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1 házi csapataink 
raegérkeatek éa elfoglalták  az állomáshelyüket 
Csíkszereda éa Gyergyószentmikióa határvadász 
alakulatai mint végleges házi ezredeink Virág 
Fereno ezredes parancsnokságával bevonultak 
Csikországba. A mi kQlOn világunk a 03>ki 
végeken a bajtársi érzés minden szeretetével 
megünnepli eat a nsgy eaeményt. Aa Asi katona 
erényekben fogant  aaékely lélek boldogan tfleli 
magához az Alföldnek  vagy Felvidéknek gyer-
mekét mint magyar teatvérét, hogy aoha semmi 
féle  vihar egymástól többé el ne azakithaBsa. 

Isten hozta köaénk ezeket a derék hon-
védeket, akik nemcsak vérllket áldozni kész 
katonák, hmem oktatói, tanítói lesznek annak 
A székely katona anyagnak, amelyet annyiszor 
megalázott az idegen uralom. A mi székely 
n'ptlnk különösen katona nép. Egésa életberen-
dezése lelkének és testének megépités9 ka-
tona. Éi ez a katona azenvedte az elmúlt két 
évtizednek legkeservesebb megpróbáltatásait. 

A mi nemzedékünk nem tudja mit jelent 
büszke katonának lenni. A regáti kassárnyák 
világa gondoakodott arról, hogy másodrendűvé, 
hogy magához züllessae eat aa olyan nagysaerü 
katona anyagot. Sir aa ember lelke, ha arra 
eondol, milyen szenvedéseket mért a történelmi 
Rora éppen arra a kiváló értékre, ami ebben 
a népben a katona. Nem beavélOnk most arról 
a balkáni fertőről,  arról a minden emberi kul-
turát megszégyenítő „konceotráns" életről, amit 
Ira'ona fiainkra  mértek a gyász évei. Ne néz-
iUok vissza. Caak előre éa adjunk hálát a 
Gondviselésnek, hogy msguok között érethet-
jük a magyar honvédségnek azokat a nagy-
szerű kereteit, amelyek már december 1-től 
befogadják  a azékely fiainkat,  hogy megtanítsák 
arra, ami olyan köael fekszik  aa ő lelkéhez, 
megtanítsák katonának lenni. 

Kérjü't a tisztikart kérjüba közénk érkezett 
honvédség miaden tagját, hogy oiyan szeretet 
tel és bizalommal nézzenek a ssékely népre, 
mint amilyen hősi kitartással dobogtak ezek 
a szivek a magyar honvédért. Namcak most, 
amikor aa álomból valÓBág lett. Mindenkor, 
akkor, amikor sötét volt a világban. Kérjük 
foglalkozzanak  jó aaivvel bevonuló fiainkkal, 
ezekkel a aokat azenvedett gyermekekkel, 
akiknek bölcsőjét huszonkét éven kereaatül a 
nyomorúság ringatta eaen aa ősi magyar földön, 
öleljék magukhoz éa kapcsolják bele a magyar 
honvédség félelmetesen  lendületes gépezetébe 
ugy, amint ennek a népnek harci rátermettsége 
és értéke megköveteli. 

Tudjuk, hogy a azékely néppal a magyar 
honvédség szégyent nem vall. Az idők meg-
tanítottak arra, hogy a fegyvert  a kezünkből 
soha többé ki ne engedjük. 

Amikor ismételten köazöntjük éa lelkünk 
minden szeretetével üdvözöljük a honvédség 
állaadó jellegű osiki kereteit, akkor bizonysá-
got teszünk amellett, hogy minden áldozatra 
készen vállaljuk és magunkénak tekintjük azt 
a kemény katona szellemet, amelyet honvéd 
Bégünk képviael. Bröaa hittel éB elaaánt ön-
tudattal hirdetjük, hogy Baámunkra a Duna 
medencében a fegyver  létkérdés, amely min-
denkor Bzámithat a Bzékely katona életet áldozó 
kőtelesaégteljesitésre. 

Nyílttéri közlemény, k dl|a soronklat 1 Pengő 
Késlratok aem adatnak TISIK. 
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Falella siarkesiU 

RÉSZEQH GYŐZŐ 

Könyvkötészeti munkákat 
a legznebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutányozabb 
árak mallatt eaakóaöl a 

Vákár üzlet, Csikazereda. 

Ujabb barátságos testvéri sző! 
Njhány n^pi calk vármegyei tartózkodásom ntán, 

teliive a lelkem mó'yálg ható benyomásokkal, vissza-
tértem Budapaatre, bog; fo'.yUaaam  azt a köstevékeny-
séget, amely 22 év óta a közelembe sodródott, ügyes-
bajos dolgok kcz'ítt vergődő erdilyl, aaékelyföldl,  vár-
megyebeli emberek ügyelnek segítő szolgálatában telt 
e*. Szemben azzal a felfogással,  hogy osak a románok-
kal szemben vállalt küzdelmek foiyiatáaában  merült kl 
ez erdélyi, székelyföldi  Ügyek szolgálata, azt kell val-
lanom, bogy nklk helyüket Itt Is, ott is lelkiismerete-
sen töitötték be, azokat az erdélyi, aaékelyföldl  ügyek 
közszolgáinak  kell tekinted I. 

Eaeknek el óra boceátáaa ntán, hogy aa elmon-
dandók könnyebben értbetők éa áttekinthetők legyenek, 
két konkrét eaetet mondok el éa tárok aalves testvéri 
olvasóim elé. 

A Saékelyföldnek  egyik városában egy szövetke-
zeti üggyel kapczo'aibao, amikor a közérdekű kórd.aek 
kiegyensúlyozásáról volt szó, az egyik azövetkeaetl 
ember megkickáatatta ezt a kijelentést, hogy .Buka-
reatben jobban és hamarabb cilbcz lehetett érni". A 
budapesti ember némi megdöbbenéssel hallgatta ezeket 
a szavakat, meri Ismeret enek voltak előtte a .regáti 
vlsaooyok" a nem tudta megérteni, bogy magyar embtr 
hogyan ia indhatott „hamarabb éa jobban célhoz érni 
BaeareBtben ?' Amikor aatái megmagyarázták a buka-
resti „bakala rendben", ekkor megértette a azékely-
fö  di szövetkezeti tmber meggondolatlan nyilatkozatá-
nak Jelentőségét. 

A mánlk eset Budaposten történt. A Bukarestben 
ÉB más Romániában visszamaradt ( em önsráotokbfl  I) 
városokból tömegesen érkeztek fel  Budip°stre Bsé&ely 
leánjok .szolgálni,  szerencsét próbálni!"  A c inoa, 
takarói aaékely leányokat felső  idókb-n fzStkrpkodiák 
» legkülönbözőbb magyar i"' bifakboz,  A vonat azon-
ban öntötte tovább a „°aék*!y á:u>" a a nagy kínálat 
miatt caökkent a kereslet éa csökkentek a bérMnála-
lok. (Az Időszak la olyan vo't, ami-or vidéki, házi 
munka hiányában a régi c ouka-orezágl r ezekből is 
bőaégeaen jöttek fel  háztartásbelit a fóvároabs.) 

A székely leányok, amikor a bukarestinél alacso-
nyabb bérklnálatokról hallottak, nem lameive a viszo-
nyokat, méltatlankodva vágták ki a szentenciát: .Bu-
karestben több bért kaptunk. Bukarestben könnyebb éa 
jobb volt a azolgálat Iu 

Megértem a Btovetkezall embert, megértem a 
caelódleányt. N»m la török pálc't fölöttük.  A gondolat 
ls távol áll tő em, hogy általáoo<itaak. B zooyáre szá-
zan éa saásan vannak a fzivetkezeti  emberek között, 

ik utálattal emlékeznek vlasaa a tukareBtl jobb „vi-
szonyokra", mint ahogy ezer éa ezer székely leány van, 
aki szívesebben vállalja az o'c^óbb bért Magyarcrstá-
gon. mint a drágán fizetett  erkölcsi fertőt  Romániában. 

Könnyek köaött emlékszem egy magaB rangú 
katonatUzt nyilatkozatára: .Tudjuk mindnyájan, hogy 
nehéz idők következnek. EgáBa Európa nélkülözni kény-
telen. Az elkövetkezendő télen magam is vállalom, 
aaékely népünk 1B aaiveaebben vállalja a nélkülözést, 
mert tudjuk, hogy neheaek n vlszosyok az egézz vilá-
gon. Gombolyag pityókát  eszünk  a télen,  mert ma-
gyarok lehetünk éa mert mavyarok vagyunk I* 

A baiátságos testvéri saó ások felé  száll, akik a 
pillanatnyi nehézségek gátjain áttekintve, a könnyebb 
és jobb Bukarestet keresik.  „Könnyebb óa jobb Buka-
rest nem volt ÓB nincs*, mert ami volt, aa a lelkeket 
és a testet kívánté, — követelte cserébe I.... 

A Cilki Ltpok hasábjain küldöm Baét a barátsá-
gos teBtvérl siót. A megértést, a megeaivlelést kereaem 
éa nem Bseretnék egy pillanatig sem félreértést,  mint 
ahogyan tlBzták a szavaim, tlsaták a szándékaim... 
Szeretném, ba a Cdkl Lapok véges hasábjairól (mert 
nem mindenkinek kerül keaébe B lap) a templomok 
szószékéig IB eljuthatnának ezek a gondolatok. Szent 
Ágoston öltözékében éa a Ferencars Atyák dübörgő 
hazt fi'ágának  és székely szeretetének Bsárnyain. 

A aaékelyaég Iránt, Erdély tradíciókkal teljes való-
sága iránt lobogó láng és a magyar közvéleményben, 
a magyar sajtó hasábjain éa tengereken Innen és ten-
gereken tnl. Huszonkét év óta, ml, a csonka, de sza-
bad hazában élő magyarok éa aaékelyek éjjel-nappal 
gondoskodtunk rólal Vlgyáasunk, nehogy a (zikelyae-
gért lobogó láng önhibánk miatt lelohadjon I Egyesek 
hibáiért, gyöngeségelért nem szenvedhetnek tízezrek 
Ab Bi&fl̂ sreka 

A caonka-haaában éa viaazakerült részeken élő 
magyarok éa aa Amerikába, Kanadába, Dálamerlkába 
kiüldözött aaékelyek éa magyarok («kiket nj hazájuk-
ban Bsemélyeaen kerestem fel  a több mint 12 év óta 
aa amerikai lapokon keresztül tájékoztatom a Bzékely 
nép szenvedéseiről) egy köaös éraéabe kell egyesülje-
nek: Megértéssel,  szeretettel  egységessé,  erőssé 
(enni 8zent lutrin  birodalmit!..,  Dr. V.  P. A. 

Miért tért vissza Erdély? 
Irta  Ábrahám Ambrus dr.,  egyttemi  ny, r. tanár. 

Moat, amikor a magyarság szive megdobban s 
adakozó keze kinyúlik a hazatért Erdélyér, aokaaor éa 
sokféle  formában  falvetődik  a kérdés, hogy miért kap-
tuk visssa Krdily egy részét s vele a ml édes saülő-
bazántat a Székelyföldet. 

Miért kaptuk vissza Erdélyt? Kérdéa, amelyet, 
ha mélyen viaagálok, itt la mint mindig, ha valamire 
komoly feleletet  varok, aa egymásbakapcaolódó okok-
nak a az ezekből vaskövetkezetességgel odaadó ese-
ményeknek hoBBsu láncolatát látom. 

Mivel kaptuk viasza Erdélyt ? Viaaaakaptnk Horthy 
Miklósnak, legendáshírű hőa vezérünknek élnlakarásá-
val, Bal vének bátorságával, akaratának acélosaágával, 
a cselekedetek indító okai felett  való mindenkori kor-
látlan uralkodásával, a magyarság életrevalóságába s 
aa igazság fe.tátlen  győzelmébe vetett törhetetlen blao-
dalmával, 

Visszakaptuk kldetésszerü vezető politikusaink-
nak öntudatossagával, verhetetlen tudáaával a a veaae-
delmek méraetetlen sokasága köaött is helytálló aallárd-
ságaval, kitartásával és bámulatraméltó bátorságával. 
Vlaaaakap.uk a magyar honvédség tekintélyével, hatal-
masra duaztdt erejevei, a magyar ember önfeláldoaó 
.e.kületavel. a velünk baráti nemzetek támogatásával 
a íegneheaebb körülmények között is igaaBágos meg-
osztást kereső lelkületével. 

Ei ezzel el la mondtam mindaat, amit a felsaaba-
duiás örömmámorában felületesen  látunk s amit a sza-
badság aaent öa örömkönnyea pillanatában érzünk, ami-
kor újra mBgyar záizló leng a Keleti Kárpátok ormán 
s 22 esztendei vered eaő után a Hargita tetejéről el-
vonult n felhő. 

De én ugy érzem, hogy mindezt, amit most el-
mondottam, bár önmagában szórói-szóra igaa, nem ne-
vezhető igazáé Óinak ea nem nevezhető aa okok lán-
colatának, mort csak bizonyossággal beérkező eredménye 
annak, ami 22 hosBzu esztendőn keresztül aaüntelenül 
élt éa működött ott tui a vérbevágott Borompón B Itt, 
a léniával vonaiozott csonkaságon, de mindenütt széles 
e világos, ahol magyarok és Igaz emberek laknak, ás 
ez nem volt más, mint aa Igaz, soha nem azunyadó, 
aoha el nem bomályoanló, élő, dolgosé, reményt éa 
eredményt termelő rendíthetetlen ÓB kétkedést klaáró 
törhetetlen hit. 

H t, amely nem esiint meg hirdetni kint, bent, 
fent  ea alant, hogy egy eaer esztendős történelmet nem 
lehet egy pjpirszerződéaael darabokba vágni, bogy egy 
dicsőségben es felemelő,  magasztos tettekben gazdag 
multat nem lehet máról-holnapra rutul megtagadni és 
nem lehet a vérnek, a fajnak,  aa együvétartoaásnak 
szent (éB terméBaetadta érzéseit) parancaaaóra kiirtani 
a elnyomással, gúnnyal éa bitang fóldretapodáaaal  hit-
vány módon megaemmlaltenl. 

Hit, amely élt éB apáról fiúra  aaállt ott tnl, láncra-
vert éa galádul meggyötört véreink szivében, eaaében, 
lelkében s a remény saent érzéseit, elveszni aoha nem 
hagyó kemény, bősi akaratában éa élt Itt belül a hatá-
rokon bennünk, akik ott ssülettünk ÉB aaokben la, akik 
mint a magyar vérnek, a magyar fajlságnak  s a magyar 
nemaet eazmei kapcsolatának boldog blrtokoaal, soha-
sem szűntek meg hinni abban, hogy mindaz, amit ga-
ládul levágott a trianoni olló, mlad VIBBSB fog  Jőnnl, 
mert blaaünk benne mindig, mindenütt éa megalkuvás 
uéikill. 

Hit, amely 22 hoaaau eaatendőn keresztül ott élt 
minden munkában, minden megmoaduláaban, minden 
gyötrődésben, miaden ártatlanul kiomló piros vércaepp-
ben, minden röpke foháaaban  éa minden elBeálló sóhaj-
tásban. Hit, amely ott élt minden először nyíló ragyogó 
szempárban éz minden örökre megtéri lélek sóvárgó 
vágyakoaáaában. Hit, amely olt élt minden lgea magyar 
nagy akarásában, ott élt a dalban éa ott élt a bajban, 
ott élt a aalvben ugy, hogy aat onnan Boha aem idő, 
sem kór, sem tavasa, sem tél, sem a vlrágnylláa, aem 
a levóihulláa, sem a ma, sem a holnap soha ki nem 
tudta verni, amelytől blaó birtokosát aoha senki nem 
tudta megfoastanl  s hltetlenségen keresatül kétségbe-
esésbe audltanl. 

Hit célravezető munkának a sikerében éa fontos-
ságában, hit fajtánk  erejében, értékében éa nagyrahlva-
tottságában, hit az öassetartásban éa aa önfeláldoaáaban 
éa hit abban, hogy nlnca aa aa elnyomatáa éa niaea aa 
»z erősaak, amelynek egyBzer vége nem lesa, ha ml 
mind akarjuk. 

Hit mindennapi mnnkánk értékében éa aaükaógea-
aégében, hit abban, hogy nincsenek kicsinyek éa aln-
caenek nagyok, nlncaenek gaadagok éa nlncaenek aae-
gányek, hogy nincsenek urak éa nincsenek aaelgák, 
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hanem vai agymást testvérként sznrntő éB taatvérként 
segítő magyar, akinek kemény aa ökie, tlaata aa agya 
a a testvéri fajdalom  láttára elpnhnl a Balve. 

Hit, amely törhetetlenül éa gondolkoaáa nélkül 
vallja aat 1B, amit a latolgató éan a a körülményeket 
fontolgató  saemlélet lehetetlennek gondol. 1929 nyarán 
Felsó AuBBtrlábaa, ahol a Mühl folyó  mellett elterüld 
paaar fekvésű  kolostorban német tudományomat foldoz-
gattam, egy alkalommal a sógorok nagysokaBága kö-
zepette Magyaroraaág megcsonkítására fordult  a társal-
gás nyelve, mikor ia én a leghatároaoltabban kijelen-
tettem, hogy ml magyarok a régi Magyaroraságert elünk, 
eaért dolgoaunk, eat hlsBaük és eat valljuk eaen s a 
máa világon éa vlssaa fogunk  venni mindent, amit 
Baentaégtörő keaek orvul és lgaaaágtalannl leváglak aa 
eaerévea haaa aaépaógea teBtéiól. — 111 jogon ? — kérdi 
erre tőlem a tusaaag egyli  legelőieiőbo tagja. Űrre 
a uagy szemtelenségre arcomba futott  a vér, elővettem 
öreg vasáramat, eleje tettem éa aat mondottam: .Uram, 
ba öa eiveaai tőlem eat aa órat, mondja miiyea jo^on 
fogom  én est öntől visBaavennl ?" — „Aaon a jogos, 
mert ellopta...* 

Hit, amely hlaa abban la, ami leheletlen, hit, amely 
lobogó lánggal egetl nálunk akkor ia, amikor ldafti 
sokaa aaámara kínálkozott a katona nóta módosított 
aaövege: .Autaloa csinálj koporsót, egeaa egy ezredre 
valót....' 

Odaát pedig aa elnyomatás, a magyarlrtás, a lelki 
szabadságnak guasbakötese olyan elviselhetetlen mér-
teket öltött, hogy egyik caeades, hallgatag öreg szakoly 
azt mondta nekem: megöljük a gyermekeinket, fölakaszt-
juk magunkat, mert nem bírjuk tovább." 

Hit, amelynek tlsata ragyogását nem tudta meg-
aavarni a reáboruló csillagtalan ejjel, amelynek tbzet 
nem bírja eloltani aa olykor jelenlkeaó köaöuy dermesató 
hidege ÓB életet ölő fagya,  amely ott tnl a legBöiétebb 
kétségbeesés 6B kilátástalanság koaepette is Így ssoiait 
meg aa öreg ciiki saékelybői: „Éa lenet, hogy nem 
érem paeg a magyar világot, de a fiam  blatosan meg-
éri." Ei en nem folytatom  tovább, hlaaen mindenki 
tudja, éral magában ÍB, másokban is ÓB lépten-nyomon 
tapasataibatja, hogy aki hisz valamiben, dolgonnl la 
tud érte. 

Jönnek néha nagy eBemények, amelyek gyorsa-
ságúi miatt mag a hívó lélekre is hihetetlenül halnak. 
„Mim ÍB akarom elhinni, bogy elmontek eaek a véraal-
pók, csak rántom fel  harisnyál, megyek katona nöani" 
mondotta Parajdon a 80 essiandód Ziombory Bjnl ba', 
mikor nap-nap ntán végeláthatatlan sorokban vonult 
veglg Parajd uccáján dicső honvédségünk. — Mi is 
ugy vagyunk ma, hogy sainie nem ÍB akarjuk elhinni, 
hogy 22 etziendei hányódaa után újra Baabadon térhe-
tünk visaaa oda, ahol születtünk, ahonnan elindultunk 
a nagy éta (útra s ahol 22 esaiendőa keresetül toie 
nam a.udt ki aa együvétartoaas mtgasalos eraese, abol 
22 eaziundón kerősziül aoha egy pillanatra Bem állt 
meg az izaa magyar szónak ütemaa aangese. P^dig ngy 
van, Erdéiyaek egy részén s szép SiékelyorBaagban 
boldog, aaabad már aa élet örülünk B örömünkben 
könnyeaünk es siruak, da fátyolos  saemeik mögül la 
minden pillanatban füricóaaő  tekintettel a jövőbe neaünk. 

Mikor Török Imre kartársam ÓB barátom aa akkor 
még gyermekarcu tüaérhadnagy a Békáai-szoroB tete-
jéről viaaaatérőben ütegével áthaladt a gyergyói meden-
cáo, egy öreg aaékely asszony klsaaladt aa ulra a u.a-
nuk kiáltott: .Viléa urak, ne hagyjanak Itt, mert bé 
jő aa oláh.* S a vitéa urak elmentek. Elmentek végleg, 
mert jött egy plroara mázolt rothadt kor, jött egy 
gerinctelen, adlötl, gyava társadalom, amelyben bosszu-
latlanul kl lehetet mondani a saörnyü szavakat: „nem 
akarok többé katonát látni.' És bejölt aa oláh. BB ez 
ai, amit ezekben aa örömteljea napokban fontolóra  keli 
vennie minden magyar embernek itt és hirdélyben 
egyformán. 

Katonának kell lennia minden magyar embernek 
moat es mindenkor, a katosazubbonyban ngy, mint a 
civiiruhában, a kaszárnyában ugy, mint bárhol a mü-
halyben, vagy a munkaasatal melleit. Mert ha nem igy 
van, akkor bó jő az oláh s ha aa nem, hát béjő valaki 
mái, mert a ml tejjjl, mézzel folyó  szép hiaánkra 
mindig Bzámot tart ellenség B jó barit egyformán.  D > 
ha katonák vagyunk, ha hivő katonák vagyunk, akik 
ruLdiletienül hlsaünk a magunk, fajunk  éa nemzetünk 
elhivatottságában és eaért dolgoaunk is, hi hiaaüak 
munkánk fontosságában,  ciljában ÓB sikerében ÓB hi 
Baüok a Mindenható egy igaa élő Itlenben, akkor nem 
kell félnünk,  akkor nem kell fditenüak  Erdilyl, nom 
keli féltenünk  fiunkat  éa nsmaetünket, meri velünk 
van az igaa^; ea velünk van aa Iit.in.. 

Tudomására hozom 
B nagyérdemű vátéríó közönségnek, hogy meg-
érkeatek aa 1941-os tipnsu magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION és STANDARD rádiékészOlékok 

bá'óaatl és teleppé, egyszerű és luxui kivitelben, 
üzletemben raktáron mindeekor nagyválasatókb^n. 

K e d v e z d f e l t é t e l e k : 
3 20 peogőtől kezdődő előleg mellett 
6—12 hónapig terjedő résaletre 11 

Állandóan raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mányú „ P e t r i x " éa „Nifb"  rádió-elemet ls. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
s rádló-laboratorium. 

Budapesti üdülőtelep épül Maróin. 
Csikkarczfalvi  szOletésü Dr. Oidró László 

részvénytársasági igazgató, székesfővárosi  tör-
vényhatósági bizottsági tag éB a nagyhirü 
Pannónia evezősegylet igazgatójának, lelkes 
székely testvérünknek az indítványára Budapest 
Székesfőváros  törvényhatósági bizottsága 1940 
november hó 12 én tartott gy Ülésén elhatározta, 
hogy Csík vármegyében az 1000 méter m»gas 
Marosfő-hegy  tetején Budapesti Üdülőtelep né-
ven 300.000 Pengő költséggel székely építészek, 
azékely iparosok és Bzékely munkások közre 
működésével Bssedow kórházat építtet fel. 
Marosfőn  ered az egyik oldalon a MaroB folyó, 
a másik oldalon pedig az Olt. Egyike a leg 
egészségesebb erdei részeknek. Marosfőnek 
nagyszerű vasúti összeköttetése van. Tiezía 
levegő, abszolút csendesség és nyugalom uralja 
e helyet. Hatalmas eper és málna, meg kokojza-
termó részek vannak köröB-körUl. Az épitendő 
üdülőtelep fel  fogja  nagyon virágoztatni az 
amúgy is szépen fejlődő  Marosfót. 

Dr. Oidró László buzgó tevékenységgel 
igyekszik Budapest Székesfőváros  közönségé-
nek figyelmet  a csiki és erdélyi nevezetessé-
gek felé  irányítani. Lelkes munkásságának szép 
eredménye Budapest törvényhatóságának ez 
az elhatározása. A székelyek őszinte hálája 
kíséri Dr. Oidró László törvényhatósági bizott-
sági tagnak az ezirányu működését. Arkosi 
Dr. Veress Oábor m. kir. kormányfőtanácsos, 
a Hirgitaváralja Jelképes Székely közeég fő-
bírája az 1940 november 16 án a budapesti 
Vigadóban tartott székely nemzeti ünnepen 
jelentette be az összegyűlt és ünneplő szé-
kelyeknek az örvendetes elhatározást és fejezte 
ki a székelység köszönetét dr. Karafláth  Jenő 
főpolgármester  ur őnagyméltóeágénak és dr. 
S*endy Károly Budapest srékesfőváros  po'gér 
mesterének a székelység iránt tanusitott lelkes 
elhatározásért. 

Sieoăy  Károly, Budapest székesfőváros 
polgármestere szeretettel karolta fel  az ügyet 
és a körgyü'éenek javasolta dr. Oidró László 
indítványának elfogadását  annál is inkább, mert 
a polgármester meggyőződése szerint a 22 esz-
tendei oláh megszállás alatt ismételten kipró-
bált székely hűség megérdemli, hogy az ország 
fővárosa  emberbaráti intézménnyel emléket 
emeljen a Székelyföldön.  A közgyűlés dr. Oidró 
LIBZIÓ indiiványát a polgármesteri ajánlásra 
egyhangú lelkesedéssel emelte határozattá 
fo'yó  hó 12 i ülésében és Ssendy Károly 
polgármester a határozat megvalósításához azon 
nal hozzá fog,  mihelyt a vonatkozó közgyűlési 
határozatot a m. kir. Belügyminiszter jóvá-
hagyta. 

A Murosfőn  létesítendő szanatórium ügyét 
dr. Eithes Endre karczfalvi  főorvos  ismertette 
meg dr. Oidró Lászlóval, midőn folyó  hó 3 án 
Karczfalván  a sógora és huga — Balogh Antal 
és felesége  — által adományozott országzászló 
felavatásának  ünnepségein Karczfalván  járt — 
22 esztendő utáni 

Mi csíkiak könnyekig meghatódva gondo-
lunk arra a sok nemes igyekezetre, amely 
magyar testvéreink lelkét eltölti a tólunb való 
gondoskodás meleg szeretetével. Huszonkét 
esztendő kemény Bzenvedéseí egyszerre elfelej. 
tődaelr, amikor lá'juk a Székelyföldre  irányuló 
segítő készséget és elszakadt székely véreink-
nek haza4rző, áldozatokra kész vlünk érzését. 
Lékünk meg'elik önbizalommal, amikor azt 
látjuk, hogy a székely szívósság a világban 
mindenfelé  meg aifelta  a megbf  c ü ést, a tekin-
télyt, ami mi olyan sok oldalról sü ni kezdett 
reánk. Hálások vigy .n'i azoknak a székelyek-
nek, akiket Ii ea uán a szorgalmuk, a kitartó 
munkásságuk felamelt  és nom felejtették  el, 
hogy a csíki hegyek között kemény küzdelmét 
vivja az élmt 1 egy jobb sorsra érdemes nép, 
annly meghálálja és kamatostól vissza fheti  a 
belé fektetett  áldozatot. 

Pályázat kántori állásra. 
A Bzépvizi örmény szertartású róm. kat. 

egyházközség havi 80 pengő fizetés  és stóla 
mellett kántort keres. (Nők ls pályázhatnak.) 
Pályásatokat „örmény szert. róm. hat. Piebánia 
Hivatal, Szépviz" cimre kell küldeni. 2 

Kormányzó Urunk és a székelység. 
Nagyarányú seregszemlére gyűlt össze a 

osikországi székelység, egyrészt, hogy csonki-
tatlan visszatéréséért hálátadjon a Gondviselés-
nek, másrészt, hogy 600,000 székely háláját 
kifejezésre  juttass», amiért Magyarország Kor-
mányzója, országjárása közben ősi otthonukba 
felkereste  a kálváriáé időket átszenvedett 
székelységet. 

A seregszemlére egybegyűlteket elsőnek 
Sándor László nyug. főkapitány  üdvözölte. Vákár 
P. Arthur dr., miniszteri biztos, kormányfőta-
nácsos felszólalásával  kapcsolatban, meg-meg-
ujju'ó tetszésnyilvánítás kőzött előterjesztette 
a kormányzói Kabinetiroda utján eljuttatandó 
hálairaiot, miot a székelység hűségnyilatkozatát. 

„Csikvármegye Budapesten és az orsz'g 
más területén élő székelysége határtalan 
örömmel és túláradó boldogsággal osztoz-
kodott abban a felejthetetlen  bensőséges 
ünnepben, amelyen Kormányzó Urunk mt> 
gas megjelenésével részesítette a 22 éves 
rabságból felszabadult  székelységet, — 
H tvesével együtt felkeresve  a csodatevő 
ciiksomlyói Szüzmáriát, Magyarország Véd-
asszonyát. 

Csikvármegye székelysége soha el nem 
mu'ó hálaérzéssel éa minden véBzviharon 
keresztül kitartó hilségg sl övezi a kormány-
zói párt s a Székelyfö'd  Asszonyai örökre 
emlékükbe véflve  annak a felemelően  ki-
tüntető megtiszteltetésnek emlékét, amikor 
Magyarország első Asszonya a székely 
asBzonyok büszke népviseletében az ezer 
székely leányok között megjelenni méltóz-
tatott, azért hálára kulosolt kezekkel mon-
danak köszönetet. 

Csikvármegye, Budapesten és az orBZág 
más területein élő székelysége tisztelettel 
kéri a kormányzói Kabinetirodát, hogy 
törhetetlen hűségének és hódolatának ki-
fejezésre  juttatását FőméltóságuKormányzó 
Urunk, Főméltóságu Kormányzóné Nagy-
asszonyunk és a kormányzói család min-
den egyes tagjának tudomásul adni szíves-
kedjék." 

A Vadászkürt szá ló termeiben összegyűl-
tek meleg óvációval fogadták  a hála- és hűség-
nyilatkozat minden Bzavát, majd Szacsvay József 
üdvözölte a Corvin Koszorúval kitüntetett Ba-
lázs Endre kanonokot, Cdikváimegye szülöttét. 
Az egybegyűllek, élükön Pál Oábor képviselővel 
és a székelyföldi  képviselők Bzámos tagjával, 
Csiksomlytfnak  Országcászlót adományoztak. 

R á d i ó éa két szoba bútor e l a d ó . 
Kossuth ucca 37 szám. 

ELADÓ ÜRES  BELSŐSÉG,  az ufc  ti része 22 méter 
széles, a vasútállomás  közelében.  Cim a kiadó-
hivatalban 

Irodalmi pályázat. 
A Vitéz  Rend  Zrínyi  Csoportja  a magyar ka-

tonaeszmény szolgálatának szélesebb körben való ter-
jesztése érdekében pályázatot hirdet 

regényes hőatórténetek 
megírására a követkeaő feltételekkel: 

A n.ú a sajátos magyar vitézi virim valamely 
megtestesítőjének élettörténetét vapy tgy-egy jelleg-
zetes, saép tettét, Bikeras harci vállalkoaását Irja le 
népszerű, színes, érdekfeaziiő  módon. E sősorban oly 
törlénalmi korokból kell tárgyat választani, amelyek-
bon a magyarság lulelővel sanmben, Idegen elnyomás 
«'lenére is a msga erejéből küadött Hizája és népe 
Unzáérl (török világ, vérvárak kUrdelmei, Baabadság-
harcok, világháború és Trianon korszaka) 

A feldolgosáBlaa  kívánatos a törtenelml keret 
da aa aditok fziraz  felsorakoztatását  kerülni kel), meri 
őcil aa élvezetes fcraiá'ian,  kerekded elbeaaéléa alak-

jában megírt vitézi tőmxgolvesmány  megteremtése 
a selejtes, Idegen p ínyva roda'om halyett. 

AB egyes müvek terjedelme körül belül 50—60 
gépírásos o'dal, ritka soroltban. 

A pályázat  ellandó.  A köaléare alkalmas müve-
. . ' U n , , ' , ó Í J l l D d Z r l n v l Csoportja belső értékük sae-

L. J Í - - 2 0 0 P r n * 4 v e l d'i^z, maly összeggel azok 
ktídól jogát magán <k mt»g=«fral  éa külön fdaetsoroaat-
ban bocsMja közre színes fedóllappal,  esetleg Baöveg-
kozti rajzokkal U u'Strálva, 

A kiadásra nem alkalmas kéziratokat kívánságra 
lulWtjî P ° r t * a , 8 , a a é 8 ® 8 Baaraónek vissaa-

. PA'ystnuakákM _ borítékon „kisregény pilyá-
f » ! ! 1 - '  Vlé.1 Rend Zrlny C^oporlja köa 

keU küld' f  8 (Bndapest, VIII. R »vicaky-u. 4 -b) 
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A Nemzeti Hadsereg. 
S«egeden — a makrancos, ssőke Tisza melleit — 

született. Battletéae percében szegény volt éa mégla 
gaadag. Kicsiny voll éa mégiB nagy. 

Tegnap még nem la volt a ma, már bóa éa mint 
Herkules, már bölcsőjében, egyik nagy hŐBtettel, a 
másik után hajtotta végre. Nem caoda, hiszen Istentől 
küldetett Veaár keltette életre, a Magyar Nemzet év-
eaáaadoa, aaent várakozásából, hogy kéaaen legyen 
akkorra, mikorra kell a Magyar Nemzetnek, hogy éljen 
akkorra, mikorra vele éa altala iadul el, aa uj ma-
gyar élet. 

Kicsiny volt éa mégis erós, nagy éa hatBlmaa, 
mert a aokat Baenvedett Nemaet kínja, Imája vigyázott 
oa vigyáz reá. Klcalny volt éa mégis lebírhatatlan, mert 
lelkében égett áa ég a földi  élet legszentebb tüze, a 
hazaszeretet aaent Ittae. LegelBŐ caodatette aa voll, 
amikor felkerekedett  aaülóföldjéről,  az áldott Alföldről 
es eiindnlt — ember nem látta, úttalan utakon éjjel-
nappal menve, gyalogszerrel — a a csodával határoB 
mcdtin egysaer csak, a bajdani híres Pannoniában, a 
mai aaépséges éa gaadag Duaántulon termeti. Mennie 
kellett, meri oda hívta a Haza éa ő ment, aemml fá-
radságot nem kiméivé. Itt Bem volt soka maradáaa, 
mert a Haza, uj tetteket várt tőle és Ő?. csodaváró* 
sóhajtásain uj csodát fakaaalott,  amint vitte Ő:, a Lí 
gendas Fővezér, a bünÖB, de meggyötöri Fővárosba. 

Es milyen jó volt engedelmeskedni a dicső Vráér-
nek éa 0 milyen boldogan engedelmeskedett N.ki 1 
Milyen jo volt njra elszántan küzdeni, harcolni a leg-
szentebbért, az édea, drága magyar H«zááitl M.íyeo 
jó volt újra forgatni  a híres, dal kardit, a magyar 
kardot, hlsaen a meggyalázott, megcsonkított migyar 
ro<ţ, sóhajtott, nyögött, hivta és várta a becsület me-
at, őre. Ba egyszer csak megérkezett á Fővárosba saép 
fehér  lován — mint honszerző Árpád — a FÓ7ÖZÍT a 
mögötte — mint egy áradat — az elszánt, erős, bátor, 
haíalaiaa Nemzeti Hidaereg, az a Njmaati H.dsereg, 
melyhez hasonó nem voit, az igaaBágos Mátyás, híres 
fekete  serege óta — a magyar Nemz Jlnek. 

Könnyes meghatottsággal nézte a Főváros ez 
Érkezőket. Mtúdsn haaájat szerető magyar to.djgan 
brezte, tudta, hogy caoda történt, nagy csoda. A hal-
dokló Nemaet meggyógyult ea megá li ebboa a pilla-
natban — a Nemzeti Hadsereg ercezÓBenek pillanatá-
ban a roaláa, pusztulás utján a falebredt,  az örökké-
való ez öröktetarió nj magyar eleire. Litott valaha a 
világ még egy ilyen csodát?! 

Aztán telt, mull az Idő. Sok magyar munia, Bok 
kinny, sok imádság, felkiáltott  a Mtgyarok lütnehtz 
a a FJI vldek egy darabjárói végre lehullott a rabaag 
bilincse ea a bulié bl.lncs i»ycm*n most ia uj Onmet , 
uj leawtn Bzeretelet, uj életű», uj gjőzilm-t, euontfc 
a Ninueii H.dotr. n vitt t iszai ito'.t »e-.tv<.r*ÍQkceii, 
arra a szeu.Utvánl migyar fodr>,  melyen aa eltávozó 
rsoiar.óí gjü.ölete meg iiio-t. N.m sokkal t.iióot 
hbZ-ijöt;, a vieos a vágyódó Kárpitéba ÍB. AZ óti hegytk, 
volgyer, emberek boldogan nyújtóztuk eret, ai idegen 
rabaag zlnjal, keservei u'&n, a Nemzeti H dciereg dü-
börgő léptbl nyomán. Á dtzatos — a csodával hiUros 
muokát végzett itt is a Nemzeti Hid^rep, olyat, 
ami'y.nt cat a honfoglalóitól  kér ÍB  vár az éle*. 

D> mikor a Nemaetl Hidstreg eljutott Fh->a as 
ujabb Ciodáhoa, már a : egéaa világ fjfl<ylt  r«. V j'uk 
akik nem akar .ák eddig hinni, hogy letes z, él a Ném-
áéi H.do r:g, voltat, aklkktvésre b^c.-iUték, d) etifl 
kezdve ji barátaink tisztelettel, o nsegeirk p d g 

Irlgyaéggel néztek, n4r,lk Hadseregünket, azt a had-
sereget, me'yrJ ml m-gyaro1', mindig csae hittel, biza-
lommal, csodálattal éB büfakenóggel  nézünk. 

A bonfoglaló  munka, a dicsőséges helytállás után 
sem pltmt a Nomzetl Hadsereg, hanem tovább dolgo-
zott, csendben, szinte észrevétlenül. Erőt gyűjtött, uj 
csodára várva. 

Addig ls — hősiessége, azlvo, lelke, áldozatkész 
sége, a magyar élet minden vonatkoaáaában ott élt, 
ott sugárzott, végezve olyan munkát, amit klvliie és 
nélküle senki el nem tudott végezni. Banki sem birt a 
tél latenklaértő kőhegyeivel caak BZ Ő erőa karja, öi-
fa'á'doaása  a mikor a kegyetlen tél, még kegyetlenebb 
u^iáiya — aa árvíz — szét terült a magyar róaán, 
gátakat ii kötött, cz Ő erőa tarja, az ő bátor salv.% 
vrdve a magyar élet kincseit. S később ia, mikor a 
szépséges magyar rónán, már „telt kiláss rengett", 
akkor la az 6 acé'.os, erőa karja aratott bogy meglegyen 
a iiiindann!<pl kenyér, kicsinek éa negynak, az őal ma-
gyar portákon. 

Erőt gyűjtött, uj csodára várva a moBt, amikor 
a drága Erdély egyrécre visszajött, hazatért, megint 
a Nemzeti H dsereg volt ae i-l-ő, aki a hazatérőknek 
elvitte a Magyar H .rs sieeretetét, könnyez caókját. 
J jvetelén kiragyogott a rend, a Ustooság boldog tudata 
a a bék*a muika lehetősége. Varácahatalmn ba lenne, 
akkor s;m altiotbatna gyorsabban és maradandóbban. 
Moat la könyveket Itb'tne Imi á'dozatos és fáradha-
tatlan helytállt á'ól. É« nérsűV a közkatonát. Swrény, 
jóaagoz, önfeláldozó  ÍH minden tettében ur, aszó szép 
értelmében. N m esed*, horv l'yen, minden őt dlsaitő 
jellemvonását a T.sziifcartól  kepj >, attól a Tisztikartól, 
aki neki jóakarója, gondozója, p'tvlmafója,  jó barátja, 
egfőkódpen  pfdg  édesapja, ösérzete, büezkéBége, 
magyar voltából fakad. 

Nsjcyar Tffltvéreltnl  TI, akik békésen, biztonság 
har, otthonoiokb n v^d-tten é'tek, gondo;íoi-e néha 
arra az önfeláldozó  helyt^lésrs, melyet a Nnxz tl Had-
sereg végi.'Z? N isitek 0 meghatott szívvel, kontyfB 
izemmel, nralot fáradhatatlanul  h»lad n őre értetek, 
értünk, minden mgyprért. Go "doltok-e hősleBBÍg. r,?, 
bátor kiáltására n ezent magyar HiZáért?! 

Magyar T ^vére im I H i láttok egy közkatonát, 
mely ann°.k a d:ceőges N mi^tl H idsT^pnek a tagja, 
jusson tazsiekbe munkája, hóiletsegp éa Imádkozástov 
•r;e egéaa l e l e t e ) , asfresaéíek  egétz Btivv-»! éa snglt 
aétek minden irí-öthő'., b* t*ell és tudtok se«i enl, 
mert a N mz'ii Hidsereg, a M -gyar Nemset lelke. Na 
f-lrdje  P"hí", egyetlen m»g»'ar sem, hogy hon^e b 
Mí.uz^ti Hids«regV-n él, v rul v-jigy pu 'v 'u l a N e ^ ' e t . 

Bo deg «B éd',si3nv?, ki'JE*: fli>N  IDZM'Í H >d-
-cr-gbea do goshitl'- áVo'i mse sr H zá'r». 

J  Mái  ton BerN 

Kapűifilás  előtt a nazdasáfi  iskola. 
Több éven át szüoetbtó gazdasági iskolánk 

ismét kinyitja kapuit Folytatja azt a munkát, 
melyet 22 évvel ezelőtt a kényszer miatt abba 
hagyott. Vértezi tovább a gazdasági lud ás fegy-
verével a haladn< vágyó razdaifjakat,  hogy 
megállhassák helyüket ott, hova a eors, a hasa 
óket állítja. 

A kinyíló kapuk elótt sok akadály tornyo-
sodik, Parlag, ugar a tangazdaság. Komhalmaa 
az intézmény. A hívatlan vezetés mePelt, 
folyton  népszerűtlenné vált az iskola, stb. Mird-
ezek azonban csak pillanatnyi akadályok a 
a agy és nemes cél, a „gazdaifju  nevelés" meg-
indulásában. 

Ezeket az akadályokat mihamarabb meg-
szüntetjük, mert érezzük éa tudjuk, hogy miu-
den percre saükaégüak van, hogy pótolhassuk 
a mulasztást. A mai idók eat fokozottan  köve-
telik tö'üok, mert egyrészt a tomboló világ 
zivatarban caak ugy tudjuk a lehetőségeket 
teijasen kihas?n4lni, ha a tanút és öntudatos 
RHzdák száma negy, másrészt országunk alrpja 
a falusi  kisgazdák vállán pihen, kiknek éppen 
azért, a képzése elengedhetetlen. 

Kinyílnak a kapuk, bogy a Székelyföldön 
22 év után ui is megvonhassuk az okszerű 
gazdálkodás első barázdáját éa elhinthessük a 
gazdasági szaktudás apró magvait azok lelkébe, 
kik hozzánk jönnek, kik iskolánkat a második 
édesanyának tekintik. 

G.tzdatársaim I Barátkozzunk meg eszel az 
iskolával, legyen ez a mi iskolánk. Kerestük 
fei  ügyes-bajos do'gainkkal, ne kerü'jük el, 
ha m llette járunk. Küldjétek el hozzánk fiai-
tokat, hogy megszerezzék az annyira fontos 
szaktudást, hogy pokat szenvedett hazánk min-
den kis rögének szere'mesei, méltó katonái 
l 'hess ufk.  Bővebb felvilágosítást  ed az igaa-
gaWaiir. Csikszered », Vttr»d '> ípü'nt, I. emelet. 

VILÁGHÍRŰ 

HUNGÁRI DRÓTFONAT, 
„OLYMPIA" Írógépek 

Kt'rjen 
dijta lan ár-
jegyzéket! 

I S Ö F « a s @ t ® l 
(-•^Súiótre r ) k a p h a t ó k 

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

2 - 2 
E B D É L Y B É G I S Z Á L L I T Ó J i : 

Badapear, V I , &ndréasy-ut 2 /120. 

I  — Jiivesztettem  szeptember véyén & csik-
: s'eredfi  mllomé* mellett  pgr ektetéskHt,  amelybea 
3 drb  fontos  irat volt.  Megtaláló  ad/a be a Vikir-
ü-'e'be,  aho'  jutnlomba rétzfsü'. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Tekéntetes Dani 

atyámfiának, 

Kelt levelem K e p e f a l á n , 
(elszabadulásunk harmadik hónapjának tődingáa ntán való 

szeredájáu. 
Igen Tisztelt Dani Sógor! 
Sigy örüm lepné meg az én sziivemet, ha «zen pár 

H'ir irisoiu Téged es a legjobb egészségbe találna egész 
hAxi-.il népivel együtt, metbát — hálá legyen a Sumojai 
Mái iának —- a mienk i'ájinul jól szögál, különösképpen 
azóta, amióta nem kell ú^on-ü'télen mondjuk és halljuk (ha 
hkorju'r. ha nem!; a gázasok Szenetá té-ját, melyhez még 
a jobb kari eB mindétig fel  kelle lendíteni, hngy akurátuion 
eléirásos legyen a köszönés. 

De, hogy ehejt mindent eaaze-vissza galagyoljak, hát 
legelíb'iször ea arra kérlek, hogy ne vedd zokon, ha a 
Csiki Lap legatoasó számába megereaztett második leve-
l"Di farkán  — az ellenőrzi) palajbászod veress színyű 
nyomába maradt üres helyecukét —- hirtelennyibe — Kará-
csony Jánosi úrnak adók ki bérbe, met — hidd meg 
azt — ökngyms ae várhat a hirdetésivel — hely hiányá-
ba — éppen karácaoayig. de meg a Csiki Lap intézöjinek 
es sokat kellett véna pironkodnia a' mián, ha a Karácsony-
tól kapott apróhirdetést pont karácsonig tartotta véna a 
bókjába, anékül, hogy annak helyet szoríttatott vóna az 
újságba I 

No, még oaztán azétt ea. met az a f&iin  úri ember 
írná mind Karácaony úri), ki a Komámainca-féle 
Tanyittók Házával a eament a De-Bú-a Keres-
kedői Kör-vei szemtől - szembe ögyvezi oégér alatt 
szemérmeteskédik, igen-igen aok azép magyar zászlót, 
pántlikát, mejjre való kokárdát s mindent tart a bóttyába, 
amelyeknek (hál' Iatennekl) moat igazán feljőve  a napjik, 
met a sziivünkbe lángoló hazaszeretethez a eament a lel-
küoke szorongó nagy boldogsághoz mérten — külaflleg  es 
méltóképpen kell innepelDhnk a mtt (örökkétig emiékezetea I) 
drágaaaáp mnepaiakat. 

Lehetnek — azonba — olyanok ea, akik azon az 
elven vannak, hogy a kokárdás inneplésnek mán le es jár-
hatott vóna sz ideje (miml a pált'alvi Tyukész Félix 
lopnresolásainak) s helyibe jobb vóna, ha mű es keményen 
megfognék  mán a dolog egvik végit s béállva a méjjes 
napok igájába, hezza látnánk az országot épitő munka reánk 
esö részinek megvalósításához, de azok elfejtették,  vaj 
csak távolról nézték (ha ugyan nézték I) a mű 22 eszten-
dős kelletlen táncunkot, amelyet a trihánoni békeszerződés-
nek csutolt tákolmány által köréjiiuk kanyarított N agy-
i-óm áni a hatérain belől, sőt — mi több — annak eppe 
a kellőa-közepibe kelle a gázosok furulyájának  hascsikarós 
nótájára járjunk. 

Azok nem szenvedek végig ve'.link együtt az őszi-
r ó z s á s l e l b o j dú l á s utái niiiokiit tartozatlanul f-jbe-
kólinló éizretér^s miml-n egyes uiî ulájnnak vérig sértő 
pul'ozását; azokot nem meódták disznyóbőr bocnkorval a 
sárba olyan boidák, amelyeket — liózsinénémként — 
(az Isten nyugtaxsa még a halóporába es!) gnzsajval es 
ki lehetett vóna iunőt kergetni, met még a resláeoknál es 
alábbvalók valának-.. 

Azoknak a mejjiről nem tépték le szennyes kezek a 
drága magyar nemzeti kokárdát, hogy könnybelábbadt 
szemeik láttára tapodják belé a trénszekereik elé istrángolt 
marhacsügöeskék ganyéiába; azokot nem botozták semmi-
ségekért — feleségeik  és gyermekeik szemeláttára és sikoj 
tozásai közben — addig, mig félholtan  maradtak a padlón... 

Azokot nem taazigálták ki nyugdij nélkül a hivatalaik-
ból, melyekben egy emberi életet töltöttek becsületesen 
dólgozva a köz javáért, hogy a helyeikbe a betűvetéshez 
elig értő kecskep&sztorokot ültessenek drága székely fajunk 
sanyargatására ; azokot nem terelték (mindenükből kiforgatva) 
marhaszállitó vagonokba, hogy fél  hónapig tartó ids-oda' 
való kocaikiztatások kMvéria-járása után hazátlan tegergflk-
ként pnskatuseal kergessék tul a határon, amelyet — az 
azóta mán tőd alatt porladó — francia  „Tigris" bosszúálló 
Trihánonjs húzott meg s amellyel minden emberi könyörü-
let nélkül tépték el őket attól a azent földtől,  amelyen 
születtek a amelyen szeretteik sirhantjai domborulnak. 

Azoknak nem vigyorogták a szemükbe a mindig kótya-
goa «mberoeuf  Musztáoák, hogy: „á román kátoná 
á máj toazt ai májmedzse lá Budápesstál" (ami — 

tám — a n.fi  nyelvünkön azt jelentené, hogy: a gázosok 
bocskora mán taposott s még tapos a mű azép és drága 
Budapestünkre !'••• 

Nekünk ínég azt ea löpték a szemünk közi — Te 
Dani! —, hogy a magyar honvéd a - ilág leggyatrább 
katonája..., s Ok töpék ezt — .a hős tiuk" —, akiket 
Rózsiném — bésomtordálásuk idejin — olyan találóan 
jellemzett!! ... 

A mii gyermekeinket feuekvájős  Ciirha Petrék,  Kell-e 
Yasz'ilél:,  Sütő  Ititlorolc,  Kasztanájé  Nyikuk.  Janika  Mihá-
jok.  Csenzton  Kókik,  Ssolyorárit  Koszt  'ikák.  Faszuka  El'ua-
bélák,  Po]ii>-rea Leönték.  O-Ptnka  Dumitrul;,  Vad  Otíliák, 
hbunda  Marcsák,  Gbrhiilhecc Griyorél;,  ('"epiiráijó  Tódo-
rok,  Csányáló  Mdiájok,  Cinkros  Pisták,  Firiskó  Joánok, 
Marinójuka  Anyyal-likák.  Angyali  Kornéliák,  Diákotiista 
Nyikulajok  (s még vaj boo társuk I) névelemezték (s vegy-
elemezték es!) s tökfejű  Nyurga Nyikulájok (s az oláh 
esOernyöa Csemer Lajik!) agyalágyult tBnai szerint 
sértegették svva!, hogy a székelyek elmagyarositott oláhok I... 

Előttünk vexzett kutyaként habzóazájju Pásnyiku 
Ad-e Lina verte az asztalt, hogy ércsük meg má' eocer . 
ez a töld az övék a abból senkinek sincs többé ni o a ó 
brázda 1... 

Dani Sógor I A mü templomunkba még a keoake-
szakállu Medvetáncoltató Izidor mackójának ea aza-
bad béjárása vét, hogy — isteni tisztelet idejin — a 
prédikáló székbe telcammogva, onnét nézze le a megrémült 
küssebbségisket... 

Nekünk még a Somojai Máriához ea osak akkor aza-
bada sátoros innepeinken elzarándokolnunk, ha a bukureati 
szernyü nagy uraktól kezdve a legutossó talusi kiaiatenig 
mindenkit végig gilincaeltünk a a ezekereiket jó kiadóson 
megkentük a akkor ea osak u<y, ha a Börbát Távi úr 
raktáraiba' erflst  meggyűlt az eladáara váró aer a pálinka... 

A. mü temetflnkhOI,  ahol a világháború hősei pihennek, 
még a zsidók által felfeszített  KriaztUBt es lefeszítették 
a keresztről a gázosok a elrabolták, hogy még S ae 
maradjon meg a magyar höaöknek... 

Dehogy örökkétig ne panaazkodhaaannk a mostoha 
bánáamód mián, a hadiköloaönököt, tttz- éa vízkár segélye-
zéseket mán a gázoaok jegyezték helyettünk a azokot ne-
künk oaak kifizetni  kellett t . . . 



4 lk oldd 

Magyar katonai gondolataim. 
Ir ta : Máté-Tórék Gyula. 

Ósl-hóal katonanemaetünk leghatalmasabb életerő-
Jéaak legfőbb  megtestesítője: honvédségünk és minden 
honvédünk harckésasége I 

A magyar katona hősiességének legnagyobb elis-
merése Napoloon, a világtörténelem egyik legnagyobb 
kadveaére aaaval: 

„A poklot Is megostromolnám, ba a magyar had-
sereget veaérelbetném I* 

Eat minden magyarnak a lelke mélyébe kell égetni I, 
Klölh atetlonüi I... Ba a legnagyobb nemaeti öntudat 
veaeaae minden magyar katona minden lépését 1 Mert 
eróalelkü hadsereg nélkül ninca erős nemaet I 

A magyar honvédség minden magyar saent had-
serege, a magyar nemaet, aa egésa magyar nép vltés 
hadserege I.... 

A magyar haaa, a mai Ésaak-Brdéllyel megnagyob-
bodott Magyarorsaág bevehetetlen erődítési vonala, as 
I «lentől, a magyarok Istenétől épített egyetlen ördk 
erődítmény, a keleti Karpátjalak kátejerméteres, égbe-
nyúló bércei, hegyóriásai I... A mi éltetőnk, örök életünk 
várai, ellenségeink temetői:... Evvel van össnefonva 
Bsétsaaklthatatlanul a valódi, igaal, nagy katonanemaet, 
a magyar I As a magyar, aki tndja, hogy vasfegyelem, 
meggyőződéses önfegyelem  nélkül nem hadsereg a 
hadsereg, nem katona a honvéd és a legkiválóbb fegy-
veraet la érlékleleo, holt vas I A fegyelem,  függelem, 
a fegyverek  őrök fegyvere,  a legerősebb fegyver  a 
földoa  a világon I... A fegyelem  dicső honvédségünk 
legfélelmetesebb  fegyverd  I.. Érnek a fegyverünknek 
kell mindenkor, a legkeservesebb Unok megpróbálta-
tásai koaepette ia, a legfényesebben  ragyognia, hogy 
ellenségeink szeméi vakítsa éa magyar testvéreink 
szivét acélossal... 

A magyar a világ egyik legősibb, legrégibb és leg-
első hadinépa I.. Hlaa szittya-hun ivadék I... 

Egyetlen poraaemnyl nagyítás és tulaás nélkül, 
halálos történelmi tárgyilagossággal, megdönthetetlenül 
állítom és kiáltom mladsn magyar lelkébe: más, sae-
rencsésebb nemaetek világbirodalmukat, világuralmukat, 
sokkal kevesebb hősiességgel éa sokkal klBebb vérál-
doaattal asákmányoltúk maguk hoa, mint ml magyarok 
paszta létüokel fenntartottuk  örök harctér haaaukban... 
Stenl baaánkbanl... A M.gyar Ssent Fóidönl... 

A honvédség minden egyea tagjában kell fellét-
lenül és megalkuvás nélkül a magyar uomaeil öntudat-
nak egetOBiromlóan, a leglánjoióbb lelkesedaBsel lo-
bognia I 

A történelem kegyetlenül kímélet en versenyhben 
caak roppml erősen, csontja vnl.jjlg, lelne melyéig, 
vére mlndeu cjőppjéig katonáalioii nemtutkom állhat-
}UÍ mag helyünket! 

A legnagyobb ember, a legmagyarabb migyar a 
hőjl... A haiOBl 

Életünk nam ssent ós sénhetetlen ía nemcsak a 
miénk, nemcsak BaUíeiaké, gyermekeinké, hanem a 
magyar nemeeté, a magyar haaáí I... Sót legeslegelBŐ 
Borban, mindsnek előtt éa mindeaek fóiöit  a magyarságé I 

As Attilától örököli Iiten kardja a magyar hon-
védaeg vasmarkában van!... 

Saha többé, Bem miféle  idegen megsiálláit, nem 
ssabad eltürnlnkl 

Iakább aa utolsó szálig, hősökként elvennünk I... 

Igy biza, te Dani! s ezek ntán még csak azt akarom 
mondani, hogy amiket itt — ehejt — elsorolgaték Neked 
• még azok es, amiket 1925 s esment 1920. esztendőkbe' 
(a képviselő-választó szavazó céduláink tüzbemenetelinek 
idejin I) ereszték vala meg 25 levelbe, még csak kicsiségek 
azokhoz viszonyítva, amiket mii 22 esztendő alatt átol kelle 
éljünk... Úgy hogy, ha élményeinket én Neked mind leakar-
nám írni, a k k o r m a t u z s á l e m i üdő t k e l l e n e é r j e k 
s v i d e r b ő l vónék k é n y t e l e n m á r t o g a t n i h e z z a 
a t e n t á t s nem szük öblű kalamárisból a esment gázval 
ae győzném meg a lámpásomot, met most hamar setétedik... 

Mindezekből caak azt akarnám kihozni, hogy egy 
cseppet se csodálkozzatok, ha közbe-közbe még innepelni 
láttok münköt s azon se, ha a magyar zászló-díszes, nem-
zeti kokárdás (elvonulásainkon mindétig könnybe lábbad  a 
szemünk  s ha a Hiszekegyünk,  Himnuszaink  s Erdélyi 
indulóink  hangjaira még mindég  csak zokogni  tudunk, 
met — higyjétek el — a saját börünkön tapasztaiók, hogy: 
„megbűnhődte  már e nép a multat  s jövendőt!..." 

Igy biza kedves Dani Sógor I... 
Bocsáss meg, ha valamit vétettem a ne haragngyál, 

hogy a levelem eaillabizáláaával a Te drága adódót el 
rabolám. 

Ha pedig eament visszatérsz Pestre, ott gondolj reánk 
es s jöjjön meg njra > Te mókás kedved, met hidd e l : 
C s i k k * e r ő s t s a v a n y u v ó t i l . 

Olel: Ferenc bi. 
T ó d á s : Ozztá ojan türelmetlenül várjak a Te ize-

netedet a-rádijón keresztül, mind a k e p e f a l i  a l a t t -
v a l ó k a plojesti híreket. Tisztelem az egész házad népit, 
a gyermekeket a esment a leánkát es I 

F.-bá. 

Jtiado decamb r 16 tó ; özv. Dr. Nóvák Albert-
né hálában, irodának is alkalmas 3 szobás 
lakás, ameiy edd g köa jegyzői iroda volt. 

Igen jé t e l e p e s rádió olcsón eladó. Cim 
• Vákár-üzletben. 

B tekintetben a drága magyar vérrel takarékos-
kodni, a haaa elpaaarláaa volnál... Nemsítgyllkosságl.. 
Egy nemaet, de különösen a ml ssent magyar nemze-
lünk önállóságát, függetlenségét,  szabadságát, örök éle-
tét osakls vérünkkel öntösbetjük I 

Ul la, mint minden máa élni akaró ós élni ludó 
nemaet, kinárólagoaan és csakis a magyar szent önzés 
alapján állnak I 

A mi, a magyar legsaentebb c ttjainkért a mostani, 
teljes (totális) feltámadásunkért  nam ssabad és nem 
lehet takarékoskodnunk, még a drága, a legdrágább, a 
legsaentebb magyar vérrel sem. 

Elért aa Isteni, Mindenható, legszentebb célért a 
magyar ssent féld  teljea feltámadásáért,  minden, de 
minden áldozatra, mindenkor késznek kell lennünk 1... 

Erre minden becsületes magyar késs 1b 1 
É etünket és vérünket I... Da minden vagyonunkat, 

minden klncBÜuket Is: 
Magyarosság teljes feltámadásáért,  minden magyar 

rabtostvérünk dUdalmas felssabadltásáért  1 
Magyarok I 
Hi te jesen fel  akarunk ssabadu'nl, ha Ismét na-

gyok ÓB hatalmasok, elpusfltlthitatlanok,  halhatatlanok, 
örök élatüek akarunk leunl, ugy minden magyarnak 
saent, fanatikus  meggyóaődésévé kell válnia: 

M'ndent a honvédelemért I 

Szent István uj legendája. 
.Egy barázdát sul* harsogott 
as ős latin: Cirol vltés 
és Hira-Kioska móccaln 
Ax'nt s J<nku flcsurjaln 
„clnemlntyiM hördült a vész... 

A meggyötört magyar hasa 
e római cŝ ndőrM 
vad tlgrlsvért öröhöltet. 
s bőgték, hogy aa „őnl" földet 
elszánt tigris kaima védi 1 

Uţy harcolnak, mint a finnek 
Ismufc  végső szakadtáig, 
a a bocok rabsaol gat ártót -. 
a magyart, b* Pokat pattog, 
elkergetik a T eáéig 1 

D) a tigris gyáva nyu't lett: 
mert PB Irttn mást vHám'ot\ 
a a m?BBlásl msaysrra 
— »it a hlts bűvölt pagvra, — 
»s ő á'dó csókja szállott 1 

M?rt aa Iiten megppkalta 
a tenger Jajt, frgóttkof. 
mert István ur bUsSie népi 
nem ssemetek söpredékei 
Iiten volt s ssent tlsstán látott. 

Isten csókja tettre gyulladt 
la a kripta drága tincpe: 
István király kemény ökle 
bol Itt, bol ott zuhogott le, 
hogy fcú  népét megBegltse. 

Amerre járt' amerre szállt, 
áldás ba'ztam hullt a sebre, 
élet támad*, tavsps éled», 
és as ifjak  ÓB a vének 
saent malaszttal leltek telve... 

Kigyu'tak as öröm tűsek 
a a Golgoihát járó ntBgyar 
Kulcsolt késsel, blttel-félve 
halva-élve, büsake daccal 
rábornl bü keresstj'rel 

Dr. vitéz Qereőffy  Gáza őrnagy. 

Közlemény 
a görgónyszentlmrel a'erdéaa-siaklskola tanulóinak 

felvétele  ügyében. 
A gBrgéeyszentlmrel alerdész szakiskola I. évfolyamára 

1941 hó 7-tAl, nyirl nzüo dA nélkül, szeptember h<S 
l-'g t^rlfdó  csonka tanévben 50 tanuló vehető fa:.  A fol  róte 
l«k páty&zat alapjin történnek. 

A kérvények t 1940 évi november hó 25-lg a görgény-
szrntlmrel alerdész-Rzaklskol&hoz kell benyuitanl 

Felvételt feltételek: 
1 M»(ty»r UUmpolgkTS&g; 
2. lga l ibb 17 s legfe'iebb  24 évea életkor (tovább szol-

gálé altiszteknél a felei  korhatir a 28 életév; 
3. Hat elemi vagy két középiskolát osztily sikeres el-

végzése ; 
4. kifogástalan  egészségi Ulapot, jól látó halló és btszélA 

képeeaég; 
5 kifog  stalan erkolsal magaviselet. 
Annak, aki a 24 életévét mir betöltőt te, de a 28. élet-

évét még nem lépte tnl, Indokolt esetben a földmivelésQgyl 
miniszter a szakiskolába való felvételhez  engedélyt adhat. A 
korengedélyt a felvételre  vonatkozó kérvényben lehet kérni. 

A felvételre  kitelelt tanú'óknak ifi  vételi vliagfct  kell 
tennlOk. A véglegesen felvett  tanalók ellitisl dl) elmén havi 
90 pengét fizetnek,  amelyért lakást, élelmezést, tankönyveket, 
tanszereket és eszkSzdket kapnak. 

A kiváló és Jó elAmeneteld s egyben dloséretns maga-
viselete tanulók, ha szüleik (eltartóink) anyagi helyzete ezt 
megokolni teszi, riutaltsigakhoz mérten telje* ellitisl díj-
mentességet, Illetve 50'/i-os díjkedvezményt nyerhetnek. A 
díjkedvezményt erre a tanévre egészen kivételesen azok Is 
kérhetik, akiknek ellmenetele nem ii l el az említett fokozatot 
ha feltétlen  riutaltsigukat Igazolják. 

Béulete* felviligoe.tist  a gSrgéoyszentlmrel alerdéez-
szaklskola ad. 

Budapest, 1940 évi október hó 
M. kir. fOldmlvalésOgyl  miniszter. 

Megmozdult a Székelyföld. 
A 22 éves román uralom által klsaarolt éa elaae-

gényitett Síékelyföld  igen súlyos helyzetben J an, W 
kösélelmesés, mint munkaalkalom Bsempontjából. A 
saékelyaég legfóbb  jövedelmi fonása  ma as erdő, Ulotvo 
"nnak termékei, a fürószárn.  Ezek szem-
pontjából eddig sajnos megnyugtató Intézkedés nem 

'"""innak érdekében, hogy a lakóaaág megélhetése, 
munkaalkalma éa foglalkoztatása  biatosltaaaók, a gazda-
köaönség bekapcsolásával ÓB aaaal karöltve egy önáUó 
keademényeséB éB akció indult meg a BaókelyfoldOn. 

A fakitermelésnek  as előirt keretekben ÓB a fürésn-
üaemeknek megindítása, asas a gazdasági vérkeringés 
mosgásba bosatala végett dr. Bnlyok Tivadar, a CBik-
vármegyel gaadaságl felügyelőség  voaetőjo és Béra 
litván as Erdélyi Gasdasági EgyeBÜlet V. kerületi ve-
setője torvetdolgosott kl. E terv sserlnt as ÓBBSOS ordö-
tnlajdonoB közbirtokosság, valamint a fafeldolgozó 
fűrészüzemek  egy termelő ós értékeBitéal Bsövetségbo 
tömörlttetnek, a fentiek  megvalósítása coljából. Jelen-
leg ngyanla ugy a fűrészüzemek,  mint a gaadaközönség 
a Baékelyföldön  pénn és munka nélkül áll B o helyze-
ten gyorsan éa hathatÓBBU kell segíteni. 

E terv folyományaként  november bó 11-én SepBl-
BBentgi örgyön, november bó 12 én pedig Csíkszeredán 
értekezletet tartott, mely értekezleten fentieken  kivül 
résstvett a Magyar Nemzstl Bank képviseletében Ssrbán 
Iván igazgtló, kincstári főtanácsos,  dr. Tarn»y Bila, a 
Külkereskedelmi Hivatal képviselője, dr. Fényes István 
Nímaeti Bank csiksaeredal fiókjának  főnökti,  Darvas 
György, a budapesti Erdő éB Fakitermelési r. t, képvi-
selője a a helyi hatóságok képvlsalói, valamint a vár-
megye valamennyi járásának erdőbirtokosaiból és fUrésn-
Uaemeiből összesereglett népes gyülekoset. 

Az értekeslet a fenti  elgondolás alapján egyhangn 
lelkesedéssel elhatároata, bogy megalakítja a Ciikvár-
megyei Erdőbirtokosok éa Fűrésztelepek Szövetségét, 
egyelőre ideiglenesen és átmeneti jelleggel. 

A Szövetség végleges megalakulásáig a megvá-
lacz'ott Bzükebbkörü bizottság iatéakedlk aziránt, hogy 
a fakitermelés  és a fűrészüzemek  munkája mielőbb 
meglnditasBét', valamint, bogy aa értékesítés kérdése 
Is megoldaasék m^govugtató módon. 

— A konverziós  adósságok  törlesztése  el-
halasztódik.  A Mngyar  Nemzeti  Beáktól  nyert 
értető/és  szerint a konverziós  adósságok  esedékes 
törlesitése  elmarad  ujabb rendelkezésig. 

— EVANQELIKUS  ISTENTISZTELET  CSÍK-
SZEREDÁBAN  1940 évi november hó 17 én dél-
előtt  9 órakor,  a helybeli  ref.  templomban isten-
tisztelet  éa úrvacsora osztás lesz, melyre Csíksze-
reda  város és vidéke  híveinek  ágyelmét  felhívjuk. 

Munkára hiv az idő.., 
A CH. T. £ . (Csíkszeredai Testedző Egyesület) választ-

mánya Uléet tartott. Mindenek előtt mélységes hódolattal, 
szeretettel és hálával emlékezett meg Kormányzó urunk 
leveléról, mely az egyesület megalakulása alkalmával küldütt 
hódoló táviratra érkezett. Egyidejűleg az OTT (Orázágos 
Testnevelési Tanács) ügyvezető alelnöke, Prém Lóránt dr. 
is elismerfl  mondatokban emlékezik meg az ujraalakult és 
lendületes munkával induló egyesületről. 

Megállapította az értekezlet, hogy az anyaországhoz 
visszatért Székelyföld  sportéletére nagy gondot fordítanak. 
Minden vonalon érzik, hogy 22 esztendős hiányokat kell 
pótolni olyan népnél, mely Bzelletni és fizikai  téren egy-
aránt magasabb teljesítményekre hivatott. 

A választmány egyhangúlag leszegezte, hugy haladék-
talanul meg kell kezdeni a szervezést. A vároa és környé-
két kerületekre osztják, a kerületek élére szervezők kerül-
nek. A munkát önzetlenül vállaló emberek mindenkit fel-
keresnek és az egyesületbe való belépésre gzólitanak fel. 

Ezekben a nehéz időkben, amikor nemzetek sorsa 
teljesítőképességükön, fegyelmezett  szellemi és fizikai  maga-
tartásukon áll, végy bubik, mindenkinek éreznie kell a 
sportszerű nevelés elengedhetetlen szükségenaégét. A világ 
első testedző nemzete : a rokon Őan-nép viselkedésével bá-
mulatba ejtette az egész világot. A hatalmas orosz henger 
nem tudta letiporni. A ráerőszakolt háborúból olyan erkölcsi 
tőkével kerültek ki a linnek, melyhez hasonlót Spárta óta 
nem sokat tud felmutatni  a világ. 

A magyarság nagy feladatok  előtt áll. Ezeket a lét-
kérdéseket ép testtel és ép lélekkel tudja megoldani csak. 
Minden magyarnak kötelessége szellemi és fizikai  képes-
ségeinek lehető legmagasabb kifejlesztése.  Minden magyar-
nak testedző és közművelődési alakulatban a helye. A min-
dennapi megszerzésen fui  nagy nemzetnevelő és nemzet-
építő munkát kell végezni. S ebben a munkában le kell 
bontani a társadalmi válaszfalakat.  Ki kell küszöbölni az 
ellentéteket, bármilyen nagyok volnának azok. Akik nem 
értik meg az idők szavát s az összefogás  nagy és szent 
pUlanatait személyes, hiúsági vagy más kérdésekkel fecsé-
relik — legnagyobb ellenségei fajtájuknak. 

v kx A , ^ T : E , e r r e B z Ö 8 8 z e í ° g ó munkára vállalkozott. 
Nehéz ós felelősségteljes  munkára. Valakinek el kell már 
indulni ezen az uton. A Cs. T. E. megindult. Taggyüjtői 
minden házba bekopognak és közös munkára hivnak 22 
esztendőn keresztül éjjel-nappal aóhajtoztnk: csak még 
egyszer érjük meg, hogy a magunk ügyéért mi magunk 

iidenkír M / 8 Í d Ö 9 l é r k e Z 9 t t - C ' e l e ^ é ' r 9 
mindenkit. Minden magyart éa minden magyarok fiait  I 

kell vMuuff '  r \ r e T e l " m a n k A b i l "ündenkinek részt kell vállalnia, söt kérnie. Fogadjuk szeretettel a Cs. T. £ 

S t ^ r ; g y e ' t t l e t «t kt 
veteti a magyar jövendő. ^ 
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Útban az ég felé. 
XXI. 

19. K * d r a o társaságom: Saüi Mária 
éa a ura tok. 

Áa ember tánaa lény. Teremti IiteaQak Igy ren-
delte. Amikor Ádámot megteremtette a látta, hogy 
mily aemea alkotás, aat a megjegyeéat tette: nem Jó 
aa embernek egyedül lennie, teremtaünk neki hoaaá 
való táraat a alkotta Érát Miaden tudáaával olóre látta, 
hogy eeakl aem lehet aaját ügyében biró, egyedül 
aekra nem mehet, mert tőkóletlea, aaért gondoakodott 
környezetéről, hogy Inkább boldogulhasson. Tibbaaem 
többet lát, több kéa aokat tehet Nemcaak a munkában 
kereaaük a monkatáraakat, hogy egymáat látva, egy-
mást bnaditva, segítve, gyoraabhan, jobban a könnyeb-
ben menjen a dolog, hanem asabad Idejében la min-
denki keresi emberiáraalt, hogy velők együtt szóra-
koaaék el. Valahogy egyedül nem enne Jól aa a kis 
uünldő. Nemcaak a monkál, gondot aaereljük meg-
o«alant Jé barátainkkal, hanem még a Jó kedvet 
örömet Is feleaaük  meg velők. Megoaatott búbánat 
félaaomoraaág,  megfelenett  öröm kettős boldogság. 
Legnagyobb bajt akkor követi el aa ember, mikor nem 
válogatja meg társaságát. A modera egyén nagyon 
kényen ruhájára, flayáa  ételeiben a mégla aem néat 
meg, hogy kivel B1 le egy aaatalhoa, kivel tölti el 
Idejét. A ruha a étel aa ember külsejére mntat, de a 
társasága benaeját, goadolkodáaát áralja el. Aaért 
figyelmeztet  a kőamondáa: madarat tolláréi, embert 
barátjáról Ismerik meg. Aa étel a teatet, a táraaaág a 
aaetlemet éa lelket tartja fenn  a táplálja. Sokan na-
gyon vlgyáanak arra, hogy rangúkon a módjukon 
alulival ne köaaenek barátaágot, de nem vesalk 
aaemügyre, hogy kiben mi lakik, Igás jellem-e, vagy 
gaaaág. Miért nem kényeaek a Anyásak Ilyen tekintet-
ben la eaek ? Hiába klfogáaolják,  hogy nekik nem árt 
bennök kárt nem okos, elfelejtik,  hogy mindig valami 
éasrevétlenül la tapad aa emberhes. Kormos ember 
köaeláben ml la kormoaok lessünk, roaaaak társaságé 
ban a jó ls elromlik, de a jók között a roaaa ia meg-
javul. Mások keresik a rangosabbak társaságát a má-
sokat meg lenéalk a megvetik. Bgy csonya lelkület I 
Nem a ruha, rang teul aa embert, hanem a lelkület 
H» már kapaaakodnl akarnak, miért nem nynlnak ma-
gaaabbra a olyan ntán, melyet mindenki elérhet 

Lavalllere Éva mig a táraaaágát a fensó  tlziaer 
közül válogatta meg, addig unottan, kedvtelenül telt 
el élete a munkája la cuk felaalnea  volt. Azonban 
mikor a boldogaágoa aaüa Márlát a a szenteket vette 
maga mellé táiraalval, rájött, hogy milyen kellemesen 
telik aa Idő, élete tartalmassá s érlékeaaé vált. Meg-
tudta, hogy nemcaak aaabad Idejében táraalogbat velük, 
hanem munka köaben la mellette lehetnek, nem aavar-
ják a dologban, aőt lelkesítik s bátorítják, mert gon-
dolatait nem térítik el teendőitől, sőt oda össapoatoslt-
ják. Ba a kedvea aaelleml-lelkl .asatal társaaága" 
tanította meg, hogy minden ember Isten teremtménye, 
aaért bennök a lelket nem aaabad kioltania, hanem 
megtartani éa éleaatenl. Nam fordnlt  el tőlük, hanem 
lehajolt, bogy magához ölelje, lelküket lelkéhea emelte, 
e bevezette meghitt társaságába, aokat beaaélt szűz 
Mmáról a a aaentekről, megismertette velők ezeket a 
láthatatlan Jébarátokat, kiknek körében as ember min-
dig jobb és jobb lehet. Sientekkel aaent leszel, elvete-
mültek között elvetemült lész. B Bzent társaságot min-
dig fe  keresheted, micdlg megkepod munka közben éa 
saUnetben, te nam terheled őket, ők sem untatnak, 
hanem aa életküzdalemben megértő barátoknl melléd 
társu'nak, hozzád Bzegőduek, 

Körösi  Lajoa. 
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— Hlree oéllővőmeater a Calkaomlyón 
állomáaoaó oaapatalnk kőzött. A Cilksomlyón 
tartózkodó katonai egységek köaött hírneves érdeket-
Bégre akadunk. Harcos (H)gei) Jóasef  hadirokkant, 
magyar Ifjúsági  lövéaameater járkál Itt kőaöttünk, aki 
nemcaak arról híres, hogy már 14 évea korában be-
állott katonának éa végig hüadötte a világháború 
mloden frontaaakaaaát,  hanem mint céllövő, világhírű 
nevesetesaég, aki a fegyver  müvéase, oktató és céllövő 
előadásokból tartja el családját ls. O .vasóink figyelmét 
felhívjak  a m a derék honvídünkre. 

mai 
• iun 

erdélyi pályázatunk nyerteaeinek I A pályázat 
tárgya: magyar ruha tervezése, vagy eredeti 
ötlet alapján készített dieztárgy tervezése, 
esetleg diazitéae. 

A pályázat határideje 1940. december 16. 
A pályázaton mindenki részt vehet, akár ipar-
művész, akár háziiparoa, akár dilettáns az 
illető. Egyetlen kikötésünk, hogy erdélyi legyen 
a pályázói Minden érdeklődőnek zzivesen kül-
dünk tájékoztatót, ha e lapra hivatkozva kéri. 

Egy jó ötlettel — vagyont kereahetl 

MAGYAR DIVATCSARNOK 
BUDAPEST, VII., RÁKOCZI-ÚT 70-70 

Hatalmaa érdeklődés előzi meg a 
KALOT országos közgyűlését. 
Amint már kOzOltűk, a KALOT (Katolikus Agrárlfju-

ságl Legényegyletek Orsságos Testülete (november P8-án 
tartja Országos Közgyűlését. A KALOT értesülésünk szerint 
november 5-ével már le Is zárta a jelentkezéseket. EbbAl Is 
látszik már, hogy a közgyűlés rendkívül népes lesz. 

A peatl Vigadóban november 28-án délután 6 árakor 
megtartandó KALOT közgyűlés programtnjáról a rendezőség 
Igy tájékoatatta lapunkat: 

1. Meggyest Sándor korelnök bejelenti a KALOT jogi 
személlyé való alakulását. 

2. Egy székely és egy magyar legény vlllámbeszédet 
mond. Német, szlovák, rntén és román Ifjúsági  vezetők hűség-
nyilatkozatai Szent István birodalma mellett. 

3. Az érdi KALOT-Népfdlskola  növendékeinek ősi ma-
gyar ének és tánoszámal. 

4. Dr. Kovrlg Béla kolozszárl egyetemi tanár, 
5. Ugrln Józsai országos főtitkár  és 
6 P. Kerkal Janó országos elnOk felszólalásai 
Minthogy a KALOT rendelkezésére álló jegyek és uta-

zási Igazolványok elfogytak,  az é-deklódók esetleg még biz-
tosíthatják a kedvezményes utazást az IBUSz legközelebbi 
kirendeltsége atján az ugyanezen ldóben tartandó baromfi 
kiállítás nyújtotta kedvezmények Igénybevételével. A közgyű-
lés rendezőségénél azonban azoknak ls Jeletkeznlök kell, akik 
az IBUSz utján, vagy más kedvezménnyel ntaznak Budapestre, 
mert különben nem tudnak asámukra helyet biztosítani a 
Vigadóban. 

Hirdetmény. 
A busa, roaa, kétaserea, seb, árpa éa tengeri legmagasabb 

árának megállapítása. 
Cslkvármegye területén bármely feladó  állomáson a 

bnza legmag-sabn teim*>lól ár* 24 pengó mázsánként, a rozs 
legmagasabb termelőt ára 20 pengi mázsánként, a zab leg-
magasabb termelót ára ped'g szintén 20 pengó mázsánként 
Ezek az árak az 1940 évben termett 7t! kgr. hl. aalya szok-
vány szerinti minőségű búzára, 71 kgr. hl. Bulyu szokvány-
szerű minőségű rozsra és 41 kgr. hl. sulyu szokványszerű 
minőségű zabra értendók. 

Ai itt feltűntetett  legmagasabb termelői bnza éa rozs 
árak 1940 év november és deoember hóban mázsánként 15 
fillérrel,  január, február  és márolns hónapokban mázsánként 
10—10 fillérrel  emelkednek. 

A lentemlltett legmagasabb termelői rab árak 1940 év 
november hóban mázsánként 30 fillérrel,  1940 deoember hóban 
25 fillérret,  1941 január havában miisánként 25 fillérrel  éa 
1941 február  éa márolus havában mázsánként 20—20 fillérrel 
emelkednek. 

Az 1941 mároloa hó 1-el a bnza, roza éa zab ára tovább 
nem emelkedik. 

a kétaserea ára a keverékben levő bnza éa roza érték-
aránya sserlnt állaplttandó meg. Egyebekben a kétszeresre 
a hl. anly kivételével a rozsra megállapított rendelkezések az 
Irányadók. 

A m e g á l l a p í t ó tt irak legmagasabb ia legalaoaonyabb 
Araknak tekintendők, melyeknél aem magaaabb aem ala-
oaonyebb árakat • termelők riaaire kiűzetni nem aaabad. 

Calkvármegye területén bármely feladó  állomáson a 
kOsépmlnóségű takarmány-árpa legmagaaabb termelői ára 

17.50 pengó mázsánként, — Az 1940 évben termett legalább 
65 -66 kgr aulyn, eredeti termelt elaőrendű takarmány-árpa 
legmagaaabb termelőt ára 18 50 mázsánként. 

A kizárólag hántolásra és kávé előállításra szolgili 
legalább 63 kgr. hl. sulyu Ipari árpa legmagaaabb termelői 
ára minden állomáson mázsánként 2050 pengó. — A sSrárpa 
legmagasabb termelői ára 22.35 pengő mázsánként. Az elaő-
rendű aörárpáé 23 35 pengó és a kiváló minőségű aörárpáé 
padig 24 35 pengó mázsánként. 

Az itt felsorolt  termelőt á-ak legmagasabb termelőt ára 
az eladó .által vagy költségére vasúti kooslba rakva, teljea 
15 tonnás vaa itt kooalrakományra érvényesek. Kisebb tételek 
vásárlásánál a gyűjtéstől, Illetőleg felvásárlástól  egészen a 
vasúti kooslba való rakásig felmerült  költségek, valamint az 
átrakás folyamán  előálló l/20/„-oa hiány a termelők réazére 
fizetendő  árból levonható. 

A kopasz árpa árára vonatkozólag aaabad forgalomban 
kialakult árak Irányadók. 

A fenn  felsorolt  legmagababb termelői árpa-árak 1940 
évi november hó 1-én mázsánként 30 fillérrel,  1940 deoember 
I-ével, 1941 Január, február,  márolns hó I-én, végűi áprllla 
l-én 20—20 fillérrel  emelkednek. 

A sörárpa ára 1940 november l-én 15 fillérret,  deoember, 
1941 évi jannár, február,  márolns a végül áprUls hó l-én 
további 10 fillérrel  emelkednek, 

Calkvármegye területén bármely feladó  állomáson aa 
Idényszerűen száraz tengert legmagaaabb ára 1645 pengi 
mázsánként. — A fenti  ár 15 tonnás vasúti kooslba as eladó 
költségén berakott egészséges. Idényszerűen száraz, a keres-
kedelmi szokványoknak megfelelő  szemes tengerire értendő. 

A plaoon forgalomba  ho«otr, vagy feldolgozó  flaem, 
illetőleg kereskedő raktárába besaállltott aaemea tengeri 
legmagasabb termelői ára máaaánként 96 fillérrel  alaoso-
nyabb a jelen rendeletben megállapított árnál. 

A fent  megállap'tott legmagaaabb termelői tengeri ár 
1940 év novémber bó l-én 1'60 pangóvei mázsánként, deoem-
ber hó l-én 0 80 pengővel, Január hó 1-in, valam'nt febrnár 
hó l-én 0 70 "Bőgővel, 1941 március hó l-én 080 pengővel, 
1941 április és május hó 1-in 070—070 pengővel emelkedik. 
1941 év| máius hó 1 után a szemes tengeri ára nem változik. 

A legfeljebb  15'// nedvességet tartalmazó mesterségesen 
Bzárltott szemes tengeri ler magas-bb ára as 1940 év október 
havában 5.50 pengóvell, 1940 év november havában 4 pengő-
vel, deoember havában 3 30 pengővel éa 1941 január havában 
2.79 psEgővel magasabb az Idényszerűen száraz tengerinek a 
Jel«n rendeletben megállapított áránál mázsánként. 

Calkszereda, 1940 október 26. 
ÉDEB ELEMÉB ezredea a. k. 

városi katonai paranoanok. 

köz-nagyar 
gnak kelteni 

— A h i t eaeminyei a Drótkefében,  _ 
élet népszerű tréfás  hetilapjában moat la derűt fogna 
a közOnségnél. — A szatíra éa a humor fegyverével  bátor 
magyar munkát végző lap ma mái az orazág lagelfogultabb 
helyén la hozzáférhető.  Kiadóhivatala: Hudapeat, IV., Verea 
Pá'né n. 35. 

— A Kőiaégl Jeg7aók Orsságos Egyesülete közli a 
községi Jegyzőkkel, hogy az Egyeaület, valamint hivataloa 
lapjának a „Községi Köz'Onv'-nek azerkeaztőaége éa kiadó-
hivatala Budapesten IV. ÜUől-nt 31. azám alatt van. A polgári 
közigazgatás teljea életbelépéae ntán megkezdődik a vármegyei 
egyesületek nerveaóae. 
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A m l u m U Maoar Nemzeti Bánt közleményei. 
A Magyar Nemietl Bank hivatalon árjegyzései: 

Ba lapest 1940. november hi 13 

Angol font 
Bolga 
'•nadei dollár 

Din kuroua 
Dlnái >) 
Dollár (U. 9 A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-.Morva Protektorátall korona1) 
Szlovák korona ') 
Len') 
Leva 
Lira •) 
Norvég korona 
Spanyol peseta 
Sváiol frank 
Svéd korona') 

Pénz A a 

250.- 3 0 0 -

760 
3 4 5 -

11.45 
11.55 
3.20 

17 40 

7955 
81 70 

7.90 
3 5 0 -

1180 
1190 
340 

17 90 

80 55 
8270 

Amsterdam 
Athén 
Belgiád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
Brflssel 
Bakarest 
Istanbnl 
Kopenhága 
London 
l 'alrid 
Vllano 
New-York 
Osló 
Párls 
Prága 
Szófia 
Stockholm 
ZMch 

Pénz 

3.02'/, 
7.82 

135 70 
11.79 

141 
268 — 

13.88 

17.66 
3 « 10 

1179 
4.11 

8 2 -
79 77'/, 

Árn 

3 05'/, 
788 

136 70 
1193 

3 44 
271.— 

14 04 

17 8864 
347 10 

1193 
415 

82 80 
£057'/, 

KÜLFÖLDI PENZNEME&: ') 500 és 1C00 dináros o'm-
letek kivételével. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. ') 20 kororásnál nagyobb olmletek kivételével. ') érme 
kivételév. 1. ') osak érmék éB 10 lírás bankjegyek vásárolhatók 
>) csak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárolhatók 
Kedvetményes leu-áTfolyamok  1940 évi november hó lS-án. 

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

Dollár D. S. A 
Líra 
Svájci frank 
Svéd korona 1 = 

Külföldi  klfizeté  ek I 

Athén 
London 
Ullano 
New-Yo-k 
Stookholm 
Zürich 

9.50 

48 72'/, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Má'yás Vilma és Dr. Cally Kál-

mán orvos november hé 10 én tartották esküvőjüket 
Calkkoamáeon. 

— A oaikaomlyói öreg-diákok találkoaója 
Badapoaten. November 9-én Budapesten a Vadfaa-
kürt rzállóban a Síékelyföld  vissnncsatolása alkalmá-
ból a cilkaom'yol öreg-diákok népes találkoaóra gvültek 
ösaae. A találkosón megjelentek Pal Qábor, Láfaló 
Dsaső, Adorján Imre éa Angi István csikmegyel orsaág-
gyüiéti képviselik la, akiket a megjelentek lelkeser 
ünnepeltek. A vacsoránál Bándor László üdvözölte aa 
öreg-diákokat, dr. Baacsvay Jóasef  pedig Balázs Endre 
kanonokét, akinek a Kormányzó Corvin-koanornt ado-
mányozott. Aa öreg-diákok egy fehér  selyem Mária-
aásalé besaeraését határozták el, amalyet a cslksomlyól 
kegytemplomnak adományoznak. Végül az öreg-diákok 
abból aa alkalombél, hogy a székelység visszatért ai 
anyaorssághoz, a Kormányzónak felirat  ntján hódolatát, 
háláját éa törhetetlen hűségét fejezte  kl. 

— Tanügyi hlrok. A vármegyei tanügyi előadói 
hivataltól Jávor  Albert  tanárt a ezitmárl tanügyi 
előadói hivatalhoz helyezték. — Helyette — a vallás-
és közoktatásügyi Minlaater — Bodó  Lajos soroksári 
igaagató-tanítót neveate kl tanügyi előadóvá, aki a mult 
héten el ls foglalta  állását. Bodó tanügyi előadót, mint 
Nagykásson szülöttjét, a voll cslksomlyól tanltóképaő 
öreg diákját, aaeretetlel üdvözöljük körünkben s mű-
ködésére Isten áldását kérjük. 

— Calksaoroda város paranoanoka 160 oaor 
loj segélyt oaztott kl aa elaaogényedett iparo-
sok köaött. Cslksaerada vároa dolgoaó rétegei között 
a kisiparost tette tönkre leginkább a román megssálláa 
ideje. A magvar Ipari kormányaat világosan la látja 
est a tényt. Eaért legsürgősebb kötelességének tartotta, 
hogy segítsen a kéamülparoaokon. Rövidesen megindul-
nak a köamnnkák, addig la a városparancsnok Bágokon 
keresstül igyekeselt pillanatnyi segítségére lenni as 
elsaegónyedett kisiparosoknak. Éder Blemér város-
parancsnok november 11-én 34 városi Iparosnak oss-
totta ki asokat a pillanatnyi aególyeket, amelyek a 
magyar kormánynak a leromlott kisiparosságunk iránti 
támogató gondosságát Jelentik. A kisiparosok 100—200 
Pengős segélyeket kaptak. A segélyeset! kisiparosok 
•evében aa Ipartestület elnöke Balcsy Károly mondott 
köaaönetet, kérve Eder earedas városparancsnokot 
hogy tolmácsolja a ssékely kisiparosok háláját a ma-
gyar kormánynak. 

- Földrengés. November bó 10 én hajnalban 
2 óra 40 perckor megmozdult Csikvármegye alatt Is 
a föld.  A földrengés  csupán a somlyói kegytemplomot 
rongálta mog komolyabban. A város területén egy pár 
kémény dőlt le. 

- Tusnád kösség oraaágaáSBlót avatott 
Tusnád község november 10-ÓD, vasárnap avatta foi 
Ünnepélyes keretek köa«tt aat a gyönvörb orsBágaása-
lót, amelyet Tuanádl E thes Qyula dr. egyetemi m. 
tanár, kormány főtsnácFOo,  a Calkl L-pck cak fősser-
keBstője ÓB állandó munkatársa adományozott. - Aa 
ilnnepBác klrmelkrdő pontja volt a záíz'ésdományozó 
Élthes Gyula dr. levele, amelynek mé ly gondolatat 
meghatották a közönséget. Az ünnepi bessédet Kováts 
Károly dr. csíkszeredai ügyvéd mondotta. A şsemek 
megteltek könnyel, a lelkek magyar érzéssel éB aa 
adományozott orsiágsáasló tövében Tusnád kbaség 
népét a saónok kiváló gondo'atal ragsdlák MoJthetM-
en ünnepi, hassfluB  hengu'Mba. L'ssnn m!nd-n c-U. 
Vösségb'n árbócrA Fz'ítnek gvönyörű namzetl színeink, 
hogy oruágsásslólrk hlrdeesék ennek s n pn^k mlnder 
áldosatra késa magyar öntudatát. 

— A oalkvármegyei hadirokkantak, hadi 
óavegyek és hadiárvák aaaalóavató ünnepe os 
diazkösgyülése november 19 én. A Hidlrokkantal 
Orsaágos Nemreti Szövetségének Csíksat»*! Csoportji 
1940 november 19-én d. II órakor C iksssredában 
a Vigadó nagyirrmében díszközgyűlést és zászlóavatás» 
ünnepet rendea, amelyre lapnak u'ján is liastelette: 
meghívja vármegyénknek a világháború áldozataival 
együttérső magyar társadalmát valamint a hadigondo-
zottak nsgy táborát Ezen na Utn°pségtn adja át a 
HONSZ budapesti VI. ber. Fócsopor ja * csikvirmegyei 
hadigondozottaknak adomány orost emlékzászlóját. — A 
dlszköíuyüléB műsora: Mtgyar H saekegy, énekli a róm 
kath. főglmráz'um  écefckera.  2. A verdegeket üdvözli 
R á B B e g h Győző hadirokkant. 3 Aa emlékzászlót átadja 
Dr. Cs'h-Btombathy Lá z!ó főoro".  orsz. gyDI. Npvl 
selő. 4. Szózat, énekli az énekkar. 6 Szaval Dr. F . jír 
Maró hadirokkant. 6 H mnu z, é-okkar. 

— A oalkvármegyei oipésamosterok talp-
bőr ellátása. Calkvarmegye cipész Iparosainak tudo-
mására adjuk, bogy megérkezett az október hónapra 
kiutalt talpbőr ellátmány. A calkl részeken a talpat ai 
IlletékeB városi Illetve járáfl  katonai psr. nccnokságok 
osztják ssét. As lpareng°déllyel rendelkető cIpéBzmet-
terek a törvényesan megillető talpanyagot a cslksse-
redal Dirr, öav. Bilophaé bőrkereskedésben illetve a 
Gldró karczfalvl  kőrkereskedésében vehetik át a városi 
illetve Járási ka'onil paraiiC3EOv ságok utalvánjal alep 
Ján. A Bzépviil járás m^g nem ad u'alványt, mert oda 
csak esután érkealk meg a talp. 

— A román jogi képes tés hatálya Tud ral-_-vő, hogy 
a román jogszabályok szerint a lognj'bb Iriófelg  *z ügyvé il 

I gyakorlat folytatásának  nem volt ie'tétole az Ügyvédi, vagy 
• azzal egypn'ő értékű raás zlzsgának letétale, Ezz*l szemtan a 
I magyar jogszabályok szerint az ügyiuSl koma ák az ügyvé. 
] dek névjegyzékébe <sak az kat jegyzhetlk b •, akik az egysé-
ges blról és Ogyvédi vizsgát, Hetéleg, Illetőleg BZ e VZ g i 
rendszeres tése elótt fenrálló  bhól, llletileg Ügyvédi vizsgát 
letették A két jogszabály kűlönihözösége lo ytán Alinké" 
foglalkoztatja  a visszacsatolt t.'rüluten Ügyvédi vzsga nélkül 
működi ügyvédeket z a kerlés. va on milkö lésüket to- ább 
folytathatják-e  a po'gérl köz gezga ás megkezdése után Is — 
Mint teljesen beavatott l.ely dl értesülünk, i magyar kormány 
a szerzett jogokat érinteni nem klván'a és a kéidést oly érte-
lemben óbajtja szabályozni, hogy akik valam- ly román ügy-
védi kamarába mint Ügyvédek be V Itak jegyez e, azok 
den további vlz.ga nélka) bpjegyezh tők legyeni k a magyír 
ügy vé 'i kaniarábi. természetesen csak akkor, ha tz UgyvérV-g 
fo'ytatesÉh-z  szükséges 'gyéb követe méoyeknek (m-gya. 
áilarapolgárság, cagykorustg s;h ) m gfnlelnek.  Sőr. a kormány 
a román jogsza áiyokon tr.lroruő-n lehetővé kívánja tcnul az 
említett ügyvédek egyré-zének ítélőbíróvá, UMóleg királyi 
ügyésízé kinevezését Is Az liyrn kinevezésekbe», osnpán ezti 
fogia  megkívánni, hogy a t ui zoz--tt. k li galább nyolo évi1 

ügyvédi gyakori tot folytattak  légyr-n, egyébként azonban az 
egységes blió és ügyvédi vizsgának letételét sem előzsti s n. 
Bem utólag nem kívánja mig tólük. B./ooyos gy. korlat meg 
kívánása az igazságszolgáltatás ezlnvonalának b zţosl ása 
érdekében tlkerü h .tptlen, egyébként Is a bíróvá, Illetve 
flgyéstzé  kinevezésnél nyolo évi ügyvédi gyakoilatot rend-
szerint az ország egyéb területen la fel  kell matatni annak >z 
ügy vélnek, aki Ilyen kin vezésért folyamodik,  Iólhhet ezek-
nek az ügyvédeknek van képesltó vlzagáj .k. — Tirmé z tesen 
az ügyvédi vizsga hiánya a katonai közigazgatás Ideje alatt 
sem lehet rkadálya annak, hogy az Illetékes kttonal köz'goz-
gatásl hatóságok ügyvédi gyakorlatra eneedélyt adjanak. — 
Hasonlóképpen a kormány lehetővé kívánja t^nnl, hogy aiok 
a jogot végzett személyük, -k kurk jrgtadorl oklevelük nincs 
hanem az egy. teml jogi tanulmányok e'végzé'ét igazoló ok-

Sí .V,c D i , ) „ v , n ' bírósági fogalmazói  karba kinevezhe-
tik, illetőleg az ügyvédjelöltek névjegyzékébe bejegyezhi ők 
legyenet Az llysnek utó ag szerezh tlk meg . magyar jog-
szabályoknak megfelelő  képeS;téS.. _ A m-gunk részéről fa 
«IK.T / i ? 2 ^ t Q d r > S n l « ármánynak ezt a méltányos 
téket ls y D y 4 ° m e K , o g i a u y Q f i u l " i  »» erdekei-

- A 
kttáBa. A 

A êffvesflÍet  ClmeT Kolozsvár. Majálls-nee. 16. szám AZ egyeaniet e m R e n d b e felvételüket  kérni s z 4 o . 
A r . 7 r r ! " , t e m ta fo'yó  hó 20-án 1 napi tartózkodisra 

dékozókat értesítem nogy 10 ^ v i r m P K y e h á z á n lesz. DAI-
n tá n8 4—7 ó rá* g érdeklő dók rendelkezésére á.lok. Kelh v™, 
? l i ^ L t az o-szteos Vitézi Szék f.lragaszalre,  melyek a 
^ y H.L U ^vé te? fe l t f t e l e l t  Inmertet k A V. R-be felvé',  UHt, 
t i 1 Ah.iiók törekedjenek kitüntetési és származási Igazolás 
hoz ezOkséees lratok beszBizésére, hogy vitéz, kérvényük^., 
™ L w t az Országos Vitézi szék m»gergedl, teljesen f.lsz„ 
íelve ^eadhissák. A vitézi kérvény összeálUtására teljes táj« 
LlvLi t. nvnit a V R K skálé a. melyet 50 fiit.  előállítási kr 

"és'évTíehet m-gazereznl J vm. székhelyén felkért  vitéz! 
megbízottnál addig la, mig a várm.gyel Vitézi Szék végleg 
megalakul. A vm. v tézl m'gblzott nevét müködéséoek rn. g-
kezdését éa Irodájának pontos elmét a vármagye székhelyén 
tartózkodásom ideje alatt hirdetem kl. - Vltéa Benko Bel, 
ezredes, Erdély vlsazaosatolt rész 1 vitézi kirendeltségének 
vezetője. 

— Próbarendörök felvétele.  A m. kir. rendőrség vidéki 
őrszemélyzete létszámának kiegészítése oéljából a közeljövőben 
próbarenaő-l állások kerülnek betöltésre: Próbarendórnek az 
veheti fel.  aki 1) magyar állampolgár, 2) *l tének 21-lk l et 
évét batöltötte, de 26 óvót tul nem lépte, 3 nőtlen. 4) telje-
sen egészséges, e.ős testalkatú, 5) legalább 170 cm testn.a-
e.sságu 6) Igazolja hogy katonai kötelezettségének akár a 
magva', akár a román hadseregben eleget tett, 7) a magyar 
nyelvet szóban és Írásban bírja, 9) aromán megszállás a atii 
m eatartása a magyar nemzet Iránti hűség szempontjából kl. 
fo.ás  alá nem esik. A saját kézzel írott kérvényt a m. kir 
renáőr különítményen (rendőrkapitánypág) legkésőbb folyó 
óvl november 25 lg szemólyeseu kell benyújtani. A kérvény-
hez satolnl kell: 1. Születési anyakönyvi kivonatot 2 magyar 
állampolgársági bizonyítványt, vagy ennek hiányában községi 
Illetőségi bizonyítványt. 3 nőtlenséget s büntetlen előél-te» 
tanúsító helyhatósági (községi) bizonyítványt. 4. a végz-tt leg-
magasabb iskolai bizonyítványt, 5 a magyar vagy román katona 
kötelezettéig teljesítését Igazoló okmányt. 

A t. közönség figyelmébe! 
Tisztelettel ért "Bitem CslkBsereda és vidéke 

közönségét, hogy több évi távollét után VIBBIB-
térve, B régi helyen : Q'mnázlum-u 100. BB. alatt 

férfiszabó  műhelyemet 
újból megnyitottam. 

Vállalom polgári, papi és egyenruhák készítését, 
fordításokat,  javítást, tlsatltást és vaBaláat lelki-
ismeretesen, Bsolid áron, 

StlveB pártfogást  kér: 
PÉTER GYULA 

férfiasabb  (Qlmn.-u. 100.) 

É R T E S Í T É S . 
Értesítem a nagyérdemű közönségét, hogy 

gumi javitó-mühelyemet 
Brassóból rtholyestem Csíkszeredába. 
Vállalok mindenféle  mé-etü autógumi javítást 

valamint, m| Sa téSe lmlo t k é a s l t é a t , 
Elkiaaltett munkakért felelősséget  vállalok. 
I C Pontos é* gyors klssolgálás. " 9 1 

M 4 é a « á s e l l p m r í t á b . 
Szívós pártfogást  kérve maradok tisztelettel: 

S É £ « 4 e Apaffy-ucoa  64. 
(Ösv. Dr. Fejér Anta né udvarán ) 

kir. Beékelj földi  állami méntelep inegal»-
m. k!r, faldmlvuléfügyl  • * •• " -. 1 . 1 . r \ 'oiamlvulefügyi  mln'szter a Székelyföld 

f 4
1

1 4 l l , t 4 ' A '  e el mely Holglenesen 
Csíkszereda székhellyel működését megkezdte A méntelep 
parancsnoka Oy^tyánHy Aladár méneakarl őrnagy. A r n n 
telep működési körz t , kiterjed: Marostorda, UtvaThely, Cs°k 

Y 4 " m By/kre Hatiskö ébe tartozik: Az egyes 
községekben a fedeztetést  állomáwk (legalább 2 ménnel) fel 
mi'^kÍM L d r t

l e } M álloiná'ok felállításának  feltételei  A 
u . i u í i! a ? 1 ^ ' 8 1 : ^ , d k a t o u l 1 1 lóápolót, a közsi 

S "A  T S é t T 1 . V "- l m "" l ó4p .°. l ón*k . ^ K* 
árát az állam a községeknek 

rendelke-
kK.I. i_ , -.- - — " "" ." i i eiiaoaesi pénzt az 

la> 1 P . t í l q m e £ 4 r l u - - P«i~tetést dlj elfirelá  h.tó-
r . ' f P . - l K  lesz fizetendő  az államnak: a fedeztetés! 

2 P szedieíő ? i a ' P • T l ' é i i k « c 4 k edlg 

li eláthat 
ár (250 1 
fisetendi.  — Ezen idő alatt*a kancák 

község kü ön 
vaiammt a loapol' 

közelében A szemes és szálas takarmány 
ti . in a i 7 -ősségeknek a budapesti árak a apján meg 
z/ari A lóána i K ' t P e » 9 u 4 b e n boosájt.ndóPJ K 
zaare. A lóépo ó étkezéséért a mindenkori ' 

rtijon felül  helybeli kanoák n án I P , 
- i .M/ h z e t Ó « 0

k a » é g javára. Ezen 

k « . a k e 0 , r í í ,
H ' í ! 2 é l ' e

i
, y f Ö l d f n  k 0 Q l b e l 0 1 1000 darab teny^z"-

fetl'zteteiidó_k,  . azOietett esikS az 
itő eizda i i l . i j . _ i i : . . " "zuietflH  OBI Kok az 
lleik!» m i . JT n A b l n m»™dnak. Ezen 5 év alatt a kanoák 
Hetékes méntelep.p.ranoBookeág ellenőrzése alatt J l i . k 

Niomatolt Vákár Lajosáé könyvnyomdájában, Ctikaaereda 

| M O D E L L KALAPOK 
X 
M 

tli naponként nj formák  oloaó 
árban, aa.«rt«lEl&tto.«tölK 

VHINCZBL TANÁRNáNÁL 
Ugyanott késafilnek  n i i i t z -
•emil BŐI kalapok sliőraidt 
anyag honnáadáaáya!. Knlapak 
ItalakHáoa a legrövidebb Idő alatt. 

Csiksaoroda. Olmaáalnaa-uooa Ili. sí., 
a Sörbái köaolében 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Caiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  ez 
olvasóit,  hogy az elóüzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezői  szíveskedjenek,  nebogr a lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előűzetéeekből  él. A mai nehéz viszonyok között 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujaég-
betü szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  éa támogassanak  ezután is a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK" 
szert, és kiadóhivatala. 

Eladó egy jókarban levő fehér  lománcozott 
gyermek vaságy és egy nagy ebédlő asztal. 
Cim a kiadóban. 




