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A magyar kormány 
csikmegyei látogatása. 

Káilay Miklós magyar miniszterelnöknek 
károm napos székelyföldi  látogatása véget ért. 
Az öröm napjaiban megtelt a lelkünk a jövőnkbe 
vetett hitnek,bizakodásával. Egyszerre világossá 
derült a saékely jövendő. Éi boldogan látjuk, 
bogy az elmúlt idők magyar szenvedései nem 
voltak hiába valók. Ezekben a kemény meg 
próbáitatásokban meglátuk nemsetttnk értékeit, 
a tennivalók sokaságát. Az idők megmutatták 
nekünk, hogy mit vétettübk el a múltban és 
mi a kötelességeink a jövöben. Ha pedig ez 
igy van, akkor boldogan felejtjük  el mindazt a 
sok rosszat és megaláztatást, amely végül is 
megcélozta küzdő képességeinket és nemzetün-
kön elindította a felemelkedés  utján. 

A magyar miniszterelnöknek és a magyar 
kormány tagjainak egész székelyföldi  látogatása 
azt bizonyította, hogy nemzeti történelmünk 
elérkezett ahoz a fordulathoz,  amikor egymásra 
találtunk. Káilay Miklós a magyar kormány feje 
egéaz biztosan mirden lépésében érezte, hogy 
a Székelyföld  magyarjai munkájukkal és katona 
lelkük minden áldozatával vállalják ennek a 
találkozásnak rájuk eső feladatait. 

Csikvármegye székelyaége ebben a messee-
nézö gondolatban várta és köszöntötte a magas 
vendégeket. Tusnádtól a gyergyói medencéig 
minden székely lélekben ünnep volt, mert 
éreztük a felénk  nyújtott testvéri kéznek támo-
gató okosságát és annak nemzetépítő erejét. 

A Csikországba érkező Káilay Miklós 
miniszterelnököt éB a magyar kormánynak kisé-
i etében lévő tagjait a vármegye határánál 1042. 
juniua hó 16 án reggel 8 órakor László Dezső 
dr. főispán  és Ábrahám József  alispán fogadták. 
A természet is ünneplőbe öltözött. Felrsgyo 
gott az égen a nap és | megaranyozta azt a 
reggelt, amelyen Magyarország miniszterelnöke 
a csiki végek sok vihart látott földjéro  lépett. 
Az ünneplőbe öltözött alcaiki falvak  lakÓBságá-
nak lelkes sorfala  között érkezett a miniszter-
elnök Csikszentsimonba, ahol megtekintette a 
most épült keményítő gyárat. Megelégedését 
fejezte  ki a gyár teljesítménye fölött. 

Innen megállás nélkül Csíkszeredába érkéz 
tek. A vármegyeház előtti térségen a osiki 
falvak  népes küldöttségeinek, a gyimesvölgyi 
csángóknak festői  csoportja várta a miniszter-
elnököt. Ezres tömegek várakoatak arra a fel-
emelő pillanatra, hogy Baemtől-Bzembe láthas-
sák, 22 eBztendŐB álmaiknak valóra vállását, a 
magyar kormányt. A visszatérés óta nem volt 
ilyen áhítatos hangulat a csiki lelkekben, mint 
ma. Gyimesvölgyéből ezer caángó férfi  éa 
.fehérnép"  jött be saját költeégén, hogy hitet 
tegyen. 

Tíz óra pár perckor érkezett meg a mi-
niszterelnök a vármagyeháahoz, ahol Szász Qeró 
polgármester meleg SBavakkal köszöntötte és 
László Margit virágcsokrot nyújtott át. A ma-
gas vendégeket szemmel láthatólag megkapta 
az a tarka kép, amely a székely szőttesek haris-
nyák és caángóviselet meleg színeiből áradt. 
Sokáig elgyönyörködtek ebben a felemelő  lát-
ványban. Majd a vármegyeház dísztermébe vo-
nult kíséretével együtt a miniszterelnök, ahol 
Dr. Ábrahám Józaef  alispán köezöntötte elsőnek, 
majd fogadta  aa egyházak veBetőinek, társa 
dalmi egyesületek elnökaégeinek üdvözleteit. 

Elekre válaszolva KAIlay miniszterelnök a 
következőket mondotta: 

Aaórt jöttem a Székelyföldre,  hogy lássam 
ennek a földnek  ügyes bajos dolgait, hogy meg 

ismerjem a székely népet éa a székelység min-
den baját. D9 ennek a járásomnak más értelme 
is volt. Kösei 6s távoli határainkon túlra is doku-
mentálni akartuk azt, hogy magyar kormány-
nak kötelessége meglátogatni a magyar vég 
várakat. A kormánynak gondoskodni kell erről 
a földről  az egéss magyar élet és jövö 
szempontjából. Szükség, hogy a magyar telje-
sen egybeforrjon  a szókeiyaéggel. EB az össze-
fogás  leiekben már megtörtónt. Most még osak 
a földrajzi  távolságot keli legyőzni. Es is köze 
lebbről megtörténik. 

Igenis tüntető körutoa vagyok — folytatta 
a miniszterelnök. Dokumentálni akarju*, hogy 
itt nincsen elhagyatott emóor és azután minden 
ugy lesz ezen a földdarabon  ahogyan azt mi 
akarjuk. Azért jöttem ide barátaimmal, hogy 
emellett hitvallást tegyünk. Azt üzemtem ezelőtt 
napokkal a székelyeimé, hogy lemegyek 
hozzájuk, megakarom erősíteni a hitükben. 

Három napos székelvföldi  körutamnak az 
az elsőszámú megállapítása, hogy mi megyünk 
innen vissza elhatározásainkban és hitünkben 
megerősítve. O.yan emberekkel találkoztunk, 
annyi hitet éB kemény elBZántságot latiunk, hogy 
biztonsággal nézhetünk a jövő századok ele. 
Egész utunk alatt kévéi panasszal találkoztunk. 
Ennek a népnek uri megépítésére vall ez. Ami-
kor vendéget látunk, akkor nem panaszkodunk. 
Da mi ismerjük a bajok», JS rondseerbe fogjuii 
a gazdasági teendőket. Ezek között első szem-
pont az, hogy a székelységnek életteret keli 
biztosítani. Nem saabad engedni, hogy ez a 
nagyszerű nemzeti erő szétszóródjon a világban. 
Az életteret kell kiszélesíteni éB pedig addig, 
amig a Székelyföld  összetalálkozik az Alfölddel. 
Amikor ennek a két magyar földdarabnak  a 
megyéje összetalálkozik abban válik biztossá 
ennek a főidnek  ördkké valósága. — Jói tudom 
Bok baj van, mondotta tovább a miniszterelnök. 
Baj van a közellátás körül. Nem' tartozunk a 
jó szervező népek kősó. De meg kell tanuljuk 
ezt is és a nehézségeinket magunk meg is oldjuk. 

Moat pedig, — fejezte  be beszédét a mi-
niszterelnök — szeretnék mindenkivel kezet 
fogni.  Vegyék ugy ezen látogatásomat, hogy 
egy magyar ember jött ide, lehet vannak képes-
ségeim, vannak hibáim, de ezek minden ma-
gyar képességei és hibái, amelyet szeretettel 
kell egymáBBal szemben elbírálnunk. Erényem 
azonban az, hogy szeretem a fajtámat  éa azt a 
világ legkülömb népének tartom. 

Az Erdélyi Párt 
intézöbicottsági gyűlése. 

A vármegyeházi fogadtatás  után K á i l a y 
Miklós miniszterelnök, Varga József  dr. ipar és 
keresk. minisater, Bánffy  Dániel földm.  miniBZ 
ter, Antal István dr. propagandaügyi miniszter 
és vitéB Lukáos Béla tárcanélküii miniszter, 
Zsindely Fereno és Pataki Tibor államtitkárok 
kíséretében a OBikszeredai gimnázium torna 
kertjébe érkezett, az Erdélyi Párt intézőbizott-
ság! gyűlésére. 

A miniszterelnök éa kísérete, valamint 
Teleki Béla az Erdélyi Párt orazágos elnöke a 
diszemelvényen foglaltak  helyet. 

Az Erdélyi Párt intézőbizottságának ülését 
Dr. Kolumbán JóiBef  a következő megnyitó 
beszéddel vezette be: 

Nagyméltóságú Miniszter Elnök Url 
Mélyen tisztelt éa szeretett vendégeink I 

A Kissomlyó tövében épült osodatevő Szűz Mária fiai 
kegytemploma közvetlen közelében köszönti Nagyméltósá-
godat Csikvármegyének az Erdélyi Pártban tömörült és több 
mint 66000 tagot számláló lakosságának intéző bizottsága 
abból az alkalomból, hogy Székelyföldi  körútján a mi me-

gyénket magas látogatásával megtisztelni méltóztatott. Ez 
a látogatás alkalmat nyújtott Nagyméltós&godnak arra, hogy 
az itt már több mint ezer esztendeje örökös küzdelemben 
élő székely nép minden életmegnyilvánulását közelebbről 
megismerje, vágyainak pedig éltető erőt adjon a nagy ma-
gyar egység beteljesedésével. Nem kell mondanánk, hiszen 
Nagy méltóságod Maron vásárhelytől Sepsiszentgyörgyig min-
denütt a határmentét járta, hogy mi a székelynép legna-
gyobb fájdalma,  viszont tudjuk nagyon jól, hogy a mi ne-
künk táj — az Nagyméltóságodnak az áldott magyar föld 
televényéből sarjadt Ssi törzsökös család leszármaznának, 
— százszorta jobban táj és ezért rendületlen a hitünk a régi 
Szent Istváni birodalom minél elfibb  való megalapozásában. 

A Székelytöld népe, mint Magyarország keleti védő-
bástyája a történelem folyamán  mindig bebizonyította, hogy 
áld zatoa lélekkel önzetlenül szolgálta az Európai kulturát 
és védte annak keresztény hitét és magasabbrendűségét és 
ezért tőle cserébe kérte a szabadságot és megbecsülést. 

Hálatelt szívvel könyveljük el, hogy a 22 eaztendOs 
kálváriáé szenvedések végetértek ; a Székelyföld  felett  ki-
sütött újra a szabadság napja és annak áldó sugarai meg-
becsült boldog székely családokat aranyoznak be, akik szor-
galmas kezekkel takarítják a romokat és már építik is a 
jövőt, az által, hogy megbecsülik a tőidet, amely kenyeret 
ad ; a vallást és annak intézményeit, amely hitet és ebben 
nevelt uj életeket bocsát a haza rendelkezésére. Ezek vé-
delmébeu pedig megragadta a tegyvert, hogy azt soha többé 
el ne eressze, mert tudja, hogy itt a Keleti végeken a Kár-
pátok lábainál fagyverben  állani szent kötelesség ugy az 
Európai civilizáció, mint az ebben élö magyarság érdekében. 

A Székelységnek két csodálatos közösségi érzésből 
takadó, mindég jól bevált Ssi intézménye volt. Az egyik a 
közbirtokossági és az ezzel rokon természetű Csiki Magán-
javak autónom intézmén e, — a másik pedig a székely 
határőrvidéki ezredek intézménye. Ezek az intézmények a 
kö?eliru!tbar. részben elkoboztattak, részben antónomiájuk-
tól megfosztattak.  Hála a Magas Kormány bölcs és gyors 
intézkedésének, ma már a székelység ezen intézmén^ ei újra 
feléledtek  és megkezdték működésűket. 

Mégis itt bátrak vagyunk telhivni Nagyméltóságod á-
gyelmit arra, hogy közbirtokossági intézmény csak akkor 
állhat hivatása magaslatán, ha autónom joga a jelenleg ér-
vényben levő erdőtörvény módosításával és egy közbirto-
kossági külön szabályrendelettel kifejezetten  elismertetik ; 

ha a Csiki Magánjavak vagyonának kezelése BZ alap-
szabályai megalkotásával a közgyűlése által választott igaz-
gatósága és felügyelő  bizottságának adatik át és végül, 

ha a Székelyföldi  határőrvidéki ezredek a mai módéra 
harcászati eszközökkel felszerelve  megfelelő  számú aktív 
jól képzett székely altiszt és osapattiszt vezetése mellett 
teljesíthetik magasztos hivatásukat. A rohanó idő máris 
mindenben igazolja a Székely nép ez irányú tiszteletteljes 
óhaját és kívánságát. 

Meg kell még emlékeznünk a háborús közigazgatás 
idegfeszítő  munkájáról is ; akkor amidőn minden elismerés 
megilleti a megfogyatkozott  létszámmal dolgozó tisztviselői 
kar tagjait, akik éjjet-nappá téve munkaerejük legjavát ál-
lították a köz szolgálatába — rámutatunk arra is, hogy a 
közigazgatást az itteni nép lelkületét, a vidéket éa helyi 
speciális szokásokat mindenben ismerd tisztviselők és rend -
fenntartó  közegek irányítsák, mert ennek elsősorban a la-
kosság és ezen keresztül az ország látja a hasznát. 

Ami az igazságszolgáltatást illeti leszögezzük azon 
elvitathatatlan tényt, hogy ugy a birói mint a tisztviselői 
kar hivatala magaslatán állva már is megtakarította óriási 
erőfeszítéssel  a kisebbségi mult bűneit; a ma feladatait 
pedig közmegelégedésre oldja meg. 

Ezek előrebocsátása után engedje meg Nagyméltóságod, 
hogy intézőbizottságunk egyes tagjai ismertessék a Csíki 
Székely nép sajátOB kulturális és gazdasági vonatkozású 
problémáit, én pedig tolmácsoljam ugy a Nagyméltóságod, 
mint a kíséretében levő vendégeknek hálstelt szivbőljövő 
köszönetünket azért a megtiszteltetésért, hogy zeg-zugos 
Csikországunkat ahogyan népünk mondani szokta, — meg-
látogatni méltóztattak. Nagyméltóságod és kíséretének ez a 
látogatása a Székelyföldön  a mai rendkívüli háborús idő-
ben Bzimboluma az elszakíthatatlan egységnek, amely fölött 
a magyar honvéd áll őrt ugy az istentelenség elleni harc-
ban, mint idehaza a határokon belül. 

Mi padig erős vallásos hittel éa nemzetünk iránti 
törhetetlen szeretettel ünnepélyes fogadalmat  teszünk arra, 
hogy most amidőn a pokol elszabadult furiái  vérözöobe bo-
rították az egész világot — megfeszített  erős munkával és 
fegyverrel  a kézben meghozzunk minden áldozatot azért, 
hogy az uj Európában egy boldog és erős Nagymagyar-
ország kialakulását és megalapozását elősegítsük. 

Az einöki megnyitó ünnepi szavai után 
Dr. Kováts Károly az Erdélyi Párt főtitkára 
üdvözölte a miniszterelnököt, Teleki Bóla grófot 
az Erdélyi Pártnak éa az Erdélyi Magyar Gaz-
dasági Egyesületnek elnökét. 
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Külön üdvözölte Bánffy  báró főldmivelÓB 
ügyi minisztert, amiérc a zsidó birtokok agyé-
ban eíhatarozó, lépast tatt. Résileces emlék 
iratban tárta fei  megoldást kivánó kérdéseink 
egész sorát. Kérte a felekezeti  iskolák foko-
zott támogatását a Bzékeiy irodalom és művé-
szetek iránti figyelmet. 

Csik vármegye gazdasági természetű kérdé 
seit Dr. Benke Antal terjesstette as intézöbizott 
sági gyűlés elé. 

Végűi pedig a saékely gazda társadalom 
nevében Bakó József  gazda, aa Erdélyi Párt 
osikosomortáni tagozatának elnöke közvetlen 
szavakkal köszöntötte a miniszterelnököt és 
munkatársait. 

Az íntézőbizoUsági gyűlés elhangzott tárgy-
sorozatához elsőnek a miniszterelnök szólott 
hozzá. 

Azokban az egyszerű szavakban, amelyet 
Bakó József  gazdatársam hozzám intézett — 
kezdte beszédet Kállay miniszterelnök — benne 
van a szeretetnek az épitő bizalomnak minden 
bizonyítéka. 

Jelenleg pártgyűlésen vagyunk folytatta 
tovább Kállay Miklós. Az Erdélyi Part parla-
menti csoportja engem vezéréül választott. — 
Nagy megtiszteltetés. Egész erddlynek, a csiki 
nép gondolatának, akaratának vezere lehetek. 
Kötelességem az ország minden tájáról gondos-
kodni, de ezzel a megválasztással különösen 
jogom van, hogy a székelyek létkérdéséit foko-
zott figyelemmel  kisérjem. 

Pártpolitikát csinálni nem fogok.  Nem enged-
hetjük meg, holy ilyen alapon magyar és ma-
gyar között kűlömbséget tegyek. Pártunk a 
Magyar Élet Part,a (MEP) és a velünk közös 
u:on haladó llrdélyi Párt együtt az egész orszá-
got jelenti. Minden magyarnak vetünk együtt 
kell haladnia. Mi az erósebbek szeretettel nyújt-
juk testvéri kezűnköt minden magyar felé. 

Ismerem a kérdéseket. A magyar kultura 
teljesen a magyar felekezeti  oktatás pillérein 
áll. Ennek megfelelően  gondunk van a feleke-
zeti oktatásra. Nebünk 22 esztendő mulasztásait 
kell pótolnunk. Eddig is sokkal több történt 
volna. De Erdély sajnos nem a jó békeévek-
bán tért vissza. Jött három keserveB árvizes 
esztendő és jött egy világháború. II» száz ke-
zünk volna, akkor sem tudunk mindenüvé el-
jutni. Dí ismerem ennek a főidnek  minden 
baját a tőáraktól kezdve minden kérdésnek 
hozzáértő embere van a kormánynak. Bánffy 
földmivelésügyl  miniszter maga is erdélyi ember, 
fával  kereskedő. Felállit rövidesen iskolát, 
amelyben a székelyek elsajátítják a fával  való 
kereskedés mesterségét. 

BeBzédét a miniszterelnök azzal fejezte  be, 
hogy az ősi magyar szeretetnek szálai minden 
időkre összekötik a székelységgel. 

A miniszterelnök mély hatást keltő Bzavai 
után vitéz Lukács Béta miniszter a MÎP orszá-
gos elnöke emelkedett szólásra. Az a nép, 
amelyből hiányzik a közösségi gondolat, nem 
államalkotó. A közösségi érzés segítette át 
Erdély magyargágát a megpróbáltatásain, ebből 
az érzésből táplálkozott a Csonkaorsiág is. 
Ebből születtünk ujjá és ebből építettük hon 
védségünköt. 

Sokan vannak mondotta a miniszter — 
akik idegen formák  kőzé akarják szorítani a 
magyar életet. Nekünk nem kell Bemmiféle 
idegen keret. Mi már 22 évvel ezelőtt Szege-
den kitermeltük a keresztény gondolatot. Ezen 
a szegedi gondolaton áll a Káliay kormány. 

Mi nem csinálunk pártpolitikát. Nemzeti 
politikát követünk. Célunk magyar fajtánk 
emelése. A MÉP 211 képviselővel a magyar 
Bág egyetemes érdekeit szolgálja — s ebben a 
munkában lelkünk egész melegével fogadjuk  a 
hozzánk csatlakozott Erdélyi Pártot — fejezte 
be beszédét a MÉP-nak elnöke. 

Dr. Varga József  Ipar- és keresk. minisz-
ter a tudós felkészültségével  beszélt a megva-
lósítás előtt álló székelyföldi  kérdésekről. A 
Székelyföld  villamosítása rövid idő kérd4se. 
Egy hónapon belül megalakul a részvénytársa 
ság s 2u0 székely községet látunk el elektro-
mos árammal, hibben az évben már 15 község-
ben égni fog  a villany. Nem vizi erőtelepeket 
használunk. Gázkincs hasznosításán fog  alapulni 
a Székelyföld  villanyellátása. 

A vasútépítésekkel kapcsolatosan hangoz 
tatta a miniszter, hogy ellentétes véleményt 
vall. Több küldöttséget jólestek neki. De egyi 
ket sem fogadta.  Nem követi azt a régebbi 
módszert, hogy minden küldöttségnek ígéretet 
tegyen. Türelmet kérek mondotta, olyan olaj 
kincseket találtunk, amely a megnagyobbodott 
ország szükségét biztosítja. Ennek megfelelően 
a legkorszerűbb közlekedés megvalósítására 
gondolok. A gépé a jövő. O csó gépkocsik 
forgalombahozata'iával  megoldjuk a kó'dést 
Amerikában minden 5 embenv, i't 620 emberre 
esik egy autó. Száudétom, a nagy au'oforgu-
lom. A föidmívei^sűgyi  m niszter kilátáson ki 
sérletet tett guminövény termesztésre, ón p-.dig 
gondoskodom, hogy mesterséges u'ou is lesz 
gumi. — De as iparosítás is lázas tevékeny 
seggel megindul. Ezt a föld  mélyének feítárá 
sával biztosítjuk. Mindez a m^nka folyamaiban 
van. Háború van és mindezekről sokat nem 
beszélhetünk. Mi azonban beszéd helyolt cselek-
szünk, fejezte  be baszódét az iparügyi ;ninís?t.er. 

As Erdélyi Párt örökké emlékezetes csík-
szeredai intézöbizotUági gyűlésének utolsó fel-
szólalója Teleki B*b gróf  országos elnök vo t. 
Megköszönte a magyar kormányfőnek  éa íruaks 
tá"S&inak széke yföidi  látogatását. A miniszter 
elnök  ezen az utján saját szemeivel láthatta, 
hogy az Erdélyi  Párt  mögött  felsorakozva  ott 
áll  a Székelyföldnek  népe és kész  a magyar 
kormányt  támogatni  felelősségteljes  nagy 
munkájában. A kormány  támogatását  kérve 
régi bevált  intézményeink  iránt az Erdélyi 
Párt  csikvármegyei  tagozatának  intézöbizott 
sági ülése a magyar imádság  eléneklésével 
befejeződött. 

A miniszterelnök  és kiséreie  ezután meg-
tekintette  a csiksomlyói  kegytemplomot  és a 
barátoknál  feltálalt  legegyszerűbb  ebéd  elfo-
gyasztása után azonnal tovább folytatta  útját 
Gyergyón keresztül  vissza a magyar fővá-
rosba. 

Nekünk  csiki  székelyeknek  örökké  emlé-
kezetes  marad  a magyar miniszterelnöknek 
és kíséretének  felénkforduló  látogatása.  Két 
ségtelenül  éreztük  minden  szavukban,  minden 
lépésükben  a történelmi  időknek  és a nem 
zetünk  jövője  iránti kötelességeknek  felisme-
rését.  Abban a boldog  hitben maradtunk  a 
végeken,  hogy ebben a felismerésben  meg 
izmosodva  ez a katona  nép igazán állhatja  a 
posztját  a magyar örökkévalóság  szolgála-
tában. 

Megnyitó  a 
Háromhuszárban. 
Tusnádiürdőn  a Háromhuszár  étterem és 
szálloda  ünnepélyes megnyitása junius 
21-én, kedvezőtlen  időjárás  esetén junius 
28 án lesz Reggel  T15kor  és délután 
5-30 kor  van vonat Csíkszeredából  Tusnád-
fürdőre.  Akik  még nem tudnák  azoknak 
is figyelmébe  ajánljuk,  hogy a Három-
huszár megnyitója minden  évben ese-
mény számba megy és aki részt  vesz a 
legkellemesebben  szórakozik. 

Harcterek. 
Elmúlt héten a tengelysatalmek véglettesen át-

vették a kezdeményezőt aa össaea harctereken. Ket 
helyen indultak meg dönkó támadások. As orosa harc-
téren Bsevastopol kikötője ellen, Afrikában  pedig Tobrnk 
ellen Indult meg a diatő rnham. A német csapatok 
már bent harcolnak az ördögi módon megerősített 
Saevaeztopol legbensőbb erődöveaetében éa junius 
17-én rohammal elfoglalták  a legkorsserübben kiépí-
tett állást, a Szibéria erődműve*. 

Éuakafrlkában  Rommel tábornok veaetésével a 
német és olasa csapttok hoB ŝabb előméraőzés után 
döntő roh&mra Indultak Tobruk ellen. Ezeel egy Idő 
ben az olass és német Föidkösi tengeri flotta  hatal-
mai) eredményeket ért el a kétségbeesett, segítséget 
szállító brit hajóisravánok elbn. Es a nsrv teng-ii 
cjdts, amely talán eldönti To' ruk sorsát ia P^ntelii rin 
stlget környékén aajlott le. I yen hatalmas v^r^éget 
as ango'ok még nem saenved'ek. E!Btt>ved 4 ciriá ójutr 
és rombolójuk, 6 kereskedelmi hajó 66 ezer tonnatar-
ta!ómmal. Egy romboló ós 6 kereskedilmhijó e'v^et 
télével Bíámolni kell. Esentlvül su yoa találatok eri«k 
hat hadihajót. Lelőttek 39 gépat aa olasa és német 
repülők. M.adeaekeu felül  as olasz-német flotta  további 
nagy pusstltást vitt véghea egy másik nagc ellenséges 
hajókaravánban ls, amely Egyiptomból Tobruk fele 
karto't. Esaksaerln*. meghiúsult aa ellenség mindazon 
kísérlete, amellyel f^gitséget  akart szállítani az fiiaak-
afrlkában  szorongatott brit hideróknek. 

A tengelyhatalmak o'dilán Japán toiább 1B a 
legelszántabb küfdőtárs.  Megciodálni való módon har-
colnak 15 eaer kiléméter térségben. M*ssse éaaaktól 
le egáaaeu Madagasakárlg kisaámithatatlan gyorsaság-
gal, hol itt. hol ott csapsik 1» Jelenleg megszállották 
északon aa Aleuta sslgetcsoportot, hogy msgakadályos-
sák a Behrlng szoroson való SBálltását Amerikának a 
BBOvjstek falé.  Ei amig a japánok az amerikai tenge 
résBBtre a legsúlyosabb csapásokat m4rlk és l^aan 
iissorliják a Cíend -s Óceánról, azalatt a nám*t t.-rg»r-
alattjárók as Atlanti Óceánon egésa an an am "iksi 
partokig elmerészkedve pusatitják aa ellenséges hajó 
kat. Mult héten 40 hajót BŰlyeaatettek el 212 er r 
tonna űrtartalommal. 

Éi ebben a nagy világégésben ott harcol a ma-
gyar honvéd IB. A neki kitűzött helyen vitézül adja a 
magyar vért as nj Európáért. 

A magyar egységgel 
ozonoa jelentésű gacdaegys«grói beaze't Kállay Miklós 
mlnlaatfrejnak,  abban a rendkívüli érdeklődéssel ügyelt 
beszédében, rmelyet Marosvásárhelyre, • „* aeekely 
fővárosba"  Ö'Bzesereglett gazdákhoz a rajtuk kereaa-
tül az egész migyar társidilombr.a ln'.éz tt. Ssaval 
>zjrM -.« rí ji!':p* magyar e l é g e t is> a gatdaegység, 
mert Mnívarország elsősorban a g#idák orsiágs s aa 
?aek fl:ifó'  elszármazottak pobaeei»; ssakadnak el a 
m şyir fö̂ d  ő!, a gaidaegyi^gfő'. 

A gaed«egyeég megtererrtését szolgálja — s easei 
BB egénz mseverság joSb jövőjét mosditja elő — az 
:v tle "vi-s átfogó  munkaterv. t-melyet most dolgozott 
bl a KáU iy kormány, eraely gazdasági, ssoclális én 
kulturális tér»n s- íül e ó a székelység talprnállllá«át. 
A pon'oun kida'gozoit egységes t»rv megvalósításévá! 
helyrehoiha'ók ier-snek a mult bűnei B a ssékelyseg 
va ólán felemelkedik,  talpra áll. 

AB erdélyi munkaprogram ismertetése során rá-
mutatott a miniszterelnök a programmnak arra q jel-
legzetességére, hogy as a msgysr nemzeti érdekek 
kielégítését teljesen Bsoclális alapon ssolgáija. Termé 
ssetes, bogy a munkatér» kapcsán a kormány a ma-
gyerságot vissznfuttntla  jogaibrc, de eaael — magyar 
url felfogást  ssem előtt t=»r v<t — ngy jár el n kor-
mány, hoţy senkit Bérelem ne érjec. Nem türelmet-
lenkedünk, n-m srősaal-oslíodnak a nemneti-iégekkel 
szemben, c^ak a sokat B'envedett magyarságot helyez-
zük vlsrzi ősi jogaiba. 

A nagyvonalú munkatervben irindent megelősnek 
n honvédelem Baempontjai L<>geli>ő kötelességünk hon-
védíégî ck feV ẑerelê ének  állaidó kiegészítése és kor-
ÍZ rísltéce, tttő»rej-n<»fc  bictoaitása éa fokosása.  Ea » 
maţyar jövő parancs.* H amidőn a kormány ezt a pa-
rancsot telj «Biti, eg;b -n ui muuknnlkaimakst Is teremi 
és aa Ipari mui-iásoi fo?  "'koztatáaái segíti e!j 

A b'iigji én pénzügyi tárcák keretében Rzámos 
épltfreüést,  bivitai rpbletek, i érhátuk építését es fej  -
lebstéaét vl> rl vérhez a KtiUy kormány. A kultu-ália 
t̂ r̂ n rcu'BttOío rengeteg tenni való mellett gondos-
kodás történt a progr«mbsn Erdély tcrmcsaeii kincaei-
uek feltárásáról  és célszarii kih*Ezoálásáról. E« a kér-
dés előmozdít) A a Székelyföld  iparosítását is, aminek 
aa érdekében legolfő  lépía a villamosítás. Nagy 
feladat  elé áliltja ea a kormányt, mert Erdélyben a 
községek alig négy Riásnlékát villamosították eddig, 
szemben a trlnuonl M-tgy^roraaéggal, ahol a községek 
41 ssázaléka v».n vl'lamosl'va. 

Kállay Mlkiés erdélyi munkatervének egyik leg-
nagyobb jelentőségű része a Székelyföld  meaőgasda-
ságának fej  esstts *. — A termelés fokoaásáben  rejlő 
nemsetgezdusÁgl érdekekre Is rámutatott a minisster-
elnök. Az állattenyésztés, a háziipar feikaro'ása,  to-
vábbá a vlsszabályozással össs'függő  kérdések és aa 
erdógazdátgodás terén reánk váró eeésaen kivételes 
tennivalók rerdMvlill felada'ok  elé állítják a kormányt. 
A Sii«í!yfó'd  giud^ágl failendtiléae  érd lkában eltna-
i-adhatatlan a Jó. gyors ÓB blatos köziekedé? ti «pltéae. 
Eted a térea — alig husa hónap alait — többet al-
kotott a magvar kormány, mint aa Idegen megaaállók 
22 év alatt. Est a munkát tovább folytatja  a kormány 
i megfelelően  gondoskodik a tívbesaéiő hálózat ki-
építésiről és « pojtával knpc.>o'*tos ogyéb beruházá-
sokról. L°hetőté teszi, hogy a magyar és a saékely 
?mber b'r'okba v-jgye az egáss gazdsBágl életet a a 
föld,  na örök magyar föld  PZÓ legyen, aki nemcsak 
megműveli, hanem fegyverrel  a kezében meg is védi. 

A.i Erdélyért végaett eddigi magyar munkának 
aa üteme c^ak fokozódik  Kállay m*oissterelnök újjá-
építő munkatervének megvalósításakor, mert Kállayt 
— amint arrál edd gl működése alatt többsaör meg-
győződhettünk — nem hiába neveilk a tettek emberé-
nek a kormányát a tettek kormányának, mert mindenütt 
abová nyul, megélénkül a munka és erősbödik a 
munka irama. 

Hittel ÓB bizalommal Indult neki Kállay Miklós 
xiolssterelnök as orsaágépltő munkának s hittel és 
bizalommal fogadja  terveit a Siókelyfdld  ÓB a* egésa 
onság, mert tudja, hogy amit Kállay megkezd, aat a 
nagy magyar célok szem előtt tartásával, törhetetlen 
akaraterővel és munkabírással — a jobb magyar Jövő 
írd ekében — meg Is valósítja. 
A Hargitafürdőt  látogatók  figyelmébe  ! A Tol-

vajoatetöo minden  autóbusz érkezésénél  fura-
rommal ott vagyok  és a kizínség  be- ée ki-
szállításánál rendelkezésre  állok  mindennap  a 
nyár folyamán.  RANCZ  JÁNOS,  fuvaros. 

Tanulót  keresek  női  varrodámba. ApaB-ut 40. sz. 
Zakariás  Juditb,  Csíkszereda.  1-3 
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Tusnádi Élthes Gyula egyetemi tanár. 
A Körmi  nyzó a vallás- éa köaoktatásügyl ml-

nlaater e'őterjeaatóaére Tusnádi Élthet  Oyula dr  ml-
niszteri tanácsos, egyetemi magántanár, m. kir. kor-
nányfőtanácsotn?k  BB egyetemi oktatás és a Jogi Iro-
dalom terén kifejtett  kiváló és eredményes munkássága 
C'ÍH neréaéül aa egyetemi nyilvános rendkívüli tanári 
c'met adományozta. 

Tusnádi Élthx Gyula dr. egyetemi ny. tanár, 
m. kir. kormányfötanáoaoa 

Tutnidi  Élthet  Qyulá dr.  a maga ttljesBágé-
hea erőnek dolgozta fol  a magvar anyagi és a'akl 
kibágási Jogot. Élthet  két évtized óta a belügyraloisz-
lérium rendőri büatttő osztályában teljesít tényleges 
rolgaUtot á beosztásában kiváló alkalma nyílott a 
magyar kihágás! jogban úttörő munkásságot végezni. 
Ffi'tjg  a törvényjavaslatok ÓB a rendsietek szerktiszté-
HBIOÓI, valamint az elvi jelentőségű határozatok meg-
hozita'.áná', továbbá aa egynégea bírói gyakcr'at 11-
alakltásáb3n nurr d mdó érdemei vannak. Páratlan rzor-
ga'ma u'.törő muakájának eredményét Ismerte el 
»z 1933 évben »1 ordzáj oifó  egyet-m*: a budapesti 
Pázonay Pjter Tud imán végy- tem, mikor ót a jog-és 
az államtudományi karon a magyar anyagi és alaki 
kibágAsi jognak első egyetemi magántanárává habili-
tálta. Ugyanén évben bodoguH Oőmbős  Gyula m. kir. 
minlez'.rtslnök olólerjoBztéaére, a Kormányzó  szak-
avatott munkásságának óa kiváló érd^münek cllBme-
ripéül a m. kir. kormányrőí»aác*osl cimmel '.Unteste ki. 

É.'thez több száz jogi szaVIcikse és alapos szak-
Issierittfli  készült jogi tatiu'máoval u<»n, aa alaki éa 
«nvagl k>hágá»t Jogot a Rendőri  Büntetőjog  Tire 
kereteben gyakorlatilag 1B feido'goita.  B munkák Irány-
adók, hézagpótlók és a mmu'i némában egyedülállóak, 
M iveit a rendőri büntető'riróságo^ ma már nem nél-
ktilöahaiU. A minisitárinmok, a vármegyék, a városok, 
a köziégík, a csendőrség és a rendőrség a rendőri 
büntetőbíráskodás körében megb'zható utmutatókat 
kaptak, mort e segédeszközöket a saerző kiváló gonddal 
és lelkiismeretességgel irta meg. 

A Jogi oktatáa keretében ls nagy jolentősége van 
e szakkönyvnek. Élthet  'nevéhez fűződik  a magyar 
rendőri éa Jövedéki büntetőjog megalapoiása, tudomá-
nyod fe  dolgozása ós a magyar rendőri büntetőjognak 
magsa szintojalra emelése. 

Legújabb és legismertebb munkái a következők : 
A rendőri büntető eljárás ós elvi jelentőségű ha-

tározatok. A rendőri büntetőbíráskodás a községi elöl-
járóság előtt, Főldmüveléaügy, Az elelmisaeríruiltá} 
rendészete és a hamisítások, A községi vadászati jog 
h Jizonbérbeadáaa ÓB haaaonbérbevéteie. A vadászati 
kihágások éa felsőbíróság  határozatok, Rendészet— 
Közbiztonság—Kbtk., Közegészségügy—Közoktatásügy 
Honvédelem, A rendőri büntető ügyviteli ÓB pénzke-
zelési szabályok végül pedig az ezeréves magyar 
ktbágáal jogot Jogtörténet: rendszerben tárgyaló A Ren-
dőri  ót Jövedéki  Büntetőjog  cimü maradandó értékű 
mQve. 

Nemrégen Jelent meg Misko'ozy  Ágost dr. kir. 
koronaügy éazhe!y<jU*;i, Tutnidi  Élthet  Oyula dr. 
egyetemi rk. tanár és vltéa Pinozót Zoltán m. kir. 
esendőrearedea, a csendőrtlBztl iskola tanárának aaer-
kesztésében a Manyar  Büntetőjog  gyakorlati kézi-
könyvének III. raprazeniálls kötete, mely a jogi könyv-
piac eseménye. A sorozat IV. befejező  kötetét a szer-
zők ea év folyamán  adják ki. 

Tusnádi  Élthet  Oyula dr.  Bzemélye Cíik vár-
vármegye közönsége és a Csiki  Lapok  olvasó tábora 
előtt leginkább iamert. Már huasonkótévea korában a 
Csiki Lapok szerkesztője volt. A legtöbb táraadalml 
mozgalom keademényeaőjeként és lelkes Baerveaőjeként 
mindenütt ott volt, ahol a köznek haaziára lehetett. 
Tlaenötévlg szerkesztette a Csiki  Lapokat  éa őt évig 
Budapesten a m. kir. rendőraég kősigasgatáajogl szak-
lapját, a Rendőrt. 

A töraaőköa cdkl prlmorl családból aaármaaó bel-
ügyminiszteri főtisztviselő  pályáját Csík vármegye szol-
gálatában kezdte meg. Klválé képességével, ernye 
dMlen szorgalmával éa vaaakarBtával a közigazgatási 
pályán gyoraan haladt előre. HtrmlncVét éves korában 
Csík vármegye árvaszéki elnökének válaBstották meg. 
Aa elaő világháború négy eaatendejében, főleg  pedig 
aa 1916. évi román betörés Idején éB az aat követő 
Időkben, mlot főispáni  titkár, Igen nehéa körülmények 
köaött a vármegyénknek éa kSsönségének rendkívül 
értékes laolgálntokat tett 

A román impérium elaő éveiben aa erdélyi ma-
gyarság, főleg  a csiki aaákelyaég politikai éa táraadalml 
megaaerveaésében tevékeny részi vett és e Bserveaéa-
sel kapcsolatban jelentékeny anyagi áldozatot hoaott. 
Aa 1918—1922. években, mikor még aa erdélyi ma-
gyar párt megsaarveave nem volt, mint a Csiki  Lapok 
szerkesztőjére háru t aa a feladat,  hogy a csiki Bzé-
kelység szakadatlan sérelmeit sajtó utján előtárja, a 
csíki azékelységet egy táborban tartsa, küzdelmét Irá 
oyltgo, miért sok aaklatáat kellett elvlBelnie. Ba Idő 
ben Élthes az Idegen nra'ommal aaemben a passzív 
reaiBtentla élharcosa volt. Működése abban az időoen 
állandó veszéllyel Járt. Repatriálása előtt a azlguránc* 
alaptalanul felaégsértéBsel  vádolta meg. 

A Csíkszeredai  Kaszinó  szikháaának megszer-
zése, B telek kibővítése óa teljen berendezése aa Elthes 
nevéhez fűződik.  A székházat a román uralom elején 
T  Nagy  Imre  elnök éa Tauber József  dr.  váltó-
kezessége mellett, Baját kezdeményezésére és felelős-
ségére váeárolta meg a Csíkszeredai Takarékpénztár-
tól A K^'ti.ió a román impérium Idején a cslkl magyar-
ság egyetlen menedéke volt. Elthes  a legnehezebb éa 
ligvá'ságosabb időiéi a kaaainót oly űgyeBen vezette, 
bogy bárom év alatt a vételárat kifizette.  A közgyüléa 
érdemei elismertéül örökös  tiszteletbeli  tagjának 
7á'a;z*otta meg. 

Elthes  budspes',1 hu"z esztendejét főként  jogi 
ţp'umâoval, a Jogi ezailrodilom művelése éa nehéz 
hiv-iall teendőt foglahák  le. Ezenkívül mgmand: rér-
bell ujaígirÓDtik. U<ty ^ széke y, mint a fő  árosi lapuk-
nak- állandó rouiaa'ftrHs  és a Csiki  Lapok bb tudó-
sítója volt. Ciskeiben mindig kitartásra ösztönözte a 
a Fz'kelyAéget. 

Budapesten is áii&ndóan r> szt vett a Bzfkwyuíg 
politikai és társadalmi megmozdulásaiban. A Hargita 
váralja központi vezérkarának tagia és lelkes támo 
gatója volt Erőnek sietett a Budapesten létesítendő 
,Székely  Ház"  alapításában résat venni. 

legfelsőbb  helyről jött ujabb kitüntetést a 
csIM székelység bizonyára megelégedéssel és örömmel 
VBBZI tudomásul, mert jól tudja, hogy Élthez szülő-
földjét  es székely testvéreit, — akik közé moat vlaaaa 
tér, — soha sem hagyta el, velük lelkileg mindig össze-
forrott  és huszévl budapesti távolléte alatt is, de kü-
lönösen B felszabadulás  óta, enrr és cser eaetben, ami-
kor csak tehette, segítségükre volt. 

F e j -
és derékfájás. émelygés, Idegesség, 
tisztátalan leint gyakran csak az 
emésztést zavarok következménye. 
Ilyenkor li segít a ̂  W J A X 

Epilógus. 
Hz va'amely népről, nemaetről el lehet mondani, 

hogy tnd szívből, Igaaán sa*retn', akkor a székely 
népről lehet eat elmondani. Akit a székely a szivébe 
zár, akit a székely megszeret, aa valóban és Igazán 
megvan szeretve. 

Az elmúlt napokban ritka ós Igen nagy Vendége 
volt Cilkvármegyének. Káilay Miklós miniszterelnök 
éa kísérete járt a csiki Végeken. 

A nagyon nagy Vendéghez a fogadtatás  1B, aa 
ünneplés IB méltó volt. Anonban kár, hogy som n 
Kegyelmes ur, sem a kísérete nem látta azt a benső-
séges, boldog készülődést, melyet a csiki székelyek 
nzzel as alkalommal véghez vittek. Mert nemcsak aa 
Oanep a ez ép, hanem aa ünnepre való kéaaüődés ia. 
Aa ünnepre való kéazülődéa öröme, fáradsága  mélyíti 
el Igaaán az Üanep jelentőségét s teszi ben?őaégesaé, 
örökre felejthetetlenné  ast. 

Hogyan ls készültek Itten Csíkszeredában a 
nagyok, a hivatalos világ B a kicsinyek, a vároa nsmea-
BZIVÜ emberei s gyermekei? 

Mint minden nemes nemaet a Saékely ls nagyon 
aaeratl a virágot. Csíkszeredának természetesen nincse-
nek felhőkarcoló1,  de minden ház előtt ott van egy 
pár lépésnyi hely, melyet mlnd9nkl tetszés aaerlnt teáz 
saéppé virággal. Lsgelőször lo, a nagy látogatás előtt, 
ki-ki, a virágos hia előtti kenecíkót vette szemügyre. 
FétfUk,  hányok, aaasonyok, hajladoztak a virágok fölé, 
simogatták, csinosították n kerlecdkét, sugdosták a 
vlrágoVnak. hogy szépek legyonek, msrt nagy ur jön 
C ilksaeredába, nagyon nagy magyar ur. 

A virágok megértették a sugdoaáit s a nagy 
napra valóban aaépek la lettek. 

Di sok, igen sok virág került aa ablakokba, ki-
rakatokba mindenfelé,  hol a legnagyobb magyar, a 
Kormányzó ur Ofőméltőaágának  fényképe  állott, a 
hármas, aaent, magyar színek pompájában. A házak 
órmáról, erkélyekrő', minden magyar öröme; Nemzeti 
aalnü zászlók lengtek, lobogtak. 

Szépek voltak aa ntcák, a házak, aa ablakok, a 
kirakatok, de legfőképpen,  a aaőtteabe, harisnyába 
öltöaött aaékely férfiak,  lányok és asszonyok. 

Htnem aa Idő la ugyan klberetválkoaott aa ünnepre. 
Mintha eaek a kedves — tempósan lépegető, pöfékelő  — 
saereial utcaseprők, a tisztaság őrei, órláBl seprűjükkel 
aa égboltot is rendbeboiták volna. Aa ólmos esőtől 
nehéa felhők  egyszerre eltűntek éa Bngáraó fénnyel 
mosolygott a Nap, aa hten örökkévalóságának éraé-
kelhető angara. 

A láaaa, boldog kéaaülődéBben, aa arcok kipirul-
tak, a aaemek ragyogtak a minden Bsékely aalv ngy 
éreate, hogy neki, az ő portájára érkesik aa a nagy, 
magyar Vendég. 

A saékely nem aa ürea, a látnátok embere. Nem 
ért a fanyalgó,  kaján aalvvel, égigéró tetsaésnyilváai-
tások rendezéséhez A aalvét nem tudja és nem akarja 
fitogtatni,  de akit saeret, annak oBendeB, Bzótlan mo-
solygásával odaadja aat. Baért tnd nagyon és igy tnd 
nagyon saeretnl a saékely, ha van kit. 

A aaékely azlvhsz tehát könnytt ia meg nehéa la 
na ut. Könuyü, mert ciak igaa szívnek szeretetére, 
jóságára, éraésóre nyílik aa meg óa nehéa, mert álnok 
lélek próbá'koaáBa soha sem tnd hoaaá jutni. 

Jásaay Mari nagyaaszonyunk, a nagytragika aat 
mondotta egyBzer. Ml magyarok aaért aaenvedünk olyan 
sokat, mert nem tudunk eléggé BBeretni éB nem tudunk 
eléggé gyűlölni. N*m todjuk eléggé szeretni önmagu-
kat éa jóbarátalnkat ÓB nem tndjnk eléggé gyűlölni 
ellenségeinket. 

N*há', a székely tud saeretnl és tnd gyűlölni is, 
C <ikvármegye saékelyBóge szeretettel készülődött aa 
Uauepre. Szeretettel várta Vendégét; az ősi honfoglaló 
Káilay NomzetBégnek, nemes, nagy sarját, a Miniszter-
elnököt. D* nemcsak várta, hanem fogadta  is és leg-
főképpen  bőséges szivének ezíietelebe aárta ugy, hogy 
eoha sem fogja  elfeledni. 

Mer', akit a székely sniv megszeret, az meg la 
van szeresve igaaán éa örökre. J. M. B. 

Debrecenben. 
Előadás sorozat kincses Erdélyről. 

I. Bevezető előadás. 
A debreoeni  vitézi székházban  1942. január 3-in 
elmondotta:  dr.  vitéz gyergyóalfalvi  Oereőffy  Oóza, 

a Magyar  Katonai  írók  Körének  tagja. 
ROBBB Ualianl a közbeszédben éa Bajtóban egy-

aránt elterjed; téveB hirdetését annak, bogy .Erdély 
vlssaaiért*. Hol vagyunk még ettől ? Da a tények ilyetén 
beállítása károa 1«. mert vágyaink kielégítését, lgaa-
ságunk teljeasdéaei, hitünk végcélját iamerjük el vele 
és a magyarban azt a balga meggyőződéat gyökere-
altjük meg, hogy már mindent elért. A magyar böa-
vólemény nyilván kényelemszeretetből ÓB hiányos főld-
rajziameretel alapján, a történelmi, politikai, földrajBl 
Brdély fogalmának  tartalmi jegye alá vonja a vissza-
tért területdarabot, amikor könnyelműen „ E r d é l y " 
visszatéréséről besaól. Igy volt ea a felvidéki  éB dél-
vidéki résaek vissaatéróae Idajen la. 

Nekünk ellenkezőleg mindenütt éa mindenben kl 
kell nyomatékosan hangsulyosnunk, hogy csak Ézaak-
erdély lett Ismét magyar olyan határokkal, melyeket 
a minden tiszteletünket éB hálánkat kiérdemelt dönt* 
nökök sodornál Ítélettel hoztak meg, hogy a kecske is 
Jól lakjon meg a kápoBata is megmaradjon. As idő, ee 
a csodálatos orvos aauián majd vagy igy, vagy ugy 
jobb világot teremt, egyelőre aaonban aláhuaottan tud-
nunk kell éa csak arról kell tudnunk, hogy földrajallag, 
gazdaságilag, katonailag csonka Erdélyt kaptunk, mely-
nek életképssBé tétele a mi akaratunktól elBBántBá-
gunktól, munkánktél és hitünktől fog  függni  és caak 
Igy remélhetjük, hogy egésa klncaea erdély teljes fó-
nyében ragyogni fogjon  a aaentkorona gyöngyei köaött. 
Ne ujjongjunk tehát, mert aa ujjoogáa aat a látBsatot 
keltheti, hogy B boldogság és klelégültaég mákonyosaá 
bódított és egy helyben stagnálékká törpaaatett. 

Ugyancsak téves földrajai,  néprajzi és történelmi 
Ismeretekkel állíthatjuk csBk aat pl., hogy .a három 
eaékely vármegye...". A székelység tudomásom saerlnt 
7 megyében települt. Neveaetesen Calk, Háromsaék, 
Udvarhely, Marostorda, KtakükUllő, Brassó, Aranyos-
torda vm.-ban. Eaen aa sem változtat, hogy eaen me-
gyékből csak 4 van, ahol a tnlnyomó többség aaékely 
s 3, ahol kisebbségben ól a székelység, de eaeknélla 
Brassó vm.-ben 40°/o, Klsküküllő vm.-ben 40°/o, Torda-
aranyos vm.-ben 30 '/o a magyarság számaránya A 
mellett a nagy aaékely tömbbel szoros összefüggésben. 
Miért hirdetünk tehát valótlanságokat, miért kisebbít-
jük önmaguakat, amikor azzal cBak aa ellenséges pro-
papandának tesaünk helyrehozhatatlan BBolgálatokat. 

Annonymus téves lráaa Így vált alapjává a hamis 
román történetírásnak, amely Innen, a magyar kútfő-
ből merítette, hogy a magyarok bejövetele előtt Erdély 
Ő3lakól a vlachok voltak, akik a mai románnak neve-
aatt népnek elődei voltak. Ennek alapján harsogják ma 
Is Erdélyre vonatkoztatott történelmi, Jogcíműket. Holott 
most már tndjnk, hogy a jó Névtelen-krónikás saját 
kora viszonyait vetítette viasza B aa általa Irt .vlachok* 
alatt a honfoglaláskor  Erdélyben élt bolgár-aalávokat 
értette éa a vlachok a XI. Baáaad elején, a honfoglalás 
után jóval kóBŐbb lépték át a távoli havasalföldi  Al-
dnnát. Egyébként haaonló etnográfiái  tévedéssel Irt a 
kunokról la. 

A magyar rádió Kalotaszegről adott egyik hely-
Bflinl  köBvetltéaében Töhötöm népének töraaököa ma-
gyar leszármazottait, a kalotasaegl magyarokat aaéke-
lyeknek neveate s viseletüket Bzékely rnhaként tárta 
a hallgatók elé. Bár Bem a kalotasseglekre, Bem a 
székelyeire nem volt sértő OB aa ÖBBBskeveréa, de 
hogyan sugároahatta Baét mégis eat aa otromba téve-
dést a rádió mikrofonja?  I Akkor nem caodálkoabatunk 
ha aa angol tudóaok ázsiai testvéreinket, a harcias 
bnamánokat össaetéveaatlk aa afrikai  bnamánokkal, 
mint ahogy aajnoa ea megtörtént. 

Fertelmaaen elterjedt aa „anyaország" kifejezés 
haBziálaia Ib. As erdélyiek és caonkahasabeliek egy-
aránt elő izere tett el emlegetik a trlánonl oruágot 
Még a tlaatultabb vliágasemléletü székely 1B u t mondja, 
hogy hála Iiten, hogy aa anyaoraaágot héank csatol-
ták, mert már nem sokáig bírták véna! Minden ma-
gyarnak pedig tudnia kellene, hogy az egész eaerévea 
haza egyetlen és egységes orsaág s leguabb magod-
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aődésüuket csúfoljak  meg e Bióhasanálattal. Nincs kü 
lömbség orsaágrészek köaött, egyik réssét sem lehet 
enysorsságnsk kinevezni. A Kárpátok éltei karéjosett 
egyeaeréves haaát Árpád népe egyformán  népesítette 
be és Igy as egységes, osathatatlan saentistvánl haaa 
mindnyájunknak legyformán  és mindenütt édesanyja. 
Csak a külföldön  élé magyarnak lehet ea aa orsaág 
anyaoraa&ga. Es as egységes orBság hiába volt akár 
hánysaoc feldarabolva  a történelem során mindig össze-
forrott  hamarosan, mert aa Isten teremtette egységet 
nem lehetett maradandóan széjjeltépni I 

Tudnék még nagyon sok badarlságot felhosni,  de 
egy Ilyen rövid előadás kerete nem nyújt arra lehe 
tőséget. El nem mulasathatom aaonban a u. n. „székely-
hymnnsB* kérdését kiteregetni, még ha aa profánul  1b 
hangzik. Essenek megállapításaim annál nagyobb auly-
lyal a serpenyőbe, hogy mint tősgyökeres saékely 
mondom, akinek hazafias  Irodalmi tevékenységét egy 
csomó Irodalmi kör méltányolta tagjai Borába való be-
válasatáaommal. Nem célom essel vitát kiváltani, mert 
hlsssn eat a réssét a kérdésnek Bnnak idején a sajtó-
ban megtettem B többek kösött a saékelység magas 
sainvonaln lapja a „Hsrgltaváralja" is vonatkoaó ta-
nulmányomat közölte. 

Nekünk triánonl magyaroknak egyetlen saent ÖIB 
Bietartó egységben kell össseabronc-ozódnunk. Egyedül 
és kevesen vagyunk. Nem engedhetjük meg magunk-
nak saámbeliieg nagy népek passslólt. Nekünk kifelé 
is dokumentálnunk kell egységen nyugvó erőnket. An-
nál Inkább, mert sok hiten élő nép vagyunk, a valláB 
és sok egyéb tényeső uéthasogai ÓB sokféle  nép jel-
Iamalkati és szellemiségű eredője ütköslk bennünk a 
jól, rossanl sikeredett keveredés folytán  a magyar ki-
alakult mai tlposában. 

Ma magyar aa, aki magyarul érea és beszél, aki 
rendületlenül blss nemsete fennmaradásában  és hova 
tovább dicsőbb életében Akit a nemaet tagjává nem 
a pusata turáni Bsármaaás tőrsBököB-vasulBága avat, 
hanem aa eseréveB Baentlsvánl kösösség tudata Es 
ennek aa igy körülírt nemaetnek csak egyetlen hym-
nuaaát énekli bölcsessége ÓB jólslése, de nemzete ér-
dekel Blapján Is, amely a nemzeti érzéseit kifejeal. 
Mert a hymnusBban laalk egy nép legforróbb  hasasse-
rotate. Aa .Isten áld meg a magyart* maradjon egye-
dül a mienk. Eunek felhangaásakor  merevedjünk csak 
fesses  vlgyáss-ba a ennek adjuk meg a hymnniaoknak 
nemaetkösileg ÍB előirt sslvból jövő büsske tlsstelet-
(lést. Ea a világ mlndsn hymousz* kösött a legsaebb 
és a magyar lelkiség Istenhes emelő, magaBBtos ki 
fejesője. 

Helytelenítenünk kell tehát, bogy ha a saékely-
ség külön isteneket imád, vagy ha eaen imádás rö-
vidlátóén a nem saókelyek elismerése jobban mondva 
Bfléket  tesanek alája. A ssékely a magyarság legtör-
zsökösebb, legöntndatosabb, érzékeny, tehetségei, szor-
galmas, példaadóan haaafits,  vlrtnsos, közösségi, ka-
lákás-ssemléletű derék törsBe, Homán szerint hnn-
esaegelbolgár lessármazásu fajta,  voltak a történelem 
során külön kiásott geastenyéi, de magyar volt a ja-
vából, ugyanast a levegőt silvta, B ugyanaat a hym-
nnsat énekelte, mint a Királyhágón tu l msgyar test-
vére, mellyel jóban rossaban egyaránt összeforrott.  Ea-
ntán sem járhat külön utakon, ha élni akar és nem 
gyújthat uj tüzeket hüss-forrásoknál.  Nsm lehet külön 
hymnussa Bem I Mit ssólna a v]lág, ha egysier ebben 
a hazában en egyea tájak mind külön hymnusiokkal 
állnának elő, s ebben a zűrzavarban a palóc, a hajdú, 
a kun, a dunántull, atb. versenyre kelne. Szép egy-
séget mutatnánk I Tehát as u. n, Baékely hymnusz 
maradjon csBk egysserü dal, fohász  és úgyis énekeljük. 
Annál ÍB inkább, mert költőileg senelleg ls rom, nem 
hymnuszlaa s nem fejeai  kl egy nép élnlakarásátj ami 
éppen a székelyre a logjellemsóbb. Egy olyan népről 
aeng, amelyiket a „végaet" dobál, ahogy a ssöveg 
mondja. Kl kérjük magunknak I Már a keletkeaése 1B 
kínos, mert a ssersőségek körűi botrányok dnltak s 
ma aem lehet aa eikobaott, illetve aár alá vett leme-
aek Borsáról tudni. A székelyek alig ismerik s caak aa 
utóbbi Időben keadették beléjük Bsoritanl. A Saefe,  jó-
formán  tűntető lultivélójn. Az psdlg nem a székely-
ség egymagában. Ne különcködjünk, ne legyünk kü-
lömb magyarok Ilyenekben, amikkel ártunk önmagunk-
nak. Mindenben és Így eBael Is ki kell alakítanunk a 
magyar élet iránti blsalmat és a nagy magyar kösös-
ség egységes szolgálatát 

Eseket a gondolatokat saükséges volt rögzítenem 
akkor, midőn sorozatos előadásaim tárgyaként kincses 
Erdélyt válasatotUm. Aat aa Erdélyt, ssülőföldemet, 
amely oly dinamikusan sugározza felénk  Ba ő legna-
gyobb és egyedül megmaradt kincsét az n. n. erdilji 
szellemet, amely lobogó fáktyaként  világit bele a ma 
gyar éjssakába, hogy a sötétben botorkilásbó! kisegít-
sen. AB erőnek nemes reaervoárja. Mert ha a tatárabb 
nál is kntyafejübb  román tatár-Járas le is tarolta ott 
a kincseket éa saát Is ssórta baclllusait, Brdély magyar 
szelleme még kincsesebb lett, mint volt. Erdélyben as 
előállított dologi Javak ériéke csekély 663 mlldé pengő, 
amiből minden magyar lélekre évente alig jot 260 P. 
akkor, amikor a trianoni orsaágréBaben egy lélekre 
csaknem 500 P. esik. Igy tehát a triánonl magyar élet-
aslnvonala kétsaer akkora, mint as erdélyinek. Igy néa 
kl aa anyagi kincs I Abban aa Erdélyben, amelynek 
hallatlan gaadagságáról egykor kűifOldi  diplomaták ál-
mélkodva Írtak s Irigykedve kiáltottak fel  a nyugati 
haaálkkal való ÖBaaehasonUtáskor a boldogság ÓB bőség 
láttán. 

De a kultura, a gaadasági, kereskedelmi élet uj 
felemelése  ismét alhoBaa aa egyébként értékekben bő-
velkedő orzaágrésa kincseit aa anyaglakban I 

Előadásaim, — melyek külön-külön la egy-egy 
egéaaet képeanek, hozzá fognak  járulni ahhoz, hogy 

jobban megismerjük önmagunkat B ea által büszkéb-
bekké, SntudatOBabbakká alakuljunk. A németek asért 
edslk a nép lelkét ma Gőthe tyrtalosl-kSUéssetóvel B 
történelmük nsgy alakjainak és dicső eseményeinek 
hangos oktatásával. A német pé'di mntatja, hogy a 
nemset izsmpontjából as öntudatos hzasaeretet és az 
lizó fajsaeretettel  telített ember a döntő. Aki nem Ismer 
önaést, akit csak a kösösség, az „egy mindenkiért" 
elve boldogít. 

Esen bemelegítő szavak ntán nem lehet senkiben 
sem kétség, hogy as l'yen nemzetvédelmi elő. d iaokr» 
ssükBég van. mert kitűnő eszkösei eaek annak, bogy 
ébren tartsa, fokoaaa  bennünk a nemaet életerejébe 
vetett hitet és elmélyítse bennünk aa áldosatoB hasa-
szeretetet. Es pedig saerintem csak akkor él bennünk 
öntudatosan, ha a gyökérverő önmagunk tökéletes és 
helyes Ismerése ÓB történelmi muHuuk biztos tudatá-
ban meg tudunk telítődni büsskeséggel, bogy sántán 
vágyni tudjunk ods, a hegyek vállábos, a folyók  for-
rásaihoz, amelyek minket még mindig vissaavárnak... 

Mert nekünk mai magyaroknak nem lehet más 
hazaszeretete: mtnt büszkén érezni, bogy magyarnak 
ssülettünk B vágynltudáB a ssentHtvánl régi basa után. 
Igy lessünk apostolok, vértanuk, bősök életünkben s 
Így tannlnak tőlünk ások, akik a ml késünkből veszik 
át a sásaiét I 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Dr. Gál Jóisef  vm. t. fóügvéBi 

és neje LÍBBIÓ Ibolyka leányát, Ibolykát folyó  hó 18 án, 
eljegyeste Labanca Gynla m. kir. vezérkari saáaadoB 
Csíkszeredában (Minden tülöa értesítés belyett). 

— Doktorrá avatás. Dr. Busás Gjrő lo'ots-
várl hittan-tanárt, a hltiudományok doktorát, folyó  évi 
junius hó 13 ás, n kolossvárl egyetemen, a jogtudo 
máuyok doktorává avatták. 

Jótékonyoéln gyermek előadás a Vigadó-
ban. A cslksaeredai állami elemi iskola tantestülete, 
1942 évi junlns hó 26 án, Csiksceredában, a Vigadjon, 
a szegény gyermekek fe'segélyezósére,  gvermek e'ő 
adáBt rendes, melyre az érdeklődők figyelmét  felhívjuk. 

— Halálozások. Erőss Gyula birtokos, 81 éves 
kopában, junius 19-én Cdkborssovín elhalt. Vele egy 
becsületes, munkáé, fajáért  és a bűzért küzdő saékely 
ember tü&t el aa élők sorából, öavegye ssül. Nagy 
Veronika, 8 gyermeke, köstük Dr. Erőss Piter kir. 
közjegyző és 13 unokája maradt hátra. Tjmotés» 
1942 évi Juoius 22 én, hétfőn  délelőtt fél  10 órakor 
lesz CMkborscován. 

— BertáiAU Látárné BBÜI. H»jnéd Icu, 1942 évi 
jun. 16-én Ko oazvárt meghalt. Bsrtalao Ltjos ssékelv-
keresztUrl főgimnáziumi  tinár egy esztendővel ezelőtt 
vette feleBégöl,  a fi  itat, életvidám Híjuód Icut, aki 
most as orvosi tudomány előtt Is teljesen ismeretlen 
betegségben, tragikus hirtelenséggel meghalt. Városunk 
társadalma mély répavéttel fogadta  a gyászhírt. 

— A osikszeredai m. klr. állami polgári 
leányiskola kéaimunka kiállítása M>gtekintettük 
a helybeli állami po'gérl leányiskola évvégl raja és 
kézimunka kiállítását. Nam érdektelen do t g nézelődni 
a gyermekeknek egy esatendal Brorgalmaskodása kö-
aött. Sokat lehet látni. M-g l»hit figyelni  a tehetsé-
geknek fejlőd  íBát aiárba ssökkenését. Eleő osetálytól 
keadve milyen érdet esen Ivei fölfelé  a gyermek kés-
ügyessége, rajBkésBBége. Az első OBStályoB tanu'ó vonal-
vezetésétől a negyedik osatályos gyermek falrjgasa 
tervéig biaony hosszú az ut. Es sok esetb°n megc o-
dálnl VBÍÓ amit a gyermekből klboahat aa iskola, a 
nevelés rendszere. As állami polgári leányiskolának 
elBőrendü tanerői közöl különösen a rajinak és kézi-
munkának tar árai figyelmet  érdemelnek. Király Mária 
rajstanárnőre vár nagy feladat,  hogy a román idők 
munkáját ellensulyoava, rendes utakra terelje aa Ifjú-
ság egésa lalkl világát és érdeklődését saját népművé-
szetünk iránt felkeltse.  Világosan láthBtó aa Ifjúság 
rajaaln as a mnnka, amelyet eten a téren márelvég-
aett az Iskola. A rajaokon túlsúlyban él a magyaros 
díszítő elem. A nagyszerű székely padoknak éa aaék-
hátaknak rajzait láttuk. Ugyanaz a levegő tölti meg 
a kézimunkákat, amelyeknek tanárnője B kitűnően kép 
aett Girendl tanárnő. A szülők nyugodtak lehetnek 
gyermekeiknek eaekben a legfontoiab  tárgyköröl ben a 
po'gárl leányiskolánk a leghasanosabb műveltséget és 
tudást blBtosltjs. 

— Ipari tanfolyamok  Calkaaeredán Ciik-
aaertds és vidéke Ipartestülete CtlkHzi r^dán a ról ?s 
férfi  ssabék, valamint cipészek réaaére Ipari torább-
képaő tanfolyamot  randsa. A tanfolyam  keretében ucv 
aujaglamcTpti, valsmlnt Baakrajz éB ssablszat kör-tői 
lesznek előad*sok. A tanfolyamra  Je'entkeihet mlndm 
m -ster és Beg'd, J l«»ntkenéM határidő 1942 juolu' 
25 ike. Tandij kb. 10 penjó. A tanfolyam  tartama 
1 hónap. T.nfolyam  keidetlt köztijük. A tanfolyamot 
as esti órákban tartják. 

— Uj vitéaek. A Kormányáé ur siűietéaének 
napján, junáa 18 án ujabb vitézek tettek esküt a 
vármegy eh 4a diaztermében. A Vitéal Ricd engedáiye 
alapján Kósa Tamás lisaţi arany vitézségi éremmel 
kitüntetett t. hadnagy éB 7 várományos tette le a 
vitézi esküt, vitái Poici earedes vltéai Baékkapltány 
kezébe. Aa ünnepélyes vitézi eskütétel nagy közönség 
jelenlétében, a magyar H ssekegy elmondásával kez-
dődött. Vltéa Po'cs esred°z vitézi ssókkapltány emel-
kedett BBollemü bessédben Ismertette a Vitézi R-nd 
hivatását, a vitézi eskü nemzetvédelmi kötetlenségét 
ÓB aat a Baent fogadalmat,  amelyhra hűen a vltésnek 
becsülettel élni és halni kell. A Vltéai Szék nevében 
táviratilag üdvözölte a Vitéaek Főkapitányát • vitéz 
nagybányai Horthy Mjklóst 74 Ik születésnapja alkal-

mából és Isten áldásét kérte életére, orsaággyarapité 
mnukájára. A Bsékkatltány lélekbe markoló szaval ntán 
vitéz Dr. Erőss Sándor felolvasta  ea Országos Vttéal Saék 
engedélyét az eskütételre, mejd a saékkspltáay be-
vette aa eBtlit és feltűzte  a titózi jelvényeket as uj 
vitéaek mellére. Ezután Dr. László Dwő főispán  Inté-
zett melFgh:.ngu feiblvánt  sa uj vltéaekhea. Aa nj 
vitásak nevében Kós» Tamás mondott kösaönttel, 
fogadva,  hogv a Vitézi Re ad magasztos célkitűzéseit 
Boha szem elő! n°m tévesztik. 

— Hl a különbség < aaóló llsatharmata éa pero-
noaiporála köaött P ErrOl Ír a növényvédelem ée Kertészet 
moat megjelent legnjibb szima. Cikket kOzSl még a gyQmOl-
oaSa, siélA éa konyhakert összes tdáaierü teendölrAL A szAlö 
éa gyOmBloaOa nyári védekezést mnnkiliól, a hullott gyQmOlca 
felhasználásáról,  a talaj ievegdhl&nyáról, a nyári palintaneva-
léarAl, a gyQmöloaborok készltéaéról, matrágyák nvárl alkal-
mazásárdl, atb., atb. A azlnea gyQmSIoaképat la kOzld két azak-
lapból a Növényvédelem kladdhtvatala (Badapeat, VL Aréna-at 
84—0 ) lapnnkn való hivatkozással egy alkalommal díjtalanul 
küld mntatványszámot. 

— Köszönet nyilvánítások. Mindazoknak, kik 
felejthetetlen  halottunk elhunyta alkalmából réaa vét ük-
kel és Baeretetükkel bármily módon felkerestek,  ezúton 
mond hátáa kössönetet a Taraay-csaléd. 

— Lelkünk leghálásabb kösaönetót nyilvánítjuk 
mlndezoknak a barátainknak, Ismerőseinknek, akik drága 
jó testvérünknek, vitás Aponyi Lajos saáaadosnak el-
bu-iyt i alkalmából réBsvéittkkel megkerestek és bána-
tunkban volünk együtt éreatek. Az Apponyl teBtvérek. 

— Mindazoknak, akik felejthetetlen  férjemnek  a 
halálával részvétükkel osatostak, esuton mondok kö-
szönetet. özv. Potyó Autalné ny. jegysőné, Dalne. 

— A gyergyóaaentmiklósi róm. kat tanító: 
nöképzőbe és a zárdai polg. iskolába a beiratáaot 
junius 24, 25, 26 27 én lessuek. A pótbelrások C"ik 
ssept. 1. és 5. köz itt. Beiratásl dij a polg. iskolába 
20 P., a tauitónőképiőben 26 pengő ; évi tandij a polg 
Iskaiában 50 B., a tanitónőképaőben 100 P. A zárdai 
bean'akásban csak néhány hely áll a jelentkezők ren 
delkezéBére. 

— Felvétel a marosvásárhelyi állami ta-
nitóképsőbe. As 1942—43 lsk. évre a beiratkozás 
megkeadődött és juoius végéig tart, Aa I. évfolyamra 
falveszünk  olyan tanulókat, akik folyó  év szspt. 15 lg 
a 18. évüket n<-m toitlk be és a gimnázium, vagy a 
po'gárl iskola IV. évét sikerrel végeaték. A felsőbb 
o-ztályokba átjöhetnek külömböcetivel glmnázlusi ta-
nulók ls, h9 korhatárt el nem haUdták. Fizetendő a 
beiratkozásnál: I. II. III osatályokban 9 P. 20 fl  ler. 
felvételi,  a IV. osatálvbau 10 P. taudijrésalet. Egész 
évi tandij 100 P. A IV. évesek felvételi  dijat nem fl 
aetnek. Aa Iskolának jél berendezett lnternátusa vao, 
«hol a benntlakók telj se ellátást é* mosást kapnak, 
laternátnsl dij egésa évr >: 500 P. Jeles éa jó elóme-
netelü növendékek ked?eaményben részesülnek, Ai 
első osztályba 6, a felső  o íztályokba szintén 6 telje-
sen Ingyenes tanulót veszBuk fel.  A*ooktvli\ még négy 
seg '̂yesési fok  van a tanulók magaviselete, tanú mányi 
elŐmenet-le és saüleinek anyagi helyzete szerint Rísz 
Ietes tájékoztatót BZ Igazgató aa érdeklődőknek Küld. 

- A Pásti Tőzsde ui számában Morvav Endre 
alpolgármeater, Dr. Birtalan litván a GYOSZ Igaz-
gatója. dr. Kuncae Lajos nyi atkoz'.ak. — A legújabb 
épltkeaéBekrő', a várható Iparvállalati osztalékokról, as 
épltőtakarékoiról, érdekes cukorgyári tranzakciókról, 
a tőzsdei helyzetről, stb., fontos  információk  ssámol-
nsk be. 

— B iratas a oaikazeredai állami polgári 
leányiskolában: junlui 26 án délután és juoius 27-én 
egész nap, a Kiüieiésl anyakönyvi kivonat, tanulmányi 
értesítő, hlm'őoitáei, 12 évnél idősebbeknél njraoltásl 
bitonti vány áradása és a felvételi  dijak befiietése 
alapján történik. I. osatályba lépők ssülei is jelenjenek 
meg a b îráBnál. Szükséges a tanu'ó anyakönyvi ki-
vonatán klvüi a szülök, apai, anyai, Beülök és nagy-
szülők anyakönyvi kivonata Is, aa első osztályba lépő 
tanulóknál. 

— Milyen Ön a azerelemben? — megtud-
hatja a Színházi Magsain legnjabb számából, amely as 
érdekes játékon kívül bemntatja a bolgár Karádyt, 
nagy képes tudósítást boa a p sti fi  msalnésanók ko-
lozsvári lá?o;stásáról, PünköBti Andor nyári kirándu-
lásáról, a köakedvelt Vasi as „áranyBárga falevél" 
próbáiéról rajzol érdekes karikatúrát. Melléklet a Kis 
Magazin. 

Kőszegi  Domokos ig. kántor-tanitó ctikazeotlóleki 
gazdaságában  18 hónapos minősített  symentáli 
bika eladó. 

Közönség  figyelmébe  ! 
A nagy közönség  tudomására  bozom, hogy 
betegségemből  felépülve,  teljes munka-
bírással  állok  feleim  rendelkezésére.  — 
Egyben tudatom,  hogy 

cipész-üzletemet  áthelyeztem 
Kossuth  Lajos a. 42. szám alá, a Város-
háza szomszédságába.  — Vállalom  uj láb-
belik  készítését  és mindennemű javítá-
sokat,  szolid  áron. — A n. é. közönség 
bizalmát  és pártfogását  kéri: 

BIEDERMANN  VIKTOR,  cipés*. 

lyuutott Vákár Lajetaé klayvayeazdájábaa, nrffc—»-M. 

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




