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Márton Aron gyulafehérvári püspök 
húsvéti pásztorlevele. 

Márton Aron roma: katolikus megye.püs 
pök húsvéti pásEtoriávelet intézett hiveih«z. 
melyet a gyulafehérvári  egyházmegye vala-
mennyi templomában hz ilnc pett alkalmával a 
szószékről olvsfta»  fel  as egyeB helységek 
lelkészei. 

— A világ nem szívesen foglalkozik  a fel-
támadás gondolatával — mondja a püspöki 
pásztorlevél.— Úgyis és viselkedik, mintbsi 
az csafc  kitalálás voina » jámborok 6B gyémol-
tal&rok vigasztalás rt.. A feltámadás  azonban 
a mi számunkra a legnagyobb valósiig, hitünk 
legsarkalatoscbb tétele és a'«pja. És húsvét 
Uunepe allrnlom, hogy ez* s hitet irs^uii-ban 
felkeltsük,  Krisz'us feltámadásának  megdönthe-
tetlen történelmi tényét felidézzük,  annak rc-ánk 
is érvényes következményei' ujr» megfontoljuk 
s életünk földi  ezaksszát és a tiron iui követ 
kező fojytatását  húsvét fényénél  a feltámadás 
jegye és értéke alatt nézzük. 

.. D J a feltámadás  N E M E I K a földöm  uli 
élet záloga. Nemcsak arra tsnií, hogy a síron 
tul minden kiegyrnlitfdik.  .Nem Bzzal biztat, 
hogy a ntgy éa mindenkire érvényes igazság-
tevéa a világ végén úgyis elkövetkezik, tehát 
fogadju'i  el sorsunkat ellenkezés nélkül ugy, 
-hogy aJódik ét.  nyugaloma.»*, Icaondó xcg 
adással várjuk mindennek a vég<St. A feltárna 
das való-tégaes hitn a keresztény kitartásra t-s 
hűségre kötele? és k^p-s-'t. Kö'eier, hogy remé-
nyünket és kedvünket a* cletbez u szenvedé-
sek alatt se veszítsük el. Jól lá'om — folytatja 
K püspök — bogy a helyzet. amelybe a háború 
folytán  jutottunk, egyre több és ujabb áldozatot 
követel mindannyiunktól. Sz?gényVg eddig is 
volt közöttünk, de ami most van, már több a 
szegénységnél. Sok testvérünknek lesz napról-
napra szűkebb a micdnnepi kenyere és ron-
gyosabb az egyetlen megmaradt ruhája. Sok 
helyről kapjam jelentést, de magam személye-
sen is tapasztaltam, hogy az iskolai'öíelee gyér 
mekek egy része a téli hónapokban nem jár-
hatott iBkolába, mert nem volt megfelelő  ruhája 
a akik eljártak, azoknak is sápadt vo t az arouk 
és elnyűtt, rongyoB ruhécskákban dideregtek. 
Sok csalid van, hol gyenge asszopyokrii es 
elfáradt  öregekre mBradt a család mind -r gondja, 
ók védik a háza*, művelik a földet,  tartják fenn 
a kic i műhelyt, vagy ü*Jetvt s gyűjtik össze 
esténként a gyermekeket, hogy imádkozzanak 
apjukért, akik távol vannak s talán nagy 
veszélyek felé  tartanak. 

Minden szenvedésnek van ertelme. 
— A feltámadás  tényénél azonban látjuk, 

hogy minden szenvedésnek van értelme ép váge. 
A nélkülözések és gondok, a bizonytalanság és 
a többi megpróbáltatások p^dig, amelyeket a 
mostani ifjúság  és gyermekek kénytelenek elvi-
sulní, talán olyan feladatokra  edzik meg őket, 
amelyeket enélkül a kemény iskola nélkül nem 
lennének képesek megoldani. Az embeii sziv 
keserűséggel hamar megtelik s a jó és rosBz 
hacgulatok, a kedvező és kedvezőtlen hírek 
szerint vergődik remény és osüggedéB partjai 
kösött, de a hivő lélek Istenbe veti élete hor-
gonyát, a osQggedésból újra és újra kiemelke 
dik s kitartásra és hősi türelemre ösztönzi 
magát; bisva, hogy amint az éjszakára hajnal 
s a viharra napsütés, ugy a szomorúság napjai 
után aa öröm ideje következik. 

— Húsvét lelke, a feltámadás  valósága és 
hite kOteles továbbá, hogy az igazság győzel-
mében bizsunk és meggyőződésűnk mellett 

ingadozás nélkül kitar'tuiik. A feilámidát»  igaz-
ságát taj<-.djat meg, a ,ic â nnk b szelleméhez 
hoznék hűtlenek, hííiV poí't kaból, anysgi ha 
szonert, pillanatnyi t ^ nyökért v»gy másuk 
befolyása  alatt, emberi ekinteiböl készek egy-
házuk vagy népük igd.̂ . érdekét elalkudni és 
ttkiit készek hatalmuk» védtelenek és áriatin-
nok ellen felhasználni.  Ezekre mondja az írás: 
„Jaj a megosztott szivt nek, a bűnös ajaknak, 
a gonosz késnek, a föld  n ket uton jaró bűnös 
nek... jaj azoknak, akii. elhagyták az egyenes 
u ak«t es gonosz utakr.1 tértek I Mitévők lenz-
nek, ha az Ur elkezdi * vizsgálatot?" 

— Ssm a dir szájara helyezett hatalmas 
kő — stm a nagytanáLB pecsétje — Bem az 
őrségül rendelt katonái: nsm 'udcáS megaka-
dályozi.i, hogy a keresz"» fesziietr  es meggyalá 
zo:t Igazság sírjából dindaimasau kikeljen. És 
ez minden igazság sorral Leh-t elárulni, LUt-
Itnül e.hagyni, mt-griperni; lehet IB ghurcoini 
és meggyalázn'; lehet.. hamissággal átmeneti-
leg le is győzui; de num lehet megölni; és a 
hazugság és gyűlölet együtt sem tud olyan 
mély sírt ásni, amelyikből ne tudua egyszer, 
valamikor napfényre  jenai. 

— Egyidejűleg a nrgy küzdelemmel, amely 
a háborús harctereken folyik,  ádáz tusa'dul 
szellemi téren az amberi meggyőződés birtokáért. 
Nepek és mozgalmak vitatják az igazságukat 
a l*?gfél«|ir>et(;'S*'l'>»  b', i .MRZ1'önökkel éppúgy, 
mint a rábeszélés, befolyásolás,  megfélemlítés 
és a szellem egyébb fegyvereive..  A mi igaz 
sagatnkat n̂ pünK és egyhwuuk közvetítésével 
örököltük s eddig a legszentebb örökségként 
védiük és őriztük. Önmagunkat becsü jük meg 
s a uápllni lelkéhez és egyhazunk szelleméhez 
maradunk hűségesek, ha az dietet és benn? az 
eseményeket a feltámadás  örökérvényű szem-
pontja alatt nézzük, ha az apáinktól átvett 
hitet és erkölcsöket, szokásokat és hagyomá-
nyokat, iskolát, műveltséget es nyelvet meg-
becsüljük és a nehézségek között nagyobb 
szeratbttel őrizzük, hogy csorbithatatl&nu! adhas-
suk tovább a gyermekeknek — fejeződik  be 
Márton Aron püspök húsvéti pásztorlevete. 

— Értesítés. Csikvarmegye közönségét 
tisztelettel értesítem, hogy 1942. évi iebruár hó 
16 lói a csieszeredai dohánynagyáruda enged-
menyese vagyok. Dohanynagy&rudátn mellett 
kisirudára is engedélyt kaptam. A kővelkezők-
b n tehát a Kossu h Lajos uoca 14. sz. (kőhíd 
meilett) nagyáruda helyiségében kisárudát is 
tartok, ahol mindenféle  dohány és cigarettapapír, 
gyufa  áru mellatc postai értékcikkeket, okmány 
bélyeget is tartok. — Szivos támogatást iíor: 

Részegh Győző. 

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

A .CSÍKI  LAPOK" 
szerk.  és kiadóhivatala. 

Könyvkötészeti munkákat 
a logsaebb és legtartósabb 
kivitelben a logjutányoaabb 
á r ak mál lo t t esaköaöl a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

Szives tudomásul! 

Abonsnssket 
felveszek. 

Elsőrangú zene! 

Figyslmss 
kiszolgálás 1 

Tisztelettel hozom a o egy közönség 
tudomásáré, hogy Csíkszeredában 
az Európa vendéglőt és ssállodát 
folyó  évi április ll-é'/el átvettem t's 
megszakítás nőikül áll a köaönség 
rendelkezésére. Aa űnepélyes meg-
nyitás 1942. évi április bó 18-án. 
L -gfótb  célom, bogy a n. é. közönség 
igényelt megfelotóén  kielégítsem. 
Elsőrangú knsyhával és a legjobb 
minőségű italokkal rendezkedtem be. 
Az Európa nagyterme a legalkalma-
sabb hely teaestélyek, táreas össae-
jövstelek, eskilvőV lebonyolítására. 

Mtla-ít'-if VASS GÉZA, vendéglős. 

A Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat kiadásában megjelent alábbi könyvek, 
a legju-ányonabb áron eladók lapunk könyv-
nyomdájában, teljesen uj állapotban és pedig: 

„A természettudomány legújabb állomása', 
„A nyughatatlan föld", 
„Harc a petróleumért", 
.A gépmadár", 
„A levegő birodalma", 
.Téiro irfí̂ d'iyire  «i teng<?r p.iine alatt* 

A csiki székely fúvószenekar. 
Mult számunkban ismertettük azt a haza-

fias  lelkesedésből született kezdeményezést, 
amellyel a 79. hadkiegészítő tisztikara meg-
akarja valósítani a csiki székely fuvóf  zenekart, 
firre  a célra tea-délutánt rendezett a tisztikar, 
amely minden várakozáson felül  sikerült. Ebből 
a tényből mindjárt levonjuk azt as örvendetes 
követkerietést, hogy társadalmunk megértette 
a cjlt éa annak megvalósítását támogatja. 

Jól esik ezt iátni. Mert nem tagadjuk le, 
hogy az utóbbi időbnn többek között a zenei 
életünk is semmivé vált. As Brdélyi Magyar 
Dalosszövetség főtitkára  Tárcza Bertalan osak 
» napodban jelentette be, hogy Erdélynek 260 
dalosegyesülete köaüi már csupán 60 ad élet-
jelt tnegaról. Bi öuy nem kivetel a mi nagy-
muMu daiegyesületüak sem, amely a legnagyobb 
erőfeszítéssel  és egy pár lelkes ember kitar-
tásával becsületből tartja a tüzet mindaddig, 
amig a pótlás megérkezik. 

Mindan reményünk meg van arra, hogy a 
székely fűvé  a zenekar ügyével uj lendületet 
kap a dalos életünk is. Mert hazafias  köteles-
ség meglá'oi azt, hogy egy nemzetnek éppen 
iiyen háborús erőfeszítései  között kell leginkább 
törődni a zenének, a dalnak lelkesítő, a han-
gulatot ébren tartó jelenlétével. 

Nézzük osak meg, mussikn nélkül minden 
hazafias  ünnepünk egy saomoruság. Nem is 
beszélünk arról, hogy mennyire kivan téve egy 
ilyen leszomorodott társadalom as ellenséges, 
zavartkeltő propagandának... 

Mindezt okosan látta meg a hadkiegészítő 
tisztikara, amikor egy legalább elfogadható 
fuvós-keret  beállításával szolgálni akarja a ma-
gyar lelkek frissen  tartásának gondolatát. 

A tisztikar megtette a kezdeményezésnek 
és áldozathozatalnak kötelességét. Következik, 
hogy a közületeink megértsék a szót. A Magán-
javak, a Vármegye, a Város, a Közbirtokossá-
gaink hisszük nem maradnak tétlenül. 
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Ĉslivármenye töiroaíáxi biiottsáiáiiai ölese. 
Csíkvármegye közigazgatási bizottsága min 

d*n hónap második ssombatján tartja rendes 
havi gyűlóBét. Az 1942. április 11-én megtartott 
gyűlés dr. László Dezső főispán  elnflklósével 
foglalkozott  a vármegye lakósságát érintő min-
den kérdéssel. Igy dr. Ábrahám Jóssef  alispán 
jelentése nyomán általános panaszként állapi 
totia meg a gyűlés, hogy a vármegye gazda 
közönsége takarmány hiánnyal kűsd. Az alis-
páni jelentés hangoztatta, hogy minden intéz 
kedés megtörtént a hiányok pótlására. Különös 
figyelemmel  tartják a sertés hizlaláBhos szük-
séges korpa biztosítását. Ezért a közellátási 
miniszternek előterjesztést tettek, a vármegyé-
ben őrölt gabona korpájának takarmányozásra 
való meghagyása iránt. Ugyancsak lépéseket 
tett az alispáni hivatal, hogy a vármegye meg-
felelő  mennyiségű pityóka vetőmag szükséglete 
biztosítva iegyen. 

Dr. Gedai József  vármegyei tiszti főorvoB 
jelentése beszámolt a vármegye közegésiség-
űgyi helyzetéről. Kitűnik ebből, hogy elmúlt 
hónapban a gyergyói részeken 5 tífusz  megbe-
tegedés fordult  elő. A járvány megakadályozá-
sára a tiszti főorvoBi  hivatal a legszólesebbkörű 
intézkedéseket foganatosította.  A főorvosi  jelen -
tós kiemelte azon örvendetes jelenséget, hogy 
a születési arányszám as országos átlagot hat 
százalékkal felülmúlja  a vármegyében. Még 
megnyugtatóbb jelenség as, hogy ennek az 
évnek anyakönyvi adatai szerint az arányszám 
további javulást mutat. A csiki Bzékely anyák 
dicséretes módon megértették az idők szavát 
és jó példával járnak elől. A csiki székeiy 
anya minden körülmények között szivesen vál 
lalta a gyermeket. Pedig a nehéz csiki éleinek 
küzdelmében a férfi  mellett az asszony is ki-
veszi a részét s amellett nem feledkezik  meg 
legszentebb kötelességéről, az anyaságról sem 
Oiyan biztató erősségünk ez, ami sok remény-
nyel tölthet el a jövőnket illetőleg. A nomze 
tek között hatalmas küzdelem folyik.  Nem 
szabad elfelejteni  azt, bogy ebben a nagy mér-
kőzésben fot/tos  szerepe van az öntudatos, a 
gyermeket szivesen vállaló anyáknak. 

Vitéz Dr. Nyerges Gyua pénzügyigagató 
jelentette, hogy a pénzügyiigazgatóság a leg-
mbsezehbmenő jóindulattal igyekezett rendet 
teremteni a régi adóztatási rendszerből ssár-
mazó igazságtalanságok között. A román vi'ág 
beli adóhátralékok legnagyobb részét leirták. 

A pénzügy igargató kiemelte a csiki székely-
ség kötelességtudó igyekezetét az adóterhek 
viselésében. Nemcsak a mult évi adók folytak 
be rendesen, hanem az ezévi adókat ÍB legpon 
tosabban fizetik.  Ennek igy is kell lenni. Az 
ország nehéz időket él. Azokat a honvédelmi 
kötelességeket, amelyeket roánk rónak a mai 
rendkívüli világesemények másképpen nem 
lehet teljesíteni osak nemzeti hivatásunkat átérző 
öntudattal. Ez pedig magától értetődően meg-
kívánja az ország terheihez való hazafiaB  lelkü-
letű hozzájárulást. 

Bozin Imre gazdasági felügyelő  a vármegye 
mezőgazdasági helyzetét ismerteti. A rossz idő-
járás, a nehezen bontakozó t&v&Fz hátráltatja a 
mezőgazdasági munkhla'ok megindulását. Még 
a tavaszi azán'ást sem lehetett elvégezni. Az 
Ősei ve' ísfikben  nagyok a károk. A vármegye 
vetőmag szükséglete biztosítva van. Általában 
minden intézkedést megtettek, hogy a helyzet 
komolyságának megfelelően  a vármegye min-
den talpalattnyi helyét bevessék és megművel-
jék. Ebben az évben különösen nem Bzabad 
parlagon maradnia egy darabka földnek  sem. 
Ezt kívánja az egész magyar nemzet létérdeke. 

Dr. Ábrahám József  alispán a csiki fürdő 
idénnyel kapcsolatosan jelentette, hogy már 
most megtették a szükséges lépéseket a ven-
dégek ellátása érdAkében. Gondoskodás történt 
arról, hogy a közellátás biz'ojitása érdekében 
ugy Borszék, mint Tusnádfürdő  mellett zöld-
séges kerteket állítsanak fel. 

— A Peatl Tőasde nj ssámában báró Karg 
Frigyes, Görgey István, gróf  G!riedl Pannlssora nyi-
latkoztak. A Bőripari Központ, a Zsiradék- ÓB Faggyn-
köapoot működéséről, az nj textllk8apoatról fontos  in-
formációk  saámolnak be. A főváros  nj építkezési rend-
jétől, aa értéktőasdéről, a textilipar, a blztoaltáz köré-
ből fontol  Információkat  kőaBl a lap. 

Az Eidólyi Párt beszámolói 
a felcsiki községekben. 

Dr. Kolnmbán József,  aa Brdélyl Párt Cslk-
megyel Tagozatának elnöke, Dr. Csípek Lajos orsaág-
gyIllési képviselő, Dr. Kovács Károly főtitkár.  Dr. Gál 
Alajos oniággyüleai képviselő, Csató Árpád bank-
lgasgató, Ferenci Gyárfás  éB Szőke Ulhály titkárok 
április 18-án és 19-ón megjelentek Szenttamás, Baent-
domokoi, Karczfalva,  Madarai és Rákos községekben. 
Csatlakoztak eaen községekhez Jenőfalva,  Vacsárcsl, 
GŐröcafalva  Is. 

Hatalma*, fegyelmezett,  imponáló tömegekben 
vonult fel  mindenütt a nep. A megjelenteket a helyi 
tagoaatok elnökei üdvözölték. A Magyar Hiszjkegy 
elmondása után, Dr. Kom>nbán József  elnök nagy 
figyelem  köat ismertette aa Erdélyi Párt eddigi mun-
káját. A párt Bnlya emelkedik, hatalmas egységben 
áll a kormány mögött, amire ma nagyobb szükség 
van mint bármikor. Tudomására hozta a hallgatóknak, 
hogy ea alsó- éB feleőháj-  együtlea nemzetgyűlésén 
egyhiOgulag Vitéi Nagybányai Horthy Istvánt kor-
mányzóhelyetlesnek válaúVtották. Skünni nem nkaró 
éljenaéaekkel ünnepelték Magyarorsaag kormányzóját 
és helyettesét. Figyelmeztette a lakciságot, hogy 1942 
épriiia 1 óta ea OBZ rák oigárl törvénykönyv helyett 
a magyar magán jog lépett érvénybe, a ml köaelről 
erdekll a saékely nepet is, eiért özvegyi, örökösödési 
óa mái hasonló ügyekben «lőaeteaon kárjenek tgn&CBOt, 
mert a múlttal szemben lényeges változások vannak 
és nehogy a törvény nem ismerése miatt károsodások 
érjék. A hallgatók nagy tetaiésiel és' tapssal vették 
ezeket tudomásul. 

Dr. Cslpak Lajos kanosok, országgyűlési képvl-
Beló több mint fél  órán tartó lelkes, ellenzésekkel több-
ször megszakított besiédében elmondotta, hogy s mull 
tapasztalatai megtanították az erdAlyi képviselőket, 
hogy minden kérdéshei a legnagyobb felkészültséggel 
ÓB komolyaággal saóljaoak boizá. 

A képviselőházban általános érdeklődés és figye-
lem kíséri aa Erdélyi Párt képviselőinek felszólalásait. 

Figyelmeztet a bebő vonal Jelentőségére. A bom-
lasztani akaró egyénei kel könyörtelenül le kell ezá 
molni. Kéri a fan  vezetőit, hegy a saéiotztftBoknai 
legyenek Igaaságoiak. —A Saékely fold  Magyarország 
keleti hídfője,  itt ai egész vonalon virágzó élet terem-
t<ts*re kell tcrekedil. A székely ifjúságnak  a reális 
pilyákat ajánlja. 

Dr. Gaal Alajos képviselő előzetesen részt veti 
a dédai vaaut értfVi  ü'eteo, a bounan gróf  Teleüi B .la 
országos elnök Ud?öz elét hozta, mzjd a gyergyciak 
szeretetét tolmácsolta. A Kárpátok bércein belül csak 
a magyar tudott ns*y erényeinél fogva  állami életet 
teremteni. Ok mint képvljje^s különös köteleiaegüknek 
tartják a szíkely nép fajdalmait,  szükségleteit aa llle-
tekes tényezőkkel megismertetni. Az ösBamagysrBág 
saoros összefogását,  mint szoros láncolatot kívánja 
látni bárhol legvenek i". Beszédit á'talános derBltsé-
get keltő epizódokkal fiistereite;  a hallgatóság nagy 
megelégedéssel, éljenaéaekkel honorálta a kitűnő nép 
aaónokot. 

Dr Kovács Károly főtitkár  komoly, katonás fe-
gyelmezettséggel figyelmeztetett,  hogy minő magatar-
tást kell tanúsítani ma. A székelyeknek egymás közt 
a legnagyobb bizalomnak, testvéri szeretelnek kell 
legyen, hogy semmiféle  bomlasztó erő köiéja ne ju* 
haaaon. Jelentette, hogv aa egén megyében B szer 
vezkedéa befejeződött,  több mint 64 eier taggal. Nagy 
éljeméaak köat ígértek a i"g^omo'yabb magatartást, 
katona néphez Illő vlaelkedóat. 

8'őke Mihály nyug. föidmives-iikolal  Igszgntó, a 
mai Idők által megkívánt gazdálkodást ajánlotta szé-
kely gaadatáreaioak, kihangsúlyozva, bogy Bemmiféle 
körülmények költ nem aiabadegy talpalatnyi földrak 
IB kihasználatlanul maradnia; a burgonyát mint leg-
több tápanyagot nyújtó éa nálunk lgeu aaép sikerrel 
termeszthető növényt ajánlatta minél nagyobb területen 
termesiteni. 

Csikezentdomokoson Boga látván plébános n»gy 
helyeslések köat tett ígéretet, hogy n4pi egységesen 
teljesíti kötelességét és vállalja Borsát. 

CsIkFzenttamáson Bilogh Farere, K-rczfalváo 
Mihály látván terozati elnökök lelkes aaavai utén, a 
fentleVhez  hason ó igéretat tet'ek. 

Szabó Gyula caltmsdsraBl pU-bénos Hang-
súlyozta, bogy ma semmiféle  pártoskodásnak nircs 
helye, Karczfalván  polgári luko'a relá!IItái.án>.k lómo-
gatáBát kéri ai E'délyl Párttól, beaiéde átaános tet-
ai^st keltett. 

L W ó Imre cslkrákosl plébános, a Székelyföld 
Iparosítását Biorgslmsiaa A n p gazdasági éa knltu-
rálla felemelését  kívánja, bojy a székelység egy Bi?bb 
jövő á'dáiait élvezhesse. É (Tiéssel fogadták  nagy 
gyakorlati éraékrő: tatu tkodé besiédét. 

— Felhívás. A m. kir. H írt védelmi Mloisa««r 
a .Fnchs L*sóu vállalatok hidUlapItványából 1942 
évre tar.u'máoyl segélyben rssneait olyan mindkét 
nembeli hadUrvákat, akik 20 Ik életévüket még nem 
töltötték be, továbbá a 80. életévet még tul nem ha-
ladott hadiözvegyeket, akik elsősorban alsóbb, közép-
én faliöbbfokn  krrtésaetl, gazdasági, méhészeti, borá-
asatl éa RBŐIéaaeti, másodsorbao pedig Ipari és keres-
kedelmi iiaklakoláhen tanulmányt folytainak  vagy kí-
vánnak folytatni.  A kérvények városokban a polgár-
mesterbe*, köiségekban a járási főszolgabiróságokboa 

be. A kérvények benynjtáaának határideje 
1942 jullua 15. Bővebb felvilágosítást  ad Cslksaereda 
vároa polgármesteri hivatala. 

Székely tengerszemek a Bácskában. 
Egy év óta 89 havasi topg'ri>iem, 29 szokatlan 

stllusu, uj falu  csillog és piroslik Bácskában. Vércaa-
tornáa.lsient honvédszurony véjta meg a beöiönlő 
bukovinai tengerszemek árkát. Ugysnaa a saurony, 
amelyik Kelebiánál átszakította a vatsl határablakon 
a balkáni Baerb lantorna-papiri. 

Mit kereB a havasi via a BácB'rábsn?! Nem jobb 
lett voloa-e, ha ott marad a havasok Hzlntjén, a völgy 
Báró gátik szomi-z'd-iágábBn, «tol osztrák alapítású 
régi városkák vü-.iava termett, ahol a csernovlcl energia 
rts a fény-eteti  eteti ? I Ahol éjjelenként csobogás sem 
hallatsaou srűzi legyekben. Mlnd-n harmatos vlz. 
mlnd-p kristályos csermely a völgytáró gát remegő 
zsilipjei mögé sorakozott, hagy hajnalban forradalmat 
csIná'hasBOO a generátorokban. 

Egy évvel ezelőtt a tengerszem ibolyavlrágon 
katlanát, eat a titokzatos óriás-üstöt, amelyik 173 éven 
keresatüi gőaölögtetto a madéfalvl  vérfürdőből  meg-
mentett magyar vért: ezt ae üstöt megfúrta  egy faoa-
Ikus pspn-k a bec», a barátságai éB győzelmes ma-
gyar Biurooy pedig hosazu árkot karco't neki és a 
Bác'k.'.ba Vfzstte  a havacok elindult vérét. Kételkedők 
állutték ai útnak. Éi gátakat akartak verri a kérdé-
seikkel : 

Ml lesz veletek? Orrotokra buktok, elvágódtok 
a buoyevác fapapucsban.  Gyantaszagboa szokott tüdő-
töket Baétrágja majd a bacl 'us éB a por. Egy év a'att 
e.'puiBlit benneteket a vágy, az nlhagvott hegyi böl-
C'ő ök után. Vadvla lesz belőletek a Bácskában, nyo 
moiult beivia, amelynek nlncen sodra, nincsen medre, 
nlncaen célja. Varéisát Is. hajtóerejét is elveBzi'i a 
29 teegi>r<Bsm, ami ped'g f-slságes  volt Hadik Aodiás 
rámájácsn 178 <.vea magyar hűsegében, tengerszem 
korában a gyopárok eozált 

Nemsokára egy éve lesz annak, hogy ezek H 
beszédek elhangzottak. Igaa, bogy a 29 tengerszem 
azóta la ni' g egy kicsit ájultan kanyarog és örvénylik. 
Da ea ájulás Inkább az ol nem mu'ő öröm örvény-
léie a hazatér-'s boldogBága felett.  Igei, hogy a bel-
vlanek e'c$u(o!t tengsrazem néhol maga Is bUrköd a 
mostoha Időkkel. Omló széke Ív vályoghárak romjait 
tükrözi vlzsben. Igazi vsdvteekkel vesződik. Csak BZ 
n?m Igaz, bogy megbánta to'na azt a plllsnatot, tmi-
kor a bagyekl ő eiirdu't. Többször megkérdeztem örog 
székelyeket, hogy nem Bsjnálják-e hegrelket? A tár 
sssáfomban  lévő székely poéta maid Mrobban a mé-
regtől, amikor na ör«g székely a iövetkrzó szavakkal 
ssjnálta le » d koráié művészednek éa poétáknak 
annyira szent havasi do'goknt: .— A fúj  ott egye 
meg őket 1 Eleget láttuk, eleget kötöttük a kereket a 
Ifi.őkita  I"... 

Ha bácakal internátusok Igazgatóiról berzMek, 
elpiruvt hallom, bogy a legjobb anyag ÓB legszorgal-
masabb elem B cskában a székely aüvölvény, amelyik 
pedig azelőtt so-ta magyar Isko át aem látott. Aki 
számoavotta » gtzdasági tanfoly  amok téli ember-
aiyigál, hillotta m^gjagyaés-lkft  és mosta tavssibsn 
á'ja bt»lg moegását, h;m^r reá j <n, hogv tévadtfk  a 

káte'kedő'r, tévedtek a rágalmaBÓk. akiknek érdekfk-
lól fújdogált  borio'ódá-ial még csak gyűrűt se>m vetet-
tek a nyugodt, fl  -gmatlkus saékely tengerszemen. Ezek 
a tengersismek nemsokára összefolynak  áldott szapo'i 
ságuc Itteni segynméből. Égésien blionyos, bozy 
hajósat e'Mró, forga'mas  öb'.el lesznek a magyar nép-
teagirneV. Eljön a; idő, amikor a bácskai lapályok ls 
hálásak lesznek azért hogy plpacsos rámába keresz-
tezhették a bukovinai tnng!>rsaemsket. Ha melegebb 
nyarak leBznek majd a Bácskában, ha Bác'jiaseffalv? 
pu z *j >, N «gvfány  fölött  valamikor újból látsaani fog 
a regeu n>m látott vendég, a Délibáb, még ennek n 
bácskai D^'lbálcak IB jól fog  esni, hogy 15 000 ni 
„piroa-vérs-jtet" Iá'. És hogy viskos, bütykös, rea ií 
es súlyos do!ío<at tud összeszed-l a székelv házak 
tájékán, hony a hig felhőkbe  vetítse azokat. Ml t . u 
gyar D l'.háb?! Hig ós Irreá'ls fínycsuda,  ame'YLVHSI 
a klmarju t lácu terveket szoktuk hasonlítani ÓB sz IKET 
ai á'mokut, amelyeknek magja nincsen. Ha majd e'jon 
megint B Bácskába, Itt eg^ano uj do'gokat talál. Nini. 
ott hever egy küasSbb flőtt  Székeiy Albert f^ncó 
szekercéje A terítések roskadoznak a nellőiő nebet 
székaly bundáktól, olyarok, mint b felmagaBitelt  tu>i-
pán-ágyáa. Az ászokon máap.s c uprok és szér-do 
hokályok. A bölcsőkben kövér gyerekpk. Eyv be ció 
sa Ores, ellenben lgeu sok sn Iker. Például ebben 
percben krpogtatott ba hozzám egv negyedik elemi ti 
klsflu,  akit BB api a küldött, hogy frisBeo  született ket 
fiu  testvérét .bélrasBa* aaaz bejelentse kert,sztalásre, 
Petarnek éB Pálnak. Arra bér. hogy ne Péter legyen 
éB re Pál, hanem Hunor éB Magor. 

Ebbe a buncvutaágba bele nem mehetek, BI apját 
kl nem fá'Bibatom.  Di örömkönnyel a aaeraemben 
gondolok arra, hogy mllyin játékot fog  rendezni » 
a IS vő esztendő Dállbábja ezzel a sok „nehéz anvag 
gal", ezz^fiBok  bö'caőval, virágágyással, szekereivel 
Bizonyosan reális .'ob lesz általuk éa reálisabb lest 
ő'ük a magyar Dilibáb. Bt bo'dogabb a magyar é; 
aa uj Magyaroraaág fölött.  Ahonnnn moat már nem 
elkergetik, hanem haiahoziák a teatvérelket. 

Dr Németb  Ráírnia. 

— Eredeti párlel tudösltás a tavaiil divat-
bemutatókról, Meiey Mária egy napes vakációja, kű-
lönöa interjú Mnráti Lilivel, Senayey Vera cikke, uln-
darab, regény, viccrovat a Stinháal Magaiio legújabb 
•lámának iiusáelél, melyet a gyermekek kedvence, 
a Kis Msgasin egéedt U. 



C S Í K I L A P O K •î Ik «lial 

Tanitógyülések. 
Csik vármegye tanítósága komolv, tervezd munká-

I,„I! i gyek síik behozni mindazt a mulasztást, amit a 22 éves 
próbáltatás okozott ennek » nemzedéknek. Ennek a 

vármegyének nevelésügye 80lat szenvedett az elmnlt idők-
A legtöbbet. A legsürgősebb leiadatokat éppen ezen 

k munkaterületen kell elvégezni. 
Csik vármegye oktatásügye teljesen tiaztában van 

,,>kkai a követelményekkel, melyeket elvár tOle a magyar 
, .nzeti jövfl.  Miklós Gergely kir. tanfelügyelő  igaz magyar 
visededósáéi éa hozzáénéaael vette kézbe az ügyet, hogy 
,:. Iliinket felemelje.  A ceihi tanítóságban megértő, felkéazlilt 
.munkatársakat talált ennek a hazailag munkának elvégzé-
sre. Olyanokat, akik a munkától nem irtóztak akkor aem, 
..mikor éhesen, rongyosan kellett elláaák Őrhelyüket és 
~í.á:'.BZor inkább vállalják a népnevelés szent kötelességét 
'UH. amikor az kell legyen minden célkitűzésűnk, hogy 
napunk nagyszerű adntteágaiból a legtökéletesebb nemzet-
megtartó értékeket caiholjnk ki. 

A világ nagy teljesítményeket vár az egyen népektől. 
A mai küzdelemben caak azok maradnak meg, akik bizony-
ságot teáznék amellett, hogy történelmi mnltban gyökerező 
rrékeik kiálják a viharokat. Ua valamikor vig áznnnk 

kellett arra, hogy müveitek és tndásban felkészültek  legyünk, 
ükkor ma különösen ott tartunk, hogy anélkül alig lehet 
elképzelni egy népnek életét. 

A mi tanitóaágnnknak tehát az a hivatása, hogy ezt 
az annyi sok szép tulajdonsággal megáldott népünket már 
H bölosOtfll  ngy indítsa ntnak, hogy fogékonnyá  váljon 
lelke mindannak a befogadására,  amely a tudáson, a kultu-
lán keresztül tajnnknak megmaradását, tejlödését szolgálja. 

Szép hivatáa éa ezt a tanítói mnnkát minden élni 
akaró népnek tiszteletben kell tartania. Annál is inkább 
követelmény ez, mert a vármegyénk tanítósága arra rászol-
gál mindenegyes tán. kedésével. 

A mult napokben tartotta meg vármegyénk tanítósága 
nz első negyedévi úgynevezett pedagógiai szemináriumait. 
Ezek a tanítóság találkozásai a nevelésügy egyaégea rend-
jének érdekében azt a célt azolgálják, bogy minél eredmé-
nyesebb legyen az elvégzendő munka. 

Április 13-án Caikszentmárton. 14-én Csikszentkirály, 
15-én Gsikszentmiklóe, 16-án Gyimesközéplok és 17 én 
Ceikrákos körzeti felügyelőségei  tartották meg tanitógyülései-
ket, Miklós Gergely tanfelügyelő  elnökletével. 

A gyűlések tárgysorozata rendkívül komoly éa mara-
dandó munkára vall. llinJjárt a mintatanitások arra mutat-
nak, hogy a tanitáa menete elsősorban a számtan fokozott 
tanitására kíván tősulyt fektetni.  A cél az, hogy ennek a 
népnek a gyermekeit felkészítse  az iparban és a kereskede-
lemben való elhelyezkedéere. A tanitógyüléseken részivevO 
minden egyes tanítónak ki kell dolgoznia egy ilyen tárgy-
körű szakértekezéht, amelyet a gyűlésen sorshúzás utján 
kiválasztott tanító felolvas.  Ezenkívül annak a községnek 
tanitóaága, ahol a gyűlést tartják, el kell készitue az illetfl 
l özség monográfiáját.  Hintán a gyűléseket minden negyed-
évben más községben tartják igy elkéazül a vármegye 
minden falujának  monográfiája,  amelyet könyv alakban ki 
tognak adni. 

Tehát komoly és valóban nagyértékű Csik vármegye 
tanítóságának az a munkája, amelyet a most folyamatban 
lévő tanitógyüléseken megalapoznak. Ez a miinlta számot 
tarthat minden magyar ember azeretetére éa megbecsülésére. 

A sebzett postagalamb. 
Az alábbi levelet tel jea egéazében közöljük olvasóinkkal. 
Nemcsak nekünk azól. Az egéaz csíki azékelyaéghez 

írja ez a nagyszerű pap, aki egész lelkét és életét a szé-
kelységnek szentelte. Ott állott e nép mellett legkeményebb 
megpróbáltatásában az idegenben való kóborlásai között. 
Nem hagyta el egy pillanatig sem flket.  Ha a tűzvész rájuk 
tört és földig  sujtrtta, ott volt ez a lángleikü pap, aki a 
eemmiből is ujjá teremtette.. Éa végül is hazahozta, miuden 
értékeikkel együtt átmentette Bukovinából székely vérein-
ket éa Bácsjózseff'alva  ma hangoa a legreményteljesebb 
székely mnnkától. Áldja meg az latén ezt a becsületes 
munkát, amel,et az egéaz székelység imája kisér. 

* 

Drága Szerkesztőség, drága Teatvéreim I 
Pontosan egy éve Annak, hogy az önök segítségével, 

nzent és becsületes tollúk segítségével megfúrhattam  a 
''> bukovinai ibolyás katlant, amelyekben 6 tengerazem, 
>i székely lala pihent. Mint 6 óriás kehely, amiben 200 évig 
tárolódott, őriztetett a madéfalvi  vérfürdőben  el nem pocsé-
kolt drága magyar vér. E tengerszemek tavaly óta itt 
annak Bácskában. Nem lett belőlük se pooaolya, se belvíz, 

Ke vadvíz. Olyan friss  és hajtőképes mindenik, mintha moat 
i. ott volna a völgyzárógát azomazédságában, ahol a havas-
i n Csernovic villanya termett. Ahol éjjel csobogás sem 
m.;látszott, Minden harmatos energia a völgyzárógát remegő 
'"i 'jjje: mögé sorokozott, hogy hajnalban forradalmat  oainál-

i generátorokban. Ma 27 faluban  életükben legelOazör 
-kai székely fiuk  és leányok és vének mükedvelO elO-

' Unon léptek fel.  — Öröm nézni a aok mgghivót, a aok 
Fhlu rosszáról". „Sárga csikóról' Btb. Meghívók helyett 
a beszámolók hel>ett ezt az apró hírt küldöm el, amely-
ek megvérzett begyű, kedves kis hOae egy postagalamb, 
ut piheg a székem párkányán mindaddig, amig a katonák 
fa  ketreooel érte jönnek. Ha aziveaen veazik, közöljék drága 
lapjukban est a kia hírt. Nem az a célunk, hogy ezimbolikun 
madár legyen belőle, mint az Attila gólyáiból. Iaten akarta 
talán így, hogy ő asenvedjen éa az 0 esetének emlegeté-
sével eszébe juaaon a világnak a vérió honvéd, akinek az 
áldozata révén a székelység Bácskában hasához jutott. 

Mindnyájukat azeretattel öleli teatvérük: 
Bioajózseffalva,  1942. április 13-án. 

dr. Németh K á l m á n 
plebáaos. 

Jelentéktelennek látazó éa mégia szimbolikusan kedvea 
eset történt Báosjózseffalván  április 13-án, éppen azon a 
napon és abban az órában, amelyikben pontoaan egy évvel 
elObb a Bácskába bevonuló honvédség az ő véres harcát 
vívta ebben a faluban  a csetnikekkel. Az ünneplő székely-
ség az utoákon hömpölygött, amikor tegnap délntán 4 órakor 
egy vércaétől megtámadott 26 dekáa kia honvéd lecsapott 
a székelyek közé, védelmet kereave. A megvérzett állatot 
futólépésben  vitték a székelyek a parookiára, mintán a 
Szentlélek Iaten emez ijedt kioai jelképének egy aluminium-
giürttt láttak meg a lábán éa diszkrét szállítmányát is 
észrevették. A galamb lábgyürüjén a következő jelzések 
vannak : 420, majd 4. A két szám között keresztben apró 
öntéaü 41, utána Hungária és persze a ragyogó Magyar 
Szent Korona is a parolin, mint ahogy az megilleti a tiszta 
BzivU honvédot, akármilyen kicsi legyen éa légiea. 

A vérző piei honvéd sebeit kimosták, eaetét illetékes 
helyre rögtön jelentették. A fogságba  eaett lelkes lény 
ebben a pillanatban tejben-vajban fürdik  boldog porkolábjai, 
a bácskai székelyek között. 

Pe J-
ét derékfája;,  émelygés, idegesség, 
tisztátalan teint gyakran csak sí 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor ia s«glt a 1 

Vizsga Gyergyócsomafalván. 
As hrdéíyi Magyar Gazdasági Egyesület 

által rendezett lé'i gazdasági tanfolyam  viza 
gája fo'yó  hó 14 éa volt. Jelen voltak mint 
miniszteri biztos Szőke Mihály nyug. földmivcs 
iskolai igazgató, az Erdélyi Párt titkára, Séra 
IitvAn az Erdélyi G izdsaági Egyesület főfeiü-
iütryelőjs, Eperj-jssy csík megyei kirendeltségi 
vezető, stb. 

A vizsgát veni-Baticte előzte meg FazakaB 
József  s. lelkész vezetésével. Vizsgára állott 
59 csomafalvi  gazda, akik mindanyian srép 
eredaéoyről teu-k tanúságot. E óadók voltak: 
Szakács János Orosz László. Vizsga után 
gazdaköri értekezletet tartottak, amelynek ke-
re'ében Király Antal a közeég flgyes-bujos 
dolgait adta e!ő. Csiky Lajos Hoavédjárőr cimU 
költeményt szavalta, szerzője az egyik előadó 
Orosz Lajos. Rokai Dénes gazdaköri elnök 
köszönetet mondott valamennyi Közreműködőnek 

A különböző felszólalásokra  Séra István 
mondott öeBzefogltló  nagy bűzödet, amilyben 
igyekezett meg nyugtaié Ing hatni a mosdani 
időkben egyesekcé' muíttíko?ó izgatott ke-
délyekre. 

Mi történt a mult héten. 
Hitler külön megblrotije, tlngyarorsságrs érkezett 

és a Kormányzó ur kihallgatáson fogadt*.  DJraberg 
báró átnyújtotta a Kormányzó urnák a német ssfrend 
nagykeresztjét. 

Vitéz Szombathelyi F ^ n c vezérezredes a honvéd 
vezérkar főnöke  5 napra OlaBsorsságba utazott. A hon-
véd vezérkar főnökét  as olarz-magyer barátság szelle-
mében nagy szeretettel fogadták. 

Kálley minlazt' relnök megjelent a marosvásárhelyi 
K°méey Z-dpmond Táreaság budapesti irodniml es'jtn. 
A miniszterelnök eat aa Alkalmat la fe'haBnnáita  erra, 
hoey kftlönös  megbecsülését kii- je.zefcrj  ju'tassa a 
ssékelység Iránt. — Szivemen viselem a saeke'ység 
sorsát — mondotta Kállay minlSBie'einök — nr-rt ő« 
az örökmagyarBág töretlen erői. 

Varza Bála dr. a világ uoltárIu«égár,t.k egyetlen 
püspök» 56 éves korában meghalt Kolozsváron. 

Franciaország nsgy elhataroaáBok előtt áil. Pútaln 
tábornagy államfő,  a német bírái Ltvalt bízta meg 
kormány alakítással. 

A hurct rsk rgyre fokozódó  tevékenységében a 
booFZu kemény tél után ismét fo  ozstosan álveezlk a 
kezdőmé yeaéBt a sfövetségf>6  haderők. A bolsevisták 
támsdá-i leFdülete se egé«e vone'on csökken. 

S P O R T . 
A csíkszeredai Testnevelő Egyesület folyó  10-én 

estn Szása Osrő polgármester elnöklésévei tar'otta 
rendes beti gyűlését, mely egyhangúlag elhatarozta, 
hogy felkéri  Adorján Imre országgyűlést képviselőt, as 
egyesűiet elnökét a sportpálya épltesehea szükséges 
anyagi segítségnek Budapesten aa Ordságos Sport Kos-
pontnál valé kijárására, máléje Baaktanácsadúként as 
egylet Pórls B?la egyleti főtitkárt  küldi kl. Egyben a 
nevezetteknek felhatalmazást  ad egy régebbi O. S. K. 
segély felvételére  is. 

Firls B41B főtitkár  bessámolt a tagdíjak ea évi 
eredményes beszedéséről, mely elsŐBorban is an And-
rás Béla egyietl főpénatáros  erdeme. 

Vita volt a labdarugó szakosztály nyilvános ssere-
peltetésével kapcsolatosan. Tekintve, bogy Csíkszereda 
időjárása nem hasonlítható a fővároaéhos,  da még a 
környékbeli városokéhoz sem és a pálya használhatat-
lansága miatt, a vesetŐBég kérte a Szövetséget, hogy 
a városunkban lejátszandó bajnoki mérkőaéBeket aa 
Időjárás miatt későbbi időpontra írja kl. A labdarugó 
saakosatáiy addig ls, amig a természetben la gyako-
rolhat, hetenként kétszer ssabadsdnéseket tart. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Klneveaéa. A belügyminiszter Kovács Antal 

dr. II. OBst. aljegyzőt, Csíkszereda megyei városhoa 
I. OBat. aljegyzővé neveate kl. Dr. Kovára Antal szor-
galmas, elősékeny tisztviselő, akinek előléptetését a 
közönség megelégedéssel fogadta. 

— Eljegyaési hir. Barátosl Bncsy Endre refor-
mátus lelkész leányát, Evit eljegyezte Matolcsy JósBef 
m, klr. hadnagy, Cnikszereda, 

— Esküvő. Fényes esküvő volt aa elmúlt 
szombaton, folyó  évi április hó 11-én, Budapesten, a 
Bikáts-ttrl róm. kat. templomban. Néhai lfárton  Fe-
renc cBikszentmártoni vesető járásblrénak aa unokája, 
néhai Márton Teréanek a fla,  néhai Márton László 
csiBasentm'-rtoni vesető lgaagató-tealtóntk az unokája 
ás Márton Sindor budapesti klr. ltélőtáblabirénak a 
fla,  ifj.  Márton Sándor Mabi főilsstvlseló  vesette oltár-
hoz Villányi Bilikét, Villányi Albert főtisztviselőnek 
a leányát. A vőlegény tanuja Dr. Híndy Zoltán Mabi 
veaérlgaagató, a menyasszony tanuja pedig vitéz Ságh 
Károly Mabi IgBZgntO voltak. A fényesen  kivilágított, 

tavasz gyönyörű virágaival feldíszített  templomban, 
a menyasszony flrére  eBkette össze aa nj párt és lel-
kes besséddel Udvöaölte a fiatalokat.  A templom asu-
folásig  telve volt Bzékeiy testvérekkel éB a Márton 
családot szerető és tlBzteló csíkiakkal, akik űdvöaöl-
tek a fi  ital párt és aa örömsaűlőket. 

— Előléptetés. Vltéa Dr. Greöffy  Géza csendőr-
őrnagyot aleered^ssé léptették elő. Vités Dr. Gerecffy 
Ghsa aa eimult világháborúnak első arany vitézségi 
éremmel kitűntetett katonája volt. Lapnak olvasó kö-
sönsége eiőtt ls ismeretes az a lelkes és értékes 
irodalmi munkásság, amelyet annyi sok hazafias  tűaaei 
elvégez a nemzeti munka frontján.  Különösen meg-
becsülendő aa a fáradhatatlanság,  amivel a ssékelység 
megíem^rtetéBáér! dolgozik, aa ország minden réazén, 
akol csak megfordu'.  Előléptetéséhez a legőszintébb 
bzeret-jttel gratulálunk. 

— Áthelyezés. Lőrincs Gyula Máv. mérnököt 
átbelyszték Békéscsabára vezető osatálymernöknek 

— Aa Országos Magyar Idegenforgalmi 
Blaottsag kebelében, miit ismeretes, aa erdélyi szem-
pontok képviselete érdekeben az éssakerdélyl és kelet-
magyarcraaágl részek baaetérését követőleg Erdélyi 
Idegenforgalmi  Bizottság lálesttlt. A Bizottság, mely 
•z í*rdélyretizi vendégforgalmi  ügyeket illetően aa 
OUIH voieménvető és tanácsadó szerve, eredményesen 
ve%> résst eddig is aa erdélyi részek vendégforgalmá-
nak kiépítési és korszerűaitéBi munkájában. A köaei-
mu'tban, lemondás fólytán  a Bizottság egyik tagBágl 
helye megürült, amennyiben aa Erdélyt Purt részéről 
kiadott Pnkots Károly szatmárnémetil képviselő meg-
blaatásáról lemondott. A megüresedett tagsági hely 
mielőbbi betöltése érdekében aa Erdélyrészi Gszda-
ságl Tanács megtette a megfelelő  lépéseket s a maga 
részéről, as Erdélyi Párt jav^lata alapján, Báró Brau-
ni.cVfT  Á?íaI éríBütécri-i képviselő meghlvi.sát java-
Holta a bizottságba. A kereskedelmi és közlekedésügyi 
mlclttz'dríux a Tjoíca jnvaülat>hoa toijes mértékben 
bo/íijátuít éa Brauaecker Antai erdélyi párti képvi-
selőt bebivta 3B Erdélyi IdegenforgAlmi  Bizottságba. 

-- A m. kir. Köaallátáai MlnisBter a követ-
keiő cikkek árait saabályosta: külföldről  behozott 
káiisók (ká'imQtrágyák), állati erővel folytatott  teher-
fuvarozás,  tHclfa.  Felvl ágositást bárkinek ad a M. klr. 
Köiel ;áiáel Felügyelőség, Csiitszarsda, Saentlélek-ncca 
8. szám. 

— Halalozások. Az erdélylek nagy halottját 
farkaslaki  Dlmény Móaea nyug, m. kir. postafőlgaz-
gntét kisérték Budipesten, a Farkasréti temetőbe, 
1942 április 11-án délután 4 óracor, örök nyugalomra. 
Hiialmvs tömeg gyűit öasee a végtlssteBségre a teme-
tőben. Az Erdalyl Fírfitk  Eíveoülete éB a Hargita-
váralja Jjk^pj" Saékely Kézség képviselőtestülete 
teljes Bsámban. A Htrgltaváralja tagjai a várlspánnak 
mondtak végső bucsut. — A magyarországi unitárius 
egyháznak fölügyelő  bizottsági gondnoka' volt aa el-
hunyt. Dr. Stentlványl unitárius lelkésa mondott imát aa 
elhunyt lelki üdvéért. Dr. Csiky Gábor aa unitárius 
egyház és n H irgltaváralja jelképes székely köiBég 
képviseletében bucsuitstta as elhunyt várlspánt. — 
Agyagfilci  Dr. H >gyi litván klr. törvényssékl tanács-
o nük Udísrh )!y megye fiilnak  nevében mondott bucu-
zó Isten Hos'ádot. — Kri'.í Ignác allapán u«án Dl-
mény Mízee dőlt ti a ssékelyek vezatő soraiból. Em-
léke á'dott és az erdélylek kösött megbecsült lesz, 
mindaddig, amig élnak qzok, akik vele együtt dolgoz-
tak és Erdélyért küzdöttek. 

— öiv. L dó Sándorné szül. Búzás Juliánná 
földbirtokos,  73 éves korában, ápriiis 14 én meghalt 
Cilksnenlmihályon. Elhunytat őt gyermeke, 11 unokája 
éz nagyszámú rokonsága gyászolja. 

— Kaitár JánoBné saűl. Gyergye Erssébet, folyó 
évi április 11-éo, 63 éves korábsn elhunyt Cslkszent-
Bimonon. Temetése 14 én ment végbe igen nagy rész-
vét mellett. 

— Hatvan eves befőtt.  A .Búvár" áprilisi 
száma ir]a. Selejteznek egy régi gyűjteményt, melyet 
a mult század néhány lsm«rt botanikusa állított össae, 
A karpológlal réssben g\ümölcsök vannak eltéve, jó-
részt alkoholba?. A selejtezést végső tisztviselő kíván-
csiságból felnyitott  egy üveget, amelyben körték vol-
tak. Több mint fél  évszázaddal ezelőtt koozerválták 
a gyümölcsöt. Az alkohol, amelyben a körték állottak, 
rendkívül kellemes Illatot árasztott. Magok a körték 
egésaen megbarnultak és csaknem inetlenek voltak, 
aat aaonban U lehetett éreaai, hogy éretlenül kerültek 
a folyadékba. 
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— MA  NYÍLIK  MEG  AZ  BUBÓPA. 
Hirt  adtunk  arról,  hogy az Európa szállodát 
és  éttermet  április  11-évei  átvette.  Április 
18-án, szombaton este 8 órától  kezdve  lesz 
az ünnepélyes  megnyitás.  Minden  vasárnap 
és  ünnepnap déli  12 órától  2 óráig  frissen 
csapolt  sör lesz  felszolgálva  zene mellett. 
Vas  Oéza  vendéglős  mindent  elkövet,  hogy 
a közönség  jól  érezze  magát  az Európa 
helyiségeiben.  Igy  méltán  számithat  a kö-
zönség  támogatására. 

— Doktorra avatáe. Bajkó Barabást, a ko-
loasvárl Ferenci József  Tudományegyetemen március 
bó 28-án orvos-doktorrá avatták. 

— Villamosítási Saövetkaaet Aloaikon. Ai 
aicslki medence tiaenhárom saékely köaaégének kSa-
birtokosaága — mint ismeretes — megalakította aa 
A|cslkl Villamosítási Saövetkezetet, melynek réeaóre 
aa eiektromoa eaergiát az Otvidéki Villamossági R T. 
termeli oly módon, bogy a tuanádfűrdől  energia teiepet 
megfeleld  módon klfejleBsti.  A saövetkeaet bárbeadja 
aa Oltvidékl Villamossági R. T -nak az általa létesí-
tendő veaetékeket, amelyei megépítésére még ea ez 
folyamán  sor kerül. — Aa alcsikl villamosítási tervek 
eióre haladásának folyamata  aa Krdályrószl Gazdaság) 
Tanácsot ujabban Káazonfellia  község kérésnek ldó-
saerüaégével kapciolatoaan foglalkoatatts.  Káazonfeltiz 
lakósBága ugyanis aaaal a kérelemmel kereste meg B 
Tanácsot, hogy megoyerje köabenjáráaát a köaseg 
villanyvilágítása«I való ellátása érdekében. A Tinács, 
tüaeteaen megvizsgálta aa alcsiki villamosítás menetet, 
magáévá tette a kászonfelilziek  ügyét éa haladéktala-
nul érlntkeBéabe lépett aa Iparügyi minisztériummal, 
abol eddig is a legmelegebben karolták fel  a székely 
vidékek vlllamoB-energlával való ellátáséra Irányuló 
kéreimekst. Miuláu kesén fekvő  megoldást kínál an a 
lehetőség, ha Kásaonfel'iz  község aa A'ceiil Villamo-
sítási Szövetkezetbe kapcsolódik be és ezen aa uton 
biztosíthatja magának a szükséget világítási áramot, 
a Tanács a mintssterlummal egyetérlőleg eat a gyors 
megoldást ajanlja a káaaonfeltial  gazdák ügyeimébe. 
A Tanács, a legutóbbi ülésén ebben aa értelemben 
hoaotl határozatot, egyben lépéseket tett, hogy a ká-
szonfeltizl  lakósságot kellő rösaktesBéggal tájékoztassa 
a követendő eljáráaról Ily módon aa uj székely villa-
mosítási akció száméra ugyanazon előnyök ls biztosít-
hatók, aminőket aa alcsikl villamosítási ssövetkeaetben 
réaatvevő többi saékely község nyert, amennyiben aa 
Iparügyi minisztérium a szövetkezetbe tömörült 13 
alcsikl köaaégot külön is támogatásban részesítették. 

— Baoanasó. Csíkszeredából való eltávozásom 
alkalmából ezúton mondok Iíten horzádot minden jó 
lamtrőaömnek. Schula Benő . 

— A oaikaseredai Ipartestület elhelyei: 
Bánkfalván  egy molnár segédet éB molnár tanoncot. 
Dínfaiván  egy bányász alkalmazottat. Tusnádon egy 
asztalos tanoncot. Cslljsnőfalváa  egy bádogos segédet 
vagy bádogos tanoncot. Cslkaaeredában egy borbély 
és fodrász  tanoncot. 

— A slketnémák koloasvárl m. kir. all. 
intéaete 1942—43. tanévre felvesz  vallás, nemzetiség 
éa namre való tekintet nélkül olyan 6—10 életévüket 
betöltött Biketnéma-gyermekeket, akik nem fizenved-
nek testi vagy Baelleml fogyatékosságban,  mely ered-
ményes nevelés-oktatásukat meghiúsíthatná. A felvé-
telhea azükaégeB nyomtatványok aa Intését Igazgató-
ságától díjtalanul rzerezhetők meg. Ha a szülő vsgyon-
talanaégát lgazo'ja, akkor a gyermek felvétele  éa ok-
tatása ingyenen. A flze'ő  növendékek a szülő vagyoni 
állapotéhoz kepeBt 48, 24. 12, 6 vagy 3 Pangót fizet-
nek tépdij fejében.  A kérvényeket a slketnémák ko-
lozsvári m. kir. áll. intézetének Igaagatóaégáboa címezve 
(Honvéd-u'cs 40) május hó 20-lg kell beadni. A slket-
némák m k!r. áll. Intézetének igazgatósága, Koloz vár. 
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Az tfjn  király, Kun László, Ku!ben, besB n̂yő kun 
fejedelem  unokája a Tl*za mellé Irdu't Budavárából, 
hogy bejárja e kunok szállásai'. A kunok főemberei 
kisérték. a&ik ott voltak vele Morva mezőn 1278 ban, 
amikor Habatur*! Rudolfnak  m^fnyerte  aa ütközetet a 
cseb Ottokárral Bzemben. A király udvaránál a kun 
Bzlves vendig volt, Igen jó kedvben tartotta őket, mert 
Baabadon bejárhattak a színe elé. Ami csak föld  vo't 
a Tisza mindkét partján, » Tém»s, Maros, Kőrös men-
tében, aat mind Bieretett kunjainak juttatta. Az egri, 
vácal, kalocsai, Csanádi és várcdi egyházmegyékben 
már nagyobb aaámmal voltak kunok, mlot magyarok. 

A király klBéretében vo't tét magyar veaér Is, az 
Esaterházy hercegek ŐBe: Guíkeled István éa Káilay 
Ubu- fia.  Balogh-Ssmjel Mihály, aki aa ifja  királynak 
legkedvesebb embere volt. A testőrség oarancsnoka 
voll és saját életével fedeate  a királyt. Morva mezőn 
1B egy hajitódárda őt sebesítette meg, jobb karján, 
amelyet a királynak aaántak. 

A király mindenütt ítéletet tartott éa as volt aa 
akarata, hogy magyar és kun főurak  előtt történjék 
as Ítélet. 

— Ugy várnak eaek a vitézek, Felaégea nram, 
mint a Msaaiáat, — mosdotta Gnthkeled István, as 
oruágblró. 

— Mint Hababurgi Rudolf  várt Bécsben 78-ban 
angniatusban, amikor megérkeatél Felséges nram, hogy 
hatalmasul síkra szállj mellette — szólott Balogh-Semjel 

— Vitézü' harcoltak a magyarok, székelyek ÓB 
kunok — mondotta a király ÓB felderült  az arca — 
asbe csalták O ltárnak aa elővédjét a székelyek éa 
körbefogták  ott vesztek valamennyien. Stó o un tudja 
kimosd «ni aa örömet, mondotta H tbsbu gl Rudolf  nekem, 
amelyet akkor éraet\ amikor meglátta 100 000 nel jó-
val nagyobb lovas seregemet. 

— Éa a terep-t kémleltem éper a Morva rmUet», 
hogy tudjam ütköaet popján ml a s'ársz és mi a iro-
csár vidék — beszélt A pár knn vezér, amikor » ea--
lelyak derekasan neklvágUttak a c «ebeknek, alaposan 
megharcolták őket, mind váltogatott lövők, nyíllal el-
árasztották őket ugy hogy moadu'nl sem tudtak a ne-
héz páncélosok, a könnyű lovasok mindenütt túlszár-
nyalták és bekerítették őket, mire észrevették, hogy a 
magyarok kezébe kerültek. 

Soha annyi kincset aranyban, ezüstben éa drága-
ságban sehol nem ejtettek, min Morvamezőn. A király 
tábora ls a kunoké lett. 

— Csák Mátyus Nídor la (oegstbepül*, — emlé-
k Zítt meg a király — Boksa, S moofy  György óa Aha 
Amáde és Irinyi hasonlóképpen, de h csatából egyik 
aem távoaott el, aa Oil í>mze»ségbeli Pét.n fl»  D .nes 
oltalmazta őket. Hobenaollern Frigyes, a Nlrbergi 
gróf  mondotta nekem, bogy augusztus 26 át soha nem 
fogja  elfelejteni,  mert a magyarok megmutatták, bogy 
mesterei aa ellenség megtámadásának és megsemmisí-
tésének, ngy harcolnak, mint senki a földön. 

— Oitokár IB elesett, beigaaolódott újból — szólott 
Btlogb-Sjmjén Mibály, — hogy álnokul éa hitszegőn 
nem lehet birodalmat alapitanl, mert a fiát  Miklós her 
ceget 78 ban Győrben te ütötted lovaggá FelBéges uram. 

A király elgondolkozott éa a bihari határfeié  for-
dította éjfekete  lovát. A n-»zy király székvárosát akarta 
látol: Véradót a lovagkirály kedves városé*. Egy e ő-
kelő kun-bány ju'ott eszébe, aki a Kőrös mentén har-
col Baját bátyja uldamir beeaeiyő kun vţz'r ellen. 
Annyi kuosereg flaöolölt  a leány 8egi'.ségér\ hogy egész 
RrdWy kun nralom alá került. A bihari hegyekben a 
szállásán akarta meglepd a király a nép és btreot 
kedvelő hun-leányt Az erdők magányában, egy erdész 
házban rânji oua sz ajtó* sz lfju,  bís király. 

— Most felelsa  nekem Bdua, a knn viszályért, 
lepte meg a király. 

— Ha megakar bűn elnl felség"d,  zárjon ÖBBSB 
magával, hogy kibéküljön velem. 

— N;ni lehet nagy bűnös a leány — mondotta 
mosolyogva Gutkeld István aa orsaágbiró — igen-Igen 
könnyen felel. 

— Aa a vád ellened, — folytatta  a király — horv 
a tisz3mentl kunokat magad köaé gyűjtötted éa a nogágl 
tatárok ia nálad gyülekeznek. Besenyő-kon bütájoa-
aággal élsz, mert ami kincset és aranyat Morvamezőn 
aaákmányo'tak a kun-vaaérek, ezt mlcd N -ked hozták, 
egymással vételkedue^ Érted, mert egyik aem akar semmi 
kincset bírni, csak T >g«d. Ast mondják annyiabu 
Eduánsk hirn-tk, mert abovA lépsz, edi ömlik aa arany. 
A nogágl tatárokat ls felfogadtad  bátyád ellen és 
Odamir kapitány, it IB egymás után láncolod Magsdhns. 

— Fel'ég-s királyom — szó ott Edua és a kirá'y 
kardjának markolatára tette kezét. — Ez >gyen aa a 
kard, amelv átaljár engem, ha én iadilo'-tam meg a 
támtdásl. Először egy szLiavártorooyba zárt engem 
bátyám O damir, bogy ne BíólbuBssk férfihoz,  mert min-
den kapitánya rám hallgatott. T-rley bua vezér kü'dö t 
egy hoa?cu kötelei, amelyen a salk'án leeracziedtem 
éa azóta Itt élek a hegyekben ÓB lent a Sabes-kőrös 
mellett egy malomban találkozom a Vezéremmel. N-m 
ütközöm meg, FeiBágea királyom O dalmlrral, baoem 
megvárom, amig mlrd át állanak hoazám a hadnagyai 
és akkor békét kell kössön velem. 

— Uaza lehet O damurnak — szólott a király — 
ba Ilyen pár:üUst okoz végzotea sa^paéged Edua, azért 
rendeljük, bogy örökké velüok tartózkodjál és a királyi 
aáribetotleoBégben Te IB részesüljél. Továbbá a három 
tatár veatr helyett, három tatár leány udvarhölgyet 
tartsál, a hun vezérek helyett p-dig kun leányokkal 
Bzórakoazál, Mivel pedig vagyonú at készek voltad É-
led feláldozol  a knn Vezérek, a kunok királynője elmet 
viselheted. 

— Felaégea klrá'yom — szólott Edua — büntatnl 
jöttei és a legnagyobb juta ómban réazr>Mtegz, nem 
fogod  aaért tőltm megtagadni, bogy i.e 1'j.yeb luo-
klrályné, aklaek e«y hsrcosn slrcs, bunuu legyek egy 
kua-szék bade agy a, a'<l' 9000 harcos köv»t. Ă leghű-
ségesebb hadnag' od aksrok lenni Felséges klráiyom éa 
követni T <ged hadi vállalBtaldban. 

— Ht la'álsz egy lut-Vezért, aki áudj^ NMred 
a hadnaginágot. akkor kívánságodra feszek  Edut — 
mondotta a király — kiben bízol legjobban? 

— Törley vezér leghűségesebb hívem. 
Ekkor előrelépett Törley kun Vezér, a palóca-szék 

hadnagya és igy gaólot°. 
— Átadom a palccz harcosokat Eduának, hogy 

megszűnjön a kun viszály. 
— Éi p'dig Téged Törley főlovászmester-mmé 

teiz'ek — mondotta a király — T* lessnl a hsdsnreg 
főparancsnoka  a kunok főv>B<re.  H rvlvők ip.nnj nek 
O damlrhoz, hogy aki hozzám ál aa kareaae fel  KáUay 
Uoul fiát  B tlogh-SamJ^n Mihályt, aki mlndan jóval 
oltalmaasa es előmenstelére gondja lesz. 

Aa lfjn  király megnyugodott salvvel tért VIBBBO 
Budára araeylibn Eduával, mert megszűnt a knnvlaaály, 
nem ls sejtette, hogy Eduával O damir végsetét IB 
Magára vette, mert egy ev mnlva ugyanazon erdéaa-
lakban, ugyanaaon a napon, amelyiken találkosott 
Eduával, két komor iStét martalóc nyomnlt be éjjel az 
erdéaalakba: Árboca éa Törtei és véget vetettek as 
lfjn  király életinek 1290 év jnlini 10-én. 

Molnár  Láasló. 

Keretek  megvételre  egy jókerbao  lev6 rövid  ton-
gorát  Cim a Vákár  üzletben  1-2 

Gyergyóremeta Ki*'ée EőjáréBAga. 
CnKmegy. 

Szám: 1233-1942 

Hirdetmény. 
G^r»yór«,m,»te község eiőjár^Bága. a torsé* 

egésa urii jlera a vadászati jogot 194J  övi májút 
bó 9 én d  e 9 órakor,  a községház inál nyilvános 
árverésen egymásután követkeaő 10 évre, 1942 ávl 
május hó 9-tól 1962 évi május hó 9-lg terjedő Időre 
bérbeadja. 

A vadászterület nagysága 20.308 kat. hold, mely 
bál erdős terület 6737 kat. hold és állandó jellegű 
vadjsl saarvas, ői, vaddisznó, medve, róka, nyul, far-
kas, Btb 

Kikiáltási ár 2000 Pengő, az«z kettőezer Pengő. 
Bánatpéna a kikiáltási árn«k 10 "aáealéka, amely 

öBBzeg k»s*pénaben az érvnréB m-gkeidése előtt a 
községi pénztárnál l'flzeterdő. 

írásból cárt ajánlatok a aaóbell árverés meg 
kezdene előtt » községi elöljárósághoz ad'cdók be. 

A vadászterület haszonbérbeadásl feltételeit  a 
községházánál a hlvata'oa órák alatt meg lehet tekinteni 

Gyergyóremete, 1942 április 10. 
Ctiby, 

v. jegyző. 
Szám: 431—1942 mj. 

H i r d e t m é n y . 
Kóahlrré tesszük, hogy a .Csíki Magánjavai" 

tnlajdonM kópr'iő s a vo t gvergyótölgyesl kez -lőseg 
I, II, III. ÓB IV. VÍ'dterMetáben levő havasok iegel-
tttéBi jogát, Gy< rgvótö'gyeaen, a M kir. Erdőf.-  U{y°lő-
sé«(i Ktrsnde'.tBég hlvatnloa helyiségében, 1942 évi 
iprilit  27 én d.  e. 9 órától  kerdődőleg megtartandó 
pvllvános sẑ bf-li  és írásbeli verseny tárgy a'áaon, ai 
1942. májúi 1 tői 1942. november l-jg terjedő gazda 
Bági évra az ie tzgatólanácn k 431—1942 m! azám 
alatt márclu-i 20-án hozott határozata alspján haszon-
bérbe adjuk. 

A bérbeadás feltételei  a Csíki Magánjavak hiva-
talában Csíkszeredán éa a M. kir. Erdőfelügyelóségl 
Kirendeltség irodájában Gyergyótölgyesen tekinthe-
tők meg. 

A havaBok, kimutatásban felvett  Borrendben adat 
nak bérbe ÓB árverezők a kikiáltási ár 10 Bzáaalékát 
kötelesek készp^nahan b> fizetni. 

Csíkszereda, 1942 áprllla hó 10 én 
Dr. Qaál Endre, 

lgaagató. 
Szám: 632—1942. mj 

Hirdetmény. 
A „Cilkl Mtgánjwak* lu'ajdop.át kép°aett azon 

területek t. leg»i t^t- Bi jogát a múltban 
1. a Márkpttakl >ge'ő táranlat, 
2 a B«r-«zól lege'ő társulat, 
3. éa a Hollói legn'.ő tár.-uUt gyakorolta, a 6010. 

1941. M E. rendelet zárgond^oki kezelés alá v^ani 
rendelte e eaen rendelet alspiái a'u lrott mint kine-
vetett zárgondnok, ezen területeket 1942 január 17-én 
a beiytzinén zárgondnoki  kezeiéibe  vettem. 

dippen ezér; t-°.'<Bbirré teszem, hogv a fenntl  tertt-
letek I"7e<t4té6l joga folyó  bó 26 án délelőtt  9 éra 
kor  Oyergvótőlgyéa  községében,  a M kir. Erdő 
felügyelőség!  klr*rd'l hivatalos helyiségében nyil-
vános zárt iráwbeli ót ezóbeli árverés utján, a fo  yó 
1942 évi gazdasági évre bérbe fog  adatni. 

A hasronb>rhe adás feltételei  a „Cílkl Migsn-
tav/fe"  bfvntu'oa  helyiségében Cdkgnerodán, valtmloi 
Gvergyóloigyesen a M. kir. Erdőfelűgyelőssgl  Kiren-
daltság Irodájában a hivatalos órák alatt tekinthe-
tők m»K. 

Csikszer d \ 1942. éprllla 12 én 
Dr. Pál Gábor t.  i  , 

OMzággcflléél  tépvi.jplő. 
Ideiglenes zártor d'f  i-

Vikii ba|Ma* k k y n | « t t | É l i i , OUkuereda. 

11—1941 vght. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Dr Rákossv Iit«án ügyvéd által képvlsn.'t, A c">'li 

Mömalom és Feipsr R. T. javára — ellen 603 P^nne 
tőkekövetelés éa járn ékai erűjéig, a CBlkszentmártoo 
Mr. járáaiiró ág 1941. é^i 3231 bb végzésévé! «tcd-
dnit biztosítási végrehajtás folytán  végrehaltást szenv 
dő:ől 1941 évi szeptember hő 18-*n lefoglalt  és 2800 
P. — fl  lérre becsült Ingóságokra a cslkszrntmártoc 
kir. járásbíróság Pk. 3282-1941. saámu vógaésével 
előzetes biról ó-verés elrendeltetvén, annak Dr Rákosi 
István űevvéd által képviselt, A'c-1 Mümalom R T 
javára 603 P. — f.  a jár. erejéig aa érvéréé megti' 
tását elrendelem, végrehajtást szentedet! üaletébei 
CslkanentKlmon községben leendő megtartására batnr 
ldőűl 194a. évi április hó 23 napjának délutáni 
4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt  1604 
darab kéra gyümölcsös láda, 10 m* felvágott  deszka 
4 tL1 felvágott  dnaaka, 26 m* felvágott  deszka, 40 m' 
vékony felvágott  doaaka, 180 darab gyűmöicsöa láda s 
egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek - de legalább 
a becsár 2/3-sd réaaéért — késapénaflaetéB  mellett 
el fogom  adni, még akkor Is, ha a bejelentő fél  a hely 
sslnen nem Jelenne meg, ha osak ellenkeaő kívánságot 
IráBbBn nem nyilvánít. 

Cslkssentmárton, 1942. évi április hó 4-én. 
Mlhálka Jóasef, 

kir. bírósági végrehajtó. 




