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Vármegyei örömtüzek. 
Ae alábbi leikeshangu levehet olvaesuk a Buda-

pesten megjelenő A Várm«gye b?Bábjaln. 
Nagyteklntetü Bserkesstőaég I 

Bsztergomvármegye Erdély egy réaacnek VÍ-PZI-
csatoláaával kapcsolatban eihatároata, hagy n vármegye 
területen örömtüzeket ryujt aa öröm OB lel^esíd^e 
dokumentálására. A gondolatot már valóra ÍB váltották. 
A vármegye a1 Ispánja meggyújtotta aa első örümiliiot 
Esztergom városában. A gondolat nemes, a példa kö-
vetendő,I 

Eaztergom vármegyének meg kellene kereBnle aa 
oreaág összes vármegyeit, hogy egy éa ugyanarou a 
napon aa egása orsságban gyúljanak fel  aa örömiiia k 
Aa orsaág egéaa területén egy Időben megnyilvánuló 
démonaincló k'taégt-ilenül megkapná éa lenyűgözné a 
lelkeiet. Aa örömtttagyujtásnak van Is vaiaml törté-
nelmi vonatkozása Erdéllyel, a Sz*kelyfö!dd  <1. 

A ktletl batárréaaeket gyakorta nyugtalanította a 
kelet félő;  betörő hat&r bordi a gy ikrao cicik Idftjén, 
váratlanu' törtek rá az a.vó székely közaégekr* s fel-
égették a falvakat.  Bujtották a BBékaly nép á'latáilo-
mányát. A aaékelyek a Kárpátok hegygerincMn a leg-
magasabb fáknik  ctak a koronáit hagyíák meg B a 
magasan kiemelkedő saállásfa  környékén á'.lltották fel 
as óraége'tet, amelyek vaszi.y kuael^diére SB előkészí-
tett és felhalmozott  fenyőágakat  felgyújtották  B igy 
flgyelmaatették  a völgyben lakó saékelyeket a köaelgó 
vesaedelemre. I yenkor kasaárvkapára kaptak a ugy 
verték vlBsaa a tatárok támadását. Ezek voltak a figyel-
meztető vésziüaek... A korongjukkal ékeskedő hatalmas 
fenyőóriÍBok,  — a lármafák.. 

Örömtüzeket gyuj'.hatuik minden talpalatnyi elra-
bolt magyar föld  vlesaccaatoláaának emlékére a minden 
rabságban alnylett ai agyar vU;satcríi. . AJ örjEtlií 
emlékeztessen a jelenre, de figyelmeztessen  a jövendő 
kötelezettzégekre. Örömücnepet ülhetünk a .ma* esj-
ményelnek jmiékére, de aa örömüuoep-ikneK egybej 
figyelmeztető  jelentőségük ÍJ van a „holnap", a jobb 
jövendő várása s az annak erdekében fo'ytatandó  sza 
zadatlan munka kötelme saempoitjából. 

Az eaatergomi örömtűz bevilágítja «-a egész orszá-
got, de átvilágít aaokhoa a testvéreinkhez ls, akik még 
a további rabság átkát Ezinvedlk. Az orazág örömtüzei 
figyelmeztető  jelt jelképeznek a világ népeivel szemben, 
bogy caak aksor történt meg a nagy IgaaságtevéB a 
magyar nemzettel aaemben, he Esztergom legendáa 
szülöttének, Szent litvánnak r»aer éveB birodalma újból 
egy ÓB saétboothasatlan LEAA 1.. Ezt jelentik az eaztergom-
varmegyel páldátedó örömtözsk I... 

Bitében törhetetlen  magyar. 

A budapesti Hargitaváralja jelképes 
székely község székely ünnepsége. 

Budapest, november 18 
November hó 17. napján tartotta a H?rgltavársl)a 

Jelképes Székely község Budapesten a Pesti Vigadó 
nagy leimében — a Székelyföld  hazatérése után — 
elaő nagyaaabáau ünnepségét. 

Aa ünnepség lélekben éa külsőségeiben egyaránt 
méltóan domborította kl aat a túláradó boldogságot, 
me.y aa erdélyi répzek fe.azabadulázával  eltöltötte a 
Budapesten élő éa ma mar szűkebb hazájukat Ismét 
vlaaaanyert — székely éa erdélyi magyar társadalmat. 

Aa előkelő közönség soraiban ott láttuk vitéz dr. 
Imrédy  Béla oy.m. klr. miniszterelnököt, Raffay  Sándor 
m klr. titkos tanácaca, évangélliiua plinpökOt, Patalty 
Tibor  dr.  mlnlBsterelnökBégl államtitkárt, Adorján 
^mra, László Dezső  éa Pál Gábor cdkvármegyel kep-
vlsíiózet, Br. Apor Pétert, Nylrő Jiz<efet  a kiváló 
tz^keiy írót ez még sok máa előzelőaéget a bud<*p?s i 
erdélyi éa azékely iá*sadalo<n köréből — a cagyaiánu 
köaönség kezött a budapeati közönség lelkesen ünne-
pelte a megjelent székely népvlaeletben felvonult  és a 
díszes előcasrnozbau sorfalat  álló székely legényeket éa 
leány okat. 

A f.laaabadu  ás óta Budapestre feljött  székely 
legények éa leányok lelkee haaaflas  énekkel vonultak 
fel  a postl Danapart előkelő szállodái eiőtt és Igy vo-
nultak be a Vigadóba. A fegyelmeaett  festői  felvonu-
lást rokooszenves meghatódottsággal nézte a főváros 
közönségé, 

A műsort — melyet a Magyar Rádió nsgyré-
Bzében köavetltett — a m. klr. államvasutak dunakeszi 
.Magyarság" dalárdájának kitűnő énekkara veaetett be 
a HimnuBB elénekléaével. Az énekkart a klatrő m. kir. 
rendőrségi aeoekarral együtt Rijter Lijoa veaette. 

Sándor  Brtsi  kamaraénekesnő, a m. klr. Opera-
ház öróköa tagja Szabadot  Bolond c. operájából Ariz 

ÓB Blmb'lla imáját adta elő. B dély nagy szülöttjét me-
legen üdvözölte a közönaég. Ábrányi Emil  zongora-
művész kísérte songorán. 

Árkoti  Vereti  Oábor dr.  a jelképes azékely 
község főbírója  Üdvözölte a megjelenteket. BeBsédében 
kiemelte a jelképes köaaág történelmi Jelentőségű ün-
nepét. 22 évi lanksdatlan kitartásunk cél|ának rÓBzbenl 
eléréBát ünnepeljük. 

Koréb  Endre  az operaház fiatal  Baékely művé-
szének csodás gaadugaágn hssţanysgât élvezhette a 
köaönség. A kiváló művész Farkat  Béla clgányztne-
karánnk kísérete mellett adta elő a székely népdalokat, 

B. Sándor  Erzsi  ujabb felléptében  gyönyörködött 
a közönség. Ilaendel  Allelu'.áját hallgattuk elragadta-
tással ea alkalommal. 

Aa ünnepség fénypontja  Nyirő  Józsefnek  n naţy 
szíkaly Írtnak művésst besaéde volt. A csodás goado-
'atokkal felépített  besz'det a kizönaég minduntalan 
lelkea tsp?oki»l sarkította fáiba.  A beazédbeR a kiváló 
székely iró fajuakat  j iilemaó őaziuteaágével tette mér-
legre, hogy mit nyert a nsóke'y nemset a felszabadu-
lással éa mily inegerősödóBt j j-nt .lt a történelmi sora-
fordu'at  av egyetemea magyar namtutre nézve. Vázolta 
«z lrárydlveket, boţy keil a felszabadítóit  Baókeiyaéget 
vezetni és az erdélyi magyarság a BZ íkelyssggel együtt 
m'.iép kell beilleszkedjen a tort ne mi ország gépeze-
tébe Zökkenő mentesen és az átmeneti idők zavarait 
kikapcsoló igyekezettel kell e aulyoa problémákatgyakor-
latilag la mego'danunk, mert aa orazág fenmaradáBán 
felül,  jövő fejlődésünket  la Így tudjuk blatosltanl. Mint 
a Bsékolysig követe, a sok o-thou lévő töBtvér nevé-
ben mond köszönetet a Hargltaván ji jelképes saékely 
község Bilvós 22 éves ktmény munkásságáért. 

Dltról Ctiby  József,  aa < uri'pal hirü zongoramű-
vész, a zeneakadémia tanára. Liszt: Bierelmi álmok, 
Dohnányl „Capriooio H-moli" ját sdia elő. A nagytú 
•jstsog'i fiatal  íiííkelj ",-y fl;yel9mr>«»l  élvezte 
a közönség. 

A Kzttnet után a m. klr. rendőrség zenekara, a 
kitűnő Szillőssy  Fereno  karnagy vezényletével 
Hunyadi  László opera nyitányát adta elő. A csodás 
együtteBben külön kiemelkedett a fuvola-asóló. 

Agyagfalvi  Hegyi  István  aa isaó éa lelkeket fel-
gyújtó sz?k?iy kölső két Irredenta verset szavalta ul. 
A csodái előadás a leikeket a pattanásig feaaltette. 

Palló  Imre  dr.,  aa operaház művésze a köaönség 
szUnol nem akaró lelkesedése közepette adta elő a leg-
kedvesebb székely népdalokat' A dalokat Farkas  Béla 
éa zernkBra kisért*. 

A Székely Eiyet; ml éa Főiskolai Hallgatók Egyesü-
letének láoccsoportjti Ismételt megérdemelt sikert ért el. 
I yen caürdöngölőt még nem jártak a P.ati Vigadóban. 

A m. klr. államvasutak don»k<-g. i énekkara Rejter 
Lajos vtztay'etév'.<l a szék-:y Himau?zt énekelte el 
A maghitó b-fejező  sz'.m S'iiea éa meUnko:iku-i hatá-
aát L^ozkovita  János  operamUvész, nagy hatású kísé-
rete c-.̂ k fokozta. 

A kiváló gondossággal megrendezett ünnepélyt 
bethlenfalvi  Pál Andor,  rcáréfaivl  Pap László, továbbá 
vitéz Balázs Dániel veaetése mellett működő lelkes 
rendezői-gárda irányította. Killön kl kell emelnünk a 
terem iz'éaea ÓB Bzékely egyszerűséggel sok melegsé-
get elővarázsoló fsldlazltéaét,  melynek elgondolja ég 
m gvs'ÓBltója Oláh Ousztáv a m. klr, Operaház európai 
birű fiatal  művészi rendezője volt. 

Az estély jövedelme a Budapestre nagyszámmal 
menekült ez kilyek felBegltÓRére  fordittatlk.  A Harglta-
vára'jának igsn nagy gondot okoa a viasza nem csaló t 
területekről rongyoBan kikergetett Baékely teetverak 
eihelyfzéae  éa ellátása. ÉrteaUlésüok szerint az estély 
tifzía  jövedelmo kétezer Pengőre tehető. 

Nagy  Zoltán  dr. 

Főispáni kinevezések 
a székely vármegyékben. 

A kormányzó, a belUgymiaisater elftter-
jeBZtésére a következA főispánokat  nevezte ki: 

Nagyváradi óa Iociédi Jokamann Ödön dr. 
nyugalmazott alispánt Koloaa vármegye éB 
Kolozsvár vároa főispánjává  kinevezte. 

Toldalaghy Mihály országgyűlési képviselőt 
MaroB-Torda vármegye éa Marosvásárhely vá-
ros főispánjává. 

Mikó Láazló földbirtokost  Udvarhely vár-
megye főispánjává. 

László Dezső dr. ügyvéd, országgyűlési 
képviselőt Csik vármegye főispánjává. 

Báró altorjai Apor Péter földbirtokost 
Háromszék vármegye főispánjává. 

Apróságok. 
A napilapok híranyagából lsmerőB már an a durva 

támadás, amely a visszamaradt Nagyenyeden Báró 
A»zél Edét érte. Atzél báró neve közismert Calkbn ls. 
Lelkea lfjuBÓgl  veaér, szervező éa mlotagazda. A mun-
kának élő ember, aki minden Idejét a magyar Jövö 
körül tölti. Moat az történt vele, bogy Nagyenyeden 
valeml remin társaság Inle kötött. A társaságnak egyik 
tagja valami román járáablró lnaultálnl akarta Atzél 
bárót. A hatalmaa flalkumu  Atzél Ed9 csupán karját 
vádőleg felemelte,  amitől már elterült a bős romén nr. 
NoBza lett ebből órláal baj. Ml, akik caak moBt szaba-
dultunk meg ezektől a szörnyetegektől, el tudjuk kép-
zelni ml történt. A román biró ur felmoagÓBitotta  aa 
ngéuz Nagyenyed hivataloa Basrveaetét, rendőrségestül, 
mindenestől. Ebben Ók nagyok. Lefogták  Ataél Edét, 
a rendőrségen ütöttek, verték. Terméaaetesen lekötöz-
ték. Ezt Így szokták abban a kulturában, smalytől aa 
Isten minket 22 év után megszabadított, Aiután elhur-
colták Gyulafehérvárra,  ott a recdőrkveaator ur boxer-
ral vírta szembe a védtelen Atzél bárót. Azután el-
azállltották a nagyszebeni badbirÓBágra. — Nem la jé 
beszélni erről. A mi lo.tiink még telítve van azokkal 
a keserűségekkel, amelyet a román nép okoaott nekünk 
aa elmúlt húzónkét esztendő alatt. Nem gyülölködéa-
től mondjuk, de ma egéaa Európa látja, hogy legaür-
góaebben el kell tűnnie az európai kulturából annak a 
szellemnek, amely egy egésa világ előtt bebizonyította, 
hogy nem volt alkalmsa r.rrn a blaalomra éa sserepre, 
amily.: t a történelem véletlonsége olyan ssörnyű lgaa-
aágtalsnBággal erre a primitiv népre blaott 1918-ban. 
Hisasük, bogy minél előbb beteljeaedlk felettük  a teljea 
ÓB megérdemelt végzet. 

• 
Nem egéBaen rendrs dolog, ami Itt történik. Árul-

todnok. «nymán ellep áabálódnak az amhnrelr. Testvér, 
testvér ellen. Folyik mint az áradat a névtelen levél-
Iráz művéazetén keresztül való vádaskodás, Irlgykedéa. 
— Bokát Írtnak ml már erről a műfajról.  Igy volt ea 
egy Idő ben a gyűlöletes román megszállás Idején la. 
Akkor Bem kímélték egymást. A hivataloa szobák körül 
mindig ott ácsorgott az emberi sötétségnek ea a réme: 
*z ártani akarás. Látom moat sincsen hiány benne. 
Pedig gosdolkoanl kell azon, hogy kioperáljuk magunk 
köaül aa emberi léleknek ezt a haBzontalan elferdülését. 
Sokat besaélünk, de annál keveaebbet teaaUnk ellene. * • 

• 
Fartőaéa ea Is. A balkáni saenny mételye. Aa 

rgymáaon való rágcsáláaról besaélUnk, tovább. Aki 
nyitott tzimmel járkál, világosan lát|a, hogy a kutató 
testvéri «zemek kísérik minden lépéaedeL Mit cslnálza, 
miből élsz. Hí cem élhetsz, egéssen rendben. Ha él-
hetsz, mir megy a nivtelen levél. Mindenfelé.  A 
nvllvántartás egésaen ijesztő. A korunk embere nagyon 
tinlAdik ae egyéni ÓB kollektív rend között. M4g tisz-
tázatlan sok minden fogalom  a zavaróé Bzemel előtt. 
Igv az is, hogy az egyéni kiválóságnak éa munkára 
való kűlönlegea rátermettségnek nagyobb vagyoni al-
kerel éa eredményei lehetnek. Ba Így van éa eat aa 
lrigykedáa névtelen leveleivel nem lehet megaka-
dályosnl 

* • 
* 

A napokban segélyeket osztogatott a kormány. 
Nem vitás, hogy a segélyre mindenki ráaaorul, aki 
végig élte eat a 22 évet. Vlazont azt la megértheti a 
legeaekélyebb felvevő  képességre beállított agyvelő Is, 
hogy nincsen az B földi  l'ormányaat, amely mindenkit 
s^gellyel tudna ellátni. Papíron jól megfér  egymás 
mellett ea a szembe állítás. Csakhogy teaaék megnésnl, 
hogyan néz kl ea a gyakorlatban. A helyszínen, a 
segélyre igányt tartók köaött — Blaony mondom, 
nincsen az emberek között aok abból aa egymás iránti 
Baeretethől. A krisztusi pír arca elferdült  éa Igczán igy 
néz kl: szeresd felebarátodat,  mintha tennéd magad. • • 

• 
Eaek ntán paródiának tűnik fel  a szeretetről be-

aaélnl. P?dlg Igen la hangoatatjuk, bogy enélkül nincsen 
élet a földön.  Legalább la emberi élet nincsen. Külö-
nösen nlncse a mi számunkra. Nekünk magyaroknak 
vagy ha ugy tetaalk saékelyeknek, akik olyan kevesen 
vagyunk és olyan magunkban állunk a világ köaepén. 
Mondjuk meg, kl szeressen minket, ha magnak sem 
szeretjük egymást. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legszebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjatányoaabb 
árak mallatt «aakftaAl  a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 



a Ik oldal 

A CMneue i haflipEflozottak  zászló ünnepe. 
A világháború caikvármegyei áldozatai 

november hó 19-én benBöséges Ünnepet ültek. 
DiaakOagyflléa  keretében avatták íel a Bpeati 
VI. ker. Rokkant Főcsoport által adományozott 
felszabadulási  emlékzászlót. Az ünnepségen a 
HONSZ elnökségét Dr. Cseh Szombathy Lásaló 
volt oraaággyüléai képviselő, hadirokkant kép 
viaelte, akinek veaetéBével 10 tagból álló 
külddttaég hozta el az emlékzászlót. 

A aáaalóátadáai ünnep a Vigadó zsufoláBig 
megtelt közönségének lelkeB hangulatában tör-
tént meg. Az ünnepi közönaég soraiban ott 
volt Vitéa Horváth Józaef  tábornok, vármegyei 
paraneanok, akit a díszközgyűlés különösen 
melegen megünnepelt. Vitéa Horváth Józaef 
tábornok, mint a honvédelmi miniaztérlum 
rokkantügyi előadója mindenkor érző aaivvel 
karolta fel  a háború áldozatainak ügyét és 
sorsuknak rendezésében elévülhetetlen érdemei 
vannak, amelyet a hadigondozottak társadalma 
ragaszkodó szeretettel megbecsül. 

A zászlóátadási díszközgyűlést Sarkadi 
Eiek vezetésével a főgimnáziumi  énekkar, a 
magyar Hiszekegy eléneklésével nyitja meg. 
Bzután Készegh Győző elnöki megnyitója kö-
vetkezik, amely legelső sorban a Főméltóaágu 
kormányzó úrról emlékezik. — Csikvármegye 
hadirokkantjai, hadiözvegyei éa hadiárvái, 
mondja a megnyitó — 22 esztendő kemény 
megpróbáltatásai után ma először találkoznak 
a szabad magyar élet ünnepi megnyilatkozásá-
ban. Egészen természetes, hogy szivünk első 
dobbanása a Legfőbb  Hadúrhoz, a Föméitóságu 
Kormányzó ur felé  száll, kérve a M ndenható 
Istent, hogy bölcs országláaát tartsa meg min-
den magyarok saámára. Nahéz időkben vagyunk. 
Viharok tombolnak körülöttünk. És az ö sze-
mélye ezekből a viharokból való kibontakozás-
nak, a magyar feltámadásnak  boldogító igéretét 
és hitét jelenti nemzetünk azámára. Ezéri 
vesszük körül a Kormányzó ur személyét lel-
künk egész szeretetével, magyar hitével és 
Isten áldását kérve orazággyarapitó bölcdsasé-
gére és munkájára, a diazközgyü ést a Főméi 
tóságu Kormányzó ur nevével megnyitja. 

Aa elnöki megnyitó ezután melegen szól 
a hadirokkantak küldöttségéhez, megköszöni 
azt az áldozatos épitó magyar munkát, amellyel 
esonkaeágukat a magyar jövö szolgálatába 
állították. Szavai után Cseh Szombathy László 
képviselő nagyhatású beszéde következett. 
Első azava Vitéz Horváth József  tábornok 
ur felé  szól éa a hadigondozottak soha el nem 
muló szeretetét tolmácsolja azért a lelkeB 
támogatáséit, amely minden alkalmat felhasz-
nálva segíti a hadigondozottak társadalmát. 
Dr. Cseh Szon-.bathy a kitűnő szónok gyakor-
latával fogja  meg a sziveket éa aa ünnepség 
nek hazaflaa  értelmét kidomborítva fénypontját 
adja a zászló ünnepnek. — A zászlót ezután 
a Szózat hangjai mellett Caeh Emil hadirokkant 
adja át é* Kalfás  József  hadirokkant veszi át, 
majd Dr. Fejér Manó Bzavalja el, az ünnepre 
irt, saját költeményét. A szavalat nagy hatást 
váltott ki a csonka katonák lelkében. Az 
ünnep az elnök záró szavai után, a magyar 
himnusz elének'ésével véget ért. 

A Vitézi Rend Osikvármegyei Kiren-
deltsége megkezdte működését. 
Vitéz Benkö Bila huezárezredes, a Vitézi 

R?nd erdélyi kirendeltségének vezetője folyó 
évi november 20 án Csíkszeredában, a vár-
megyeházán megtartotta a Caikvármegyei vitéz 
jelöltek első tájékoztató jellegű összejövetelét. 

Csikvármegye saékeiy katonái a legvité-
aebb harcosai voltak a világháborúnak. A leg-
több hŐBi halott, a legnagyobb azámu hadi-
rokkant ebből a vármegyéből került ki. A 
Vitézi Rand felhiváaa  nyomában megindult 
jelentkezés pedig arra mutat, hogy vármegyénk 
esen a területen is a vezető helyen áll. 

Anovember 20-án tartott első összejövetelen 
már saáanál több vitéa jelölt jelentkezett' Vitéz 
Benkö Béla earedea a vitéajelöltek előtt ismer-
tette a „Vitézi Rend" célját, annak magasztos 
eszményeit valamint a Vitézi Rendbe való fel-
vétel követelményeit. A felvételnél  nemcaak a 
kitüntetés mértéke irányadó, hanem a minden 
tekintetben fedhetetlen  magyar mult éa magyar 
nonka. 

C S I K I L A P O K 

Vitéa Benkö Béla lelkes saeretettel emlé-
kezett a Főméltóaágu Kormányzó úrról, VitéB 
Nagybányai Horthy Miklóaról, a Vitéai Rend 
megalapitójárót, aki a Vitézi Rendet, a forra-
dalmakkal meghurcolt éa meggyalázott nem-
zetünk újjászületésének szolgálatába hivta 
életre. A Vitézi Rend az épitö nemzeti munka 
fótüzhelye,  amely körül azok és azoknak utódai 
örködnek, akik fegyverrel  a kezükben bizony-
ságot tettek a férfias  kőtelességteljeaitéaben. 
Aa öBBzejövetelen résztvettek előtt felolvasták 
a Vitézi Rend kiskátéjának több részletét, 
amely a tájékoztatásnak, a rend azellemével 
való barátkozáanak célját szolgálta. 

A Vitézi Rind caikvármegyei szervező 
munkája ezzel a lépéssel megindult. A szerve-
zés megkönnyítése végett a Kolozsváron szé 
kelő erdélyi kirendeltség Csíkszeredában, a 
vármegyei Vitézi BZâk végleges megalakulásáig 
— „Vitézi Megbízottai" nevezett ki, Antal Aron 
t. fóhadaagy,  főgimnáziumi  tanár személyében. 
Ezzel a Vitézi Szák Csikmegyei Kirendeltbe 
Csíkszeredában a vármegyeháza I. em. 60. BZ 
szobájábai megkezdi munkáját és naponként 
10—1 óráig rendelkezésére áll minden érdek-
lődőnek. Ugyanitt kapható a Vitézi Rend kis-
kátéja, kutató ivek és kérjük vármegyénk 
közönségét forduljon  minden a vitézi üggyel 
kapcsolatosan a kirendeltségi irodához napon-
ként 10—1 óráig. 

Márton Fereno a nagy székely festő-
és szobrászművész élete és müvei. 

Közöltük mér lapnnk olvasóival, hogy Márfen 
FerencocV, a nagy szíkely művésznek életét és műveit 
kegyelete jeléfii  a Hwgltnvátaija jelképes saékeiy köz-
ség kívánja Ismertetői. A Harglts^áraijta, de főleg  annal 
összeállítóját Tutuidi  Éltbe»  Gyulát  — kl a müvet 
Közérdekből Irta meg — az a cél veaette, bogy a nagy 
Baékely művésznek aa őal földben  gyökerező, lgati 
székely jallegaetességű altotásult a székely nép mlnéi 
több fla  óz leánya Ismerje meg. A mű már magje ent 
éa beazerezhntő Calkaaertdta.tn a Vákár könyvkeres-
kedésben, Oy^rgyóazeatmiklóson pedig Mírk litván 
könyvkereskedőnél. 

A Bzebbnél-Bzehb színes éB móly nyomású k-'pat 
tartalmazó mü á?a 5 Pen^ó. A mii á r lói h» folyó  m>n 
den fillér  a ha'hatation em étű széke y írüvoae sírem-
lékének felállítására  és hátramaradt hozzátartozói j svára 
fog  fordíttatni. 

A könyv hazafi«  tzeileménél fogva  iskolai tnnu-
líkaak Igeu basznoB könyv, karáconyra pedig alkíímaa 
ajándék. Tel intettel a jótékonycélra, a díszes kiál.i'ásu 
könyvnek minden cslkl Baékely asztalán helyet teli 
foglalnia.  A könyvet Budapesten sz ország legnagyobb 
keresztény nyomdája, a Stádium adta kl. 

A. gazdaifjak  iskolája. 
A gazdaifjak  iskolája a tr!i gazdasági 

isko!n, amilyen városunkban is rövidaeea Ktt»g 
kezdi működését. A csonka országunkban ezek 
iránt ma már oly nsgy az érdeklőd és, hogy a 
m. Kir. tö'.dmivelésügyl miniasterium évről évre 
ujakat kénytolan felállítani.  Hazáakban jelenleg 
a Csíkszeredáival együtt 40 működik, közülük 
sok párhuzamos osztállyal. 

Feladatuk az iskola környéke leendő gaz-
dálkodóinak gazdasági kiképzése éB azoknak 
olyan nevelése, hogy mint gazdák, mind az 
állampolgári életre, irind a gavdatársadalmi 
munkár* kellő felkészültBéeüak  legyenek. Gon-
doskodni prról ÍB, hogy a téli gaed. iskolából 
kikerüli .aranykalászos gttzdak" állandó lépést 
i'ar̂ sanuk a mezőgazdasági ntü^eltség haladá-
sával. 

Eseben kivül ez&ktárnicsért odafordu'ók-
nak felvilágosodás  Kdna», ennek érdekében a 
módjukban álló vizsgá'u'ok elvégzése éa a 
rendelkezésre álló tangazdaságokban a kísér-
letek folytatáBa.  Továbbá a szükségeseknek 
mutatkozó tanfolyamok  tartáea. Végül a gazda-
sági eggyüttmüködés megszervezése éa vezetése. 
Mindezen működésen kívül környékének gaz-
dálkodását előbbre vinni éa a viszonyoknak 
legmegfelelőbb  irányban vezetni. 

Tantervük felöleli:  az okszerű talajmüve-
lést, növénytermesztést, rét, legelő müveléBt, 
állattenyésztést, kertészetet, továbbá a föld-
mérési ismereteket kisgazdaságok berendezését 
éa üzemvezetését, kisgazda számtartást, a gszda 
általánoB tudnivalóit stb., de emellett súlyt vet 
a közismereti tárgyak oktatására ÍB. Hit- és 
erkölcstan, magyar nyelv, mennyiségtan, mér-
tan, vegytan, természettan és egészségügyi 
ismeretekre. A gyakorlati foglalkozások  között 
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helyet enged ez ifjúsági  gaedaköri, segély-
egyleti, levente, valamint az ének és szavaló 
kórusi életnek. 

Végeredményben tehát megadja mindazt, 
amire az egyre t ö b b éa több tudást igénylő 
viszonyok köaött a gazdának szüksége van. 

A tanitáB ingyeneB. 
Bővebb felvilágosítást  szívesen ad a csík-

szeredai m. kir. téli gazdaaági iskola igazgató-
sága, Vigadó épület, I. emelet. 

XJtban az ég felé. 
XXII. 

20. Kodveno saórakoBáaom: aa ima. 
.Változatosság gyönyörködtél" —valija ez Igaz-

ságot a köimondÁs. Az tg,formaság  lehangol, a foly-
tonos váUozás nélkü l monotocség életkedvet öl kl aa 
emberekből, Bokseor megőrjít H. Asírt iktatták be 
ávene ae ávl robot u'án M nyaralást, azért ker3EsUk 
n^pooti, :'ő fg  Visár- es ünnepnapodon a Baórakozáat, 
hogy kltoStf-njlink  a tzUrte, ezyh-tcpu moeoronBágból, 
kedvet, erőt mcrlt;-Uuk a torábM n;uo';áho7. Mert dol-
gozni keM, di B ssóratorái Is r»üfe8íg«s.  A kellemes 
liiőtöités klcal oi:U a rtuo'/adind*r nagy Saaharájában. 
Azonban egy a naf.y  böksenól Ahány ember, annyi a 
szórakozás, r.h^uy báa annyiféle  sz Időtöltés. Caak ae 
a szórsvorás td i a frlaeiti  fel  íruika-irőaket, melyek 
sz«nv3d*]iyá nem vslanhk a az eĝ szBHSet nem ássák 
alá. Résiegpukod^s nfin  szórekos, mert butit, durvit 
a györ.gi 1 a testet. Kártyázás nagy tétekkel vagy nok 
Ideig, nem iiditi fal  aa embnr», m^rt veszitézael bu^i:, 
cyeréasel vakmerővé tese o maak&tól alvón, könnye;-
műségre vez^t. A epiri okkal-móddal keilemeB a jó 
b ttáeu. di Bzer.p.enUl az egészaéget rongálja m«f. 
0 vaías la olsooyoi ldais szór^osiat, de ciak az 
erkölcsös künyvl — lu'ozva ütemet ront Baórakoaotta 
tüFZ a izun'. ab»n. Si'a, i ni», tppaőmüveszet, ha tul 
nem m?gytink a m-g-jngedütt Idő a jólzlés hatéin, 
nemesit, felerned  leltlinket, I ditőleg hat testünkre, 
különben fáraszt  ée klmsdt. 

A BÍertek életsrótárában van egy Málló ige, melyet 
kétféleképpen  li-het magyarázni: vs« soll = jaj annak, 
aki egydiil vanl R.tteoetee aesLvedé.y ae lseákoaság, 
még ctuoyább a sugiváa, hát a sok pasasió: morfina  , 
op'.um B\b. B^yedűl az ember Bok roBsz gondolatot 
agyai kl, önmagától u'ţgij'-d, azorakoznl kedvére nem 
tud, mert oda tára kuli. Da n^m jaj az egyedüllet 
annak, aS?i lefoglalja  magát, lelkének-elmájén:k gon-
dol utókat ed. I;y msg á'd^s a magány. Sikaa a tár-
uae^cban elvaszitették leUi ?gyeneu'yutbt. a pusztába 
vonullak B ott mannához tártak. egyedül van a 
k-idverc fzör^koz  iBfcfti  ez ImAt hs:Kaá,jas gyakorolja, 
aansfe  K NFTG'uy sem toh-r, sős élvozet B á'dásoa 
jótfatesécy.  Lagkedveaebb >-eórakoaáa eltAr^ ogntlitea-
nel. elbeszé'gctn1 mnttnyel, jó Agyiakkal. Vagy ketten 
a Míatírrel, az Ur J <au?9«l eMi'jSurWpl. Étkor a lélek 
nemetea tü.ti el az Idók. M ?or Imádsrzuik, auden-
clára rafg-  Unk Iitenhez a Ő mindig fogad,  mert min-
dig ráér. Mindig szóba állhatnak Istennel, amikor aka-
runk. Bbbói a leikl szórakozásból munkaerőt merítünk. 
Jízua tanította : „kérjetek s adatik nektek". Aki imád-
kozik, iu ódonképpen nircíco ngyediil, inert Iitenévnl 
áll Bzemben a vele tárgyal. Tibb neveB aenesz>raó 
Haycdnnel egy tárats^gbaa voltak. Beszélgetés köaben 
felvetődött  a kérdés, mit tepzaek, ha muoka köaben 
nagyon kifáradnak,  de még tovább kell dalgoanlok. 
— „Felhajtok egy üveg bori" — mondta az egyik, 
„Bgy félórára  benézek valami társaságba" — vála-
szolta a másik. .Félórácskát imádkozom a mondhatom, 
még mindig u;u t erővM tudtam folytatni  munkámat' 
— felelte  — Haydn. 0 szórakozott a l*gkedveaebh°n 
B kellemesen, mert munkaerőt gyűjtött. L walllere Éva 
ia njuíodtan állapította meg, hogv azóta hat kelleme-
sen a Müdltóleg lelkére a Bzórakoaáa, mióta megked-
velte aa Imát. Istenével elbeaaélgetnl beoaőaégesen, 
ezt a kedvenc paaaalóját nem adta Bemmlórt, többre 
becsülte előbbi élete mind«n Bzórekoasaánál. O imával 
gyűjtötte lelkiéletéhea aa erőt. Hit te hol gyBJieBa erőt? 

Kiriei  Ltjo*. 
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Márton Ferenc elindul. 
Irta:  Kardot  Árpid. 

Csizmás, harisnyáé, falu  ii gyerekből 
igazi őstebetséggel  a txékelyek  leg-
nagyobb festőművésze  lett  Tragi-
kiírna, bogy akkor  szólította  el az 
Ur,  mikor  imádott  fajúnak,  a szé-
kelységnek  feltámadásét  a 8ore 
napirendre  tűzte. 

Siáras blkkfakéregből  pörgettyűt akaróra. Eţy 
darabka a laemembe pattant. Aa ember ujy aegit 
magán, ahogyan tnd. Eíóbb a balkezemmé', utána a 
Jobbal ngy beladöraaöitem a ssemgolyóba a kis hit-
ványt, bogy a ssögfldl  Javaawaony blába próbálta 
háromnegyed órán át a nyalvoval zixo'vorni. Míg job-
ban belidörasölte. — Kárpótlásul blatoa halá->u htel 
„uruság'-ot rendelt, vékony sasiét ttra var.dait frks 
pityókát vagy murkot, éjjel-nappal 'ehár k<i;ós alatt. 
Alaposan kuri't. Tiaenkát htaipg Él éi ^ţia» aegy-v 
dlkes eaateadómat fvszamn  tl. tebir tő  V< a'»t'- jártán 
kl A vakációba! oioiabb a nb -raí astaredü kóraízbn 
igaaholtak. F.Iep doktor caV^uţyaa jobban értett nojti, 
mint a asögódl asssony A kiadós pltyliaborogatáí 
ellenére p b hét alatt meggyógyított. 

A fehér  kőtéa nyűge ia irtózjta azonban bennem 
maradt. 

Mikor an ötödlkesség elsjén betel i-ppdtam a csl«r-
somlyót asemlnárlum muz uainak kereseteit nagyter-
mébe, ahol a aallenclumokat Eltük végig, legelőször 
ia a jobboldali ssomwdotn k<>aén akadt m'g a sae-
mam. A jobb köaépaó njja egyenesen, raimdtnn állott 
égnek, mint a mostani légelhárító ágyuk csöve és 
vaatag fehérkötés  pólyáata bőrül. 

— Mi baja a kezednek ? 
— A' s egyéb — mondta kurtán. B emmel lát-

hatólag bosszantotta az Irle'metlen réműldcaés. Btl-
könyökére könyökölve hátat fordított,  mire én, a súr-
lódott, jobb kezemre könyökölve ellenkező irányt 
vettem. Keserűen állapítottam m»g magamban, hogy 
én blaony negyedikes boromban félszemmel  is több 
tiszteletet tanúsítottam az ötödikesek irányában. 

Szünetben kérdem Mihály Líjlkát: 
— Ismered eat a bekötött ujjut? 
— Márton Fari. Csiksonlgyőrgyről. 
— Mléri van az ujja fehérkötásban  ? 
— Saálka ment bele B meggyűlt. 
Majdnem mint nálam. Mikor aaűnet ntán c óoga-

tésre vlaBBaOltOnk az asatalainkhop. pip'r'aelatre a 
követkeaóket Írtam: .Na haragudj. Ttv^ly rg-isa éver. 
át fehér  kötés volt a balazemomeo. Srtnt b«j ódtam 
vele a aaóta mindig migrladok, ba f̂ har  köthet látok. 
Légy jó BaotnsBédom. Sjersusz', 

Átdobtam BB aszta.ári. N^m kapott utána. ÖiEse-
ráncolta homlokát, neki ig»zltotta a t«nytsr£t, bogy a 
diplomáciai kopcsolat vlgBzvuiaslítasnifc  er-imbo urna-
ként olvasatlanul söpörj a la a j^gyz'ke!. Má*s gon-
dili-e vagy magnyllUmlott az ujja: k'hosto't', elol-
vasta, aatán vállat vont Da mir nem f-.rdUott  hátat 

A közeledésünk azért lassan m9Bt előre. A stürko 
harisnyás Ba90gyifgvl  le£ényk««en valami blkVface-
ménya?g, érdasaég lakozott, nem b'Ab», bordal öf-ztf. 
vár, barna, dacos saékely f.»jat  vállaiu. Ei meg vókony-
dongájn psnta'iós vo't-m, puhaMSű, órzikeny gyarok 
az árvánnőitek fokféle  aebz'ttflégével. 

Aa érdek azonban JS takács, kitűnően sző. A sze-
minánuinban szigorú saabály volt, hîgy ailleociam slut, 
demmi másnál nem szabad fogia'koanl,  miat a ho'napl 
leckével. Mondhatom: rivid á<ó és egyold >'u tfirvÁny, 
mert mikor olvaasoo vagy rajzolgasson aa agyoD'erh?lt 
saegény diák, ha ncm a tarulásl idő alatt? M°g is 
tettük. A ezomazéd ls, én Is. Cia'c u?y faltam  a magara 
elé terített tankönyv a.'ntt a holnapi föle'ás  kockásaié-
val JJkai, Jóslta. Verne bűbájos rigényalt. S) hallot-
tam, se láttam. Ha csak aat nem, hogy -j?liplt3<u a 
fenér  píiyis bateg ujj aa e<éaaaágeisík»el agyiltt örö-
kös moagásban volt. Mindig rajaolt, amiből bizony 
nebesaa éltek míg a locketudás elemi kövatelmányal. 
Magaséit, bogy a főduitor,  bt jól emlékaaam, D irad'c 
Fa.ixnak hívták, egy pirszor rajta ia kspitt, ami vi 
szón; nam maradt megfelelő  Intelmek nélkü*. 

Szövetségre léptünk: óvatosabbak lossUak, föl-
váltva fljyeijük  a Baobafőoököi  B ba valami gyanúsat 
ésalalilafc,  véfczjelt  aduik. A szövetség hasznosnak bi-
zonyult s aa érdiközösség^q alapu'ó fegyverberátság 
— abojyan ujabban mosdani szokták — elmélyüli 
köaöttünk. 

Jött a kenyarazpajtásság. Stegény megboldogult 
Kiárl nénám hetente friss  Bűtésű nagy fehér  kenyerei 
küldött kl Zsögödról. Fariaek Ssentgyüríyról hoztak 
k4c vasárnaponként .tirlwnyát* (igy hívták a saeml-
narlunl kosit kle{éss>tisiira hasú ról küldött pótadago-
Kít) s abban félmalomkarék  rosakenyeret. Nagyokat 
nyeitem, mikor láttam, mert máig ia Igen aseretem a 
barnakenyeret. 

— Cserélj velem. Adj egy karéjjal — mondtam, 
mikor kenyértörésre kerfllt  a sor. Kettőt adok érte. 

— Bolond, aki kalácsot ehollk s fekete  kenyérre 
fáj  a foga.  Nem cserélek, d* adok egy falást. 

Azl hitte, hogy kérkedti akarok a finom  fehér 
kenyeremmel. Csak m'kor látta, mily-fn  keresetlen, 
ősslnte élveaettel tűntetem M aa ő fekete  kenyerét, 
akkor mont belo a cserébe. Es attól kezdva m9glsmé-
telgettűk, többssör ettük egymás kenyerét. 

Msggyógyult BB nj|a, lekerült róla a mindig rossa 
aaemmel nézett fehér  kőtéa. Gátláa nélkül hasnál 
hatta is BBorgalmasaa a éa nom gjőitem eleget tátanl 
a uámat a oeruéja alél kikerülő pompásabbnál pom-
pásabb rajaokon. 

Aa ifjnsági  kdnyvtarban voit sgy régi kopott 
könyv. „T.irlénelml arc^épcsaroolt* — ea volt a elme. 
K'pben é* lráiban dúsan aor»koztak brnne történi?l-
Ttünk n»>gţj .l. Bat a kőayvet forgatta  a legtöbbet, 
agéss 'tné'bsn ná>a voll. K'llöiödeo Arpid és a vv 
jtrd!:, f^|oJ  lTnk raircn» tép Ibon tudott hoj aa=i)n 
el>;yÖnyi5r<tiidil. A "e nó^ykö i iü válla<! damb irmsHU 
vitézeK [agttt£.k írdikiódését a nit^BM frl»«?:<áíT.A 
neklfaszl  ő oaaiopis 'ábikkai, >na'vjk al«tt r^nţ^nis 
kellett a földiek,  a roppant mor^o áBU k^s^kk^l, mílywV* 
isaonynau tudnak mjiaul. A magp^tt^só erő, elsodró 
cselekvőség hs hatatlanjai közö*t érezte legjobban mt 
gát. Esek vo tak e ső modsiljei. Es Ia*enttltetteoro-a <ia-
ícörmökksl esakbői kaparta ótatra a nagyedlkea bzüoly 
diák B«apora egymísutánban harera-blrokra teremtett, 
kiirthatatlan magyarjait. 

A következő óvban Past'n volt m'r. Más l'jtt a 
j«otn"íídoa, satáa éu ia al«orllltera Cslkorszátból. 
Csak aikor hallottam róla, mikor szárnyra kapta ne-
vét a hlr. 

H)g; i müvAsízj4résb»n, s t?h)t-tég kltfl'jfj'-dí-
sibfi  m^nni r?a»i vai a gy urinei iiori becyomiso^n ik, 
a Miidonható tudja poitoíaa lemérni. A lélcik, tóhet-

ea étet tltt'.asto* keveredésénttk aránysa ima bata-
bu l Ü allcerba B kl máa moidhataá me<, hogy n mű-
véas akár tsrhsléskónt, akár szárnyaló lendítésül a 
gyermekmultból mit Bsűr át a mag^ csodálatos aavnl-
j<in. ak azt tudom, hogy mikor Márton Fsrl h iih.v 
(at)an Baökeiy képalt: a „GaikiiSiet", a» ,Erdőirtáa>" 
megláttam, bdlfpte  szlvnmet a gyémánton harmat a a 
l«ik mbsn muasiká'nl ktzdnt Cjiksoailyó, a saomiDá-
rium, a szilenctum és egy villogó Bzemü BEÜrknbirla-
nyás saantgyörgyi diák, akinek a .Történelmi Arckép-
csarnok* nagyer.'jű vitézei, fejedelmei  Ültek elő'zjr 
modellt. 

Vártam az Istent I 
Vártam ac Ilianţi — Tudtim «Ijöul 
Tudtam, ho;y egyszer msgj ilen 
Egy ezinaápirroiott ezövásli 
Zengeaatea szeat reggelen 1 

La'kim mélás, gpémint patakjáa 
I/sltem fátylas  ködiepelt 
És köaayel auroit aranybidat, — 
A könnyek báreoay Bzőnyegek! 

Tudtam, hogy eljön s megölel m*jd, 
S Játékimat elhozza mind, 
S ki hangos kedvvel rég nem já saák: 
Bsidogan kesdnelem megtui I 

Litt egos, dalos Hargitámon 
Kőssáll sas éa vadgalamb, 
Zugé patakom, néma vö.'tfy  m 
És sir a köves rög alatt. 

Lett kkcsog váram, dus azent erdőm, 
HDÍ bo.doj&n barargotok 
S a n^aaes, nimi csaadaBsn^an 
D»U dall a bű Maroa s aa O tl 

Miad mind mtgambiS szoríthatom, 
Mit ármány egţst'j; eiraoo:í, 
Amellyel voit és ameílvü lati 
A magyar boldog és nogyobb I 

Váriam az Î '.r-n; I Tud am eljoaal 
Tudtam, bu^y egyszer mrígi 'l-n, 
Tadvam, hogy lehu i rabblilccaünk 
Egy káprázatos raggelan.... 

Dr. ritéz Oereőűy  Qéta őr  neg v. 

I m a . 
Hála imánU száll hozzád IitanUak, 
Továbbra is kérünk marsdj velünk. 
Vad vihar su;olt a világ felelt, 
Egy mosolyodra elcs^cdesodetl. 

Szjgény Bsékelynek újra van hazája, 
Sregény székely nem földön  futó  árva. 
Oh hála néked Maria anyánk, 
Hogy mi ná'&ttak vágn újra vau hisáuk. 

Hisz a To uaped aunyü szenvedett, 
La tóröited a saékely könnyöket. 
Jó Istenünk hallgasd mag Imánitat, 
Tartsd meg néklink azáp magyar hazánkat. 

Esdő imánk saáil hoaaid IstocUüV, 
Kik elssakadtak add vissza neküak. 
Bsemüukbtn bála a örömkönny fakad, 
Közöltük fajé  könnycsepp ia akad. 

Mi tudjnk ml as rabksnyerat enni, 
Hussonkát évig máa hasában lenni. 
Salvűuk fale  a vona'on tul maradt, 
Ugy fáj  nekünk BraaBó, Temesvár, Arad. 

Székely ima as égba fel  hallBzik, 
Várjatok 1 A Bsékely vér nem alaalk. 
SaSaanyánk halljad sal vünk imáját, 
Minden magyarnak add vissaa hazáját. 

Baliaaini Haaa  Olga. 

Pály&zat kántori állásra. 
A szépvizi Örmény szertartású róm. kat. 

egyházközség havi 80 pengd fizetés  és stóla 
mellett kántort keres. (Nők is pályázhatnak.) 
Pályásatokat .örmény szert. róm. kat. Plébánia 
Hivatal, Biépvia" cimre kell küldeni. 3 

Tudomására hozom 
a BBgŷ rdemd váaárló közönségnek, hogy meg-
érkeztek aa 1941-ea tipaaa magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION és STANDARD rádiókészülékek 

hálóaati és tulf.pns,  egyszerű ós luxus kivitelben, 
Üzletemben rattáron mindenkor nogyválasstékban. 

K o d v o a ö f o l t é t o l o k : 
3 20 pengőtől kezdődő előleg mellett 
6—12 hónapig terjedő résaletre 11 

Állandóan raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mányú „P e t r i x" bb ,N i f  t" rádió-elemet is. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
a radió-laboratorium. 

Vármegyecsere. — városcsere. 
Kaptuk aa alábbi levelet: 
Folvldék éa a Kárpátalja viasjatérésé?el kapcso-

latban Bot okuiást Bzereah6ttüuk. A bevált Intézkedések 
meKeis vol'.ak olyanok 1B, amelyek fcltétifen  korrekcióra 
rzorultak. Eicukbói a példákból kell okulást merítenünk, 
amitor az aiiamigasgatas Krdáiy egy resaének viassa-
tărisivel kapciolatoau nagyobb és súlyosabb feladatok 
elé került, amely faiadatokai  föltétlen  blaonysággal 
meg kell oldani. 

Felvidék és Kárpátalja sgy részének visszacsato-
lásával egy Időben megmozdultak az anyaorsaág városai 
és községui a as »lső idők lelkes hangulatában meg-
született a testvérvárosok ÓB testvórköaaégek létesile-
sónek nemes gondolata. Volt ugyan bizonyos ssalma-
lángsaetü a kivltdlben éa a végrehajtásban, aaonban a 
feibusdulás  szülte akció nem volt minden eredmény 
nélkül. Síjaos, a vissaacjatolaaokat kövatőlag nehés 
gaadaságl esatendő köszöntön reánk a a nemes elgon-
dolások valóraváltása sok helyen 6B aok vonatkosásban 
lstöredeaett. 

Erdély egy részének visBaatóréaóvel nagyobb és 
terhesebb feladatok  hárulnak a magyar kormanyaatra 
éd a magyar társadalomra. 

Erdélyt a románok 22 év alatt a gyűlölet vadásB-
torületánek tartották B az Uldoaött vad mindig a magyar, 
a székely ember volt. Kifoasiotlák,  gaadavágl erejeben 
lerombolták, hogy aa egykori b:csi felfogás  saerint: 
előjb koldussá, aztán rabszolgává íebeísét: Erdély ma-
eyar, székely lakosságát. A jó sora részban, nem egéas-
bea, derékba törte a ba kánt népek számítását. 

Moet szanbua mindent el keit követnUnk, hogy a 
vidéki Kvzlgazgatáb' r^tidje és a gazdasági bioi Ütemes-
ségc, minden gyüiölködostől meateaun ugy vógeaze 
muakúj&t, müt aaogy aze Brd îy a« Unió után mindig 
<álta es tapasztalta. A Királyhágó vonulatánál sok min-
den elgondolássá meg kelt torpannia s asokodaágés 
k»z;>üBtéz politikájának keli érvényesülnie, ha Erdeiy 
ú'pét marad :.kta!acu. a ntpl saen lstváni átiamesamó-
híz afcí'juk  ei&vezctni 03 L-rökrd oda>áncojui. 

A vármegyecsere, városcsere gosdoluta as egyaé-
g-'sltís ea megértt:B ssandskái van hivatva aaolgálni. 
Aa elgondolás alapja aa, hogy a magyar hazához vissza-
ért vármegyak es városok légyénél1 lestvorvármegyel 
ÓB lastvérvárosai aa anyaország erre a célra kiválasztott 
vármegyeinek éa városainak. 

Az itnyaoíBaág vármegyéi és városai tlaatviaeló-
iprána',-. erre a cálra alzaimas egyed îi í kiválasatja és 
le.tü di as erdélyi visszásért vármegyékbe és vároBokba 
a az oda tLí^vlselőnui klszemslt egyedek v^zont aa 
anyr.orsüág vármsgytibe és városciba jönnónea fel  el-
a -já-Í Hui a közigazgatási lâuyeget és formákat. 

Tadjuk nagyon jól, hogy as anyaország vármegyéi 
éa városai Íj ne>l£ülözU a munkaerőt, azonban a cél 
süonteslil a módokat é- as eátköackat. Nem esztendők-
ről, hacem hón»pokról van szó, amit a nagy col érde-
kében vállalnia lehet. 

Aa a mód, ahogyan az elsődleges időkben a ke-
tonul fcoaigazşetâ1)  menete érdekében aa ott levő «iszt-
vlseiőíe-: a'<KJ mázzák, CSJ. átmeaoá jellegű lehat. Ha 
BBítkk' pzettek la aa il'otő tisatvlaeiők a — talán — 
egyik-máBlka már az impíriumváltosás előtt Is köslgas-
gatáal azoigá<a>.ot se jeltett, ez még nam Jelenti aat, 
hagy az ilatő mag tud felelni  asoknak a köaigaagatásl 
feladatoknak,  amjlyeket as uj torvéayak éa uj eljárási 
naabáiyoU kiiveteinek. Nam aoilene aa egésa vármegyei 
és vároc-i tisz viselőikart mozgóaltanl éa a caereakcló 
révún átváltani és kicserélni, mert htszaa a vármegyék 
ag városok megfelelően  képzett tlsatvlaalől a később 
kineveaendő ilsatvlselők egyráaaét a bolysBlnén, Erdély-
ben és a Székelyföldön  ia bdtanlthatnák, gyakorlati 
Ismeretekkel elláthatnak. 

Ennek a vármegyei és városi ideiglenes csereak-
ciónak az az eredménye 1B megvolna, hogy aa anya-
ország tisztviselőinek Ihnnratai bővülnének B a 22 óv 
óta eiszabfrdl  testvéri kapcsolódás minden vonalon 
megteremné bő.tégas g>&3aoics9t. 

A lap Briik terjadalmo nem engedi mag a bővebb, 
snakBsorübb fejtegetést  Erre aaonban ezúttal Bzűkség 
Klnca, mert vsgy magáévá teaal a gondolatot a komány-
zat B azt a gyakorlatban 1B megvalósítja, Inkább ma, 
mint holnap, vagv alkalmatlannak találja a kivitelre a 
akkor nam lehelnénk további érveinkkel sem elég erő-
sek, hogy eat BB egésssógeanek látásé gondolatot a 
nemzet és a magyar nép javára a megvalósulás saikla-
várábB segítsük. 



4 lk oldal 

Nagy István emléke. 
Egy elfelejtett  sir a bajai temetőben. 

Az 1937 tavaszán aulyos és lájdalmae veszteiig érte 
a magyar művészetet Nagy látván, a jeleanevű azékely featfl-
művész, akit nemoaak itthon, hanem külföldön  ia igen jól 
ismertek, aőt tal én jobban, mint itthon, 64 évea koriban 
elhányt a caaládja, özvegye éa kiafia  maglehetfla  nyomorban 
éa bízonytalanaágban maradt. Nagyszerű festményein  éa befe-
jezetlen viaznain kívül alig hagyott valamit özvegyére, aki 
a mindennapi gondokkal küzködve eltűnődhetett azon, hogy 
mit jelent egy magyar featfl  hozzátartozójának lenni. Nagy 
látván sorsa általában a nagy mnvéazak sorsa volt. Elis-
merték eredeti éa egyedülálló festői  tehetségét, voltak is 
fényes  erköloai sikerei, de pártfogó  anyagi támogatásban alig 
részesült. Nem boldogult ugy, mint egyik-másik szerencsé-
sebb teBtönk, vagy különöaen a zsidó Láazló Fülöp, aki 
Angliában mesés vagyont gyűjtött. Pedig megérdemelte volna, 
hogy legalább ntolaó éveiben nyugodtan, gondok nélkül éljen, 
hiszen eleget küzdött éa aok megpróbáltatá8 érte azon az 
uton, amely a csiki havasoktól Budapeaten, Münchenen, Pá-
riaon éa Rómán keresztül a bajai temetőig vezetett 

Nagy István páratlan művészetében hamisítatlan flserfl 
nyilvánult meg, de nem volt úgynevezett őstehetség, hanem 
tanult éB képzett müvéaz. Híres fekete  krétarajzai, mély éa 
harsogó paazteljei, lázai és szenvedélyes ábrázolásai, komoly 
és döbbenetesen hü figurális  festményei  értékes kincsei a 
magyar géninaz alkotó erejének. Felfigyeltek  ezekre a képekre 
művészek, mübirálók éa írók egyaránt. NyirS Jőzset egy 
irodalmi levélben a világ legnagyobb festői  közé sorozta Nagy 
Istvánt. Surányi Miklós éa Lyka Károly könyvet irt róla. A 
kültöldi Bajtó is aokat foglalkozott  vele. Blaga Lucián román 
író éa esztétikus a nagy nacionalista fellángolás  napjaiban 
is hossza cikkben méltatta művészetét, üoga Octavian, volt 
román miniazterelnök pedig egy egéaz gyűjteményre való 
képet szerzett tőle. Olaszországban, Franciaországban és 
Hollandiában is aok festményét  őrzik. 

Annál csodálatosabb, vagy inkább aajnálatoaabb, hogy 
Baján, ahol utolsó éveit töltötte éa ahol eltemették, nem 
értékelik kellőképpen érdemeit. Sehol Bemmi külaő megnyil-
vánulása, vagy látható jele a kegyeletnek éa megbecsüléanek. 
A házat, amelyben élt éa alkotott, nem jelölték meg. Elfe-
lejtett sírján egyszerű fakereezt  áll: mindössze ez őrzi emlé-
két. Pedig ez a város bőkezű éa adakozó. Pompás emlék-
müvet emelt Türr Istvánnak, szobrot állított Tóth Kálmán-
nak, Jelki Andrásnak, egy névtelen haláazfiunak  éa mások-
nak, csak Nagy Istvánról feledkezett  meg, özvegye a vároa 
jóvoltából trafikot  kapott, de aovány jövedelméből alig telik 
a mindennapi kenyérre. 

Nagy látván páratlan művészete fényt  éa dicsőséget 
szerzett a magyar névnek, tehát megérdemelné, hogy meg-
örökítsék emlékét De ugy látszik ez a feladat  a hálásabb 
utókorra hárul. 

M e r k l e r S á n d o r . 
E sorokat a llagyaiság hasábjain olvastak. A csík 

mindszenti festőművész  emlékének megörökítése minket első-
sorban érdekel. Reméljük, hogy hamarosan viaazatérünk erre. 

Szervezzük meg a magyar légvédelmet. 
Aa alábbUkban kivonatosan kiiaÖljUk Boríáiyl 

Jollán bmth. százados alepoa tanu'mánját a magyar 
nemzetvédelem e (ontoa kérdésérő'. 

11a, az 1940 óv ntolaó harmadában mlsd..a képze-
letet felülmúló  erővel lángolt fel  a korlátlan lógiháboru; 
nem a farkasszemet  náző hadseregeket, de a bátoraié* 
fővárosait,  városait éz foutoaabb  te'.rpUlésett támadják 
éjjel és nappal as ellenséges légierők. Miután nem le-
het megakadályozd az ellenséges gépek berepülését — 
különösen as ejaaaka sötótjában éa nagy magasságban 
repülő egyes gépekről van aaó — fokozott  figyelemmel 
kell minden olyan Igyekezet felé  fordulnunk,  mely an 
ellensiges boartáko tk kiszolgáltatott polgári lakÓBaág 
védalmát lgyakiaik megváló lt»nl. A magyar légoltalom 
Irányításiért falelőa  hoivédeiml kormányt e téren aligha 
érheti szemrehányás, Már évekkel ezelőtt ösztönző 
befolyást  gyakorolt aa építészeti szabályrendeleteket 
alkotó hatóságokra a tekintetben, hogy a nagyobb uj 
lakóházak épitáaénál nngfalís  ő óvóhelyek létesítését 
megkövetelje. Tekintélynek örvendő éa migu'cat .wafe-
értők'-nek nevezi Rzunţlyok ajká.-ól hangzottak ei 
o'yan kijelentnek, hogy aa óvóhelyek értéktelenségét 
külfiidön  már mhdanki felismerte. 

Érthetetlen, hogy ma. asikor a fegyverek  hatása 
éa a'ikalmaaásuk módja általánosan ismert, e könnyen 
rabgd inthető érvek hitelre találtak. Érthetetlen áa cso-
dálatos, hogy hitelre találtak azok az érvek éa adatok, 
amelyek pontosén ellenkeaől a valóságnak. Megmon-
danunk aem kell, hogy az, aki meggyőződdel hiszi, 
hogy a lakóháaak pincéiben készített aattkaágóvóhely 
nem a vlBaonylag lRgbiatosabb hely a légitámadások 
alatt, aa legfeljebb  tájékozatlan, da aki eat a véleményt 
külföldi  adatokkal Uynksaik alátémaastanl, aa egysze-
rűen valóilant állit, m9rt komoly külföldi  forrásban 
Ilyent Boha senki nem olvashatott és Ilyen blaonyité-
kokat aoha senki nem láthatott. 

Aa alábbiakban eaért hltelea adatok éa aaemélyes 
tapaaztalatok alapján próbáljak könnyen érzékelhetővé 
tenni azt — a külföldön  egyébként általánoaan Ismert 
— igaaaágot, hogy a lakóházak pincéi, illetve e pin-
cékben létesített óvóhelyek (isOkaégóvóhelyek) nélkül 
a polgári lakóaaág tömegei haooraa bonyodalom esetén 
állandó és kézzelfoghatóan  valóságos életveszélynek 
vannak kitéve. 

Ma Bnrópa bármelyik állama, tehát haa&nk la, 
bármelyik pillanatban háborúi bonyodalmakba keve 
redbeL 

Ha tehát a veszély fennáll,  milyen esaközökkel éa 
milyen fokban  lehet a védelmet megvalósítani ? 

Aa alleDiégea gépek a kialakult tapasztalat • 

rlnt háromféle  fegyvert  alkalmazhatnak, rombolóboai-
bákat,gyn|tó anyagokat (jynJtóbombákaOesharcgázoket. 

A harcgáiokkal ea alkalommal nem foglalkozunk. 
A romboló bomba a légierői legáltalánosabb fegy-

vere. A hátországi célok ellen alkalmiaott rombolóbom-
bák su ya 60-260 kg. Ennei nagyobb súlyokat általá-
ban ciak igen ellenálló, kimondott autósai célok (erő-
d3V) ellen használnak. RSgtön megjegyezhetjük azon-
ban, hogy a védekeeéz elvát éa lényegét csak keveaaé 
befolyáao  yja aa a körülmény, bogy milyen sulju bom-
báról van szó. 

A rombolóbomba elsősorban bolt célok e.'pu&zd-
táaára ^serkentett fegyver.  A hatósugaron beiül tar-
tóakodók blatonaágát maősorban és legnagyobb mertek-
ben a felrobbant  bomba repeazei, valamint a robbanáu 
ereje áltat Baerielöbötl egyeb aaüánlofc  — kő es vad-
darabok, épületrészek atb. — veszélyeztetik, 

Ai egyes repaBzek su'ya 20—30 kg,-tói a több 
kilós emyotlg változik, a repeszek és esuankok asama 
több ezer. Általában aat mondtutjuc, bogy a robbináj 
poitja körül vont 300-400 m. augaru koron belü. 
mindenki veszedelemnek van kiteve. 

Általában a repeszek éa Ballánkok olyan pusztí-
tást okoznak, mintha a robbanás pontja körül minden 
irányban kartáccsal sepertek \o>na végig az uccázut 
és tereket 1 

A bomba repeszei éa aallánkjai ellon feltétlenül 
aa épületeken be ül kell vádeimet kérődnünk. A meg-
felelő  vastagságú téglafalak  mögött áltaiaaoéaíigban 
lényegesen nagyobb biztonságban vagyuik ugyan, mint 
a nyiis uccákon, de nem szabad megfeledkeznünk  ártó , 
hogy a falakot  átütő nagyobb tuiyu repeszeken livüi 
a légnyomáB által tgen n»gy körzetben betért ablakok 
ü?egszuankjai la komoly B r̂üiésokei okozhatnak. A 
lakóház nem minden rjt.Be teíluthBtó tehát azonosan 
védettnek, henem khiönöa gonddal, a tudott, ejóiraso» 
alapján, kell kiva'.aaatanl azt a lehetőleg talajszint alatt 
fekvő  épületrészt, mely a viszonylagos legnagyobb biz-
tonságot nyújtja. Bs IOBZ a laíóaáz óvóhoiye (aaükaeg-
ovóhelye.) 

Mi* egy lényegeB körülmény ptraLCîolja azt, hogy 
a légitámadások ld*je alatt a sz*oad területeket sietve 
elhagyjuk, a saját e.h^ritó tür. Paldáu. Badapaat terü-
letére az elhárítás perceiben közei félmillió  darab lo-
vedsk as repeszdarab hu ihat percenkint aia. Akit egy 
ilyen repjaz eltalál, auiyosan magaerüihet. 

Varsó egyik partjában kiemelt óvóárkokban 26 
saemélyt, legnagyobb renzt aaasooyoiat és gyermeke 
ket öltek meg a lehulló repeszek. 

LiUó épületeikben a bombák kétfeie  módon te-
hjiaek kárt. Vagy aa alaprajzi terdieten iivüi, de az 
épülat közeleoeo rohoant bomba roaoanót u lámának 
erejevei, vagy aa alaprajzi területen bal li! tórteső Je-
ciapóda* tehát Uliiaihlat hatása reven. 

A légnyomás t u t a j r a össajoaiío h;,at>k p i i c j : , ba 
a leomló törmelékeiül ktbir,áz, taljea ert-jLii vedeiuiet 
Oj ojtanak. 

Közvutlőnebb vajgdllycl feíll  sGámolnnok bkior, 
hi tdlltaiálalrói van szó. — Micd asnií ", mir.d maa 
(svjd, fiir)  adatok azeiiut a romboióbombaa. 05 —90°/o a 
2—3 föidoa  átüU'B ntán loDb&n, tanai már a iet enne-
u-tcB házaknál sem éri el a pince födémét. 

A romtolán hat^jin:^ msrtúici; tthat semmi rs.^írs 
jelenti azt, hogy » bomba aa í pü:et alap;»ig ha,o s 

FO na I EJ egyerteimÜ azzal, bogy a lega'.nó > piii-N-ITIR-
Kezetnea (igy a p'Ece fódéuiéne»)  caak a lenuiió tör-
melékek Bu.yál te;l ft*10£0!&. 
H Í az elméleti blatonsag követelményeinek ELEGET aka-
ruak tenni, arányig km költaéggal könnyen megvaló-
sítható a pincefödém  olya megerőitéae, hogy a felette 
eltörülő epUiotréaaek ösaeeomláaát teljes épségben 
elvUeíje. 

A gyakorlati biztonság azonban még esnél is 
aokkui megayugtalóab. Varsó bouibacáia alkalmával 
15 000 épu.ei kózíii több miat 12.000 pusztult el teije-
sen. Annak ell'jűBre azonban, hogy Varsó egész terü-
letén ciak 3 ki-ipisett óvóhely voit, a 12000 ház plntvi 
közül ciak 67 plnca omlott oe, tehát a.tg 0.6% I Bá 
aa oza annatt, hogy a bombázás alkalmára! elpusztult 
aaemelyek közül CJKÍ ailg 4°/O sórttit meg a piücakOen, 
mig a laaadOíban 16°/, a, az umfcon  és terecea p?di^ 
80%>. M-g keli jegyeuuüak, hogy h 4°/, ot kitevő Bérűi-
tek jelentékeny resae mordat ae elionaaatáanak, asaj a 
véBzkijarök éa tűzfal  áttáróaee h áayau^k köszönheti. 
A varsói piacék épséget egyebkent mi sem bizonyltja 
jobban, mint a Varsó falat  között meg ma is 1 miilicn 
feifiii  Bzámban meghúzódó lakóaujg,  amelynek zöme 
aa .elpuaatuU11 plnc^kbin eli éíetét. 

Hasoalo kepat lalalhattuok Iieiglumban ea Éiz*k-
iraaclaorafiágban  ia. 

N.vmeioraaágoan 1940 auguiztua 23 lg 380 egy 
emeietesnol magasabb lakónáaat ért tülttaiáiat. Német 
hivatalos halyrói kapott tajakoztatáa szerint e hóeak 
kosül caak esetien egy pincéje omlott öaaza, holott 
több pincénél mag a  födém  aaokásos megerősítése la 
hiányzott. 

A mondottak ramelhetóleg mindenkit msggyőanek 
arról, hogy a lakóházak plocáaek szakszerű felhaazná-
lásával a polgárság eíátváde.mát gyakorlatilag megol-
dottnak tekinthetjük. Ezúttal ÍB rá kell mutatnunk aaoa 
ban aa eltoriarzalaa veaafdalmára,  amelyet a vész djá 
rók gondoi migválasztásával és az érintkező házak 
tttslfaiaioan  vágott véseátjárókkal lehet köznyen kl-
kernlulI 

Aa, aki aajái hatáskörében nem teaa meg mlnd -n 
tőle telhetőt a lakóuázl óvóhelyek mielőbbi általános 
slépltéaenak előmozdítására a nemzet blatonságát éa a 
honvédelmet szabotálja. Aki az előirt rendszabályokat 
m i foganatoai^'i  honfitársai,  hoziátartozól éa aaját 
Wetét teaal bűnóa köwy«iinűea kookáca. 

Cseteróse alján 
aa én kis falumban, 
huszonkét év után 
édea nyugalom vao. 
Nem zavarja csendjét 
többé, kalóz horda 1... 
Aa Irháját gyorsan 
mindenik elhordta. 
Elkínzott Allétok, 
tönVretntt jármüvek, 
rendbeboaáBávM 
fárad;  ifjú,  öreg. 

falumban. 
Öreg teBtvérelm 
lepihennek szépen. 
M ndcyájoknak álmát 
megáldja, az Isteni 
A fi  ital anyák, 
mlhelvt gyermeküket 
ctókkal elaltatták; 
folytatják  a m unkát. 
Fonnak szorgalmason 
estéről éjfélig; 
ez alatt sz orsó 
többsaör ls megtelik. 

Hite minden háaból 
f<-lee»ll  a „Miatyánk* 
ás ez a saép ének : 
Boldogasszony Anyánk'. 

Líányok, legények 
a fonóba  mennek 
a útközben felhangzik 
ajkukon sz ének. 

„Szép vsgy, g'.ösyörű vagy M gyarország I 
Gyönyörűbb, mint a nagyvilág I 

Ha z<tng a zeneszó 
látom ragyog A 

szép arcád"... 
M'helyt megérkeznek, Az a  boldog legény, 
perg aa orsó gyorsan aki felkaphatja; 
B mlkcr már snlyo« lfsz,  mire a foaóban 
egy-ppy fc'dre  koppan. felhangzik  a nóta. 

H^vasa'ji gyönívvlrájro1! 
gj»p, gyönyörű á moaj, 
moat valóra válik 1 

Kl, kiváltja kotü etek 
ez elejtett orsót; 
rny sm hsa hala.lg I.. 

Azt a kedve? gyöngyvirágot 
a Fslvsmbe zárom ; 
mindig h'vcn őrtö® I 

Éi feszek  a Irgboldoţabb 
vlrágnmaia együtt; 
ift,  ezen a fáidon  I.. 

M!l?or hazatérnek, 
a héaök B.'obráná!, 
imába msrüivs, 
leány, legény megáll 
A aaép orsBágzástlót, 
melynül- ío^o^ója 
f.dér  a bérc-kié; 
éhii-.ttsl nt'klk I 

Édes falum  nép"; 
do gOR kezed v^dje, 
m'ndinkor aa Iiten 
s a hősök szellemei 
Neh^z ólatedpt 
B drâţa BT̂ 'P földedet, 
n<> héntsn idegen I.. 
Be dosí>ág környeuzen 1.. 

Székely  Károly 

VILÁGHÍRŰ 

„OLYMPIA" Írógépek 
(részletre is) k a p h a t ó k 

a VÁKÁR könyvkereskedésében 
C a i k a z e r e d a b a n . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Országzászló avatás Csikaaeredában. 

Cslksr r-da viroa no-fimbsr  24 én országzaEzlót avat. 
Aa ovatásBil kepcsolatos ünnepségek vaaárnap délelőtt 
fél  tla órakor kezdődnek a vároBhása előtti téren. 

— Az Orsz&gos Vitézi Szék osik-
megyei bizottsága felhívja  a vármegye terű-
latén élő világháborús tűzharcosokat, akiknek 
a Vitézi Rendbe valő felvételéhez  szükséges 
kitüntetéseik megvannak és a Vitézi Rendbo 
mpgukat felvétetni  óhajtják, hétköznapokon je-
len^kezsenek 10—13 óra kőzött a bizottság 
irodájában (Vármegyeház, I. em. 50. ajtó.) 

— Orszsgiásalo avatáa Calkaomlyon. No-
vember bó 17-én benuőségea hazafias  ünnep keretéhen 
'éppsnt magasba az Oraaágzássló Cslksomlyó község-
ben is. A köaspgnek na crjrágzáBzlót, az ott állomá-
BOSÓ honv. d-î g adományozta, azaal a művészi kiálll-
'•á,a oszloppal ogyűtt, amelv ma Cilksomlyónak dlaaét 
aepezi. A tar'almaa ünnep Qál Tamás esp^res áldá-
sával kezdődött, mijd Tjpo)áa»zVy hadnagy lelkes 
'savakkal átadta ae orszagzáiz ót. Az ünnepi beszédet 
dr. Ahr*bám József  vármegyei közigazgatási előadó 
mondotta, an orBaágzászló értelméről ée an abban ta-
lálkozó nemzeti értéa összefogó  hatalmáról. Gondola-
iái Bzépek, lelkesek voltak, a nagy közönaég aalvét 
megtöltötték a vlaaaatórós öntudatával és a jö<-ő remé-
nyével. Az ünnep kiemelkedő pontja volt H*dnagy 
Arpsd vegyészmérnök aaját költeményének elaaava-
asa, amely Izzó haz? fi  is érzésében magával ragadta 
*z ünn?p«g mlndsn magyar azivét A c'iksomlyól or-
szágzászló avataaánac nagya^rü ünn«pl külsőségei 
még ott élnek a lelkekben, a Mária lábalnál felvont 
oraza^aáazló pedig örök hirdetője marad e nép kemény 
slteben elő. erőa magyar nemsetl éraásánek. 

— Lebontják a Mlkó kollégiumot. A leg-
u-óbbl maat két hite történt fóldreog**  alkalmával a 
sepsiszentgyörgyi ő^ Baékely Mlkó Kollégium olyan 
znlyoaan megrongálódott, hogy caakaem egéaaében le 
teli bontani aa fpttletet 
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— November 29-ro ösaflohivták  aa érdólyl 
kathollkaaok nagygyűlését a Btátusgyülést Ko-
loaavArra. 

— Saerkeiatfii  vAltoiái a .Reggeli Újság"-
nál. A Marosvásárhelyen megjelenő .Reggeli Újság" 
aaerkesztését november 15-én Kovács Biek vette át. 
A lapot hosssn éveken kereaatfil  Gyulai Zsigmond 
aaerkesatette, aki a legneheaebb Időben látta el est a 
fontoa  kisebbségi őrhelyet és sok meghurcoltatást ia 
saenvedett — Kovács Elek a lap uj szerkesztője régi 
újságíró. Nagy köaéleti múltja blatosltja a Reggeli 
Ujáéig további épUŐ aaellemél és értékes magyar mun-
kásságát. 

— Háaaaaág. Klsjenel Jeney Lásaló a cslkszs-
redal m. kir. gandasági iskola igaagatója folyó  évi 
november hó 23-án tartotta esküvőjét Tagyosl Ráta 
Glaella oki. tanítónővel, a caásalól r. kat. kápolnában. 

— Aa Erdélyi Hadtest töraae elindult 
állomáshelyére. Aa újonnan felállított  m. Hr. IX. 
honvéd hadtest töraae, tisati és altiszti kara november 
17-én Btriling Károly altábornagy hadtestparancsnok 
és vesérkarl főnökének  Horváth Ferenc vesérkarl eare-
deanek vezetésével tisztelgett a Hősök budapeBtl em-
lékkövénél éB elindult a keleti végekre. Az ünnepségen 
dr. Pál Gáborral as élen magjelentek as ervélyl kép-
viselők is, akikkel az Erdélybe Induló hadtest psroBca-
noka egyenként la meleg kézszorítással Ismerkedett 
meg éa kapcsolódott bele abba a levegőbe, amely 
Erdély minden magyar aaivét összefogja  a bo'dogahb 
magyar jövő szolgálatában. 

— Fontoa konvaraióa hir éa klegóazltóa. 
KérjBk a Caiki L-.pok tak. Szerkesztőségét, tosyfoyó 
hó 17-lkl lapjában mepHent ,a konverziós adóséitok 
törlesztés» elhalaFZiúdik" c'mb közleményét BsIveBVed-
jék oda m'dosi tani, hogy Ciupán a Rimái Nimzetl 
Banknál fizetendő  és esrdákea törlesztési részi <tek 
halasBtódnak el egye'óre, de a m^s bankoknál fket-ndő 
részletek továbbra ls törlesstendók, nehogy a konver-
zióból adódó kedvezményt az érdekeltet nlretsltsék. 
A Magyar Nemaeti Bink Calksseredal Kirendeltsége. 

pyo2A 

TÜÍndhj  fjmívój 
á l a d i g n t | b I i b i I é • 

Jiinghaití 
ÉBRESZTŐÓRA 

A CSILLA GVÉDJEOGYEL 

JuoihtM - ébmttőórik és mit 
Jungban9-4rák kiilönboiő árakoo 
minden 6r«?iak0itelbtn kaphatók. 

— 1940 november 30-án lejár a különféle 
külföldi  követeléaek bejelentésének hatarideje. 
Felhívjuk aa érdekeltet fljye'met  srra, hogy a 7 250— 
1940. M. E saámu rendelet érielmében eszköz endő 
bejelentésík határidje 1940 november hó 30 án lfj  ár. 
A rendelet értelmében ba kell jelenteni a kü földi 
pénzeket, az aranyat («a ékaserek H vételéve.), a kül-
földi  követeléseket, a román kibocsátású értékpapírokat, 
kötvényeket, állampapírokat (hadfelsserellsi  és beruhá-
zási kötvéayeket ls) aa itteni lakótoknak Romániában 
fekvő  ingatlanait, továbbá a külföldi  tartoaásokat éa 
végül be kell jelenteni a romániai lakósoknak a vissza 
csatolt területeken fekvő  Ingatlanait. Es utóbbit aa 
IngatlBn kezelőjének, bérlőiének. haszonbr'őj>meV kell 
bejelenteni. A bejelentéseket a Migyttr Namastl B«ok-
ná> kr-'J megtérni. A bejelentjei h z szükséges nyom 
tatványokat a M<gy»r Neuz^il Bink kirendeltségeinél 
vagy a postahivataloknál lehet kfpol. 

— A osikBBeredai Dal- Os Zeneegyesület 
Budapestre utaaik. A csikar?r£dal Dal- és Zene-
'•<vj?lilet _ amely Ssrkadt E ek karnagy vaaeiésével 
olyan felbecsülhetetlen  értékű magyar muakát végaett 
ág végez — nigy megtfczHtetés  érte. Az egyeatt'et 
vegyaaksrát aa Oraságoa Migyar D ilossaövetség meg-
hívta arr» aa ünnepi hangversenyre, amalyet Erdély 
vlsssatárásáoek alkalmiból december 9 én rendesnek 
BudapsBten a Zsnemüvésaatl Főiskolán. — Ai egésa 
vidsaatért Erdélyből mlndössae 4 dalárda kapott meg-
hívást a esek kösött van a mttvéBal teljesítményű 
cslksaeredal vegyeskor, amelyet Barkadi E ek hatalmas 
munkája, lelkesedése és senel tudása az elBŐk kösé 
frjlesziett. 

— HalaloaáBok. Biró Domokosné BBUI. Biró 
Juliánná 76 éves korában, folyó  évi november hó 20-án 
meghalt Bzépvlaen. 

— Calkszentmártoni GondoB Jíasef,  nyng. m. kir, 
Járásbíróság! jegyaő, aaékely birtokos és kösblrtohos-
aági tioatviselő, 58 éves korában, folyó  évi november 
hó 21-én elhunyt Cslkssentmártonban. Tamfetése  23 án 
volt Igen nagy rósavét mellett. Elhunytat öavegye 
Bocskor Ilona, fla  István, a Gondos, Bicikor, Csöke 
családok éa nagyuámu rokonság gyászolják, 

Egy jó ötlettel. Vegyen részt a Magyar Divat-
csarnok ruhatcrvezési, népművészeti vagy 
furfangos  ajándék tervezési pályázatán! A 
díjak összege 5000 P. A pályázaton kizárólag 
csak erdélyiek vehetnek részt. 
R é s z l e t e s i s m e r t e t ő i k ü l d a 

BUDAPEST, VII., IIÁKÓÜZI-LT "0-:G 

A t. közönség figyelmébe 
T satelettel értesítem Csíkszereda és vidéke 

krz'ioaégét, hajty több évi távollét után visaza-
t;rv<>, a régi helyen: Glmnázlum-u 100.bz.alatt 

férfiszabó  műhelyemet 
újból megnyitottam. 

Vállalom polgári, papi és egyenruhák készítését, 
fordításokat,  Javítást, tisztítást éa vasalást lelki-
ismeretesen, BsoÜd áron. 

Szíves pártfogást  kér: 
PÉTER OTULA 

féTflasabó  (Qimn.-u. 100.) 

— Caikaaereda fejlődése  Csíkszeredának 
1890 ben 1910, 1900-ban 2858.1910 ben 3701 ÉB 1930-
ban 4807 lakÓBa volt. Ssámbell növekedése Erdélyben 
a városok köaött Koloaavárnak éa Csíkszeredának a 
legnagyobb. Cslkaaereda az uiolcó negyven év alatt 
lélekszámát két ÓB félszerese  növelte. Sorrecdben 
CalkBzereda ntán követkeanek Marosvásárhely, Szatmár-
németi, Nagyvárad, Déa ea SapBlezeotgyörgy, melyek-
n«k népaaaége ez'.dó alatt legalább is kétszeresre emel-
kedett. Csiksseredúnak eredeti területe mlndössae 145 
bektár. A legkisebb a városok köaött. Likósságának 
kilenctizednél nagyobb raszs magyar anyanyelvű. 
Népsűrűsége 1930 bBU 33 2, a lakóházak száma ugyan-
akkor 454 volt. LaVóasága tulnyomólag rám. katho l-us. 
1910 ben Cíkazeredaban volt 8596 m»gy?r, 45 német, 
44 oláh. Csíkszereda  lakossága  1937-ben 5020 lélekre 
volt tebető. Ezar lainzra jutott eivpsztlleiéB 14*7, 
halálozás 12 4, t^rmészatera szaporulat 2 3, házasság-
kötés 139. 

— GyergyöBBentmiklóB fejlőeése.  Gyeriyó 
szeatmtclOBnak 1890 ben 6109, 1900-ban 7028, 1910 
ben 8905 1930-ban 10 355 lakÓBa volt. Tarmészetes 
uton 1937-ben a legjelentősebban Falsőbánva ÓB Gyer-
gyóasentmiklós szaporodtak. A szaporulat 131 earalék 
FelBŐbányán volt, amit csak 7 0 ezrelékkel Gyergyó-
sflentmlklós  követett. — Gyergyósaentmlklóa területe 
85 387 hektárt tesz kl. Gyergyóaaentmlklós város lakÓB-
ságának kilenctizeddé! nagyobb réssé volt magyar 
anyanyelvű, A népsűrűség egy kektáron 1910 ben 01 
1930-ban 01, a házak száma 1910 ben 1339 vo't. 
Gyergyósaeutmiklósoa 1910-ben 8549 magvar, 115 né 
met éa 155 oláh volt. Rlmal katolsus 7889, görág 
katholikus 438, r iformátua  193, evangélikus 49, górög-
Sceieti 9, Israalita 321 voll Magyaru beszelt 8795 
Qyergyóazentmiklós  lakóseága  1937 ben 11.504 lé 
lekre  volt  tebető.  Eser lélekre jutott élvjaaüietéa 
22 8, halálosáé 15 8. termésaetaa saaporodis 7 0, hisas-
aágkötés 151. 

Megnyitják a románok a aaékelykoosárdi 
vasúti fővonalat.  A kolosBvár — marosvásárhelyi 
vasúti főútvonal  egyik ssakasBának román róaaről tör-
tént leaáráaa mind a magyar-román, mind a német-
román árucsereforgalomban  nehénsógeket okosott. Bár 
Budapasten hosszabb időn keresetül folytak  tárgyalá-
sok a vaeutvonal megnyílása érdekében, román résa-
ről anaat idején megakadályosták a forgalom  SBabaddá 
tételét. ÉrleBÜléaüok Bserlnt a Német B rodalom a na 
pókban Illetékes román helyen Interveniált a ssékely-
kociárdl vaautl fővonal  átmenő forgalmának  megnyi-
tása érdekében. Román résaről ezúttal hajlandóknak 
mutatkoztak a közvetlen csatlakosás megteremtésére, 
ami Magyarország tüaifa-,  füróssáru-  ÓB sörárpaBaálll-
tásal Bsempontjából nagy előnnyel jár. 

— Hirdetmény. A csendőrlegényBíg saerelvónyl 
és ágynemű szükségletének biztosítására árlejtést tar-
tanak 1940 december 8 án. Feltételek a csikssaredal 
Ipartestület irodájában mégtudbatók. 

— Nagy diannótor a Hollö vendéglőben. 
Folyó évi november hó 30-án, saombaton eete a Har-
gita-uccal Hilló-vendéglőben nagysaabáEU dlaanólort 
rendeauek, melyen riszt vehet mindenki, aki Bseretl a 
cialádlaB Bsórakosáat és vidám baráti körben egy kelle-
meB estét óhajt eltölteni. 

— Erdélyből 50 ifjn  vehet réait a kormány gaada-
aágl átképaó tanfrlyamáii.  Az anyaorszieban már rendazera-
sitett taofolyamok  mintájára, melyeknek o élj a a keresztény ma-
gyar l'jüság gizdaságl elhelyezkedésének előmozdítása éa az 
eSdlg más pályákon dolgozóknak gazdasági pályákra való 
Irányítás, a visszacsatolt területek érdekelt Ifjai  azámára II 
megrendezik ezeket a tanfolyamokat.  Az első tanfolyam  janaár-
ban kezdődik és 3 hónapig tart. A Budapest melletti Érden 
tartják, ahol erre a oélra Internátus és előadótermek állanak 
rendelkezésre. A vlsszaoeatolt terfl'etekról  50 jelentkezőt vesz-
nek fel  és pedig az elgondolás szerint 10 tiatalember a gabona-
értékesítésben, 10 a szövetkezeti ügyekben és 10 a biztosítási 
ügyekben nyernek kiképzést. Ezeket a helyeket elsősorban 
magasabb Iskolai képzettségű Ifjaknak  tartják fenn.  a. fennma-
radó '20  helyre földmives  Ifjakat  vesznek fel,  akiket a gyOmSles-
é'tékes:tésben, toll, tojá«, rongy, halladékpa-Mr összegyűjtésé-
ben és értékesítésében képeznek kl. Az értelmiségi munkanél-
küliség ügyelnek kormánybiztosa gondoskodik aznknak az el-
he'yezéséről, akik a tanfolyamot  stkeriel elvégezték. A tan-
folyam  t^ljtsen lrgyenes, beleértve az elszállásolást éa teljea 
ellátást Is. Csík azok pályázhatnak, akik 21-lk életévüket be-
töltötték és legalább 6 elemi végzettségük van. Általában első-
norban az anyagi és szociális szempontokból reászornlókat 
veszik fel,  egyenlő feltételek  mellett előnyben részesülnek a 
sokgyermekes apák fial  és a hadlárvák. A tanfolyamra  a pályá-
zatokat rz E-délyésii Gazdasági Tanáoshoz kell beküldeni 
(Kolozsvár, Koasath- Lajos-acca 6—8) A pályázatban rövid 
életlelránt kell adni és Ismertetni kell a pályázónak, Uletva 
szüleinek vagy- nl állapotát Mellékelni kell a pályázónak, va-
lamint s;uljinek születési. Illetve házassági anyakönyvi kivo-
natát. A pályázatok benyújtásának határideje 1940 december 10, 

— Hegérkeztek aa Erdélyi Hóm. Kath Népszövetség 
1941 évi naptárai. Mint minden évben, az Idén la tetszetős 
külső forma  s változatos, gazdag tartalom jellemzi Népszövet-
ségünk naptáralt. Az elnyomatás szomorú éveiben vigaszt, 
bátorítást, reményt hoztak a katb. magyar családokba — nem-
csoda, ha a os&ládok vonzó, nélkülözhetetlen olvasmányává 
váltak ez'fe  a nap'árak Most nagy örömről szólnak: afelsza-
badult lélek sugáizó boldogságával beszélik el a hazatérést. 
De ezenkívül a nemesen szórakoztató és tanulságoi cikkeknek 
egész sora teszi értékessé a naptárt: Bálint József  népszöv.-l 
Igazgató drámai elevenséggel rajzolja meg Józseífalva  újjáépí-
tését s bnkovlnal testvéreink Igaz magyar lelkét, Antal Áron 
a régi székelységről Ir s Vásárfia  elmen egy remek novellával 
gyönyörködteti olvasóit; Albert Vilmos sok egyénes rsalád 
sírjáról: a Szeszről mond el megszívlelni valókat. Hasznos 
tudnivalók, székely adomák Időszerű képek t'szlk még válto-
zatosábbá a naptárt. Alig van városnnkban kath. osa'.áa, mely 
ne volna tagja a népszövetségnek A tagok — a 25 lej tagsági 
dlj ellenében kapják. Lelkes csoportvezetőink a napokban fog-
ják szétosztani a naptárakat A vezetőség kért a tagokat, hogy 
az nj naptárt, mint a családok Igazi klnoBÓt, fogadják  a régi 
szeretettel. 

— Erdélyi Faemle A 22 évi román megszállás alatt 
többször I)-szüi.t9tett, több :zben büu'etéssel snjto'.t Erdélyi 
Ssemle a visszatérés óta ujult erővel, friss  lendülettel folytatja 
22 éven át hűségesen végz 'tt kulturális munkáját. Az nj szá-
mok minden egyes olkke a felszabaínlás  boldog örömét OBillog-
tatja fsnaerleti  a lap Te'ekl Pál miniszterelnök erdílyi tény-
kedését, Hóxan Bálint népművelési programját, Csáky István 
díszdoktori beszédét, a költségvetés erdélyi vonatkozásalt, majd 
Erdély legnevezetesebb történelmi és kulturális eseményeinek 
beszédes méltatása mellett foglalkozik  az újjá építési teendő-
vel. Az Djjáépű'ő Erdély gazdaság1 és társadalmi vonatkosásn 
oikkelt dr. K<ss Elek, dr. Bernád Ágoston, dr, Obordlng József 
Oyörgy, Biró János, Sütő Nagy László és tnások Írták. — A 
szépirodalmi részben Gyallay Domokos, P. Jánouy Béla, Wal-
ter Gyu'a, Ulkály László Széli Sándor, Szent-Iványl Anna, 
Tövlsl Géza, Flnta Gerő, Hobás J nó szerepelnek novellákkal 
éa versekkel, Egyes szám ára 20 fillér.  Kapható minién Ibusz 
tőzsdében. Budapesti szerkesztőség: Marglt-köiut 2. IL 8. 

— Paprikaország elmen érdekes olkket közöl a Bnvár 
novemberi száma a magyar paprika termeléséről, László Magda 
az Imprlmé készítés-ől, Lenhosse; Mlhályné az öregségről, 
Ba'kay László a mérlegekről és Dnlovlts Jenő a nappal szem-
ben való fényképezéaről  irt értékea olkket. Meg kell még emlí-
tenünk Hanklss János és Erdélyi Gizella Írásalt. A tndomány 
műhelyéből rovatban számos kis olkke és a Búvár szellemi 
sportja egéxzltl kl a szép kiállítású folyóiratot.  A Bnvár Caval-
ller József  azorkeaztéaeben éa a Frankln Tiraslat kiadásában 
jelenik meg. 

— A „Pesti Tő sade" nj számában dr. báró Kruchlna 
Ká oly, Farkas Ákos, dr. Urbanovloh G. Jolt&n, dr. Nyári Pál, 
dr. Tóth Lá«zló és mások írtak oikkeket. A biztosítók erdélyi 

ló-
kat közöl a lap . 
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A csíkszeredai Maiyar Nemzeti Ml  iözleményei. 
A Magyar Naonatl Bank hivataloa irjegyzéael: 

Ba lapest. 1940. november hó 21. 
Pénz Á a 

Angol font _ 
Belga — — 

"anadai dollár 2 5 0 - 300.— 
Dán kurona — — 

Dlnái •) 760 7.90 
Dollár (U. S A.) 3 4 5 - 3 5 0 -
Franola bank — — 

Hollandi forint — — 

Cseh-Morva Protektorátus! korona*) — — 

Szlovik korona •) 
Lea') 

11.55 11.90 Szlovik korona •) 
Lea') 320 3.40 
Leva — — 

Lira') 17.40 17.90 
Norvég korona — — 

Spanyol peseta — — 
Svájol frank 7960 80 60 
Svéd korona') 81.70 8270 

Pénz Ára 

Amsterdam 
Athén 3.02'/, 305'/, 
Belgrád 7.82 788 
Berlin 135.70 136 70 
Bratislava (Pozsony) 11.79 1193 
Brüssel — — 

Bukarest 3.41 344 
Istenből 268.- 271.— 
Kopenhága — — 

London 13.87 14 03 
Madrid — — 

Milano 17.66 178864 
New-York 3U.10 347 10 
Osló — — 

Párls — — 

Prága 13 57 1367 
Szófia 4 11 4.15 
Stockholm 82,— 8280 
Zürloh 7980 1-060 

KÜLFÖI DI PENZNEMEK : ') 500 és 1CUO dlnáros ó m-
letek kivételével. ') 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. *) üO korosáénál nagyobb olm etek kivételével. ') .'érme 
kivételével. •) osak érmék és 10 lírás bankjegyek vásáro.hntók. 
•) csak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárolhatók 
Kedveiményes leu-á'folyamok  1040 évi november hó 21-én. 

Külföldi  pénznemek Vételi érfolyam 
(1 egysén = len) 

Dollár D. S. A 
Líra 
Svájci frank 
Svéd korona 

KalfOldl  kifizetések 

Athén 
London 
HUano 
New-York 
Stookholm 
Zttiioh 

Braseai Rezaő György II. o. közig, togalmazó, rákospalotai 
lskost és dr. Pap László m. kir. rendőrségi tiaztviaelfl,  buda-
peati lakoat IL o. aljegyzővé, Székely Imre gyergyószent-
miklósi iaköat gyakornokká, László Antal mérnök gyergyó-
azeatmikióai lakóat mérnökké, Bléneaay Félix gyergyószent-
miklósi lakoat pénztárnokká, Bajna Jízaet gyergyószentmik-
lósi lakóst ellenőrré, Kóródi Lajos városi adótiszt, karcagi 
lakoat adóhivatali alazámvevővé, Nagy Kálmán éa Kalamár 
Láazló gyergyószentmiklósi lakósokat adótisztekké. (41649— 
1940. B. M.) 

Kinevezések Csikvármegyénél 
— és a két városnál. 

A Budapeati Közlöny november 21-iki azáma Calk-
vármegye közigazgatásánál a következő kinevezéseket közli: 

Csikvármegye törvényhatóságához : 
Dr. Ábrahám József  ügyvéd, csíkszeredai lakóat alis-

pánná, dr. Lázár Géza szolgabíró, tb. főszolgabíró,  békési 
lakost vármegyei főjegyzővé,  Szatmári József  ügyvéd csík-
szeredai lakoat vármegyei másodlőjegyzővé, dr. Ambrus Imre 
ügyvédjelölt, budapeati, dr. Arany Láazló vm. közigazgatási 
gyakornok, tb. szolgabíró, szekszárdi, dr. Csutak Gábor 
ügyvédjelölt, árkoai, dr. Máltai Józaef  vároai adótiszt, pácai, 
dr. Páll Sándor ügyvéd, caikazeredai éa dr. Vereaa Sándor 
ügyvéd, osikszeredai lakost vármegyei aljegyzővé, dr. Gál 
Józaef  volt vároai tiazti főügyész,  ügyvéd, caikazeredai la-
koat, vármegyei tiazti főügyésszé,  Botár Béla nyugalmazott 
vm. árvaszéki ülnök, veszprémi lakóat vm. árvaazéki elnökké, 
dr. Karda Csaba ügyvéd, caiknzeredai éa dr. Rafain  Imre 
ügyvéd, csíkszeredai lakost vármegyei árvaszéki ülnökké, dr. 
Márton László volt vároai főjagyző,  caikazentsimoni lakóst 
a csikazentmártoni járás, Száaz Gyula volt vm. aljegyző, 
csiksomlyói lakost a caikazeredai járás, Puskás Imre volt 
szolgabíró, gyergyótölgyesi lakost a gyergyószentmiklósi járás, 
dr. Noridházy Zoltán m. kir. csendőr g. azáaados, budapesti 
lakost a gyergyótölgyesi járás és Minier Lajos volt szolga-
bíró, csikezépvizi lakóst a szépvizi járás iőszolgabirájává. 
dr. Caedő Béla marosvásárhelyi, Eigel Mihály csíkszeredai, 
dr. Győrffy  Béla községi jegyző, Loosolai, Lengyel Lajos 
ügyvédjelölt, csíkszeredai, Siska Andor földbirtokos,  gyergyó-
szentmiklósi és dr. Vákár Szilárd vm. közigazgatási gyakor-
nok, tb. azolgabiró, budapeati lakost azolgabiróvá (28.402— 
1940. B. M.) 

Csíkszereda megyei vároahoa: 
Száaz Gerő caikazezedai lakoat polgármesterré, dr. Pé-

ter Fereno pénzügyi fogalmazó,  egri lakost polgármester-
helyettes-főjegyzővé,  dr. Kristóf  Béla gyakornok, pestszent-
erzsébeti lakost II. oszt. aljegyzővé, dr. Balázs Kálmán köz-
aégi adóhivatali tisztviselő, gödöllői lakÓBt az adóhivatal 
vezetéaével megbízott II. oazt. aljegyzővé, Gondoa Gyárfás 
mérnök, caikazeredai lakost mérnökké, Töke Béni osikszeredai 
lakoat II. o. pénztárnokká, Baláza Andráa oaikazeredai lakoat 
pénztári tisztté, Szakács Géza éa Dávid Gábor caikazeredai 
lakóiakat adótiaztekké. (41.646—1940. B. M.) 

Gyergyószentmiklós megyei városhoz : 
Dr. Lengyel Emil gyergyószentmiklósi lakoat polgár-

mesterré, dr. ditxói Caiby Andor volt vároai tanáoanok, 
gyergyószentmiklósi lakóat tanácsnokká, dr. Dombi János volt 
városi főjegyző,  gyergyószentmiklósi lakóat főjegyzővé,  dr 

— Egy román repülő kényeaer loaaallása 
November 21-én e czlkzaentmlklózl határban kényaaer 
leszállást végaett egy román egydlézea katonai repülő-
gép. A gép a leaaálláa alkalmával felborult  éa veaetője 
egy román főhadnagy  könnyebben megsebesült a fején 
A román főhadnagyot,  aki aat állítja, bogy eltévedt, 
hatósági őrlaetbe vették. 

— Találtatott egy munkakönyv. Borbély B 
Sándor remetel clpésn munkakönyvét átveheti a csik-
saeredal Ipartestületnél. 

— Leleplsssfik  a Nemsetl Ssinháa trükkjét a Ssln 
háxl Magazin legújabb számában. Hanyadv Sándor „Uj aoreg-
szemlét" elmen Irt érdekes olkket a mellőzött színész ikről, 
Pukánszky Béla egyet, tanár Frankfurtból  küldött tudósítást 
az Ember tragédiája bemutatójáról, az „Aranyborjú" hősnőinek 
látogatása Herozeg Ferenonél, Babay József,  Farkas Imre o k-
kel Fendrlk Fereno novellája, érdekes uj színházi pályáza-, 
prof.  ROntgen legfrlsebb  válaszai és a Némzetl Színház vígjá-
téka, „Domna Diana" a Színházi Magazin e heti számának 
érdekességei. A Kis Magazin a „Matyó Matyi kalandjai" olmll 
gyermekazlndarabot kOzll. 

— Jelentkezés egéssaégörnek. 4—6 elemit végzett, 
egészséges, erőteljes, 30 év körüli férfiak,  akik hivatást érez 
nek egészségyl szolgálatra, sürgősen jelentkezzenek Csíkszereda 
városi katonai parancsnokságnál. 

— Újra van autébusa köalekedéa Vászon-felé.  Csík-
szereda—Kászonaltlz között újból meglndalt az aatob sz-for-
galom s ezzel a kászonl községek vérkeringése Is helyreállt. 
Az autóbusz Csíkszeredából az Ipartestült ttől Indul mindennap 
délután háromnegyed három órakor. 

— Pályásat! hirdetmény. 32—1940 szám. A marosvá-
sárhelyi M. klr. Iparos Tannló Otthon kérésére fz  Otthon 
közvetítése mellett és ajánlatára a Péos városban lévő világ 
hirü Zsolnay-léle Kerámlal-gyár két székely fiának  tanonekéut 
való felvételét  engedélyezte, egyiket a fejtől,  máslkat a kályha-
készítő osztályba Felhívom ezért azokat az Ifjakat,  akik e 
szakmákat megtanulni óhajtják, hogy bélyegtelen kérésüket 
alulírott Otthon vezetőhöz legkésőbb folyó  év november 30 lg 
nynjtsák be. Mindkét Ifja  asakls ős Székely lehet, egészséges 
éa legalább 14 évet betöltötte legyen, 7 elemi, vagy 4 közép-
iskolai végzettséggel bírjon, a pályára kedve legyen. Közölje 
az Ifja  a testmagasságát s mellékeljen egy kis fényképet  és 
felekezeti  lelkészétől erkölosl bizonyítványt. A festőt  osztályba 
jelentkező Ifjú  feltétlenül  kitűnő lajzoskell legyen. Ezt feltét 
lenül Igazolandó, be kell mutatni saját rajzait. Az Ifjak  ellátá 
sáról gondoskodás történik. Ut'költségét maga k«ll fedezz*. 
Marosvásárhely, 1940 november 19. CSISZÁR LáJOd, építész, 
az Otthcn vezetője. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Aa Erdélyi Gaadaeági Egyeaület közleményei: 

1. Az Erdélyrészl Méhész Egyesület az Ínségben szen-
vedő méh asaládok részére 50 mm. kedvezményes áru 5*/0-ban 
homokkal denaturált krlstályaukrot oszt kl. A cakor az egyes 
megyeszékhelyeken kerül kiosztásra, as előzően beküldött 
összeírások és Igénylések alapján. 

Felhívjuk tehát a Cslkvárm gye területén méhészettel 
foglalkozó  székely testvéreinket, bogy denatnráltcukor Igé-
nyüket minél előbb jelentsék be az „Erdélyi Magyar Gazdasági 
Egyesület" kirendeltségénél a vármegyeházánál. 

2. A cslkmegyel gazdáknak felvilágosítást  nyújtónk sze-
mélyes érdeklődésükre Is, naponta délelőtt 9—14 óráig az „E. 
M. G. E." felügyelőségének  Irodájában (Vármegyeháza, (öld 
szint 14. ajtó szám.) 

Ismertetjük az állatklvltel lehetőségeit, a hizlalás a való 
előkészítés módozatalt, hízott ökrök és Unók eladási lehetősé-
geit és a .Hizlalást kölosön akoló" keretében, az Igényelhető 
kölosön kérésének lehetőségeit, 

ÉRTESÍTÉS. 
Ven szerencsém a nagyérdemű helyi éa 

vidéki közönaég tudomázára hozni, hogy a mai 
kor igényeinek megfelelő 

festőműhelyt 
nyitottam Calkszm diban. özv. Dr. Fejér Antalné 
udvarában (Ap fl  M n. 64. sa.) ahol elvállalok 
elmtiblák, azobafeatő  ia mázoló muakálatokat, a 
legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig. 

A n. é. közönség asives pártfogását  tiszte-
lettel kérve 

1-8 
Kováos Fereno 

festőmester. 

Vá-nórléit vállalok. Kívánatra busadarát la kéaaltak, 
Busát birmilyen mennyiségben veszek, népi árban. 
Id Pap Károly hengermümalma, C'ikfz  r di. 

Egy egészen uj zöldbőr borítású tolokoosi 
eladó. Érdeklődni a kiadóban. 

Jó állapotban levő használ*, székeket bármilyen 
mennyiségbenveszüjk. Cim a kiadóhivatalban. 

ÉRTESÍTÉS. 
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

gumi javitó-mühelyemet 
Brassóból áthelyeztem Cslksseredaba. 
Vállalok mindenféle  méretű autógumi javítást 

valamint a l fiatéielalet  kMBitéat . 
Elkészített munkákért felelősséget  vállalok. 
W Pontos éa gyora klasolgáláa. " W t 

B4 ím  • 6 > e 8 p $ « | a T Í t £ « . 
Szíves pártfogást  kérve maradok tisztelettel: 

" A 8 Î A I I B É L A , Apaffy-uoca  64. 
(öav. Dr. Fejér Antalné udvarán ) 

A Szentlólek-utca 13. aaám alatt eladó ingó, 
ingatlan, vagy haaaonbérbs kiadó. 1-2 

Hölgyek és urak figyelmébe! 
Tisztelettel hozom a m. t. közönség 

saives tudomására, hogy nöi fodrász-
üzle temet kényelmes nagy helyiségbe 
helyeztem át (ugyanazon házban) és férfi-
fodrászattal  kiegészive, » mai kor 
kívánalmainak minden tekinte'ban meg 
felelően  rendeztem be. 

Ugy a nöi, mint a férfiosat&lyon 
a legfigyelmesebb  kiszolgálásról 
biztosítom a m. t. vendégeimei. 
A nagvérdemQ közönség további szi-

vea pártfogását  kérve 
kiváló tisztelettel: 

VEZSENYI SÁNDOR 
1_3 hölgy éa férfifodrász 

(Apafl-u.  40 , as Ipartestüle ' tel szemben.) 

Meghívó. 
A Ditrói Takarékpénztár Részv. Társ. 

1940évinovember hó 24-én, 
határozatképtelenség esetén 

1940 december 4 én délután 3 órakor 
az intézet helyiségében 

rendkívüli gyűlést 
tart, melyre a t. réstvéuyesek tisztelettel meg-

hivatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. A kö'gylllás megnyitás?, határozatké-
pesség megáliapi ása és a jegyzőkönyv hitele-
sítésére két részvényes kijelölése. 

2. A folyó  évi április hó 29 iki közgyűlés-
iek a Hirgita Szövetkezet fúziójára  vonat-
kozólag hoTott határozatának megváltoztatása. 

3. I2tt?g&tósági tagok választása. 
4 Tisz'vleelő kérdések rendezése. 
5. Veszteség és behajhatatlan követelé-

sek leírására határozat. 
6. Alapszabály megváltoztatása. 
Ditró, 1940. november 18. 

Az igazgatóság. 
MWW^^fW^ÉOÉOy  # WWWWWWWWWI M m M A M m M M M s w A A J M v M t m * ! 

2 MODELL KALAPOK j 
tf  tla zapaakis t a j formák  olesO \ 
^ árban, Ba.«*t«]Blm.ta.*tö)E j 
X VBNCZ8L TANÁRNÉNÁL 
X Ugyanott kéazftlmek  minden-

nemű íől kalapok sliörsidt 
anyag keaaáadáaával. Kalapak 
ItalakHiaa a legrövidebb idő alatt. 

Caikaaareda. Qlmmázlnm-nooa 111. aa., 
a Sftrháa  közelében. 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az előSzetési  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nebogv a lap 
küldését  beszüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetésekből  él. A mai nehéz viszonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság-
betű szolgálatában,  fogadják  megértéssel  jelen fel-
hívásunkat  és támogassanak  ezután ia a régi sze-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOKu 

szerk.  és kiadóhivatala. 

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

Nyomatott Vákár Lajo könyvnyomdájában, Ckaaereda. 




