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CSIKI LAPOK 
Fsietős kiadó: 

özv. Vak*: LíjoBűé 

Elíflzetésl  á r : 
Egénz ívre Pengi 8.— Negyedévre Pengi 2 — 
Félévre Pengi 4.— Példányonkénti árt 16 fillér 

Külföldre  egy évre 16 Pengő. 
Megjelenik minden vasárnap. 

Nyilttárl közlemények dija soronklot 1 Pengi. 
Kéiiratokat nem adnnk vissza. 

Hirdetési dijakat a legolcsóbban számítjuk. 
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apafi  Mlhály-utoa 15. sz. 

Felelóa szerkezztő: 
vitéz Részegh Qyózó 

Iskolaév kezdetén 
nemzetet, szülő', gyermeket uj tervek éa 
feladatok  foglalkoztatnul».  A mai időkben 
kétszeresen fontos  biztos eszmékkel neki 
indulni a munkának. V gyü'í számba ezért 
az idók tanitÁsá: az iskoiárui s'emelö'r 
tartva a székelység sajátos fel-dalait  é i 
szempontjait is. 

A nemzet számára az ifkola  ma egy 
biztos pont az eseményük hullámzásaiban, 
ahol zavartalan, nyugodt munka folyhatik 
a magya, thr.^nflmi  hivatja igénye cs 
irányítása szerint, IJHZ. hogy az iskolának 
is kt kell vennie nemi eg részét a hábo-
rús nehézségekbft',  — dc< mi szerencsire 
olyan h»lyze ben vsgyuuk, lioey a n->m 
zetí géniusz ia^o^in- ban a legteljesebb 
rnarekbpn érv 'nyf»^Ulh<it..  Ban^k <* ţtajâ'os 
helyzetnek a magyar nevelői kar tu 
datában van ^s *ldozaok árán is ta'jesi'i 
azokat a fe  adatokat, amelyeket a ma1 

idők meg'wövetelneU' tőle. 
Iskoláink neitcsak szilárd  nemzeti 

tűzhelyet  j^i >ti»<*nplí ma. h»>n*aí minta 
nemi en társadalmi  rendet  is, ah"! a nsgy 
nemzeti kérdenek a le rf«?menyibbi>n  es 
leghatározottabban óldodnaK fel.  A nemzet 
azoctális szeretetében «gíryéfnrrt  ifjusÁü 
záloga az uj magyír életnek. E« » uznm 
pont megvolt régebben is iskoláinkban, 
de talán aoha nem nyomult ugy előtérbe, 
mint épp^n napjainkban. 

Az iskola a nagy nemzeti oélok rael 
lett ma a székelység számára küíön jelen-
tőséggel bir: biztosítja a történelmi sza-
kadás folytán  eltolódott kul<uregyensu;y 
helyre állítását c-s őrt áll a keleti végeken 
a nyugati kultura felett.  Hogy mit jelent 
ea ma, — a történelmi eseményeket figyelő 
jól látba'ja. Emellett iskoláink a hagyó 
mányoa keresztény népi műveltséggel az 
uj idők szellemének megfelelő  feladatokat 
ÍB művelik. 

A megkezdett iskolaév a szülők Bzá-
mára is sokat jelentő. A mai nehéz meg 
élhetési gondok egy részét az iskola, Illetve 
az iskolával kapcsolatos fl  nevelő veszi át. 
A szülök menteseinek a beszerzési gondok 
jó részétől. A szülők az otthoni nevelés 
folytonosságát  ia biztosítottnak tudhatják 
iskoláinkban. HttvallAsos iskoláink különös 
hivatásuknál fogva  is a isaiádi va'láaos 
nevelés cálogai Bzekkel az iskolákká' 
ssemben nemcsak u hagyományos mult 
saelleme, hanem a vallásos világosiét 
igénye nyilvánul meg, amikor a szülök 
előszeretettel fordu'nuk  hozzájuk. 

A székely ifjúság  eaámára az iskolaév 
keadete nem máB, mint az otthoni kemény 
munka más keretekben való folytatása. 
Bhhei a munkához a magyar ifjúság  szá 
mára legyen lelkesítő a nagy nemzeti erő-
fessités,  amely ma óránkint nj hősöket nevel. 

A magyar nemzet éB a nemzetet alkotó 
család ma reményekkel (elve éa valami 

biztos megnyugvással néz a kitárult iskola-
kapura amelyen át egy uj élet felé  me-
nntel a dolgos és lelkeB, idők szavát meg 
értő ifjuságuak.  Síékely  László. 

Az Erdélyi Párt szónokai 
a Ház bizottságai előtt. 

A HM p-INZjjţyi és földmivel4sügyl  bizott-
sága a földmiveiétdgyi  tárca költségvetését tár-
gyalta. 

A tárc i e őirányza'a a multévl kö tségvetés-
bez viezoQyit.a 12 millió 303 000 pengő emel-
kedőt mutat. 

Teleki  fleia  gróf  a vitában az Erdélyi Párt 
e.?ő sz'noka volt, ukl a meüőgazdasxgi munkás-
ként >1 megszervezeset, valamint e munkat-ok ter-
m-HZDtbeni eliatásansk kerds-jt tette szóvá. Rt 
oi 11 :<;oit arn, bogy a mízógbzdaaagt muokabérewet 
mc^Bztbtax, ugyanakkor pidtg az állami ut es 
egyéb epltki zanfknel  a munasberek maximumát 
uem állapítottak meg Így a mezőjazdasagi muo-
kanok ai A 1-,'uaal knremek mánkat, a mezóguzda-
aágban p dig muokaiblany van. 

Bodnar  Sándor  kérte, no<y a gazdasági 
felügyelőket  la-Bák ei autóval. Felvetette azt a 
gondolatot, bogy a mezőgazdasági muikásokut 
hatvio é 'vi f-jiill  ryu^t'.i.bin renzfiti-él'. 

O-mihidy  j.tvsu szerint a mezőgazdasági 
propagandára többet keil áldoi-ni cs fókécl  nagy 
KU.yi keli h.-lyeznl az ipari növények termeszte-
je re. A falusi  emb-tr az alacsony buz-tár miatt 
nr-iu tudja megfitetni  a drága lextiliákat és ezert 
viasza kell ternte a len ÉL kenderiermelesbez ÓB 
a bázilparboz. Kérte adjanak a falunak  mozit, 
mert a falusi  gazdák több kultura után vágynak.. 

A miniizter  válaszaban kijelentette, bogy 
a mezőgazdasági munkásokról az OMBI gondos-
kodik öregségi biztosítás formajában.  A gazdasági | 
felügyelők  autóval való ellátá át, nem tudta ki 
látásba hdlyezui a háborús korlátozások miatt. 
Az ipsrl oövenyek, termesztése érdekében nagy 
propagandát fejt  ki ós megfelelő  fiimvetitőgépek 
beszerzéséről is gondoskodni fog. 
* Teleki  Béla gróf  mátodik felszólalásában 
rámutatott arra a rablógazda kodáara, am. ly az 
erdélyi erdőségekben a román megszállás alatt 
történt. Kifogasolta  Erdélyben az erdő igazgató-
ság működését, am nnyiben annak ellenere, hogy 
az erdelyi erdők sokkal jobban leromlottak és 
nagyobb a kiterjedésük, mégis a trianoni ország-
részt jobban ellátták erdómérnökökkel. Kerté, 
hogy ezek egyrészet hozzák Erdslybe az erdélyi 
erdők rendbehozására. A munkára való mozgÓBi-
tás véleménye szerint nem történik kellő körül-
tekintéssel és a jövőben kerülni kell a falusi 
gazdák felesleges  zaklataBát. 

Szilágyi  Olivér  rámutatott arra, hogy az 
erdőkben gazdag Szekelyfödöa  a városok fae'-
!Atas:»rel nem történt idejeben gondoskodás. Kerte, 
hogy a székelyföldi  fáool  elsősorban a aaekely-
töidi városokat részeaitaek. 

A fóídmUvelesUgyi  miniszter válaszában ki-
jelentette Teleki Bila gróf  kérdésére, bogy a ket-
tős renoszt-rü vágterlllet kitermelése nem köte-
lező azokban az erdőkben, amelyek az előirt vá-
gási terv szerint teijeskoruak. Biztosította a 
bizottságot, hogy a télire szükséges famennyiséget 
már kitermelt k éa csak a szállításúal vannak 
még nehézségek. Szilágyi O.ivernek válaszolva, 
hivatkozott arra'az Intézte dssre, amely szerint a 
Székelyföldről  nem Ezabad mindaddig fát  kivinni, 
amig az oltani városok nincsenek ellátva. 

Te'eki  Béla gróf  a harmadik felszólalásá-
ban a legelójavitás érdekében beBsélL A takar-
mány-beszolgáltatással kapcsolatban hangsúlyozta, 

hogy ezt helyesen és igazságos módon kell meg-
szervezni h el kell kerülni azt, hogy a takarmányt 
távol: helyekre kelljen elszállítani B ott beszol-
gáltatni. Rámutatott a nagy állatorvoshiányra és 
kérte, az állatorvosoknak az országban való 
egyen'ő elosztását valamint a szérumellátás meg-
felelő  szabályozását. 

Domabidy  István  kérte a minisztert, hogy 
a szirvtibmarha igénybevé élnél azokat a gazdá-
kat mentesítsék, akiknek csak két tehenük vau, 
mivel két á'lat egy népes család fenntartásából 
alig elég. 

Kiss  Kálmán  csikólegelőket kért és kérte, 
hogy a bárányprémet mentesítsék a zárlat alól. 

A miniszter Te'.ekl Béla grófnak  válaszolva 
ig-rst t tett arra, hogy a legelőjavít ist a jövőben 
c <gjobb ütemben folytatja.  A takarmánybeszol-
gáltatással összefüggésben  kijelentette, hogy ren-
delkezést bocsátott ki, amely szerint a gaadák a 
legközelebb! állomásig kötelesek csak takarmá-
nyukat elszállítani. Domahidy Istvánnak válaBzolva 
közölt», rendelet v»n arra, hogy azoknak a csa-
ládoknak allatait, ahol csak kei tehén van, nem 
Nţabad igénybe venni Kiss Kálmán felsaólalá-ára 
válaszolva közölte, hogy a cstkólegeiő .kciót foly-
tatni fogja  és igyekszik, bogy az uj legelók léte-
sítésének kórrié-ét mielőbb megoldja. A karakil-
jubienyés>teBrői közölte, hogy megtett mindent, 
hogv a beigazolt tenyésztésnél a - uarakllbarány-
bóröi mentesítve legyenek a zárlat alól. 

A kereskedelem- és köalekedesügyl minisz-
térium költségvetés trtekealetén BZ Erdalyl Pátt 
resztről elsőnek Biro István  szólalt fel.  Kerte 
az erdélyi idi<genforgalmi  és fürdőügyi  kormány-
biztosság felállítását  és hogy a fó  dmivelesügyi 
minisztérium erdélyi kirendeltségéhez hasonlóan 
állitson fel  a kereskedelem- és iparügyi minisz-
térium ÍB székelyföldi  kirendeltséget. 

Bek9 Ödön a közhasználati gépjármüvek 
nyersanyagbeszerzése nehézségeire mutatott rá 
Ismertette a taxiforgalom  súlyos helyzetét is és 
BŰrgós intézkedést kért. A miniszter elismerte, 
hogy a gumi és a benzin egyrésze feketeforga-
lomba került, de szigorú intézkedéseket Ígért. A 
tBXiforgalom  zavarain az állomásokon segíteni fog, 

Patzkó  Elemér  a magánalkalmazottak és 
kereskedelmi alkalmazóttak jogviszonyairól be-
szélt. lleg kell állapítani — mondotta—.kihány 
iparengedéllyel rendelkezik és csak azokat hagy-
ják m9g, amelyek az illető főfoglalkoaását  je-
lentik. 

Szabó János  a keresztény magánalkalma-
zottak helyzetét Ismertette, majd a szövetkezeti 
biztosok és fakereskedők  szigorúbb ellenőrzésére 
hivta fel  a minisztert. 

Szilágyi  Olivér  a kijelölt kereskedők fo 
kozottabb felelősaégrevonását  látja saükségesnek, 
S/iiégyi  F'  rei,o pedig az államépltészetl hiva-
talok státusának kibővítését, a vál.alkoaások rend-
Bzabályozását, a fuvardíjaknak  az nt- és vasút-
építéseknél helyes öaszhangbahozását, az úttörők 
telepítésének nagyobb körültekintéssel történő In-
tézését éi a 4-efi  eztau állami útnak Dóstól 
északra kiépülő szakaazaaak a vizvesaélylő való 
menteBitéset kérte. 

Biró István  kérte a minisztert, hogy a 
szászrégen—gyergyóremetei utat építtesse meg. 
Siettette a bekötőutak kiépítésének ütemét és az 
aiiami építészeti hivatalokhoz beositott havidíjas 
mérnökök üzetésénftk  javítását kérte. 

Sznbó János  a nagybányai vasúti bld meg-
építését kérte. 

Beke Ödön  fel°aólalásában  kérte a belkeres-
kedelmi célokra előirányzott összeg felemelését, 
a keresztény kereskedői egzisztenciák hatékonyabb 
támogatását ÓB a tiszteB kereskedelem védelmét. 

Mikó  Imre  az önálló erdélyi ztudló létesí-
tésének kérdését tette szóvá. A m. klr. posta 
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ugyanis a közeljövőben fejezi  be a kolozsvári 15 
millió wattos rádióállomás épltéaét. Az uj adó-
állomás segi Bégével az oraaág minden réaaében 
jól ballható közvetítést lehet majd Kolozsvárról 
továbbítani. Fontoa aaonban, hogy az uj állomás 
ne caak közvetitóállomán maradjon, hanem Brdóly 
gazdag nemaeli kincseit la feliárja  az oraaág 
nyilvánosságának éa a külföldnek.  Az uj koloas-
vári atudió munkájába Erdély legkiválóbb tudó-
sainak, Íróinak éz mttvéez Inek bevonását kérte. 

Oail Alajos felaaólaláaa  elején a munka-
bérek kérdésével foglalkoaott  éa rámutatott arra, 
hogy ezek nincsenek arányban aa egyéb vonalon 
doigoaó munkavállalók dotációjával. Különösen 
az órabérek kérdéaével foglalkozott  réazleteaen 
éa sUrgös intézkedést kórt. A vasúti hálózat ki-
építésével kapcsolatosan kérte, hogy fokoaott  Ütem-
ben folytassák  a Szekelyföld  éa E'dály vaauil 
hálóaatának kiépítését. Különösen Udvarhely vár-
megye nehéa köalekedéal helyzetére mulatott rá 
éa sürgette a Ssékelyudvarhelyról kiinduló és a 
megyéi álazeiő vasútvonal megépitesét, amely a 
megye számára fdvonalat  jelentene. Felhívta a 
miniszter figyelmét  a aaáaar. gen— ratoanya—gyer-
gyiiremetei útvonal kiépítésének szükségességem, 
amely mind hadászati, mind pedig közlekedési 
szempontból nagyjelentőségű. Ez az útvonal 40 
kilome'.errei rövidítené meg a Székelyföldön 
Szászrégen—Oyergyóremete közötti ezakaszt és 
tehermentesítené a Szamos mellett hBladó kör-
vasút hosszabb vonalát. A székelyföld  bekötő vo-
nalainak a megépítése, klliönösen Kézdtvásarhely-
nek a vonat nelkUl álló Kásaonaaéken keresztül, 
Álcáikhoz való ösaz -köitelese attrgós megoldást 
kíván. 

Szabó János aa iparügyi vitában aa Er-
délyi Párt részéről elsőnek kérte, hogy a tanonc-
oktatást tegyék át az iparügyi miniszter hatás 
körébe éB hogy minél hamarabb nevezzék ki a 
munkafelúgyeiőket. 

tisilegyí  Ferenc  rámutatott arra, bogy a 
kisipar ae, amely a badigyártábban elfoglalt  nagy 
ipar helyett a közönség szama a javitaai és tijF 
meló munkát végezhet eB könnyen átállítható 
bármelyik pillanatban máa anyaggal való mun-
kára. Kériu, hogy aa anyaghivatal a kérvények 
esetlegeB elutasítása eseten közölje a kérvényező-
vel, bogy az milyen műanyagot hasznaljon fel. 
Elismer6sael szólott az ipartestületek működésé-
ről éa arról a munkáról, amelyet a testületei, ae 
anyagetoBztaa terén végeznek. 

Beke ódőa  rámutatott arra a hiányokra, 
amelyek az tparválaszto ifjúság  es az alkalmazó 
mesterek s ámára felmerültek.  Kérte a tano c-
felvdtel  létszámkorlátozásának fe'oldását,  » mii-
helyen kisüli foglalkoztatás  csökkentesei ée a 
tanoncil-tz 'gődaa engedelyeae-ét évközben ia. 

Bartha Ignác  dr.  az igazságügyi tárca vi-
tájában az Erdélyi Párt részéről elismeréssel HZO-
lott az igazságügyi kormányzat rendeletalkotó 
munkájáról. Kérte, hogy a fontosabb  rendeletek 
ezövegét egy külön összeállított szakbizottHággal 
már előzőleg ismertessék as engedjek meg, hogy 
hozzászóljanak az érdekképviseletek részéről is. 
A házhelyrendelellel kapcsolatosan rámuwiolt a 
törvény hiányosságaira, majd a lakásügyi i érdést 
tette szóvá, kérte, engedjék meg a házlu'Bjdo-
noBoknak, hogy saját házukba beköitözhes enek, 
mert a mai magas házadó idején egalább eat a 
joitot meg kell adoi a tulsjdunosoknBk. Szóvá 
tette a házbérek f  lemelésenek fontoreagát  .a. A 
továbbiak során a f<  gyelmi ügyek IBSSU e'.inté-
zéaérfil  beszólt, majd a bírói kinevezések sürgős-
ségét hangoztatta. Rámutruott arra bogy a pol-
gári perekben as ügyforgalom  óriási és e<zel kap-
csolatosan kérte a tömegnapok elavult rendsze-
rének megszüntetését. Fnlhivta a miniszter figy.  1-
mét a ko ozsvári jár iabiróaág gyors munkájára. 
Ezután a Kúria működésével foglalkozott  es nsóvá 
tette a büntetések Bokszor Indokolatlannak latszó 
auiyoa-tágá. Olyan Hetek fordulnak  elő, bogy 
amikor ai uz-mrabiróaág valakit két (s félévi  fog-
házra i é t, a Tábla a vádlottat felmentette. 

Szilngyi  Olivér  felszólalásában  nlóször aa 
igaaságilgyi szervek rendjével és a bírók java-
dalmazásénak k>*rde«ével foglalkozott,  kitérve a 
bírósági kepesilési pótlék ügyére Foglalkozott a 
cenzúra kérdésevei ia éa példákat bozott ful  an-
u»k ki nem nlegiiő müliödésérői. 

Használt farámás  oseplökészletelm 
kiárusítom 

720 tói 1200-aslg meglepő olcsón. Kérjen ajánlatott 
mBazakl olkkek vétele éa eladása 

u| éa haazaált állapotban 
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Csikvármegye példát mutat. 
A társadalmi egyesfiietek  cslkvármegyel 

agyültmüködézének elnökaége ujabb nagyasabáan 
megmeaduláa keretében tett hitet amellett, hogy 
egységes társadalomra vaa saDksége a magyarság-
aak. Ennek blaonyságául köaöa értekesletre hívta 
fel  a Vigadó nagytermeben, Krlsatua Király ünne-
pén délután a vároa férflagyesB<etelt.  AS értekes-
letre aa egyeaBletek képviselői nagy saámban vo-
nullak fal. 

A dlssgyülést Kováts Károly dr. főispán 
nyitotta meg a Hiaaekegy elmondása után. Ismer-
tette, begy a társadalmi egyeaBletek aaöveiaegeael 
aa állami goadokat vallató éa vegaő hatalomnak. 
A társadalmi egyesületeket lánglelkü, jövőbe Iáié 
emberek htvták életre. Éneknek as egyesületek-
nek óriási sserepBk volt mindég, de különösen 
olyan Időkben végestek nagysserü munkai, amikor 
tevtaaok környeaeaik an embert. Nehéa és sora-
döntő körBImények köaött élttnk. Senkire sem 
lehet kösömbös tehát, hegy a taraadaiml egyeaB-
letek milyen IráaybBn es hogy baLdaak. Nagy 
elismerés Illeti Antal István dr. nemaetvedalml- ea 
prepaganda-mlaianlert, mert a táraadaimi egyBu-
müabdés érdekeben rendaaeri doigosott kl ea fek-
tetett fel.  A mull lapaaalaiatal arra tanítanak, hogy 
minden táraadaimi egyesületünknek as egysegei 
magyar vliágaeael jegyében kell dolgoznia. Akik 
nem akarják, vagy nem mdják a magyar gondo-
lattal éa vllágnénettel öasseegyestetai cselekede-
teiket — azoknak el kell tünnloc a nemset éleieból. 

Biaaéde további ao'án Kováta Károly dr. 
példáknál Igazolja, milyen érláai feladatok  elvég-
aesere képea, milyen hatalmas mozgalommá növi 
ai magát egy-egy kiaebb taraadaiml egyeaület jói 
átgondolt, Időtálló hataroaata. Felemlíti, bogy egy 
kla bukaresti egyeallet, a .Magyarok Egyesülete*, 
pontosan eaelótt 41 raatendóvei határosia el, hogy 
a Nyurgesletón 1849 ben eleaatt honvedeknek 
emiekoaalcpst emul. A naaajukiéi messze Idegenbe 
aaakadt, soc nyomorúságot atéit székelyek oBBse-
adták flilerelket  a leitp ezték a magyar öauzeiar-
taa örök paidakf  pát a nyiTgeaietói egyaaerü emiek-
mttvet, amely eióit ma ia minden jó íraéaü ember 
kalapot emel. 

— As állam eaekben aa Időkben joggal Bzá-
mit a táraadaimi egyeaBletek muakajara. Banek 
a köaöa munkának aa elindulása a mai dlaaaöa-
gyüles la. 

Örömmel állapítja meg a főispán,  hogy esek 
as egyesületek, amelyeknek muakajara aa állam 
aaámot tart, Itt vannak. Különösen jelentősege van 
annak, hogy aa elnökaeg Krlastus Király ünnepire 
blvta össae a f»rfl«gyeaüietek  keptlai-.őll. A ma-
gyarság eaer esaitndó óta a kard mellé tűzte a 
fcereaatet.  Faji éa nemaetl jellege erőteljes kldom-
borítása mellett, nagyományai megtartásával a 
legyóahetetlen éB megcáfoibatatlan  krísaiusl világ-
rend jegyében ment es nagy karcba ea asszerlut 
él ea a nemset. 

A nagy tetsséaael fogadott  megnyíló beszéd 
után aa egyeaBletek rövid felaaólaláaok  keretében 
Wmerlették csikitCaéseiket. 

Aa EMKB nevében Ferenca Jóaaef  tanító* 
képiól tanar Ismerteti. Aa együtülel három a>ap 
gondolatot tartott aaemeiótt: a nemaet, a keress 
tényaégel éa a táraadaimi kerdéseket. H rdelle: 
legyünk és maradjunk minden körülmények köaött 
magyarok éa keresatények. 

A gasdák nevében Blttnl Bndro, aa EUGE 
caiki veaetóje telt bitet amellett, bogy a m agyai 
gaada műnkén kanén és erején kereBStül építsék fel. 

A köahlrlokosaágok nevében Saóke Mihály 
nv. földmlvea  lakolni Igasgató aa egységes tcuika 
éa aaerveaaa mellett tusa tanúságot. Nyomatéko-
san hang-ulyoiaa: a aaékely köablriokoaságok 
lagjtl mindig ott voltas a ezután is ott leesnek, 
ahol cselekedői, tenni kelt. Esf-rt  hirdeti éa java-
solja : a vármegye öasasa kösblrtokoaságal lömb-
rü:jenek. A köaöa hasanáWtban lévő Bceknly va-
gyonok j-iv^delmétől Idegenek, Id-tgerb'n hata'-
mas palotádat építettek. Most itt aa Ideje, boiţy 
ösaaelogásaal a csíki aaékely köabirtokosságok a 
vármegye ssékbeiyén palotát épi semk önma-
guknak. 

Aa Iparosok éa kereskedők nevében AndráB 
Qyárfáa  géplakatosmeatc-r többek kösött megá'la 
pltja: 

— Teljes erőnkből, munkaképsajtgűnk egéss 
msgfeBsItésével  és saakmal tudásunk legjavával 
kívánunk aaolgá'nl minden Intézkedés', mely as 
oraaág fele'ős  kormányától jen, mert tudjuk, hoţv 
mlndan Ictsskedésével sa orsság rendját, nyngal 
mát, blntenságll, aa őssamszyarság boldogu'áeát s 
Igy n mi boldogulásunkat is saolgálja, 

— Küzdünk egy tlsatnltabb, nemaetl és keresa 
tény elgcndnlásu Iparoserkölcs kialakításáén, 
amely lectisatább záloga lesa aa Iparos és máa 
táraadaimi rétegek köaött fennálló  válaszfal  ledön-
tésének. Kfladünk,  nemnetl életünk egyik Igen 
fájó  sebe, a protekciónlsmuB ellen, amely előtérbe 
állítja a tehetségtelent a lehetségessel ssemben, 
segíti aa össseköttetéssel rendelkezőt a rászoru-
lóval ssemben. KŰzd3nk as áru és Ipari nyers-
anysg elosatás visBaásságalnak megsaBntetésééri 
és aaért, hogy a rendelkeaésre álló ipari nyers-
anyagbél minden Iparostársunk megkapja a maga 
törvényes hányadát. Drákói szigorúságú Intézke-
déseket kérünk azok ellen, kiktől a kijáró ipari 
nyersanyagot a leckörülményusebb módon, rend-
sserlnt csak természetbeni ellenszo'gállatái elle-
neben kaphatja meg a klslp iroB. Mély tisztelettel 
bejelentem, bogy as Iparosság éa kereskedő tár-
sadalom mindig készen van, hogy egy becsületes, 
kerasstény nemzeti közéint kialakításában a leg-
teljesebb mértékben segédkeret nynjtson. me.t 
létét, fennmaradását  csak Így érri biztosítottnak 
ezen n földön. 

A kasalné csatlakozását Pltner Árpád dr. 
alelnök Jelenti be. Köa'l: a kaszinóban tömörült 
magyarok hangoztatják éa val'ják : a magyar élet-
ből el kell tűnnie minden váiaszMoBk. Javasolja: 
aa ÖPSBBB egyesületek köaös erővel éa akarattal 
építsenek hatalmas srékbásst Cslksseredán, abol 
minden társadalmi réteg és egyesület helyet talál. 

A díszközgyűlés egybangn lelkesedéssel vette 
tudomásul a bejelentést. 

A lövéssek képviselőjének felszólalása  után, 
aki a világ minden táján őrökálmukat alvó ma-
gyar hősökről emlékeaett mag, a díszközgyűlés 
egybangnlsg kimondta, hogy a jövőben minden 
megmozdulást egységesen Baervea és Irányit a 
város és varmegye lekósséga. Nlccs felekeaetl  éa 
társadalmi külömbaég, csak oszthatatlan magyar 
élet van. 

Vüés M'klós G -rgely tanfelügyelő  beszédé-
ben a hősöket Idézte. A bősökéi, akiinek nyomá-
ban kell j>.rnla a nemsetn-k, ha eredményt akar 
felmutatni,  ha élni akar. ő.eink vesrély eselén 
batalmaB tűzőket gyújtottak a Nigysomlyó tete-
jét!. I yen őriüseket kell gyujtanunk ma a társa-
da ml egyesületeknek 1B a birdetnlök kell a ma-
gyar parancsot: áldozat, munka ÓB fegyelem  I 

Végül Bró Ferenc tőespsres-plebános, a 
társadalmi egyesületek cslkvármegyel együttmű-
ködésének elnöke bam^t. T ibb k között megálla-
pította a Bsónolr, boey azért, m- rt s társadalmunk 
nem volt egységes, nem volt hlvKtástudattól át-
fűlve  s nem ott maga előtt egységes célt — 
megbörhodtűnk 1918 ban, 8»kst saenvedlürk 
aBért, mert akkor >;-lénttnk a he'yeB magyar nt-
ról B OLFSNO'TÍ hillgattuak, ntikcek hozzánk R a 
mtgysr gondo e'boí semmi köztlok Bem volt. Mi 
Krlsstns K'rály linn'p^o meg kell álUpltani ezt 
a Jövő mértékéként. Ma keli szét emelni, amikor 
a kereBBtény világ énekli: „Keresal halálával 
•zo'gálta BB lgBzaág, a szeretet ee béke országát I* 
Ha minden orezág ezen &z alapon állana, ka min-
den nép éa nemaet ebben a ssellimben élne és 
dolgoanék — nem kellene békéket foltoagalnl, 
nem kellene békHtárgvaláeokrs kétaülnl, hsnem 
élnénk örök békességben. Bit a szellemet vigyük 
b<4 csalédl életünkbi s azon kurefz.ül  minden 
magyar szivébe. SitilesBék m°g nz egység, mellyel 
példát TDU 8<U"k másokn-k IB. HÍ egyO'.t halad .V 
szellem, iparo-i es gazda társadalma, Btmml sem 
vehet erőt rajtunk.. 

A n«gvh-tlásu sárósaé után a dlaaköagyűlés 
* H'itnu'» h-fgj-'va'  »rt vígot. 

Mezőgazdasági bakaacsakció. » 
A kormány a népruházati akcióval párhuzamosan 

a rendelkezésre állott készletek keretei között mazS-
gazdasági bakancsakciót szervezett, amelynek során a 
mezőgazdasági munkások részére jAminóaégti, zsíros 
felsóbörli,  bőrtalpas bakancsot bocsátnak rendelkezésre. 

A közellátásügyi miniszter az akcióval kapcsols-
tosan körlevelet intézett a közellátási kormánybiztos-
hoz, amelyben közölte, hogy az akcióban igényjogo-
aultak — mindenkor a megadott keretek között — a 
mezó-, kert- és erdőgazdaságban alkalmazott évea 
gazdasági cselédek, az erdőgazdaságok idénymunkásai 
és a sommás idénymunkások. Az igényjogosultMHg 
megállapítását a népiaházati akcióhoz hasonlóan a 
megyei, városi, illetve a községi közellátási bizottsá 
gok intézik. A szétosztásra kerülő bakancsok fogyasztói 
árát minden bakanos talpába maradandóan belepréselték. 

A közellátásügyi miniszter lelhivta a közellátási 
kormánybiztosokat, hogy az igényjogosultság megálla 
pitására tegyék meg a sztlkséges intézkedéseket és a 
szétosztáai műveletnek keresztülvitelét állandóan sze 
mélyesen ellenörizzik. 
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Görbe vonatablak. 
Tárgyilagosan meg kell állspitani: rengeteg 

tilcsköt-bogarat összeírtak Erdélyről «7. utóbbi eseten-
• Inkben. A hajmeresztő tévedések tömkelege látott 
napvilágot különbiizO lapok hasábjaiu. Szenzációt ke-
restek ennek a sokat szenvedett népnek SÍ életében 
S mert hétköznapokat találtak bizonv ki-kisiklott a 
oiuza hegye... Azt is számitáaba vettük, as Írások 
olvasása alkalmával, liogy politikai éa máa érdekek 
is léteznek ebben az országban túlságosan fölösszam-
üaii s az erdélyi kiránduló is „ha nem csurran csep-
pen" elve alapján nézi legnagyobb „figyelemmel"  és 
,'rdi-klödéssel a dolgokat. 

Uost azonban olvan írásművei találkoztunk a 
budapesti Tok» cimü kéthetenként megjelenő köz 
gazdasági lap hasábjain, hogy szükségesnek látjuk 
olvasóink elé tárni: mi mindem nem lát meg a he-
gyeink lábánál elrobogó vonat ablakából egy-egy ki-
1 áuduló és milyen épületes következtetéseké von le. 

A uévtelenségat kedveld cikkíró mindennke'Att 
mrgállapitjs, hogy A7. i)*oM>i időben teltíinflen  nokit 
,'s igen szépen foglalkoztak  Erdéllyel a főváiosi  lapok, 
majd szcíszerínt igy iolytatjg-

.Hşgy ejekutâb mégis toglalkoznnk Erdéllyal, 
nil azért tess'/iik, mert ugy érezzük — köteles-
ségünk a sok dicsérő, sokszor hozssnázzó közlemény, 
\agy beszámoló ntán tárgyilagos gazdasági szemmel 
ismerti'töt adni.* 

• ló lesz ezt a tárgyilagos kitejezést megjegyezni, 
.uert alább kiderül, hogy mi-minden fedésére  alkalmas. 
Vliány sorral alább igy folytatja  a cikkíró : 

„Megtudtuk ezekből .mármint az Erdélyre vo-
ustkozó cikkekből), hogy milyu csodálatos vidéke 
van ennek az orazágrészn"k. ab'il teljeBsn külön szel-
lemiség uralkodik, hogy m-nnynv megérett az iparo-
sodásra. milyen nagyszerűek a borvizei, mekkora erdő-
területei vannak éB máa hasonlókat. Miután minden 
kezemügyéhe kerülő Erdélyről szol» cikket elolvastam, 
értnető, bogy örömmel és vágyakozással utaztam odo. 
Amint haladt a vonat s amint mindinkább bely*-bl> 
Kerültem Erdélybe, ugyanolyan mértékben fokozódott 
kiábrándulásom is. Az tény, hogy a vidéke nagyon 
szép. a levegője kiváló, azonban ez nem az erdélyiek 
érdeme. Amit viszont az ő iavukra lehetne írni, az 
legt'euuehb egyes helyeken lelhető fel  nyomokban, 
mert uagy általánosságban inkább caak korholni le-
íu-íne az erdélyieket. A mezőgazdasági és az ipari 
kulturájuk ugyanis olyan alacsony, amilyenre azok, 
akik az anyaországban és annak gazdasági életében 
Eltelt, illetve élnek, mégcsak nem is gondolhatnak. 
Knn»k jellemzésre megemlítem, hogy 50, söt száz 
kilómétereket utaztam vonaton anélkül, bogy harom-
tiukat láttam volna. Uátpsdíg Erdély, különöaen a 
líbanevelés terén ideális h«ly. Bőségesen vannak ki-
sebb-nagyobb patakjai, azok mellett nagyszerű, állan-
ló»o zöld^rétek, amelyeken a libacsapatok ezrei önel-
lát.jan nőhetnének fel.  Körülbelül hasonló a helyzet 
a heromfitenyésztéa  terén is.. 

Így a mezőgazdaságról, melynek élvonalát a liba 
<-s baromtitfenyéaztéo  terén látja a cikkíró a — vonat-
ablakából. 

Dl- van néháuy édesdeden kedves szava a szarvas-
marha és lótenyésztésünkről is. Hallgaaauk meg : 

„Alig látni szarvaamarbát Az is eléggé sz-m-
tii-iitlő, hogy a teheneket igába togják, mint nioudják 
azért. mert igy a leggazdaságosabb » tehéntartás. A 
lúállnirány igeu kicsi és megállapítható az is, hogy 
» gazdák uem nagyon ápolják állatjaikat. . 

Persze honnan tudná a vonatablakból „tárgyi-
lagos" beszámolót író, hogy Erdély „dus-* legelői 
mégsem a vasulmelIeU terülnek el s a legelésző állati 
illományt mégis ott s nem a sínek között kellene ke-
iHgni. Viszont arról sem lebet fogalma,  hogy mi tör-
tént Eidély lóállományával 1939—1340 ben, amikor 
műiden valamirevaló lovat elhajtott az akkori hatalom 
* 8.7.táu — igen caekély százalékban — zörgő cson-
tok érkeztek baza. De menjünk csak azépen Borjában 
tovább, hadd lássuk: hol vsn a kutya eláeva, biaz a 
cikkírónak még igen sok és „megszívlelésre' érdemes 
mondanivalója van. 

Erdély kertészete és gyiimölcsészetínek azecs-
aáváapritása után előhozakodik a nagy tanáccsal éa 
kimondja a szentenciát: 

....Célravezető volns, bs az anyaországbeli 
zsellérekből telepítenének ét családokat, akik meg-
tanítanák az erdélyieket gyakorlati gazdálkodásrs !" 

Lám, hol kezd kibújni a szeg a zsákból. Er-
délybe kell telepíteni a zselléreke» I Ide, mert itt nem 
tudnak gazdálkodni, hadd tanítsanak. Ez aztán az ész-
és okszerű mezőgazdasági elrendezés, „tárgyilagosan", 
a vonatablakból . . . 

Itt azon Lan még nem kell, de nem is szabad 
megállani. Ipari vonatkozásban ÍB alapossn lesajnál. 
Megállapítja, bogy az Erdélyi Gazdasági Tsnács min-
dent elkövet ebben az irányban, dehát Erdély ipart 
koltúráját nem lehet máról-holnapra helyrehozni a 

mindezért, amint az iráamU bevezető réssében olvas-
ható az erdélyiek felelősek.  Ifiért  nem oaináltak az 
elmúlt évtizedekben semmit f  Az ember önkénytelenül 
szégyenkezni keid a keményen korholó iráa nyomán 
s szinte kételkedik : kik uralkodtak az simult két-
évtized alatt Erdélyben s miért nem osínáltak semmit ? 
Mert erről aztán egyetlen szó sem gondolat nem esik 
B vonat ablakából... 

De más térsn is vsn mondanivalója a oikkiró-
nak és pedig ilyeniormán : 

„ . . . A s»k tervben, amit az erdélyiek felvetnek 
az iparosítás tsrén, kevés a reálitás. Igy példánl alig 
található az meg a borvíz kérdésében, amelyet min-
denféleképpen  szeretnének a nagyobb fogyasztó  pia-
cokra juttatni. Ez a szándék tiszteletreméltó, azonban 
megfeledkeznek  az erdélyiek arról, hogy borvizlik min-
denre jó lehet, caak arra nem, hogy borhoz fogyasz-
Bzák. Nevezetesen a bornak az izét, színét, tehát a 
hét legtöbb jellemző tulajdonságát teljesen megváltoz-
tatja az erdélyi borvíz." 

Eddig és igy s borvizröl. Még mondja valaki, 
hogy nem Erdély, de különösen a Székelyföld  érde-
kében íródott ez a közgazdasági oikk I Egész Erdély-
ben ősidők óta borvizzel isszák a bort s ha valaki 
szódavizet mer felszolgálni  a borivó erdélyi magyar 
embernek — elkergeti. Most azonban — éppen e cikk 
nyomán látjuk —, miért Ütközik olyan nagy nehéz-
ségekbe a borvizterjeaztéa bizonyos körökben és terü-
leteken. Moat már világos, miért nem kap as erdélyi 
magyar csak szódavizet a vasúti étkező kocsikban. 
Kipattant a titok: „a bornak a színét éa izét el-
veszi..." Mi a fenének  erőltetik azok a megveszeke-
dett erdélyiek a mihaszna borvizoek az értékesítését, 
amikor olyan egészséges, jó és kifogástalan  mester-
séges szódavizeink vannak ? 1 

L)e az .Őszinte kép Erdélyről" cimü cikk a 
tanácsadásról sem feledkezik  meg. Ezzel kapcsolatosan 
szószerint ezeket írja: 

.Leghelyesebb volns, ha az Erdélyrészi Gazda-
sági Tanács a mezőgazdasági kultura fejlesztésével 
megfelelA  mezőgazdaaági iparokat igyekezne litesiteni. 
Igen kiváló minőségű sajtokat lehetne készíteni az 
erdélyi tejből, nem pedig — Ízesnek osak jóakarattal 
mondható — olyan fajtákat,  amilyeneket a pásztorok 
„gyártanak". Bőnégea munkát adna az erdélyieknek 
az erdflsités  ügye is. Amellett ugyanis, hogy évről-
évre igen tekintélyes nngyságu területekről termelik 
ki B fát,  fásítást  úgyszólván seliolsem találtam. Ezidő-
Bzerint az erdélyi közbirtokosságok tulajdonképpen az 
őseiktől- örökölt vagyont költik, anélkül, liogy gon-
dolnának utódjaikra.* 

Eddig Aa igy a oikk. Tehát: a vonat ablakából 
jól megmondták nekünk, megtelelő tudás és gazdasági 
szakértelemmel. Ki állitja egyetlen pillanatig ia, hogy 
Erdélynek súlyos, nehéz, hosszas tanulmányozáat és 
megfelelő  előismereteket igénylő kérdései vannak, nmi-
kor a vonatablakból igy. ilyen azépen határozottan el 
lehet intézni mindent ?l Ezekután mindenki tisztában 
lehet azzal, hogy a cikkírót a lehető legnagyobb jó-
indulat vezette a alapos helyzettenulmányozás és ez-
zel számolós B ahhoz igazodó gazdaaági szskismeret 
vetette papírra — többek között —, hogy telepítse-
nek a székely tegyek közé .anyaországi zselléreket," 
akik korszerű mezőgazdaságra tanítják az erdélyi 
magyart. Aztán ne átüljék, mit házalnak, erőszakos-
kodnak össze-vissza azokkal a mihaszna borvizekkel, 
inkább gyártssnak sajtot... 

Köszönjük a tanáosokat s az ilyenfajta  „tár-
gyilagosságot", de nem kérünk belőle. Még csak any-
nyit füzünk  a kérdéshez, hogy az Erdélyi Gazdasági 
Tanács tagjai, akik mégiscsak értenek annyit ennek 
a földnek  a gazdasági életéhez, mint a vonatablakból 
tájékotódó — egységes felháborodással  olvasták sz 
írást, melyból nem lóláb, hsnsm lólábak sokasága lóg 
ki. (Lólábaké, melyek nem erdélyi, hanem másirányuak 
jól felfogott  s a msgs helyén és idejében kétségtele-
nül tiszteletre méltó üzleti szándékot és érdeket). De 
azért miért kell az erdélyieket istenesen össze-vissza 
darabolni, kaszabolni, szabdalni, hiszen minket eleget 
sanyargatott az idegen világ, az idegen erőszak a az 
idi'gen élet... Ferencz Gyárfás. 

— Gyűjtsünk  (Erdei  Paixnika)  ördög-
borda  gyökeret.  (DÍSZTŐL)  juh métely 

, eltem  orvu-aafr  kénül  « omáti hegvekben  bősi-
i gesen termő  ördögborda  gyökérből.  Az Erdély-
re»'  i Hangya  Kőrpont  Marosvásárhely  ia a 
falusi  Hargva  Szövetkezetek  beváltanak  min-
den  mennyiséget Érdeklődök  forduljanak: 
Csíkszeredán  a Hangya  hireodeltsegihez. 
Caik*tőgőd  fürdőn  a Bmgva erdeigvűtnőlea 
beváltó telepéhez.  Qyimesbükkőn  Antal Károly 
gyógynövény beviltóhoz.  Caikjenőfalván  Erős 
Lajos gyógynövény beviltéhoz,  végy közvet 
len ar. Erdélyrészi  Hangya  Központ  Értékesí-
tési Otzlilyiboz  Marosvásárhely,  ahonnan 
minden  atmotatáat ée támogatást azonnal meg-
kapnak.  i—t 

Vitézi Szék hirdetése. 
Az Országos Vitézi Szék döntése alapján közlöm 

Csikvármegye lekósaágával, hogy ezentol a felszabadult 
erdélyréaiböl s Vitéai Bendbe való felvételét  kérheti 
az a magyar honpolgár is: 

a) akinek kétszeres ktsezüst vitézségi érme és 
nemzetvédelmi keresztje vsn, földmives  foglalkozású, 
legalább két gyermeke van s az ország bármely részén 
kijelölt vitézi telekre való azonnali átköltözést, köte-
lezően vállalja, 

b) azon hősi halált halt egyén ÍB vitézzé nyil-
vánítható, aki oaak egy kisezüsttel rendelkezik, ha ezt 
fegyvertény  leírás szerint kiváló vitézségért kapta B 
fltt  vagy leány gyermeke van, 

c) olyan egyazeri kleezüst vitézségi érmet nyert 
legalább 50°/o-os hadirokkant, aki emiatt harotéri szol-
gálatra alkalmatlanná vált. 

A kérvényeket az eddig előirt módon kell felsze-
relni s B Vitézi Székhez (Csíkszereda, Vármegyeháza) 
beadni. * * * 

Azok a osiki vitézek, akik vitézi telket igényel-
nek áa áttelepüléare hajlandók folyó  hó lG-ig írásban, 
vagy személyesen jelentkezzenek a Vitézi Szék irodá-
jában. Azok is jelentkezzenek újra, akik már egyszer 
igényeltek vitézi telket. Egyúttal a kővetkező adato-
kat is be kell jelenteni: a) Hány gyermeke van ? b) 
Hány hold birtoka? 0) Miből áll gazdasági felszerelése? 
d) Milyen állatai vannak. 

Caikszereda, 1943. október hó 23-án. 
vitéz VIDA GYULA s. k., 

vezérőrnagy, megbízott székkapitány. 

Könyvismertetés, 
Dr P. Boros Fortunát: 
Csiksomlyó,  a kegyhely. 

A kat. azékelyaég hires buosujáró helyéről, Somlyó-
ról jelentek meg addig ia, kie füzetekben,  rövid ismsr-
tetések magáról a pünkösdi búcsúról több színes, szép 
írás: (Ezek közül kiemelkednek: vitéz Antal Árontól 
kettő is : A pünkösdi buosn, Harangszó, 1842. május; 
A pünkösdi lélek, a köderdő mellől c. kötetben. F. 
Benedek Fidél: Máriás zászló alatt, Kat. Világ, 1940. 
november.) Az első összefoglaló  munka, amely felöleli 
a somlyói kegyhely múltját és jelenét, most került ki 
a sajtó alól, fenti  oimen, az erdélyi Ferenoeaek tart. 
főnökének,  P. Boros Fortunát dr.-nak, a jeles történész-
nek tollából. Ez a könyv eseményszámba megy a kegy-
hely történetében s mint olyan mű, amely elsőnek 
tárja fel  változatos képsk sorában a kegyhelyre vonat-
kozó tudnivalókat, Bokák lelkében élő kívánalomnak 
tesz eleget. Vármegyénk idegen forgalmának  megnöve-
kedése kapcsán, Soqilyó külön is az érdeklődés előte-
rébe került A nagyszámú messziről jöttek, akiket íde-
vonzanak vidékünk természeti szépségei, nem mulaszt-
ják el felkeresni  Somlyót. Ezek örömmel fogják  üdvö-
zölni, mint kitűnő utikalanzt A zarándokoknak és as 
idevalóknak meg éppenséggel igen kedvelt olvasmánya 
lssz s könyv, amsly a meghitt barát kedvea hangján 
adja meg mindenről a szükséges tájékozást. 

Ha valaki — régi ismerőse a szent hslyeknek — 
végig nézi a tartalomjegyzéket — nem is tudja hamar-
jában, hogy a fejezetek  közlll melyiket olvassa előbb. 
Mindenik érdekli s mindenik az emlékek, élmények 
gazdag világát idézi fel. 

Említsünk meg néhányat a tartalom főbb  pont-
jából : A letelepedés és első küzdelmek. A klaatrom-
épület története. A templom újra javítása. A oaodás 
szobor. Csiksomlyó központ lesz. Küzdelem a viharban 
(a vihar: az első világháború éa a román megszállás.) 
A nemzet hódolsta Mária lábainál (a kormányzói pár 
látogatása 1940. októbsr 8-án.; Az orgona. Iskolák-
A könyvtár. A Mária-Társulat. Ezerszékely leánynap. 

Színképek. Utóbbiak hangulatos rajzok a pün-
kösdi búcsúról, több megkapó mozzanattal, mslyek 
közül különössn említésre méltó kettő. A felszabadulás 
utáni slsö buosunak szemlélője volt egy világjárt lengyel 
páter, a lengyel arisztokrácia köréből, aki élesen meg-
figyelte  népünk felvonulását,  mély áhítatát s észleleteit 
e rövid jellemzésben foglalta  ÖBaze: tírmissima fidee  I 
— erőa hit 1 A másik Márton Áron püspök meghívá-
sán Casaulo Andi ás pápai nunoina látogatása 1940-
ben, aki, midőn látta, hogy a zuhogó esőben a kör-
menetben senki sem állott ki a helyéről, örömkönnyek 
közt a lengyel vendéghez hasnoló módon kiáltott fel: 
Iede msraviglioaa — oaodálatoa hiti 

Nemoaak a tudós szorgalmával és alaposságával 
készült a mnnka, hannm áthatja azt a Ferenoes lélek 
bensösége, a szent helyek iránti szeretetnek, lelkese-
désnek melege. 
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Megelevenedik a könyvben a sasát hely múltjá-
nak érdekes, sorsfordulatokban  gazdag világa. Látjuk 
Sient Ferenc fiainak  egymást váltó hosszú sorait, amint 
nagy buzgalommal ia hűséggel fáradoznak  a zárda, a 
kápolnák, a templomok, Mária méltó otthonának építé-
sén. szépítésén, mint buzgólkodnak a népnek és ífju-
ságnak nevelésén, hitben és tudományokban való elő-
haladásán. Ma — mondhatjnk, örvendetesen — szinte 
divatos árammá lett a néppel, a falovai  való töródéa, 
foglalkozás.  A somlyói barátok és máshol levó szer-
zetes társaik maholnap már hatszáz évs véglik a leg-
mélyebbre ható és legönzetlenebb népi munkát. 

A szerző, könyvét — mint ax Előszóban mondja 
ismertetésnek szánta érdeklődő tnrinták s jámbor zarán-
dokok számára. De nemoaak ezeknek való: odavaló az 
minden kat. székely család asztalára, hogy a kat 
székelység szemfényéért:  Somlyóért való lelkesülése, 
buzgalma elmélyüljön, öntudatos legyen. Értss és tudjs 
meg e könyv olvaltán ennek a népnek minden veze-
tője — akit a nép sorskérdései töprengésre késztetnek 
— hogy ekkor lesz népének igazi jótevője, hs jó 
szóval, tanítással, példával közreműködik az agyháziak 
oldalán a nép vallás-erkölosi életének nevelésén, elmélyí-
tésén — a gyakorlati vallásosság terén pedig a 
templomba járással, a vasárnapnak msgszentelésével. 
A nép testi-lelki sgészségének, felvirágzásának  a rend-
szeres hitélet magassbbrendU világában van s mély 
és állandó lorráss. E nélkül a legszebb elgondolások, 
tervek mind homokra épülnek. 

Fakadjon a nép számára a Somlyóért való buzga-
lomból további szép eredmény: a kegyhelyen áhítatra 
buzdulva töltse meg ne osak a klastromot s pünkösdi 
nsgy nspon, hanem a falvsk  templomait ia más ünne-
peken és vasárnapon. 

Tannlja és értse meg népünk e könyvből is, 
minő felbecsülhetetlen  érték minden székely léleknek 
Somlyó, a csodatévő Segítő Mária, a Szent Antal, 
Szálvátor, a Szent János kápolns, a Képző, a Kalot, 
a borvíz, a barátok, a Jézus hágója, a Kis-Somlyó 
ennek a szent begyeknek minden nyirfája.  f.nyője, 
töve, virága... Értse és érezze, hogy Somlyón dobog 
a kat. azékelyaég szive s hogy e gondolatra ő ia uj 
buzgóságra áhítatra dobbanjon a székelyek Nagyssz-
szonya iránt, tántoríthatatlan hűségre ősi szent hite s 
e hit szerint való igaz élet iránti A. V. 

A könyvet gondos, osinoB, könnyen kezelhető 
tormában, képekkel gazdagon felszerelve  a Szent Bona-
ventura könyvnyomda adta ki Kolozsvárt. Ára 4 Peng fl. 
Megrendelhető ugyanott és a barátoknál. 

KÜLÖNFÉLÉK 
— November II: A sombori Saenteleiy Tsrsa-

ség i-odaírni estje A székelyföldi  mlvé'zeti év kivet-
kező esoménye november hó U-én este 7 órakor Csik-
ezoredában a Szenteloky Tá-aaság irodalmi estiével foly-
tatódik. Műsor Üdvózlés tartja: Molter Károly. Beve-
zeti : tartja De'k Leó dr. Csnka Zoltán előadása a dél-
vidéki Irodalomról. Dudás Kálmán verse 1.61 ad aló. 
Czlráki Imre novelláját olvaasa fel  Fekete Ltjos versul-
hót ad eli. ttaral Béla délvidéki költik verseiből szaval. 
Heioeg J&nos rov-lláját olvassa fel.  Kiss Laios délvi-
déki népdalok-ól tart elóad'st. A népdalokat előadja 
vitéz BUkkSsl Oyuláné zongorán kíséri Lánl Oszkár dr. 

— A h a d i r o k k a n t t i a i t o k e t bekapo to l -
j a k a l e v e n t e k e p a e e b e . A levfn'eininmen, 
veaetósege a jövőben leventeparancscokként kí-
vánta .'likalntaaDi a badlbeosaláibaa rokkanttá vált 
tócyleges és tartalékol tiniteket la és fel  ak^rj» 
óket basanálui a leventelfjUBág  katonás saelleniB 
neíeléséoé). Kaek a tisztek tehát a jövőben kér-
hetik a haderőn kivBIi, saakaaolgálatoa tisztikar 
áliominyába VHIO felvételüket,  vagy leventeokta-
tóul való aika'maaásuka'. Amennyiben a felvetni 
egyéb követelményeinek megfelelnek  ós rokkant-
ságuk mírléke óket leendő saoigálaluk á ' l lsábm 
nam ak«d >lyoisf,  próbaazo'gálatm kerülnek. Bt 
sz Intézkedés nemcsak azért nagyjelentóaégü, mi rt 
a megrokkant tlsalek aaámára nyújt lehetőséget 
hlv&táeu^ fo'vtntáiérj,  hanem aaért is, mert igy 
a levents*zerveaeten belül aaemélyttkbtn köve-
tendő pVdá'rat állit BB Ifjúság  elé. Aa a tl»zt, 
aki leg»z^a:ebb kötelessége teljesítése köaben vált 
rokkanná, minden Usonnyal méltó képviselője 
sz í tnak u harcos erénytkntk. amelyeknek kifej 
lesztéaót ^z ifja-A?  honvédelmi nevelége c^lul 
tözte ki mtge «>. B^k-pcsoláruk a nemi«tn<>vr-
lés rondájába a személyes serkentő halá-
lával fogj*  eat előbbre lendíteni. 

— Ho l laaanok v i d é k e n n j m u n k a k ö s -
v e t i t ő h i v a t a l o k . Az IpirUgyl urn'szter tovább 
fo  ytai j i az állami munkaközvetítés kiépítget. — 
Ujabban munkaközvetítő hivatalokat sser »rn»k 
Békéscsabán. C lk»zeredAa, K-po»áron, K^rcá 
romban, Losoncon óa Stolnot ott További 6 uj 
munkaközvetítő hivatal saerveaósét vette tervbe 
a i Iparügyi miniszter. B őre láthatólag Uáramaros-
Biiget, Nígykuntass, Nylregyháaa, Saentrs ós Z lah 
városokban lessnek u | maabakBsvetltó hivatalok. 

— A l e v e n t e b i r k o a ó v e r a e n y e r e d m é -
nye i . a c'lkszered*! L iV9ute B(ţesttlot 1948 
ok óber hó 81-én, vasárnap rend-iate mec »• <-IBÓ 
orsaágoa Ifjút  ági birkózóversenyt a Lav»nte Otthon 
•tagytermâbeţ. Eredmények a kövit'r">zóh voltak: 
Lágsulv: 1 Kasisy K C-dkfi'roda  2 Gscze Qál 
Inios Kolozsvár. 8. Pi ter J . Cdraaereda. 4 Ko-
lozil J C'tksiQred4,7 ladu'ó. Pehelysúly: 1 H>r-
maia'B. Ko'osavir. 2 L-ngyei I. Cjlkaier da 8. 
Demeter F. Ko'onsvar, 6 ladu'ó Könnyűsúly: 1. 
Boros B. Kolozsvár. 2 Bakor 8 CdkMTída 3. 
Btlogh B. ko'oasvárl L. E., 5 lodu'ó. Vil-.ósu ţ : 
1. Poasonyl Qy. Kolozsvár. 2. Kiss István. 8. Bs-
*oai J . Cslkaaereda. 5 lóduló. Küaép'uly: 1. V irga 
Ferenc Koloasvár. 2 lllakolezi A. Cslkaaereda L. 
B., 5 ladu'ó. A verseny köaben na első Risbtd 
fogáru  háziversenyét rnndeate meg a Levente 
Bryesitht. Ko 'écs gvőz Dénes ellen, Barabás F. 
>vőa Szentes Ellen, Kováca gyóz B rabés ellen. 
M*g bemutatkozol a verseny 10 es kölyök talaj, 
torna éa blrkovó csapit, eaen csapat nagy sikert 
aritott a saépFiámu böaöuség eiMt Bkrobstlt>ue 
tornájukkal óa btrkoaásukkel. A verseny megren 
deaéee gyora éa jó voit, ami a II. B. Sz. Ut lévő 
vándor szakoktató érdeme. Esen versenyen » BB*-
kely flutr  újra hlvooyaâeot tet:»k az OgynaRégü>ke), 

ff 

Vegyen 4 Pengős jótékonycélu 
Á l l a m i s o r s j e g y e t ! 
Húzás: december 3. 

— A oeonka t a u e r b e n la t e l j e s t an 
d i j a t kell flaetni.  A nyári szün dőiek nv .'him-
Bz»vnltáBn rAvén mogrövlddlt tanév tipc^án f>*l-
m> rült a nBgyvözöncég körében sa » kérdés, hogv 
a tanóv későbbi k e z d j e miatt v^o-t. balyc » 
iBDdlj^Ier-gfd^Hnek,  vagy mirsékiísrct'. A v-iilée-
•»» k^roktutcsügyl mlclBBtcr el'-l dectése n - r l c t e 
tandíj ie - ü e l k»pc-<.lMos h^'rsi^Bl ' a pgvt-b 
dlj»k flzétfB*Dek  IrHte'BZ-'ttSi'ige fPrgeílcn  M-ól. 
hogy n tsnu 6 menovl lil'lg jár iBloinh». A t-odl: 
"gésa iskolai Ávre igységes^n éa , gy óensegbet 
van m-gáPfpItv?,  m*g ükkor is, ha szt rM-^letelr-
ben lebet fls-tnl.  lfeg  kel.' fizetni  az egész taodij-
ö.'isaegft  akkor Is, ba a tat u'ó bet»fBége,  vagv 
-gyéb ok miatt Ideiglenesen nem jár lokoláb*, d-
meg kell fla»tal  akkor 1«, b« az lsko'a Ideiglene-
sen példiul tüae'óhlány, járványos bet^ga^g vagy 
egyób 0^ iriit t n»m tnKkXdlb. 

— Oye-meket béralt fa',  lopásra. Berazáu Deme-
ter gytmesbSkkl Iakós fgy  gyermeket bérelt fel  arre, 
hogy Imre Gibo- cslkt*plooal keresbnddhtz hetörjCn, A 
gvermek végre IB hajtotta a betörést és 320 Pengi kész-
pénzt ellopott. Az aljas bflntény  btdoifllt  és Bérszint a 
törvényszék másfélévi  bOitOnre ítélte. 

— M e a ő g a a d a a ' g l gópkeaelfii  tanfolya 
mok . A« Erdélyt Utgy'i-0<zdtHágl Ery-«81et a 
m. kir. F ildml^eiésügyl M oi^zí-rium B dilyi K' 
r^od^taogénnk támogatásúval és a kolozsvári m 
llr. Q»fdHiAtl  Akadémia, ^o amint r Vo)^»pv:.rt 
Ab mero-vá«árh< .'yl u> klr. A' eml Ip<-1 K'zi p-
lako'a k'Br^mUkfd'sAvel  november ho 8 » . no-', 
hó 27 I ' mezír-rdsségi gZpVfir  'ől ti.rfoly»mot 
randea Kt^ü'váron ós M rnavás^rueH n A Wn-
dlj éa beiri.tt oráci d j 26 P. A t n ' o y i ' . 
Mvel n sikeresen VIbbsb'0** hizonylt-
v&nyt kapnak, en-ely * 22 983—1939 I. 11. ** 
rendelet értelmében •> tierc-fp'ei-b-r  v<tjkBég«B 
Igaao'vánv megnsnrrpp-r» jotoslt A itnfo  ysmr" 
hetrHikozbatlk mlnd'n 18 ^vrt b •töltött x r - soéry 
megvár állampolgár, a i i traktor, cs^p i g ' p és 
vetőm«gtlsztltó gép kezelésével 6a vef'.-sevf-l 
óbajt fogla.kozri  A j«lentkezís levélben v»gy 
BiemZtynBPn törtéeiK A k o W v / r l tf>rfo'y>mrs: 
BUQB Ko'oavár, M-ji'ls-u 2 2 , a marosvásárbelyl 
tanfolyamra:  BMQE K'rend-^itaég tlarosvésárheiy 
dr. Q>c<« Dániel u. 89 sriiu. 

— Biáj áa köröafájáa  OslksamlyOn. Csiksomlyó 
kSztégnt száj- és kSrBmfiiits  miatt záralá vették Dgyn 
oaak .-><ben « községben Mntöt*» * f»jét  a serté«vés<. 
Az u'óbbl héten ba* sertAs puaztu't el. 

— öngyilkosság. Fekete Simon 76 t*7t.u4£-* 
kászon'eltlzi pásztor felakasztotta  magát. 

— Halá loaaa . Pnter Lajoa birtokos 69 
AviS krrábafi  mevbatt C'UbAnkfalv&r. 

Yegyeskereskedés 
á t a d ó . Veress , Apafl-u.  0. Caikszereda . 

Csikvármegye Közigazgatási Bizottsága 
KtHajátitási Albizottságától. 

Szám: 528—1943. kb. 

Hirdetmény. 
A in. kir kere-ik-d^len éa közlekedésügyi 

miniszter ur 118760/1943 XI. szsmu leiratával a 
m. kir. kincstár részére a 396 sz. Oyergyószent-
miklés békáai állatni ut fenntartásához  szükséges 
utőrhaz létesítése coljára srolgáló és a bozzá be-
mu'.a'ott kiBajátiláai tervben ÓB összeírásban meg-
je'ólt ingatlanok megszerzésére n kisajátítási jo-
got az 1881: XLI. t c 1 § ánftk  1 ós 12. pontja 
alapj.tn elrendelte arzai, bo^y a kijelölt terü'eiet 
a f'T.'i  n>unkahoz füüódó  fontos  honvédelmi érdek-
ből az 1881: XLI. t. c. 86 § a alapján azonaai 
birtokba ' ehető. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. 
klr. kereskedelem és közlekedésllzyl miui"ztor ur 
leirxta a lp ján a OyirgyóscentmikiÓB békáéi állami 
u; feoitaná^áboz  szükséges utórház cé jérn azük-
HÓees P.-p Juon Alextó. B-tr1 AUUH, P,*p Mik-
lós, Pip D m-ter, C^pes NÎ K Já^osn" ez. P^p 
Antin iu njdoo-nan »'l:> i a g»i'rgv"í" k''8i 5199 
sz. teie'iegvzőköDv^b n felvett  23384/3 b'jüt 
BZMIIU 1066 n-'GVSZÖÍÓI T rülei L-E .TT-vr-I n^zve 
as 1881: XLI. t. c 33 § é< a 7890/1930 M. E. 
számú rendi Int 5 § rt l ipjun ernudeU kisjjâ;ităsi 
eljárás törvénypz 'rü lefo  yiatátárH, il ctvi. H ki-
~iajá'U:ti4j tirv meítll ipitásAr > Dr L%^ár Géza 
vm. fójegyró  einök iote a'att D?. Qt ' Jiz-idf  vn. 
tii-rtifóiigyész  és vitéz B<ko Qibor k r. tntisza<i 
tanácsos n c>tkRzr'díi m. kir. átlamépitészeti 
hl' »'»1 fónSkebö'  :>1 ó hizoifiágot,  valamint Har-
e'ini O ga cs k«zereilai la-'Ht, mint a hizo tgá« 
|i KV/.ój t ki«i;ld , egyven Qyergy bókís közséi 
h m g;urtand > bii-ott^ági 'ArgyaliB határidejéül 
it143. évi :;'>vt>mhnr  ho 16 p :D<*iak d.  e 11 
or'-jât. tűzi ki. 

Erről közigazgatási bizottsáe IWajÁt tn^i 
»lb zoit»á^a é'd tekot — sz 1881: XLl t. c. 
36 § :<bm foglaltaira  való figyelmeztetéssel  — 
tudómba, a kitűzött tárgyaláson való megjelenés 
3s ott 4 ki^ajttitAn; î"rv vagy a felajánlott  ár 
ellnn való t'«l-íOlalns m«|lett netáni kifogásaik 
meelétele végett azza: a figyelmeztetéssel  érte-
siti. hogv a kisajátítási terv éa osBzeirás Gyer-
gvóbékás köz^éihá/ánál a tárgyalást megelőzően 
15 napra közszemlére lesz kiteve s a bizot'S g a 
liitajátit^i terv megá'Upitása felett  akkor is ér-
dîmbSD határoz, ha az Arddkr ltek nem jelentek meg. 

Csíkszereda, 1943. október hs 27-én. 
Dr . K o v a o t K a r o l y 

főispán-elnök. 

NK  t»'edje  el evOmölctfa  eternitéit  idejében 
bet?ererni  Vári  faiskolából  velók  Potot-kr 
• >n?(-'t  kei eskedő  Ctiktzereda,  Apaá ut 63 
Polgári  leánviskolival  szemben. l—y 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, 
Pk. 1259—1942. szám. 

Idéző hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság közhiné 

teszi, hogy Raáb Ervin kérelmezőnek Dr. Comes Józset 
kérelmezett ellen 4363 P. kártalanítás és jár. iránt 
indított perében a per felvételére  és érdemleges tárgya-
lására határnapot tűzött éa felhívta  a feleket,  hogy 
1943 évi december  h* 3 nxtijnn d'lelnfi  8 ornkcr 
hivatalos helyiségében (Deák Ferenc utca 4. szám I. em. 
17. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig 
dr. Comes József  alperea részére, aki ismeretlen helyen 
tartózkodik — ügygondnokul Dr. Nagy József  ügyvédet, 
lakik gyergyÓBzentmiklÓBOn, nevezte ki. 

A bíróság lelbivja az alperest, hogy a fent  meg-
jelölt határnapon és órában személyesen, vagy képvi-
selstre jogosult és igazolt meghatalmazott által jelenjen 
meg, mert ellenkező eaetben az ügygondnok fog 
helyette eljárni. 

GyergyÓBZsntmiklÓB, 1943. október hó 9 napján. 
Dr. vitéz FERENCZY BALÁZS s. k., 

kir. járásbirósági elnök. 
Benedek Etel Bh. tisztviselő. 

Nyomatott ösv. Vákár Lajoaaó könyvnyomdájában, Cslkaaereda. 




