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CSIKI LAPOK 
Felelőt kiadó: 

Öiv. Vákár Lajosné 

Előft ietésl  ár 
Egéaz évre Pengi 8.— Negyedévre Pengi 2 — 
Félévié Pangó 4— Példinyonkénti éra Ifi  lillé 

Külföldre  egy évre 16 Pengő. 
Megjeleulfc  minden vasárnap. 

Nyílttéri közloraények dija Horonkl^t 1 Peugő. 
Kéziratokat bOui adónk viasza. 

Hirdetéal dijakat a legolcsóbban azámijuk. 
Kiadóhivatal (Vkflzi'iiida,  Apáti Milnlv-ntoii 15. H7.. 

Felelős szerkesztő: 
vitéz Réazegh Győző 

Antal István dr. miniszter Gsikszeredán 
Antal István dr. nemzetvedolmipro 

paganda miniszter székelyföldi  körútján, 
szeptember 3-án Csíkszeredába érkezet. 

A osiki székelység katona lelkének 
egéai szeretetével várta Antal latvén dr. 
miniaalert, aki az utóbbi időben annyi ui-g 
beosdléssel nyilatkozott a székelységről. 
Da kOiel került a miniszter ennek a nép-
nek a lelkéhez azokkal a nagyvonalú m«g 
nyilatkozásokkal is, amelyeket nyugtaim 
kodó szomszédaink felé  iutézett az utóbbi 
időben. 

Must amikor a osiki székelyság mint 
vendégét köszöntheti a nt-.mzetvedolmi mi-
niszterét itt a osiki végűken, ünnepélye 
sen kijelenthetjük, hogy ennek a népnek 
minden gyermeke kószen áll arra, hogy 
hősi modon toljesitse nemzetével szemben 
való kötelességét. A csiki székelynek egész 
megépítése katona. Bzt csinálta évszáza-
dokon itt a keleti végeken. Ma sem fog 
osalatkoini senki az ősi vitézségben ós 
helytállásban. 

öntudattal látjuk, hogy a világ ég 
körülöttünk. Világhatalmak osaptak össze. 
A mérkőzés óriási. Mi ls készen kell áii 
junk, hogy nemaeti érdekeinket kellő pil 
lanatban megvédelmezzük. 

Nagy pillanatok ezek Bzámunkra. Nem 
tévesztjük szem elöl. Tudjuk, hogy ilyen 
kor az egységes nemzet mindennél uagyubb 
erőt képvisel. Ezért azon munkálkodunk, 
hogy sorainkat meg ne zavarja semmiféle 
pártoskodás vagy szétbuzáB. 

Csiki székelyek I Tegyünk ünnepélyes 
fogadalmat  a nemzetvédelmi miniszterünk 
aalne előtt arra, hogy lelki egységünket 
megőrizzük és minden pillanatban katonás 
fegyelemmel  egyemberként készen állunk 
a oaelekvésre, igazságunknak, ősi joga-
inknak védelmében. 

Antal István dr. erdélyi körútja során 
szept. a-án délelőtt 9 órakor érkezett Csík-
szeredába. Az állomáson StáBZ Qerő pol-
gármester fogadta  és innen a vármegye 
házára hajtatott. Itt a minisztert a csik 
vármegyei társadalmi egyesületek vezető-
sége élén Csikvármegye alispánja dr. Ábra-
hám József  meleg szavakkal köszöntötte. 
A miniszter érkezését a megyeház előtt 
hatalmas közönség várta éB lelkes ün-
neplésben részesítette a nemzetvédelmünk-
nek értékes és tehetséges munkását. 

Azután Antal István dr. résztvett a 
megyeháza dísztermében a csikmegyei tár 
aadalmi egyesületek munkaközössége által 
megtartott alakuló közgyűlésén. 

Dr. Kováts Károly főispán  nyitja meg 
egységünknek, nemaeti összefogásunknak 
ezt a történelmi fontosságú  alakuló köz-
gyűlését. Mint minden nagy idők előtt ugy 
• a is megéreate ennek a váímegyének 
közönsége, hogy testestől, lelkestől ott 

váti a helye itz esemény jk között. Kzér; 
nary tömegben VODUH f>'IL  HK ttlkalomhoz. 
A megyeháza dísztermiben lefolyó  kös 
gyűlést ázott történ' iiHgnyi|v.:oz&so'..!tí 
An'al István miniicturnek í-rté!i«a bestédé; 
megafonok  közvetítették a folyósokon  t 
a megyeház elölt folsoraxo?ó  hat a! maa 
tömrg számAra. 

Dr. Kováts Káruly megnyitója utáu 
Péter Brnó dr. a nemzetvedalmi uiiol z 
teriurn szertf^zéii  osztályának elöndójt» 
ismerteti a tár üdslmi e^ylUtmükörliis szűk 
Bég-t. KoiuuibÁD JÓJS'.-f  dr. felsőházi  t*g, 
vite; Aa'ttl Arou felezői.tltisai  u'áu az Gaz 
dzegyül: tömeg lelkesen mondj* KÍ hogy 
a történelmi idők egyenesen sürgetik a 
magyír egységnek, a testvéri kézszorítás 
nak ki'eljesitéBét. Bz^rt egyhangúan ineg-
al íJrilják >x összes Cóikmegyei társadalmi 
•ígyesületek tnuu^aközíisségét. Annük el-
nődéül Biró Ferenci csíkszeredai főkapu-
ros plebinoat, szerve»/» 1 itUAr.-»ul Ferencz 
Qyárfást  választják A vezetést a tár-
sadalmunk minden retíjgV. feiüelő  siáies-
körU taiézóbizoiíaág VOBZÍ át. 

A választások megejtése után Bíró 
Ferenc foglalja  el az elnöki széket, aki 
nek felkérésére  Antal látván nemzetvA-
dfltrti  miniszter, a hallgatóság feszült  li 
gyelme között moudja el nagyhatású be 
saédét. 

A minÍBzter beszéde. 
Antal István miniszter rámutaiott arra, 

hogy az a központi gondola', amelynek je-
gy Aben a társadalmi egyesületek munkakö-
zösségének egységes felfogást  kell kialaki 
tania a társadalom miodea reudü és rangú 
tagja között: egy olyan 8«enthtváni ország 
teremtése, amelyet a honalapító és nem-
zetfenntartó  magyarság tart az uralma 
alatt s «mely a krisztusi erkölcsön éB a 
szociális igazságosság pillérén nyugszik. A 
szociális igazságosság az összes időszerű 
szociális kérdések megoldását követeli. Da 
nem szabad elfelejtenünk,  hogy a szociá 
lis igazságnak van követel oldala ÍB : na-
gyobb lemondást követel a közönség ja-
vára a nemset minden dolgozd tagjától. 

Külpolitikai kérdések ismertetés» kap 
osán annak a szükségét haugaulyozta a 
miniszter, hogy az ország minden külső 
problémáját kizárólag magyar szempoatból 
bíráljuk el s egyedül azt nézzük, melyik 
megoldás használ leginkább a magyarságra. 
A msgyar Ugy nem függvénye  seminţiile 
nemzetközi megoldásnak, a magyar ügy 
egyedül a magyar álhatalosságnak éB ki-
tartásnak a függvénye.  Jöhet Európába 
akármilyen nagy esemény és bármiféle 
helyBel, ha megőrizzük nyugalmunkat, jó-
zanságunkat, fenntartjuk  a nemzet rendjét 
éB fegyelmét  s főként  ha egy pillanatra 

• ügedjllk ki a magyar fegyvert  ke-
.iiri'.'.'Ol a magyar sorsot semmiféle  veszély 
íii-m feny.  grt'.i, sőt- osoasággtl, határozott-
sággal, bátorsággal megvalósíthatjuk ösz-
azes nemzed törekvéseinket. Csak egy 
kölelesaíget ne teveaszünk szem elöl: 
bizoi* Gondviselésben és hinni saját erőnk-
bon, inert igen aok eröok van s ezek aa 
erők a iit.iozetvezetâB céltudatos munkája 
nyomán ogyro erősödnek. 

Az erdélyi problémákról szoiva, azt 
hangsúlyozta a miniszter, hogy Erdély kér-
dése m.i a nemzeti egység legfontosabb 
összetartó ereje, hogy Erdély magyar ma-
radjon, Erdély erősödjön, Erdély felvirá-
gozzak, ebben ma minden magyar ember 
(•gyeiért széles e hazában, a abban is, 
hogyha Krdéiyért áldozatot kell hozni ezt 
ma uiindetUi a legnagyobb odaadással 
hozza meg. Nincsenek külön erdélyi problé-
mák, oatk közös magyar problémák van-
nak s az erdélyi magyarság problémái aa 
egósz magyarság problémája. — Egy oé-
luttk van, hogy az erdélyi magyarságnak 
áí elmúlt 22 év alatt megosorbitott jogai 
méltányosan és igazságosan kiegyenlítes-
sek ti us erdélyi magyar nép visszaszerez-
hesse mindazokat a történelmi jogokat, 
amelyekkel évszázadok során rendelkezett. 

Eiutáo a magyar nemzetiségi politika 
alapelveire mutatott rá a miniszter a jogok 
kölcsönös tiszteletében éa az egyenlő el-
bánás elvében, tiz a politika azonban osak 
u<y válik a magyarság javára, ha nem 
feledkezik  meg a magyar faji  erők meg-
erősítéséről. Évtizedek, sőt évszázadok mu-
lasztásait kell helyrehozni ezen a téren, 
egész nagyszabású épitöprogramm kereté-
ben munkálkodnunk azon, hogy a magyar 
faj  expanzív ereje visszanyerje a régi ka-
paoitását. Nemzetet fenntartani,  nemzeti-
ségeket kormányozni, államot alkotni osak 
magabizó, derülátó, egyenestartásu néppel 
lebet, fnjlógatassal,  kétkedéssel és kls-
hitUsAggel aem lehet birodalmat építeni s 
nekünk minden okunk meg van arra, hogy 
higyjünk, bízzunk és erősek legyünk, 
mert amit a magyar állam az elmúlt évek 
Borán — a legnagyobb világfelfordulás 
közepette teljesített — aa magas iskolája 
volt az államvezetés művészetének. Négy-
szer meggyarapitottuk az országot, lerom-
bolt és kifosztott  országrészeket építet-
tünk ujja, hadsereget teremtettünk, szo-
ciális kérdéseket vittünk előre, s ha ezekre 
ttz eredményekre tekintünk, ezek feljogo-
sítanak bennünket a legerőteljesebb biza-
kodásra a magyar jövő iránt. Lehet, hogy 
még jönnek nehéz idők, talán még igen 
su'yos megpróbáltatásokat kell elszenved-
nünk, de ha lelki erőink töretlenek ma-
radnak, nincs olyan válsága a világnak, 
amelyen baj nélkül ne tudnánk keresztül-
verekedni magunkat. A belső front  ma 
mindennél fontosabb  a a rend a fagyelem, 
a nyugalom megőrzése életkérdés szá-

Szeptember 11-én disznótor és vargabéles az Európa éttermében! 
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munkra, s ezen főként  a lelkek rendjét, 
fegyelmét  ÓB nyugalmát kell érteni. Ha ei 
egy pillanatig sem rendül meg silvQnkben, 
ugy a magyarság elkerrel fog  dacolni a 
történelem még elkövetkeiö viharaival. 

Calkssereda oimerében egy s«iv van 
három nefelejccsel.  Es a oioer sslmbolumot 
kell jelentsen, nemcaak es ösi város, de 
as egéss magyarság ssámára. A BSÍV a 
minden magyarokat összefogó  nagy Bzere-
tetet, a magyar testvériség és as egymásra-
utaltság gondolatát, a három nefelejos  pe-
dig ast, hogy ne feledkezzünk  meg soha 
egy pillanatra aem három dologról: 

először, hogy egyedül vagyunk mi 
magyarok Európa e viharvert sarkában, 

másodszor, hogy sorsunk alakításában 
osak saját erőnkre vagyunk utalva és 

harmadsior, hogy erőink lekűzdhetet 
lenek, ha egységesek maradunk. 

Antal István  dr.  miniszter szavai 
megfogták  a székely  sziveket.  Minden 
magyar ember megérezte  a komoly  in-
telemből,  bogy a testvéri  egymásratalá-
lásnak  elérkezett  az ideje.  Biró Ferenc 
főesperes  lendületes,  mélyen járó gon 
dolatokkal  mutatja meg a székely  egy-
ségnek  az útját és köszönetet  mondva 
a miniszternek  velünk  együttérző.  a ma 
gyar jövőt  munkáló  fáradságos  tevé-
kenységéért,  Csikvármegye  társadalmi 
egyesületeinek  egységünket  biztosító 
alakúié  közgyűlését  a Szózat  hangjaival 
bezárja. 

Tusnádfűrdő ötven évre bérbeadó. 
Az idei vendég- éa utasforgalom. 

• Három Haszár sorsa. 
Tusnádfűrdő,  ssept. 2. 

A sserenosés vasutpolitika as idén 
nagy mértékben fellendítette  a székelyföldi 
fürdők  forgalmát.  A szeretfalva-dédai  va-
sút a magyar vasútépítés versenyteljesit-
ménye és közgazdasági kihatásában rend-
kívül nagy horderejű volt. E< a vasút ki-
emelte a katlanba zárt Székelyföldet  és 
ssoroBan az ország testéhez kapcsolta. 

A sseretfalva-dédai  vasutat sserenoaé-
Ben egészítette ki a Hargita motorosjárat, 
amely mindig telt kocsikkal száguld. Be-
állítása öt órával röviditette meg a me-
netidőt. De beszéljenek a számok. 

Az 1941. évben Tusnádfllrdőn  junius 
havában 1880, az 1942. óv junius havában 
3384, az 1943. év junius havában 4031, 
aa 1941. julius havában 3030, ai 1942. 
julius havában 9433, as 1943. julius ha 
vában 16.124, as 1941, augusztuH havában 
6439, az 1942. augusstus havában 9017 
és az 1943. augusstus havában 17 000 volt 
a vasúti utasforgalom. 

Aa uj Hargita sierelvény már késsen 
van, de csak a jövő évben kerül forga-
lomba. A mai 112 ülőhellyel szemben 170 
ülőhely less rajta. Felette  kívánatos,  hogy 
hetenként  ne háromszor, hanem min-
dennap  indítsák! 

A vendégforgalom. 
Tusnádfűrdő,  1943. évi vendégforgalma 

minden várakozást felülmúl.  Amig az 1941. 
évben a vendégek száma 3127, az 1942. 
évben 3678 volt, addig aa 1943 augusz-
tus végéig es a szám elérte a 7000et és 
szeptember végéig előreláthatólag  el 
fogja  érni a 8000 et! 

Bz a nagy fellendülés  megköveteli a 
fürdő  vezetőségétől éa a viilatulajdono-
aoktól, hogy a fürdőt  és a villákat kor-
BierttsitBék, mert ha vége lesz a háború-
nak és megnyitnak nyugat felé  a minden 
igényt kielégítő világfürdók.  Tusnádfürdőre 

a régi éa a Jelenlegi fürdővendégek  csak 
akkor fognak  vlsuatérni, ha a fürdő  a 
kényesebb és a korszerű igényeket ls 
kielégíti. 

TosnádfürdA  bérbeadása. 
A fürdő  régi bérlete es év végén le-

jár. A leltározás ée a fürdő  visszavétele 
a birtokosok siövetkeietétől már folya-
matban van. A tulajdonos Tusnád, Kozmás, 
Verebes éB Láiárfalva  közBégek a fürdőt 
ötven évre tökeerŐB nagy vállalatnak 
akarják bérbeadni, mely kötbleii magát 
arra, hogy a fürdőket  a háborút követő 
3 éven belől a mai kor igényeinek meg-
felelően  újjáépíti, a melegfürdőket  felsze-
reli éB legalább tizenöt káddal kibővitl, 
nagy gyógyosarnokot és legalább ssáa szo-
bás gyógyszállót, kilátókat, menedékháza-
kat épit és a bérlemény összes tárgyait 
jókarba hozza. 

Ugyanakkor megoldandó lesz a csa-
tornázás és a vízvezeték kérdése is. 

A nyáron Kállay  Uhu! ny. főispán,  a 
Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének 
elnöke a választmány és az igazgatóság 
tizenkét tagjával a fürdőt  a helyszínén 
tanulmányozta és nagyobb befektetésekre 
és építkezésekre határozta el magát. Egy 
gyógyosarnok és egy száságyas üdülő lé-
tesítésére a négy község most ajánl fel 
megfelelő  telket. A Mabi N vízvezeték éB 
csatornázás céljaira nagy összegű köleeönt 
helyezett kilátáBba éa a négy községet 
egyéb befektetéseknél  ÍB támogatni fogja. 
A Mabl támogatása több milliós segítséget 
jelent ÉB alapját képezheti Tusnádfűrdő 
korszerűsítésének. 

A tárgyalások kedvező mederben 
folynak. 

A fürdő  bérbeadására vonatkozó hir-
detmény A Budapesti Közlönyben már meg-
jelent. Az ajánlatokat  november 1 ig 
Mátyás  István  gondnok  kezeihez  Koz-
másra kell  beküldeni.  AE ajánlattevő kő-
teles az újraépítés tervét bemutatni. 

A Három Huszár sorsa. 
A nagymultu éa közked^eltségU Há-

rom Huszár-vendéglő  bérlete is az idén 
lejár. A telek tu'ajdonosa Csikvármegye 
magánjavai. A régi, rozoga épület és as 
uj ssárny, a (frű/i-család  tu'ajdonában van, 
mely a telket hajlandó a magánjavaktól 
megvásárolni és egy korszerű, téli hasz-
nálatra is megfelelő,  több emeletes nagy 
szállót építeni. 

A magánjavak legközelebb fog  e kér-
désben dönteni. Szó van ugyanis arról, 
hogy a magánjavak az épületeket átveszi 
és belyeítök ő maga fog  egy nagyszállót 
építeni, annyival is inkább, mert Borszék-
fürdőn  a magánjavaknak, már a mult szá 
zad vége óta, van egy saállója. 

Itt említjük meg, hogy a fürdő  tulaj-
donában levő Fürdő-étterem  az idén va-
lóban hézag- és hiánypótlónak bizonyult. 
A vendéglőt Poók  Étidre ás László vezet-
ték. Az ellátás igen jó volt. As éttermek 
állandóan tele voltak. A Fürdő étterem 
teraszán a délutáni sok száz uzeonázó, 
fagylalt  és a jó cigányzene a béke vilá-
gára emlékeztetett. 

A m. kir. posta megvásárolta a Bor-
bély féle  nyolcszáz négyszögöles telket, 
melyen postapalotát épittet postaforgalom 
hihetetlen mértékben megnövekedett. A 
személyzet  emberfeletti  munkát  végzett. 
Boér Gyutáné postamestert és kitűnő sze 
mélyzetét a legnagyobb elismerés illeti. 

Tusnádi  Élthes  Gyula dr. 
Egy jó karban levó vaságy eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Szilárd lélekkel. 
Vltés Keresstes-Flscher Ferenc belUgyml-

nUzter többnapos délvidéki körntján a szabadkai 
törvényhatóság elótt nagy beszédet mondott. 

Hangoztatta, hogy egyrésst azért Jött le, 
mert etnek a törvényhatóságnak, amely a két 
esztendő alatt a bevezetésnek, az uj életnek a 
nehéa munkáját nagyrésat elvégeate, haaafiaágáért 
éa munkájáért köazönetet akar mondani. A má-
sodik ok, amiért moBt végig járja BácB Bodrog 
vármegyét ez, hogy megnézze, mennyire elkerüli 
Itt blztOBitanl a társadalmi békét és a nyugodt, 
egyenletes munkát. A Bácska földje  — mondotta 
— jellegzetes terület. Aat mondhatnám, hogy ki-
calnyben mása az egész nagy Dunavölgyének. A 
Duna-völgye ugyanis tele van kis nemaetekkel, 
amelyek egymásba fonódnak,  egymáara vannak 
utalva, da öntudatosa*-, amelyek egymás nélkül 
megélni nem tudnak. A Bácska kicsinyített képe 
ennek a helyzetnek. Itt nemzetiségek élnek egy-
más mellett, egymással összefonódva,  egymáara 
utalva, öntudatos nemzetiségek, amelyeket elsza-
kítani éa egymástól elkülöníteni semmiféle  eaz-
közzel aem lehetséges, m rt még hogyha holmi 
települési gondolatok megvalóau'ásra kerülhetné 
nek ia, ez sem változtat a lényegen, mert eaek 
az egymás mellett élő, egymásra utalt klB népek 
mindig ugyanolyan érintkezésben éa ugyanő yan 
egymásrautaltságban fognak  maradni. Ifi  követ-
kezik ebből a .megállapításból V Az, hogy Itt 
mindenekelőtt való feladata  és kötelessége min 
denkinek a más nemzetiségűekkel való megértő, 
bákéa együttmükcdáBt biztosítani. Akárhogy ala-
kul a Jövő helyzet, itt ezen a kérdésen lényegé-
ben változtatni a"m fogunk,  ezeu a területen 
boldogulni caak akkor lehet, ba B magyar állam 
keretei között minden nemzetiségit egyenlő jo-
gúnak éa egyenrangúnak ismerünk el és Így ke-
zeljük, feltóv,  hoiy az állam keretei közé tud-
nak helyeakedoi. Ezt ke>l sz.-m előtt tartani és 
vissza kell emlékezni a háború előtti időkre, ami-
kor évszázadodig tudtunk hékeBBégben együtt élni 
nemzetiségeinkkel. Erre a békés együttélésre ma 
és a jövőben fo  ozott mértékben lesz tzükség. 
Ne felejtsük  el hogy a jövő sjrsának alakulása 
lényegesen fdgg  attól, bogy Itt a Kárpátok alatt 
m: g tudjuk-e egymást érteni éa becsülni. Aat le-
het mondani, hogy ennek a területnek a jövő 
sor a Kitől a kérdéstől függ  elsősorban, a ma-
gyavság boldogulása éppen ugy, m nt a nemzeti-
ségeké. Ezután belvi kérdésekkel foglalkozott,  majd 
igy fejezte  be beszédét: 

Nem tudom, Szabadkán előfordul-e,  de a 
határvidékeken látni, éppen a magyarság köaött, 
bizonyos bizalmat! anaágot ajöcővel azemben, bi-
zonytalankodást, félelmet  szóval kishitüséget. Ha 
a magyarság elveszti lelket és bizalmát a Jövőbe, 
báto rságát és kitartásét, aLki-r elveBzett a jövő 
Is. Tehát egyeneaen hazaáruló, akármilyen helyen 
van, aki ma kiahltü és nem bizik a magyar jö-
vőben. Tőlünk függ,  hogy becsülettel és bátor 
lói kkel megálljuk helyünket eB kitartsunk utolsó 
c-tepp vérig azért a megszentelt földért,  amely 
bennünket illet, éB BZ, amit megtehetünk, en az 
egy az, amiért mindenkit történelmi felelősség 
terhel. Oyáva hazaáruló az, aki ma nem szilárd 
lélekkel áll a helyén éj nem Baolgá ja a magyar 
üityi-t keüő bátorsággal. 

A Leventeleány-veietö taifolyai  záróvistija. 
A leventeleány mongalnm Calksseredáben 

tanfolyamot  rendeaett venetók saámára. A két 
hetea kiképzés befejeztével  augnaatus 81-én ssás 
leányvenető tette le ünnepélyes keretek kMtt 
a fogadalmat.  A aáróvlasgáa magjelent Kokaa 
Bsater dr. a leventeleánymoagalom orsaágos ve-
aetóje, aki lelkea bsasádben figyelmeztette  a ma-
gyar leányukat kötelességükre Másfélmillió  ma-
gyar leány érdekében dolgoalk a levenleleány 
mozgalom. Az elért eredményektől, leányaink 
fegyelmezettségétől,  helytálláaától függ  a magyar 
|8vó — hangoztatta aa orsaágos vezető. — A 
záróvizsga minden mozzanatán meglátsnott, hogy 
a tanfolyam  öntndatOB magyar munkára vnló fel-
kéaaltáat vógastt. A záróvizsgán |elentette be 
Zikarlá* F óra a Kaláka vezetője, ho|y a Kaláka 
a maga 18 esstendós múltjával belekapcsolódik 
a Bailesebb vonalon doigoaó levente moagalomba. 
Ezzel Íz példát akar mntatal arra, bogy az erőin-
ket a magyar élet minden vonalán öseae kell 
fogni.  Es as Idők paraccBs. A leányvesetók ne-
vében Gál Ilonka cslkaaeredal tanítónő mondott 
kBaaBnetet. Bensődében annak a reményének adott 
kifej  snéat, hogy mladea magyar leáay rövtdeaen 
megtalálja aa utat a levente mozgalomhoa, amely-
nek hivatása, hogy megteremtse a mladea meg-
próbáltatást álló magyar aaya típusát 
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Mi történt a világban. 
III. Borisa bolgár király • mail saombatoa 

meghalt. A 49 éva* népuertt uralkodó halála 
lyiaababorltotta a bo'gér nemaetet. Aa elhunytá-
val egyldejBIeg a bolgár nemaet uralkodójául fiát 
Simeon trónörököst királlyá kiáltották kl. Fliov 
miniszterelnök a bolgár klráy halála nláa fel-
hívást loléaett a aemaelhea, amelyben egyaégre 
figyelmes  tette, as orsaág gy&ssában a magyar 
nemset Is mélységes részvéttel osstozlk. 

Olattfelder  Gyula dr. csanádi érsek, pOlpSk 
lugusstus 80-án bosssas betegeskedés ntán 
meghalt. 

XII. Pina pápa szeptember 1 én rádió ssó 
aatot Intéaett a világ népelbea. Ezen a napon 
negyedik óvfordnlója  volt, hogy megkeadődött a 
világtörténelem legnagyobb vérontáaa. A pápa 
békére szólította fol  a világ kormányalt ÓH hang-
snlyosta, hogy a saeretet nralma nélkBI mag 
döbbeotó nyomorúság ssakad aa emberiségre, lla 
« bábom ötödik esztendejének kUsaibén han-
goztatta a pápai ssóaat — szálljon magába aa 
emberlzóg ez ssegenae tekintetét a romokra, a 
rombolásokra. Ba a totális htboru ellenkezik min-
den Isteni éa emberi törvennyel ÉB joggal. A 
Szentatya hangsúlyozta, hogy meg kell ndai 
minden népnek aa alapos reménységet a tarlós 
békére, amely nem Béni meg nemaeti becsGIetét. 
Áldottak aaok, akli magnkat éa népBket kl tud 
jtk emelni a marcangoló gyötrődésükből. Áldottak 
aaok, akik képesek meghallani BB anyák Bsavát, 
akik nem aaért saBlték Halkat erre a vllágr», 
bogy aaok üljenek és megölessenek. áldottak aaok, 
akik meghallgatják a Bzétssftkasitottság  miatt 
szenvedő családok könyBrgését. Áldottak ások, 
akik meghallgatják a népek egyre küvetelóbb 
kívánságát, amely oly sok szenvedés ntán nem 
kivétel mást, mint békét, kenyeret és mnnkát. 
A Szentatya aasal a reménységgel osztotta ál-
dását a világ népeire, hogy ea BB esatendő nem 
a pusstnláaaal végaódlk, hanem a testvéri meg-
békttléa és aa újjáépítés hajnalát hoaaa. 

A nemsetkBal tájékoztató Iroda köalése sze-
rint a német teageraiattjárók a háborn kezdete 
óla tlzennynlc mlUló reglaater toaaa haJóBrt 
BÜlyesatettek el. Ezzel a teljesítménnyel B szö-
vetséges hajótér 55 Bsásalékát pusztították e'. 

Politikai divatokról 
ir vezető helyen a Magyar Élet Pártérte-
sitője, amelynek hasábjain már tfibbiiben 
figyelemreméltó  idószerQ megnyilatkozások 
történtek. Politikai divatokról beszél, utalva 
Jókai Ismeretes regényére. Nyolcvankét 
évvel ezelőtt irta Jókai Mór est a regé-
nyét, de mintha osak ma irta volna — 
mondja a kormánypárt lapja. — Az elmúlt 
huszonöt év alatt sok politikai divatot lát 
tunk. Divat volt nemzetközinek lenni, ki-
nevetni, kigúnyolni, ami magyar. Divat 
volt az általános boldogságot hirdetni, de 
a nagy boldogság mellett osak gerslit és 
tökfőzeléket  ettünk BZÓ nélkül. Divat volt 
idegen Bzineket viselői, különböző ssinü 
ingeket hordani. Divat volt mindent job 
ban tudni, mint vezetőembereink. Divat 
volt mindenkit megrágalmazni a háttérből, 
suttogva, felelőtlenül.  Divat volt mindent 
leosepülni, ami érték, tekintély. Divat volt 
külföldről  várni a megváltást. 

As essmék divatja 
jött azután — folytatja  a pártorgánum — 
ós ebben u őrült forgatagban  mintha el-
sikkadt volna a magyar gondolat, mintha 
megtorpant volna a beteljesülés előtt min 
den kísérlet, amely a magyarság megerő 
Sitését szolgálta. Hatalmas lelkiválságon 
esett át a nemzet. A megrázkódtatás át-
menetileg meggyengített bennünket, de 
száaesrek érezték, hogy irány kell, oél. 
felelősség,  vezetők és összefogás,  aa, amire 
szükség van. Megindult egy átalakulási 
folyamat,  amelynek során as ellentétek 
l a s s ú elsimultak. A régi határvonalak meg 
saüatek és örömmel figyelhettük  meg, hogy 
a magyarság egy nsgy csoportba, nagy 
seregbe tOaOrül. Megtanultunk emlékezni 
történelmünkre, értékeinkre és arra, hogy 

ea a nemzet mindig akkor volt nagy, ha 
fiai  összefogtak.  A magyarság megtalálta 
ta t az utat, amelyet járnia kell. A sok kis 
csermely, a sok kis patak, amikor egye 
sül, hatalmas folyam  lesz, amely előtt nin 
CBenek akadályok. Bzt látjuk ma a nem 
zetnél is. A sok kisember, a sok magyar 
osalád érzi, tudja, látja, hogy egy nagy 
összefogás,  osak a nemzeti egység bizto 
sitja a magyar jövőt. Tudatosan végigéljük 
uuásfélezer  éves történelmünket, nemzeti 
katasztrófák  korát, amikor válságos idők 
jöttek a magyarságra és érezzük azt, hogy 
a katasztrófákat  osak egy okozta: gyen-
geségeink akkor ütköztek ki legjobban, 
amikor as erőre, az összefogásra  a leg-
nagyobb szükség volt. 

Másfélezer  év 
alatt az orBzág hajóját sokszor fenyegette 
veszedelem a szirtek között, de a hajö 
kormányosai mindig megtalálták — talán 
isteni csoda által — a*szirtek közül kive-
zető utat. fl«  a másfélezer  esztendő nem 
mu't el tanulságok nélkül. Világoa előttünk 
a teendő. Bz: összefogni,  vezetőinknek 
engedelmeskedni és félretenni  minden olyan 
kérdést, amely elválaszthat bennünket 
Ninoi vesEteni való időnk! Életünk attól 
'Qggi jó' tudjuk-e használni az időt, 
amely rendelkezésünkre áll. Nem lehet 
várni, nem lehet tétovázni, nyilt és hatá-
rozott hitvallás és állásfoglalás  kell. Ne 
legyünk önámítók, d<* legyen önbizalmunk. 
N» kövessünk politikai divatokat, emel-
kedjünk felül  a ma kérdésein és osak a 
nemzet jövőjét nézzük, mert a nemzet 
életében nem a pillanatnyi helyzet számit, 
hanem a jövő kialakulása. Igazságérzet, 
rend, összetartás, hazaszeretet, áldozat 
készség vezessenek bennünket, gondola 
tainlr emelkedjenek felül  osztályokon, tár-
sadalmi rétegeken és érdekcsoportokon. 
Óriási felelősség  van a váilunkon, óriási 
feladatot  kell megoldanunk és ezt csak a 
nemzet dolgozó rétegeinek összefogása 
oldhatja meg. 

A magánjavak kiosztotta az idei 
ösztöndijakat. 

A Csíki Magánjavak Igaagató-válasatmánya 
Illést tartott a tanulmányi özatöndljak in segélyek 
saétosatáBa éidekében. A szókely vagyon Ideig-
lenes veaetósége már a kezdel-k'ídMén lesze-
geate: calkl ssékely határórcjaládok lessórtna-
aoltJ'U részesíti segélyben olyan pályákon, ame-
lyek fajtánk  előhaladáaát céloaaák. 

Aa lgaagató' válaBstmány megállapította, 
hogy háromasás kérvény érkezett be a szabály-
szerűen meghirdetett pályázatokra. A kérvényeket 
érdemleges elbírálás alá vették mlcd. Eszel kap 
ceo'atban elvként Bzegezték le: a meghatározott 
ösatöndljak mellett minél több segély Mosatását 
teszik lehetővé, Jogoanltr arra érdem** tanulók 
köaött. 

Részletes tárgyalás Borán lgaagató-tanács 
megállapította, hogy a hányással! akadémia 2 
ösztöndíjéra csak ketten pályfatak.  AB 1800—1800 
pangóa ösztöndíjakat Elekes Márton gyergyóteke-
rőpatakl és Lirlacs Levente gyergyóalfalvl  aka-
démikusok kapták. AB erdéaastl főiskolára  négy 
hasonló BsznegB ösztöndíjat Irányoztak elő. Erre 
bárom pályázó jelentkezett, akik kBzBl ciak egy 
felelt  meg a feltételeknek.  Három ösztöndíjat aa 
Idén nem osatanak kl. A gaadaBágl akadémiára 
előirányozott egy ösatöndllat egyedBl S tnon V?a 
cel gyergyócBomafalvI  fólsko'al  hallgató pályáata 
és kapta meg. A mllegvetem ügyenként 1580 
pengŐB két BBatBndlIára 12 kérvény Arkezett he. 
Teljes öBBtöndijat Balogh Tibor és Péter Gábor 
kapott. BsenklvUl hat egyetemistát segélyben ré-
saealtettek. A kösgesdazágl egyelem öaatöndlját 
Szakács András pályázta és kapta meg. Jogtudo 
máayra ls kél össtöndljat Irányozlak elő, amire 
16 pályásé Jelentkesett. Aa BsslBndiJakat Kováca 
Ferenc gyergyócsomalalvl éa Ferenc L«joa gver-
tyóssárbegyl joghallgatók kapták. Eaen klvBI 6 
pályázót segélyben részesítettek. A két orvost» 
danán)I, egyenként 1830 peagős ösztöndíjra Uaea 
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nyújtották be kérvényeiket. Aa öaatöndljakat Ke-
lemen Imre CBlksomlyól és Salamon István calk-
pálfalvl  egyetemisták kapták a eaen kivBl négy-
nek segélyt BBBvaatak meg. A bölcsészeti öaatön-
dljakra bárom pályáaat futott  be. Aa ösztöndíjakat 
Botár Levente cslkaaenimártonl ÓB Elekes Andor 
csikBaentdomokoBl bőlcséaa hallgatóknak Ítélték 
oda. A harmadiknak segélyt juttattak. A müvósal 
ösztöndíjat Tekeres Antal cBlkmbnaságl aeneaka-
démlal hallgatónak itelle oda aa lgazgató-tanácB, 
A másik hét pályázó segélyt kapott. AB állator-
vosi össtöndljat Magyar! Janó csiksaeradal Ille-
tőségű fólBkolal  hallgató kapta. A másik pályásét 
segelyban reBZisitettéh. A Lndovlka-Akndémla 
1400 BB valamelyik középfokú  katona Iskola 600 
pengfiB  ósatöndljalra aem Jelentkesett pályásé. A 
keriesaöli főiskola  ösztöndíja iránt sem érdeklő-
dött senki. Aa erdészeti saaklskola 2 ösatöadljára 
hárman jelentkeztek. Ketten öBstöndljat kaptak, 
egy aegelyben résaesBI. A csíkszeredai polgári 
leányiskola hat ösztöndíjára 25 kérvény érkezett, 
Hatan bsstöndljat, tizenketten segélyt kaplak. A 
10 gimnázium! ösztöndíj iránt nyilvánult meg a 
legnagyobb érdeklődés. Kilencvenhárman pályáz-
tak. Tizen öeztöndljat, ötvenöten segélyt kaptak. 
Nehal Madár Imre ösatöndijára két pályáaat ér-
kezett. Ae elóirányaott összeget a jobb előme-
netelt mutató ÓB ssegényebb gyermekeknek jut-
tatták. A posta- éB távbeBBBlő szakiskola éa a 
vasúti BzakképefeitéB  megszerzésére elólrányBOtt 
2—2 öBBtöndtj iránt aem volt érdeklődés. A felső 
kereskedelmi Iskola két ÖBatőndljára 7 pályáaat 
erkeaett. Ketten öBBtöndijat, másik kettő pedig 
segélyt kapóit, A fahőlparlskola  2 ösztöndíjára 
ketten páyáztak, Egyik nem felelt  meg teljeaen 
a feltételeknek.  Igy egyik öBBtöndijat adták kl 
csak, a másik Begâlyt kapott. Ipari Bzaklakolára 
4 palyáaatot Írtak kl. öt kórvény érkeaett, de 
CBak kelten feleltek  meg a feltóteleknek.  A gyer-
gyódiiról po'gárl Iskolának 5 öBBtöndijat juttattak, 
14 pályázó közül ölen ösztöndíjhoz, hármaa ze-
gbiyhes jutottak. A kántor tanító képzést 6 öaa-
töudljjal segíti elő a Csíki Magánjavak. Tisenaégy 
pályáaó iözUI bat ösalöndljat, kettő segélyt ka-
pott. A csíkszeredai gazdasági szakiskola taaulól 
köaBl tlaet támogat a vagyon. A tlnennógy kér-
vényező köaBl tizen öBBtöndijat kaptak, egyet 
segélyhez juttattak. Köalgaagatáal tanfolyamra 
egy ösztöndíj *t írtak elő. Azt Bem pályásta meg 
senki. A rómsl kat. papneveléat egyelőre négy 
ösatöntlljjal akarják előbbre vinni. Hét pályásé 
köaBl oógy Haatöndljat, kettó pedig segélyt ka-
pott. Négy tanltónóképiól ösztöndíjra karmlnc-
ketten jelentkeatek. Negynek öBBtöndijat, huaanak 
segélyt juttattak. A fentieken  klvBI még 21 kB-
lönböaó Iskolában járó törekvő Székely tanuló 
adott be kéráat, akik köaBl tizenhatan segélyben 
résaesBltek. 

A Calkl Magánlavak tehát hatalmas össae-
gekkel támogatja a székely előrehaladtai. Aa 
Igazgató-választmány tagjai a kérvények elblrá-
IÓBB során meglepetéssel állapították meg, hogy 
gyakorlati pályátra nem Igen Igyekeanek aa em-
berek. Eszel BBemben foltBnően  sok a jogása. 
Megfelelő  anyagi erő birtokában a Csíki Magán-
javak lgasgató-válaBBtmáayának komoly lehető-
sége van a pályaválasstáB Irányítására. Ilyen 
körülmények kösött a gyakorlati pályák Sazlöa-
dljalt emelel, a másikét csökkenteni kellene. 

Hajtókoosit k e r e s e k megvételre. 
Kaosó Pereno igazgató Csikmindssent. 

Több évi kereskedelmi irodai gya-
kor la t ta l , könyvelésben, pénztári, Om., 
Otl és osaládpénztari ügyekben jártas 
nyugdíjas tisztviselő állást keres; Aján-
latokat .őskeresz tény ' jelige alatt a 
kiadóba kérek. 

I « I | « i 4 t k a c a a a k B M T Í M N . 
Cím a kiadóhivatalban. 2-2 
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Csiki diák. 
Vakációi levél. 

(Keretit  ia eke. Egy nap Caikkottniaoo.) 
Kedret  Fiuk! 

A vakáció legelső napjaiban Csikkosmásra 
vitt utam rokonaimhoz, lamerósetmbss éa hozzá-
tok. Pdnköad másodnap]a volt. A manókon ember-
magasságú, nagyaaerü roastáblák. A aaelló fuva!-
mára hajlongtak, uabálysaertt hnllámokba tor-
nyosultak. Alcalk eaen a aapon egy anákely ten-
gerben hasonlított. 

A koamáal bíróval ataatank. Határőr átkpép-
aáaen veit Nagyváradon a moat hazatart velünk. 
Boldog melegséggel nézi a süld gabonatáblákat 
éa a zzépen megkapált pityókát. Lám caak a tá-
vollét alatt aaorgoa keaek dolgoatak Itt. Hsaa-
arkeave örömmel fogadták  a gazdát. A kilencven-
éves Szánté bácsi la ett volt a fogadáson  és a 
legifjabb  a glmnáalsta PiBta Bem hláaysott. Pista-
a negyedik ntán otthagyta a glmnáaiumoi és 
odaállt aa eke mellé GaadáAodlk. Tanulmányait 
majd a gaadaaági Isknlában folytatja.  A földet 
fogja  tanulmáuyoanl. Végeredményben a tudomá-
nyoknak la nagy saáaalékát a föld  lesei. A féld 
rejtegeti a tudomány titkait. A tudósok a föld 
titkainak kutatói. Pista tehát a legnagyobb tu-
dományt, aa óatudományt, a fold  tudományát vá-
laaatotta. Helyes válaaatásl A aépbi1, n népári 
éa a népnek élni ma divatos. A ml Pistánk azoa-
ban aem divatosa ágból, hanem terméaaetéaél 
fogva  a faln  aneretetéért maiadt otthon. Vannak 
hála Istennek olyanok, nklk erőltetéssel aem 
hagyják ott a földet. 

Volt egy tanítványom, aki nehesen tört be 
a tanulmányokba. Mikor valahogy átkinoata a 
négy oaatályt, leültettem magam melle eu köz-
vetlenül aaóltam hozzá: Ml art nem tanultál ? En 
nem akartam gimnáziumba jönni, Baülelm erő.-
tettek. Én mindig fóldmlveló  akartam lenni I 
Vannak, akik ItrmésaelŰLnél fogva  a röghöz nőt-
tek, akiket a föld  vlsázahlv. Akik a föld  tudo-
mányát mindennél többre tartják. Több nekii a 
csillogó mező a ködön, füatöa  kórengetegnél, több 
nekik a muakállls falu  a neoncsöves varosn^J, aa 
óai ssékely harisnya a behoaott rongynál. Ok a 
föld,  aa eke, a faln  emberei. Aaok, akikre epl-
leni nkarunk, akiktől magyarságtudományt, ke-
reantény bitet, magyar gondolkodást, magyar 
nyelvet, mttvéaaetet tanulunk. Akik eligazítanak 
aa újkori tévedéaek vcaatólben. 

Üdvöalöm aat a diakot, a'.l a föld  üsenelét, 
a magyar nép taaltáaál megérti éa a népi jövő-
ért dolgoalk I 

A föld  Hitretetótól nlnca maaaae az ég tit-
kainak kulatáaa stm. Hogy eat megérti a fö  d 
népe, — bizonyltja a sok pap, — aki épp e 
köaaégból kertit kl. Aa akeaaarvától a kereBStlg 
rövid aa ut. LaglöbbBaör egy baráada vég. Mert 
a menőkön a aaékely földek  végében zok ke-
reaatet láthatunk. A székely nép a kérésit sze-
relmese. Sslveaen boa áldoaatot hitéért. Calk-
koamáa flal  la az oraaág őrhelyein állanak. Nyu 
gáton, DM-Erdélyben, a keleti végeken áll|ák a 
poaatel... Krlsatus papjai, a kereszt apoatolal. 
Örök fljyelmeatetók  minden ellenaég aaámára, 
hegy ne nyúljon e népbea. Aki e ujp sorsát In-
tést elsősorban őket kérdeaaa meg 1 O i vlgyáaaák 
as utakat, állják a kereszt védelmét minden be-
tolakodó ellenaéggel ssemben. M iggyóaód^sünk, 
bogy aa Eie munkásait a Keress! apostolai vé 
dlk. A keresal apostolai nem halhatnak kl e 
földön.  Minden évben prlmicUkor kigyúl á'doaatl 
tOsűk. Eaek a keresat diadalát jelslk e nép lel 
kében I As Idén OyergyÓBaentmlklÓBon, Alfalubao, 
Cslkssentmlklóson gyu lák kl aa áldoaatl tttaek. 

B'atos lehetaa fl»m  abban, hogy amig eaek 
a tttaek égnek, addig bátran vághat aa eke uj 
borosdákat, mert a keresst á'dása buli édesapád, 
bátyád, öciéd, aty-.fliágod  rögeire . . . 

Cslkkosmáa utat mulat a székely népnek. 
Utat mutat Nektek ls Fiuk I Gondoljatok erre a 
vakációban. Valahová nektek ls ba kell állanotok I 
Mindegy hová. A Keresst ás Bte egy nlat mulat I 

Népünk eaerévea útját jelel • . . 
Szikelv  Littló. 

S a t t s n i n t a M t a c u s l k t a d t 
lúszerúzlet, korcsma, pekBeg es 
két erdóüzemnek a kantinja. 

Dávid Gyula, Sepsibúkkszád. 2-2 

^ I i i 1 drb. jokerben levó plflea  díván msgae-
t l â O O háttal, S drb. p e t r i l e u n aaoba- lánpa. 

Vöröamartl » t 07 esám 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Baküvdl hlr. Dr. Pal Gábor orsaág-

gyttléal képvlaeló éa néhai Kammer Edlth leánya, 
Ágnes, éa néhai Erósz Antsl éz Kovács Mária 
fta  dr. BróSB 8 iad o r klinikai tanársegéd folyó  hó 
4 én délután 6 órakor tartják esküvőjüket a calk-
somlyói kegylemp'omban. 

— A klekereakoddk oalkaaeredal ér-
tekealete. Solymesay Károy a cilksaeredal ke-
reskedők tevékeny elnöke értékes saerveaő mun-
kára serkentette Calkvármegye kiskereskedő tár-
sadalmát. Kesdeményenésére • 1048 Bugnsatus 
29-én Cslksaeredában értekealetre gyűlt össse a 
Stékelyfőld  kereakedó világa A hívó aaóra nagy 
érdeklődéssel |öttek el a ssomssédoi ssékely me-
gyék érdakképvlaeletel éa elhatároaták, hogy ér-
dekeik védelmében megalakítják a Saékelyföldl 
Kereakedó EfyeBÜlelek  Haövetségét. Es a saerv 
Marosvásárhely ssékhellyel lesz hivatva Brra, hogy 
egyBágas küzdelmet Irányítson a kiskereskedelem 
olyan aokrélü munkakörében, amelyben a csík-
szeredai értekeaiet előadói annyi felkészültséggel 
mulatták meg as Irányelveket. 

— Birkoxóverseny  Csíkszeredában.  A 
Csíkszeredai Levente hgveiület  1943. iv 
izept. bó S in vasárnap dilelőtt  10 órai kez-
dettel  a Levente Ottboo nagy termibe o 
Országol  nyílt birkózó  versenyt rendez, 
egiaa napon át. A döntő  mérkőzések  d.  u. 
4 órától!  A versenyen rászt vesznek:  Bu-
dapest,  Kolozsvár,  Kecskemét,  Czeglid,  Szen-
tel,  Csíkszereda  stb. városok  legjobb Ló-
vén te birkózóbajnokai.  Mivel ez a birkózó-
verseny első  amit városunkban  rerdezúnk 
meg, igy közönségünk  érdeklődése  a ver-
seny iránt nagy. A verseny után dijkiosztái 

— Kaláka a Csiki Lapok hasábjain. 
A Calkl L ipok mull saám^ban egymás után követ 
kennek hasábost Int a következő nevek: D-. Kováts 
Kiroly, Dr. Éith«s Gyula, Bir.ba Pdr. oc, A ben 
litván, Ferenci G:állás. ScókcMlhély. M odiaoyi 
jól Ismert név. MiadeoU mái és más őrhelyen 
át', mégis egy köaös cMt szo'gáluik: a azékely 
jövő:. Egyik an tudott a másikról, ugy véletlenül 
kerültek egymás mellé kalákába. Miadaalz mö-
gött termékeny évtlsedek állanak, n szürke eiln 
fi  uralkedó, valahogy ugy jön, mintha szüksége 
lenne annak, bojty a fiatalok  Is Igy véletlenül 
minél gyitr.bban ős zitalálkozninak kalákába, 
ciak azért, hogy mindörökre mu'alhastuk: vol-
tunk, vsgyunk éa lerzünkl Krónikái. 

— Rövidesen pápai bulla jelenik meg 
Arpádháni Boldog Margit aaanttéavatáaa-
rOl. Páter L msattl a Domonkosrend általános 
előadója, aki a rend tagjainak boldoggá éa saentté-
avatáal ügyeiben az előadói tlaatet tölti be és 
aki Arpádházl Bo'dog M irglt Ügyaben ls óriási 
munkát végzett, KaiUy Miklós mlalaaterelnokhiíz 
Rámából levelet Intézett. Levőiében közil. hogy 
Magyaroraaágnak azt a törekvését, bogy Bo'dog 
Mtrgllol Beenlté avassák, a p'-pi magáévá telte. 
— A legköaelebbl hónapokban várható annak a 
pápai bullának megjelenése, — írja a továbbiak-
ban —, amely az egyháa és aa egésa világ aiá-
mára aaenlesltenl fogja  aa Imádság éa a jótátc-
ménység ama igaz hőtnójének megdicsőülését, 
aki magát basájáért áldozatként aa Urnák fel-
ajánlotta. Msgyaro zaág ma éppngy, mni akkor 
benne volt egy óriási hiedelemben, Esért IV Btla 
király saent leányának ssenttéavatáaa legyen eb 
ben a történelmi órában saerencaós előjel és ve-
zesse aat a Fóméltóaágu Kormányzó Ur és N»gy-
méltóaágod bö'cí IráayltáBa mellett gjóaelemre a 
boldogabb |övő felé.  A levélbea mellékelve meg-
küldötte Páler Lieaattl a mintegy 700 oldalas 
könyve', amely Boldog Margit Bzeattésvatásának 
körtt'mmyeli Ismerteti és a vonaikosó dotumen-
tnmokat tsrtalm&ssa. Külön érdekessége magyar 
szempontból a kötetnek aa a 120 o'dala, amely 
magába foglalja  aaokat a kérelmeket, amelyeket 
a pápához Bo'dog Mirglt aienltéavutaaáért nem 
csak Magyarországról, hanem aa egésa világról 
Is Intés',ek. 

— Tőr vény snékt hírek Dják Oyu'a volt 
gyergyóaaentmlklóal poBtaaltlsat ellen okmány-
hamisítás, lop ÍJ, slkkaaatás elmen emelt vádat 
aa ügyéeaség. M!után a mostani iörvénysaékl tár-
gyaláson Daák nem jelent meg elrendelték aaon-
nall letartoataláaál. — Baláas Dénes madarasi 
gaada fejaaével  támadt Csutak Jónsef  nevű ao-
gorára. Baláas Dénest egy hónapi fogháara  Ítélték. 
— Klbovlcs Aron cnikkarcfalvl  órásmestert a 
fajgvaláaáa  vádja alól felmentették. 

— KöapAnotnyllvánltás. Háláa, köaal-
netet mondok mlndaaoltrak, akik felejthetetlen 
sasretetl sógorrőtn öiv. Sfabó  L«]osné szül Ke-
lemen Ju'lánna megrerdl ő módon bekövetkezett 
elhunyta alkalmából részvétüknek éa együltéisé-
süknek bármilyen módon klfejeaéat  adni Bilvesek 
voltak. Cslkssereds, 1948 évi saeptember hó 1 én. 

Szabó Győző. 
— Gondatlanságból okozott tüa Cslk-

saerodaban. Auguszua 27-én n kora ez'.l órák-
ban meggyúlt Kuna I ónénak a Vár u'.cában fekvő 
latállója. A tüaet gondatlanaág okosta. Aa Istállót 
bérelték és a bér'ó cselédje as állatokat rendeste 
el éjsaakára. Lámpást hassnált, amelynek meg-
gyújtásakor a gyufa  ráeaett aa almosásra elóké-
seltett saalmára. Érihetetlen, hogy BS easétvesntott 
ember a vasasdelamről senkinek nem aaólt hanem 
elsaalsdt onnan. Cuk akkor vették éaarea IDaet 
amikor a lángok kicsaptak aa épületből. Pillana-
tok alatt félnlmatea  méreteket öltött a tüz, amely 
a nagy saáraaaágban katasztrófával  fenyegetett. 
Nagy szerencse volt a csendea időjárás. Saél 
eaetén komoly baj érte volna a várost. Aa oltás-
nál dlcsérateB segltóaaándék nyilvánult meg de 
hlányaott a gépi erő. Ilyenkor látsalk, hogy nem 
ssabad egy percig aem fecskendő  nélkül maradni. 
A város képviselőtestülete éppBn most batárosta 
el, bojy a románok által elssállitott várost mo-
lorfecBkendőt  asonnal pótolja. Fecskendő nélkül 
aem lehet komolyan Baembeaaállnl a tüaael. Mag-
feaaltett  munkával sikerült a tüa terjedését meg-
akadályoanl ezt ls csak aaért mert nem volt aaél. 
A leégall Istálló blatoaltva nem volt. Moat folyik 
a csépiéi vármegyesaerte. Vlgyáaanak a cigaret-
tával, a gyufával  mert a Itta a legkegyetlenebb 
elemi csapást rudlthatja reánk. 

Használt farAmás  CBéplókészleteim 
kiárusítom 

720 Iól.l200-asig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatott 
Tjrnrt áMílDÍO mtlazakl cikkek vitele éB eladáaa 
DlItU AflUMŰ  nj éa haainált állapotban 

B A LATONSZENT G YO Rí} Y. I — 

Fémcsiszolókat 
és munkáslányokat alkalmaz a 
F E R R D M V A S Ö N T Ö D E 
Osikszereda, Hargita u. 47. sz. 
— Köabirtokoaaagl veanekodóa. A köa-

blrtokosságl vagyonok kezelése körül sok a ve-
sieked^. N»m u|ság. K4lönösen nagy divat volt 
ea as egymáHnak usilt^a a román Idődben. Álta-
lában aki tö'ttnk valatnli akar, sz elősaör minket 
ősszeveBült. Asn'.án a zavarosban elvégzi a maga 
dolgá*. lry volt aa gyakran nemaetl történelmünk-
ben U. Pillantsunk caak vlsBaa, hogy a román 
vezető) egyik résae mekkora Baorgalommal dobta 
magát rá a felcaikl  kőablrtokesaágokra. Mtdaras 
egyen,-sen vadászterület vo't. Ott Vasú Ügyvéd 
ur siegény és gaadag alapos annyira öaaaebo-
londlto'.ta a köaséget, bogy komoly bajoktól le-
hetett tartan'. Ei Izy ment nagyon sok köablr-
tokoaságnál. Ssomoru, hogy még ma Is tart egyik 
másít közvagyon körül a gyüló'ködő háborúsdi. 
Legutóbb C .'Ikszantgyörgy köablrtokoBsága körül 
hallatszik Ida a veBsekedás aaja. Nem akarunk 
beleszólni a vagyonkezelés menetébe. Csupán 
<n?gjsgvezaük, hogy aa Idők nem alkalmaaak a 
Bzenvedélyrk elérésére. Ml saükaég van arra, 
hogy pártoskodjutk még a magunk kicsi vagyo-
núik gazdálkodásában la. Érlaünk már egyaaer 
aaót. Soha nagyobb szükség nem volt n testvéri 
össsebangoláara mint ma. 

Hines rongyos könyv, 
ha idejében  bekőttetiü 
Uj  és elrongyolt  könyvet 
ssépen ée tartósan  beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
Cslkaiereda, Apafi  u. IS. 

Lakásosere. Klzpoiti fekvésű  konfortos 
2 «zob*, konyha, fürdőszobás  lakásomat 
eloserélném 2 szobás kerti lakással. 
Érdekiódai a kiadóhivatalban. 2-

Nyomatoii ösv. Vákár Ltjoané könyvnyomdájában, Calkasereda. 




