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Móricz Zsigmond. 
A magyar regényírás halhatatlan nagysá 

gát elveBBtettflk.  Nemzetünk ismét szegényebb 
lett. Kidéit a magyar életből a magyar falunak 
és népének nagy Bzerelmese. Váratlanul meg-
halt Mórica Zsigmond. Agyvérzés némította el 
a Gond vitelesnek ezt a Nemaeti-ajándékái, 
amely annyi sok szép gondolattal szolgalta 
népünkneií, a győkernek — elhivatottságát. 
Egész életet a magyar ialuban és uépíben 
való hit küldetésében lobogta el. És eppen 
akkor hagyott itt minket, amikor HB a nép 
ujabb kemény megpróbáltatásokban tesz bizony-
ságot a világ előtt, hogy örök életre teremtetett. 

Istenem milyen furcsaságok  is jelent-ez 
neí közöttünk. Csau nemrégiben epp. n Móric.-
Zsigmond is szembe kellett nézzen azzal a 
nyilt vaddal, hogy élete és munkája nem ma-
gyar megepuesü. Kitanították, aiap^aan meg-
leckéztették a magyar fajtának  azt a hajtását, 
amely kiváltságos hivatásánál és gondviselés 
szerű küldetésénél fogva  iránytűje volt népének. 

Mintha valami reudszera volna közönünk 
ennek a munkának. A nagy magyaroknak igen 
gyakran aa a sorsa, hogy a nipazerütlenitéa 
kikezdi. Szegény Ady Endre a magyar fanak  az 
a nagyBzerll gyümölcse is végig kellett ezen 
vedje az uszitáanak ezt a iajda'mát. Mór'cz 
Zsigmond sem volt kisebb magyar. Ösztönösen 
megérezte ezt a fajtának  minden ellensége, 
akkor, amikor tóle kezdték félteni  a magyar 
jövendőt. 

Sokszor nem ÍB tudunk arról, hogy milyen 
boszorkányos ügyességgel uszít egymásnak ez 
a közöttünk dolgozó propaganda. Észre sem 
vettük és készen állunk egymás agyonQtésére. 
Mindig osak az egymás agyonverésére. Ezt jói 
jegyezzük meg. Egyebet nem ia említünk hir-
telen osak & közöttünk elhintett mesét a turáni 
átokról. Mi az, hogy turáni átok. Ilyen nem 
létezik. De létezik egy közöttünk dolgozo ék-
verés, ameiy elhitetni akarja, hogy mi vagyunk 
a világ legbékételenebb és összetartásra leg-
alkalmatlanabb népe. 

Ugyanerre a mintára sok békétlenség ke-
letkezik sorainkban, amiról még nem akarjuk 
ésarevenni, hogy a külBŐ kéa ösazsbolonditó 
munkája. Szegény Zsiga bátyánk esete is ezt 
példázza minden magyar ember számára. A 
népéért való legigazabb érzéBit és gondolatait 
igyekeztek félre  magyarázni. Ét jól ia esett 
látni aa uj magyar nemzedék öntudatát, amely 
akkora életerővel éa mindent elaöpró lendület-
tel verte vissza ezeket a próbálkozásokat. 

Móricz Zsigmond meghalt, ttddig volt a 
küldetése. Hmnünk kell abban, hogy nekünk 
magyaroknak az latén időről időre kiméri azo 
kat a világító elméket, akikre néznünk és hall 
gatni kell. Móricz Ziigmond irodalmi munkás-
sága osodálatoa értékekben és szépségekben 
mutatott rá minden magyar erő örök forrására 
a magyar falura  és annak küzdelmes népére. 
Adja aa Isten, hogy megé. tettük azokat 
minden poklokon keresztül higyjUnk népünk 
kiválóságában és jDvójében. 

VERESS GERÖ „HOMBÁR" BIZOMÁNYOS 
C S Í K S Z E R E D A . Telefon  B5 

' V á s á r o l : Mlode&fajia  gabonát, lóhere, Inc >rn•» 
magvakat. — Csalán korót. 

XSaüctfcraJc:  Czlkzzarada éa CalkszeatBlaea. 
Borao óa borsúllaat kapható. z-4 

Csikvármeoe íörvéDiIaiósáni föníltöMl. 
Caikvármegye törvényhatósága 1942 évi 

saeptember hó 9-ón Dr. László DJZSŐ főispán 
elnökletével közgyűlést tartott. 

A közgyűlés első része gyászülés volt. Dr. 
László Dezső főispán  kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg vitéz Horthy István kormányzó 
helyettes urnák kósi haláláról. A közgyűlés 
felállva  hallgatta végig a főispán  szavait, amely ok 
ennek a népnek mélységes háláját ÓB nagyra-
becsülését rögzítettek a hŐBi áldozattal szemben. 
A székelynép az ősi katona ösztönéve* bisai 
ennek az áldozatnak nemzetünk jövőjét bizto-
sító erejé\ 

Bíró F IMHC törvényhatósági tag ezu án 
Cnikvárinegye törvéoyhvóságj tagjainak nevé-
ben beszéli M-vyen járó gondo atokt al rótta le 
a sz^ke ynép együttérzését. Vi'éz nagybányai 
Horthy I-rvitn replló főhndriHgy  eletét áldozta 
Hazajaúrt. 0<yan példa, amelyet a székely n p 
a katona lelkenek legmélyén megőriz. • 

• • 
A gyástü és befej-íz^po  uián a közgyűlést 

lu percre feifUgir'B/ítette  D-. Lász'ó Dezaő fő-
ispán, majd kerdetéi vette » rendes tárgysorozat. 

Q sönek Dr. Ábrahám József  alispánnak a 
Csiki Lapok mutt számában már kivonatosan 
ismertetett alispáni jelen ését tárgyalták. A 
Cslkvármegye Hivatalost... pjában nyomtatásban 
megjelent és igy minden tanácstag által ismert 
beszámolóhoz való hozzászólások során többen 
felszólaltak.  Elsőnek Búzás Imre csikosicsói 
esperes közellátási kérdéseket említett meg. A 
talpanyag felemelését  sürgette. — Kérte a 
törvényhatóságot, hogy támogassa Karcafalva 
és vidéke közönségének a karczfalvi  polgári 
leányiskola felállítására  vonatkozó megmoz 
dulását. 

Dr. Karsay Sándor ttfrv.  tag erdőrendészeti 
és tüzrendiazeti kérdésekben szólalt fel. 

Többen a vadkárokat tették szóvá. Ennél 
a pontnál az alispán különösen kihangsúlyozva 
jegyezte meg, hogy mindenkor kellő időben 
m"gtettek minden intézkedés'. Azonban a csiki 
gazdák a meghirdetett hajtóvadászatokra nem 
szívesen gondoskodtak hajtókról. Ugy, hogy 
egy pár ilyen hajtóvadászat a hajtók nem törő-
dömsége miatt egéBaen siker nélkül végaódött. 

A gabonalapokra vonatkosó felszólalásokra 
az aliBpán megnyugtató kijelentésben közölte, 
hogy egyelőre eaeket az átcseréléseket it nem 
hajtják végre. — Alapos megvitatás után az 
alispáni jelentést a törvényhatóság teljes egé-
ssében elfogadta. 

Csik vármegye 1943. évi háatartási alapjá-
nak költségvetését 393.630 pengő szügséglet 
előirányzattal éa 64.165 pengő fedezettel,  tehát 
339 481 pengő hiánnyal elfogadták.  A hiányt a 
vármegyei pótadóból, esetleg államsegélyből 
pótolják. 

A közúti költségvetés előirányzata 1 millió 
876 eaer pengő. Ebből az öBsaegból 60 ezer 
pengőt juttatnak a csíkszeredai fürdő  felé  ve 
zeió ut teljes rendbehozására, 60 ezer pengőt 
a boraaovai bekötő útra, 204 ezer pangót, a 
pálfalvi  bekö'ö útra és 136 ezer pengőt a 
menasági — pottyondi bekötő útra, a fennmaradó 
ösez 'get az u'ak fenntartására  fordítják. 

A Csiki Magánjavak igazgatótanácsának 
megválasztását a földmivelésügyi  miniszter táv-
irati intézkedésére levették a tárgysorozatról ÓB 
aat későbbi időpontra elhalasatották. 

A törvényhatóság felirattal  fordult  a kor 
mányhos, hogy az 1943 évet, mint Zrínyi I<ona 
születésének 300. évfordulóját  emlékévvé nyíl 
v&nitaa. 

Felirattal fordult  a törvényhatóság a kor-
mányhoz a hősi halált halt családok támogatása 
ügyóben. Kihangsúlyozva, hogy az 1916. évi 
román betörés elhurcoltjainak valamint a fel-
szabadulás alkalmával hősi halált haltak hozzá-
tartozóira ia terjesszék ki a támogatást. 

Felirattal kérte a törvényhatóság a kor-
mányt, hogy a megszállás alól felszabadult 
területeken az állampolgársági ügyek rendesését 
megkönnyítsék és azoknak elbírálását utalják 
az aiiapán hatáskörébe. 

A közgyűlés póttárgysorozata tudomásul 
vette, azt, hogy Szász Gyula csíkszeredai és 
Minier Lajos Crtikszépvizi főszolgabírók  saját 
kérésükre 1942. október hó 31 én nyugalomba 
vonulnak. 

Véres figyelmeztetés. 
A második veres figyelmeztetés  is elcsat-

tant. Megbombáztak. Mindez azt jelenti, hogy a 
magyar életnek is végre egészen tudomásul 
kell venni azt, hogy haboruban állunk. Eddig 
ia tudtuk. A baj csupán annyi volt, hogy mi 
után a háború nem érint -tt minket egéazen 
közvetlenül, valahogy nem akartunk ludni arról, 
hogy bizony egészen komolyan folyik  a mi 
vérünk is ebben a háborúban. Most figyelmez-
tettek erre felülről  ia. 

Megmondtuk gyakran, hogy a háborúban 
nem szabad meglepetés érjen. Minden percen 
készen kell állania arra, hogy a háború áldo-
zatokkal jár. Ha ugy esik ezt aa áldozatot az 
életünkkel vagy egész vagyocunkkal is vállalni 
kell. Nem szabad öttől irtózni. — Hozzá kell 
szokni caak a gondolathoz, hogy a mai hábo-
rúban H nemzetnek minden tagja front  katona. 
Gondolkozzunk tehát és ezzel a komolysággal 
osszuk be eletünket. 

Megtörténhetik nyugodtan az ÍB, hogy hol-
nap minket ér a veszély. Készüljünk fel  rá és 
éljünk abban a gondolatban, hogy öntudatos 
küzdő félhez  illó módon elviseljük és amikor 
sor kerül rá vissza vágunk. Mert legyünk egé-
szen őszinték. Ezideig még mi a háborúnak 
úgyszólván semmiféle  kellemetlen mellék zön-
géjét nem érez'ük. Ne áltassuk magunkot ha-
mia hiedelemben. Ez nem tart mig a világ. A 
küzdelem olyan életre-hal&lra menő, hogy 
abból nem marad ki senki. 

Azért mondjuk, állítjuk készen. A szovjet 
repülőknek magyarországi látogatása legyen 
emlékeztető arra, hogy as istentelenség utolsó 
vonagiásában mindenre képes, A szédületes 
ütéseket kapott szovjet haderő ezekkel a bere-
pülésekkel való próbálkozásaiban saját közvéle-
ményét mákonyozza. A soraa azonban közel áll 
a bete'jeaedéBhez A szövetséges haderők egyre 
szorítják a hurkot a nyakuk körül éB a háború 
negyedik esztendejében egyre hatalmaaabb az 
a támadó lendület, amivel a németek és szövet-
ségesek a végső gyökereket kierőszakolják 
eaen az Európára törő veszedelem fölött. 

Nekünk osak egy kötelességünk lehet. 
Higyjünk ebben a végső győzelemben és min-
den áldozatunkkal álljunk annak saolg&latába. 

— Moat hírek. A helybeli. Tnrul MoagÓBslnháa 
kővetkező müzora folyó  hó 12-én Baombaton, 18-án, 
vasárnap, 14-éa hétfőn  6 és fél  9 órakor: .Behajtani 
tilos", 16 án saerdán fel  9 órakor, 17-én csütörtökön 
6 és fél  9 órakor: a „Madridi kém*, 19-én ssembaton 
20-án vasárnap, 21-én hétfőn  6 és fii  9 órakor .Vera 
nlkolaakája* elmü ülmek vannak müaoroa. — Egyben 
értesül a Turul Moagéssiaháa közönségét, hogy folyó 
hé 12-étől zzombattól aa aaU előadások pontosan fél  9 
órától koadődaek. 
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Móricz Zsigmond utolsó írása. 
Mindig aaerettem a vásárt Kedvenc témám. Bok-

uor meg la Irtom. Megírtam • hortobágyit, a klanj-
saálláslt, tarceUI; a budapestit a Nagy vásártéren, a 
Haller-monl mellett, ahol uegéay Jóasef  Attlláak lndalt 
útnak oly bnsan. 

A benyomások olmnlnak, da a roagéaek megma-
radnak. A vásárban, aat hlaiom; an emberi kösÜBBég-
gel való egyeatlléat várom. Mlnha ott aa emberek gyer-
mekké válnának. Iiebámllk rólnk ai álarc. Bllenmor dáe, 
hissen aa eladd avval megy kl a vásárra, bogy minden 
aiavában eiaaánlan haandnl (og. Hossz portékáját fel-
dioaéri, veaateaégét eltagadja, balall elmlamáaolja a ac 
áramló pénzből kanalazni fog,  akármi leaz ia. 

Éppen ez a nyílt törtetée tessl naivvá ÓB áttét 
ezővé. 

A tömeget Is valami Ilyen vágy sodorj* kl. ö Is 
látni akarja, hogy csapják be. M»rl hlaaen aat a por-
tékát minden Beleiben megleli, amll llt esetleg meg 
sem vesz: de ott kell lennie mindenkinek, ahol min-
denki olt van. 

Én mozi, hogy megzavartak, a lelkek vásárát 
látom a vásárban: azerelek érintkezni annyi rengeteg 
ember ssellemlestével. 

A vásárban valami soha és aehol nem lamét'űdő 
egymásmellellaég nyllalkoalk meg. Mint egy óriási séta-
tér, ahol valami ok miatt éppen ott súrlódnak aa em-
berek : egy parányi gondlalanaág, egy-kél órára felsaa-
badullBág, mindenki levetkőal erre a kis Idóra azt a 
nehéz páncéll, amiben Jár. 

Fiatal növel mennt keresztül a vásáron, önfeled-
ten : mindennél jobb. 

Itt egy pohár tokaji, Itt egy pohár pezsgő bor, 
csopaki, csengődi (moat vagy mind felsorolom,  amilyen 
csak van, vagy mindenkit megBértek I) a debrecni 
mézeskalács, meg a lurl, meg a lurl cserép. Badár 
Biláaaék egyeduralma, meg HZ a rengeteg FaemélyeRaé 
vált Ismerői, akik köst t-z em^er haiálrafáradlan  höm-
pölyög éa nevel. Igazán oly lazonyn fáradságokat  érez-
tem, hogy szerettem volna beltfeküdnl  a Japánok kU 
kertjében abban a pici tóba, az alá a pld hld alá éB 
olt kuruttyolni és Írig/eltem azt a flital  nénit, aki P 
legnagyobb nyugalommal Bsvettert kötött a parton. 

Na és megbeszélni B találkát a Mátyás-pincében. 
Vaa ennél Jobo és emberibb éB Üdítőbb: do ppraae 
fiatal  legénynek kellene lenni la elrabolni, amll caak 
rablásra adnak a legszebb nők. 

Bzóval csak annyit akarok mondani, hogy a vásár 
mindig caak vá*ár marad 

Ne 1B menjen kl, aki n>>m vágyik kl; vegyi* men-
jen kl mindenki, akár vágyik, akár vem. 

Néad csak, egy faliul  leány és legény mennnr 
keresztül n városon Kéz a kézben lébá'Ják a kezüket 
egymásba kuceotva az ujjaikat Valaba (Utalón ludtam 
mll Jeleni an, ba ketten Igy egymásba fonják  az ujjakat 

Éa mennek és mennek és nem Iáinak semmit, a 
szemük nyitva vnn, a szájuk la nyitva. B lélegzik a 
caodát. 

Tömegek jönnek, de őket kellőjüket el nem so-
dorja egymáatól még a bikaviadal aem. 

A azülők már régen leszakadlak, minden ellenőr-
zőn megszűnt, falragaszok  ordítanak rájuk, bangoa 
rádió suttog a fülökbe,  pecnenye lllatoalk, mint mese-
beli vltág, fényképek  teremnek minden sarkon örök 
emlékeseire, gyönyörű hamvas barackot árulnak éa 
remekbe farBgolt  mindenféle  nyavalyát; de őket semmi 
meg nem állítja, mennek-mennek, edd g mennek, mlr 
Jobbra nem térnek, balra nem kanyarodnak, mennek 
előre, mennek bálra, körbe karikába: éso'y magukban 
vannak kelten, egy bokorban, a réten mennek, vagy a 
hegytetőn, lógatják a keaüket, még caak egymáara aem 
tekintenek: mennek-mennek, aa Ur angyalai. 

Ó most boraalom. 
Ha'ló, halló, rádió, figyelem,  figyelem.  N»mantl 

gyáaz cüapoll le a magyarokra. Hilló, flrvelero,  min-
denki hallgaason el, figyelem,  fwye'rm.  Megfagyott  a 
Bzlv ti lelkekbm. fi-yeltm  Mikor a ar-n-aegel vlitrtk. 
a Bztnt Jobbot, figyelem  : Mepjött a tátlrat, hogy gyász 
hullott Sient Niván nepjAra, fekete  fát)  o! borította be 
a basát. Oh JBJ figyelem. 

É, megáll a tömeg z leai a szavakat. 
LÍSÍ az egyflryli  jeleket, bogy a Végzet megint 

beleBaólt a rntgysr életbe. 
Ób jaj flgye'em,  fliyelem  : ezerévez figyelmezte-

tés njra a bádnak, a magyarok szigetének, aa apának, 
aa anyának I katonasors, katonasors. 

És meáll az élet üteme. 
Egy pillanatra megtorpan a nép. Végig zubog 

Qábriel őrkangyal lengő saárnyakon a tömeg felett  a 
kivétel nélkül mindenki caak erről bessél. Bty percre, 
egy hoBBzu-bozssu rí mflletre  minden zzlv atyává, anyává, 
gyermekké, maga viza bőaévé, vagy áldozatává lesz. 

A magyar sors nokogóan borul a zászló nyelére. 
Csak a falu  Ideröppsnt galambpár|a lóbálja rsezekul-
csolt, aoha el nem válaiztbató ujj alnak lengő bokrát a 
ugyanolyan hallgatva és elragadtatva sétálnak tovább. 

Nem, most aa egyszer ók Is észreveszik egymást 
ée egymáa anemébe pillantanak. 

Baájuk bzcaukédlk. 
Baeműk egymáara megaylllk: 
— A< te még élas. 
Élj, élj, éljetek. Figyelem. Halié rádió, figyelem:  j 
An élet éljen, a nemaet éljen. i 
A nemaet, a nemaet, n aomaet boldogabb napo i 

kat érjaa. i 

Pécsi harang, székely harang 
Bácskában. 

i btenea, aug. 80. 
I Nagyfénynek  hívják azt an állomáat, ahol le kell 

aaállaala annak, aki istene* nevü ssékely telepea köz-
- zégbe Indul hnrangzzentelésre. Mindazt a vonaton tudom 

meg olőaaör és kedves melegség lepi meg a aalvemet. 
Aa jut eszembe, hogy diákkoromben furcsa  dolgosa 

, tot Íratott velem a tanárom. Ideadta a helyaigniv-
tárt  éa a menetrendet, m™g kellett állapítanunk, melyik 
faluiak  van a legszebb neve Magyaroraaágon. Nagy-

; fényt  válaaatottam. Azt aem tudtam, merre fekBztk, 
ezt zem tudtam, bogy néz kl éa kik lakják, Nagv-
finynil  állott meg mégla a fantáziám,  mert Bneretlem 
a tüzet. A fittyt  a cdüagban tüaő napban, karácaony-

, fában.  D ) a limpafinyt  ta, amelyik klasürődik a 
muskáliia ablakon és caaiogatja a láradt vándort: 

— „Térj be, pihend kl magad, oaad meg velünk 
! a vacsorát...11 

Baép a fény  pásatortüzben, amint a túlsó hegyek-
ről átcsblog és ason a képen la aaép, amll Baoro ya 

; képén láttam Velencében, a Saent-Hilóna fzlgnten. 
Tűz melié kuporog a poradlcaombéi kivert ősember 
és védi magát a daaungel vadjaitól, párductól éa kígyó-
tól. Mindentől, ami fel  a fénytől,  mert nem a feny  fla. 
Mindent a Bok védelmeaő éa szemet gyönyörködtető, 
meleg és oltalmazó tűzet és oltári lángol kllejetl en-
nek a falunak  a neve, ahol lezzállottem, Nagyf̂ ny. 

Ba kell aaonban vallanom, hogy ea aa álrzálló 
köaaég alaposén rácáfol  aa ő aaep nevére. Frissen 
aaűlelelt koaaég en la a lapos éa poros aaabadbal 
puaataaégon, amit c :ak mostan hangtaerelnek a roha-
mos gyorsnaággel aaaporedó plroi tetők, u| falvak, 
amilyen a Baékelytk faluja  it Itten  et, ebova szekeren 
iparkodom. Autók robognak előliem, mintha mindenik 
pécBl és píBtl kccíl egy-egy füitőló  volna valami meg-
őrült sekrestyés keseben, aki kukoricások közölt roban 
a falu  felé,  hogy el ne késsen. Az utak csak most 
épülnek. (Jrlás m-retU kél magyar faiu  van tzin a 
tajoo: Topolya  és Caontavér,  ók voltak atz^rbnra 
lom mostoha gyermektől lakott két nagy árvabáza. 
KönnyeB á mokkái álmadoz ak visszatérést az arva-
bázl prlccaen. 

Az ntjuik gyalázatoaak. Most kftaaiil  azokat n 
Magyar Á IBID. amelji.nek a saeretete pókban bason-
iltl a meilbelőit őzenyáboa, aki a gyermtktt ezlvlg 
fnró  Bírással meleglejre hivja, véraő lejjel megeteti, 
faiyoioa  saemmel néal, Bmlnl mellére ti-p>-d a hosatu 
bőjlöiébben eltikkadt ki dves saaj. A Bata, az anya 
veralk, de mindenütt épülnek az ntnk, fűatö  nek a nap-
közi otthonok keményei, vidám ea kövér gyermekek 
hadserege Urmátlk a kocsin: körűi éa valami olyan 
ősanyát  m<-leg ha f>-hér<UelKBl  juttat aa eszünkbe az 
a tény ia, higy Páca városa uj harangot küld a frissen 
altpttol székely községnek. 

Az ÓBBaegyüit vendégeknek, akik köaött ott lát-
tuk a bukov>nnl magyarok Uhgy barátját dr László 
Qéza mlnlsaterl tanáciost és a kereskedelmi mlolaa 
terlum elnöki osrtáKanak veaetőjét. — A nagyszámú 
vendégeknek Nagy F.TI-DC cssetavéri veai.tó jegyiő 
éa a telep lelkéaae köszönték mrg a megjelenést es 
aa á'dosatot. A telep le kéuae kitért arra a régi k̂ p 
colalra, sml összei ötölte a távoli bu'ovinii magyar-
ságot B Meosekalji  magyar várossal, Pioctal. 

.Péos város gyereket fogad 
örökbe." 

Istenes egyhásl'ag BVcsjósH*ff.lvához  ti.r o»lt, es 
az anyaköaaeg». ó * l.-ifi  .tnlnbb anya a vi'agon. As 
anyaköaBégnek ti*ion> 80 biaa omlott össae a tava-
szon a vidvlzek miatt istenest la megelégedett, gavil-
ler székely népek Ukjak, bogynn terhelhetnék kíré-
sekkel a küzködó „flftal  anyát?" Szabadkára Beké 
ráesel mented, amltor dr. íjjaa  t rsuti bla oasal öasze-
taláikoalak. Oaerz-il.'S, kedves aaékely büsakeaég voll 
a kérésükben, amll a kövelkeió Baavakkal terjesztett 
elő bárom meréaa bácskai góbé: 

— mMiltóeágos  ur, valami harang kellene 
nekünk,  hogy tudjuk  mi is, hogy van late  a." 

Ba a néhány allátaié FZÓ megbaioita sz érzéki 
blilosi, stin-k a szive izt>ut Péotre.  P.cien zem kel-
lett kátazer mondü i HZ ihten ŝl széke y vágyni. Péot 
szive volt a legelső, aki aegitaegtre aleteti ẑ o afc 
kezektől felgyújtott  éa elbamvaBztolt Jótaeffulyiuak 
1938 ban. A p'cil polgármester nevo éB liatyaaoyaaky 
Zaolony  Margit  draga nevo vannai fd.veBve  a joisef-
falvi  fuvóa  ZHnekar trombitáira, amelyek uj Balul, fel-
séges bangókat kevtroek éjjelenkeni ls gyakorlás köa 
brn az egyhangú bácskai snaág éjssakálba. A péc«l 
Szent  Piter  egyházközség gondnokának dr  Kitt 
QySrgy törvényaarkl elnöknek és Lajot Oyula kano-
noknak lelkea akciójára nemsokára meg la aaOletetta 
remekbe kéasűlt htrang, ame ylk Bknák Rtfael  budx-
P'sll öntőmesler kénéből éa kohójából kikerülve a 
Bsent látván heti klá'llláfwak  la egyik látványosáig? 
volt, a köveikető fo'lrfcstl  n harang oldalán: 

„Hívom, akik baz.ltriek, 
Varom, akik Unt maradlak"... 

A 70 máasázB pécel Bzenl Péter harangnak Jött 
el Istenesre a kieöeoeo.  Istenest fl'lá  Isává fogsdta 
essel a gyönyörű gesalnazal nemes P.cs városa. Miot 
nbogy a föld  ssflletéeekor  a Nap  magjából vállolt le 
egy karéj, bogy ebből klierő bolygó nzűleszék, amelyik 
anonos a drága Nap  anyagával, ngy a klsaebblk Péter-
harang la azonos köbéből születeti éa ngyeaannyl 
ezenvodéat átéli kedves magyar népnek fogja  köave-
tlleal n megtartó és gozdvlzelő jé latén aaaváL Bbben 
a percben gnrnlt át a aaekertak egy friss  gáton, amelyi-

ken gátkötő saékelyek do'goz'ak a minap. Az a tervük, 
hogy az éppen Itt kanyargó éa Biabtdka alatt aaülető 
patakot lefogják  és halastavat léteeltaenek a falu  alatt 
a haszontalan nádaa he'yén. Cankhamer megnlllantom 
n tömnél haranglábat le, ame'ylk anélea téglafal  ágyán 
emelkedik faragott  o'zlopokból. B-ltenetesen tüz a 
nap. A vendégek, mint valami hűvöB óvóhelye, behú-
zódtak a temp'omba. Ltjoz Gyn'a, dr. I<jaa Antal én 
az ÖBSBt'gyült papaág a tábori miaéhez öltözködik. A 
nagyterem egyik sarkában a bácsjónatfftlvl  60 tagu 
énekkar szorongatja nj kottát. Az uj aabvegat a bies 
józaeffilvl  lelkésa eaersette a dallamot, a aenét e»v 
egészen flital  tanító, aki aalvvel-lélekkel a aaékelyek-
hea cí atlakoiott, Deme Józeef  a neve ennek a rajongó 
lelkű flital  embernek. — Uj aaeraBménye a ,Picii 
balleda",  amit többeaör kellett meglamélelnl aa ének-
karnak. 70 mástás súllyal éreate lengeni a feje  felett 
a kórus ssavában mindenki a pécsi Saent Pít-rbarang 
izavát. A péctl ballada zsongott, zokogott. Caodálatoe 
mélyaégekből, a legnagyobb forráaoaáaból  <öttbk <>ceit 
a hangok. Msgaranyoava a minden tekintetben kiváló 
éa nagyon rendes harang-flnoepélyt.  A hegedű lelke, 
hz uj bnrang nyelve, amelyikben Lijoa Gyula p c-n 
kanonok a dl»aeB ffp?pl  mise keretében köavelltetti-
P<;ca vároa üzenetét. 

Lajos Gyula beszéde. 
Lajoa Gvulfi  a ezentlrásból veti megkepó hafon 

latokkal vont párhuzamot blzonyoa bibliai élőképsk 
éa a Basmklvelelt aaékelyek sorsa között. Az egyik 
klp Jlzaef  sorsa volt az Idegenben, akit aa I*t"u ott 
sem hagyott el, bsnem jó u on hordozott. Ti it Ide-
genbe vollatolok — mondotta LtjoR Oyula — ó« mikor 
hazajöttetek bizonyosan a Bzemetek barmatnn lett, mi-
kor a vaBkocsI átguru l vtletek a határon. Ttlán két-
ségekkel Jöttetek basa. Aat mondták nektek, hogy 
gyönge nép vagyuak, maholnap elfogyunk  éB Hirunkat 
temető népek vesalk körül. — Ml végig verekedtBk a 
világháborút nem győiött In Banki, ellenben a vörö» 
söpredék ütötte kl kezünkből a győaedeimea fesyvi  rt 
M9ZBkartakfojt«nl,  da t ilpri ál'ottuok a Boldogasszony 
>» látván király  Begltségével. Akárm)nnvlrj magány 
ia voit a ti magyar anyátok, a Haza  Bslvenen latot: 
benneteket, mepoiatva veletek kenyerét. A péc?vároi-t 
egyháiköaaég gondo'koiotl ra|ta mlhen slethnt i>en[-
sAentekre éB a ml segítő jóakaratunk találkozott a li 
óbijotokkal éa harangot i ntöttUok n«ktek. Einfk 
harangnak a szava, amelyik u tastvAri sz r̂etrir."k 
blzonyaéga egyfelé1:  kitlel és blsalommal töltse >-<• 
lelketeket Amikor n hanrj^t billjátot, vegyétek In » 
kelspo'oknt éa mondjátok Dlcsertesstk ea Ur J->iu< 
Krisa ui. Ha tele van a lelkünk künnytl éa jajjal bt 
nem lodju: megmBgysriznl, miért akarja a jó ltit<'Q 
•-ai vpgy bit, ha vlh»r VSD körülöttünk, ba világrer 
gea van a szivünkbe, nkl>or la mondjuk Dic<érteij»<̂ . 
aa Ur. A p'Cil eiyhátk ringnek van egy 70 méFS«R 
öreg horaDgĵ , smelyik c - t »gáa>en ritka alkaliriKk-
kor Bzô ott megBaóU'Di. H> mezszólalnl hallják I'̂ c^ 
városának ezt s kincses haMcgját. eiulán majd m-̂ i; 
kedvesebb lesz az ő hangja, eszünkbe juttat titeket, 
iklk örökre szivünkbe énekeltétek mustokat. — Hzu«-
k"l a ezsvitknl a bires preel íretiako'Aoak merte-
r-mtó|e Lajoa Oyula aa énekkar felé  fordult,  ameiyU 
közreműködött a felejthetetlen  üonepen. 

A b"Hiod elbangiáa» ulan v̂ Bárnspl procesi'tlo-
ban Kor ikoaott a nép óa oagyfénybe  znráodokolt i I. 
Bok kiiómaleren vnndoro't, hogy esti 9 órára N'»gy-
renyb' erkeaaek. Nigyfeoyben  öniudatl felébredn  i 
éli n magyarság, amelyik számbeli kisebbségben lat it 
•> saépnevü faluben.  A f  lu magyarsága Tóth  József 
fl<tal  nagyfenyl  aegfd  ellése readeaéBében igen mi-p 
Saeol István ünnepet reedeaett. Boba Ilyen nagydíj 
bém és ébresatő megnyl vánuláaa n'tm voll Nagyfesy 
ben a magyar Bslv dobogáaának, min* eaen aa esten. 
A reodezeaben köaremüködött Kalmár Pál lanltó IM 
dr. Djtmáayl nagyfenyl  gyógyaaeríaa. 

A megcsendüli pécsi harang kedvez reigését 
hozta el írre BZ ünnepre a bácsjózatffilvi  énekkar es 
i Bs4kMy nép, hogy lelj^a legyen a nagyfenyl  magy» 
rok örö.na A nagyfényi  ünneptég felejthetetlen  marad 
mindent 1 emlékezetében. 

Dr. Nimeth  Kálmán 

A Gazda-napról. 
A bo doir. nehéz rabságból való f«lszabadu'as 

második évfordulóján  iáu'ódUzbe öltöiöll CalksaFr.'d-, 
kitárta karjait éa eaerető aslv4l — a Garda-napra a 
vároaba öaönlő calkl gaadák előtt. Éi a gaadák Jöttek, 
egyre Jöttek. A vároa megtelt mosolygó, blaakodó, 
szorgalmas aaékely gaadákkal. A caadák nemcsak üres 
aaébeaaédre Jöttek éB készüllek, hanem magukkal hoi-
ták verejtékes munkájuk dokumentemalt, a aaép éa 
kincset érő kiállítás élő éa termény-anyagát. 

A gyűlésen a saékely örök életet munkáló és ast 
megtartó eszmék gazdag sora kell életre a hangaollak 
nl a saénokok ajkán. Pld. aki hallotta, vagy a Csíki 
Lapoktól olvasta Saöke Mihály Igazgató besaéd t̂, 
ngéaa blatosan gondolt arra, hogy ennek a célkitűzé-
sekben gazdag beszédnek nem ssabadna hlányoznU 
egyetlen aaékely ember keséből sem 

Meghatóan aaép elgondo'áa — bár mielőbb való-
ság lenni belőle — aa Uavölgyének aaékelyekkel való 
betelepülése. Van-e fönségesebb  elgondolás, mint as, 
bogy Brdély legyen a zaékelyeké s aa eaea a gondo-
laton való kitartó, folyloaoz  munkálkodás. Nem kell 
félni  a távo'ságtól és messzeségtől, mert a mai fejlett 
technika mellett, a haladás, a fejlődés,  a knltnra ne-
mes saaköael elvihetők éa megvaléaltheték a leitávo-
labbi tanyára, telepükre Is. 



37. Máa. O B I K l L A P O K Sik elial 

Bsóbajött i blrtokrendesésael k»pcso1atban » ta-
gosi'ás H, amitől nook teli íélnl bármilyen csnnya I» 
volt a mustja, mondia at lllu-ialrl̂  szónok. 

Szabadjon f-lemlteacm,  hogv mladen reform-
ea me, de kfllönBaen  aa, mely torit évisásadokknl 
eifiato  meg, „csúnya muV-m nizh-t viscza, pgyréatl 
az»rl, mert aa emberiig zöme Keztönözen lrtóalb M 
újítástól. Aat lehetne mondacl. hogv mennyi jobb vala-
mely njltáa, annál tötb gjBIllője ik-d. Aa e-m 
valátlanaág, hogy a .reformert'  mlndfott  mindenek 
felett  gyűlöli. — Mlndehez hoaaájárnl még ea 1», 
hogy a reformeszme  megvalóaltáaáhoa, a maga ld>j"-
ben, rendsserint még nincsenek megfeleli  esaköiök • H 
ea ia lényeges akadályt jelent egy reformeaame 
lében. Aa élet tanltáBa. bogy a reformerek,  aa ntiBidb 
rendaaerlnt mind hőtök, vértanok, vagy áldozatok szok-
tak lenni. Iţy volt ea, na emb' riség életének kezdeté 
tél éa Így van ea ma IR. Hogy caak egyetlen példái 
említsek, melyik elemllakolal lannló ne ludná ma aat, 
bogy a föld  forog  éa m*glz ez a rövidke lgaaság há-
romazia évvel eze'őti egy etnb;r vrrtacuzágát kívánta. 

A tagoziláat an élet követeli, tehát zaBkiégez 
ás nélkülözhetetlen a eaért egészen blstos, hogy „cnnya 
múltjai' nemessé fogja  lenni majd a megválót uUa 
aldáaa. Addig IB egy biaonyoa, bogy aem a tagosítást 
hirdetők, aem BZ azt megvalósítani akarók egyetlen 
rögöt aem vlttfk  el a máséból n túlvilágra a be adód-
tak sérelmek, azokat minden időben lebetelt orvozo'nl, 
i törvény megengedte és élt Is vele, aklnrk oka vo't 
.•rro. (As ls Igas, bogy a sérelem csak a gyengét, a 
tudatlant érle, kinek nem volt médiában Igazát meg-
•reef.l.  Bar dó) 

hgyébkénl a gazda nap dns eredményeik! a. sikerei-
hez boizátenni semmiképpen nem lehot, meri tlact̂ iet, 
i-a'a, elti-merés Illeti meg azokat la, akik létrehozták, 
HTOKAT IB. Btik azon resztvettek, mégiz Baabadjon egy 
tls«teleltel|es és Bi>>rény gondo a'ot elmondani. Bit In 
haita- ÍB  fajsaeretetből  tearrm. Azt gondolom, mennyl-
v. ! aicbb, eredményesebb volna, az iredmén>dus gezia 
ap akkor, ha HIOO a napon a geidánék, a gazda-
sszonyok la kiállítást rendeznének nemiB, á'doentoz 
untfijuV  adottságaiból. Ml'yen g?rd g lenne as a 
!» lián, am>t'y»n a t-ẑ keiy h-irl"í6ttf-u.-t-Pt  Ir-he'np 

mrl, vássontól a S'Anyogie, cerpAIH Ml'vn cl-
-Í» rtl lenne, ba a kiállításon megmutatná a fflz  ••», 
.onsrrváiás, téli eltevéa -kknl kerc "latban a azel<rly 
iszonyt jellemfő  takarékosaégot, tndá>t, rát>-rin»iti-A-
{ ••, vagy éd*sanyának gondoskodását leánygyerm ko-
v. . k'pc-'o ntbao, a kelengyeg; fijti'Bt  stb.,Ptb. 

Mennyire hassno* volm, aa egyes falvakat  jel-
.••msfl  háziipari kéaaltméoysk kiállítana? 

A gazdanap értékeli mindenes-lr- klegérz'tené, 
.inHegltené, lélekkel tölteni meg KB apazenyo- á!>al 
-,ithordott sok kincs, amelv neirc*ak mint lécá-

nyújtana sokat, b:.n-m buiduánt i< adaa. É 
v .n f  seehb és ktdveBibb, mint ep}má<<lól tanulni?! 

DJ van még egy másít gondolat ia, melyei a 
î ntdanap eridmenyei ébresatettek. 

Mindnyájan emlékaiück, bogy a felssabrdn'áBkor 
k ugy lódullak a aaekely fink  és leányok a fő-

városba cielfdaek.  N-m c-iod», a több mlat két év-
i:ied -Inyomaaa nehéz belyaeleket trp-mietl és aok 
ci-iisd boldog voll, bogy gyermeke munkál tállalha-
• 'J:I. DJ mégis gátat keilens vetül, hogy B saékely 
fjinág  ne hagyja ott aa ősi falukat.  A aaékely faj 
> h taéges, i-leirevaló, kitartó, eaóval nrmra fajta  s 
mut iyennek nen saabad megeogidnl, bogy lelki ér-
itkel; gllérekre váltva ellékotoja. A ssékelység nem 
adhat a vármegyéknek cselédaoyagol. 

Maradjon a saékely falusi  Ifjúság  züme otthon, 
a muakáskéare otthon Is szükség van. Idegen he'ven 
uly.in valaki, mint as átültetett virág, aorvedoalk, hsr-
vhd, '«tnynl a legtöbhaaiir elvess a székely a magyar 
éleiköiöaaég saámárs. HisBaBk azt, bogy a vlaaonyok 
jmuitával már nem fog  B ssékely Ifjúság  oly nagy 
tömegekben elmenni as ősi falvakból. 

Amint látjuk, a gizda-nap eredményekel érlel, 
utat mutat, eszméket ad, a Bsékely-magyar saenl élet-
közösség további munkálására. 

i'dja meg as Isten aaokat, akik városunkban a 
Hzép éa neveaates évfordu  ón megrendezték a gaida-
n-pol. J- M B. 

AZ Erdély i P á r t fűs t te lennapi  gyű j tése . 
Az ErdMvl Párt Cslkvármegyel Tagosala aug. 

30 án bb egésa megye területén fZsitelen  napot ren-
deaetl. A városi és kösségl tagocatok megértéssel fo-
gadták és saerveaték be a gyBjtéet, amely zebesBIt 
boDvedelok számára kérte a közönségtől ngy napi 
cigaretta adsgjál. Nem sok és mégis felemelő  *'zés, 
ha öntudatosan egyBlles áldoaattal tudjuk adni Öröm-
mel jelentjük, bogy a fBsltelen  nap gyönyörBen sike-
rüli Bnnek a vára-gyének minden magyar lelke száz 
százalékosan megértelte a mai Idők saavát. A leg. 
kisebb cslkl kösaégek magyarjai éppen olyan aalvesen 
adtak, mint a vá'osok polgárai. Ba Brdélyl Pirlazer-
vozete lökéleleaen bonyolította le eal a kötelességei 
tz. Nem marad más hátrt, mint a köszönet SSBVB min-
d-nfelé,  ahol megértették, hogy áldozatot hozni ma 
mindenkinek legaaentebb kötelessége. Bgy napi ciga-
retta adagról lemondaal éa a kíaöaségnek adni ma » 
legkevesebb, amit tehetünk. Tudtuk Is aat hogyetektn-
tetbea egyBtt gondolkoaik a magyar társadalom, amely 
esea fflattelen  napon megmuUtta teljes felkéssflltaégét 
és fegyelmeaetlségét  arra, hogy miként kell gondol-
koanla egy BnlBdatos háborús tátiBdalomnak. 

A fflsttelen  napon a következő öaazegek gyűltek 
be éa aaámoltatUk al: 

Caikaaereda: Dávid Résálla és Meldován Olga 
'yöjtőlvén 49 pengő 80 8 lér. Ferenca Biaá'la és Badő 
Bálint gyBJiőlvén 68 70 P. Boitor Oyörgyné ée Wacsel 
Perero gyBjtéaa 70.60 P. Calrjék Antal és Bíró Qá-
borcé Ivén 94 80 pengő. Kezel Ignác éz Kóka Andrár 
gvBjt'ae 8669 P. Berkfcay  Árpád és Csássár Félixné 
gyüJlfHB  76 P. özv. Fdkete Frlgyesné Bálint Bilagyüj-
•'s<« 160 P. Dávid Alojoané, Bak cal Oáborné g;B|té*e 
7090 P. Kereas'es B n̂dor (a  Ha|aód Antal gvO|ts>< 
66-50 P. Véciey Qvnl», Btkc^v Kárólv, Bíró Ká-o'y 

Holló Gkbor gyűjtése 218 70 P. Domokos Bandor, 
Brőke Mihály Tuma Mátyáa ivén 173 27 P. Cfá  sár 
M rgl', M»zéy Ini ivén 17 60 P. Vecaey Oyu'áné és 
Ferencz Qibor gyűjtése 186 84 P. K tresztes B ek ée 
Cslzzer Antaln* Ivén 9830 P. Albert József  Kov'ca 
Ró'Ai|a ivén 126 P. Kard. Ödön és társa gyültőiWn 
66-80 P. Lka ár István es Calkl JároanA i én 6670 P. 
Baodor T.btr és felesége  g- UÎ Be 218 60 P. Cslkl Al-
bert és Dávid Alajos lv*n 107 70 P. Ferenc lei és 
Kalamár Bva Ivén 102 60 P. 

Z öjt'd: Ba'ló I > r« Rof-tu  y Károly. KAka Jézoa 
gyűjtése 16090 P Gál Jánoa gyűjtése 87 40 p'ngő. 

C ikezentmárton—Caekef»lvén  dr. M«rton Gábor 
Irányításával gyü|tők voltak: Bartók Dórita, OoodoB 
Anna, Baendrel ZSÓAB, Kllmovstly Bárika. Tóth Annua 

Konrád Jutka, Bocskor Janka, Bartók Bándor, Botár 
L-ven te, Bzékeiy Gvörgy, Baendrey Zoltán, Márton 
Barnabáe, Gábozzy Dáaee, Ovörgy András, Balássi 
Jenő, Go-dos Antal, Márton Botond, L^aár Lajoa gyűj-
tése 124 P. 61 flll. 

Tuenádfürdőn  Darvas Brsslke és Kóródy Icuka 
gyűjtése 76 pengő. 

Jdnőfalva:  Kedves Jóaaef  Dénezé, Bíró Jóasef 
liaécé, Bíró Aron Barabásé, Erőss Józaer Mártoné 
gtüjtése 66-94 pengő. 

Rákoson: Csássár Skndor, Fodor Bálint, Császár 
Biláza, Kovács Lijos, György Péter és Lázár Katalin 
gyfljtése  129 64 P. 

Kássonujfalu:  Csobolh Illés gyBjlése 66 pengő. 
LtiárfalvB:  Blsnareay Bisa és Bálint Rézalka 

gyBjlése 68 22 panvő. Bddlg a fBalielennap  eredménye-
ként befolyi  2769 P. 76 fl  lér. 

As orostk gyl égetlek részéra Báki>aon önkéntes 
adományból befolyt  104 P. 10 fillér,  1 drb. törülköső, 
15 méter vászon. 

A gyűjtők saives fáradozásait  aa Erdélyi Párt 
naegyel ÓB városi tagoaata eauton ls hálásaa kcBaönl. 
További és részhtnBabb közléseket aa öSBzeB adomá-
nyok befolyása  után kösöl|Bk. 

— Találtatott. Folyó hó folyamán  1 esem-
üveg éz egy női eeőcauklya. Igaiolt tulajdonosai 
a kapitányságon hlvata'os órák alatt átvebelik. 

— A aaidótórvénr egyez kérdéaainek 
blról gyakorlata címun n*gy érd-tklődésl keltő 
köcyvet Irt Ifj.  dr. N-tgy B <ln bnd.'peztl ügyvéd. 
AB aktuális könyv Ismerteti a Koriénak a rzin-
leg<-B IpBrüzéB kérd-iaében e'foglalt  álláspontját 
éa egésa BT'g esetei Porol fel,  amelyekben a 
legfebő  blrAaág m^gállrpltollt a BtrómanBágot, 
iiletve amelyekben kimondotta, bogy az illető 
o'm tekinthető Btrómannek. Feldolgozta a aaeraő 
:> csund -R lárasségga!, az alk-.lmaaottak elbcc^áj-
lAsávsi. ll^tm 'nytK'-l ea n\o(d jávai, továbbá n 
törvényiekoitéespl. VHI'AB vá loztHtá̂ sal, anya-
könyvi beJxiryB kilgailtDBáv»), valamlat a zsidó-
törvény más r-ndnlVeírtsel folytán  boiott klllön-
f̂ le  blról határota'okat la. A köovv a Feldmau-
féle  könyvkereHk<d"B (Bjdapjpt, V. Mirké-u. 26) 
kl.dáBáben jelent lűeg éa ára 3 pengő. 

— Aa Brdelyréasl Hangya 10.000 P. 
értékű teli ruhaneműt adomanyoaott a 
katonalnk aaamara. A« orsaág m^d n résaé-
btn pár fanul  Bâ p ercdtbéovt elért téliruha 
g)Ujléal akció muskáĵ hoa az Erdéiyrésal Hangya 
kolozivári, marosvásárhelyi, sepalssentgyörgyl, 
Bzékelyudvarhelyl kirendeltségei, valamint d<ai 
áruraktéra révén ÖBBsesen 10000 pengő értékB 
léll ruhanemű adományoaásával járult hozzá. 

Csiki diák. 
Vakáoiól l evé l . 

D. a J Kr. I 
A nváron alkalmam voll azétnézni Budapesten a 

N prajal Museumben. Ugy áll ott a népliget aaegélyén, 
mint a magyar nép értékelnek a nagyvárosba mentett 
klncaeabása. Végigtekintve a hasal és Idegen néprajzi 
tárgyakon. — különösen n vallási népraja keretébe 
tarloaó értékek vonlák magukra figyelmemet.  Lllbstlao 
a világ népeinek legbenaőbb megnyllatkoaáaalt. Eaek 
kösBl kOIÖBÖsen a magyar vallásos lélek érdekelt. Ezt 
azomlélve zzBletett meg bennem BZ a gondolat, bogy 
miért ne lehelne öazzehordanl a ciki ssékelység vallá-
sos lelkének tárgyi magnyllaikoaáali, miért ne lehelne 
egy kla saékely vallázoz néprajzi muzeumot létrehozni ? 
Milyen szép feladat  elölt áll Itt a zzékely diák I Mirt 
e muveum megteremtézénél elzözorban reátok gondo-
lok, kÖBÖltetek Is kBtónüsen a kongregánlstákra, akik a 
Vitoa Mózes-n*pra|al zzakoazlályban do'gozhalnának e 
muaeutn létrejöttén. 

Hogy milyen Jelentőségn van egy Ilyen muz°um-
nak, azt a legjobban az tudja mérlegelni, aki valóság-
ban is végigtekinthet egy Ilyen gyfljleményen. 

Mindenek előtt egy Ilyen muzeum megmenti aa 
elkallódó értékeket, ápolja a nép vallásos lelkének 
Bsép megayllatkoaâaalt. 

A néprajanak elsőrendű feladata  nemcaak a nép 
aselleml, hanem tárgyi, anyagi értékelnek a megmen-
tése Is. Nem elég például, hacaak öaaaelrom a betlehe-
moa jálékokat éa igy megmentem a népi játékok szel-
lemi rézzét, hanem a betlehemmel kapciolaloz kellé-
kek, öltözetek, díszleteket Is meg kell maatenem, ha 
teljes munkát akarok végeanll 

Lehet, hogy e sorok olvasásakor felvetődik  as a 
gondolat, hogy még korai erről a musenmról tárgyalni. 
B'őasffr  gyűjtaflk  ösaae a ssékelység uelleml néprajzéi 
éz majd zor kerBlhet a tárgyi nóprajsra Is. Nem ludom, 
hogy Jelentőségében melyik erősebb a aselleml vagv a 
tárgyi aéprajs? Ugy goodolom, hogy aa ulébbl. Mart 
sokbelyt ea aa egyedüli megtartója a saelleml népraja-
nak is. Maguk a aaakirók Is muskájukat mindig a 
tárgyi náprajual kezdik. Eaért nem mondhatnám korai-
nak a tárgyi aáprajzl adatok gjBjléaét. 

9 U J D U n 9 £ E 3 K E > 

üvgekéit-
6a uíMtOrtiáZí  humkídíjéÁsx,  kjunil  inúltU**  mkiA l 

EÍ-JD A téren aa nttörők nebéaaége, de öröme ÉB 
érdemn Is B tietek volna I 

B vallásos népraja tárgyi gyüjléze a következő 
cioportoaitás szerint történik: 

1. As ájtatosság eszközei: könyvek (régi Imaköny-
vek), Imnlegyzetek, feliratok,  olvaaók, keresetek, képek, 
ssobrok, fogadalmi  tárgyak. 

2. A aapiári Idővel kapcsolatos ssokázok, hagyo-
mányok : a beilebemeaés, háromklrályjérás, a húshagyó-
keddi Bzokázok (dutgazdag hamubotozok), a pünközdö-
lés, határjárás, hajnalozis. gegelyjárás easközel, kellékel. 

3. Az élet négy nagy eseményével kapcsolatos 
szokáB eszközök: komatál, kerezztanya ajándéka (ko-
'ossma), vólegényjegy, legényhlró essköa (fsrula),  psre-
fernnmoi  levél, lakodalmi fa,  stb. 

4 Mázolások: fényképgyűjtemények,  festmények, 
rajzok. 

6. Az őapogányzággal kapcsolatoa tárgyak öBBze-
gyűjtése (ősi képek, fejfák,  ragőszerzzámok, mennykö-
vek, zlb.) 

A leleményesség éz felfedazőkézzzég  még aok uj 
ssemponlol állíthat fel.  A kapott adatok csak irányt 
mutatnak éz lanltáaul saolgálnak. A gyűjtés magunkaak 
Is sok örömei sseres és ha egysser majd előttünk áll 
a Esékelység vallázoz lelkinek tárgyi néprajza e nép 
vallásos lelkének történelmében la kBnnyebben fogunk 
eligaaodnl. 

Induljatok hát el a felfedeaó  utakra I Eredményes 
kutatást kíván: 

Caikzzereda, 1942. aaeplember hó 8 án. 
Btikely  Láttló,  hiltanár. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy tiékelj  Jrépzőmóvéaz megrázóan kOtdel-
mas élete. — 55 «sinea is milynjomáto képpel.  — 
Ara 6 Pengi. Megrendelheti  a Vákár  kinyrker—-
kedétben. 

Keresek megvételre jó karban levó h íd-
mér lege t , melyen 2000—3000 kgr-ig lehet 
mérni. Zakariás Z. György, QylmesbOkk. 6— 
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Értesítés. 
A Csíkszeredai Vadásstársaság Igaagató-

sága köall a társaság tagjaival a ssartaBvadá-
uatra vonatkozólag, hogy a csoportvezető ren-
delkeiik a felett,  hogy melyik vadán ai A 
csoportjából hol fog  vadászni, nehogy a tagok 
egymáBt aavárják. Saarvaat 1042. aaeptember 
1-tól lehet lAni 12-tAl fölfelé  éa a koronás tiaest. 
Bgy tag oaak egy aaarvaat lAhet, a lliniaaterium 
által engedélyeaett aaámon felül  lAnl nem ssa 
bad. A már beoaatott tagok a kővetkező terű 
leteken vadáaaliatnak: 1. csoport, Kászon, osa-
patvesetA Apor Lásaló. 2. csoport, SaentgyOrgy, 
Bánkfalva,  Saentmárton, Csekefalva,  csoport-
veaetA Poaaonyi Attila Arnagy. 3. oaoport, ZiA-
göd, Caikaaereda, Taplocaa, Caioad, csoport-
veaetA Kurta Aron. 4. oaoport, Madéfalva,  Rá-
kos, CBoportveaetd, Mánya Béla. 6. OBoport, 
Dánfalva,  osoportvesetA, Aladics Zoltán. 6. cso-
port, Karoafalva,  JenAfalva,  Baenttamás, osoport-
vesetA Bara Ágoston keroskedA. 7. csoport, 
Pálfalva,  Csomortán, Caobotfalva,  Somlyó, oao-
portveaetA Fejér Miklós: Saépvia, Kóatelek. 

A siarvasvadássaton osak aa vehet réaat, 
aki egéaa évi tagsági diját leflaette  a 100 P.-t 
elAaeteaen letett a társasig pénatáránál saarvaa-
leiövési dij óimén As beosstásáért jelentkeaett 
a csoportvesetónól. 

A csoportvesetók és vadArOk felelAsök  a 
fennti  saabályok betartásáért, kötelesek az 
ellenAraéat gyakorolni. 

RálAvéa lövésnek ezámit véraéa nélkül is. 
Minden tag egy szarvaBtehenet lóhet, amit a 
társaság terhére köteles beszállitatni és átadni. 
Bikával haladó 1—2 tehén kAzQI kilőni nem 
szabad, hanem ott, abol 4—6 tehén van egy 
bikával, vagy egyedül járó vén tehenet. Aki 
bikát IA 24 órán belQl köteles bejelenteni a 
társaság titkáránál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Fiyyeltnextetés.  Aa elsötititis  ideje  alatt 

elkövetett  lopát,  rablás ie máa bOntettekirt  halál 
büntetéssel,  felakasatásaal  büntetik  a tettest vagv 
tetteseket. 

— Iámét a város tüzlfaaafikaégletéröl.  E(y 
Ízben már lapnak hasábjain felhívtuk  a figyelmet  a 
téllfa  BZttkaéglet blatosliaaára. lilnden jel arra mutat, 
bogy a télen nagy baj leaa a tttalfa  ellátás körül, liár 
moat ugy néz kl a dolog, bogy a tüelfávJ  » legkelle-
metlenebb uisorázáa indul. Hiszen ebben a pillanatban 
szinte a lehetetlenséggel egyértelmű tüalfaboa  hoaaá 
Jutni. Nagy hegyenen hajlandók 90—100 peagóértegy 
él fát  adni. HU en Igy nem mehet. Valamit tenni kell, 
mert ilyen állapotok között nem lehet neki Indulói a 
a csiki télnek. BmlltéBt tettünk arról hogy a bükk aaédi 
állomástól 6—7 kilométer távolaágra több mint 6 eaer 
vagon tüaifa  áll kitermelve. Csupán a fnvaronás  kér-
dése vár megoldásra éa eaael blatoaltanl lehet a vár-
megye tűalfaellátáaát  — maximális áron. 

— A oalkaaeredal róm. kat. „SegltA Mária" 
glmnáalam tgaagatéaága tudomáaá'a hoiaa a aaülők-
nek, hogy an ünnepélyes Venl Bancle-t, amelyen min-
den növendek köteles megjelenni, aaeptember hó 27-én 
reggel 9 ómkor tartjuk. A tanltáa 28 án reggel 9 óra-
kor keadödlk. A javltóvlaagák tdeja aaeptember hó 21, 
22 ós 2ă, a magánvissgálntoké pedig aaeptember 24, 
26 éa 26 án. Igazgatóság. 

— A vároal zzalloda bokréta-ünnepe. Csík-
Bsereda városban a Kereskedelemügyi mlnlsaterlum 
egy tel|eaea modjrn kétemeletea saállodát épít, amely-
nek munkálatai annyira előre haladlak, hogy az épü-
let tető alatt áll éa megkezdődtek a belső ezareléal 
muokák. Október 1 én a aaáliodét átadják a íorga'om-
nak. Baeplember 10 én ünnepélyes keretek kösőtt tar-
tották meg as aj aaálloda avaláaál. Jelen voltak aa 
ünnepségen Dr. Láaaló Drző főlapén,  Dr. Ábrahám 
József  alispán, Bzáss G*-rö polgármester, Pipp Imre 
műssakl min. tanácsos, Bjrdtn Alfréd  egyetemi m. 
tanár, aa épület tervező mérnöke, Dávid Károly épí-
tési vállalkosó. — Bzáaa Gerő po'gármeater Cslkaae-
reda város nevében megkösaőnte azt aa előrelátó gon 
dcakodáat, amit a magyar kormány ennek a anállodá-
nak adományoaásával la klfejesésre  juttat. Hangoalella 
n polgármester, bogy a város éa a cdkt saékelyek 
örök hálával látják aat a mélyrelátó veaetéal, amivel 
a kormány a Biékelyfóldet  felemelni  lgvekazlk éz n 
magyar Jövő zzo'gálntába bekapcso'nl akarja. — A mun-
kásság nevében BsBbó Károly főpallér  beszélt z ezzel 
az Impozánz zzép épületet álndták hivatásának. 

— Értoaltéa. A calksseredal köaaégl Iparos éa 
kereskedő tanoacukolában n tanltáa megkendődött. 
Igazgatóság felhívja  asokat a kereskedőkel és Iparoso-
kat. hogy akik tanoacnkat még nem Íratták ba, snlvea-
kedjenek azonnal beíratni. 

— Halálosán. Mihály Dénes birtokos 62 éves 
korában, hosanas betegaég után, aaeptember bó 9-én 
meghalt Cslksseatléleken. 

— A tábla , drót- és tflkOrflveg  kéaaletek 
bejelentési kAtelenettsége. A Bsékoly Kerületi 
Kereskedelmi éa Iparkamara felhívja  a táblaHveg áru-
sításával foglalkosók  figyelmét  as Iparügyi mlnlrst.tr-
nek 67.900—1942. aa. rendeletére, melynek értelmében 
táblaüveg, drólüveg, vagy lükörüveg gyártásán beren-
desett vállalat, valamint táblaüveget, drélüveget, vagy 
tükörüvegei klaárólag továbbárusltók réaaére, Illetőleg 
mint köavetlen fogyaaatók,  mind lovábbárnslló keres-
kedő, aki táblaüvertől bármilyen mennyiségű késsletel 
tart, klieles aa 1942 évi ueptember hé 6. nopján 
meglévő késaletét as 1942. évi szeptember hé 9 nap-
Iának déli 12 éráig, ezt követően pedig minden hónap 
utolsé napján meglévő késsletét a kővetkeaő hónap 
harmadik napjáig a resdelet mellékletében foglalt  minta 
aanrlnt, — Ovegfajtánklnt  külön-külön — a m. kir. 
Ipari Anyaghlvatalhon (BndipHt, II. kor., Pő-u'ca 68) 
bejelenteni. A bejelentéal n saállllás nlatt levő kéaa-
lelre vonatkoaóan n címzett kötelez — a saállltmány 
megérkezésétől ssámllott 3 nap alatt — megtenni. A 
bejelentési köteleseltség aláeső üveget, caak a m kir. 
Ipari Aoynghlvalal engedélyével saabad felhtainálnl, 
vngy klBBOlgállatnl. A bejelentéahen azükaégeB nyomtat-
ványok mintáját n Kamera n kerületbe!! Ipartestületek-
nek, kereskedő társulatoknak és BarosB-fiéknnk  mag-
küldötte. 

Vigyázat! 
A Dámtól hsslwHót stlnonáh. 
OgysIlM. matt minden tabletlAs 
s .DARMOL- sitnak ts T stslw 
bevágisnsk kstl tenni. Kimondat-ta endeS CMMflolásbsn  kár)* 

— Iparigasolvanyok revíziója, A Siákely 
Kerületi Kereskedelmi és Iptrkamara aöa'l: Aa lp«r-
Igaiolványok revlalójáhoa BsükBéges bejelenti el űr-
lapok igénylése tárgyában a Ktmtráho* forduló  nagy 
Baámu érdek'ód^are a Kamara tudomáaára hozza az 
Ardekelteknek, hojy sz előirt űrlapok leküldéae érdé 
kében illetékes helyen megtette a lepéaeket a mihelyt 
a vonatkoaó rendelet végrehajtási utaaltása IB elkésaül, 
okvetlenül gondoakodáa fog  történni erról, bogy esek 
a bejelentéi űrlapok aa érdekelteknek rendeikeaéaére 
álljanak. Ennek megtörténtétől aalntén a lapok utján 
fogja  a Kamara aa érdekelteket értesíteni. 

— Pénnt kap kezdetű hirdetéare Mblv|uV olva-
sóink ügyeimét, mert pépil kap, Bkl űrén D ana-sóa-
boraaeaaea üvegeit vlasaavlsal kereaktdójebez, kinél 
váaárolnl aaokott. 

— Köszönetnyilvánítás. Mlndnoknak a jó 
barátoknak éa ismerőeöknek, akik felejthetetlen  férjem 
Illetve édesapánk elvesztése feletti  fájdalmunkban  ve 
lünk osztoztak vagy részvétüket bármi módon kifejez-
ték, fogadják  ezúton la bálás köaaőnelünket. 

özv. Szilágyi  Miklósai  ia gyermekei 

292/1941. vgbt. aaám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Zakariás Jenő ügyvéd állal k«pvlpe't, Dr. 
Zakarláa Janó javára, — lakéa ellen, 62 Pengő 61 fillér 
tőke éa több kövelelea ÓB Járu ékel ereiéig, amtnnyl-
ben a követelésre időköaben réaaleifiieiés  történt, 
annak baaaámlláaával, a calkaaeredsl kir. Járásbíróság 
1930 évi 10980. aa vegztaével elrendelt kielégítési 
végrehajtáa folytán  végrehajtást saenvedóiől 1942 evl 
Jannár bó 27-en lefoglalt.  2800 Pangó — fl  lérre 
becsült tagósagosra a cdlksz ,red»l blr. Járásbíróság Pz 
6016—1942. BZ. véoéaavel na érverés elrendeltetvén, 
annak aa 1908 évi XL1. l.-o. 20. $ a alapján a kővetkeaő 
megneveaett: Dr. Z.kariát Jenő ügvved által képviielt 
Dr. Zikarláa J nó ügyvéd javára 62 Pengő 61 fillér  a 
Járulekai, továbbá a foglaiá«l  jngyaókbnyvből kl nem 
tűnő más foglaltatók  javára ls aa árvjréa megtartását 
elrendelem, de csak arra aa eaetrs, ba kleiégltssl joguk 
ma la fennáll  ÉB ha ellenük halasztó balályu igény-
kereaet folyamatban  nincs. — végr-hsjláal aaenvedő 
lakáaán, Cilkaâ pvia köaaégben leendő mugtsrtáaára 
határidőül 194a Ovi zsoptember ho 18 lk napjanak 
delelöttl 10 oraja tüzelik kl, zm kor a bíróilag 
lefoglalt  ingók, n. m. 8 drb Juh, 1 drb lar^a borlu, 
drb ökör, 2 drb vörőa ökör, 1 drb fekete  ölör, 2 malac, 
2 ssekér a egyéb Ingóságokat a legtöbbet w»rőnuk, de 
legalább a beejár 2/8 »d réBaééit, kéazpAntflsttea  mel-
lett el fogom  adcl, még ttkl or la, ha a bejelentő fel  a 
halyssinen nem Jelenne meg, ha caak ellenkcaő klván-
aágol írásban n̂ m nyilvánít. 

Caikaaereda, 1942 évi enguaatua hó 24-én. 
Mlhálka Jozzef 
kii. blr. végrehajtó. 

Fakereskedök figyelmébe  1 
Késaletbejelentési ivek: 

PdnyAfa-gerenda, 
Penyó desaka éB lemez, 
FenyA palló, 
FenyA gömbölyegfa, 
Penyó-léo és fenyA-heveder, 
FenyAfa, 
Bükkfa-áru  kimutatások kaphatAk 

A á k i r könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

Csík vármegye alispánja. 
9.707-1942. ssám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
1. Csík vármegye alispáni hivatalába 1943 évre 

uükséges Irodaszerük én nyomtatványok ssállitáeárB 
nyilvános versenytárgyalást hirdetek.' A köassállltás 
köllségel ezabálysserüen blatoallva vannak. 

2. A szállítás megkezdésének Id-ja 1842 október 
hó 30. Befejonéso  1943 deoombor ho 30. 

8. An lrodasaerekre külön és a nyomtatványokra 
külön kell ajánlatot tenni. 

4 Aa ajánlatot a jelen hirdetményben foglaltak 
értelmében olykép kell szövegesnl, hogy az ajánlat éa 
mellékletei a Menődéi minden adatát éa feltételolt 
tartalmaanák 

6. Aa ajáalatot cégszerű aláírással kell ellátni. 
Idegen késsel, vagy géppel Irt ejánlatot pedig 2 tanú-
val kell aláíratni. Aa ajanláttevő sMátkezüleg Irt ajánla-
tát tannsáa nélkül h megteheti. Ugyanígy kell aláírni 
an ajánlat mellékleteit la (mintákat.) 

6. Az ajánlatban kihúzásnak, törlésnek, vakaráa-
nak, beszúrásnak, vagy egyéb Javításnak nem ssabad 
előfordulnia.  Ha as ajánlaton annak benyújtása előtt 
javításra mégla aaükaég van. est aa ajánlat végén kü-
lön Béradókban a Javított tételek tttaetea felsorolása 
mellett ogyanuţy kell aláírni, mint magát az ajánlatot. 

7. A több Ívből álló ajánlatot eaetlegea mellékle-
teivel együtt zsinórral egybe kell füanl,  a aalnor végét 
na ajánlat hátlapján cégaaöveget tartalmazó pecséttel 
ellátni. 

8. Ai aláirt ajánla'okat sértetlen borítékban el-
helyezve. p^c-éttal lezárva, Crik vármegye alispáni 
hivatalánál (VármegveM-aa I. em. 61. az. alatt) 1942 
evl október hó 10 en d a 10 orálg személyesen 
vagy pOMla utján kell benyujtnnl. Ugyaneaen a napon 
fentlrt  hivatalban I emelet 36. Bzam alatt d. a. 11 
órakor fogják  az a|ánlaio>at felbontani,  amikor a 
msgukst Igazoló aján'attevöfc,  vagy azok megbatalma-
aáasal ellátott képviselői jelen lehetnek. 

9 A fentiektől  eltérőleg kiállított ajánlat a kös-
aaáliltá* odaítélésénél nem Jön it<yelembe. 

10. Aa Bjánlat borítékját a kővetkeaő felirattal 
kell ellátni: 

.Ajánlat ea ad. 9.707—1942 veraenytárgyaláBl 
hirdetményben köaölt irodsaaerek (.agy nyomtatványok) 
Beállításira ' 

11. Aa sjáalattevők a végiegea dönkta megtörtén-
téig (Köasaállltásl Baabályatt 44 §.) kötelezettségben 
rnnradnak. 

A hivatal aa árakra tekintet nélkül Baabndon válaBBt. 
12. Az ajánlatokat sa egéss mennylBég saállltá-

aára VRgy egy résaére la lehet tenni. A megrendelést 
eB?tleg megoBBtva IB ki fogom  adni. 

13. Aa aisulati trln'», áru ÓB nyomtatványminták 
Vármegyeház I. emelet 63 (Vármegyei lrod«lgaagató-
ná) a hl'BtH Ot órák alatt megtekinthetők éa díjtala-
nul tnegiz^rmhtlők. 

14 AzoV az ajánlatlevók, akik közBaállltást már 
esaköaöltek. kötelesek est Hjánlntukbao n megrendelő 
megnevecMüévt-l a asállltáa mlnóaége, értéke és tel|e-
al'és ideje megjelölAaével megemlíteni. Amennyiben 
jelenieg la köaHzál'ltást teljezltenek ezt aalntén fel 
k'..|l BorolDl. 

16 B köa'ztllltásnál előnyben résaeaUlnek a hadi-
rokkantak, hadlÖEv<<gyek, hadlárvák, vltéaek és tüa-
harcoaok. 

16. Ajánlattevők köteleaek nyilatkozni, nem eBnek 
az 1939. évi IV. t. c. alá. 

17. Nyilatkozni kötelesek, hogy aem caődöntivűil 
kényi-aeregyesíégl vagy csődeljárás, vagy bűncselek-
mény miatt kizáró ok nem forog  fenn. 

18 Aj nlatlevő köteles ajánlatáboa táraadalombla-
tosltáal lírlos-silról olyan klmutatáBt caatoinl, mely 
Igaso ji, bogy a versenytárgvaláal hirdetmény lejártát 
meg' ótő hat hónapnál régebben eaedéketBé vált járu-
lékkal nem tartoalk. 

19 Flaoléel feltétel  a Köaellátáal SiabályaatSO 
§ a ali.pjáo a bczscáliltáH bafejezéaétől  számított 16 
nspon belül törtÁolk. 

20 A Bfertódésl  Illetéket a vonatkoaó pénaűgyl 
aanbáiyok ez-rlnt a aaállltónak kell leróni. 

21. A aaáliitó a|ánlalában köteles nyllatkoanl, 
hogy eaed̂ kea Járandóságainak a lejárattól 8 napon 
belül való leűsetéa esntnn hány aaáaalék engedményt ad. 

Calkaaerada, 1912. évi aaeptember hó 7. 
Dr. Ábrahám Jóaaof, 

alispán. 

Polgárista leányoknak koeatot és lakást adok. 
Mikes K u. 10. (Bíró fényképésa  mellett.) 

Árverési hirdetmény. 
1942. évi szeptember hó 14-én 1 drb 

6 hónapos kincstári oaikó elárvereztetik. 
A bélyegilletéket a vevA viseli. 

M. kir. 32. batárvadáaz zlj. | 
gaidsságl hivatala. 

T a k a r m á n y t ö k sertéanekvaló, nagyobb 
mennylaégben eladó, SaAoa Illésnél, Taplooán. 

Ryaaatelt Vákár Iiajsaaá thfnjiniUltiu,  OMkaairada. 




