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Peleié* aatrkesité 
R É S Z B G H GYŐZŐ 

Székely származása volt Majláth püspök: nr. 
Igen tiszteli Szerkeszti  Ur! 

Moat, midőn Borromei 8i"nt Károly ünnepét ültük, 
mint Csik—Gyergyó—K»ason leţklaebb történetírója 
bá'orságot veízik arra, hojy a Sz ikelyföldaek  a ma 
gyár Saentkoronáhos visszatérte alkalmából egy pár 
történeti vlBBzaemlékesést tegyek. 

A mi aaent Főpásstorunk Gróf  Mallátb Guaatáv 
Ká-oly Borrom i 8««nt Károly nevét vlaelte. Meggyő-
aődiístm, bogy ea 0 bnagi Imádságának IB Bok réaae 
voll abban, hogy a Székelyföld  éa Brdély éaaaki része 
vlBsaatért. 

Gróf  Majláth Gnsatáv Károly 1918 novemberében 
Budapesten volt, megtörtént már a román hadseregnek 
Erdélybe való bevonn'áa*, november végén egy napon 
Pjrpök atyánk magáboa hivatott. Mivel BaerencséB vol-

hogy a t iíalmára méltatott a barátságával kitün-
tetni oly kngyea volt, a köietbfző  felhívást  lntéste 
hofsám:  .A cialádom nem akar ttrdélybn vlsi-saengcdni 
ugyanis attól tart, hogy a romátok letartóztatna*, meg-
MaoBDak, sót meg ia öinek. Ejry hét mu'.va jöjj el, 
mondd meg a gondolatodat.' Eíyhét múlva pontosan 
m gjalenlem, akkjr a követkeiőket mondotta: „Ni 
izélj e«v Piét ae, döntöttem. Aa alatt a 21 év aatt, 
ni)'yít Erdá'yben töltöttem, erdélyi emberré lettem, 
Erdaly fó  djótől elszakadni nem tndok. Püspök vagyo*, 
as aposto:ok u óda, p*p lógómmal, hwummel elszakít-
hatatlan kapocs fáz  öasze. Aa apostolok saenvedtek, 
martirhalált haltak, tu'yos fogságot  állottak kl. Miért 
kívánjak magBmaak másEoreoi? Vissaatérek Erdelybe 
ti hát, magamhoz kértem a keresttény egyháa főpap-
jait s (z-ket mondom nekik : — Engedjétek meg Test-
vérek, ba eddig talán nem gyakran érintkeztünk, fogad-
jatok el kinyújtott jobbomat; a haza, nem:e'.ünk vn-
tzelyfcen  van, fogjunk  öasse, mentsUk e m»ntbeiőt. 
MĴ IBLUOV román U ls, hsgy J kiáJjodi r*tid>;etekel 
mag-rtljesjfm  s aromán hatalom birtokosaival beBselnl 
idjak.' 

A Püspök nr haza n^zitt. A sorsa a letariósts-
\an lett 1 ;> találta ót 1920 oan Drnmond, angliai uni-
téi u- p p; n srihadoi bnc-iátásának kieszköalÓBÓért 
Kjm»ba fordult  Ciornoch JMIOB, tsstergoml érsek bl-
lorcj, női 1921-ben ia püspöki köru'ját, bérmá'áBalt 
• Miuranc» delnklivak felügyelete  Blatt végesbette. — 
Midóa f  kkor egy alka'ommal találkoatunk, egy flital-
embert e ő.tiink m'({simogatott és e szavakat mondotta: 
„X^zd. ez » kedves fiitalembfr  jótékonyan őrködik 
fdletiem*.  M hílyt n fn'ügyelet  safinetelt,  azonnal fii-
v t;« a kapcsolatot Ferii ca Jíisef  nnltárlua éa Nagy 
Káró y r-formáus  pilfp.ikkel,  akikkel le^cordiallaabb 
iszáht tsroti fern  R egyetértéssel munkálkodott a 

n.-«r ht-âţ Tdîi^b-'D. Eay alkalcmmM jeienl^tenben 
• F.rencz J ' ^ r f  nn' á ina pbapclifci-l  éB Rtvasi 

L .ti ó jíi^nl'gl r;furoií»igi  pü-pikkel, öriire elfelelt 
n- 'r ei *•» a m-^z^iit^sa: .Jjaaef  bátyáin lelkmi*. 
-ijjc;!tra fi.mu.  A remin ar<á'reDd9zé4 » i l hacyttt 
UI>(Ţ  HZ  t-rdilyi püspöknek 100 boidat, megfoiz  otta as 
blkotmPn> ierveny a szenátusi tegBégtól, » hivatali ható-
B vţok i<eu aokezor megalázták, fi»tal  emberek órákig 
í'iősio'oastditák... Ö minden asenvedést, megalástatást 
tűrt rétcán, a magyarságért a a római kBtbolltus hivi-
k.r . H'íf&ji  m^itói \oltak u ódei íb. m^it a mácodii 
u údi ne vált meg, a román uralom alatt levő hl.őltől, 
6;i sa^kh'ílyéíő . 

G óf  M illáih pU'pök atyánk 1910 novembtr vé-
sa'. moadta, hogy „erdi yi emberre letlam", pedig 

t-rdjivi ember, aőt ciikl saekely aiáraazéau volt. Ml-
tíő; l'J32 ben Írtam az ,Erdily három nemzete és 4 
vaiiá-in autonómiájának történetb" c nagy müvemet, 
ráakadtam egy ki" fiizítre,  melyet dr. Karácsonyi Jt-
DOS c. püspök irt .Gróf  Malláth Guíz.áv Károly erdélyi 
pürp'ik saármaráia" elm alatt. Aa abban irt adatokból 
kiindulva ráaileles nyomosáét ejtettek meg BZ eszter-
gomi Crsekaég és a nagyssombatl egyetem Irattárában, 
ive-ük erednénye aa, hogv a gróf  Malláth család ősei 
C dkasentBlmonbél, ennek Kápolnaaaeg tlaeaéből ered ÓB 
Miklós keroestnevei volt. 1640 előtt Ntgyszovbatba 
kerüit B pártfogója  Lósy esztergomi érsek volt. 1936-ban 
26 jelölt közül a legkitűnőbb doktori szigorlatokat tette 
a magát a doktori értekezésen Székely Miklósnak ne 
vezte. Az egyetemi anyakönyvekben bol Saékely Mik-
lósnak, hol Saentalmonl Miklómak, bol Kápolnaazegl 
Miklósnak van nevezve, a budapesti M. K'r. Egyetem 
könyvtárában talá.ható a a n«gyaaombí»tl egyetem egy-
korú fe'jegvzási  i ^n ez 1636 évnél Széke y Maylády 
Mik'ósnak van neveive a a nsgycaombati egyetem 
aanaleaetben areedi álláaa: .Nobl'iB TranBBylvanî nsisV 
Később ármá'lat IB kepo t, amelyben a király fenntar-
totta netánl régi nemeaségét. Étek sz adatok aat mutat-
ták, bogy a XVII. saásadl nomen clatura aaerlnt erdélyi 
namea volt, aminek a BzékeljfÜdSo  a primőr felelt 

meg. Bsákely Miklós később végrendeletében a cslkl 
ő*i blr.okát odavaló rokonaioak hagyta, de őket nem 
neveste meg moidván, hogy ugy la Ismerik és meg 
vannak írva a j-gyanteib» ( J jegyzeteket nem ismerjük) 
B végrendelete végrehajtáaával CBlkscék tisztjelt és a 
crikszentBlmonl papot bízta meg. A Mallátbok nemesi 
eiőn vi .Siókhelyi", ez a aaékelvnek XVIII. aiázad 
leírása, Ilyen nevü köaség nincs. Gróf  Malláth Gusztáv 
Károly órláal nagvságának saemélyl adottságéin kívül 
a megfejtéBB,  aa őa azékely erő éa lélek, mely aláaa-
loaan uifcl  el minden >u'yos m^gprótá'tatáat. a mua-
kát éa kötelességet hiánytalanul teljesíti, hazájáért és 
nemsetéért életét ls felá'doiza.  É'asássdokoo át kevés 
székelynek adatott ágyban párnak közt hallnl meg. 

Gróf  Malláth Gu-atáv Károly mleden e'i^merísi 
elhárított magától. Mldői említett müvemet 1935 ben 
„Erdély márir püspökének* dedikációval nyujtottxni át, 
zt felelte  mártír kitünte*óst nem érdemlem". Ő tör-

hetetlenUl bi t Magyarorsaág feltámadásában. 
1920 ban fölkerestrm  Rákosi Janót, e kérdést 

Intéstem hozzá: .közismert, hogy méltóságodnak, mint 
köl őnek meglátásai vannak, ml az érzCBe: a székely-
ség a román tengerben átmenil-e magát ?' Felelte : 
„ÉJ aajnoB, nem voltam a Bzókolyfó'dio,  de testvérem 
Ráköti Gyu'a évek bosszn cnr^n át gyergyóditról orvos 
volt, Rákosi Viktor öcaém (Blpu'u-) éveket töltött nála, 
Ditrón taru t ta, Bőt, feh&r  harlBnyát viselt; tőlük meg-
ismertem a szókelységet. A parasztot mindenki a vilá-
gon-a legelőnek tartja. D; a Fzt'kely ember kUiömb 
Iy adottság mellett szenvedjen at ár ír ennyit, bármily 
súlyosan, átmenti msgát, főt  megacélotodiL*. Ba a 
jóslat bevált, est bizonyltját a szék«!yfö'dre  bevonult 
magyer hadaereg tagjai és a velük fcevonu't  Írók. 

Maga a székelység a rimái uralmat Isten bünte-
tésének ÓB megalázásnak tartotta. Auldón ez ÖBazeom-
lás után 1921 ben lageiőssör haz»-n»h3ttem, Sentslmo-
non a tfmpiom  a'őn Útndor Moa.is 7u AVAB oreg gaada 
megázó ltott kérdvén: „Msdd'g tart rajtnak ea a csuf-

Valaazoltam : .Emlékszlk-e M '.ZBB gazdi, mikor 
1889-b9n nagy felhőszakadia  volt, a mennykő ép Itt 
ütött be P.itcrflaé  csürAba éa porig égett; a Fiaák kl 
jött a medréből a nem Cíaió-z^stre fo'yt,  hanem épp;n 
Itt a templom mellett*. Err^ M iaea gasda aat kérdezte 
tőlem: „mikor IOBZ Ilyen fdlhőszakad'B*? 

A jövő blatoaltéka a azékely öntudat 8 mint Pál 
Gábor mondta, az aa elhatároz ks: iokább mind egy 
aaállg elpusztulni, semhogy megismétlődjék ez a csúf-
ság. A súlyos saenvedia idején, az erdélyi magyaraág 
aa egymás megbeuBÜléBe éa a szabadságjog helyes fel-
fogása  tekintetében, mérföldléptekkel  haladt előre. 

ENDES MIKLÖS. 

VILÁ6NIRÜ 

„OLYMPIA" Írógépek 
a i i 1 5 0 P e a g e t S l 
(részletre is) k a p h a t ó k 

a VÁKÁR könyvkereskedésében 
C a l k a a e r e d á b a n . 

Ez volna a székely? 
Irtk:  Ferenci  Oyárfis. 

A felszabadulás  ssóp éa felejthetetlen  Ünnepségei 
küaben Csaba legendás népe előtt kitárultak a magynr 
salvek B Boha nem hallott szeretettel zárták magukba 
a 22 eBBtendő megpróbáltatáaát, förgeteges  viharát 
bátran álló népet. Mert tagadhatatlan, a székely nép 
másféleaeréveB  hagyományalhoa méltó öntudattal, fe-
gyelmeaettaóggel éa a legnehezebb körülmények köaött 
ta tettrekéaaaéggel vállalta Btraát. Vállalja továbbra Is, 
mert tudja: aa Sssamagyarság sorsára dc'ntő a visel-
kedése. 

Érthető tehát, bogy aa egésa orfzág,  sőt a kül-
föld  Baeme li figyeli  a székelység mlndsn életmeg-
nyilvásulását. Most hatványozottan fontoB  minden szé-
kely lépése, magaviselete és magatartása. EgvaégeB 
falHpáBt,  magatartást várnak a saékelyektől. öaste-
fogáBt  ÓB példamutatást. Sói: a dolgokat gyökerükben 
aaemlélők, a valóaágokat kutatók abban reménykedtek 
— éa nem alaptalanul — hogy a székelység lesa as 
aa erjesztő kovász, amely döntően befolyásolja  az 
esedékes magyar megújhodást. 

Ml la eat tettük és hiaaaük. Tudjuk, a aaékely-
ségre történelme legnagyobb hivatása vár eaekben a 

nehéa Időkben Itt, a Ksletl Kárpátok égbenyúló csúcsain 
éa hegylánc il alatt. Szent hivatást teljeBltünk tebét, 
amikor a fajtánk  közé befurakodott  s ott rothasató 
betegségként pusztító Jelenségek ellen felemeljük  sza-
vunkat. S jtéiben bujkáló lélekmórgesők, idegen szel-
lemben rágalmaznak nap-nap után. Névtelen, sokszor 
máaok nevével jegyzett levelekben, levelező-lapokon 
gyaláznak embereket. Ködbe öltözött sunylság, alávaló 
gazság mérgesíti becsületes azékely emberek, czaládok 
eletét. Laaaan ott tariunk, hogy utálni kezdenek ben-
nünket. Iletékea h ilyen, ahol Bzemeteket teregetnek 
a feljelentők  — felteaalk  a kérdést: hát igy néz kl 
belülről a legendás székely nép? Hát ez a sokat hir-
detett, százféle  formában  megénekelt székely egyzég ? 
Ez az emberszeretet? 

A felvetett  kérdésekre egysaerü a felelet:  Nem 
ez a aaékely nép I A aaékely nép maga la jól tudja: 
nehéa feladatok  előtt áll. Ha valamikor a történelem 
aorán ki kellett állani a gátra a megmutatni aa életre-
hlvatást, most elérkeaett ennek az ideje. A székelyt 
22 keserves esztendőn kereaatül annylaaor és ugy meg-
aláaták, hogy nem foglalkozhatik  testvérei rágalmazá-
sával. A székely nép érzi és tndja: nem ellentéteket 
hanem ösBaekötő, egységbe fogó  kapcsokat kell és 
kötelesség keresni. Minden józan ember látja: nem 
egymás között kell politizálni, hanem a nagy köaöa 
elienBéggel kell felvenni  mlndenéletslkon a küzdelmet. 
Eoben az Irányban dolgozik ma minden becBÜletes 
ember. Mindjn székely azt akarja, hogy vállvetve, 
hatalmas, megbonthatatlan egységbe tömörülve álljunk 
sasmse aa élettel a kérjük, követeljük életjogainkat 
a nap alatt. 

S ezekben a komoly percekben, amikor népek 
jövője épül éa népek omlanak öasae, őal földünkön, 
felütötte  egyre jobban burjánaó fejét  a gaa. A ható-
ságokat feljelentések  özönével áradják el rosaaindu-
lb'.u, iî.ifidc.u  t^bcíi .'Taúdbői klveíkőaöü emberek. A 
sötétben bujkáló bajkeverőknek már senki aem jó ma-
gyar. Miadankit kikeadenek. Mindenkit gyanúsítanak. 
Átkos munkájukkal blsalmatlBnaágot keltenek. 

Jdllemzően rögzíti ezt a folyamatot  Pál Gábor dr. 
csíki k pvlaelő idevonatkozó rövid, de tanulBágos nyi-
latkozata : 

— A magyar honvédség bevonulásakor a székely 
lakóaaág leikeaedéBe mélységesen meghatotta a honvéd 
tisztikart éa iegénvaéget. Az Itteni fogadtatás  felejthe-
tetlen saámukra- Ezt a benyomást aaonban beárnyé-
kolja aa a aok feljelentgetéa,  tülekedéa éa meggondo-
latlan mugatartás, melynek mindannyian tanul vagyunk, 
áa anyaország lakÓBBága a Baékelyaég Iránti rajongás-
sal néz Ide felénk,  a kormányzat pedig segíteni lgyek-
stit a nehézaigeken. Ugyanakkor aokan a fenti  esa-
kitökkel ÓB meggondolatlan kijelentésekkel gyengítik 
ízt a ro"?on)Siav8t, melyet a Bzéka'yaég iránt elaő 
í'pvldílóháal bvnaédem'oen is m?giövelnl éa életárde-
**tnk iránt közérd> k:őd óet felkelteni  lgyekeatem. 

Ezt mosdja Pál Gábor dr. képviselő erről a szo-
morú kárdtsról. 

Ml tovább mehetnénk ezsn a téren. Réaaleteaen 
leirhain^k, hogv akarta egyik diplomás ember a másl-
kat, A Siakelyfőldre  bevándoro l B ott testvéri ezerr-
letM és otthonra talált ember a benszülött saékelyt 
kiebrudaltatul, a családos székelyt kenyérkereaetl 
h»lyéról. Részletesen leírhatnék és kóznál lévő blso-
nyltéli okkal slátámaasthatnók, meddig meréBakedett a 
basEoniesés. H)gy jutott el :z i tboa hitelre nem talált 
b citelen, alávaló rágalom a fővárosba?!  Hogy agyai 
kl és terjeszt rémmeeéket a lelkiismoretlenseg, a becs-
telen alávalóság? I 

Nem tesaaük. Nem, mert célunk nem mételyenés, 
nem bomlasztás. Ml, most még csak figyelmeatetnl 
akarunk. Rámutatni arra, hogy a gyönge jellemű, aa 
élet országútjain Ide-oda tántorgó aaerencaétlenek hagy-
janak fel  ocsmány mesterkedéaükkel. Ne vigyék a vá-
sárra a azékely becsületet. Ni üzérkedjenek vele. Ne, 
mert baj leaa. 

Jól tudjuk, hogy a feljelentgetők  a megalkuvók, 
a románoknál la folyton  Jelentgetők, aa élet napoa 
oldalát kersBŐk köaül kerülnek kl. 

Az u|BágbetU hivatása nem pellengéreaéa. Ebben 
»z eBetben aaonban nem rladuik vlaaaa a jövőben ettől 
sem. Nem, mert minden rendelkezésre álló eszkSaael 
kl kell Irtani a népünk életében jelentkező uj, Baégyen-
letes, Idegen „műfaji";  az alávaló rágalmazást, aa 
ártani akarást. Vegyék tudomásul a sötétben sunyin 
lapulók: napvilágra hozzuk, elrettentő példaként nyil-
vánosság elé állitjuk, ha nem térnek éBare. Jelentgetée 
helyett dolgoaaauak. Mai Időkben minden aaétaaéráara 
Irányuló, bomlasztó törekvést csirájában kell elfojtani. 
Hát van bomlasstóbb, mérgezőbb, gyilkolóbb folyamat, 
mint as alaptalan Jelentgetée, rágalmaaás, ártani akaráa? 
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Számba vették az erőket. 
Székelyföldi,  aőt egéu erdélyi vonatkozásban példaadó 

és nagyvonala öiszefogás  (Ortént Cslkmegyében. A „Csik 
Általános Gazdasági Szövetkezet" csíkszeredai közgyűlésén 
Pitner Árpid dr. elnBk bejelentette, hogy a „Calk" erdészeti 
és az alakulta előtt illó székelyföldi  éa háziipari szövetkezet 
osatlakrzlk az általános gazdasági szövetkezethez. A jövőben, 
a megye összes gazdasági erőinek bevonásával Igyekeznek 
megoldani a gyorsegymásutánban jelentkező nagy kérdéseket. 
Röviden vázolta Pitner dr. az elmúlt 22 esztendő nehéz küz-
delmét, majd leszögezte : most ls jelentkeznek bajok a székely 
életben. Ezek azonban agész«n más természetűek. Uost lehe-
tetlen vaaatl összeköttetésből éa más elszigeteltségből szár-
maznak a bajok, melyeket egy egész ország jóakarata Igyek-
szik kiküszöbölni, majd megállapítja : a székely jövó azt köve-
teli, hogy a jövőben minden rendelkezésre álló gazdasági erő-
nek a moat lefektetett  aton kell és szabad haladnia csak. 

Sárossy Etelka az erdélyi Szoolálls Kirendeltség oslkl 
vezetője réazletesen Ismerteti a székely háziipar és népművé-
szettel kapcsolatos tennivalókat, lttaitózkodása során felmérte 
a tennivalókat éa a lehetőségeket egyaránt, AZ Erdélyi Szool-
álU Szervezet minden igaz és jo ügyet támogat. Eddig nyers-
anyag betzerzéte céljából 5.000 pengőt boosátot a cslkl házi-
ipari és népművészeti munka beindítására rendelkezésre, tla 
ujabb 15.0C0 pengőt kért a oél elérése érdekében. 

A szövetkezet keretében látják el nyersanyaggal a házi-
ipar éa népművészettel foglalkozó  tagokat. Fősalyt a kender, 
len és gyapjából előállítható anyagokra, a híres székely kerá-
mia és faragéira  fektetik.  Lenből és kenderből vásznakat, 
törülközőket, abroszokat, zsákot, gyapjából ruhaszöveteket, 
takarókat, oaergéket, featékeaeket  és szőnyegekot állítanak elő, 
.Cslkl Szőttes" néven Csíkszeredán üzletet, Gyergyószentmlk-
lós, Borszék és Tasnidfürdőn  pedig fiókokat  állítanak fel. 

Pitner dr. elnök maga, Igazgatósiga és felügyelőválaszt-
mioya lemondásának közlése során hálával és szeretettel emlé-
kezik meg azokról a felcalkl  fehérharlsnyis  székely emberek-
ről, akik a megbróbáltatások nehéz viharában épngy mint most 
•z örömteli peroekben érezték hlvatisnkat, teljesítették köte-
lességüket. A sötét maltban lépést sem hátráltak a feladatok 
elöl, most pedig az Idők paranosoló szavának engedelmeskedve 
adják át a közös nagy oelok megvalósítása érdekében erdőkt-
termelő szövetkezőtöket és annak vagyonit, 

Kolambin József  dr. meghatottan mond köszönetet a 
lelépő elnök, Igazgatósig és fel  ügyelő választmány nak. Azoknak 
a fértiaknak,  akik nehéz Időkben állottak őrt a Bzékely gaz-
dasigl életben. Majd megállapítja Kolumbán dr., hogy egész-
séges manka végzéséhez pénz kell. Pénze sajnos ninos a szé-
kelyek szövetkezetének. A székely népnek azonban van erkölosl 
fedezet  és munkás keze. Megfelelő  erkölosl és anyagi fedezetre 
adjanak hossza lejárata kölosönt, amit beosületeseo visszafizet 
a székely. 

Daradlos Félix dr. és Albert Vilmos főgimnáziumi  tanár 
hozzászólása ntán Pitner dr, elnök javaslatára a közgynléb 
egyhangúlag uj vezetőséget választott. Igazgatók lettek: Áb-
rahám József  dr., Adorján Fereno Antal Áron, Daradics Félix 
dr., Gál Ferenc, Kolumbia József  dr.. Nagy Imre, Péter József 
és Szőke Mlhily. Felügyelő választmány: Biró Fereno, Fodor 
Pil, Kováos Balázs, Kováos Pál, Miklós Gergely és Sárosl Béla 

Gál Fereno felszólalásában  rámutat arra, hogy a szövet-
kezet keretében működő háziipari és népművészeti szakosztály 
elsősorban népnevelési kérdéseket old meg és osak azután 
gazdaságiakat. Ez a nevelés már az iskolákban kezdődik. Uln 
aen iskolába be kell vinni a szövőszékeket. Ha ez a munka 
áldozatokat kö .-etel a nép jövője érdekében fektet  be a Bzövet-
kezet. Pár év leforgása  alatt azonban önmagát tökél'tesen el-
tartó, aőt jelentős haszLot hozó ággá fejlődik  a háziipari és 
népwürészeti osztá'y, 

A azékely életben uj számban és módon jelentkező köz-
gyűlés eredményeit Szőke Mihály nyng. földmlves  Iskola ig. 
foglalta  össze. Többek között ezeket mondotta: 

— Erőforrásainkat  kizárólag a széles néprétegekre helye-
zem, mert a székely nép megújhodásáról van szó. Arról, hogy 
mnnkink gyümölcsét örökösen Idegenek nem vihetik el. Azt 
sem nezhetjük, hogy a székely nép jövendő anyáit 

rontsák el és tegyék idegenné földjéhez  és szoká-
saihoz egyaránt. Leányainknak Itthon fogunk  munkaalkalma-
kat teremteni, mert ezt követeli az egész magyar nemzetre 
annyira fontos  jövőnk. Nem nézhetjük s nem nézzUk tovább, 
hogy természeti klnoselnket mások vigyék el. Azt sem, hogy 
saellemi klnoselnk elkallódjanak. Falvalnkban szerényen meg-
húzódva nagy tehetségek élnek. Olyan ls van közöttük, aki 
egyetlen bicskával a legnagyobb és legazebb templomba <a 
beillő orgonát készítette. 

— Minden közaégben 3—3 tagból álló munkabizottságot 
és tanáosadó szervet választnak. Ez a szerv mutatja kl a szük-

ségletek és fölöslegeket.  Jelentéseikből majd megtudjuk, mit 
adhatunk el és mit k.ll vásárolnánk, mert becsületesen akar-
jak szolgálni a legatolsó azékely ügyét ls. Vármegyénkben 
ninos nemzetiségi, sem vallási kérdés. Mind kisbirtokosok va-
gyunk. Nekünk mindenképpen össze kell fognánk  és tartanánk. 
Ezlrányu munkánk során számítunk földmlvelésügyl  kormány-
zat, a .Fortuna" és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet tá-
mogatására. Erről a helyről felkérünk  mindenkit: aki teheti 
segítsen rajtunk I 

— Isten és történelem színe előtt — folytatja  Szőke 
Mihály — felelősek  vagyunk népünkért. Ezután nem hivatkoz-
hatunk elnyomatásra Felszabadultunk I Jövőbeli munkankat 
nem gáncsolják. Ezután dolgoznánk kell I 

— Hogy alnos pénzünk ? Hát legyen I Egyetlen számot 
mondok: egyetlen év alatt sokmlllló pengő ér>ékü szeszeslta't 
fogyasztuok  I Ne Igyunk annyit. Az elpocsékolt milliók egy-
réazét fordítsuk  gazdaaági oéljalnkra, 

— Tanuljak meg és hirdessük — fejezi  be Szőke Mihály 
— hogy a szövetkezet közügy. A közügyet minden rendű és 
ranga közalkalmazottnak szolgálnia kell. rehát: aki nem tá 
mogatja a szövetkezeteket az nem köztisztviselő. Az nem tel-
jesíthet közszolgálatot. 

Szőke Mihály szavalt nagy lelkesedéssel vette tudomásai 
a közgyűlés, Mindenki érezte: mindenben és minden vonalon 
igaza van Szőke Mihálynak. NemzetBzervezéa csak azon a vona-
lon Indaihat eredménves-'n, ahol szimba veszik, számon tart 
ják az erőket s minden tényezőtől egész és maradéktalan muu-
kit követelnek. FEREMCZ GYÁRFÁS. 
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Szülök figyelmébe! 
Minthogy  a „Magánjavak,  miat at iskola 

épületének  tulajdonosa,  az itkolénak  az épületben 
való tovább maradását ez idő  szerint nem biztosítja, 
rajtunk  kivül  illó  okokból  kénytelenek  vagyunk 
a bentlekitt  a legnagyobb  sajnálattal  vissza-
mondani. 

Kérjük  a szülőket,  hogv megértve  az itmene* 
nehézségeit  — még az iskolai  évben — gyermekei 
ket  csaladoknál  helyezzék  el. 

Riméljük,  hogy a jövőben Isten  segifs'gével 
ez a kérdés  is megoldódik. 

Állami  Polgári  Leányisko'a 
Tantestülete. 

E l a d ó egy jókarban levő fehér  zománcozott 
gyermek vaságy és egy nagy ebédlA asztal. 
Cim a kiadóban. 

A marosvásárhelyi Székely Kerületi Kereakedelml 
éa Iparkamara közleményei. 

_ 2785—1930 sz Figyelmezteti a kamara mindazokat, 
kiknek idegen fizetési  eszközök (klvév. a leu érméket), román 
klboosátáaa értékpapírok, romániai összesen 6 (XX) lel értéket 
„«..E.1.5Â követelésük vagy tartozisuk van, hogy azokat a 
S z i r t i Kö^önT folyó7vl  október hó 30-lkl szimiban közölt 
7 ^ - 1 9 « M.E . számú rendelet értelmében folyó  bó 30-:g a 
Maavar Nemzeti Bankeál b. kell jelentsék. A bejelentés esz-
kö'Íésére vonatkozó tájékoztató és bejelentő Ív aj Magyar Nom-
jeti Bink fióklntézetelnél  díjmentesen szerezhető be. 

_ 2776-1940 A vlsszaosatolt területek Ipari anyag e . l i -
táaárak a megköunyltéaére Ko ozsvárt egy Iroda állíttatott lel, 
e l m e - A z Ipari AnyaggazdálkoJáa Központi Bizottságinak 
kolozsvári Urend.ltségef  Kolozsvár, Deák F«rencu 4». II em 
Telefon  34-58. Az Iroda a hozzáforduló  ugy Irésbín, mint 
teulonon részletes felvilágosítást  ad. Aj. erdélyi ^ t e k e n 
levő üs-mek anyag Igénylése szempontjából ki.lömbséget kell 
tenni olyan áruk é, anyagok között, melyeket: 1. A viasza-
csatolt területen tárolnak és azokat ez»n a területen s akarják 
megvenni vagy értékesíteni. 2 Az aryaorszigból ke-ülnek le-
hozatalra Általiban olyan nyersanyagokat félgyártmányokat 
és készárukat, melyek zárolva nlnosenek igényelni nem kell, 
azok szabad forgalom  tárgyát képezik: azaz minden külön en-
gedély nélkül megveh tők, eladhatók és szállíthatók. Az 1 
pont alatti árukra vonatkozólag azt kell tudni, hogy ezidő-
sze-lnt a vISBzaoaatolt területre még az anyaorszigb»n érvény-
ben lévő zárolási rendelteket, melyek több száz fontos  nyers-
anyagra és árura kite-jednek, nem terjesz-ették kl. bzek a 
zárolási rendeletek fokozatosan  kl lesznek terjesztvs erre a 
területre Is és a zárol s életbelepte megfelelő  módon hözhirré 
leaz téve. A viBBzaositolt területen ősapán néhány, elsőrendűen 
fontos  nyersanyag kerül ezldőszer'nt bejelenté"! kötelezettség 
alá, ezek a 421-Föv. Kat. Közig. 40 sz. „Hirdetményben 
lettek közhírre téve. 

— 2704, 2717-1940. A M Klr. Posta Vezérigazgatóság 
nagy menoylaégü tölgyfa  és fenyőfa  tivlró-oszlop, a m. klr 
államvasutak pedig 70000 kg. finomított  beniol szállítására, 
h rdet pályázatot Részletes feltételek  megtudhatók a Kamara 
t'tkirl hivatalában a hlvAta'os órák alatt. 

Vákár Tibor okleveles építészmérnök 
a Székelyföldön. 

A régóta álmodott d'ciő honvíd?ink köiö t egy 
lamerőa arcot, fi  ital tüzérhadoagyot Is ölelhettünk ma-
gunkhoz: Vákir Tibor Okorsz^g sztHöttn 6, akit 
tizennyolc évvl ezelőtt usaei oltafc  kl. Beldogan kö-
szönt j tik őt otthonaikban, annál is Inkább, m'r; benne 
nemcsak a felszabadító  c^pitalnk várva-várt tisztje, 
hanem n Saákelyföld  Iránt letkesedő fl»'al  vezető g4rda 
egy tagja tért vlssaa (azeptembe: 23 ár) aa pleő < könött. 

M at mondj» BudipfSten  mind'g c«k r.tm i-uli-
a«k tfklntet.e  életét, ahol a M klr. J>ss f  Nádor 
MűegyaUm épltóaamérnökl karau oklavelét ozTeztc. 
Közben a mllvéssetek többi ágaiban ls tép ízte 
s rajzversenyeken, plakátpá yáa»to'~oa és építészi terv 
pályázatokon vatt réaat — melyének siiftrelrŐ!  r4.-z 
ben be ls asámoltunk. Különböző tpltésa irodákban 
dolgoaott. B hogy tann ra íny alt világlátásáéi is gyara-
pítsa kiiifti.dre  ment. Eţyet tudott bisto^ao, hogy crfii 
akarattal és hitta>; pénz, p otencia cuitsd'. ö*;za-
köttetéaik n^ k ii ÍB l«h *t sőí k-í'l ér^ényeaini a ma-
gyar diplomává'. M);dism k^t enẑ ond lg d)'*ozo't 
— közel 300 mérnöi tár̂ Ával — a N-msi Birodilm 
vasutak majsHipi'.âsi oaat^lyán A h^bo u e'lndu m* 
Belgiumban (.0 stende) találta. 1939 év végta N-ime;-
orBztgban müac'ienl á'iásá', ott hagyva viaszatért 
Budapestre, ho/y m erdélyi láposnál ĵ le-i Uh^í P. 
Addig, am'g ci-kpiiinil n"n killett tény e;^< -i:Q'gá-
iatot ta jetiit»nif,  « S-íékosfávároi  m'K<a;p .á i iiíj-
ozztályái do ţoio t. Li u oj>ri a kü.kir.jiikf  d 
hivatal ái'<tsdó j^l'níH kiá'ltásl ciarr.ok t^rvpVyáziti-ii 
nyert" el a má dik dijat. 

Biazke frjm-u-l  iidvözö jiik Vikár T.bori. Kiv;r-
ju1!, bogy megtalá ja a talajt itthon a várjak, 1 ogy 
terveit megvalósítva, hasanára legyen *eli ő'nmi >n-k 
Gyergyó'aentmiklóanak ói büszkes*ge a Biókelyfild  iek 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Kelt levelem Kepefalán, 

vátig ebbe az esztendőbe, 
Szent Andráa hava elején. 

T e k é n t e t e a S z e r k e s z t i Url 
A múltkori soraim farkán  — ha jól eszénkedem — 

tám azt igyekeztem vala, hogy eccer-máccor még megereaz-
tem a levelem fonalát  s ahajt békiidöm Kejednek Szeredába, 
hogy legyen amib31 kicsillabizálja a mii hogylétünk fordu-
lását. methát — hálá legyen az Isten Ssznntvességének s 
a Magyar Haza drága jó honvédjeinek — abbiza egy miccre 
egészet sirüle a mü sorsunk kereke es! 

Azt a t r i h á n o n i r a b s á g 22 esztendeinek minden 
egyes percein es vátig tudók, hogy eccer még reánk — 
székelyekre es — felsüt  a szabadság napja, de hogy töm-
locünk eppsn akkor nyíljék ki előttünk, amikor ellenaégeink 
a legrémilöbben acsarkodának reánk s min a kaszáikat ea 
tenék, hogy felnyársaljanak  miinköt, azt mán még se merflk 
— álmuuaba ae — gondolni. 

Igaz, hogy Manó igy leszúr , a bukureati fiililgyi-
h i v a t a l nagytekintetii vezetője s esment a többi fflporko-
lábok és vátig azt diinnyögék a világ közvéleményinek a 
fülibe,  hogy tám — mintha — nem es vénánk olyan eröat 
bébóterolva ide a esment azt es, hogy sorsank es tám 
jobbacska van nekünk, mint nekik — a hatalmon cailea&lS 
h ö a l a k ó k n a k , — de azért ha mégea netalán-tám nem 
volna igyünkre nekünk ez a boldog menyország, hát akkor 
ök azüveaen atilapit kötnek a mtt talpunkra a mehetünk 
innöt ki a magyar testvéreinkhez, vaj — ha ugy teccik : 
a szemünk világába esll 

Methit, flkögyme  szerént, valami á t t e l e p í t é s n e k , 
vaj mi a anjnak 1 —, hagyák nyitva az ntját, ott ne : 
S z a r b u r g b a (vaj hol a tömlecbe 11) akkor, amikor Skemiék 
ea odaki valának a a T e n g e l y r e való felcsipeszksdés 
közbe bédegeoyegezék a fenekiket  takaró iirhangnak a 
széj j i t . . . 

Igy biaal I.., 

Meg ea mondám minnyát az én UtmeBter J a n i 
komámnak (ott ne a jen6fa l i  vetéakapn melletti), amikor 
agnaztus végin — szokása szerint — a portája előtt süttette 
a haaál, hogy: „Legén, te, Jánosi — furcsa  egy világot 
élünk, met hát mán a jövevények kezdték nekünk azt 
mondani, hogy Heas a f i r a !  — ami tám a mü nyelvün-
kön = Có ki . — innfit  — te a e h o n n a i l ! " 

Erre — igaz — fl  se leve rest s a nadrágja zaebeibe 
BÍjeaztett kezeit onnét kikapá (a miután előbb körültekéotett), 
nagy hirtelen a vállamra csapa a ügy sügá a jobbik Illembe, 
bogy: „Hát, te — Kedves KomámI — még idáig sohase 
tadád azt, hogy: Eresztd bé az olát a házadba a kiver!.. ? 
(s kérdőleg néze a szemembe) 

En pedig vátig tudám, hogy ez a mondás a t ó t o k r a 
született,rde azt ea bé kellé üamerjem, hogy a g á z o s o k r a 
húzva es akarátuson igaz II 

A b i z a ü . . . 
S a reánk váró setét iövendőn eltűnődve, lassan-

lassan ngy neki keseredőnk — ahajt ott kettesbe, én és 
Jani komám, mintha — teszem tel azt — az ángliaaok 
elleni partra mászás gondja szakadt volna reánk, vaj — 
legalább ea felemás  concsentrás lovak lettünk volna a 
Móduvából való viaszatérés előtti napazenlületkor, odabé 
BáLó mellett, lürészmoBztval kihizlalva... 

Ds csak egy mákazemayi lldeig lebbenénk ahajt ojan 
erőat meg, met minnyát fel  es üté állunkat a a z é k e l y 
dac (a: c a a k a z é r t se!!) • ott nyomba meg ea fogadók 
hogy mü innót — élve — el nem, aohall . . . ' 

.Mennyenek azok, akik kiéhezett tetükként vánszo-
rogtak bé ide" — tódá meg Jánoa a ha nem mennének, 
akkor osztán üdéje mán, hogy a magyar teatvéreink ea 
mond|ák meg nekik ápertén, hogy: 

Caá ki II.., a ha úgy sem, akkor; Caá, nól l . a 
kennyed Anti, . tarka tövit, hogy azadje a firhangoainát  L 

De erre - attól — mégae kerüle a sor, mert — 
mint a maitkori levelembe es megfirkantám  — elhordák 
ők, a hős fiuk,  az irháikat a nélkül ea I... 

Igaz hogy a firhangjaikot  egy mákszemnyit méges 
oaak nem ártott volna kiporozni, mart falazabadoláamik 

határtalan örömét éa könnybelábbasztó boldogságunk napjait 
a kénszenvedések véghetetlennek teccő poklává váliuztat-
ták at, körmeik között hagyott testvéreinkkel szemben... 

A mennyben lakó igazaágoa Isten — azonban — nem 
var bottal. 

Evei bé eB zárom levelem a maradok a Tekintetes 
Szerkesztő urnák tiaztelő hivel 

F e r e n c b á . 
U t ó i r a t : A aok minden közt — eh^jt — szinté-

des-azinte eltelejtém, hogy tudtára adjam Kejednek a n 
C s i k i L a p in keresztül mirdazoknak az urak és nem 
uraknak, akik onnét Szeredéből ügyea-bajos dógaikot intézni 
K e p e f a l á r a  kiakarnak Bétálni, hogy gyalngszervel ne-
hogy megpróbálják azt, mert az u t c s i n á l á s ü r ü g y e 
esBzefolyya  az őszi eső árjával, ugy kikurálák ahajt itt ez 
utat, a hidakot s a járdát, hogy istenes ember legyen az. 
aki nyak törés nélkül a gimnr.zium sarkánál lévfi  l á b t ö r -
l ő t ő l telvergődhet a volt P i n ö r i á n s z é k e l ő lóel-
o s z t ó h i v a t a l i g , aho l a R e g á t h a n k i a b r a k o l t 
v i ra l i nek va lóka t ü l t e t i k a g a z d á i k h á t á r a . 

F.-bá. 

• 

• 

I 

NEMZETI ZÁSZLÓK, 
anyakönyvi v&Uszallagok 
diKzitéshez nemzeti an-
gyalos címer. Vaslemez-
tébla ovali s 60/40 cm. k ézi 
olajfesteBü  aogya'os ozi-
merrel és az iskola (*-ö'.s< t) 
szövegével, nvgr̂ ndiihetA* 

Karácsony Jánosnál, Csíkszereda. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csíkszereda november 24-én ereklyéi 

oranágaáBalót avat. Calkiaereda vároa november 
24 én avatja fel  ünnepélyes keretek köaött aaokat aa 
ereklyés orsaágzásalóka», amelyeket Gróf  Hoyos György 
éa a B»aakárt froniharcosalnak  Alcsoportja adományo-
aott Calkaaereda városának. A kót aásalónak avató 
ünnppaége november 24 én délelétt 10 órakor tábori 
misével keadődik. — Aa avató bessédot Eder earedea 
vámparancsnok mondja. 

— Dr. Hirach  Hugóék  elköltöttek  Kolozs-
várra. Dr. Hirscb  Hugó  kórházi  főorvos  éa aaa-
Iád  ja folyó  évi november hó 5-én elköltöztek  Ko-
lozsvárra  A birt minden  igaz jó berátja nehéz 
ezivvel veszi tudomásul.  Dr. Hirsch  Hugó  szinte 
bárom évtizeden  keresztül állott nagy orvosi tudá-
sával ennek a népnek szolgálatában.  Ezen felfl' 
ide  nőtt  egész lelkével  éa azivérel  a osiki földbőz, 
amelyet olyan mélyen megértett  és azeretett.  Moat, 
amikor  a nyugdijáé  életnek  bátrelevS  idején  Ko-
lozsvárra  távozott  éa itt hagyta mnnkáa életinek 
miodea emlékét,  meghatódva  buoauzunk TSIe, 
mindazoknak  a nevében, akik  azerették  éa nagyra-
beasülték  benne, nemosak a tudóa  orvoat, banem 
az egéaz kultúrájában  magvar megépitésű  és ma-
gy*r sorsot vállaló  embert, — aki feleségévtl 
együtt  annyi á'doza'tal  állott  népünk küzdelmében 
éppen annak legnagyobb  megpróbáltatáaa  idején, 

— Mai napon mogerkoanok a oalkl háal 
•ásBlóaljak. AI ntolsó percben arról értwBlünk, bogy 
vasárnap regge're megérkeznek aa állandóan Itt állo-
másozó határ-vadásafláaslóaljak  CsIkFz >redába éa Gyer-
gyésarntmltósra. — A csikl aaékely katona lelkinek 
egéaa saeretetév.M köszöntjük a honvédségnek bevonuló 
egységei», amelyek moit egéaaen a mieink lesanek. 

— Teli.gaadaaagi lakola ea meadgaidasAgl 
aaaktanáoaado állomás nyílik Csiksieredában. 
A ra. k'r. fi  dmlvelceiigyi minisztérium Cslkazeiedában 
m r r\ földm  vM-ickola helyett egyelőre léll gardaságl 
i j l o'á> áll >o t fe1,  mely bent a városban ea év decem-
ber 2üb m^g I» nylilk. Látogathatják legalább 15 évet 
t.-t&üött fffcrd&lfjafr.  A tanítás teljesen Ingyenes és 
c-«k H tói Időszak alatt tart. Ijy a tanú ók egésa 
nyáron é* ős ize) azli'eik gazdaságban tavékenyked-
h=>toeV. A tanítás ld j< két téli félév,  melynek sikeres 
I ef«je£é«e  után a tanuló jogot kap az .aranykalászos 
ţrzla" cim viselésére. Ugyancsak a tam ási idő kere-
tiben a tanulók levente-kiképzésben la rész fülnek  a 
levente aegédoktatól blaonyitványt la nyernek. Aa 
Iskola mellett mezőgaadaságl ssaktanácsedó állomás 
ISHS, mely minden gaadának ingyenesen áll rendelke-
zésére. llővebb felvilágosításokért  aa érdeklődők for-
duljanak sz Iskola igaz»atóságáboz, a csíkszeredai 
megyeház épBletében. 

— CaiksBoredan rövidesen megnyíló m. kir . 
teli gaadaságl iakola lgasgatósaga ezúton felkéri 
azon helybeli, zrögrdl, taplocaal és c^lksoirlyól gazda 
és ípaios csaladokat, kik hajlandók volnának 15 éven 
f  *iü i vidéki jobb családból származó gízgaságl iskolai 
tHQu'ókat ideiglenesen és méltányos feltételek  mellett 
szólásra vagy esetlpg kosaira IB elfogadni,  BBlveBkcd 
)"Li"k ezt naponta 8—18 óráig a vármngyeháaán at 
Isto'a lg ,sgatóB»gánál leh tó e* minőbb b j^enten1. 

— A oiikaaeredai m. kir. fóldmivea  iakola 
II Colegi e me: M. kir. I» i gazdasági lakolt) Igazgató-
nf.tr.  felkéri  azon gaadakat, kik híjlandók vo'nának a 
h>magasabb dijaaáa mellett ősal aiántásra éa trágya-
bordásra vállalkozol, hogy azlveskedjenék jelentkezni 
a vármegyeházán naponta 8—18 óráig, as le kóla igás-
gatós ágánál. 

— Uegnyllik a koloaavárl gaadaságl aka-
démia. November hó 18-án ünnepélyes keretek köaött 
nyílik meg Kolozsváron a m. kir. gazdasági akadémia. 
Mindazok, akik a nyolc köaépiakolát elvégeaték és a 
gatdasági akadémiára belratkoaBl óhajtanak, oa Iránti 
kérelmüket akár Baemélyeien, akár Írásban sürgősen 
jelentBék be neveaett akadémia IgaagatÓBágnál. A be-
iratkozások november hó 12-lg tartanak. Utólagos bo-
lratkozásboz jelenleg külön engedély még nem Baük-
séges. A saékely gazdasági akadémiai hallgatók, va-
gyoni viBBonyalkboa képest, tannlmáiyaik folytatásánál 
támogatást fognak  kapni. Miután aa anyaoraaághoa 
vlasaacBatolt erdélyi éa saékelyföldi  vármegyékben ai 
akadémiát végaett gaadárzokban Igen nagy a hiány, 
ajánlatos a felvétel  iránti jelentkeaéa. 

A pályázaton kizárólag erdélyiek vehetitek részi! A 
pályázat kellős: az egyik pályázni magyaros ruha 
tervekre vonatkozik, a másik pályázal ajándéktárgyak 
díszítésére vagy tervezésére vonatkozik. A pályázal 
cé(j'a: erdélyi őslehelségek felkutatása,  i valamint az 
erdélyi kisiparosoknak az ország lorgalmába való be-
kapcslolása. 

A páyázalon minden erdélyi részlvehel; iparművész, 
iparos vagy dilettáns! Huszonegy dijat lűzlünk kl, 
összesen 5000 pengő ériékben! Pályázati határidő 1940. 
december 16. Minden érdeklődőnek szívesen küldünk 
részletes tájékoztatói, ha e lapra hivatkozva kéri. 

Bgy jó ötlettel — vagyont kereshet! 

BUDAPEST, VII., RAKÓCZI-UT 70-76 
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— Hadirokkantak,Rávegyek és árvak.'Je 
lontkoaésl határidője. A volt osztrák-magyar had-
seregben rokkant katonákat, hadlöavegyeket, árvákat 
valamint hősi halottak hoaaátartoaólt, akik nyugdíj-
ellátásra igényt tartanak flgyelmeBteljük,  hogy 1940 
december hó 15 ig felentkesaenek  aa illetékes <kSziégl 
elöljáróságoknál. A Jelentkezés a községi elöljáróságok 
állal díjtalanul rendelkezésre bocaájtandó Igénybejelen-
tés! lapokon történik. Akik már kaptak Illetményeket, 
aaok kéksalnO, akik még soha nem élveztek semmiféle 
nyugdljjárandóságot, azok fehér  Bslnü igénybejelntéal 
lapokon JelentkeBnek. Figyelmentetünk .minden hadi-
gondozottat, hogy 1940 december 15 -lg jelentkezz ín. 
kőaségekbon a jegyzői hivatalban, városokban a városi 
tanácsnál. 

AB olaaa—görög háború .csupa sikerült 
tréfáival  van tőle egyedüli magyar;köaóletl tréfás  lapunk, 
a Drótkefe  o heti saáma. A Boroaatos hangos nevatóa 

3tán BB ötletes kereiztrejtvényt Is élvezet megfejteni. 
i as egésa uérakosia mlndössse 16 fillérbe  kerttl. 

— FigyalmoBtotés. C A M. Kir. Honvédvezérkar 
főnöksége  2039—1940 aa. hirdetményében hívta fal  BB 
érdekelteket árukötéBek bejelentésére. A Külkereske-
delmi Hivatal eButon értesíti BB érdekelteket, hogy 
saját érdekükben árukötéBelket a vármegye sBékhelyo-
ken működő Külkereskedelmi Hivatali kirendeltségek-
nél mielőbb, jelentsék be, mert a Hivatal a november 
20 lka után benyújtott bejelentéseket már nem tudja 
figyelembe  venni és érdemben tárgyalni. 

— Lehet-e aalnéaanöt feleségül  vonni P erre 
a kérdésre felel  Hunyadi Bándor érdekes lovele a 
Bzlnkáai Mag aain e heti Beáméban. Nagy képes riport 
a mai Nagyváradról, sok Ismeretlen intimitás Herczog 
Ferencről, aa írófejedelemről,  aa Operaháa nj cipő-
boltja, lehet-e önből SBlnÓBi ? Fejes Teri cáfolja  hi-
aassága hírét, profesaor  Röntgen mindenkinek megfejti 
problémáit és még sok érdekes cikk, riport, Sásdl 
Bándor novellája és vidám egy felvonásosok  tarkítják 
a kitűnő sBlnhézl,hetllap nj ssámát, melynek gyomok-
melléklete a Kis Maganln. 
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A csitozereiai Magyar Nemzeti Ml  közleményei. 
A Magyar Nemzeti Bank hlvataloa árjegyzései: 

Budapest. 1940. november hó 7. 

Angol font 
Belga 
I 'anadal dollár 
Dán kuronn 
Dinár ') 
Dollár (U. S A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Protektorátnel korona') 
Szlovák korona •) 
Len') 
Leva 
Lira •) 
Norvég korona 
Spanyol peseta 
Svájci frank 
Svéd korona ») 

Pénz 

Amsterdam 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
Brflssel 
Bakarest 
Istanbal 
Kopenhága 
Lordon 
Vadrld 
Milano 
New-York 
Osló 
Párls 
Prága 
Szófia 
Stockholm 
Zil-lrh 

250 . -

760 
345 — 

11.45 
11.55 
120 

17 40 

79 60 
81 70 

Á-a 

Pénz 

302•/, 
7.82 

135 70 
11.79 

3.41 
268 — 

13.88 

1766 
341.10 

11.79 
4.11 

82,— 
79 P0 

300 — 

790 
3 5 0 -

1180 
11.90 
340 

17 90 

80 60 
8270 

Árn 

3.05'/, 
788 

13670 
II 93 

3 41 
271.— 

1404 

178864 
347.10 

1193 
415 

82 80 
80 60 

KÜLFÖLDI PENZNEMEK: ') 500 és 1000 dlnáros cim. 
letek kivételével. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. ') 20 korocásnál nagyobb olmletek kivételével. *) érme 
kivételével. •) osak érmék és 10 liráa bankjegyek vásárolhatók. 
•) csak 100 korocásnál kisebb olmletek vásárolhatók 

Kedvetményee leu-á'folyamok  1640 évi no < ember hó 7-én 

Külföldi  pénznemek 

Dollár D. S, A 
Líra 
Svájci frank 
Svéd korona 

Külföldi  kl6zeté-ek 

Athéu 
London 
Milano 
New-Yo-k 
Stockholm 
Zürich 

Tételi á'folyam 
(1 egység = len) 

950 

48 7 > 

— Iparosok figyelmébe  A calksaertdii Ipar 
testület beadváonyal fordult  a M. kir. P^nzDgyigaz-
gatóságboa, amelyben ismertette a romén adórendszer 
nek aaok-it a megnyomorító Intézkedéseit, amelyek a 
kisiparosságot tönkre tették. A pénaügyigaagatóság 
most köaőlte, hogy mlndaaon Iparosok, akik a román 
pénzügyi hatóaágok által teherbíró kápssségttkön felül 
voltak megróva, egyénenként kérhetik ipari adójuk 
mérséklését 

— A konventé 13 ik részlete. A konverziós 
adósok figyelmét  felhívjuk,  hogy 1940 novómber 15 én 
lejár a 13 lk réaalet flsetóal  kötelezettsége. 

— A Hadirokkantak, HadlOavegyek és 
HadiárvakOraaágoaNemzetiSaövetaége(Honaa) 
november 17 en a visszacsatolt terü'eteken megkezdi 
60 emlékaásaló átsdásl ünnepét. Ctlksserrdát eaen 
ünnepségen a Budapeat VI. Kerületi csoport kered 
fel,  amely alkalommal megalakítja a hadigondozottak 
calksaaredal csoportját. E őreláthatólag november 18 án 
le*z vámunkban ea az ünnepség, amelyre városuoi éa 
vidátB hadirokkantjainak, hadiözvegyeinek, hadiár vál-
nak figyelmét  felhívjuk  éa kérjük, hogy anon minél 
számosabban megjelenjenek. 

— Megalakult a Romániai Uagyar Nép-
köaöaaég veaotőaege. A romániai magyarság veaető 
Basmélylaégelnek jelenlétében novomb?r bó 5 én Ntgy-
enyzden egyhangúlag megválasztották a Magyar Ntp 
köaöaség veastőlt. A Ramánlal Mtgyar Ntpköaösa^g 
elnöke dr. Gyárfás  Blemér, alelnökök dr. Baása Pál, 
dr. Jakabff?  Bemér és gróf  Bsthlen Bálint. Aa elnöki 
tanác-> tagjai: gróf  HaUer Iitváj, Purgly Lá'aló és 
gróf  Talekl Adám a köipoatl, Bzsbó Bani a brassói, 
J tkalffy  Blemér a bánsági cicport, P ter JinoB a mnn 
káaaág rásaéről Nagyenyed, központi igazgatója dr. 
MUUor Janó, jogtanácsos dr. Mwkó Miklós. 

Aa „Atilla" novemberi számát Kalothának Hi-
romeaerévea történelmi jogunk Brdély fdldjólns  elmü 
értékes tanulmánya, Tímár Jóasefnek  Szilágyi M hályt 
megfdstó  Nagyura, Ba. Tórök Istvánnak aa áaami pusz-
ták levegőjét éraékeltetó Magányos ha'áaza. Murgác; 
Kálmánnak bnmoroa Vadölője, C-iamedla Sá- dórnak 
A vér nem válik vlasó fajvidelml  lzü elbefzjlése, 
Acil Liaaló aenel, Saása K litván müvóeaetl cikke, 
Agyagfalvl  Hegyi litván Aa én fajom  és Ksjókai 
Bankái Brssébot Nem jó kczalról néanl e verse teeal 
Igaaán értékessé. A saép kiállítású folyóiratot  müvéial 
képek dlsaltlk. Példáoyonklnt vá>áro ható aa Ibuuoái 
és lapblaományoaoknál. Megrendelhető a kiadóhivatal 
ntján: Kornádi, Biharmegye. E őflietésl  dia egy évre 
6 Peogd, félévre  8 Pengő. 

— Rendelet Éder Elemér eiredeB városi katonai 
parancsnok köall: A kenyér aütésére vonatkoaóan ko-
rábban kiadott rendelkeaésem érvényben tirtása mel-
lett elreudslem, hogy a fehér  sütemény késaitéB h' z 
100 kgr. Hsat után legaláhb 5 kgr. lureonyát kel 
felhasanálrl.  Oitzeredj, 1940. november 5 

— Hirdetmény. A M K'.r. Külkereskedelmi 
H vatal felhívja  aaokat a VÍP=Z..csatolt trdélyl területen 
telephellyel biró cég ,fcet,  m"ly«knek a volt L'ngyel-
orsaágban telephellyel biró cégekkel szemben a háború 
kitörése (1939 saeptember 1) előtt lebonyolított áru-
szállításikból kifolyólag  tartozásaik, Illetve követeléseik 
állanak fenn,  hogy tartozásokat illetve követeléseiket 
a M. K r. Külkereskedelmi Hivatal erdélyréBal központi 
kirendeltségnél Kolozsvár, Kossuth LÎ)OR-UCCÎ 51. BB. 
(Postafiók  134) november 15 lg írásban jelentsék be. 
Megadandó: 1. A magyar éa lengyel cég neve ÓB elme 
2. AB áru megneveaése. 3 Mennyisége és értéke 
4. A köt*s dátuma és a lebonyolító b»nk. A bejelen-
tésbea külön külön tüntetendő fel:  1. A L-ngyel-
Főkormányzóaágban a Nimctorszéghoz csatolt; 2 Aa 
Orosiorfzighoa  ciatoM; 3. A L'tvácláboz csatolt volt 
lengyal területen telephellyel biró cégekkel szemben 
fennálló  tartozások, Illetve követelések. Bejelentendő 
továbbá ugyanebben a vonatkoaárban a nem árusaáltl 
fásokból  származó tartoaáfok  éa követelések 1«, a tar-
tozások, illetve követelések eredetének tüzetes meg-
jelölése mellett. 

— Tisztiorvosi tanfolyam  Bndapeston. 
1941 évi j»nu4r 7 én Budapnstoo, a m. kir. Owágoa 
KoaegósaségUg) 1 Intézetben a Tiszti Ormi tanfolyam 
kezdődik. A tanfo'yamra  jelentkezők » kellően felsze-
relt ÓB felbélvegzett  kérvényeiket dr Jchán B^la áliam-
titkárhoa, a T.nati Orvosi V z^nbizottsáí' Elnökében 
címezve, köavetlenül a M. Kir. Országol K'z gészség-
ügvl Ialézet (Budapest, IX., Gyárl-m 4) Igazgatóiéhoz 
1940 no- emb' r 20-án déli 12 óráig kti>dj«k bt». Tan-
folyam  9 hónap, vlaagadlj 150 Pengő. R ízletesebb 
FELVÜÍGOKLTÁBBBL a Járási K»ion»i Pararcsnotségok 
sao!gálnak. 

— Müaoroa-oatély Csíkszeredában. A „hely-
beli keresztény nőegyeBÜletek a Knrm'nyzóné 0 Po-
méliósága .Erdélyéit" akciója javára 1940 evl novem-
ber bó 16-án, BBombaton este 9 órai kerd-t'el a Vigfdó 
nagytermében tárccal egybekötött mÜKoros estélyt ren-
dezlek, melyre köBŐoBégünk figyelmét  Hőre 1B feíbiv-
luVr. Jegyek előjegyeahetők lapunk kiadóhivatalában. 
Belépti-díj 3, 2 és 1 Pongó. 

— Fönn találtatott, melyet igarolt tulajdonoca 
a m, kir. rendőrségi különítménynél a hivatalos órák 
alatt átvehet. 

— Gyásarovat. Bírók Ijnác cs^Bzectgyörgyi 
blrtoVoa, 64 évps korában, októter hó 30-áu megholt 
Cslkszentgyörgyön. 

— Kerekes Kálmán asatalonmeüter, 40 áveB korá-
ban, november hó 5.én elhunyt Ciiktusnádon. 

— ÖÍV. Pdter Iit^Anné PZÜI. Ványolóa Borbála 
75 ávea korábsn, november 8 án megh-'lt BtnkfaKá\ 
Tímet'Be november hó 11 én d. e 10 órakor lesz. 

— Buoanazó. Dócal JiiSíf  beiybell cip^z".rs-
tert életkörülményei elszólították városunkból PB M-ros-
vásrtrhelyra köliöactt. Amikor elhagyja Ball'őfbldjét, 
lapunk utjáu búcsúzik egésa csa'áljávdl mindazoa Is-
merőseitől, barátaitól, akikbea annyi sok szeretettel 
ragaBz'íodtak. — Dócay Józsefet  távozása alka'mával 
melegen búcsúztatta a DJI- és Z neegyeéület, amely-
nek bosBan évtizedeken keresztül lelkes tagja TO t. 

— A oziki részek kiaiparosságahoB. Cslk-
saernda éa Vldnke Ipartestülete magában egy tai ti a 
cdkl réaaeken fekve  45 köenég képatitett klalparoi-
ságát, E árt » cilkfZiredítl  Iputestület »iu oa is k<m 
a felcalkl,  a csikl és saépvlei járás községeiben levő 
vezető li-lparosokat, bogy november 15'g kesvllR nek 
el egy pmtea timutatádt a községükben Ipart üaó 
iparosokról és Bat ju.tas-ák el as Iparteatületh^a. Az 
IparoBsátról pjn os kimutatásnak kell rendelkeaeBre 
ál'joo, easrt abba f.lveesdő  aa a kliiparoi ls, aki B 
a román migsaá'lásld ján vhfzindta  aa iparongedélyét, 
nzonban t̂ zt a jövőben gynlorolni óhaj j?. Aa öseaelráB 
sürgő', mer: na Iparügyi kermány minden aa Ip iroaség 
megsegítésével kipc olatoB intéz.edéBét BB Ipartestüle-
teken keret z ül tesal meg. 

— Tavboasélfi  előfizetők  figyelmébe.  A 
marosvâsarhalţi nzarteitő pjtitalg.cgaióság köa.t, hogy 
a távbeszélő előflseiők  távlrauinst távbcezilő állomá-
-uVró!, előzetes kérelem nélkül, távbeszó őn ÍB felad-
hatják. A távbpRíélőn f  ladntt táviratok után a szó-
díjon kivül 18 fi  |4rt kelt fizatni.  A távbasaélőn feladott 
táviratok dijait a f«Udist  követő hó elején, a távbosBÓiö 
dijakkal együtt szedi be a postahivatal. A távbaszóló 
előfizetők  kívánságára a posta a táviratokat érkeaéaBk 
u án, távbeeaélőn nyomban bemondja és azen kívül 
magát a táviratot ÍB kéabe.Itl. E azoigálat dija 12 fi  lér 
Amely vállalat cimére gyakran érkeanek táviratok cé'-
aaerB, ha rövidített távirati cimet jegyeztet elő mert 
l y módon a táviratozási Üzletfelei  részére o'csóbbé 
tesri A rövidített távirati dm EzerkesBtésére éa dijára 
a postahivatalok kéaasérgel rdnak felvilágosítást. 
, , — Megkezdik működéseiket a bíróságok. A Hivata-
los Lap közli a visszatért terOleteken felállítandó  blrósáeok 
helységeit Törvényszékek leaznek a következő városokban • 
C.lkszereda, Dés, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely" 
Miramarosszlget. Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy, Székelv-
ndvarhely, Zll.h Besztercze. ítélőtáblák: Nagyváííd, Kolozs-
v 4 : i ^ V 0 8 v 4 8 4 ' h e l y - ö f l a z e B e n  « járáablróaég és 54 jégyzdaéi 
mQködlk a visszacsatolt terOleteken. Ügyvédi kamara lesz 
Kolozsváron, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, jegyzői kamara 
E" Í5 * , . r . í r e " ' - , A * '(CMágagyl szervek mOködésének mec-
keidéséröl az Igazságagymlnlszter később Intézkedik. 

— A radnótl téli gaadaaágl lakol* volt Dővendéket-
nek figyelmébe.  A csíkszeredai róm. kath. gimnázium leaa. 
gatósága eznton értesíti az alább felaorolt  gudaUjakat, hogy 

órák alatt délelőtt 9-1-lg. Z 3 l t i n , Sárig István, 
Konc . .gImre , Tamâ 8 An t . , Szaká^^ ^ } ^ 
Lakatos pal, Károly Arpaa " i Dénes István. 
Z l ' J S i , BeD

D
keÓdekZ0L.jős, JDáoél Fen.no, T ; n k ó István, 

_ Feihivas. A Koloaavárl Kónyvilói K^mw» 
megbízásából felkérem  a volt rónán könyvelő kamara 
össSea tagjait és a.okat, akik a. alakítandó BSmara 
tagjai óba tanak lenni, hogy ÖBaaelrés ciljából „Cilt" 
ofzdaaágl  Baövetkeset Irodájában •ttrgősen ,8lent-
kezaenek. „ 

— Érettaégiaök flgyelmóbo.  A m kir. Honvéd-
vesérkar főnöke  a Kóaokt. Mlnisatenel egyetórtéaben 
B viBBzacsatolt keleti éB erdélyi tertt.eten ez évi de-
cember havában tartandó érettségi vlaegálatokra aa 
alábbiakat rendelte el: 1. Jelentkeaés november 30 lg, 
ea a legn'olsó határidő. 2. Aa érettségi vizsga tárgyai, 
a) írásbeli: A glmoáalum irodalmi tagozatán: M*gjar-
iatin éa francia  vagy román. A reáltagczston: M igjar, 
román, francia,  b) Bzóbeü: A gimnáiium irodalmi ta-
gozatán: Magyar, latin, történelem, ttrmésaelri.JB. fi  o. 
aofla.  A glmnaaium reál tagozatán: Msgyar, máaodu 
Idegen nyelv francia  vagy román törsínelem, terme-
saettan, mennyiségtan. 3. Az érettségi vizsgán a ma-
gyar alkotmány és történelem valamint a földrajz 
vaalatoa Ismeretét követelni fogják,  Eire vonatkozólag 
a vallás- ÓB közoktatásügyi mi&isater magyar és román 
nyelven veaérfonalat  adott kl. Eat a jelentkeaóinek a 
glmnáaium Igazgatója díjmentesen reod.lkeztare bo-
csátja. 4 As érettségi vizsga dija ea alkalommal a 
rendea d.jnak 32 — Pangőnek fale,  vagyis 16 Pongő. 
5. AB érettBégt iráabell folyó  évi december bó 2-an, 
a Bsóbeli december 7 en kezdődik. A vi»ţahely Cslk-
megyében: a csíkszeredai róm. kath. gimnaz un. 

ELADÓ ÜRES  BELSŐSÉG,  ez utcü róaze 22 meter 
szeles, a vasútállomás  közelében.  Cim a kiadó-
hivatalban. 

Kiadó december 15 tő!; özv Dr. Nóvák Alburi-
nd hazában, irodának is alkalmaB 3 szobád 
lakás, amely eddig közjegyzöi iroda volt. 

Pályázat kántori állásra. 
A ezépvizi örmény szertartáeu róm. kit. 

ügyháeközség havi 80 pengő fizetés  és s óm 
mellett kántort keres. (Nők is pályázhatnak ) 
Pályázatokat „örmény Bzert. róm. kat. Plebama 
Hivatal, S í í p m " cimre kell küldeni. 

R á d i ó és két szoba bútor e l a d ó . 
Kossuth ucci 37 sfám. 

Tudomására hozom 
a nagyórdemü vásárló közönségnek, bogy meg-
érkeztek as 1941-os t ipusu mtgyar gyftr.m^nyu 
PHILIPS, ORION és STANDARD rádiókészülékek 

hi'ÓB.tti és ttílepss, egysaarü éa luxui klvltelbűc, 
Ualetemben raktáron mindenkor nagyválaaz'^kbat. 

K e d v e z ő f e l t é t e l e k : 
rn^* 3 20 peogőtő! kezdődő előleg mellett 

6—12 hónapig urjedő reazlntr^ 11 
Állandóan raktáron tartok legjobb magyar ayárt-
mányu „ P e t r l x " éB , N i f a "  rádió-elemet H. 

VFIOSEY RÁDIÓ 
t rádió-laboratorium. 

1940 
nyilva-

M kir. adóhivatal CsiksEeredi 
Árverési hirdetmény. 

A Ciiksupredai ro. kir. Adóhiv.t'al 
november 13 án d. e. 11 órakor 
ÜOS árverést tart Cristea M. János volc köz-
jegyző Hirgita uccii lakásán ; rverésre kerül: 
1 su'ó „8 udebach ir", 2 ágy, 2 éjjelt szekrény, 
1 hármas szekrény, 1 márvány mopdó, 1 szőnyeg, 
1 paraváuy, 3 drb. sezlon, 5 szőnyeg, 1 tükör, 
1 kis Íróasztal, l könyvállvány, 5 karosazók, 
12 drb. diványpárna, 1 függöny,  1 szalonbí-
rendezés, amely áll 2 divány, 2 karosszék, 
4 töltött szék, 1 szalon tükör, 1 vitrin, 1 kis 
könyvállvány, 1 állólámpa, J rózsaszínű sző 
nyeg, 15 drb. olajfestmény  rámával, 1 darab 
4 x 5 méteres parzsaszőnyeg, 1 drb. mahagóni 
aszta), 1 dib kék plüs divan, 2 löitött karos-
szék. Az árverezők köteles k 184 87 pengő 
bánatpénzt letenni. 

Csíkszereda, 1940 november 5-én. 
Csorba Lajos 

Id. hiv. v *e ő. 

Nyomatott Vákár Lajosáé könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a l o g B B o b b éa legtartósabb 
kivitelben a logjntanyoaabb 

, »rak mállott oaaköaöl a 
vakár üzlet. Csíkszereda. 




