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A Kormányzó  Ur 
Őfőméltósága  születésnapját  ünnepli a nem 
zet junius hó 18 án. Szeretettel  és szivünk 
teljes ragaszkodásával  vesszük körül  ezen a 
napon vitéz nagybányai Horthy  Miklóst, 
Magyarország  kormányzóját.  Azt az embert, 
aki  a nemzetet  ezeréves történelmének  leg 
súlyosabb megpróbáltatásából  kivezette  és a 
magyar feltámadás  utján elindította. 

Huszonkét  esztendeje  tartja  kezében  a 
nemzet sorsát a Kormányzó  Ur.  Határozott, 
bölcs országlásában  újjászületett  a megcson-
kított,  az 1918-as forradalmakkal,  kommunista 
rémuralommal  agyongyötört  ország. Neki 
köszönhetjük,  hogy nem vesztünk  el és nem-
zetünk  ismét elfoglalhatta  méltó helyét  az uj 
Európában. 

Imádságos  lélekkel  fordulunk  ezen a 
napon az ország Legelső  Magyar  Embere 
leié és hálatelt  szívvel  kérjük  Istent,  hogy 
tartsa  meg Őt nemzetünk  számára sokáig. 

Káilay Miklós 
miniszterelnököt lelkének egész melegével és 
szeretetével várja a Székelyföld. 

A magyar miniszterelnök közónk jön. Az 
ország háborús gondjainak közepette a magyar 
kormány feje  időt szakit arra, hogy a Székelyföld 
küzdelmes éle'éröl szerréjesen tájékozódjon-

Elmondhatjuk, hogy a visszatérés után nem 
múlott el egyetlen perc sem, hogy abban ne 
éreztük volna a magyar kormány támogató 
szeretetét ÓB gondojkodás&t. Látjuk, milyen 
áldosatokkal ölelt keblére a sokat szenvedett 
Csonkaorsság és mekkora megértéssel, hÖBl 
erőfeszítéssel  állította gazdasági erejét a talpra 
állitásunk szolgálatába. 

Kemény megpróbáltatás szakadt erre a 
nemzetre. Az elmúlt két évtized alatt történel-
münk legnehezebb sorsfordulóját  éltük át. So-
kat szenvedtünk. Sokfeléssa^gatva  szenvedtünk. 
Megszállás alatt és az ellenőrzés szoritójában, 
itt is, ott ia egyformán  kijutott a hősi küzdelemből. 

A feltámadás  nagy müvét azonban kétség-
telenül a millió sebből vérző CsonkaorsBág ön-
tudata, fegyelme  és ebben a szenvedésben acé-
lozott akarata hozta létre. Az a cil tudatos 
munka, amelyet az idegen uralom alatti lelki 
megnyomoritottságunkban olyan Btfkazor  CBodál-
tunk éB amelyben egész hitünkkel bíztunk. A 
forradalmak,  a kommunizmus, a jóvátétel 6b 
népszövetséges idők fenyegető  levegőjében 
fogant  magyar nemzedéknek oiszántságában, 
áldozatában tértünk vissza 22 esztendőnek 
elszakított nyomorúságából. És est az érettünk 
meghozott áldozatot nem felejtjük  el, azt igye-
kezni fogunk  hőségünkkel, építő munkánkkal 
meghálálni. 

Amit mi erdélyi magyarok a nemzeti ujjá-
születés müvéhez vinni tudtunk az a feltáma-
dásba vetett feltétlen  hitünk és hüBégünk volt. 
Örömmel látjuk, érezzük, hogy a magyar kor-
mányzat ezt minden igyekezetével elismeri és 
a történelmi mult minden mulasztását kész 
velünk aiemben jóvátenni. 

A korminy intézkedések egész sora iga-
zolja, hogy Erdély a magyar jövő építésének 
a tengelyét képeli. Ezt bizonyítja Káilay Mik-
lós minisaterelnöknek nemrégiben Kolozsváron 
tett iitogatiea is, «hol bejelentette, hogy a 
Székelyföldet  különös jelentőségűnek tekinti 
nemaetüok jövő életében. 

Ennek a komoly és hatiroiott veiető gon-
dolatnak szól moat a korminyelnök székelyföldi 
látogatása. Hiboruban illünk. A jövő Európá-

jáért minden idők legvé resebb élet halál harca 
folyik.  Ebb-n a küzdelemben a magyar honvéd 
is vérzik. Káilay minisz'oretudk hfc&ieeen  viszi 
a háborút; ország gondja . Éa ebben a gondok 
kai telített légkörben a mugyttr miniszterelnök-
nek jut ideje arra is, logy három napra kö-
zénk jöjjön. 

Amint Káilay Miklós miniszterelnök üzeni; 
magyar szive és kötelessége hozza le a Székely-
földre.  Sürgősen oda kell mennem — mondja 
a miniszterelnök — hogy a székelyeket meg 
erősítsem hitükben éB biztonságukban. Magam 
is látni akarom mennyi >\ tenni való éa azt bele 
akarom illeszteni a kor irányunk munkatervébe. 

1918. soha nem következhet be üzeni 
tovább a miniszterelnök, a székely a magyartól 
soha el nem szaksdba'. Ezt biztosítják nagy 
szövetségeseink is akiknél vállvetve küzdün* 
a bolsevizmus tllen. Ez * küzdelem szabja meg 
minden becsületes rész'zevő politikáját. A ma-
gyar kcrmány ehez tar ia magát es ehez hívom 
a székelyek segítséget <s, mondja a miniszter 
eluök, a személyes érkeaéae előtti üzenetében. 

Mi csiki székelyek legőszintébb testvéri 
szeretettel várjuk Káilay Miklós', Magyarország 
miniszterelnökét. Köszönjük, hogy az ország 
nehéz gondjai között kötelességének tartotta 
lejönni az ország legkeletibb csücskébe, a csiki 
vegekre. 

Kimoadl»«»«Haou.\ dn ŝk vagyui'r, hogy 
a magyar kormány feje  közénk érkezik. 

Ez a mi népünk nem vár csodákat. Szen-
vedésekhez szokott nép vagyunk, akiknek min-
denkor meg kellett küzdenie a mindennapi ke-
nyérért. Dolgoztunk és verekedtünk a történe-
lem folyamán.  Mindig brcsülettel és a magyar 
államhüséghez utolsó osepp vérünkig való kitar-
tással és ragaszkodással. 

Ma Sem akaruok semmi egyebet mint éle-
tünknek, ha keli vérünknek legalkalmasabb 
bekapcsolását a nemzeti munkába. Azt akarjuk, 
hogy enuek a népnek nagyszerű életerejéből, 
acélos kitartásából, a székely szívósságból semmi 
se kallodjon el. A román megszállás huszonkét 
esztendejében kiteljesedett közösségi önt uda-
tunkot, munkaBZolgálatunkot hozzuk és felajánl 
juk nemzetünknek az uj Európában való méltó 
helyéért, jövendőjéért folytatott  küzdelméhez. 

Mindent vállalunk. Bármi következzen is, 
katona lelkünk egéBB megépítésével és becsüle-
tével kijelentjük, hogy ebben a népben a ma-
gyar államvezetés nem fog  csalódni. ígérjük 
Káilay Miklós miniszterelnöknek, hogy ez a nép 
gazdagon visszafizeti  mindazt a befektetést, 
amelyet felemeléséért  a kormány sdni tud. 

Nem kérünk semmit. Mi tudjuk, hogy a 
koimányzat mindenre kész, testvéri szeretette), 
a helyzet felismerésének  következetességével 
adja amit adhat. 

Káilay Miklós miniszterelnök Bzékelyföld. 
látogatása ünnep a székelység számira. Hiszen 
a közelmúlt 22 esztendeje alatt közéleti nagy 
ságok osak a megfojtisunk,  CBak a megnyomó-
ritisunk gondolatival jirkiltak közöttünk. 

Ma a visszatérésünk boldogságában a Szé-
kelyföld  talpraillitisinak, gazdaaigi felerősíté-
sének és minden téren való felemelésünknek 
szeretetteljes szándékát aaemélyeaen hozza el 
ennek a népnek a Miniazterelnök. 

Gaikvirmegye székelysége a legbensősé-
gesebb testvéri azeretettel köszönti Káilay Mik-
IÓB miniszterelnököt az ősi földön  ÉB Isten ildiaát 
kéri, fáradhatatlan  nemzetépítő munkájára. 

Fürdőszoba mérleg, alig használt, fürdő 
helyre igen ajánlható, e l a d ó . Meg 
tekinthető Gál Sindor u. 19. szim alatt. 

Káilay miniszterelnök 
csikvármegyei látogatására. 

Káilay Miklós miniszterelnök éa kísérete, 
a 3 napos székelyföldi  körútja sorin 1942. év 
junius hó 16 án (kedden) érkezik Csikvárme-
gyébe. 

A Sepsiszentgyörgyről érkező magas ven-
dégeket a vármegye határán László Dezaő dr. 
főispán  fogadja  junius 16-án reggel 8 órakor 
éa megtekintik Tusnádfürdöt. 

Innen az útvonalba esd osiki k"zségek 
ünnepi fogadtatása  között érkezik Csikszentsi-
monra, ahol a most épült keményítőgyárat láto-
gatja meg. 

Ianen egyenesen Csíkszeredába érkezik és 
9 órakor a vármegyeház dísztermében fogadja 
a varmegye katonai, poigári hatóságainak poli-
tikai, támadslmi é3 gazdasági életünk vezetői-
nek tisztelgését. 

A hivatalos fogadás  kél csoportra oszlik és 
pedig első csoport a hivatali főnökök  bemuta-
tása és a második a küldöttségek tisztelgése. 

A vármegyeháza dísztermében gyülekez-
nek a hivataii és társadalmi'egyesületek küldött-
sége: és a küldöttségek csoportosulva az érke-
zéskor már u teremben kell összegyűlve 
legyenek. 

Az alispán ur hivatalában gyülekeznek a 
hivaiali ronök uras. 

A Miniszterelnök ur önagyméltósiga kísé-
retével a megérkezés után a főispáni  hivatalos 
helyiségbe vonul éa a hivatali főnökök  bemu-
tatiBa itt történik. 

A főispán  elsősorban a hivatalfőnök  urakat 
mu'atja be, akik e célból az alispini szobiból 
együttesen vonulnak it a főispáni  helyiségbe. 

Azután következik a küldöttségek tisztel-
gése, mely a vármegyeház dísztermében történik. 

A Miniszterelnök ur önagyméltósiga kísé-
retével M díszterembe vonul és a küldöttségek 
vezetői helyeikről üdvözlik önagyméltósigit. 

A miniszterelnök és egész kísérete ezután 
résztvesz az Erdélyi Párt csikvármegyei tago-
zatának Dr. Kolumbán JózBeí elnökletével, 
Csíkszeredán 1942, junius hó 16 in délelőtt 10 
órakor a róm. kath. főgimnázium  udvarán meg-
tartandó intézőbizottségi ülésén. Kedvezőtlen 
idő esetén az Erdélyi Párt intézőbizottsági ülé-
sét a Vigadóban tartják meg. 

A miniszterelnöki fogadtatás  hivatalos meg-
hívóját kibocsátóDr. László Dezső Csikvármegye 
főispánja  az intézőbizottsági ülésen való meg-
jelenésre felkéri  az összes hivatalfőnök  és veze-
tésük aiatt illó öaszea tisztviselő urakat, aki-
ket a hivatal ellát&Ba nem tart vissza. 

A« intézőbizottsági gyűlés utin a esik som-
lyói kegytemplomot litogatja meg éa egy aze-
rény közebéd elfogyasztiaa  utin azonnal tovibb 
folytatja  utjit Gyergyóba, ahonnan a miniszter-
elnököt még aznap este Beszterczére viszi a 
magyar kötelesség utja. 

Caikvirmegye székely népe öntudatos ko-
molysággal készül a magyar miniazterelnök 
fogadására.  A székely vendégszeretetnek egéai 
lelkét adja ehet az alkalomhoz, hogy ezzel ia 
kifejezésre  juttassa a magyar kormány gondos-
sága és testvéri szeretete fölött  érzett háláját. 

Eazel az ünnepi lélekkel vegyük körül a 
magyar korminy fejét,  aki annyi melegaéggel 
éa nemzetünk küzdelmét olyan kemény oéltu-
datoaaiggal Bzolgiló elhatározással jött a Szé-
kelyföldre,  hogy megerősítsen hitünkben és 
biztonságunkban. 

Ninoaen sok idő az ünneplésre. A magyar 
miniszterelnököt aem az ünnep, hanem a meg-
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gyorsított ütemü magyar építőmunka ssolgilata 
hozza. — mért osak egy pillanatig tegyttk le 
a sierssámot, öltözzünk ünnepi ruhába és igye-
kezzünk lelkünk melegét, testvéri sseretetét 
ugy elvinni Kállay miniszterelnöknek és as öt 
kiBérö kormánytagoknak köielébe, hogy abból 
minél többet éressenek. 

Kérjük városunknak közönségét, hogy ezzel 
az érzéssel minél nagyobb tömegben avassa 
ünneppé az Erdélyi Párt 1042. junius hó 16-án 
délelőtt 10 órakor megtartandó intézöbizottsági 
ülését is, amelyen Kállay miniszterelnök és 
egász kísérete megjelenik. 

Kardos Árpád, Sopron vármegye árvaszékének 
h. elnöke nyugalomba vonult. 

Ezelőtt negyvenévvel a osiksomlyói főgimnáziumban 
tett igen jó érettségi vizsgát Kardos Árpád, kit szép 
Írásáról és izzó fajszeretetéről  jól ismernek a Csiki Lapok 
olvasói. 

Kardost a véletlen aodorta a caikaomlyói gimnáziumba 
és a székelyek közé. Iskolatirsainak a legjobbjai közé 
tartozott. Az Önképzőkör kiváló elnöke volt. Szivvel-lélek-
kel székely lett és a távolban, nehéz sorsban is székely 
maradt. 

Ritka példája a Székelyföld  határtalan vonzó éa meg-
termékenyítő erejének. HanyadmegyébOl jött, majd oda ment 
vissza szolgabírónak, de lelke, gondolatvilága, szeretete, 
egész én;e itt maradt miközöttünk akkor ia, amikor a román 
aralom vándorbotot adott a kezébe éa a legtávolabbi Sopron 
megye kebelébe fogadta. 

Sopron társadalmának vezetője éa a végvári magyar-
ságnak legelszántabb, tántoríthatatlan és fáradhatatlan  zászló-
vivője lett. Anyagi érdek sohasem vezette, sót szerény 
anyagi erejéből a közért mindig talontól áldozott. Testében 
páratlanul nemes, jó lélek lakozik, aki egész életét a magyar 
nemzeti eszme szolgálatában töltötte el. Most, mikor nyu-
galomba vonult, Sopron vármegye méltóképpen búcsúzott 
tóle, pazar szavakkal fejezve  ki személye iránt elismsrését. 

A Sopronban megjelenő .Sopronvármegye" című 
lapban olvaaauk az alábbi sorokat: 

Sopron  vármegye kitgyülése  foglalkozott  Kar-
dot  Árpid  h. elnök  nyugdijazitának  kérditivel. 
Kardot  Árpid  teljet  szolgálati  idejét  1041. aug. 
7-én töltötte  ki,  azonban a megyei közgyűlés  1042 
augusztus végéig történő  yisszatartáaa  mellett  fog-
lalt  egyhangúlag  illést.  Á vármegyei árvaszéki 
h. elnök  — mint ismeretes — az utóbbi időben 
súlyos betegségen  esett át, jelenleg  betegszabad-
ságon van és erre való tekintettel  ezév julius 
1-ével nyugdíjaztatását  kérte. 

A közgyűlés  Kardos  Árpád  ilyen értelmű  ké-
rését  a legmélyebb  és legőszintébb  aajnálattal  vette 
tudomásul.  Simon Oéza a kisgyűlés  tagjainak  nevé-
ben szólalt  fel.  Bimutatott  arrá, bogv Kardos  Ár-
pid  személyében igen értékes  tisztviselőtől  buotuz 
nak. Az árvaszéki  b. elnök  — mondotta — nem 
volt  ugyan sopronmegyei, mint menekült  került 
annak idején  a törvényhatósághoz,  da  az elmúlt 
évek alatt  nemosak  6 zárta őrökre  szivébe Sopron 
megyét,  de  Sopron  megye is őrökre',  szivébe zárta 
Kardos  Árpádot.  Távozása  azt jelenti,  hogy nagy-
tudásu,  kiváló  tehetségű,  széles látókörű  magyar 
embert vészit el vele a tőrvényhatóság.  További 
életére,  áldásos  munkájára  Isten  ildisit  kéri. 

Az elnöklő  Hőgyészy  Pál főispin  is meghatott 
szavakban méltatta  a ryugalomba  készülő  Kardos 
Arpidot.  Nemosak  a hivatali  kötelességének  telje-
sítésében  volt  kiváló  — mondotta a főispán  — 
hanem kulturális,  társadalmi és általiban  minden 
olyan téren, ahol haasuilni tudott  a legnemesebb 
magyar ügynek,  mert Kardos  Árpid  a szó leg-
igazabb és legszebb értelmében  magyar. Tivozita 
nagy veszteség,  de  az őszinte  megilletődésben  vi-
gasztaló  az a tudat,  hogy ezutin még fokozottabb 
mértékben  fejtheti  majd  ki pótolhatatlanul  értékes 
munkissigit  a nyugatvégi  magjartig  érdekében. 

Kardot  Árpádot  bottzan és igen melegen 
ünnepelte  a kisgyűlés 

Tusnidi  Élthes  Gyula dr. 

Figyelmeztetés. 
Marosvásárhelyt a m. kir. állami gépipari középisko-

lába való felvételre  szeptember 1—8. napjai között lehet 
beiratkozni. Egy tanévre fizetendő  dijak: 8 pengő felvételi 
dij, 100 pengő tandij, 20 pengő anyag és szerszámhaazná-
lati dij. Az 1. osztályba beiratkozhatnak azok, akik vala-
mely hazai gimnázium vagy polgári iskola IV. osztályát 
elvégezték aikerrel éa 18. évüket még be nem töltötték. 
Az Ül. gépipari középiakola négy évfolyamoa  éa a negye-
dik év végén érettaégi vizsgálat tehető. Az iskola önálló 
mestereket, művezetőket és műszaki tisztviselőket képez ki. 

Marosvásárhelyt faipari  telsőipariskols is van, mely-
nek 1. osztályába felvehetők  azok, akik 15. éviiket betöl-
tötték, valamely középiakola IV. évfolyamát  aikerrel elvé-
gezték és ezntin legalább egy évi asztalos ipari mfihelyi 
gyakorlatot tudnak felmutatni  és az elméleti éa gyakorlati 
felvételi  viasgát kiállják. Az iakola tanítási ideje 3 év, 
melynek elvégeztével a tanulók végbizonyítványt kapnak, 
msly a katonai azolgálat vagy a köztisztviselői minősítés 
tekintetében a középiakolák végzettségével egyenlő rangú 
éa a faipari  szakmában az aaztaioa-, esztergályos-, kádár-
iparban iparigazolvány váltására jogosít vagyis önálló mes-
ter, kisebb gyár- vagy ipartelep vezezetője vagy műszaki 
tisztviselője lehet az, aki eaen iakolát elaégezte, A tandij 

76 pengő, a felvételi  dij 3 pengő, anyag éa szerszámhasz-
nálati dij 10 pengő. 

Mindkét iskola növendékei jó előmenetel eaetén, ha 
több gyermekea családból származnak, tandijkedvszményben, 
illetve mentesaégben részesülhetnek. Az intézet tanulói 
havi 80 pengő tartáadij ellenében teljea ellátásban réazeaül-
hetnek a tanulóotthonban. A tartáadijban benne foglaltatik 
reggeli, ebéd, vaoaora,laká8, fiitéa,  világítás, ágynemű mosás, 
orvosi kezeléa, fürdés. 

Csikazereda, 1942. junius 9. 
Pál Gábor dr., 

országgyűlési képviselő. 

Kaláka leánykori vezetők tanfolyama  Csiksomlp. 
A tanfolyam  tartama 1942 junlut hó 19-tttl jullua hó 21 lg. 

Aa Erdélyi Kat. Nősaövetség a Kaláka leánykö-
rök veaetól számára kéthetes tanfolyamot  rendes C&lk-
somlyón aa Egészségház épületében. 

A tanfolyamra  a leinylevente-központ  ie szak-
előadót  küld  ki,  aki a vesetóket a moagalommal elmé-
leti éa gyakorlati testnevelési ótákon megismerteti. 

A tanfolyam  előadói  letznek:  Albert VilmoB, 
Antal Áron fóglmn.  Unéiok. Adorján Ferenc gazdasági 
előadó, Bálint Sándor tanár Szeged, Bálint Vilmos 
plébános, báró Diésaeghy Erssebet Bzociálls felügyelő, 
Ferenc JÓSBef  gimn. tanár, Földi litván, Qjál Ferenc 
vármegyei népművelési titkárok, P. Küllő Bonifác  OFM. 
vltés Miklós Forgely kir. tanfelügyelő,  Nagy András dr. 
orvos, Oravecz Heléna, Pataky Ai-xla szociális test-
vérek, Pataky Jossef  fóglmn.  igaagató, Simon János 
népmüv. titkár, Stadier Frledu a magyar kat. leány-
ifjnság  orss. igaagatója, Várkonyi Hiidebrad dr. egye-
temi tanár KoioaBvár, VereBB Marlanne ssociális test-
vér főnöknő,  Voliy István tanár Bndapest, Zacbariás 
Fióra testvér. 

Junius  19., 20. és 21. napjain zirt lelkigya-
korlat,  vezeti: P. Puskás  Hugolin  ferencw  atya, 
22-én reggol 9 órakor kezdődnek az előadások. 28 an 
vasárntp kirándulás a Szent Anna tóhoi, 29-ón a Ka-
láka közgyűlés, l-én este a tanfolyam  bevezetése 

A tanfolyam  előaditainak  tirgykőre:  Keresz-
tény vllágnéset az egyén, a társadalom és állam éle-
tében. Népviselet, néplélektan, népnevelés, népi hagyo-
mányok. Síé ely sajátságok a nevelésben. Sz jkely óai 
SBOclállB intézmények, A különböző magyar IfjuBági 
moigalinak ismerete. 

A tanfolyamra  jelentkezni  lehet  a Kaláka 
irodában Kossuth u 28. E'látási dij égess ldőro 28 P. 
A tanfolyamot  Caiksomlyón aa Egéseségháiban rendezi 
meg aa Erdélyi Kat. Nőszövetség a Kaláka népfőiskola 
helyiségeiben. 

A osikszeredai főgimnázium  énekkará-
nak falahangversenye  Osikszépvizén. 

A helybeli főgimnáslum  válogatott énekkara Sar-
kadi Elek asne éa énektanár vez itÓBével filuiangver-
senyek rendezését vette tervbe. A magyar daimüvelés-
nek első ilyen állomása Cilkszépvlc volt. Főtisztelendő 
páter L sander szépvisl plébános éa Ssekeres István k. 
jegyző rendeaték meg a válogatott Ifjúsági  énekkar 
első hangversenyét CsIkBsépvizen 1942 junius 6 án. 

As énskkar a legtökéletesebben felépített  műeor 
keretében mutatta be az igaal magyar dalt. Abbau a 
formájában,  ahogyan énekelni kell. Ugy amint BB ősi 
dallam kiszakadt as ázsiai lélek mélyéből. Ahová Ko-
dály és Birtók VÍSBBB veaették a magyar dalmüvelé-
sünköt. 

A gimnázium Ifjugága  énekelt a falunak.  SzUkBég 
van erre a muukára, meri a falut  egyre inkább hatal-
mába kerítette a fércmuislka  éa slágerének divatja. 
Nagy szüksége mutatkozik annak, hogy a falu  hitét 
viSBaavigyük aa ősi magyal muzsika világhódító érté-
kének meglsmerésóbes és megbecsülésé hes. 

Ezért Indult el a gimnáslum ifjúsága.  Munkaszol-
gálat es. Mert legértékesebb nemzeti klcciUnköt van 
hivatva menteni a magyar lelkekben. 

A céltudatosan megépített ifjúsági  hangversenyt 
Páter Leánder üdvöalő beBséde veaette be. E-uten 
Díák Gyula főglmnáalumi  tanár tartott értékesen öBsie-
álli o t besaédet az őel dallamon felépü'ő  magyar énefr-
müvelésről. Eiután pedig kezdetét vette egy egésa esti 
műsor végig énekiese. Baekelt ea aa ifjúság.  Aa epy 
Bierü népi dallamtól, népdaltól a legtökéletesebb ínek-
tudáat követelő Kodály karmüvig mlnd-nt. Nagyest r Jen 
hoiaáériő lélek do'goaia kl eat a műsort, amely hall-
gatóságát egyaaerre megnyerte a cíinak és valósággal 
ünnepelte est a nehéa műsort végig éneklő ifjúságot. 

Aa ének ssámok kösött a Dlma—Fenke Ifjúsági 
müvésapár hegedű zongora egvüttese saórafe  oltatta a 
köaöns^get. Dlma musBikált Fenke aonjora klaéreté-
vel, majd Fenke Ferenc, Este a székelyeknél c. Btrtók 
müvet Bongorásta Igaián meglepő tudásBai. 

C-dkBsépvIs soha nem látott lelkesedéssel fogadta 
a gimnázium falu-hangversenyét.  Ijaián háláB volt a 
falu  eaért aa élményért, amelyben sikerült egéssen 
köael vinni Bslvéhes a gaj át dalát. Ennek a hálának 
SsekereB Jegyső aáró besaédében adott htngot, amikor 
megköBBönte a gimnáziumunk Igaagatóságának és tanári 
karának aat. hogy aa ifjnság  nevelésének gondj: l kö-
sött nem feledkeznek  meg a faluról  sem. 

Eanek aa értékes falumunkának  kesdeményesője 
és kivltelesője Sarkid! Elek gimnáziumi ének éa aene-
tanár. Mindenkor eliől voltunk, akik ennek az értékes 
embernek munkáját elismertük, fis  ebben a vármegyében 
állítjuk, hogy általános aa a vélemény, hogy Sarkadi 

Elek egéBaed e mienk, mert erre a román megssállás 
Idején elvéglett nagyértékU magyar kultur munkájával 
rássolgált. Valljuk pedig, hogy köaöttünk mindenki 
csak annyit ér amennyit dolgosik. Sarkadi Elek pedig 
dolgoBott éa olyan magyar munkát véglett, amelyet 
minden cslkl magyar kéasséggel elismer és megbecsül. 

A cslksaépvial faluhangverseny  sikere csak meg-
erősíti ast a meggyőződésünket, hogy Sarkadi Eleknek 
a CBlki magyar knl'.urális-munka élvonalában kell ma-
radnia, mert ott a helye. — Bátran állítjuk, hogy ea 
cslkl köióbai. 

Tehetsépumtes. — Versenyvizsga. 
Sok vegyes emlék ötlik az ember eszébe, amikor a 

„vizsga" szót hallja. Alighanem ilyen vegyes érzelmekkel 
lehettek eltelve azok a legénykék, akik néhány nappal 
ezelőtt a katolikus gimnázium tornatermében egybe sereg-
lettek, hogy képességeiket próbára tegyék. 

A székelyföld  lisiuak megazokott dolog az, hogy a 
szegénysorsu tehetséges gyermekek a közösség áldozat-
készsége lolytán nem esnek el a továbbtanulás lehetősé-
gétől. Természetes tény, hogy a középosztály tanult fértiai 
nagyrészt a talu tehetségei közül kerültek ki. Az egyházi 
és közösségi péuztárak sok tehetséges szegény gyermek-
nek nyitották meg az utat az egyetem kapui teli. Mégis 
sok-sok tehetség kallódott el különösen az országnak szou 
vidékein, abol a társadalom módoa vezetőréteg* semmi 
közösséget nem érzett s nép nincstelen tömegei.-I. Most 
végre országos mozgalom indult meg néhány Itik-.- a 
nemzet sorsáért aggódó ember kezdeményezésére H .Z 
mozgalom hivatalos formát  is öltött, amikor az illeté '̂ b 
minisztérium elhatározta egyelőre (500 olyan tehets^--
falusi  gyermeknek gimuáziumi neveltetését, akik a szulák 
szegénysége és a gimnázium távolsága miatt ettől elestek 
volna. 

Hogy a kiválogatáa a lehető legtárgyilagOBabb legyen, 
több mint 70 vizsgáztató bizottságot szerveztek az ország 
minden részén és a kiszemelt gimnáziumok 2—2 tanárát 
külön tanfolyamra  hívták, hogy ott megbeszéljék és be-
gyakorolják a vizsgáztatás egyaégcs módszerét. Alapul a 
korszerű lélektani gyakorlat éa a Sárospatakon kezdemé-
nyezett és a mult évben több helyen kipróbált módazti 
szolgált Bizony alaposan megforgatta  a hattagú bizottság 
azt S 29 ember-ét, aki az általáuos feltételeknek  megfelelt 
és akit az otthon készített dolgozatai meg a tanító jellem-
zésa slapján az igazgatóság a vizsgára behívott. 

Előbb dolgozatot kellett írniuk egy eléjük tüggesz 
tatt és három percig szemlélt kép alapján. A z t á n egy 
„tesztpróbának* nevezett nyolc soros irásbeii akadály, 
versenyt futottak  meg, amely a figyelmet,  emlékezetet, logikai 
készséget, elvonó képességet s egyéb miegymást volt hivatv., 
megállapítani. A zzóbsli vists^a CJH< bHUtáú koiiilt f  rt*. 
Háromszor került bonckés alá minden kia jelűit s rn.u !>ţ 
olyan kérdésekre kellelt megtelelnie, amelyek nem a u.-e-
tanult, szerzett tuilá9t, hanem a szellemi képességeket te: - - K 
próbára. Bizony a sok jó között akadt gyenge felelet, 
mény is, A legmegkapóbb része az egész vizsgának az vj!t, 
amikor a vizsgáztatók szabadon elbeszélgettek a liukkai 
Ekkor derült ki: nem CBOds, ha nehezen forgatja  kis !'»;*-
lünk a ceruzát, hisz több mint nyolc hete szolgának w m 
dött s azóta nem betüzetéssel foglalkozik.  A másik 
magyar korházban fekvő  édesanyja és katonáskodó »1-4 
apja helyett dolgozik otthon és a mezőn és főz  „árpali*/° 
bői puliszkát* muakából hazatérő bátyjának. Olyan is ak»': 
aki a timárságban segít édesapjának „amikor bőrt ut«l 
nak ki". 

Hogy a vizsgálat teljes legyen, közbe még a dokt 
bácsi is végig puhatolja őket: megbirják-e az iskolai muu-
kát. A sok próba eredményének kiszámít áss, egybevetéf-
a sorrend megállapítása, táblázatok kitöltése bizony még 
jó két napi munkát jelentett a bizottság tagjainak. Az ered 
ményt azonban csak az országos eredményekkel való össze-
liasoiltás alapján állapítja meg a központ. Maga a bizott-
ság is kíváncsian várja az összehasonlítás eredményét és 
reméli, hogy a vizsgázottak minél nagyobb része azon bol-
dogok közé fog  tartozni, akik még e hónapban megkapják 
az értesítést, hogy felvették  őket az ösztöndijasnk sorába. 
Hogy nem kerül be mind»nii, az egészen bizunj'Os, de ez 
nem jelenti azt. bogy aki most kimaradt, az nem volna 
tehetséges. A jelentkezők kiizül a legtehetségesebbeket 
kellett kiválasztani, szokat, akik testi, szellemi és lelki 
adottságaiknál togva a leginkább nyújtanak reményt arra, 
bogy becsületes derék vezetők válnak belőlük. 

Jómagam a legkiváncaibb arra n talpraesett, nspszámbn 
járó vizsgázónak a jövő sorsára vag) ok, aki amikor i 
igazgató a kezébe adta útiköltségét megkérdezte : ,Mik 
s kinek kültljem meg a pénzt?" Hogy ebből ember le-
sz bizonyos. -— x — 

Harcterek — események. 
A keleti harcvonalon az egéaz mult hét alatt kem 'i --

harcok folytak.  A németek éa a magyar honvédaég tn!.1 

helysu heves támadásokat vert vissza. Az északi arcronn-
Ion a németek naponta 438 ellenaégee harci állást foglaltxk 
el. A szebssztopoli erődövezetbeu pedig a németek kemény 
ellenállás leküzdése után eredményeket értek eL Külön' 
a harctereken minden kezdeményezéa a tengely hatalm ú, 
kezében van. — Eszakafrik&ban  e német—olssz csapat.ú 
rohammal elfoglalták  Bir-HaHeimet, az angol állások erfi-
ségét. — Kállay Miklós miniszterelnök látogatást tett a 
német vezéri főhadiszálláson,  amelyről a külügyi bizottság-
ban beszámolót tartott. Ugyanott iamertette a külpolitikai 
helyzetet. — A Heydrioh prágai követ helytartó ellen el-
követett halálos merénylettel kapcsolatosan Libitz ost-h 
községet a föle  színéről elpusztították, mert a vizsgálat 
során kiderült, hogy támogatta a merényletet végrehajtó 
•lemélyeket. 



24. «aia. C S I K I L Á P O K a-ük iláal 

Elszékelyesedni — vagy elidegenedni?! 
Amit székely öntudatunk teijea biztosságával év-

tizedek éta vallunk éa hirdetünk — ma már hivatalos 
közlés számai bizonyítják. 

Nam klaobb dolgot, mint aat, hogy Magyarorszá-
got, a magyar népet nekünk,  székelyeknek  kell  meg-
tartanunk  a jövőben magyarnak. 

Hogyan? Ugy, hogy mig országunk magyarlakta 
területe — b blvatuios statisztika szerint - 8 - 8 ezre-
lék között aaaporodnak, addig a nemzetiségi vidékek 
10—12 köaött. A Baékelyfold  pedig — vérében és ön-
udatában legmagyarabb és legtöbb próbát klállott szi-

gete ennek za oraaágnak — könnyedén éa még növe-
kedni fcépea  irammal adja ugyani n a 10—12 ezreléket. 
Az é>n pedig— aa egész Magyarország aló;! — veze-
tünk ml Csikmegyei 

Mii jelent ea ? Hogy minden 1000 calkl székely-
ből évente 1012 maivar IÍBZ. Mogy minden ezer a fuidi 
magyarból Ciafc  1006 -8 , a Dnnáatulon prdi? 1003 6. 
Ezzei szemben a marmaroól, magyarnak eppeneeggel 
nem mondható tömés ezerből szintén 1012-re növefc-
aziz minden évben. Román vidékek Ukóssága I0l0 re 
éa igy tovább. 

• * 

A népek életének, mint a vizek folyásának,  tör-
vénye, hogy ahol kevesebb van, oda özönlik  a több. 

Ml lesa veled hát, Magyarország? 
Ha a Dunántul és a Nagyalfőld  elmarad a azá-

mofe  terén, melyik nép fog  győanl ebben a verseny 
zjnlíaben? A szék oly fogja-e  előbb elfogln'nl  aa lire-

8?n maradó tereket, vaşy a mármaroal honfi?  Szolnok-
doboka románjának lesa-e gyorsabb ina oda futni,  ahol 
kevesebben vannak, vagy Udvarhely saabad aaékelyének. 

akik eat magasabbról néaik, látják-e ennek a 
v.T uoynek végső kérdését: hogy a nemzeti Magyar-

[székelyekkel  frissüljön-e  fel  vagy idege• 
nekkel?  Hogy elaaékelyüsedjéb-e az orBság.vagy ide-

bíkeveredéabea veazüse el népi jellemvonásait? 
Vérében  él  a nemzet!  Éi faji  öntudatában vau 

a jJvő. Tudták ezt annak idején eilensegeink es nem 
sajüáliák sem a „koiturzóna.", sem a törtenelem hami-
nitast, ueri a székelység népi öaiudatáért semmi Buin 

volna elég nagy ar. Hwzet Erdély,h-.eitérese végtó 
ckbsn mégis caak a aaékelyseg magatartásától fügU«. 
Adii^ Erd-sly magyar, m!g a azók-jl/ «1. 

Ma még töofcel  iuoadunk. Addig  iesz Magyar-
ország magyar, mig a székely  szaporodik. 

• • 
Aa erdő nő, mert ilyen a természete. DJ az aa 

erdő nő Jobban, amelyiket vetnek és erősítenek I 
Soha jobbkor nem szólhatunk erről. 
Közöttünk vannak, akik a magyar éiet kormányát 

kaaelk közölt tartjak. Ezen boldog éa d csőséges alka-
lummil eléjük heiyeazük hidolalunkat éa azt mondjuk, 
apMakkal 08 őseinkzel: 

— Vallottuk, hogy mi fogjuk  m egviltani  Magyar-
országot,  ha Magyarország megvált minket. Ea a tudat 
adott erőt minden gazaággal szemben. Nemcsak azért 
vártuk a hazatérést, hogy födél  alatt legyünk, hanem 
azért la, hogy magunk órtékelből segítsünk építeni a 
közös födelet. 

Éa mi erre VBgyunk büszkék I 
örvendj székely, hogy annak s.ölettél. Vard a 

mel'.td*t büszkén, légy büszke aî fe?ly  véredre, mert 
az ezeréves  Magyarország  jövőjét  hordozod  ma-
gadban.  Sok t ad neked hazad, de te többől tudsz 
adni: magyar vért  és  magyar embert. 

Légy méltó erre, saékely I Éa ha leaanek ls min-
dig kaLcaalsaemüek, kiknek érdeke eset.'en színpadi 
bohóccá tenni téged, ne törődi velük I M^nj a magad 
utján keményen, légy székely mint eddig. Éa ha leg-
főbb  urad, Magyarország Kormányzóié, a székelyek 
ispánja,  kegyes volt soraodat megváltani e szavakkal: 
Előre a Keleti Kárpátok gerincéig — felelj  Neki, mint 
ŐBnemesbea Illik, tval, hogy rendíthetetlen magyarsá-
godat és llaata véredet a Kis Kárpátokig viszed pótolni 
a fogyó  erőket mlndeniidegennel azemben, mig minden 
magyar családot székely vérrel felfrissítve  uj alapot 
nem építettél Saent István Koronájának. 

Egy esztendeje.innak, hogy a visszatért erdélyi éa kelet 
magyarországi részen magyarságának minden társadalmi ré-
tegét felöleli  képviselete Kolozsváron, a történelmi Unió-
teremben kimondta az Erdélyi Párt megaiakltáaát. 

Az évforduló  alkatmából az Erdélyi Part országos elnöki 
tanáosa és képviselői csoportja junins 2, 3, 5-én Budapesten 
Teleki Béla gróf  einökléaével fogUlkoaott  a párt egy éves 
azeteplésével, felállította  a munkásságának mérlegét éa tanul-
ságait u megtárgyalta az ldóezdiQ bel- éa küfpolltlkal  helyze-
tet, Az értekezlet ennek rendjén egyhangoan megállapította, 
hogv az eltelt egy év bel- éa külpolitikai eseményei, továbbá 
trdély sajátos életviszonyát éa problémái nemssak hogy tel-
jes mértékben Igazolták az Erdélyi Pált létjogosultságát, ha-
nem ezen jóval túlmenően, ugy az egyetemes magyar szem-
pontok, valamint Erdély és a keleti reszek még megoldatlan 
kérdései további fontos  azerep.-e kötelezik. Azok az okok 
ugyanis, amelyek a pártot életrehlvták, jórészt ma 1a lenn-

tása a legelsőbbrendo feladat,  ez a lelkUsmeret mégis azt 
mondatja velünk, hogy Itt Erdélyben mindenekelőtt a ma-
gyarság társadalmi és szellemi erőit kell OsBzefogm  és hó-
dításra Indítani. A tény ugyanis az, hogy vegyes nemzeti-
ségű területen a magyar államiság örök biztosítéka a ma-
gyarság társadalmi és nomzetl «gységében, gazdagságában 
és mlnóségl fölényében  rejlik. Ugy érezzük, hogy mindezen 
feladatok  oélszerü megoldásának legelső feltétele,  hogy az 
erdélyi kérdéskomplekszum kiemeltessék a mai pártpolitikai 
torzsalkodásból éB emelkedettebb szempontok szednt lrá-
nylttassék." 

Az értekezlet OrOmmel állapítja meg, hogy a visszatérés 
óta eltelt ldőban az erdélyi kérdések rendezéséért ls felelés 
kormányzat eddig Is sokat tett Erdély felemeléséért  és a ma-
gyar államiság Intézményes és teljes helyreállításáért, a sok-
ban tüntette el és pótolta az Idegen káitevók nyomait s a 
háborút viseld ország már eddig ls többel áldozott Erdélyért, 
mint a megszálló hatalom mindkét évtized alatt 

Éppen ezért, amidén a nagymértékű áldozatkészségért 
népünk nevében eliameró köszönetet mondunk, kötelességünk 
njólag Is nyomatékosan emlékeztetni a még hátralévő s a 
mostani viszonyok között ls megoldható égető problémákra, 
amelyek Intézése az eddiginél közvetlenebb és gyorsabb üte-
met kíván, A déda—szeretfclvl  Vasútépítés elismerésre méltó 
munkalr&nya mutatta meg azt a munkaütemet, amely Erdély 
más kérdéseiben ls kívánatos voln%. 

Erdélyt az ország nemzeti közvéleményével egyetemben 
a magyarság tnngblykérdésének Ítéljük s ezért múlhatatlan 
egy nagyvonala gazdasági kormányzat-munkaterv elkéazltéae. 
Megnyugvással hallottuk Kolozsváron Káilay Miklós minisz-
terelnök ur bejelentését, hogy az újjáépítés pénzügyi tervezete 
munkában van. 

Ennek a gazdasági újjáépítési tervnek a problémák 
sorrendiét ktll követnie: 

a) Az összes gazdasági adottságok, erőforrások  haladék-
talan és pontos felmérését: 

b) e gazdasági erőforrások  megnyitását és nemzeti ér-
dekűk szolgálatába történő beállítását; 

0) > gyakorlati munkac?rvezet összeállttásánál és a vég-
rehajtás mnnkájában az erdélyi gazdasági Intézmények bevo-
nását és teljea bekaposolását. 

Erdély talpraállltása azonban nemosak egyoldalú gaz-
dasági kérdés, hanem Erdélyt éppen szelleme és erkölosi ér-
tékel tették alkalmassá történelmi hivatásának betöltéaére, 
ugyancsak ezek a tulajdonságok tartották ébren az erdélyi 
magyarság tárBadalom-nemzctl felelősség  tudatát, teremtették 
meg egységet, Indították őt állandó belső építő munkára — 
Ezek az erkölosi tényezők jelz-.k a gazdasági újjáépítés ntját 
s ezfknek  az erkölosi tényezőknek a további ápolásával és 
fejlesztésével  kíván Erdély hozzájárnlnl a szoolálls és népi 
Magyarország gondolatának a beteljesüléséhez. 

Az Erdélyi Párt változatlanul az 1911 május 28-án ki-
nyilatkoztatott programmját követi és ennek keretében kereste 
az építő együttműködést az ors.ág sorsáért mindenben felelős 
kormányzattal. Kezdettől fogva  azt hirdette, hogy az erdélyi 
kérdést kl kell emelni a napi politikai élet pártkűzdelmelből 
és az erdélyi társadalmi nrők latbavetésével kell as újjáépítés 
súlyos feladatát  vállalni. Az e-délyl magyarság egyébként eat 
a nézetét már a visszatérés utáni napokban la kifejezésre 
uttatta néhai gróf  Teleki Pálhoz Intézett memórandamában: 

„Hussonegy eaztendő alatt aa erdélyi magyar lelkiisme-
ret — szól az emlékirat — nem az államvezetés dolgaiban 
hanem a nemzeti lét kérdéseiben vált érzékennyé. Habár 
tudatában vagyunk annak, hogy az állami Impérium biztosi-

Vigyázat  / 
A Darmol hashaltót utánozzák. 
Ogvellen, meri minden tablettán 
a „DARMOU" szónak éz T alaka 
bevágásnak kell lenni. Kimondat-
lan sradet) csomagolásban kérje. 

Összehasonlítások. 
Gárdonyi Géza magyar lelkének mélységeiben 

termett ea BZ apró gycngyöcuk* la: „A harmatcsepp-
ben aa ég képe ven*. Valóban csodálatos, hogy B kis 
harmatcsepp, meg tudja mutatni aa eget. Sok minden-
nel vagyunk igy. Sokszor Igen kis dolgokon kerasztüi 
látunk meg, Igen nagy dolgokét. Da valóság az ia, 
hogy az életnek egy-egy apró jelensége, sokszor jobban 
megmutatja egy népntk, nemzetnek a lelkét, mint 
kötetekre menő jellemzéKek, irások. Olyanok eaek az 
apró jelenségek, mint a fenj  sáv, melynek fényótól, 
majd Itt, majd ott leüz a va'óság könnyen latható, 
ragyogó ris tiszta. — Beírjunk tehit egy-egy fény 
Bávot, a rohauó, nagy eseményeket görgotó és jövendőt 
érlelő éleitek egy egy ritmusává. 

Kit ne érdekelne a hindu aaabadtághaic ? Ennek 
a heroikus küzdelemnek a kimenetelét figyeli  a világ 
sat, hogy hogyan tudja lerázni India, aa eletét meg-
bénító angol igát. India hóul erőfeszítése  nem mai 
keletű s Gandhi, a .Szellem embere" áll a küzde-
lem élén. 

Gandhi egy alkalommal azt mondotta híveinek, 
az angol uralomra vonatkozólag „A zsarnokot nem 
kell elpusztítani, caak lehetetlenné kell tenni". 

Gandhinak ez a mondása, az a fénysáv,  melynek 
sugárzásában meg lehet látni, a hindu lelket, a maga 
egéea rendklvUliségében. Nem keresztények a hludnk, 
de lelkük olyan nemes, bogy díszére válnék, a keresz-
tény léleknek la. Nem keresmények és Így nem Isme-
rik, nem Ismerhetik, Jéaus salvéből, aa egÓBa emberi-
ségre kisugárzó, kliángoló szeretetet és mégis, aa 
ellenségben la, n kegyetlen zsarnokban ls, meg ludjék 
látni, aa latén teremtményét a mint Ilyennel bánnak vele. 

Győziiek, egésa bizonyosan győzni fognak  a hinduk, 
mert Igazságos harcot harcolnak, nemes fegyverekkel. 

Ugyancsak Gandhiról és közvetlen környezetéről 
szó), aa alábbi történet la, mely a hindu lélek rend-
kívüliségét világítja meg szintén. 

Gandbl és kösvetlen hlvel egy alkalommal, Igen 
hoaazu ideig tanácskoztak a tanácakoaás ntán, a sza-
badban tértek pibenőre. A pihenők egyike ésarevette, 
hogy egy kigyó, a Gandhi fekvő  helyéhea kuBava, 
máir, már megharapja ót. 

Szinte el ae lehet hinni, de Így történt, hogy a 
kígyót nem verték agyon, hanem különös mosdn'atok-
kal, eltávolították Gandhi pihenő helyétől. 

A hindu lélek oly nemw — mondja ea as apró-
ság — hogy nemcsak aa emberben, de aa állatban 
1B megbecsüli aat, hogy aa latén teremlése. 

Da hullaaBunk moat egy fénysávot  a magyar 
lélekre s eaen a fénysávon  kereaatül nézzünk meg 
valamit a magyar lélek gazdagaágából. 

Egy éveareddel ezelőtt, ml magyarok nem vol-
tunk kerasatények s mégis, a kis, maroknyi, hont-
kereaő magyart, naggyá tette és kiemelte sok nép és 
nemaet kisül, lelki kincseinek gazdagsága. A csillogó 
fényaávon  kereaatül tehát, nézzük aa akkoil Időknek 
•gy darabját, aa akkori magyar oaládl életet 

Árpád követeket küldött, nagy BaSvetBégeBéhoa, 
Leó görög cBásaárhoa. A követek a CBáeaárl udvarban 
való tartózkodás alatt; megdöbbenve órteaültek arról, 
a náluk teljesen Ismeretlen eseményről, bogy a Csá-
szárnak épp akkor érkeaett aa ötödik rabnő, ajándékba. 
A ,vad és barbár magyaroknak" — ahogy aa akkori 
magyarságot hátuk mögött a caásaárl ndvarban ls 
hívták, csodálkoaása nem volt ok nélküli, A .vad és 
barbár magyaroknak" ugyanis, már abban aa időben 
Is, csodálatosan szép éa nemeB volt G családi életük. 
A magyar férfi  akkor la, caak egyetlenegy asszonyt 
tartott hltveBÜl egy egésa életre B annak az egyetlen-
egy asszonynak nem volt más vágya, mint aa, hogy 
flut,  fiukat  ajándékoaaon férjének  ÓB nemaetségének. 
A fiu  gyermekek 10—12 éves korukig, aa aaaaony-
aátrakban óltek, azután a férfi  sátrakba kerültek a itt 
értek r«.tteohetetlen hősökké, vitézekké. A „barbár 
magyarok' nem Ismerték se a rabnót, se a mellék-
feleségeket.  Tehát a magyarság kereaatényBége előtt 
Is, ismerte a családi élet tiaataaágát. saépaégét éa Így 
la élt, mert tudta, hogy csak a nemas cialádi életből 
sarjadhatnak kl, a nemaetet éltető és megtartó nemes 
tulajdonságot. 

Kl ne tudná nat, hogy a magyar férfi  ősidőktől 
fogva,  jobban megbecsülte a lovát, mint sok nemaet 
férfi  a, aa asszonyát. 

Örök igaaság, hogy egy nemzetet, a lelkében élő 
nemes tulajdonságok tesznek örökkön élővé. 

Éi aéaaünk végül Ésaak felé  ia, oda, ahol moat, 
talán aa emberiség sorsB dőlt el, a mostani harcokban 
s egy fénysávnyi  valóságon keresetül, figyeljük  meg 
a bolsevista életet, azt, ahonnan saárnüiték a lélek 
tincseit, a vallást, a felebaráti  saeretetet s annak 
csodált, a caaládl életét fenntartó  latenl óa emberi 
törvényeket és sok-aok mindent, ami nélkül, nem em-
ber, az ember. 

Egyik fővárosi  lapunk nem régen, a bolsevisták 
megtorló büntető esaköaelt ismertette. A kinaó esakö-
aök sokaaága és borzalmas volta, valósággal elrettenti 
az embert. Pedig ml magyarok — a kommunizmus 
alatt — mi is kaptunk dibbsnetes Ízelítőt a kölönféle 
kinaásokból. A Parlamaut, meg a Batbyányi palota 
pincéi igen sokat tudnának basaélnl. Egyik blsonyság 
az ia, hogy a Képviselőház volt elnökével, saját magá-
val ásatták meg sírját és temették abba élve. A fő-
városi Inp tájékoztatása szerint, a minden testi kint, 
kl?áltó kinaóeszliözök köaött. még a tantaluazi kinok 
ls nepelnek. A 'étkezőtói eltiltják meghatározott 
díre, valamelyik nélkülözhetetlen tápláiekot vagy 
tápiáléko'cat. Mág ez ia büntető eszköz. Nem caoda. 
A bolsevizmus kiöli az emberből a lelket s annak 
minden értékét éa állattá alacsonyítja le aa embert éB 
ngv bánik vele öl, gyilkol a boUevlamua, de amig 
odáig ju', megsiinyergaíjs, megkínozza, vadul kegyet-
lenül áldozatait. 

A bolsevizmus világhatalmi célokat szolgál éa 
o!y mohón, hogy mohóságéban önmagának akarná 
miyszcr^ani és megtartani az egésn Negymindenséget 
o ez irt. aki et-zmóit nem vallja; attól sajnál mindent, 
az életet, a levegőt, a vizet, a táplálékot, a ruhát, aa 
otthont, mindent és mindent. 

De hiába, önmagát Ítéli halálra a gonoszság. Aa 
élet nem íiiri a kegyetlen, durva éa szadizmuaban 
tomboló uralmakat s azokat, előbb, utóbb elsöpri, a 
fiild  színéről. J. M. B. 

A csiki tazflát  elismerése az E. M. G. E.-nek. 
Irta Kosán Imre. 

Aa elmúlt 22 óv tlatt minden táraadalml réteg 
érezte a reá kénysaerltett Idők súlyát. A gaadatár-
sadalom azonban a legjobban. A nyomás annál volt 
a legnagyobb, talán éppen aaért, mert aaáaalók saerlnt 
1B ea a túlsúlyt képviselte B Így minden kellemetlen 
Intézkedés elsősorban a gaadákat érintette ósanjtotta. 

Ml gazdák kisebbségi életünkben soksaor kellett 
éreaaük a magunkra hagyottságot, nem aaért, mintha 
nem akartak volna sokBn BBgltenl, mellettünk lenni 
és testvérként jelentkeanl, hanem aaért mert aa Ilyen 
testvéri együttérzéat, segítést különösképpen ha vélet-
lenül politikumot tudtak bele magyarázni — már pedig 
aa könnyű dolog volt — nem jó ssemmel néaték, 
illetve megakadályoaták. 

Ezekben a nehéz Időkben jelentkezett aa E. G. 
E., később psdlg, mint E. M. G. E. Eanek aa akkori 
munkáját még nem mérték fel  eléggé. Aa E. M. G. E. 
eaakben a történelmi időkben nemcsak mint fontoB 
gazda ;ágl tényező dolgozott, hanem mint erős aaerveaő, 
gazdákat öaaaekapcsoló aaerv, nagy erkölcsi aullyal, 
falelŐBBéggel  ÓB kiállással harcolt. 

Aa E. M. G. E. erőiebbé tétele s ennek folytán 
a gazdakörök gyors és erélyes beszervezése felbecsül-
hetetlen anyagi és erkölcsi tőkét jeientett. Jelentette 
a köaöa munkát, aa együvétartoaást és jelentette a 
fennmaradást.  Eaek együtt pedig jelentették a függet-
len, harcos, meg nem alkuvó kisebbségi életet becsü-
letesen élő erdélyi, csiki gazdatársadalmat 

Megszerveződvén aa egytábor, öaönlöttek be abba 
a csapatok, aa öntudatos Bsékely gaadák. — Jelen 
sorok Írójának alkalma volt eat a nagy erőfeszítést, 
eat a gyors tömörülést látni és a maga aaerény vlsao-
nyal Bzerint elősegíteni 1B. 

csapat keadeibsn nagyon kicsiny volt, hogy 
mennyire kicsiny, biaonyltja aa is, hogy e sorok Írója 
1919 ben, amikor E. G. E. tagnak beiratkosott, 16-ik 
calkl tag volt. 1937-ben már 1073 volt a tagok Bsáma 
Csíkból, a bécsi döntés ntán pedig ennek a kétaaere-
aét la jóval meghaladta. 

Amikor aa 1078 taglétssámról beaaélüak, nem 
pasbad eat a Baámot caak mint egy matematikai saá-
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mot nézni, hanem figyelembe  kell venni, hogy en 1073 
mind család/ó volt, tehát sa Erdélyi Gaadát 5600— 
6000 családtag a eaen felül  még ennyi rokon, sógor 
es koma olvasta, tehát ennyi lelkes híve volt ennek a 
költhetnek, amelyik as összetartást ÓB egyDvé tartó-
aást Jelentette; más Bsóval Jelentette aat aa erőt, 
melyet a pokol kapni Bem dönthettek meg. 

Eit a nagy erőt a köapont Irányítása mellett 
annak kijelölt katonát, a kerttletl éa alkerttletl fel-
ügyelők keliett össaehozsák. 

Aa igazság megköveteli, bogy ások köaött, akik 
Cdlkban a köapont részéről sokat fáradoatak,  mint: 
Dr. Bsáss Pál, Gróf  Teleki Béla, Demeter Béla, Török 
Balint, néhai Telegdy Lásaló, báró Ataél Ede, Ulkó 
Lásató, Seyfrid  Ferenc, Pani Kamii és mások, meg-
említjük a helyi veaetőket, igy elsősorban Fodor Pál 
felügyelőt. 

Fodor Pál a legneheaebb Időkben vitte eat a 
nehéa munkát, akkor amikor anyagiak nem, va;y na-
gyon ssükösen állottak rendelkezésre. Tanuja és sok-
Bzor társa ÍB voltam a gazdakörök nehéa besserveaésl 
munkálnál. Láttam egyik faluból  B másikba gyalogolni, 
néha térdig érő sárban, porban, melegben és hidegben 
egyaránt. 

Láttam ós segítettem a hatóságoknál, amikor 
gazdakört gyűlések tartására engedélyek kieBaköalése 
Iránt saaladgált, vagy amikor a csiki mecőgazdasági 
kamaránál gazdaköreinek segélyt, gépet, vetőmagot, 
vagy méa támogatást kért ssóban, Írásban. Láttam, 
amikor a kérésekre a bélyeget saját aaebéből fiaette 
vagy aa Erdélyi Gaadát saegény gaadáknak előfizette. 

Jó munkatársa volt neki Ssóke Mihály ny. föld-
mi veB Iskolaigazgató, akit mint a cslkl gasdásiok 
.Nesitorat" saerettük és becsültük, aki Írásban, saéval, 
nagy tudással vitte előre a csiki gaadakörök beszer-
vezési munkált. 

As igasság megköveteli, bogy megemlítsük Nagy 
Imréi, a saékely müvéss-gaadát, aki táncok rendeaé-
sével csaita a gaadakörbe faluja  ifjúságát,  hogy a 
.tánc jövedelméből* vetőgépet B máB gazdasági gépe-
ket siereiienek be kedveaméuyes áron — volt Meiő-
gazdaságl kamaránktól éB aa E. M. G, E. utján. 

Esen munkák eredménye felbecsülhetetlen  moBt 
is, de nagyon aa volt as elmnlt idős alatt. 

A döntés után a csiki gazdaköaönség egységesen, 
munkára késsen — s nem ssétsiláltan — jelentkezett 
as épttómunkára s esért az E. M. G. E.t és irányítóit 
elismerés illeti. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ismételt felhívás  a magyar nőkhöz 
a honvédelmi szolgálat érdekében. 

A Csiki Lapok hasábjain is megjelent a helybeli 
Nőegyletek közösen kibocsátott felhívása.  Ebben arra 
kérték a magyar nóköt, bogy mindazok, akik Idejük-
ből áldozhatnak, ások jelentkessenek mesógaadasági, 
IP'", g.vári, közlekedési vagy bármilyen muokaBiol-
gálatra Csíkszeredában, a Mtkó-utca 7. ssám alatt. 

A Nőegyletek most ezen felhívásukat  megismétlik. 
Megismétlik pedig aaon szégyenletes ok miatt, mivel 
aa első felhívásnak  mind mai napig semmi foganatja 
nem volt. Niccaen mit letagadni a való helysetet. As 
Igaaság az, hogy asBaonyalnk ós honleányaink a fülük 
mellett eleresztették a honvédelemnek est a komoly 
felhívását. 

Már pedig a háború mindenkire kötelességeket 
ró. Nem lehet Itt senkinek kihagyni. Helyén kell álljon 
minden öntudatos magyarnak. 

Esért a Nőegyletek ujabb felhívását  aszal kőaöl-
jük. hogy tekintse minden magyar nő nemaetünk létébe 
vágó komoly kötelességének, hogy munkáját, tndáBát, 
felkészültségét  a magyar kőaÖBBégl asoigálatnak fel-
ajánlja. 

Jslentkesnl lehet Cslkssereda, Miké-utca 7. Bsám 
alatt naponként d. e. 9—11 óra köaött. 

— A vitéai eskütétel. Cslkvármegye Vitézi 
Sséke 1942. jualus 18-án a Kormánvaó ur Ofőméltó-
Bágának agtlloté" napján tartja a Vármegyeház dísz-
termében d. e. fél  10 órakor egy tlsstl vitéznek éa a 
várományosoknak vitéat eskütételét. 

— A nyári azabadaágra utazó iparoa-kerna-
kedósegédek 50 asásalókos uteiási kedvezménye 1942 
junlui 12 tői ismét Igénybe vehető. Megfelelő  igazol-
ványok ai Ipartestületnél kaphatók. 

— Érettségi vlaaga a helybeli róm. kat. 
főgimnáziumban.  A csíkszeredai rém. kat. Sagltó-
Márla főgimnáziumban  1942 jnnlus hó 8—11-én aajlott 
le as érettségi vÍ2Sga. Vlasgára jelentkeaett 18 tannló, 
akik aa Írásbeli vlasgát valamennyien Bikenel tették 
le és saóbeli érettségire bocsátattak. A saóbeli érett-
ségin mint a Statua megbízottja Dr. Bíró Vencael 
egyetemi tanár, elnöki minőségben; a kormány kép-
viseletében dr. R&asa Jóasef  tankerületi főlgasgató 
vett réBit. A szóbeli érettségi vlasgákat végig hallgatta 
B az eredmény hirdetésen jelen volt B ró Ferenc fő-
esperes, as intézet püspöki biztosa. A vizsgabiztosok 
nsgy figyelemmel  és sseretettel figyelték  a vizsga 
menetét és a ssékely Ifjúság  felkészültségét.  Eredmény 
hlrdstárkor Dr. Blré Vencsel egyetemi tanár busdltó 
beszédet mondott ss életbe induló ssékely flukhos. 
Felhívta flggyelmliket  arra a munkára, amelyeket elvár 
tőlük es a föld.  Kérte, hogy vigyék magukkal aat a 
vallásos szellemet, amelyet aa Intését adott és Boha 
ne feledkessenek  meg arról a hivatásról, amelyet be 
keil töltsenek ennek a népnek a vezetésében. As ered-
mény kihirdetés sserlnt Jelesen érettek: Balogh Tibor, 
Péter Gábor. Jól érettek: Elekes András éa Jártó 
Gábor. Érettek: 12 en. A visaga eredménye: 88.88*/o. 

— A Hellwig fürdőt  junius 14 én meg 
nyitják, A Hellwig Testvérek junlns 14-én nyitják 
meg a tulajdonukat képeső gyönyörű fürdőjüket.  A 
csiksaeredai Hellwig fürdő  talán BB összes c*lki fürdőink 
köaött a legnagyobb gonddal éB lélekkel keaelt gvógy-
fűrdő,  amelyre a tulajdonotok évről-évre sok pénst 
áldoanak. Nagy kár volt mlndenkcr, hogy az odaveaető 
útra kellő figyelmet  nem fordítottak  a hatóságok. Most 
snen a téren is örvendeteB váltoiás várható miután a 
törvényhatóság kezelésbe vette eat aa utat és Igy 
minden remény saerint ez ul méltó lesa a fürdő  ériéké 
hea és köashaanáhoa. — Különben a fürdő  ebben aa 
évben IB megújhodva, tlsata kezelésben és egésa ter-
mésaetes kellemességévei áll a nagyközönség rendel-
kezésére. A fürdőárakat  nem emelték. A fürdőn  min-
den vasárnap délután tánc. 

— AI ujabb oséplő tanfolyam  junius 18-án 
keadődik. Csíkszereda és Vidéke Ipartestületének 
rendezésében a következő cséplőgépkeaelői tanfolyam 
junius 18-án reggel 8 érakor keadődik. 

— Idösserü keademényaaés. A szegedi felső 
ipariskola gyermekei példát mntatnak. Nem azon törik 
a fejüket  eaek a m»l magyar gyermekek, hogy a bá-
boruB gacdálkodáa kényszerítő elosztása körül mit 
kifogásoljanak  éB merre elégedetlenkedjenek. Ezek aa 
öntudatoB magyar palánták ennél előrelátóbbak. El-
határozták ezek a fiuk,  hogy könnyltenek ez anyag-
gazdálkodás gondjain. Szolgálatot kivánuak tenni a 
nemaetnek asaal, hogy asávoly nadrágot és cupán 
fasarut  viselnek aa egésa nyári időalakban. Ezt a 
határnzatot aa önképaóköri gyűlésükön egyhangú lel-
kesedéssel elfogadták  és azonnal kivileleaték. Ez al-
kalommal aa intézat lgasgatéja buadltó beszédben 
mondott köszönetet azért a komoly, nemaetl küzdel-
münk öt támogató, magyar lélekből fakadó  keademé-
nyelésért, amellyel példái adnak arra, hogy miképpen 
kell háborús Időt ben lemondani és mindan alkalmat 
megragadni ahoi, hogy haBinossn a nemset élet-halál 
harcát támogatva éljünk. A példa valóban ldőaz^rü. A 
Bsegedl Iskolás gyermekektől tanulni lebet. E ; reánk 
ls fér,  hogy tanuljunk, 

— Hirtelen maghalt vitéz Apponyl Lajos 
ssáaados. Vitéz Apponyi Lijos ssáaados, badtüiemi 
bii'OB, 1942 junius 8 án éjjel szlvscélhüdéBben meg-
halt gyergyéssentmlklÓBi állomáshelyén. A halál híre 
mély megrendülést váitott kl városunkban, ahol síelés 
körben ismerték ezt a mindenkor vigkedélyü, kellemes 
társaságbeli embert. A halál birére a caalád, Jóbará-
tok aaonnal összeköttetésbe léptek Gyergyósientmlklós-
sal, ahónnan megerősítették a hihetetlennek látssó 
hirt. Vitéz Apponyl százados hétfőn  este rendes Időben 
lefeküdt  és orvosi vélemény sserlnt a szlvbénu ás alvás 
kőiben következett be. Ez a háborús ember Bslve. 
VitéB Apponyl siázados pedig a múltkori világháborút 
eleitől végig csinálta egeaaen a saékely hadosztály 
hősi harcáig. Vitii katona volt. Még a háború egéea 
elején megszerezte aa összes legénységi kitüntetéseket. 
Eiekből a nagyesűst vitézségi érmet kétsaer kapta 
meg. Tiszti kitüntetései voltak a 3. osatályu katonai 
érdjmkereaat éa két slgnum laudis. Tagja volt a Vltéal 
Rindnek. Holttestét a esalád haza hoz»tta és Junius 
11-én a róm. kat. temetőbe helyezték örök pihenőre 
városunk köaönségének nagy részvételével. 

— Péter Olga. agy név. Viselője Cilkpáifalván 
látott naprilágot. Egyik gyermeke Péter Sándor csik-
pálfalvi  Igugató-tanltónak. És most végzi magánúton 
a helybeli polgári ieáoyiskola harmadik OBitályát. A 
gyermek pedig arról nevnieteB, hogy még sokat fog 
hallani ea a vármegye, óitehetség. Fest a gyermek 
és pedig olyan határosott tehetséggel, ami meglepi 
aa embert. Egy önarcképet volt alkalmnnk látni, azon-
kívül több portrét. Többek köaött Busiek Gyu'a fő 
gimnáziumi tanárét IB. EI a gyermek, akit a világon 
senki nem tanított aa ecset keselésére, sem a festék-
kel való bánás tudományára, csodálatosan veti vásconra 
as emberi fej  bonyolu't kérdéseit. Ai ember néil és 
alig bisai el, hogy gyermek lelke Bsürte vászonra 
eaeket a besiédea fejeket.  Ilyenre csak as isteni ssiira 
képes. Ebben a tehetséges gyermekben Igazán a te-
remtő őserő dolgozik és nem siabad egy pillanatig 
elhanyagolni. A hóna alá kell nyn'ni BB ősi csíki fö  d 
e nagysserü hajtásának, segíteni támogatni kell, mert 
ei kötelesség. 

— Teljes erővel epül a városi szálloda. 
Amint Ismeretes a kereskedelemügyi mlnisster Ciik 
ssereda városnak egy siállodát íp'.t. Ee a te! jenen 
modern épüiet közel egymillió Pengős építkezést jelent 
a városnak. A szálloda épülete a budapesti müegre-
tem egyik tanárának tervel saerint kéezül B-rende-
•ése minden kényelmet biztosit. Vlivezetékkel, köi-
poutl fűtésiéi  less felsaeralve.  — As épitkeséshea aa 
anyagot még as elmúlt év ósaén keadték össsegyüj-
tenl éa már kora tavasszal megkezdődtek a munkála-
tok, május közepe óta pedig teljeB erővel dolgosnak, 
hogv október elsejére födél  Blatt álljon vároanak iz a 
gyönyörű épület*. Az épitkezési vállalkosó Dávid Ká-
roly budapeatl építőmester, a munkálatokat pedig Ni-
kicher Jáco*, Szabó András és Verebély Sándor éplté-
Bsek veaetlk aa államépltésseti hivatal ellenőrlése 
mellett. Mindenesetre érdekes megfigyelni,  hogy as 
építő vállalkozó eaekben a háborús megsaorltásokban 
éa anyaggazdálkodási nebéaségrk között Iz milyen 
lendülettel ÓB pontossággal hajt}a végre aa építkezést. 

— A Csíkszeredai Vadásztársaság igasrató-
Bága értesíti tagjait, hogv a m. kir. fSldmlveléBÜgyi 
mlnisster által 17358—1942. ID-5 saám alatt enge-
délyesett vadlelövéal kereten belül minden tag csak 
egy drb hatos vagy pidtg rendellenes őibakkot lőhet. 
A lelő rést 24 órán beiül B vadászmester VBgy a péna-
tárnoknál bejelenteni tartósít, megjelölve a lelövéa 
helyét éB Idejét. 

— Arsaabályozáiok, \ M klr. Közellátási Ml-
nlsater a követkeaó cikkek árait állapította m6g, Illetve 
saabályosta: málnaié ós málnasaörp, színméz, uj bur-
gonya, állati szervek, természetes jég. horgnnyaott 
bádogéruk, szárított zöldségek, vegyes gyümö'c ia és 
Bsilvals, késa lábbeli, élősertés és háziipari termékek, 
klsasrelt sallcy), pomy. További és bővebb felvilágo-
sítást a M. klr. Kömliátási Felügyelő lég (Cílkasereda, 
Sientlélek-u'ci 8) ed. 

— F.lhivás. A nyári napköal otthonok leendő 
veaetőnő nek kiképzése táljából 1942 junius 18 áu és 
19 én (csütörtökön és pinteken) Csíkszeredában, a 
vármegyeháza gyüléstermében két nspos tájékoztató 
értekezlet LEBZ. Az órtekealeteu való rézzvétel díjtalan 
és ason résat vehet minden olyan Jó erkölcsű, egész-
séges nő, akinek legalább 4 középiskolai végzettsége 
van. Akik aa értekezleten részt vesznek minősítést 
nyernek arra, hogy akár a vármegye, akár aa orsaág 
más területén dljaiás mellett napköal otthonok vesető-
nől legyenek. Az értekezletre jelentkeanl lehet 1942 
Junius 18 án csütörtökön díielőtt fél  8 órakor, Csík-
szeredában, a vármegyeháza gyüléstermében. A jelent-
kezők iskolai bizonyítványukat hosiák magukkal, Bő-
vebb felvIlágoatt&Bsal  a tlaattfőorvoal  éa tlaatlorvoal 
hivatalok szolgálnak. 

— Meghívó. A Saékely Ksrűieil Kereskedelmi 
és Iparkamara, Dr. Varga József  m. klr. kereskedelem-
be közlekedésügyi, valairiot Iparügyi minlBater résa-
vételével, 1942 évi junius 14 én d. n. 5 órakor, köi-
gyüléel termőben, a kamara véleményeaő blzottcága 
kerületi értekezletet tart, annlyre a biiottBág tagjait 
tlsitelettel meghívj» a Kamara Minlsateri Butosa. 
Napirend: 1. Aa értekeilet megnyitása. 2. FelaióUlá-
sok. A m. klr. kereBk. éa köslek. Mlnisster válasaa. 
4. Aa ertekeilet berekesitése. 

Raja- éa kéalmunkakiállitáa. A csíkszeredai 
állami polgári leanylskola raji- éB kéalmuokakiállltását 
junlut 14-in délelőtt ünnepélyes keretek között meg-
nyitják. A kiállítás junius 25-lg van nyitva és annak 
megtekintéséro felhívjuk  a figyelmet. 

— Felhívás. A meroevápárbelyi M. klr. Köiép 
fokú  Gaidasági Tanintéaet I. évfolyamára,  sz 1942—43 
tanévre si előjegyzések megkezdődlek. — Felvételre 
előjegyeztethetik magukat gaadáltodó, földbirtokos  vagy 
földbérlő  ssülők IV. közép- vagy po'gárl Iskolát siker-
rel véglett vagy azt a folyó  tanévben elvégiő fiai. 
RáBsieteB tájékoatatót as érdeklődők számára készség-
Kel küld a tanintéaet Iiasgatógága. — Cim: M. Kir. 
KÖiépfoku  Gazdasági Tanintéaet Marosvásárhely, — 
Posttflik  114. 

— Beiratasok a osikszeredai róm. ksth. 
főgimnáziumba.  A csíkszeredai róm. kat. főgirroa-
niumban as 1942—43 tanévi belratáaok junius án 
és 27-én iesinek. A tanulók beiráBa okmányaiknak 
(születési anyekönyvl kivonat, keresztlevél, aa eiózó 
tanu'mányok elvégaéaéröl aaóló biaonyltvány, illetőleg 
tanulmányi érteBltő, a hlmlőoltásl, 12 évnél idősebbek-
nél ujraoitási bizonyítvány) átadása és a belraiási 
dijak befizetése  alapján történik. Belratáel, fl  m- és 
mellékdíjak 43 P., évi tandll 100 P. A bentlakáB dja 
havi elősetes résileiekben Sietendő 50 P. Esetleges 
pitbelrások ciak SBBptember l-e ÓB 5-e köaött eaa-
közölhető*. 

— FONTOS FIGYELMEZTETÉS. Itj. Bodö Sim. i, 
szül. 1921 tebruár 2-án, róm. ksth. vallása, nótlen, UH].-
számos, gyergyószentmiblósi lakós, G havi börtönre it-lt 
rab, 1942 junius 12-én a csíkszeredai törvényszéki fogház 
bői megszüliött. A osikszeredai kir. ügyészség felkér  min-
denkit, hogy feltalálása  esetén a legközelebbi csendőrfirstft 
vagy rendőrséget értesítse. Egyben figyelmeztet  mindenkit 
hogy ifj.  Bodó Simonnak sem lakást, aem élelmet sem 
munkát ne adjon, mert bűnpártolás vétsége miatt az illetíík 
ellen bűnvádi eljárást fog  inditsni. 

Törlesztésen  kölcsön 
ingatlanokra  I  —II  helyre  é« építkezésekre 
évi re Kereskedőknek,  iparosoknak  is 
hosszabb lejiratra.  Tisztviselőkőlcsőoők  csakis 
jobb illáíuakoak  magántőkésektől.  F.  Ssabó, 

ny. fi  ók főnők,  Sztged,  Oroszlán-u.  6. 2—4 

Elköltözés miatt bútorok és egyéb tár-
gyak eladók. Csíkszereda. Mikó-u. 21. 

Az Erdélyrészi Hangya Központ 
tollgyOjtó telepei: 

Bírót, 
Csíkszereda 
Hrdőszentgyörgy 
Gyergyószentmiklós 
Kézdívásárhely 
Kibéd 
Makfalva 
Marosvásárhely 
Nyárádssereda 
Parajd 
Sepsiszentgyörgy 
Székelyudvarhely 
Szilágysomlyó 

A legmagasabb áron váltanak be min-
denféle  friss  ás használt baromfi  tollat, 

s—10 

Myaaatett Vákár Ujaiaé klayvsyamdájábaa, CaJksaerada 




