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December ötödik narjén délben a didai 
vaaut állomáBxn kezet fogtunk  újra. Az arc 
pirosító havas, hideg télben egymáeba fonódott 
két keményfogásu  kéz, egymásra talált kó< 
bOszke tekin et éa egymáensk beszélt két eszes, 
világos elme. A BZ. «Hy ert b^r Í-I a tpngynr 
ember fogta  meg most újra t-gymâsr a i a ke-
sét. Megfogta  keményen, tzótlanu', mngfog  a 
melegen és azzal a erents^ges eaen* elhtt'Arozás-
aal, hogy azt aoba, de soha többé el ne m engedi. 

Deoember ötödikén a dfdai  vasútállomásra 
beszaladt a Túrán, az 6Íaó vaaparipa, B elhozta 
elaónek BB első magyar embert, a vezírt, a 
bóat és az orazágmenló*. A arékelység azive 
újra öaszedobbant a magyarjBgéval a egy fen-
séges Qnnopaég fényében  ts melegében be-
széltek a könnyes ezernek a u dobogó izivek. 

Könnyeztek a szemek éa heveaen vartok 
a azivek a d dai uj va?utál oroáeon, dc nem 
csak ott, hanem miodenü'.t pzerte e viiágon 
ahol magyarok laknak, a m ndenüt' hhul ma 
gyarok vannak. Könnyeztrk a az»mek éa he-
veaen vertek a szivek, mert megérezte ÓH 
meg kellett érrznie mindenkinek, akiben ma-
gyar aziv dobog, hogy ott a K^lemenhavas fe-
hér orma alatt, aho! r. kanyargó Maros jég 
takarójára euaogva hajlik rá a fenyótenger 
zusmarája, egy még csonka de  erűtől  duz-
zadó.  élni és dolgozni  tudó  és akaró  kemény 
és elpusztíthatatlan  örök  Magyarországnak 
a vérkeringésébe  most knpcsolodott  bele eszé-
vel, szivével és acélakaratával  egy maroknyi 
nép s csodákkal  tündöklő  szépségeivel  t'el 
nem becsülhető  természeti  kincseivel  s éltető 
üde  leheletével  egy bűbájos tájék. 

A Székelyföld,  a mi édes szülőföldünk  si 
mult hozná végleg a magyar hasa testéhez, 
amikor vitézló vezérünk erőt, bizodalmat és 
nyugváat osztogató tekintete máaodaror Mklotl 
végig AZÉPTÉGHB honunk hófidte  ormain a BE 
embert érhető legnagyobb capáa minden fáj-
dalmát magába zárva fajtánkért,  d o b o g é szive 
Bseretetet hintett bizó népe ezi^ébe. Az ő meg 
jelenése adta tudtul nekünk éa minden magya 
roknak, hogy kéazen van már Szeretfalva  éa 
Déda között a vaaut. Késsen van már a nagy 
mO, melyre két eiztendeig vá.tunk a amelyet 
székelyek ÓB magyarok egyaránt oly epedve 
vágytunk. A termest st erőin diadalmaskodott 
a magyar ész éa kar B u'at nyitott a rénán B 
utat a hegyun és völgyön. M 'g vannak már 
bilincaelve a rakoncátlankodó föld  harcos szel-
lemei, as emberi elme s a feszülő  izom bék-
lyót rakott a hegyre, a völgyre a megjelölte 
útját a víz folyásának. 

As ha most nézzük az emberi értékkel 
szinte fel  nem becsülhető gigászi munkát, ha 
meghat a aziazifuazi  erő és a vasakarat, szin'e 
önként vetődik fel  a kérdéa és fogja  meg 
agyunkat, vájjon mi az, ami a'ig két esztendő 
leforgása  alatt lehetővé tette a Bzinte lehelet-
lent, mi as ami képessé tette ezt az orsregot 
a est a népet arra, hogy a mai vér ivataros 
8 a történelemben példátlanul álló nehés idők-
ben is meg tadott valóaitani egy Almot, amely 
nek még a megfejtése  is ssinte fel  nem mér-
hető nehézBégek láncolatába Ütközött. A kér 
déB Ónként felvetődik  s ha as óaz törvényei 
sserlnt élünk, a választ Is meg kell rá talál 
nunk. Éi a válasz egyaierü, világos és rövid. 
A magyar faj  kiválósága és elhivatottsága as 
az erA, amely ha kell, lehetetlenből Is lehetőt 
varássol A magyar fajbao  lévő Imnanem élni-

akarás és kitartás az, amely léirehozta e hé-
roszi alkotáat. A magyar ember hite, esze, azive, 
erejs óa megmásíthatatlan akarata voltak azok 
a tenyezők, amelyek két esztendővel ezelőtt 
elindították a moat mindnyájunk igaz örömére 
tető alá hozák a nagy müvet. Az együvuiarto-
zás, a közőa bánat a megosztott öröm, az egy-
eredetü vér, az azonos alkat a az UEODUS test-
ben éló azonos lélek voliak azok az erök, 
amelyeken nem udott úrrá lenni aem Trianon, 
aem az idő, aem a természet. A magyar nép 
életereje volt uz a verhetetlen hatalom, ame-
lyik diadalmaskodott idón éa terveken. 

Éa ba megéreziük éa megtaláltuk maguak-
ban az okot, vetődik fel  a máaik ba mesazebbre 
haté kérdés, vájjon van e bennünk ea lesz e 
bennünk író tovább éa vane kitartás. Vnjjon 
vannak-e bennünk olyan kepeasegek, mellek 
elegendők arra. hogy viharban, veszbbn, hO-
btto, hidegben, báróban ia együ t maradjon a 
két hc-z ea ne engedje el egymaat soha, aem 
jo Eorabao, aem aemmifele  veszedelemben. A 
felelet  ut ia a magyarság ismeretéből adódik, 
egyszerű ea rövid. Van moat éa lesz mindig, 
m g magyarok lesznek. Mert ne gondolja s^nki, 
noa,y mi külöinbek vapyuik, mint azok, akik 
majd utánunk szántják míg a földet,  a az eaz 
villánál mérik a magyarok u ját. Caak a faj-
tája é j utódai bo.dogaágárt rumegó öreg aze-
kt-y o-uber Bzokta fi.tót-n  mondjga'.ui utódai 
fele  a joui.tt szomorú szavait: ha t-n mt-fcliaiok, 
m^g hrpacipóio.- sem lesz. Higyje el mindenki 
rii legyen meggyőződve urrói, uogy losz ezu.án 
is magyar erő e s le^z n.a^yar aziv, amely meg 
tudja ea meg fogja  .ártani azl, amit ma ter-
melt a magyar agyvelő. 

Az átkoa trianoni idők bizonyították be, 
hogy a magyarság  életereje  elpusztíthatatlan 
s élethivatása  örök  es megingathatatlan. 
Szétszaggattak, anyagi erónktöi szinte teljesen 
megfoaziotiuk,  emberi moltóaaguukban meg 
csúfoltak  és galádul megrugdostak a trianoni 
hóhérok a a magyar ember mégis megmaradt 
magyarnak. Megmaradt hivő, bizó, dolgozo ea 
keményökltt magyarnak, a amig e tulajdouaá 
gok élnek, míg a magyar faj  teljea kiiiiádával 
ki nem pusztulnak, addig nem feltem  a jövőt. 
Szentaéges meggyőződéssel vallom ea hirdetem 
— B ezt tettem eddig ÍB mindig és mindenütt —, 
hogy amig magyar ember el a Kárpátok koro-
názta szép országban, addig van éa lesz Ma-
gyarország. Jöhet még vihar, jöhet még na-
gyobb mint eddig, de a magyar népet ezun a 
földön  elhallgathatni nem fogja  soha senki úa 
semmi. Mi élni, B a Kárpátokon belül uralkodni 
fogunk  egyszerűen azért, mert arravalók va 
gyünk. Ez a föld  a mi földünk,  amelynek 
minden  rögéhez dicső  s véres emlék  kapcsol. 
Ez a föld  a mi földünk,  a magyarok  földje 
s az marad  örökre,  mert nem dicsekvés  és 
nem fenhéjázás,  de  az élet  ismeretén alapuló 
megdönthetetlen  szent igazság,  hogy a nagy 
életküzdelmekre  egy nép sincsen jobban fel-
szerelve,  mint éppen mi magyarok. 

December ötödik napján a dedai vasul 
állomáson kezet fogtunk  újra. A ssékely ember 
és a magyar ember fogta  meg egymásnak a 
keiét. Megfogta  keményen, Biótlanul, megfogta 
melegen és azsal a szentséges szent elhatáro-
lással, hogy — jöjjön bárki és jöjjön bármi — 
eit a testvérkeset sohi, de soha többé el nem 
engedi. 

Déda—Szeretfalva. 
L)ic;mbar 5 00 a djda—azeretfalvl  vaanlat al-

udták a forgaiomnak.  A másfél  év óla folyó  óriási 
munka befejeződött.  Nehany pillanatra meg kell állni 
ea elótt a lény elélt. Mag kell állni... de leveli ka-
lappal. 

Liihet, hogy a világon történtek nagyobb köz-
munkás ea alkottak nagyobb mliveket egyeB oraaágok 
.pali ea gaidasagl felemelésére,  de mindes bekeoen 
iurient oa nem a jelenlegi háborúban raaatvevő orasá-
goküan. Mikkora sz-ruteire, Beglteniakarásra mulai a 
munka az ailam voastŐBége rdaaéiól, bogy ebben a 
«reraaagn világban, amelyben minden réBaivevó nép a 
pl.lanuinyl sadksegek kleléglleseert a as elkövetke-
zendő Jobn éleieér. küzd, — Jutóit pénz éz Idő ennek 
aa ösaadkóió vaantna: a megepi,éjére. Miodan gondol-
<oaó és nyitott aaemmel jiró ember lathaija: a lulaö 
0 dairól regen kinyuil a kemOny, férflaa  magyar kar 
feienz  s mar eiőlltioc fetsalk  aa alkoiasokzal leli ki-
nyin testvéri kea: vasfogénál  erőaebb kézfogásra.  Gon-
dolkozás nemül bele Bell tenni keattnkei az eiöiiUak 
fsa  vő nyitott tenyarbe, gocdoikoaâa nelkUl.de azokkal 
a hatalmas eraeaekkel, amik a folazabadu  az napjaiban 
e.öntotl̂ k Itt mlnd.-n igaz emberi. Hjvá lellek azok 
az elhalálozások, bová lelt az a leudtllal, amellyel 
mindanlil do gozott közösaegl Ügyekben a román ura-
om alatt? Padig moat, cogy aa anyaorsaág magános 
ate.i bt.nuiiaaei, minden embernek eppjn a kósügyek-
bdu tiaaaereH muukat kellene vallalm nusaaaoros ener-
giával. Hisaen most mar nem kiaebbaagl sorsban élUnk, 
amikor energiánk jó reaae elpocsékoiódott a többségi 
atp eiltni vedekeaesben. Moai minden kicsi munka, 
arnll megtudiluuk, fajnnk  előbbrevlieiel aaolgalná. 
Aaari Írom, bogy azoigalná, cii>ri sajnos, a közösségi 
munka teljosun leállt körünkben éa abban a boldog 
óneihanyatkozazban elbnk: nekünk eaentni pedig csi-
nálni semmit aem kell, meri aa anyaorasag boldog 
aogy vagre gojdonkodbat rólunk, a sokai siraioil s 
ausa even ál hsaivárt kedv âebb gyermekéről. Bat a 
felfogást  fel  kell aaámo.nl Ezek aa Idők kiválóan al-
i;nmj,sak a ml pikkely népünk legkiválóbb tnlajdon-
-logalnak megoyliB.koziataaára. Ilt aa alkalom, bogy 
megmulaziiuk .ly- c nagyBzertt pA da nyomán, hogy 
meucylre szívós ua a nep a mliy leiekkel tnd dolgoanl 
aoka gyaici.c'iitu col eidikeben 18. iit az alkalom 
meiiiDUtaial raga..ikodi>sunkat ezzel a hazával azem-
aen. Moat nem kiltiaaiui kell és aaldnl a kormányi a 
16 dikás fejadag  miau, meri ba nem lenne rá aaük-
aeg, valóaalaüleg nem kérné tőlünk ezt az áldozatot. 
A mai Időz nam a kritlaaláíok éa aa elegedelleakedaz 
idjjj, hduem az ó.isaeezarliott foggal  minden erőt 
óBsZ'gytljló muikáé, amilyenről eppen a déda—azerel-
faivi  vasul m-gépltese tanúskodik. 

Fogjuk mag lehat a felénk  nyújtott munkáB, be-
cailietes, fetöas  sezet saéte y komolysággal es Intelll-
gunciával. Ei aa rgvet^n ui, a:nely a aaekelység aaá-
mára Is sz Igaal jóvőnóz vuzel. Na akarjuk, hogy Ady 
sorait mcat ia Igaanak kelljm éreanünk: 

II*  van iaten, A földtől  a fényez  égig 
Aángaaaoo miniret végig. 
Ne  legyen egy felperoayi  békességünk, 
Mert  okkor  végünk,  végünk. 

• * 
• 

A dida—sserelfttlvl  vasútvonal megnyitása a ha-
talmas mnokáaak megfelelő  u fenyea  külsőségek kö-
zött folyl  le. Vitet nagjbmyal Horthy Miklós ssemé-
.yesen jalent mag a vasntvooai megnyílásán. Megjelen-
tek a kormány lagjil Kallay Mlklóa mlnlBalerelnök 
treaelésével. A megnyitó ttmepsag ünnepi ssónoka 
Vargha Jysaaf  Iparügyi mlnlaater volt, akinek meg nem 
iltuvó munkája hoz .a létre aránylag rövid idő alatt 
jit a hatalmaa épllkeaésl, amelynek mereteit a kö-
veikesó ssámok világítják meg. 

A mlodössae 48 km. hoassuzágu vaautvonalat a 
<öltések mellett hol h iránliránvban, hol párhusamosan 
laladó 34 km. hosszúságú, 10—24 m. mélységű, kö-
vekkel kirakott szivárgó hálósai vízteleníti, továbbá 
'JSÍSI*B°U 1 km. hoisauiágu, talajssárlló, alagutszerü 
.aró Es a 36 km-es talujssár-ió hálósai tezzl kl aa 
ipiiési költségek jelentékeny réssét 

A vonalat kemaiesó vlsfolyások  fölött  190 da-
rab kUlönfele  nyiiáaméretü áthidalást kellett eplleal, 
taak kösíll 4 viaduktot és 6 nagyobb vaabldat. 

A nyomvonal több hágót Bael ál; a két legma-
gasabb bágó alatt alagulban fog  a vasul álhaladal. 
Aa egyik aiagul 8 m. hljjáu 600 m. hozaauzágu, a má-
sik, as u] vasútvonal legmagasabb pontján épltelt, 930 
méter hosaauságu. Ba utóbbi, a a agy aüagut, a vasút-
vonal építésének műszaki saemponlból legtöbb tudást, 
londosságot, ssakérlelmel Igénylő alkotása. 
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Aa Iparügyi mlnisster beszéde uláa aa üaaepaé-
gaa asemélyeaen megjelent Főméltózágu Urat a cslkl 
saékelyaég nevében Kedves Ferenc oelksseatdomokosl 
aaékely gaada a következő aaavabkal küsaSatötte: 

Fimiltóiigu  Kormányzó  Ur! 
Kedvez  Megyét  Tsilrérain.' 
A felaaabsdaláa  örömteljes két esatendeje után 

a legősibb magyar néptőredék négy vármegyéje As aa 
Brdélyl Pari nevébsa, aa O't folyó  éa aa örlkaö'd fe-
nyők, aa Bgyeskő égbenyúló csocsa alél, a sanbBd »er 
mésaet Síéről kBaaőnetel mondunk Magyarorsaág Fő' 
méltóaá&n Korményaé|énak és magaa kormányának, 
bogy a mai nagy vüigégéa kősepette legyőate a ter 
méaaat nagy akadályait és bekapcsolta a batalmas 
vasútépítéssel Magyarorsaág vérkeringésébe szélei bér-
ceinket és kies völgyeinket. É etlebetóségbea Juttatta 
élnlakaré, 1600 esatendŐB mu'ttal rendelkeaő ka'ooa-
uépünket. Eaael aa alkotáaával felssabaduláaunk  nagy 
müvét megkoronázta. Síért mé'yzéges szeretetünk és 
bálánk Jeléül népünk nevében fela|ánl|uk  életünket és 
vérünket mlbelyt a Fóméltéságu Ur parancsa kívánj«. 
Tekintetünk és sőbajunk a magyar katonáé la i bóa 
magyar honvédé K aki as orosa mezőkön őrt áll éret-
tünk, életét és vérét á dosva. Magozzák fel  sa'v t̂ek 
bea ősatyáitok példája, a küsdelem és győielem után 
vár a magyar nemaet bélája. 

Fómiltótigu  Kormányzó  Ur! 
A mélyen megható Hnnepélv alkalmából engedj' 

meg aat la, boţy nevenapjára Is kössön-beesem. Nem 
tudok elég ssavakat találni ssereteünk klf.  j»zásére, 
áldja meg as Iíten a ssékely eredetű egésa Horthy 
CBaládot mind a két keaéve1, airhrt elalélt nemaetfln-
ket felemelte  s a történelem lapjait a cialádji ta»ja 
őrök páldakéat vérrel megssenteite. L^ji népe bo'dog-
aágán őrömét s blr, ssarezcie kossorussa Kormányáé 
Ur s leasármasot j alnak a fejft.  A magyarok mit dan 
ható l4tene adja, bogy Kormányáé Urunk épségben éa 
egéssségban megérje, hogy a sáss'ó, amelyet felemelt, 
vógső helyére létesaék és Bsenl I'tván orsaágát r̂ gl 
nagyságára növelle, bogy ebbin a csodálatosan nagy-
aaerü vafiutban  nKg'eji Kor máot ró Urla ast aa örö-
met, amelyet ml tztkelyek annyira viriunk. 

Adja I ilon, bogy Igy lagyen most éa mindörökké 
Amen. 

Csikvármegye közgyűléséből. 
Caikvármegya törvényhatósága 1942 évi 

december hó 9 én közgyűlést tartott. A köz 
gyűlés iránt unnál Is inkább szokatlanul nsgy 
érdeklődés nyilvánult meg. mert ez a kő-gyű-
lés volt hiva'va megválasztani ezt a két ren 
dea éa két póttagot, a'tít a főrendiházba  Caik 
vármegye székely népe bekQ'd. 

Csikvármegye törvényhatóságénak ezt a 
fontos  közgyűlését Dr. László DBZPŐ füi  pín 
nyitotta meg. Megnyitójában mély bálával emlé-
kezett meg a magyar kormánynak arról a hatal-
mas munkateljesítményéről, amivel a D da— 
azeretfalvi  vasutat elLé.-zitctíe és a Székely-
földet  belek, pcaoha az orazég vérkeringésébe. 

László DBZBÓ fő'spán  melegaae retetfel  kö-
szöntötte a Kormánysó urat névünn* p • «'kai 
mával s kérte Ciikvérmegye törvénvhaióeágát, 
hogy felirat  formájában  közölje a Pomílfeágu 
Kormánysó úrral, Csikvármegye srékely nép 
nek hódolatát. 

A törvényhatóság fe'á'lva  fca'lgatta  végig 
a főispán  ssavsit és percekig éltette a K»r 
mánysó urat. 

Ezután a közgyűlés áttért a lapunk ál'al 
it ismertetett alispáni jelentéB tárgyalására. D 
Ábrahám Józaef  alispán több min' 26 uyomta'ott 
olda'ra terjedően ismertette a közgyűléssel a 
közigazgatás állal elvégzeit felnda'okat.  A Cciki 
L»pok mult számában kivonatosan igyokeziOnk 
képet nyújtani erről a valóban nagy arán ju 
munkáról. 

Dr. Csipak Lajoa felaz^'aléaában  inditvá 
nyoisa, hogy a közgyűlési tagok már nyomta 
táaban ismerik a jelen'éít, esért tekintsenek el 
snnak felolvasásától  és térjenek át a hozzá 
siólásokra. — Eizel megindul a horzáezóláeok 
sorosata. 

Madaras Baláss sérelmezi, hogy a románok 
által megkárosított ssékely lován gazdák segé-
lyezésére kiutalt 76 eser Pengőből Qyergyó 
osak 10 ezer Pengőt kapott. Dr. László D ZPŐ 
fóiapán  azonnal felvilágosítással  ezolgál. Kij»-
lentl, hogy a kormány állaljuttatásokra utalta 
kl a segélyt ÓB meg lehet gyóiódni miszerint 
Qyergyó ssámára is a zzükséghez képest ugy 
ontottak ki segélyeket, hogy asoknak Ossiege 
jóval meghaladja a 10 eser Pangót. 

Dr. Calpak Lajos a tejtermelék fokozása, 
a kórházépítés, tazifaszűkség  ügyében, Nép 
éa Családvédelmi kérdésekben siói hosiá ai 
alispáni jelentéshez. 

Sajgó József,  Csikó litván dr. kOsellátási 
ügyeket tesznek Bióvá. Dr. Nagy Jenő a .Cslkl 
Ssékely Museum* össsegyajtOtt anyagának 
karban'artására pénzbeli támogatást sürget és 
a ssentmártoni fószolgabiróaág  elhelyesésére 
koraierű épületet sürget. 

Dr. Pitner Árpád a legelóinkról és állat-
tenyéaz'éaOnkről beszél. Elismeréssel emliti meg 
Szőke Mihá y és Kosán Imre nevét, akik az 
elmu't idötbn annyi lelkesedéssel tanították 
népflnböt  az okszerű legelő gazdálkodás és 
állattenyésBtéa hasznosságára Hiogoztatta Pit-
ner, hogy amikor a a u t hibáiról besBélünk, 
akkor elért eredm ^nyékről ae feledkeztünk  meg. 

Györgypál Domokos dr. kifogáaolja,  hogy 
az alispáni jelentés nem tartalmaz eemmit a 
Magánjavak ügykezeléséről. 

P.^ter József  a Puturával kapcsolatos sérel-
meket emliti fel. 

Adorján Kernre felszólalása  öntudatom ua 
gyar lélekkel mutat rá arra, hogy népűnköt 
mezőgazdaság, kertészet, állattenyésztés terén 
kell fejlezBteni. 

L4°zló Antal főmérnök  arról beazé', ho?y 
a termelést a frg\AFZ'áaeel  öatzbangba kell 
hozni. Mindenkinek cwlekvóen kell állni a maga 
helyén. Ea egy háborúi társadalom kötelessége. 
Ezért első kötelesség, hogy minden helyen 
termelési programot kell csinálni és a bonvéd 
mögött lelkes öntudattal kell felsorakozni  a 
v<ig*ó gyflpe  emép. 

Qa".l A'njos dr kórház»1; építésének szük-
ségére mutr' rá. Mis h lyt-n 100 ez"r ember 
u'án vai.nnk 380 égyas korházak. Nálunk 180 
ezer ember u an 181 Agyas knrhéruok van. 
Etu'án rámutat arra, lio.y a nn-zftgardaaági 
termények ea aa ipari termékek ára között 
nincsen összhang. 

Ud.»ri M I"ván kéri, hogy a Pu-ura sür-
gősen álliteo t f-j|  vidéken bizományosoké'. 

Az elhangzott felszólalásokra  Ahrthám 
Jóe«< f  dr. a iepén pontos és kimerítő tálaero 
kat nd, ame <.' k u'án a közeyülén uz alispáni 
jelentés' egyhm^uan elfogadja. 

Az alispáni jelentés  után Dr. László 
Dezső  főispán  felhívja  a törvényhatóságot 
arra hogy titkos  szavazással válasszon kél 
rendes  és két  főrendiházi  póttagot.  Szavazat-
szedő  bizottság  elnökéiif  kijelöli  Dr. Pitner 
Árpádot  tagokul:  Uenke  Antal dr,  llarthn 
Ferencet. 

A megejtett  választás  során Csikvár-
megye Törvényhatósága  egyhangú szavazat-
tal  Dr. Kolumbán  József  csíkszeredai  ügyvé 
det,  az Erdélyi  Párt  országos alelnökét  és a 
csikmegyei  tagozat  elnökét,  valamint László 
Ignác  gyergyószentmiklósi  löesperest  vá-
lasztja  meg a főrendiház  tagjaiul.  Póttagok  : 
Tompos  Lajos mérnök  csikszentgyörgyi  lakós 
és Kedves  Ferenc  csikszentdomokosi  gazdái 
kodó. 

A megválasztott főrendiházi  tagok nevében 
Dr. Kolumbán József  mor dott körzönetet a meg-
nyilatkozott bizalomért. 

Dr. Ko'utnbán József  személyében valóban 
egy érdemes férfit  ért e magas kitüntetés. 
A vármegye törvényhatósága és egéaz börön-
aége öiiua;át tiaitel e meg akker, amikor 
a választások alkalmával, felül  tmelk>dve 
az ucot*i zsivajm valódi értékeket k< reaett 
és a?okat meg ÍB találta. 

Kevesen vannak a vármegyében, akik ön 
eotlenül, caak a kör szempontokat tartva szem 
e'ött, annyit dolgoztak volna, mini Dr. Ko'um-
bán. A hétnek alig van rapja, hogy hol erre, 
hol arra gyűlésre ne volna hivatalos éa ahol 
csak fizikai  lehetetlenség nem akadályozta, 
n egne jelenne és o t komo'y értékes munkás 
ságival szolgálatot ne tenne Kaphatott volna 
már régen jó flze'éaes  állás', de ó megma-
radt ügyvédi irodája mellett, amely a köz 
ügyek miatt elég gvakran nélkülözi öt. 

Dr. Kolumbán Jósaef  a megértés, kiegyen 
litée, a szeretet fegyverével  harool, tastelni 
ludja mások meggyőződését snélkü', hogy ai 
övéből egy hajszálnyit feladna.  Az elmúlt 
idők sokat köszönhetnek az A nivelláló mun 
kájának; reális alapokon mosog és aoha egy 
alkalmat sem ssalaszt el, ahol a székely nép 
nek hasznot remél. 

A közgyűlés további tárgysorozatán Ismé-
telten szerepelt a Csíkszereda—azékely udvar 

helyi vonatépitéa. A tör vény hatóaág ujabb fel-
iratban kéri a kormányt ennek aa életbevágóan 
fontos  vasútvonalnak a megépítésére. Több 
közérdekű szabályrendelet és közigazgatási 
kérdés letárgyalása után dr. Liazló Dezső főis-
pán a vármegyei, közgyűlést bezárta. 

UamKufí 
faibne-tdíi  Ad/muta/tCÓ 

oagyteveli MAÍER ISTVÁNNÁL 
a Hamuknli feltalálójánál, 

Székesfehérvár.  Postafiók  4. 
Ara F. e ao. 

Miklósnapi ünnepségek. 
Vitéz nagybányai Hor hy Miklós névűnne-

pét az egész vármegye síékelynépe bensőséges 
meleg azeretettel űnn> pelte meg. A caiki szé-
kelység ezt a nnpot a ki?ebb?égi soraban ia 
mindig lélekkel megűnnr pel'e. A rádió hullá-
main keresztül beír* ki-pcsolédott fg ;sz  szivé-
vel n Korményró ur iránti szeretet és megbe-
csűIAp világába. É< hí• t beonn, azentűl bitté, 
hogy ö a msgyar egységnek és egye luaágnak 
a luegteateM ője. A c-iki székelység na is 
ezzel a tartalommal á'l a Kormányzó ur mögött. 
Egy a'öroyü két évtizedéé megpróbá'la'ás tani-
ro<°n meg ar.'M, hrgy a nemzeti erőt szétforgá-
Ciolii a legoV'ttlxnabb bűn. Különösen ilyen 
vibLrer idókbin prm lehet jé'prani. Acél rdva 
van minden magyarook. BityU t̂ maradó', össze 
fogni,  egységben k^azenletben állni minden 
rongyának a Kormányzó ur körűi. Nem jó 
i yenkor A aoU okoi ember. Id-< ma nem okos-
kodó, bai.eni f^ayelnjtzatt  lelkű magyarokra 
van azükaf-g.  Oyanokr», akik Cndu tal hiszik, 
hogy h mi u'unk t mind -n macryart egy közön 
tţondo at körül ei;\esi'ó nzeretet utja. — Ez 
"zámunkra a Kormányzó ur. 

A Vármegyei Vitézi Szók ünnepe. 
A M'kiósnitpi ünnepit táraidalmunk száméra 

h Vármegyei Vi éii S:ék rendezte meg Csik 
szén dnh^n a V g idó nagytermében Az ünnepi 
beazf  dat \it<z Nyergen Qyu a pénzQgyigazgató 
'zrto'ta, »ki lendületes eravakkal mutatott rá 
arra a kA'.eln'i.tégre, amellyel minden magyar 
'ar'oz U a Kormányzó ur tiszteletének és a 
magyar jl>ő gondolatának. A vitezek ünnepi 
műsora mindenképpen méltó volt as alkalomhor, 

A Segítő Mária fögimn.  ünnepe. 
Igazi magyar ünnep volt, amit a gimnázium 

ifjúsága  rendezett. Követendő példát ad ennek 
az ünnepnek a műsora. Kű'önösen megható volt, 
az a felfogás,  hogy Magyarország Kormányzó-
ját ez a n*p a maga nyelvén, ŐBÍ szokásaival, 
ánc-ival ée kö*zön'öivel űnn»p<>lje. Ezt az 

ünnepi ge'inca'. Bindi Mária ál!ito*ta össze. És 
minden ékes azónal aiebben beszéltek ezek az 
őai rigmusok, táncok és köszöntők. Bándi Mária 
nagyszerű elgondolása valósággal megaaépitette 
est az ünnepet, amelynek felépítése  igazi ko-
moly és súlyos magyar ünnep volt. 

As ünnepi beszédet itt Pataky József  igaz-
gató mondotta. Ériékes gondola'okat tartalmazó 
szavai a közönaégben mély hatáBt keltettek. A 
műsort Sarkadi Elek karnagy zene és énekbari 
ezámai egészítették ki. Igaz megbecsüléssel 
állapítjuk mog, hogy Sarkadi a gimnázium ifju 
aágával egészen komoly és olyan fajsulyoa 
zenei életet munkál, amire büszkék lehetünk. 

Miklósnapját meg ünnepelte a helybeli m. 
kir. polgári leányiskola, ahol Bakó Kálmán 
igazgató méltatta a nap jelent Őségét. 

A vármegye minden községe ünnepi lélek-
kel állott meg az Orsság Első emberének név-
napján, szeretettel ÓB ragaszkodásnál ellelve 
kérte Istent, hogy Kormányzónkat tartsa meg 
nemzetünk javára. 



50 uá t i . C S I K I L A P O K 8-lk «Hal 

Tallózás. 
Mait Mimmkbu egy Ítéletei kBaSltflnk.  A cslk-

•••redai Ur. törvényizék hoita eat aa ítéletet. Aanak 
egészen zzemoru bitiére pedig aa, hogy egyik glmná-
alaml tanár névtelenBI feljelentette  taaártátaái. Meg 
mélyebben nézve a dolgokat, a glmnáaluml Igaagatél 
aaék körüli harcokból kifolyólag  kelleti a névtelen 
Iráahoa fo  yimodnl. Bgéazrn elvedül »B'étaégekbe vl 
lágll bele • a aa ítélet. Akkor, aáilkor a BS] Ó, a k«a-
élet mlndan eszközzel l Bad ea elloo a népürk körében 
pnaatlté betegaég ellen, akkor pont ott Btl fel  a bBj 
a fe|él,  ahonnan a jó pVdát várjuk. K'paatl, tárult 
emberek Ju-nak el odáig, hogy emberiárauk lehelet-
leanélevéaébea még ettől a legutolsó fegyvertől  Bem 
rettennek viaaaa. Hát mll váljunk akkor eiokléi, akik-
nek lelkét ea lakola, aa egyetem a egyéb magsaabb-
fokn  oktatái nem kéaaltl eló aa Igaaomber födi  hl-
vatáaának betöltésére. Srl-csavsró Jelenség ra. Ne ha-
ladtunk el mellette éaarevétlenBI. Töröljünk vele. Veg 
eredményben a'tói függ  egéPI hetünknek a komoly 
aágs, hogy mennyire tudjuk aat beállítani aa egymaB 
•neretelének aao'gálatába. Mlsdlţ rrról a magaaabb-
foku  kösösségról álmodunk, amely a népek mii nagy 
élet-halálharcában leginkább blztod hatja jövőnket. 
Noa a fejlettebb  közösségi életben lameretlen FI Ilyen 
egymásnak minden asaközzel ártani acándékotó meg-
átelkodotlaág, mint amit a névtelen levélírás Jelent. 
Ea ellen kBzdenl kötelesség. IţyafceiiBik  belenevelni 
a kőz'.ndatba, bogy a legbecitekn-hb, lega'j»sabb cse-
lekedetek közé tarloalk, míg ekkor IB, ba dlp'omás 
emberek Halk aal. 

Ba a ml kicsi városunk valamikor h r-*a vo I ar-
ról, hogy llt a legf.  jletlebb mBkedvelőélet lüktetett. 
Nem vagyunk elfogultak  emlkor kljslentjflk,  bogy mB-
kedvelőlnk egéanen komo'y miivéaal falrditokst  haj-
lottak végre. Btyldőben B irkadl B ek karnagy Irányí-
tása mellett a aenel élelBnk olyan magva salnvonaloo 
moagoll, hogy aaaal sségyent nem val'otiuok. Bőnek 
a városnak falai  köaítt jelenő' ku'tn-élet vlr^giott 
EmlékeaaBnk caak viasza a J.lnas vltéa, a Blaátc e'ó-
adáaalra, a Cslksaeredal Dsl-és Z -ineegyeaB el Kod »'y 
estjeire. Nem Is olyan r̂ gen még, a kisebbségi Idők 
alatt mladen magyar emberi áthatott a fajunk  ku tú-
rájáért való dolgoanlakaráa. Bitenként valamennyien 
a legláaaaabb munkában égtünk. Mindenki a maga he-
lyén. Vagy felolvasó  estéken művelőd ünk, vagy roü 
kedvelői köapon'uakban égett n munka, vogy • dalír 
dábav, vagy a zeneegyesület önt ben ültek a magyarok 
egymás mellett, bogy kifelé  a legtöké'etesebb formán 
kat mntasank meg. Bs emlékerzlnk C<ak VIBBBB, B'ke-
rült. Oyan művészi értékű kuliurát tudtunk megcsil-
logtatni, amit azázBtor megcsodáltak a kőaénk vető-
dött Idegenek. Mt már mltdu a dicső éa küzdelmes 
kisebbségi mnjté. Aaóta nem do l gosnak , llég akikben 
maradt volna valami munkakedv, »at ia IntézménveBen 
elnémítja a vlaaonyalnkBl nem Ismerő éa abba felsal-
nea lélekkel beleavatkoaók furcsaság*.  Enbsrcket bok-
saolnak kl a munkahelyeikről, akik mary.tr megi'p lé-
süknek éa siellemüknek mindenkor leghősibb arcu'atái 
matatták. Hilyettük pedig nincsen pótlás a munkate 
rületeken. A cslkl ku'tnrálla mnnka, városban éa vld4 
ken egyérte'mü a Bemmivel. Eat egyaair val'juk be 
magunknak becsB'etes nyíltsággal — asntán a'haiuik 
tovább. Jó éjszakát. 

• • * 

MeginondJuV egéaaea ősalntén. Ne eaaeu roBBiul 
aenklnek. Nsm gáncsoskodol akarunk. C-upán leaaö-
geaünk dolgokat. Nem roasaakaralból tesBaUk. Iskább 
a további Jókedvű értékes munka lendülete kedvéért 
Arról akarunk ssólnl, hogy ml, köeöngég a múltban 
al voltunk kéayeatelve. Aki Itt számunkra val°mlt ren-
deseit, aa caak értékkel ál'o'.l elő. H« hívtak velahová, 
akkor blatoaak lehettünk abban, hogy külső és belaő 
tartalmában a legtökéletesebbet nynj'olták. Ma eaen a 
muakalerflletflnkön  Is kedvetlenség vett erői. A ren 
deaők már nem a régi lelkesedéssel tartlák keaelkben 
kulturális élelflnknek  eaeket a posatjalt. E nnták a dol 
got. H« vau li kedvűk, hiányaik a dolgoanl Wgyakoaó 
anyag Nem csoda, ha ma odáig aüllőtiBnk, hogy a 
reedeaők alkotó kedve nem lud tovább jutel ea .élő-
képes" némajátékoknál. Csak még a görBgtfla  hiány-
aik, hogy vlaaaarlngjuak vagy aaáa eaaterdóvel a régi 
Jé Időkbe. 

» • • 

A kép váltoaatlan. A viaaaatérés aok életrevaló 
akarása köaött sem Jutottunk hoaaá egy elfogadható 
vároel kulturteremhea. Aa ugyneveeell városi ssálloda 
éa gtsmalom épBIetéből Is végül klaaorult ea a váro-
alaaaághoa olyan nélkülözhetetlen aaükségeaaég. Ma 
radi mladea a régiben. Aa .élőkép" sslnvonaláa. 

1942 év karicsonyát leventelfjuaágunk  a harco'ó 
honvédek és honaátartosőlk karácsonyivá tesal. A nagy-
aaabáau akciót a Leveoteegyeaülelek Oreẑ goz Kís-
poatja (LOK) Irányítása melletl a leventeegyebületeken 
éa lev.-nlecaapatokoa kerssstttl leventelfjnaágunk  bo-
nyolítja le. 

A tervezet ssor'nt a leventék december bó elBŐ 
napjaiban meglátogatják közzégük minden hadba- onu't-
|á'*k boizátartozólt ÓB megajándttozrák niokitt a 
Szebb jövő! I* c, leveoHep egyik számával. A lát o 

gatáa alkalmával a leventék ŐBzlnte zzőval elbeszél-
getnek a bevonatról, meg udják annak elmét, elmond-
jak, hozy kösös levelel fognak.a  hadbavonu'tnak Írni. 
Ugyanakkor a leventék környezettanulmányt la végez-
nek a családnál, megállapítják, mit láttak utt, van-e 
gyermek, milyen ldŐJ a flu,  leány, milyen a báatáj, 
miben lehetne a vlsaaamaradottakon segíteni. 

A Isventelányok a leveoMfJakkel  egyldőben badl 
öavegyeket éa eltűntek családját, azokon a helyeken, 
«hol Ilyenek nlrca?neV, sokgyermekes szegény cialá-
dotat látogatnak m g, körnveaettanu mány cMjából. 

A kör-yaettanu'máay befejeztével  a leventelfjak 
levelet írnak közösen e harctérre a hadbavonultaknak 
vagy a kórbáabsn a sebeBüitenfekvöknek.  A levélben 
tájékOBtelJák a honv.d-t családjáról, a faluról  vsgy 
városról, ea ott történt érdskeee^b hírekről éa tudat-
ják, hogy otthonokat k»rác>ony előtt u|n felkerrBik. 

A moigalom anyaglrzUkp'gletnlnek előteremtése 
etjéből a leventék d°cember 3—13 kitzött a „Honréd 
karácsony" lelkűivel és a „Biebb jövöi I" újság kO 
lön e célra késsU>t karácionyl iz4mával felkeresik 
lakóhelyük öaazeB csalédjsll és a kiadványok pénzben-
vi'ó megváltását kérik, A megváltásból hefo'yt  össze-
gek fedezik  a mozgalom snyngl szükségletet. 

A gyűjtési mozga'ommal egy'd jllleg megkérdik 
a környezfanu'manyok  klérlőkeléaét éa egyben n 
badbavonu'tak családjainak éa borzát*rtozó:'nak adandó 
comafok  elk-sslirsét Az sjándékokat m nd a levente 
Ifjak,  mind a leventeleányok tz egész országban egy 
ezerre, 1942 d- combéi 20 án orsaágcs levnntebsllehem-
|érAa ker>< t'ihen adj kk Bt, a levenli Ifjak  a hsdbavouul 
tak családjánál, a leventnleányok a bsdlöavegveknél, 
Illetőleg n meglátogatott sokgyermekes családokná1. 

Karée-iony aaent eatélyéo mind n levente meg 
emlékealk a hsdhavonuü honvédről és hozzátartozóiról 

D'cmbfr  27 éa jinuár 3 Ikt köaött leventelfju-
aáguik (flui  éa leéuto' ) eR-fsalil  a honvéd-lukneb 
kü'd-ndó sr r--t«'c o:nsgolrat. A csomagok tartnlmsa-
hatnBk aráraz sUtemécyt (íekmei cuVorkát, diói, mo-
vyorót, azaloonát, dobánynemüt aib. A levente'eánvok 
roak a-Bzercte'c30mag0kba e .N-vtelrn benvédhez* 
sir-r.'tellelji a kísérő h velet. Miüd-n vAros ée kö*s-e 
annyi csomagot kVId, amennyi ott R b»dba\otu'lak 
aaáma. 

A leventeveaetőség mlnd nt elkövet, hogv n aae-
ratetnetr ea a caateja átllíó-rejll legyen éa » szeretet 
ere) • 1942 karácsnntán m'nd-n h rco'ó honvrdbea és 
anobk horaátariozólóboz elérjen. A megysr társeda'om 
m'nden rétegem'leg azeroletlela»gl I orgvxIÓBuláBboa 
ezt a Ba"p gondo'alo1, amely azonklvű', hogy harcoló 
honvédeink Iránti szeretetünknek éa hálánknak ekar 
egv azip gepz-.uia lenol. óriási nevelő értéket jalent 
'f.usásuok  éa aa egét* magyar tárBadalom Bzimpont-
léhól. 

Székelyföld uj vasúti menetrendje. 
A sseretfalva—dédal  vaant megzyltáza alkalmáé 

bői uj vasúti menetrendet lépletetl életbe a Máv. Aa 
nj menetrend székelyIBMl vonatkozázal: 

Bepslsaentgyörgyről Koloaaváron át Bndapaatra 
Indnl: Gyorsvonat 4 órakor. Tusnádról 4.46, Cslkaae-
redáről 628, Msdéfa'véről  648 Qyergyőazeatmlbléaról 
711, MaroBváBárhelyrő 7 68 Dódáról 906, Baeretfal-
váról 1082. Dásrői 12 K i oiBvárról 16 60, Budapestre 
érkezik 2006 órakor. 

Sepsiszentgyörgy-ó' sebesvonat lndu' 18 40, Tus-
nádról 14 28, Crikaaeredáról 16 11, Madélslváról 16 81, 
Oyergy'.Bientmlkló'ról 16 30 Maroshévl'ről 17 86, Di-
dáról 18 50. Bz felfal  várói 2018, Déaről 21.60, Kolozs-
várról 0.16, Badspestre érkesik 7 16 órakor. 

Bepslaaenigyörgyről Baemélyvonat Indul: 1880. 
Tusnádról 19.32. Csíkszeredáról 20.33, Madéfalváról 
2066, GyergyóaaentmlklóBrél 22.59, Marozhévlzről 
23 64 D-dáró 140, Bi're'falváró  3.16, Dásről 630. 
Et a vonat DÍF—Nagykárolyon keresstül kösvetlen 
vonat Badapestre, de Disről Kolossváron kereaatül 
asbesvonat ciat'akozésa van, amely Désről Indul 6.80 
órakor, Koloaevárról 7 55 kor, Budapeatre 16.06 érakor 
érkezik. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gApl, VAiADyigbereadeiÓBét lugmagafitbhan 

rolom ónak nâ ybftn 
HIHÓ A NDRA3 
BalntoDfiZf'ii'Kyörfcy 

A leventeifjuság honvédkarácsonya. 
Karácsony, a béke éa aaeretel aaent Bnnepe kö-

aeledlk. A nemant vérben éa vaaban állva létéért bar 
eeL A Don-kanyar végtelen hémeaőlt magyar honvéd 
vér* fsetl.  Msgyar honvéd áll An az fz-r  veaaélyt rej'ő, 
kietlen oroaa hémezőköa, távol a caaládl lüzhely mele-
gétől, hogy Idehaaa aa aagyalaaárnyak anhaaását grá-
nátvllongáa, bombarobbanáa pokoli aaja ne némltaa el 
Mig ő életével őrködik a betlehemi Jáaaol fölött,  kell 
hegy aa egéaa aemeet egy aztvkéat sngároaaa rá a 
naratei melegét aa Iaten-ember raBletéae napjáé. Kell 
hegy a hedbavonalt magyar katona éa annak mladea 
boaaálartoaőja megéreeae aal a nagy aaeretetet, amivel 
an egéaa magyar táraadalom klaérl önvédelmi harcnak 
logaagyobb teherváUalélt. a magyar honvédet éa hoaaá-

A szépvizi ügy. 
(Levél a sierkesitéhBz.) 

Ige  a tisztelt SzerketttS  Ur  I 
Kérek a következő zoroknak helyei: 
„Táraadalml e'dnrvuiáa" c múltkori cikkemmel 

kspcBOlatban mindenki, nki n tlaateaség. becsület, 
keresztény szer»tet és főleg  B magver bez flaág  a aa 
orsaág egyaége alapján áll: elismeréssel és köaaönettel 
adózott aa ebbaafogialtakért  a a r'g bben la — saé-
kely fajtámért  -- tlsata eszközökkel folytatott  sikeres 
elvi harcaimért. 

De sem azokat, sem a mostani cikkelmet nem 
képesek megérteni azok a fogyatékos  Intelligenciájú, 
felelőtlen  és lelkiismeretlen beccmájlazlerek, akiknek 
sem a származásuk, zem szellemi klp'BBégük, sem 
erkölcel erejük nem elég ahhoz, hogy url emberek 
tudjanak lenni, aem a lisztua Ipar nem f̂ r  a nyakukra, 
pem a kesarves, kemény székely munka nem laílk aa 
Idegenek pinamáját megízlelt Ínyüknek, hanem most 
Is caak n markukbava'ó nevetés, a gyáva, suttogó 
propaganda éa na IpsrtzsrBen űzött hecc kell I 

Ezek most sem tudják megérteni és megszívlelni 
a cikkeim Igaaaágall. meri ma la ugy el vannak köte-
lezve as Idegen aaellemnek én törekvéseknek, mint 
akkor, amikor esküdtbíróság állapította meg elvi har-
caim tisztaságát, Igsaaágát és fajtám  védelmét s sut-
tognak, rágalmasnak, asldaak. 

Tehát esekrevalé tekintet nélkül kell folytetnunk 
megsokaserosodott haaaflas  köleleaaégelnk teljesítését, 
abban a felemelő  tndetbaa, hogy: aa Idegenek kutyái 
ugathatnak, a magyar karavánnak haladala kell I 

BaerkeaatA Urnák kBaaBnettel késa híve: 
Bzépvlzen, 1942 december 9. 

âa. Baii§ B*la 

Utazásnál 
a változó életmód zavarla sí entésHŐafc Et tmelygáit éa la|tljilt okoz. TaMt na tele)tsa. hogy CTVV'AAV a kedvelt ha»hejto. VI i V.Hal. 

BepíUaentgyörgvrAl Kolossvárra kösvetlen sae-
mélyvonat ia indul 6 20 TuBnádról 6.24, Cilkazeradáról 
7 26, Madéfalváról  7 52, OyergyóBsenlmiklósról 9.47, 
M •roabévlaiől 10.46, Dadáról 12.52, Saerelfaiváról 
14 41, es Koiosavárra erkezlk 19 órakor. 

Budapestről Ko'oasváron keresstül Sepslssont-
györgyre gyorsvonat Indul 7 őrskor, ea Kolnzsvárról 
tovább lndu' 1410 D srői 15 27, Saerelfaiváról  1702 
p retor. D dáról 18 40, Uaronhevlarői 19 39, Madéfal-
váról 20.25, CalkBarrcdaról 2148, Tusnádról 22.20, 
Sepsiszentgyörgyre erkezlk 23 órakor. 

Ko'oaavárról Indul Sepslaaentgvörgyre sebeavonal 
3 45, Déaről 5 35 Sserelfalvárói  7.18, Didáról 868, 
M roeb-vlzrő 9.52. Oyergyóazentmlkióaról 1067, Mt-
difalváról  11 58, Cdlksaeredáról 12 20,TuBnádrői 12 47, 
Sspslazentgyorgyre érkezik 13 38 orakor. 

D^ról Szemely vonst Indnl 11 óra 20 perckor, 
ea Baerstfalváról  tovább Indul 13 60, Dadáról 16.04, 
MtrGKĥ vi'ró' 17 30, OyergyóazinimlKlóaról 18.88 Mf 

falvaról  2010, C-lenzeredáró 20 38, Tumádrél 21.26, 
Ssp̂ lBaentgyórgyre érkeaik 22 20 perctor. 

A B>pilazeuigyörgyról Budapest keleti pálya-
udvarra 18 30 pictor Induló saeméiyvonal. Illetve a 
13 40 kor toduió aebeBvonat egyidejűleg Dós—Nagy-
károly—D ibrecen—Budapest vlsaonylalban ls kösvet-
len kapcsolattal bir, ugyancsak a Sspsiszentgyörgyre 
13 38 kor érkeió aebeBvonat la. 

S pilaat'ntgyörgyről Marosvásárhely (elé kőale-
kedő vonaloknak közvetlen kspceolaluk van Didárél, 
de vannak átszá iáanélkü'1 köavetlen vonatok la. 

S^pslsaenigvörgyől Ksadlváaárhelvre Indnl 640-
feor,  ea Kovéaaráról tovább Indnl 6 60 kor, Keadl-
vAsárhnlyrői 7 40 kor, Bir.cihe érkeaik 8 80 kor. Bspsi-
saantgyörgvrői ugyaneaen vlsaonylalban indul aaemély-
vonat 18 60 tor, Kovásanáról 14 68 kor, K*sdlváaár-
helyről 15.40-tor, B r ckbe érkesik 16 80 kor BareckbAl 
S pilsinntgynrgvre Indul saomély vnnat 14 40 kor. K.-
vásárhelyről 1940-kor, Kovásznáról 20 26 kor, Sapzl-
szenlgvörgyrc ervetU 21.80 kor. — B reckből Indnl 
aaemélyvonat 1 08 kor, K zdiváaárbelyról 2 04 kor, 
KivAsznáról 6 20-sor. Sepslaaentgyörgyre érkeaik 7.20-
Bor. Bíreckbói Indul 10 35-kor, KézdivázárbelyrAl 
1140 kor, Kovásznáról 12 20-kor, Sapalsaentgyörgyre 
erkealk 13 20 kor. 

Bepsisaenlgyörgyről Kőkösre éa Kőköaről Bapal-
aaent̂ yörgyre minden távolBágl vonalhoa, vagy távol-
sági vonaltól köavetlen csatlatozáal vonat van. 

Felemelték a hadigondozottak járulekát. 
A tiszti ellátási caoportbaa: 

a) I. Jiradékoaatályu hadirokkant járadéka havi 
800 Pengő. 

b) I. Járadékoaatályu hadirokkant neveléai pótléka 
hadlgyámoltakként hnvl 8 P. 

c) II Jlradékosntályu hadirokkant Járadtka havi 
120 Pengő. 

d) II. Járadékoaatályu hadirokkant nevaléal pót-
léka had>gyámoitakként havi 6 P. 

e) III. Járadékojztályu hadirokkant járadéka havi 
60 Pengő. 

f)  III Járadékoaatályu hadirokkant neveléai pót-
léka bfedigyámoltanklnl  havi 8 P. 

g) IV. Járadékosstályu hadirokkant Járadéka 
havi 4 P ngő. 

h) IV Járadékoaztályn hadlrokkaal nevelési pót-
léka hadlgyámoltakként havi 2 P. 

I) — 1. Ö.venötödlk életévét bo nem MIMtt hadl-
öavegy Járadéka havi 26 P. 

I) — 2. Ö'veeötödlk életévét betöltött hadlöevegy 
láradéka havi 40 P. 

]) Hadlárva (félárva)  Járadéka havi 8 P. 
k) SzBlőllen hadlárva (1988 VU. t.-c. 17. g (2 

bek.) Járadéka havi 14 P. 
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l) Hadlgoadosott oialádtag Jársdékaegélye havi 
80 Pengd. 

Asaltat! «MIM saaaartfcM' 
na SliMSII VHBVWI OTVBW i 

•) I. Járadékosstályu hadirokkaat Járadéka havi 
160 PengA. 

b) L Ziradákeaatályu hadirokkant zevelézl pótléka 
hadlgyámo'laakéat havi 6 P. 

e) n. Járadékosstályu hadirokkaat |áradéka havi 
70 PaaaA. 

d) II. Járadókozatályu hadirokkant aeveléal pót-
lika badlgyámoltanként havi 4 P. 

e) IU Járadékozztályu hadirokkaat jiradéka havi 
80 PeugA. 

0 III. Járadekozatályu hadirokkant neveléal pót-
léka hadigyámoltaaként havi 2 P. 

p) IV. Járadéko»tályu hadirokkant járadéka havi 
2 PengA. 

b) IV. Járadékosstályu hadirokkant nevelési pót-
léka badlgyámoltaakéat 1 P. 60 f. 

I) — 1 ö .veaötődlk életévét bí n°m töltött hadi-
özvegy járadóka bavl 16 P. 

I) — 2 Ö'.veaBiSdlk életévét betöltött hadiözvegy 
járadóka havi 20 P. 

j) Hadlárva (félárva)  Járadáka havi 6 P. 
k) BaBiótlen hadlárva járadéka havi 10 P. 
I) hadlgoadozott családtag járadékaegálye bavl 

20 Pangó. 
A legényaéfll  ellátási oanpartban: 

a) I. Járadakosatályu hhdlrokkat' JArudéka havi 
120 PengA 

bj L Járadákoaatályn hadirokkant neveléal pitléka 
bad'gyamoltankéat havi 4 P. 

c) II Jiradékoaatályn hadirokkant járadéka faaU 
60 Pangó. 

d) II. Jkradákoaatályn hadirokkant nevelési pót-
léka hadigyámoltakként havi 3 P. 

e) III. Járadékosstályn hadirokkant járadéka bavl 
30 Pengó. 

f)  III. Járadék oaatályn hadirokkant neveiéi i pót-
léka badlgyámoltanként havi 2 P. 

fl  IV. J radok oaatályn hadirokkant járadéka bavl 
2 PengA. 

h) IV. Jiradekoaztályu h d'rokkant neveléal póí-
Hka badigyámo, tanként havi 1 P. 60 f. 

1 — 1. ötvenötödik életévét be nem töltött hadl-
ösvegy járadéka havi 16 P. 

I) — 2. ötvenötödik életévét betöltött hadiözvegy 
járadéka bavl 20 peagó, 

j) hadlárva (félárv<)  járadéka havi 4 pen̂ A, 
k) azülAtiea hadarva járadéka bavl 8 P, 
I) hadigondozott ctaládta; járadíls'gelye bavl 

20 pengA. 

^ . d j a t o l c k f i n y r e k e t 
a Kirpátokon tol b i r t o h b o a t t d i k ré« 'óre 

a w e a e i w w w — a i e a » — n a 

Értesítés. 
Tisztelettel  értetitrm  a m. i. közönséget, 
hogv CaikHzeredábnn  a Kossuth-utea 
11. szám alatt  (ax Oviit étmileneben) 
lévő  Elekes-féle  könyvkerenkedént  éa 
Mrla/Hrrnlát,  1U42.  évt december  hú 
10-ével átvettem.  - Vállalkozásomhoz 
kérem  a nagyközönség  szivet támogatását 

1-3 Tisztelettel.  SXAJtÖ  l'ICI. 
éeé  4 M i Í M a M M « N a a i M N < * i M « i i a i a • 

KO? ÖN FF; K* 
— HÁZASSÁG.  Dr. Kovács  Miklós  tör-

vényszéki  tanácselnök  és remetei Filep  Judit 
december  hó 7-én tartották  eskiivőjüköt 
Dudapesten,  a Ferencrendiek  Margit  körúti 
templomában. Tanuk  voltak:  vitéz nagy baconi 
Nagy  Vilmos  honvédelmi  miniszter és Dr. 
Szemák  Jenő  a budapesti  büntető  törvény 
szék  elnöke.  Az esketési  szertartást  P. Dr. 
Boross Fortunát  a Ferencrendiek  erdélyi 
tartományfőnöke  t égezte  —(Minden  külön 
értesítés  helyett.) 

— A CSÍKSZEREDAI  REF.  NŐSZÖVETSÉG 
1942 évi  december  ho IS-éo  délutéa  6 órai kez-
dettel  tea-ertet  rendez,  aa Európa-étteremben,  meljre 
mindenkit  ezeretettel  s.iivesen lát  a rendezőség 

— Meghívó. Caik vármegye tanítósága 1942 évi 
dcember hé 17 én, c<BtBrtbkön d -lelőtt 8 órai kezdet-
tel C'lkasaredában a .Vigadó* nagytermében P d -gó-
glal Bsemlaér nmet éa vármegyei általános egyesüetl 
gyBléat tart, mely alkalomra a ttgokat és a tanügy 
barátalt aseretettel meghívjak. 

— A KeUka aeróvlasgaja. A cslkaomlvél Ka-
láka Ssékely LaáoysépfAlekola  8 hónapos tanfolyamá-
nak sáróvtesgaját december 18-án, vaaárnap délután 
8 órakor tartja. 

— Haláloaéa. öív. Ko'umbán fi'monsé  Banedek 
Krlutiaa, 74 éves korábaa, felyé  hé 9 én Csiksaeat-
Imrán meghalt. 

— Találtatett folyó  év november havában 1 
darab eaóerayó. Igaaolt lulajdoiosa a csíkszeredai 
rsadörkapltáayaágea átveheti 

— Két aaékely tábornoknak blborselyem-
aéaalOt adnak karáoeonykor a aaékely leányok. 
A Budapesten élA aaékely leányok egy csoportja elba-
lároala, hogy blborselyembAl fásaiét  kéfalt  éa ast ka-
rácaony nagyaaombatján Bnneoélyes formában  átnyújt-
|ák a Saékelyaég két nagy fiinak:  viléa nagy baconi 
Nagy Vllmna vezérezredes, honvédelmi miniszternek és 
vltéa lófó  Dálnokl Miklós BJU altábornagy, fóbadze-
gédaek. A aáaaló költségeit 820 ssékely leány fdla 
ö**z« n(; Bi-nUtfll  támogatást nem fogsdtsk  el t m t 
eélra. A ssékely leányok srra fogiák  ke ral a honvé-
delmi mlalsatert és a föhads-gédet,  hogy a zászlót 
egyik bAslesen kBrdA saékely earedaek adják ét. A 
sásaié felirata  a követkesó: „Siákely sássió az örök 
magyar gondolat dicsőségére. A BsékelyfBId  leányai.* 

— Turisták vándorgyűlése Cstksseredán-
D cember 8 án rendezte mag as Erdélyi Korpát Biye-
aBlet (Mkssékl Oiatálya a termesse'Járók vándorgvB 
lését, melyen a Magyar Tarísiák Orsaágos Szövetéé, 
(ét dr.Ziembery Q/Uia ülnök. Polgárdy Q<z< főtitkár. 
B-ibós Imre és B ŝov-tziy MtM', ae BKR-Mipo.voi 
Bso'noVv Gyula és Barbáth Stiru aleleökük, Percz°l 
Atilla főtitkár,  B <ke Lajoa, T mkó Ernő, Bit'a B*le 
képviselték. A vándorgyűlés resaivevől kedden d leó'i 
meglátogatták Harglt.ifBrdőt  ea aa Uz Banĉ  menedék-
házai, m»|d délután megketdődölt a vándorgyűlés 
Dr. Karsav Sindar oeaiályelnök Vdvőslösfnval  után 
Hsekely G<a», aa OMIH klrecdeltaég vo»-»ió)« l<mer 
tette a székeiy vármegyékben levó tnriBtilntézménye-
ket éa a Ssékeívfö  d Id̂ zer,forgalmi  értékelt. ma|d 
dr. Kars»y elnök rerz sti-nen fog'nlkoio't  mlcdnon 
kérd'sekkel, amulyek a lermétz <l|áráa M'ődését gá 
tolják és ftlsorolta  aa össees saükségleteket, nme'yek 
m»nedékháiakban, véd! u^yhókban, (elsősekben atb. 
mnt xkotnok. As "'őadá'ntáol vitábnn fe'aaólaltok  dr. 
Zismbery Qyn'», Borbáth Sain Bsbós Irrn, Q bor 
B̂ oó, Ssolnoky Q,n a és mások s ezaikalomtnal sa<-
moi Ígéret h^ngaott el kB'önbösö calkl tnrlsta épltkr-
•eaek támn^atásáro vonatkosónn. A gytl"R u án dr. 
Z embery Q u a trd kes vn)l<ettkép?s e ósdiban tnn-
latta be n Duiántul saápaégelt, majd a r-<aatv*-vők 
lánssv^csorán tárgyalták tovább a asékelyfö'dl  termé-
ssetjáráí kérdéseit. 

— KAaellátarl tájékoztató. A ra. Ur. K ẑellá-
lá«Hgvl Miolstter megállapi'otta a kUl'öldrő1 brbozott 
mB'ragţâk árat, » n. klr. K--resked 'l"ni fs  K ẑellá̂ á"-
Bg\l mJnlsítprilkcl köaösen a hBvelvt-ptermnnv'k. va-
amlnt a hfjdlna.  mák. keserB c>l'l»gf̂ r>niag.  Iób>-b ép 

cirokmag forgalmat  sr^bályoa1». F»lvl>gofll  ás> bJrkl 
nek ai h m klr. Kóiel átápj F-lögyelőa'g, C'lksaereda. 
Hi»i'lé!ek ncc• 8 T-'eton: 107. 

— Tökmag ailenebsn kiszolgáltatott szap 
panutalványok Ciak as utalványt kiá l'A P a ' i i 
blsomftnyo»  köaaégében 0aUll«l r̂ ndeikxiíő, k||elölt 
sanpiia-k̂ ref*1  edó vá th tj.. b?. M«a közsérb^e klálllio i 
éa a Fu'ura-blsnRiányoz ba'vezeóĵ vpl, vnl-mlnt «'il-á 
sával el nem látott szappannta'ványo't b?"áltáB^ tilos 
Ha a kereskedőnek a BS'pparu'alvány *-a'ódl'ága ellep 
bármely gyanoja merőin" f  -l, kötvlea errő' a kírW-
nöntról a legközel'bbl llletévea hatóságnál, m. klr. 
áliamrendőrségné', m. klr. cendőr<égn l̂ moLn-' j-̂ eo-
téat tent l. 

Tanulólányt  felvesz  a Vákár  nyomda 

Meghívó. 
A GYIME8VÖLGYI FATERMELÖK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYlMESKÚZÉPLOK 
tlart^eitel mnghl<J.t a t. r é f ú n v e s r l ' , 
1943. évi január 5 én diluán 2 órakor, 

a c ig gylmeakőaéplokl Irodahelyl-érében megtiriandó 
i t a i k i v â l i k é a g y í l M t i * . 

Targyaoroaat: 
A vállalat alapasabály>ilo«k tnódo l̂táaa, llletv 

átdolgoaáaa akként, hogy aioz m edínben a magyar 
jogsaabályoknik és as áMaudá követett tlról gyakor 
latnak megfeleljenek. 

A rendkívüli «öigyB'éarin résztvenni kívánó réFz-
véoyasek kötelnack a réssv^nveiket, vagy vs»k l-létl 
eil'mervényét legkásőbb 1943 évi Jannár bó 2 ín déli 
12 óráig, atársB'ággylinesa'tZ'p'okl Irodájában letenni. 

Aa Igazgatósig. 
H> a résivAnyr-ank hafiroiMtk-ep-"  fz'imba  meg 

nem j-l^nn nclr, ngy aa a: p:sabályok 8 J a ért emé-
ben. az njabbl kfizgyU  ésI batáridő: 1943 évi f-brnár 
hó 4 ód d tintán 2 órakor, mikor a Jeienl?vők a meg 
nem jelent réaavanyes»tre való tekintet nélkül hatá-
roznak. 

Pályázati hirdetmény 
Qvergyóujfalu  (C^ikmegye) 4600 lelket 

asámláló rk. egyházi-öüurga kántortanitói álláara 
16 napi ba'áridóvei (dtcumbar 16) pályázatot 
h rdet. 

Javadalma: Szép uj lakás, tágas kert, 2 
hold ssántó és 2 hold kaszálón kivűl. rozs, zab 
As fakepe.  Megfelelő  stóla mellett pontosan 
kiutalt tanítói flsetés. 

Közelebbit megiudhat a pályázó a de cam 
ber bó 20 án taitandó kántorpróba alkalmával. 

Válasstás ugyanakkor. 
Oyergyónjfalu,  1942 évi november 30-án. 

i_2 RK. ISKOLASZÉK 

Kereakedötanuló felvétetik  Imre Árpád fUuarlIz-
Ietében, Csíkszereda. 

Ji,  baeználbató  állapotban  lévé  kévekötő  aratógép 
teljeaen  ty vásznakkal  és egy marokrakó szin-
tén  h sználbató  aratógép  eladó.  Felvilágosítást 
ad  a kiadóhivatal.  i—z 

641-1942 vght. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Zikarlás JJUÓ ügyvéd által képviselt Dr. Z »-
karfás  Janó javára, — ellen, 49 Pangó — fillér  tőke éa 
több követelés éa járu'ékal ereiéig, amennylbaa a k3-
vetelésre Időköaben réssletflzstés  történt, annak bnaaá 
mi >ázával, a calksaaredal klr. Járásbíróság 1942 évi 
666 Baámu végzésével elrendelt klelédtézl végrehajtáa 
folytán  végrehajtást szenvedőtől 1942 évi október hó 
80 án lefoglalt  1060 P. — flórra  bee ült ingóaárokra 
a cslkasertdii klr. Járásbíróság P<. 4065—1942 sa. 
vágségável aa árverés elrerda:tetvén, annak as 1906. 
Avi XLI. t c. 20 § a alapján a követkeaő megneve-
zeti: Dr. Zikarlás J'nő ügyvéd által képviselt, Dr. 
Z karláa J <nó Javára 49 Pdngó — fillér  a Járulékai, 
továbbá a foglalási  Jegysókönyvből ki nem tünó más 
foglaltatók  javára is aa érveréB megtartását elrendelem, 
dj csak arra as egeire, ba kielégítési joguk ma Is 
fennáll  és ha ellenük ha'asztó hatályú Igénykereset 
folyamatban  nlnc-i, — végrehajtást Bsenvdő la'-áiáa, 
Usleiébtin : G,lmeskns-p ok H'degségen leér dó meg-
tartására ha'&ndóü: 1942 évi deoember hó 21. nap-
japak d. e. 10 óraja tüaetU kl, amikor a bíróilag 
lefoglalt  iagék u m.: 1 kis vastengelyü asekér, 2 lé 
a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább 
a becaár '/• résaáert, ká̂ pp'<nifl'ntés  mellett el fogom 
adni még aazor I?, ha a bejelentő fél  a helyszínen nem 
jaleone meg, ha ciak ellenkező kívánságot Iráaban nem 
nyilvánít. 

Cslkaaereda, 1942 évi november hó 26 én. 
Mlhálka Jóaaof, 

tlr. bírósági végreha|tó. 

Unger Ferenc bútorasztalos 
Oik zareda, Rikócil 01 49. 

Állandóan ruktáron 

10 évi K'tâllft» 

.Modern 1.41.11. {m  etiédlók. 
Komli'.ctilt hálók I-n ebádlik. 
IÚZH«Í* ÉN d'i'.fa  fu-O'ros 
patent rOkaraAk kotrbloâlva, 
k̂ .-z sA7.1onnk m̂ b ij'itott azAkek 

Keretek  megvételre  esetleg  egy bárm <i szekrényt. 
Cim a kiadóhivatalban  ' 

292 -1942. vght Baám. 
Árverési hirdetmény. 

D . Z .kariái J nő ücy víd által kéovlaelt, Dr. 
Z<kBri<a J aő ,a«ára, — e!lea 62 P. 61 fillér  tőke éa 
több követelés és járn'ékal xrejálg, amennyiben a kö-
vetetnlésre Időköaben ráeaicfltetéa  történt, annak be-
se^mllásáva!, a cslkss>rid*l kir. láráshlróaág 1980 évi 
10980. ssámn végsőiével elrendelt kl»i*#ltéal végre-
h íj!** foiyián  végrehal'áat saenvedötöl 1942 évi január 
nó 27 én lefoglalt  28000 P. — fl'lárre  b«c<ÜU leg^aá-
gokra a cslkaaeredal klr. járásbíróság Pk. 6016—1942. 
âániu véea4«Avel aa árv^ris elr«ndeltetvéa, annak na 

1908 é l̂ XLI t -c. 20 § a alapján a következő meg-
nnvPKfltt:  Dr. Ztkarláa Jtnő ügyvéd által képvhelt, 
Dr. Zakariás J nő javára 62 P. 61 ttlir s Járulékai, 
'ovábbá a foglalási  jegyaőkönyvböl ki nem tüaő máa 
foglaltatók  Javára ls aa árverés megtartását elrendelem, 
de cak arra as eaetr*, ha klelégltézl joguk ma la 
fennáll  és ba ellenük halasztó hatályú Igéaykereaet 
folyam-tban  nloc-i, — vógrihailáat saenvedó lakáaáa, 
I)si«i4bnn : C l̂kaiépvlten leerdö megtartására határidőül 
1842 évi deoember hó 21 napjanak delelőtt 8 
Oraja tüae'ik ki, amikor a hiróüag lefoglalt  lagók u. 
n.: 8 |nh, 1 bor|u, 1 ökör, 2 ökör, 1 ökör, 1 malac, 
2 asekér a egyéb ingóságokat a legtöbbet IgérAiek, 
de legalább a becaár 7, -ad réaaéért kéaapéazfizetée 
mellett el fogom  adni, még akkor IB, ha a bej «leat* fél 
a hilysalnen nem j^aae m»g, ha eszik elleakeaő kíván-
ságot Iráaban nem avllváalt. 

Cdkaaerdda, 1942 évi november bó 26-án. 
Mlhálka Jóaaef, 

klr. blr. v<Kreha)tö. 

•AKERESKEOÖK 
•IGYELMÉBE! 

FCDJA gerenda, 
(> ny<desika és 
t * nyó lemea, 
(enyó gSmbla áe 
t e u y ó p a l l ó , 
íenyS lAo éa la-
uyi heveder-re, 
fenyS-  *a hokk 
h-ára k l n u -
t a t á s r a való 

KÉSZLETBEJELENTÉSI IVEK 
kpphatók 1 ákároál , Calkeaoradáa. 

Vákár ktarvay«mdá|ákaa, Cilkasswds. 




