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Barátságos testvéri szó. 
Huszonkét év u'án az orözág szivéből az 

ösi szülőföldre  hozott viasza a sors. Ami a 
gyermekkor emléke volt, könnyekre fakasztott. 
Ami az elmúlt 22 év termelt ki, azok mellett 
az alkotások mellett sem lehetett elmenni könny 
és meghatottság nélkül. Simogatásra nyúlt ki a 
kéz, hogy viszont sokszor, sokmindenre ökölbe 
szoruljon. Kell-e ezekhez bővebb magyarázat?... 

Saűkre van szabva az újság terjedelme, 
mert ba hely és idő volna, az Oltmeatét, a 
Mirosmentét tele Bírnék az öröm és bánat 
könnyeivel. Minden 24 órából 48 at szeretnénk 
csiná'ni. 

Testvér szól a testvérhez I Az ország szive 
to!e van a székely s*env. dések iránti megér-
tesse!. A magyar sajtó lelkesedése határt nem 
iímer. Az anya ország magyar társadalma lobogó 
érzékel gondol mindarra, ami erdélyi, ami 
B é̂kely 1 Ha a szeretet méreteit bérceinkkel 
aktrnám felismerni,  azt gondolhatnám, hogy a 
szeretet lángoszlopai a Hirgi'a csudáig s a 
gyergyói Gyilkostó Cohárdjáig, aa Oltárkőig 
ernek fel. 

Vigyázzunk legyflnk  óvatosak esetleges 
károB hajlamainkkal Ne erg?djük közel lelkünk 
höz a gyűlölködés furiáill  Nehéz feladatot  vál-
laltak azok, akik akár katonai, akár polgári, 
u'on a vármegye vezetésére és kormát)} zitára 
vállalkoztak. Ne nehezítetik meg, amúgy is nehéz 

su'yos Kálváriájukat. Ne szolgáltassunk okot 
arra, hogy azok, akik népUaket nem ismerték 
vagy csak most ismerték meg, a rettenetes 
idegen világégés után azok ugy távozzanak el 
a székelység környezetéből, hogy itt az idegen 
uralomtól megfertőzött  lelkek vannak, akik nem 
ismernek testvért, rokont, jószomszédot, csak 
y ülőletet és gyűlölködést, panaszt éB vádas-

kodást... 
Vigyázzuak, nehogy a félreértett  helyzet-

ből olyan következtetéseket vonjanak le hiva-
talos és féihiva'alos  helyeken, hogy Székely-
földünkön  elrejtőzködött éB visszamaradt a fal-
vakban, a vároBokbsn az idegen szellem CBÖke-
venye, — a gyűlölködés. Pedig mekkora sze-
retet lakozik a székely tisztaszobákban, a teropo-
mok káncirusaiban ünnepnapokon, a hegyek-
ben, a Bzikiák tövében, a azékely szivekben ?l. 
Vonhatja e ezt kétségbe valaki ÍB a világon? 1 
Hát ezer év bizonygatja ezt, a Bzivesen adott 
„Kakae-tejes" kenyéren keresztül el egésa odá'g: 
„KeiU jön bejjebb vándor testvérem, hiszen 
Istené tt szállás" I . 

Ügyeljünk, nehogy a székelységért lobogó 
láng önhibánk miatt lelohadjon 1 

Egyesek hibáiért gyengeségéért nem szen-
vedhetnek tízezrek éB saázezrek.... 

Magyarország Kormányzója és Fenséges 
Nagyasszonyunk a Kormányaóné mondotta: 
„Sok ünneplést láttunk, sok ünnepel te-
tősben volt részünk, de a székely sze-
retet orkánszerü áradatát csak most 
ismerjük, amikor a Kálváriát járó szé 
kelységet megismertük s Aket egyen-
egyenként és összesen örökre .szi-
vünkbe zártuk I" 

Nagy eseményeken, Baenvedéaeken ver-
gődtünk át, de nagy események küszöbéhez 
érkeztünk. AA írás mondja: Oldozd le a sarut 
lábaidról, mer a hely, melyen állaBZ, szent! 

Hallgassátok meg a testvéri szót 8 oldoz 
zátok le a saru', lábaitokról, mert méltók kell 
legyetek aa eljövendökhöz I Kergessétek el 
magatok mellől a gyűlölködést éa engedjétek 
közel lelketekbea a Krisztusi szeretetet. 

Dr. V. P. A. 

Csikmegye Közönségéhez I 
Pál OAbor dr. orsz*r;yülósi  kepviselő  a kő-

vetkezők  közlésére  kerie  .el Jepünket: 
A román uralom alul való (elszabadulás óta óriás, 

zámu levél érkezik elmemre, melyekben az állás-
keresők a legkülönbözőbb hatóságoknál való közben-
járásokra kérnek fel.  Bz a levél tömeg megsokszorozó-
dott azóta, amióta a magyar képviselőbaa a tagjai 
köaé megh.vott. Kóaaégi jegyző, auaml tanitó, tanítónő 
és óvónő, szolgaDlrósagl és kozpontl köaigaagalaal, 
tanfelügyelőség),  áliamápitósaeil, gaadaaágl falügyelő-
ségi hivatalnok, postai ea vaautl alkalmazott, bírósági 
ea ÜgyéBZBégl kenető személyiét, városi és más kúa-
aaolgáatl állasokra igényt tartó egyének Bieméiyoaen 
éa levélben annyian keresnek mag, bogy a meghall-
gatás vagy leveiben való vá aBaadas caaanem minden 
időmet lefoglalja.  O.yan ia afcud,  aki tó.em varja auuak 
e dóüteaet, hogy 6 miydn ajUgiiaira vu.na aika.maa. 
Ezenkívül trafli,  szeszrakiar, éícaattí lerakat, autóbusz-
járat s egyéb eogedelyek kittaakóziese a mas felsorol-
hatatlan magánügyben IB a levelek áradata orzeaU 
hozzám. Mindenekre mostanig teljes kimerültség mellett 
la válaaaoltam, de eaentul eat nem tehetem, amit itt 
nyilvánosan köztudomásra hozok. Mindenki maga járjon 
uiánna a saját ttgyenek a maga Igaaoija be aa Illeté-
kes hatóság előtt, bogy kepuettaége, Becsülete, saor-
gaima éa munkabírása méltóbbá tesai ő< aa igenyelt 
állásra — manókkal assmben, de na várja tőlem, hogy 
en beleelegyedjem az egyeul erdítainuk egymás elten 
való harcába a én köuyofcöJjem  ki számára azt, amit 
a fannti  kellékek valamelyikének hlauya miatt elerni 
nem tud. Erro atzarepre stmmitHsirosam vailalzozom. 

Aa erdslyl kepvlselő^ne* Budapesten október 
12-én tartón erU'kaziblon ro.gam terjesztettem elő aat 
a javai;.atot, hagy miüd̂ uiw. ^Cpvia,hársam tartóz-
kodjék o.yan közbenjárásoktól, melye&et csupán sze-
melyes lameretaég, baraieáj vagy rokonság elmen igé-
nyeinek s amely közbenjárások a koaerdek kárával 
vagy közsrdakü feladataink  teljesítésének e.hiuyagolá-
sával járnak. Est a javaslatot egyhangúlag fogadsa  el 
aa értekealet B ón ehhez legelső aoiban tartom magam 
a leghatározottabban, mert egyedi erdekek kijáró ioae-
géve válni nem akarok.. Kivitelt csak az az eiiat 
képezhet, ha nyilvánvaló méltánytalanság orvoa.aaának 
szUksege merül fel  vagy valamely hatóság aaóiit fel 
Információ  nyújtására. 

Aa országgyűlési képviselő feladatai  nem merül-
hstnek kl abban, bogy magánérdekek azo gálatára for-
dítsa munkáját. A kOaérdtfü  tevékenység más irányú 
elfoglaltságot  ad. A lakosság részére Hsai-, kukoric*, 
petroleum-behozatai. Brassó, S;gesvár elveaateaevel a 
kiakereakedö&nek más uton kereskedelmi aruckal való 
eliatáaa s Igy a koasaüksegletek biztosítása, a bur-
gonya értékealtéB, a visszatelepülésekkel megnöveke-
dni! lakóaaág resaére munkaalkalmak jivasiatüa hoza-
tala, a faiparban  beállott pangás okainak megszünta-
tese, as erdókitermeiéseknel előforduló  visszaélései 
meggáliáaa, a hadirokkantak foieoroihatatlan  sérelmei-
nek orvoslása, a volt magyar csendőrök nyugdljügye-
nak rendeBéso, a földadó  éa kalaaalerl osatályoaás 
IgaaságlaianBágainak helyrehoaatala, a aaabad foglal-
kozásúik adóaiveieBének fdltilvizsgaiiatása,  a földrefom 
során elkövetett bűnök orvoBlása. A „Csíki Milánja vak" 
mllllárdoa vagyonának eikobaása foiytan  a visázaadaoru 
való javaslattétel kidolgozása, Viiamlni aa Erdélyben 
ervényben levő és öaaaekuaaáli román jogaaabalyok 
ervényben tartása, megvalioztaláaa vagy haialyoa kivüi 
belyeaése tárgyában javaalatok kidolgozása ea azámos 
más lniézkedes aaorgalmaaása a minden egyebet meg-
előző képviselői feladatok  köaé tBrtoanak. 

A magyar honvédség bevonulásakor a calkmegyel 
iakósBag leiaeaedjse mOlyaegeaea meghatotta a honvad 
tlBsttkari és legónységet. Aa itteni fogadtatás  felejt-
hetetlen saámukra. Bat a benyomáat aaonban beárnyé-
kolja aa a sok feljelentgetés,  tülekedés éa meggondo-
latlan magatartás, melynek tanul vagyunk. AB egéaa 
anyaorsság lakóssága a székelység Iránti rajongással 
nos Ida felénk,  a kormánynál pedig segllenl igyekszik 
a nobMségekon, ugyanakkor aaonban sokan a fennti 
esaköaökkel és meggondolatlan kijelentéseikkel gyen-
gítik aat a rokonszenvet, melyei a székelység iránt 
elBŐ képviselőházi beszédemben is megnövelni és élet-
érdekeink iránt kösérdekiődést falkelteni  lgyekeatem. 

r i a d A' 2 szoba, konyha, pince és mellékhelyiségek-
t i n u u . k A | 4i;A ,,-L.As, r.lkHacriMláhBn mlimlnl 4  hnlrf ,ból álió lakás CslkBaeredában valamint 4 hold 

saantó és kassáló, belsőségnek la Igen alkalmi s. 
Cim a kiadóhivatalban. 2-9 

Ciikieue közsüpi és nemes családjai. 
Ismeretes, hogy Eades  Miklós  dr.,  m. kir. 

köz guzgutási biró megírta és kiadta aErdély 
három nemzetének  és  négy  vallásának  tör-
ténete"  és  „Csikmegye  története  1918-ig" 
cimü nagyértékü könyveit. 

E müvek szerzője hosszú évek óta kutatja 
a budapesti Országos Levéltárban vármegyénk 
régi nemesi összeírásait és okiratait, dlmond-
hvjuk, hogy életének jórészét szülőföldjének 
nemes szolgálatában töltötte el. Kizárólag e 
tanulmányainak és müvei megírásának él. Réaa-
ben azért vonult nyugalomba, hogy müveit be-
fejezhesse. 

„Erdély  három nemzetének  és  négy  vallá-
sénak  története"  című müvét a román cenzura 
nem engedte be Erdélybe és a Székelyföldre. 
Most lehullottak a sorompók. E nagyértékü mü 
közelebbről nálunk is beszerezhető lesz. 

A „Csikmegye  története  1918-ig" cimü 
mü már kapha ó a Vákár nyomdában is, de 
bdszerezhető közvetlenül a szerzőtől ia (Buda-
pest, Budenz ut 32) 

Endes  Miklós  évek szorgalmas kutatásai-
val megirca harmadik nagyértékü kötetét ia. 
Étinek cime: „Adatok  Csikmegye  helységei 
és  nemes családjai  történetéhez." 

A mü már Karácsony előtt készen volt. 
Terjedelme ezer oldalra  tehető. A román cen-
zura miatt a kéziratokat nem lehetett a Székely-
földre  lehozni. A mü egyelőre Írógépelt példá-
nyokban van meg. A szerző e sorok írójának 
kérésére elhatározta, hogy müvét a helyszínén 
a vármegye kiváló szakembereivel éa íróival 
felülvizsgáltatja  és a szükséghez képest kiegé-
szítteti. Ezenkívül a mü gazdg természeti fel-
vételekkel lesz ellátva. Helyet foglalnak  benne 
a higy- éB a vízrajz, a népművészet, a népies 
viseletek, a fürdők,  a turisztika, aa erdő éa a 
mezőgazdaság, a bányászat, a városok, a köz-
ségek, a művelődés, a tanügy, a műemlékek, 
a templomok stb. 

A mü egy példányát e sorok írója magá-
val hozia és a már régebben létrejött megálla-
podáshoz kép- st a mü egyes részeit felülvizs-
gálás, további adatok beszerzâse éa kiegészítés 
végett kiosztotta. Alcsikot egyelőre Nagy  Jenő 
dr.  és  Szőke  Mihály.  Feícsikot Antal  Áron. 
Gyergyót Csiby  Andor  dr.  vizsgálják felül. 
Eienkivül felkérik  a vármegye minden szakem-
berét a közreműködésre. 

A mü kiadása remélhetőleg nem fog  olyan 
anyagi nehézségekbe ütközni, mint az első kö-
c«t 'k. A ki&dást elsősorban a vármegye magán-
javainak,  a községeknek  és  a közbirtokossá-
goknak kell  elősegiteniök.  Es ma már a leg-
elemibb faji  kötelességI Évszázadokra szóló, 
állandó értékű műről van szó! 

Tévedés azt hinni, hogy Csikmegye levél-
tárának anyaga elveszett. Az értékesebb anya-
gott még Becze Antal  alispán a kilencvenes 
években, majd 1907 ben, Andrássy Gyula gróf 
balügyminiszter rendeletére, Fejér  Sándor  alis-
pán szállíttatta fel  aa O.BzágoB Levéltárba. A 
vármegye gyönyörű kékselyem zászlaja, melyet 
IV. Károly király koronázáaa alkalmával e sorok 
írója vitt, a budapesti Nemzeti Muzeumban van. 

A most tárgyalt harmadik kötetben alkalom 
nyílik az érdekelt caiki törzsgyökeres nemea 
családoknak hiteles családi adataikat felvétetni. 
Erre a Endes  LI. kötetében közölt nemesi össze-
írások is kellő jogalapot nyújtanak. A többi 
Összeírás az Országos Levéltárban található fel. 

Csikmegye e három nagy kötetével meg-
előzte a többi székely vármegyét. Valóságos 
máBodik bővített Orbán Balázsok  e kötetek. 
Rij'unk a sor, hogy a most megjelenő Endes-
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fíle  harmadik kötetet — anyagi áldozatokat 
nem sijaálva — korszerűvé tegyük. 

Htromazék, Udvarhely ós Mirostorda vár 
megyek figyelmébe  ajánljuk, hogy kövessék 
példánkat. Orbán Balázs  „Székelyföld"  c. hat 
kötete örökb3C3Q kincíe a székelységnek. Az 
eltelt hetvdn esztendó azonban időszerűvé tette, 
hogy a tárgyat uj és korszerű feldolgozásban 
és aa ujabb kutatások eredményeivel kiegé-
szítve a saékelyaégnek rendelkezéaére bocsás-
suk. Azért is azükaégea ea, mert Orbán Balázs 
müveit ma megsaereani nem lehet. Egy-egy 
példánya fehér  holló I Tusnádi  Éltbes  Gyúl* dr. 
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Rövidesen ujraalakul 
a osikszeredai Ipartestület. 

Ismeretes, hogy a román uralom 1936 ban 
megszüntette az Ipartestületeket. Ehelyett léte-
sítette a munkakamarákat, ahová a munkásság 
es a magántisztviselők közé beszervezte az 
iparosságot is. üzen intézményben a kisiparos-
ság háttérbe szorult éa a nagymultu Ipartestü-
letek hiáayát igen nélkülözte. 

A visszatérés után a m. kir. iparügyi kor-
mányzat legelső teendői között foglalt  helyett 
az ipartestületek visszaállításának kérdése. Az 
eiső tájékozódó lépések után a leggyorsabban 
gondoskodás történt arra, hogy az ipartestüle-
tek az egésa viaaaatért területeken teljea auto-
nómiájukkal munkába álljanak. KUlönöBeo nagy 
figyelmet  azentelt a kormány a székelyföldi 
kezmllves iparosságnak, amely a román adó-
rendszernek első számú áldozata volt. 

A magyar iparügyi minisztérium képviselői 
iolyó év október hó 30 án voltak Csikvárme 
gyében, hogy az iparosság képviaeletével fel-
vegyék a kapcsolatot éa mindenütt megteremt-
sék az ipartestületeket, amelyekre olyan fontos 
feladat  vár külőnöaen most az állam által irá 
nyitott gazdaaági életben. — Természeteaen a 
rendkívüli időkhöz mérten nem lehetett alkal-
mazni az önkormányzati életre előirt közgyülé-
ses szabályokat éB választásokat. Az iparügyi 
míGiazterium kinevezi aa ipartestületi szerveket, 
hogy minden személyi kérdésen felül,  gyorsan 
indulhasson az a tágkörü munka, amely az 
iparosaág segítésére hivatott. 

Minden magyar kisiparos remélyteljes biza 
kodással tekinthet aa uj magyar jövő elé. Az 
iparügyi kormánynak nemea szándékai vannak 
a székelyföldi  kisiparossággal. A támogatásnak, 
a munkát felkaroló  segitaégnek olyan arányai 
bontakoanak ki, amelyek talpraállitják lezüllesz-
tett ipari életünket. A miniszteri kiküldöttek 
hangoztatták, hogy Dr. Varga József  iparügyi 
miniszter urnák gyorsak és kiforrottak  az ide-
irányuló tervei. Rövidesen megvalósulnak a 
segelyezéseken tul a gyors munka hiteleknek, 
a szerszám hiteleknek kérdései, a közmunkák 
az önáhósitási kölcsönök áldásai, amelyeknek 
közvetítő szervei mindenütt aa ipartestületek 
kell legyenek. 

Ebben az értelemben a csíkszeredai Ipar-
testületnek igen komoly szerepet Bzáot aa ipar-
ügyi miniszter szervező bizottsága, amely szer-
vező utján ia kifejezésre  juttatta eliamerését a 
csiki iparosság terén eddig is kifejtett  munkás-
ságáért. — Jövőben Csikazereda központtal aa 
egész csiki részeket, tehát a falcsiki—szépviai 
és alcsiki járások iparosságát magában egye-
sítő erőteljes Iparteatület fog  létesülni, amely-
nek elnökaégét éa mintegy 30 tagból álló elöl-
járóságát rövidesen kinevezi az iparügyi miniaz-
ter. November 20 ig lehet aaámitani, hogy ea 
a kinevezés megtörténik éa eeael kezdetét veszi 
az uj ipartestületi élet, amely Szentdomokoatól-
Qyimeatől-Kásaonig a vármegye osiki réaaeinek 
minden kiaiparoaát egyesíteni fogja  arra aa uj 
magyar munkára, amelyben mindenki egész 
lelkével akarja ssolgálni nagyratörő nemzeti 
céljaink boldog megvalóBulását. 

Érettségizők figyelmébe. 
A m. klr. Hetvadveaérkar főiöVe  a Kozokt. Min 

úrral egyetértésben a vlaszscaatolt keleti ÓB erdJiyi 
területen ez évi dectmbsr havánan tartandó óretisog. 
vizsgálatokra az alábblakat rend->i«" el: 

1. Jelentkezés november bó 30 lg, ez a legutolsó 
határidő. 

2 Az érettségi vissga tárgyal. 
a) írásbeli: A gimnázium irodalmi tagozatén ; 

Magyar-latin éa francia  vagy román. 
A reá/tagozaton: 
Magyar, román, francia. 

b) Szóbeli:  A gimnázium irod almi ptlyázatan  : 
Magyar, latin, történalem, természetrajz,ti oz: n». 
A gimnázium reál tagozatán: 
Magyar, második Idegen nyelv (francia  vagy 

történelem, természettan, romác) mennyiségtan. 
3. Aa érettsóü vizigán a magyar alkotmány ÍH 

tîrtenelera, valamlit a földrajz  %á»latoa ismereíet kö-
vetelni fogják.  E're vonatkozólag a Vallás- óa Kozokt. 
Mini ster magysr éa román nyelven vezérfonalat  adott 
kl. Eu a jelentkezőinek a gimnázium Igazgatója dij-
mantaaen rendelkezésre bocsátja. 

4. Ai érjttaégi viaşga dija ez a'fcalommal  a ren-
dis díjnak 32 — P.-nek fele,  vagyis 16 P. 

5. Az érettségi Irásbjll foyó  évi decimb r 2 án, 
a saóbell decembar 7-án kezdődik. A vlisgabely Ciik-
megyeben: a csizszercdal róm. katb. gimnázium. 

1940. aaeptember 15. 
Fohász és Hála. 

Aguutuj harmincig ugy hullt az ég könnye, 
Mintha Bírásának aoh'ae lenne vége I 
Váge lett. . . Elmosta, azt a sok bánatot, 
Amit, hotaeu huuav, aaép Erdilyre rakott. 
Megadta az Iiten, hogy darlilt ég  alatt, 
A Miros a Oit völgyén msgyar baka halad. 
Örömkönnyek között, öie ltt, csókoljak 1 
Áld meg jó Iitenlink m nd'aek labaayomát I . . . 
Á'd meg Fáu-uikatl Kinek bÖ!c?ea*ge, 
Caaba utódalt szabadokká tettel 

Székely  Károly 

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi 
és Iparkamara közleményei. 

Erdély áruellátására vonatkozó lntéakodéaek. 
Mint ismeretes a háború okoata azüköB nyera-

anyag eilátáa valamint a megnövekedőit kerdslet kö-
vetkezében kormányzatunk ea ev juaiutában az egyes 
kiiiönöB fontossággal  biró árucikkek igazaágoa éB egyen-
letea elosztanának blalotiláaa céljából a Budapesti 
Keresked *lml és Iparkamara kebelében Áruellátádl Bi-
zottságot létesített. Az Aru;llátásl Bixottság megala-
lu áBa után nyomban megkeid'.e működését B aa eddig 
elért eredményei mssase meghaladják a várakoaasokat, 
melyeket létesitóaakor miUödaaéhtz fdstek. 

Ae Időközben történt E dely vlasaaciiatolátávai 
előállott ország gyarapodna, termásaeteaen a már fen-
tebb említett okok következtében nebázkea árueilátáa 
problémáját la köavetlenUl érdekli s Igy aa erdélyi 
területeknek aa anyaország gazdasági eletébe történő 
gyora és zökkeDŐmentes bekapcsolhatósága végett aa 
Arurilátásl Bizottság mllködóáét Erdélyre iz klterjetz.l. 

Tekintettel azonban arra, bogy kormányzatunk 
különös euiyt helyez arra, hogy Brdély áruellátása 
minden ldőve ízteBág nélkül a lehető leggyorsab-
ban váljék lebonyolithatóvá, az eddigi gyakorlattól 
eltérőleg ugy Intézkedett, hogy aa erdályl áruellátáBl 
panasaok (kárelmek) aa ottani illetékes kereskedelmi 
kamaráhos nyújtassanak be, melyet azután aa ottani 
kamarák a — szükséges vizsgálat lefolytatása  után — 
végleges ellntóaéa ciljából a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamarához továbbítanak. 

hmerve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
rának a vlasaacaatolt Erdélyi gazdasági életének meg 
saervezése körül kifejtett  öozitlen éa áldoaatkésa mun-
káaBágát, bizonyosra vehető, hogy a kebelében működő 
Arnellátásl B aottaág a vlasnaciatolt oruágráaa kereake-
delméoek gyora éa zavartalan ániellátáat fog  biztosítani 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A belügyminiszter látogatása. Mu't va-

sárnap, o^tobar bó 27-̂ n K reszteB Fiích-r F.reoi 
beiiigymlclBztrT hlvaiti'03 látogatása során városunkb-
erk>:zett. A belügyminisztert *a állomáson a vármegye 
katonai parancsnoka vitéz H>rvá;h Jia?ef  tAborooV, 
ÉdirEemír ezredes váro'parancnok, Dr Ábrahám 
J ujef  ZÖzlgaagatáji előadd, valamin"; a vármegye orsaAg. 
kytilesi képvlaalől fogadták,  A késő esti órákig tartó 
megbeazsies után a a beiügymialaater és kísérete m?g 
aanap este tovább folytatta  útját Sepsiszentgyörgyre. 

— Református  emlekünnepély varosunk-
ban. A halj bili református  egyházközség fo'yó  évi 
to/ember hó 3 án (vasárnap) délután 4 órakor refor-
m-dó eméHinnfpiyt  rendez a Vigadó nagytermében, 
fcmîlyre  maghlvj» városunk közönségét. 

— A pénzügyminisztérium személyzeti 
ügyosztály inak fönöke  varosunkban Hir*eh 
Nándor miniszteri tanácsos, a pinziigyminUzieriun 
saemélyseti osztályának vezetője a napokban ideérte-
cett. Mjgie* intett-* a p^acügvî HZgató^ág, adóhivatal ca 
ssámvevőaég helyiségeit. Tirgysiáso'iat to'ytátott  s 
miniszteri tanácsom a tisztviselő éa aegédaaeméíyze. 
cérdíSsi tekintetében ia. 

— Haláloaás. Dr. Nigy Béni ügyvéd, Calks.-^ 
reda város cyuţ. tiastl főügyésze  folyó  év október hj 
30 án 66 íves torában meghalt. A rágl Cjiksaeredio*-!. 
i.met tevékeny munkása dóit ki aa ólők sorából. Nem-
csak eltóretdli^n képzett jogá>z volt, hanem aa ujrá^-
Iról tolinik is hivatott forgatója,  aki évek«n kerê z-U: 
szolgálta a calkl közéletet. Az 1902—1905-ös években 
azerkeaatette a Saékelyseg cimü h.silapnnkat, amely-
nek hasábjain nagy saer3tettel foglalkozott  a cáiki 
székelyaég ügyelve'. Az utóbbi esztendőket nyugdíjban 
töitotte, csendes, caimdi Söroyeaeteben, ahonnan moat 
66 évea korában sulyoj ezjnvedések után, klasakltotti 
uh ilal.T jmutöse Mindenszentek napján volt nagy részvét 
mulletr. A halottas háznál B ró F;recc főeapsres  majd 
a bírói éa Hgyvedl kar neveben Dr. Tódor János; törv. 
biró valtak bucsut Dr. N*gy B n tői, akioek holttestét 
i szentkirályi családi airboltban helyezték örök nyuga-
omra. Htiáiávnl Dr. Nagy András orvoi ÓB Dr. Nagv 
T.borue aaüi. Nagy Bjrlska tanárnő édeaapjukat gy . 
azolják. 

— Menetrend. 1940 október 27 tói a követte.ó 
menetrend van érvényben. Csíkszeredából—Septiszent 
gyirgy-telé  a kivetktcő vonatok indáinak: 8 óra, 
14 óra 36 p. éa 20 óra 32 p. Sepsiszentgyörgyről  Ko-
vasioa-tole iuduioak: 5 óra 50 p 10 ÓM 25 p. 17 óra 
40 p. éa 22 óra 40 p. A cnasaercd :bói iaduió vona-
toknak Kovaazna-feleS  «palszantgyörgyön öa<zeköttetése 
van mlnd^nU vonatnak. — SipítsaJűigvörgyről vissza 
Cílkszereda felé:  5 óra 40 p. 14 óra 45 p. éa 20 óra 
15 p. Csíkszeredából  Gyimes-Ulé  indulnak: 4 óra 58 
p. 13 óra 40 p. 19 óra 40 p. Gylmeaből vlisaa Cslk-
sseredaba: 8 óra es 16 ora 10 p. — Csíkszeredából 
Marosvásárhely-fM  a következő vonatok indulnak 
9 óra 35 p. (iri. Száazrégenbe 14 ó. 56 p) 17 óra 3"' 
p. prk. Siáasregenbe 22 óra 40 p.) 22 óra 22 p. éa 5 
óra 50 p. Mindenik vonatnak Szásarégenben 14 perces 
varakosáii idővel aaonnal ciatlakoaáal idővel azonnal 
csatlakozása van Besztercére, ahová 2 és fél  óra alatt 
érkeznek. 

Aiin»7i^ á? a . "ug ; H 9 l l w i * G ™ üóbert és Diniéi 
Brasaóbin h ó 2 6 «"tották esküvőjüket 

— Bőaegoa eső kedvea Caikmegyébén a 
veteal munkalatoknak, A vetési munkálatokhoz 
olyan rógea várt eső megjött. Most már annyi nndve* 
sége van a földnek,  hogy a vetési munkálatokkal n̂  
gyet haladhatnak a gazdát, Egyébként az idő kÓK 
ősziesre fordult:  borús, borongós, bűvös napjaink va 
<;ak. Ai átlagos hőmérséklet 8 C. fok. 

Standard Rádió 8+1 lámpásoa, teljesen uj. 
eladó. Megtekinthető Csutak Ernő üalete 
ben, Csikaaereda. 8_a 



44. C S I K I L A P O K S ík «Mal 

Az anyaország- legnépszerűbb áruháza köszönti az Erdélyi Testvéreket. Bemutatko-
zásul egyet-másl szerelnénk e.mondani magunkról. Áruházunk a magyar dolgozni 
tudás ragyogó példája. Minden idegen segítség nélküi, kis magyar tökéből, a 
magunk erejéből, szorgalmából és leleményességéből nőtt az egykori kis „bolt" 
világvárosi áruházzá. 
Huszonkét évvel ezelőtt 35 ember dolgozott a ,,bolt"-ban, ma több mint 800 
válogatott előzékeny szakember szorgoskodik az V emeletes áruházban. Huszonkét 
évvel ezelőtt 6 kirakatunk volt, ma 52 világvárosi kirakat tájékoztatja az érdeklő-
dőket, hogyan lehet elegánsan öltözködni — kevés pénzért! 62 osztályunk roskadásig 
tömött raktárral áll rendelkezésére mindenkinek, aki jót akar vásáro'ni — olcsón 1 
H:>gy sikerült ilyen amerikai tempóban felépíteni  áruházunkat? Őszintén meg-
valljuk titkunkat. Voit egy vakmerőnek látszó üzleti hitvallásunk: inkább semmit, 
ha jót nem adhatunk! iNem engedtük meg magunknak azt a fényűzést,  hogy 
elégedetlen vevőink legyenek. Így lett áruházunk alaptőkéje vevőink korlátlan 
bizalma s erre épült fai  becsüse.es magyar munkával a Magyar Divatcsarnok! 
Eladási rendszerünk: szigorúan szabott árak mellett készpénzért árusítani, mert 
ez előnyösebb vevőnek, eladónak egyaránt. 
Van egy vesszőparipánk is! Esztendőkkel ezelőtt fejünkbe  vettük, hogy divatot 
teremLünk a magyar ruha viseletéből, mert ez a hagyományoktól átitaiott bájos 
népviselet hazaiiasságra nevcá a hölgyeket s kenyeret jelent a vidéknek. Nehezen 
ment — de sikerült. A közelmúltban is zsúrolt házak e!öi.t tartottunk divatbemu-
tatókat, csak magyar ruhából s a bemutató teljes bevételét az „Erdélyért" akció-
hoz juttattuk el. (Ha közli címét, elküldjük műsorunkat.) 
A Llagyar D i v a t c s a r n o k megbízható barátja az anyaország valamennyi ház-
tartásának. »langadó, a acsony áraival a háziasszony gondjain segít, válogatott jó 
minőségeivel az egész családnak tarlós örömet szerez ! Ezt a szerepet akarjuk 
betölteni Erdélyi testvéreinknél is. líármily csekélységre lenne szükségé, vegyen 
igénybe bennünket. Néhány sorban közii velünk kívánságát s tüstént tényekkel 
igazoljuk : az (Ja áruháza a 
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A csíkszeredai lanyar Nemzeti Bank közleiéiiyei. 
A Magyar Neazotl,Buk hivatalos árjegyzései: 

Budapest. 1940. október hA 30 

Angol font 
Belga 
i inadat dollár 
Dia kurona 
Dinár ') 
Dollár (D. S. A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Piotektorátaal korona') 
Salovák korona ') 
Len') 
Le7a 
Líra •) 
Norvég korona 
Spanyol peaeta 
Svájol frank 
Svéd korona') 

A materdam 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratlalava (Pozsony) 
BrOssel 
Bukarest 
Istanbol 
Kopenhága 
London 
Madrid 
Milano 
New-York 
Osló 
Pária 
Prága 
Szófia 
Stockholm 
Z'Vtrh 

Pénz 

250.-

760 
3 4 5 -

11.45 
11.55 
3.20 

1740 

79 60 
81 70 

Pénz 

A a 

300 — 
7.90 

3 5 0 -

1180 
1190 
340 

17 90 

80 60 
8270 

Arn 

7.82 788 
135 70 136.70 
11.79 1193 

a4i 344 
2 6 8 - 271.— 

13.88 14.04 

17.66 17 8864 
314.10 347.10 

11 79 1193 
4.11 415 

82,— 82 80 
79 80 80 60 

KÜLFÖLDI PENZNEMEK : 'J 500 és 1000 dlnároa olm-
letek kivételével. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételével. *) érme 
kivételével. ') osak érmék és 10 lírás bankjegyek vásárolhatók. 
') cBak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárolhatók 
Eedverményea leu-á'folyamok  1040 ávl október hó 30-án. 

Külföldi  pénznemek I l V é t e l i á r f o l y a m 
| | ( 1 e g y s é g = l e n ) 

Dollár U. S. A 
Líra 
Svájci f'ank 
Svél korona 

I I 2 1 1 . 6 5 
9 5 0 

4 8 . 7 5 

Külföldi  klfizeté  ek | 

Athén 
London 
Ullano 
New-Yo»k 
Stockholm 
Zürich 

851 80 
9 50 

211.65 

U 4 8 7 > 

—Oraiágiáailót avatott Calkaaontdomokoi 
— Márton Aron püspök aaúlöfalnja.  A felcalkl 
járáshoz tar'.osó, mintegy 7000 leiket számláló Cslkazent-
domokos Bzékely kSzaég a napokban orsaágaáBzlót ava-
tott. Aa orflBágsásalót  a községből elszármazott anya-
oruágbell lakások alándékozták a falunak.  Aa ünnep-
Bég >z3ntmlaével kezdődött, melyet Boga litván plébá-
nos mondott. Onnan példáa rendben nemaeti lobogó 
alatt felvonult  a köaönség a piactérre, ahol Tör3k Mi-
hály aa anyaországbeli elszármazottak nevében átadta 
a aászlót a kffaaégnek.  LelkeB ÓB aneretatteljes testvéri 
Béggel köisöntötte a falu  lskósságái, melynek soraiból 
nem kisebb ember került kl, mint Márton Aron erdé:yi 
.aaékely' pÜBpök. Aa ünnepi beszédet dr. Karda Farenc 
aaövetkeaeti elnök, minden lgaa magyar és keresstény 
ügy bátor barcosa mondotta. Könnyeket csalt as ezrekre 
menő ünneplő közönség szemébe, amikor visszapillan-
tást vetett az elnyomás Idejébe és vázolta a saebb éa 
boldogabb magyar jövőt. Az ünnepséget Bsavalatok, 
éneksaámok tarkították. Aa ünnepségen résztvett vltéa 
Horváth Jóasef  tábornok, vármegyei katonai parancs 
nok és dr. Ábrahám Jóasef  köalgazgatáli Biake'őadó 1B. 

— A Budapesti Központi Altalános Tej 
osarnok B-T. (Alaptőke 3.00000Pengő, tartalékalap 
1.00 000 pengő) mint aa orsaág legrégibb és legnagyobb 
vároBl telalláté Oaame üiletkörét kiterleaatenl klván|a 
Brdély vis'zicaatolt résaelrs. Vitáról  minden mennyi-
ségben: tejet, tejszint,  vajat, eaaeint, atb. egyeB 
tételekben, Időszakokra és éves kötésre. Magsaervea 
tejgyüjtést, berendel telciarnokokat éa aaaktanácsokat 
ad. Cim<>: Budapest, VII., Rottenbliler-ucca 81 rzto. 
Telefon:  228—468 Távirati c m: Küste), Budapest. 
Iateiurbán telefon:  425-324 

— A nagyblrtokoaok felajánlják  birtokaikat a halá-
nak a Drótkefe  e heti számának a olmoldalán, Ezenkívül 
Eden-G alít ver legközelebbi Htjairól, aa angol minisztériumok 
elköltözéséről, a bukaresti földrengésről,  aa oláhok aaerint 
„elszékelyaaltatt románokéról kffzOl  tréfái  tndóattáaokat, 
pompás tréfáa  rajzokat. Bengeteg Időizerü hnmor éa szatíra 
mindea hasábon. A népszerű Drótkefe  kiadóhivatala: Buda-
pest, VI., Varasa Pálné n. 35. 

— A Pesti Tóaada a j némában Dr OOrgey István, 
Dr. Tóth Lázaid éa mások Írtak cikkeket. A hadlkOloaOn valo-
rizálásáról, a költségvetésről, nj Ipari és bank tranzakciókról 
érdekes n) Információkat  kSaOl a lap, amely a blztoaltáal és 
a vidéki hitelélet köréből la aok érdekes hlit kOzOl. 

TÁNCTANFOLYAM.  Weibar  Ödön  budapesti 
okleveles  iinotanir közelebbről  Ceikszerediba  ér-
kezik  is hathetes tánctanfolyamot  rendez,  mérsé-
kelt  díjazás  mellett  — Tanítja  az ősszel  magyar 
nemaeti ia modern  iinookat,  mindkit  nembeli ifjú-
ságnak  ia felnőtteknek  ia. Előjegyzéseket  elfogad 
lapunk  kiadihivatala. 

—Hgy oalkl síékely nyűg tanító, keramikus, 
még á román világban olkéaaltotto Horthy 
kormányaó nr mellsaobrát. Gyergyóremete Caft-
megyének legnépesebb községe. Lélekszáma 8647. — 
Szlnaaékely és katholikus. Van ebben a községben 1 
müvésalelkü székely ember. Párját ritkítja még a saé-
kelyaég eaermeatenégről híres társadalmában 1B. N<ue 
Baabó József  nyug. lg. tanító. Kerámlkua, grafikus  és 
tehetséges festőmUvéna.  Felfedeate,  hogy a kdaség 
határában ngv kerámiai, mint szobrászati muaiák ká-
szitésére rendkívül alkalmsa anyag található. Bgetéa 
által a aötétvöröa terrakotta sslnétől, mind világosabb 
színben, a hófehér  salnlg árnyalódlk. Sztbó József  eb-
ből aa anyagból egésa sorát késaltette el a saebbnél-
saebb kerámiai munkáknak éB szobroknak. Szobrai kö 
sül egyike a legsikerültebbnek Márton Aron erdélyi 
püspök megmintázása, amint egy saékely leányt bérmál. 
Aatán Szabó mester, román világban, nagy és vesaélyes 
művészi munkára határozta el magán: megmlntáaza 
Migyerorsaág kormányzójának. Horthy Miklós Főméltó-
ságu urnák a mellszobrát. Titokbtn. csendbei dolgo-
aott és rejtegette a féllgkéa*  munkáját, nehogy a ro-
mánok észrevegyék, mert akkor több é\l börtön kFvit-
krastt volna Hámén. Végra a magyar halnalhasadáB 
elboata aa alkalmas pillanatot, amikor saabadon, nyíl-
tan, sőt bOaakén .árulhatta el" nagy titkát. A pompá-
san Blkerült mellszobrot a község phcWén állították 
fel  sürgősen és a bevonuló magyar honvédség má'-
ennek B szobornak árnyékában masírozhatott tovább 
boldog és felejthetetlen  fogadtatái  után. Amint érte-
sülünk, a mellBBobrot országos ünnepség keretében fog-
iák felavatni  akkor, amikor aa Időpont alkalmas len 
ONzágsássló avatátrj IB. 
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— A „Kalot" vitgyla a Kat. Agrárifjusági  Legény 
egyletek Oraaágos Titkérs°ga avval kérdi meg paéke'y-
földi  működését, hogy folyó  évi nov. m^r hó 6, 7. ÉB 
8-án .Klaérloti', folyó  bó 14, 15. es 16-án pndlg 
„Renden" Tanfolyamot  rordez a fa'u*l  gazdalegények 
részére. — A fchértetl  laofolyatrri  11 gaadaiogéoyt 
küld: Cslksomlyó, Dilne, Csikmentmlk ón. Siépvln, 
Szentmihály, Rikos, Vaciárcsi, M «dafalva,  Cdirc'lcsó, 
Taplccia, Csiisaered», Zoged, Ssentlmre, Kozmás, 
Cslksaentlélek. Csalószcg, Szentblráy, M>naság, Caik-
saantgyörgy, Stentmánon, Szents moii, Tusnád, Ujtus-
nád, Kástonujfaln,  Ki*zonjakabf»lva,  N«gykásaon, 
Mindszent, Lázárfalva,  Ej te lek , Njui;ád, Kázdlszunt-
lélek, Torja. Bieméiyeak'ínt fizetnek  6 Pengő részvé-
teli dijat. Eaért 3 n;p EDÍD-ÍT ÍR kapnak. R'ggell vs-
cioráról ók gondoskodnak. — Sjalmazjákol, takarót 
mindenki köteles hozni, mert küzöa lakásban fognak 
lakni. November 3-i« a rásatvevőket a p'ebánoa urak 
jelentsék a caiksomlyól plébániára 1 Isten nevében, 
munkára feli 

— Gyilkol a boaszu Bomániaban. R)mániá-
nak erdélyi róBaéből javö utasok beszé lk, hogy a Vas-
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cárda ítéletvégrehajtó különítménye nagy eréllyel foly-
t b a megtorló Intézkedéseit mindazokkal aa.mben .klk 
valamilyen tekintetben résztvettek aa ezelőtt egy évvjl 
történt vaagárdaellenrs tt'döaÍBbeo ó, v í rong^s^n 
Igy meggyllko'tik Rtdu'-.ct, Ioan volt cd--«er«dal 
csendőrBzároypsrancsnokot. Raduesru őra gy kérl«I-
hitetlen ollons^a volt a vafg^rd"flw.  Nigy;-* e,l-.-
Bége csupán a magyarság * vo t Mindani oaaiozt 
ragadott, hogy cwnrtőreive! uie/'iurco' oa papoV ;, 
míiyar közéleti és poli«.kal f j r f i^ t .  Vílóságjal s^v 
dlsta öröme t*lt abban, ha l - l öntudatos bátor ma-
gyar papot letartóatathatott mindenféle  alaptalan vá-
dakkal. 

— Aa Ipari anyaggazdálkodásról. A világban 
háborn dul. Mlnd»n orsnág beoBatéBBal kell éljen. Aa 
Ipari anyagellátás legfontosabb  ügye minden államnak. 
A vIsBaatért erdélyi területeknek aa anyaggazdálkodás 
rendjábeva'ó beállltáB» a magyar kormánynak is első-
rendű faladatai  köaé tartozik. Ezaol B cillal létesítette 
az 'pwügyi kormányzat: An Ipari Anyig^azdálkodás 
köz ontl blzottságáaatr boloísvárlkirecd ítíjígót, KO!OÍR-
vár Diák Ferenc n. 49. II. emalet cm Blatt. E< oí 
Ircda m'nd-n olyan nvera anysg b>-HzeraéHót illftiőif;,;. 
amely aáro vs v»u, készaégge1 sd falvilágositá^t.  Ugy ar-
caak felvtlégofitást  ad Dr. Tirnay B >1« a klllt-. b!v»-
tal Cílkmegyel wrendeltségénpk veaetője van a bp'y-
be'l Ipart'Htület. L^giakább f  rd-kelv» vannak ezen a 
téren a cipóéi lparoiotr, abiknrk a mükedéséhez saük-
séges ta'pbőr elo»tá>át, valamint a horganyozott bádor, 
forrasztó  ón eloEz;ását nem a börpontl »nyaghlvat«iot, 
hsnem külön elosztó helyek fogják  v4geanl. Bitnek a 
meg3ativ>aéBa most van foyimatban  ós az elosztó 
hálózat felállításáról  majd tájékoztatjuk olvadóinkét. 
Bővebb felvilágosítást  aa Ipartestület ad. 
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NEMZETI ZÁSZLÓK, 
anyakönyvi v&llszallagok 
díszítéshez nemzeti an-
gyalos címer. Veslemez-
tábla ovális 60/40 cm. kézi 
olajfeBtésü  angya'os ozi-
merrel és az iskola (^sée) 
szövegével, tnpgrendelhetöic 

Karácsony Jánosnál, Csíkszereda. 
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ELADÓ ÚRES  BELSŐSÉG,  az utcü rés?e 22 méter 
szeles, a vasutá'.lomás  közelében.  Cim a kiadó-
hivatalban 

Hirdetmeny 
aa anytoraiágbiil hozott áruk arsrintjének megállapitaBn 

tárgyában. 
Az atóbbl Idóben egyre több ára érkozlk az anyaország-

ból éa az ui áraheszerzések szükségessé tiszik az ársk r,y* 
szabályozását. Ennek eredményeként az aj árakra vonatko^ódu 
a következőket, rendelem el: 

Az eladd az any«országból hozott áruclbkok értékesít.-
sénél, Illetőleg ni árubeszerzéseinél az árakat & kö?etketou-p 
tartozik megállapítani Illetőleg az aj beszerzési árakat az 
megállapított ároa áras'tanl : 

A vételárhoz hozzáadandó a szállítással kapcsolatosan 
felmerült  költségek és ehhez a kereskedő a román lmpérim:i 
alatt ugyanazon áraelkknél alkalmazott haszonkai >sot <>zám't 
hatja fel.  A haszonkul.s kivonatába a kereskedők a iviili" 
resked^lml hivatal Kirendeltségnél betekinthetnek Illetve iui 
átvehet k. 

Az Így k'alakalt uj árakról a kereskedők tartoznak 
nyomtatott á ' j gyzéket készíteni és azt Uzlatilkbon a vev.j 
közönség részéra jól látható halyen kifüggeszteni. 

Jel"n rendeletemmel egy Időben felmentem  a kereskedő 
ket az alól a korábbi kötelezettségük alól, hogy aj árabeaz-r 
zéselket a KIllkereHkedelml Hivatal Kirendeltjénél bejelentsék. 
Illetőleg Bzámlájakat bemutassák. 

A legszigorúbban felhívom  a város kereske-tőlnek Iá-
gyeimét jelen rerdeletem betartására, amelyet hivatalos köze-
geim által ellenőriztetni fozok. 

Csíkszereda, 1940 október 26. 
ÉDER E L E J É K ezredes s. k. 

városi katonai p*ranc.snok. 

M tir. C •liiszrreda város katoaal p»raccsnok»áí:a. 
697-1940 

Hirdetés. 
Csl^ai?radi várcshwin 1940 november 20 án 

délelőtt  11 órakor  nyllvánoa árverést tartanak a váró 
„Rtkoltyás" nevezetű erdejéből 3853 dantb brc-iiís 
szerint 3617 27 m« "tú irntdta fenyfi  gömbfa  eladására. 

AJ árverezők kbtelesfk  1400 Pengő bánatpénzt 
M" 0^ / i . 4 ţ J

, P v â S A 9 a •• tl'akar'táaa ÍB elégetésének Ideje egy hónap. 
. k. n ' 8 d 4 i l íe'kételpk a vároB mérnöki hivatalában 
tekinthetők meg a hivataioB órák a'att. 

Az ajánlatot lezárt és IrpscBételt borítékban kt 
tsnnl. f.'i 

Csíkszereda, 1940 október 30 
Éder  Elemér  ezredes, 

városi katonai pararcsnok 

FUZO SZAL0N0N1AT 
ez-

Gróf Bethlen András 
Nyomatott Vákár Lajosné köayvnyomdájában, Cslkznreda. 

Brassóból Sepsiszentgyörgyre hely. -
tem át. — Kérem a hölgyközönség szives 
pártfogását  L i n g M a r g i t , Sipsiszent-
györgy. Mikó-utca 1». az. 
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