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raleUe aieikeszM 
RÉSZBGH GYŐZŐ 

A 
Zadraveoa püspfik  nagyhatású besaede. 

Credo gyülöa. 
Független haza és 

keresztény oltár. 
A legtöbb n?gv gondolat nev nagy rajjal, hanem 

csöndben indnl el ntjára. Ety-két meleg, önaetlen nagy 
sslv ápolja aat a hozecu Időbe, kemény mnnkába kerül, 
mlg »• essme mervalÓFU', diadalt arat. Ilyen vo'.t a 
szegedi gondolat. Aiok kötött, akiknek sslvében meg-
fogant  e gondolat s akik egész életüket tették rá ennek 
Bsoigáiatára és győzelmire — s nem kisebb nevek, 
mint Horthy lllklós is T tlekl Pál — ott van Usdóc/y 
Ztdrateca Ferences pBtpök is, a nemzeti hadsereg 
egvlk talpraá'lltója és e'.tó püspöke. M»r két hete járja 
a Ssékely földet,  hogv aa égbenynló bércek ós fenyve-
sek népének ntlv/be beleégesse a nemset és oltár 
Iránti törhetet!?n ragaszkodást. 

Nemzeti m'psalós ntián a mu't vasárnrp dó'o'áo 
J-itt bossáak. A főglmnáiium  tornacsarnok* Hcsín^k 
blaonvn't a lelkes krzönség brfogadására.  A belépő 
püspökit dr C*lpjk taná* üdvözölte. Apüspötr egyéni-
ségének és szavának hatalmával nj lángra lobbantott» 
bennünk a ssegedl gondolata*, melvet mlnd*n jó magyar 
sslv melengetett itt ls, a román megsaállás jeges bör-
tönében. 

A ssegedl gondolat — amint ast Teleki Pál mon-
dotta aa ellenforradalmi  bajtársak d<cmber 6 Ikl nagy-
sanbátn ünnepén — eat jelf-n'ette:  nerztlnek és 
keressténynek l»nni ín maradni egyaránt; teljes erővel 
ktJzdeci n?ms?ti céljainkért, hairánk rt es teríozíény-
ségünkért. As crök magyar löteWpo^g fc?emélyesltéBe 

h.i 'al!A"a volt ea I Szentistváni  eszmének hirják 

emelte magasra magyar kézzel  a kettős  keresztet. 
Szegedi eszmének hívják,  mint az uj, teljes  füg-
getlenségre  születő  magyarság  bitét  mert Szegeden 
emelte újra magasra Horthy  Miklós  Afagjaror<zág 
Nagy  boldogasszonyának  lobogóját. 

8«eged volt az — mondotta a püspök — mely 
a záBslónak nyíltan ottbont adott, ahoiran az «Unduit 
hóditó ntjára. A sá*zó t*t*j?n repvoeó szentlstváni 
ktrerzt jelentette az oozég intffritáeát  e keresz-
ténységet. A szered! elírnforr»d»!msrot  nak hegyeket 
mozgató hite győzött: a Ssegedró e'tndu t tárzió ma 
itt leng a szélely há-pátok ormsio Maid e«y évezred 
távlatában megrajzolta Szent Istvánnak, as Or̂ aág-
épltónek nagy egyéniséget, akiben egyesült a aeéza-
dókra előrenéző államférfi  bölc;esége a középkori 
szentnek mély t uigóságával. Bsért vo't képe» a két 
hatalmas SJOTnşẑ d c-iásiá'ság kösött független  államot 
tertm'eol — B asért tnd'a annak létét egy f  zredévre 
blstoaltanl, mert aa apostoli kereszt oltalma alá helyezte 
aat. Da a saentlBtváot goodolat nemcsak a történeti 
határok» vonatkozik, binem s keresztény Itlhiaégre, 
a legszentebb őei bntyományot tiszteletér» s ezeknek 

As as evangélium szellemében vali újjászületésre, régi 
magyar földön  uj életre. 

Szegeden éhesen és rongyosan álltak a zászló 
alatt, de nemcsUggedő reménnyel, rajongó bittel száll-
tak Blkra a aá*z:ó igaz tájáért. Azóta nngy utat tett 
meg a zászló: eljutott Sz'iged.ől Zágonlg. O.t ieng a 
kárpátok gerincén, Kasén, Kolozbvar, Munkács tornyain. 
Hallja m~g mied» megyer a nagy szent riadót: Sze-
gedtől Z igonlg fogjunk  knaet 1 Szűnni nem akaró taps 
iö vette a püspök beszédet, melyet többsaör aaakltott 
meg közben íj a leifces  tetsits es éljensés. 

Oredo-gyülés. 
A hit és erkölosi erők. 

Bíró Farenc főesp^rttt,  a Credo-Egyesüiet egy-
básl elnöke, miu'án tolír iCaolta a pBapsüntk a hall-
gatóság köBzöntiiat, megnvitotta a Ctido elBó gyüiebét, 
melyen Zidravcca pliipól- sel cg\mt as egesa ünnepi 
kcaöoBég réBstvett. Majd A:btr« Vi moB főgimnáziumi 
t«nár, a Credo világi einöce mondoti beszedet. Visíza-
pillantott a december 15 .it n.r gm»; u ásra, »mlkcr a 
kiváló dominikánus btyu, P. Bő e Kornél buzdító sza-
vaira egyBeern 120 fuifl  »etta ie aa t^yíztrü fogadal-
mat^ aiucs többo kbromkedás és tn^SBinteilk a vaaar 
napot az Ijttn hálában. A /abárnapl vecécrnyun ezutta: 
a tetrp om féiflakkal  volt ts'i*. S a templam két év-
százados íruiijaban aligha látctt ennél megbatóbb 6B 
fóiemelőbb  jelenetet. Bus^ede további folyamán  bele-
kapcsolódott a pÜBpökl szózat gondo »tkör«be a elmon-
dotta, hogy a saegadl bátr*knaic U Credo adott erőt B 
végeredményben a Credo: a r ndUleiien hit emelte ki 
a nexzetet a tilar.oni s i r c iN< m csoda, ha szent-
lstváni enzme nagy letdüife'ia!  ter ciőre. NemzetUnz 
nj hőstorát éljük. Nagy ti.rieníli események tBLnl éB 
ré z sal vagyunk. A r ,[ i,o ídoutnaa, a nemest 
nr ' rr "'"ip-B r ••• i t> m.,1í K/l >t 
I . . . . . » - * — " — —.. 

akkor leszünk maltó nemzedâke, ha a legmélyebb 
forrásokhoz,  tz ezrráves keresztény magyar lelkiaég-
hiz hdek maradunk. TaleLl PjI, i> goudviseléssaerú 
OBgy magyar államférfi,  ea óíl keresztény magyar 
lelkiség kimagasló horiiosf'ji  mondotta január 12 ikl 
beszídébiin Misko ccon: .Nemcaak anyagi veezedel-
mek, hantm möjr íniább és ho&kai euiyosabban, leUlek 
szaggatják Európát B eztrt minden temzol vigyázzos 
saját leikére, hogy az erős és tirz:a uwfcd.OB". 

Hogy  ez igy legyen,  annak alapfeltetele  éppen 
a Credo-tól  megszentelt  nemzeti lélekhez  való rto-
düJetlen  hűség. 

UJássüietés van, sőt forradalom  c-gée» Európábaa. 
A fa.  cista éB nemzeti Bíoclallsta formd&lombói  szüia-
lett naggyá O atz- és Németország. Eset a forradal-
mak u)iaalkotiák mlndakét nemaetet s e forradalmak-
ból fa.'saabudult  erők uj világot és uj rendet fognak 
teremteni a vőn Európában. 

Valláti szempontból ia ütött a forradalom  12-ik 
órája: a levitézlett liberalizmus és a benne burján;o 
ez»badfeómüvesség  elvégezte hit- és nemz3irombo>ó 
aruntiját: m»g'!rd.-mll dicdtoien sirjut. E tomlasztó 

eszme áramlatok utolsó foszlányaival  ia Ezakitva, a 
magyar történelem legnt<g>obbjalnak: Szent István, 
Színt L ÍRSÍÓ, Hanysdl JánoB, Zrínyi, Sléchenyl, Apponyl 
példájára merjünk végre egésa lélekkel az ŐBI Credo, 
a keteaereveB katholllnm rendület'<-n hívei ienoi. — 
Álljunk bele a hit- és erkölcsben ujjászületétmr-k sodró 
áramába, Igy blctositjus legjobban magunk, CBaisdunk, 
nemzetück földi  és földöntúli  boldogságát. 

A fá.ameiő  ünnepi délután a pápai bimnuna el-
énekléBével ért véget. (a). 

Csiki havasi vasutak. 
Tervezte:  Szemere László. 

As érdekeit csümegyel községek, Illetve a lakós-
ság havasi gazdálkodásának a lebonyolítására, a távo-
labbi ÍLÖ*£égek mtgközeiithe'.őségérp, továbbá a c>-i>-
megyel turistaforgalom  fellendítése  érdekebrn ka:, 
különálló bav f̂i  keskenyvágányn, — a szükséges 
helyeken fogaskerekű  — vasút taiositését javaBlom. 

Az egyik a Csíkszereda—Káizon—Kísdlpásárhely-i 
róna hune (I.), a második a Cslkszeatdomokos— 
Gyjrgyainigy :B—Maroshovtzi vonal, (II) Asel-'ő; rön-
d-;a kászoni  havasi vasútnak,  a másod kat gyergyó-
tölgyesi  havasi vasútnak  nevezem. 

I. A kászoni havasi vasút . 
A C>lkt z da—Kásaor-.—Ketdlvásárbe  yi havasi 

vasul paiyahosnza Kb. 80—84 kilcméter. A vonal c?v 
kiiobb réssé — Ktizdiv&sárhelylől a kásaoaoí halá-
rig nem esik ugyan Cílkvármegye '?r^lletére, VIHZODI 
H iromezdk várrnsg^e úszaki községeinek eB a kássoul 
üözBegaknek faníoa  érdekük fűződik  a vanuii ÖSBZO-
köttatésükhöa B olt különleges tirep-akadálya a vasúi-
nak ciacsen. 

'T V'  '  « 
* - * — W i . . . . 1 b .V lUl 

zárjelben ievő ssamok a tengerszinfelettl  magasságot 
ji-ÍZÍE. 

1. CiikRBereda (665) — Fitód (700) — Haaszuaszó, 
ott a 883 magassági pontig. Távolság 11 km., emel-
k'. des kb. 170 m. 

2. Ho'stuaszó (833) — Ménasáiujfalu  — Fiság-
putaka a 867-es tcagHSsegl pontig. Távolság szintén 
11 klióm itr. 

3 Fuvg (867) — H*gó feje  (1100). Távolság 
3 6 km., a kany; r^6bal több is. A mag<i8jág kli öcbó-
ii .i 233 m. Az tgéss kutzísi hivaai vasút vonalon 
.Hgleljabb úi szükséges fogaskerekű  vontatás vagy 
ehiiy»t> alagnt. 

4 Háfó  feje  (1100) — Csinatpatak — Aklos (886). 
Távooag 13 irm., ezen a 214 méteres magasság külön-
bőset n-m okos nagyobb akadáyt. 

5. Aklos (886) — Kásaonaltlz (706). Távolság 
13 sm. 

6. K 'szotiaitli (705) - Késdivásárbely (570). 
Távomág 30 km. 

A t iv*- t, Illetőleg kivitelre Javasolt tásseni 
hivsBl eiíó s&ron ia a láíoni községei nak f>z 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
K A I M . 

Láttam szegénykét eztt'.etésén 
a ty^rgyól hegyek alatt, — 
kicsiny vásna caermelyke vo't, 
vidáman csergő hüs patak. 
Láttam, mikor a könnyek árját 
keservesen a hátára vette 
• a székely nép vtr-verejtéke 
lett aa ő bus Biomorn lelke . . . 
Láttam ilyenkor bőss tlvornyásnrk, 
kl rabláncait BaétBzaggatjp, — 
Maros volt éa nem BBOkta, hogy 
a partjait rabszolga lakja I 
Láttam öregen, halálán ls, 
amikor a Tiszába laBsit, 
amikor áUladja lelkét: 
bus népa könnyét, sóhajait... 
Hallottam, ahogy hörgva eugta 
a Gréces vészes hírhozója : 
a pislogó őrtüsek világát, 
hü népe halálos tusáját, 
bogy .menjetek, mert itt aa órai* 
A jaj]-szókból fergeteg  lett, 
Hadak-utján ssáll a sereg, 
lánglobb aa óg, dübörg a föld 
a kápráiatoa mámor kösött 
Marosfőn  most ünnepelnek . . . 

Dr. vitéz Qereiűy Qéaa őrnagy. 

K e a a f i k . 
•I XX  ib szá/kd  ilbL'.c.kadott  exbi'iéboc. 
Emberi GAgüs vagy határtalan hatalmadra? Miért? 

Nézz kürül a Nagymindenségben a látni fogod,  hogy abban 
minden őrzi az öröktőlvaló és örökkétartó tökéletes liend-
szert. A Nagymindenségben, mioden, ennek az örök trend-
szernek élő, vagy holt ritmusa. 

Nézd I Kimért pályán járnak; a nap, hold és a csilla-
gok, időtlen idők óta. 

Vont uton mennak a folyók,  a legkisebb épp ugy, 
mint a legnagyobb. 

Az Uceánok beláthatallanságát is határok jelzik. 
Es bátor a legparányibb halmocska is. Mint gyermek 

teje, az anyja kebléhez, békésen BÍmul, a legnagyobb a leg-
hatalmasabb, a legzordabb magasságokhoz. 

De, tndja a hallgató rét. szelid kis virága, hogy mikor 
nyiljék ós meddig viríthat V! Es tndja a parányi fészek  to-
jásában szunnyadva várakozó kis élet, hogy mikor jőjjöu. 

Tndja a vonuló madár, hogy mikor indnljon, hol menjen 
éa mikor érkezzék oda, ahová mennie kell. 

Emberi Csak Tégedet telajtettek volna ki az alkotás 
örök Hendazeréből ?I Csak Te csaponghatnál ? I Csak Te 
tobzódhatnál örök rendszertelenségben ? I 

Magyar halhatatlanok: 
Petőfi  Sándor Üstökös volt A végtelenségből jött és 

az örökkévalóságba ment. Volt, — nincs s mégis örökké él. * 
Vörösmarty Mihály költészete nemes hurn hárfa,  hárfa; 

melyen az ur játszott meleg, nemes dallamokat 
* 

Arany János költészete' himnnat, mely hitet ad, lel-
eaal és biaai tanít 

(iárdonyi Uéza Írásaiból a cteDcl beszél, a falu  csendje. 
Csend, mely ezerszínű, titokzatos, bűbájos, halk meséket 
mond annak, aki megérti. Mesét, az örök szenvedésről, az 
örök szeretetről s az örök elmúlásról. 

Tompa Mihály költészete ; zokogás egy haldokló nemzet 
telett, de kürtszó is, mely a feltámadás  isteni himnuszát 
zengte, melytől a haldokló nemzet szive, elkezdett újra 
dobogni, érezni, bizni és hinni. 

* 

Mikszáth Kálmán írásaiból magyar bánat és magyar 
derű árad. Magyar bánat; mely hősi elhatározásokat és 
nemes tetteket érlel és magyar derű, mely kiragyog a szív-
ből s bearanyozza az életet. 

Valóság. 
Az élet erdejében halkan snhanva jár a Halál. Lépteire 

csend borul s a csendre senki sem figyel,  mert az erdőt 
betölti az élet zenéje. — De mégis, ha az erdő büszke, 
virágzó, életerős tölgye dől romba, a pusztulásra mindenki 
felfigyel,  félve  — remegve. 

A sora. 
A sors olyan, mint csapongó fantáziája  szobrász. 

Szobrász, ki gynrja, faragja,  vési, formázza  az embersorso-
kat. Tündérujja alól néha kecses kis figurák  kerülnek ki. 
Máskor súlyos, robnsztua alakok is tórzók is. Sokszor, 
évtizedeken át, mintha semmit sem tudna tökéletesen csi-
nálni, mert kezei alól aokezerazám jönnek ki a tanulmányok, 
a tömegfignrák,  mig egyszer, végre megszületik a párja-
nélktili csoda alkotású azobor, melyet azépaége, egyedül-
valósága halhatatlanná tesz örökkön örökki. 

J. Jfártón  Aarta. 
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érdebe lenne, m"rt ugy CáltmínaaA?, mint KíSadl-
váaárheiy felé  közlekedhetnének az ottaniaké*. A vasat 
révén Cslkménaság és • vele kapcsolatos községek 
fokozottabb  havasi gazdálkodást hihetnének. Fontol 
lenae o vonal Kézdlvásárhelynek és környékének ls, 
mert igy a Györgyé felél  érkeső utasok kb. 40 km.-el 
rövidebb utoa érnének haia. Sepsiszentgyörgyön át ai 
ut — Cslksieredától iiámitva — kb. 124 km., ai itt 
ismertetett nt pedig 80—84 km. köiötti. Kiért ait is 
fontaiéra  lehet venni, hogy a kásioni havasi vasút 
habár mellékvonal, de rendes nyomtávú vasút legyen, 
mert egyetlen alagúttal tehet ott akár főronslat  is 
csinálni. 

As a'csikl rísielk legsiebb tájai közé tartozik »• 
üi vize melleke az Aklos csárdától kezdídókg. B 
heljn k tehát turlsatlkal jelentősege is vtn Ba terve-
aatt vaiuttal ugy Cslkgafreda,  mint Késdivásárhely 
felöl  najyobb klrándu'ó társaságok ls jól mi gköaelit-
hetnék. D > hogy a jalcett vidék turlsz'Ikal nevezetes-
sége a későbbi időre Is fencmartdhasson,  azért tz 
érdekelt kézségeknek, illetve a megyének azt 1b ké-
résitől kell vinnii», hogy ai Aklostól a román batárit 
az Uz mailékén, Illetve a pataktól jobbra-balra legalább 
ia * látóhatárokon beiől eső részeken az erdő ki n« 
vágassák máiként, mint zzáiaiátsal. Ez a legkevaBebb, 
amit a lurlsatlka megkíván. Természetesen kívánatos 
lenne itt ia egy kisebb darab védett területet biz osl-
Bitanl. Dí ba CBikmegye t-rUletin cem vo'na levetít-
hető két véd<)tt tsrillet (.Nemaeti park"), hanem c^ai 
egy, akkor aa a Gylikosté as a Nagybekáa pstak 
környéke. 

II. A gyergyótölgyesi havasi vasat . 
A CslkBZ?ntd0m0k03 — Gv»rgy0t3ljy;s — M iros-

héviai havasi vasút páyája 108 ew., mely reaaben 
meglévő vagy voit lparvasu'ra ealk s igy a létesítendő 
uj pályatest valamivel rövidebb. 

Bzt a fonalat  ia hat szakaszban Ismerteit m, 
ezekhez azonban még három o yan szakasz já-nl, 
amelyeken van, illetve vo'.t Iparvaeut. 

1. Calksíen:domokos (760) — B ilánbánya (860). 
Távolság 11 km Bmelv*-dés 110 m. 

2. Baianhánya (860) — a II iggves és C.ifránka 
patak eryesü ÓM pontjáig (1011). TávolBág 9 kim. 
Bmelkedós 151 m. 

3. A 1011 -es pon.tól — a Csfránka  patak mentén 
a Forrás felé  a Hagyma! palaka melletti u'.hoa. A viz-
válaBZtó 1600 ni. Idá'g az u 5 km , eme fcedee  489 m. 

4. A vt»váiatz«'.tól (1600) — a Gyilkoséig, illetve 
a régi iparva'utig (980). Távolság 75 km, 620 m 
mJgeBSág kü önuöiaitel, 

4—a. A volt lpirmut keleti végitől (980) ez 
1239-ez magassági pontig, kb 14 tm.-ee pályaaonszal. 

5 Az 1239. msgsbsárt po.v.iél — a H g6>6  MjAig 
(830). Távo^aj 10 6 > e Mig»"B»g különböze. 470 m. 

5—a. HagóiO sljltil — Tjigyeaig a voíi ipar-
vaiut eyomao. Távolság 13 km. 

6 Tölgyestől a vasút Haiió—Borszéken át a 
Síékpataulg az ut mentén menn9. Távolság 25 km. 
A macaBBág különbözet mm nsgy. 

6—a. Székpatak—Msro-.hévia. Meglátó Iparvasnt 
18 km. pályahosBaal. 

Uig a kásconl havam vasútnak inkább g-zdaságl 
jelentőságét hangsúlyozhatnám, addig a gyergyótflgyesi 
havazl vazulcak Inkább turisztikai jelentőséget tulaj-
donltok. 

Nemcsak Clikmegyének, de ai eg4sz mal Magyar-
országnak legpa'bb pontja a Gyiltostónál kezdődő 
(Szlklassoros). Da a Nagyhagymás s ez abhoz csatla-
kozó salklacBuctok Is párjukat ritkító nevczataBségek. 
Havasi vasutunk a Vöröskőtől nem messze kapass-
kodna fel  a vízválasztóra, oly helyeken, amelyekről 
Orbán Balázs oly elragadtatással emlékezik m°g „Szé-
keli föld"  clmü örökhecsll munkájában. A vlzválaBitóról 
kevés gyaloglással fal  lehet jutni a Nagyhsgymásra. 

A havasi vasutsak a Nagybátya patska mentén 
a határszélig való vezetése költséges és indokolatlan. 
A gyllkostói állomástól a turiBíák g alogv^gy > öcsin, 
cutón tegyék meg az utat Bj. &eî  és vissz». Vigy a 
gyalogláshoz szokottak Bústól â H'fvra  érintésivel 
eresfkedj>-oek  le Ti  eyw, hocna» a havasi vasúttal 
ut«ihatnak tovább Borszékre, majd U roihévitr ', ha 
vIbbzb u ĵok Mi-rcBVádárne'y filé  veret. 

A N»íyb-Jt áll patak md.éVét a G/i.kogtótói kezdő-
dől eg ezéíZin a azo-o-on .u ig védeti területként, mint 
.Nemzstl park" ot, kell fenntartani,  hogy természet-
rajzi nevezeteBBígftk  Is járuljanak a turisztikai saap-
•égekhei. 

Mindkét bavas! vasut'sl világháborúi ádáa küz-
delmek helyéhez, dirrel mpgsiec'e't föídhoz  z^rándo-
ko halunk, a H'gyeare, a Mogyoróra! O.t me mentó' 
nak egy egy lövészárok darabot rcodbehozva la fel 
kellene tartani. 

Amennyiben az ériitett közsógek utas forgalma 
nem lenne nagy a gyergyótöliryr&l havasi vasúton, 
akkor aion a vasul té'^o nem iuz'efcedoa,  legfeljebb 
csak az egyes terep íiakatiain, 

Mindkát havasi varutra vonatkozólag m^g a kö-
ve keaóket jegyiem meg. Nem villanyos, loxuaoa vo-
catra gondolok, hanem blconságos ói o'caó mego'dá-
Bokra, tehát a gÓBerőre. Tiláa átlehetna venni a bada 
pesti svábhegyi fo^ankerekü  vscut mozdonyait éa hasi 
nálaiból kivont kocsijait. 

Olcsó és jó házikoszt , + 
i 

c« 

agy háinál, mint háson kivDl is kapható 
Cslkneredában, Mikó uoca 25 szám alatt 

FeMvás a visszacsatolt erdélyi namar ?asatasoUioz. 
Gyergyósientmlklós, 1941 január hó. 

Magyr  Vaiutei Tettvéreim  I 
A hazatérés boidoglörömel után, a munka hét-

köinapjalt éljük. Ai eimnlt hasionkét esztendő iiomora 
tanulságai s ennek nyomán járó minden rossi emlékek 
után reménnyel néiüuk a Jövő fele,  mart sorsunk bli-
toB késekben van. 

Hint a magyar állam második hadserege, blio-
nyára tudatában vagyunk Brdély újjáépítése a haltak 
boldogitásat saemelótt tartó szent iötelessagünknek. 
Ifi,  aüiz mlodan szenvedés és meghurcoltatásét dacára 
ls katonás sorreidben álltujz az elnyomatás Idején, 
ml, akit soha egy pillanatra sem feledteatbnk  meg 
atrol, hogy mii j ueniatt a mit j -lent — mlidan vlsaon 
tagBég között — magyaruak maradói, jövó magatartá-
sunkkal ketszeres erővel fogunk  állani felelős  tényetőnk 
mellett abban a munkában, melynek megteremtése leg-
eiBósorbaa is nemzeti érdet. 

Azonban vannak do'goi, melyek az emberek egy-
mátkörü békéjét, a lelkek epuó muatajit vezzéiyea-
tetik. Örömet, reményt romboló dolgok, melyebben 
lappangva izzik a türelmetlenség parázsa. 

Nap-nap után érezhető az BZ idegesség éB nyug-
talanság azonkal aa euiber«>kk;l szemben, ázik tzeióit 
m«g öt hóaappal ls Bzéj;yoofo  tjal voisak amagyarság-
nai, a magyar vasutas társad diómnak. Ásókkal aa 
embarexkel szemben, avtik magyarságukat, hitüket meg-
tagadva, csupán anyagi eiónyoír rt valtak kl a magyar 
egja6gbő>. S hogy mlndaiakról lanuvizonyBágot is szoi-
guí(aisani.k, a uit hatunton oyargaiidE foif.ue  a kényel-
mes és t usás fisetesü  állasakba. Bzek közlii az emberek 
közül nem ÍB egy voit, aki magyar testveret msgva-
rette, elbocsáttatta, egy másizaak cialádl tüzhaiyél 
atheíyezésekket fo.dutaua  s alattomos feljdiirntâSrkkel 
tette lehetetlenné, fóldánfutóvá.  HadslrÓBág, törvény-
szék e'e állítás mind oiy^n trd mek voitak, melyek 
eredmenyakéat ezek az emb-tre* míg ma U 200—300 
pesgő fizetés:  Blvezo3v. S ^ost ucm eztgy»n U magyur-
kod.:i 8 uokdan protekciot megragadva — ujozuan át 
Vdd;eUeu — jeíentói á iások után Bza.adga.nak, hogy 
megint azokat a becittletes magyar vasutasainkat ato-
riteik kl megardtm^it haiyhkről, akik Vjgy bssüt nem 
tettek, vagy Igaz magyarsagukért maradtak ketyer 
nélkül. 

Magyar Vacuiaaokl 
N)iu botzánk tilő ez a bujkáló elégedetlenség, 

Bbbői mar eég volt aa e^muit nuszoakét esztendői 
U.nden b c^ü.etes doigoí nyll.an, .feiflasan  aeli 

ei:ntéanünk. 
Epm azért arra kórlek benneteket, ha olyan ese-

tet tudiöIi, ami a magyarság saempoatjab^l I 'ten éB 
emberek alőst elitelrtdő — de amit fdtstien  cisonyi-
tani Íj tudtok — aa iilető tio.gáiatl felBŐDbavgénük,  ai 
eset éa tanuk, eseiUg lrádbell (aadolrcsági, törvény-
széki vágzeselr, vasuíl büaibtő DUonyiatoükaO teljes 
névalalrás éa a tanuK megnevezésével jelentsetek. 

Mleiőtt aionban jelen kérúiemet hoaaátok tntéa-
tem, kötelességemnek tartottam a kolozsvári M. A. V. 
üzletvezetöség I. titkárságához, mint f*ieőbb.iégemhei, 
mu't Ó7 dicamber 26-i keiotiei a következő beadfányi 
int-zal: 

M. Kt. A'lamvabutak Tak. Üiletvezatősége 
I. Ti,kariágának 

K o l o i s vá r 
(A'lomi főnSkeég  u'jáa) 
A magyar Ezent koionábcz vissiacsato'.t erdalyi 

országrészen a magyar átinmesame örvendjtes megúj-
hodása és ezzsi kapcsolatban — mint természetes ki-
vetseamófyek  — nemcsak általános faji,  de az emberek 
egyénenként 1B olyan bolyáét elé állították felelős  té-
nyei óinkét, melynak tlsata és becsületeB leveaetóss 
nemzeti szempontból Igenyel leliLiismermes mnnkát. 

Az elsült huszonkét esstendő nyomorúságaiban, 
sienved'Beibcc, nimzet, faj  éB nyelvünk fenntartáséban 
o'ynn szomorú eltolódáson történtek, melyeknek sza-
monkérévo,  kiviiügá'ága nem maradhat el. 

L»gyee szabad csak a vasutaB társadalomról be-
riélj •£, mtlvcoK éu is tagja vagyok. 

Az e'nyoatatáa Idején egyos embereknek a kisebb-
ségi vasutas Korstestver»l*rt való harca, n magyar szó, 
a magyar ku túráért fo'yó  küzdelrew sok arcú verést, 
hadölró'ág elé hurcolasţ, regátt'S vaió bbbeiyeaéseket 
eredményecfítt,  rnsjd teijea elnyomatásba döntött. MoBt 
azonban, mikor a (nlkek f  l iabsdaltsk, most, amikor 
minden ôH bcc illcke magyar az IţFzsâg felé  kiált 
i a mieinktől várja a több mint kf.t  ev laid klnsaen-
vedSsé^rt járó parAnji megértést, számtalan keréssel 
fordulnak  hozzám: 

.Ha volt bátorsága a román uralom alatt értünk 
slkrabaallEi, miért nem mutat moat rá azoira a vak-
merőségekre, melyeket olyan emberek követnek ei 
atlk meg eaelőit öt hóuappai ls szégyenfoltjai  voltak 
a magyarság és a taagyar vasutasságnak? Di atik 
még ma is a bfCilieleBBvggel  megszerzett nagy flaatés-
nek átszámított értékéi elvezik ? Akik c upán anyagi 
előnyökért behódolva olhagyták hitüké:, nmegtagadtak 
magyarságukat B bogy mlcd.ieket be U bizonyítsák 
benatinket üldiitek ..• 

Ez^k jogosítanak fel,  hogy tlsztalettel megkér-
dezzem níbbbvekim: Szabad e hoizánynicom ezekhez 
a már rn&nk zehez dő kerdésekhez? H ilyénvalónak 
tartja-e felaőbbségatn,  hoiry mint újságíró is, ai ulsá-
toibsn láBsunk fcotzá  — ha u t nincs ta nem ia jes* 
hivatalos klvlBBgWis-mlídaaeknek ai embereknek 
felelősségre  vonása és bírói ItélŐBiék elé való állitá-
•4hoz a'.iţr ma n?m Biégyenllk magyarkodol s mtgyar 

hsfyét  bitoroÍnlö?e,Ö8en M 8 D V 3 d e M V S 8 U , w o ; * 

Azonban ha kerUlel kell a nagy nyilvánosság 
élői ti feltűnést,  legyrn siabad, bogy ®i®^ieket a kér-
déseket a V. K. Közlöny blrsiolgái.t rovatában, eset-
let hivatalos lapunkban hozbasaam felsslnre,  hogy a 
még csak lappangó, da forrA  izsalmak elfjét  vóve , 
tisztocatáz munkáját valamely formában  ntegkeidhezBÜk. 

Ügy vélem, saolgálatot teBiek m nden o yan kei-
d^ménveiéssel, mely a lelkek megbékélését siolgáljn, 
kiküszöbölve azokat a káros áramlatokat, melyek ag-
gasztóan terjedőik s végül ia ai egységes jövő szép 
gondolatát veszélyeztetik. 

Válasz móg nem érkezett, de várni sem lehet. 
Atban a reményben, hojiy álta'ásos óhajnak tn-

«zlnk elegit s jósaárdéku akarásunk megértéBrc t^la' 
^ la^főkép  ai Biább ldézstt lapnjlifttkonetok  s mha 
fls-másyak  kéfitetoik,  ho*y moKt már nviltan hailas 
suk siavuuknt, példát mutatva mind >zoknak, akik épen 
C4ak errn várnak. 

Magy r VasutaBOk I T, mindnyájan, akik lelke-
tekben érettétek s érallek a m:>gyar6Ag BBent tüaét i 
féltő  BPeretettel v«rjá«ok a nyugodt, rafglisilu  t, egy-
séges magyar jövőt, ne falejtsétek,  boay tl-zta burí.t 
orstnl ceak gyom és konko y nélkül lehet. Örök igai-
ság az, hogy tűn büntetleiitti ntot marod a hlgjjüt, 
hogji m ndeoli megkapja méltó jutalmát 

Stékalyföldl  iepj»luk mp obp utáal feljajduiásal 
között Ilyeneket olvaauak; 

Aa, akt a magvar történelem viráldozatoa 
múltjából n-m tudott elég erkölcsi erőt gyűjteni a több 
mint két évtizedes rabftág  elviselés r*, semmiféle  áron 
ne formáljon  ju«30t arra, hogy a« állam biztos kenye-
rét fa  ja f-)l  >z elől KI ember elő1, aki hallgatag, de 
mindig tettrakész mattvaraágávitl követerdő példa voit. 

— Ha valakinek püspök a n^gybáca)», kegyei-
más mii|pzt°r nr az apó ja vagy táboroz-ro»gy ur a 
n-tgrspja, akikor már nem feérd-see,  bo<y Iiten ót a 
e^uoate KíVlatésénél minő „«lettérre11 tziota. A pro-
ttkc'ó oduial, ahová a család, vagy * protektorok 
m?j;»Í7árj>k Tihetţi1?? E őtépaettíég? Djigoinl tudás 
as ft^arás?  Esek tl?enhatodrepdÜ kerdtaek. FA a pro-
teVcM, D • » t-b»teA?i s-'fc  n > keseredjenek al. Egy^ier-
c^ak éssreveizlk őket s p-otikcló nélkül ls érvénye 
sülhetne*, mert ba nem, akkor a közélet Issza meg a 
lev&t a a társadalom zBIU'r le a mé'yaágekbe... 

Vagy: .Et rzól Erdély..." címmel: — tí-l szól 
Erd ly, Bzavánftk  tiszta errj^vel, lelkének melegével, 
•rezének higgadtságával azokhia, kiknek kaaében a 
Borsa. Szó), mert aaóloln kell, bory ne legyen máma 
tycraV, kinek nzavát aryja sem ér'l. Stól és ezért szól, 
hogy azava moţha'lţntâzra í a'á'.jon és m?gértósre lel-
j :n. Soól, de nem kfr,  nem kövnt^l. Éhez bli«k«, n»m 
l^bet^tleiek lelc^i ÍV h-afm  keres! azt a valóságot, 
ma'yh i a régihez vlssaatért uj életének siekerét 
hCBiáakaFZ hatj-i. 

— Brdély és tul a szavak Bonept bőiégée 
haTţja klíralk élesen, m rt kl kell vágnia mlndoaból 
annak, ami a jog ás i<«zaág harsonájából fakad. 

Jtg, ÍRBZSÍ;?, munka, élet — hargzík Erdély rj-
raécnyel hőség-s atavulból ősiinte bizalom azok 
Iránt, kik a nagy testvéri köiötsúgnék vezetői. Es ssól 
Erdily, hng? ni va ne a pu<zt4ba kiáltó szó legveo, 
h>ntm azért, bogy azt hallják és hillgasfát  meg. Nem 
KẐ rt emeli f«!  szavát, h igy mint read^seu az öresnei 
látpzó ezavaVen szokás sierlnt áthahdva, annak nyoma 
se maradjon... 

...S ha n^m ez Hna Erdély, ha némának maradna, 
akXor Csaba bíráljfl  seregs j^nne le halyttte aa égből, 
oem beszélni, hanem csaiekedol s akkor egy roBBa 
élrm *a ó°áfgá  lesz s a bo'dog valóság égy gyorpai 
tünő á'om. Hagy az na lehs^ssn, eiért becsületesen 
és maeyarul szól Erdély... 

S végül folyó  hó 12 én, vasárnap a határokon 
tull romái propagandának saó'ó erdélyszerte megren-
dezett gyűléseken elhangzott tiltakozások a eaial kap-
CHoUtban a renegátokkal Bsemben leendő magatartá-
sunk körvoaalazása ciak ujabb bizonyíték, hogy cze-
leiednt kell. 

Ei mi cjelekcdol fognak  I 
Pí'dií tfnll  mutatnunk mlcdazoknak, akik m^ţ 

csak 09'zesiori'oU szájjal és bátortalanul n^zik és tttrlt 
a renegátok további rzímtelenkedézelt. Ásóknak sz 
^mh'reknek a vlsílfcrdaeét.  atliibfn  több^ sem hinni, 
nőm bizri nem lehet. A';ik sohasem válnak mér becsü-
letei nngverrá. Hi.zeu magyanácu^at, mint annyi máí 
Jadis, pfiuzárt  sdtii el, de akik haUtJák, hogy a ma-
gyar állam Isiolsi v<-ga .ltsâg éB szolgálat! Idejé-
nek megfelelő  á lásokban tarrja VÍBBIB, aml«ror n?m 
lebîit miad^n <<?akiből nsgv áfásokat  betöltő .ur', 
akkor titokban mladig visszasírják a „rágit* s méte-
lyerő, tir'öíö  bacll'uasá válnak. 

Hu ZOB két keserves esítendő lapjait forgatom  A 
mélységes megdöbbenéssel látok mindent, amit átéltünk 
<< mindazokat az embereket, akik évről-évre váltak le 
a magyarság törzséről. 

Nagyhangú, bölcielkedő farizeusok,  vagy zunyin, 
orozva-maró kutyák, akik mindig a védtelen ember 
hasát bBrapták. A többségleknél való dörzBöiödós, talp-
ayaláiofr,  n szégyenteljei meghnnyászkodás és alakos-
kodtok keedeUhea mindig a BBját fajácak  bbfeket;-
téte, 81 Bioiiról való árnlkodás volt a lépcső ai ells-
•ceréi. BI n'őléptetésnk megnyeréBéhaa. 

De sor^u'.at nem kerü h.tik ell 
Kolozsvárt, Hányadon, Nagyváradon. Szatmáron, 

Marosvásárhelyen élő, majd Budapest, Dabrccen, Sza-
god és még I^ten tudja hová futott  „urak* bármilyen 
protekció hóna alá menekültek is, ai Igazságszolgál-
tatás Bujtó ferzi  utóiéri őket. 

Magyarok I Magyar vasutasok I 
Magyar kdiéletttukből a gyom és a gaa kipusz-

tltáfá-a  blvialak segitiégM. 
A többi tőletek tigg.  Oaibf 
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Értesítjük 
t. ügyfeleinket,  hogy a 

G E N E R A L A é s a S T E A U A 
üzletállományát intézetünk, a 

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSULAT 
(Generali) magyarországi igazgatósága vette át. 

Felkérjük t. máramarosszigeti ügyfeleinket,  hogy minden biztosí-
tási ügyben Eble Sándor urnái levő máramarosszigeti képvi-

seletünkhöz szíveskedjenek fordulni.  A képviselet cime: 
Máramarossziget, Sándor-u. 10. 

Triesti Általános Biztositó Társulat magyarországi 
igazgatósága. i_s 

KéBzfll  a székely lexikon. 
Látogatás J ó m Jénoanil , a M é t e l y lexikon saerkeaattj 'nél. 

Szeged, a magyar Athén aokat ajándékozott a nemzai-
oek a most egy ujabb meglepetéaael készül gazdagítani a 
magyar knlturpluaazokat. Kérdező tekintetünk Sze ed egyik 
csendes sarkába, a Csemegl-ntoába vezet, ahol egy magasföld-
szintté ház ablakaiból kóaó éjszakákon keresztül világosság 
szűrődik kl • egy gondolatoktól Átforrósodott,  Jellegzetesen 
asókely férfifej  hajlik kOnyvek ós papírlapok fOló  s rgy rajon-
gástól lázasul laktató szív diktál ax lrótollat gyo-8 ritmusban 
hajsioló kéznek. 

CslksientgyOrgyl Jóaa János középiskolai tanár, a „Har-
gltaváralja* ilmü székely szellemű folyóirat  alapító tulajd. nosa 
ós felelős  szerkesztője már a hu-tzadik ezer oimszóuál tart. 
Lobogó sötét haja egyre a homlokába hnll, szeme m'nJRÓvá-
rabban fnródtk  bele as Breg könyvekbe, régi fóllánsokba  s 
megsárgult oklevelekbe. Sz nte fallasztóan  forró  Itt az élet e 
hívott óst emlék, briű, é.ethlerog'lfa  Éhben % szellem', mű-
helyben évezredek lehellete feszül  a f-lakat  karöskötll szo-
rongó szekrényekben, polcokon éa Iratládákban. Ez-k rejtik 
magokban az nj ssékely lexikon keserves verejtékkel össze-
hordott kincses Irattárát. 

A lexikon anyagának Osswgyűjtésóbeii munkatársak Is 
segédkeznek, leginkább a Hargltaváralja szerkesztő bizottsá-
gának a tagjai. 

a sokeiáz drsszlé, kaitotéka ós doboz közül csakúgy 
találomra emelünk kl egyeunáat. Kezdjük mindjárt az „a." 
betűn, amlból már 713 oímszó van feldolgozva.  „K" botn 
gyűjteménye 1300 darabból áll. Az „F" beta öt n»gy dobozt 
tölt meg. Mégarltka „Ty* betQsból ls mintegy uzáznyl oimszó 
van lak'áron kifejezésekkel  és magyarázatokkal. Külön szek-
rényben vannak elrendezve a könnyebben való kcze'hetés 
szempontjából a történelmi, az életrajzi, a nyelvi, stb. dobozok. 

Az .A" betűs dobozból kiemeljük a p'plrfaaolknlosokat 
s kívánoslan lapozzak és olvassak pl Abrad, Adames, Aknm, 
Aladár, Almos vezér, Almás folyó,  Ali zárok, Amorl nemzet-
ség, Anahyta, András m ster. Aranyos szék, Ardarlk, Aspa, 
Aspar, Atelkazn, Attila, Att'lafi  feje.  Avarok, Avtr erőségek. 
Avar-hon hittérítés stb. stb. szavakat. Szinte szédülünk bele, 
amíg végigfutunk  rajta. Jósa az-nban elmondja mindegyiknek 
hon-székely vonatkozását. Megmagyarázza az Indus „Sarlaspa" 
ós a székely „Bárig ló" rokonság.t Itt táljuk m°g, bogy 
Anahyta volt a hnnok Boldogasszonya. 

Anonymus. Jordanes, Ibn Das'.a latin, görög, arab. for-
rásmnnkák között Itt érzi féltve  Jósa János a muz»nmokban 
la alig található .Nemere" három kötetnyi (1—7) évfolyamat. 

Jósa János már hosszú esztendók óta végez kutató mnn-
kát a nem caode, hu beeózó saeretettel slkl.it pillantása hun 
vágású élénken ezlk'ázó szeméből a dobozospolook felé,  mi-
közben lelkesedve mondja: 

Engem a nagy közöny s a multunkkal való neiutörödés 
ösztönzött a kutatásokra, óseredetllnk nyomozására a arra. 
bogy mindezt szókincsünkkel együtt egy nagyszabású mnn 
kában örökítsem meg az eljövendő nemzedékek részére. 

Jósa János csakugyan nyelvmentó munkát vég"z s m'nl 
a régész, lázasan kutat a mnlt homályában tol'csákányával az 
Ismeretlen mélységekig hatolva. Meggyói bennünket, amikor 
mondja: 

— Nem anyagi érdek vezet, mert az esetleges jövedel-
met a Székely írók Székházára szántam Itt nyerno elhelyezést 
a .Székely Muzeum" részére ö8szegyüjt"ndő anyag ls. Sok-
oldalú mcnkálkodásom ldejér gyakori támadásban vo't . észt-m 
Támrdták lapomat ls — a Hargita vá alját. Engem még to-
klntélyrombolónak is neveztek, mert vakon n- ni követtem a 
kényelemszeretetből elfogadott  tanokat. Nem szabad elzárnurk 
magnók elől a világosságot. Ml lett vclca, b.i té'dául egy 
Oallllel nem száll síkra meggyőződése mellett az egész világ-
gal szemben? Talán még ma sem tudnánk, hogy a lö.d göm-
bölyű— mondja elmosolyodv*. 

— Némelyek kétségbevonják Anonytnusnak azt az állí-
tását, hogy a honfoglalás  tervszerű volt, holott ezt az arab 
ós görög fo'tások  Is alátámasztják Így a ttibbok között Ibn 
Dasta sze-int Almost. Ugek fiát  fejedelmükké  választották. 
A hét bolgár vrzér északon keresett és tatált segítséget a 
kitűnő vadász és nyilas hasoar (basklitnrki népben, ek'ket 
Árpád a Duna—T u i közötti terület déli résznek 32 közsé-
gében telepite t le. A kiköltözést a 7 bogí.r (fekete  bolgár 
azaz hun) vezér Irányította A Pecso a torkolatánál levő 
Pusztaszerazk őrzi emlékét e szerződésű k. Ez érp olyan hely-
ségnév ott, mint nálunk Pusztaszer volt Eld g senki sem 
Ismorte fel,  hogy a Bá ska szó a baaoarok (tarkok) emlékét 
tartja lenn, miként a Székelyföldön  a Bászka, Blszka, Bászka 
Madaras stb. helységnevek Is 

Konstantin császár Is kétféle  bolgárról beszél. A tulajdon-
képpeni, vagy'B fehér  bolgárról és* feki  te bolgárokról v-gvls 
hunokról. De Jordanes la azt Irta 550 körül, hogy a s'.eambrlal 
ütközet után a hunok egy része a Bkját székeibe tért viasza, 
akik esak a honfogla'ás  után való elhelyezkedésük óta nevezik 
magukat székelyeknek. 

Jósa János a székely lexikon szerkesztője órákon át 
fáradhatatlanul  magyaráz a meggyózó eróvel állítja, ami sok 
vitára ad alkalmat majd: 

— Bizonyos célirányossággal a magyarságot elakadták 
választani a székelyektől, bizony tván, hogy Á'pád népe más, 
holott a négy folyó  mellékén nlnrs más nyelv osak a hun 
amit a aiékelység tiszta eredetiségében őrzött meg. A szé-
kelység nem vette renkttól a ny -Ivét, ehhez mégjobban ragasz-
kodik. mint a földjéhez.  S miután a magyar területi nyelv-
rokonság fennáll,  kétségtelen, hogy a nyelv óseredetl hon 
nyelv éa se nem tö ök-tatár, se nem finn-ugor. 

A bassar (türk) nép pedig eltűnt icár és felszívódott. 
Még emlékeik ls alig maradtak. A bessenyók pedig a honfog-
lalás tervezetén klval állottak. 

Jósa János, aki uj utakat keresve bizonyára kereBul 
fogja  az alkalmat, hogy kntitásalnak eredményét valószínű-
sítse, de mostanában tartott Szegeden ls nagy feltűnést  keltő 
elóaHást ezekről a kérdésekről. Eanek egyik fómotlvuma  volt 
a XU. századbeli, Ismert szövegű halotti beszéd hun voltának 
a magyarázata: 

„Menyi mltostben terumteve eleve ml laemuout adamut" 
— mondatot Így értelmezték általánosságban: Mennyi malaszt-
ban teremtó elé ml ósünket, Ádámot Azt állították, hogy 
ebből a kezdó mondatból az Istennek, a toremtőnek a neve 
klma-adt. 

Jósa János magyarázata szerint azonban Igy kell értel-
mezn „Mennyel üdvben (malasztban) teremté Eln (az Eió 
Isten) a ml ósünket. Ádámot." 

A asókely lexikon szerzője kimerítően fejtegeti,  hogy a 
halotti beszól e fontos  mondatából nem maradhatott kl az 
alany, mert ezt a szöveget a fópap  nnmosak hogy elmondrtta, 
hanem le is Irta a hogy azt átolvasták, mutatja a benne elő-
forduló  javltáa Eleve-Élu nem Jelenthet mást, mint Élő Istent 
A székelyek ma la beszélnek Éló Is tnrő (az 814 Istenre 
esküszöm — az „Elő Istenedet" atb. (Az EIÓ Isten alatt a 
Napistent értették, de volt „Holt Istenük" Is — a Hold.) (Ezek 
láthatók ma ls a székely kapukon, -lrneren stb.) 

Jóaa egészin átszellemül, mialatt fejtegeti: 
— Erdei eln, Erdó elve. a székely „élet"-e a Naplatennel 

— Eln-vil függ  öasze, ami magfelel  a latin SylvanUB-nak (Erdó, 
mező Istene.) Talán őzért nevezi a székely ma ta a házát, 
kertiét s mindazt am a belső ségekhei tartozik (belsó telek) 
— „élet"-nek. 

De Cslkszentgyörgyl Jóaa János rátér Buda-Pest fogal-
mának ósl eredetére la. 

— EGY IRATTÁSKA TALÁLTATOTT, melyet igasolt 
tulajdonosa a rendőrkapitányságon hivatalos időben átvehet. 

— Sokan ielületreen a Pest szót a pestis szóval hozzák 
összefüggésbe,  holott Bndapest egyik legértékesebb és leg-
ós bb hun szó ösazotétol a • yelvünkhen, mert a honoknál s 
kéaóbb a székelyeknél Is az áldozati tüíhalyet nevezték „Past"-
nek, az áldo.vti részek eltakarítási hegyét ped g .Ba:á"-na>£. 
A székely „pest" és a „pestalj." (szabrd tűzhely padkája) 
düntó bizonyítékot szolgáltat erre. 

Jósa János tanár, a sz4knly íexlkon szerkesztője még 
egy értékea őstörténeti forrásoiagyarázatra  tér kl: 

— A németek Attila származását szeretik a góiokkat 
kapcsolatba hozol. Van azonban Jortanesnek egy rejtély P 
mondata, aminek a nyomán roottt folyik  a kutatás Kéts£g-
txlen hogy a fekete  hunok a Skvtha nép származékai, Jor-
d á n t .hallómnál" (nlgu im fekete  ruhások) "gy gót ki.-á v 
pasztába űzött népű. moly a h^n nemzetet bzülte. Jókai la 
megemlékezik „Bálváuyot vái" regényében — nem tadn 
mllven forrás  alopián — az Alarimnn-król, a pogány világ 
„val nemtőtról." Va azonban már világo^&n látszik, hogv a 
„eót" név az ,sz" hangot nem Ismerő nép-b hibásan *.rt getha, 
g.ta, klta, kltta szó szá-mazeka és a jel ntéai: skytha. 

Cs'kszentgyörgyl Jósa János mar tiatal tanár korában 
a kolozB' ári egyetemi könyvtár alkalmazottja v:,lt, ott sajá-
tította el a kntató szellemet, kéRÓbb a román megszálló ható-
ságnak az esküt megtagadta s a l'gncgyobb nélkülözések köz1, 
menekült el családjával. Azóta lsállandó>n az irótolM harool 
az igazáért. Vérbeli székely, meg nem alkuvó s rajong fajáéit 
és hazájáért Stéged veodégsz.iretó védelme alatt egy kis szé-
kely világot teremtett m.-ga körül. Az ál'ala t rvezett „széknly 
mnzeam" számára évek óta gyűjt a Hirglta ásvány és növény-
világából. Egyik szobában kétméteres topj fa  belsej* órzl a 
Hargita hmnaszát, a másik szobában ősrégi rokka kelt fel 
bennünk 'égi emléket müvé9zl kivitelű sulykoló és számos 
eredeti faragás  tirk tia a képet. A H ^rgilekallu^z egy k szép 
er rimény*1, hogy a Hargltavá-allA t'fi  kezdeményezésére a 
főváros  egyik dlszparkj* a „Hvrglta-park" nevűt fogja  kapni. 

Jósa János nagy áldozatokat hozatt. a legnehezebb idők 
ben m> gilapltott székely lappal, a Hargitaváraljával, Egy k 
SZrgedi Irókollégája gy irt ró'>i a Mapyar Jövő Antológiájá-
ban: .A azegedi Irodalom végre egy 'g>zl székely Iróv 1 gaz-
dagodott. Igen nagy hivatás vár a tudós tanárra." 

• 'slkszentgyö-gyl Jó<a János megérdemli, hogy Hgyelem-
mel forduljunk  nagyjeJentóségű mankája. a hamarosan nap-
világra kerülő IH kötetre tervezett s>ék«ly lexikonja felé, 
amellyel világosabbá t'szl őstörténeti kutatásainkat és gazda-
gabbá a nyelvünket. Ba. Somlyos Rea. 

Szekely kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara közleményéi. 

41—1941 szám. 
A m. klr. Iparügyi miniszter ur a marosvásárhelyi ke-

reskedelmi As Iparkamara területén lévó Ipari üzemekbtn 
(Ipartelepeken) hosszabb idó óta megszak'táa nélküt alkslma 
záiban álló, vagy állott ós minden tekintetben érdemes Idő-
sebb Ipari m nkások részére az 1941 évben tizenöt, egyenként 
egyszáz pengó jutalmat adományoz 

1. A jutalmakra esak olyan munkások pályázhatnak. 
Illetve a munkaadók osak olyan munkásokat hozhatnak javas-
latba, akik: 

a) kifejezetten  ipari (kisipari, vagy gyátlparl) munkások, 
vagyla az Ipartörvény rendelkezései alá tartozó ipartelepeken 
szakbavágó minkát végeznek, vagy végezlek; 

b) jelerleg, vagy volt munkaadójuknál mr-gszakltás 
né kül legalább ls betöltött 25 év óta vannak, vagy voltak 
alkalmazva: 

c) 50 életévüket brtöltötték és miniszteri jutalmat, el-
lsmerólevelet még nem kaptak, sem pedig szolgálati érdemeik 
elismeréséül legfelsőbb  ktüntetésben még nem részesültek, 

2 Minden pályázó monká9 köteles pályázatához «satolnl: 
a) munkakönyvét annak Igazolására, hogy mennyi ldó 

óta van, vagy volt mnnkaadólánál megszakítás nélkül al-
kalmazva. 

(Amennyiben a folyamodó  a munkaéveit nem t-^dja sza-
bályszerűen munkakönyvvel Igazolni, ugy becsatolandók a 
vonatkozó egyéb hiteles okmányok, vagy bizonylatok); 

b) munkaadója nyilatkoz tát arról, hogy a kslinaztatá-
sáiak egész ideje alatt — különösen a fo-radalml  Idők ós a 
megszállás alatt — kifogástalan  és nemzethü magatartást 
tanúsított; 

c) a rendőri hatóság eikölosl bizonyítványát arról, hogy 
az állam liánt! hűség és egyéni megbízhatóság szempontjából 
nlnos ellere kifogás. 

d) születési anyakönyvi kivonatát. (A nem magyaror-
szági szflletésQ  pályázók részéről a magyar honosság meg-
szerzését Is Igazolni kell.) 

A folyamodó  a kérvényben hlv<tkozhatlk arra, hogy 
vannak-e esetében különös méltánylást érdemlő azemportok, 
u m,: magas kor, betegség, nagyobbszáma általa eltartott 
családtag, hadirokkantság stb. A folyamodásban  a foglalkozás 
minősége, a jelenlegi lakelm, valamint a jelenlegi alkalmazási 
hely ls feltüntetendő  megemlítésével annak, hogy a folyamodó 
Igazoltan mióta dolgozik az iparában? 

A pályázati feltételeknek  meg nem felelő  pályázatok 
érdemleges tárgyalás alá nem vehetők. 

A pályázatok legkésőbben folyó  évi fobruár  hó 5-lk 
napjáig bezárólag a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamarához küldendők be. 

Ziróvizsga  és n j tanfolyamnyit&B. 
Az erdélyi magyar gazdasági egyesület által rendezett 

két hetes tanfolyamnak  vizsgáját Csikszentsimon és Csstó-
azag gazdakör tagjainak 52 hallgatója folyó  hé 19-éu va-
sárnap tartotta mag a oaikszsntaimoni kalturházban a vizsga-
bizottaág éa nagyszámú hallgatóéig előtt 

A vizsgán Pünkösdi Pál m. kir. gazdasági telügyeló 
miniszteri kiküldöttet Molnár Béla m. kir. gazdasági fel-
ügyelő helyettesitette, mint vizsgabiztos. A vizsgán hiva-
talból még jelenvoltak : Séra István V. kerületi kirendeltség 
vezető, ki méltatta a tanfolyamok  szükségességét és Gaál 
Sáudor csikmegyei kirendeltség vezető, ki a székely menta-
litásról és haladnivágyásról beszélt. Jelen voltak még, mint 
vendégek Háromszékről Kovásznai János és Imre Zoltán 
birtokos urak, mint háromszéki tanfolyam  előadók is. 

A hallgatók rövid és értelmes feleletükkel  tanúbizony-
ságot tettek páratlan szorgalomból fakadó  tanulnivágyásuk-
ról, öntudatos élniakarásakról és szellemi felkészültségükről. 

A. vizBga utáni banketten Barabás Márton helybeli plé-
bános, gazdaköri elnök mondott köszönetet az Emgének, 
hogy mint elsők részesülhettek tanfolyamban,  valamint Kozán 
Imre és Bernáld Győző szakelőadóknak fáradhatatlan  mun-
kájukért s táviratban hidolatukat fejezték  ki a Földmive-
lésügyi Miniszter urnák, valamint az Emge elnökének, hogy 
'22 évi elnyomatás után hitet tehettek saját anyanyelvükön 
a magyar kultura mellett. 

Január 21-én a magyar Hiszekeggyel nyitotta meg 
Gaál Sándor csikmegyei Emge kirendeltség vezető Csik-
menaságon ugyancsak az Emge 2 hetes tanfolyamát.  Be-
szédében rámutatott arra, hogy az elméleti tudás ikertestvére 
a gyakorlati tudásnak. E kettő együtt megtanit a töldsze-
retetre, a szakszerűségre, mely hamarább vezet az anyagi 
boldogulás felé  és erősebbé teszi nemzetünket. Bakó Gábor 
plébános Isten áldását kérte a beindított tanfolyamra  és 
annak sikerére. Adorján Ferenc birtokoB üdvözölte Kozán 
Imre és Bernáld Győző szakelőadókat és biztosította Okét 
a 42 hallgató szorgalmáról. A megnyitó ünnepély a Himnusz 
eléneklésével ért végett. 

Csikszereda, 1941, évi január hó 22-én. 
Ox^l Sándor, Emge kir. vezető. 

Klénk érdeklődés mellett folynak  az 
Országos Mezőgazdasági KiáUitás és 
50-ik Tenyészállat vásár előkészületei. 

Közöltük már, bogy a magyar c;asdtságl ÎBtne1! 
óvrői-évrq msglBTict'ődö n?.gy eseményét: fZ  orsaágos 
mrB6£«zd-:y<igt kiállítást ^s tenyésrállfUvasárt  idén 
iü-treiu- 29-iói április C lg, a horvátot m ĝelftsfi  h4teo 
tanják mo*. A mezőjutdiáá^l Uillítás és a v<:le kap-
c-ioiatos tenylBiáilatvisár megreed^aésínek a mai rend-
lifu'i  Uszonyok kösött fokozott  jelentősége v<*n, nem-
csak :<st?rt, m >rt a magyar meiőgasdaeág aemset-
friO">tanó  joloctóségét szemlélteti, hanem aeér". Is, meri 
Avrői-évTtf  ]í L-utósebh já'Bílk a köstrDy^az-
tisn-jb: m ĝf  ilflő  apaáliatokkal való ellát&sábaa és Igy 
is á 'ali'-nváüiitéa rntnőfé^énfk  fej'esstésében  a U-
nyÁsztö kis- és nagyobb gsed.tk anyagi bo doţnlâBâban. 
Ebből a sz mpoatból fafrcio-t  jelentfiBéghss  Jut a 
teiyéssV'Utvá.i.'r n ka'etangy^rarsaágl éi ordélyl részek 
vlsis tkipciO'áu kiSvatk- ztében, mTl esik mlnfiŝ glleg 
h erős javításra siiru.ó álhttenyésrtásí réssére a 
n-igv számban hiáayal ap^állato^ jeleatOa rdss.ít itt 
fogják  b'Beeresni. 

A kiáilltáí slia'mít nyajt arra ls, hagy a kiállít') 
lanyísíiö'/ ujabb tenyé^ztóa! eredményeiket bz nriţBB 
orBzág olfiil  bsmatBthasB&t és egymámjíil v>-raeny.?s-
beî easV. A nemes versengés öaaiünsfi  hAtáüH örven-
detesen nyltaiRoslli m?g már as es évi klá'lliáa elö-
k-Vígll nt"i airáa is. A teayé^sáiUt bejj',&ni4^ek jannár 
6-án lfjárt  határidejéig ae ország ö.nsas jsles tenyé-
szet)! es a népies taayéazit aevesabb körss-el olyan 
n>gy Bzímbsn jelentattél be rásavételttket, bogy a 
bejelentett állatok ssáma jalentfisen  meghaladja aa 
Istállók befogndó  ki.peBség t̂. Növeiedfi  fzámban  jelent-
keztek már a vissaacaatolt felvidéki  éa kárpátaljai 
területinek a pzarvezett teny^dat̂ sl munkába bsknp-
csolídott áll»ttenyéBBtöl. Végleges adatokat a klálll-
»á;oi elfogedott  te.nyéFsállatok számáról még csak a 
m'nőségl feiQlvirsgálat  ntán lehet majd kötőin', eocyi 
ssonhnn már is blzoavo5, hogv a jubiláris tenyíss-
állatváiár keretei minden előiő évit meg fognak  haladói. 

A tudapesil tenvéssáiiatvásároo e'treláthatÓBii 
élénk kereslet lesa a |ó apaállatok Iránt. A BiOkBég-
letet nS^ell a vissziCâatolt területek vásárlásainak 
fokoaott  bekepcsolidása la. — AB apaállatok jelentós 
r«í?eáneli pátlasárél gazdáink a tenyéBsállatváaár válo-
ratot* aoy'Bgából kívánnak gondoskodni. 

Tökéletes gyors és gépírónő felvétetik. 
Oim a kiadóhivatalban. 
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A csíkszeredai Maiyar Nemzeti Bank közleményei. 
A Magyar Namtstl Baak hivatalos árjegyzései: 

Bnlapeat. 1941. )anntr hó 22. 
K ü l f ö l d i  r é m i e m e t 

Angol font 
Belga 
renadst dollár 
Dán korona 
Dlnii •) 
Dollii (U. S. A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-Morva Protektorátust korona 
Salovák korona ') 
Len1) 
Leva 
Lira4» 
Norvég korona 
Spanyol peseta 
Svájol frank 
Svéd korona ») 

Péns 

250 — 
760 

343-

1159 
2.70 

1740 

7960 
81.70 

K ü l f ö l d i  k i f i z e t é s e k 

Amsterdam, lásd 1. sz. megjegyzést I 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
Brflasel,  lásd 2. sz megjegyzést I 
Bakarest 
Istsnbnl 
Kopenhága 
London 
Madrid 
Milano 
New-York 
Osló 
Pária, láad 3 l i megjegyzést; 
Prága 
Szófia 
Sto kholm 
Zflrloh 

A-n 

3 0 0 -
7.90 

348 -

1190 
2 80 

1790 

8060 
82 70 

Pénz Áru 

180.07'/, 18110 
3.02'/, 305'/, 
7.82 7.88 

135 70 136.70 
11.79 1193 
54.28 5468 
341 344 

268.- 271.-
65.49 6597 
13.85'/, 14 01'/, 
17.66 178864 

311.10 347 10 
6.78',, 6.83'/, 

1357 13.67 
411 4 15 

82 — 82 RO 
79 80 £060 

KÜLFÖLDI PENZNEMEtt: ') 500 és 1000 dlnáros o'm-
letek klvételéveL •) 20 koronásnál nagyobb olmletek kivételé-
vel. •) érme kivételével. ') osak érmék és 10 Uráa bankjegyek 
vásárolhatók. ') osak 100 koronásnál kisebb olmletek vásárol-
hatók. 

1), 2) és 3) sz. A 394, és 395. sz. karlevél II. f  jezete, 
Illetve a 401. sz kSrlevél alapján lebonyolodó forgalomban 
órvényesüló árfolyam. 

A Titánt S í i k kiset . 
Erdély visszacsatolt részeinek vitézi Kirendeltsége fel-

hivja mindazokat, akiknek hozzátartozói az 1918—1919-ea 
forradalmak  alatt vértana halált haltak, címüket közöljék. 
A oim éa minden személyi adat bejelentendő a Vitézi Szék-
hez Csikszereds, ahonnan azokat továbbítják a Vitézi Szék 
Kolozsvári Kirendeltségéhez. 

* 

As Országos Vitézi Szik a vitézi kérvények benyúj-
tását február  1-tfll  rendelte el. A kérvényeket minden te-
kintetben pontosan a Vitézi Bend Kis Kátéja alapján, az 
abban megadott minta szerint kell megszerkeszteni. Külö-
nösen tontoa, hogy az alapkirviny záró fejezetében  meg-
adott alábbi négy adat egyik káráéból se hiányozzék. 

Ezek: a) a vitézi telket bárhol elfogadja, 
b) mindennemű közazolgálatot híven teljesít, 
c) a Vitézi Rend szabályzatát ia utasításait kötele-

sínek elismeri, 
d) a Vitézi Szék által kirendelt orvos vizsgálatának 

osaládjával együtt aláveti magát. 
A kérvények helyes, pontos megszerkesztise is as 

előírt igazoló iratokkal való felszerelése  a kérelmezi egyéni 
érdeke, mert a hiányosan szerkesztett és felszerelt  kérvé-
nyeket nem lehet végérvényesen elbírálni. 

* 

A „Vitézek Lapja" jannár 1-tfll  közösen jelenik meg, 
a Székelyföldön  már olyan nagy azeretatnek örvendi „Ma-
gyar Katonaújság"-gal. 

* 

„Erdélyünk és Honvédségünk* címen gyönyörű album 
jelenik meg a Vitézi Rend Zrínyi csoportjánsk kiadásában. 
A gyönyörűen illusztrált irodalmi és művészeti munka a 
magyar könyvkiadásnak remeke. A magyar katonáról ké-
szült ez a könyv, amelynek elsfl  oldalát a Kormányzó Úr 
aroképe díszíti és történelmi hadparancsával kezdfldik: 
„Elflre  a Kárpátok gerincéig." 

A Vitézi Rend Zrínyi csoportja ugy határozott, hogy 
a mű tiszta jövedelmébfll  az Erdély felszabadításában  részt-
vett magyar honvédeknek ia szegénysorán vitézeknek ad 
albumot 

* 

Erdély egyTészének visszatérésével az Országos Vitézi 
Szék (OVSz) az eddigi 8 törzsszék számát bővítette a 9 
és 10-es száma töriBszékkel. A 9 -es számú Vitézi Törzs-
szik '. Kolozsmegye, Kolosavár, Szilágy, Szolnok-Doboka, 
Besztercze-Naszódvármegyék. A 10. sz. Vitézi Törzsszék: 
Maroatorda, Marosvásárhely, Csík-, Háromszik-, Udvarhely-
vármegyék. 

* 

A llagyar Háborús Emiikérem adományozására vonat-
kozó felhívásokat,  tudnivalókat, kirvinyürlapokat is csekk-
lapokat a V. Sz. minden községi elöljárósághoz elküldötte. 
Felhívjak a figyelmet,  hogy ax arra igényjogosultak a 
minden községi elöljáróságnál kifüggesztett  felhívásokban 
megadott utasítások szerint nyújtsák be kérvinyeiket köz 
vetlenül az Országos Vitizi Szik háborús emlékérem irodá-
jához (Budapest, IX. ker. ÜUSi-ut 8. szám.) 

Keresek egy zongor&t megvételre vagy 
bérbe. Olm a kiadóhivatalban. 

Keresek 2 egymAsbanyiló bntorozott 
szobát, lehetőleg fürdőszobával.  Oim 
a kiadóhivatalban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tartalékos tisztek éa karpaMományo-

•ok Agyaiméba. A m. klr. cstkvármegyel, csíkszeredai 
járási ia Cstfmreda  megyei város katonai parancs-
noksága tudomására hca«taa érdekelteknek, hogy a tar-
talékos tlsatak éB karpaasomáoyoso* Igazolási etjára-
sáhoa siflkséges  „Kérvény" űrlapok megértetek és 
kaphatók a parancsnokságnak Apalfi-ucca  24 ssám 
alatti emeleti helyiségében. 

— ÚJONCUNK  ESKÜTÉTELE  Január 29-6n 
délelőtt  11 órakor  felemeli  ünnepBégben len része 
városunk közönségének.  A 32 ik határvadáaz 
zászlóalj  laktanyája  elitti  téren átköt  tettnek  a 
megnagyobbodott  Magyarországra  t országgyara 
pitó Kormányzónkra,  az első  tzékely  ujonook, kik 
a visszaosatolás  után vonultak  be. hogy eleget 
tegyenek  hátijuk  hívásának  Esküt  fognak  tenni 
«rra a zászlóra,  melyet hustonkét  év után újból 
Csikttereda  piacán lenget  a Hargita  szele. Nagy, 
igen nagy jelentősége  van ennek az eskütételnek, 
mely a felszabadulás  utáni eltő  tzékely  honvéd 
nemzedéknek  a magyar haza iránti ragaszkodását, 
hűségét  ét odaadását  fogja  tanúsítani.  — A lélek-
emeli ünnepség a kaszárnya  elitti  téren letz  t jó 
előre  felhívjuk  a város és környék  közönségének 
ügyelmét,  a háboruviselt  öreg honvédeket,  hogy 
üaik eskütételénél  minél számosabban jelenjenek 
meg. — __ 

— A CREDO-EOYESÜLET1941  február  2-án 
vasárnap déli  háromnegyed  12 órakor,  a szentmise 
után tartja  mátodik  rendet  gyűlését,  az áll-  elemi 
iskolában.  Az elnökség  tisztelettel  kéri  a tagokat, 
valamint a belépni szándékozókat,  bogy e gyűlé-
sen résztvenni szíveskedjenek 

AZ „ERDÉLYI  TÜDÓ31TÓ*  újból megindul 
A román katonai  hatóságok  által  ezelőtt  négy esz-
tendővel  betiltott  Erdélyi  Tudóeitó  február  1-vel 
újból megindul.  — A lap kiadója  ét szerkesztije 
Veress  Ernő  kolozsvári  h plebánot.  Evi előfizetése 
0 Pengi. 

A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak keit lenni. Kimondot-
tan eredeti csomagolásban kérje. 

— Kinevezték a vlssaaosatolt területeken 
müködfl  ügyvedek kamarai felvetelet  előke-
ízttfl  bizottságokat. A raerjsvásérheiyi bigottig 
e'nöiáva Q/örgy Jánsef  dr. marosváíá'h^yi tir-ivi 
főügyész',  tagjaivá p«dlg a marosvásárhelyi királyi i élő-
téblán a bírói teeedők ideg enes ellátásával megti ott 
Szász Albert dr. m'ro£v<>aárh''lvl ügyvédet, Z B-sdnlla 
Fdrenc dr., F kete Gyula dr, Z. S*b»ss Janó dr., Szi-
lágyi Olivér dr. nurcNveBárhelyi, Pál Gábor dr. esik 
fz  irodai, D írugus András dr. sepsiszentgyörgyi és Ja-
dál Gábor dr. asékeljudvaihelyi ügyvédeket novestn k;. 

— Cslksaereda megyei város k£pvt*e>őtes-
tfIii»  8<*<>» G -rfi  po'gáim°st«-r elnökletével 1941 é<i 
január bó 23-án terfotts  e ső kösgyUlését, a koteiUaó 
lárcyBorotaitiJ: C-lkfizereda  városnak a visBs»t*rés 
utáni első képviseltestül te folyó  ávi jgnuár 20-án 
megtartott alakul gyb r̂ében hídolatta! emlékezett 
meg a Főmé'tóssgu Kotmánytó nr orezággyar̂ pitó 
mutkásBág r̂ól és táviratilag üdvözölte. A mostani 
gyűlésnek bejelentetett a Kormányzó urnák köszönete, 
ameiyet a kabinetirodája u>)án juttatott el a képviselő-
testülethez. — A helttgvmloisiter 24 tsgu tisztviselői 
iétssámnt állapított meg. Tekintettel arra, hogy e 
vároal ügykör most aa adóhivatali teendókkel 1b meg-
sssparodott a váró* kárt a tisztviselői létszám feleme-
lését- — A városi ügyrendről alko ott ssabályrerdslet 
letárgyalása u án. n tanács a községi kötelékbe való 
Mv«tel diját 5-200 P-ngóben áilypltji meg. — E,-
határo**», ho<y » város p nzit a postaiakarölbio 
h'lyusl el gyUraot.c'&tteVisr«. — A városi viMamoamb 
Ügyében a város elbatéruat», bogy az lp.tiUgyl mlaka-
térlmi közbeojSttével megkísérli a vllianyt: rmeléenik 
a g'peknok átállítását. A vírns m*inSkl hivatalénak 
meghi|á°t sdott, hogy a városházánsk kltővittsta 
tervet késaimen aton n a'şpon, hogy a mii véroibás 
front]*  vitait tervezett u nak a megnyitása nm kí-
vánatos. E inek aa útnak helyét parkosítani fonják és 
« városházát mélységben tóvltik. — A városi eidfi 
vágtorület̂ ook kijoIölAnére és a stúlám^dca fák árve-
résére tcrt«nt in.óskid s -k U'án eihalároztatott, hoiiy 
a város a ráuBÓ ösbz?̂ ;k':1 r̂ sst vess a kUipurosok éB 
klakereBkedót m ĝsogiinstre lrányu'ó hitel ate óban. 

— Vlaanavdják a osikl MaganJavakat. Erte-
•niéselnk szerint a cslkl Mdgaojavak köieiebbról Ismét 
A saékelyek tulajdonába menn-k át. A kérdéssel ml-
nlsatertanics foglalkozott  és Dr. Pal Gábor orsaág-
gylllésl képvlselót hlata meg assal, hogy mlelAbb leltárt 
késaltsen a calki Magánjavak vagyonállományáról. Tu-
domásunk Bstrlnt »z érdekelt küztégl eíóljáróságok, 
fflréís'elepek,  ln:»amények, vállalatok stb. utaBttáat 
ksptak. hogy készítsék eló aa átadást. Bszel az Intéz-
kadészel ujabb t*eu|nlét látjuk annak, hogy a kormány 
kO tfoös  gondot fordít  a vlBsaacnatolt területek, külS 
oöseo padig a Bzékelyföld  jogos Igényelnek mlelébbl 
rendesésére. 

— Ab Brdólyl Part tamogatja a kormányt 
B mnlt vasárnap tartotta mer Kolozsváron elsó órte-
kssletét as Erdélyi Párt gróf  Teleki Bila elnökletével 
A nagyszabású értekezlet rámutatott arra, hogy az 
Erdélyi Párt a kormányt a mai ldókban kötelesség-
ssorüen támogatja éa mindenben hauaoa közös mán-
kat kíván folytatni. 

— Február elsőjén megnyílik a Bardóoz-
félo  gűa- éa kadfürdfi.  Városunknak nagy eseméaye 
lesa február  e'sején. Ezen a napon adja át a forga-
lomnak Bardócz Márton a város kösportjában épített 
egÓBzen modern g«s- és kádfördójét.  B.lnte szégyen 
1« leírni. Bbben a Tárosban mind aldelg nem volt me-
leg tádfürdó.  örímmel fogadjuk  tebát a Bardócz vál-
la kosását, amely aanil áldos*tt»l sietett mrgteremtenl 
ezt a közérdeket szolgi'é fttrdót.  Bttszkék lehetünk 
erre a fürdőre,  ameiynek ugy a g««, mint kádas réssé 
d cséreteaen szolgálja ennek a f»>J'ödO  városnak a kö-
vetelményeit. 

— Megalakult a Tüaharoos Szövetaég osik-
sieredal főosoportja.  Január 19-án nagy érd«kiAdés 
mellett tanotta meg a Tűzharcos Szövetség calkasere-
dal főcsoportja  alaku'ó kSagyüléfét,  amelyet Antal 
Aron tartalékos százados. Balogh Lajoa t. főhadnagy, 
Oiszer B<!a t. zásslós, Kovács Károly t. tlozthelyettes, 
Hil.'ó Gábor t. törzsőrmester frontharcosok  gondosan 
készítettek elő. Dr B' Ogh Lijos vfse'őtlí>at folytatta 
le a köagyGlost, amely a klkü'dStt j <1010 blKOttság 
javARletáre egyhangú MHáltással a következő tlsstl-
kart vál.*KZiottn meg: Adorján Imre országgyűlési kép-
visa'ő tart. fóh»d*egy  elnöi ; Antal Aron t. asázados 
társíinök. Bíró Fererc tábori lel̂ éBe, főeBperes  ĥ 
Ho 'ó Gábor alelnökök. Oüvésa: Ktrdi litván tart. 
fadn^y,  ügyvéd. Titkárok: Albert Vllmoi t. hadnagy és 
K'resatca Ant3l törssőrmester es 27 tegu választmány. 

A jelölő bliottság javaslatár» a közgyűlés egy-
hangú 'e kecedósBul választja mee tlea^lotbel! elnökök-
nek: L '^t'ó D hő d' fól-psnt.  Pál Gábor dr. o-sság-
gytil(>Ni ^épihe'At, K >rsay 8 ir dor dr. törvényssékl 
elnököl, Farkas Pál rendőrkapitányt ób vltés Nyerges 
Gyula dr. péozügyUaagatót. 

A közgyűlés befelfẑ sekAppen  a frontharcosok 
dlszmenetben vonultak fel  az Orasáirrá?i'ó előtt. 

— Tanáoskoiaaok aa erdelyl favállalatok 
holyaetéről. Aa erdélyi favállatok  megbízottal mult 
héten értekeal*tet turtottak Budsppsten. A m»abeflaél'B 
eredményét emlékiratba foglalva  eljuttatták Talebl Pál 
mlnlKB^mln'íVhoz ób az Illetékes esakmlnlBZterekh°s. 

— & „Csíkszeredai V dáaztáraaság" folyó  évi fih<aár 
hó 1-ér, határozatképtelenség esetén folyó  évi február  hó 8-án 
18 órakor rendkl-üll közgyűlést tart a „KoreskedAl Kór" 
helyiségében az alábbi tárgysorozattal: 1. E'nflkl  megnvltó. 
2. Titkári jelentés. 3 Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Költ-
ségvetési tervezet sz 1941. január 1 tői 1941. jullns 31-lg ter-
jedő időre 5. Aí uj alapszabályok elfogadása.  6 A hiányzó 
Igazgatósági és választmányi tagok megválasztása. 7. Indít-
ványok (Ezek 3 nappal a gyülis elótt lráiban benyijtandók 
az elnökséghez. Az igazg tóaág. 

— As elaó képes riport a Kormányáé Ur unokájáról. 
Színházi Magaz'n uj aráméban. Ebben a számban j"len'k meg 
• z első far.sengl  h'r-' gnő képe Is akit a jogászhálon válasz-
tottak meg Hunysdy .Sándor olkke a farsangról  Btnmgarten-
dijís Írók és kóltők, a Színházi Magazin szabadegyetemének 
második e'őadáss, e heti elóaöótanár Kiss Femno, Karády 
Katalin Székesfehérvárott  és még Bok érdekesség, olkk, kép, 
nagy báli beszám lók és a Vígszínház nagysikerű szlndarabia 
a „H-rnino" egészíti kl az e heti saámot melynek melláklsts 
a gyermekek kép"gli>pja a Kis Vagazla. 

— A seekelyfőldi  faklvitel  kérdése blato-
sltva van A 8eesol>f«:d  fH'ermeliai  számára uj 
uta'<»t j >lent a Magyar Fa R «şzvânytsrsasâg néven 
egymilliós alaptőkével most meglodu't vállalkosás, 
t̂nely a ss^e v'öidi fenyőfa  fdréssáru  kéíaietetnek 

N jínetortzágbi irányú i tlvlte él tüz e kl fetadatáu  . 
As uj vállalat -ís E díblrtokoa és FaMtermelő R. T. 
•-alanint a Középmn'.p ii Kireskede cri és Arucser*--
forgaiml  R T. kösös alapítása ás áHaml megblaá̂  
al-pjái fogia  ezt « kHiérdektt tevékenységét folytatni. 
A Magyar Fa röv'd időn belül megkeidi munkáját és 
a kiviteli cé'okra f^vásárhndó  készletekre előlegeket 
folyÓBlt. 

Rövid hirek. 
— A Mag ?ar Nemzett Bank április 30 lg átcse-

réli a 8lm»p?remíl ké'filléres  acélérméket recés peremű 
ao4l ketfilléresekre.  — A nagyváradi Kpülőtlr köze-
lében január 17-én lenuhant a Budapest—Marosvásár-
hely Ión jára* repülőgépe — Bukarestben meggyilkolták 
Dirleg néme; ve térkari etredest, ugranskkor mer̂ nv-
Níst köV'Htr-í; a1 « rom vasn ak v?aérlgaagaiój» 
eil̂ R. — Rimát l\h>u súlyos 0iţsi<-.fitkaB4s*',re  k»r6U 
» sor a Vf  zgárda é" a hadsereg kosiig. Fuiradalml 
jel* nfógek  tombo'npk az egész nrsiá^b n. A végzet 
keid bjtp je?»inl Haomssóduok felet».  — Vités Bartht 
Káro'y honvtd»lml m^lsater a német vezérkar meg-
h'V '̂éra N^metorscágbe uiezot'. 

NyoBstatt Vákár L«|«né kBayvayoadájábaa, OslkiMrada. 

VclktT&a 
a m. kir  pénzügyőri  altinti  karba  leendő felvételre. 

A m. kir. Pjcjügym nlssterlum 400 pénzügyőri 
altlBzti áHAp.ra pályázató", hirdetett. 

Pályázati határidő 1941 éri január hó 16-tól 
1941 február  12-ig. 

Felvételi  feltételek: 
Igaaolványos katonai altisztek 87, hsdtrokkantak, 

vitézi rend tagjai, tűzharcosok 45 éves korig, mán 
pályázók p-dlg, akik 1914-1920 években születtek. 
Ep, erős testalkatúak, megfelel  Baelleml képességűek, 
nfltlenek  vary gyermektelen öivegyek. KősóplskoU 
IV. ('ISBzacBalolt területen III) outályát elvégeaték 

J ilentkeaéB a Bajátkeaüleg megírt (nem gépen) 
2 P. okntáiybMjéggel ellátott «B Bnabálysserüen tn-
sserelt kérvénnyel a gvergyószentmlklósl éa gyergyó-
tölgyesl j árásbellek 1941 évi február  hó 7-ón reggel 
8 érakor, a grergyősz-iitmiklÓBl m. klr. pénzügyőri 
sziksezon, a Cilkszereda központi, aaépvlsl ÓB c«lk-

Járásbellek 1941 évi február  hó 10-én 
délelőtt 9 órakor Cslkaaeredán a m. klr. pánaűgylgsz-
gatóságná! i. emelet 19. aa. Irodájában, hol asnap 
Írásbeli felvételi,  másnap orvoal vizsgálat lena tartva 
Ez utóbbi 2 50 Pengői költségét a jeleatkeiők viselik. 

Rwaletea felvlIágMltáa  a legközalebbl péuügyőrl 
Uakauoa nyerhető. 




