi gócpontjaink, 
beszerző és fogyasztási  piacaink vesztek el. 
A bajok növekedhetnek, de határozottan ki kell 
jelentenem, hogy ninos aa a nélkülözés, ninos 
az a szenvedéB vagy nehézség, amelyet türe-
lemmel el ne viselnénk aaért, hogy aa ősi ma-
gyar hazába visszakerültünk. (Élénk éljenzés.) 

Eiekután ünnepélyesen körünk mindenkit, 
hogy azt a n e h é a s é g e t , amely a mi életünkben 
jelentkezni fog,  aenki ae használja fel  elége-
detlenség szitására (Helyeslés) éa a kormányaat 
gondjainak megnöveléaére. Ami minket ér, aa 
csak reánk tartozik. A viasaaciatolt keleti és 
erdélyi réazek képviseletében itt Ölnek közöt 
tünk aaâaa testvéreink ia. (Éljenzés.) Velük 
egy ott tttttak • bukaresti aieaátastaH és kép-

viselőházban éa közöa kisebbségi problémáinkat 
mindig a legteljesebb testvéri viszonyban beszél-
tük meg. (Elénk éljenzéB éa tapa.) Üdvözöljük 
őket itt közöttünk éB szeretettel várjuk aa 
egyUttmunkálkodásra. Az erdélyi románság kép-
viselői még niccjenek itt közöttünk. Azok az 
okok, amelyeket a képviselőház szerdán vita-
tott meg, ezt az elmaradást egyelőre indokolttá 
teázik. (Ugy vanl Ugy vanl) 

Az erdélyi románok a bukaresti pailament-
ben legfájóbb  sérelmeink felsorolása  közben ia 
azt kiáltották nekünk: Menjenek Budapestre! 
Eljöttünk. (Hilénk éljenzés éa taps) Da csak 
akkor jöttünk vissza, amikor visszajött a föld 
is, amelyen éltünk éa annyi küzdelmet végig-
szenvedtünk. (u'jenzéa és taps) Sok keserű-
séget okoatak nekünk, de azért bennünket nem 
vezet a bosszú érzete, mert ez össaeegyeahe-
tetlen a magyar jellemmel. Az együttlakó né-
pek örök aoraa a békés együttélés feltételei 
nek kereBére utal. (Ugy van I Ugy van I) Ebben 
mi felajánljuk  jósaolgálatainkat és törekszünk 
arra, hogy ebben a hazában a boldogu'ást meg-
találják, ha államunk léte és biztonsága ellen 
nem törnek. (Helyeslés) A magyar honvédség 
(Mjenaés) megbámult szelleme és felkészültsége 
biztosíték arra, hogy mi többet oem juthatunk 
abba a Borsba, amelyet 22 éven keresztül visel-
tünk. (Ugy vanl Ugy vanl) Ezért ebben a hon 
védségben biava, bizalommal fordulhatunk  at 
Egek Urához is, hogy a ezékely himnusz sza-
vai szerint: Ne lugyd többé soha elveszni Er-
délyt, Istenünk I (A beszéd elhangzása után a 
Hiz tagjai helyükről felállva,  ismét hosBzu per-
cekig lelkes éljenzéssel és tBpBsal ünneplik t.z 
erdélyi képvieelóket és szónokukat, majd a 
kormány tagjaival az élükön tömegesen üdvöz-
lik n szónokot.) 

Levél  Sxopos Domokosnak. 1939. április  12. 
Aa öreg Székelynek nlnci moat egyéb dolga, 
Rózsákat ültetget egymásután sorba. 
KnVjök plántálja egyetlen vagyor át, 
Hargita-aljáról hozott kékibolyát. 
Vizsgálgatja minden eate a korán reggel. 
Megöntözi óket Balvből-fakadt  könnyel I... 
Tavasa h'rdatője; nyílik az ibo'ya, 
Elárvult aztkelyek meg vigaszt alój a I 
Éa ezután nyílnak plroa a fehér  rózBák. 
Elviszi a szellő hozzátok Illatát. 
Hrül-adva aat, hogy nem vagytok már raboki 
Kinyílnak a aaékely muskátMs ablakok 1 
Örömkönny csurog le minden székely arcon 1 
Győzött ez igssBág, megtuUott Trianon 1 
O.t látlak öregem a nyitott ablaknál 
S drága feleaéged  amint melletted áll. 
Olt Ilonkát, E zslt a Sanyi barátomat, 
Ahogy slmoza'ják őszülő bajatok, 
B csókot raknak sorba gondos arcotokra. 
Ennél nagyobb öröm cem ért ugy-e soha?l 
Veletek örülök én la a bua Baékely, 
K n^k nem Idegen, de nem való e hely I 
Visaaavágyom oda, kia Bzékely faunba, 
O.t ringatták bö csőm, ott tegyenek faliba  I 
No de Bddlg talán, sok szenvedés után, 
Megadja az Isten, mire annyit kértem, 
Hogy átöleljelek kedves jóbarátom, 
Lígalább még egysaer e földi  életben I . . . 

Székely  Károly. 

Az élet symphonia. 
Zug Büvlt a megtorlás aaele, 
Suhanva aaáll sa Igazság saelleme 
ée tltkoB, láthatatlan kezek 
végtelen ötsoros Ívre 
saabadság-hangjegyeket vésnek. 
O.t ezer gyilkoB bomba robban, 
Folyik a vér aebea patakokban, 
Sséz romot ezer uj rom lemet 
és zugé BBÖrnyek tüzes pokla 
némítja el a jaj-aalveket 
Itt, bol busz éven át gyáaa fakadt, 
moat rommá lett börtönfalak 
lút aaennyét söpri a sors Bzele 
éa aaáaezrek örömkönnyjB láttán 
könnyben úszik tán aa Ég sseme. — 
És titkos láthatatlan kenek 
jaj éa öröm-hangjegyeket vésnek 
saáa aainea , ötaoroa papírra, 
a felaug  vadul a tltok-nongorán 
aa örök élet-Blmphonls, 

SaórakoBlk BB Url — gyerekek — 
B ml játsank a kirótt aaerepeket, 
mint törvény-aaülte, csacska bábok. 
Ezt meaélik az ötaoroa, azlnea 
hangjegyekkel telerótt Bávok. 

1940 sieptember JQ  Mlklót  Fereoo. 

Útban az ég  felé. 
XX. 

18. VeBOtöm: Szentlélek. 
Aa ember élete utazás, .Nincs maradandó haaánk 

Itt a földin,  hanem aa örökkévalót kell keresnünk" — 
az ApoBtol felssólltására.  A föld  siralom völgye, ahol 
jármk-bandukolunk. Aaonban keakeny ÓB göröngyös 
>z ut, sok vaaaélyea árok akadátyoB aa előre haladás-
ban. Könnyen eltévedhetünk, aaért nam tanácsos egye-
dül elindulni. Idegen vidéken nem tudunk tájékoaódul, 
sokszor nem vagyunk képsBek a helyes Irányt meg-
kapni, viaaaatérünk oda, ahonnan elindultunk, ea talán 
még a legjobblk eset, máskor ellenkeaő helyre Jutunk, 
fáradnak  hiába, mert újra kell kezdeni Aaért mindenki 
ismeretien helyen veaetőt fogad  s veBS magáboa, kl 
elkalauaolja mindenfelé,  ahová óhBjt menni B meg-
mutatja a vidék ÖBAAEA nevezetességeit s látni-valólt. 
Főleg ha hegyekre, vagy erdőn keresatül viaa az ut, 
Benkl aam megy kalauz nélkül, mert vagy a tátongó 
mélységekbe auhan, melyet a kósalkla mellett nem 
veas é.sare, vagy a vadállatok tépik BBét, avagy a nagy 
rengetegből nem talál kl B ott pusatul el étlen-BsomjBn. 
Turistáknak utak elágaaásainál táblák jeleik az irányt 
a bizonyos távolzágokban pihenő házikókat építenek, 
hogy BB utasok éjjelre ott megBBállJanak a felüdüljenek. 

Ha földi  tereinken blatoaau nem haladhatunk, 
mart nem iBmerjük a rendes B jó utat, aaért veaetőre 
azoru'uik; pedig evilági helyet akarunk elérni, akkor 
mit Bzóljuok arról aa útról, mely örök hazánkba visa ? 
Higy próbálkoaunk kísérő nélkül oda eljutni? Nem 
félünk,  hogv nem találunk egyedül haza ? Pedig ea aa 
eltévedés végzetes, mert ninca visszakozz, újra nem 
lehet kezdeni. Nagy könnyelműség ós vakmerőség 
Baólób&n neki vágni aa útnak. 

A nagy lelkek életük veaetőjéttl Szentlelket vá-
lasztották és kérték fel.  A lelket caak Lélek veaethetl 
tejes bztoaaággal Ugyanis aa ember as ősbün folytán 
vak, értelme elhomályosult, akarata meggyengült a 
Jóra, aaért segítségre saorul. H« hasonló embert Bae-
m?l kl utitársul aa örökélet nagy a hoBBsu tekervényea 
1 tbyrlntjében, akkor vak veaet világtalant B Igy mind-
ketten gödörbe esnek. Az apostolok 1B határozatlan, 
gyenge, nádzá1, vakoskodó emberek voltak, caak 
pünkösdkor váltak cédrusokká, mikor Szentlélek meg-
erősítette őket a átvette vezetéaüket. Magunktól nem 
tudjuk a jót a rosatól megkülönböstetni, nem lamerjük 
meg, hogy melyik jó Baükaégea aa Üdvösségre, aaját 
erőnkből nem tehetünk jót s a bűnt nem kerülhetjük 
el. Sientlélek sigitő kegyelmével felvllágoaltj  a elmén-
ket, megerősíti akaratunkat; megszentelő malasztjával 
pedig a hilá'oa bűntől megtisztítja lelkünket, az örök 
haza örököseivé tsBa B Isten gyermekeivé avat minket. 
Saentlélek sugallatával irányit, kegyelem eaaköBelvul 
a turlatahás előnyeit adja, ha eleBtünk, sebeinket beköti, 
meggyógyítja, jóra soglt éa megBaentel. Mindenkit egy 
láthatatlan szellem irányit, akár akarja, akár nem. Ez 
nem baj, Bőt ssUkséges, hanem BB a fontoa,  hogy 
milyen SB, kl az: gonoas szellem vagy Szentlélek. Aa 
ördög körüljárja aa embereket, bogy letéritse a helyes 
útról, S«en«!élek vlasaivlazl a veaetl a jó uton. Amig 
LavalUsre Éva a gonoaa szellemre hallgatott, engedte, 
hogy az vezease, addig c;etlett-botlott, mikor Saent-
lélekre bízta élete irányítását, attól kezdve éraale aa 
lgaei örömet és boldogságot. Válasad te ls vezetőül 
az élet útjaira Szentlelket a kérd, hogy „tested erőt-
lenségeit védjék magaa kegyelmei", a blatoBan célt éraa. 

Körösi  Lajos. 

Egy jó karban levő r6vid zongora eladó. 
Oim a kadóhivatalban. 

Most kezdődik a komoly sport. 
22 esztendő elnyomása alatt sportéletüaket la 

tervjzjrüen senyvesztették. Az államhatalomnak „ép 
testben t p léiek'-re csak aaját fajtájánál  volt szükség». 
Hogy ezt mennyire érte el — nem tartozik ide. Di 
Ide éa ránk tartozik az, hogy 22 esztendő nyomorúsága 
után megteremiBÜk ennek a népnek aat a aportot, 
amire azükaége van. 

A teatedfléa  Spárta óta nem BBÓrakoaáa, hanem 
komoly nemaetl program. A népeket ma teljesítőképes-
ségük aac.riat mérik. A „könnyűnek találtak" eltűnnek 
aa önálló ntpak Bslnpadáról. A „megméretés" aorán 
elaőrendü szerepet játsalk a Baelieml és teatl fejlett-
ség. Most az utóbbiról esik ssó. Köstudomásu, hogy a 
M. L. Bz miodent elkövet aa erdélyi labdarúgás fej-
lesztése és megfejelő  színvonalra emelése érdekében. 
A hót elején a M. L Ss. képviselője megbeszélést 
folytatott  M iroaváaárhelven a saékelyföldi  egvsületek 
kiküldöttjeivel. A Ca. T. E. (Cslkaanredal Testedző 
Egyesület et Nagy Raaső tanár és Vákár Lajoa kép-
viselték. 

A Szövetség messzemenő jóakarattal és aaeratet-
tel kezeli sportügyeinket. Egyesületünk indul a nem-
setl bajnokság B. csoportjában. A labdarugó mérkősá-
aek okt. 27-én kendődnek. Esen a napon játesa elaő 
mérkőaéset baaal pályán a Bepeisaentgyörgyi „Textil-" 
•el, (volt „K'inger") 

Eier ezredes ur, városparancBnok mindent elkövet 
éa megtesz egyesületünk érdekében. R^ndbehoaatja a 
pályánkat s másképpen is measaemenően segíti mun-
kánkat. Mindent aaonban nem végeahetnek el helyet-
tünk. Minden nemea éB jó iránt, BB elnyomatás leg-
sötétebb IdejAb-n is, lelkesedő köaönségünket kérjük, 
támogassa a Cs. T. E. immár felelőSBétfeljea,  nemaet-
nevelő munkaját. Támogassa erkölcai és anyagi téren 
egyaránt, mert ez már nem egyszerű aportpártolás, 
hanem egyik legkomolyabb haaaflaa  kötelaaaég. 

(F. Gy.) 
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A oeroőszeatmiUdsl refonaátus  euház 

— zá&zlószentelesi üonepsene. 
Felemelő ünnepségben volt réue folyó  évi októ-

ber bó 6-án, •• aradi vértanuk napján, a gyergyészent-
mlklósl ref.  egyháskösségnek. Ekkor uentelték fel 
ugyanis a ref.  egyháa magyar lobogóját, melyet as 
egybáa a bevonult magyar honvédség védelmébe 
ajanlotl. 

Aa űnnspiég lefolyásáról  tudósításunk a követ-
kelő: A lélekemelő ünnepséget Adorján Gábor maros-
vfeárhelyl  ref.  lelkéBa imája veaette be, melyet Lórinca 
Viola éneke követelt, Polgár Jóaaef  orgona kisérote 
melleit. Lórlnca Viola .Jé Atyánk aeglta' című éneket 
énekelte aa ő lamert, kedvea, behízelgő bangjáo, amely-
nek ugy Bsövegét, mint aenéjét Polgár Jóaaef  helyi 
aenasaerBŐnk saeraette. 

Adorján tlBBtoletoB u t kövatő magvaa éB a mai 
helyzetet jellemaó Ünnepi saent beszédében tiltakozott 
aa eüen, hogy a hagyományos erdélyi SBellemat bár-
honnan ls megbontás erje. 

— A felBBBbadulás  Ünnepe — úgymond — aa 
öröm mellett Bok salakot la vetett fel.  KőnyÖklés, 
Bajai énllnknek előtérbe toláaa, egymás lekicsinyítése 
vett raj.uak orót, háttérbe ssorltva a kopottakat, a 
csendesen háttérbe saorultakat, akik tulajdonképpen 
viselték 22 év minden aaenvedéaét. 

A keserves mult és jelen örömmámorában vájjon 
van-e egy Bsllárd pont, amelyen megállhatnak? Van. 
Jézus Kriastus, Kl a mai evangéliumi Ige BBorlnt .teg-
nap és ma ls mindörökre ugyauaa*. Uutzsnkét év asen-
vedéaeinek elvlaelesére a megtartó Krisatus adott érit 
s ea a Krlaatus parancsolja most nekllnk, hogy mond 
juok le a .aaemet aieméri" jelentő bosaauáliasrol éa 
türelemmel, becsületességgel, htenbe vetatt renditbe-
tutién hittel éa hűséggel Borakoaaunk aa uj magyaraág 
felepltó  esameje köre. Jeiaaavunk mindig as legyen, 
hogy „KrlBatusban eltünk éa Krlsatusban tartatunk 
meg". Máa, uj asellemre nincsen BBttkaégünk, küzdeni 
caas ia Krisatus fegyvereivel  lebet 

— A mai nap nem csak felemelő  záaslosaentelési 
ünnep, banem egyaaersmind a gyasae is, a tlaenhárom 
aradi vértanú emlékünnepe is. 

Adorján Gábor lélekbe markoló ünnepi beaaéde 
után következett a tulajdonképpeni BáasiosBenlelésl 
ünnepély. 

Aa egyháni ünnepBég második réBaét Vóröamartby 
.Hasadnak rendületlenül" szózata nyitotta meg, melyei 
StilBgyi Manci BBavalata követelt, „Fiammal bassalek" 
cimti aóltemennyei, melyet „Ojtosi szoros" jeligével 
ismeretlen saerzó küldöli be. A nagy és emlekeaetes 
nap teljes áléraéaérel éa a Szilágyi Mancit jellemed 
őizinke melegséggel előadott költemény után Nagy 
Bala helyi Iwlkéaa állott fel  a BSÓBflékre,  bogy elóada-
aaban kifejtse:  mit jaleot nekünk október 6 lka és mit 
jelent a magyar aáaBló háromsalne. 

Jilenti a magyar fajiságot,  a magyar lelkiséget 
éa a magyar nemaatet. Magyarnak lenni hivatás és 
idlenl elrendelés. A mai nap aaonban gyásaünnepBég 
is. A tiaenharom aradi vértanú airjáhoa bún a feltáma-
dott KrlBStuuban való hll nélkül köaelednl. Bzabad 
hazában saabad magyarok akarunk lenni. A hit ÓB 
bánat talalkoaása a mai nap. A kettő együtt a nemaeti 
magyar lélek. Nagy Béla tlsateletes melyen bölcselő 
beszede utáa Grttawnldné, Bo;os Blanka éneke követ-
kezett, melynek BBÖvegét Baláasyné Haas Oga és Pa-
lanky Zoltán saersette, aenéjét pedig Polgár József 
irta. Aa iskolázott hangon, mély átéraésael előadott 
énekszám utáa, Adorján Gábor tiBSleletea megáldotta 
aa egybáa aaaalalt, melyeket Baktay Bála tanár, prés 
biser a helyi ref.  egyház nevében a magyar honvédség 
vadaiméba ajánlott emlékezésül a felszabadítás  napjára : 
1940 aaeptember 10-re. 

MOBI Nóvák Biláné egy pár keresetlen szó klaé 
retében a honvédjég jelenlevő képviselőjének, Pap 
E.emér tüaéralearedeanek, a m. kir. 3. honvdd határ 
vadasa dandár-parancsnokság képviselőjének, átadja a 
aáíz.ót, mely után megkezdődnek a záíslószeg-beveré-
Bbk. Elsőnek Pap Elemér tliaéralearedea veri be a 
rán»,ó6tegfct  a magyar honvédség nevében, majd Szi-
lagyi József  egyházgondnok, Adorján Gábor éa Nagy 
Bdia iolkésaek, utánuk pedig a moasai teaívér egyház 
kézségek neviben a jelenlevő honvédek éa végül BB 
egyházközség lag]*l. 

A leiekemelő ünnepély a .Himnusz" elóneklésó-
vel fejeződött  be. 

Vázlatok Cslkmegye műszaki vonat-
kozása időszerű kérdéseiről. 
Irta: Bohmldt József,  oki. ép'tészmérnők. 

A blrtoküggyol kaposolatoa müsaakl 
kérdéaok rendeaeae CBlkmegyéban. 

Agrárreform. 
Aa 1920 évi román agrárreform  végrehajtása 

a román erdekeknek megfelelően  történt. A ssékely 
köa- éa magántulajdon jelentós része a megye román 
köaaégelnek birtokába kerüli. A végrehajtás Boiái 
BBámtalan alkalom volt a törvény kljáfosására,  amely-
ben hatósági köaegek is résatvettek, amikor román 
érdekről volt Baó. DJ van sok o'yan eset 1B, amikor 
aa Így földhöa  jutott románok egymáat károdtották 
meg hamis igényjogok bejelentésével. I>y médon több 
B*áa holdas birtokokat IB BsereBtek. 

A világháborúban az Eotente batalmakhos átszö-
kött ngynevesett önkéntesek (voluatarl) olyan érdeme-
kért Jntottak Ingyen telekhea, melyeknek elismerését 
a magyar állam nem hagyhatja Jóvá. 

BékáB túlságosan aaaporodott éa a román meg-
asállás alatt elkónyeatetett lakóaaág* törvénytlsateletet 
és Jogssabályt nem Ismerve fejaaével  vonult fal  ujabb 
foglalásokra  a saékely közvagyonok ellen — as Így 
befej  esett tényeket a román állam legtöbbssör saente-
sltetl aaaal, hogy a területeket erőSBakkal megvásá-
rolta értékeken aluli árakért. 

Müsaakl aaempontból BB agrárreform  törvény 
felületes  él előre nem látó Intézkedéseket boiott. 

1. A közvagyonokból kisajátított teBtek lesaakl-
táaa nem termésaat9B határok (patak, gerinc) mentén 
történt, hanem egyenes ugynevesetl „dafalaalióa11  vo-
nalak mentén. Igy leglöbbaaör hegyoldalakat metsa 
ketté kereastben egy-egy ilyen vonal, ami aa erdéaaeti 
szempontokat súlyosan érinti. 

2. Állattenyésztéssel foglalkoaó  békási románok 
a aaékelyek köaségek és közbirtokosságok Békás kör-
nyéki birtokain mint bérlők teremteltek létalapot nép 38 
családjaiknak. AA agrár-reform  törvény alapján birtokba 
kapták as általuk a törvény megjelenése eiótt legalább 
öt Övvel bekerített területeket. Eaek a kertek legeiőköo 
ea erdőtlaaláaokon elszórva, nem egyenea vonalak által 
batároli kerítések köaött, hanem aaabálytaiaa koraiak-
ban feküdlek  ÓB Így la leltek feltérkepesve.  Ez a ha-
tároaatlan terület évről-évre nőtt, mert a környező 
erdő fokoaaloa  kiirtásával a kerítések is aa ujabb éa 
ujabb foglalásoknak  megfelelően  tovább költöztek. AB 
ea ev tavaszán végsatt ellenőraó mérések kimutattak, 
hogy BB agrárreform  Idején felmért  és tárkepaaett 
területek a valóságban többszörösükre nőttek. Gyakori 
esel, hogy a kisajátítás id íjén nam la aserepalt csalá 
dok foglalnak  maguknak a közős birtokból területet 
ea ott aavartalanul gaadálkodnak évről-évre nagyobb 
területeket kapcsolva hozzá. A köz- ÓB magánbirtokok 
halárai lyen viszonyok köaött állandó mosgásban 
vannak éB aa eredmény termerzatesen aa, hogy a 
közöa birtok fogy,  BB erdő állomány essel aranyban 
puastul. 

3. Még ma 1B vannak a kisajátított területeknek 
műszakilag rendeaetlen, sót megoldhatatlan réBsel. 

KataBBteri fölmérés. 
A telekkönyvi átírásokkal kapcsolatos Illetékek 

tulmagas volta aat eredményezte, hogy aa egyea bir-
tokosok nem íratták át aa adaa-vótoilel, örökösödéssel 
jaró birtokváltozásokat. Ebből aa evek folyamán  tart 
hatatlan helyaet szarmaaott, mert a birtokok után járó 
földadókat  a régi birtokosokon hajtották fel.  Ezért 
egyeB tzikely köaségek nj kataBaterl felmérés  utján 
Igyekeztek telekkönyveiket recdeanl aa 1933. évben 
megjelent telekkönyvi tőrvény alapján. Dánfaiva,  Kire* 
faíva,  Szenttamás, Bientdomokoe, Jnőfalva  éa Bjibor 
koasegek keid.-tiek mtg eaeket a munkákat. A fel 
nUrisjk azonban caakhamtir abban maradtak, mert 
megfaléló  anyagi fedaaet  hiánysolt éa aa állam nem 
lamogatta a községeket, mint amint tette ezt a regátl 
köaaegekben, abol a teljes munkák ellenériékét előle-
gezte. Még a közbirtokosságok áital erre a célra fel-
ajánlott váglerü.etek értékeaileBet sem engedélyezte 

TagoBltas. 
1912 óta nem volt Csíkban tagosítás. Egyrészt 

a propaganda hiánya, de leginkább as a tény, hogy 
Romániának végrehajthatatlan tervezeteken kívül tago-
sítás! törvénye nem 1b voll eredményezte azt, hogy a 
BBökely birtokok annyira felsprósódlak,  bogy a községi 
termőföldek  területének salnte egy harmada meBgyéoól 
es barázdából áll. Vannak 150 - 200 m. bosBzu éa 
máfcfdl  méter Baélea parcellák ia. 

Különleges müsaakl faladatok. 
Müemlekek restaurálása. 

AB elmúlt két évllsedoen sok érték ment tönkre 
jóréSBt a hoaaa nem értés éa a nem aaakemberek fog-
lalkoztatása mlatl. 

Aaatáaok. 
Rígi várak alapjainak kiásása, mely munkálato-

kat aa Eidéijl Kárpát Egyeaület megkeadett ugyan, 
azonban a román hatóságot beszüntettek eaeket a kez-
deményeaésaket. 

Korosok molnarsegedi állást, aaonnall belépéssel, 
19 évea, munkabíró vagyok. Cdisaér Gábor Calk-
Batmtkirály. 3_3 

A magyar királyi posta részletes 
díjszabása. 

A m-i gyár királyi post» részletes díjszabása a következő : 
Levél: Helyben 20 g-lg 10, 40 gr-lg 14, 2:0 gr -le 18 

500 gr.-ÍR 26 fillér.  - Vidékre: 20 gr.-lR 20, 40 f r - g  2tí 
250 gr.-lg 36. 5Q0 gr.-ig 50 fillér.  Ná i . to-szádba: 20 gt lé 
32 flliér,  minden torit,hl 20 gramméit 16 tillér. A Cseli-Morva 
védnökBég, Lengyelország, JogoBzlávli, Olaszország és gyar-
matai, Szlovákia ét ntlkán város területére 20 gr.-lg 32 fillér 
minden további 20 gr.-ért 20 fillér.  Más külföldi  országba 20 
gr.-lg 40 fillér,  minden további 20 gr.-ért 20 fillér. 

» í*®T" l e '®! aP ' Helyben 6 fillér,  vidékre 10 fillér,  Német-
országba 16 fillér,  a Cseh-Morva védnökség, Lengyelország 
Olaszország és gyarmatai, Szlovákia, Vatikán 16 fillér.  J o » -
szlávlába és más ka földi  országokba 20 fillér. 

Csomag: Kla osomag osak küllőidre adható lel. Német-
országba 50 gr.-ként 12. de legalább 40 fillér.  Uáa külföldi 
országba 50 gr.-ként 16 fillér,  de legalább 50 fillér. 
„ „ Aja?'*»' «UJ-' Helyben 20 fillér,  vidékre 50 fi  lér, kül-
földre  50 fillér. 

Express d l j : Belföldre  60 fillér,  kalaó kisbesltő kerü 
letbe 160 fillér,  külföldre  UO fillér.  " u 

UtslTénydij: Belföldre  20 P,-lg 20 fillér,  50 P -le 40 

míérr: i°So PmI fiííéí."  5 0 0 ^ 1 2 0 ü U é l - 1 0 0 0 

. Légiposta póidlj a küldemény rendea diján felül  Bal-
Kárlába, Cseh-Morva védnökség, Jugoszlávia, Németország 
Bomáola. Svájo éa 8«lovákláb? 20 ^.-ként 20 fiUér.  Cgomt' 
F ° ^ . e f y e l í r e  0 8 * k 5 " t y ? 'ehet feladni  s vlssiatért 
ta/Olat és az anyao szágl forgalomban.  Dltak ervséKeaen • 
1 kg. ig 30 fillér,  5 kg -ig 40 fillér.  ' «gyaageaen . 

Egy honvéd temetés emlékére. 
NagyvároBi képel öltött Calkssereda. Zíjoa as 

ucca, örömtől má-noroaak aa emberek. Zfoz'ók  renge-
tege közölt gépesített osztagok, tankok, lovascaapatok, 
saekerek éa gyalogosok vonulásától dübörög a rold. 

Utvonalainkon végig, Bsókelyek apraja, nagyja 
bámul|a a magyar hadak útját B e pillanatban eltörpül 
a gond éa feledésbe  megy 22 évi rabaág mlndan szen-
vedése. 

AB anyaország assaonyal és gyermekei féltó 
íggodilommal klairik szsrettelk honfoglaló  és felaza-
oadltó munkáját, bár tudják, hogy ez BB ut diadalmas 
éa dicsőséges, mert Migyarország széttépett darabjait 
ogyeslti a magyar jog ÓB lgaaság örök törvényei aaerint. 

Isten különös kegye ms és az orsaág veBérelnek 
bö'cj politikai vonalvezetése megkímélte népünket 
3U yos vérMdozatoktól s ezért értékelni kall mindnyá-
junknak aat a nagy ajándékot, amelynek szerencsés 
reasasel vagyunk. 

Ebben a boldog órában azonban öröm helyett 
fájdalom  könnyek la vegyülnek a szemekben. Kia kór-
hazunkban súlyos betegen feksaik  egy Baegény öreg 
honvéd, akit kötelesség teljesítés kÖBben lepett meg a 
kérlelhetetlen Butyos betegség. 

AB ágy mellett orvosok éa ápoló nővérek gondos 
kese küaködlk, bogy diadalra Juttassa BB életet, mely 
meghosta nekünk a d caő magyar feltámadást. 

A láamérő azonban mind köaelebb hozza a vég-
zetet. Tivol a szerető családi körtől, kórháii ágyán 
balállal vívódik egy hőa hoived. Lizáiméban ágyában 
vigyásaba halyezi elerőtlenedslt faradt  testét B k^zet 
tisztelgésre emeli a kérlelhetetlen végaet előtt, mely-
nak Ciontos keaaben utolsói suhintott a kassa B ezzel 
a honvad rendből kidőlt egy élet a caak ea g>őzte le 
a honvédet a balál. 

R «vatBlon feksaik  a hőa balott. Koszom éB virág-
erdő borítja a ravatalt. 

Bajláraak, férfiak  éB BBízcnyok serege állja körül 
a koporaOl B a testőrseget saakely ruhás urllányok, 
asaonyok ÓB sisakos honvédek képezik. 

Tábori lelkésa és kántor végalk a szertartást és 
a feszesen  álló honvéd bajiénak lamoa arcvonásain 
aáporkéni hudanak a könnyek. 

H >ngos zokogások törik meg a csendet s mlndan-
klt elfog  a fájdalom. 

S)be György honvéd megdicsőült holttestét sze-
rettei ue var játok haBa. 

I t nyugszik ő Csíkszeredán, hősök temetőjében, 
Saíkeiyfö.d  .mehiben. Sirh n.jat falubeli  bejtársai 
emeitek hatomra, tisztjel fenykepfe'vételeket  készítet-
tek, foja  föiöll  HBékeiy fanyő  képeli a keresatet B 
hálás kegyelet órai aa emlékét. 

Fejünk felett  fényesen  ragyog aa ő»i napsugár. 
Még egy u'oiaó imát mormol a gyá?z5erag a azután 
felhardan  a honvédkürt; befejeztetett. 

Kertész István. 

Édesapám sirján. 
Milyen kár, h?gy nem jöhetsz fel  ölelésre 
Milyen kár, liogy nem jöhetsz f  ii népünk örömére 
Vagy megnyílna a föld,  hogy leszálljak a mélybe 
Menoyl keserűség hallt le eddig hozzád a sötétségbe 
Itt porladnak melletted ezeréves osontok. 
Mind, mind kiakarták dobni az oláhok I 
Elakatták rabolni Tőlünk az ntolsó talpalattnyt földet, 
Hogy aomml se matassa az 6a\ magyar fészket. 

Most ngy szeretném mind, mind átölelni a pihenődet 
Már nem veszik el a Temetőnket I 
Édesapám csak egy pillanatra nézz fel 
Mindenütt magyar öröm, szó, hang, jel 
Látod szent színeinket lobogtatja a szél 
Tudom Te sokat Imádkoztál az Istennél 
Onnan fentről  látta a Tl lelketek l 
A kenyeret kőből vájják kl a székelyek. 
Hogy mennyit osapkodta az élet ostor. — 
Moat megboosátotta az Úristen, amit vétkeztünk egykor. 
S most minden ngy örvend, ngy dalől 
Ea eljöttem veled örülni Itt alől. 
Eljöttem, csonthomlokodra rálehelnl 

Édesapám — 
Oláhordáktól többé n*m kel) félni. 

Cslksomlyó, 1940 szeptember 25. 
Orbán Borlaka, 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen Javítást. 
Akármilyen tlpu'u ós bébitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
|avl ok 

Uj, n a e teljesitményti atMatorito 
berendezésemmel 
töltést leggyorsabban végaek. 
Mndjn akk uunlatort azonnal 
töltésra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Caiksaeroda, az Urlkasnlnó épüloté-
bon, a régi üslottel saombon. 2 J _ 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi  képviselők  első  értekezlete. 

Az ei délyi  képviselik  pénteken  délután  öt órakor 
tartot'ák első  értekezletüket  Elnökké  gróf  Bethlen 
Györgyöt  kértik  fel,  a jegyzői  t'sztaégrt  Arvey 
Árpád  látta  el. Pil Gibor ismertette  azokat  a kér-
déseket,  amelyek  a parlamenti  csoport srámára idő-
szerűekké  váltak.  Az értekezleten  felszólalt  k: 
Arvay Árpád,  Tusa  Gábor, Patzké  Elemér,  Törők 
Andor,  Binffy  Diniéi biri, Tholdalagby  Mihály 
gróf,  Botár Istvin,  Ráduly  Lejos, Szentkere^zthy 
Béla báró, Albrebbt  Dezső,  György Józeef,  Hin 
leder-Fels  Ákos,  Balogh Artúr  és Brannecker  An-
tal báró. Megegyeztek  abban, hogy mind  a parla-
mentben, mind  a parlamenten  kivül  magatartáruk-
ban a tiszta nemzeti szempontokat  a legmesszebb-
menően figyelembe  veszik  éa a legszigorúbban 
járnak  el a csoport olyan tagjaival  szemben, kik 
esetleg  ellenkező  magatartást  tanúsítanának.  Pál 
Gábor bejelertette,  bogy a miniszterelnök  hathóna-
pos tanfolyamot  rendeztet  az erdélyi  képviselők 
számira, amelyen ismertetik  az ehzakitae  óta a 
visszatérésig  tőrtént  jogi és nemzetpolitikai  válto-
zásokat.  Ugyanezen  az e óedássorozatot  az erdélyi 
képviselők  viszont tájékoztatják  a kormányt  a 
román uralom alatt  szerzett  tapasztalataikról.  Vé-
gül elhatározták  a képviselők,  bogy első  képvise-
lői  tiszteletdíjuk  egy részét  a főmél'óságu  asszony 
erdélyi  ekcójáta  adományozzák. 

— Feni  Sunete  és  zászlószentelés  a főgim-
náziumban. Október  20-án, vasárnap lesz főgim-
náziumunkban a tanév megnyitása. Délelőtt  9 óra-
kor szentmise és Veni Sancte  az iítézet  íápolná-
jábar. Utána  a tornacsarnokban  évnvitó mOtoros 
ünnepély: 1. Székely  himnusz 2 Az igazgató  meg-
nyitó beszéde.  3. A budapesti  áll.  Erzsébit  Nőiskola 
Leinvgimnázivm nagyle'kü  ifjúsága  ésttniri  ka-
rától  az intézetnek  ajándékozott  gvőnvőrü  selyem-
zászló meeá'disa.  4 László Antal Vili  o. t. az 
ífiúság  nevében átteszi  a táezlót  5 Sialav  Mátyás: 
Sareerk  utján — szavalj* Botár Levente VIII  o t. 
ti Hiszekegy,  énekli  az ifjúsági  énekkar.  7 Ziró-
s/.ó.  8 Himnusz.  A szépnek,  magasztosnak  Ígérkező 
ünnepélyre városunk  és a vidék  közönségét  tisz-
te'ette/ meghívja  az intézet  iga'/ga'ósiga. 

— Csikinegi/e  története.  Érf'itern  a?.oke' 
az elóHzetóke'  (kóibirtokotsegokat  és maginosokat) 
akik  Et.des  Al klós:  „Csik  , Gye'g>  ó- >s K  a?on 
székek  földjének  és népénik  története  1918 ig" c 
müvérft  dr.  Pitner Árpád  és dr  Kolumbán  Jó'sef 
uruknál  előjegyeztek  hogy a nagy »« á 'er.dó  ér 
rrkü  rvü a Vákár  könyvkereskedésben.  Csikszere-j 
dában  tiz pengőért  beszerezhető.  A mú budapetti 
bolti  áia 16 pengő.  Tusnádi  Eithen Gyula dr 

— Tea-est. A hiljh-'i R-f  Nő zöve-Btg fo  yó 
év okióber h* 20 án est" 9 ér-»1 k»td<tiel ten-e-tet 
re-der a Viţ-id^bni, a távozó VII. H<d:estti z.lksrá 
nak tujsoítmá-ara. A rendező^ uutoo hívj* meg 
a d é. korÖLH ĝ't. 

A VII, Hadtest buosuja. Vasárnap dílotán 2 órakor a 
pvn'= -' nírl sj'oit].ilyáD ünn-pélyes keretek ki zo'.t l>acnnzlk 
» !i ti>»: sport különítménye a csíkszeredai sportolóktól egy 
'a' mérkőzés kerátében. A közönség szórakoztatására 
k -:;it zenekar van kivezényelve. Az ünnepséget a honvédség 
r - :- j! vi'.éz íizotyorl Nagy Gyula altábornagy ur őnagymél-

i n iut a VII* H.dtest parancsaoka nyitja meg Hövld 
i ulá , — amin". értesülünk — a tábornagy ar 

.'-AűriLet ad át az egyesület minden egyes tagjának Erto-
o-juk szerint az egyesület vezetősége külön emlékérmet 

A város sportolói neveben Pa"i> János gimnázinm Igaz-
ai egyesület jelenlegi elnöke köszöni mog az üdvözlést 

S.V. H nemes geeztnst, amellyel a sportnak adózik az altá-
rn»gv nr. A rendezőség felkéri  a o, ó. közönséget, hogy 

el i.H£yoUj számban vugyen részt a felemelő  ünnepségen, 
i'iu esetén az UnnepBÓg a gimnázium tornatermében lesz 
4 órakor. 
— A kolozsvári egyetemisták figyelmébe.  A román 

U . 'OM.Í hatóságok az egyetem Irat- és levéltárát 1919-től 
.„.Ki&l vitték. Ezért felblvom  a kolozsvári .egyetem ama 
.falóit,  ak.k tanulmányaikat a kolozsvári 11. Kir. Ferencz 
• ••< Tadomány egy etemen ak-rják folytatni  és befejezel,  de 
ányalk nincsenek kéznél, hogy a beiratkozáshoz és vlzsgá-

V.OÍLOZ szükséges Iratok vlsszaszerezhetese végett az Illető-
dj» dékáni hivatalhoz jelentsék be mielőbb a következőket: 
I Név, születés Ideje és helye (a helyiség neve románál ls.) 
^ Melyik évben Iratkozott bea kolozsvári egyetemre? 3 Há-
i:y»üik évfolyamba  volt 1939—40 ben, Illetőleg utoljára beirat-
kozva ': 4. Minő okmányai voltak eredetiben beadva '/ Kolozs-
vár, 1940 október hó 9-én. 

— Haláloaáa. Sata Dénes nyög járásblróságl telekkönyv-
vezető 55 éves korában, folyó  hó 12-én meghalt Budapesten. 
.Sn>a Dénes csikl származása s 1920-ig a csíkszeredai járás-
l,;r óságon teljesített szolgálatot. A világháborúban szerzett 
súlyos betegsége azonban annyira megrongálta egészségi álla 
I o'.át, hogy a rendszurváltozáa Izgalmai elől Bldapeste repat-
n.it Ott betegsége annyira súlyosbodott, hogy hazája fe!sza-
Uda'áaa ntán pár nappal hazavágyó lelkét viaszaadta a Terem-
tőnek, 

— Félém utasáé aa Orsaágos Próteatána N«pókra. 
Az ez év Országos Piottstáns Napokia amlyet az Országos 
llethlen Gábor Szövetség a visszatért Erdély jegyében rendez 
mer, magas vasati kedvezmények állanak a felutazó  közönség 
rendelkezésére. Az ország bármely részéből Budapestre és 
vissza viló utazásra 50 százalékos kedvezményre jogosító Iga-
zolványok már kaphatók minden IBUSZ Irodában, a megbízot-
taknál és a legtöbb protestáns lelkészi hivatalnál. Eiek az 
Igazolványok nemo«ak Budapestre és vissza jogosítanak félára 
Ltazásra, hanem azonfelül  Budapestről bárhova egy oda éa 
Vissza való utazásra la & magasabb kocsiosztályon, az alacso-
nyabb kocsiosztályt! jegy megváltása ellenében Budapestre 
legkorábban október 24-én, legkésőbb n november 5-én lehet 
felutazni,  a Budapestről való visszautazásra október 26-tól, 
november 7-lg érvényesek az Igazolványok. Erdélyből az Or-
s>ágos Protestáns Napokra felutazni  szándékozók a kedvez 
ményes vasúti Igazolvány felmutatása  ellenében az Illetékes 
katonai hatóságoktői klutazáat engedélyt kapnak. 

— Értesítés. A csíkszeredai m. kir. állami polgári leány-
Iskola ezúton értesíti a szülőket, hogy ngy az Iskola, mint az 
Internátus feltétlenül  megnyílik. Az épület kiürítése folyamat-
ban van. A tanítások megkezdéséről a szülők Idejében értesítve 
lesznek. Az elmaradt javító vizsgálatok október 23-án délelőtt 
10 órai keadattel laazask magtartva, Igaageto. 

Ö S Z U n T T E 
3STln.cs él-7-azetese'b'b as:y SEN"^.TOR-ba sodort -sraery 
SEOST-A-TOR CELOFILTEE-bo töltött clgrarattója áa I 

A. 

gyxéitm y olc 
anyagban, mlniíség'ben. •u.tólórb.atatleaalE 1 

Ár jelzi a minőséget" 
8ENAT0R cigarettapapír 60 lappal 
SENATOR BL0K cigarettapapír mizgázott (gumizott) széllel, egysnkánt levehető lappal 
SENATOR RAPID cigarettapapír, mézgázott széllel, egyenkint kihúzható lapokkal 
JANINA cigarettapapír, 60 lappal 
SENATOR CELOFiLTER hüvely, vatta előtéttel, celluloss fátyol  füstszűrővel, 

oiüstsiinQ dobozban . . . 
SENATOR CELOFILTER PARAFÁS szopókával . . . 
SENATOR EXTRA nikotin-fogóval,  aranyszínű dobozban 
JANINA füstszűrös  hüvely 

I drb. 
I 
I 

16 fillér 
16 
17 
15 

I doboz 54 fillér 
58 
48 
48 

1-2 Csak ezeket kérjél 
— Hirt hallottunk mteinkról. A trianoni blllnosek le-

hu'lottak a m-gyar színészet testéről Is. Visszatérnek régi 
emlékeink, velük a régi emberek. Sokat szenvedett haroosa 
volt a szlnházkultarának Vákár Vilmos, néhai Vákár Lajos 
testvéröoose. aki az o'áh üldözések Idején Is bátor lélekkel 
állott kl a magyar szóért. Mlndanny'an emlékszünk a fogarasl 
esetre, aminek Bz«nvedő részese Vákár Vilmos volt, mint az 
erdélyrészl színházak Igazgató helyetlese, akit az oláhok kiül-
döztek Fejér Imre Igazgatóval és a társalattal együtt. Nem 
felejthetjük  az udva helyi, majd a gylmesl esetet sem, amikor 
szuronyos osendőrök kergették kl igy a közönséget, mint a 
társnla'ot a magyar Thál a hajlékából. Vákár kaltartevékeny-
ségét magyar propagandának vették s előadásait körrendelet-
tol tiltották be. Most aia hallottunk róla. Hlr szerint közénk 
jön, hogy hallassa szavát, amit egykor az oláh hatalmi ténye 
zők elnémítottak. 

HUNGÁRI DRÓTFONAT 

díjtalan ár-
jegyzéket! 

EBDÉLY BÉOI SZÁLLÍTÓJA: 
H ^ - I I D E I C I C E I S S A N S O B 

Budapest, VI , Andréssy-ut 2'/120. 

— Versenytárgyalási hirdetmény. A m. k<r. kereske-
delem és közlekedésügyi minisztérium versenytárgyalást tart 
* Nagyvárad—Kolozsvár közötti állam1, közaton, Nagyváradtól 
50 km-re fekvő  gégényl vasbeton hll felsze-kezetének  épltéai 
munkáira. A zárt ajánlatokat a m. kir. kereskedőim és közle-
kedésügyi minisztérium segédhivatali főigazgatónál  1940 okt 
-6-áa (szombaton) délelőtt 16 óráig kell személyesen vagy 
postán benyújtani. A munka 1940 november 6 és 1941 márolas 
1 között végzeudő el. Tervek és ajánlati feltételek  megtekint-
hetők Bu-tapesten a m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi 
m'niszterlumban, valamint Kolozsvárt és Nagyváradon az állam-
épllészetl hivatalokban, a hivatalos órák alatt. 

— Ili van a foglyokkal  P A gyermekem, szökésért elitéit 
katnna-ham még mindég az oláhok foajat  Pedig — a bé:ai 
döntés rendelkezése szerint — már rég szabad kellene legyen. 
A buz&ul „Penltenţliml"-b«n szenved s Irnl sem engedik szőlei-
nek... (tfova  az enyém I F. Z,afoksánl  5-ös plonlr-ezred kato-
nája volt.) Szlvszakasztó bánat vegyül a nemzet űrömébe. Még 
sok szülő várja fogoly  fiát  1.. 111 lesz velünk ?... Fordultunk 
ml már mindenkihez. "Sü gős segítséget kérünk I (Cslksomlyó.) 

FÖLDESZOL"ÁN. 

Central szálloda 
( e z e l ő t t 2 Z ö z p o x r t i ) 
BUDAPEST, BAHOSS-TÉB 23. 

a Keleti paly-advartol egy  p e r o n y l r o 
uj vezetés alatt megnyílt! I 

Receptbönyvet kívánságra küld: 
Dr. A. 0ETKER GYÁR, BUDAPEST, VIII, C0NTI U 25 

OTBA tagok figyelmébe.  T)r. Nagy András orvos tudo-
mására hozza az Országos Tisztviselői B9tegsegélyezésl Alap 
tagjainak, hogy az OTBA Csíkszereda és Cslksomlyó körzeti 
orvosságát átvette. Érvényes Igazolvánnyal rendelkező tagok-
nak rendelkezésére áll rendelőjében minden hétköznap délután 
3—6 között. Cim : Mlkó-uooa 9. Telefon  149. 

— A m. kir. Honvédelmi Mlnlsaterlom pályázati 
hirdetményt adott ki a vlsszaosatolt keletmagyarországi és 
erdélyi területekről pályázó azon Ifjak  részére, kik a m. kir. 
honvéd tisztképző akalémlákba vali felvételt  megelőző katonai 
(karpaszományos) szolgálatra törekszenek, az 1940 évben. Az 
érdeklődők a vármegyei kat. rar.-ságon részletes tájékoztatást 
kaphatnak. Csíkszereda, 1940 október 14. 

— Felhiváa a volt Erdélyi Tengeréazekhea. A Magyar 
Haditengerészeti Egyesület köszönti a visszatért erdélyi része-
ken élő volt tengerész bajtársakat éa felszólítja  őket, jelentkez-
lensk belépésre a Kormányzó legfőbb  védnöksége alatt működő 
egyesületbe. Jelentkezni egyszerO levelező-lapon la lehet, a 
pontos lakóim feltüntetésével  a Magyar Haditengerészet Egye-
aület vezetőségével, Budapest, VIU. Jóssef-uosa  48 

A helybeli vaantl állomási vendéglő bérbeadáaa. 
A m. kir. Államvasutak kolozsvári üzemvezetősége Csíkszereda 
állomásán levő pályaudvari vendéglőnek bérbeadása Iráni nyil-
vános versenytárgyalást hirdet. A bérlet a vendéglőre előre-
láthatólag 1940 évi november hó 1-én kezdődik. Bánatpénz 
fejében  100 P. kéaapénzt kall a kolozsvári Üzemvezetőségnél 
1940 október 25-lg leteonl. Direkt felvllágoaltáat  aa állomás-
főnökség  ad. 

— * ösegsssségügyi ál ások betöltése a viaaaaoaatolt 
erdélyi területen. Akik tisztiorvosi, községi (kör) orvosi, 
várcsl orvosi, kórházi, vagy Intézeti orvosi, gyógyszertár-gond-
noki, zöldkerusztes egészségügyi védőnő, gyermektelepfelügye-
lőuől, ovonől, egészségörl, szülésznői, ápolónői megbízásra, 
Illetve védőnői, szülésznői, egész«égőrl tanfolyamra  pályáznak, 
kérvényezhetik azt Írásban az I. Hadsereg Katonai Közigaz-
gatási Csoporthoz (Iko.ozsvár Igazságügyi Palota) olmre. A 
kérvényhez mellékelni kell '/, Iv nagysága lapot, ráírva a kö-
vetkező személyi adatokat: 1. Név. 2. Lakáscím. 3. Jelenlegi 
foglalkozás,  4 Hova milyen állásra pályázik. 5. Kor. 6 Vallás 
7. Anyanyelv. 8. Nyelvtudás. 9. Iskolai végzettség, képesítés. 
10. Eddigi szolgálatok. 11. Megjegyzés, Ezeket az adatokat 
megbízás és fogadalomtétel  előtt okmányokkal kell majd Iga-
zolni Gyorsabb és közvetlenebb eljárás érdekeben oélszerü a 
kérvényt személyesen benyajtant a hadsereg katonai közigaz-
gatási csoport egészségügyi előadójánál (Kolozsvár, Igazság-
ügyi palola) ahol egyben az eredeti okmányokat ls be lehet 
matatni. Éder Eleme; a. k. ezredes városi kat. pk. 

— Elfogták  a Váoi-uooai aafirmerablás  tettesalt. Né-
hány héttel ezelőtt törtélit, hogy a Váol-ucoa egyik szüoa üzle-
tében, a Deák és Horváth-cég áruraktárában betörők jártak. 
A betörést a szomszédos üzletből falbontás  után követték el. 
Majdnem százezer pengő szőrmét vittek magukkal. Hosszú 
nyomozás után letartóztatta a rendőrség Molnár Miklós 42 évea 
zsidó magántisztviselőt, aki ngyanosak magántisztviselő barát-
jával, Bors Ádámmal és nőlsmerősével, Krémer Jenóné 50 évea 
zsidó ügynöknővel együtt követte el a betörést. Az üzletet a 
zsidó ügynöknő bérelte kl, a falbontást  pedig Molnár és Bora 
végezték, akik mint szerelők jelentkeztek a házfelügyelőnél.  A 
közel százezer pengős értékű zsákmányt Krémemé egyik nő -
ismerősénél helyezték el. Molnár Miklóst és Krémer Jenónét 
sikerült a rendőrségnek kézrekerltenl, de Bors Ádám megszö-
kött. A rendőrség körözőlezelet adott kl ellene 

— A H . Kir. Külkereskedelmi Hivatal kirendeltsége 
felhívja  az érdekeltek figyelmét  arra, hogy a Külkereskedelmi 
Hivatalhoz Intézett levelek, közönaéges beadványok, teljesen 
okmánybélyegmentesek. Természetesen ez nem vonatkozik a 
behozatali kérelmekre, kiviteli engedély iránti kérelmekre éa 
valamely Minisztériumhoz oluzett, de előzetes hozzászólás, 
állásfoglalás  végett a 11. kir. Külkereskedelmi Hivatalhoz be-
küldött beadványokra Ezeknek a felül  bélyegsésére aa addig 
la érvényben volt rendelkezéaek Irányadók. 

'ssOETKER Receptkönyvet kiváns&gra kllld: 
Dr. A 0ETKER GYÁR, BUDAPEST, VIII., C0NTI-U. 25. 

— Halálozás.  Szőos  Albert  kozmási  plebánoa 
55 éves  korában, folyó  hó 17-én  meghalt  Csikkoz-
máaón. Temetése e hó 19-én  volt,  a kászonaltizi 
kerület  papaigának  ÍM  nagyszáma közönségnek 
ritMvéte'ével. 



A cabzereiai lanyar Kemzeü M tözMyei. 
Melléklet a 4 4 n i m n Utaaltáahoa. 

Mint sa korébbl közlésünkből Ismeretes, a ltsgyar 
Nemsetl Bink Hrerdelteéfel  egyet lgaaollan árukivi-
telből ssármasé devizákat éa va'ntákat vtanvonérig, 
egyéb eredetű deviaát éa valutát pidlg 1940 október 
bó 15 lg a lapunkban helenkint kdaaétetl külön len 
árfolyamokon  vásárolnak m9g. 

Mint Illetékes helyről kifsllk,  a Magyar Nemaetl 
Bink kirendeltségei v a l u t á k a t eaeken aa árfolyamo-
kon 1940 október bóSO-lg váeáiolaak; a kedvezmény 

A Magyu I m M l I l u k hfvmtalM  á*|#S7aéa®it 
* B u d a p e s t . 1940. október hó 17. 

i m a 
tehát valuták tekintetében - a a o k eredetére való te 
Intet néikOl - 1940 november bó l ; ' ő l ^ z d v e ® á r 

nincsen hatályba.. D e v l s á H t -
vekre való teHatetlal - a B .nk további In téz* dfc» 
fog  kedveaményea 1: u*rfolyamot  on váíáro r l * P' d « 
egyelőre tekintet nélkül arra, hogy ezek áru<a4.1t*e 
ból aa&rmaanak-e vagy a tm. 

Badapeat, 1940 évi október hó 14 tn . 

- Orazáazáazló-avatáa  Caikzzentdomoko-
Csikszentdomokos  község  egyházi  es tars 

Zmi  egyesületei  folyó  év október  20 án hazate-
*2Li án orazÍBiizzlóav*táei  ünnepségeket  rendi-
nek. Az ünnepségek  rendje  . követe  l D é V f c t 
Jentmise  és az országzászló  mrgaldaa  ünnepelve* 
khérőműsor  keretéin  2 Dé'ut*?  2 orvkor  kő, 
ebéd  3. Este ünreii diselódas  es t*rcmulats*g 

Eladó csikszentimrei határban 18 hold 
szántó és kaszáló, c-m.i^n. 1-3 

K Ü L F Ö L D I P É N Z N E M E K Pénz Á'U 

Angol font - -

Belga 250 — 300 — 
ranadal dollár Dán korona 
Dinár 
Dollár (TJ. S. A.) 

500 és 1000 dlnároa elm'etek kivételével 760 
345.-

790 
3 5 0 -

Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-llorva Piotektorátud korona 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételével 1145 

11 55 
3 20 

1180 
1190 
340 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételével 

1145 
11 55 
3 20 

1180 
1190 
340 Leu érme kivételével 

1145 
11 55 
3 20 

1180 
1190 
340 

Leva 
Lira osak érmék és 10 lírás bankjegyek vásárolhatók 17.40 17 90 
Norvég korona 
Spanyol peseta 
Svájol frank 
Svéd korona rsak 100 koronásnál kisebb címletek vásárolhatók 

7950 
81.70 

80 50 
82 70 

K f l l f O l d l  k i f i z e t é s e k Pénz Áru 

Amsterdam — — 

Athén 3 02"/, 3 05-/. 
Belgrád 
Berlin 

782 
135 70 

788 
136 70 

Bratislava (Pozsony) 11.79 1193 
Brüssel — 

Bakarest 3 41 341 
Istanbnl 268.— 271.— 
Kopenhága — — 

London 1387 1403 
Madrid — — 

Milano 17 66 178864 
New-York 314.10 34710 
Osló — — 

PáliS — — 

Prága 11 79 1193 
Szófia 411 4 15 
Stockholm 82 — 82 80 
Zűrloh | 79.70 P0 50 

Kedvezményes len-árfolyamok  1940 évi október bó 17-en. 

Külföldi  pénznemek Vételi á-folyam 
(1 egység — len) 

Dollár D. S. A 
Líra 
Svájci f-ank 
Svéd korona 

21165 
9.50 

48 70 

Külföldi  kifizetések 

Athén 
London 
Milano 
New-To'k 
Stockholm 
Zflrloh 

85180 
950 

211.65 

4870 

— Székelyföldi  háallparl szövetkezet ala 
k u l . Háziiparunk éa népmOvéaaetflnk  fejleastéae  ér-
dekében komoly, széleskörű mozgalom Indnlt. Az Er-
délyi Ssoeiái* Baervenet calkmegyei kirendeltsége 
mellett dolgozó megyei bizottság elhatároata, hogv 
Calkss*rada aaékhellyel az egésa Székelyföldre  klter-
je iő .Nipmüréaaetl ée Háziipari BzSvetkeaef-et  ala-
kit. A azövetkeaetuak Caiksaeredábaa, a Baopoa-féle 
házban nyílt üiletinlylaégei 'oaenek. Rövidesen Gyer-
gyóaaintmlklóa, Gytliostó, TusnádfUrdő  és máa helye-
ken ta nyílnak fiókok.  A munka anaksaerO művészi 
lrányltáa alatt áll. Eaórendü érdeke tehát mindenki-
nek, aki saákely báailparral és mftvéaaettel  foglalko-
zik, hogy bekapcsolódjék ebbe a munkába' A mozga-
lom irányitól arra kárlk aa érdekelteket, hogy a leható 
legrövidebb időn belől lépjanek érintkezésbe aa Erdélyi 
Szociális Saerveaet caikl kirendeltaégének venetőjével: 
Siroaay Etelka eMadónóvel. megyebáa, emelet 62. apó. 
A asövatkeeet éa célkltflaéeel  Ismertetésére legköie-
lebbl aaámunkan vtsBzatérOnk. 

— Oy«koil«ti vissgák i s felvétel  • kéadivásárlielyi 
rom kath. téli földnivaelikolábe.  A késdlvásái helyi rém, 
kath téli fOldmlvealakolába  a gyakorlati vizsgák folyó  évi 
október hó 30 án délelőtt lesznek ízen vizsgákra azok a nö-
vendékek la jelentkezhetnek, akik a radnótl róm. kath. vagy a 
osombordl ref  földmlvestakolában  az alsó, vagy máaodlk elmé-
leti évet végezték és esak a gyakorlati vizsgájuk hiányaik. 
Gyakorlati vizsgára való jelentkezés határideje október hó 20 
Később jelentkezők nem JOhetnek az ámításba. A jelentkezés 
személyesen éa a sznkséges okmányokkal felszerelten  történ-
hetik Mndazok, akik akár az Iskola elsó, akár a második év-
folyamára  belratkoant akarrak, október hó 23-lg a beiratkozás 
kérésüket be kell adják, A tanév november hó 1-én reggel 8 
Órakor kezdődik Az október 25 utáni jelentkezéseket az Igaz-
gatóság nem veheti tigyetombe. 

— Hajrá honvéd — Brdélyért. Eszel a olmmel *rde-
kes éa hasznoa katomnótagyljtemény j leut meg a ' I téí l Rend 
Zrínyi Csoportja antksaatésében és kiadásában A kOzel 100 
erdélyi vonatkozása dalt tartalmazó «s elsősorban Erdélybe 

arámára készült aj gyűjtemény teljes 
ni 

bevonuló honvddelnk 
egeszében a magyar katonaessményt szolgálja. Izsó hazasze-
retet és lelkesedés ffltl,  agéaaaéges magyar haroos szellem 
tSUI el a ladm versét és kottában lg Jól váltogatott, n gy-
részt menetdallamokat közöl. A hivatalos gyűltésen, a „D.lol-
jatok honvédek* I e. előbbi — szintén • Zinyl Csoport kladá. 
sáb.n megjelent katonadalgyüjteményén kívül — főkép  a 23. 
gyalogdandir gyűjtése szolgált forráanL  Örökbecsű erdélyi és 
^ s a A i m z t o ^ ^ e n és hagyományos katooadalaikon 
kivel mai szeraók dalalt és Időszerű szövegváltozatait la meg. 

találjak benne Nemesak a nótázó honvédek, banem m nden 
Igaz magyar embernek ió bari ja, kedves emléke lesz ez rz 
ügyes gyűjtemény, mely egyformán  mutatja Erdély légi 
népzenéiének néhány gyöngyszemé*. a sod-ó eri>iü kito'-anó 
tákat és dalköltónknnk Erdrtiyé't falh-.ngzntt  ui, lelkes fz ivát 
A kotlákkal és művészi rajzokkal ellátót izláaes é< ta talmin 
füzet  ára mindössze 30 fillér  Kipható a Mtgyc Katonauisig 
kiadóhivatalánál vagy poatal elküldés-e megrendelheti pá'dá-
nyonklnt 40 fill.-nek  a Vitézi Rord Zrínyi O-roportja 43926 sz 
postatakarekpen7tárt csekkszámlájára (blanoóoB'ikklapon) tO'-
tanA előzetes b» fizetésé  utján. 

— Pályásat utmeatert állásokra A m. klr. ker. és köz-
lekedésügyi Hin'szter ur a m. klr. államépltészetl hlvíta'ok 
működési területén megüresedett utmeeterl állások betöltésére 
pályázatot hirdet: Az állások betötésénél elsőbbséggel bírnak 
azok a pályázók, 1. akik mír próhiszolgálatot teljesítenek 2 
ak k utmtsterl Iskolát végezt.k, 3. Igazolványon altisztok vi-
tézek, hadirokkantak, frontharoosok.  A pályázathoz az a'áhbl 
okmányok ' S'tolandók : 1. AnyakOnyvl kivonat. S'ületénl bizo-
nyítvány. 2. D)kele'ű hatósági «rkö'cal bizonyítvány. 3 A ma-
gyar honosságot lga7oló hatónági b zor.yltvány. 4 A szóbon-
ievő állás betöltésAhr>z megkívánt tentl éB szellemi alkalmas-
Ságot Igazoló ujkeletfl  hatósági (tiszti) orvosi bizonyítvány 5 
A legalább 4 középiskolai vigze' tséget, esetleg egyéb különös 
képzettséget Igazoló bizonyítványokat. 6 Képesltésnel bírók-
nál rz utmesterl Iskola sikeres elvégzését Igaroló b zonyltváoy. 
7 Igazolványon altiszteknél a törvényszerű Igazolvány. 8 A 
koráSbl szolgálatot. Illetve az eddigi fogl-lkozást  Igazoló ok*-
mácyokí.t, Illetve helyhatósági bizonyítvány. 9 Tűzharcosak-
nál a Károly csapatkereszt h teles Igazolását, h-idlrokkantr k-
nál a rokkantság, a Vitézi Rendbe tartozóknál c n k Igazolása. 
10 Nyilatkozatot, melyben pályázó hűntetójogl felelőugég  terhe 
m«llett kMelentl, hogy az 1939 évi IV. t. o hatálya alá nem 
tartozik. Pályázati határidő 1940 november 12. Csíkszereda, 
1940 október hó 14. 

Hanomag-traktorok. 
Z. F. Automobil aebeaaégváltó müvek. 
Glyoo csapágyak. 
Ffthr-aratógépek. 
Magyarországi •esérképviaelet: 

„IKARUS" 
Oáp- én Femarn r. t. Budapest 

XIII., Országbíró u 26/b. 
Telefon:  29 29 07. 

B O R O T V A P E N G É K , 
mindenféle  borotválkozási oikkek, 
bakelit áruk gyári lerakata: November 
Sándor. Budapest; VII., Veaaelényi u 26 
(Nagydiófa  n. saroV) 

M. kir. Sóhivatal Parajd. 
Szám: 17—1940. 

Őrölt étsó 
is kapható a parajdi m. kir. BÓhivatalnál papir-
zsákban q kint 13 67 PengA, papirzaák nélkül 
12 67 P. áron. 

Pdrajd, 1940 október hó 11 én. 
Selyei János, Fü 'őp Antal, 

pénztárnok. el enőr, 

Tisztelettel értesítem a város és vidéke B> 
nagyérdemű közönségét, hogy 18$ 

fényképészeti  műtermemet I 
ez Ipartestület épületében levő helyiség-
ből, — hol 30 esztendő óta fennáll  — 

lakásomra helyeztem át 
s ottan továbbra ls minden szakmámba 
vágó munkát — nagyításokat, színes ké-
peket stb. — legszebb kivitelben készítek. 

K i v á n a t r a h á s h o s éa v i d é k r e Is e l m e g y e k . 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kéri 

B i r ó J ó a a e f  f t n y k é p é e a ,  C s í k s z e r e d a . 

¥ 
É* 

Eladó 2 hold szántóföld  Csíkszeredában 
a zsidó temető mellett Értekezni leltet 
Cnszér Károly tulajdonossá1, Honvéd-ucca. 

a—t 

Gépjavító és hegesztő műhely. 
Vállal birmilyen gépjavító munkát, 
motorok fagáz  Uaetnr9 való a'akitását, 
gó?g>.'pok h-V'yszinen való henger 
fúrását.  Villamos heg^sz ésael javít 

kazánokat és törött tengoiyeket. 

Gaál Antal géplakatos 
Gyergyoazentmiklrp, Fogar&si-ut 10 

3-a 

FUZO SZAL0N0N|AT 
Brassóból Sepsiszentgyörgyre helyea 
x m J K 6 ' B ® » hölgyközönaég azivea 

Eí? ° g 4 Í L L A n * M , r « l t . Sepsiasent-györgy, Mikó-u'ca 10 BB. 

Standard Rádió 8+1 látnpásos, teljesen uj, 
eladó. Mígtekinthető Csutak Ernő üzlete 
bsn, Csíkszereda. I-Ü 

^ÉfiÉOÉfiÉfiimfMOir  9 WWWWW 

; MODELL KALAPOK | 
tla aspsakézt nj formák  oleaó & 
árban, no.eert*^lB.tí)L*tólr g 

; V E N C Z H L T A N Á R N É N Á L 
U g y a n e t t kéartlmek ntlnden-

co z s n t női kalapok aiiőrszU 
i a n y a g k o u á a d á a & v a l . Kaltpek 

1 I ta lakl t iaa a legrövidebb idő alat t . 
! C s i k a a e r e d a . a i n u á z l n m - n o e a 111. aa. , 
i a S ö r h á z köaelében " 

Könyvkötészeti munkákat 
a legazebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjuUnyoeabb 
árak mellett easköaö) a 

Vákár üzlet. Csíkszereda. 
Z — p E L H l V A S  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csíki L a p o k " kiadóhivatala  tiszteiette!  kéri  az 
9'™?1';  a z előfizetési  dijakat  a legrövidebb 

j -í  l rendezni  szíveskedjenek,  nebogv a lep 
küldeset  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetősekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezert kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kat,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar uisée 

íoe*dják  megértéssel  jelei  fel 
t7t  l támogassanak  ezután ia a régi sze 

Nyomatott Vákár Lajoané könyvnyomdájában, Ckaaereda. 
A .CSIKI  LAPOK-

szerk. ia kiadóhivatala 




