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Krisztus keresztje 
és a magyar kard. 

Felemeld ünnepaégekkei áldozo't az elmúl' 
napokban Bharország BZékhelye, N-igyvárad, 
Szent László királyunk emlékének. Az a vároa, 
amelyet olyan felejthetetlen  történelmi kapeso 
latok fűznek  &e Árpádház egyik legnagyobb 
királyához, ezekben a napokban áhítatos lélek-
kel fordult  a nagy király alakja felé,  a kinek 
eseményekben és alkotásokban gazdag élete, 
amiként Antal István nemzetvédelmi propaganda 
miniszter ünnepi b3asédé>nn k emel'e — a 
krisztusi kereszt és a magyar kard örök egy-
másrautaltságát jelképezi előttünk. — Lisz'ó 
király igazi keresztény e'etet élt, mint ember 
és uralkodó egyarán*, de ugyanakkor e'sők 
között ismerte fel  a magyarságot kelet felöl 
fenyegető  veszedelmet és karddal a kezében 
mutatta meg az egész világ előtt a magyar 
vitézség, a magyar katonai erények fe:sőbb 
rendliségét. 

Szent László emlék- a legjobb bizonysága 
annak, amire ezeréves tör:éoHmflnK  megtanított, 
hogy ez a nemzet akkor volt igazán boldog, 
ha saját testéből és véréből való kéz tartotta 
kezébe a gyeplőket. Szent királyunk igazi 
katonai lélek volt éa nagyon jól tudjuk, hogy 
nemzetünk a történelmű foiyKm&n  akkor volt 
ksta'ioas éa országunk akkor virágzott, ha a 
magyar babona: erények, amelyek a msgyar 
lélek legmélyén gyökereznek, teijes tisztasá 
gukban ragyogtak. 

Szent László élete és példája tehát érté-
kes tanulságokat «rejt magában a mui magyar 
nemzedék -számára is. Azt muta<ja, hogy a 
katonai lelkületet a mai magyar ifjúságban  is 
fenn  kell tartani és fejleszteni  keil s arra kell 
nevelni ifjáságunkat,  hogy a megpróbáltatások-
nál és a történelem által reánk bizott felada-
tokkal keményen és katonáB lélekkel tudjon 
megküzdeni. Ugyanaz a kemény kötelesség-
teljesítés vár azonban a polgári lakosságra is: 
elő kell késziteni az egész ország népét a 
reánk váró nagy feladatokra  és ami a legfon-
tosabb: meg keli erősíteni a nemzetfenntartó 
magyar népet, fel  kell fokozni  a magyar fajta 
feszítő  erejét, hogy betölthessük történelmi 
feladatainkat. 

Helyesen mutatott iá Antal István Nagy-
váradon arra, hogy mindezeknek két fontos 
előfeltétele  van. A magyarság ugyanis felada 
tait csak akkor végezheti ei eredményesen, 
ha tudomásul veszi mindenki, hogy ezen az 
ősi földön  a magyar nemzet csak magyar élet-
formát  élhet. S ugyancsak előfeltétele  ered-
ményes nemzeti életünknek az is, hogy as 
osztó keresztényi igazságnak elve va'ósuljon 
meg a magyar társadalomban. Bz pedig annyit 
jelent, hogy a magyar nemzeti közösség min 
den tagja, aki hűségesen teljesiti kötelességeit 
a nemzettel szemben, megfelelő  helyet kapjon 
a nemzet teritett asztalánál, azaz: munkájának 
megfelelő  arányban részesüljön a magyar élet 
javaiban. Akkor követjük tehát Szent László 
királyunk nyomdokait, ha készek vagyunk 
kötelességeinket felismerni,  minden akadállyal 
szembefordulni,  hogy biztosítani tudjuk a népi 
erőkre támaszkodó hatatom kiépülését. 

— Aa alkalmazottak 60 ssáialékos ked 
vezményea utazása. As ipari éa kereskedelmi al-
kalmazottak nyári szabadságának Idején április 11 tói 
d'cembar 31-ig 60 ssáaalékos kedvezménnyel utaa-
hatnak. A megfelelő  igazolványokat aa ipartestület 
bocsátja az érdekalt alkalmaaottak rendelkeaéaére. 

A helybeli középiskolák 
Csoma Sándor emlékünnepe. 

Az Ázsia ku*ü>ó nagy szí'kely hiláíácak 
100 iw éves évfo.  du.'ójár májua tó 3 án ücne 
p -I ék Teiş a helybeli uözépisko'ák. Az iskola 
ünnepély színvonala vtt.óbsn iulhsladia a szo-
kásoB iskolai kereteket. Annak komoly taitaima, 
felkészültsége  méitó voit Körösi Csoma Sándor 
nagyságához ea a Hzékely nevelő munkához. 

A gimnázium tornatermében rendezett ftmlék 
ünnepet ara. kir. poig»ri leányiskola énnelíkt-ra 
nyitotta meg, Csiszár Mirgit tanárnő vezény-
letével. Fagye'mezett, szcp teljesítményű ének-
kart láttunk a legkiválóbb anyaggal. 

Azüaaepibes^d^t A -tal Arou főgimnáziumi 
tanár mondotta. Az Amál Aron széke.'y lelkén 
átszűrt gondolatok minden eddig hallott vagy 
olvasott megnyilatkozásnál mélyebben néztek 
bele abba a kü detéebe, amelyet ez a különös 
képességű Körösi Székely annyi szenvedéssel, 
székely akaratéiővel és az egéaz világ caodá-
iatát megszerezve végigjárt. A boazéd mond-
hatjuk élmény volt. A felkészült  ludós székely 
embernek a aziv.böl szakadt ki annak egész 
megépítése éamüvóBzi erővel vitte bele hallgató-
aágába a büszkesége*, az öntuditot. a hitet, 
amelyet ennek a népnek ereznie kell Körösi 
Csoma Sándor vilttg nagyságának ünnepén. 

A besaéd mélyen járó komolyságának le-
vegőjében hangzott ei Kodáiy: magyarokhoz c. 
énnekkara, Sarkadi Elek vezényletével. Meg-
rázó, egészen komoly énekkari teljesítmény, 
amihez különben hozzá szoktatta a közönsé 
gűnköt Sarkadi Elek évtizedes magyar munkája. 

Ezt a munkát meg nem becsülni éa meg 
nem védelmezni bűn Az idők változhatnak, a 
divatok elrau hatnak. Egy azonban őrök és ez 
» becaűletea munka. Sarkadi Etek pedig dolgö 
zott. Magyar munkát, építő éa eredményes mun-
kát dolgozott a azékely gyermekek lelkében 
és öntudattal töltött be fontos  őrhelyet társa-
dalmunkban megpróbáltatásainknak még sze-
műnk előtti idejéből. Mindazt ilyen gyorsan nem 
lehet elfelejteni  és mi hisszük, hogy nem ÍJ 
felejtik  el azon a helyen, ahol felelősséggel 
ítélni kell. — A mai körösi Csoma Sándor-ünnep 
zenei kerete iámét bizonyítja, hogy Sarkadi 
Elekre szükségünk van, ő a miénk, mert meg-
szolgálta mindenkinél különben a helyét. 

Az ünnepélynek minden pontja kiváló mű 
vészi értéket hozott. Dima József  II. o. gim-
názista Hubay: Csárdajelenetét hegedülte. A 
gyermek fejlődbe  reményteljes. Zongorán ki 
sérte Fc-oke Ferenc III. o. tanuló. Az együttes 
teljesítménye igazát: mesze kiemelkedett az 
iskolai-ünnep szabványos kereteiből. 

Tatai László III. o. t. jelölt Mécs László: 
Örök arcú magyar című költeményét szavalta. 
Hangja; érzésbeli adottságúi kétségtelenül érté 
kes fejlődési  lehetőségeket ígérnek. 

Voitek Irén II. oszt. polgárista szavalata 
szintén hatásos, szépen Bikerült műsorszám. 

A tanítóképző énekkara, a polgáristák aéta-
pslotáa tánca és a gimnázium énekkari zenekari 
együttese felejthetetlen  hatással működtek 
közre ennek az ünnepélynek megrendezésében, 
amely körösi Csoma Sándor halálának 100 éves 
évfordulóján  emlékezett a székely akaraterőnek, 
kitartásnak és elpusztíthatatlan életerőnek erre 
a nagyszerű kiteljesedésére. 

Mit ̂ tartalmaz az Erdélyi Párt 
ós a nemzeti alapon működő munkás 

érdekeltségek emlékirata ? 
Kállay Miklós miniszterelnök kolozsvári látogatáaa 

alkalmával a munkásérdekeltségek képviselői részletesen 
ismertették a munkásság időszerű kérdéseit. Kéréseiket és 
a megoldásra váró problémákat emlékiratba foglalták  össze, 
amelyet gróf  Teleky Béla az Erdélyi Párt orazágoa elnöke 
nyújtott át a miniszterelnöknek. Magyar aorskérdéasink 
között mindig első helyen állott a munkáskérdések rende-
zése. A magyar társadalom tudatában van annak, hogy 
a munkástömegek milyen óriási nemzeti erflt  jelentenek 
számunkra. 

Főiskolai képzettségű munkafelügyelők 
Az Erdélyi Párt és a nemzeti alapon működő hazafias 

munkáa és alkalmazotti azervezetek elsősorban főiskolai 
képzettségű munkaügyi telügyelők kinevezését kérték Ko-
lozsvárra, Nagyváradra, Marosvásárhelyre és Szatmárné-
metibe. Kérték továbbá, hogy a kinevezendő munkafelügyelők 
részére biztositsanak megteleli! hatáskört, hogy a munka-
ügyi törvényeket, rendeleteket éa egyéb munkaviazonyokat 
hathatósan ellenőrizhessék. A munkaügyi telügyelők sze-
mélyére vonatkozólag az Erdélyi Párt elflterjeaztéat  ia tett 
az iparügyi miniszternek. 

Ingyenes jogvédelem és bélyegmentesség 
Nagyfontosságú  kérdésnek tartják a munkásérdekelt-

ségek, bogy a jelenleg is működő munkakamarának éa fiókjai 
jogállását, megfelelő  rendelettel rendezze a kormányzat 
Szükségesnek tartják, hogy minden vármegye székhelyre a 
fontosabb  ipari gócpontokra, mint Gyergyószentmiklós, Szász-
régen is egy-egy munkakamarai ügyvédet szerződtessenek, 
akinek az lenne a feladata,  hogy a munkásokat éa alkal-
mazottakat ingyenea jogvédelemben réazeaitse. 

Jelentős pontja az emlékiratnak, bogy a munkakamarák 
számára a többi hatóságok és bíróságok mellett a szak-
képviselet jogának megadását kéri. Tovább azt, hogyha a 
munkavállaló havi jövedelme nem haladja meg a 800 pengőt, 
a munkavállalóknak a szolgálati viszonyból eredő minden-
nemű bírósági keresetei bélyegmentesek legyenek. A gyári 
műhelyek munkarendjét csak abban az eaetben lehessen 
kifüggeszteni,  ha Bzt a munkakamara láttamozta. Erdélyben 
a multbau törvény biztosította a munkások 14 napos fel-
mondási idejét. Kérik: hogy ezt a talmondási időt még a 
a felek  beleegyezésével se lehessen leszállítani. 

Időszerű kérdések 
A hadbavonultak caaládtagjainak segélyezésével kap-

csolatban olyan intézkedést kérnek, hogy az otthonmaradó 
családtagok létminimuma mindenképpen biztosítva legyen. 
Rendkívül fontos  az emlékiratnak az a pontja, amely a jö-
vedelmi adó alsó értékhatárának felemelését  kéri. A mai 
rendkívüli viszonyoknak megfelelően  a munkásság szociális 
helyzetén jelentős mértékben segítene, ha jövedelmi adó alsó 
értékhatárát BO százalékkal fel  emelnék. A gyermeknevelési 
segéllyel, illetve a családi bérpótlékkal kapcsolatban azt 
kérték, hogy ennek az áldásos intézménynek előnyeit ter-
jesszék ki a magántisztviselőkre, illetve kereskedelmi al-
kalmazottakra ia, akiknek jövedelme sokszor alacsonyabb a 
képesített szakmunkásokénál. Rámutatott az emlékirat arra 
is, hogy Erdélyben szükségesnek mutatkozik a bérrögzités 
időpontjának megváltoztatása. Ismételten sürgették, hogy az 
OTI önkormányzatába nevezzenek ki megfelelő  erdélyi magy ar 
szakembereket és a kormányzat.előzőleg kérje ki az Erdélyi 
Párt, valamint a keleti orazágréazen működő hazafiaa  szakmai 
szervezetek véleményét. 

— Ai BMGE gaadanapja Brdély leghato'ma 
sabb sserveaete aa Erdélyi Msgyar Gasdiságl Egye-
sület (BMQB) május 30 és 31-én Marosvásárhelyen 
tartja két napos gazdanagygyűlését. 

Az elmúlt hét. 
Szent László példája. Nagyvárad Szent László 

városa most áldozott nagy királya emlékének. Ez év nyarán 
lesz 750 éve, hogy Szent László királyt szentté avatták 
éa Nagyváradon moat ünnepelték születésének 900-ik ivét. 
Az ünnepségek különösen kiemelték azületéaének éa a mai 
magyar nemzet azonosságát Szent László állandó harcban 
állott a kereszténység védelméért. Nagyszerű harci erényei-
vel vitte nemzetét aok fényes  haditetteken kereaztül a magyar 
katonai erények megbecsülése felé.  Egész uralkodása idején 
harcban állott a pogánysággal. Ma a helyzet nagyjából 
ugyanaz. Ismét a Kelet felől  jövő veszedelemmel szemben 
harcol a nemzet Szerenoaésebbek vagyunk azonban, mert 
ma nem az orazág határain belül vívjuk meg a harennkot 
hanem az ország határaitól ezer kilóméterekre. De amig 
Szent László szervezetlen hordákkal vivta a maga haroait, 
addig a mai Európa egy mindenre elazánt keleti veasede-
lemmel szemben kell megküzdje az élet-halál harcát. Tör-
ténelmi sorsforduló  ez az idő a mai nemzedék számára. 
Éppen olyan mint Szent L&ailó koráé. Ujabb eiar évekre 
kell a nemzetnék biztosítania helyét. Ezért vigyázzunk. Ne 
legyünk öntndat nélküliek. Ne legyünk kiosinyek éa szürkék 
mert akkor elveaaithetjnk mindenünköt Ha ennek a nem-
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zediknek a történelem óriási szerepet szint. Azt végig kell 
osioálni beusiilettel, vitézséggel. A magyar bonvédet azzal 
a megbecsüléssel kísérjük nehéz feladatában  éa azzal az 
áldozatoaaággal támogassak idehaza, mint amelyet elvár 
tőlünk Szent László nemzetmegtartó szelleme. 

• 
• * 

Reményi Sohneller pénzUgyminiazter Baján, a Magyar 
filet  pártjának üléaén nagyvonalú baazédet mondott. Hang-
súlyozta, hogy máma a nemzeti kötelesség parancsa az, hogy 
minél többst dolgozzunk és termeljünk. De az ipari ter-
melés terén elsősorban oli an cikkeket kell előállítani, ame-
lyek az életientartásra feltétlenül  azükaégeaek. A kormány 
gondoskodik arról — mondotta —, hogy az anyagban és 
munkában hiány ne legven, de mindenki takarékoakodjék, 
hogy a hadsereg mindazt megkapja, amire azüksége van, 
a polgáréig psdig mondjon le túlzott igényéről. Különösen 
ne vásároljon senki magasabb áron, mint a hatóság meg-
szabta. A kormány gondoskodik az árszínvonal sgységénsk 
megőrzéséről. A gyáripar cikkeit felülvizsgálják  és ba szük-
séges, az értékhatárt leazállitják. Arra is kiterjed a kormány 
figyelme,  hogy az áru ne dráguljon, amig a fogyasztóhoz 
eljut A háborúhoz — mondotta a pénzügyminiszter — pénzt 
kell előteremteni és pedig adóból. Az etéren mntatkozó 
szükségletek tekintetében az intézkedés hamaroaan megtör-
ténik. Hadmentességi adot fog  fizetni  mindenki, aki nincaen 
a fronton.  Ma minden erőfeszítés  arra irányul — fejezte 
be szavait a pénzügyminiszter —, hogy a háborút meg-
nyerjük. A polgárságnak tehát mindent meg kell adnia a 
hadsereg győzelméhez 1 

* 
* . * 

Mindent meg kell adni az értünk a harctéren 
küzdő hós honvédelnknek 1 Az ország főispánjainak  je-
lenlétében kedden értekezlet volt a közellátási minisztérium-
ban. Számos törvényhatósági város polgármestere, a vár-
megyék aliapánjai, a rendőrségi nyomozó közegek és köz 
ellátási vezetők is megjelentek az érte' ezleten Gyöitíy-' 
Bengyel Sándor közélelmezési miniszter tájékoztatta a meg- j 
hívottakat a közélelmezés helyzetéről éa kijelentette, hogy 
az onzág élelmiszerellátása az egész vonalon biztosítva 
van. Az idején történt tartalékoláa folytán  aikerült a ne-
kézségeket áthidalni. Természetesen — mondotta a miniszter 
— minden vonalon takarékoakodnunk kell a készletekkel, 
mert a legfőbb  kötelességünk, hogy mindent megadhassunk 
az értünk harooló és küzdő honvédeinknek. Viseljük jó-
szivvel a szükséges korlátozásokat! — fejezte  be nyilat 
kozatát a közellátásiügyi miniszter. 

idegenkedik a vizes földmunkától  éa igy caaknem mind al-
földi  kubikosokat kellett a munkálatokra hozatni. Ezzel 
egyidejűleg a gyergyói részek vizügyi rendezése ia folya-
matban van. A vármegye területin 117 állami éa 45 róm. 
kat felekezeti  iskola működik. A tanitók száma 652 amely-
ből 441 állami 111 pedig felekezeti  tanító. A tanulók száma 
25.128. A népművelési mnnka ezideig 128 tanfol  amot ren-
dezett éa 118 könyvtárat rendezett be egyenként 80—85 
könyvvel. Erre a oilra Kardos Árpád aoproni árvaszéki elnök 
lapunk lelkes munkatársa jelentős támogatással járult hozzá. 
A vármegye területén 3370 kat. hold kopárterület volna 
sürgősen beerdősitendő. A vármegye téli idegenforgalma 
elég mozgalmaa volt. A Hargita fürdőn  24 szeméi es tiszti 
és 200 személyes legénységi szállás épül. Általiban meg-
állapítható az aliapáni jelentia hatalmas anyagából, hogy a 
vármegye területén a leggondosabb munka folyik  és ha ne-
hézségek felmerülnek  azokat meg kell érteni. Mert tndomisul 
kell végül vennie mindenkinek, hogy háborúba léptünk. Ez 
a háborn megértént, lemondást, áldozatot követel tőlünk. 
Lehet, hogy még sok szenvedéssel kell szembe nézzünk 
és vállalni fogjuk  azt is ha sorsunk ug.' hozza. 

Csikvármegye helyzete az alispáni 
jelentés tükrében. 

Dr. Ábrahim Józsel Csik vármegye alispánja a tör-
vényhatóság közgyűlést 1942. mijus 12-re összehívta. A 
törvényhatósággal az alispáni jelentés 32 nyomtatott oldalra 
terjedő jelentésben ismerteti a vármegye közigazgatási, köz-
biztonsági, gyámügyi, köznti, egészségügyi, mezőgazdasági, 
népművelési, erdőgazdálkodási, közélelmezési, atb. helyzetét. 
A jelentésből rövid kivonatozitsal igyekszünk bemutatni 
azt a hatalmas munkát amelyet a közigazgatási szolgálat 
elvégez. 

Az aliapáni jelentéa ismerteti az egész vármegye szé-
kely lakossigának nevében a Korminyzóbelyettes nr ötő-
méltóságinak megválasztása alkalmával küldött hódolatát. 
Ugyancsak bejelenti a Kállay miniszterelnök ur kinevezé-
sire Csikmegye közönsége neviben küldött távirati üdvöz-
letet és egyben ismerteti a miniszterelnök kormányzati 
programját Bizakodással ia hittel szól a magyar honvéd-
ségről, amelyet a nemzet szeretete kiaér a világtörténelem 
moat duló legnagyobb küzdelmébe. 

A tisztviselői karban történt viitozisok utin bejelenti, 
hogy a munkaviazonyok az egiBZ vérmegye területin javu-
lóban vannak. Az iparügyi miniszter nr a vármegyét 10 
kiminyseprői kerületre osztotta. Az Oltvidiki villamossági 
R.-t. megkapta az engedélyt. Remioy van, hogy még ebben 
az évben felgyúl  a villany az irdekelt alcaiki községekben. 
Gyergyószentmíklóaon elkiazültek az uj vágóhid tervei. 
GyergyÓBzentmiklóson téli gazdaaági iskola jóváhagyáa alatt 
van. Caikszereda város részére 100 pengős államsegélyt 
adott a miniszterelnök, hogy Zsögödfúrdőt  a vároa riazire 
megvásárolhassa. A székelyföldi  méntelep részére a vároa 
14 hold területet felajinlott.  A Romániából hazatelepült éa 
Csiksomlyóra érkezett 160 csángót Fogadj-isten telepre 
szállították. A vármegyei háztartási alap költségvetését 1942 
évre a belügyminiszter 412.616 pengő szükséglettel is 
158.457 pengő fedezettel  jóváhagyta. A vármegyei pótadó 
együttes százalékát a megyei városokban 28°/(-ban a nagy 
és a kis községekben pedig 35°/o-ban állapította meg. Az 
elmúlt évi 373 ezer pengővel szemben a folyó  évben 563 
ezer pengő illamaegély bocaátatott a községek háztartásai-
nak aegiiyeziaére. A közbiztonság általában kielégítő volt 
Az árdrágitási bűncselekmények száma növekedett A gyám-
ügyek vezetéaében semmi fennakadás  nincsen. A vármegye 
közegészségügye elég kedvező. A vármegyei közutakra az 
előirányzott kavics mennyiség mindenütt leszillittatott. A 
hargitafürdői  és nzvölgyi utakon a mnnka folyik.  A somlyói 
kegytemplom palafedése  folyamatban  van. A csíkszeredai 
városi szálloda munkálataihoz hozzákszdtek. A csiszeredai 
kórház leégett fedélszéke  elkészült úgyszintén készen van 
a derítő medence. A rom. kat tanítóképző intézet ügyiben 
Sándor Imre püapöki helytartó nr értekezlezletet tartott 
amely elhatározta, hogy az intézetet ideiglenesen a ceii-
somlyói székházban helyezik el addig ia amig uj épületről 
gondoakodás történhet. A törvényhatóság 2 ntibenger be-
szerzését határozta el. A vármegye meaőgazdasági helyzete 
aa ivek óta tartó kedvezőtlen időjárás miatt ia gyengének 
mondható. A tavaszi vetőmag szükségletét nagy figyelem-
mel igyekecnek kielégíteni. És az állatállomány feljavítá-
sára a legokaaerübb intézkedések titettek, a vármegye viz-
ügyi helyzetinek javítására a kormányzat több mint 100 
«aer pengőt utalt ki, amellyel az Olt medence leosapolási 

hajtják vágra. Sajnos a vármegye lakóaaága 

— György Gábor fóesperesi  beik-
tatása. Lapunk megemlékezett az alcaiki fő 
eapereai kerület ban tőrtént változásról. Az Iacze 
Domokos főesperes  nyugalomba vonulaeával 
megüresedett fődsperesi  széket az egyházi iő 
hatóság György Oábor káazoni főesp^reasel 
töltötte be, akit május 17-én iktatnak be uj 
hivatásába. György Gábor főesperes  munkás, 
dolgos egyénisége ismeretes a vármegye kö 
zönaége előtt, előléptetéae értékes munkássá-
gának eüumeréae. 

A g i n » VE osztályánál tanja. 
Májua hó 7-én, caütörtö&ön volt a VIII osztály 

számára az utolsó előadási nap. Utoljára hívta ókot 
a csengő a tanterembe, utoljára Baóltak hozzájuk r 
tanárok a katedráról. Eljött a bneau pillanata. Az őal 
ballagással történt a búcsúvétel. As I—VII. osztály 
tanúiéinak sorfala  köcött levonultak a toroBCdarooVbi, 
hol a távozók nevében Elekes András VIII. o t. tuc-m-
aoH a tanároktól, aa ifjúságtól,  a nyomukba 1> pí 
VII ezektől. „Elfzoru  i, de aaereti-itől rugárzó ás hálás 
Píivvel állunk meg u:o.jára tanár^lck c'ótt — mon-
dotta a távoléit scónotra, — Tudjuk, hogy fáradéágo<>, 
ld?gö:ő munka volt ac, am't értünk tettek, de ezt is 
iátiu*, hngy azt a muatát szivük egész szeretetével 
vegf-ztaír,  habár soksor nem azt kvpták cserébe, amit 
várínfe,  M-gköhzónjtlk azt a sok fáradságot  ée sggódó 
Bzeretetet, emeílytl számúikra az iţiţi hftlsdis  u»ját 
egy ngMt ife.  N-uncaak a tudományok labirintusába ve-
i ittak be bannUn^et, b.tn'in példájukkal valláaosaágre 
és lc*»l gerinces magyar jallemességre neveltek. Ennek 
as lsto'ának kösaönhetjbk, bogy az lfju  élet ezer ne-
hézsége kösött hányódó lelküok a vallásos nevelésen 
keresetül megta'álta aat as utat, melyen ma egy ke-
resztény magyar lfjunait  állani3 és a szebb jüvó felé 
haladnia kell". 

A maradó ifinság  érzelmeinek R^ce Bîla VII. 0. t. 
ado.t hangot. — Ne feledjétek  soha — mondia egye 
bek kőit — amire a saeretó édesanya: Intéz s tű jk 
tanított. Libegjen szemetek előtt mindig aa annyi-iror 
hallott szent ige: munkás, vriMésos, becBÜletes magyar 
Ifjakra  és vezetőkre van BsDksóge nemiotUnknek, hogy 
megvalósíthassuk a bo dogabb magyar jöv-ndőt. — A 
kicsik neveben is megszólalt egy csillogó frketessemtt 
I. osztályos fiúcska,  Tamás Jţskas bátor, meleg hau-
son mondott Istm bozaádoi a nagyoknak. Végül Pataki 
József  igazgató !n'.éa*tt nebársv megkapó saét hozzájuk 
Az Iskola életében — úgymond — sok a tilalomfa. 
DÍ tz 'k uem nz uton ál>an*k gáncs-és akadályképp>n, 
hanem aa ut m e l l e t t , hogy v?dj°k aa ntaaókat e 
biztosítsák ai ut egyenességét. A tila'omfák  IB an Alctre 
kéfzi-'enek  elő: as életben még több van fffile,  de 
azotb* beleftköenl  végaMes Ithet. 

örüljenek, hogy «céknlynek születtek B becsüljék 
meg eat a nemes salrmisási. Vigyek magukkal a jó 
ssékely tarisznyában ai lakó átói kapott klíceket: ei 
élet útvesztőiben és vlhartben ott miodig telá nak 
valami', ami Bfgltrnl  fogjt  őket, mert rzo^baa ez 
értőinkben varázserő van. Jő||enek vissza minél több-
asör az A'ma Materhez: es mindig szeretettel fo-
gadj a ó-e'. 

A bucaurás vég'n osctályflcökUk,  Borcan Qar-
eely vezetésével, e fiuk  krzött kivonullak «» iau'io» 
k«pnián, miköabt-n cz dal cslkl ssékely ué. dal méla 
bns d lilám ÍJ csendült fii  ajkukon: 

E menyek, e'menyek, hoüean u:ra menyek, 
Hosssn ut porából, köpönyeget veszek. 

Fúdd el, jó Baél, fúdd  el hosszú útnak porát, 
Hasssn u'.iak porát, »a én salvam buját. 
Mi'y*n megható volt a fiuk  buccuja aa ősi ioté-

settől, mely aa enya éberségével és Bseretatével ron-
dosta őket nyolc éven át. Megállt rövid Időre E>Z ÍB-
Volal éle t fáradságos  munkájának üteme, hogy pár 
ünnepi pillanatod eseateijen a távozóknak. Gyakran 
épp>u aa Ilyen megá'ló pontok villantanak bele Igaaán 
abba a mély lelkiségbe, amely iskola világát áthatja 
abban él. aajtalacul a kot és dolgoilk. Hogy megnyíl-
tak a diák szivek tanáraik, az intézet és egymás iránti 
Feltárult aa érzelmek kincsesháza: barátság, testvéri 
együttérzés, hála, szeretet... Ennek aa éraelml világnak 
épsége és gaidagsága lesz állandó forrása  a legneme-
sebb emberi tetteknek s záloga annak, hogv hüsége-
aen tesaik meg mindig kötelességüket hitükkel és 
basájukkal ssemben. (4) 

A csikszentsimoni pályaudvar uj neve. 
Nagy Zoltán dr. belBgymlniszterinml miniszteri 

titkár, mint Cslksaentmárton község elszármazottja, 
érdekeB kérelemmel fordult  CBlkBzentmárton község 
képviselőtestülete utján, a m kir. államvasutak Igás-
hatóságához. Emlékiratában azt kérte, a cslkszant-
«imonl pályaudvar nevét: 

CaikazentiimoD—Caiknentmirtonrm 
egészi'aok kl. 

As á'lttnvaRuí»k Igazgatósága a kérelmet, a vár-
mnft>e  kör.igasg'tásl bizottságának kedvező véleménye 
alapján, mnet tf.l|e?ltette.  Az uj tavaszi menetrendben 
az érdeklődi t>bát, n mostoha közlekedési visaonyok-
kr.l rmde'ifcrtó  káBcoc-alcslti járáai köalgrzgalátl és 
járáBblróság'i ssékhelyct már megtalálja. 

Nitn érdíktrlen uzvan s sok más között aa Bem, 
bogy az országos hirü Tusuádfdrdót  magában foglaló 
járás saékbelyét s egyben R kásron-alcsikl járás ter-
méssete* geográfiai  köapontját: Csiksaentmártont, a 
bivataloa ügyes-bajos dolgokkal e'fogla't  és a hatósá-
gokat felkeresni  kényszerült érdekeltek a vasntl út-
mutatóban feltalálják. 

Cülkssentmárton és a vele teljeBnn össaeépült 
Csekefalva  köaségek kSaön?ége. aa eikBvetkes»nd£ 
bo'dog bákeldókbon, közlekedés-po'ltlkal vonatkozásban 
most már csak azt kérik, hogy a* kereskedelem- és 
közlekedésügyi kormánv aat a községeket ugy bossa 
közelebb a pályaudvarukhoz, hogy a községek éa a 
pályaudvar köaöttl mostani közel 6 km. távolságot 
klievó utvonalat átvágásokkal ugy rövidítse meg, hogy 
ea uj kiépítendő nyílegyenes ut alig 3 kilómétert Bem 
fog  meghaladni. A mai útépítési technika a kisebb 
mocsaras terppnehéasógekkel könnyen meg fog  küs-
d)r>l A költségek Is elenyésiők leesnek ahhoz az 
etőnyhöi képest, amit nemcsak Cslksaentmárton, ha-
nem e többi kászon-n'csiki községek is élvesnliognak. 
Ha az utaa a 3 km-es utat autóbuszai néhány pilla-
-aí alatt teszi maţ n pályaudvartól a járási szék-
helyig, ugy p'értecett n rr idő, hoffy  CsUsientmárton 
l öz 'ég há'rányos helyzetéből mindjobban kl fog  emel-
kedni s a jéráa köaönsóga nyugodtan várja be — aat 
a még távolabbi időt Is, arclkor a pár évtizedekkel 
«a'ilő't tTveegetett C^iksifntalmon—Cdksnentmárton— 
Kotmá»— Ktozoonjfalu  — K4adlvá>árhely-l vaeutvoaul 
is II fog  épülni. 

A cílÍB«'"n'm4ríor.l éB cslkcsekefaivlak  aa állam-
vasutak Ignagatópágánek eat a Hatató, Borsuk 1-ént 
jé eaándétot lgn/<t>ó elhatárolását megelégedéssel é-: 
ó^slnle hálával vetiák ludomáeul. 

Körösi Csoma Sándor utja. 
A háború vóssteljes Ríftfr».  dübörög végig or-

scáftok,  birodalmak, világrészek földjén  és életén. A 
mngu r Npmaet, aki salntén résaese ennek s soha nem 
látott nagy mérkőzésnek, ebben a sorsdöntő nobéa 
Időben, egy óriás Bsékely-magvir lélek, örökkön élő 
emlékénél frfaltl  lelkét a további ktiadelemhea éa a 
Blkerhez. 

Kőröst Csorna Sándor halálának 100 éves évfor-
dulóját ttnm-pi i a magyar Nemzet. KIBBÓ büszkévé 
teBS minket, hogy a .Crlkl Lipok' volt talán a leg-
elBŐk eg.lkn, akt meggyújtotta m emlékezés mécsesét 
Acóta, szerte aa ornaágban, mindenfelé  égnek az emlé 
kec. s aannt tűsei s Feetnek a tüzeknek tiszta ragyo 
ííSBa, mind több ég több âletesfm^nyt  világit meg 
Körösi Ooms Bár dor áldozatos életéből. 

Ds akármit Is láturk ebből BZ áldozatos életből 
annak minden eseményéből n „Sakandnr bég" csodá-
latos lelke fénylik  eiő. Kőrcsl Csoma Sándor, bérosi, 
hóit és szent egy <-«rmélyben. Hós, mert életét a 
Nemietíri áldoits, héro»z mert csak félistenek  tudnak 
flikore  felídtlot  vállalni és saent, mert fgyéni  életet, 
mbradektalannl feláldozta,  vállalt elbatéroaásáoak ér-
d?kében. 

Az ember elktpaell est a hallgatag pzél'i'y em-
bert, Fmlrt efy  kis holmival, várdorbottsl a l. írben 
elindul és megy. aoba nem látott ismeretire 
utakon, idegen földön.  Idegen népek, nemaetek koiött, 
megv peraeelő melegben, dermesztő hidegben, megy 
éjjel-nappal. 

Migávsl vitt holmija annyi, bogy más ember 
szomacéd falubw  is többet vist magával. És nincs nála 
se kard, se puska, remml sincs, amivel önmagát véd-
hetné, ha kellene. Csík nemeB selvét s a belő'e an-
zárzó szeretetet vlsii magával s ez aa útra való, mln-
H n veraélybnc megóvja és minden akadáljon átaeglti. 
Éi jól ssáir.ltott, mert egész etjén, egyezer stm jutott 
olyan VBPITdelembe, BiprencHátleopégbe, ahová könnyen 
ei hamar be'eeBik a gonosz és álnok szlvü ember 
Örök Igaaság, hogy a saeretbt aa a nyelv, amellyé, 
végig lehet utasni, eaen a földön. 

Útjában tehát nem félt  senkitől, sem embertói, 
sem ál.'&Mól, sem a távolaágtól, sem aa akadályoktól, 
sem a vállalt feladat  súlyától, sem aa egyedülvalóBsg-
tól, sem semmiféle  veszélytől, ami aa egyszerű éa íü' 
lelkű embereket oly hamar el tndja ijesatenl mioden^1 

És .Szkander bég' megy. Vállal éhséget, nél-
külözést, fáradságot,  vállal mindent. Lelket 
emeli a maga mögött hagyott lépések ereje, mert ez, 
a cMboa közeledését Jelenti. 

H« aa ember néal art az ntat, melyen .Sakander 
bég" végig htladt, a lélek — valami nagyon mélyről 
jött — imádságos meghatottsággal lesa tele. Kezdődik 
ea a csodálatos ut Caomakőrösön a mire Dardaalllngbe 
ér egy termékeny, gazdag, hősi erőfeszítésektől  nehéz, 
de dicsőséges élet lesz örökkön fénylővé. 

Nem tudom ml' volt nagyobb Körösi Cioma Sán-
dorban; kemény elhatároaáaa-e, akaratereje, vagy U-
tartásáaak fenséges  volta fl 
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Ha lélekben kísérjük Körösi Csorna Bándort eaen 
a nagy utoo, azt fogjut  éreinl, hogy jó utána menni, 
bÜBBkeség a nyomdokéin járni, hiszen egy székely-
magyar Arláa ielke világit nekünk. 

Minden emberi élet. a legtUebb IB nehéz ÓB 
Boksaor próbára teBsl a leiket, de n küadésnek, kitar-
tásnak van értelme. Erre tanít Körösi Csorna Sándor 
élete éB dicsőségesen végződő ó'etulja. AB akaraterő 
éa kitartás csodákat teás. Tabát, ha valaki Jeblrhatat-
lan akadályt éresue Baját életében, jusson eszébe Kő-
rísl Caoma Bándor kemény elssántaága, akaratereje a 
Í s erót fog  sdnl, hogy aa akadállyal megfcüsdjön  és 
ugy fogja  éretni, hogy tnd tovább haladul ott, rho1 

még utat se látott aaelAtt. 
De külnnősaa kell akaraterő, elssántság, kitartás 

minden magyar lélekbe, ekkor, ba a szent magyar 
Hass soraa, élete, boldogulása kívánja ast. 

Ha kisdiák volnék, térképembe belerajzolnám 
Kőröei Caoma Sáodcr útját s minden muakám előtt 
megnézném aat. Igy merítenék erőt minden munkám-
bor, a „Sthfnder  bég* = a „Sárdor ur' akadályt nem 
Ismerő akaraterőiéből s a térkép a t magamnál horda-
nám, mint talizmánt as élatuton. 

Kőrös! Caoma Sándor földi  életútjának vége; 
halála 1b meghatóan csodálatos. 

Haldoklik, ott abban aa Irdatlan messzeségben, 
Dardaalllngbea s abból a tömérdek sok nyelvből, nmlt 
mnnkájáhoa megtágult, semmi sincs a lekében. Az 
örökkévalóságba való Indulásának plllasatábsn magya-
rul beaaél, aaon a nyelven, melyre édeBanyja, aa ai 
egysaerü saékely aBBsony tanította, oson a nyelven, 
melyen valamikor régen gyermeki ejka aa lmádságo' 
Fuzogta Talán, a régen látott szülői bántól, kis f-iujá-
tól bucsuaott „Sakander bég" magyarul, ott a messal 
Dardaslllagben. 

Caak örök életre rendelt nemzet fial  lehetnek 
Ilyen valószinütletü' nagyok, égig érők, mint volt 
Kőröal Csorna Sándor. J. M B. 

Repülö-szolgálatra hívják a magyar 
ifjúságot. 

NylBBa kl a fülét  az ország fiatalsága  ée hallja 
meg a KormáoyzóhalyetteB Ur szózatát. A repüld pá 
lyára bkja a Korínánvzóhelye',tea a magyar ifjui-égo:, 
olyan pályára, amelynek aajátBágo« szépsége, akarat 
ÓB jellemképző ereje, változatOB éa aportpzerü jellego 
van. A ml korunk fiatalsága  m»g keli bogy értse a 
KormányaóhelyetteB Ur Bzóaatát, hiszen ea az Ifjúság 
már a repülés jegyében nőtt fel,  éppen abban a kor-
szakban, amikor a repülés a saerény kezdetektől el-
indulva csodá'atos fejlődés  határaié Nézett. S kü ö-
nÖBen a magyar ifjúságnak  kell megérteni eat o BIÓ-
zatot, hlasan a ml népünk mindig a vltí zl élitre vá-
gyott B a repülőszolgála' a haza jövője szempontjából 
talán a legfontosabb  A Kormányzóba! yettes Ur mon-
dotta, hogy a azárnyaa magyar honvéd, » légvédelmi 
tüzérrel együtt aa otthont vádi BB ellenség romboló 
légitámadásaival saembeo, de ugyanakkor a légierő 
honvédségünk leggyorsabban ós legmeízebbra Fuj'.ó 
kardja la. A hazát aaolgálja a repüő es szolgálja leg-
hatásosabb módon. Védelem éa támadás, a bolyáét 
szükségessége Bzerlnt, ősi magyar foglalkozás,  hiszen 
a múltban 1B eat tették őseink, csak más fegyverekkel 
éa módsserekkel. A magysr repülő t°hát a m.-gysr 
harci hagyományt örzl és folytatja,  a legfeljebb  a fagy-
vernem uj, de a szellem régi. 

Éppen es a iselltml adottság sd reményt arra, 
hogy Kormányséhelyettea Ur Baéaatát meghallja a 
magyar Ifjúság,  hisaeo nemcsak a hivatás aaép, amelyre 
felsaólltja,  de as előnyök IB igen nagyok, amelyekkel 
es a hivatás jár. 

Aki a hivatásos repfl  őilszü, repülőmérnöki, vagy 
tlsztbely|ttesl ssolgálatot vállalja az hároméves aka-
démikus és párhuzamos katonai repülőkiképzés után 
lesa a magyar légierő tagja. Az állam éa a Biker ér-
dekében jelentős áldozatot hoc, hiszen mlg egy ajotcot 
késs hadipllótává nevelnek, ea az államnak mintegy 
ötvenezer pengőjébe kerül. Olyan összeg es, amelyet 
nem mlndekl nyújthat a gyermekének ÉB az IB komo-
lyan esik a latba, bogy a repülőtiszti tanfolyamot  el-
végző lfju  osonnál biztos kenyérhez jut. 

A Kormányséhelyettea Ur a saDlőkhöa U fordult 
ebben a szózatában, akik as öregebb nemzedékben tar-
tosván, a repülői pályát túlságosan veszélyesnek tart-
ják. As igasság essel szemben az, hogy a repülés Mz-
tonaága as utóbbi tlz évban nagyot fejlődött,  a gépek 
a motorok és müaaerek tökéletesedése, a kiképzés biz-
tonság óriásit haladt. Azt a kla kockázatot pedig, ami 
a technikai tökéletecedéa ellenére la együttjár a repülő 
foglalkozáaával,  vállalnunk kell a baza érdekében, mert 
honvédségünknek mindenképpen erős, Ütőképes repülő-
erőre van és Irgelaőzorban sok, bátor ÓB fegyelmezett 
repülőre van szüksége. A bátrakat segíti a szerencse 
— mondotta a Kormánysóha'yetteB Ur — és a rómaiak 
emlékét Idéata, akiknek egyik nagy államférfié  mon-
dotta a Karibagó ellen vívott háfcoru  Idején a világ-
hírűvé lett mondást: hajózni szükséges, élni nem. Ez 
a asállólge klasszikus ti'mőreéggel foglalja  össze a hazz 
Iránti kötelességeket Ha kell kockázatot vállalnunk a 
basa jövője érdekében éa ott rzolgáijnk a hazát, ahol 
as a IegBaükségesebb. Ma a repülés koraserü követel-
mény, a hazának jó repülők kellenek. 

A magyar Ifjúság  blsonyárs megérti, bogy miről 
vaa sző ás követi a Kormánysóbelyettes Ur felhívását. 

Székely Kerületi Kereskedelmi és Ipar-
kamara közleményei. 

— A kereskedelem- éa közlekedésügyi miniszter 
a hazai kereskedelmi Iskolák I osztályaiban az 1942/48 
lakolal évre ÖBBsesen 60 (hatvan) tandíj menten helyet 
rendaaeresltett. 

Erre a tandíjmentes helyre, amelyeket a beira-
tási dl] fedezése,  valnmlot a tankönyvek és Írószerek 
beszerzésének megkönnyítése céljából évi 120 pengő 
tanuimányoBáai segély rugedélyesésével van egybe 
kötve, a miniszter ur pályázatot hirdet. 

A tandíjmentes helyekre vagyontalan ssülők olyan 
fiúgyermekei  pélyáahatnik, akik a középiskola vavy a 
polgári iskola IV. osstályántk első félévét  as 1941/42. 
lakolai évben jelea vagy legalább jó eredménnyel vé-
geaték és as élő nyelvekben, valamint a mennykég-
tsoban jeles, de legalább jó osztályzatot nyerlek. 

A pályáaatl kervécye'shez: 1. a pályázó tanuló 
anyakönyvi kivonatát, 2. szüleinek BBÜletéal anyakönyvi 
kivonatait, 8. a BZÜ ők vagya-1 viszonyait tanúsító kös-
ségt blionyltványt, 4. a középiskola, vagy polgári 1B-
kola IV. OBz.'ályának első félévéről  BBÓ'Ó értesítőt kell 
csalóin!. 

A kórvényben feltétlenül  meg kell jelölői aat » 
kereskedelmi köaéplakolát, amelyben a tenuló beirat-
kozni azázd kozlk. 

AB ösztöndíjak végleges odaítélése attól a fel-
tételtől függ,  hogy B pályázó a középiskola, vagy a 
po'gérl Isko a IV. évfolyamának  végén jeles, vagy leg-
alább jó tanulmányi eredményt érjen el éB aa élő 
nyelvekben, valamint a menylségtanban jeles, de leg-
alább jó osztályzat nyerjen. 

A kellően felszerelt  pályázati kérvényeket leg-
kéBŐbb folyó  évi május hó 20 lg a kereskedelem ét 
közlekedésügyi minisztérium Iktató hivatalában (Buda 
pest, II. Lánchíd uica 1-3) kell benyújtani, vagy oda 
postán megküldeni. AB elkésve érkezett vagy kellően 
fal  Eem sz«r*lt pá'yáaatl kér?íayek nem vehetők fi 
eyelembe. (9002). 

— A desakn' l m. kir. sóbuayablvalal 20.000 drb. 
asztali -ó csomagolásához BztiEsages fenyófaláda  szál-
lítására f.  évi 20 1 határidővel versenytárgyalást hirdet. 
Részletes fe.vilâgonltâs  a Kereskedelmi es Iparkama-
ránál (Maroivásáihely. Erzsébet u'ci 1. teiefon  632) 
megtudható. (10.564/1942) 

él derékfájás. émelygés. idegesség, 
tisztátalan leint gyakran csak az 
emésztési zavarok következménye. 
Ilyenkor Is segít a ffi;  V . V M » ^ 

— Iparosok. Akik a mester-vizsgát Cslkszsre-
dábaa folyó  évi márdns hő 5. ás 6-án letették, mester-
levelüket a ctlkssertdai Ipartestületnél felvehetik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Káilay mlnissterelnők bessédéből. A 

nemzeti öSBaefogést  hirdetem. Hlidetem elsősorban most 
a háborúban, amelyben győanünk kell, mert iamételten 
mondom, ha nem győzünk, nem leaz ország, nem IOBZ 
magyar nép, nem lesz vallás, nem IBBS Miatyánk, mert 
hiányozni fog  belő e a mindennapi kenyér ÓB a gonoaa 
fog  uralkodni ezen a földön. 

— A marosvásárhelyi orvoskamarai vese 
tőség latogatasa varosunkban. Szombaton eate 
városunkba érkezett Dr. Horváth Jenő marosvásárhelyi 
ker. orvoskamarai elnök, Dr. Moloár Károly m. kir. 
orvos-alezredes, kamarai alelnök éa MONE einök, vala-
mint Dr. Schmldt Béla kamarai titkár és Dr. Saabé 
Janó kamarai pénatároB kiBéreteben. Látogatásuk céija 
főképpen  ismerkedés volt a kamara cslkBseredal 
cslkmegyel tagjaival oly távolabbi céllal, hogy a aaókely-
fö'dl  kamara a Bzemélyes kapcsolatok által ne caak 
hivatalos testület, hanem valóban aa orvosi kar össae-
fogó  egysége legyeu. Ily szellemben folyt  le köaös 
vacsorájuk as Europa éttermében, valamint máaoap 
délelőtti megbenaéléaük a Varmegyeháaán, maiycek 
folyamán  nemcsak kari ügyek, hanem a MONE (Magyar 
Orvosod Nemzeti Egyesülete) Ismertetésére ia bor került. 
Rirld Itt tartózkodásuk alatt a kamarai vezetők kije-
lentették, bogy hasonió céllal nemsokára látogatási 
teaanek a Saékelyföld  többi megyeszékhelyein ia. 

— HáiaBSág. Ka tona András m. kir. járási 
állatorvos május hó 6-én vezette oltárhos Kiss Dénes 
éa neje Opfermana  Matild leányát Tusikát, Saépvlzen. 

— Eljegysés. Pfahler  Károly cslkgöröcsfalvl 
segéd|9gyző, május hé 2-in tartotta eljegyzését Máthe 
Ma-gltkával Cslkvacaárcalbae. 

— Caiby Lajos Mav. főintéső  lapunk külső 
munkataraa kitüntetese. A Budapoatl Közlöny 92 ik 
BBámában, a Nemsetvédolmi Kereszl-tel kitüntetettek 
sorában olvaBtuk Cslby Lajos nevét ia, aki nem leme-
retleu kedves olvasóink előtt. Calby. mint BZ „Ellenzék* 
gyergyói tudósítója ÓB munkataraa, majd lapunknak, a 
Gyergyói élet rovatának állandó veaetője, Gyergyó 
kulturális életének egyik kiváló tagja, azokban az idők-
ben forgatta  az ujBágiról tollat, mikor a fajtánkért  és 
népünkért való kiállás vessedelmet jelentett. Lílkiiame 
retcs köleleaségtudáSBal és áldoaatOB salvvel állott a 
kÖBÖaségi munka szolgálatában aaokban a megpróbál 
tatásokkal teli Időben, amikor blsony caak kevesen 
vállalták a „frontharcos*  szerepét. 0 volt as, aki helyt 
állott és mindég ott, ahol legnagyobb volt a ssükség, 
soha egy pillanatra sem feledkeave  meg, hogy mit 
jelentett akkor magyarnak lenni és asaá ls maradni 
Kitüntetése jóleső eredményt Jelent, nemcsak a mnlt, 
de aa uijáépltéa munkájáért ls, aki jelenleg fiával  együtt 
a határon áll, hogy tovább folytassa,  ma már a múlt-
ban kristályosodott, hitben erősbödött, a testvéri kösös 
Bég erejét bátorsággal hirdető munkáját, a ssebb ma-
gyar Jövőért, 

— Halálosások. Szász János, 82 évos korában 
májni hó 4-én meghalt Calkcslcsőban. 

— Imreh Zsigmond, az Brdélyrészl Hangya Kös-
pont egyik megszervezője és Igazgatóságénak alelnöke, 
a klbédl Hangya Fogyasstási Saövetkeaet, a klbédl 
Hltelssövetkeset, a klbédl MOmalomsaövetkeset igaa-
gatóságának és a Gazdakörnek elnöke, a klbédl állami 
iBko'a nyugalmaaott Igazgatója, a Becaekaljl Reformá-
tus Egyházmegye képviselője, május hó 8-án 68 éves 
korában elhnnyt, Ktbédeo. Egész életét mind as iskolai 
oktatás, mind a saövetkeaetl Bservesés ás mnnka terén 
a aaékely nép felemelésére  szentelte. 

— Minier Gábor Gyergyóalfalu  jegyzője, aa Erd. 
Rém. Kat. Státua képviselője, a Nemaotvédelml Korosat 
tulajdonosa 64 eves korában f.  év május 1-én meghalt. 
Egy munkás, becsületoa derék magyar ember dőlt kl 
ismét közülünk, aki példaképe volt aa áldoaatoa magyar 
sorsot minden körülmények között vállaló öntudatnak. 
Halála mély részvétet váltott kl mindenütt, ahol ismerték 
gazdag egyéniségét. 

— Kémerl Nagy Imre, hősi halált halt. 
Kémeri Nagy Imre m. kir. főhadnagy  a keleti hadszín-
téren hősi balált halt. Kémerl Nagy Imre neve a 
trianoni Magyarország köaönaége előtt jél iBmert. Hosssu 
éveken át voll egyik vesére a leglntranfligensebb  faj-
védő egyetemi ifjúságnak.  Vakmerő, heves vérmérsék-
letű, lasó magyaraágát politikai türelmetlenségei Idején 
1B mindenki megbecsülte. 

— Gróf  Pálffy  Pálné eredeti párisi dlvattndé-
aliása a Színházi Magasln legnjabb számának Baenzá-
clója. Magyar festőmüvéssnő  Hitler portréja a Vesér 
berlini fogadétermében,  ripoit Fényes Szabolcsról, 
Gulácay Irén a női hiúság korlátozásáról, képes tndé-
sitás a kis Latyikáról, színdarab, tréfák  dlssltlk az nj 
számot, melynex melléklete s gyermekek kedvence a 
Kis Magaaln. 

— Aa esüat pengők beváltási értékét meg-
állapította a pénzügyminiszter. Falun ugyanis még igen 
aok emberaen vau eaüai egy- óa két pengőse, nem 
azért mintha rejtegették volna, hanem mivel aem érte-
sdltek arról, hogy teljesen kivonják a forgalombél  és' 
alumlnium-érméKkel helyettesítik. — A mlnlsster erre 
való tekintettel megállapította as ezüst csereértéket: 
mégpedig aa egy pangásért 88 fillért,  a 2 pengősért 1 
pengő 66 fillért  kÖteleB fizetni  as ékazsréss. 

— Menetrendváltoaás. Májas 4-én nj menetrend 
lépett életbe. Csíkszeredából következő vonatok indul-
uas, Maroavásárnely felé:  Reggel 7 óra 68 (aebeB), 
13 óra 20 p. (személy) éa este 19 órakor, amely vonat 
csak Dltrólg köalekedlk. 

Cslkszerodába érkealk reggel 7 éra 10 p., es a 
vonat Dilrftból  Udul. A követkeaó vonat érkesik 17.26 p. 
(személy] és a sebes vonat érkesik este 22 óra 68 p. 

reggel Csíkaaeredáhól 8 óra 3 perckor Indnló 
sebes vonalnak 8 óra 80 perckor Madéfalván  csatlako-
zása ven Gylmes felé,  a déiután 19 órakor lndnlé ssemély 
vonatnak színién van csatlakozása Madéfalván  19 éra 
30 perckor Gyimes-felé. 

GylmeBből reggel 4 óra 45 perckor indnl vonat és 
kávés várakoaással aaonnall összeköttetése van Madé-
falván,  Ctlkszereda-felé.  A következő vonat Gylmesből 
11 óra 50 perckor iadul és kösvetlen Ctlksseredába 
érkealk, átszállás nélkül. 

A Mávaut-autobuas menetrendek sslntén változtak. 
Csíkszeredából a pályaudvartél a városbása előtti meg-
állással Indul Ssékelyudvarhely-felé  8.05,13.26 éa 19.06 
perckor, S .kelyudvarhelyrő!—Cslksseredába indulnak: 
4.65, 8.05. 14.05 ÓB 16.46 perckor. 

Csíkszeredából Kásaonaltiare Kosmáson keresstttl 
a követkeaő időkben Indulnak autóbnssok: 6.20, 8.06, 
13.25 éa 17.30, Indulás a p. u., vároahás és megyehása 
előtti megállásokkal. Kászonaltlzből Indulnak 6.40 éB 
11.10 K-jemásról CslkRaeredára Indulnak: 6.20 és 16 
órakor. 

— A osiksaeredai m. kir. Háiilparl Fel-
ügyelőségtől nyert értesülés Bserint aa Iparügyi Ml-
ulBBlérinm réBzéről Calk- és Háromszék vármegyéknek 
külön-külön havonklnt kiutalt 7—7 kgr. kéalmunkafo-
nalból csak azok a kézimunkát készítő hásllparosok 
Igényelhetnek, akik háziipari kéaaitményelket belföldön 
értékoBltik, — (Nem exportra dolgosnak és nem háai 
szükaégleielk fedazÓBÓ'e  használják. — A belföldi  el-
adásra do'gozó háziipari minőséget községi elöljáróság! 
blaonyltvárnyal kell Igasolni, amit a hlvatalhos benyúj-
tott bélyegteien kérvényhez kell mellékelni. — A hi-
vatal réaaáről kiutalt u'a'ványra fogja  a kijelölt keres-
kedéB (Cstkseeredában Gál Istvánná, Sepsiszentgyör-
gyön Téglás Nővérek) as lgényalt kéalmuoka fonal-
mennyiséget kiszolgáltatni. 

— Aa Orsságos Társadalombistositó Inté-
sét osiksaeredai kerületi pénitára értesiti az 
érdekelt munkaadókat, hogy az u. n. Javadaimasási 
batár alá eső munkavállalók blstesitásl kötelesettaége 
szempontjából irányadó javagalmasási határnak aa 
1942 évi április 1-től kezdődő hatállyal a betegségi 
biztosításban as eddigi havi 400 Pengőről havi 600 
Pengőre, as öregségi, rokkantsági, ösvegységl és árva-
•égl bistositésban az eddigi 600 Pengőről havi 800 
Pengőre történt felemelése  követkestében biztosításra 
kötelesetté vált egyes munkavállalók bejelentését kü-
lön belügyminisatcrl rendelet saabályozta. A saéban-
levö munkavállalókat as 1942. évi májna hé 8 napjáig 
kell BB Istésetnél bejelenteni. A bejelentés réssletes 
saabályalt as Od. ebből a célbél kiadott .Tájékostaté*-
ban köstl. — A tájékoztatót a cslksseredal Kerületi 
Pénstár aa érdekelt munkaadónak megküldi, de ssek 
as érdekelteknek kerületi péutánál díjtalanul rendel-
kesésrs állanak. 
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— • • Oraiagjáráa legujabb n á a i u k 
sslnea éa aktuaiiB /Iporijal köaül erdekes a Budapest-
saoinokl bajomról aaúié tudósítás, Bíró István, Nyíró 
Joaaef  erdeiyi képviselők, dr. MiBiâro* Hu;ó Btorobat 
beiyl polgármester nyilatkozata éa Pintér Inra írása a 
kaiocnavidekl népművészetről. Aa Idegenforgalmi  tan-
folyamról,  aa idei Balatoni Bporthétiól Btb. ssóió cik-
kek melleit friaa  hirek egéaa tora élenklnti a lapot. 

— A Gel faj  védelmi folyóirat  legújabb Beá-
méban Bosnyák Zoltán: Fajiság és nevelés. M-hee 
Gyula: As ifjúság  tudatos haaaflas  nevelése. Báky 
Bjia: Fojl kérdés a kupaőmüveaaelbeo. T^más Károiy: 
Magyar Namzatneveió R tnd. Volly Iatvan: Ndpdal ée 
nepjates. Inea Lajos ÓB Matés Kálmán: Egy fővárosi 
iaaeia tanulóinak társadaiml visaonyal címen IrtBk 
cikkeket. A tüi vonalból című rovatban a lap bejelenti 
a Ziidokérdéskutató Magyar Intéaet működésének meg 
keadesét. Muiatványsaamot készséggel küld a kiadó-
hivatal, Budapest, XI. Ercsl-ut 86. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet oslk-
megyei valasstmanya altat rendecett lancmu'atBág 
gal kapcsolatban aa alabbí falbiflietésel  et bö?aönp»el 
nyngtaaauk. Dr. K^rda Cjabs, Balázs F^ranc, özv. Dr 
Kovács Gyárfásne,  Filé Aipád, Ballnth Bel», Dr. Fejér 
Manó Jáno4, vltez György Fdza*as István, Dr. Mtkkay 
Domokos, vitéa Apponyi Lujoa, Pováasay Lttsié, Hankó 
Zoltán, SAvalvy Josstf,  Dr. C<iutp.k Gábor, Dr. Jakab 
Lajos, Szabó D«ső, Petur Gyula, Rákosay I-t van, Lux 
István, Dr. Benke Aulai, vi.es Lánghy Emii, Makksy 
Zoltán, Ferenca Gyula, iiav. Bi.ogh Giaa«é, Tblry 
JanoB, Nagy Andráa, ifj,  Bedő Ákos, B^dő Ákos, Caibl 
Károly, Dr. Karacaooy Antal, B*kó Ka'mán, Baka János, 
Minier Gábor, Vadáss Károiy, Dr. Djnea János, Ka-
rácsony János, Aibert Vilmos, Bakcsy Károly, H»joód 
István, Sallard J J I I Í Í , Dr. Gal Karoly. Dr. Nagy Ardráa, 
Nagy Imre, Gal Ferenc, Ferenc Gyárfás,  Djvld Ferenc 
Márkos Endre, Magyar Ferenc, Gondoa Gyárfás,  Boly-
mosy Károiy 6B Idtván, id. Kováts Jjnő. Dr. Zakariás 
István, Winz'-im Mlílóí, Domokos Sándor, Dr. Fnjnr 
Minaly, Pr. Forenczy Balitae. D \ R ikossy litván, Dr. 
Ressegb Tamás, Calsser Béla, Pozsonyi A<lila, Knrda 
Ödön, Pal Andor, Dr. Marton G\bor, öav. Kardi Gyu-
láne, Kajtsa Jo.an, Síirkoticd Karo y, Oiatovici E-nő, 
Dr. Puskás L.vente, R gó látván, Bonay S >ndor, V*BS 
Imre, Járté Léseié, Toók Ferenc, Keifás  Jóasef,  ifj. 
Papp Karoly, Bosln Imre, Bíró Antal, Stekelv G?ai, 
Dobos Aron, Kósa Tamás, Siak&ct! G>za, Gidró Mír'on, 
P. Siöcs Dines, Dá id Gáoor, Biláts Ajdrá.', Tóke 
Binl 10—10 pengó. P.-. ff,'  Ferenc, B énesay Karoly, 
Dr. Bogdan Imre, Sióce M.b-»!y, Dr. Kolosy Lássló, 
Caáka Iuván, Frank M.kioe, Ferencz József  éB nej», 
öav. Schmld- Fercnene, Miklós Árpad, Ltkatoa I-ra, 
Nnridsány Marton, Péter Jusef,  Gáspár Árpád, Pt-ter 
István, VaBbányai Antal, Márkos Sándor, Ci utak Ernő, 
Dr. Cslby Andor, Dr. Bilásy Ka mán, Krinó Karoly 
8—8 penzó. Botár B.la, Dr Gedny Jóasef,  Pu káa 
Imre 7—7 pengő. Ágoston Lidiié, Amál G ibor, Dr. 
Földes Jinfl,  Dr. BOáasioS, Gál Gynla Dr. K ese Jó-
zsef,  Gát Zoltán, Dr. Cnlpak Lijos. Dr. Antal litván, 
Dr. Benlske Iutr*, TAác* Lajos, W^ger Janosné, Dr. 
NysrgeB Gyula, Ambrus ö András. Dr. Gjra&rd Jmő, 
Kontaag Ferenc 6—6 pengő (Fo'vtatasa köv) 

a 
Felolvasta  Király  Mária középiskolai  rajztanárnő, 
a osikszeredai  m kir.  állami polgári  leányiskola, 
1942 évi április 26-án tartott szülői  értekezletén. 

(Folytatás.) 
Mert ha nem igy lenne, akkor nem hallaná aa 

ember itt ls, ott ls, ha meglátunk egy-egy ssép varró 
tast, kancsót, faragást  vagy egyéb néples munkáju 
tárgyat, hogy .már csak es van, nagyon sok volt 
valaha, ds nagyon megtelssett ennek és ennek a ven-
dégnek, neki ajándékoztuk". ÉJ maguknak csak emlék 
gyanánt tartották meg, szaporításukra nem is gondol-
tak. Szebbnek tartják a mttselyemmel varrott, tarka 
virágos párnákat, slilszerüilen mintájn kelin tsrltőket 
B ha már CBerép virágtartól vesanek, aa rendesen 
gürög formájú  váaál utánoz, c m Idevaló székely 
kancáé. Pedig milyen gyönyörű kék v&gy zöld és barna 
mintájú kancaókat láttam erről a vidékről a Nemaeti 
Muaeumbtn, ami yeneket itt már látni sem lshet, ki-
fogytak.  SiBrvasokkai, nyulakkal, fanyő  mintával, virá-
gokká1, madarakkal sót emb<rl alakokkal dUaitve. 
Erős ragyogó kék sslnű festett  bu ort. Amit Itt láttam, 
ha nem régi darab, hanem uj volt, aa valami világos 
ssürkés-kék, piros v«gy drappos alspu volt, nem a 
régi ssép Bsintt s az egyszerűbb háaaknál, ahol fóleg 
a helye lenne a festett  bntornak, divatos, sima u n. 
modern bútort vesauek a fiataloknak,  mert mar nem 
tartják Baépnek a virágos, feBtett  vagy faragott  dol-
gokat. 

Most tehát a zsüiők muakája követkealk, aaoké, 
akik még emlékesnek a régi mintákra. Fölismerik 
aaokat, látták még BsBlelk vagy nagysaUlelk háaánál, 
esetleg maguknak ls vannak kamráben vagy p'diásra 
dobva régi fa,  cserép vagy varrottas dolgaik k&lcnös 
formájú,  ma már nem látható hassnálaii tárgyaik, 
saedjék elő, kérjük aaokat, ha máshonnan már nem 
lehet, emlékesetttkbói. , 

Értsék meg kérjlk, aa idők ssavát, estméljenek 
rá, hogy ápolnuok kall mindenben a hagyományt, ami 
magyar. Nemcsak nyelvünket kell megőrlsnünk, nem-
csak régi dalainkra keil megtlnltanuuk gyermekeluket, 
díszítő művészetünket 1b élesszük újra, magyarázzuk 
meg nekik, hogy ezt ciak a ssékely csinálta Így év-
saáaadok óta és Így kall csinálnia a követkeső eaer 
éven át. Ha belép a külföldi  a házunkba, tudja rögtön, 
hogy llt székely lakik, nem pedig azáss vagy román. 

Vegyes lakóaságu vidékről jöttem, ahol a román 

és szász házak tellstele vannak nérmUvéBaetl dolgok 
kai. Valósággal kiabálják a ssövött szőnyegek és terl 
tők mértani mintái, jellegzetes sdnokkel, hogy itt 
román lakik. A padié, faisk,  ágyak, Bsatal mind mind 
ilyesmivel van beterítve és még a legszegényebb bán-
ban is akad 1—2 darab, főhelyre  téve, ami lakója 
nemsetiségét van hivatva hirdetni. Ei raocdh'tom, 
hogy 90 Bzázalékban nem régi saövések, 86—40 éves-
nél a legtöbbet sem mondták Idősebbnek, a legtöbb 
aaonban 20 évnél korábbun késsült, ssóval annak ered-
ménye, hogy ápolni kell a hagyományokat, n régi nép. 
müvesaeti mintákat, nagyobb mérlébben, mint valaha. 
Éj est meg Is teszik. I'ott tojásaik évről-évro gyűlnek 
kis kosarakban, cserép tulokra rakva saobadlBaül s«ol-
gálnak, már a gyermekek ls tudják késiitenl. Nem 
pirosak, mint a mieink, hanem kékek, zöldek, narancB-
aalnttek éa főkép  Illák. A mintáik IB egész mások 
mint nálunk. 

Legtöbbet a saászotril beszélhetnék. Meg nem 
válik az a világért régi népművészeti darabjaitól, ktt-
ionosén ha nem német nemzetieégtt akarja mec venni, 
még caak saóba Bem áll vele. Pedig a házaik zsúfolvn 
vannak valósággal régi, népmBvés?etl dolgokon': 
ólomfedeitt  máaas baccBékkal, festett  bútorokkal, 1 opott 
varrotlasokkal. De a réglek mellett ott van a sok sok 
uj terítő, tOrülköaó, párna, de kleáróUg a régi minták-
kal disaitve, ez uj bútorok is mind szép zöld vagy 
sötétkék alapú virágos, festett  vagy faragott  dolgok. 
O.t ugyan nem veBíoek divatos bútort mér éviit* dek 
óta a fiatalok.  Gyönyörű i zépek ezek n száFz szobák 
Ed ha majd újra béke lesz és bottá lehet újra jutni 
könnyen a fonalhoz,  tábor, festékhez,  miért ne legyen 
majd minden Bzékeiy hátban a bolti abrosz heiyet' 
varrottas aa asstalon, a divatos bútor és aranyos tükör 
helyett festett  vagy fr<rBgott  buter, máaas kancsók éa 
ceuprok, aa olcBé o a csúf  porcellán utánzat hely-tt a 
kemence vagy cserepes kályha fölött. 

Ha eB ssép volt őreinknek és szép más nemze-
teknek, amit maguk csinálnak, legyen ez szép a szé-
kelynek a maga bácábnu. 

A regi saóttes vlBeléee 1' el volt leoldva rgv 
ldőbec, de életre hif.ák  újra. Kérjük a krdvs Sfülö-
übí, hogy amint gyermekeik külseje* újra fulrubázták 
as őal saékely viselettel, ékenitBék fel  a lelket 1B at 
óáij jellegzetes minták szeretetével, hogv ei a szeretet 
azután virágot varéa«ol|on a vászonra, f'r*,  ci'répr? 
és minden egyébre, amit sajátkezűig díszített azelőtt 

snék^Jy. 
A kerü öttünk laké répek figye'n»k  hrnnHcket 

Ó4 c^ak erűinek, ha jellegcetes nemzeti tulsjdoM>ágatn-
kit laasan levetkeszük, c"ak gyöngülünk rnsgysraá-
gunkban, ha bol ehhez, hol ahhoz a szokásunkhoz 
nem ragaszkodunk többé. 

Kert n«m cssk hxtaionmil lehet elfoglalni  egy 
or*ságot s ha slk- rltl n.̂ ki1! beazlvéropnlok, lassanként 
mind nagyobb Bzámban egyes vidékekre, saokásnlnk 
elhagyása után, nyelvünk sem él majd tovább nébásy 
wáz ünál. Vegyük c?ak pé'dának a csángókat. Azok 
nik a rubája már nem székely, pedig régen az volt. 
D; a Romániában élő Bcásezernyl csángó, aki Birva 
vnllja, bogy vileba ezékeiy volt, de ma már magyaru! 

ÎBB tnd, m^rt ruhája ís szokásai után nyelvét la ei-
Ifj'si'e,  nem vo't, ami emlékeztesse magyar Bzéke;y 

<o'ár.4 as idigen tengerben. 
Nekünk most megvan újra a szabadságunk, '.ehe-

tőségüak rá magyar voltunk külsőleg is hirdetni, 
jellegzetes székely dlsslténekkel hátainkban, óai vise-
lettel magunkon. És Mokrcorosott Igyekezettel kell ki 
pótolnunk résaben a kény ezer, réazben a régi népies 
munkáktél való önkéntes elfordulás  által okozott mu 
lasstásoka*. 

Az Iskolában ml megtesaünk minden tőlünk le-
hetőt, hogy ügyeskeatt gyerekeket képeaaünk. Ds a 
szülők i* segítsenek gyermekeiknek aa ősi minták fel-
ismerésében és ÖBMegyüjtéBében és akkor nem fos 
megismétlődni az a külőnöB dolog, ami egyik osstá'y-
ban történt. Saékely ssálánvarrott mintával díszített 
blúz tervenésére került a sor. Ebből nem rajsolhattam 
fel  egyns elemeket a táblára, hogy azokból terveaae-
nek, tehát reájuk bíztam, mondfa,  hogy ismerhetik 
jól a saékely mintákat, keressék kl a megfelelő  ele-
meket éa hananáijáV tel azokiU a tervezésben. H»t 
bliony ÍÍBKII, hogy a gycreSrek 90 ssásaléka a i-zékeiy-
hez még nam 1Ü bison ó mintákat szedett össze, 
pedig kéalmunka újságodban, kirakatokban nacyon sok 
van belőlük, ha már otthon nem ls láthatnak i ye ml'. 
De sejno^, nlvc^ meg már » gyermekekben az e-riék 
sem a Jellegzetes székely minták frllsmeréeére. 

Most aa anyák dolga lenno egész mlotngvüjtK-
m^nyt össseáll'tenl gyermeke|k résiére. K rjenek köl 
ciön régi v&rrottasokat Innen onnan, ahol még talál-
ható, a gyerek le tudja a miitát venni kockás papírra. 
Minél régibb a varrás, annál eredetibb és vslédibb a 
minta és egy ilyen gyűjteménnyel örökbecBÜ do got 
ad a gyermekének a átülő, aminek falhassnálásával 
majd később hálát dltilthetl és annak külűnleges ssé-
kely Jellegét megadhatja. 

Azt hlBi*m megértette a kedves Küaönség, amit 
megértetni szeret fink  volna éa megssivlellk a gyer-
mekeik és egész fajtánk  Jövője érdekében 

M?rt felmérhetetlenül  sokat jelentene a néptnü 
véssetre nézve, ha azt minden család a saját kebelé-
ben igyekesne ujn éleaatenl as őal, hagyományos min-
ták alapián. Sajátosabbá, szebbé, melegebbé tennék 
vele aa otthonokat, szlveBebbeu maradna otthon a 
leány és fiu  As a nélkül, hogy elmozdulna otthonából 
aa ügveekeaü — már ped'g az nagyon sok van a szé-
kely közt — megkereshetné vele a mindennapi ke-
nyeret 1B aa eljövendő, nyugodt, boldog békeidőben. 

(Vége.) 

Keresek  nyugdíjas  tisztviselőt,  aki a könyvelést 
szakszerűen  tudja  végezni, naponta két  órai 
foglalkozásra.  Vass  Oéza, Európa-étterem 
Csíkszereda 

Jó  osaládből  való,  legalább  2 gimnázium, v»gy 6 - 8 
elemi iskolai  osztályt  végzett  tanulót  azonnah,, 
felveszek.  — Fejér  László, vegyeskereskedő, 
Szépviz,  Csikmogye.  i—3 

Füréi:  üzemi adminisztráoióban  teljesen jártas ke-
resztény könyvelőt  keresek  azonnali, de  leg-
későbbjunius  bó elsejei belépésre.  Ajánlatokat 
üzetési igény megjelölésével  kér  Blénessy 
Sándor, a Hollósarki  Gőzfürész  hátisági gond-
noka, Gyergyóbolló.  l - l 

FIGYELEM,  aki tévedésből  május 6 én, a Kai  fás 
vendéglőből  egy sárga pántos btrtndit  elvitt 
üzleti  könyvekkel,  kérem  hozzám leadni-

Kalfás  József. 

Angóra fajtiszta nyulak eladók, 
u. m. növendékek mindkét nemből, 
anya és apaállatok. Gyapja feldolgo-
zást vállal. Cim: Vákár Eva, angorate-
lepe és háziipari feldolgozója,  Székelyudvar-
hely, Bethlen-u. 66. Máv.-állomás mögött. 

Értesítés. 
Tiszelettel bosom a nagyközönség tudomá-
sára, hogy a Gáspár Gábor féle  temetkeaési 
felszerelést  megvettem és Cs lk t ap locán 
Főnt 331. háawám alatti helyiségemben 

temetkezési intézetemet 
megnyitottam. 

Raktáron tartom az összes temetkezési 
cikkeket nagy válasatékban, melyeket a leg-
jutányosabb áron bocsátok a t kösöuBég 

rendelkezésére. 
Tlsstelettel: SZÓCS JánOB, asata'os m. 

Caikteplooaa, Fönt 381. 

Cdlkvármegye. 
D l t r ó k ö z s é g . 

Sztai: 518-1942 
Árverési hirdetmény. 

Gyir;yódl*ró nagyközség koahlrré feaai,  bogy 
24500 kat. ho'd k!terjád:sti községi terület vadáaaati 
logát 1942 évi junius hó 15 én d.  e, 10 órakor 
a kcz éghaian i tartandó nyilvános árverésen 10 egy-
atáH után következő évre a legtöbbet ígérőnek bérbe 
adja. 

Vadállomány: nyul, ői, szarvas, vaddisznó, róka, 
vadruca és fejd^akaa. 

Kti>iá'.iáBi ár 800 Pengő évenként. 
Bánaip:nt 80 Pengő 
Arveresi feUéte  ek Dltró köaság elöljáróságánál 

mindennap 8—12 éráig megtekinthetők. 
Eaen árverés aikerteleniéga esetén, a második 

1942 evi JUQIUB hó 30-án délelőtt 10 órakor fog  meg-
tartatni. 

Dltró, 1942 április bó 30. 
Kováos  János  s. k.,  Povázsay László s. k., 

k. bíró. főjegyző. 

l i a u k H Vékái Lajeaaé kinyvnyemdájáhan, Oslkzaerada. 

231/1942 vght. saám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr Zakariás J.*cő ügyvéd által k^pvl elt. Dr. 
Zakariás J nó javára. Póra Imre Andrásu gylmes-
felsóloki  lakóB ellen 686 pengő 46 fillér  tőte éa több 
követel68 és járulékai erejéig, amennyiben a követe-
lésre időközben résalelflcetés  történt, ann^1' beBtáml-
tásával, a csíkszeredai kir. járásbíróság 1941 évi G. 
9032. PB. végzőével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  végrehajtást ae^nvrdő'ől 1941 évi november bó 
19-én lefoglalt,  1600 P — fi  Iérre becaült Ingóságokra 
a cJlkszHedat klr. járásbíróság Pz 6368—2—1941 at. 
vágTés-vel az árverés elrendeltetvén, annak as 1908. 
évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követkeaő megneve-
•ett: Dr. Z«karlái Jtnő ügyvéd által képviselt Dr 
Z .k-rlás J nő javára 686 Pengő 46 fillér  s járuléka! 
Dr. DiradlcB F«'lx ügwed által képviselt Dr. Török: 
Lpót j ív ára 837 P. 66 fl.iér  s Jár., továbbá a fogla-
lási Jegyzőkönyvből ki nem tünő más foglaltatók  ja-
vára Is aa árverés megtartását elrendelem, de csak srra 
az esetre, ha kielégítést Jognk ma Is fennáll  és ha elle-
nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban  nincs, 
— végrehajtást szenvedő lakásán, üaletében: Gi'.mos-
feleőlokon  és Gylmesközáplok községben, a „Jitardl" 
patakban fekvő  gazdaságában Gylm^sfeiső  okoo kezdve 
i^endó meetartáiára határidőül 104a évi m»Ju e h 0 

16 lk napjának délelőtti 8 óraja tünetik ki, aorkor 
a bíróilag ieiogUlt bútorok, 6 tarka tehén, 2 drb t*rk* 
bika, 4 drb borjú, 8 drb j u \ 12 zaeker saéna s egyéb 
Ingóságokat a legtöbbet iférőnek,  de legalább a becaár 
2/8-ad részéért, késapéniflsetéB  mellett el fogom  adni, 
még akkor Is, ha a bejelentő fel  a helyssiaen nem je-
lenne meg, ha csak ellenkeaő kívánságot írásban nem 
nyilvánít. ^ 

Caikssereda, 1942 évi április hó 9-én. 
Mthálka József 
Ui. blr. végrehajtó. 




