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Felelés sierkssaté 

RÉSZEGH GYŐZŐ 

A karácsony fensége. 
Karácsony táján nagy készülődés van, a ven Föld 

minden részén. Ettől a karácsonyi boldog nagy és öröm-
teljes készülődéstől, belehull minden emberi szivbe, 
valami szemmel nem látható, csak szívvel érezhető égi 
fényesség,  fényesség,  mely nemcsak a jó, nemes és igaz 
emberszivekel, hanem a közömbös, kérges és keményen 
bezárt embersziveket is átmelegíti. Karácsony sugár-
zása megihleti az embersziveket. 

Ettől az égi sugárzástól a jó és igaz sziv, még 
jobbá, nemesebbé lesz. Azt érzi minden igaz lélek, 
hogy szárnyai nőttek s ezek a tündöklő szárnyak, el 
és (elviszik ót, a soha nem álmodott szent magasságokba, 
a Nagymindenség misztikus szépségéhez, áldott értel-
miségehez, üdvösséges reményéhez ; a mennyországhoz 
és túláradó örömében boldog, hogy az égi és földi, 
íratlan és írott törvények, áldott, biztonságos és igaz 
útjait járja, bárha emberi gyarlóságokkal is. 

De a közömbös, vagy kérges szivek sem tudnak 
ellenállni a karácsonyi fénynek,  sugárzásnak. Simogatja, 
melegíti a keményre dermedt sziveket s erre a simo-
gatásra, a dermedt sziv érezni kezd és áldott éŝ  szent 
vágyak kezdenek éledni benne, a jóság után. Vágyódik 
arra, hogy ö se tudjon elmenni érzéketlenül, ember-
társának szenvedése mellett. Részese akar lenni, annak 
a jóságnak, amely széppé varázsol ezen k földön  min-
dent. Vágyódik boldog lenni a jóság alapján.' 

Az emberi szivet sokféle  vágy élteti, epeszti, de 
talán egyetlen emberi szívből sem hiányzik, a boldog-
ság utáni olthatatlan és örök vágy. Legtöbb ember a 
boldogság utáni vágy miatt áldoz a legtöbbet, sokszor 
mindent s mégis, millió és millió ember roskad a sirba 
anélkül, hogy valaha ismerte volna a boldogságot. 
Ezért hirdetik általában a boldogságról, hogy elérhetet-
len. Pedig nem elérhetetlen a boldogság, könnyű, sima, 
egyenes az uf  bozzá. 

Boldog az, aki a karácsonyi sugárzáson keresztül 
megérzi, IKMB* i boldogság tündérkastélyának egyetlen, 
bűvös kapujS , csak az mehet be, kinek szive, isteni 
jóságtól zen sárfa.  És méltán. Aki valaha önzetlenül 
telt jót va 
nyomán 
nak, legt 
legbizto. 
s a jósá. 
utazni a; 

A bt 
csoda, a t 
puhateslü i 
nyi, áldott, 
hirdeti, a r. 

I annak eszébe jut, a jó cselekedet 
I boldogság, amely minden jóság-
jutalma. A sziv cs lelek jósága a 

aizs, az élet minden vonatkozásában 
z a nyelv, mellyel keresztül lehet 
Időn. 
jászol oltár, melyen ott van az égi 

,.e kis Jézus, a rózsaszínű, harmatos, 

(.ni Kisded, a világ Megváltója. Ez a csöpp-
énylő Gyermek a kis Jézus, égi zengéssel 
;tévedt embernek azt a boldog hírt, hogy 

a hatalmas-leremlő Úristen, megbocsájtott a bűnös 
embereknek S ezzel a bocsánattal bizonyítja, hogy nem 
véges — hanem örökkévaló — életre rendelte az embert. 

Nincs ünnep, mely közelebb tudná hozni a meny-
országot a földhöz,  mint a kis Jézus születésének ün-
nepe, a karácsony. Nem csoda, hiszen minden édes-
anya, aki valaha élt és él s akinek anyai szivéről valaha 
uj cletliajtás sarjadt, — minden édesapa, aki valaha 
karjaiba vette és veszi — s szivére szorította és szorítja 
eletének folytatását,  újonnan érkezett gyermekét — és 
azonKéppen, minden gyermek, ki először csókolta, vagy 
csókolja uj testvérkéjét, a karácsony tündöklésében, a 

Jézus születésének ünnepén, újra és újra, szivébe 
jobban és reszket, az ő emberi életének legeszményíbb 
népsége, valósága, a családdá magaszlosulás boldog-
b a s eszébe jutnak az ő családi éleiének örömei, 
ünnepei. Ezért a karácsony minden keresztény család, 
mindörökre áldott szent ünnepe. 

De a karácsony fensége,  legfőképpen  abban a 
csodában tündöklik legszebben, hogy minden igazszivü 
ember azt érzi, hogy az angyalok most hirdetik Eg és 
i-old örömet, most a jelen szent Estéjén, hogy a betle-
:.e;ni csillag, most is kint ragyog valahol a csillagfé-
yc>, havas, téli éjszakában, — hogy a jámbor pász-
rok moM sietnek lelkendezve, csodát nézni, a szent 

iszolhoz, mert az isteni Kisded most érkezik a Földre, 
uazdag ajándékául a sóvárgó emberiségnek. A karácsonyi 
vü ĵrzás annyira megihleti a lelkeket, hogy az ünnep 
cellái élő valósággá válnak. 

Északerdély áldott földjén,  a hosszú, kinteljes 22 
esztendő után, az idén először lesz magyar karácsony. 
ii/. idén először fogják  zengeni, a felszabadulás  boldog 
'iimnuszát, a karácsonyi harangok. Ez idén szebben 
:<;g hangzani üde, gyermekajkakon a «Menyből az an-
ííval-. Ez idén fényesebben  fognak  ragyogni karácsony 
cjssakáján az ég csillagai. Ez idén, az örökzöld, havas 
íenyök is megreszketnek karácsony éjszakáján attól az 
örömtől, hogy Északerdély újra magyar lehet. Ez idén, 
a szent Jászol sugárzó lényében, meg fogja  találni 
egymást minden magyar kéz és minden magyar sziv, 

hogy teslvéri kézfogáson  keresztül, áldozatos és'szét-
szakithatatlan testvéri szeretetben egyesüljön, ugy az 
•Anyaország*, mint a felszabadult  országrészek magyar-
jai. Hisszük, hogy az első magyar karácsony szent 
öröme, fensége,  csodát fog  tenni az emberi lelkekben 
és a csoda nyomán kivirul minden magyar szívben az 
áldozatos jóság és a legeszményíbb felebaráti  szeretet. 
Ki fog  fényleni  minden magyar szívből a hála a jó 
Isten, a Magyarok Istene iránt, kinek segítsége és ke-
gyelme megáldotta, meg'ermékenyitette a magyar mun-
kát és a magyar szenvedést. És ki fog  lángolni, min-
den magyar szívből még tüzesebben a hála, a hűség, 
Istentől rendeli országgyarapiló, nagy Uralkodónk, a 
Főméltóságu Kormányzó ur iránt, kinek bölcsesége, 
nagy barátokat szerzett igazságos ügyünknek és a ki-
nek, soha nem pihenő, áldozatos, országépitö munkája 
megérlelte és kiteljesitette az isteni végzést, országré-
szeink felszabadulását.  De teljék meg hálával a sziv, 
minden magyar iránt, aki a rábízott munkát becsületes 
odaadással, hűséggel végezte el. Adassék lisztelet az 
ismeretlen dolgozónak, hisz munkája nélkülözhetet-
len volt. 

Ez idén, a karácsony estén, a Szent Estén a csil-
logó karácsonyfa  közelségénél, gyuladjon ki minden 
magyar szivében, az áldozatos hazaszeretet szent tüze 
s ez a szent tüz égessen ki onnan mindent, a mi árt, 
a mi káros a magyar Hazának, égesse ki a széthúzás, 
a gyűlölködés, a pártoskodás, a szereletlenség mérges 
dudváját, mert csak az áldozatos hazaszeretet tarthatja, 
őrizheti meg és teheti naggyá, boldoggá, örökkévalóvá 
szenl Hazánkat. Szeresse minden magyar, hűséggel az 
áldott magyar Hazát, mert aki hűséges, áldozatos sziv' 
vei szereti, az az élet legnagyobb viharában sem fog 
elveszni, elpusztulni. 

Ihlesse meg a lelkeket a karácsony szépsége, cso 
dája és fönsége,  hadd dobogják a meghatott szivek az 
imádságot: 

Kis Jézuska 
Egi Harmat 
Leborulok Eléd. 
Terjeszd fölém  édes kezed, 
És áld meg, óvj meg, segíts meg. 
Hogy éle'em üdvös legyen 
S élhessek én csak Éretted. 
Epedve kérlek Jézuska, 
Jöjj a szivembe, várlak. 

Adjon a Magyarok Istene, minden magyarnak, 
kicsinek és nagynak, kunyhóban és palotában, üdvös-
séges, szent és boldog karácsonyi ünnepeket. 

J. MÁRTON BERTA. 

A székelyföldi  fürdők  sorsa. 
Budapea', d?c;mber hó. 

A Székelyföld  visszacsatolása óta sok szó 
6BÍk a székelyföldi  fürdők  fellenditéaéról  ós as 
idegen forgalom  biztoBitásáról és fokozásáról. 
Bizonyosra vehető, hogy aa 1041. év mozgal-
mas lesz Csikmegye Bzámára. Valóságos nép 
vándorláB készül az anyaországból a Székely-
földre,  hogy élvezBe Szováta melegvizét, a 
békási szoros panorámáját és a festői  borszéki 
és tusnádfürdöi  tájakat. 

Legnehezebb feladat  az anyaországot kö 
zelebb hozni a Székelyfölddel,  mert a nagy 
távolságot egyedül a repülőjáratok tudják csök-
kenteni, amelyeket megfizetni  vékonypénzü 
ember nem tud. 

Másik igen nehéa feladat  a korszerű szál-
lodák építése éB legalább a nagyobb forgalmú 
saékely fürdőknek  folyóvízzel  ellátása. B tekin 
tetben kü önŐBen négy fürdő  és üdülőhely jöhet 
elsősorban tekintetbe: Szovéta,  Tusnádfürdó, 
Borszék  és  a Gyilkostó 

Alkalmam volt beszélgetni Árkosi Veress 
Gáborral, az Ibusz kiváló vezérigazgatójával és 
alelnökével, aki háromazéki székely és minden 
székely ügynek lelkes támogatója. Egyben a 
Hargitaváralja budapesti jelképesBzékely község 
főbírája  ÍB. 

Az illetékeB körök kialakult véleménye 
szerint Erdély éa a Székelyföld  látogatottsága 
céljából olyan látványosságokat, népies éB mü-
véaii szabadtéri előadásokat kell rendezni és 
megBierveani, mint a külföldön  (pl. Oberaala-

burgban), vagy Budapesteu a Margitszigeten 
vagy Szegeden a dómtéren. i w 

E tekintetben már tényekről is számolha-
tunk be, mert legutóbb Budapesten a Szent-
imrey Jenő vezetésével bemutatkozott kalota-
szegi balladaegyüttes  olyan óriási tömegsikert 
aratott, amelyre alig volt példa a fővárosban. 

A Székelyföldön  előtérbe nyomul a csik-
somlyói  pünkösdi  bucsu, amellyel kapcsolatban 
népies szabadtéri előadásokat, góbéságokat, 
bethlemeseket és más olyan bemutatásokat le-
het rendezni, ami a külföldieket  és az anya-
ország lakóit is érdekli és szórakoztatja. 

Hála Istennek, olyan kiváló erdélyi íróink 
vannak, akik a katholikus egyház pünköedi 
ünnepségeit méltó tollal tudnák megjeleniteni. 
Gondoljunk caak Nyirö  Józsefre,  Tamási 
Áronra, Földes  Zoltánra stb. 

Harmadik látványosságnak pedig ott van 
Toroczkó,  mely még. szintén kiaknázatlan a 
maga nepies hagyományaival éB csodálatosan 
szép népviseletével és szép emberfajtájával. 

Az illetékes körök felfogása  szerint a szé-
kelyföldi  fürdőkön  elsősorban nem uj szállodák 
ep.tésével kell Begiteni, hanem a meglevőket 
kell korszerűen felBserelni  s ha szükség, át-
építeni. 

A legutóbb megejtett felvételek  szerint a 
székelyföldi  fürdők  mindössze négyezer  ágy-
gyal  rendelkeznek. De nincs folyóvíz,  ezért 
például Tusnádfürdön,  Borszéken, a Gyilkoa-
tónál a legeürgöeebben meg kell  csinálni  a 
vízvezetéket. 

Tusnádfürdön  a vízvezeték létesítése ma 
100.000 pengőbe kerülne. Az illetékesek any-
nyira sürgősnek tartják a folyóvíz  bevezetését, 
hogy minden rendelkezésre álló anyagi erőt e 
célra akarnak összpontosítani. 

H» Marosfőre  a főváros  300.000 pengő 
költBéggel Bzanatoriumot épit, ezt minden csíki 
ember örömmel üdvözli, mert egy nagy szana-
tórium megismerteti Csikmegyét, állandó for-
galmat jelent és pénzt hoz a osiki konyhákra. 
Kérdés azonban, nem volna-e helyesebb e tö-
kékkel előbb a meglevő borsaéki éa tusnád-
fürdői  szállodákat és villákat korszerűsíteni, 
vízvezetékekkel ellátni és az ágyak számát 
szaporítani I ? Az illetékeB körök felfogáBa  sze-
rint ez a legelső teendő éa ha eB megvalÓBul, 
csak akkor kerülhet sor uj saállodák és uj 
villák építésére. 

Most indultak meg aa Ibusz rendezésében 
a rendszeres turiata-autóbuBzok a Székelyföldre. 
De lehet-e a forgalom  emelkedését várni, mikor 
Csíkszeredán, Gyergyószentmiklóson, a Gyilkos-
tónál, a Hargitafürdön,  Borszéken, Tusnádfür-
dön nincs egy korBzerfl  éB egy nagyobb befo-
gadóképességű szálloda, ügyetlen autóbusszal 
ötven utas utazhatik. Hol van olyan korszerű 
szálloda, mely ötven-száz-kétszáz utast kifogás-
talanul elláthat. Mindaddig tehát, amig e bajokon 
nem aegitenek, az idegenforgalom  emelkedéaót 
nem lehet remélni. 

Beszélgettünk Pöltzel  Jenő dr. miniszteri 
tanácsossal, a belügyminisztérium közegészség-
ügyi igazgatási osztály vezetőjével ÍB. ő már 
járt lent Csíkban éB most a karáosonyi ünnepek 
alatt újból lemegy Csíkba, hogy a fürdők  éB 
üdülök helyzetét és állapotát tovább tanulmá-
nyozza. A felvételek  koratavaBssal befejezést 
nyernek éa a belügyminisztérium csak akkor 
lesa abban a helyaetben, hogy határozott célo-
kat és feladatokat  jelöljön éB valósítson meg. 
A kormányzat a lehető legjobb indulattal ke-
zeli e kérdést és elhatározott szándéka, hogy 
még aa 1041. évben termékenyitó 6a eredmé-
nyea befektetéseket  tesz. 

Totnidi  Élthw  Qjol*  4r. 
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Falalés aankaaiM 
RÉSZBQH OYÓZŐ 

A karácsony fensége. 
Karácsony táján nagy készülődés van, a vén Föld 

minden részén. Ettől a karácsonyi boldog nagy és öröm-
teljes készülődéstől, belehull minden emberi szivbe, 
valami szemmel nem látható, csak szivvel érezhető égi 
fényesség,  fényesség,  mely nemcsak a jó, nemes és igaz 
embersziveket, hanem a közömbös, kérges és keményen 
bezárt embersziveket is átmelegíti. Karácsony sugár-
zása megihleti az embersziveket. 

Ettől az égi sugárzástól a jó és igaz sziv, még 
jobbá, nemesebbé lesz. Azt érzi minden igaz lélek, 
hogy szárnyai nőttek s ezek a tündöklő szárnyak, el 
és felviszik  öt, a soha nem álmodott szent magasságokba, 
a Nagymindenség misztikus szépségéhez, áldott értel-
miségehez, üdvösséges reményéhez; a mennyországhoz 
és túláradó örömében boldog, hogy az égi és földi, 
Íratlan és írott törvények, áldott, biztonságos és igaz 
útjait járja, bárha emberi gyarlóságokkal is. 

De a közömbös, vagy kérges szivek sem tudnak 
ellenállni a karácsonyi fénynek,  sugárzásnak. Simogatja, 
melegíti a keményre dermedt sziveket s erre a simo-
gatásra, a dermedt sziv érezni kezd és áldott éssszent 
vágyak kezdenek éledni benne, a jóság titán. Vágyódik 
arra, hogy ö se tudjon elmenni érzéketlenül, ember-
társának szenvedése mellett. Részese akar lenni, annak 
a jóságnak, amely széppé varázsol ezen á földön  min-
dent. Vágyódik boldog lenni a jóság alapján. 1 

Az emberi szivet sokféle  vágy élteti, epeszti, de 
talán egyetlen emberi szívből sem hiányzik, a boldog-
ság utáni olthatatlan és örök vágy. Legtöbb ember a 
boldogság utáni vágy miatt áldoz a legtöbbet, sokszor 
mindent s mégis, millió és millió ember roskad a sirba 
anélkül, hogy valaha ismerte volna a boldogságot. 
Ezért hirdetik általában a boldogságról, hogy elérhetet-
len. Pedig nem elérhetetlen a boldogság, könnyű, sima, 
egyenes az uj bozzá. 

Boldog az, aki a karácsonyi sugárzáson keresztül 
megérzi, htue* t boldogság tündérkaslélyának egyetlen, 
bűvös kapu]! i csak az mehet be, kinek szive, isteni 
jóságtól zen Várfa.  És méltán. Aki valaha önzetlenül 
tett jót va' 1 annak eszébe jut, a jó cselekedet 
nyomán ' i boldogság, amely minden jóság 
nak, legt jutalma. A sziv és lelek jósága a 
legbizto. aizs, az élet minden vonatkozásában 
s a jósá. z a nyelv, mellyel keresztül lehet 
utazni a; Időn. 

A bt .• jászol oltár, melyen ott van az égi 
csoda, a t ,.e kis Jézus, a rózsaszínű, harmatos, 
puhatestű i «.ni Kisded, a világ Megváltója. Ez a csöpp-
nyi, áldott lénylö Gyermek a kis Jézus, égi zengéssel 
hirdeti, a r. ;tévedt embernek azt a boldog hirt, hogy 
a hatalmas.- neremtő Úristen, megbocsájtotl a bűnös 
embereknek S ezzel a bocsánattal bizonyítja, hogy nem 
véges — hanem örökkévaló — éleire rendelte az embert. 

Nincs ünnep, mely közelebb tudná hozni a meny-
országot a földhöz,  mint a kis Jézus születésének ün-
nepe, a karácsony. Nem csoda, hiszen minden édes-
anya, aki valaha élt és cl s akinek anyai szivéről valaha 
uj életliajtás sarjadt, — minden édesapa, aki valaha 
karjaiba vette és veszi — s szivére szorította és szorítja 
éieiének folytatását,  újonnan érkezeit gyermekét — és 
azonképpen, minden gyermek, ki először csókolta, vagy 
csókolja uj testvérkéjét, a karácsony tündöklésében, a 
*!••> Jézus születésének ünnepen, újra és újra, szivébe 
Jobban és reszket, az ő emberi életének legeszményibb 
>zépsége, valósága, a családdá magasztosulás boldog-
íjĵ a s eszébe jutnak az ő családi életének örömei, 
ünnepei. Ezért a karácsony minden keresztény család, 
nir.idörökre áldott szent ünnepe. 

De a karácsony fensége,  legfőképpen  abban a 
csodában tündöklik legszebben, hogy minden igazszivü 
ember azt érzi, hogy az angyalok most hirdetik Eg és 
íuld ürömét, most a jelen szent Estéjén, hogy a betle-
hemi csillag, most is kint ragyog valahol a csillagfé-
,cs, havas, téli éjszakában, — hogy a jámbor pász-
j.-ok most sietnek lelkendezve, csodát nézni, a szent 
szolhoz, mert az isteni Kisded most érkezik a Földre, 

gazdag ajándékául a sóvárgó emberiségnek. A karácsonyi 
sugárzás annyira megihleti a lelkeket, hogy az ünnep 
CM'iiáí élö valósággá válnak. 

Északerdély áldott földjén,  a hosszú, kinteljes 22 
esztendő után, az idén először lesz magyar karácsony. 
i:z idén eiöször fogják  zengeni, a felszabadulás  boldog 
•liinnuszát, a karácsonyi harangok. Ez idén szebben 
i 'g hangzani üde, gyermekajkakon a »Menyből az an 
nval-. Ez idén fényesebben  fognak  ragyogni karácsony 
ejssakáján az ég csillagai. Ez idén, az örökzöld, havas 
íenyök is megreszketnek karácsony éjszakáján attól az 
örömtől, hogy Északerdély újra magyar lehet. Ez idén, 
a szent Jászol sugárzó fényében,  meg fogja  találni 
egymást minden magyar kéz és minden magyar sziv, 

hogy testvéri kézfogáson  keresztül, áldozatos és'szét-
szakithataüan lestvéri szeretetben egyesüljön, ugy az 
•Anyaország», minta felszabadult  országrészek magyar-
jai. Hisszük, hogy az első magyar karácsony szent 
öröme, fensége,  csodát fog  tenni az emberi lelkekben 
és a csoda nyomán kivirul minden magyar szívben az 
áldozatos jóság és a legeszményibb felebaráti  szerelet. 
Ki fog  fényleni  minden magyar szívből a hála a jó 
Isten, a Magyarok Istene iránt, kinek segítsége és ke-
gyelme megáldotta, meg'crmékenyilelte a magyar mun-
kát és a magyar szenvedést. És ki fog  lángolni, min-
den magyar szívből még tüzesebben a hála, a hűség, 
Istentől rendelt országgyarapitó, nagy Uralkodónk, a 
Főméltóságu Kormányzó ur iránt, kinek bölcsesége, 
nagy barátokat szerzett igazságos ügyünknek és a ki-
nek, soha nem pihenő, áldozatos, országépitő munkája 
megérlelte és kiteljesítette az isteni végzési, országré-
szeink felszabadulását.  De teljék meg hálával a sziv, 
minden magyar iránt, aki a rábízott munkát becsületes 
odaadással, hűséggel végezte el. Adassék tisztelel az 
ismeretlen dolgozónak, hisz munkája nélkülözhetet-
len volt. 

Ez idén, a karácsony estén, a Szent Estén a csil 
logó karácsonyfa  közelségénél, gyuladjon ki minden 
magyar szivében, az áldozatos hazaszerelet szent tüze 
s ez a szent lüz égessen ki onnan mindent, a mi árt, 
a mi káros a magyar Hazának, égesse ki a széthúzás, 
a gyűlölködés, a pártoskodás, a szereletlenség mérges 
dudvájál, mert csak az áldozatos hazaszeretet tarthatja, 
őrizheti meg és teheti naggyá, boldoggá, örökkévalóvá 
szent Hazánkat. Szeresse minden magyar, hűséggel az 
áldott magyar Hazát, mert aki hűséges, áldozatos sziv' 
vei szereti, az az élet legnagyobb viharában sem fog 
elveszni, elpusztulni. 

Ihlesse meg a lelkeket a karácsony szépsége, cso-
dája és fönsége,  hadd dobogják a meghatóit szivek az 
imádságot: 

Kis Jézuska 
Egi Harmat 
Leborulok Eléd. 
Terjeszd fölém  édes kezed, 
És áld meg, óvj meg, segits meg. 
Hogy éle<em üdvös legyen 
S élhessek én csak Éretted. 
Epedve kérlek Jézuska, 
Jöjj a szivembe, várlak. 

Adjon a Magyarok Istene, minden magyarnak, 
kicsinek és nagynak, kunyhóban és palotában, üdvös-
séges, szent és boldog karácsonyi ünnepeket. 

J. MÁRTON BERTA. 

A székelyföldi  fürdők  sorsa. 
Budapea', d?camber bé. 

A SzókelyfOld  visszacsatolása óta sok szó 
esik a székelyföldi  fürdők  fellendítéséről  és aa 
idegen forgalom  biztosításáról és fokozásáról 
Bizonyosra vehető, hogy az 1941. év mosgal' 
mas lesz Csikmegye számára. Valóságos nép 
vándorlás készül az anyaországból a Székely-
földre,  hogy élvezze Szováta melegvizét, a 
békáéi szoroB panorámáját és a feBtói  borszéki 
és tusnádfürdói  tájakat. 

Legnehezebb feladat  az anyaországot kö 
zelebb hozni a Székelyfölddel,  mert a nagy 
távolságot egyedlll a repQlójáratok tudják csök 
kenteni, amelyeket megfizetni  vékonypénzO 
ember nem tud. 

Másik igen nehéz feladat  a korszerű szál-
lodák építése éB legalább a nagyobb forgalmú 
székely fürdőknek  folyóvízzel  ellátása. B tekin 
tetben kü önösen négy fürdő  és üdülőhely jöhet 
elsősorban tekintetbe: Szováta,  Tusnádfürdó, 
Borszék  és  a Gyilkostó 

Alkalmam volt beszélgetni Árkosi Veress 
Qáborral, az Ibusz kiváló vezérigazgatójával és 
alelnökével, aki háromsiéki székely és minden 
székely ügynek lelkes támogatója. Egyben 
Hargitaváralja budapesti jelképes székely község 
főbírája  is. 

Az illetékes körök kialakult véleménye 
saerint Erdély és a Székelyföld  látogatottsága 
céljából olyan látványosságokat, népies és mü-
vésai szabadtéri előadásokat kell rendezni éB 
megszervezni, mint • külföldön  (pl. Obenwli-

burgban), vagy Budapesteu a Margitszigeten 
vagy Szegeden a dómtéren. i w 

E tekintetben már tényekről is számolha-
tunk be, mert legutóbb Budapesten a Szent-
imrey Jenő vezetésével bemutatkozott kalota-
szegi balladaegyiittes  olyan óriási tömegsikert 
aratott, amelyre alig volt példa a fővárosban. 

A Székelyföldön  előtérbe nyomul a osik-
somlyói  pünkösdi  bucsu, amellyel kapcsolatban 
népies szabadtéri előadásokat, góbéságokat, 
bethlemeseket és más olyan bemutatásokat le-
het rendezni, ami a külföldieket  éB az anya-
ország lakóit is érdekli és szórakoztatja. 

Hála Istennek, olyan kiváló erdélyi iróink 
vannak, akik a katholikus egyház pünkösdi 
ünnepségeit méltó tollal tudnák megjeleníteni. 
Gondoljunk caak Nyirö  Józsefre,  Tamási 
Áronra, Földes  Zoltánra stb. 

Harmadik látványosságnak pedig ott van 
Toroczkó,  mely még szintén kiaknázatlan a 
maga népies hagyományaival és csodálatosan 
szép népviseletével és saép emberfajtájával. 

Az illetékes körök felfogása  szerint a szé-
kelyföldi  fürdőkön  elsősorban nem uj Bsállodák 
ép.tésével kell segíteni, hanem a meglevőket 
kell korszerűen felszerelni  s ha Bzükség, át-
építeni. 

A legutóbb megejtett felvételek  szerint a 
székelyföldi  fürdők  mindössze négyezer  ágy-
gyal  rendelkeznek. De nincs folyóvíz,  ezért 
például Tusnádfürdán,  Borszéken, a Oyiikon-
tónál a legsürgősebben meg kell  csiaálni  a 
vízvezetéket. 

Tusnádfürdőn  a vízvezeték létesítése ma 
100.000 pengőbe kerülne. Az illetékesek any-
nyira sürgősnek tartják a folyóvíz  bevezetését, 
hogy minden rendelkezésre álló anyagi erőt e 
célra akarnak összpontosítani. 

H» Marosfőre  a főváros  300.000 pengó 
költséggel szanatóriumot épít, ezt minden csiki 
ember örömmel üdvözli, mert egy nagy szana-
tórium megismerteti Csikmegyét, állandó for-
galmat jelent és pénzt hoz a osiki konyhákra. 
Kérdés azonban, nem volna-e helyesebb e tő-
kékkel előbb a meglevő borszéki és tusnád-
fürdői  szállodákat és villákat korszerűsíteni, 
vízvezetékekkel ellátni és az ágyak számát 
szaporítani I ? Az illetékes körök felfogása  sze-
rint ez a legelső teendő és ha ez megvalósul, 
osak akkor kerülhet sor uj szállodák és uj 
villák építésére. 

Most indultak meg az Ibusz rendezésében 
a rendszeres turista-autóbuszok a Székelyföldre. 
De lehet-e a forgalom  emelkedését várni, mikor 
Csíkszeredán, Qyergyószentmiklóson, a Gyilkos-
tónál, a Hargitafürdón,  Borszéken, Tusnádfür-
dón nincs egy korszerű és egy nagyobb befo-
gadóképességű szálloda, bigyetlen autóbusszal 
ötven utas utazhatik. Hol van olyan korszerű 
szálloda, mely ötven-Bzáz-kétazáz utast kifogás-
talanul elláthat. Mindaddig tehát, amig e bajokon 
nem segítenek, az idegenforgalom  emelkedését 
nem lehet remélni. 

Beszélgettünk Pöltzel  Jenő dr. miniszteri 
tanácsossal, a belügyminisztérium közegészBég-
Ogyi igazgatási osztály vezetőjével is. ő már 
járt lent Csíkban és most a karáosonyi ünnepek 
alatt újból lemegy Csíkba, hogy a fürdők  és 
üdülők helyzetét és állapotát tovább tanulmá-
nyozza. A felvételek  koratavasssal befejezést 
nyernek és a belügyminisztérium csak akkor 
less abban a helyzetben, hogy határozott célo-
kat és feladatokat  jelöljön és valósítson meg. 
A kormányzat a lehető legjobb indulattal ke-
zeli e kérdést és elhatározott szándéka, hogy 
még az 1041. évben termékenyítő és eredmé-
nyes befektetéseket  tesz. 

Tusnádi Éíthe*  Qjula 4r. 
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A szép szeretet ünnepe. 
Bient karácaony Ünnepin minden uem kigyúl •• 

örömtől, minden IIIT megtelik melegséggel ngy • 
kicsinyeknél, mint a nagyoknál. Mert a snent karácsony 
nemcsak an apró emberkék Bnnepe, hanem a felnőtteké 
Is. Nemcsak a gyermekeknek boa JJzuflka  ajándékot, 
hanem an ó nevében a meglett emberek Is eaael lepik 
meg egymást. Aaért nevealk e boldog napot a aaép 
aaeretet ünnepének. Aa ajándákoaónak aaeretet van a 
szivében, mert ad. A aaeretet meg mindig saép, mert 
aaért ad, hogy másnak örömet saereaaen. 

1940. évvel eaelőttl december 26-ére virradt a 
Iegaaebb reggel. Aa angyal jelente eat aa egyszerű, 
jámbor-lelkű pásztoroknak: .Nagy őrömet hlrdatek, 
mart ma aaületett aa Odvőaltó.11 Isten a aaeretet, akkor 
Jéaua, a földre  aaállott máaodlk iateni aaemély a Ieg-
aaebb szeretet. A pásatorok, később a bölcsek saemti 
örömben naatak, aalvük megtelt szeretettel. Ettől a 
naptól keadve megtépásaott, saürke életük saép lett, 
mert a szeretet Beépít, aaéppé, aaebbó teBS. Aaóta 
minden karácsony jöttére megdobog, nagyot dobban 
aa emberek salve, a goodbarázdak a aggodalom-ráncok 
kisimulnak, a saétknsaált lelkek összehangolódnak, a 
dalos lejek meghajolnak a a haragvó szivek meg-
békélnek. Nem ls lebet másképen. Amikor a legsaebb 
aaeretet főidre  aaálláaának a lelkekbe vonnláaának 
évfordulóját  üli aa emberiség, ünneprontás lenne a 
dult arc z a békétlen sziv. A aaép aaeretet mlnd?n 
rutát megsaüntet óa eltüntet. Eaért csillog boldogság 
örömkönnye mladen szemben. 

Ea évben kétszeresen aaép a saent karácsony, 
kétszeresen örömet jelent Jáaus aaületésónak emlék-
ünnepe. 

Először azért, mert megérhettük életben éa 
egézasógben ezt a nagy napot. Hányan már nincsenek 
köatflnk,  pedig tavaly a karácsonyfa  gyújtáskor velünk 
ojtfütt  voltak és örvendettek. Olt már az örök béke-
és öröm hónából néznek le reánk. Hányan vannak, kik 
még egy évval Jelen voltak a küzös, családi Ünnep-
ségen, most a betegség ágyhoz Baegeata őket és kór-
htaakból gondolnak vlesaa a goodtaicn napokra. 

Másodszor aaebb a mostani karácsony, n-gyobb 
aa öröm az ldée, mert J*ru>ka a logaajjvobh aján-
dékot adta nekünk a 22 év után: vUfziadta  szabad-
ságunkat, vlaazaveaotett fd  ősanyánkhoz, az anyaország-
hoz. Eaaól nagyobb örömet nem hozhatott, nem sze-
rezhetett volna nekünk, nsgyobb ajándélot ntm adhatott 
volna. 

Ezért dicsőség legyen a magasságban Ittennek I 
Jiautka adott ajándékot, megörvendeztetett min-

ket, mont rajtunk a sor, valahogy a becsület ls ugy 
diktálja, hogy mi ia adjunk J ízűikének sjárdókot, mi 
is szerezzünk örömet neki De hogyan éa mivel? 

A aaép aaeretet ünnepén tekintsünk Baját lel-
küabe, nézzünk családunk, társadalmunk B haaánk 
óietóbe, találunk-e ott örömet, v;n-e ott Bzeretet? 
Sajnos, szomorúan kell ósarevennünk a fájóan  meg-
állapítanunk, hogy blaony a saép szeretet hslyót a 
csúnya BBeretetlenaóg, a nemtelen önaéB foglalja  el 
Bokáknál; nem őröm nralkodlk a lelkekben, hanem a 
aaomoruiág; ninca ott béke, hanem bosszú ÓB gyű-
lölség. Fejét felütötte  nálunk aa egyenetlenség, min-
denüvé beférkőzött  az egyéni érdek, a klikk-órvénye-
BŰLÉS. Ma aa emberek szótárából hiányzik egy fogalom: 
aa ajándékozás. Mindenki caak kapni akar, salnte kö-
veteli ls: a haaától: huaos koncot; társadalomtól: 
segítséget; családjától: gondos figyelmet;  de adni nem 
sneret, nem la akar, Ilyen kötelességekről nem tud. 

Milyen kontraszt, rettenetes ellentót a földre  szál-
lott Itten Ha B a földön  élő emberek fial  köaötti Az 
angyali akkordban nem volt dlssonantia, aa emberi 
énekben nincs meg aa Vssahaag. Bok a hamis szólam, 
ami fület,  lelket, életet zért. 

Hogyan lehetne Ssszestlmolnl a lelkeket, felban-
golnl s öBsaehoanl a sziveket? 

Az angyali kar megadta a kottát a hangslpot 
hoaaá: Béke a földön  a Jóakaratú embereknek. Ea a 
jóakarat hiányaik nálunk, aaért nlncB béke B dul a 
társadalmi háború; aaért nincs öröm s szomorúság 
hervaaatja a sziveket; aaért nincs aaeretet a dühöng a 
gyülöltaég; nincs szépség a rútság honol a lelkekben 
ea aa életben. 

Baent karácsony első éjjelén a farkas  és a bárány, 
gödölye és a párduc egymást nem bántotta, a vadság 
saelldaéggó aimult, ugy slmoljon aa emberi vadság 
angyali szelidBéggé. Igy háláljuk, köszönjük meg 
Istennek a kettős örömet, melyben az idén részesített. 

tasötrJSSÍSí"*— • • — 

nem lesa vége." akkor ml testvérei vagyunk 

S í c t f  ..állott isteni Gyermek 

SietéBéSeíUléknapJa a ..ép B.eretet üonepe . 
Ezt aiándókoazuk neked karácsonyra batleheml 

kia Jéaus hogy a te aaent ójsaakádon örömtől daloljon 
maden siéfe/e  világon: „ D c . ő s é g a magaaságban 
Istennek B béke a földön  aa embMíkník,' m«t már 
jóakarat költözött a B.lvekbe. 

P, Rétby Apollinariez, 

Márton Ferenc arcképe. 
Kukán Géza festménye. 

U&rton Fereno .Vármegyénk 
kiváló festó  és szobrászművészé-
nek arcképe, Kukán Géza hires 
olajfestménye.  Márton FereDC 66 
éves korában hirtelen hunyt el 
szivszélhlldésben 1940 junius 8 á1 . 
Megrázó, hogy nem érhette meg 
szülőföldjének  felsiabadulá^át.  — 
Vármegyénk tragikus végű nagy 
fiának  értékes életét és művé-
szetének nagyságát a Hargitavár-
alja jelképes székely község 
megbizásából Tusnádi É 11 h e B 
Gyula dr. egyetemi m. tanár, m. 
kir. kormányfőtanáosoa  irta meg 
„Márton Ferenc élete és művei" 
cimen. A kiváló munka méltó 
emléke annak a hatalmas művé-
szetnek, amelynek utja „A caiki 
székely gátkötők", az „Erdóirtás 
CsikorBzágban", a szegedi foga-
dalmi templom „Apostolain", szo-
boralkotásain, rajzain keresztül a 
halhatatlanok sorába emelte Csik-
szentgyörgyi Márton Ferencet. JfMlâM 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Kelt levelem Kepefalán, 

1940 november vége felé. 
igen Tiszteit Marói  Eoeém! 

Ehejt mlnnyá a legeslegelej ón ápertón bó kell 
Bsmerjam, hogy mán hoasan esztendők óta nem Irók 
Neked egy vakirlntáaocakát Be, da mentségemre legyan 
mondva, a Hsaaád intéaett legutoaaó levelem óta erre 
nálunk felé  vátig olyan erőat futt  (a mán aaóta IttenbV 
boldogult 1) dákok  aaele, hogy meg a. én kalamárisom 
öble ae állá meg kls.áradás nékütt. 

Da még oaatá' a. e. vala a hiba, — ha mán min-
denképen meg akarod tudni —, hogy egy mákszemet 
aa irhámot An eB féltóm  (különösön aaóta, amióta 
Csendesen Laji ur a somojai asandármáriávat akará 
kipróbáltatni a derekamotl), met Te es mán vátig 
tudod, bogy Jómagam eB erőat klvékonyodott irhájú 
legén vagyok • arra es kelle gondoljak, hogy ha aa 
őkomlk kealbe kerülők s aa általik megaaokott módon 
kezdenek cirógatni, hát akkor azonmédulag ki es likad 
az én Irhám e a likon kereiatül a lelkem ea kipárolog 
— kénomba' s esment saégyelletembe' BB I 

Met, tudd meg aat, Te Marci, hogy 14-be, eppe' 
Karácson Bzenvedeln, ott ne: abba a tüaégte Oallczl-
jábal, egy bolond muszka gojó egy mlucre bábuvéka 
pofámba  aa orrom clmpája mellett a addig koaornyá'a 
odabó jobbra-balra, elé . hátra, amig belófárada  s hátul 
a filém  tövlnél, a bőröm alatt huaódék meg, hogy 
ézzre nó vegyem 1... 

Oaaét kelle kiássa a nyltrai barakk kórháaba' 
egy katona-forma  nr... (Hallom Nyitra  most a Tiezi 
tlaatelendő ur Táeiájába  tartozik! 

Hát ebből csak art akaróm klhotnl, Te Mard, 
hogy: akkor pnfán  lövőnek, hoay ne sáotujak meg z 
éa kiállám még azt ea pedig 15 álló hónapig kü-álá 
a képea felemet  a mán Istenbe' bódogult doktor £um* 
niosar bátyánk s esment Tűrik  tanár nr n Pesten. 

Da azétt aa lrhim Be llkada ki s esment a lelkem se 
párolga el I . . . 

Met hát: a saékely-magyar feje  inkább vállalja 
még a pufáján  keresetül likas.tó muizka gojót eB (ha 
a' saemtől-saembe Jól) mintsem nálánál alábbvalók s 
oroimarók cirógassák a bátussó felin  a. irhát... 

Hát értsd meg: ezért aem irtem I . . . 
Pedig azóta I. sok galuskát kelle lenyeljek, m«t 

aaemelm vótak a tátásra s egy fiiam  ea valn még a 
hallásra (a máeikot a. a fentebb  említett musaka gojó 
riktolta meg, hogy ne halljon I) ., 

A' bizel... 
Szemeim valónak a látásra B én láttam a husza-

dik Bzázad faoerijóta  22 esatend-j *nek igen-igen sok 
fonákságát  B nyeltem a velünk galuskát nyelető plmaea-
aágalt... 

Láttam, amint rongyoéan, njságpap'rba cBomagolt 
batyucskákkal a hónvlk a'att érkeatek m-g ez lakó 
Iáinkat bélakatoló, mindenható Aogyaleezkúr  á tal a 
nyakunkra rakott vérsalpJ plícák; népbutitó  vaoator 
bedek;  a nemzeti tánomeaferek,-  a későbbi politikai 
lágy fejűiig  babzóezáju korUsei,  bogy e telhstetlen-
zrát Komámainee  Nylku'ájok, a háalszi'oinára éhező 
MaooJáte Iliik,  a koszoa Marba  Tomik,  » k'tkula 
csos Liteanemeeek.  a fnasltUB  Popoviotmibijok,  a 
ro?..máju Cirka  Petrik,  a p'niBóvár Nasztaiáji 
Nyikuk,  a tökfejű  Süti  Daruk,  a nemaotlpiraset 
Cairda  Koeztikák,  a kéjenc Diákonitta  Nyikulájok 
B a rezgósképü Cseiztoo  Kóbik  által Iskoláinkból 
kisemmiaett jó magyar kisebbségi tanítóink helyébe 
nagy komótosan béctHcsűiJeneb, mint a saékely gyer-
mekek nemzeti hivatást teljesítő bibirai. 

A kultur-zóne  ellepésekor meg farok  bébusva 
kóznyaló atamnsatasáirval ezőrut múoizi kutyuBot-
ként, tanfelügyelgől  ajánlólBvel (»agy inkább: parancal) 
felmutatóval  köramötölének bó ea»k a .mieeziooári 
nyeámuluj"  ok nyám-nyámok apostolai I) a még 
kenyerbe' megtűrt, de uorongva kéalódó aaékely tanylttó 
cialádok nehéa napokot 41« otthonába, hogy (akuva-

nemikaival) ott felejtsék  magitot a venfujláíóU  nya-
kán a egy fertály  etetendő leforgása  alatt a regátl 
moc-o hói klmosdatve, a koséból lngestól-gatyástól 
kls.apulva, megkezdhessék iz őket latennébb' tartó 
megriadt caaládocikák ellsn a vakancsag ójjal furó 
akna-munkáját.., 

Én a saját szemelmvel látám - Te Marci —, hogy 
a Cdkországba való béaomfordálásnk  idején még lera-
gadt szemű vactto.ócskáinak, a rajtuk tEnf-<lügyelgől 
piraicira megkftnyPrU  ő ós segi ő magunkfajta  „nem-
zet napszámosai" mUeg otlhonáb .' miiyen egy miccre 
uvllék ki a szemük, hogy aaonmódulag balkáni lángok 
-ttael kezdj ane't kitörni azokból. 

Aa Idejövetelükkor még BBÓtalan mozíikáscigá^y-
forma  legényecskék a esment a p*po;á'yval cédulát-
buzató forma  pityóka-salnyü domnosoárák a meleg ott-
hono^baa való — IrgyeneB — megélemedésük után, 
azonnal elkezdtek pufátlanul  ócsárolni a mű drág« 
aa^nt fődttnköt;  bscamárolták a mü dógoi Jóraval) 
oaAkely népitnköt; klcsufo'ták  aa ÓM Baokásalnko;; 
kibírhatatlanul elviealhetatlennek mondták a mü éghaj 
latunt o'; ilm iradottaak bélyegezték a mü viazonyalckot. 

A katonai condrákot es, amelyekbe pókálva ki-
kér Illenek a regátl tkoáli  rormálék-aak cifrázott  gvora-
ta'ptló műhelyekből, hamarosan u'lforma  rubákval 
viíraták fel  a mindétig nagv táskálrval jövő-menő Béla 
Walter  ur bó:jibó), ki nhMról Vásárhelyről ruházá 
Nagyrománia  hazánk tűlött mUBzlonárlusah, met ó 
vila udvnrl Fz'tllltója a kulturzónás vccUor-hadnsk. 

D) neki es ho! fiz  attak, kol nBml... 8 többször 
nam, mint Igen II . . . 

A k l 6 t 8 " k 8 , l i f " k  utái p'dig azonmód megkes 
dőd.ek a hatóságok nyakán való klllncselgetóaek, » 
mocsokból való klmosdatóik elleni apionkodások, a tit-
kos Jelnntgetések a a nyílt vádaskodások In, melyeknek 
következtén becsületes 'azékaly emberek Bokasága 
került a zsandárok körmM közi s ujabb és ujabb ma-

Janyittó-családok maradónak mindennapi kenyér 
Héikul, 
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A Credo-Egyesület megalakulása. 
A kiváló dominikánus atya, P. Bólé Koráéi  aki-

nek oly nagy erdemei vannak aa 1938 évi budapesti 
ttucharieattkua kongresszus megszervezésében éa vi-
lágra BBÓIÓ sikerében — mlaaalóa körutj án e bó 14-én, 
Baombaton városunk! a IB eljött, hogy megalakítsa a 
mi egyháaköaaógtknkben IB aa orsaág számos helyén 
vlrigaó és áldásosán mliködó Credo-Egyesületet.  A 
Credo  kfllönÖBkeppen  katholikus fórilak  egyesülete, 
aaokó a férfiaké,  akik hlazoek, hitUkőt megvalljuk s 
a aaerint élnek. Szombat este ós vasárnap d. e. mon-
dott beBBédelben előkészítette a lelkeket a vasárnap 
délutáni alakuló gyűlésre. E bessédík, amint aaok 
egyszerű közvetlenséggel áradtak a világlátott, saéles 
látókörű misszionáriusnak, a lelkek nagy ügyéért égó 
apostoli férfiúnak  mély meggyöaidéaóból — a Bzlvekbe 
hatoltak éa mélyen megragadták a hallgatók lelkét. 
Igy a délutáni vecsernyén a templom ezúttal nem 
assaonyokkal, hanem férfiakkal  volt tele. A fóesperea 
felolvaata  as önként jelentkezettek névsorát: több mint 
száaan járuítak aa oltár elé, hogy a páter keaébe le-
tegyék aa egysaerű fogadalmat:  nincs többé károm-
kodás és megBBentellk a vaaárnopot an Iiten báaában 
A páter kérdéseire: Akarjátok-e BB egyesület megala-
kulását? Míglgérltek-e, hogy a Credo có'jéhoa bűek 
lesztek? — aa életnek minden harcát éa ösvényét 
megjárt fótfuk  lelkéből mint egyetlen embernek szava 
tört fel  a faielet:  Akarjuk — MegígérjükI S ea a 
férflaa,  határozott válasa keményen végig aendűlt ÓB 
betöltötte a templomot. S ea a templom aligha látott 
kót óvaaáaadoa múltjában ennól meghatóbb es föleme-
ióbb jelenetet. 

Megcsillan a remény, hogy uj, Baebb ÓB igazabb 
élet hajnala kead derengeni egyháaköaaégűnk életé-
ben — mikor végre tudatára ébredünk, hogy saent 
bitünk, ősi egyházunkban mily rendkívüli kincsnek 
vagyunk birtokában s midőn ez öntudat erejében min-
den kat. fórflu  egéaa azivvel áll bltónek s e bitből 
fakadó  örök értékeknek BBolgálatába. 

A páter avató besaédéból egy nagy mlssaionáriuBl 
léleknek egésa melege, jósága a nem a földről  vali 
szeretete áradt ÓB sugárzott hallgatóira. Újra meg újra 
áléreatük aa erkölcai erők éB az lgaa valláBOB élet 
elsaakiihatatlan szoros kapcaolatát. Iimerl — úgy-
mond — a székely nép bátor Bslvét és acélos karját 
— a eaeken a végvári őrhelyeken ilyen karra és szívre 
van saUksóg, de csak ekkor nem fog  kihullani Boha 
a bazát, az ottbont védő fegyver  a rzékely vitézek 
kezéből, ha a feaaülő  lamoknak|e'pu4atlihatatlan rugal-
masságot kö csönöa a romlatlan erkölcsi  erő.  Eouek 
az erőnek pedig kiapadhatatlan, örók forráBa  a hit, a 
mély vallásosság. 

A családban fel  nem becaülhető klnca, ha a férfi 
eilvében ég a hit világa s a vallás melege. Ennek 
rendkívüli értékét aa ellenkeaóje fogja  megmutatni. 
Ht a férfi  szívből kihalt a Credo, a krlsztmi hit, ott 
a saomoruaág, a csüggedés és aok más bajnak árnya 
borul a családra. Aa élet kemény harcában a család 
számára nemcsak a férfi  mnnkáa karja az eróstámasa, 
hanem az ő vallásos lelke. Esnek gyakorlati megnyi-
latkozása a kitartó hÜBég hitünknek döntő nagy pont-
jain: katholikus vasárnap, katbollkui húsvét, katholi-
kuB péntek éa katholikus sajtó. 

Aa élő hitben rendkívüli, természetfölötti  erők 
vannak. Ea a rendületlen hit emelte ki nemzetünket 
végső eredményben a trianoni Blrból. N?m csoda, ha 
B azentlstvánl nemaeti irányaat hatalmas lendülettel 
tör előre. Nemzetünk uj hőskorát é)jttk. Nagy történeti 
események tanul és resaejei vagyunk. A nemzeti gon-

Deuát mindezekről váll» Te es tudsa egyet-mást 
— ugy-e Marci Ecaém ? — a esment arról ea, hogy a 
székely fajunk  ellen áskálódó tan-betyárok  aa Isko-
lába' nem Igen szakitták el a hámot sem a betűvetés 
es olvasás, aem pedig a azánoláa oktatásába? 

Pedig az órarendjük Igen-igen változatos vala, 
met, hol énekeltették gyermekeinket, hol táncoltatták. 
Az igaa, hogy caak — többnyire — románjul I 

Vótak — azonba' megértőbbek, kik es, teszem fal 
(tt Romén ur, a Robuné naccsága ura, aki a kepe-
faj  gyermekeket magyarul es vátig énekeltető, ejen 
.'ormán: 

„Veszem neki csizma piroseet, ültetem  reje 
patkó  megosset; fém  lik  a te szemet, rogyok  is, 
rotyogó  osilleg  vogy magad  is!...'  a hogy bele 
n unjanak a nebulók a nagy tanóláaba, hát tancolva 
<•8 énekeltette S CBment énekelve eB táncoltatta őköt. 

Amikor pedig — teaaem fel  azt — fontos  újság-
ról elfoglaltsága  mtánn nem boldoglthatá őköt, akkor 

rádijót kapcsolta bó B gyermekeink annak hangjai 
XV.lelt vertek kl egymáa szemelt... 

S mindezt ngy hltták, bogy kultur  zónát te-
t-Viteáa... 

Da ehejt caak moat veszem esare, T* Marci, hogy 
& -velem igen hoaazura nyúlt, eppe' aaért mán nem 
n fojtatom  tovább, hanem hagyok máccorra esi. . . 

Ha szerit teheted, írjál, hadd tuggyam én eB, 
f  ogy ml ujaág odabé nálatok, a — Sáncba. 

Ehejt BUttyomba (bogy na lássa meg Dani sógor I) 
arra ea kórlek, hogy ha szerit teheted: szerezz nekünk 
«gy kannacaka gázt, met Te köaelébb vagy a gáao-
sokhos, mint mű s esment aaórt os, met, hanem örök-
kótig a tyúkok val kell elüljünk s e mlánn ojan hosszú 
aa óccaka, mlat a fanarljóták  uralma vala I 

A' pedég elég bouzu vót z eiig leve végei... 
Olel: Fereno  bi. 

dolatnak, a nemaet-épltő mnnkaaaolgálatnak: e törté-
neti hőskornak csak akkor leszünk méltó nemzedéke, 
ha a legmélyebb forrásokboa,  aa eaeróves keresstány 
magynr lelkiséghez hűek maradunk. 

Ujjásiületés van. Aki nem Bbar a régi liberalla-
mus poshadt mocsarában, vallási saempontból elvtelen, 
köaömbcs, sőt ellenséges eszmevilágában továbbra ÍB 
saánalmaB torzó maradd, aa álljon bele ennek a lelki 
éa erkölcsi uljásaUlatésnek sodró áramába: áld^t hoz 
magára, családjára, nemzetére, földi  ós földöntúli  ele-
tére egyaránt. A. V. 

Az öntudatositó szenvedés. 
Deoember 15 én az egész magyar nemzet 

szive együtt dobogott a budai várban. A nem-
zet találkozott eaen a n«.pon. A szegedi gondo-
latból ujrasarjadó, lassan újjászülető nemzet. 

A nemzet ma 22 év után teljesen meg-
józanodva lát. Látja világosan, milyen sokat 
kellett szenvedni egy mBggondolan lépésért. 
Milyen Bzőrnytt árat fizetett  azért, mert a nagy 
háború végén egy pillanatra megbillent, a nem-
zeti öntudat legféltettebb  kincse. 

A 22 éves szenvedésekben megacélosodott 
nemzet december 15 én találkozót rendezett az 
ősi budai várban. Összejött a törzs, amely 1919 
juniusában elindult a nagy magyar éjszakába, 
hogy visszaszerezze a nemzet becsületét. 

Százezres tömegek gyűltek össze ezen a 
napon. Ünnepelték az egykori fővezért,  Horthy 
MiklÓBt, aki Szegeden felemelte  a forradalmak-
kal, vörös uralommal meggyalázott magyar 
szineket és visszaadta a nemzetet önmagának. 

A szegedi elindulásból mára a mi felsza-
badu'ásunk ünnepe lett. A megcsonkított ország 
tagjaiba rendre visszatér az élet s mindezt 
annak az ellenforradalmi  kezdeményezésnek 
lehet köszönni, amely 1919. juniusában Szeged-
ről megindult, hogy uj életre támassza a lesből 
ledöfött  nemzetet. 

Az Országos Nemzetvédelmi Bizottság 
„Szegedtől—Zágonig" jelszóval az egész or-
szágra kiterjedóleg hivta egybe a mostani nagy-
gyűlést, hogy arról a nemzet visszapillantson 
az elmúlt husz esztendő alatt megtett útra. 

Ez az ut Szegedtől—Zígonig nehéz volt. 
A nemzet kemény megpróbáltatáson ment ke-
resztül. Ezer éves történelmének legsúlyosabb 
nspjait jelenti ez a két évtized. — És ez a 
nemzedék, amely saját vérével és szenvedésé-
vel irta meg nemzetünk történelmének ezt a 
szomorú korszakát, megérhette a feltámadás 
kezdetét is. Az ut Szegedtől—Zágonig egy 
örökkévalóságnak tűnt fel.  Pedig 20 év a tőr-
ténemben nem idő. A megalázottság szenvedése 
nyújtotta meg azt csupán. 

A nemzet becsülettel végig osinálta amit 
rámért a történejem. Husz esztendő alatt talpra 
állott. Ma az egész világ előtt tesz tanúságot 
arról, hogy a szenvedések megacélozták el-
szántságát, munka erejét felfokozták  és készen 
várja régi hivatásának maradék nélkül való 
betöltésétannak a keletnek kapujában, ahonnan 
Trianon bosszúállása és büntetni való szűk-
látása eltaszította. 

Szomorú volt az elmúlt husz év. A nemzet 
életére azonban jótékony szűkség volt, ha a 
szenvedések nagy tanulságait hasznára fordítja. 
Ha megtanultuk, hogy egy nemzetnek a fegy-
vert a kezéből kiejteni Boha nem szabad, hogy 
az öntudatos nemzeti Bzellem a legdrágább 
kiccs, hogy az egyfajhoz  tartozóknak egymást 
szeretni, támogatni kötelesség, egyszóval há 
öntudatosan szenvedtünk, akkor nemzetünk 
ujabb ez^r esztendőre felkészült  hivatására. 

A budavári nagy nemzettalálkozón, ahol a 
osiki székelyaég ÍB már képviselve volt, ezekkel 
a boldog szent magyar gondolatokkal törjünk 
tovább előre. 

Dalárdánk fővárosi szereplése. 
Bevezetőül közöljük az „Uj Mtgyarság'-nek folyó 

hó 10-ikl ssámában megjelent cikkét: 
.Énakkarl díszhangverseny. 

A magyar dalosegyeaUleiek oraaágoa saövetsége 
állandó és legfőbb  fóvédöja,  Horthy Miklós kormányzó 
tiszteletére hétfőn  eate énekkari díszhangversenyt ren-
dezett a aenemüvészetl főiskola  nagytermében, Aaeat 
jelentőségét fokozta,  bogy a hangversenyen aa 1940 
évi király- és kormányzódlJaB énekkarok mellett már 
erdélyi énekkar: a csíkBaeredai vegyeBkar la fellépett. 
A kitűnő hanganyagn, lendülettel, lelkesedéssel éneklő 
együttes olyan műsorral állt a dobogóra, amire büsake 
lebet az ónekkar, de büszke lehet mindenki, aki saivón 
viseli az éneklő Magyarország sorsát Kodály két kórns 
müvét szólaltatták mag, a magráió Székely keserveat 

és a hatalmas, sokszínű Mátrai képeket Karnagynk 
Sarkady Elek nagyszerű munkát végzett". 

Ott kellett lenni, látni, hallani kellett aat a tom-
boló lelkesedést, amellyel a budapesti neneórtő magyar 
köaönség fogadta,  majd ünnepelte a ml dalárdánkat, 
mert aat leírni nem lehet. Aat csak átélni lehetett. 8 
akik szerencsések voltnnk, hogy ott lehettünk, boldog 
büszkeséggel ÓB egy életre aaóló élménnyel gaadagab-
bsn jöttünk haaa. 

Saünet után, a műsor második réaaében, király-
én kormányaódljas magyar énekkarok csodálatos sze-
replése után léptek a mieink aalnpadra. A aenemüvó-
saeti főiskola  hatalmas disatermót teljeaen megtöltő 
feöaönaég  felállva  percaklg tartó tomboló tapsaal éa 
éljenzÓBael fogadta  saékely népviseletben öltŐBött éne-
keseinket. Könnytől fényes  saemek tekintettek fel  rájuk. 
A színpadra lép az oraaágos dal BHÖvetzég vezetősége, 
élükön Dr. Rippka Ferenccel, Budapeat saékea főváros 
ny. főpolgármesterével,  aki lélekből fakadó  teatvéri 
anavakkal köszönti a csikl daloaokat, külön emlékezik 
meg Szabó Lajos bácairól, aki félévszázados  daloa 
múltra tekint vlBSza. Dr. Búzás Márton, dalárdánk 
elnöke köszöni meg aa ünnepélyes fogadtatást.  Meg-
hatottságtól remegő hangon, de elfogódottság  nélkül 
mondja, hogy Beeretetért Baeretetet hoztunk a hogy a 
testvéri ssavakat dallal háláljuk meg. 

Akik lennt ültünk, csíkiak, remegve vártul, vajon 
a boldog eifogódotlBÓg  fel  fog-e  engedni, nem fogják-e 
a minduntalan feltörő  könnyek zavarni az éneket, S 
amikor felcaerdttlt  a mi dalosaink ajkán a nagyszerű 
Kodály ének, boldog örömmel éreztük, hogy a ml 
dalosaink meg fogják  érdemelni aa előlegezett bizalmat. 

Ae a kirobbanó, tomboló taps, éljenzés, a ml a 
„Mátrai képeket' követte, igazolta minden reményűn-
ket. Sarkadi Elek, ea a kivételes tehetségű ónekveaető 
eddigi életének legSBebb, legmegérdemeltebb sikerét 
aratta. 

Nem akart saünnl a tapsorkán. Egyszer csak 
hangalk minden oldalról: „Halljuk a aaékely Himnuint". 
El kellett énekelni. Utána még hatalmasabb tapB, él-
jenBÓB. Nem akarták a mieinket leengedni a Balnpadról. 

8 amikor a műsor utolsó száma Jött, amikor aa 
ösBzea Baer?p'ő dalárdák együtteBen énekelték Liazt 
Ferenc ünnepi magyar dalát ÓB Kodálynak Berzsenyi 
„Migyarokboz* elmü ódájára saeraett lenyügöaő hatású 
kánonját, akkor aa a sok, nagy mu:tu magyar dalárda 
aa órlá»i scinpadon középre állított csíkszeredai dalár-
dát körűi zárta, mintha aat akarták volna eszel mon-
dani : .Immár örökre Balvelnkbe zártunk benneteket 
székely dalos testvérek, közre fognnk  benneteket, nem 
engedünk közel Hoaaátok senkit, aki bántani akar, 
mert Ti nagy dicsőséget hoatatok a magyar dalra, 
mert a magyar Jövő vár Benneteket 1". 

Még el kell mondjuk, hogy műsor után a csíki 
énekeseket a főváros  kőaös vacsorára hívta meg aa 
„Erdély* étterembe. Hiába van a fővárosban  2 órakor 
aáróra. Ml ea a csíkiaknak I Bizony 4 óra felé  oszlot-
tunk szét. Volt ia olyan hangulat, hogy a pestiek nem 
győztek betelni gyönyörre). 

Örömmel láttuk aa ünneplők között dr. Pál Qábor 
képviselőnköt, a dalárda dlszelnökét, Bok fővárosi  elő-
kelőséggel együtt. 

Végül még annyit, hogy dalárdánk ezűzt emlék-
lapot, Ssabó Lijos jubiláris arany emlékérmet, Busái 
Márton dr. elnök eaűst emlék-'út óz Sarkadi Elek ezűat 
karnagyi tűt kapott ahoz a sok meleg dicsérethez, 
amik aa ott megjelent ós az ünnepi vacsorón is hűsé-
gesen kitartó fővárosi  aenesaerzők ÓB aene művészek 
megérdemelten elhalmozták a ml nagyszerű karna-
gyunkat. 

Vájjon ea a csodálatos siker fel  fogja-e  végre 
rázni közönyéből a csíkszeredai közönséget ós fel 
fogja-e  hívni figyelmét  arra, hogy mit jelent a dal s 
hogy van egy nagyszerűen vezetett, kitűnő anyaggal 
megáldott magyar dalárdánk. j)f_  p. X. 

Márton Ferenc emléke. 
Budapest, november hé. 

Hirt adtunk már arrél, hogy a székelység legnagyobb 
festfl-  és szobrászművészének cnikszentgyörgyi Márton Fe-
rencnek életét éa müveit a budapesti Hargitaváralja jelképes 
székely község, melynek a művész birája volt, megíratta. 
A gazdagon illusztrált mü november folyamán  megjelent. 

A hirtelen elhunyt művész pótolhatatlan vesztesége a 
magyar nemzetnek. A juniusban letolyt temetés méreteiben 
és megnyilvánulásában váratlan gyáezüneppé alakult. £zrek 
vettek részt a temetésen éa zokogva sírtak a férfiak.  A 
számos megható ée megrázó gyászbeszéd közül, melyeket a 
Hargitaváralja által kiadandó tanti emlékalbum szintén azó-
szerint közöl, a két legszebbet, a két ezivbemarkolót alább 
adjuk közre: 

Nékám Lajos dr. egyetemi tanár, a Magyar Képzőmű-
vészeti Társulat alelnöke, a Társulat nevében az alábbi 
magasröptű, csodálatosan szép éa megható beszéddel bncan-
zott a nagy művésztől: 

Tisztelt gyászoló közönség I 
Művészt temetünk, a legnagyobbak közül valót I Korunk 

nem ismerte eléggé Márton Ferencet. Azt tudta róla, hogy 
mint a renaiaaancenak nagy mesterei, a képmüvészetnek 
minden ágával foglalkozott.  Monumentális építészeti terveket 
készített, mintázott szobrokat éa síremlékeket, festett  azép, 
melankólikua, őszi hangulatos képeket — de szivéhez a leg-
közelebb a rajz állott, amelyben azután tökéletes ia volt. Itt 
nem ismert nehézséget; még véletlenül aem hibázta el • 
vonalat: ezek ott és ngy kígyóztak, oly sötétek vagy vilá-
gosak, oly élesek vagy elmosódottak voltak, amint azt a kép-
nek tárgya és harmóniája kívánta. Mindent jól jellemezet, a 
aziklák súlyát, a levegő ezertefoezló  páráit, a virágszirom 
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könnyflségél,  ai <10 teát sugárzó melegét, a káprázatos fényt 
éa a aejtelmaa borongós félárnyékokat  Rajzai axinte vonzot-
tik a tekintetünket a hibátlan távlat, a kiegyensúlyozott 
atatika, a hasonlóság, a jellemzi erő, a refiekszek  érvénye-
sillése, a verizmus, a fények  éa árnyékok lágy játéka miatt 
Valósigoa lelki vitaminok voltak ezek, szemlélésük gyönyö-
rűséget okozott éa viaazhangot keltett az épizléaii emberben. 

Honnan vatta 0 ezt a meateri fölényt? 
Kétségtelen, hogy szorgalminak fáradhatatlan  éa lelki-

ismarettaéga mellett jóakaratú volt Minden vázlatát valami 
nagy kompozíciónak elafl  vetületeként fogta  fel.  Ha valakit 
ls akart rajzolni, nemoaak gondoaan beállította öt, ügyelve, 
hogy a fény  kiemelje a jellemző részleteit, hanem St nézve, 
mintegy rajzolgatott a ceruzájával a levegőben, hogy a keze 
hozzászokjék, begyakorolja az éppen akkor azükaégea mozdu-
latokat Ezután pár biztoa voniaeal körvonalozta az alakot, 
majd bámulatoa harmóniával fejezte  ki a részleteket, a haj 
hullámait, a szem egyéniségét, az arc simaságét, a csontok 
sejtelmes tormáit Mindezek megszineBedtek, megelevenedtek 
a keze alatt; a megérti nézfi  már nem rajzot, nem testményt, 
nem is embert, hanem valamilyen transcendentália eazményt, 
vélt látni. 

Az elmúlt évtizedekben Bok kiváló rajzoló mtlvéaz élt: 
Doré, Gavarni, Zichy, Rops, Crane, Brángwin; híresebbek, ő 
azonban nagyobb volt; nemcsak érzékitett valamely témát, 
de játazott a lelkünk regiszterein; caak tflle  tüggött, hogy 
drámai, tragikai, vagy lírai hatást keltsen-e, hogy örömet és 
mosolyt, fájdalmat  vagy haragot caaljon-e ki a szemünkből. 
A szegedi kartonjai szimfóniái  a hitnek és az átazellemülés-
nek; honvédazobrai harsognak az erőtől és az akarattól; 
munkásképeiből szinte kihalljak a iajszecsapások rythmuaát, 
nOaktjain elömlik a lágyság és a szemérmes átengedés. 

Újra kérdezzük, mi tette az S művészetét ily magassá 
éa megragadóvá? Az, hogy ő a nagy erejét egy még nagyobb 
gondolatnak azolgálatába szentelte, ö át volt hatva egy esz-
métfll,  mely az egéaz lelkét betöltötte. Meghitt társaságiban 
néha elhalkult a szó — elhallgattunk, mert az 0 lelke ilyen 
kor valahol a Hargita ormain járt; nézte a dévai várból a 
Marosnak ködbeveazfl  kanyarulatait, bolyongott a homoródi 
erdfl  rengetegében, látta a gyergyói havaaokról a lenyugvó 
napnak biborpaláatját azétterülni. Ami St áthatotta, azt csak 
agy szó fejezi  ki: Erdély. Az egész művészete, egész lelke 
ennek jegyében élt: Erdélyre emlékeztetni minket, felkelteni 
bennünk a vágyat, hogy újra lássuk, hogy újra szivjuk a 
lavagSjét, megcsókolhassuk a földjét...  ó magával akart min-
ket ragadni, harcra lelkesíteni. Csoda-e, ha fanatikus,  ha 
impnlziv, dinamikus volt fl,  a művészet Petőfije,  aki airni 
tudott, ha megértésre, de rombolni, ha közönyre talált. Gyű-
lölt mindent, amiben akadályt látott — a megalkuvást; a 
közhelyeket, az ürea jelazókat, a hamis prófétákat,  klikkeket, 
oopiot, a rozadát éa fájt  neki, hogy nem mindenki vÍBazhan-
gozza av 6 ideáljait I.. 

Szegény Feri barátunk! Köszönjük Neked, hogy itt 
jártál közöttünk. A Te lelked már a Csaba királyfi  seregé-
ben száll — várj még kissé, jövünk utánad... nem éltél hiába I 

Az alábbi megrázó gyászbeszédet Juszki Béla iestő-
müvéaz, az Ébredfl  Magyarok müvéazeti caoportjának elnöke 
mondotta el: 

,Nem zúgolódom, de caak igen keaerveaen tudok bele-
nyugodni Isten akaratába. 

Magyar éa müvéaz! Ez róla tökéleteaen egybeforrt. 
Magyar volt a művészete, utolaó kia porcikájiig és egéaz 
élatén. minden caelekedetén megmutatkozott a zseni, a mü-
véaz. Magyarságát nem leplezte, nem engedett belőle soha. 
Még akkor ae, amikor a magyar lobogóból a lehér éa zöld 
szint aaját vérünkkel mosták ki. Mikor pisztollyal kényszeri-
tették a művészeket, hogy ne saját ösztöneik szerint forgas-
sák a mintázófát  és ecsetet; mikor vérre ment a játék; 
akkor ia a magyar faji  művészet leendő megszervezésén dol-
gozott, ha egy-egy percre letévedt rólunk az idegen szemek 
gyanakvó tekintete. 

Sok munkája szakadt félbe,  még többe bele se kezd-
hetett Nem igan értették meg. Hát ugyan ki ia érti meg a 
magyart? Csak a magyar. Éa olyan keveaen vagyunk és 
olyan ritkán jutunk azóhoz. 

De már egyetlen egy alkotásod, a szegedi mozaik is 
elég ana, Márton Fereno, hogy örökre beird neved a magyar 
knlturába a legelsők közé. Hiszen azt lehet mondani, annyit 
adtál ebben a müvedben fajtánknak,  hogy többet tán nem ia 
lehet Megajándékoztad a legmagaaabb fogalomnak  : az Atya-
iatennek m agy ari elképzelésével. 

Ea mégis, Te, aki predesztinálva lettél volna rá, hogy 
uj magyar m'jvészgenerációt nevelj, nem kaptál tanszéket. 
S Te, akinek nyugodt életet kellett volna biztositani, hogy 
művészi álmaidat megvalósíthasd a magyar kulturának örök 
dicsőségére, majdnem teljes életedet nyomorban töltötted. 
Megőrölt a rengeteg munka, a tépelődés, a gond. Szinte tör-
vényesnek létezik nálunk, hogy legjobbjaink mindég akkor 
mennek al, mikor népünknek legnagyobb szüksége lenne ríjuk. 

Elmentél, itthagytad azékely fajtádat  le nem zárt küz-
delmeivel, itthagytad — a tiszta művészetért vívott harcá-
ban végafl  erejét ia megfeszítve  küzdő magyar testvéreidet. 

Isten akaratai 
De latén akarata az is, hogy lelked tovább harcoljon 

• mi nagy oéljainkért, amelyeknek megvalósulása már köze-
ledik. S hogy mi ezt a pagy harcot becsülettel végig fog-
juk verekedni ugy, ahogy Veled együtt közöaen elhatároztuk, 
•zárt emléked előtt felelünk  I 

latén engem ngy aegéljen I 
Isten Veled I 

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

Kiadó  agr ji  ka rban levő  4-as gőzkazán  ée  egy 
íavágógép.  Érdeklődni  Boakor Imre,  Csik-
asentnárteo. 

Útban az ég felé. 
XXIII. 

21. Tnlajdonom: a sir. 
Elnnaem a siralomvölgy lelkes laki já*, ea embert, 

amint verejtéke arccal, Izsedt homlokkal lót-fut,  tesa-
vess, éjjel-nappal aürög-forog,  bogy fí.'dl  hóeát mele-
gebbé, kellemeasé tegye a itt tartóakodáaát gondtalanul 
blatoalta». ügy ragaaakod'k mlndan kis tárgyáboa, mint 
a hörcsög, össaegyüjt mindent, anrből haaznot remei 
a ami életét aaerencsésé teheti. Nem elégaalk meg a 
legszükségesebbel, több éa több u én vágyik, m»g 
próbál különféle  easközöket és módokat, miként növel-
hetné vagyonát. Ha elíri, folytatja  tovább gazdagodért 
tervelt; ha n*m elkerül, elégedetlenkedik, súrolódik 
a kitör a Gondviselés ellen. A fó  dl Ideiglenes kincs, 
a vagyon, legyen aa péna, birtok, rang, cim, á lés, 
szépség, tehstaég, karrier, egészség, ea a kínai íai, 
mely embert embertói elválását, bassiokat csinál, gaz-
dagok B aaegények táborára ocatja sz embert ket. A 
földi  kincsért történtek háborúk, ellenségeskedjek, 
perek, gyllkoaaá(o>, rabláaok. Ea fordltja  apát fiával 
-nemben, ea lesel jébsr4to*r?t rgymáesal halálos hara-
gosokká. Miért mlrdsc? Miért P B a n a g y herce burca ? 
Bok fcűbó  semmiért. „Mart mid van óh nmber, amit 
nem Istentől kaptál, ba tőle képied, miért kerkedel, 
mintha a tiéd lenne?' — kérdi helytaen B Bsentlrás 
Mindennek, ami itt a fóidün  található, egyedit i tu aj-
donoaa Iaten. mert ő teremtett». Ml emberek csak 
haszonélveaői, bérlői vágjunk, I<ten nekttk adta, hory 
«áfárkodjuok  vaiök, de a tulajdonjogot magának tar-
totta fenn  a kötelességünkké tette, bogy egykor aaá-
mot kell adol a reáuk blaott javakról, hoty miként 
keaeltttk aeokal. Akire Bokát blaott, attól aokat követel. 
A PZsgények, egyaaerüek, gyengék, betegek, kevéBb? 
'etaaetőaek könnyen adhatnak ssámot, mert kevesebbet 
kaptak, Igy Bok bünalkalomtól ÉB vétektől mentek 
maradtak. 

Minden ember legyen saegény gezdag, saolga-ur, 
polgár-király, egyet egyformán  mondhat tuajdouinak, 
s ea a temetőben egy kis hely: a sirunk. Fziel mln-
d'-nkl meg kell, hogy elégedve legyen, mert többet-
nagyobbat n̂ m ksp. A földnek  lakói vagyunk a nem 
tu'ajdonoaal, de a sir a miénk. Is.en telekkönyvében 
kl van pircellaava a nevünkre van Írva. Ida csak a 
testünket tosslk nyugovóra, máal nem vihetünk ma-
gúikkal. DIBB'8 ruha, ékaaer mit aem hasánál, mert 
alnes értéie már előttünk Staladln Biu tán megparan-
cao'ta azo'gájáaak, hogy halála után egy Inget dardára 
saurva, vigyen végig orsaágalban a kiáltsa hangosar: 
.Akinek kicsi volt a világ, most egy inggoi s egy 
sírral be kall, hogy érje*. A Blr az Igaal B jogos há-
auik, tu'ajdonunk, ott térünk viíaaa aa anyaföldbe  az 
Irái Bserlnt: „Ja3«oi ewdbe ember, hogy par vagy 
éB porrá Naael". Ht az emberek köaöi er delükre a 
köiös enyétzjiükre gondoltának, hoty testünk fö-dból 
való B föi'dda  leaa, akkor ez kljózaaltéiag hatna reájo«, 
a klnal elválasaló fal  leojalaaa, közelebb karüloének 
egymáahoa, aa ellentétek elslmu'ninak, mert Balvük'g 
hatna a gunymoaoly: mit kevélykedel te par, mit 
p:£fţask'idel  te föld  és hamu? mit gyűjtess o'ysn 
kiocieket, amit a moly éj rozjda megemészt, a halál-
rab é elrabo<? Eseket mind Itt kell a fodia  hagyni. 
Lavailler-» Éva aokBsor ílm-nt a temi fi1)»,  m >gá 1, 
ég/ jeltj'ea air élőn a mo adogatta magabaa: ea aa 
lgasl lv:áaom, ea a valódi ot.honon. Eö d , idelgiene• 
kiocieket aaegény iiraei adta, aa ő lelkükbe kamaio-
aáara eltemeti, s saját airját felnyitott-*,  életében sok-
stsor lélekben leesi lott, bogy halála után nyugodtabb 
legyen majd ott a plhenóBe. 

Kőrősi  La ros 

Olteín András Jánosé a. k., Olteán Jakab a k., Olteán 
L o s Jánosé ^ ^ i ^ r ^ e A . t , S X £ 
János Neftug  t" Oltet István Péteré., k., Olteán 
W I S S ^ S S : M i k l ó s Torna s. f 

ü k 
Ágoston s. k„ Olteán Demeter Neftug  a. k Oltaős. Andris 
„olnle a. k., Olteán Andrá- Demeteré s. k. Olteán Miklós s k, 
Olteán Tódor a. k., Olteán Gábor Torna s. k 01 ea„ 
Konsz tant in Dénes s . k„ Olteán I s t v á n a. k . Ardelean 
Dénes a. k., Ardelean Jinoa s. k„ Ardelean Demeter s. k , 
Ardelean Bokor s. k. t . ,. . 

Egy pillanatig sem akarunk reklámot csin&lni az ügy-
nek. Nekünk nem kell erőszakolt magyar. Aki magát ma 
gyárnak vallja, közénk számit. Azonban semmi szükségünk 
nincsen összefogdosott  lelkekre. Iaten őrizzen minden nép«t 
attól a tébolytól, amibe ezen a téren a románok eetek. 

Ha a fennti  gyimesi lakóaok valóban ugy érzik, hogy 
közöttünk a helyük, jóezivvel fogadjuk,  mintahogy testvér 
megbocsátással kell várjuk mindazokat, akiket ebben az e 
mult 22 éves lélekvásáron erőszakkal elborgásztak. De csak 
azokat, akik maguktól és meggyőződésből jönnek. 

Névmagyarosítás iránti tömegkérés Gyimesen 
Szomorúan ismeretes az a munka, amelyet különösen 

vármegyénkben a kulturzónás tauitóhad folytatott.  A dupla-
fizetéses  tanítók a romanizáláa feladatát  végezték. Sokszor 
csinálták olyan durva erőjzakoakodisaal, hogy azzal egyeneaen 
ellenkező eredményeket értek el. Felébresztették a dacos 
öntudatot, ami aegitaégül szolgált a kulturzónás elleni küz-
delem számira. Természetesen azért nagy rombolást végzett 
az a lélekvadászat, amit itt lefolytattak.  A Gyimesvölgye 
ia állandó nyomáé alatt állott éa az iskolától kikerült 
nemzedéket bizony mir átfestették.  Igy volt ez a Gyimes-
bükk-Iiakottyáa telepi iskolánál is, amelynek vezetését a 
viaszatérés után Mihálykó János m. kir. áll. el. iskola 
igazgató vette át. Öntudatos okos munkájának következmé-
nyeként az ezen iskolinál f.  év december 6-iki Miklós-nap 
alkalmival megtartott ünnepségen megjelentek az öaazes 
érdekelt azülők és a következő azövegü kérést irták alá: 

TekiVe' í f i 
Főjegyző  Vr 

Ovimealűkk 
Alulírottak Olteanu, Ardelean éa Neagu caaládok 

Gyimeabübk-Rakottyás telepi lakósok azon alázatos kéréasel 
fordulunk  a tekintetes Főjegyző Urboz, miszerint szíves-
kedjék a szükséges eljárást megindítani a Nagyméltóságú 
m. kir. Belügyminiszter urnái, hogy az alulírott csalidok 
nevei amennyiben leheteégea — tekintettel arra, hogy na-
gyon gyenge anyagi viszonyok között élünk — díjtalanul 
magyarosítva legyenek. Kérelmünk az volna, hogy az Ol-
teanu Oltira, az Ardeleán Erdélyire és Neagu Nagyra legyen 
magyarosítva. Ezt azért kérjük, mert tudatában vagyunk 
annak, hogy ősi nevünk Olti, Erdélyi illetve Nagy volt de 
a románok által el volt ferdítve  és felszabadniva  a 22 évea 
román elnyomatás alul, ezzel akarjuk megmntatni lelki érzé-
aünket, hogy azeretett Magyar hazánknak hüaégaa fiai 
vagyis magyarok akarunk lenni. ' 

Kérésünk megújítva, vagyunk a Főjegyző urnák mély 
tiaztalői: ' 

Gyimeabükk-Eakottyáa, 1940. évi deoember hó 6-án. 
Olteán látván a. k., Olteán Miklóa Naitag s. k^ 

Kftsy&s  &a« iese i&r 1 8 4 0 - b e a . 
Egv kicsit jobb valál hosránk 
T< betlehemi J isua-Iiten I 
Dúsabb lett a karácsonyfánk 
a k»râcBouţfinkon  több a láng, 
angyalhajasabb, cukrosabb 
éa több a bit a Balveinkben... 
M gyár imádság éa remény 
erM várt már hu9a nehéa éve, 
hogy legyen lamet égi fény 
a romlott magyar fenyveaén, 
borús felhője  kevesebb, 
legyen több blte, több reménye... 
HiSBtük, hogy elhosod Te mind 
a aakzţporos őal tájat, 
bol buciságl bu<a ring, 
hol minden kapu felénk  Int, 
bol borviB buaog büvöien, 
hol Bóvárogva vlaaaavárnak... 
Nem lehet, hogy Dilerdély és 
Bánát kincsét rablánc egye 
sa hogy a Kükül'ó borát 
B aa erdők büves bíborát 
ne Itthon bul'oigaaaa el 
aa angyaloknak ssent keael 
E{y klc-it jobb l«gyM hoaaánk 
Te betlehemi Jéeuil'tenl 
Igizt ezsnt karácsonyfánk 
oak akkor ln-z, ha szép hazánk 
miideo darabja, hegye-völgye 
együtt lesz egy páncélba nőve 
a örömtüaekbe leng a lácgl 
Eíy kicsit jo'̂ b legyél bosaánk 
T > igasaágoj Jéaus Isten II 

Dr. vitéz Oereőffv  Oéza őrnagv. 
Lapunk előfizetőinek,  munkatársainak,  olvasói 

nak kellemes  karácsonyi  ünnepeket  kiván 
a ,CSIKl  LAPOK• 

s.terk  és kiadóhivatala. 
a miiiy>>r hifsskegy  oaodaja 

Hittünk egy Istenben, m'ndenség urában, 
f«rk.*isok  rericén és báni* mély kutjában, 
kluradon, ^é-padon, ájultan és ébren — 
rnbb'l'no^be lörten, H/omiuh zva éhen. 
Ei a hit tör'e meg b rouló tatár csordát 
s másfái  évezÍ7aioa ié'hol 'nak uralmit, 
Vá na, Mahl paszta Moháas teinetójea 
s t'z«r éva>.k minden gy Ikos atvesztőjén 
tz a hit sogltetL njra talpra á Inl, 
mogsehzett Bzáruny«l Is a magasba szállói. 
Kz a h t fáklya  vrlt vak'ölét ájeken, 
py''gyl- kenet, kátés üszkösödő seb' n, 
ez volt osodak^lyhauk .1 varázsitalt reitut, 
h gy visalol tudjok a ka e'ztes f r l i ' t 
Htd vő1! e hit, melyen atuuk blzv^ ]ár:ak. 
raita Horthy Miklóst rendületl-n vártnk. 
E h t volt a vúső s bö löarácHuuk véste, 
jerikói kürt, me'y Tritnont széttépte. 

Hittünk egy hazában, ahol bölc9Snk rongett 
s kidíds iuk sírján nefel-)tfl  k«aergett 
hlttQok egy hazában. ínslynél jobbat, ezebbst 
a hatalmaa Iaten addig nem teremtett I 
Fehárebb ka'&oaa, édsebb gyamfiloee,  színesebb vlrái» 
nem volt és nem Is lesz széles e világnak ! 
Hazánk: e szó tem lom. Ima, szentség, élet, 
levegA, v z, kenyér, m -ly nélkül s*nkl nem élhet 
Véres, éket mnlt és boldog szent Ígéret, 
káprázatos v ló. végz-tes igézet. 
Csodák fairje  s kültta magyar Isten Arzl, 
ezért tud k'cslből újra naggyá nőn' ! 
Hittünk egy iatenl örök igaza iában 
Csalhatatlan Itten leaztitásában 
h'ttOBk hogy bQnhol k végül la a gonosz 
elnemnl az ármány, jóra ford.  1 a rosaa 
a vért nuknak vére tisztit kereaztntat 
é« tz IpazszlvQ méltó jatalraat kap, 
a hogy a magy rt. aki ezer évig vérzett — 
most sem tapodha'ja el a szOrnyfl  végzet: 
Hittünk Hagyarorsaág feltámadásában. 
nagypéntekek ntán hozsinnás oaodikban. 
ujabb ezer évnek biztos JOvójíben, 
?KI nü D , p

L
b"> BTéaz uttn a fényben 

08""K 8 0 k Bml ">ég az igen, északon, keleten nyogaton és dalén Így teljes az ünnep, szent feltámadásunk.  -rigl fét  yben látni Nagymagyaroiazágunk I 
Baékalyné So ynos Bei. 
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gazdaaági Egyesületet MU C E ? " a Í Y ^ ' 4 

enymQl^be vetett b(,«Imat ««STÍIU„ '! r l W - » M 

indott. Ea egy peeaétnyomót4, 3 a iJ î îw" « m 
az egyesületet « blróUg mentesltue a ^ i jT" A P 4 r e k h e u 

letet Dr. Kovios Károly eBvMBl«ti n ^ P W 8 8 ® " 
ben Dr. Pltne, Arpid̂  üg^fJfSip"  ^Jif8fbb  * * P8" 
dok köszönetet ezért. A í W s U U t Í Z ! ! ; . ^ ' ^ « o s a n mon-
bélyegel ls s.j4t]akbólMSML V a n ' M ' A 

lehet eredméovaa' Ö S 9 I 9 K y u Í « ' » Ielt4-4a» osak akkor 
^ * v A r m « g y e minden részébál adódik. -

î ^ " 1 » < n hlv.tott megbízta nélkül 41etbe v4g4 gazda-
afroat  ha a *f«  l : n í 0 f " , 0 ! 1

4 , t  , 0 l y U t n l " A " « kéremgazdatár-
- , J i ' e k " Z e r i n ? e g y megbeszélé»t szükségesnek 

^ U i i "f t f? .?*?  levelező-lapon értes'tsenek. - H . 
^ d . f t d ^ ^  h . p o k . 

Calkosloeó, 1940 december hó 20 
PÉTER JÓZSEF 
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A Székely kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara közleményei. 

Falusi klskereskedéképző tanfolyam  nyílik meg Érden 
1WI ÉVI {IDDÍI hó 15 én, a vtuzacsatolt keleti és erdélyi or-

25—40 év közötti magyarul Irnl és olvasni todó, leg-
« «-.b 4 elenii osztályt sikerrel végzett magyar á'lampolgáral 
r.-/>'-re Kiképzést nyernek 3 csoportban ahallg.tók: l.Gyü-

s, barcinti, tojás, mag és gabona f4I  vásárlásira. 2 Toll. 
ney. hnlUdékpapir felvásárlására.  3 Biztos tásl, helyi Ugy-
ii'és szövetkezeti könyvelői t?endök elsajátítására. A tan-
vau tartama 3 hónap éa arra 50 hallgatót vesznek fel  dlj-
rtesrn, Ingyenes Intercátasl elhelyezésben és teljes eilátás-

• o. valamint havi 20 pengő zsebpénzben részesülnek. A kér-
cavek folyó  4vl deoember 24-ig adhatók be Írásban dr. Kait-

-'.r Utván kormánybiztos elmére Badapeit V Klotlld-a- lO/o. 
J-.ír.vél 1 réseletek megtudhatók a budapesti közlöny december 
i4-ikl 584 számiban. 

A sertésbőr forgalmának  és a nyersbőr vásárlásának 
. i-'á>oz4sáról szóló 56 800—1940 I. M sz. rendelet 3 §-át az 
'^400—1940 I. M. sz. ren lelet akként módosította, hogy a 
• ••rt«*bór forgalmának  korlátozása folyó  hó 13-án, a nyersbőr 
-máriása pedig 1941 január hó 15-én lép hatályba. 

A székely  haroosoknak  lélekemelő  ünnepélyben 
volt  réazük  Budapesten. 

Az orBaág minden tájikáról Budapestre gyűltek 
a magyar ÓB snékelv tüaharcoBOk, hogy a Bajtársi pa-
rancs értelmében a Kormányzó urunk névünnapén résat 
vegyenek. Boldog megelégedéssel Indultak el, bogy 
husaonkét év u'áo elősaör eleget tehessenek hazafiul 
kötelességüknek. Cjlkl testvéreink tömegesen vettek 
részt aa ünnepségeken, megmutatva a főváros  könön-
nógónek. bogy magyarságukat ós aaékely mivoltukat 
Trianon nehéa igái aem tudták megtörni. 

Gyergyóremete köaaég lakósaágát megkülömböz 
tetett kitüntetés érte. Antal Lijos veaetése alatt ki-
küldött tUaharcoBai lehettek az elsők, akik a fővároa 
Szabadság-terén aa ereklyéB országzászló előtt vehették 
át a remetel dr. Bilás E'.ek kormányfőtanácaos  által 
idományozott oraaágaásalót. Mwkos Bála vároa! taná-
csol által Budapest SaékesfőváioB  Is képviseltette 
M agát. 

Aa tt-eklyés Országziez'ó Nagyblaottság nevében 
C.lky Oábor kormányfótanácsoB  a tőbbeaerfónyl  kö-
z s é g előtt a tttaharcozokon át űdröeölle Gyergyó-
emate aalntiszia széke y lakóaságának minden egyes 

<»gji». Kiemelte, bogy nekünk saókelyeknek minden 
iieţp vérünk drága aranyat ér éa  hogy a bazugságo 
on fölépült  trianoni békepír anca erőszakkal saakltotta 
a a saékelyaéget a haaa azlvéról ÓB bocskorral tapos-
tatta annak ősei vérével annyiszor áztatott szent földjét 
Nem örvendünk a máa kárának, da vannak dolgok, 
amit toba sem tudunk elfilednl.  A ssónok büiake tu-
dattal adta át eaek ntán aa ajándékát, as impoaáns 
Máriás éB elmer an oraaágaáialól. amire a clmnea ol-
dalán 1 követkeaő felirat  vau hlminve: „ígr volt. 
igy leat '  a kis JáanAá1. keztbsn tartó Uárlás oldalán 
pídlg: ','Uegyarorazág  Védaaazoaya  könyörögj  né-
pedért•  Remetei dr. Balis  Etek kormányfőtanácaos, 
a Néma,ti  Eiielintéiet  jogtanáesoia aa általa fal-

ajánlolt oruágiásalót könnyeket fakaaató  besaéd kísé-
retében adta át községe részfrn,  kiemelve, hogy ea aa 
ttnnepaég annál magasztosabb ma. mert ÖBBaeesIk leg-
fóbb  Urnák *ltéa nagybányai Horthy  Miklós  névnap-
jának Boneplésóvel. Beszéde biztatás volt, molyben 
buadltotta a köaség népét, hory e sáaaló alá tömörttlve 
szívvel-lélekkel dolgozzék a szebb magyar jövőért és 
a még idegen rabságban szenvedő magyar testvérek 
felezíboditásáért.  Beszédét többször aaakltotta félbe  a 
nagyszámú köaönség siOnnl nem akaró éljeuaéae. 
Könnyek saöktek minden résatvevó ssemébe. Oyörgy 
Jtaaef  tBzhsrcos rövid, de meleg hangú beszéddel vette 
át an adományoBŐtól a aáaalót és a remetelek nevében 
fogadalmat  tett, hogy megőrzik, megvédik aárz'ójuküt. 
Kérve aa adományozót, bogy Kormányai  Urunknak, 
mint falsaabadltónkuik  Gyergyóremete  község alá-
aatoa hódolatát toTm^co'Ja, dr. Beláa Elek a követ-
kező táviratban Udvöaölte a Főméltóságu Urat: 

„Kabinetiroda  Budepeat.  Gyergyóremete  esé-
kely  nagyközség  Budapeaten  megjelent  elitjárói 
és tüzharooeai ma. amikor  a felszabadulásuk  őrö-
mére általam  adományozott  ereklyés  0rszigziszlót 
a Sztbadság-téren  ünnepélyesen átvették,  felkér-

tek,  hogy a község  egisa lakossága  neviben Kor-
mányai Urunk  öfőméltósiginek,  mint  felszabadi-
tójuknak  ie a legelei  eaikelynek  bálijukat  ia őrők 
hűségük  fogadalmit  tolmioaoljam,  aminek őrömmel 
is hódolattal  teszek eleget.  Remetei  Balis  Elek  dr., 
m. kir.  kormány fő  tanáosoe." 

Aa ünnepség ntán dr. Balis  Blek meghívására 
egy baráti összejövetel volt. Ferenoz Péter községi 
biró köszönte meg a nemea adományt, kérve aa Istent, 
bogy aa adományozót, Gyergyóremete köaaég büszke-
ségét sokáig éltesse. ^ 

Magyarország kormányzójának kabinetirodáin a 
kővetkező köBsőnő leiratot intézte dr. Bálán Blek ügy-
véd, m. kir. kormányfőtanácaos  elmére: 

. 4 Kormányzó  Ur  Őfőlmiltóeiga  a Gjergyó-
remete székely  nagyközség  előljiróaága  ie tűz-
harcosai nevében ereklyie  orezigziszlojuk  ünne-
pélyes  felavatása  alkalmából  Miltóeigod  által 
tiviretilag  előterjesztett  hódoletirt  szives köazö-
netit  nvilvinitani  méltóztatik." 

Budepeat,  1940. ivi deoember  bi 13 ik napján. 
URAT,  a. k. 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
Világmárkás RÁDIÓK 

P 46 aO-tdl. 

Sláger HANGLEMEZEK 
p. a 33 tói. 

Hsáélyia&nlé atb. 
HOHNER szájharmonikák 160. 

ÍRÓGÉPEK 
Fényképező gépek 

9 Pangőtől. 
W t b K B E & Peag£«£l . 

S i m - f i i t é S s e k 
már 10 fillértől, 

f  lennek Akkumulátorok 

Csillárok 26 P.-töl-
Olvasó lámpók 4 P.-től. 
Éjjeli szekrény lámpák, 

Érdekes njdons&gok. 
Villamossági cikkek. 

Csutak Ernő, rádió és műszaki üzletében, Csikszereda. 

Kedvelt  karmSMîMţi  r 
sütemeny* 

Mákos  és  diósiekercs: 
Hozzávalók:  ló dkg.  fisz».  7 csomag 
Dr. Oetker  féte  sütőpor. 12 dkg.  vaj.  Z  tojás-
sárgája. rsipet só. 3 evökattáf  teiföt 
ízen  anyagSőf  sima  teszlát  qt/ufuttk.  Kés-
foknyi  vastagra  kisodorjuk,  dio-.  vagy  mak-
iöftetékket  meqtóltjük.  rudat  formálunk  Setöle. 
tojással  megkenjük  is  rilágossárgára  sütjük. 
MákostÖttelék:  darált  mákot |'ÓC cukrozott 
tejjel  felfőzzük,  kevés  citromhéjat  és  törött 
fahéjat  adunk  hozzá. 
DiÓlÖÍtelék:  darált  diót  Dr.  Oetker-fétt 
vanillincukorral.  kevés  mézzel  és  rummal 
felfőzzük,  kihűlve  megtöltjük  fenti  tészták 
M-f.  nffcofwrvi  tu (in.stipru inqi„*n hűld 
dn.  Oethen  n.  gpár. 
Budapest.  VIII..  Conti-utca  25. 

Dr OETKER  SÜ  TOPORRAL 
ÉS VANILLINCUKORRAL 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Példaadó karaoaonyl ajándék. A cdk-

sasredai tüaharcoB saövetség a Bjsakárt budapesti tűa-
harcoa bajtársaitól nagy ajándékot, 300 pengőt kapott 
aaaal, hogy ast fordítsa  a .cslkaaeredal tűzharcos BBÖ 
vetsóg szegónysorsn gyermeke'nek karácsonyi felse-
gályeaésére, bajtársi sseretettel..." Ilyen nagy ós nemes 
ajándékra nem Bzáml'ottak, hiszen a Besakárt két 
országzásslót hozott, 70 tagu kűldsttaéggel képvisel-
tette magát záBzlószentelő ünnepünkön ÓB azért a sze-
rény fogadtatáaért,  azért a csekélyke vendégazereletért, 
melyben résaesltenl tudta vendégeit, neki ugy éral, 
hogy nem Járt vo'na semmi. A világháborút vlielt baj-
társak aaonban elküldötték fl'lórelket  a ml saegény 
hadviseltjeink gyermekeinek ÍB ; bála éa aok köszönet 
érte azon saegény bijtársak nevében, akik köaött ezt 
klosathatták. A csíkszeredai tűzharcos szövetség ezen 
nagy a|ándlton 35 saegény tűzharcosnak fejenVlnt  16 
kgr. kenyérüsatet ÓB egy egy küógram cukrot vásárolt 
ós osatott kl. Aaok, akiknek most nem jutott aa aján-
dékból, ne keseregjenek, mert a követkeaő segélyezés 
alkalmával reájnk ls sor fog  kerülni. 

— Kinevezés. Budapest főpolgármestere  Tusnádi 
É thaB Csaba dr. székesfővárosi  fogalmazógyakornokot, 
a NádaBdy-hnuárezred aáaalóaát, a magyar kardvlvó 
főiskolai  vllágbajnokcsapat tagját, segódfogalmazónak 
nevezte ki. 

— Felhiváa. A Saékely Hadozatály csikl tago-
zatát felsőbb  rendelkezés fo  ytán megszervezzük. Fel-
kérjük mledaaon bajtársakat, akik a Baékely Hidosa-
tály kötelékében szo'gáltak, hogy sürgősen köaö'jék 
Gáspár Gábor bajtársunkkal (C^lksaereda, Apaffl-M.-
ucca 25 BZ ) a következőket: Név, lakhely, foglalko-
a&s, vallás, rendfokozat  ÓB vo't beosatÓBa a Baékely 
H doBstályban. Vitáz Apponyl L*los saáaados, G íörgy-
pál Gábor tart. főhadnagy,  Gáspár Árpád sásslós. 

— Fontoa flgyeimestetéa,  A köaoktatásűgyl 
miniszter folyó  hé 19-iU távirati rendelkezése értel-

mében az állami tanítók a karácsonyi ünnepekre mű-
ködési helyükről el nem távoahatnak. 

— Tanügyi kinevezés. A vallás- és közok-
tatásügyi mlnlaatej Miklós Gergely csiksaentgyörgyl 
tanítót, a csikvármegyel tanfelügyelői  hlvitalhoz (ve-
aetői megbiaással), a VIU. flsetésl  osztályba népiskolai 
előadóvá klneveBte. 

— SztlveBBter-eBt Calkeaerodában. A cslk-
saaredal' tflaharcoi  szövetség főcsoportja  a polgári 
ifjúság  köaremüködÓBÓvel 1940. december 31-ón este 8 
órai keBdettel, a Vigadó színháztermében tánccal egybe-
kötött S:llvesater-estet rendes, melyre ezúton ls fel-
hívjuk köaönBégünk figyelmét. 

— Jégkorongütő mérkőzés Csíkszeredán. 
KarácBony első- ÓB másodnapján délután fél  2 órai 
kezdettel nagy Jógkorongütő mérkőaéa leza a fővárosi 
F. T. C. ós a helybeli Ca. T. E. között. 

— Orvosi hir. Dr. Fejér Manó Jánoa orvon, 
budapesti tanulmányútjáról hazatérve, rendelőjét Csík-
szeredában, Kossuth Lajoa-ucca 23- aaám alá áthelyezte 
rendel (fogbetegeknek  le) délután 3 - 6 óráig (vasárnap 
kivételével). 

— Megbizáa. A m. kir. belügyminiszter, Bor-
eányl Kálmán dr. readóraegédfogalmaaót  biata meg a 
m. kir. rendőrség cstksaeredai kapitánysága területén 
a rendőrség hatáskörébe utalt klhágásl ügyekben a 
rendőri bűntető bíráskodási Jogkör gyakorlásával. 

— A fodráasüzletek  karaoaonyl és ojóvl 
Báróra rendelete. 1. A fodrásaüzleteket  1940. évi 
december hó 24-én este (7) óráig szabad nyitva tartani. 
2. A fodrászűaleteket  1940. évi december hó 25-én 
(karácsony elaó ünnepén) egész napon át, 1940. évi 
december hó 26 án (karácsony második ünnepén) pedig 
déli 12 órától kezdve zárva kell tartani. 8. A fodrása-
üzleteket 1940. évi december bó 31-én reggel 7 órától 
este 9 óráig nyitva saábad tartani. 4. A fodrássltle-
tekat 1941. évi január 1-én egéaa napon át aárva kall 
tartani. 
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A caíaereflai  Manyar Nemzeti Bani tözIeményeL 
A Magyar Neaiati Bank hivataloa árjegyzéael: 

Budapest. 1940. deoember hó 19. 

K ü l f ö l d i  p é n z n e m e k Pénz 

Angol iont 
Belga 
Danadal dollár 
Dán kurona 
Dinár >) 
Dollár (U. 3 A.) 
Franela bank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Protektoritml korona 
Salovák korona •) 
Len*) 
Leva 
Lira4) 
Norvég korona 
Spanyol peseta 
Sváiol frank 
8 véd korona ') 

250 — 
7.60 

343 — 

1155 
320 

1740 

79 55 
81.70 

K ü l f ö l d i  k i f i z e t é s e k 1 Pénz Áru 

Amsterdam | — 

Athén 3.02'/, 3 05'/, 
Belgrád 
Berlin 

7.82 788 Belgrád 
Berlin 135 70 136.70 
Bratislava (Possony) 11.79 1193 
Brüssel — — 

Bakarest | 3.41 341 
Istanbnl 268,— 271.-
Kopenhága — — 

Loodon 13.87 1403 
Madrid — — 

Milano 1766 178864 
New-York 314.10 347 10 
Osló — — 

Pária — — 

Prága ta57 13 67 
Szófia 4.11 4.15 
Sto kholm 82,- 82 HO 
Zürich 1 7977'/, t0 57'/. 

Án 

3 0 0 -
790 

3 4 8 -

11.90 
340 

1790 

80 55 
8270 

KÜLFÖLDI PÉNZNEMEK.: •) 500 és 1000 dlnáros olm-
letek kivételével. •) 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. ') érme kivételével. «) esak érmék és 10 lirás bankjegyek 
vásárolhatók. ') csak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárol-
hatók. 

— Kössönetiyilvánitások. Mindazoknak, akik drága jó 
férjem  elhalálozása alkalmából, bármimódon részvétüknek 
kifejezést  adtak, de különösen a Kereskedól Kör elnöksegének 
és a Frontharoosok szSvetaégének hálás köszönetet mondok. 

öiv. Nnrldsásy Kálmánná. 
— Mindazoknak, kik drága jó testvérem, illetve sógor-

nőm elhalálozása alkalmából bármi nton részvétüknek kifeje-
zést adtak, fogadják  hálás köszönetünket. 

Norldsány Márkon és családja. 
— Mikor épfilt  i kot }as vári központi egyetem P A 

Tükör deoember! száma Írja: A kolozsvári egyetem központi 
épületének felépítése  gróf  Csáky Albin érdeme. Az építkezés 
1893-ban Indult meg ée Martin Lajos rektor az 1895-ik évet 
már az nj épületben nyitotta meg. Megnyitó beszédében a 
repülőgépek elvérdi beazélt, amit ab Dan az iddben még utópiá-
nak taitottak. A megnyitás .ntán egy héttel az épületet az 
egyetem névadója, Ferenoz József  király ia megszemlélte és 
látogatása emlékere rektori s dékáni díszjelvényeket, valamint 
pedellnal diszbotokat ajándékozott az egyetemnek. 

— Kössönetnyltvánitaa. A osikszeredai m. klr. p <lgárl 
leányiskola vezetósége ezntoa fejezi  ki köszönetét egyik volt 
növendékének, aki Szombathelyre elkerülve sem feledkezett  el 
a szeretetről, melyben az Intézet falai  közt résie volt. Viszo-
nozta pedig a legnemesebb módon, szegény növendékek leise-
gélyezésével, — Istennek hálálva meg azt, amit emberek szi-
vén keresztül Isten adott. Gyűjtése; olpók, ruhanemüek, iskolai 
felszerelések,  könyvtári könyvek, 6-án szent Miklós napján, 
Fóméltóságn Kormányzó nrnnk, névünnepének szeretetteljes 
keretek között való megünneplése ntán kerültek klosz'ás.-a 
más ajándéktárgyakkal egyetemben, hogy Így minden növen-
dék örömben részesüljön. Az Intézet e voll növendékének, ki 
nek kívánsága, hogy niTt titokban maradjon — B Akit példft-
képül állíthatunk legyen jntalnaazója a jóságos Isten. Ugyan-
akkor nam feledkezhettünk  m*g azokról sem, akik a 22 eazten 
del átkos román uralom alatt teljes megsemmisített Iskolai 
könyvtára aknák újjáépítését megalapozni voltak szívesek. — 
La tan fisaosa  meg jóságakat. 

— Aa Ügyvédi Kamara tiaatelgfi  látoga-
tása. A caikvármegyei ügyvédi kamara Dr. Kolumbán 
Jéaaaf  alelnök veaetéaével tiaatelgő látogatást tett 
Dr. Karaey Sándor tdrvényaaékl elnök, dr. Kököaay 
Gyula Járáablréaágl elnök éa dr. Gál Károly 
föügyéaanél.  Aa ügyvédek tlaatelgé küldöttsége, — a 
melyben réaat vett a kamara vaiaaatmánya réaaéró. 
Dr. Balogh Lajoa, Dr. Gál Jóasef,  dr. Djradci Fel.x, 
Dr. Pitner Árpád óa Dr. Zakarláa J:nó ügyvedek — 
kifejeaéare  juttatta aa ügyvédi karnak ama késaaégét, 
hogy a legteljesebb öaaahangban akarják aa Igaaság-
aak érdekeit aaolgáinl. 

— Keroeatény kazokbe kerül a aaékely-
földl  faipar.  Aa erdélyróaai gazdaaági tanács leg-
utóbbi ttléséa foglalkozott  a aséteiyjöldl faipar  be!y-
aatével éa megáUapltotta, hogy ennek az Ad aaékely 
iparnak jelentós reaae ma mar ninca kereaatény ke-
nőkben. A meglevő kereaatény vállalatok Bem tudnak 
megfelelő  aaámban kereaatényeket alkalmaanl. A zsidó 
törvény végrehajtási utasításainak megfelelően  gondoa-
kodai kell kereaatény magyar szakemberekről és uj 
munkaalkalmakat kell teremteni. A tanács már meg-
tette a ssükséges latéakedéaeket a Baékely faipari 
muakaerők klképaéaére éa egyidejűleg fölvette  aa 
árlatkeaéat a falpari  vállalatokkal, hogy megáliaplt-
haaaák aa Igényeket. A klképaéat ugyania ugy kíván-
ják lebonyolítani, hogy mlndaaok, akik a tanfolyamot 
elvéfoaték,  azoanal el is helyeakedheaaeoek. Ezenkívül 
alhatároala a tanács, hogy a Saékelyfóldön  tejipari 
uaklakolál léteeltenek éa a tejaaövetkeaeték fölöaői 
aaámára külöa tanfolyamokat  rendeanek. 

Zongora órákat konzervatóriumi módszer azerint 
jutányos áron ad, Qál Blrira  Csíkszereda, 
Koasuth-uooa  70. szám. 8 _ l 

A csikaaereda! klr. törvényaaéktől. 
Cj. 229-1931. 

A klr, törvényaaék a Hargila Vasgyár r. t. koa-
gyüléaének öBsaehlvása Iránt, Dabrlbán László ési Mo -
daván Jinoa csíkszeredai lakóeok, résavényeaek kérel-
mének helyt ad éa a Kt. 178 ssoVasza alapján a Har-
gita Vasgyár r. t. közgyűlését 1941 évi január ho 6 
napjának délelőtt 11 órájara, a kérelmeié* által 
összeállított tárgy*orosattal, — táraaeáinak Csikaae-
reda, Hargita-uooa 53. szam alatti irodahelyi 
aégebe ösBaebi«ja. 

A bíróságnak a köagyüléat öBaaehlvó végzíae ellen 
a 68.300—1914 I. M. sa. rendelet 26 azakaazának 6 
pontja ertelmében előterjeaatésnek, vagy felfolyamodáa-
nak nincs helye. 

Riaavényeaek köteleaek részvényeiket a kösgyü'.éB 
előtt 8 nappal Dr. Rákoaay litván cslksaeredal Ügyvéd, 
Apafi  u. 48. aa. alatti Irodájában letétbe halyetni. 

Tárgysorozat: 1. Dj igargatóság választása. 2. 
Blsottság kiküldése a régt Igasgatóság ügykrzélésének 
feiüivisígáláaára.  3. A vaBgyár mikénti kibaszna ása 
feletti  halároaáa. 

Cilksseredí, 1940 évi december bó 13. 
P. H Dr. Saabé Zoltán a. k. 

klr. tvsaáki biró. 
A kiadvány hiteléül: 

Banoa Károly a. k. 
shlv. tisztviselő. 

U i B ó k n i k e l r . 
Tisatelettel hozom a n. é. közbniég tudomására, hogy 

Calkaaeredába aa Ovóda mellett 
V L j r a z n . e s r m . T ' i t o t t a x x i 

P É K M Ü H E L Y E M E T . 
I^ybkezcl fogok  t. vevőimet teljes megelégedésre 

klszo gálnl — Vallatok uccal kenyér és kalácsainál, a 
legjutáuyoaabb árban. B ivetra naponta délelőtt 10 óra, 
elózónapi bejelemóeBil. — Silves pártfogást  fcer: 

Moldován János, pékmester. 

Cdiavármegya lparojaiouk, keroaki.dőlnek ét> 
Bsá'.llttató köaöuségének fljyMmét  felhívjuk, 
hogy a 

Magyar Teherautófavarozók 
Országos Központi Szövetkezete 
(MATEOSZ) 

Hrendnh iígit lóto&itt-t. városunkban. 
Érdeklődök .'ordaljanak a hslyi kir.'udrli-
ségbez: 

M&TEOSZ klrei'deliség irodája 
Gáspár Árpád, Apafi  ucca 23 szám. 

40 
ti w 
ti 
ti 
ti 

ti 

II»  a nagyérdemű  kö.iőőség 
ji éa pontos kiszolgálásban  a» 
akar  részegülni,  keresse  fel 

„LUX"  g 
női  és férfi  fodrászat  gj 
termeit,  melynek  legmoder-
nebb berendezése,  felülmúl-
hatatlanséga  teljes tetszését 
fogja  kiérdemelni. 

Szíves  pártfogást  kér: 
„LUX" 
női  és  férfi  fodrászat 

Csíkszereda,  Apad-ucca 64. 
(Cseh  István  hentes és mé-
szárossal szemben). a— 

"KráilEáur 

igye^ ú l 

Ízléses kivitelben, modern betükkeli 
legfinomabb  papíron, legolosóbb ár-
ban, leggyorsabban készülnek 

k ö a y v n 37-01». d. á j â. " b a n 
Csíkszereda, Apafi-nt  56 

VILÁ6NIRÜ 

„OLYMPIA" Írógépek 
mit 189 ícaiStel 
(resületre ip) kaphatok 

/ r 

a VAKAR könyvkereskedésében 
C a i k a a e r e d a b a n . 

Kellemes  karácsonyi  ünnepeket kiviook  ven-

dége  Lek, pártfogóim^;  ̂ ^ 
Két szoba és konyha kiadó. C.a. 

hivatalban. 

a kiadó-

Tudomására hozom 
a nagyérdemű váaárló köaönBégnek, hogy meg-
érkestek az 1941-es tipaaa magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION éa STANDARD rádiókészülékek 

hálózati éa telepes, egysaertt és luxus kivitelben, 
ttalatembeo raktáron mindenkor nagyválaaatekban. 

K e d v e l ő f e l t é t e l e k : 
3 20 pangótól kezdődő előieg mellett 
6—12 hónapig terjedő rósaletre 11 

Állandóan raktáron tartok legjobb ma«yar gyárt-
mányú „ P e t r i x" éa . N i f t  rádió-elemet h. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
radió-laboratorium. 

- MÁRTON  FERENO  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy székely  képzőművész  megrázom küzdel-
mes élete.  — 55 szines és mélynyomásu képpel.  — 
Ara 5 Peagő  Megrendelhető  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

% M O D E L L K A L A P O K 
SU aapoaként a j formák  oioaó 
jcbas., -en. ®#rt (& iic Í.K.tÍa. • t <5 i r 

VKKOZfiíL  T A N Á f t N  R N Á L 
te 

Â 
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ÜK7«aott keszülaek wjimde* 
siemft  kalapok eiafireadfi 
amyag k«3sa*d««t.vai. Knlayek 
Italakltáaa a legrövidebb idő alatt. 

Csíkszereda. Olaima alnm-uooa 119. az., 
a ttoraaz JtOzel«b»a 

u 

Jk 

EUDO  pénzszekréry  160 magas, 95 szóles, 4 ajtós 
és epy ventilátor, vezdeglő  részére is jó. — 
KujbusT  Jáccs,  Gyergrcszeolm  kiós. 

HEGEDUORAKAT 
oonservatoriunoi módaaer 
szerint, jutanyoaan ad: 

SPRENOZ G I Z I , Csíkszereda. 
Honvéd-aooa. 

A t. közönség figyelmébe! 
T.astsiattel értesite.n Cslksz redo óa vidáke 

kFzinaégét, hofy  több évi távollét után vlaaaa-
terv?, a r«U helyen : Gimnázium-u. 100. ss. alatt 

férfiszabó  miihelyemet 
újból megnyitottam. 

Vállalom polgári, papi éa egyenruhák készitéeét. 
fordításokat,  javítást, tisztítást éa vaealáat lelkl-
l-m°reteaeo, szolid áron. 

Sílvaa pártfogást  kér: 
PÉTER GYULA, 

férfiszabó  (Qlmn.-u. 100.) 

« s s s t i s s i s i s s s s s s e M S H s 
Eladó egy jókarban levő fehér  somáreozott 

gyermek vaságy és egy nagy ebédlő asztal. 
Cim a kiadóban. 

— — a «aassssaaa i—i—aeaa 

Dyaoatott Vákár Lsjeué könyvnyomdájában, Cslkueioda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a Iegaaebb ea legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
árak mellett eackózól a 

Vákár üzlet. Csíkszereda. 




