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Felelés iierkeasté 
RÉ8ZEGH GYÓZO 

Gyergyótölgyes országzászlója. 
Oy ergyótOlgy ea község ereklyés 

zászlóját, melyet vitéz Töigyessy Péter tábor-
nok, a Ca&lhó nemzetség Tölgyesből elszárma-
zott gyermekei, vitéz Dr Csathó BMa állam 
rendőrségi főtanácsos,  Dr. Csathó Ernő kir. 
járásbiró és a tölgyesiek hatalmas csoportja 
ajándékozott Tölgyes községnek — december 
8 án, vasárnap, az őrségváltás alkalmával ha-
talmas közönség ünneplese között iktatták be 
Budapesten az Ereklyés Országzászló Nagybi-
zoUságának vezetésével 

Dr. Qrili Loránd nagybizotlsági igazgató 
rendezte a lelkes ünnep jeget, melyen megje-
lentek az összes tölgyesiek, borszékiek és 
gyergyéi^k. 

Ae Ereklyés Országzászló Nigyb'zottBágá 
rak nev-rbcn Dr. Sáiidor Láaz'o nyug. kir. 
főkapitány  — Csikvármegye fia  — mondta ai 
hvavatóbnseédet. 

Megemlékezett a Romániában nap nap u'án 
cihangró tüntetésekről, kirohanásokról és kü-
lönösen arról a kvalifikáihatatlan  megjegyzés 
rd!, bogy a székely n£p visszakívánja a román 
igazságot és vágyik az á'dfcoB  román uralom 
u áv, ehol sokkal jobban vo't do'pa, mint 
«asiiye.n h-^yzetbo n oát ju ott és ctrcsokára 
eljön az idő, amikor ismét kiterjesztheti a 
románság ur<*2mát Erdély északi részére is, 
hogy az elrabolt országrészre megint ráti>hessék 
a kezClíe1;. 

Visszautasította a székelység nevében est 
az aljas rágalmat. Kijelentette, hogyha egye-
dül maradaa a földön  az oláhság, a székely 
ukkor sem vegyülne össze vele ezen a földön 

Az oláhok elrabolt földekről  és határokról 
beszélnek. Volt-e nagyobb rablás a történelem-
ben, mint ahogyan elrabolták Erdély az o'áhok 
tö.ünk, amikor az védtelen állapotban volt? 
Az 1916 évben a Bzékely katonák szülőföld-
jüktől t-vol harcoltak idegen országokban, a 
magyar kormány elrendelte a Székelyföld 
ev^quá;ását, B akkor a mezítlábas, rongyos 
ruhában, madzagos fegyverrel,  vagy fegyver 
nélkül belopódzkodó oláh katonák a teljeaen 
kiüresített helyiségeket elfoglalták,  kirabolták, 
kifosztották,  felölcöz  ek és amig erős karral 
ki nem lettek verve, dúskáltak a srékely nép 
javaiban. 800.009 hőai halottról beszél ttz oláh 
dicsekedés. Azt hiszem, hogy a hősi halottjai-
kat két kéz ujjain meg lehetne számolni. Min 
den ellenállás nélkül haladtak előre a dicső 
hősök. 

Azt kiabálják, hogy Erdély 1000 év óta 
őket illeti meg. Kérdem, hol vannak az ő 
halottaik eltemetve Erdélyben ezer év óta? 
Hol vatnak az emlékeik? Hol vannak a 
templomaik? Mih«z ragaszkodnak ók, ha nem 
a székelyek ősi javainak elrablásához?! El-
múlt a« az idő, hogy az oláhok egyBBerüen 
besétálhatnak Erdélybe, azt kirabolhatják és 
a ragályt m^g a pusztulást a korrupcióval 
együtt terjesz'hetik. 

Elfogadtuk  a bécsi békét nagy barátaink 

ajánlatára. Miután lá'juk és nap-nap után ta-
ptsztaljuk, hogy az oláhok a bécsi béke ellen 
uszítanak, tüntetnek és gyalázkodnak, mi sem 
érezzük magunkat kötvo a bécsi béke elfoga-
dott rendelkezése iránt éa megmutatjuk az 
oláhnak, hogy emberére akad b9nnünkl S ha 
nem tartja a száját, bele kergetjük Őket a 
Fekete tengerbe, hogy Európa nemzetei meg-
szabadu'janak egy olyan néptől, melynek egész 
Európában nincsen egyetlen barátja, amely 
noha a szavát meg nom tartotta, amely min-
denkivel szemben hitszegő volt. Legelőször 
megcsalta az Osztrák-Magyar monarchiát. Be 
akarta csapni Szerbiát, azonban RZ nem hagyta 
magát éa aB orrára ütött, amikor a bánságot 
elaksrla előle kaparintani. Leharapott egy jó 
nagy darab részt Oroszországból. A legtermé-
kenyebb országrészét elfoglalta  Bulgáriának 
és most csodálkozik, hogy minden szomszédja 
gyűlöli és rug egyet rajta N̂ m érdemel es a 
nemzet mást. Befogadjuk,  amikor hajléktalan 
volt, amikor Európa erdeiben pásztorkodott és 
félvad  állapotban kereste a népek alamizsná-
ját. Kiruháztuk őket, a cigány sorból kiemel-
tük, emberhez méltó életet biztosítottunk nekik 
b akkor azzal fenyegetn  i , bogy újból az 

általunk  annyira óhajtott  uralmuk"  alá 
fognak  bennüuk&t htjtaui. 

Utolsó csepp vérünkie:, ez utolsó talpalatt-
cyi földig  küldünk Európának ezzel a lelketlen 
hadával. 

A határszélen iengó zászlóink figyelmez 
tetésOl szolgáljanak az egész Bzékely nemzet-
nek arra, hogy éjjel-nappal készen legyünk 
a harcra, hogy visszaadjuk azt a kölcsönt, amit 
négy évi háborúban történt legyengüléeünk 
után az .ententu" segítségével, minden hősies 
ség nélkül, de annál gyávább módon, ellenünk 
elkövettek. Majd megtanítjuk mi az oláhokat 
a székely erő, a székely nép és a székely 
vitézség megbecsülésére. 

Ezután Dr. Csa'hó Ernő kir. járásbiró 
mondott hatásos beszédet és ajánlotta fel  a 
tölgyesiek nevében Gyergyótölgyesnek a lel 
kesedésük szülte gyönyörű lobogót. 

A kormány székelyföldi 
értekezlete. 

Teleki Pál miniazterelnök még a kolozs-
vári értekezleten bejelentette, hogy a Síékely 
földet  érintő kérdéseket külön *karja meg-
tárgyalni. Ebből a cMból hivta öasze a magyar 
kormány december 7—8 ra Marosvásárhelyen 
a székelyföldi  értekezletét, tizen a két napoB 
tanácskozáson a miniszterelnökön kivül meg-
jelent az ipar éB kereskedelmi valamint a 
föidmivelésügyi  min. is. Tárgyalás alá került a 
Székelyföldet  érintő összes ipari, gazdasági, 
közlekedési, kereskedelmi, szociális, földmive 
léai, onergia gardálkodási, adó, fürdő,  ásvány-
viz értékesítési és számos egyéb kérdés, ami 
ennek a földnek  éB népinek megélhetésével 
kapcsolatban van. 

A két napos értekezlet végén Dr. Pál 
Qábor képviselő mondott köszönetet a minisz-
terelnöknek. 

— A munka, amelynek csak egy része 
tárult fel  a moatani értekezleten, hónapok óta 
folyik  — mondotta— és nekem alkalmam volt 
betekinteni az igen gyakran a késő éjszakába 
nyúló tanácskozásokba, amelyeket & miniszter-
elnök folytatott  a mi érdekünkben. A kormány-
nak súlyos kötelességei vannak. Türelmesnek 
kell lennünk és türelemre kell intenünk né-
pünket íb. A székely nép különben íb megértő 
éB türelmes. Falvaink a petróleum hiány miatt 
napokig sötétségben voltak, de egyetlen zok-
BZÓ Bem hangzott el emiatt. Meleg szavakban 
mondott köszönetet gróf  Teleki Pál miniazter-
elnök nek azért a fáradozásért,  amellyel a szé-
kelység helyzetén segíteni igyekBzik. 

— Tudom, hogy sok nehézségből való 
kibontakozásunkat ő tette lehetővé s mindezt 
hálásan köszönjük neki. 

Pál Oábor beszéde után az értekezlet 
résztvevői lelkesen éltették a miniszterelnököt, 
aki zárószavában az értekezlet jelentőségét éa 
eredményeit méltatta. 

A kásM-alcstti járás első M értekezlete. 
Dr. Mirton Lá=zió a kásaon-alcslkl járás főszolga-

bírója november 30 ra hívta össae a járás jegyzői és 
birói karát a polgári közigazgatás első tiszti értekez-
letére. 

A kSal^aegításl értekealetet Dr. Mir ion Lisaló 
fósaolgablró  lelkes aaavai venetlk be. Hálás tlsat'lettel 
köszönti a Főméltóságu Kormányáé urat, a kormány 
tagjait, a vlaszttéróa nagy történelmi munkájának be-
teljesedése alkalmával. Bok szeretettel bncsnaik el a 
katonai kőalgatáatól, amelynek nevében Dr. Dinffy 
ezredes mond köszön3tet mlndaaért a megértő támo-
gatásért, testvéri ragaszkodásért, amely minden lépé-
süket körülvette. 

Dr. Márton Lásaló eaek ntán felfektette  a káaaon-
•Vcalki járás munkatervét. Márton Linaló aa elmnlt 
22 évet valóban végig szenvedte. Oda állott an eke 
z rvához, viassa menta falujába,  a gyökérhez, a 

fö  dhie  éa a megpróbáltatások egésa idejét, mint népé-
nek veas'.ója haszios munkában töltötte. Ba a mult 
alkalmas arra, hogy abban ttzatán jelentkeaaenek a 
m^go disra váró kötelességek. A főszolgabíró  siet la 
leszögezni, hogy az elöljáróságoktól a kor Bitiemének 
megfelelő  saoclál z éa nem aktaszerü munkákat vár. 
Aa elöljáróság van a népárt és ennek megfelelően  a 
aéppel saemben előzékeny, udvarias bánásmódot és 
bjcsúletea hivatás teljesítést kér. 

Bjjelentl, hogy a Dr. Linaló Diaső főispántól 
szerzett értesülései szerint a magyar kormányzatnak 
minden figyelme  és segítő akarása velünk van, ami a 
jövőnket illetőleg boldog reménnyel tölthet el. 

Aa értekezlet külön felhívja  a közBigi elöljáró-
ságok figyelmét  a hadirokkantak, özvegyek és árvák 
Ügyelnek lelkiismeretes szolgálatára. Köall, hogy jelen-
leg még a fennálló  román törvények aa irányadók, 
kivéve azokat, amelyek a hatalom váltoiás folytán  a 
nagyar állam fennhatóságával  összeférhetetlenek. 

Több a jírás köaegószsógére és állategéBaségére 
vonatkozó lntéakedós ntán az értekezlet Indítványára 
táviratilag üdvözli a kászon-alcsikl járás első polgári 
lüztl őaasejövetele a belügyminiszter, a főispán  éa 
iil>pán urakat. 

Kitűnő  is irtékes,  duplakeressthuros  zongora eiadó. 
Cim a kiadóhivatalben. 

Reklám ár: 

6 P e n g ő 

1040 évi d e c e m b e r hó 31-ig 

örökbüllán) olajos pakolással 
(DauerweHe) nyolo hónapi jó tá l lás?*! 



a-Ik oldal. O S I E I L A P O K 
BO Hám. 

Horthy Miklós-est 
Gyergyószentmiklóson. 

Karioaonyi  Margit,  Bighy Ilona  óa Balogh Ittvin 
Bidió  énekesek ia eliadómüvéttek  a műsoron 

A gyergyósaentmlklósl saöveglrók éa seoesseriők 
• Kormányáé nr névnapja alkalmából Bsépsn sikerült 
hangversenyt rendestek, a Korona-ssálló nagytermében 

A nap Jelentőaégéhea méltó keretet a Rádió ének 
és előadó müvéaael adták, akiket Molnár János aene-
aaeraó Bághy Hona, a Rádió Üjság Nóta-rovatának 
veaetójével történt aaemélyea megbeaaélóae során slke-
rOlt Gyergyéba boml. 

Ha már külső formáiban  la megnyilatkozható Horthy 
Miklós-est, feledhetetlen  és mindvégig kiválóan nívós 
mUeorárél aa alábbiakban aaámolunk be. 

Megnyitóul a Hlmnnsst énekelte a dalárda, Bálint 
•koa karnagy veietéaével. A aslnpsdon, félkörben  9 
kössóg aáaalója lengett a mindeniket egy aaékely leány 
éa legény tartott, feaaea,  vigyáaa álláabaa. 

Aa Ünnepi besaídet Dr. Gaál AUJos volt Magyar 
NápköaSaaégl tageaat elnöke mondotta, akit batalmaa 
óváclóban réaaealtettek a mindvégig lelkeaen ünnepeltek. 

Hantán Csiby Lajoa Író, vette át a bemondó ssere-
pót, aki egyéni éraéavllág&rél, a aaép magyar nótáról, 
a aslnháaról, erről aa édea-bns komédlásáaról beaaél», 
aki a többek köaött eaeket mondoU: 

...hlsien még nem ls olyan rég ngy volt, bogy 
elhallgat a dal, virág aem bnll a őrükre elnémul a* 
édes lárma... Ügy volt, bogy örökre elnémul minden 
ami magyar, minden ami a miénk, belőlünk való.. Ast 
blttBk többé nem aaól .fonóba  a nóta", nem letz dalos 
laombat esténk, éjjeli aenénk... 

De voltak emberek, akik ha alr-a la, de topább 
komédláatak. Voltak emberek, aHk a kicil saéLe'y 
falut  a benne a muskátlia ablakot, a gaiambdocro.! 
kaput a salveikkel t.s?gesték a hideg kőfalra  s a felet-
tük beborult égbolton a Göucölsaekerón lmádkos*e 
vágtattak a jóiágoa Itten ajámoja fdlé.  — Majd igy 
folytatta: 

Esek már csak fájó  emlákek. BmUtek, amiket 
dicső honvédőink laikus rnavyar nó*isása veképp el-
oaalatott a aaét nyitotta a nehéa vaa függönyt,  aa el':t 
Balnpadán... 

A aaákely begyek aalnfeH  mögött u!ra rnegsaólalt 
a gong, hogy újra keadetót vagye a magyar seul lem) 
tüd játék.. 

A műsoron harmadik volt, Budapest egvik legsa-bb 
hangú asaaonya Karácsonyi Margit, a R-dió 
művésznője Httalmaa tapsorkán fogadja  a .«aá'áb^n* 
la Impoaáns énekesnőt a mire énekolni keid halot'l 
csend van a asufoláalg  telt tnremben-

Ami! énekelt, ahogy énekeit, annak külön lelkisége 
volt. Bgy egésa nép Imkivllága, fájdalma,  aserelmo, 
öröme, bánata, boldogsága kacagott, alrt benne éa 
bennünk... 

ârsâ Gk, látssott egésa lényén boldogságé, hogy 
nekünk énekelhet, 

Bághy I ona, mint a Gj óni Géaa, Dankó Plota és 
Fráter Lóránt társaságok tagja került a Rádió Ujüég 
Nótarovatáhos, akinek aok aok aaép nótáját s vsrseit a 
Rádióba ls nem egysaer hallottuk. 8<ját aaeraeményei 
közülit a legssebbaket: Foháaakodás... Mlsdent visssa... 
Mese egy drágakőről... Csillagok, Calllagok,. 

Majd magienéaltett versel köaHI ls a l^acbblket, 
amit nem kiBebb aenesaeraő, mint Teghz? G ibc r Mik-
lós ültetett ét aenére ugyancsak Karácsonyi Margit 
énekelt, batalmaa alkerrel. 

Bighy Hona költéaaete jellegzetesen liral, melyben 
a mélységek és magasságuk határvonalait tlscta tehet-
sége B lelki komolysága jellemeik. Versei oivaaáaakor 
tiaatén rajao'ódik elém; Inkább ez önmagával bíbelődő 
költő, de aki faja  féltésében  éa aseretetéb?n la ősaln-
tón tud némi aa örök humánom felé. 

Székelyföld  vlaaaatért, örcmtBcek égnek 
A Hargita alján ssáll a magyar ének. 
Blr as egyik siemBnk, mig a másik nevet 
Hadak Ura legyen áldott a te neved. 
Örömben-bánatban mindég erra vártam, 
Ébren álmaimban a Hirgltán jártam. 
Most, hogy őseinknek szabad födién  állok, 
Mág a tejúton ls nyílnak a virágok.... 
B mint minden nagy lélek „Ei mereng a réten, 

el néal a tarka délibábot s aatán Igy f-lej'i  el «> egéBe 
kétaslnü világot.... 

Balogh Pista saép férfi  ts alakján ccak amúgy fe-
esül a legaaebb magyaros m«nt», akit kitörő tapsBal 
fogad  a köaönaég. Mély bariton hangon énekli a esép 
magyar nótákat: Édesanyám ririát..., Nép<unnép?m... 
Bágby Ilona: latén vele édesanyám c. gvönvörü «örpgU 
aétéjét, amit Dr. Kárpáti Zo'tán Banáxltett m»g. Majd 
népdalokat énekel, * köaönaéget egtaaen megbabonáava, 
akit nem akaraak a salopadról elengedni. 

Saép éa megérdemelt sikere voit A Mlak ssólott 
ebből a preda bariton hacgtó', lgaaáo síivből a BBI-
vekbea... 

Majd a helyi aiaraők éa énekesek küvetkeat>>k, 
Karácaeny Margit raákely nótákat adott «lő, Igen 

aaép «Ikerrel, akinek a haaonlé nevü nagy énekmü«éasnő 
Karácsonyi Margit gratu'ált melegen, blsaen ő még nem 
la kallott Ilyen eredeti aaékely nótákat. 

Polgár Jóasef  Dr. Lengyel Emil: Labu-lott már 
asiadon levél... Baláaslné Hasa O'ga: Van nekem egy 
dfra  aaflröm...  Palánki Zoltán: Baeretettel barna ssa 
aaoay... Zárug János: Horthy M'kláa édesapánk ., általa 
•egmédtett népdalokat éaekelte hatáaeau. 

Külön pra'itíBt érdeme' S 'FÍHY I'OEB Molnár János: 
Saekely C'árdáia, amit a Rállóban is hallani fogunk 
aero<;okta>. 

Ai ünnep ily t CMby Lajoa záró RB»V»I, majd a 
Rákócal lndu'ó zárta be. C a -

Iskolai pályamunka a Székelyekről. 
LsköaSijük Nagy I onka IV. oaat. polg. lak. tanu-

lónak Nagy Zoltán helybeli kösbirtokoiseégl főnök  leány-
kájának 1 pályamunkáját a székelyekről. Gv»rmek Iráa, 
telítve kedves lelkeredévael, aaeretettel. Brdemea a 
aj omdafestékre.  Nemesek esért, mert a kép, okoBan és 
a toll mllvéiaetével van megírva, de különösen azért, 
mert világosan beaaél arról a munkáról, amely FZ 
Anyaorsaág minden lelkét eltöltötte a 22 eaztendő alatt 
ea elszakított testvérek Iránt. Nagy I ónkéval la ea a 
rendaaerea anyaorBságl munka Ismertette meg a szé-
kelyeket sz Iskola padban. Amig ml rabságot szenved 
tünk addig ők ilyennek ft'modtak  minket, amint azt a 
kis, lelkea iráa bemutatja. O vr.souV olyan ariveaen, 
amilyennel megírta a eyirmek lüek. L 'gyünk böaskék 
arra, bogy minket ssékelycket Ilyen ssépnok álmodnak 
éa IgyekeczQnk kiérdemelni mtndaat a aok azépet, ami 
nevünkkel kapcsolatosan betölti a világot. 

Székelyek. 
űrre a saóra megdobban minden Igaa magyar 8alv. 

Iiteneml A Bjékelynépl Hasa évi rabság nem tndta 
megtörni éa elsaakitaoi Baeretett haeénktél. Oît a kaleti 
bércek köaött, hol oláh járom vette körül éa m:gtudta 
tartani ti zta magyerságát toljes mértékben 

A Baékely-nép eredete körüli különbötő elveket 
vallottak a történelem tndósal. A nép lelkt borend-zé-
síhee kÖBalebb áPé tudósok l ut̂ táBai sserlnt Hun saér-
masáauak a Sa^kniyak. Vissoat a Bz^ke'y-n^p maga 
Csaba n<p4nek val'j^ magát és f«t  ál i j->, másfél  ea^r 
év éta In* i% a KtrpMok déikel' tl éa ieleii tr,v-ben, 
hol Baĵ tiágoa kultnrát és gazdasági életet teremtett 
maginak. A Saekelyfö  dna mlrdm ti mplrx, varrom, 
bés, sót még a bokor is a eajá'Kágoa B»áfcelyé!etről 
beRzél-regAl. Hoasaas történelmi vita éa fxjt'  gPifB  f«l-
vonultatÁaába !• b-tn« bcc-Ukoanl a S-.úkrlyHég erfde-
tível kapcsolatban, d« fa  én sserény véirm'nvpp'. sce-
rl".t e'foíad!  m *»t a 'örtéce ml t̂ ny*, ho,ţy * Bî-kcly-
íég s nagv magyar cs*'íd flgtib  tc-rsse és ragy f-rd̂ mp, 
hooy aa ányaorsságtól távol a keleti véget en, — ahol 
a agy pusztításnak volt kitéve — napjainkig aaiiárdan 
éa síivóbácnéateksaemb~«siáavesaednlemm0! ls.Ily-
m*redţ»k snnak, amln-k Iíten teremtette Őiet, igaBl 
jó M 'gyúrtak, fro  n^k ó>. k^tsspreern v*!!ják magukat. 

N m l̂y f̂ lji-gvz^eek  horsa'm-B tatár du'ánonrél 
szimoloak ne es JS a nép Mtar:on s es?n Htaríápéért 
«-•pia jutalmul a rrianml bébcdlktátoíro as^rt. mert a 
nyugat védőbástyája volt egy ésemd^n ét. D) Igas 
magyar gvanánt kaményen ál ti cet a m«g<0ásó kót 
Hvilaed t̂, mig jött a dWalma* NlBasbodi-ó mn-yrr 
bíd^cree.  Kiünyea Bẑ mm'il. h^ng^lanul borcH»lc n 
mavyar katonák karjaiba, míotha olt akarnánnk m^rrdni 
orókre. A aseretet róas-íl hn!'ottak a migvar honvíd '*: 
lábai elé, df  'egfó^pso  üonep<*Hiik M igyarorssás Fő 
m^i'ósá.'u K >rmány3őját, nagybányai vlté* Hiriby Mik-
lóst. E«5 n n-:v;t ralüdsn m«gy-.r, m'.nt egy ImaBaót 
fjl  kl, — epy nimzet A yjának a nevét, skl egész 
életét •» szebb magyar j vő sso'gálaiába állítja. 

öü Bzokások gyakereatek a Bsékely nţp lelkób», 
m«'y ésa'.elhető isltd a t̂ vékenyB'ÍKÜkbtjn, jub, sasrvaa-
marha ti-oytaat-ieaol foţ'fdtoinik  ieglakább. Da emelett 
liţv-'s FARAUSKÁROV óa PS'P FAFARA£>ÉN7UK ORI-EÁJBS-'RTE 
híresed. Pi. a BaéVe y-ispu bútor stb. 

Bok?n a«t mondjik, io?y a székelynek két erre 
ven — eaért Góbénak la siokták noveanl — valójában 
BKoaban neki is csak egy oase van, mint máa halardó-
nat, csak a mindennapi é!i tötztön kénysaerlti »rra, hopy 
furfanggal  teremtse m^g a mindennapi élet szükségletét. 

Bokán vldámn»k, iréfáanek  látják a Baéle'y-életet, 
padig aa nem más, mint crökc'B küadelem a létért. Eat 
biioaylijék e Saékeiy balladák, amelyek saemünk elé 
tárják e Bz keiy-életet megelevenedik e'őítünk pgy 
'lüvdő n.'p Borsa. A balladái; vllégável egjrmre eleve-
nedik m g a Btékelymei.^ kípeeít világa. Btekmka 
tréfáknak  Is megvan a msga célja. Mág most la divat 
ná'uk a fóréba  járás, bol a h'Skücnapl élet goedjpit 
f'ilretávv  Bz.-rüjra kelntk Kodá y éa B rtík örökem-
iCkB fli-'itr.ly  cépda';»l. 

Ny îvjárásuV as Idegennek crosnal feltűnő,  mert 
érdükos tájsaólással b?sz')!oFk, me!v srAM apéról-fiura. 
BeBsédUl-ben gyakran h-^sné'j^^ HE bn'Ut. 

A Bséte!yek köselé^v élAefe  a csá» gó m»evarok, 
akik abban különbParFk « Baékelyek tói, bogy viseletük 
bason ó a románo&<íhoz A lltó pg a románokból magya-
rosodjak el, da magyar nevük la van már éa nagyon 
ló m>»(ţy-i[o'( Ieti9k. 

Iry él a Baékely n 'p ott messsn B kelrti bírc-fe 
tövében, Bok küzdelemnek ée hsrcaak kitéve hisa egv 
áveareden át harcoltak a magyar hazáért. 

C<iba nípel Te, ki o't a Magyarhon l goagyobb 
Mnĉ eb?n Brdilyben élre, engedd meg, bozy őszinte 
psivvel rakh?a n\ la láb .id elA a há a virágait, mert 
Te vsgy n nemaet egy'k l^g' iválóbb résae, meri T 
megőrlstrd banasa-r-jtttedet ery éf^areden  korosaiul. 
Hilévtl tndusk caak rátok goodo'nl most ez elír uit 
20 év ntán is, hogy latörve rabbliincaelteket, vls»*» 
jöttetek an Any*or*aág kebelére, mint aa elsaórt nyéi 
amikor vls'iatér a pá-r'orhoB. 

Biékelyek I Engedjétek meg, hogy (n ia hadd 
rejeaanm kl hálámat és BB; ^tetemet Irántatok, de én 
maaaal nem tudom, miot tollamma'. melybe beleöntöm 
mlrdin éraéeemet Irántatok. Székely Testvéreim! TI 

* o l ' » t ? i i S , * B k «ytaaoa rabbUIncaben te Is VeUtak Brvandek n n t . 

Birdé'yorPíí.; I Eojedd meg, bogy T.igod " kö-
szo lek, hot magyar dait dalolt raltder, madár egy 
howxu keserves két évtized alatt, ho! a magyar róna 
ls vágyott vissaa-vlsMi az Anyához. 

Huaa év névtelen hőse! 1 Hoaaátok ia aaólok. A TI 
sírotokra ls letessem a kegyelet el nem mud virágait, 
kik világító mécsesei vo tatok egy eUem t̂- U népnek 
Iiten hatalmas kese adjon nyngaimat es békes-aeget 
abban a reményben, hogy Erdély egy rós.e újra magyar 
föld.  De le?a még kikelet, kigyúlnak még a Magyar 
D'aetortüaek, lesz még furu  yaeaó, hogy álomba nn-
laS  . termósaetet. Leaa még kikelet Brdély felett, 
mtrt él m*g a Magyarok Iatone, kl vetér*l bennünket, 
utat mutat, őrn« karjalvtl. Tudom, eraem, hogy ima 
még egv Bzebb, jobb jövő, mert jonnl 'ÓT, ha jónci kol 
éB Jön ÍB egy jobb kor, mely után buagé Imádsággal 
p̂edea azásearek ajaka. ^ ^ ^ g ^ 

IV. o. polg. lak. tanuló. 

Ha statisztikát állítunk össze 
arról, hogy melyik as aa ajándék, amely 
hasenosBág, közkedveltség és más száz szem 
pomból legjobban tetszik nekünk, — akkor 
feltétlenül  a győzelmi pálmáért a jó kis 
füstölnivaló  fut  be elsőnek. 

Most pedig bocsássák meg egy szubjek-
tív megállapításomat, senkit sem bánt, mert 
osa ádomhoz, rokonaimhoz éa ismerósoimhez 
adresjzálona. Ami az idai karácaoiyt illeti, 
n* okozzon sonttaik aeai f-tjiörést.  N^ ia 
próbáljatok „kiötlani" valami ujt'tjta meg-
lepotést, mirt a vágán úgyis ciak valami 
haszontalan mtttyürke less belőle. Nagyon 
kórle'í bíaaatekat, n.T „lepjetek" mag idéa 
faragottny^illelafáat  03in p-»pitvii?óv»!, aisr; 
ón alinii ndd g, ezu'áa is már kjazei, fel-
vágva vessam a pipiro^'. achi* iró-
gsraiíurára sinci azQks^am. Jó ne'cBm a? 
én kia zaks'o n Or-iş ir6?íp ^ f-i!  B p'iU 
natb«n toaylogís sínigiiit:r-* b^o-iz-
tott nyikkendőo v<tn és e^y kis vasalás-
reaktiválási mQve!elt-»l ujnbb 33H at állith» 
tok el^ő vonalba.... K'i^l^gomb garnitúrára 
siicien pillanatnyilag szüksége n, m^rt 1987-
i<, afit  egy icip oi tdkarékoskodisstl 1992 ig 
vagyok elíátva ... 

Egy őszinte valiomást még eeg-djenek 
meg nekem. Láno ci^arsttézó v»gvok, — ha 
m^g nem vettétek volna észrp. Kflaüyüvó 
te$8em n?k frk  a vá-ftsv.í^gt.  Jó  a szivar, 
pompás a cigaretta,  — de  a jó Pursicsán  — 
Kir—Hercegovina  keveréket  sem küldöm 
vissza. Bec;ü!eÍB2ftv»mra. 

Tehát Hölgyeim .és Uraim 1 Az idén ebben 
msradunk. Dr. Erőa Doh.inyos. 

A Mária Kongregáció vallásos ünnepélye 
a gyergyószentmiklósi leánynevelíiben, 

F'dyó hó Ö-4n délután a gyergyóazeotmiklósi Máiia 
kongregániaták Juliánra nővér rendezésében igen baláaoH 
AH mélyen megható iinnepaéget rendeztek a Kongregáció 
27 éri fennállása  emlékére. 

Az ünnepélyt László Ignáo eeperea-plebánoa nyitotta 
meg, méltatva a Kongregáció áldásos működését s mind-
azokat az elért eredményeket, melyeket 27 év alatt ícl-
tudtrtk mutatni. Köszönetet mood a jelenlevő Szakú György 
apátnak, aki életre hivta e valláBoa egyesületet. 

A bevezetS ntán .Názáret virága" c. 3 felvonáson 
vallásos s inmüvet adták elfi  a Kongregáció leánytagjai, 
melyben Nagy Boriska rövid, de kitűnő ah.litása után még 
Sáska Baba, Ferenczy Manyi, Salamon Gizi. Miklóai Gabi, 
Nagy Jocó, Mihály Juci, Filó Magda, mig a kereaztény 
lélekben caak ideális szépségbm élfl  Máriát Miklóssy Éva 
alakította méltó komolysággal és héjjal. Majd Székely Katóka, 
ez a drága gyermek volt a kia Jizus. Továbbá Lázár Frédi 
Baril* Vera, Lázár Piroska, Blénessy Sári, Györgynél Mairda' 
Gál Ili és Zárug Béty szerepeltek. 8 ' 

Az élőképek beállítása a benne azereplö Miklóai Évá-
val, az alig egy évea Jánoay Csabs, B»jna Zsótíka, György 
Irénné, Oláh Berti, Székely Míria és Karóval feledhetetlen 
^ " y " i t 0 t , a k 8 m#1J8ÍReB azép emlékezést idéztek 
idéztek abból az idflbfll,  mikor katolikusokká lettünk 

Juliánná tisztelendő nővér a lelkek hárfáján  a'szép 
bég ezerféle  húrján tnd játszani a költői elképzelései a BZÍU-
pad teknika ízléses rendezésében csúcsosodik. 

Oaiby. 

f « U Í T ( a , 
Aa Idő homokóráján megállíthatatlanul Dereinek 

«napok, köa^div, kűseöböí áll a aaent Karé caonv 
ünnepB°22 é w ' ^ T ' " 

.7 tV,L~  tÍU  1 6 e e m - 'B-rmdoB után 
"' r.a J * " 1 ^ m a * y « Soi köroy't keÜ 
letrrölul ,olt aasnvedé«t keU enyhítni ea n aa BnVe 
penjaokaaegénynek ajt.ján koll b/kopoj "ni sok 
C ^ V 6 " sventté teoBi' eaen 
S 3.TÍ ' m/,Iy,"®csa!r a í,t>nbeKUtt$ embetlB.ig Nlaaa-bídl á'ánsk elafl  ál'omáaát Jelenti, de egvban .nimht 
llatí,. a aekélyea mUveltségü IDEIEN f játk"a  S Í m 
uralmának a mspaönésót í Hargita alatt ' 
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Hogy 9 atent magyar ünnepet, eleseftelnk,  aaege-
By:l«k 8 fz->W  gy-:rmefcpi  Ezé.mára n'rrî'-j; ínséggé 
teb oiu'sn ^prirfc  n *ároí kPiúia-gAt, hogy a 
meirr ud izefidő  ,8z luOy*>k Karácsony f j  " kid rh 
jafira  czlvea adomácy*lkkal iegyenak Hc l̂tBéjtlnkre. 

Aa afcció  Javára adandó ®alvea önléntes pánnbell 
adományok a vároiháa* 9 aa szobájába adandók le; 
a termóaaetben oyujtott salves öakéntea adomán; okén 
a helybeli ozoclálla aaerveaet tagjai fogiák  a kereske-
dőket, iparosokat felkeresni.  Kéljük váro>nnk minden 
kereakedójót, iparosát 8 minden polgárát, bogy a kikül-
dött hölgyeket fogadják  szivezen s adományalkat aa 
akció javára őnálnk adják le. 

A Karácsonyi uent ünnep melegsége s a városi 
szegények hálája s gyermekeik arcára varáaso't mosoly 
legyen a salves, jósalvü adakoaók aaerény Jutalma. 

Folgármeator. 
P 6 9 5 A 

nutUcm  ib 
nefbltbaléak  4a népek • 

JmighűtU 
ó îi A £ 
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VEZÉBKÉPVXSSLETB : 
I T T T T B é n z v . T é t r e . , B u d L a p e m t , 

A. Székely kei ületi Kereskedelmi 
es Iparkamar* közleményei. 

A .Budapesti Közlöny" 1940 december hó 8-lkl 279-lk 
sxÁmában közölt 8B20—1940. B, azámn rendelet érlelmé-
r.>ii, aki a vls'za-satolt területen közhasználat' személyfuva-
rozó « a'óbaRz, ár&favarozásl,  beteg vagy hullaszállító gépjármű 
váila'atot bármily engedély alapján Ozemb-n tart, ha azt to-
áhhra ls ilzembnn kívánja tartani, vagy létealtenl óhajt ilyet, 

Lütsles az 1930 év XVI -lk tc.-ben meghatározott engedélyt 
szerezni. Az engedélyezést eljáráwa a hivatkozott rendelkezés 
az Irányadó. 

A „Budapesti Közlöny" 279-lk aiámában megj*lent: 
A m. kl-. minisztériumnak a 8 700—1940 M. R. azámn 

.•••cdelete a világítás korlátozásiról éa a nyilvános helyiségek 
zárórájának szabályozásá-ól, mely rendelet folyó  hó 12-én iép 
eietbe 

a visszacsatolt területen rendithatóságl engedélybe* kö-
tött jogosítványok felülvizsgálása  tárgyában kiadott 8.450/940 
M. H. száma rendelet végrehajtási atasltáaa; 

a gépjármű kerületek területének njabh megállapítás, 
valamint a vlsszaosatolt területen a román magkülömböztetés-
j-lzésü gépjármüvek megvizsgálása és magyar megkülömböz-
tetó jelzésekkel ellátása, továbbá a román gépármü vezetői 
.gazol ványok kicserélése tárgyában kiadott 91 000—1940 száma 
b. >í. rendelet -

a bor- és sOr nagykereskedésnek és a szeszes Italok 
adás-vétele közvetítésének Iparengedély alapján gyakorolható 
Iparokká nyilvánítása tárgyában klidott 110041—940 iiKM. 
száma rendelet ; 

a gabonaraktár.zó Ipar szabályozásáról szóló 41 904— 
1939. KK11. azámn rendelet módosítására vonatkozó 112.600— 
1940 KKM. fzámu  rendelet; 

a nyílt árusítási üzletek, fodrászüzletek  zárórájának éa 
munkaszünetének az 1940 évi kaiáosonyl Onepekkel, Szilvesz-
ter napjával és az 1941 évi január hó elad napjával kapoaola-
t i s szabályozás; 

a fogadókban,  szállodákban, vendéglőkben éa kávéházak-
ban foglalkoztatott  alkalmazottak szolgálati viszonyával éa 
közvetítésével kapcsolatos egyea kérdéaek szabályozásáról szóló 
106.330—940 KKM. száma rendelet kiegészítése és módosítása; 

a karáosonyfa  szükséglet biztosításáról azóló 121.000— 
1940 KKM. számú rendelet; 

az élisertés, szalonna, háj, sertészsír és has legmagasabb 
nagybani és fogyasztói  árának a vlsszaosatolt erdélyi ország 
részre való megállapítása, 

Felh'vja a Kamara az érdeklidik figyelmét  arra, hogy 
Kolozsváron biztosítást ügyletközvetltil átképzi tanfolyam 
szerveztetlk. 

A tanfolyamra  60 hallgató nyar felvételt  s annak tar-
tama 3 hó. A részvétel díjtalan- A tanfolyam  hallgatót az elaó 
hónapban lngyenea Internátus! elhelyezésben, teljes ellátásban 
és 20 Pengi zsebpénzben, a további két hónapban pedig havi 
1ÜU Pergó tanulmányi segélyben részesülnek. 

A tanfolyamot  sikerrel végzettek 3 hónapi alkalmazást 
nyernek 90 Pengó fix  éa legalább 40 Pengi jutalékkal. 

A tanfolyamra  zsidónak nem teklntendi 25—45 év kö-
zötti, m'gyarul Írni éa olvasni tudó, négy-nyolo középiskolát 
végzett és vlsssaosatolt területen lakó magyar állampolgár 
veheti fel. 

A felvétel  Iránti kérések folyó  hó 20-lg nyújtandók be. 
Részletes -ájékoztatást a Budapesti Közlöny 1940 évi 

de ember 8-lkl 279-lk számá'-an közölt 73.473-1940 az. értei-
miségi munkanélküliségű kormányblztoal rendelet nyújt. 

Zongora  órákat  konzervatóriumi  módszer aaerint, 
jutányos áron ad, Oil Elvira  Csík  eaer eda, 
Kostutb-uooe  76.  atim. 2—« 

Eladó 1 darab, 1 golyós osapágyas, fa 
eszterga-pad. Oim a kiadóhivatalban. 

f  /{Hit  süssmik 
u ktmesot *úffü? 

Üfuftf-  süteménye/t: 

-Oetker  sütőporral  i 

Hozzávalók: 
25 dkg.  tini. 
'Jj  ciomag Dr. Qetker-féte  tütőpor, 
10 dkg.  tűkor, 
1 csomag Dr. Oefker-féle  rawUintukor, 
1 egész tojás, 
3 evőkanál tel, 
S dkg.  vaj. 

ízen BHVagiót  sima tésztát  gyűrűnk,  gyűrű-
ket. pereteket  formálunk  tetöCe,  toiássárgá/á-
tat Megkenjük  és jó meteg sütőién  fűtjük. 
Rtxrpllionyoel  b» unsajj-o tnguen Uutd 
tln.  Oethar a. gyár, 
Budapest.  VIU..  Contt-utca  25. 

Értesítés. 
^ ^ A decembar 4 ére meghirdetett kiállításunk e l m a r a d t , miután 

a folyó  hó 17 ére engedélyezett kirakó vásáron fogunk 
megjelenni ó r i á s i n a g y v á l a s z t é k u 

női és férfi  téli kabát és bunda 
szenzáoiós készletünkkel. 

Petres József,  kolozsvári nagykereskedő. 

Eladó  agr jó k a r b a n lari 4-ee g ő z k a z á n itegj 
tavigógip.  Érdeklődni  Booskor  Imre,  Cnk-
ueotairten. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Karáoaonyi országosvásár Csíkszeredá-

ban. Az érdet e't?k tudomására hezzut, hogy váró 
sno'-hm » karácaoayl orszAgosv^ár foijó  é'l decm-
b->r 16—16-án, a klrakóáiu^eár foljő  hó 17 én Urta-
tlk mag. 

— Tuanádfürdö  buosutlnnepa a honvédek-
től Tusnádfürdő  köaőnaége la 1-ií ei, hanafl  ts han«u-
latbtn megtartott vacsorán búcsúzott el a honvéd któl 
Burda Risső iskola igazgató és Si kely L jos nyűg 
jegyző voltak aa Bnoppl alVo'o-n v-a 'ri>zónokal, skik 
meleg szeretettel fűzték  m ĝ f.rcruiibbr'»  a testvéri 
éraést azaal a bosvédBÓggfi,  rmely a^ryl csodálatot 
és megbecsülést aratott közöttünk. A társas vacsora 
igaz m?gpec9ételője vo't annaV a tfB'  véri rsgaiak odáa-
nak, amely a visszatérés e!ső pillanataitól átjárta a 
lelkeinket éa most már örökre összeköt minket a magyar 
honvédségnek csodálatos saervczetébpn, 

DERÜLJ  BORÚ! 
Derülj ború hadd  veze*aen a nap, 
Meleg  vére felénk  hadd  zubogjon! 
Érő  — terméa moat róla álmodik, 
Ugy  kell  neki,  mint aa embernek  a hit, 
Mint  zengő  dal  a tavasz lombokon... 
Aa Élei  rothtd,  ba ninoaen sügér 
Es nem drad  azét Fentről  a meleg. 
//a nem oaikol  meg a nagy Magvető, 
A hatalmea, megremegtető, 
ó, — az őrők ezent Biztonaágaielep! 
Aldó  esőre aaelet  fuvoláz, 
A etilre  meg napot aranyoz, 
8 ha szárazságtól  repedez  a főid, 
A beteg rög friss  zöldelisbe  ölt. 
Mert  permetez rá gyémánt  —'harmatot! 
Istenünk  keze fáradhatatlan, 
Simogató ia legjobbat  adó! 
Amig az ember bű ia benne biz, 
6 Hetünkre  fűezer.  driga  iz, 
Mert  6 a Li*. is ő  a azent Való 1 
Oh Istenünk  áld  meg Erdilyünket, 
Mit  hü népe azint-vet  ezer ive! 
Sugarazd  rá ezelid  nap-aroodat, 
Csókold  reá gyöngyös harmatodat, 
Szomjuhira  küldjed  könnyeződet 
8 hüs szeledet,  kinoset  tlelőnek  ! 

Dr. ritiz Oereőffy  Oiza őr  négy. 
— Ügyvédi hir. Dr. MíthS Lisaló és Dr. Rá-

kossy litván ügyvédek társas irod.it nyitottak Csík-
szeredában, Apafi  M hi'y-ncca 48 szóm alatt. 

1910 deoember 13, IV. Kárólv király a 
Károly Csapstkeresat it alapítja, amelyet a háború alatt 
a harcoló csapatoknál teljesített legkevesebb 12 heti 
harcvonal ssolgálat ntán azok a harcosok kaphattak 
meg, akik a 12 hét alatt legalább egy ütközetben 
részt vettek. 

_ felhívom  a város háztulajdonosait, hogy 
hásnk előtt a gyalogjárónak reggel 7 óráig locsolás 
elsöpréséről, a osuanósaá vált járdának homokkal való 
behlntéiéről valamint havazás asaténi a hé eltakarítá-
sáról gondoskodjanak. Raadőrkapltáay»á|. 

— A oaikaaeredai dalosok hatalmas alkera 
Budapesten. Mult számunkban említettük aat a ki-
tűntél ó fi  ̂ veimet, ameiyîyel a Csi*Bzeredal Dal- és 
Zeneegyesület vegyeskarát meghívták decamber 9 re 
Bud-p síre. A m»rhlváfinek  az Egyesület eleget tett 
ós 70 tar u vegyeskarával Dr. Buaás Márton elnök és 
EUrkadi E'.ek karaagy vrz siéaável rószt vettek aaon a 
dlsahingversenyen, amely országos esemény volt A 
fővárosi  sajtó ervért*lmtt lelkesedéssel ünnepelte a 
csíki dnlo?okaţ. N<tmc3ak a dalárda saékely Jellege 
blstoslto ta a sikert, hanem az a megujult magyar Anehk?.'i szellem, amelyben a Csíkszeredai Dal- és 
Zeneegyesület Sirk«df  Elek kiváló szaktudásában és 
irányításában úttörő vo't a magyar dal életében. Abban 
a levegőben, amely a bude pesti díszhangversenyt be-
töltötte ennek a megújhodott magyaros dalmüvelósnek 
a aa? 1 íraébai?, a csikl dalolok semmiben sem marad-
t*v el. A disahangver^eny közönsége falállva  perceken 
k«res;̂ ttl Bnn-p»'te a csíki dalosokat, akik akkora 
áldozattal mutattak ba aa ország fővárosábsn  aat, 
bogy a ciki saéke'ység a 22 éves rabsága alatt nem 
U t ö?secdu?Qtt kézzel. Dolgozott éa lelkében meg-
u h»dv<* a Kodály mu«slka mélységiben megfogódava 
várta a f l̂saabsdulás  ujjáeaületéaét. Köanösjük a dalo-
spiakoak, bogy a Cdksa«r«dal Dal- éa Zeneegyesület 
hivatásának és kölelességteljosltásének erről aa őrtálló 
szerepéről olyan fényesen  bizonyságot tettek aa egén 
ország színe előtt. 

T i s z t i  fsa 
meg olykor szervezetét a bélben 
felhalmozódott sok kiros salaktól 
akkor Is, ha nincs székrekedése. 
Jó tisztító 
hashajtó a 

— Helyreigasitáa. Lipnak 1940 december 8-án 
megjelen 49. számában .Tusnádfürdő  állami fürdő-  és 
gyógyhely* cím alatt kbaültekhez a Tusnád Fürdő-
r.aövetkeaet felkérésére  kiegészítésképpen még aa 
a'ábblakat fttaaük  bozzá: Kállay Ubnl volt cslkmegye! 
főispán  aanak ld <jén minden ttklntélyét latba vette, 
igy^kea^tt a nehéz anyagi viszonyokkal 1,0adó Tusnád-
fttrdőt  segíteni. — 1908 évb'n mint a Fúrdősaövetkeaet 
elnöke tárgyalásokat folytatott  a fürdő  állami tulaj-
donba való átadása tárgyában — ttiek a tárgyalások 
aaonban nem vetettek eredményre, mivel aa állam 
által Ígért 180000 korona vételár nem felelt  meg a 
négv érdekelt község által kért árnak, ami kereken 
400000 korona volt. — Megegyez is lehetősége kl lévén 
aárva, aa ügyet még annak idején le la vették a napi-
rendről. Aaonban a volt főispán  fáradhatatlan  szor-
galma tette lehetővé, hogy a Fdrdőszövetkeaet adós-
ságát az állam 320 000 koronára konvertálta, melyet 
a Szövetkezet 4l/«°/t os évi részletekben volt köteles 
megtéríteni. Eat aa Ösueget a Fürdőszövetkezet le Is 
törlesztette B igy a fürdő  nem képen állami tulajdont, 
mint aat téveB«n köaölte a „Csikl Lapok" budapesti 
tudósítója. 

— Hadirokkantak, hadiöavegyok éa hadl-
árvák figyeiméba.  A caiki réBaek hadigondozottjai 
1940 december bó 16-én (vasárnap) délelőtt 11 érakor 
alakuló közgyűlést tartanak Csíkszeredában, aa Ipar-
testületi kasaluó helyiségében, amelyre ismételten fel-
hívjak a világháború áldosatainak figyelmét. 
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4-lk oldal. 

— Caikvármegye közaégel lelkes saorotat-
tel O u e p d t t k meg a Kormányaó a r névnapját 
Csikvármegye köaaégelbői egymáau«áa crkeanes be azob 
a hirek, amelyek arrél aaámo'nak be, bogy Ciikvár-
msgyu aaékely népe milyen nemaatl Önudattal ea bála-
toll eilvvel Qnaepilte mag mlod«n egyes köaségében 
a Kormányáé nr névnapját. Eiek böxiiit is ulső helyen 
ke 1 emütaük Ciikstentm'hályt, ahol aa egésa köiwég 
népo lelkes hingulattal kapcsolódott bele aa e'eml 
lakola által rendeteti ünnepségbe, amely a templom-
ban Te-Dmmmal keadódött. Soó Dánea plebáaea mél-
tîtia a nap Jelentőségét, majd aa iakolában öasa^gyült 
nagyra tara közönség elótt Simon Faranc igaagató-
tanltó beaaélt a Kormányáé nr orgai*gyarapító mun-
kásságáról. A lelkes ünnepség Saóca György tüabarcos 
Indítványára hódoló táviratban tolmácsolta a saékely 
köasóg ragaaakodó Ucsteletét a Kormányáé nr iránt. 
D« minden caiki köaiégben ugyan aaon biaakodó sslv-
vei saállott aa Ima a mai Miklós napján, amikor e!ó-
nzjr köszönthette Csikvármegye ssabad saékely népe 
Vitéa Nagybányai Horthy Miklóst, Magyarorsaág kor-
mányié ját — névnapja alkalmából. 

— A oaikaseredai Vadáastáraaeág lgaagató-
aága tagjai tudomására hozza, hogy a társaság által 
bérelt terBletekea csak aaok a tagok vadáBzhain«k, 
akik aa 1940—41. évre Járó tagsági dijakat felles 
Össaegban bettaették éa egyben Igaaolják, hogy vadász-
jegyüket kiváltották, illetve a törvény áital előirt dija-
kat bsflaotték.  Aaok ellen, akik a famt  Jalaatt kliiele 
aettségeket nem teljesítették és vadásaatl jogoint 
gyakorolnak, a tőrvény értelmében vadászati kihágás 
ciméu aa eljárást haladéktalanul folyamatba  tasal. — 
Híjtóvadáaaat, egy területen ciak egy iaben esaköaöl-
hető, a részvétel «lőre bejelentendő a csoport veaetői-
aól: Dr. BalÓBsy Kálmán, Dávid Farenc éa R*nca B da 
tagoknál. 

— Bmlékérem klosatáa a helybeli rendőr 
aégen. December bó 6 án d. ». 8 órakor, a m. kir. 
rendőrzapitányaág hivatalos helyiségében ünnepélyes 
besaéd keretébon Farkas Pál m. kir. rendőrkapitány, 
a kapitányság vezetője kioaatotta a felvidéki  emieit-
órmat ba őrszemélyzet 10 tagja közölt, akis a f»i\idéki 
harcokba róBat vettek. 

— A rendőrség felhívása.  A várói rendőr-
kapitánysága, amint már aat említettük szeretettel éa 
előzékenységgel áll a köaönség rendelkezésére. Jól 
Ismerik a 22 esztendős múltnak megpróbáltatásait ÓB 
minden Igyekezet arra irányú1, bogy ezt a magyar 
törvényességnek és rendűek áíldásaival elfelejtessék. 
D* közönségünknek n vlgyáania kell arra, bogy eat a 
jólcdalatot eazal bţc ülje meg, hogy fegyeimeaeittn 
támogatja a rendőrséget felelősségteljes  Bundájában. 
Eiórt a rendőrkapitányság etutea ls kéri köaönacgttn-
ket, bogy különösen télen fordítsanak  n; gy gosdot a 
járdák tisztogatására és álka'ában a rendre. 
•:.«Ü— Fölhívás. Felhívjak mindea nyugállományú, 
saolgálatonkhüli valamint tartalétoB tlsat és tiaatjelöu 
éa tartaléboa tiszti vizsgát tett karpaazcmányoa figyel-
mét tekintet nélkül arra, bogy rendfokozatát  a háború 
előtt vagy atntán nyerte el, hogy december hó 20 lg 
okvetlenül jelentkezzék a elkeseredni főszolgablrOaág 
épület szárayon levő katonai parancsnokságon. A jelent-
kezés alkalmával mlndan rendelkezésre Uíó katonai 
vonatboaátn saemólyl okmányt be kell mut-lnl, dí 
Jilantkeznl kell aaoknak la, akiknek semmiféle  katonai 
okmányuk nlccsen. A Jelentkezés célja a rendfokosat 
eüameréae. 

Halaloaáaok. Antel Albertné PEQI. Q dró R'zál* 
37 éves korában, d. csmber hó 8-án m-gfc.ili  Cílk-
karczfalván. 

— KsaerÜ András voit csIbsar-n'mlkiÓRl p.efcáno* 
64 évea korában, folyó  évi december h t 14 ón meghalt 
Gyergyószentmlklóson. D c.mb&r 16-án délután fél  3 
órakor temetik Qyergyósnentmtk'óson, a róm. kath. 
plébánia templomtól. 

— A városi tanáoa figyelmébe.  T«k?rékos 
ságot paraccsol aa élet aa egéaa vonx.'on. Ktt önÖBftn 
nehéa a belynet a vliágitáa körül. E«;>rt Indítványozok 
a vároBl villanyüzemnek, hogy a kcz7Í'ágitást caak esti 
9—10 óráig tartsák az utcákon Ehslyett inkább ké-
rünk ipari áramot reggel 7 órától kesdődó'eg. — Aa 
éjsaaksl közvilágítás eate 9 óráig teljsaen elegendő és 
jelentŐB magtakhrltást Jelent. 

— Albania. A „Tdköi" d c mb rl Baáma irja: 
A gyorsan forgó  íörténelml esatuéayek moit Albániát 
haiyaaták aa órdeclódáa központjába Eat az országot 
csak ni hány évvel eaelőtt vette fennhatósága  a'á Olaaa-
OMBtg. Alóla a kis hagyes-vö'^ys or=zá,t legtebb U-
ren ónáait fej  őJölt. Csak n hány Hiámot «mUtve randbu-
az-dtak 1500 kiiómMer utat a 275 kl'óm.Mer ul utat 
1000 iisebb és 100 psgyobb hld ti fipl;*t'.ek.  Kikötői 
tejesen Újjáépültök. Ei a f:jlőd;g  rövidesen tovább 
foytatódlk. 

— Találtatott agy karóra, lg zjlt tu'ejdorosa 
a rendőrkapitányságon blvata'os órák alatt átveheti 

— A Magyar Altalános Hitelbank terjasskedése a 
8aékelyfőldön.  A M-gyar Alt láno* H.tclbank érdekkörébe 
tartozó Marosvásárhelyi Takarékpénztár Igazgatósául ülésén 
amelyen riaztvett dr. Fablnyi .Tihamér, a Hitelbank elnOk-
vezérlgazgatója is Kállay Raloll, a Hitelbank OgyTezeti-lgaz-
gatója, Ulbb azoalálls termiszetn dóntésen klvü! elhatiroiMk 
hogy a takai ikpénzUxnál jelentós tiketranzakclót iogi ak rö-
videsen lebonyolítani, miáltal az intézet még {okozatosabban 
vehet réast Erdély éa légiiképpen a Székelyf014  hitelellátásá-
ban. Ugy ért'SülQnk, hogy ennek a határozatnak folyamánya-
ként a Ukarákpénitár Igazgatósága már a kezeli hetekben 
fiókot  nyit Síékelyndvarhelyen, l aikazerodán és Uarosbévlzen 

— Elvesztettem  szeptember végén á esik 
sseredai  állomás mellett  egy ektetáskét,  amelyben 
8 drb.  fontoa  irat volt.  Megtaláló  adja  be a Vákár-
őtletbe,  abol jutalomba részesül  s - s 

Hirdetmeny. 
A csikvármegye közös erdíaaMI ^^d'»oVálat 

tiJraezerveaéBével kapcBoXfceo,  mlndoa telin órteaitvS 
he'yat közöljük aa alábbiakét: 

1. A Jelenleg szo'gálatb&u éüó ö?BBfB  erdőőrot 
erdő«zolgák m'-gblístáa'f,  — tekintet nilkbi orra. 

hogy szolgalatukat romén hs'ósígl Mn'vzáf,  ve?y a 
;nejryiir kssonslVöfclgazgfités-  Id-iiil n"i pi--gbl»áei B ap 
ján te'jsslíik, — »s alta'uk aláirt nviUtkontr:» va'óbl 'rt-
koaáasal, Mvó évi december hó Sí ével mcgtiüa'fc 

2 1941 évi január hó 1-től bovdve na Hísaes 
fentleir  aaerint megürült erdőőri ÓB sidókerüiől állások, 
Haabályszarü pályázat és kinevezés ntján lesznek be-
•öltve. 

8. Annak érdekében, hogy ez erdőőrlael folyto 
nossága a jelenlegi megtiaatások vlsssavooáaa dacára 
la blatoBlttassók, a Csikvármegye területén állami ke-
zelés alatt álió öasaaa erdőterü'etek, etdőőri és erdő 
kerülői áiláialra, 1941 Január bó 1-tői keadődó hstáilyul 
pályázatot hirdetünk ta alábbi feliéielokbel: 

Pál) ázhatnak mlodiaok a fedhetlen  életű, magynr 
állampolgárságú, nemaethü egyének, akik sz alábbi 
reitéte'eknak megfelelnek: 

a) É étkor 25—36 év. A korhatár igazo'ványoe 
katonai aUlaateknei 40 évben állepitta<i% meg. A i >'e',-
leg szolgálatban álló erdőőrök ÓH rrdőterü ók, borh?. 
tár tekintetében egyénenként lesznek elbírálva. 

b) Iskolai végzettség, erdóőröknél azakvUc», 
vagy ez«klakolRÍ végaottség, erdőkirü őknél lpgnlább 
4 elemi lsboial végaettBég. 

c) Egésaségi allapot, ép, erős, egészséges test-
alkat, BZilleml fej  ettség, Jó Iáié, halló és beazéiő ké-
pesség. 

d) Igazolt tényleges katonai saolgálpt. 
e) Erkölcsi magaviselet kifogástplmága. 
f)  N^maelhtt'óg éa po'.l>lki.-i megbízhatóság. 
g) A közös erdészeti acg^d^zolgálKtl safTvetethe 

kinevezettek alkalmazása Idelglenee lesz és ca^b 1 évi 
próbaazo'gálát bltöitéae n>én térhetik Trgl<ig<-Bltlstk-t. 

F.nti feltételek  i.'raolására pályázód, az»bály-
ozerinn iolb^lyagzeti kérviavttkböc c\* o j-»'1;: n<\y* 
könyvi kivonatukat vagy kf-reaztleve!üket,  inko'-l vég-
zettségüket lgiteoló okmányaifcst,  katonai Igaxolványai-
sat, orvosi b!zon>itványt, községi etkölc l és nen>z?t-
hüiégl Igtzoivínyt. 

CiatolU keil továbbá mloden kérvény he? élei-
U-iráMt ÉH eaemélji iapot 2—2 példány ban, sajátkezű eg 
alairva és kitöltve. 

A jekn!?g Bzo'gáUtbsn ál'ó erdőőrök éa erdő-
kerlî óx ia ujr» kell. hngv pilyézzc-n-k. 

Pil\ÁBd-,ok a CíiVíecradsl m. tir. E'd0fM?gţe'0-
sígkea cimzcLdők a i d»nd- k be folyó  hó 26 ig feG-
z<>róiag. 

Etiésett, a fe'tételelEek  meg n>m Mf>;ő,  vagv 
hiányosan ftitaz.-relt  pé'yiratot orm vétetnek fijyelsmbe. 

Cjiiazerod?, 1940. d cembvr 12 én. 
M. kir. Erdőfelügyelőség 

Csíkszereda. 

— MÁRTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MŰVEL 
A negy székely  képzőművész  megrázóan küzdel-
mes élete.  — BB azines és mély nyomású képpel.  — 
i r s 6 Pengő.  Megrendelhető  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

aaaaaaaeseaee<awmeaeasaaaaasts»taéaa7 

Csíkszereda Yáros mozgóképszínháza 
1940 december 18—19-én 
(szerdán és csütörtökön) 

A KIRÁLYNÉ HUSZÁRJA 
magyar film,  kisérő mttsor: 
híradó és kis rajzfilm. 

1940 évi deoember hó 21 és 22 én 
(szombaton és vasárnap) 

SZÁRNYAS DANDÁR 
m a g y a r film,  kis^rő műsor: 
h i r a d ó é s s z i n e s ra jz f i lm. 
laesHiasaaiiaaaaaaeaaaasess ataa 

Uj órás és ékszerész-üzlet nyilt 
Csíkszeredában a Rákécil ucca 9. sz. alatt, 

ahol mindenféle  e szakmába vágó munkákat pon-
toiau végnek. Továbbá: vésést és plnbntt vésést 
müvésaleB felvitelbon  készíti. AzoQklvöl: mlsd n-
féie  müszorek, iróg'pijir, pillanat zárok Ba:tkezerü 

Javítását vállalom. 
B ó l y - a e r z ó I s ó s z l t ö T lzo iaa l 
A nagyérdema kBzOnség figyelmébe  ajánlom. 

H o l o z o r C3-é,"bor, f r o n t H a r c o s . 

F.etal,  gyermektelen,  magyar házeepár, keres  ház-
mesteri. vagy pedig  asztalinas,  illetve  szakácsnői 
illáét.  Beszélnek  németül  és románul is. Megfe-
lelő  bizonyítványokkal  rendelkeznek.  — Cim a 
kiadóhivatalban.  g_3 

Jla  a nagyérdemű  kőrőntig 
jó éa pontos kiszo'gálásban 
akar  riazesülni,  keresse  fel 

„LUX" 
női  és férfi  fodrászat 
termeit,  melynek  iegwoder-
cebb bereederéte,  felülmul-
hatetlansága  teljes tetszeset 
fogja  kiirdemelni. 

Szives pártfogást  kir: 
„LUX" 
női  és férfi  fodrászat 

Csíkszereda,  Apafi-ucca  04. 
(Cseh  István  hentes is mé-
szirotsal  szemben). s— 
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aévje**^ 
ízléses kivitelben, modern betflkkel> 
legfinomabb  papíron, legolosóbb ár-
ban, leggyorsabban készDlnek 

V á k á r köny^-sa .T-oao.dÁják 'basa . 
Csíkszereda, Apafi-nt  56. 

ÉRTESÍTÉS. 
ÉrteaUem a nagyérdemű közönsé^t, bogy 

gumi javitó-mühelyemet 
Braszóból áthelyeztem Csíkszereda ba. 
Vállatok mindenféle  méretű autógumi javitást 

valamint a j fatá£«lmlet  kéaaltáat . 
Elkéasltett nunkikér t felel  .sságet vállalok. 

Fontos éa gyors kiszolgálás. H 

WL6  á a a i s e S p l e l f t T i t f t a . 
Sz'v<?s pártfogást  kérve maradok tisztelettel : 

H A & Y J & E S l t l i A e Ap,ff/-ucc,  «4 
(ösv. Dr. Fejór Anta nó udvarán ) 

Tudomására hozom 
a nagyérdemű vásárló közüttBégnelr, hogy meg-
érkeztek aa 1941-ea tip aaa magyar g.ár-máryu 
PHILIPS, ORION és STANDARD rádiókészülékek 

háiózatl és te!^p»s, cgypzarü és luxua klvltalbrn, 
üiletamben raktáron mindenkor nagyválasztékban. 

K e d v e z ő f ö l t é t e l e k : 
g ^ f c  3 20 pengőtől kezdődő előleg meürtt 

6—12 honí-pig terjedő részlstre 11 
Álladóan raktárnn tartok l'-jjoib magyar gyárt-
mányú „P e t r i x" és ,N i f  t" rádió-elemet i->. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
6 rádió-laboratorium. 

3 M O D E L L KALAPOK Şf 
4 tia napsaként nj formák  altié M 

"ff  V S N O Z E L T A N Á R N É N Á L M 
^ Ugyanott kósaCtlaak mludeB-

nomfl  női kalapok alsőraidd 
aayag konKiadáfl^vftl.  Kataprt 

^ iHaMHttea s Ugrívidehb alatt. 
W Csíkszereda. Glanialwn-aooa I1S. 

a S4rtás lrísalon»* 

ELADÓ pénzszekrény  160 magas, 9B széles, 4 ejtós 
ée egy ventilátor,  vendéglő  részére is jó. — 
Kujbusr.  János,  Oyergyószen*miklós. 

VILÁ6NIRÜ 

„OLYMPIA" Írógépek 
M i s l g ® P e a g $ t 5 K 
(•ósisletre is) k a p h a t o k 

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

Njomatott Vákár Lajoané könyvnyomda Uaa, CatíEsrrda, 




