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Falalia sierkesité 
RÉ8ZEGH GYŐZŐ 

A székelység az uj helyzetben. 
K) A Hzékolység a Székelyföld  vlsBíaciatolásival 

levetette hahónkét év éta bordott rabblllncselt és 
vlsssanyerte ősi szabadságát. 

Felmerül a kérdés: miért vesiutt el Urdóly éB 
vele a Síékelyföld?  Erre a kérdéera határozott választ 
lah°t adni. Aaért veszett el Brdély és a Székelyföld, 
m-rt s haboru által elpusztított déli területekre be-
siivárgot» az oláb és a szerb, a régi saabade'vl kor-
mányok pedig nem védtek a fajmagyart,  neu aka-
dVyoaták meg a kivándorlást, hanem elősegítették aa 
Idegen fajok  további bevándorláaát. 

Hiába vo't elég gyermek. Nim adtak füdat  éB 
kereseti alkalmat a hoofogla'é  ősmagyarnak, aa fpirt 

kereskedelmet aeidókésre Juttatták éa engedték, 
hoey sz oláhok beszivárogjanak, engedték, bogy az 
Aibina szemünk láttára búzza kl aa ősmagyar fő  det 
ea os'̂ za li a bevándoro't oláhoknál'. 

Mikor a má«fólévtia<>dlg  uralkodó Tisza  Ká mánt 
az or-záf^yillésen  megkérdenték, van-e tndomáaa a 
tívfn^oráBró!,  tudja-e, hogv egyetlen erzteadőben 176000 
r mbfr  v'.rdorolt kl Amerikába, az orsaággyttlésl n.-pó 
bditui rzerint a bölcs Tisza  ezt vá'assolta: 

„Uraim,  az egész etet a burgonya a (pityóka) 
kérdete!  Mikor  bő burgonratermés  van, akkor  nö-
vekedik  a kivándorlás,  mikor  gyenge a burgonya 
termén, a kivándorlás  esőkken.  Kérem  válastom 
tudomásul  vételét*  Ez tel leült, a tisztelt Hia p dig 
b viaszt ludomáful  vette. 

Ez a kts eset jellemző a rigi korh»d: Migysr-
orszaera. H dd vándoroljon ki a legegíss^giaebb, a 
1-eerő^eVo, a lejrojeiHihatóbb elem. B lerjnbb ksteii, 
üí  ninc-itainú emb.-rra "jioti RzhkBf££  e ii 'ebvri. 

A Széke'yföld'in  á'landóan tartott a kivándorlás. 
II • yr - D< m hoitbaió hiba volt, toiy saékely testvéreink 
KroáaiítH Amerikába mentek és vesztek el ide-

a h ly-Mt, higy kormánya'ok »zt a klváodorlást 
befe.é,  uz ország belsejébe irányították és a nlncstele-

• t-i 'í mu-kalikaimat adtak volna. 
Mi a FZ porn'attal egylltt körülbelül 4 millióra 

'p ó & o':a 'k> ezéke'y knek a eaáma akit R mkiába 
d o - o • t - k éa elvesztek na oláb tengerben. Ugyanakkor 

rnjofcban  jöttek be Hü ről a pajeszea, nincstelen 
. >. 'ót ó? alulról a "zerbfk  és aa oláhok, bogy az e'őb 

L trrztikbe r3g-dják tz Ipart és a kereskedelmet, 
u of'hisk  pedig elfoglalják  a lepduaabban termő föl-

Biea.ábao, a Binátban és Erdélyben. Mi négy 
jrrel rzántjuk eat a nehéa, keveset termő hegyvldi-

-i. a rivab ea a sz^rb fél  k'zz-íl focja  aa ekeezirvát 
2V ióval szántja a 10—14 métermázsát bozó földet, 

ra í, et őa'iak eaer évvel (ze őtt foglaltak  el éa várlik-
v-dlek meg. 
Migysroraaágon ma la bárom milllé fajmagyar 

! n>lfcUI,  kellő kereset hiányában nyomorúságos éle 
Borsodban láttam, hogy honfoglaló  őseink lesaár-

J .ÍOÜ al földbevájt  barlangokban laknak. 
1-oe. rövid'n megmondottam, hogy a nemaet 

'. 'z Tőinek megbocsáthatatlan hibájából miért veBzett 
Krd̂ y és a Síékelyföld  I 

A háború előtt a aaéke'ység vezérel éa sajtija, — 
kj»'lj'< a Caiki  Lapok  — állandóan körülhordozd a 
t- t kardot. Rimutattak a bajoVra és kótségbíe^tten 

l ü-iék a kormányok segítségét és beavatkoaá'á*. E<y-
mást ^rtók a saékely kongreasausok Tmnádfördön, 
ül .ro^váaárhílyen. — Ugrón  Otbor, Bartba Miklós", 
''f  ór/rr'Gyu  Bethlen  litván világosan látták a bajt. 
Deák  L »joi, László Gyula, Máthé  és társai közöttünk 
artaV. László Gfula  mliden évben saorgalmssan saedte 

ns-zí Muról-fílura  a székely Iparostanoncokat Magát 
i tom°ges aaékelyklvándorláat azonban a kormányok 
aem akadályosták meg. C tik és Itt Is leginkább A'cilk, 
Htlinően elnéptelenedett. A kormányblatosok tyuktojá 
sokkal akarták megmenteni a munkanélküli aaékelyBéget. 

As elmu't 22 esatendd gyökeresen fe'vllágoíltotta 
a magyar nemzetet aa elkövetett bűnökről. Ciaknem 
ralcd-nkl látja, bogy mit kell tennünk a magyar éa a 
sz ke'y nép megmentésére. A nép tömegei megmozdul-
tak és bangoB saéval követelik a jobboldali politikát és 
a legerőteljesebb rendszerváltozást. 

A széke'yaégnél mindig erős volt a faji  öntudat 
Esnek aa öntudatnak aaonban a nép nem vonta le a 
követkeatetéselt. A gazdasági é'et jövedelmezőbb terü-
ltei», főként  a kereskedelmet, átengedte aa idegen 
Huaknak. Ő maga verle a mellét, de szegény maradt 
és idegenbe küldötte gyermekeit. L-gntőbb például 
Szilágymegyéboa a lojnek ét aaldék, 8B»/.-át olá-
hok és ciak 6'/o-át váltották be magyarok pragörs. 

A aaék»lyságnek mo t̂ o yari öntudatos, erő  r ftü 
és g riicj.s vezHösre van Baliksé<i\ aki» a pzékeíy^? 
vezető áliásalt és gazdaBágl ftrráailt  » törzsötös 
kelyaknnk juttatják. Ez fele'  meg sz országos jobbol-
dali politikának ls. 

A fakereskodalem  a székelység gazdisági életé-
nek legjövedelmezőbb ága. kt kell venni a zBldók ke-
zéből. Alnku'jon meg a vármegyei magánjavakból a vár-
megyei nagy bank, m >ly a f  j dulve'ő népet éa a fc-
kereskfdílnifit  olcsó pénzzel  lá^sa e!. A Csiki  Lapok 
a báborn elő:t éveken át Bürgette e leg^g^'ő.'b feladat 
mego'dáaát. A vllájháboru akadá'yozta meg a terv 
megvalósítását. 

M ndan eszközről me< kell akadályozni, bogy új-
ból életre keljinnk a kii- ós törpn péuzlntózatik, 
amelyeknek az ár vasaik és a megye Bzáaazreket adott 
betétként, hogy aantán a aaegény szikely népnek 
uzsorakamatra sdják kö'c^ön éB klhnazák liba aiől a 
kamatokat nem biró B'vAny f(ildfc:Ltket.  Eaiatt bi 
•ony roVan Hihettek volna B börtönben. 

Hiába alakítunk székely fakitermelő  aaövetkezete-
ket, ba a ptazt hozz^ a zsidó adja. MoBt megnyíltak 
B haael keresztény pAnalntfoetek  forrásai.  Addig Is, 
amíg a megyei nagy bank raegalaku hat, onnan kell 
Igénybevesnl a biteleket. Közben meg kell mozgatni 
község- ink éB blrtoko^aágaick tőkélt is, hogy a megyei 
naţy bankba f  ktessék be és ott hrsanoBiteák azokat. 

A kivándorlást MirosvHBÍih'ly, Kolozavir, Nigy-
várad és Budapest, Bzóval ország belseje felé  bei! 
irányítani. Misden esakrazel meg kell  javítani  a szüle-
tések  számarányát, biz*OFÍtari  kell  a néprétegek 
jobb megélhetését  és oda  kell  hatni, hogy lehető 
leg egy magyar se legyen kénytelen  vándorbotot 
venni a kezébe.  A ÍZ  ,- aso'í ro'tumojan ara-
pD.OCtail, b .J.fym  béf'i'  ' » u 11» a î>- \ ú II 
javul, egy pár éviurd aiatt k e I.JÍ: iáóüük alól a 
megmaradt fd'd. 

E ő kel! seglieol a több- éa n mlnős'*gl t r̂meléBt. 
d-i  Iegfőréppen  munkaalkalmakat  kell  biztosítani  a 
székelységnek,  in rt főként  Csíkban a Bov-ány PB ke-
vés föld  nem tudja blaioaltani a nip megélhetését. 

Hitler megmutatta, bogy erős akarattal éa tett-
erővel b"za lehst vinni a kivúndoroitab&t. Ml ls hozzuk 
baza a mo'drai székelyeket, ai>l<" a midéf«!vi  vf̂ ze-
d-ilem alkalmával kivándoroltak. DJ telepheiik vlsnz» 3 
romániai és amerikai magyarokat 1B, msrt láthatjuV, 
hogy Németországot,  Olaszországot  ób Jepint  a 
népszaporodás  és Sainak  erős  faji  öntudata  tette 
nagygyá. 

Ezt a hasát ml forlahuk  el és ezeréven át vérünk-
kel ml tartottuk meg! Tűnjenek el tehát a megb'zha-
tatlan, a tolakodó éa tülekedő e emek, akik  a magyar 
ügynek  as oláh uralom alatt  árulói voltak.  V k-Z-
zék el a sepregetést aaok a székelyek, eklk 22 év 
alatt törhetetlen hűséggel védték éB vezették fajú  ikat 
és fcecífl/efűlc  tisztán áll  a magyar ia a székely 
közvélemény  előtt. 

A Csiki  Lapok,  mint hetentlnt egysaer megje-
lenő lfp,  soha aem akart aa orsaágos n< p: politikában 
hangadó lenni. Főcálja mindig a saékeiya^g éa a Síé-
ke'yfóld  érdekelnek saalgálata volt. Mégi) most, a 
visszacsatolás alkalmából hangsulvoanunk kr II, bogy a 
lapnak legfőbb  célja a székely  faji  öntudat ébren-
tartása,  a székely  nép gazdasági  megszervezése,  a 
székely  népi gazdasági  erők  kihasználása  és munka-
alkalmak  megteremtése. 

Az orsaágos politikában A saékely népnek az erő-
teljes jobboldalon van helyei Naluok nincsen szükség 
földosztásra,  mert ciacsen nagy tirtok. A közvagyon 
p^dig a saékely kisbirtokosok közkincse. Ajándékba se 
fogunk  OBBtogatnl fd!daknt,  mert a jogos vagyonsaer-
aésnek alapja a munkai Minden lépésünk a törzsökös 
székely  nép megsegítését kívánja siolgálnl, különöaen 
a gyengékét, hogy megerősödjenek éB Itthon maradjanak. 

Külpolitikában a magyarnak és a saákelynek a 
baráti Olasa éa Németoraaág mellett van a helye. E 
két nagy nemaet többsaör megmutatta, hogv nekünk 
ősiinte barátaink. Naklk köszönhetjük, bogy a Felvidék, 
a Kárpátalja, Erdélv egy résae és a Saékely fold  vér 
nélkül visszatér. I Tdrténelmi igényeinket nem adtuk 
fel  soha I Okosan éljünk és dolgoaaunk, mert az orsaág 
többi része is viasza fog  térni aa anyaorsaágba I 

Teleky  Pál minisaterelnök és Csiky  István  kü'-
OgymlniBzter BJcsben megmutatták, mire értékelik a 
székely népet I Erdély gazdag és Igen értékes réssel 
veaatek el azért, hogy a Székelyföld  visszatérjen aa 
anyaországba. Igy kellett történjen, mert a m»gyar 
hasának nagy szüksége van a székely nemaet! öntu 
datra és a vltéa székely katonára. Mi p' dlg becsü'jtik 
meg aa éhaaának eat a megtlsatelő bizalmát éa ne 
legyünk érdemtelenek e bizalomra I 

Á kereszt és a magyar nemzet. 
Gondolatok Krisztua király ünnepére. 

Irta:  Albert  Vilmos. 
Krisztus király Ünnepét e saázBd nagy szociális 

pápája, XI Piu3 1925 bea rendelte az egésa világon 
október U'OBÍ vadára apjára. Eezal hathatóa eaaköat 
ak»rt a hivők kszébe adói abban a harcban, amelyet 
m»g keli vlvoloi a teroiéMeatfólöttHket  teljesen meg-
vető viligiaB Bzeüem ellen. Ea a saellem tévedéseivel, 
nyílt és bujkáló törekvéseivel nemzetek ás társadal-
mak ronboló rákfenéjévé  dagadt. A renesaánszon, a 
f-.'lvllá<040dá4  száz dia, franc  a forradalmon  a a libe-
rVlizmu? tu zásala át lassan jutottal a f̂ j'őd^g  elljeBztő 
fokára.  Először tagadni kpzdték Kriaztua tekintélyét, 
aztta k^lsé^be vonták na E<yháa Isteni jogát a lelkek 
kormányzatában, mijd elválasatották az Egyhéaat aa 
államtól, a kriaztn l̂ vallás helyébe valami természetes 
vallást tettek, végül sok államnak és államférfinak 
vallása lett a — semmi vallás. 

Az elvakult, gőgös társadalom felláaadt  Istene 
elien, eldobta magától aa Ur veBető kezét B igy ment-
hetetlenül rohant a biztos pusztulásba. 

Aa Ur földi  helytartója látta a vergődő emberi-
sig nyomorát a a mai ünnep létesítésével meg akarta 
mustul az agyedü 1 kivezető utat. Ez nem máa, mint 
visszatérés a krisztusi  szellemhez  és élethez  az 
állami,  társadalmi  és egyéni élet  egész vonalán. 
A pápa szava által  Krisztus  király  hív  mindenkit, 
hogy migva'lja  és kövesse őt  a családban,  az 
ucoán, az iskolában,  a műhelyben,  a hivatalban — 
miadenüit.  Igy  lesz meg az ő uralma nemcsak  a 
szivekben,  hanem ai élet  minden  megnyilatkozásá-
tiaa.'Jg» itii. p*.i Z'-irii-ii  :r..-rogno Chrijti  — Krisz-
tus íókéje.  Xrisítvt  ortzégában. 

A ma" mageszios l onepm, 1111«>/. . . 
ÖD0rp'c-s4Dek hangulatába b-jierezdül 20 éves 
hói va'ó k's/^du'á^unknfck  el nem íruló öröme, 
midin e napon klilöoos erővel áll előttübk a cagy 
tíirtén ii técy, hogy nemzetünkicel éppen a mélységes 
kérészi, sy la klsrg-ől ftíadó  hit ciodát tett B ketté-
tiirv? a trlsLcni tr^g-dUt, hií-melte őt a Jó mélyre 
muiíá-jo;; sírból — a t a l n»pon képzeletünk \isezaBzáil 
a magyar ker. szit'pység böicsőkorába B a magyar sora 
eötét bz^zsditin át uj fényben  látja felragyogni  a régi 
ig >zsá^ot: kard saereate a h?zát, de a kereszt tar-
totta mvg. 

Mi hódi.ó ereje van a Szent Ii'.ván-I gondolatnak. 
Ebben az eszmóknok egésa gazdagsága van. Benne 
van egy bek fe.özt  BZ ls, hoty ez a gondolat nemcsak 
a r̂ gl határodra voniitkotlk, hanem a rendületlen 
hűségre  mindazon  erények  iránt. melyek  nagy 
királyainkét  ékesítették  és a nemzetet naggyá, 
viharállóvá  tették  M:l.é ember áll az éles, a ke-
reaz'ény ezredév fc'sdetén:  litván király, a vezér éa 
á'lemf  rfi  a hős éB a szent. Nevéhea fűződik  a magyar 
kírá yBág éB a keresatény egyház megaaervenéBének 
halhatatlan érdsme. 

A nyu.t.Htl kereszténységre valé áttérés sorsdöntő 
fordulatot  jelentett: leomlott n válaaafal,  mely B ma-
gyarság ea Európa népei közt fennállott;  a keresa-
téijy^g f  'Ivételével mintegy a müveit világ résaeseivé 
isttliuk. Misként Boreuab ugyinaz lett volna, mint a 
népvándorlás annyi más népeié : teljes eltlinéa a tör-
ténelem sriopadárél. Az erős központi hatalom véget 
vet a fölemlítő  rablókalandoknak, az örökös ellen-
ségeskedés helyéba a barátságos érintkezést lépteti a 
Nyugati napéival. Fölbontja a törzasaerkeaetet, felség-
jogát kiterjeszti mindenkire: igy egy országgá tesal a 
magyarlakta főidet  és egy nemaetté a magyart. 

Az ősi pogány szokásokat fölváltja  a keresztény-
ség BBülldebb erkö'cse. A magyar luliura BzUletése 
psdig egţbecBlk a kereszténység felvételével.  A tör-
ténelem megállapítja, bogy Szent István nagy tette 
teremtette meg Magyarországon mlndaaon feltételeket, 
meijek a kulturális élethez BattkBégeBek. A keresztény-
ség adta as orsaágnak an egyháai rendet, azt a tár-
sadalmi osatályt, melynek hivatása lett, hogy a kul-
turális javakat hoasau ideig egymaga ápolja. 

A magyar szellemi élet megszületése egy nap 
törtint megkeresztbltetósóvel. Kereszténynek és ma-
gyarnak lenni csaknem ezer éven át — teljesen egyel 
Jelentett. 

A lalandozás hősi századait a befelé  rali hő-
siesség Bzázadal követték. A kalandosé harcos magyar 
beletört Krisztus igájába; s hogy aa átalakulás komoly 
és bensőséges volt, nemcsak az Árpádházl szentek 
egész sora mutatja, hanem az ls, bogy a vallásos 
éraés Innen kezdve irodalmának, költészetének főihle-
tffje  éa tárgya !att 9 egéaa lelket áthaté, uralkodé 
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éraalme a nemaet legnagyobb vezérel alakjainak: Hu-
nyadi, Zrinyi, Rtkócal, Saéchenyiaek. Eanek aa éraéa-
nek őszintesége éa mélyaége képeaitl a köaépkorl aaer-
neteat éa világit egyaránt, a lemondás, an öaeetlenaég, 
a másokért való munka, aa aaakéila hfisl  gyakorlataira 
éa példáira. 

A lemondásban, Snmegtagadiaben fegyelmeaett 
éa edaett lélek caak en Égre tekint; Igasán órai, amit 
Madicbnál aa Ur mondta a sserlnt él: a földön  caak 
mnlékonyan pihen a lelked, tnl örök idd v á r . . . Hósi 
módon képea elviselni ae élet eaer baját éa zzenvedé-
Bét. 8 a lelki élet oly magaa fokára  emelkedik, bogy 
3r8mét találja a szenvedésben. A köaépkor eaért a 
aaentek termőföldje:  en a kor adta a legtöbb aaentet 
nemaetBnknek éa as egyháznak. 

Mély vallásosság batja ál nemcsak aa elasórt 
egy eaek, hanem a milliók lelkét. A vallás, a keret zl 
alkot e korban minden nagyot. Innen táplálkoanak a 
lovagi erínyek: a gyöngék védelme, a nők «Belelele; 
ea moagatja a kereaates lovagokat, ea Ihleti a monu 
mentá in dómok építőit, en hatja át a kolostorok kódex-
Író és másoló Jámbor népéi 

Ds a koloatorok népe nemcsak a Iemondáaban 
gyakorolja magát, nemcsak mély lelki életet él, hanem 
nyáron a mezón dolgoair, télen a könyvtárakban. Tanít, 
épít, szánt-vet, műveli a tudományt éa művésziteket. 
A koloatorok nálunk Is, mint nyugaton a műveltség 
köapontjal: mellettük emelkednek a templomok, Iako-
lák ; a aaeraetesek ntmntatól, tanllól aa állandó letele-
pülésnek, gaadaaágl életnek, a különféle  Iparoknak éa 
Ugyeaaégeknek. 

A koloatori Irodalomtól keadve aa égd és aajgó 
hsaaflaa  éraelem mellett a ra'láaoi éraéa lesa ural-
kodóvá Irodalmunkban: a költőkben, a vaaető proféla-
lelkekben. Ba Ihleti megható lateoea veraekre Ba'aaaát, 
a magyar trubaduri; Z-lnylt, a törökverőt, a kard és 
lant hőaét; Páamányt, a hit nagy h ircoaát, a Prédi-
kációk halhatatlan Íróját; a büség örök magyar calm-
bo'umát: a aágonl Bujdosót; ea lratj* BerzBenylvrl, a 
magyar költészet Herku'eaével a világirodalom Iz ea' 
dicsőítő legremekebb ódáját: a Fohátztodáat; ea su 
galmasaa a magyar Irodalom nagy aaakétéját, Köcaayt 
a legazebb magyar Imádzág: a H n z o n megírására... 

A trianoni tragédiával sz orazág hajója odajutott, 
Inkább, mint valaha a történelem fo'yamán  — sa elli n 
aégea óceán örvénylö hulláim ira. A háborgó tengeren 
nemaetttnk njra megianu't Imádkozni; megtanulta 
— maga ls kereestbordoió lévén — ilfz  elni a ke-
reaatet a ragaszkodni hozzá. Bz a ragaszkodás, nem 
régen, két Izhfn  ia csodálatos erővel nyllatkosotl meg: 
a budapesti 1938 májusi eucbarlastikuB kongresszuson 
éa a mi Baükebb haaánkban a mn t évben, a cslkl 
katolikus nagygyűlésen. 

Azóta a zemzet, kiemelkedve a trlazcnl sírból, 
ot. halai előre . keresztény valláscs megújhodás -»->űro 
i 'amil ^n . 

"kereaatény lelkiség ereje, áa 
.Ttayjit «ártották fenn  a nemaetet abb-

»Í: lüotbtú, sa BHgihtUék át a saásadok viharain. 
A v*Mázos érzülethez,  a keresztény és nemzeti 
lelkiséghez  való rendületlen  ragaszkodás,  az élet-
nek a keresztény  és nemzeti eszmények  szerint 
való alakítása  fenntartó  és épitő  erő  a jelenben, 
biztos záloga a virágzó, boldog  jövőnek. 

Receptkönyvet kívánságra küld: 
Or. A. OETKER GYÁR, BUDAPEST, VIII., CONTIU 25, 

Zászlószentelésre. 
1940 október  80-án a csíkszeredai  róm. kath.  gimnázium 

ünnepélyes évmegnyitóján és zászlóavalási  ünnepsegen 
elmondotta:  Dr. Cslpak Lajos tb. kanonok. 

Kedves Vendégeiaki Nemes Ifjúság! 
fivmegnyitónk  meaasa túllépi a szokásos kereteket. 

Teljesen uj életnek, uj elinduláanak a kezdetét jelenti. Meny-
nyire tölemelS éa ünnepi számunkra e piUauat, amikor e 
nekUndaláa zászlócserével történik. 22 évvel ezelőtt kicsa-
varták kezünkből a magyar trikolórt, be kellett göngyöl-
nünk, el kellett rejtenünk, hogy ellenségeink kezébe ne 
kerüljön. Ea kezünkbe adták azt a másik, annyira gyűlölt 
zászlót Mennyire nem akartátok a kezetekbe venni, milyen 
msgalázottan, orcapirnlással kellett utána menetelnünk és 
égő fájdalmunkat  vissza keUett fojtanunk. 

Fel tudjátok-e mérni e percnek nagyszerűségét, amikor 
ismét kibonthatjuk az eddig rejtegetett drága trikolórt, 
amelyet oly simogató azemmel nézünk, hiszen Isten színeit 
látjuk benne. Itt mosolyog felénk  a mindig megujuló élet-
nek üde zöld színe, itt ég az emberi életnek piros ragyogása 
éa e két azin fogja  közre a földre  boruló mennyország 
fehérségét.  De tul eaztétikai szépségen e gyönyörűséges 
szimbólum jelenti számunkra azt a drágs, elveszett és ismét 
megtalált magyar édeaanyát, aki újra keblére ölelhet. Es 
drágává teszi e zászlót az s testvéri azeretet, amely szá-
munkra elküldötte. Lelkes budapesti lányok adták össze 
filléreiket,  amiből e zászló elkészülhetett, fehér,  szorgos 
leánykezek hímezték ki e fehér  szalagot. Es belehimezték 
mindazt a szépet éa jót, ami a nagy pillanatokban lelkükben élt 

Caiki diákok I Mennyi aok azépet, jót éa nemeBt gon-
dolhattak rólatok ezek s kedves lányok, milyen öntudatoa, 
kemény, acélos lelkű fiuknak  gondolnak, amikor rátok emlé-
keznek 1 Nagy bizalommal bizzák reátok ezt a trikolórt, azt 
hiszik, erős, jó kezekben van, ahonnan többé aoha kiesni nem 
tog, akik ugy beleütik a Hargita ormába, hogy semmi vihar 
nem fogja  onnan kicsavarni. 

Ez a zászló kötelez I Diákelődeitek hányszor ontották 
vérüket a magyar lobogóért I A régmúltban a Székelyföldre 
zuduló tatérpaaztiláaok idején a ti elődeitek is ott küzdöt-
tek és ontották vérüket e föld  megtartásáért. 1848-ban 
kiürültek az ősi csikaomlyói iskola padjai, amikor minden-
kinek el kellett mennie. Es üresek msradtak sz uj palots 
termei is 1914-ben, amikor uira a magyar jövö forgott 
kockán. L'ihet, hogy e zászló a ti véreteket is kérői fogja 
egykor, de moat e zászlóért nem meghalni, hanem élni éa 
dolgozni kell 1 

Eljött a magyar katona, visszaszerezte a földet,  [de 
most rád bizza, székely ifjúság,  neked kell e földet  meg-
tartanod I Hiszen minden éretted történt. A te jövendő bol-
dogságodért küzdött, dolgozott Magyarország nagy ti a, kor-
mányzója, a te fölemelésedért  faradott  e hazának annyi nagy 
tia I Éretted történt a sok anyagi éa szellemi áldozat. Éret-
ted robogott be az «-aiţelltţ* hadsereg, amelyet annyira 
megcsodáltunk. 

Es 22 éven keresztül mi is éretted dolgoztunk és 
fáradoztunk.  A reményteljeaebb, biztatóbb jövendőnek mo-
solya elsősorbso reád ragyog le. Mi tudjuk, hogy ami szá-
munkra még hátra van, az nekünk további munkát és fárad-
aágot jelent, de éretted örömmel vállaljuk éa végezzük. 

Neked azonban boldogulnod kell, nemzetem ifjúsága  I 
Kiművelt főkre  .van szüksége ennek a hazának. Sok munka 
vár reád, de ezt vállalnod kell 1 Amig kisebbségi somban 
voltál, azt mondottuk, hogy összeszorított fogakkal  kell 
küzdened, valósággal ki kell verekedned azt a sovány kenye-
ret, amit a többségiek irigyeltek tőled, nem akartak meg-
adni számodra. Most szt mondom, ma magyar diáknak dol-
gozni hazsfiaa  kötelesség I Senki se akarjon megélni abból, 
hogy fl  magyar, vagy székely I Senki se éljen a hazából, 
hanem a hazáért I Az igazi nagyság mértékét az fogja  meg-
határozni, hogy valaki minél keveaebbet kér és minél többet adl 

De a kiművelt fő  nem ér aokat, ha nem pároaul kemény, 
acéloa akarattal éa fegyelmezett  erkölcsiséggel. Mindnyájan 
gyönyörködtünk, ujjongva lelkeaadtünk katonáink csodálatos 
fegyelmezett  bevonulásán éa menetelésén, megéreztük, hogy 
ez a fegyelmezett  egység tudta számnnkra ezt a tőidet 
visszaszerezni. Ti még moat egy azellemi hadseregnek vagy-
tok tagjai, de titeket ugyanez a szigor és fagyelem  kötelez. 

! Uj világuak lesztek tagjai éa munkásai, amelyben le kell 

mondani minden egyéni kedvteléerfll,  kényelemről, ba kell 
állani a nagy egyaégnek, a hazának azent szolgálatába, át 
kell vennünk azoknak az Ősöknek programját, akik ezért 
a azent közöaaégért mindent feláldoztak. 

Ea főleg  meg kell őriznetek mindvégig erkölcsi épaé-
geteket I Nézd meg, hazám ifjuaága,  ezt a zászlót I Nemcsak 
édea hazánkat jelképezi, hanem ezekben a színekben tégedet 
látlak kiragyogni. Te vagy a mi jövendőnk zöldelö vetéae 
és reméuyaége I A te tiazta piroa vérednek kell itt lobog-
nia. Ezt a vért azonban romlstlanal kell megőrizned, azért 
kell itt mindvégig lengenie a tisztaság hófehér  patyolatának ! 
A azékely diákvér — ha kell — omolhat, — de nem romol-
hat I Nem azabad engedni, hogy ez a piroa vér erkölcsi 
romláa utján iámét kék-sárgává változzék! 

Emlékezhettek, hogy 22 éven Jkereaztül erről a azent 
köteleaaégrfll  beszéltünk nektek a mi katholikua iskolánk-
ban, ezt a szeplőtlen, tiazta diákvért óvtuk, védelmeztük 
éa helyeztük nevelömankánk középpontjába. 

Iaten magengedte, hogy moat már föltámadjon  előtt*, 
teh a magyar mult, minden szépségével és taouUágivai 
Költözzék belétek a Zrínyiek áldozata és halálba m<-ii 
kitartása ; a Rákóe,zUk mélységes hite, idealizmusa és önz-i-
lenség*; a Széchenyiek önmagukat emésztő aggodalma, mun 
kája, idegeket összeroppantó küzdelme. 

Ha van katonabecsület, legyen diákbecaület is. Ezt a 
zászlót aoha ki ne engedd a kezedből. Moat itt, a honszerző 
katonák előtt lélekben tiaztelegj előtte és e feledhetetlen 
napon fogadd  meg, hogy nem fogsz  hozzá hütelen leoui 
— soha! 

A felszabadított Erdély újjáépítése. 
A felszabadítás  óta Erdély visszacsatolt részcin 

a katonai műveletekkel járó vezetési feladatokat,  a had 
seregeknek és a lakosságnak ellátását és a katonai köz 
igazgatás irányítását és vezetését a fővezérség  végzi 

A T o m á n o k által kiürített területen mind állami, 
mind magántulajdon vonatkozásában igen nagy kar 
mutatkozik. Az elszegényedés általános. A közlckeik-i 
helyzetnek képe felette  kedvezőtlen. Az elhurcoll iiáiii )--
lovak és szekerek, személy- és tehergépkocsik hi.ir\a 
miatt Erdély gazdasági élete bénult meg. A korináig 
főhatalom-  és végrehajtó szervezete: a katonai k,z 
igazgatás teliát a szó legszorosabb értelmében 
országépitő feladatokkal  birkózik. Minden arra hiva'-utt-
nak legnagyobb erélyére és felkészültségére  van szik-
ség, hogy a tél beállta előtt az odavaló lakosság CIÍJ 
tása zavartalanul és megbízhatóan működhessék. 

A közlekedés sürgősen elvégzendő ieladatai már 
meg is indultak. A kereskedelmi kormányzat a hely; 
közigazgatási szervekkel karöltve intézkedik az tttaK 
és vasutak hélyrcálliiásán, illetve azok megteremtésen. 
A mezőgazdasági munkálatokat is lendületbe kell hozír 
A. termés jórészt még a mezőn van, mert a lakossá.: 
taNvá'? románuk harácsolájálól, azt szándékosan CSL-
pcletlenül hagyta. A katonai halóságokra és a ielsza-
badiló csapatokra hárul tehál, hogy az erdélyi gazdál-
kodóknak a behordás és őszi vetés munkájában mes>zt-
menő segítséget nyújtson. A cséplésiiez szüksége-
üzemanyagnak kiosztása mái megkezdődött. A ko; 
mányzat a vetőmag szükséglet összeírását is elreiideii.. 
hogy a jövő évi lennés mennyisége és jobb minőse., 
biztositható legyen. Ugyancsak gondoskodás tortái; 
a lakosság elsőrendű élelmi szükségleteiről is. Az ar.\.i-
országból legnehezebben megközelíthető Székelyió'di 
élelmicikkek nagymérvű felhalmozása  máris iolyaiiia: 
ban van és ez, a jó idő kihasználásával, erűitek 
ütemben folyik.  Gondoskodtak a kitermeli fa  iia;\: 
szállításáról is. A belterületen polgári és kalonai meiie'. 
rendszerű vasút és autobuszforgalom  működik. A sa;:.' 
a színház és a filmszínházak  is zökkenő nclKül kj;1 

csolódtak be az ország életébe. Az ifjúság  okia!.i-j 
oklóber 15-én zavartalanul megindult. Megnyill a kole.;>-
vári egyetem, megnyíltak a középiskolák és vaianier.n} 
elemi iskola is. Október 5. óla magánutazásokat 
engedélyeznek. 

A gyors és gyakorlatias eredmények annak 
súrlódásmentes összhangnak köszönhetők, amelyek 
a katonai és polgári vezetés az országépitő f e l a d a t ' . i 
személytelen önzetlenséggel végzi. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Kell levelem Kepefalán, 

felszabadulásunk  évében, 
október közepe táján. 

Tekéntetes  Szerkesztő  Ur! 
Legelőbbször es tudatom, hogy a mióta a hala-

gázosokat  elcsatolák töllünk, azóta mán több versbe es 
akarék irni Kejednek, de — abbiza — a drága jó honvéd 
gyerekek béiövetele óta — ugy belé melegedénk mű es 
az innapolásba, hogy semmiletteképpen sem tudék üdőt 
a betűvetésre. 

Pedig, hát Kejed es gondolhatja, hogy az utolsó 
levelem megeresztése óta, igen-igen sok minden essze-
gylilt mán az én begyembe es, ami (engedelemmel 
legyen mondva 1) mán régóta kikévánkozik onnét, met 
hát az ilyen magamlajta csiki góbé nem sokáig birja 
szó nélkül elviselni ezt a terhes állapotot. 

A gázosok uraskodása üdejébe es megeresztettem 
vóna a levelem fonalát,  de ahajt azt számitám meg 
(s a Regátnak hezzánk való csatolása óta : vátig tudám 
es I) hogy hallgatni  arany, beszélni pedig:  2ü: 

Én inkábbot a hallgatást választóm, de nem azért, 
mintha kéncsvágyó vónék, csupán csak azért, mert a 
bátussó felem  erőst érzékeny, különösön azóta, amióta 
(ódalbordám — Anikóként 1 - a fehérnép  átok megfo-
gott s a görcs a farcsokamba  szállott. Ami méges csak 
megondolkoztató körülmény vótl . . . 

Hát elég a' hezza, hogy a menyasági Csiszer  ur 
Niktija  (aki tudvalévőleg lanfelőgyelgőségig  nőlte vala 
ki magát!) s annak minden fanarijóta  fancsikái  — addig 
s addig —, hogy méges csak felszedék  a sátorfaikot 
(s a legulossó bocskorlákot es!) s egyetmást a másé-
ból es magikhoz véve, elsomfordálának  innöt ahajré 
bé Barassó felé,  vaj hova a kaszatömlecbe, hogy olt 
egye meg ököt a súj I . . . 

Vélik mene a kepefali  Pinöriáról  a „Falu  bikája 
es, ki mellesleg: edzője  es vót a falunak...  A' ne, aki 
oian böcsön tudá naponta többször es békormányozni 
Szeredába a »Lótelű-«nek becézett idegsokkos taligáját, 
amelyikbe, maga mellé, örökkétig Igazmondó  Karcsit 
ületé, mint a kepefali  közbiztonság fejit  és oszlopát 1 

Keied es emlékezhet még reja, hogy kettesben 
milyen jol es nézenek ki azon a nyekergő nóébárkáján 

Kár, hogy Aladics úr le nem kapá ököl s kép-
másikot el nem kűdé a genfi  nemzetközi sóhivatalhoz 
— berámázni. 

Esment az es nagy hiba, hogy a Falu  edzője, 
amikor elvivé töllünk a szőrit, nem vivé magával a 
közbiztonsága ont s esment azokot az alattvalókot  es 
akik a bécsi döntés után s a magyarok bé jövetele előtt 
a kődöküköt bőgték ki ulánna °eJ°veieie előtt 

[«„«W-e V Ó t Ö . k Ö t , ' l U t e l e i , e n i - hisze közbiztonsági 
főnök  e s esment alattvalókra es még szüksége lehe 

^ZTIT^Si^^  ~ m Ü * S ° k a l 

- « J S E ^ S f c  & - n s f î n a s t 

Bócsuzatlan ment el, met még vissza akar jöni a 
csiki lovakot, szekereket s liámokot békoncscii'.r.,, 
— a esment a'mián es, inct hát meghallott», IIOÜ\ 
szeredai laxi-soffőrök  keuyer nélkül maradtak, am: 
őszógulitrósága  nem veheti igénybe kocsijaikot ret: , , 
délbe s délután. 

Ezt pedig nem nézheti, n-et hisz ökeminck íu-
igen jó szüve van, amit ittlionléte alatt es vátig tap.i-
lalánk! De nemcsak mű - kepefaliak  —, hanem a 
csíkiak es mind egylől-egyig. 

Éppen azélt táin nem es ártana — hamanáh.t -
egy eibelire valót esszegyüjteni s utánna k ü d e m . 
a nelkul inegse maradhat szegény a télire, ha b e u . a 
vátani a szavát s megevé kalapját'.! 

Dehál, hogy az elejire esment visszatéijek: 
Így biza! a gázosok s a vélik egy hiten le\ 

aprodonkent ugy itlhagyának münköt, mint Szett i 
az olafaliakot.  De nem üres kézzel mentek el! 

Methál Béesbe üdőt es adának nekik eleget, 
megegyezett, hogy ami a ke. 

ügy be került azt emlékül magikhoz vegyék . . . El 

i f f V C p l Í h h ^ r ' V ^ c s a k a " g y e i k e t hagv: . . itt, elebb-clébb... Igaz, azok beszélnek es bőségbe:, 
Dehát mitévők legyünk?!... 

rfvnîî?.11-.  B é C S t ? 1 e S m c R s z o ktük azt. amit teli; 
gázosoktol cs azt, ami a döntés végrehajlásából leli 
d r n . t r b . 6 C? í - r o m l e v e l e m ' s maradok a tekémen-urnák gaz tisztelője: F e r e n c b á . 

U. í. : A többit esment máccorl 
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Eiî cáteiitiiüófl  székelj asszonr portréja. 
Kedvei jó kenyereapajtáaom: Jávor Bila karlár-

aamtól még fóvároei  tartózkodása lde<én levelet kaptam 
Annak blaony már egy éa fél  éve. Sdvea jiklvánaágal 
tolmácsolása ntán hlvatáabell gondossággal rlport-anya-
got ajánl nekem. 

— „Cslkaaentmlklóaen — Irja többek köaött — 
amit könnyen meg indán közelíteni, lakik egy 86 évea, 
elpnsatltbatatlan életerejti öregaaasony: BaakácaLajoané. 
Arról blrea, hogy ő a környék fogorvoaa.  öt lejért hus 
egy fogat.  Bat a meateraéget még aa anyjától örökölte, 
aM állítólag 106 évea korában halt meg. Baakáca La-
joané ma la makkegésaaégea, pedig nem régen kereas-
tü< ment rajta egy poronddal telt aaekér. Folyton sa'dja 
a fi  italokat, hogy kényen betegeakedók a órajta nem 
fog  semmiféle  betegaég, vagy baleaet. Nekem a mosó-
nónk meaélt erről aa érdekea öregasssonyról..." 

Hát aa Igaa, nem siettem el a dolgot Nem la 
isgatott eiu'.tal a riporteri saenvedé'y, Bsabács Lajoané 
caak nagyvárosi aaemmel nézve uolkom. Van Itt e 
Székelyföldön  ebből a fajtából  elég, majdnem minden 
falábai  a meg la miatáagattuuk belőlük eddig 1b Jóné-
bányat. Viszont nem la igen volt dolgom a köaségben. 
Annyit megtettem a pfcpükjáráaaal  kapcso'atoa látoga-
tásom alkalmával, megérdeklődtem Bögöz1 Jóaaef  eBpe-
rea plebánoa nrtól és Lázár Miháy igazgatótól: létezlk-e 
es a „rendkívüli fehérnép'  a faluban.  Megnyugtattak, 
de mennyire létealk, pídig ,ldŐ3Öcske egy cseppet". 

Most eztán, hogy Cslksz»ntmlk!óara veaetett aa 
utam, Lásár Mihály Igazgató-tanító barátom kíséreté-
ben e'követkeatem Baakáca L-joanéhos Is. 

161. házszám. Fűzfákkal  árnyékolt csörgedező, 
békés falnál  patak mellett, nép zlnmü dlszletaaerü, 
zsindelyes kicsiny aaékely faházban  lakik fiával  éB me-
nyével. Muskátli virít aa apróka, négy ttvegazemea ab-
lakban. Ta.i tüalfa  as udvaron: gondoa előrelátó gaz-
dálkodásra mutat. Bgydll csak an öreg Baakáca Lt-
josné van ottbon. Kedvesőre fordult  az Idő: ég a munka 
mezőc, erdőn minden épkézláb ember keze alatt. 

— Adjon Iiten jó napot I — köszöntünk rá sz 
tppen udvaron tartózkodó töpörödött, ezerráncos arcú, 
m°zitlábas, ferflmellényt  vlaelő, de Bzokatlanul élénk 
mozgáau öregasaaonyra. — Meg ne Ijedjen, ea aa ur 
n»m végr' hajtó, Bem pedig valami efféle,  hanem ujaág-
iró a Bjeretne egyet-máat elbesaélgetnl magával, — 
h j ml be a bará'om. 

— Hála Istennek 1 könnyebbül meg aa öregaaafooy 
biMiaut1 an, gyanakvó asorongáBából amiből mosta áVa-> 
sov kijut ás már tessékkel ls be salvea szer tattel a 
„n-igv bás'-b». Bjnt a legnagyobb rend, tl-ziaság 
..H-iziáldás*, több o'ajnyomatu azentkép, sséiely kézi-
munka a fa1  on, de seholsem tudtam fclfedesnl  a fog-
orvosoknál látott fehérzoméncn  kis üvegszekrényt, calí-
ioţi, de félelmetes  foghuzólval. 

— No, Ssakéc nénl most pennára kerül a onnan 
a; uj.*ágb&. örvend-e neki? Maga olyan neves aassony, 
hoţy a hire még sz ország fővárosba  ls eljutott. 

— Miért ne örülnék ? Nem tettem én soha rossz 
f̂ t  a tűzre életomben, pedig már Isten n<ái 74 éves 
vagyo. B negyven éve özvegy. 

— Akkor bizony aokat la kellett küzdenie, ve 
szódale gezda hiányában a gazdaaágbp.n, férd  TŐ nélkül. 
Biaséije el, hogy élt, mint élt? 

— Ezelőtt 50 eBatendővel — meaéli a vlsuasin-
Hifaés  szivárványos, bágyadt mosolyával asemérmea-
b ..kan az öreg Saakácanénl — helyre loány vo'tam ám 
<ia ls. Mikor meghalt aa uram és mint flatalna'zony 
özvegyen maradiam: nrm estem kétségbe. Megmntat-
i <ni, ho.'.y egy székely .fehérnép"  aoksaor felveszi  a 
versenyt a férflahka',  sok tekintetben. Fe keltem haj-
na ban, elláttam a marhákat a aztán mentem a mezőre. 
Szántottam, vetettem egyedül — akárcsak aa uram, 
nuri napszámos fél  fi  fogadásra  nem volt pénz. As'áa 
•:a magam kasaáltam le aa uram kaBaáJával minden 
k aszalónk aaéna- éa aarjutermését, — éppen ngy, mint 
to tioguit uram. Caak a kaaaaverés ment neheaen. Aat 
is tlledtem aaonban a férfiaktól,  mert aaégyenlettem, 

kaszi'ot és meg aem tndom kalapálni a kaszát. 
>i i nagyobb lett a faluban  a becsületem, amikor 
/ -sjő'.őkéket* vállaltam el épületfának  való klfara-
-s-ra. Eit blaony nemcsakhogy fehérnép,  de férfi  la 
k vla érti, pedig nem annyira nehéz, mint Inkább ,vi-
i;yuóa", akkurátos munka, Igaz, bogy csak áczhajlamu 
f  rti tk végzik leginkább. M ;g ls flsettek  érte. 

— Más jivtd-lme nem volt Baaklcinéninek ? 
I.i:ja. méq Hneur̂ sWbin la tudják, hogy maga foghu 
Z^HSI ii foglalkozott.  10—20 kra.'cirirt, 5 - 2 0 u-iért 

urmé«e'.'iell adományokért egy-kettőre klhnata a 
örnyék éa fa  ujaboii fogfájós  lakósaágnak beteg, roaaz 

''-i. .T persze nem egéaaen fájdalom  menteaen. H>gyan 
1 conoan szegezte ehea a gyakorlatot? 

— E' bla'a Igaal Még édesanyán Is g/akorolgatta 
é íiéb»n, ta'praesett, ügyei aa^aony vo t, aki nem ao-
puioda'.t sorát, ha va'aklt aaenvedtl lá'oti. Klhusta a 
o^i M a fogfájásnak,  „megfogdosta*  aa eltörött, vagy 

n>ieiii;C3a.u testrészt, .magdörgölta" a csömör ős em 
• jr;. Éi e*y érd>kíS eaet kapcián kaptam bele a fog 
húzóba. Farkas Ferenc határ biró egyaaar ná'nuk volt, 
K<yik ko'a raggal elazuiyodott a forró  plattén mellett 
R eddig-add.g bóblakált, mig arccal nekleiett a fűtőnek. 
Ai e'üiaő fogai  miid .biaörögtak". Jajgatott, hogy 
fu'lad  mag, ki kellene aaednl • meglódult fogakat,  mert 
bissálnl aem tnd, de Benkl aem vállalkozott rá, orvoa 
ped g ciak a saomBaéd faluban  volt. Erre én felkap 
tam a vaaasládából a nagy harapófogót  a aaerra «ügyibe1 

kUaedtem a lógó fogakat  Msg Is ajándékozott a határ 
biró B meg ls tiaatelt istenlgaaában. A foghnaásnak 
elment a híre. Egyre-másra jöttek fogfájósok,  zsU la 

hnazam kl a roaaz fogakat  Klóra ssabadkoatam, de 
astán megsajnáltam őket én Is, mint édesanyám. Baabó 
Anti faln*i  clgánykováccaal csináltattam egy kisebb 
fogét  éa anal aatán már vígan saedtem kl a beteg 
fogakat.  Boha eemml baj nem történt. Hát blnony jö-
vögetett la értük valami Több darab földet  la „velle-
gettem. Moat eaonban már ör»g vagyok. Nlnca meg 
már a régi erőm. Mart különösen a falusi  aápfogakhoa 
fiatal  erő kellett. 

— Volt-e beteg életében? 
— Nemigen. Fiatal tinókat tanítottam egy alka-

lommal bé Járomba. Jól megpakoltam a aaekeret ho-
mokkal, legyen mit huzsanak a ne bogároaaanak. Men-
tem-mentem a tinók előtt. Ezyaaer caak megazökték 
maglkat a aanpaa, elütöttek. Kereaatül ment rajtam a 
aaekér a nyomtam aa ágyat vaj' 3 hétig. Közbe-lözbe 
la fel  kellett kellnem, mert aa .életet" nem lehatott 
hagyni... A mai nyáp'c, horpac flanyáa,  kényes fiatalok 
kl se bírták volna... Többet beteg nem voltam B most 
la .ciak* öreg vagyok... 

— Volt-e sok öröme hosszú életében? 
— Öröm-e P A' mán nem Igen. Egéaa életemben 

éppen, hogy megvoltam. Delgom után éhezni nem éhez-
tem, de örökké jól aem ia laktam. Bánat pedig éppen 
elég vala.,. 

— TudJa-<\ hogy messae nyugaton harc ÓB háború 
folyik  vlaen, stárason éa levegőben? 

— Va'amlt halottam róla, bogy aa ángUuroV 6b 
franciák  Ö^aaekaptak a németekkel, di nlncí bajom 
vele. Intócaék el ők a roaţuk dolgát Idehava c^ak azt 
tudom, hogyha hívják a férfiakat  tatoninak, menni kell... 

Amint látjuk, aa öreg Siakácanénlnek, mint annyi 
sok hasonló soreu, egyaaerü, munkában, gondosságban, 
aggodalomban, életküzdelemben nlnyütt Boratársának, 
— nincsenek nagy problémái... Érdeklődése családján 
ÓB faluján  kívül a'ig terjed .. Kétségtelen, hogy blaonyoa 
tekintetben Irigylésre méltó állapot. 

O yan förgép,  elevenen moio; ea a székely élet-
erőt élénken pé'dézó egyaaerü öregassaony, hogy ré-
szére la jósolhatunk 100 éves életkort, miat édeaany-
jának, aki 106 éves korában halt meg. 

Albert  Jstvin. 

Tisztelettel értesítem a város és vidéke ftí 
nagyérdemű közönségét, hogy Q t 

fényképészeti  műtermemet ţ 
az Ipartestület épületében levő helyiség- m 
bői, — hol 30 esztendő óte fennéll  — 

lakásomra helyeztem át $ 
a ottan tovibbra ls minden szutmámSa ^ 
v&gó mauk/.ú — nsc:y:'.ááoli' t. .nzlnes hé-
peketstb. — legszebb kivi te'ben készítek. ŞjL 

K í v á n a t r a h á z h o z éa v i d é k r e ia e l m e g y e k . ^T 
A n. é. közönség fz'ves  (ártfrgAs&t  kért ^ 

Biró J ó a s e f  fmyképész,  Csikazereda. ^ 

— Veghait egy éldott lelliü Szent Vinoéa nővér. 
Megható temetési menet halad az uoii-i. Ulnlsztr&ns-rchás 
k>s fia  viszi elél a feszületet.  Majd apró kis tUk leánykák 
következnek Összetett kezekkel, a osiksomlyói árva és tzeretot 
ház növendékeinek egysze-Q, de tiszta egyenruhájában. Kellet-
tük ngyanoaak imára knlosolt kézzel, ar-án mély szomorn-
aiggit htUd egy szerény Szint Vln-e-rendl nővér. Aztán a 
papság következik. Biró Fereni föesperea,  Papp Hénes föglmn. 
vall&st-nár és Várbéll István segédlelkész haladnak a menet 
ben. Utána egyazerd gyászkoos n, egyszerű koporsó, virággal 
díszítve A kocsi mellett 6 Vlnoés nővér égá gyertyával : ti hát 
tPStvérOk^t kisérik örökatjára. A kncsl ntán Ismét V|noéi-«pi 
oák majd a gyászolók kevéa, de előkelő csoportja követkrzik 
Czlrlák Leopoldlna tlsitelendé nővér, a közkorház volt fŐDök: 
nője végezte be pályafatását  e földön.  36 éves volt, 17 éve 
azerzet<-snő Mint apátlan, anyátl n árva került anaak Idején 
a calks-mlyól árva- és szeretetbizba és örök hálánl a Vlncés-
nővérek jóságáért, a jó Istentől nyert hlvatásazeretetből, ma-
gára öltötte jótevői aok lemondást, de annál több lelki örömet 
szolgáltató szerzetesnél B tönyét. Hivatásának lett áldozata ez 
a szelíd halványképQ, jóságos nővér. A léghnzatos kórházépü-
letben megholt, 'zületl gynladást kapott, mely megtámadta a 
szivet és a többi nemeaebb szerveket és közel egyévi szenve-
dés ntán magához szólította az ar. Ezrekre tehető azoknak a 
száma, kiken Imádságos, türelmes lelkével, magát nem kímélő 
önfeláldozással  angltett jó szóval, szeretettel, simogatással 
rettenetes szenvedések Idején. Qyergyónjfalvi  azékely leány 
voh különben és Igy a széke1 y»k htlottja. L«gyen áldott az 
emléke és az Ur Isten nyugtassa meg érdeme szerint, (a. 1.) 

— A felváltott  osiki magyar vasutasok panasza. A 
román vasatigizgatóság annak Idején kénytalén volt több mi-
gyár vasu'ast alkalmazásban tartani mert nem talta pótolul 
őket Közülök a legtöbben gerlnoes magatartással mugtartutták 
magyarságukat, val'ásakat és osak kevesen tértek át gör. k-th. 
vagy gör. keleti vallásra, hogy állásak't megtarthessák. Uost 
érdekes helyzet adta elé magát. A boosllletes, iájukhoz, vallá-
sokhoz ragaszkodó magyar vamtasokat szeptember hó 10-én 
felváltották  részben az anyaországhói jött, részben lttalált re-
negát magyarokkal. Som szeptemberre, Bem erre a hónapra 
fizetést  nem kaptak. E'szomorodott szívvel nézik, hogy hitvány 
társaik tovább szolgálnak és fizetésüket  pontosan kapják. Ezt 
nem teszik kritika tá-gyává, azonban olyan nehéz any.gl hely-
zetbe jutott-k, hogy türhntelen helyzetükben kénytelenek pi-
naszolnl. Mintegy tizen falkerosték  a Magyar Párt vezetőségét 
ia közbenjárást kértek, hogy legalább fizetére'.őleget  kaphas-
sanak, hlaz Itt van lakolal év. gyermekeket kell Iskolába adni, 
tanszerekkel, tnhával ellátni és az átmeneti Idő nehézségei 
miatt előállott a agy drágaság közepette la élni kell. A Magyar 
Párt vezetőt megígérték, hogy a panaszt előtárják az Illetékes 
hatóságoknak 

Levél Sxopot  Domokosnak.  1939. aor. 30. 
Égi jel. 

Bámulatot keltett, Aat, hogy aa Ur-Iaten 
Hogy Koloaavár felett  Fenn a magaa égben, 
Huszonnyolcadikán, Megazánta a könnyet, 
Feltűnt a Bsivárváoy. Mit oly aok uem ejtett 

Milyen elragadó! Huaaév bánatában I 
Őaa késő alkonyán, Megtelt már a pohár I 
ţtiika aa ily látvány I Éa ő tovább nem vári 
Ej mit jelent ott fennt,  Kl kell igya cseppig, 
Hogyha már msgjalent Akárhogy nam izllk 

Aa égi tünemény?! Annak, kl okoata. 
Mert mindennek megvan a határa, 
A kapzsiság csak ldnlg járja. 
Gőg, dölyf  éB a hangos nagyravágyón 
Baét kell máijék, mint a vakondtúráa. 
Ugy leaa blaony éa ea ea Igaaaágl 
Megtorlás! kap minden földi  gazság. 
Igy akarja és az 0 keresztje 
Megváltást hoa minden saenvedőre 1 
A szép égi jelből én ezt magyarázom, 
Az latén áldjon meg öreg, jóbarátom! 

Székely  Károly. 
— A m. kir. Külkereskedelmi Hivatal Kirendeltsége 

felhívja  az Iparvállalatok figyelmét  arra, hogy a MÁ^ mind-
azon kedvezményeket, amelyekben az anyaorazágl Iparválla-
latok részesülnok, az erdélyrészl Iparvállalatokra Is kiterjesz-
tette Ezt azonban a MÁV Illetékes osztályától minden egyes 
iparvállalatnak külön kell kérnie. Bizonyos esetekben az ille-
tékes állomásfőnökségnél  előzőleg hűségnyilatkozatot kell 
aláírni. Az Iparvállalatok tehát a részükre nyújtandó kedvez-
mény ügyében elsősorban az Illetékes állomásfőnökséghez 
forduljanak. 

— Az Erdélyi tfzoolálls  Szervezet központi Irodájába I 
Csíkszereda, vármegyeháza, a következő adományok folytak 
be folyó  évi szeptember-október havában .Erdélyért" akció 
néljalra: Magyar Nemzeti Bank csíkszeredai kirendeltsége 
tisztviselőkara: P 145—, osiksomlyói főiskolások  báljának 
jövedelmét befizették:  P 50 —, összesen P 195, — A menekül-
tek felsegélyezésére  befizettek  : Cslkváimegyei számvevőség 
tisztikara P 16.06, oslkszeredal atlétikai klnb P 97. Aladlos 
Zoltán mérnök 7.—, összesen P 315.66, mely összegeket ren-
deltetési helyükre juttatta a Szoolálls szervezet éa ezaton ls 
köszönetet mond az adakozóknak. 

— A Pesti Töasde nj,száma Farkas Ákoa tanáosnok, 
Németh János, dr, Spnrné Bárdos Féltoronyi Magda és mások 
Írtak olkkeket. Érdekes Ipari transakolók hírét, b<nk-lnformáoló-
kat, erdélyi közgazdasági híreket közöl a lap, amely as uj 
sertésh'zlalásl kölosön részleteit ls iBmertetl és aok hírt kö-
zöl a mezágaziaság köréből. 

— Elveszett október 17-én Csíkszeredában, a vasút-
állomástól az l£u-óp& szállóig terjedő útszakaszon egy kemény 
kóregpap'rból készült női kötődoboz, melyben egy bordó színű, 
félig  kész kötött rnha volt Kérjük a beosUleteB megtalálót, 
alja le a vármegyeházán, a kttonai parancsnokságnál. 

— Az Erdélyi Szooiál a Szervezet köaleményei: 
Ferenozy Jolán, budapesti lakot, népművészettel foglalkozó 
hölgy, kéri azon cslkmegyel p'ebános arat, akinek J a meg-
szállás a) tt »gy olUrteritít 'gérV jolentkezzék az Erdélyi 
Szociális Szervezet központi Irodájában: Csiksae:;4-. 
megyeház, fsz.  21. alatt és legyen solvea a olmét ott leadni, 
ahonnan továbbítják Ferenozy Jolánnak. 

— Hány iparteatületet létesítenek Caik-
Tármegyében, Aa Ipanes.üiutl Intézmény aa ujabb 
Ipartürvanyek szerint n >gy hatáskörrel van felruháava. 
Most foiyik  rárm»nyérkbi-a ii sz Iparteatületek meg-
szel vez ve. A jelek szerint ae iparügyi minisztériumnak 
aa a sz&ndíka, hogy C tik vármegyében két nagyobb 
ipartestületet létééit. Egyiket Csíkszereda székhellyel 
és 'd i tartoz'k a fnlcsikl,  a szépvizl éB alcsiki járáa 
ip>ro«3á-a; a maikat OyergyóssentmiklÓB központtal. 
A diirói ipartestület fenntartása  még nem biztos, a 
kérdést mo4t tanulmányozzák. A szárhegyi Ipartestült 
m»gSKÜ:ií. 

— Meghivó. A c-dlí vármegyei méhészek egyesü-
le t 1940 (ivi r ' td ia közgyűlésiét 1940 évi november 
3 áa deiután 3 énkor t.irjs ms'i', határozatképtelenség 
esőién pedig novexber 10 én C iU?seredában a telepen, 
amelyre aa egyesület ta.'j6i ezúton meghívatnak. Akik-
nek n rabbik tavaszi etetéséhez cukorra van szükBége, 
izok WiCzel Ferenc egyeattleii pénstárnoknál Jelent-
kezzenek. 

— Kérelem. Kiss JaromoB bukovinai ssármasáan, 
aki jelenleg H tjdumegyében tarlóakodik, kéretik, hogy 
tudaasa elmét Kóka Lázár leányával Teréziával, Calk-
aaereda, 105. sz. merekült tábor, 

Könyvkötészeti munkákat 
a legazebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k m e l l e t t eaakóxöl a 

Vákár üzlet, Csikazereda. 

Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javítást. 
Akármilyen Kpu;u áa bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
Javitok. 

II Uj, flao  teljesitményü aUwilatortiiltő 
töltést leggyorsabban végaek. 
Minden akkumulátort aaonnal 
töltéara kapcBolok. 

Rádió Vécsey 
Csikaaereda, az ürlkaazlnó épületé-
ben, a régi üalettel saemben. 28— 



4 lk oldal. 

Yeni Sancte s zászlószentelés a ffiiimâzifliliai. 
A cslkí katholikus székelységnek két különösen 

kimagasló szentélye van: egyik ott áll Somlyón, a 
búcsújáró helyen, egénen a pletának, a Jámbor, 
istenen életnek, a Segítő Máriának Mentelve — a mi 
síknak bölcsője féleaer  évvel enolótt ugyanott ringott 
a kolostori iskolában; 30 éve, hogy ollndnlt a Mária 
libáitól s bejött a csiksaeredai fényes  palotába — és 
saenteltetott annak, ami régen volt: Iltteria ot plotati 
— a tudományoknak és a vallásosságnak. Aa őai 
főgimnáiium  ea, maly a mnlt vasárnap, oktéber 20-án 
ttlte fennállásának  iogssebb Ünnepét. 

Aaóta, bogy lehullott a trianoni bilincs s a saé-
kely bárcek és balladák földje  vissaatért aa olveaatett 
édesanya kebelére — as lakola falai  köat e napon 
aendült löl elóiaor, aaabad hasában a Veal Sancte 
magaaatoe éneke. 

Da nemcsak es tette történeti fontosságúvá  as 
idei megnyitó ünnepet, hanem aa is, hogy ekkor avat-
ták fel  B adták át aa ifjúságnak  azt a remekbe ké-
átült,  szépséges teljem zászlót,  melyet  a budepetti 
állami Erzsébet  Nőiskola  Leánygimnázium negy-
lelkű  ifjúsága  it taniri kara  ajándékozott  a otik 
szeredai  főgimnáziumnak. 

A 20 éves börtön alatt minden évbon uj erő' 
merítettünk a Venl Sincie régi saent énekéből s epedő 
vággyal sírtuk bele a fonó  imát a megváltásért, a 
uaabad, ezabb jövődrt. Az E j meghallgatta a szén ve 
desben megtlaatult lelkek Imaját a elküldte nekünk a 
Sauctus Spirhnst, aki megnyitotta a börtönajtót s ránk 
darltette a ssabadeájnak ragyogó saép napját. E!tűn-
tek a térképek as osalályokból, oitüni a Bárga-kékea 
sásaié, eltüat Vlad Tepes, B karéba hoaó hátborzon-
gató kepJ, eltűntek méltó társai: Lupu, Bisarab s más 
vajdáknak bizalmat éppen nem augáraó nagy kucsmás 
képel, eltűnt egyszóval a Balkán — a b3vonult a szánt 
faiak  köaé Saent István birodalma, a keresztény 
Európa. 

É,t még át as intézet nehéa időket történetének 
folyamán,  de a válságnak olyan fokára,  mlat a letűnt 
uralom alatt, soha nam Ju'.ott. Caak három nevet em-
lítünk: Angheiescu, P.eaucu, Universul. Ezek, más 
buigé segítőtársakkal egyetemben a ziklatáBnak, a 
klnaasnak minden fajtáját  kieszelték, hogy eat Ba 
lakolát (a többit ia nem különben), szerintük: a ma-
gyaraág egyik fellegvárát  — megsemmisítsék. Anghe-
iescu háronuaor kergetett román vlasgára, n>é!Jára 
1934-ben, Brassóban egy ciapáara akarta leBuhintanl 
a tanárok és tanltok nagy részének a fejét  Pd O tbor 
és Qyárfás  Elemér gyors közbelépésére tmult el a 
halálos csapás. Pieancu sorozatosan viaagált és dult 
intáaetünkben, utolsó látogatása befejeatével  a mlniaa-
lérlumban oat Irta iskolánk ról aaóló Íra< csomóra: ennek 
az Intéseinek Jó román nem adhatja meg a nyilvános-
sági jogc;. Eaaeí még a netán előaktdó, jóakaratú 

megfélemlítette. 
Kiva-.t aa év eleja és vége volt a keservek Ideje: 

év elején reszketni kellett, vajon meg tudjuk-e nyitanl 
az iskolát, év végén pedig azért, hogy be tudjut-e 
fejezni.  Meg a B*pkánkba IB belekötöttek. Aa Universul 
a piros stpkán nemaeti salnt lalmttolt a írté hadjára-
tot indított ellene. Sőt, hogy a főkapu  Ktaaal Igazgató 
Idejében nem volt nyitva, egyik Cralovából küldött 
inspektor aat mondta, hogy a gyá«a jeléül turtjuV 
zárva. J«nákl Ferenc, aa uj Igazgató aatán megnyittatta, 
nehogy a aárt kapu miatt minket ia bezáijanak. 

DJ klnStött végra az Igazság napja B Bzétkergstte 
a 20 évei éj boazorKányhadát; a megnyitás ünnepén 
a roisa álom elvoault s mindenkinek lelkit a felaaa-
badu'ás örömének, boldog hangulatának varázsa Biállta 
meg.,. U ŷ tetszett, bogy aa iskola nemrégen elhunyt 
neves lgazgaiciusk: Pál Qábornak, K-ssal Lajosnak 
megbo dogult szelleme Is ott lebegett közötttlnk s 
részt veti az élők örömében... 

Az ünnepség lefolyása: 
zászlószentelés. 

A Baentmise s a Veni Sancte után levonult BB 
ifjúság  a tornacsaraoVba, hal már gyülekesett a kö-
aönség. Megnyugtató látványt nyújtóit s as nj, szebb 
időkre mutatott a tömött sorokban Nvonuó 310 nap-
barnított diák. Nemsokára megérkezett dr. Ábrahám 
Jjzauf  vármegyei kfclgaagatásl  előadó kíséretében a 
megyo ka'oj.i p^ncúnoka, vit.z H ;rváih Jjzscf  tá-
bornok, kit aa Ifjúság  lelkes éljenaesael fogódott;  a 
hadtes:p»rancinok4ág la fcépvlseőt  küdött. M gj ;len-
tok m'g; a megye tanügyi e őadól: Jávor Alíc-rt és 
dr. D azé L-tsaÜ ttaárok; Biri P MC fó^p-rea, 
püspöki biátoa; többen a honvédtiaalr.k közül. Az ifju-
ság éB aa ünuepiő köaönség égiszén megtöltötte a 
tágas tornatermet 

Az ünnep elaő pontjaként n Stttely Hmnazz 
esecdült fal  Sirtadi mester kipróbált vezetése alatt 
aa lfjuaágl  énekkar ajktn. — A béreik himnuszának 
Zwltársrerü szövege és dallama áhUatra hangolt és 
mélységeket moagatott meg bonaflik. 

Aa ( n >k ntán P*pp Jánoa  igazgató  mosdotta 
él évmagnyitó beszédét. Aa lgaagatón is meglátszott 
a történeti nagy pillanatok meghatottsága. A legnehe-
zebb 12 évűn át, ezer Scylla és Cherybdls köaött, 
veaette as Intézetet bölcaeséggel éa hec^ülettsl; v selte 
a faleiőss^get,  a gondokat és aggodalmakat a fiukért, 
tanárokért, aa egésa intézetért; — résen volt sz In-
léast sorsáért a felvételi  és éwégl vizsgák örvényei-
ben — vlgyézaban állott aa inspaktcrl látogatások 
tőlünk nagyon ia jél ismert d rmesztő óráibsn ée nap-
jaiban, nem csoda, ba a bilincsek lehullásának idején, 
ha valaki, ő bizonyára mélyen ér>z'>o a megszab iduláa 
boldogító örömét 
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Bess'dében visszapillantott a 20 év küzdelemre, 
a közelmnlt reményekkel teli feszült  várai oaására, 
majd a bécsi döntés forró  napjaira, mikor megfudtut 
a salveket megdobbantó nagy bir», bogy a Székely-
föld  vlnsaatért , 

„A népek sorsát kormányáé gondviselő Isten 
megelégelte a mi aaenvedéaelnket — úgymond — ÓB 
véget vetett azoknak. Aa Eget saüntelenül ostromló 
Imáinkat meghallgatta éa vlSBzavezetett minket édea 
haaáckba, Magyarorsaágba. , 

Ht azt akarjuk, hogy ne ve«rit9Ük el aa Er 
Irgalmát, akkor megfelelő  hálát kell adtunk eaért a 
nagy kegyelemért, mert csak az érdemes a jóságra 
aki háláé IB tud lenni és aki aat meg is tudja becsülni 

Ds ostromolnunk kell még továbbra la ae Eget 
a ml m4g tul maradt és súlyos megpróbáltatásokat 
átélő testvéreinkért Mi  tudjuk  tapaaztalatból,  mit 
Jelent Romániában kisebbséginek lenni. 

Fegyelmezett, nagysierüen felszerelt  vitéz bon 
védalnk példájával buzdította az Ifjúságot  a diákköto-
lesaégeknek a nagy Időkhöa méltó teljesítésére: közös 
orővel tartiátok fönn,  őrizzétek m°g ai ŐBÍ A ma 
Mater rági jó hírnevét, mint a küzdő katonák a zátz'ó 
becsületét, 

Az Igaagató mély hatást ktvá'tó beszédét hosszan-
tartó t*p* követte. 

Aa ünnepély elején már ott tündökölt a posţl 
Erzsébet Leánygimnázium gyönyörű ajándéka: a nem-
a»tl lászló Márton Botond VIII o. t. zász ótartó kezé-
ben, a (ehér íelyem sza'af  on n hímzett furattal:  1940 
IX 11 emlékére a budapesti Á'iaroi Erzsébet Nólsfcois 
L-ányglmnialuin. A másik olda'on a velős Jeliroadal: 
nS:abad  hazában Istennel  élni Istenért'.  Esen a 
zászlón ai egésa laVola dolgozo't Az egyes o»ztáljo * 
kla Bnntpílyeket rendeztek a aágz'ó javt'ra, sol at e 
lányok köaül villámon jegytitró', uzsonnájukról mon 
dottak le, hogy ösasehoaaák a záraiéra szükséges pAnzt. 

„A testvéri saaretet éraelmeivel blmaelt gyönyörű-
séges sásalót — aaólalt meg újra BZ IgaagBtó — három 
lelkeB tanárnő: Dr. Biláas I ona, dr. Riblczey Kálmánná 
éa Birtalls I ona bozta el október 15 re ujy, amint azt 
magigérte volt. Mivel azonban az évnyitó olh tisztá-
séról Bziló távirat elkéavi érVezMt oéa, fik  már el-
ludnltak a zárz^óval. Szibadţâjuk lejárván, visase 
kelleti térni ők s lgv aaemólyeafln  nem adhatták át 
nektek a zászlót*. Erre ea Igazgató elolvasta a záez'ót 
kUérő bét remek, a tő', filv  meleg gyöng-'d .égével Irt 
megh«fé  levele*. 

Siobo'Va Lilla VIII o t. ezt irja egyebek k'czt: 
. . . . Var ui'< a r.mérytpleneéebeD ÍB remepy-

kedve, a csttrged̂ BBEN IB bíza'-odva. V-rluaks a E'TD-
me;történt. 0 yan csod*, hoiv megdöbbenve álhunk 
meg előtte s a fcgbU»zkébb  f-*J  ia mFgbajcít Fa a 
ciodi onn^n felülről  jölt. . 

Vártuk a masek országát, Erdálvt, váriak ti<sza 
az elszakított testvérek't. A gotovz megtlrztult, a 
bűnös múltért, a dnrva mei^ze ldUlt í-bheo a v^rito-
zasbar. Vd^re e jitt a pilianst, hmliő! annyit álmod-
tunk. Ejetverő boldogság költozitt köa4n<!.* . . 

A nagy örömben va'amit tenni, aegltenl akertak. 
A gyor<« elhatárorán tett követte : 

.Cilksaeredára zászló keli, a gimnázium nemaeti 
színük alatt akarj •». megkeadenl aa uj évet. Másnap 
már feĥ -r  selyem fölé  hajoltak a leányfejeifiirg? 
kezakbin táncolt a 'ű, Rlklo t aa aranyfonál  s szerelő, 
simogató ksaek i»!att egyesült a három ealu: a piros, 
a fehJr,  a zö d Hjjy ezfntték  a lányok, emit csinál 
tik 1 Mintha a aiivülikel varrték volna mlnd'-n Öitését. 
Minden jóklvénságu at, miedrn szeretetüket bR'pölt:-
ţeuak. S október 6 áa készen állt a aáacló Bisate, 
csülogó szemek flangálták,  getdos kezek Blmltották. 
H's«en odi megy, bová ml még nam mebetfn1',  arra 
a fé'dre,  melyet ml még csak álmunkban lAtuck. Ri 
biz unk mindea aaép t, jót, a ml a azlvünkbői jött. S 
moüt, bogy ellrdul a zá»z!ó, VÍBZI aa Eraaébet Nólstola 
minden «aeretetét, mlrden meleg testvéri érzését. S 
viszi mindnyájunk kívánságát: 

Isten á'dja meg a csiksaeredai iskolát s sz újra 
vissaatért, drága saf  nt fö'd^t:  Erdélyt I* 

Dr. Radák O ga tanügyi főtanée  os, Igazgató le-
veléből .Amikor édei hazánk keblére ölelte újra klc-
saenvedésés trianoni bör(ön*bél legalább réaaben kl-
ssabedut hPségfs  Erdélyét: a Krályháj^n Inneni 
testvéreitek egyike; a bud pesti Á'lami E ziébet Nő-
iskola L')ány«lmn*aium nóvendéktl és Unaral a bol-
dogság sa^nl tCsabsa fog*Dt  sjátdaiu!;»', eat a tátzlót 
néktek aaánták. 

A saalagra irt jelmondat már régen a tiétek: 
Erdély hői lelkének elv. hetetlen és Mülxu bata'Un 
kincse I 

Fogadjitok hát a aáiralót uiy, »n.int adju'< nék-
tek I Testvér adta rabságból menet U t testvéreinek: 
sokat, nagyon sokat saenrditt, a szenvedőben újra 
meg újra m gtlszíu't ea mtnd'g mindenben tz lgsasá 
górt küadó, bittel cRelekvő, hazánkat f'pp»n  ezisel a 
pildasaerü hősIrBa^gavel miid n po '̂o^oo már mnnyl-
saor átsnglfő  testver^nrk: aa erdelji i f j ú im  k E«t 
aa ifjúságot  Wpvlaelitek Ti  is, a legJellegsel*B«bb.in 
Ti:  axékelyek  a ml *W üokben. 

Veletek mondjuk ujrt, szinte (mu liorzul: a aásaló-
átadas tnntpi p^rcjben: 

Sisbed haaában Itt?nnel élni Mstér.l* Aalgas 
galó a mélytn megindító, felemelő,  fe'edhMetlcnül  szép 
gondolatokhoa e Baavakat fűzte  boiaé: K dves F,ukl 
E Joli a zésztó hazáik fővárotéból.  RabUták, bele-
r f .  í k , !M k ,B d l* k l 4 l ,>ol«ldeál lzJ iu ukminden sa-p-

alSftr  8 és szeres-
sétek eat a zesalót I Éi Inkább halljatok meg mind 
de a fceaetakből  aoha kl ne angolaié* I 

E'Uíáa dr. Cspik Lajos twiár, tb. kaaouok fel-
sseatalte a ztialét, IB.-B ' besrtdat mondván annak 
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iei^ntőségérő : a aa^rt ereklye nemcsak Bnoepiő 
hn^re köflez  i>: m gyár öntudatra, hüsógre muu 
kárai Lagyen a trikolor snlmboluma a székely Ifjus^ 
lelkének: sal vében aoha l i ne haljon a remény fid  i 
zöldié arca sugározza aa élet egészséges tlaata pírját 
Da e kettő CBak akkor valófiu  meg, ha aa Ifjuaág 
lelke megőral mindvégig a nemeB, férfl<8  erko.t-
patyolat-fehérséget.  A baBaédet lapunk máa helJ n 
egétzban közöljük. 

Aa ifjúság  cc-váben László Antal VIII. o. t. tar-
talmán beszéddel vette át a zászlói: 

„Főgimnáziumunk történetének nagy jalenlSiégll 
Bnnrps a mai nap, melyen uj sásaiét kap aa ősi Alma 
Mater. ... , , , .. „, 

Mos*, amikor az Intését ifjúsága  előaaor pll actja 
meg aa anyaországból érkezett drága mtgyar zász.ót. 
iclndea dUkon a legmagasztosabb érzelem éa a leg 
mélybb mssbatoitság vese erőt Eaan ünnepAiyflH 
pillera.ben szivünkből kitör a hála és Imádságos Ír lek 
kel nésrűl< a messziről érkea<-tt rációt. Nekünk, li^ 
Idegen uralom alatt saületiüok, még nagyobb jaleolö 
ségö ea a mozz»na*, mert Idáig nyíltan eoba nem 
mutathattuk fel  éranlmelnket éB gondolatainkat. ET F-e 
első altalom, emllor minden lolkepedésünkkel éa eri 
vilnk egtaa melegével ücn'pel^etünk. Hányszor gon 
dőltünk erre a pillanatra és hányszor var u>, hogy h 
ml kez ini ben ls magytr aáacló le»gjen! E«er bn' 
azo^naV, atik llidték*. A továbbiadnak foggadjlm 
tett: ho;y amiatt edd g Ib — aa idegen hatalom ahtt — 
nn'.vttk-ti'ífcfik  msgy>r "-'O t, f^'azsbídulva  Ib mi-gvar 
mared  mindig  és ezt » ztszlót  a osiki  diákok 
kezükből  ki  nem engedik  soba 1 

A Hi^ek^gv éa a H mousa elónealásu után vit 
HorvMh Jizwf  f  tábornok néhány meleg Fzót lntfz-.  <. 
«a ifju->á«coz  éa G/ergyóazentmiklósn» tftvozot  tt. B/í',: 
Livente VIII o. I. naey hatésial td.a elő Bnaby 
Mátyás .BJr»geb utján" elmü remek «l.alml kö t 
ményét, majd a Pápai himnusz eléseilésóvel véget ért 
a fek-dbeletlenUI  BZ p, m gsbzios Ünnrpély. 

Kipill»ntés a jövőbe. 
A történeti nagy nspoi Lozta felasabadu  h 

ki'árnit érzelrmvilég legyen gazdag forr  j a minle: 
magyFr lé'etb»n a hitetés hátát szolgáló Ö ; Í I 
munkán-ik. Â  lekcla még jobban, még ti-z;óbban ia -
négy célját, melyba ÖBSZ' fu7  minden munkájn, tii:d u 
firadoíát,.:  biró lelkű,  tiszta erkölcsű,  becfületnf, 
munkás müveit ifjú  nemzedéket  adni  az egyház 
nak, az éd->s  viseztnvert  btzának,  aokat «e- ve 
dett  nemzetünknek.  Mind ni to?yen meg ez a muak», 
bogy i> sn.tbad n'mí-ll életnek nagy tróket f  •!-z -
diló lég-ör-bea végrs ősi bfctbo'Uut  intéíiot-iaet f  *i i 
köíHI  egy egétzen uj nemzedék  kerü'jőn  ki,  me'.v 
világos öntudattal  a egész lélekkel  kapcsolod  k 
bele a vallásos élet  neki lendülő  ujjdszületésónek 
beditó  frawábn,  uj nemzedék,  melyen az iskoln 
vallás  erkölcsi  nevelese nem méz, tmi HZ  életbtn 
az első  széltuvásra  lehull,  ht nem a nr.e'ynek  ne-
mében a keto/ikum.  mmt gvőzedelmns  vi/á^tzem 
lelet  ét mélvreható  vallási  élmény mindirőkr  > 
életprincipium  és vérkeringés;  nemzedék,  melycek 
lelkében  a Végtelennel  való kapaolat  nem néh 
felvillanó  reminiecentia, muló emlékezés,  ham :n 
élő,  zvgó, elevenen ható életiram;  tifzta  szemű o 
deréksrivü  e'it-nemzedek,  amely átviszi i z eletb 
iskoláink  lelkét,  e léleihez  utolsó lehelteiig  fú 
merad  e srerint  teljesiti  kötelességeit  hiteve:, 
nemzetével,  intézményeivel  s minden  emberre 
t>emben. Albert  Vilmcs 

„Erdélyi bokréta".., 
Az aiábbi hivatalos közleményt a Budsps 

ten székeiö .Bakráta Szövetség" tette kőzz 
az összes fővárosi  lapokbsn. 

A Bokréta Siövetség tudomására jutót, 
hogy Erdélyben itt ott egyesek azzal állítana^ 
be a falvakba,  hogy „bokrétákat" kívánnak 
.szervezni". Ilyen megbizv.ása a szövetség ré-
széről senkinek nem volt, ezek csak magán-
törekvések lehetnek, amelyekkel szemben cél-
szerű óvatosságot tanúsítani. Pau'.ini Bila, a 
szövetség Qv. einöke most indult dr. György-
Sándor muieuni őr társaságában Krdilybe. I t 
meg kell mAg jogy9zni, hogy a .Budapest Tjlet" 
akció keroteben van BZÓ az idén egy rendki 
vilii G;öugyösbokrétárói — erdélyiekkel —d 
hogy ez megvalósitható-e, azt a körút befeje 
zése után állapítják meg. 

NEMZETI ZÁSZLÓK, 
anyakönyvi vállszallagok 
díszítéshez nemzeti an-
gyalos oímer. Vaslemez-
tábla ovális 60/40 cm. kézi 
olajfestésa  angyalos ozi-
merrel éB az iskola ('n öüség) 
szövegével, megrendelhetők 

Karácsony Jánosnál, Csíkszereda. 
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Néhány gondolatot vetettünk fel  oaak. Gon-
dolatok, melyek elválaaathatatlan, igaai kepcso-
latos sokrétű munkát Sárossy Etelka vármegyei 
szociális előadónő tartja kézbe. Hivatalosan, 
bámulatos hozaáértéasel irányit. Minden lehető-
séget felkutat,  minden alkalmat megragad, hogy 
a Bzékely élet Bzekerót gyorsabban és ered 
ményesen segíthesse előre. 

Felhívást, felhívás  után intéz a falvakhoz. 
Szervez, tanácsol és biatat ea a fáradhatatlan 
assaony. Legutóbb felállitotta  a járási szooiális 
kOapontokat. Most mi intézünk felhívást  azok-
hoz, akik népművészettel és háaiiparral foglal 
kcznak, bármilyen ágban. A fa'usi  munkaközös-

ségek és járási kirendeltségek utján keresaenek 
a lehetó legsürgősebben összeköttetést a vár-
megyei azooiália kirendeltséggel. Kéaa munká-
jukat, anyagjaikat mutaBaák be. Ha ütik a 
mértéket azonnal megvásárolják. Mert eautin 
főkövetelmény  leaa a mérték. Aa alakulandó 
szövetkezet keretében hoaaáértó emberekből 
alakult bizottság fogja  megbírálni a dolgokat, 
mert osak igy lehet egyenes, igaai fejlődő 
vonalat biatositani. 

Sorakozóra hiv a munka. Be kell állani a 
sorba, mert ezt parancsolja jövő boldogulásunk 
és az idők szava. Fere  nos Gyárfás. 
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3>Tincs é l v e z e t e s e t o t o &gy S E I S T ^ - T O R - f e a  s o d o r t v a g r y 
S B N A T O B C E L O r i L T E R - b a t ö l t ö t t c igrara t téua á l I 
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g y r é L t m á.n y olg 
a n y a g - t a n , m. inősógr"ben . v i tó lé r2 ie te t lem.e lE I 

3*r% Ár jelzi a minőséget" 
SENATOR cigarettapapír 60 lappal I drb. 16 fillér 
SENATOR BLOK cigarettapapír mázgázott (gumizott) szállel, egyenként levehető lappal I 16 
SENATOR RAPID cigarettapapír, mázgázott széllel, egyenként kihúzható lapokkal I 17 
J A N IN A cigarettapapír, 60 lappal I 15 
SENATOR CELOFILTER hüvely, vatta előtéttel, celiuloae fátyol  füstszűrővel, 

ezfiataiinfl  dobozban I doboz 54 fillér 
SENATOR CELOFILTER PAR ÁFÁS ampákéval . . . I 58 . 
SENATOR EXTRA nikotla-fogéval,  aranyszínű dobozban I „ 48 
1ANINA füstszűrös  hüvely I , 48 

2-2 Csak ezeket kérjél 

Sorakozóra... 
aaólit a legnagyobb ur, aa élet. Minden aaékelyek 
nagy aorakozójára. A nagy aaámbavételnél nem 
maradhat ki aenki. Senki, aki dolgozni tudó, 
dolgozni akaró fia  ennek a népnak. Mert erről 
vin szó- A céltudatos egyenes vonalú, megal-
kuvást nem ismerő nagy kőzOa munkáról, mely-
nek eredményeként el kell ée fog  jönni aa aa 
idő, melyre minden lélek vágyik, melyért min 
den aziv dobog. 

22 esztendőn keresztül megtanultuk: ne-
künk nincs, nem lehet más, osak magyar kér* 
dásünk! Nekünk nincs, nem lehet mán világ 
szemléletünk, csak magyerl Nem, mert a mi 
nagy kérdéseink mindig ciak nekünk fájtak. 
Megoldásukra sehonnan sem kap unk segítséget. 
Magunkra és munkánkra ke l támaszkodnunk. 
Munkánk iránya pedig a nép legyen. A nép, 
mely a 22 ê ztendŐB nsgy sötétség idején szikla-
szilárd hittel, bátran, nemBeti hivatástudattal 
állott tűzhelyein. 

Az utóbbi hetekben biatató, egyre jobban 
szélesedő, egyre nagyobb munkateret felölelő 
mozgalom indult a közös munka egyik ágán. 
A Cdikvármegye katonai parancsnoksága mellett 
működő Erdélyi Szociális Szervezet kirendelt-
sége összefogásra  irányuló munkája eredmény-
nyel járt. A megyei szociális bizottság kerete' 
kőzött hetenként ismétlődő értekezletn egész-
séges, igazi népi cálok&t szolgáló gOEdolatok 
ötlenek egyre határozottabb formában  testet 
Emberek jönnek össze, akik rem félnek  a mére 
tökről. Euberek, kik tudják rem szabad elapró-
zódni. Szemünk előtt lejátszódó világtörténelmi 
példák b z>nyitjik mire Lépes az összefogás, 
az egysk arat es céltudatos munka. 

Mult szánunkban röviden jelen'et*U>, h"gy 
a székelyföldi  népnüvészeti és háziipari beszerző 
és értékesítő szövetkezet van nlakuliSba. A 
3'övetkezet kizárólag nép: cilokatak^r szolgálni 
Mindenek előtt egy csoportba, közös munkába 
tömöriii a székelyeket. A fogVmazás  alatt álln 
u'apszabilyok egyik poD'ja kimondja: a szövet 
kezet minden dolgozni akaró emb.rt meghív 
keretei közé. 

A szövetkezet másik nagy célkitűzése a 
r imuniókba keiüt rzékely n< pmüvésze*s ezzel 
kapciolatoesn a háziipar fellendítse.  Lo kell 
másolni a muzeumokban álló azékely népművé-
szeti értébeket. Vissra kell vinrii a fa'ub»,  hoiy 
uj leadil e.ttei, egészséges, igazi útra kerü'jöD 
t-z őai sajátos Bzékely  kul'ura. Gyökeréből in-
duljon a munka. Abból a talajból, amit a másfél-
ezerévaa székely múlttal elválasz hatatlanul 
kapcsolódó sajá'os bu'fura  készített elő. 

Nagy Dűunka elő't áll az alakuló szövet-
kezet. Különösen, ha figyelembe  vesszük, ahogy 
», l^utóbbi értekezleten Fiora nővér mondta: 
:iüOO székely leány, 3000 szíkely család életé-
ről van szó már az indulás pillanatában. S ba 
tovább fejtegetjük  ezt a gondolatot odajutunk, 
hogy nem ennyiről — az egész Bzékelységről 
szó van. 

Ezt érezte meg a Budapesten élő, de faj* 
tájától soha -1 nem szakadt, jelenleg Caikban 
tartózkodó Btlogh Antalné. A nagy pénzügyi 
műveletekhez szokott, azélea gazdasági távla-
tokban gondolkozó asszony merészen a kérdés 
egyik Iegfon'os&bb  ágáig, a pénzig hatolt. Nem 
ijedt meg a tiz, sőt százezrektől. Sem pengő-
ben, sem lejben. 

A kétkedők aggodalmát Nagy Imre oszlatta 
el, amikor erélyesen leszegezte: nekünk jogunk 
van kérni. Mi megszenvedtünk azért, amit ké-
rünk. Et ingyen, ajándékbai semmit aem ké-
rünk. Mindent visszafizetünk,  mert dolgozni 
akarunk, dolgoani fogunk  éa dolgozni ludunk! 

Minden hozzászólás, minden megnyilatkozás 
a mielőbbi erőteljes muakábaállást sűrget'e. 
Megfelelő  anyagi alappal aa egéaa Székely föl 
det, a Székelyföld,  legkiaebb faluját  is bekap 
caoló muika indul. Munka, mely itthon, aaját 
földjükön  juttatja kereaethea a jövendő azékely 
anyáit. 

Sok ága éa lehetősége van ennek a Bzociá 
lis munkának, amit ki kell, kötelesség kihasz 
nálni. Nagy Imre mondta: mi adjunk mindent 
»z embereknek, amire a bölcsőtől a koporsóig 
szükségük van — fából.  Miért kell elvinni innen 
» fát?  Hát nem lehet feldolgozni,  amikor a 
teskeny pántlikákba aaakadt földek  mellett 
plyan nagy szükség van munkaalkalomra?! 

Néhány ázó 
az Erdélyi  Szociális  Szervezet  csíkszeredai  központja 
által  beindított  Székelyföldi  Háziipari,  Termelő.  Érté-
kesíti')  és Fogyasztási  Szövetkezet  célkitűzéseiről. 

Csikvármegye közönsége már értesült arról, hogy Csík-
szereda székhellyel egy Székelyföldi  Háziipari, í Termelő, 
Értékesítő éa Fogyasztási Szövetkezet van alakulóban 

Ennek a szövetkezetnek élein bivása igen fontos  köz-
gazdasági é dek a épen ezért teltétlen kívánatos, bogy cél-
kitűzéseit a nyilvánosság előtt már must részletesebben 
ismertessük. 

A azékely nép általában érdemes arra, bogy az ille-
tákea tényezők figyelme  necsak politikai éa társadalmi téren, 
de közgazdasági területen is ríjuk terelődjön, mert erre 
évszázados küzdelmei után is tö. hetetlen hazaszeretetével 
éa nemzethűeégével elvitathatatlanul rászolgált. 

Az elmúlt 22 esztendő tanulságai alapján első és leg-
fontosabb  teendő a gazdasági alapok gondos éB körültekintő 
ltfektetése,  mert ha ezek szilárd alapon állanak, akkor ennek 
a népnek szilárdan tag állani a politikai erkölcsi értéke is 
a ettől a két tényezőtől lügg elsősorban az orazág független 
CBelekvőképeBaége. 

Egy szövetkezet működéséhez azonban caak akkor 
fűzhetünk  reményeket, ha elsősorban megfelelő  saját üzlet-
réaztőkéről gondoskodunk, másodszor pedig, ha alkalmas, 
hozomlejáratu kölcsönhöz ÍB folyamodunk. 

Mindenekfölött  fontoa,  hogy az állam anyagi és erkölcsi 
támogatáaát kiérdemeljük, mert enélkül tekintélyea tőkegyűj-
tésre egyelőre alig sz&mithatunk. A legtöbb szövetkezet 
működésének sikertelensége a tőkehiányra és az állandóan 
felmerült  román hatósági ellenszenvre vezethető viaaza. Vár-
megyénk közönsége épen azért, mert kézzelfogható  eredményt 
nem látott a szövetkezeti intézmények fejlesztésében,  a leg-
utóbbi időkig nem mutatott nagy érdeklődést a azövetkezeti 
mozgalom .iránt. 

Az adott körülmények azonban köteleaaégszerüleg kell 
tömöritaenak mindenkit, mert nemzetünk létérdekeinek meg-
teremtése mindnyájunk közös feladatát  képezi. Egyetlen tár-
sadalmi képes egyedül életlehetőségét biztositani a csak a 
vállvetett muoka hozza meg a kivánt gyümölcsöt mindenki 
részére. 

Parancsszóra ezerszeresen tudtunk adózni a román 
megszállás alatt idegen célok érdekében, most adva van, 
hogy saját érdekünkben is cselc!»uJjünk valamit. Cseleked-
jünk pedig minden téren azért, hogy népünk gazdaaági alapjait 
magerőaitsük éa minden ágazatban munkaalkalmat teremtsünk. 

Egy azékely háziipari azövetkazat kereteiben mindent 
egyesíthetünk, amit ennek a népnek találékonysága éa szor-
galma egy ezredév küzdelmeiben magában kitermelni kény-
szerült. 

Elgondolásunk azerint közaégenkiut egy-egy megbí-
zottunk irányítása alatt minden azükaégea anyagot rendel-
kezéaére bocsátunk azoknak, akik dolgozni akarnak éa a 
szövő éa kötő háziipar terén elfogadható  munkát készítenek. 

Bizományi eladásra elfogadunk  minden azépmüvéazeti 
ós iparművészeti tárgyat, amelyek a aaékely talajból nőttek 

Jlegta'.elő propagandát csinálunk, hogy falvainkon  ken-
dervásznou dolgozzanak, hímezzenek s vessenek a szükség-
letnek megfelelő  mennyiségű kendert és lent, bogy a házi-
ipari dolgok készítéséhez szükséges vásznat előállíthassák. 

Érintkezésbe lépünk a falusi  tanítónőkkel, hogy mű-
vészi irányítás után, helyes útra tereljék a falvak  idegen 
behatás felé  hajló háziiparát. 

A vármegyei gazdaaági egyesülettel karöltve, népünk 
tigvei inét a juhtenyésztés foKozatos  fejlesztésére  irányítjuk 
s felöleljük  az angoranyul tenyésztést is, amely háziiparank 
részére éltékes gyapjuanyagot tud szolgáltatni. 

A székely házibutort is népszerűvé kívánjuk tenni a 
ecélból asztalosműhelyt rendezünk be, ahol müvéazi irányi-
tások alapián különféle  székely szobaberendezéseket készítünk. 

Felöleljük a kosárfonás,  kádározás, méhkaptár készítés 
és egyéb olyan közszükségleti cikkek előállítását, amelyek 
a mindennapi életben nélkülözhetetlenek. 

Megtelelő szervet létesítünk az igy előállított anyagok 
és árukészletek értékesítésének irányítására, illetve a meg-
telelő fogyasztópiacok  megteremtésére. 

Felkérjük az illetékes hivataloa szerveket, hogy a 
szövetkezet által forgalomba  hozott közszükségleti cikkek 
beszerzésénél vegyék ligyelembe teljesítőképességünket éa 
legyenek segítségünkre abban, hogy minden tekintetben 
munkaalkalmat nyújthassunk népünknek. 

A ctfikvármegyei  főtisztelendő  papság támogatását ia 
kérjük különösen abban a tekintetben, hogy a még rendel-
kezésükre álló vagyonroncsokból üzletrész jegyzéaeket tel-
jesítsenek. 

A közbirtokosságok vezetőségeinek azivea támogatá-
sára okvetlen számítunk, mert ezen intézmények erkölcai 
testületek is, akik a múltban — Bajnos, idegen érdekekért 
kényszer hatása alatt eleget áldoztak. 

Itt most nem a kényszer, hanem a lelki közöaaég 
érzete kell megnyilvánuljon adnak a népnek érdekében, 
amelynek élén oly felelősségteljes  munkát végeznek. 

A szövetkezet megalapításának előkészületei folyamat-
ban vannak, liövideaen közhírré teszik az alakuló közgyüléa 
idejét is B biztosak vagyunk benne, hogy sároai Sároaay 
Etelka Csikvármegye szociális előadójának, valamint a szé-
kely  nep érdekeiért  önzetlenül  kiizködű  művész- és szak-
embereknek  irányítása  alatt  olyan közgazdasági  intézményt 
kapunk,  amely ténylegesen  hasznára lesz mindenkinek, 
aki elfogulatlanul  és tárgyilagosan  itéli  meg az adott 
körülményeket.  Kertész  István. 

Eladó csikszentimrei határban 18 hold 
szántó és kaszáló C m a h^rp. 3-3 

FŰZŐ SZALONOMAT 
Brassóból Sepsiszentgyörgyre helyei-
lem át. — Kérem a hölgyköaOnaég Bzives 
pártfogását.  Láng Margit, Sepslaaent-
győrgy, Mikó-utca 10. bi. 2-1 
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Angol font 
Belga 
í'anadal dollár 
Din korona 
Dinár 
Dollii (U. S. A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Protektorátad korona 
Salovák korona 
Lea 
Lava 
Lira 
Norvég korona 
Bpanyol peseta 
Svájol frank 
Svéd korona 

Amsterdam 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
BrOsael 
Bukarest 
latanbnl 
Kopenhága 
London 
Madrid 
MUano 
New-York 
Osló 
Párta 
Prfga 
Szófia 
Sto kholm 
Zü-loh 

K Ü L F Ö L D I P E N Z N E M E K 

500 éa 1CU0 dinéi oa om'etek kivételével 

20 koronáanál nagyobb címletek kivételével 
ilO koronáanál nagyobb o'm'atek kivételével 
érme kivételével 
osak érmék éa 10 llréa bankjegyek vásárolhatók 

caak 100 koronéanil kisebb olmletek vásárolhatók 

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

Pénz 

250 -
760 

3 4 5 -

1145 
1155 
3 20 

1740 

7960 
81.70 

Pénz 

302'/, 
7.82 

135 70 
11.79 

3.41 
268.-

13.83 

17.66 
3U.10 

11.79 
4.11 

82 — 
79 80 

Ára 

3 0 0 -
790 

3 5 0 -

1180 
1190 
340 

lT90 

80 60 
82 70 

Atu 

305'/, 
788 

136.70 
1193 

3 41 
271,— 

13.99 

178864 
34710 

1193 
4 15 

8280 
{060 

43 si»at 

_ A B ipartestület felhívása  a kőaeégek 
í H . t n a r o a a á K á h o s , A Csíkszereda központtal létesl 
Sndó^wtesfttlet  magában foglalja  a központ!, szép 
S í J Ű r t a S S m l járások községeinek Iparosságéi 
Î . Ipartestület Uh át eznten ls kéri ea-n ir*sok min-
den községének » járási katonelpaTsncanoVsigok ál , 
kinevezett iparos bizalmi embereit bogy az .p6rtePt, lettel " ÖBBzeköttetést BÜrgösen felvegyek  sz iparos. 
pontos létszámának összeírása a nyer,anyag b-saer 
.és ós ármegállapítás fontos  kérdésinek gyors rendh 
, iBe céljából. 

_ Bajnoki labdarugó mérkőzés. Vaá'O'p 
október 27 én délután 3 órai kezdet'el Játaza városunk 
ul életre kelt labdarugó csapata, a Ca. T E 9 ( 
bajnoki mérkőzését a aepalssentgyörgyl ssóvőgyáriak 
lókipességü csapatával, a T xtll-lel. A mérkőaés a c lil 
labdaiuió aport kimagasló esiménye leaa, mert enn~A 
eredménye Iriryadó lese fiaink  további bajnoki Bzere; 
lésében. Kemény, de élvezetes játékra leFZ tehát k-1. 
táa mely mlod>n néző érdet lődésH leköti, atiben <g> 
co'ppnţl sport Iránti Beeretet éa MkiBllI s van. — A 
mérkőzés, a kórház meilettl uj pá'yán fog  lezaj ani. 

— Közmunkát kap a osiki kiaiparoBaag. 
A napokban a cslkl bór- éB szabó-Iparosokat beazer 
vésték a kisiparosok munkát vá''a'ó termelő és érí-
kesitő szövetkezetébe. Ennek célja az, hogy a hsc 
zereg bakancs, egyenruha, darékBBlj, töltény táska, 
katona feh'raemU  saUksógletének elkésiItésóből a c ik-
klaiparoBBágsak la teklntéljes résat juttassanak. A mep 
mozdulás nagy reménykedést vá'tott kl, a22esstenc' 
alatt minden közazállltázból kizárt, legtöbbet ezenve 
dett CBiki kleipimaság körében. 

Kedvetményas len-árfolyamok  1B40 évi október hó 74-en. 

Külföldi  pénznemek 

Dollár D. S, . 
Líra 
Svájc! frank 
Svéd korona 

KnlfBldl  kifizetések 

Athén 
London 
Milano 
New-York 
Stookholm 
ZQrloti 

Vételi árfolyam 
(1 egység = leu) 

211.65 
950 

4875 

85180 
950 

211.65 

48 7Í 

A katonai közigazgatásról. 
Minden területet foglaló  katonai müvelet a felsza-

badított föld  mindennapi életében hirtelen változásokat 
okoz. A hatalom változásában beálló ilyen változások 
mindenkor zökkenőkkel járnak. Ezeket kell áthidalni a 
katonai közigazgatásnak. A polgári közigazgatás ezekkel 
a feladatokkal  sok nehézség és súrlódás árán tudna 
megbirkózni. Alkalmasabb erre a katonai vezetés alatt 
álló közigazgatás, mert a hadműveleti területen érvé-
nyesülő katonai akarat a katonai szervezetben sokkal 
gyorsabban válik gyakorlottá. Az élet minden vonalán 
megnyilatkozó szükségletek is könnyebben és gyorsab-
ban oldhatók meg a hadvezetés híradó és ellátó szol-
gálatának birtokában. 

A felszabadított  területek életébe nem is lehetne 
a polgári közigazgatást nyomban bekapcsolni azért 
sem, mert a békés élet is csak bizonyos idő elteltével 
vetheti meg lábát. A megbékélés első feltétele  u. i. az, 
hogy a lakosság határozott és politikától mentes pa-
rancsoknak nyomban engedelmeskedjék és igy megnyu-
godva az átmeneti helyzet nehéz napjaiban leegysze-
rűsített közigazgatási rendszerben megtalálja életszük-
ségleteit. A katonai közigazgatás tehát tulajdonképpen 
ideiglenes jellegű közhatalom gyakorlás, mely a legfelső 
fokon  a fővezérlet  kezében van. Ez valójában úttörője 
és előkészítője a következő békés polgári közigazga-
tásnak. 

A katonai közigazgatás vezetőit a törzsükben mű-
ködő polgári szakférfiak  támogatják. Tanácsadó szer-
veinek meghallgatása után dönt és rendelkezik a katonai 
parancsnok, a kié a felelősség  is. 

Közben az állami főhatalom  szándékai zavartala-
nul érvényesülhetnek a fővezérlet  csucsszervezetébe 
beiktatott kormánymegbízott utján. A katonai közigaz-
gatás gépezetét mint a vezérkar főnökének  közege a 
szállásmester intézi. Az egyeş hadseregek területén mű-
ködő katonai közigazgatási csoport vezetője a hadse-
reg parancsnokára háruló közigazgatási feladatokat  át-
ruházott hatáskörben gyakorolja. Neki vannak tehát 
alárendelve az összes vármegyei, városi és járási ka-
tonai parancsnokok. A felszabadult  Erdély területén a 
katonai közigazgatás harmadfokú  hatóságaiként a had-
sereg parancsnokok működnek. Másodlokon a várme-
gyei, első fokon  pedig a városi illetően járási katonai 
parancsnokok igazgatnak. 

Ezek odaadó munkájának köszönhető, hogy a fel-
szabadult Erdély területén a lakósság élelmezésében és 
ellátásában fennakadás  nincs, hogy a rend és biztonság 
teljes, hogy az iskolák kapui idejében megnyílnak, hogy 
a felszabadítóit  országrész ipari és mezőgazdasági mun-
kája nyomban megindulhat. 

A katonai közigazgatás úttörői teremtik majd meg 
azokat az egységes alapokat, amelyre a polgári köz-
igazgatás állandó épületét nyugodtan fel  lehet maid 
építem. ' 

SUTOPOR ES 
v a X i l i i k c u k o r ' 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Venoael Júzaefet  aa Erdélyi Tudo 

mányoa intézet tanárává neveitek ki. A vallás 
éa köaoktetáaügyl mlnl'zter Ko ossváron felálli'otta  Í Z 
Brdélyi tudományos Intézetet, amelynek célja népi 
kérdéseink tanu mányozása. Bsen Intézet tanári karába 
klneveaéat kapott Dr. Vencz9l Jiaaef,  akinek eziel 
tudományos munkássága nyert elismerést. 

— A Kormányzó ur névnapjának ünnepet 
a Dal és Zeneegyesület rendezi meg December 
6-a a nemzet Ünnepe, A visszatért CilkBiertdi társa-
dalma nagy szeretettel kéaalil erre az ünnepre, amelyen 
moat először lezz Blkalrj*. bogy nyíltan Itrójja tiszte-
1 <tét a Kormányzó ur őfőméltósága  névnapján. — A 
Ulk'éa nap ünnepén eddig IB o'tto tnnk lélekben min-
dig a reménységekkel eltflt  nemzői hálájának líseVin 
a megnyilatkozásain, a rádión keresztül mind n d.c. 
6-án ott dobogott a mi Ezlvttnb Iz annnzet azlve m«l-
iett. N m msr.-duik el aoha a megpróbáltatások 
vigasztalan éveibe n tem. Most pedig, ami<or fzsbsriok 
vágjunk, akkor egéaa lelkünkkel akarjuk kij9jez&Bre 
futtatni  mirden á'doztira kész nemzeti érzía-Mnket. 
Etetnek aa érae'm<lni<k méltó keretét a C ifetz  r dal 
Dsl ÓB Z'nergyeatlet adja m-'g. tm:-1y művészi mű 
sorral vállalta a december 6 1 Miilós-nap inpgreode-
aését. 

— Werth Henrik gyalogaági tábornok 
vároaunkbau. Wrib Hmrik tábornok, a honvéd 
vezérkar főnöke,  Fsékelvföidl  korúján október 24 'n 
CBlkszpredába érkezett. Tárgya áaokat folytatott  a ható-
ságok vezetőivel, amelynek aorán tanúbizonyságot tett 
arról, bogy egáaaen apró részletekig léjét ózva van a 
Síékelyföld  minden gazdaBági, atoclálls éa egyéb Bíttk-
ség'eMről. 

— Földrengés. 0<tóber21én reggel M nyolc 
óraVor jól érezhető fö  drengéa volt városunkban. A 
földrengés  a háaakat alaposan megrázó erő ebb lökés-
sel kezdődött, majd u ám lengő mligás következett, 
amely mintegy három má odperclg tartott, Aa Inga-
órát megállottak, ami salátán a fö'd.vngÓBt  l izoayltja-
Kár sehol sem történt. 

— Ai lakóiak kapui megnyíltak. Kiphu'l 
arcú gyerekek felelnek  reggelimként magyar aaót ol-
vasni, mrtţyar lelkat éraant. Ciak leánykáink nézege-
tik aggódva a naptárt Ouíber végén vagyunk éa a 
a sered ti polgári mánylakola még n<>m nyílhatott m°>g 
TJbb mint kéíaaáa belratkoaott növecdik áa a tejeB 
tanári kar készenlétben vár, de u épületet l.fostlalts 
a katona kórház. A ssfilóknok,  a város kóeöneégének 
ÓB a hatóságoknak közös lrde<a lenn", hoty cz a 
nagy jövőjű intéaat minél elébb msgayllhaBaék, annál 
U lokább, mert — f>znlnt  mindnyájan tudjuk — lBÎo'a 
hiányában huss év óta a leányn-tveles Igen elhanyagolt 
megyénkben. — A katona korházat talán máa fpü  *t-
b«n Is el lehetne hilyosnl. viszont a leánylako a, de 
különösen a leány bt-nnlakás céljhinak c-:ak ez ez 
épület felel  meg. A vára? kösöniége és az érdekeltek 
blaa'ooimal várják a hatóságok erra vonatkozó Intéz 
kedését, hogy az Idő múlásával növekvő hiányokat 
jóakarattal és lelkestdéRsel még pótolri lehessen. 
, - NoT*""ber l-ig kell beadni a személyi 
lapokat. M;nd aok, akik közhivatalt akarnak vállalni 
november 1-ég kell benyújtsák tzo'gálatot igényié 
sz«mélyl lapjaikat a vármegyeházának I tm. 62 BS 
hlvata oa helylaégébeo. Ssoméiyl lapok kaphatók a 
mtgy-1 vagy jár*sl párarc'no-aggokon. 

— Haláloaáa Id. Borbáth Károly kir. járásbíró-
ság! IrodafőtlBBt,  október hó 23 án, 52 éves korában 
meghalt Veszprémben. B.bunytst neje Szopoe Ju láona, 
Károly éa Andráa gyermekei valamint 
Saopoa éa Kereaataa családok gyáaaolják. 

Nyoüutolt Vákár Lajoané könyvnyomdájában, CalkazeíídT 

R-

,-ííJ.WJP-rssOETKER 
c"plkönyvet kívánságra küld: 

Dr. A OETKER GYÁR, BUDAPEST, VIII., CONTI-U. 2í> 

FlüHn* 2 szoha, ktnyba, plrce éa D l̂lékhelyla^gr> 
hjtl álió lakáf  C IkBscredábac va'Bmint 4 hc i 

aiáütó éa kaszáló, belcőaéinek Is igen 
Cin a li dóblv^tailan. 

alkalmr 
1 - 2 

Borbátb, 

PALABAI 
zseblámpa elemek 
zseblámpa tokok 
zaeblimpa izzók 
rádió anódtelepek 

égástartalma. raktárképes^ége verseny"n felül  áll. 
Kapható m'nden szaküzletben. 

V i s z o n t e l a d ó k f i g y e l m e b e i 
Klzáról-gos gyári lerakat viszonteladók 
részére Maros-Tordr, UJvarhelv, Csik 
éa Háromszék vármegyeiben: 

HERHE3 R T. nagykereskedő oégné', 
Ma-osvásárhely, Telefon  212 
Kérjük, bogy szükségleteiket a jüvoben 
fenti  oégnél szíveskedjenek eredeti gyári 
árakon — beszerezni. 

PÁL A elemgyár r. t , Budapest. 

Eladók: egy igen jó főző  kályha, 8 drb 1 glio 
jérce és egy évea leghoro la'ias. Cim 
kiadóhivatalban. 

KIADÓ: 3 szoba, koryha, kamra, üveges veranda 
melUkhe'yiségekhöl álló medern uj ház, » 
vl elő te'epen. Brd klődnl lehet aa Arany Jir< 
ucca sarok é Uletóben. 

M KIR ÁLLAWÉP1TÉ8ZSTI HIVATAL 
CSÍKSZEREDA 

368-1940 az. 

Hirdetmény. 
A m. klr. állanrpltászetl hivatal pgy 11 H a 

lobomobllt keres megvéie re. Ajánlattevők jek w Í 
bogy a gép mtnnyl Időt és miiyen iéBkcrnyoina -
dolgoalk va'amlnt a gép vételárát. 

C:UBẑ rfda,  1940 otiób<r 22 
A hivatal vezeté9évt 
idelglcnnR"n mejbizv' 

BAKÓ, 
Ur. fő  a^nnk. 

Standard Rádió 8+1 lámpásos. teljesen uj 
eladó. M ig tekinthető Csutak Ernő üz! 
ben, Csiksioreda. 




