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RÉSZBGH QYÖZŐ 

Boldog uj esztendőt... 
I r t a : 

Dr Ábrahám Ambrus 
egyetemi  DJ.  r. tanár, 

A Mindenható hton, aki virággal biati tele 
.» hegyoldalt a hó nlá h»jtja a hilódó falevelet, 
-iki elindította az életet a kimérte határát a 
rnu'ó időnek, ismét elénkbe ál ított egy esz 
tendőt, egy titokzatos talányt, melynek jánusi 
arca előtt agyunkat megüli a gond s jövőbe 
néző lelkünkben szö'nyü kérdések özöne támad 

Vájjon mit hoz nek tlnk, jót e vagy roseaza' ? 
Vájjon felemel  e avagy a földre  teper. Vájjon 
adja-e megérnünk a végét, vagy útlevelei 
tarfogat  nekünk, mely a földi  hazából örökre 
elvezet? Kérdések, amelyek e'ől nem menekül 
s»m a nagy, sem pedg a kicsiny, amelyek 
felvetődnek  a? előtt is, aki szegény s amelye 
ket nem tud elüzai magától az sem, aki gazdag. 

Vajjnn győz e majd végleg a veretlen raa 
gyar ökör ós m*g!alaija-e h hQlyes utat a 
tisztán látó, fontolgató  elme? L^ez e mindg 
magyar, aki tud parancsolni és lesz e mindig 
magyar, aki a parancsot szivvel tcjesin? 
AWare és tud e harolni, kü'.deni és nélkülözni 
a mngyar azért, hogy magyar legyen a nyelve, 
magyar legyen a fegyvere  s fllgget'en  szabad 
magyar hazában magyar legyen a keDyere 1 

Mai napig sokan és sokszor demagógiának, 
idejét mu't fölösleges  szónokolásnak, szükség-
telen h-iz*puff)gut4sn  ik mondják, ha valaki 
szabadságról és függetieraégről  b-azél. Prdg 
eppan a lassan múlni kezdő magyar tragéd'ák 
igazolták be, hogy mily ba'ga'ajr, mily meg 
fnntolatlan  éB mily együgyü az ilyen beszed 
Éppen a magyar népre rarakott átkos trianoni 
bi ircs mu'atta meg mindennél ragyogóbban, 
hogy a mindenn»pi ft  hér kenyérnél, a tél 

dege ellen védő melegnél s sötétséget elosz 
ató esti és reggeli világosságnál vannak ne 

meseb" értékek, vannak égetőbb Fzükaégletek, 
-annak arró pénzzel meg nem fizethető  kin 
•i-k és vannak követelmények, amelyek nélkül 
iiagyar ember necu tud ^s nem is akar élni. 

en lelki szükséglet és semmifele  kényelem 
•1 es semmifele  pénzzel meg nem fizethető 

•lék az önállóság, a szabadság, a magyai 
>!v édes zenéje s a független,  szabad ma-
* ha;a, amely nélktll lehet mindenüuk és 

sincs semmink, amelyben hiányozhat sok 
n és mégis megvaj mindenünk. 

Most, amikor a magyar honvéd fagyos 
hulló piros vércseppjei uj élet hajnalát 

mikor világnézetek, elvek, fajok,  nem 
k és égigérő vagyonok rettenetes harcukat 

jdk, engem is sokszor el fog  a mardosó 
rdes és szivembe vágnak a szavak, a mik 
} étbe kergették a legnagyobb magyart: ha 

édes hazám vájjon mi lesz veled: Agyam-
egymásba ütköző gondolatok heves viharai 
bolnak s magános óráimban elő'tem ia 

ó étül» jövő. É'ilyenkor meg»zólal bennem 
ir*s: bízzál fiam,  a te hited meggyógyít 

íed — és én tovább hiszek . . . 
Hiszek rendületlenül és hiszek megalkuvás 

ikül. H szek hazám, fajtám  és nemzetem el 
vatottságában 8 hi»zek a sze*b, a jobb, a 
dogabb magyar jövendőben Hiszek abbm, 

gy történjék bármi és jöjjön bármi, minké* 
ről a fö'dről  letörölni nem fog  soba senki 
semmi. És most az uj esztendő küszöbén, 

uj világ hajaalhasadásakor ezt a törhetetlen 
•iipmzri'.hatatlan hitet saeretném bele kiállani, 
belecsepegtetni, beleépíteni minden igaa magyar 
élekbe. Ezzel a kiirthatatlan élő és éltető, 
nagy tettekre lelkesítő és képesítő hittel Bse 

retnék odaállni minden magyar testvérem elé 
és szeretnék a szemébe nézni, szeretném a 
kezét megszorítani s szívből azt irondaní: 
boldog uj esztendőt... 

Ide s tova másfél  esztendeje annak, hogy 
Erdély keleti részének a a Székelyföldnek  a 
hazatérésekor előadást tartot'atr, amelynek az 
voit acime: Miért kaptuk vissza Erdélyt? . . . 
A felvetett  kérdésre akkor nagy általánosság 
b«n azt feleltem,  hogy azért, mert hit'ük. 
E'őadásom később egész terjedelmében ujaóg 
ban is megjelent, mira a kávéházi asztalnál 
egy öreg nyugdíjas ur több-k között ezt mon 
dot'a nekem: olvaBtam a cikkedet, szép volt 
éa sok tekintetben megara is ögyet értek vele, 
de nézetem bzerínt hiába való lett volna min 
den bit, ha nem lett volna mögötte az idegen 
fegyver.  . . 

Tévedsa kedves barátom — volt rá a 
válaszom, mert, ha nem lett volna hit, hiába 
való lett volna az idegen fegyver.  H» az alatt 
4 huszonkét esztendő alatt, míg a trianoni 
hóhérok torkunkon tartották a kötelet a haláron 
•ul a magyar családok ajkáról eltűnt volna a 
magyar szó édességes zöngés ha a húsos 
fazakak  éB a zsiroj bödönök mellett a magyar 
ember lelkiből kiveszeit vo'na a megnem 
alkuvó hit, hogy egyszer majd Trianon rabjai 
előtt is teljes bizonyossággal megnyílik a bör 
töcaj'ó, ha az öreg székely ember es minden 
hízó magyar nem azzal a hittel járta volna az 
ősi rögöt, hogy ő talán nem, de a fia  bizonyo-
san megéri a szabadulás óráját, mondom hiaba 
ett volna az idegen fegyver. 

H* egy két hitvány koncleső, fajárulótól 
eltekintve minden székely ember nem hitt 
volna abban, hogy egyszer biztosan szétreped 
a börtön, melybe miodjn kihallgatás nélkül 
lelketlen kufárok  belezártak három millió ár-
tatlan magyart, ha a Kárpátok koszorúján 
belől mind* n magyar reuduhetetlenül nem hitt 
volna abban éa nem vallotta volna azt, hogy 
ez a fö  d a miénk a vér jogán, miénk a mult 
jogán és miénk az elpusztíthatatlan szent igaz 
sAg jogán és ha minden magyar ember itt és 
tul a magyar vérbe vágott határokon nem dol-
gozott vo na érte. akkor jöhetett volna bár 
nilyen hatalmi támogatás, nem lett volna ma-
gyar hadsereg, amely birtokba tudta volna 
venni az elrabolt ősi földet  es nem lett voina 
magyar szív, amely a visszatérő testvért köny-
nyea zokogással ölelje keblére. 

Ezt a kemény, kiirthntatlan magyar hitet 
hirdetem az nj év küszöbén s ezt szeretném 
belelopni minden faját  és hazáját szerető ma-
gyar lelkébe. Szeretném ha oit élne minden 
magyar ember lelkében hitáron innen és batá-
ron tul a hit, melyet huszonkét esz'endőu 
kérész ül írsgtm sem adtam fel  soha, amelyet 
vallot'am mindig itthon és külföldön  s hirdet 
tem fennen  szóval, amelyet sziveben hordotta 
Felvidéknek, Erdélynek és Bicskának minden 
'gaz magyarja s töretlenül hozott ide haza az 
édesanya szerető keblére . . . 

A világtörténelem még aohisem kezdett 
olyan ui esa'i-ndől, mint amilyeube most lép-
ünk S'önyüseg, pusztulás s haláltusáknak 

hoss/U láncolata tekint belőle fe  ónk, de nincs 
kéts. g aziránt, hogy Ipbz benne öröm s a 
fájdalmas  sebekre gyógyulást osztogató bai-
zFam. Kezdetén megremeg a bzívüuk, lépé-
seinkre béklyót rak a felelem,  de mégis el-
indu unk. Vezérünk a hit s a vele együtt 
munkálkodó remény. Hit a Mndinható Iseu 
ben, aki az idők vérziva arjában sem hagyta 
el soha benne bízó népet, hit a magunk, 

fajunk,  nemze'ünk elhivatottságában és hit 
abban, hogy ha viharban, ha vérben, ha vész-
ben, ha titani küzdelemben, de megyünk előre 
a cMhoz—az ezeréves szépséges hazahoz— 
a független,  szabad Nagymagyarországhoz . . . 

Város fejlesztés. 
Gazdaság; eleiünk vérkeringése a városok-

ban és községekben a közforgalmi  utakon bo-
nyolodik le. 

Tehát, hogy a vérkeringés egészséges le-
gyen a közforgalomu  utakat ugy kell megálla-
pítani, hogy a fejlődésre  lehelöseget biztosítsa-
nak. Átgondolt terv nélkül sem város, sem 
község fejlesztés  nem lehetséges, mert az al-
kalmilag létesített ösazefüggesteien  zeg zugos 
u cak a fejlődés  során helyrehozhatatlan karo-
kat okoznak, mert közlekedest nem biztosíta-
nak és a beépitesi lehetőséget gátolják. 

Tehát elsősorban a főforgalmi  utakat, még 
a beepités megkezdése előtt a köziekedesi és 
terepviszonyok figyelembevételével  ugy keli 
megállapítani, hogy beépitesre alkalmas telek-
tömbök kibasuhatök legyenek és vonalvezetese 
httározott célirányos legyen-

A városok es közsegek körül levő mező-
gazdasági művelés alatt levő területek magán-
tulajdont kepeznek, tehát ezek megváitasa a 
rendszerint csak kisajatitasí eljárással a varos-
rendezési terv jóvahagyása u;án lehetséges, 
tehát jóváhagyott terv nélkül meg részletekben 
sem lehet várost fejleszteni.  Nem szükséges 
tehát a városrendezést nagy költséget igénylő 
terilletmegváltásaal rövid időn beiül végrehaj-
tani, azonban a lehetőséget biztosítani kell arra, 
hogy a részietekből idővel tgy tervszerinti 
összefüggő  cslszerü gazdaságilag és építészet 
^zempon'jábol kedvezően kihaaználható rendszer 
alakulhasson ki. 

Az 1937 év VI. t.-c. és annak alapján ki-
adott rendeletek kötelezik a városokat és na-
gyobb községeket, hogy vározrendezesi tervet 
készítsenek, azért szükséges lenne a varos ve-
zetőségének előkészülni arra az idóre, mikor a 
gazdasági élet helyreáll ós lek tőség nyílik arra, 
hogy a város nagyobb keretben boniakozhas-
sék ki. 

Az általános terv elkészítésihez egyelőre 
a kataszteri térkép nyújthatna alapot, melyre 
a megtalálható alappontok figyelembevételevel 
a beepitetlen területeket dombozati viszonyai 
a vároai mérnöki hivatal által leendő felvetel 
alapjáu beraizo hatók lennének és a jelenlegi 
tu'ajdonjogi á'lapot rögíiihaiő lenne. Az általá-
nos elrendezésű térképén a létesítendő középü-
letek elhelyezése és uj uccák megtervezhetők 
a területek kisajátítására engedély és a költ-
ségek fedezetérd  állatni kölcsön lenne bizto-
sítható,amely a telekértékesítesnél visszatérülne 
ugy, hogy a város egy kisebb alaptőke bizto-
sításával a további folyamatos  fejlődest  bizto-
sítani tudná. 

Lássák tehát a városi konzulok, hogy az 
országépités munkájából a ránkeső részt vállal-
nunk keil, mert azt megköveteli a jövőbetekintő 
ujabb ezredéves ország. 

Csiks?ereda, 1941 évi december hó 31 én. 

Pergő levelei között . . . 
A* s^i^ion á az 6 ü! karira o t ik, 
. . Ei n!m r-a<<t a tíinó eveken. 
A k-rti u o i mintha a mait nótáin*, 
H Unó, csendesen szembe áll voiem. 
. . Cmkott suínnkkel e<y régi önben járok, 
F<'glr a lelkem mo«t ia egyre-újra, 
Pjrfó  levelek el-eihiió i-mftje, 
. . . 8 ai ősil siói a maitat víg'a«fn:Ja. 

Bdlázsyné  Hm*»  Olga. 
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Emlékezünk a madéfalvi páston... 
Ahogy állunk lit a madéfalvi  zzélea nagy mező-

beo, reánk nésnek a H »rgita felséges  osucaai. I ;t boron-
ganak a ropptnt ormok a madéfalvi  nagy mező falét». 
Vén erdők bori Ilik aa éri ás kíhigyet, a an erdőkben 
a caeod lakik, meg saakaseiyük, amelyeknek őseit 
Bzékelyhnsaal lakatta jél egykor Mária Teréala királynő 
lelketlen lenerállsa: Slskovlcs. 

Emlékkő jelöli aat a helyet, ahol Bokaaáa ártat-
laa aiékelyt lelketlenBI halálra koncoltak OBatrák re-
regek. 

Emlékkő jelöli, de ha nem jelSlné la, akkor ••> 
mnloa el sz4kely* sztvéből eaaek a gyá'cos helynek 
nnomora emléke, öreg évszázadok ballaghatnak el a 
H irglls alatt, hnllathatják a feledés  avarját sok min-
denre, de Mad falva  emlékét nem (ud]% belepni feledés. 
SiHntelen emlékezetben marad ai ártatlanul kiontott 
vár, amely elfolyt  a nagy saékely temetőn, a madé-
falvi  páston.... 

Állnnk a emlékeaBnk a régi Időkről. 
Akkor a d»<™ moB'ohaeny; Mária Teréala volt 

3 királynő. — 1763 ő»«*n elrerdelte. boty a székelye-
ket bttárőrearcdakbn kell láborozni a táboraokai meg-
keadték a sorolást Gyergyóban. 

0>t míg csak ment valahogy a katonHálll'áí. de 
mikor Csíkba érUk a porció uruk, nem eksdt Jeleo*-
kező. Mert a c'.lklak a porosé ocatrék csspa'ok elől 
bpvatték msgckat a vén H "vitába 8 tiflífntek  cnn«n. 
hogy inkább kivándorolnak Moldovába, de még ae le Bű-
nek fi  caéBcér keteál. 

T i volt már akkor, n»gy erő) tólldő. 
1764 be fordalt  aa «intendő. 
Kiii dideregtek a H-rglta bavae erdőiben sso-

gény székely emberek. Éiestek, fáatak.  de viselték a 
kint és halálrasaántan mondogatták: Még se lesnünk 
a császár kalocéjsl 

Akkor a bossiu* és lelketlen OBitrák katooanrak, 
élükön ama f'keteemlékü  B skovlcs generálissal, pokoli 
tervet esaeltok kl. A ssBrnţO jmnárl hld°g télidőben 
aa osstrák katonasággal kiverették aa erdőkbe a buj-
dosók ntán a gyenge fehérnépeket  és aa ártatlan 
gyermekeket. 

Aa erdők mélyón bnjdoső ciUIat m>gt8rt»k, 
nem néshMték, bogy megy tőnkre » »o> gyenge fehér-
nép, elhatározták, hoţv be«>en"«>k Madifa'vára.  L* Is 
bccsátkoatak a védóerdőkbő 2500-<.D, f«?fl,  esBtooy. 
gyermek s 'betáborostak madefaivára.  R ménytedvp 
tanyának le ott, mert hírit vették, hogy Hiromaaék-
bői. nagy sereg székely testvér jön, hogy ők Is tilta-
kozzanak a katonaállitáa ellen. 

R ménykedvn hnnyták le fáradt  saemelket esen 
aa 1764 jannár 61 éjssakán. 

Éj akkor, 1764 jocnár 6-án íjfélután  3 érakor 
aa osstrák csapatok ágyusnl kerdtéb a védtelen, alvó 
sséka'.y ft'at.  Asatán elhallgatott n á-cnsző a aa égő 
falara  rárohantak a cáezirl csapatok. Biezek a H»ró-
dasek nem kegyelme2lek még a Bsékelyek caecaBsopól-
nak sem. 

Ez tőrtént a madéfalvi  páston. 
H it lehet oat elfelejteni  f  I 
Nem, a Bsékelyek nem feledték  el ós nem fele-

dik soha. 
Mária Teréala kSnnyn elfeledte.  Mikor tessék-

lássék felelősségre  vonta S sko<icot, hogy miért' csi-
nálta eat a mészárlást. a szellemes tábornok mosolyogva 
a*t mondta, hogy ő tulajdonképpen jét csinált ecael 
a székelységnek. Mert a eaékely nemzeten, hogy egész-
séges legyen, minden saáz évben egyBaer eret kell 
vájni, H >t eat as érvágást moat ő végeate el a madé-
falvi  metőo. A királynő iro'olygotl a szellemes fele-
leten B megbocsátott és felfd'tt. 

Da nem feledtek  a Bsékelyek éB a megmaradtak 
halálos keserűséggel éa feneketlen  bánattal Indulták 
(százm éB esrer) - aj hasát keresni, átal a Kárpáton, 
nagy Mo'dov&ba... 

Emlékkő emlékeztet a ssomorn esetre a midé-
falvi  mezőn. DB van egymá'lk emléke 1B M<d4falvá-
nak, egy ?z kely ballsda. Ahogv székely kísérőnk 
mondinl kezdi, lejegyzrm nagy gyora>n. 

HVkan zeng a ballada ssava B madéfalvi  mezőn, 
íme i»y b»nz«lk: 

Megyek anim, megyek Szép azSke Itányok 
Bé Madéfalv&ra,  R.'ám se nézőének. 
Fényes uraságok El kell nekrm mennem I 
N.gy gyűlést hirdettek E'ment Dakó Sándor, 
Madéfalvi  rét e. El Mndéfalvá'a 
Sok vitéz legények Fényes osztrák tisztek 
Gyülekeznek oda, Nagy gyOlést hirdettek, 
E-i is elmegyek hát, "adéfalvl  rétre 
„Sdrs jámbo- tiam ÖsssegyOlekeztok. 
Ne menj el ts oda | Akkor méné oda 
Osztrák masigok Dall Daké Sándor 
Hirdették a gyfllést  flztlrke  paripával 
Ja] lészrn ott nékllnk. Piros tarsolyával, 
Osttrák uraságok Dall síép legények 
Mindig rosszak voltak, K'állottak sorba 
Szegény székely népre Egytél-egylg mindeniknek 
Ulndig t*rflt  hoztak vére hallott porba 
Sok anyának szivét Dell Dakó Sándor 
Btn&th* kerítik, VIrt Is jfivél  Ide* 
K'nnal nevelt fiát  Apád fá)dalmára 
Katonának vitték, Magadnak veaatlrel 
Ne meuj faiiD  oda !u Jobb lett volna neked 
fides  lelkem apám Apádra hallgatni, 
El kell nekem mennem I Otthon mecmaradnt 
Nem szabad én nekem Most a saaok JSnek 
Hamar megijednem. Rajtad molatosnl, 
Fényes osztrák tlsxtek Haaodbdl lakóul I 
Ha elljeaztsének 

Elhangzik a szó ós hal'gatjnk néma caendességhen. 
Dakó Sándorra gondo'nak s a rok ártatlan szé-

kely halottra, meg azokra, akik Madéfalva  ntán el-
lodaltak idegen orsaágba-

B ahogy aa utóbbiakra gondolok, egyiaerre fel-
tUIbi a laemsm 4a meleg boldog óraéa tőltl bt • ulvem. 

Mert Íme moat volt csak, 1941. év nyarán, hogy 
a hatalmas őrisö Urlaten vUsaafcoaca  mlod Bukoviná-
ból aaoknak a azéKalyeknak maradékait, akik a madé-
falvi  vesaedelem ntán kibujdostak Erdélyországból. 

177 évvel ezelőtt őseik kicsorduló könnyel, halá-
los bánattal mentek más hazába. 

B moat 177 év alán megmaradt utódok vlazaa-
jüttek mind, áial a Kárpáton, vígan ós boldogan, hogy 
magyar földén  legyenek njra magyarok. 

Voltam a Bicskában, ahová letelepítették őket. 
B láttam Ujjongó salvvel, hogy megvannak mind a regi 
'Ujdoaó csaladok marodekal: a Bicsakok, Kitooáa, 
öübollek, Győiflik,  Btioţok, Varcak, Kozmák, Békék, 
Kovácsok, Bago.yo*, Forsaáok, Bírók a mind-mind a 
regi bujdosó csaiados iesaaruato.tal. 

Mirt Iiteo pasatoro.ia ő<et Idegen földön,  a moat 
177 óvl bujdosás után behoata Ismét a magyar foidte. 

Aidott legyen saent neve érette. 
LevesBattt a kalapot a madéfalvi  páaton éa ott 

a Hargita alatt hálákat mondunk ÓB imadkoiuok a 
saeaelyek megmaradáBfcéri. 

Viru j kl H>rgilal 
Virulj elpujstuhatatUn híres kis n?p, drága tebt-

vérttnk: saekeiyek nepe. 
Szabó Lajoa dr. 

Útban az ég felé. 
XL.I. 

39. Kedvenc élatprogramm amMI adi j tovább, előre huáig 
Miadtü eieirova.ó egyoabiet db vaiUlat eióiólug 

munkatervet dolgon kl a projrammot ad eióre, hogy 
lassak a tagok, bogy mit ken megvalósítani, miért ken 
vállvetve, mlndegytsüknek küldeni. Míg v kUtuuböao 
poiltlkal es tarasdalmi partok korteBjuio.ijtlisprogramm-
oesaedeket tartanak, melyekben lesaogezik miaefogm 
láshikat s teendőiim, melyeket kérésziül vinni anaraak. 
Jaausnak ls vo.t meghatározott programmja, mikor at 
elet Bziapadara lepett 30 evén bor^baa: .Ei ttzert 
jótiem, nogy eletetek leg>ea, megptdig eődsnauebo.1' 
Hjgy (. I. itt a fó.dóa  la 8 a halai u>an In to dogak 
tegyUnk. Bit aa óletprogrammoi tartotta eaem uiött a 
nem tert el tői* egy nadmarnyire Bem. Ntla vUszate-
res nem ietesett. .Aki kezet az ekere teezi B v.iBita 
nez, nem alkalma» I:ten VHaágara.* F jlblvaat ls tetii 
kökae: „Aii u ánam akar jooai, vegye f  ji kerausijot, 
tagadja meg önmagal mindennap s köveaiitn eagem," 
Aki nem követ engem, nem mel:o boseam- Jüiimim 
mindig a pannes: eióre 1 Ail eag^m akar követni, 
kagţjon el mindant: atyjai, anyját, testvereit, adja e 
vagyonát s oeasa el a asegénj ekaec, dooja el butjat, 
miodrfn  felesleges  bclm<ja>, ami őt a ha'adasban &ka-
dalyo<hatná s kövese 6 . Itt nhcí megalkavas : vag>-
vagy, két urnák egyszerre nem lehet acoiganl. J^sae 
nem Ismer megá.láu, mlcdig ca*k torább, tovább, cŝ u 
eióre, míg celboz erdni. A mennyorscáj erőaiaiot 
«aenved B ciak aa erősaakoitaz ragadjak aat magukhoz 
Küzdeni kell az ördig, világ s a leat eden, tz=k a 
legnagyobb utonáHóink, kik gátolják aa előrejutái<t. Job 
Bierint; katonáskodás aa emb^r elete a főidén.  Tenat 
fel  keli venni a lUtdjlmsl mindto eilunseggei eaem-
ben. Vdrlg keli turcoini: Aa ur J <zua le verea harccu 
gyóaötl, kBiditte le a bttm ea aa ördögöt. Aaert mondja 
egy akalommai taaiiván)ainak: ,M g nem kBzdöttfctek 
végig, a bön ellen harcolván. Aki mindhalálig áiihata-
tos, kitárté ltsr, aa Qdvúztti", aa gyóa. 

Ltvelllere Éva óletprogrammjává, hogy a meny-
orsaágot ragadja magâhoi s ennek erdekeben minden 
essköat megraktdt. Étert feiadoaoit  misdent. Addig 
kttedött érte, mtg megnyerte. A landóan lefoglalta  ma-
gát, hol Imával, hol kötelessegi pontos, btt teíjesitHBe-
vel, hol 3nkunt valialt vezekiesevel, mert Bzdnl Pai 
Bzivaira gocdolt: „Sanyargatom testem B stolgatiag 
alá vetem, nehogy midőn másokat tanítok, önmagam 
elvettessem.' Folyton munkálkodott, faradt,  t-stentrk 
kevés plbeDÓt adott, hogy eziel gyöngítse egyik nagy 
ellenfelet.  Tudta, hogy a mennyorsaágot meg kell do:-
gosnl, azt Ingyen nem sdják. M rt a mennyorezígtr> 
ml e föd  in eiők kUidiünk; a megh-tltak küzil az eí-
karhozottak örökre elvesetek, ro^rt nem kUcdöttek, 
komolyan nem is akarnak; a ihailióh-lyr* kf>rttit 
kek a mennyor••ágért uitnv daek, mert ann-tk id-jen 
nem vettek ki eíéfgé  rrskUtet a Lüzdelenibő. Azért, 
aki cált »k^r eral es gjózil, ne torp-njou meg ea ska-
dáyok e óit, hanem fokozidott  eróvei folytsKPB  a bbr 
cot. Ni ijjedj-n m g h vegzélytkktl, eiltn^nnkbel sxtm 

mert .Itten velünk, kl ellenbek ?* A bA'ra.:at 
Isten Ib megBFfiti.  Ahol a Itgn^zyob1) aiüksig ott 
legközelebb van Iiten. JMU erőali: .Ne f-?j*tek,  nem 
hagylak titeket 6r;én, vointnk vagyok a világ vegze-
télg." Iann hü R nem hagy erőnkön feittl  megkísérteni, 
BŐI a tiitArtéaael k»gy*lmet ed, bogy a kísértést ieg\öl-
hessük I K' dvenc életprogrammom mlntabetleml c«ll-
l»g ragyogjon e'őttem. Kivetni aat soha m->(( nem állok, 
rendületlenül előre tarlót, mindig tovább, egászen 
h4,6ií-  KórSsi  Lajos. 

Emlékezzünk! 
1920-ban Csonka-Magyarország terttlete a trianoni 

bikeparanos után 93 ezer négyzetkilométer volt. 
As 1938-ik évben visszatért Felvidékkel, 
Ai 1939 év tavaszén visszafoglalt  Kárpátaljával, 
Ac 1940 év Sszén viaszatért Keletmagyarországi és 

északerdélyi területekkel, 
Az 1941 évi nyarán visszafoglalt  Délvidékkel, a mai 

Csonka-Magyarország területe 172 ezer négyzetkilométer, 
14 éa léi millió lakóssal. 

• aamaat otja falfsló  vaaat. 

Néhány szó a SzRtelí Himnuszról. 
Nem régen kifogásokat  hallottunk a Székely Himnusz 

ellen. Azonban azokat a kifogásokat  nem lehet teljességgel 
elfogadni.  Ugyanis senkinek sem lehet kifogása  az ellen, 
hogy ha a székelyeknek külSn is van himnuszok vagy 
fohászok. 

Mi magyarok, a velünk barátságos viszonyban levő 
nemzetek dalait szívesen megtanuljuk és énekeljük, tehát 
megbecsüljük. Ei ne tudná pl a Lengyel Himnuszt, vagy a 
Wacht am Kein-t ? A mult háború slstt széltében, hosszá-
ban, az egész országban énekelték kicsinyek és nagyok 
egyaránt. Ezzel nem borult árnyék a magyar szivekben 
örökkön élfi  és zengfl  Magyar Himnuszra. A Magyar Him-
nusz annyira a magyar nemzet lelki kincse, hogy talán 
akkor is tnduá mind-ín magyar, ha nem tsDulná. A székely-
magyarok sem külöackodésbSl énekelik a tohiszukat vagy 
himnuszukat s ha énekelik ezeket, nem jelenti azt, hogy 
a Magyar Himnusz nem a lelkük kincse. S5t nem igen le-
het hinni, hogy a Magyar Himnusz más ajkon szebben, 
áhítatosabban zenghetne, mint a székely ajkakon. De ahogy 
van pl. székely szőttes és annak szépnégét mindenki el-
ismeri és megbecsüli, mert a székelv lélekből fakadt  s azt 
tükröz' éppen ugy nem lehet kifogásolni  azt, hogy van, 
vagy vannak dilok, amely vagy amelyek a székely lelki-
ségből fakadnak. 

Igen ám, de mégis van egy kis baj, még pedig sz. 
hogy a Székely Fohász vagy Himnusz közel sem jár a 
székely lelkiséghez. Mert mel ik az a székely, ebinek 
szivéhez, lelkéhez, véréhez, életéhez illenék pl. ez a vers: 
sor: „Kitudja merre, merre visz a végzet i" Hát mi szé-
kelyek, Attila kései gyermekei, olyan tutyi-mutyi nép va-
gyunk, hogy minket a „Végzet* ide-oda taszigálhat és 
vihet oda, ahovi akar? Talán itt a végeken egyebet se 
tettünk, mint tehetetlen bábok mód án usztunk az élet ár-
jában ? Talán még irigyeink, ellenségeink sem hisznek 
rólunk ilyet és saját magunk mégis énekelünk olyat, hogy 
erre lehet abból következtetni. Ki ne tudná azt, hogy mi 
székely-magyarok azért vagyunk itt a Végeken, mert min-
ket székely-magyarokat még a dübörgő Végzet sem tudott 
elsodorni innen, Srhelvünkről és hisszük, hogy ezután sem 
játszhatik velünk a Végzet. 

A dal mindig egy nemzet lelkét tükrözi. Gondoljunk 
az orosz dalokra. Az mind mélázó, az mind az ugv neve 
zett orosz bánatot, az orosz oblomovlzmust tükrözi hirdeti.. 
Aztán addig érzelegtek az „orosz bánaton", hogy most mái 
igazán van okuk a bánatra. Majd hogy bele nem pusztul-
nak a sok mélázánba, bánkóilásba. A b lsevisták ugyanis 
nem igen pengették a lantot, űk ebez nem értettek, fik  csak 
gyilkolták a síegény bánatba ereszkedett oroszt. 

A magyar szereti a dalt. Dalai világhíresek, olyan 
mint a lélek, melyből fakad.  Az is igaz, hogy eddig szé 
kelynek, magyarnak, egyek, tehát közösek voltak — ét> 
lesznek is dalai. De ha mégis születik sajátosan egyén: 
dal a székely szívből, az nioos, nem lehet hátrányára a 
közös dalkincsneb, ha szép az a dal. Azonban a Székely 
Fohász nem szép, még pedig azért, mert nem a székely 
lélek tükre. 

Milyen is legyen tehát az a dal, amely a székely 
lélekből fakad?  Legyen tüzes, gyújtó, ^vérpezsdítő, olyan, 
hogy aki hallja az is kigyulladjon lőle és égjen benne a 
szent hazaszeretet. Legyen olyan, hogy dobogni kezdjen 
évezredes sírjában Árpádnak, a honszerzőnok szive. Csak 
búsongó, mélázó, csüggedt ne legyen, mert az ilyen dal 
ártalmas az ifjúság  lelkére. 

Reméljük, hogy egyszer megszületik az a székely 
fohász,  amely csakugyan a B7Í»ós, az elszánt, a kémén, 
s az áldozatos székely lelket fogja  hűen tükrözni s akkur 
az a dal igazi és örök kincse lesz a világhíres magyar 
nótakincsnek. 

Egyébként székely és magyar közé semmi sem ver 
het éket ezen a világon, még a pokol kapui sem, nemhogv 
e « y d a l - J. M. B. 

Székelyföldi  siveraenyek. 
A Msgyar Siszövetség összeállította a tél folvAmiíu 

lebony litáara kerülő siversenyek sorrendjét A lV'.-or '.ás 
szerint a tél folyamán  főleg  Székelyudvarhelyen, Csíksze-
redán és Uyergyószentmiklóson lesznek nngvobb versenyek. 
Sajnálatos körülmény, hogy Marosvásárhely, Szászrégen. 
Kézdivásárhely és tő leg Sepsiszentgyörgy nem szerepel 
komoly társadalmi versenyek felsorolásában. 

A Székelyföld  legjelentősebb versenye mely az ugy 
nevezett .Székelyföldi  kupáért* folyik,  az idén Székely 
udvarhelyre van kitűzve. A tavaly kupagyőztes csíkszeredai 
osztály, melv végleg megnyerte a kupát, uj díszes székelyei 
stilusu, kb. líO cm. magas uj tiszafa  kupát rendelt, amely 
ezévben kezdi meg vándorlását. A Uyergyószentmikiót" 
Sport Egyesület alpesi összetett verseny részére alspit i 
kupát, amellyel a Nagy Cohárd oldalán most épiilt uj sí 
pályán győzelmet elért csapatot jutalmazza évről-évre. 

Az „Erdély visszatért* serleg versenyét az idén i-
Csíkszeredán rendezik meg és remény van rá, hogy sí. 
értékes kupa ezúttal a Székelyföldön  marad. 

a részletes versenyprogram a következő 
Január 4—5-én a GyilkostAnál futA,  lesik ló és mu 

lesikló verseny a gyergyószentmiklósi Sport-Egyesület ren 
dezéeében, a magver válogatott futókeret  részvételével — 
E versenyen részt vehetnek az ország összes leigazolt sizői 

Január 18. Székelyudvarhelyt a Hargita Testedz 
Egyesület rendezésében ifjúsági  sáncavató és futóversenv. 

Január 25-én Csíkszeredán a IX. hadtest levente 
versenye. 

Február 1—2-án Gvergyószentmiklóson, a Sport-
Egyesület rendezésében kizárásos verseny székelyföldi  egye 
sületek részére a Cohárd kupáért, lesikló és mülesikl > 
számokból álló alpesi összetett versenyben. 

Február 8 án Csíkszeredán az EKE Osztály rendezé 
sében „Erdély visszatért* vándordíjai északi össsetstt 
verzeaj. 
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Február 14— 16-én Székelyudvarhelyen a Hargita T. 
K. rendezésében „Székelyföldi  Kupa' városi válogatott 
sapatok összetett versenye. Ugyanakkor a Hargita-serleg 
i ad ugró, csapat és egyéni versenye. 

Április 5—6 a madarasi Hargitán a Hargita T. £. 
endez^sében menedékház avató leeikló (a müleBÍkló verseny. 

A Csaba-serleg községek közti gyermek-csapatverseny, 
ţ mtja előreláthatólag február  elsB napjaiban lesz. Az 

KK sikszéki osztálya, valamint az OMIE csíkszeredai 
itsége tervbe vette január 25-én nagyszabású el-

rendezni az összes csíkszeredai sizfik  telyonnltatá-
itána pedig fáklyás  felvonulással  Csíkszereda városon 

sztiil. 
A versenyek részleteire alkalomadtán visszatérünk. 

A a ®í ír  k ü g g p f e é a . 
Tutnádi  Eltbes  Gyula  dr.  baratomoak  ajánlom. 

Lobogj felém,  te drága (ágáló, 
R«gyogj reám, te, vén havas 1 
Szikrázg.ál. sngyaldobí.a c-illl»". 
Kit szimplán bópehe yn»k hívnak . . . 
A szent csudákba béava«8I. . . 
Vlgtez'alj. «ésilónk áldott selyme, 
M >ndd : .É 'Pfd  p* én le'kempt". 
Zugjad, havas: „Műít mind örüljünk, 
B-rc jm, fenyőm,  zengjetek I 
H BI' micd szabaddá lettetek I". , . 
A hópc-hdly ls simogat: 
„Lám, Isten m^gls szereteti*. . . 
És én . . . bocsánat I . . . In tusakszom: 
A« uj ev bo dog B mégsem az. 
Homá'yt visel a hó fehére  . . . 
H yr\ várja'ak bát, Bzép tnvasz, 

Migyar tavasz, legeltő? 
Lá om, a kcnc'rt, hogy maraksiik 
Ki — azt hittük. ho<y 1 ú ni fog  . . . 
M 'gyár hitet, bf.r  megtagedta, 
E őosont, 1 m, mind-'nit, 
Kl — szetr<-ászkát ordított II . . . 

Ml — ehegek . .Ml — rongyosak . . . 
A gyermekem . . . NyVc gye rmekem I , . . 
Mind égre n-'zlnk s rémlelfin^  : — 
M g y r menovkhen I'tenünM 
Mi lesz velünk? . . . 
a zászló 8Qm marad nekem? 
Azt ii rángatja tőlem el 
A visszavedlett renegát. 
A magyar í 'és drága Nyolcam 
A rorgy közi hurza meg magát 1 . . . 
Ui évi . . Uj év. . . , üi ér] . . . 
1 -4« vagy-», vagy uj haiug? . . . 
M nde»y Éa tartom loboíómht; 
L-ey uj-oruója falatomnak,  — 
Enyém a Becsület . . . s i z Ut I . . . 
Nyolc ké«, markold a trko'ortl 
Piro- fehér  iöld a jöfíndől 
V'rd ha jatok meg eh'Ben, 
Di becsülettől — éhesen; — 
Csak jöjjön el az á'dozattal 
A szép, turáni „vig esztendő I". . . 

Földes  Zoltán. 

A nagy küzdelem. 
A nagyháboru az e'mu t heten ai összes harc 

ken hstaimag lendületet vett. Különösen fellángol 
a harcok Keleten. Ai orossBzovjet embert és hadi 
<cot -,am kiméivé támadta a német voaa'akat. A 
,c<onyt és anoak hangulatát akarta lavaroi a vörös 
Hzotés, amikor rohamra indította szerencsétlen 

sit »i egész vonalon. Eeek a támadások mindenütt 
i-am'ottsk a nemes zárótüzekbsn Efy->s  reszeken 
< beiyl eredményeket ped g véres ellentátnadások-
u:asitották MiRZ* a némettk. 
Anaig az európai kemtny télben lerögzített és 
t: állasok elleni esitelen vörös rohamokat egy 
án fogtik  ki és v rhk vissz» a síövatséges 

mak katonái o-t a keleti arcvoaa'on, addig az 
vi ág c<"dál*«a közben ragadta magához a kez-

nyezést T »vo Kjleţen a japán hiditietés. A fiirge 
aok napró' napra hatalmas ctspásokat mernek 

kára es az angoi világbirodalomra a csendes-
vizeken. Nem számitamk a so* ezer merfjides 

sigok. A japánok emberfelet'i  teljesltuianyekkel 
ienütt o't vannak. Bl->z*esé»gel ós hittel töitl el 
Tibert a küzdésnek ez a f*rfl»s  lendülete, amint 
pin katonai erények maţuk alá gyűrik a viiág-
•dí nagyságokat. Feltartóztatni nem lehat ait a 

tikos győzni akarást, ahogy a japán katoaa ellen-
re rohant 
A japán katona ősi erényei csodákat müveinek 
világ néii. hogy mire képes ai Igénytelennek 

eő tegiben lobogó Bniadatos akarás. Akadá'yt, 
'etlent D«m ismerve látjok, hogy mit művé nek 

i aa apró japánok, amiko- bevehetetlennek hirde-
• t eríditméoyeket rokannsk le. 

A mu'.t hét hadieseményei rendVivüll teljeaít-
• nyei a japán katonának. Kínában, a Fülöp Bilgete 
•a, a MtlAjl földön,  8 ogapur fe'é  ég más irányban 

a Ctendag Ocean kincsei kőzött fészket  vert angol-
ász érdekek útvesztőjében m»rl ütéseit, «gylkat a 
ásík utáo, ei a nagygisrü nép. 

Amikor csüggedd vonz erőt rajtank, amikor 
Jsteat-káromló elégedstlenkedégsel «okszőra nyílik 
"leurópaiaodott tunyaségunk, akkor néi.ünk mlodig 
nőkre a rokonainkra. M r̂itaDak erőt ea hitet abból, 

amit ennél a népnél látunk. Ne ereszkedjünk el. Ve-
gyOnk pVdát a japároV nemretl öntudatától, amely 
ma életklizdelmét vl> ja Egv pillanatig sem kéteg, fcory 
ekkor» ön'udattal, ily f-n erénvekkel csk győzni lehet. 

Tu fe  ől ls tudják ezt. Ezért a mult héten nagy 
tdegepgág volt éBílelbető. Churchill angol miniszter-
elnök Amerikában tárgyalt, mig Eden külügyminisztere 
Moszkvába utazott. Ai angolok terve ismeri tec. Btovjet-
oroseorpzágnak felkínálták  egész Enrópát a győzelem 
"getín. Effel  Igyekeznek mogt ujabb erőfeszítésekre 
kergetni BZ nroscokat De a maszlag uián nr-m nagyon 
k»pn»k a vörös urak, akik ugy vellk, bogy • 
éppen elég vért hullottak az angol világbiroda'oro 
megmrntéséért. Nem lehet tudni, hogy Kdén mi' 
végzet* Mo-zkvában Az aiooban világosan látszik, 
hogv Moi-zkva nem bajlardó J pánnal háborúba teve 
redői, a leghatározottabb kivánságra sem ts egyre 
késik a J pánnak nzóló hadüzenet. 

Kemény harcok folytak  A'rikában aa elmúlt héten 
is. Itt FZ ango'ok mlnd'-nt elkövetnek, hogy valami 
eredményt e'érjenek, Roppant túlerőkkel támadják a 
tengelv csapatokat, amelyek kénytelenek voltak egy 
pár he!yet telsdci. Lényeges eredményeket azonban 
kép'.elenek felmutatni. 

A háború általános képe ebben a pillanatban 1p 
a tengelyhatalmak óriási fölény*»  aur győzelmes hely-
zetét mu'atja. Az aj esztendő kéts^g'elenül » kitelje-
sedés állapotiba fo<in  ju'tatní a kütdelmet. Nehéz és 
"éres íszterdőre kell felkészülni  m nden bizonnyal 
E»zel siámo heiutik De moit nem szállt. Arra 
kell felkészülni  lelkileg mlodea polgárnak, hogy ezt n 
oáhorut meg kell nyeri'i. Ezért miad^n e!képie!h >tő 
á dozatot meghoruik. Vagyonúikkal, vérünkzel ott 
âl'mk, ahová a magyar sors rendel és ott blteles 
segünköt te'jesltjuk, abbsn a sz-vnt m°ggvő;ődésben, 
hogy nemieţij0i. si»mára ez az aldotat b'ztoslíj i a Jövőt. 

B g f e g e k 
gyaRran székrekedésben is szoktak 
szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell 

A Darmol hashajtóval a jó emésztésről. 

H / ^ s s s ^ 

A munka jutalma és elismerése. 
A Csíki Lapok ünaepe. 

Irta:  Tusnádi  Éithet  Oyula dr. 
Budapest, január hó. 

Megszoktuk már a hivatalos lapban uaponken' 
m"?je' nú kin-z-zéte'et es kliücteteseket, meiyeket 
iHgf-isíbb  helyről a kormányrai 'őtént közseolgá'at és 
köigazdaságl élet ter>n sz exeit kimagasiö érdamekért 
adomán\oz. E«ek a kioevezesek nagyobb frdeiilődest 
nem miedig váltanak kl, mert szokásosak es főként  a 
magasabb állásban működő személyeket érintik. 

A tormányiat helyes szociális érzékére vail, hogy 
most a szélesebb népréteg fele  ts tekint, ahol a pol-
gári közkatonák és altisztek a m*ţuk őrhelyén küzd u-
m»s és elszánt mut.kát végeznek a magyar nemzeu 
eszme dieda'rajui^aáért. 

Egyes polgároknak nemzetmentő és nemzetfenntartó 
ronokejukert eddig n̂ m ju'ott le^f-lhőbb  elismeras; 
nem udonányoztnk nekik m^gas kuüntetáseket; nem 
to t nekik biztosítva a fokozutos  előiepés és a minden 
elsején kijáró emelkedő fiietés.  A megfeszített  évtize-
des munka és sok-rok né kflliizes  után nem b»jihatták 
fejüket  nyugvóra, mert saját személyükre es családjuk 
réizére nem volt blz'o*ltva a n>u<d j, sót a mindenn»p! 
sovány kenyérért is kemény küzdelmet kellett foiytatniok 
és verejtékes muikát kelhtt áldozaiok. 

Ha ezt az áldozatos munkát nyugodt békés idők-
ben végezték volna, még akkor is mladsn elismerést 
és támogatást megérdemelnének. D) ha ezt a oonnkAt 
életük és miodenoapi sovány kenyerük kockaztatas&val, 
magvir nemzeti érzésük elnyomásával, szubedsajuk és 
akaratnyilvánításuk, mozgási l< h->iőségeik teljes korlá-
tozásával kell elvégamiök, éppen olyan elismerést 
érdemelnek, m it az első arcvonaioa rob-mozo ka'oaa, 
m«rt az első világháború es az azt köveiő válságos 
idők megtanították a székelyt arra, hogy a polgári 
kötelesség nem kisebb a ta'oíjsl liötelesfiégnéil  A hábo-
rút es a nemzet önálló államiságát és szab drágát 
epp *n ugy el lehet Veszteni a belső po gári arcvonalon, 
mint a harctéren. 

As elpő világháborúban ka'ocáink mind >nü'tme!yen 
az ellenség fö'dj  n á lot'ak és m^pls elveszte.tük a 
győzelmesen vég'gtüedött háború I Mnden Idődre szo-
morú példája a belső arcvonal megingása következ-
ményeinek. 

Ez okokból bátran állíthatjuk, hogy CsikmegyAben 
a felgaabadu'áa  óta nem váltott ki oijan osztatlan érdek-
lődést ég rokonszenvet kitüntetés, ouiat az Ipar-, illetve 
a kereskedelem- és közlekedési miot-z-erek elismerése 
a calkl ioar és kereskedelem köreben. A minHzt.'rek 
ugyanis ugyanazon munkaadónál több évtizedes hűsé-
gen munkájuk aiismrrigétll G/Snög Gyu'át, a Vakár 
nyomda üzemveietójét, Kovács L-tjog betűszedőt ós 
Forró Imre nyomd «1 gépmestert, a Vákar nyomdánál, 
továbbá L>jos Andrág mnszároiseg-det Cseh Itt'án 
hentes ég mésaáros mesternel, Bi lnt Unác meszaros-
segédet Ceáka Bélánál ég Szűr Jjgsef  könyvkötősegé 
det a gyergyószentmiklósl Sandory-nyomdAnál állami 
elismerő oklevelekkel éa fejenkinl  100—100 Pengő 
Jutalommal t'dntett*k kl. 

A kitüntetettek bizonyosan nem várták eit a leg-
falafibb  elismerést. Évtizedeken át dolgoitak hűséggel 

és becsületesen azért, mert szerették hazájukat éa faju-
kat. Tudták és érezték, hogv a hazát fenntartani,  szol-
gálni es ha kell, megmenteni, csak odaadó, helytálló 
munkával leh 't, melyért elismerés legfeljebb  a munka-
adó résziről jár. 

A Csikl Lapokat különösen kedvesen érintik ezek 
a kitüntetések, irort a kitüntetettek kfzll  hárman a 
negyedik évtizede szolgálják a Cslkl Lapokat és a 
nyomdát 

Gyönös Gyulával, a Vákár-nyomda művezetőjével 
1907. ót» együtt dolgozom. Soha sem csioá'tam titkot 
abbi't, bogy kiváló szakértelmével, vezetői képességé-
vel, páratlsn munkabírásával és szorgalmával bármely 
nagy fővárofi  nyomdánál és lapkiadónál az első helyet 
fog'slbstrá  e1. a C?iM Lapok 54 eves múltra tekinte-
nek vissza s Rbhői közel 40 év a G,önös Gvula nevé-
val összeforrott.  H'. » munka érdem és elismerést érde-
mel, ez esetben méltóbbat alig érhetett volna Cslkme-
gyében. 

„Gyönö8 ur"-at igazán csak az első világháború-
ban, az 1914- 1918 években, min» a Csíki Lapok fele-
lős szerkesztője. Ismertem me°. Mindennap rendkívüli 
kiadást adtunk ki. hogy a csiki székelység közhangula-
tát erődiatt és hitét a végnő győzelemben fenntartsuk. 
Naponkint 60—70 táviratot kaptam a miniszt-relnök-
ségtől. .Gyónás ur" gyilkos munkát kiránt I Mindennap 
éjfé  utánig vartam és dolgoz: «m fel  a táviratokat és 
röggel 4—5 őrskor fe  do'gozás végoti Nógrády Gyu'a 
mar hozta az éjjel érkezett ujabb táviratokat, A 15 
éves kifutó  gyermek addig el nem ment. araig a kéz-
ira'o'rst át nem adtam n"ki A lap Csíkszeredában 
mindennap reg£ci 6 órakor mér az uccán volt. Egyedül 
az újságírás sz a foglalkozás,  ahol késni soha sem Bza-
liad I Éi ez igy ment éveken át, nppi pár órai alvással I 
A szerkesztőség hatpfUághól,  a nyomdászok pedig igen-
igen sovány kenyéren dolgoztak. 

uz s sovány k-etyér jutóit oíztákrészti! a nyomda-
szjmélyzetn..>£ a român uralom Idején is, súlyosbítva 
eey olyan erő-za^os elnyomássá', mely a betűt ós 
szellemet gnz^bak'<tot'e ég megöhe I 

Uíyarcs*k hlz°'gő> Caikl L«pokra, bogy Kovács 
L'jos es Forró Imre nyomd -iszok, ez a két der'-k, keves 
'gepyü, de annal megbízhatóbb, szorgalmas ember, 
szia'én a Vákar nyomda aika'ma«otta(. Olt dolgoitak 
már ekkor, mikor a román uralom idején a sigurancs-
deteMivek engem, mint síerkesz'őt, sétáltattak fei  a 
ilgur^ncára én a felségsértés  vádját igyekeztek rám 
bizonyítani. Ekkor történt, fcogy  egyik vezető cikkem-
b e rsmutattsm E'dély törtenelml múltjára ób ieozö-
g z - m, ho/y E-d3!y Magyarország szerves része, melyet 
hz anyaországtól eiazakí'ani hiábavaló kisér'et. E sza-
vak utin ez állott: (Ezzakitani nem is lehet 1 A azedő 
gyerek ') 

A bátor Bzedőgyerek a 15 éves Nógrády Gyala 
kifatefiu  volt, akit a román katonai parancsnokság maga 
ele id zeti, felelősségre  vont ea 24 óra alatt Nagyvá-
radon a magyar határra áttett 

Nágrádv rendtivül nehez küzdelmet folytatott  a 
m>;gélhetés3rt. A menekültek sorsa — különösen ai 
e ső években — nem volt irigy é^ra méltó Mtgyaror-
szago" A kis Suiak alig alig ju'.ott ki egy derab ke-
•jyér. É^ek maivá, miior meghallotta, hogy enis Magyar-
országon vagyok, szeretettel ég ragasako,lássál keresett 
f-i  a beíiigvminiizteriumban éa azóta is hűségesen ra-
gaszkodik cdki emiékeihez, melyk kitörülhetetlen 
nyomott hagytak lelkében. Meged 'ették, acélos magyarrá 
nevelték, b^r a kecyere ma is ig»n sovány. Most is ott 
fekstik  eiótiem az iróssctalon karácsonyi tidvöziése, 
mellyel felkeresni  soha el nem mu'nsztja. Bár a kitün-
tetettek közül kényazarü távozása miatt kimaradt, meg 
kellett em!it*nem nevét, mert a sierkesz őíég és a 
nyomdaB:emélyzet a maga elismeréBét ozuton is nvil-
várossagra hnzz», Nágrádv Gyulának. I yen sok millió 
magyar gyermek kell a hazanak I 

A kitüntetettek vaUm»nuyien a jól végzett hazafias 
mu-ke harcosai 1 A Cilii L»pok szerlresztől és nagy-
-izamu, elóite ő m'intatársai muakájakert semmi, a 
nyomdaszemélyzet ped!g igen kevés eüenszoigaitatást 
k-pt«k Mepia HfMrencsbeknek  nevezhetjük őtet, mert 
•< jól végzett muika után nyugodt a lelkiismeretük 
E z k ós tudják, hozy megtettek köteioBségüket hazá-
|uk, oemzetülr és családjuk iránt. Ennél nagvehb lelki 
jutalom nincsen. M >rt mi la a szerencte? Síerencse, 
ha valabilei a munkához kedva ós tehetsége van. 
Szermcse ha kávés Igénye vao ; ha hazáját és faját 
igazán tudja szeretni; ha érte dolgozni, áldozni ég 
i*azatmond ani tud. E mu «káért a továoy kenyér ia 
fiayer-ménv,  mert a becsületes muakával szerzett 
pénere m'̂ d^n ember bü̂ zVe |ph>». 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Haisaság. Kásioajakabfalvi  László I ona éa 

Sztankó Zoltán m. kir. erdőtanácsos házasságot kötöt-
tek Bjdapeaten. 

— Kmevezsg. Petres Ignácz di'.rói tanítót ki-
nevezték a Citkvarmegyei N pmüvelési B rottság tit-
kárságához ég feteségAt  S tudor Ju iánna tanítónőt a 
ciikszererM áll. elemi isto ához helyeeték át. 

— Ejagvaeíak. Gjal Csilla, Dr. Gial Eodre, 
Csikvármcgye M gáojavai igazgatójánNk leányát elje-
gyezte Kerényl Tibor, m. kir. hoovódhadnagy Bada-
pestről. 

— Kojnok Rizsa ós Hivad'ői Iure, m kir. nö-
vényegész^glUú törzelvezető jegyesek, Csíkszereda. 

— Tazonyl Strivás d'Cember 24 ín eljegyegte 
ifj.  K»resttea Sándor OTI tisziviselő Csíkszeredában. 

— Doktorra avataa. Gál Antal csikgaeredai 
ügyvédet 1941 éti d;cemher hó 20 án, a kolozsvári 
Ferenc József  Tudományegyeteman jogi doktorrá 
avatták. 
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— A Kathollkus Leányok Orsaágoz 8zö-
vetzége (KL03 ) calkszeredtl tagosat» január 10 éa 
(siombatoj) e«e 8 órai kezdettel, a Hatler aaálioda 
ettermében virall-esţet rendez, peasgő sorsolással, 
mslyre mind «kit ps ara tett el meghív a rendenőaég. 

— Kőaalkalmaaottak aafllők  Agyaiméba I 
Az O-azágos Tiaztvtse ői Betegápolás! Al*p kát^ekebe 
tartozik iakoláagvermikelnek beutalása a M»gyar 
I kolassanatorlum ErvesBlnt svábhegyi iRkolasaanatorl-
urnába (Budipeat, XII., alsrtonhegvl-nt 6 pb ) éa Isko-
lával kapcsolatos Baenlgoithárd! tüdőgyógyintézetébe. 

— Szovatan éa Lövétén u j gyermekjáték-
faragó  tanfolyam  nyiiik. Maat ért veget aa a 
gvermeklátékfaragó  tanfoiym,  amelyet ez Brdélyréssl 
Hmgya Körpont rendeaett Kibéden, hogy ujabb kere-
seti forrást  bistoslteoa a székelyeknek. A tanfolyam 
végén kiállítást rendetek a 34 ssékely gyermek fara-
gásiibAl B a megjelent ssakertők, valamint tanBgyl 
vezetők n legnagyobb csodálattal adóit ik a Beékelj 
ŐJtehetség nj teli«aiiményel Iránt. Közben a népes, de 
nagyon ssegeny Mtkfalván  már meg is kearőditt egy 
mftsik  tanfolyam,  januárban pedig Biovátán ée L'ivétén 
kezdik meg a gyermekjáték-faragé  tanfolyamot.  I<y 
Wssan saámbavehető hásllparrá fejlődik  kl a fafaragás, 
Kibéden a tanfolyamot  végzett gyermekek egyébkén* 
NipmBvészeti Faragé Bokrot alakítottak, bokorblréi 
vá'aeztottak s a kla községi szervezetnek a faragászai 
ápolása éB terjesatéBe lesa a feladata, 

— Qaadaságl tanfolyam  Calksaentléleken. 
a fo'dmiveleBlgyi  mlolaatar Caikasentleleken két béna 
poB té l gazdaságul tanfolyamot  renden, amelynek veze-
tésével Bíőse Mihály ny. fö  dmBves lakóiéi lgasgatét 
blste msg. A tanfolyamot  végaő gazdák „eaBst-kalá-
szos gBid " elmet kapnak. 

— Nagy Imre feztőmüvéea  klallitáaának 
nagy sikere Kolozsváron llu't Bzámunban be 
szamo tuofe  airol, bogy N >gy Imre Z ögödl festőmBvé 
BiUnk budapesti kiállítása után bemutatja a székely 
élettől duizsdé nagyszerű képary»gát Ko'ozsváron, 
mtjd ezuian C dkazeredában 1b. A fővárosi  sajté után 
most a kolozsvári uiságok Is aa elragadtatás hantján 
Irosk N<gy Imre müvéesatéró1. Képelt meglnő Bzere-
tettel fogadja  a közönség. Ko'ozBvári kiállításának 
megnyitóján képiiselve volt a klccs-iB város hivatalos 
élete- Basel mintegy aláhúzni és klhnngpu'yoani akarva, 
hogy Nagy Imre mflvészete  beérkezett aa Igaz értékek 
Borába. 

— A Cslkaieredal Dal- éa Z«nőegylet fala 
munkára készül A (Mks^redii D «I ós Z  nőegy-
let bivatmhoi híven kl aknr,* vinni rizzít a mlnd-n 
magyar intés vényre köte'ező nemzetneve'ő munkábó1. 
Biírl e hitázista, hogv a vármegyében vállalja a ma-
gyar dilnak éa masilkáqak a saékely faluhoz  való 
ön'uditos eljuttatását Fi'nmulkára vá'lalkozik ez a 
nagy malin egyesület. Aldoiattal jtró és minden tag 
játé! megértő sssratetet kiváné munkára, amely a 
falural  teras köivetlen kapcsolatot a di uakon keress 
Ml. Aa eşyţitilet már dolgosott easn a munkat»rttleten. 
ll)g(yőjőditt. hogy a falu  háláa éa vaióbai nélkülöil 
a aaervazatt dtioaéletnek ádáiait, azonkívül hiányaik 
t'ikéleteaea a da'uikst megbecsülő nevelő munka rend-
Bsere la. T innivalók és kötelességek vannak tehát a 
magyar éiatn^k esni a voiaiáa is. Binek egy részét 
vállalja a Dil- és Z meegysaület. Elírt lapunk u'j*n 
is káréjsel fordul  váromnk minden énekesébe*. H vja 
ebas a miţyar maokáhoi, amellyel m^g az esztendő ele-
jéi el-kar kéaaü nl. Az egyesület kitOnő ktrapgya Bar-
kadi Etek ássajillllolU einek a fa'uhangveraeuynek 
műsorát. Aiaak mi<4pltés3 minden énekeinek és zene-
kari tagiak gyönyirüségat okoi, a magyar fa'uiak 
psdig hissiili ébreaatője él kötelességekre sarkaló 
elindítója leend. — A román megszállás Idajfa  dolgos 
tuak. Ne hlgyjük aat. hogv erre a muikár* most már 
niacien saOkaig. Binak a fö'disk  migtartásáért még 
többel kell dolgozat, még odaadóbbaa kell vállalni. 
Bzt nem nehéa megérteni. A magyar sora örök tör-
vénye S ml pillanatnyilag ugy éreizík aa életünk 
többféle  vonslái, miitba nihenőrj ss4nd«rülhetnénk. 
K4lönösen á'l ea a da:os°lMüakben Kérjük lfjuaázuq-
kit is na haţyjt el a megvár di'n»k nat a aáaa'óját, 
«tnilynik annyi d'caőióget ps^rs^tt a mu'tbao. — 
Étekkarl prAbák minden kedden éa pénteken este 
8 órakor aa IparteBtUleti kaBZÍDÓb«n. 

— Sportegyesületünk is a Satafenyő  mel-
lett döntött. Mit alkalommal i'mert<>tUk aai a 
nagyzaabáan tervet, amely Csíkszereda város Pport-
é'etét a városhoz közel eső Butafenyő  r̂ Bzen akarja 
csoportosítani. 0>t helyeanék el a levente gyakorló 
teret, fu  bill, jégboVi, tennisz-p4lyákat. ErvBsóvai ld" 
•ömöritnnék városunk sportjának mind -n ágasatát. 
L^gu óbb Cdkaaerad* váro< Tastadső fityeaületénnk 
gyüiéae U foglalkozott  a k<rd «atei. Alapom tárgyalás 
után az egyesület taglal is a 8u>af  inyő mellet dön-
töltek. Ifaz,  bogy egyelőre sok akadálv éa nehéaség 
látásir. Bsek aaonban mind '.nküidbető^ na a tn»vpk 
megviiósu ása esetén a vároa jövőjének l-sgmegfele'őbb 
megoldás! találtuk meg. 

~ Az erdeiyrésal nyeremenykö', ény éa a 
szövatkeaetek. Az a Nikea m^gmotdulás, amely t ar 
erd-ilyl nyereménykötvények jegvaési Indított al az 
orüaágban, méltó követőkre talált »i erdélvl n*n<rBtke-
zatekben. Az Brdéljr4»»' H <ngya Központ 40 000 P *n-
gőt, tlsstvisolől kara 7260 Pangőt Jezyaett. A kötélé")i 
szövetkezeteknél még fo  ylk a kSIcaönjegyaés, de aa 
eddigi jelentések szerint Brd% kis saövetkeaetel min 
tegv 80 000 Pengőt jegţeztt kmár. Itt irjuk meg, httv 
aa Brdalyreaal H<ngy« Központ a Kormányzóné nvomor 
enyhítő akcló|ára 2000, a harctérén eleaett 
hoasátartosélaak segélyeaéaére pedig ugyaacaak 2,000 
Peagőt Jnttatott. 

__ a s Oranágoa Tl*ztvlzal01 Betegaegélye 
•éli Alap tazjalnak 6—18 evs korú gyenge, vérsae-
gény, megerősítésre fboiu<0  flu-  éa leánvlsko'áBgyt>r 
m*kel réssére a PiozBgymlnlzzter tr 0 'og> mélió<ága 
svábhegyi Isko'afZinatoriumunkban  70 belyet létealteti 
Tfldóheteg  lBko>ásgyermpkek a svábhegyi lBkolasaana-
orumba nem vetnek fel.  A beutalások február  hó 
1-től jnnlua hó 80-lg történnek. A február  hó 1 *r*» 
mogDresrditt helyekre a kérvények jmuar hó 15 lg 
dandók be a Marvar Iako'eP'°n",orlum BgypRÜlet kös-

pontl Irodájába, Bad-p°pt, VIII S»nd^r u 26. A kér-
vényben mellékein! kell bs OTBA. körzeti orvos javas-
latával kitöltött 1 es Bsámu k lnlksl b-utaló Ispot. A 
felvétetni  kárt gyermek legulolaó lako'al bizonvltvánvá-
nak mázolatával. A (alvett növendékek az Iskolasza-
natóriumában vizsgásnak és államérvényes bizonyítványt 
nyernek. 

— A saentgotthárdi iskolai jellegű tüdfl-
gyógylntózetben az egerz év folyaman  van fel-
vétel, ugyaocsak aa OTBA. köraetl orvosoknak 3 «s 
isámn beu'aló hpon klto tStt javaslatéra. As érdeklődő 
•zülóknak felvilágosítást  nynjt és kép>R tájékost.iót 
bűd az egvesHIet lözpnn'l Irodája: Budapest, VIII, 
Bindor-u. 26 Telefon  131—683 

— a flaetövendeg  rendzser megszervezése. 
4* OszágOB Magyar V rdágforgalml  Bsővetuég, sm^'y 
1933-btn ez any»orazágban errdménytoijpecn Bcervpste 
m-g a fla»tö-verd»g  lntí«niényt, — ?t Srdélyrészl Gaz 
daságl T*néca felkérésére  — az rrdé'yl nagyobb vAro 
<oV vend <gforgalmái»k  jobb ellátása érdekében,tovíbhá 
a helyi lakósBág jövednlmének fokozása  céljábó1 E dély-
ben I" »i>alrnzdln a flintő-vendég-rrDd'fr  ̂ z^rvpaését. 
áz OMVBSZ rz Erdélyr'Píi Oizdasági T»nici 'ájékor-
tató adxihl alspján érlntkeséíbe lépett sa prdélyl ré-
'zek minden nagyobb varosának polgármesterével. — 
A'ra a n»gy <rd°k>ódWn va'ó t»klnt»t>el, Rm> Uro a 
fi  intő vend4«ren^fzer  frd^lvréssl  klépit^sn m'rderfeie 
laláit as UUVEBZ kitörő pzervpaeî nok k épltópe u'ién. 
moat már t>ljns blzonyoBságral remé'hető, bogy 1942 
év elején mlodínütt megpsünnek íz ismert vendégfor-
galmi nehézségek és bz otiB-töz?naég"t n lehető leg-
megfelelőbb  körülmények között sikerül addig Is e -
nelyerni, mlg a tervbevett kor'eerü, minden igényt 
kielégítő uj szállodák aa erdélyi városokban megépül-
hetnek. 

— Magánvizsgálatok a o«lksaer«dal állami 
polgári leanyiakolaban Jiouér h6 7 én délelőtt 
11 órakor kesdődlk e Bzóbell magánvlB^gálat a CPÍV-
<srdal állami polgári leánj lak ólánál. Minden vlasgézó 
pontosan jelontkezzék. 

— Ötven ziáaalékoz utazási kedvezményt 
kapott öt székelyföldi  fürdő  4 K ren^d 'rri es 
Kialekedéeügvl Mielszt^r'U'n. a M r<ar Bs»nvr<tpég 
taglal rérz^rn Bi'S'Ak, Btováta, Qyi koetó. Tusnéd-
és H irgitn fürdőre  50aráasléloi menetdijkedveiményt 
engedélyeseit abb -n HÍ esetben, h» nz IgényjogoPu'tBk 
eaeken a helyeken legalább nyolc napot töltenek. 

— Csíkszereda vároa polgármezterének 
fe  hiváza. A magyar társadn'om ismert a badügy-
mlol'stern°k sz uj vl ázháboru hid'árvéln* k támor^-
táaára vonitVoaó felhívását.  Ez Bgyb'n Cslkssrreda 
vároa polgármestere béri nlodarotat e magyar test-
véreinket, akik cz uj háború áldozatain BegUenl nem-
a t̂i kötelességnek tartják, adományelVat vngy h«dl 
árvát örRhe fogadni  akaró kéasaégUket azonnal jelent-
sék be CalkiBereda várna po'gárm'-Bteréhec. 

— A m klr Közellátási Felügyelőség, 
mint as Are ienő'zfe  Orzzágoa Kormányblatos^n^k 
megv"i szerve közli hoty d> c >mber hóban a követ-
kező c'kkek árai Biabályosta'tak: gyümölcs konzervek 
legmigasabb árai, tenserl őrlési termékek, villairos 
müvek á'*a' f'lB'ámithaté  lpgmngaaabb felérak,  kölen-
káaa és hántó á*l erőiaVarménvoV legmagasabb árai, 
p irad csombál * őállliott főzelékkonserv  k legmagasabb 
árai, gépĵ rmüfelBBere  éB'k, kellékek és alkatréPiek 
legmagasabb árai, mossa (panlrozó'Uz<), pnres és két-
•zersttlt legmagasabb ár». — Ae ámaabályoBáBról a 
felügyelőség  bárkinek ad telvllágoaltást. 

— A logajabb páriasi divatról eróf  P>lffy 
Pálné hess*! a S-lnhá i Mie«zin uj Bsámáhao Eí -g 
Uon <pl szám egyébként i< p°edag ötletes tu érd=keB 
riportokban, cikkekben. — Tz komit o» Bil'Btkniib a 
n^vettetéR müv^zatAről. nigy k^pea tudósítás B rllo-
bő', a ber'lnl mnysr mQvéssvIKgrél. Llpzt N>ndor 
tréfád  uj'vl rigmus I, bessámolók a hét nagy pr m'er 
jelrő'. báró K<tnpf  J tnoa novnllájn, kottt», ^^slmnnkn, 
konyha, gyermek melléklet egészíti kl a kitllnő ujétl 
ssámot. 

— A Peztl Tőzsde uj snámáb«n dr. Di>ehk« 
G őrő Z ombory I(D'c. D" B<llca«y I^re, Dr Tith 
L^s'ó es mások irick cikkeket. A honbfrontoo  tör ^nt 
fon  os személyi rá'toséPoVról, uj IparváUa'a ok tlcpllá-
Báról, érdíkea tnniaVctókról fontos  Információdat  feo 
«öi a lap, amelvb'n tzo'v-ipó megtalálhatja a'őiFd'P 
n°m iegvaett pipirok és •• •x>t-p»ii o*r laxaciós ár 
fo'yamát  aa évvégt záróárfolyamokat,  stb. 

— Karády Katalin látogatása Kartdy Ka-
talinnál, újévi beszélgetés Kiss F rpncce', M gy rv 
cC la J iml Miii BsIKeszterérő', Amhrózv Ago '̂op 
u|évi mMnge n könvvrő' és a szird«r«bró', Hirdobá-
ívl és Vasi r»jaos kroVija a Tílzvésarő1. n°gy d'vst 
'ndósltás a pár'zpl téli ssesonról. A Sslrb 'sl M«gezlr 
nj Rzámának érdekességei. II és Bndre noval'éj«. re-
gény, vicclap és a gyermekek kedvence, a Kla Miga-
zin egépzlti ki a népsaerü hitl ap uj számát. 

— Csaláz miatt. T dlér Perenccé ssü'. K°g< 
Riaa takerőpataki óvónőt letartóztatták Az életrevaló 
óvónő nem létező gyspottfonalat  kendett árusítani * 
»rra a községében több mint 7 ezer Pengő előleget 
szedett Baaze. 

— Erdély ipari nyerzanyegalnak értékesí-
tése behatóan fog  alt oz<atj» az Brd l̂ részi Qaadaságl 
T nécaot. A késaü ő uj lparf>  jlesztésl törvényjavaslat-
<al kapcsolatosén a T nécs már a köaelmul'ban érdek-
lődött, hogy aa njonnan feltért  erdélyi altalajl energia 
forrásokat  miképpen lehetne a legmegfelelőbben  Ipari-
lag értfk'Bltenl  a mai vlazonjot körött. Mután eaek 
aa altalaj! energiák helyi viszonylatok bun való fe'haez 
nálás Faemponljából mutatkoznak a leccélravezetőbbnek, 
« szakértői körök véleményének meghallgatása után a 
Tanácsban aa aa állásp-nl alakult ki, hoţv a fö'd«áz 
felh'sRená'áaát  a legmegfelelőbb  módon építőanyagokat 
«lőál'itó ipirüzemik felállításának  keretében kívánatos 
latéznenyesttenl, mint aminők a különböző tégla, cse-
rép Iparüaem'k. Ai ilyen gyárak fe'á  litáaát aa erdélyi 
r'Bzeken mutatkozó szükséglet a legteljesebb mérték-
ben Indoko'j's B léteaitésBk klküatöböH aa építőipar 
azempootjából jelentős, nagy távolságra megállapított 
m <ga* sẑ HltáM községeket Aa építőanyagokat előállító 
gyárütemík létesítése nlBÓ'orban a gylimö'caöző elhe-
V«íkedÓBt kereső m»<rán'őte foUdat̂  és ezért as 
E'dályrípal G>edisági Tsnéca minden llylránju kezde-
ményezést a maga hatáskörében a legmesszebbmenő 
módon támogat. 

— A visegrádi királyi palota feitérésl  mun-
ká'aUlról köíöi rrdekes cikket Zsltvby T bor tollából 
N BUT nngvtf  rjedelmü karscor.ţl práme. A szép 
kláilliásu fo'yólrat  Bnnppl sséméha cikket Írtak még: 
Tó h L««z!4 a rózsalevél é'őatödőlről, Púder Sárdor a 
vl'églrolalom tddőbetpg nopvjairól, P-lócil Edeár a 
nyakkendő i redetérő'. Igall M széros Jótpef  » ba'Bk 
b-t'gpégéről, Milnér Vi'iuos a báiraspág e'ő'ti O-TOBI 
trnfc  dé^rc1, B'ktfiy  Er l̂d I-dla kapujáról, A'dobolyi 
Nagy Mik'ÓB a Gerecse vidékéről. F^y r Márta a rek-
iAm lél-W'aiáról, Perévéry G záoé béróné n gőtéről, 
K"rdl Pinp'v I-tvén a pyümö'cB vpgyl U'OD VS'Ó érle-
ósér'l és Visy Ardrás sz olasz tel' pitésekrői. A gaz-
dag Tudomény mlibe'ye rovnt mellett n K'B Búvár 
prdjk«p cikkeit o'vsshatjuk 8'émos fécykpp  éB rajs 
dipzlil n po\ mn'v Gsvsill' r Jézeff  dr szerkeFzt'Bé-
ben és r. Fmn^ in TPr-ulit k*>dóséban jelpoik m^g, 

— MARTON  FEREN1  ÉLETE  ÉS MÜVEI 
A nagy székelv  képzőművész  megrázóan küzdel-
mei é'e'e. — 55 színes  és mélynyomátu  képpel.  — 
Ara 5 Pengő  Megrendülhető  a Vikír  könyvkeres-
kedésben. 

Megvételre  keretek  nagvobb tűzmentes  péozaiek-
rénvt.  Cím  a kiadihivutalbin.  l— 

Két  bútorozott  szobi kiadó,  Ctiktzeredában,  Bo'yai 
utca 11 rzám. 

Két  darab  terjész  g <zolv»nvos  york'hirei  k»n 
eladó.  Szentes  Agostonnií  Csikmadéfalva,  260. 
b'ztzam.  i—2 

Értesites. E- tes ' jük a esik vármegyei juh- és 
báránybőrt érlelő gazdákat, hogy érlelésre 
baadott bőröket htladéktalanm váltsák ki, 
vagy dolgoztassák fel.  Tisztelettel: 

i-3 Osikv&rmegyei szüosök. 
Csikszentlélek község elöljárósága. 

Szám 2736 — 1911. 

Hirdetmény. 
Csikszentlélek község elöljárósága nyilvá 

nos árverésen elad 1 dtrab kis«l<M'ezett bikái 
a bőaség hivatalos h >zánál 1942. j a n u á r 
hó 11-én délut&n 3 órakor kesípjnefiíetc  ; 
mellett. 

CsibszPDtléleír, 1942. jaouár hó 1. 
Elöljáróság. 

Hirdetmény. 
Csikrákos közbirtokos4gaaál 1 drb kiselej 

tezett svnen hiH bika és 1 drh 3 yorksirei 
kan 1942 j°nuár 10-én délután 2 orakor 
nyilvánou arvereseo a Iqgiöbbet ígérőnek el 
adatik. 

Rákos, 1941. december hó 28. 
Silló József,  elnök. 

H E G E D Ü Ó R Á K A T 
oonaervatorinml módszer 
zzerint, j n t a n y o a a n ad: 

Adamlc7a Lászlóné Sprenoz Gizi 
Caikaiereda, Honvód-nooa 32 eiám. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjntanyoaabb 
á r a k m e l l e t t e s aköaö l a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 
MyautoM Vákk l ^ t m i Hajvijeadájábaa, (Mknareda. 




