
Lili. évf. Csíkszereda, l»41febrná 5; n i * . 

CSÍKI 
L t | l l l > ] i o i o i : 

Ozv. VÁKÁB LAJOSNft 

ElAflxetéal  i r : 
I I g é n i m Pengi 6.— Hagyadén* . Pengi 190 
| Félén* , 3.— Példányonkénti ira li fillér 

KUfOldr*  agy * 12 Pengó 
Megjelenik minden vasárnap 

Nyílttéri kSilaméajrk i l |a «oranklmt 1 Pang* 
Kéilratok MB U i t u k TIHI< 

Hirdetést dt)ak • l e t i l s a i h h u aximlttalaak. 
Kiadóhivatal: Calkaie-eda, Apaffy  Mlhály-uo» 56 a 

f é l iUi  i i n k H i t i 

RÉ8ZEGH GYŐZŐ 

Eltetették p f  Csák; István iöliioiiiiisztert. 
AI elmnlt hét nagy gyászt hozott a magyar nemzetre. 

Hétfiira  virradóra meghalt gróf  Csáky Intvén, Magyarország 
tiatal, nagytehetségű külügyminisztere. A halál hirtelen ra-
gadta el fiatal  diplomatánkat, akinek nevéhez hozzákapcso-
lódnak azok a számunkra feledhetetlen  események, amelyek 
visszaadták szabadságunkat. A külügyminisztert mint a nem-
zet halottját temették el jannár BO-in. A temetési szertartást 
Serédy hercegprimáa végezte, mig a gyászbeszédet Teleki 
Pál miniszterelnök mondta. Teleki Pál hatalmas beszédével 
egy egész nemzet siratta meg korai elvesztését Csáky István 
külügyminiszternek, aki hazája szolgálatában olyan eredmé-
nyesen dolgozta végig egész életét. 

Adorjáni éa kSrösazegi gróf  Caáky István 1894-ben 
született Segesváron. Oai magyar caal&d aarja, leszármazottja 
a honfoglaló  Elfld  vezértOl származó erdélyi Csák nemzet-
ségnek. Középiskolai tannlmányai ntán megszerezte az állam-
tudományi doktorátust, majd elvégezte a konznli iskolát. 
Széleskörű nyelvtndásaal rendelkezelt, beszélt németül an-
golul, franciául,  olaszul, spanyolul éa románul. 

Diplomáciai pályára 1919-ben lépett, amikor mint 
titkár réaztvett a trianoni azerzOdéa tárgyalására kiküldött 
magyar delegáció Uléaein. Két év múlva már másodosztályú 
követségi titkár a Vatikánban. 1923-han visszatér a külügy-
minisztériumba, a kővetkező évben Bukarestbe rendelik. 
1938 dacemberében nevezi ki a Kormányzó Cr Magyarország 
külügyminiszterévé. R-aztvesz a máaodik bécsi döntést meg-
előző tárgyalásokon a igy közvetlenül befolyt  az Erdély 
visszatérésére irányuló eröteszitéaekbe. 

Dr. Pál Gábor nyilatkozata. 
Most értesültem arról, hogy a romániai 

„S»éks!yffl!dr4<!'óMj<nuár  13 áom*gy^r nynlvn 
ait a kOilést adta, hoey székely pártot alakí-
tottam o ezzel akarom kiharcolni az erdélyi 
autonomiát. Mindkét állítás teljesen valótlan s 
azon román propaganda szolgálatában áll, mely 
a Stékelyföld  lakóssá/ának a magyar ál'amban 
való elégedet enségét akarja a vi &ggal elhi-
tetni és azon mesterkedik, hogy a határok 
megváltoztatásával a Székelyföld  a délordályi 
részekhez caatoltassék. Ezen törekvésekkel 
szemben a Székelyföld  lakóssága nnniégen 
óriási tömegek részvételével és a széKelyföldi 
orsz. képviselők vezetésivel tartott népgyQlé-
Beken eléggé megnyilatkozott. 

Csíkszereda, 1941. évi január hó 27 én. 
Dr. Pál Gábor, orsz. képviselő. 

Székely összefogás. 
Irta 

(a. kőalemény.) 
Csikszentmártoni  Szabó István. 

A f.  hó 12-1 cikkemben általános'ágban vátoltam 
a azékely kötöaség feladatait.  IfiBt  ennek egyes ré-
szeire rész'etesibben kl akarok térni. 

Bevezetésként megismétlem azt a msgállspl azt: 
hassnot hattó vállalkozásokat Baját kezelésben kel 
megtartani, bogy a Székelyföld  térmémet! kincseinek 
és a székelység bámala'oi életerejének mlndan ter-
méke aa ösaa-székelység érdekelt aro'gálja és ne legyen 
élelmes vállalkozók vagyongyarapító eszköze, 

A saját kezelésnek egyetlen módja van z ea a 
tzdvetJrezeti társulás.  Ez a Riövetkezet azonban 
zemmlképen zem lehet psreiá'is N^m lehet tehát el-
képzelni egy olyan megoldást, hogy külön hitelszövet-
kezeteink, faszövetkezeteink,  fogyaeztázl  szövetkeze-
teink legyenek, mert ezekben nem lenne erő z kihagy-
nának olyan lehetőiégeknt, melyeknek a kiaknázás* 
nagy székely rétegeket láttatna megélhetézhez vagy 
legalábbis jelentÖB mellékkeresethez 

Kétségkívül haBsuot haj ó a fakitermelés  és fel-
dolgozás b nagy és mindig fokozódó  bnvételt ramél-
hetünk az Idegen forga'outól  Is. Eltudom képzelni 
lehat, hogy ennek a két gaadazágl területnek a klhaez 
nálására több szövetkezet is alakul. 

Csakhogy az l'yen szövetkezések csak a jó üdü-
lési lehetőségeket n- u|ló vagy a könnyen kitermelhető 
vidékeken munkálkodnának s a székelység szegényebb 
résaei lzmét kimaradnának. 

Már pedig a cél épen aa, hogy egyformán  része-
züljöu • gazdaaágl Javakból minden aaékely, aki az 
•azét vagy a két műkéi koaét • kMtaség szalgála-
tába állítja. 

A azékely a legkollektlvnbb életet élő nép. Az 
volt már évszázadokkal ezflótt  éri at Is marad. Nem 
vitatható tehát, hogy a mo-. ji bizonytalan tapctaló 
bájaiban h erre aa útra k>H rávezetni. Újból tudató 
oltani kell ebben a népben azt a régi hltvaláiát: egy 
az egézzirt s aa egész egyért. 

Alcslk gazdag mezőlnak termelv^nyei, a Hirgíta 
rd'l, a havasok vadon tcrtiő növényei, vadjaink, ha-
alok egyetlen nagy szövetkezet u jái tnléjanak g.iZ 

déra. A szövetkeaet g^zdaBrţi értjével elerhetjük nii, 
hogy kevesebb haszonnal kecsegtető vállalt ozásokbt U 
végrehajthatunk a közössé* írdtaebn. Rjviden ki-
fejtve:  oem engedhetjük mrg azt, hegy a BaeretCAÓ 
arbb vldekeken lüktető életet teremtsünk B ugyanakkor 
Menaaág, SzeztdomokoB stb. községeink tovább éljék 
a maguk Baegényes életét. 

E«t átlátva a mego'dás magától klnálkozU. Olyan 
szövetkezetet kell létrehozni, am«l$ik több SBBCOBZ 
•á'yra tagozódva — da rz tgépa vármegyére z kezőbo 
az egésa Bzé»elyfóldre  kittrj dve —a különböző szak-
osatalyok által termelt hasznot arAnyoalija a ssBbo-z 
t'.lj ok között. Csakis Így lesz leheiseg' s pi. a gy^dat-
b -D esetleg veHateaéges — de a töióss«g saempont-
jábél nagy 'rdxkvket hordozd — erdtl termenyek 
kona rv iparának a megva'ósltáHa. l«y kerü.hétnek 
máCppItéBre a futermalés  éB Id'gen forgalom  Baem-
pontjából egyaránt nagyon foo.oi  hsgyl vasutak, utak, 
elektromos söipoatok, gjárak. 

Egy nagy szővelkezetnek kell létesülnie Bhhoz, 
hogy a székelység nevében Hphess-a fdl  és kérhesse 
v kormány és löüleiek táirogat&sát, megkaphassa a 
8f  :p baBznot haj ó egyedéiisltáKokat, egykén lehefisen 
a gazdasági területek elég sokoldalú rétzeln stb., *ira 
a bi'onyliható körU'ményre hlvatiozva, hogy a meg-
-dm jogosítványok és az 'd^adatt p>nzek nemejak a 
vfkiaaztottok  hasznát saolg* >ftk,  hbcem épen a leg-
B^cgenyebb n prét< gek és tulan épen a iegutoítobaos 
vid ikek fejlődését  ls. 

A székely élet feljavítása  már nem tür 'ovábbl 
halasztást. Iţen sürgős beavatkozásra van szükség. O .t 
kell tehát megfogni  a lehelő jégitet, ahol azonnal 
j-alentkezlk ls «z fr^dmény.  A ma lehe'őiégti: fakiter-
mel6B, id?gen forgalom,  koaaer? Ip»r, Valumeanyi. 
jövedalm-iő'é tessi a kcrlliottliot folyó  háboiu, az 
d^gen forgalmat  padi* a fd.'Bzabadu'ás  niáal es ez-
időtzeriat  még meglévő nagy érd.kiődds a Bzékely-
seg iránt. 

A fatitermelés  Bzövetktzsti kFZ-'lésbn vételét sür-
geti az elkófyavHy l̂éB  felé  haladó erdőink megmen-
tébe, tz idegen forgalmat  p> d g t gyrsszt a krz-.'gő 
tavHBa, másrészt a azikeljr  beosú'.et!  Anélkül, hogy 
ríAzleteaebben magyarszaam az utóbbi kitelelt, laiáo 
elég lesz annyit Írnom, bogy a segliő kesét kinyui'»ó 
éa felénk  őszinte érdeklődéssel, szeretettel közeiedó 
csonka hazai testvéreknek adnunk is kell valamit, ha 
idejönoek. Nam saabad éBzrevanniük azt, hogy a soitai 
exlegetetl Baékely leieméayesség nem akarja meg-
találni a kivezető utat B num Bzabad a hagyományos 
vendégszeretetünk helyett a nemtörődömséget kl-
órozniuk. 

Errí való tekintettel ebben a cikkemben csak az 
idegr-n forgalommal  foglalkozom.  Az Idegen forgulom 
megalaptztsáoak előző cikkemben említett általános 
faltetaleit  nem Ismétlem, hanem azok kiegészítésére az 
általam ce.rávezetőnek látott uiat Ismertetem. 

1. Lígelső lépés k«ü ltgyen a ma mag külön 
dolgozó eaövetkeaeteknak a tömörülése, a programm 
bővítése és tőkeszerzés. Filre kell tenni minden par 
c á h érdeket, minden egyéni becsvágyat b ciak a c -1 
felé:  egv erős szövetkezet roegteremtaée felé  kell törni. 

2. Einek a saövetkeaetnek megkell Bzereanle az 
egész vármegyére aa egyedérualtásl jogosítványokét. 

3. A BBÖvetkezeti mnagaiom támogatására meg 
kell nyaral aa állami és önkormányzati tisztviselőket 
olyan mertékben hogy egyrészt izamélyts üzletrész 
jegyzésükkel gyarapítják a zzövetkezotl vagyont, más-
reszt üzletrész jegyzők toborzásával a la'*óaaág minél 
saélesebb rétegét bektpcso'lák a BBÖvetkezeti muokába, 
Cjikvármegyébeu kb. 30 000 terebő van s ha ezeknek 
csak 6°/o a odaadja 3 evén keresztül évi jövedaimének 
IV,-át Ualetrezz jegyzasra, évenklnt kb. 60 000 Pengő 
üzletréBszel gazdagítanák a közösséget és önmagukat! 

Eiael kapcsolatban kénytelen vagyot arra utalni, 
hogy senki zem saOletett I iten kegyelmeból való nrnak. 
A vizzouylagosabb jólétet, a magasabb műveltséget a 
székely köaözzég áldozata árán kaphatták meg a ki-
választottak, mert iskoláinkra, a gyermekek válogatás 
nélkül való nevelésére egyformán  áldoaolt minden 
székely, kl a pénzével, kl a munkájával, kl a fl  d éle-
tével nekünk vagy aa őseinknek. Eoból pedig illik 
valamit vlaaaatéritenl a köznek. 

Hzvi 800 P. jövada'emből la lehet adal 8 Psagőt 

annál í j inkább, mert aa üzletrészek bármikor értéke-
síthető vagyont jelentenek. 

4. A köablrtokoBságoknak Is be kell látniuk azt, 
hogy aa ögBzetartásban több erő van ÓB a jövőre vo-
natkozólag több haszon kínálkozik, mint a pillanatnyi 
előnyös szerződésekből. 

Ianen Idegenek már annyi pénzt vittek bi, hogy 
z gyermekelnkoak nem szab-d ebbe a sorsba bele-
rónlUk; a székely  verejtékkel  végzett  munlra min-
den  gyűmőlo-ének  őrök  időkre  itt kell  maradnia 
a mi fiaink  jobb boldogulására.  Esért keli a köz-
oirtokoRBSgoknak Is anvagl erejükhöz mérten bekap-
c o ódoluV a Ezövetkeietbe. 

5. Nem tartom kétsegesnek, bogy a Cslkl Magán-
javak Is jelentós 5bsseggel fogja  támogatzl a szövet-
kez3tet. 

6. Meglehet értetni a különböző vállalatokkal Is, 
hogy az itt szonett varyozuk egy elenyészően kis 
hány adát kamatozó üzletrészek formájában  átmenetileg 
a Bzekelyzég rendelkezésére kell bocsájtaeluk. 

7. Az Itteni pénzzzerzésnek még egy módja lenne 
az, ha a szövetkezet a különböző munkáihoz, épltke-
zéaelbez, saálll' átaihoz kalákában való munkákat stb. 
Is igénybe venne a ások ellenértékét részben ttzlet-
réaaekiel edaá II. 

Az eddig felaoro't  lehetőségek klhaaanálásával az 
egy táborba tömörült ezövetkei»tok eléggé erőre kap-
nának ahhoz, hogy HZ Idagen forgalmi  Ipar lendületes 
megszervezéséhez hozzáfoghassanak. 

A szervezést két részre kell választani: 
a) a folyó  évi idegen forga'om  lebonyolítására éa 
b) a későbbi évek forgalmának  céltudatos elő-

készítésire. 
a) boz. Az Idő rövidsége miatt nem lehel nagyobb 

szabású auakát végezni; a kitűzött cél csak az lehet, 
bogy a lehetőségeink minél teljesebb kihasználásával 
cr'gbdjuk s vf>-d-gelnln»k  mlnda*; - Wót>yéluie>, f.fflll 
tőünk elvárhatcak. 

Ehhez a követkelő adottságaink vannak: 
1. Csíkszeredában  : 
1. a rém. kath főgimnázium,  a polgá'i Iskola, aa 

elemi Iskola, az óvoda, a régi törvényszék (is esetleg 
még a gütdaságl Ukots) épUleteloek berendtz;se. 

Ezektől aa Inttrm. nyehtől csak BB épületeiket éz 
a meglévő ágyliészletüket knil elkérni Junlus közepétől 
au^uezíus végéig terjedő Időre. A szükséges matráco-
kat (-zalmazpá'iokai). I«p dőket, takarókat, mosdó ós 
étkező f'leaprelést  a szövetkezet vásárolná meg s az 
Koodoskodnék a főzetésről  és kiszolgálásról ls. 

2 Az elmenekült románok házainak nyaraitatás 
céljaira való lefoglalása  és berendezése. 

3. Magénházakkal való aaerződéz kötés a fizető 
vendégforgalom  vállalására. (Taploca éa Somlyó házalt 
is beli szerve>nl) 

11 A vármegye máa helyein: (Tasnád, Qyergyó, 
Marosfő  Stb) ugyanilyen alapon sziotén elő lehet kéBzl-
"oi a nyaralást, figyelembe  vév», hogy a központnak 
C-11szered itian kell lennie s a vendegek innen rajza-
bának ezéjjol. 

A vendégek kényelmének fokozására  meg kell 
saarvsanl a gépkocsi és lovas kocsi forgalmat  ÓB rög-
zíteni kell az árakat. Állandó társas járatokat kell 
beállitani. 

M gblzhatóan szabályozni kell a vendéglői éa 
p'.aci a szobák árát, a fürdők  díjszabását Btb. 

Gjndostodni kell megfelelő  nagyságú kertésze-
tekről. élelmi cikk raktárakról. 

Szövetkezeti keaolésbe kell venni és kl kell fej-
leszteni a magánkézben lévő — meglehetősen elha-
nyagolt — fürdőket. 

A Máv.-tól kérni kell, hogy Cilkssereda és Udvar-
hely között vonatpótló  autótuizt állítson ba s ezáltal 
ez intesse meg azt a lehetetlen állapotot, hogy kedvez-
ményes jagg?el UÍ7arh9lyre ciak Maróivá<árhelylg 
megtett több órás vasúti B onnan több, mint 100 km.-ea 
eutótu»» utalással lehesBen eljutni. Kérni kell Kézdl-
vásárhely és Qyergyó között egy gyors slnautibusz 
járat beállítását is. 

A szállodáinkat rá k*U kényszeríteni a házi víz-
vezeték megcslnáltatására éa éttermeik csinosítására. 

A nagyobb vasútállomásokon, vagy ahol a vonat 
hotszahb ideig tartózkodik (M.aroshévis, Qyergyó, MadA-
falva,  Cdkszered") vasúti vendéglőt  kell berendezni, 
hogy aa utasok frissítőt  kaphassanak. 

Cilksz9redában kötelezni kell a fuvarosokat  arra, 
hogy bizonyos számú kocsival minden vonat érkezésnél 
ktnt legyenek. A bérkocsi állomáson telefont  kell fel-
szereltetni. 

Kisebb területeknek a helyi vadási- és halász-
társaságok rendelkezésére való bocaájtása mellett a 
vármegye egÓBi területét a BBÖvetkezstnek kell bérelnie 
éa meg kell honoiltanl a bár iporthorgázaatot éa va-
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diuatot (« péazes vadászok «ey szarvas elejtéséért 
1000—2000 Pengőt la pzivesen flzitnek. 

Fjnyk->pakkel Illusztrált raaaletea tájékoztató fű 
•etet kell kiadni a cslkmegyel nyaraival lehetőségekről, 
árakról atb. 

Meg kell Bzerveznl egy Idegenforgalmi  irodát, 
melynek alkalmaaottal állandóan ellenóraik a vendégek 
kifogástalan  ellátását a a vonat érkeztekor Igényelnek 
megfe'elő  helyre irányítják aa atast. 

Sok apró tényesóje volna még aa Idegen forgalom 
megaserveaaaének, eaekre aaonban nem térek kl, mart 
nem jelentősek és nens ii tarolnak ide. 

A távob bil jövó elókésaltsséhea is haladéktalanu 
hoiaá kell keadeni. 

A munkák közül legsürgősebb Calkaaeredának 
vlaveaetékkel való ellátása, dinek a fedrZ  séra a vá-
rosnak kell megtalálnia a módot; nem szövetkezeti 
feladat. 

Mtsodlk fontos  fdUdat  Csíkszeredában egy kor-
saerB tzálloda megépítése éttermekkel, klubhelyiség»), 
előadó teremmel, kiállítási és árueiió csarnokkal, ide-
gen forgalmi  hivatali helyiségekkel atb. B< az építés 
yármegyel és városi érdek ls lóvén, mindkét közület-
nek erőteljes támogatásával saámolhaluok. DJ számol-
hatunk a csooka hasai vározok, vármegyék, testületek 
(Otl, Mabi stb,), minisztériumok jóléti intézményeinek 
a támogatásával ls akár ugy, hogy megszabott azámu 
tagnak kedvezményez áron való nyaraliatása ellenében 
Bslelrészeket jegyeznek, akár ugy, bogy bizonyos BiáüU 
szoba épltéal költségét válla ják, vagy végül bizonyom 
összeg leflietéBével  korlátozott időre jogot kapnának 
néhány vendég kedvezményes üdültetésére. Mindezeken 
kívül a kormány is segítségünkre jönne. 

A szálloda építés tervét igen sürgődén el kell 
készíttetni, hogy a munkálatok még a nyári id^ny 
előtt elkezdhetők legytnek s igy egyréBat vendégtick-
nek beBsámolbassunk a munka megkrzdéséről, más-
részt a téli sl idényre már tető alá kerülhessen a 
szálloda. 

Az elmúlt két év folyamán  a ruthén földre  olyBn 
vendig áradat Indult meg, hogy az utasoknak közel 
harco: kelleti vlvciuk aa i>u'ótusz helyekért s a tzo 
fcátat  két héttel előbb lekelleti foglalni.  Nem kétséges, 
hogy Idén a Siekelyföldre  fognak  tódulni a látogatók. 
A Biövetkaaet tehát nem foija  kidobni aa Idegtn for 
galom n»>rseprvez*R>tre kiadott poc*«t. 

KALOT székely népfőiskola 
Csiksomlyón. 

Irta: Lajoa Baláia, Msdefalvs. 
Mi, Cíiksomlyói diákok tudjuk csak igazán, 

hogy Csiksomlyón ver a székelység szive. Azt 
is tudjuk, hogy Csiksomlyót fokozatosan  kifősz 
tották, de aat is, hogy a KALOT szekely nép 
fóiskolának  vissza kell adnia mindazt, amu 
Caiksomljó a Bzékelyaégntk jelentett. 

Csiksomlyón a zárdát Hunyadi János ala 
pitotta, hálából a székely vitézségért. A gim 
násiumot a ferencesek  alapították, ők adatták 
eló a hires misztériumjáfékot.  Ríjuk hízta H*y-
nald Lajos erdélyi püspök a tanító- és kántor 
képzést is. Itt mútödött a hires Kájoni nyomda-
H «jdan megyeszékhely volt, de még a lib, rálie 
vasu'épités elkerülte. Da mindez nem válloz 
tátott azon, hogy minden veszedelmekben min 
den székely a somlyói Máriahoz siessen pün-
kOBdi búcsúra. 

Mit várunk a osiki népfőiskolától  ? A szé-
kelység feivirágozta'ását  és hogy Csiksomlyót 
visszaállítsa régi fényébe.  Ha elvitték a gim-
n<íz umot éB a képzőt, ott 1-sz falvaink  ifjúsága 
és a faluvezetők  tábora. 

Es a népfőiskola  hivatott erra, hogy meg-
találja és szolgálja a bonyo'uU székely gazda 
sági kérdés megoldását. Azírí vagyunk erősek 
és edzettek, mert nagy kínnal és tzeg^nysfg 
gel kfodünk.  Belő ünk neh*z lesz jómódú népet 
teremteni. Su yos kérdjek esek : okszerű gaz 
dilkodás, a székely fa,  juhtenyésztés, állat-
tenyésztés, zöldségtermelés, háziipar és telepitéB. 

Az érdi KALOT népfőiskolán  azonban jog-
gai f l̂buzdu  hvutk. Ha ott, akkor itt is uj 
világot teremt. Működése nyomán megjelenne 
az énekelő, szónokló és műkedvelő székely 
mellett a furó  faragó,  ezermester székely, fel-
elevenednének a nép fiai  ajkán a kétszázéves 
miaztériun játékok és knlön népi sajtónk által 
uj életre kelne a hires Kájoni nyomda. 

A népfőiskolától  várjuk legényegyleteink 
és falvaink  számára azokat a világi vezetőké, 
akik Krisztusért és a saékely népQnk földi 
boldogulásáért élni és hilni tudnak. 

Az újoncok eskütétele. 
Nagy ünnepünk volt Január 29 en. Ezen a napon 

tettek esküt a felBzabadu'ás  utáo bevoru't újoncok. Az 
első székely újoncok esküdtak a Fóméitéségu Kormány-
zóra éa Magyarországra. M ndarra, ami 22 eeztendőn ke-
rnaalBI csak titokban élhetett a székely zaivek mélyén. 
Mt nyíltan hitet tehettek amellett, hogy őseikhez méltó 
módon élnek a ha kell meghalnak legszentebb eszmé-
nyeink víd'lmcben. — Az eskütétel ünnepélyes ktilő 
s*gek között történt meg, a kczVérhéa előtti térségen 
F myőágakkal díszített ágyuk, géppuskák, aknavetők 
zereM között állottak fel  az njorcot oaa'opai. A csa-
pit előtt a zászló, Virágh F r nc alezrrd<-s a hátér 
vadása aásalóa'j parancsok, tlsatlkara foglalt  helyei, 
a katho lkus és reforméms  egvh z >k lelkészeinek jelen 
létében, akiknek lelkes sz»v-»i után lUz'án, csengő 
bpngon száll «• eskü az njo'cok ajkáról. — Megkapó 
pillanatok. — Hnszonkét esztendő elnyomatéaábrn és 
szenvedéseiben edzett nemzrd^k esküízk arra, hogy 
ezzel a nemzettel többet poba m«r nrm történhet, aoi 
megtörtént Az eskü öntudatos. Éral irind'n székely 
honvéd, hogy a nemzet rorza a hadsereg Ir ez iben van, 
amelyre most eBkÜBzik. És ml tudjuk, hogy ez aa eskü 
a székely lelkek legmélyéből fakad,  amely minden 
percen készen áll aa áldozatra. 

Az eskü letétele  után Virág  Ferenc alezredes, 
zászlóaljparancsnok  beszélt  az újdonsült  honvédek-
hez, melyet itt  adunk. 

Huszonkét  év után a jő  Isten  különös  kegyel-
méből  újra szabadon,  a magyar zászló alatt  meg-
tehettetek életetek  egyik  legnagyobb  lépését,  le-
tettétek  a honvéd esküt, emivei a dicsőséges hoo-
védségünk  tagjaivá lettetek  Ezen fogedalommal 
magatokra  vállaltátok  a férü  legmagasabb  fel-
adatának  teljesítését,  a baia és ezzel a szent 
családi  tűzhely  megvédését. 

Két  ellenség  ellen kell  küzdjünk.  A látható 
ellenség,  mely ellen apáitok,  évszázadokon  keresztül 
a magyar fegyverekre  mindég  dicsőséget  hozva 
kü> dőttek.  Igy  volt  a világháborúban  is De nem 
vigyáztunk  a másikra,  amelyik  alattomban  dolgo-
zik,  szóval rombol, szóval öli meg a bitet, a haza-
•zeretetet  és a lelkünkben  mindég  égő  reményt a 
szebb magyar jövőért.  Ez a kufár  efaló  faj  nem 
átallotta  akkor,  mikor  ott a harotereken  véreztünk 
és küzdöttünk  a s ép barinkért  saját alavaló önző 
érdekeikért  a saját anyagi jólétükért,  alattomban 
hátulról  kicsavarni  a derék  székely  kezéből  a 
fegyvert  Megszédült  mindenki  egy percre, a fegy-
ver kiesett  a keü'ilból  és rárk  zudult  az Istvn 
csapása. 4zz*l bűntetttt,  bogy ez az ellenség  haj-
totta  a székely  fejét  rabigiba, akit  még csak méto-
nak sem tartott  a rt, bogy ellenségnek  nevezze. 
Kifosztottak,kiraboltak,  megcsufoltakminddnnyiun 
kai,  22 éven át gyötörtek. 

Most  arra tettetek  fogadalmat,  hogy ez többet 
elő  ne fordulhasson,  többet  rabláncot ne hordjon 
a székely  azért,  mert magyar. 

A tiszta szivetek  bő:  jött eskühöz,  mint parancs-
nokotok  ,katonaszereLOsét  kívánok.  Kívánom  a még 
hiányzó országért,  majd  az egész ország megvé-
desébeo  folytatott  küídelmekben  a Mindenhatók 
ura adjon  dicsőséget  fegyvereitekre. 

Olcsó és jó házikoszt , + 
„ ugy háznál, mint házon kivfil  is kapható 
J, Csíkszeredában, Mikó-ucci 25 szám alatt. 

Kétszer két szoba konyha kiadó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Felhívás a volt 82 es .Székely" ekhezl 
Molnár Sándor Bzáz.dos, a honvédség legközismertebb 

költője, aki székelykeresztari szül.téaü, volt 82-es tartalékos 
Mezt most önként Eidelybi jött szolgálattételre, hogy a 
Székelyadvarhelyen u r n t Idejéa feláll  tott éa a loinanok 
által lerombolt „Vasszékely" szobrot felállíttassa.  Molnár 
Sándor százados, akt ngy Irodalmi, mint közéleti munkássá-
gával minden széke<y Ugy lelkts haroosa volt 22 érig Buda-
pesten, a következő (elhívással lordul a 82-es „székely" gy. a 
bajtárai köre nevében volt ezredtársaihoz. 

B.jtáraakl A volt 82-es .székely" gy. e. Bajtársi Köre 
nevében, mint a kör titkára, megkezdtem a szervezési munkát 
Erdélyben, hogy Síékelyndvarhelyun ídlállithasa .k a torná-
nak által ledöntött „Vasszékely" szobrot. Megbízást kaptam 
köiduk elnökségétől, bogy minden volt ezredtársunkat lel-
szólltsak a közös munkára 

Minden volt 82-es „székely" bajtársunk kötelessége a 
következd: 

1. Bejentl nevét éa pontos lakaimét a megbizottalnk 
közül annak aki legközelebb lakik hozza, degbizottalnk neve 
és elme: Széke>ynivarhelyen: Ur. Judkl Oábor országgydléHl 
képviseli. Székelykereaztnion: Simó Zoltán tart. főhadnagy, 
Pa. ajdon: Mánya Gergely tart főhadnagy,  Ualkszarecin: 
Gyö.f.ypál  Oábor tait főhadnagy,  pénzügy gaz^atŐBag Gyer-
győszeutmiklóson: Barecz latvan tart. főhadnagy,  doháuy-
lozsie. Gyergyóiitrón: l)r. Gaál ündie magánjavak igazgatója, 
tart. főhadnagy.  Sepsiszentgyörgyön: Nagysolymosl De. iíoncz 
Aipád polgármester. 

2 MlnJen czredtirsnr.k k . p h a t a postahlvata ban posta-
takarékpénztári rsekklapot Ö a b e n f  s ajándékát befizeti  a kö-
vbtkezfi  o mre postaos 'kklappal : 82 cs „azékely" alap, B-ida-
peat, b3635 száma osekkbzamla. 

vantbel l E d e n * d * k 0 2 ( 5 n e v é t megörökítjük ezredemlékköny-
3 Tartalékol tiszti hajUrsalnk szervizzék meg lakó-

hlyeiken a 82-B „székely" bojtárai kö ök> t vegyék kézb-> éa 
irányítsák a gyOjtest Készítsenek pontos olm és lakjegyzéket 
bajtársainkról és küldjék bs legközelebbi megbliottcubhoz 

4 ö.nzes uirgelfnt  rodalral munkáimat felajánlottam 
a „Vasszekely" szobo-alap a. Mtgicnde hetik nálam, » követ-
kező árakon -z öa-zeg elówtei bekaMési mellett: ö ök'Oz 
1 P ' í g i . A honvéd 2 p Honvéd Onnepnaook 2 p. Mazyar-
onzág VédiaBszoDya 1 p Ezeken klvOl 15 dalfUset,  külön 
kOlön 2 pengős 4-Lan Egyes munkák külön ls mrgrendel-
hetík «éltlányonk'nt 20 fillér  postaköltség i s a mnnka áránsk 
beküldése mel ett. 

A világhálóin 1< gdiosiséges^bb emlékQ 82-«s .srékely" 
gynlogi z-adUok hlrnevéhns és hisl h lotta'nk emlékezetéhez 
»ka unk hívek maradal, amikor közös mnnkánk u'án feláll  t-
O'Jink a „Vasszékely" szobrot Ehhez körülbelül 15000 P-ngi 
kel . Ezredtársaink egyenkint, tartalékos Vsxt j Ink, a vá osok, 
községek társadalmi, közmflve'Adéa',  «portegyesQletek éa la 
kólák, előadások, spo tve.senyek re-dezénestb ntján mindent 
kOvemnek el hogy u Sssaeg minél hama sbb együtt legyen 
Baaalattntéakodéal ne várjon aankt Mindenki önMTákenyu 

segítsen a közös munkánkban ÉnlOOO pengő g ^ I ^ ' v á l -
laltam éa már ennél is többat gyü,töttem A Tuazékely" 
avobrot o szágos ünnepély keretében fogmk  leleplezni. 

Baitáral üdvözlettel Molnár Sándor százados Kotoasvár, 
Vasvári Fál-ntoa 23 saim. 

Székely kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara közleményei 

221 1941. azám. A m. kir. kereskedelem- éa közle-
kedésügyi miniszter ur 107,763/11—1940. az. leirata azerint: 
az épületfa  kereskedő az erre szóló iparigazolványa alapján 
parkettával kereskedést nem folytathat. 

'220—1940. szám. Árellenflrzéa  országos kormánybiz-
tosa 511/VII—1941. BZ. rendelete szerint a viszonteladók 
a jelen rendelet kézhezvételétől kezdődő érvénnyel az 1940/41. 
évadban gyártott márkás téliszalámit rndvételnél 6.70 P. 
kgr. fogyasztási  áron hozhatják forgalomba. 

177—1941. szám. A m. kir. államvasutak igazgató-
sága nagymennyiségű váazonznbbony, vászonnadrág eBŐ-
köpeny, munkásöltöny éa munkaköpeny szabómunkál&t&ra 
éa szállitására nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

Ajánlatok legkéaőbb f.  évi január 31. déli 12 óráig 
nyújthatók be. 

Egyéb tudnivalók a kamara titkári hivatalában a hi-
vatalos órák alatt. 

A „Budapesti Közlöny" 1941. évi január elaejei 1. 
számában megjelent: A m. kir. minisztériumnak 9.410/1940. 
M. E. sz. rendelete a Magyar Szent Koronához viaazacaatolt 
keleti és erdélyi országrészen az erdei termékek és haszon-
vételek értékesítésére vonatkozó azerzfldéaek  rendezése 
tárgyában. 

Az árellenórzéa országos kormánybiztosának 700/1941. 
Á. K. Bzámu rendelete : a bab, lencse és hiotolatlan borsó 
legmagasabb érának a Magyar Szent Koronához visazacaa-
tolt keleti és erdélyi területre való megállapítása tárgyában: 
Budapesti Közlöny 7. száma, 1941. január 10. 

A Vitézi Szék hirei. 
A Főméltóaágu Kormányáé ur által alapított 

„N'maetvédjlml Keresai"-re igén jogosultaknak t»ny-
*»d4aei beletartoznak a Vitézi R nd célkitűzést iöe. 
Ei-rl aa Or^záios Vitézi Szék elrendelte, hogy a vár-
megyei Vuetl S lékek mindenütt támogassák az Orszá-
gol Namtetvédeiml Bzottsárot az Igényjogosultzág 
jihlrilásaoík zivartalan elblrá'ásában. Ebből a c'lból 
a Cjikvármeg'-ei Vitézi Sziknél „Jelentkezési L pok" 
al'anak randilfieaăare,  amelyeket minden a „Nemzet-
védelmi K-rész." re Igényjogo.'u't átvehet a nlvatalos 
órak ri'ait. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Őszentsége XII. Piua pápa, L '-aár Jinos-

n-<k, a gy«rayó8Z4nimia<uHi örmény sz«riaria«u kathoH-
;uí egyhizközság erd^mdas gondnokának, több mint 
két év-'lj.d óta v4g«"tt önaetlen ís á'doaatos mun-
iéjiért, M>«ioue bíboros-államtitkár álta' a .Pro 
Ecclesla et PontíflC'i"  saal'.agoi érdemkeresztjét ado-
maoyoita. A kttüntetts h re ugy G;ergyóban, mint 
saé'es körökben nagv örömet váltott ki, mert Lázár 
Jjnost mhdenkl uiy lsmü'l, mint aki mindenben méltó 
vo.t, a legmagasabb kegyre. 

A gy^rgyóssentmiklósl örm. katb. egyháa'tőzség 
Tio'ee Ünneplésben éh>j ja részesíteni gondnokát, aki-
nek Vá<ár Jizsef  p^pal kamarás-plebinoB fo  yó évi 
február  bi 2 án nyujt|B át a magaa kitüntetést. 

ÉrdikeB raegemlltanl, hogy a kitüntetett édes-
atyja, nshal id Ltaár Jínos, a gyergyószentmlklósl 
örm. katb. E(yh&zköiségnek bosstn Időn át volt fő-
gondnoka, hirom évtized előtt ugyanezen kitüntetést 
nyerte meg. 

Papp Janoa igazgató kinevazéze. A valláa-
és közoktvtáaüeyl mloiaster elöterj^Bztéaére a kor-
mányáé, P"pp JinoBt, főglmnázinmunk  Igazgatóját, a 
marosvásárhelyi tanker. klr. főigazgatósághoz  a VI. 
fl:etésl  os^tá'ybí szakelőadóvá nevezte ki. A kinevu-
aéBhr-z vBlvből gratulálunk, egyben mélyen sajoáijuk, 
a gor.dos igazgató buzgó közéleti férfiú  körünkből 
va'ó Hroz ie&t P «pp Járos a románBzoroDgattatásidejen 
12 evru at vezette az ő«l intézetet a p d góguwak • 
sz élatet ismerő embernek, okos t^plntatával és böl-
c<ejég?v(>l. HOy(y az lakos híj ója, a legnehezebb idők-
o^n, ezer Bcrüán éa Charybdlsen azencaésen átjutott, 
abban nem kis érdeme van netl. Az 'ako'ának a letDnt 
uralom alatti élet-halál harcában b>ciülettel olt állott 
a várt -D : vállalta és vlBet.) a falelőiséget  és gondokat 
t flu;ért,  a tanárokért, aa egész lzkoláért, rés?c volt 
4s vigyéza-ban állott a vizsgák tömkelegének gyötrel-
meiben z az lnapektorl látogatások darmesz ó óraiban. 

Társadalmi, jótékonysági, egyl'tl életben Is buzgón 
rAcatvett. A* egţhâzian^cmak, a D tlegyletnek, «Kai. 
N 'pszövetaégnek lelkes, tevekeny tagja volt. Bokroz 

eodől köztpaitfl  1B, ahol tudott, szív-Ben állott ren-
d-lfcez*ere.  A írut léim la a Kit. L génvegylet esti 
tanfolyamának  ot hont edott B maga is a fluk  rsszére 
lőidáBokat tar .ott s közöttük ovasásra kitűnő könyve-

ket osztott 11. 
Ul ál o:ná»helyén I-iten áldását kívánjuk a magyar 

fiu'ág  és a magyar tanügy érdekében kifejtendő  mun-
iSjára. 

— E jegyaes. 0 dögh 8 volta éa Primőr cyergyó-
zentmlk óal B •i^nyesay Albert fabrulr  hó 2 án tar-

tották eij»gYB'Bbk»t C'Ibszeredában. 
w , — Batyuabál Laky kegyelmes nrnál. Ez a tréfa  olm-

oldali rajza a Drótkefe  e hett számának. A Budapesti Kor-
aolyázó Egyletről, az oláh eseményekri , a Binmgarten-dl|ról 8 * o t minden egyébről való rajzos és szöveges tréf&t  nevet-

tet'k meg s közönséget. — A Drótkefe  minden "l-ig* " 
kapható. 
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Értesítjük t. ügyfeleinket,  hogy a 
GENERALA és a STEAUA 

üzletállományát intézetünk, a 
TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSULAT 

(Qenerali) 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 Biztosító Társulat magyarországi 
igazgatósága. 2—1 

— Névmagyaroaltáa. A m. klr. be'.ügymlnlsf 
terlnm 1841—1941. anámn végzésével Bchmldt Jftcaef 
oki. éplltssmérnok családi novét .Biliárd' névre vál-
toztatta át. 

— Február 1 után minden adó alanyuál meg 
Jelennek aa adóhivatal k ősegei, hogy öasseirják a* 
adóalapokat, amely aaerint as adókivetéseket esskösölal 
fogják. 

— A rendArség salgornan ellenőrei a róm-
hirterjesatöat. A rendőrkapitányságtól kapott érte-
sülés saerlot a rendArség kíméletlen ralgorrat ellenórsl 
ÓB a törvény büntető rendelkezései értelmében eljár 
a rémblrterjeaattk éa fecserők  ellen. Esért felhívjuk 
a Wsönaég figyelmét  aa 1937. évi X. t. c. 2 { ára, 
mely a következőképpen rend-ilkeslk. „ Amennyiben a 
cselekmény tujoaabb elbírálás alá nemesik, vethet 
követ el ea egy évig terjedhető foghassál  büntetendő, 
aki olyan hírt kohol vagy olyan valótlan hl-1 terjeast, 
amely a közrendet, vagy a köznyugalmat zavarhatja, 
vagy aa ország külső politikának érdekét veszélyez-
teti, avagy 8 1 ország gaadssá ;1 életét vagy hiteléletét 
károsan érintheti*. Htaaflaa  kötelessége a köaönaégnek. 
hogy aa ily rémhlrter|eastőket eljárás alá vonás céljá-
ból a rendőrségnél asonnal Jelentse be. 

— A oalkaaeredai postaaltiestek egyesülete 
E muit vasárnap tártotték meg alalu'ó gyülésüket a 
CBlksaeredal poataaltlszlek, amelyen csatlakoztak az 
anyaországi Sierseielhei. Az alalu'ó g\ ülésen Kötele 
Zoltán postafőnök  eilsmerő, meleg szavakkal cmléke-
aett meg arról az önfeláldozó  magyar érzékről, amellyel 
a poztal alkalmazottak te'Jesltették magyar kötelessé-
güket a román megssálláa elmuit 22 esztendeje alatt. 
Ranges Jíssef  postaaltlsst Ismertette az egyesület 
célkltüaéaelt és Jólesően állapította meg, bogy a Szé-
kelyföldön  elpu a lthatatlan magyar életet talált. Vígüi 
lelkes naivakkal emlékezett meg azokról a sieovedé-
aekről, amelyet magyar kartársai kel'ett eiezenvedle-
nek a románok Uldiztetésel következtében. As aUknló 
közgyűlés esu ái mowálasatotta llsatikarát. Elnöknek 
egyhangúm N*gy MhVyt válasstják meg, magyar 
társadalmunknak est a közmegbecsülésnek örvendő 
tagját, aki akkora hősiességgel Bzenvedte végig ez 
elmuit Időket. A románok az utcára tették a kötelea-
ségteijesltésnek, a magyar postádnak eat a mintaképét, 
akinek öregségére nyugdíj helyett saembe k^l'ntt nés-
nle a marysr sora legkegyetlenebb napjaival Éi Mihály 
bácsi állo.ta éa vállalta becsülettel eal a k°meny meg-
próbálta ást. M^g'rdamli, hog* kartárs»! megtl«atelték 
blaalmukkal, amikor egybanru«n egyesületük élére 
emelték. Alelnöknek Négy K»roy', tlttáronV és pénz-
tárosnak Sintha Félix't, jegvaőoek Fodor D inest vV 
laBstották meg. A köagyüléa Kotals Z >itán posti fóoö-
köt, egyhaniuan aa egyesület dleaelnőkévé választotta 
meg, — 

— Halálosások. Szirkov'cs Jj<sef  mBpgyettml 
hallgató, 24 éves korában a roaián katonai elóképső-
sök táborába fZJ'ZMt  b«teia>gében elhunyt folyó  évi 
január hó 24-én. Elhunytban Bsirkovlcs Káról? nvuţ. 
pénsügyl ssam<«nAcaos éB neje gyergyóa1 falvi  Győiff/ 
Ilonka gyermeküket gyártójuk. 

— Koncáig Zo'tlka Koocsag M írton zsögödi 
rasdálkodó és neje Bakó Karolina h-irtnad'k glmnáalsta 
flscskája,  folyó  évi Január hó 28-án Cslka'ögödön 
elhányt. 

— A budape't l májusi nemaetkösi minta-
vaaár (mij i» 2—12) oaUi képviselete. Biliárd 
Schnldt Jóssef  hblybeil rplf-semérnök  még pesti t«r-
tóskodáaa alatt elkészítette Dr. Htüosy István a nem-
aetközi mintavásár veaérlga»g<ti>ji megbízásából a 
váaá' erdélyi képviseletinek ssékelystllusu eezroel ter-
vét. CBlkorsság esetleg külön kláliltó c arnokbal BZA-
repe'ne, ha a cülkl természeti ÓB néprajzi értékekből 
m*gfeleló  anyag gyűlne ÖBBBB. A kiállítókra nézve ra 
nem jelentene többlet kiadást, mert a csarnok épít 
keséséhes a vezérigazgatóság 1B hozzájárulna. A csík 
fürdők,  a szőttes ipar, faipar,  ssékely bu or, faiakat 
Ipar, liiaafa  értfck  targyak, utturku'é kövek atb. méltó 
keretet kapnának ebben n gömbfaból  késsült, aslndely 
fedeles  épületben. A különböző borvlz?k kóstoló beren-
dezési psolgálnák kl a látogatókat. A kiállításra J» 
lentkesők minden felvilágosításért  fordujanak  a cslk-
•zeredal Ipart catülelethea. 

— Cselédek blatoaitáal kötelezettsége. A 
bás! csel>d"k bii'O'itásra kötelezettek. A jáiu ék egy 
hónapra 3 Pengő 60 fi  lér. A muekaadó a betegség1 

blstoatás járulékának felét  a cielédtól («voihatja. 
— Parkaa Imre bessélgetéae Carnaval heroeggel, 

országos farsangi  tuodsltó Budapest, S«'ged. Kolozsvár, Ma-
gyaróvár nagy báljairól, a mait hit a] farsangi  heroegnót. a 
farstng  divatja éB nafy  e-t^lye , a Színházi Magazin szabad-
egyeteme, melyen a hiten Bákefi  tart elAadáat a malattatás 
müvészetéról, kis Jellemtan nók részire, sok farsangi  tréfa, 
vendégkönyvelis a háziasszonyok számára és még ez -r apró-
ság. érdekes újdonságok, h'rek, képek és a V gaz'nház nagy-
sikert! színdarabja, a ,Rrmáno*, a Színházi Magazin e heti 
számának irdakességel, melynek melléklete a gyermekek heti-
lapja, a Kis Magazin. 

— Népi farsang*  mfisor.  A Kalot rrüso-kózpontja amely 
eddig ls te'jas erejével a magyar népknlmrát szolgálta, most 
ujabb SrBmOt szerez mlndazokoak, akik szlvokfln  vlaellk nép-
in U vészetdnk sorsát, Mnharay Elemér, a „Magy-r Játékszín" 
összeállítója egy farsangi  vidám est mllsorát dolgosta kl, ki-
zárólag m.gyar néphagyomány elemekből. A mOaorb.n kór^a 
darabok, néptánack, mesejátékok, népdalok, legénvbeszidek 
azerepeln"k gyOnySrO Bokorba kBtve. Ez az el<ó magyar 
szellemű farsangi  mQsor, amelyben Ízig vir'g magyar mü-
vének és Irók alkotásai szerepelnek. Aján'atos lenne, hogy 
I-lelis kaltorál s vez tó'nk é-deklódése la m'ndlnkább az liyen 
termifzeta  is asellemfl  mflsorok  feli  fordnljon  Az la kOzBs 
érdekonk, hogy a város Ilyen mtliorok alapján Ismerje meg a 
valódi magyar mulatság formált. 

— A Pesti Tóaa<>e u) számában Dr. Dlsebka Gyózó, 
Utassy Béla, vitéz Saáry Lajos is máaok ryllatkoztak. Erdily 
villamosításiról, as értéktózsdel á-emslkediaek'ól, n) nagy 
bndapeatl épltkf  zéaekról, a bankok legnjabb mérlegiról ia aa 
Iparvállalatok, pénzintézetek várható oastalékAról fontoa  lolor-
•áatékat kaaal a kp. 

— Eössönetnyllvánltás Mindazon jóbarátalnk ia Isme-
róselok, kik drága Józalkánk halála alkalmával riszvitnyll-
vánltásnkkal mérhetetlen fájdalmonkon  enyhíteni akartak, 
eznton fogadják  hálás kOszOnetünket. 

Balrkovloa Károly és oaaládja 
— Aa ipari üzemek villanyáram aaolgál-

tatása ügyében a villanytelep Igazgatóságához kell 
fordu'junk  és kérnünk kell, hogy jóindulattal Igyekezzék 
megoldani ezen a területen a felmerült  kívánságokat. 
Aa ipariüaemek Baámára lehetetlen helyzetet teremt, 
hogv délelőtt csak 10 őrikor kapnak áramot ÓB délután 
f«i  3 érakor. Aat kérik aa üzemek, hogy reggel 8 
órától k.ipjapak áramot és ehelyett a déli ssünetben 
12—1 óra köaött snűnstellen aa áramszolgáltatás, amikor 
aa Bz'm"kbfn  ts á'l a munka. Dilután pedig 1 vagy 
f*ikettő  órakor kérünk áramot, amikor az üzemi munka 
m°gkesdódlk. Egyébként ez Iparllznmekben zavarok 
állanak elő, h« a randcs munkaidő alatt nem juthatnak 
áramhoa. HsazUk, bogy a villanytelep Igazgatósága 
megérti eat a helyzetet. 

/A  Vó  és olcsó is 
V ĵjr.̂ — a Darmci hashajló. Beváltja, amit Igér. 
«fliîm f̂fi?^  Nincs vele kényelmetlenseg, bajlódás. 
RUlDaf  2 SJ leafözés,  keseriiizü anyagok nyeléta, 
NSalö^íiíií/ Kitünó izü hathajtó a - lAAVlAI 
Mr 14 IIIIMrt U miadn nieisictlárbin kapliiM. VI» '''*** ' ' 

Ipartestületi hirek. 
Bakosy Károly csíkszeredai ipartestületi 

elnököt kitüntető meghívás érte, amikor az iparügyi 
miniszter előterjesztésére a kormányelnök jóváhagyta az 
Ipartestületek Országos Központjának (Ipok) választmányába 
vsló meghívását és tanácsosi minflsigben  kinevezte az Ipok 
közgyűlésébe. A visszacsatolt erdélyi riszeken mindössze 
bat ipsrosvezirt irt ez a kitUntetfl  elismerés. Szabó Károly 
asztalosmester Nagyvárad, Ferencz Antal cipészmester Tas-
nád, Szabó Lajos tényképészmester Máramarossziget, De-
meter Ferenc térfiszsbómester  Kolozsvár, Bnstya Béla kfi-
müven-ácsmeeter Marosvásárhely és Bakcsy Károlyt Csík-
szereda is Vidéke Ipartestületének agilis, fiatal  elnökét. 
Bakosy Károly mi. uj kinevezésében riszt vett az Ipok-nak 
Budapesten jannár 26-án megtartott közgyüléBébsn, ahol az 
erdélyi kisiparosság vezetfiit  nagy szeretettel vették körül 
is kapcsolták bele abba az ipitó programha, amely irá-
nyunkban megnyilvánul. ErdilybOl az Ipok közgyűlésébe 
bevonult iparoavezetSk mindenképen biztositikot nynjtanak 
arra, hogy a 22 esztendfla  kisebbségi sorsban megacilozott 
lelkűkkel az ipitfl  szellemnek is öntudatos magyar dolgozni 
akarásnak ievegfljit  viszik az ország kisiparosságának ebbe 
az elflkelfl  parlamentjébe, amelyben Bakcsy Károly köztisz-
teletben álló személyén keresztül ma a csiki kisiparosságot 
is ilyen megtiszteltetés érte. 

Bakcsy Károly (érfiszabómester  annak a nemzedéknek 
a tagja, aki a kissbbségi mag var sorsnak n F omornságibao 
érettségi bizon»itvánn i al a kezében elsOnek nyúlta 
kisiparos szerszámához is lipett független  ipari pálrárs. 
Példát mntatott, amelf  akkor és minden idflkben  dicséretre-
méltó meglátás marad. Az Ipok ma, amikor választmányába 
tagokat bivott be, megbecsülte azt a magatartást is, ameljr 
a megpróbáltatásaink idején felismerte  kötelességét. 

* 
*  * 

Az Ipok elnöksége külön felhívta  a csíkszeredai ipar-
testület elnökit arra, hogy 50—60 csíki székely gyermeket 
akar elhelyezni ipari pályákon. Ezért felhívjak  a csiki föld-
műves szülflk  figyelmét,  hogy akik gyermekeiket ipari pályá-
kon akarják elhelyezni, szándékukat jelentsék be a csík-
szeredai ipartestületnél, amely gondoakodni tog az anya-
országban való tanittatásnkról. 

* 
* * 

Az Ipok tervbe vatta üdülőhelyeknek a felállítását. 
Az Ipok közgyttlise elfogsd'a  Bakcsy Károly csíkszeredai 
ipartestületi elnök szon indítványát, hogy ebben a tekintetben 
elsO helyen TusnádtürdS, Hargitafurdő,  a Szentimrei-büdös 
tűrdO, Gyilkostó jSjjenek számításba. 

Értesülésünk szerint az iparügyi kormánynak elhatá-
rozott szándéka, hogy Csíkszeredában egy teljesen modern 
tanonootthont liteait. 

A román nyelvű munkakönyvek átcssrilise 
megkezdfldött.  Beoserilendfl  minden román mnnkakönyv. 
Felhívjak a figyelmet,  hogy becserélendOk azok a kékszínű 
segidigazolványok is, amelyeket 1940. angnsztns 30-a elfltt 
a mnnaakamarák állítottak ki. Ezek helyett munkakönyvek 
állítódnak ki abban az esetben is, ha a vizsgát nem tettik 
le. Aa 1940. angnastna 30-s után felszabadult  tanoncoknak 
munkakönyvet oaak lsviaagástatásuk után állítanak ki. 

M & l y i látomfia. 
Itt állok az ódon gyulai várrom 
Mnltat mesélfl  bástyafokán, 
Hol magyar hegyek ormait látom, 
Arra ring álom-gondolám... 
Hegyek szomorú sziluettje 
Integet felim  epedve, várón — 
Valami erós hittel Okét nizem 
És könny surran át szempillámon... 
Marót hegyein fenyveaek  közt 
Fátylas szemek, doboló szivek 
Ugy irzem ide sóhajtanak, 
Hol bnza ring s kalász zizeg... 
Ugy érzem: együtt ölelkezünk 
Egy örök diadalmas nászban, 
Alföld,  Erdily találkozik 
Egy nj, szent honfoglalásban... 
Ugy érzem, hogy menetelnek 
Egymás feli:  kalász a erdfl 
Ismit büszke himnuszt zsongva, 
Szerelmesen egybefolyva, 
Hogy legyen egy tündérország: 
Bíboros, szent, EljövendOl 

Dr. vitéz Oereőfffr  Qéta. órnagv. 

Bútor kiárusitásIII 
1 drb. barmae rubaaaekreny tükörrel, 2  ágy, 
2 ejjeil ssekreny, 1 tollette, I sse'nylható aas-
tal a drb. asékkel, aa egésa garnitura fényesve. 
290 Pengőnél keadjdlk. 

EBÉDLŐ-BERENDEZÉS : 
1 drb. nagy kredeno, 1 tálaló, I vitrin, 1 kUtu-
sós as.tal, 9 drb rugóaott ia finom  plüssel 
behusott szek, kivfU-belfllfényeave,  D86 Pengő. 

HALÓ-BEBEND Í.ZÉ8: 
saépen sománocava, 280 Pengó, amíg a kéaa-
let tart 

N a g y G. J ó z s e f  asztalosmesternél, 
Csíkszereda (Zsögőd). 1—3 

• • 
Meghívó. 

»CS1K« ERDŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET 
1941 évi március hó 2-án délelőtt 10 órakor a szö-

vetkezet helyiségében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre a lagokat az alapszabályok vonatkozó §-a 
értelmében azzal hivjuk meg, hogy amennyiben ezen 
a tagok határozatképes számban nem jelennének meg, 
ugy folyó  évi március hó 16-án délelőtt 10 órakor 
ugyanazon helyen ujabb közgyűlést fogunk  tartani, 
mely a napirendre felvett  tárgyakban a megjelentek 
számára való tekintet nélkül jogérvényesen fog  határozni. 

NAPIREND: 
1. Igazgatóság jelentése az 1940 évi Uzletered-

ményröl, zárszámadások megvizgálása és felmentvény 
megadása igazgatóság és felügyelőbizottság  részére. 

2. 1940 évi mérleg megállapítása. 
3. Az igazgatóság 3 tagjának megválasztása. 
4. A f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g  6 t a g j á n a k m e g v á l a s z t á s a . 
5. 1941 évi költségvetés letárgyalása. 
6. .Szövetség, közgyűlésére kiküldött megvá-

lasztása. 
7- Cégjegyzésre jogosítottak megbízása. 
8. Fúzió »Avântul« szövetkezettel. 
9. Fúzió »Csik« gazdasági szövetkezettel. 
10. Dr. Pitner Árpád elnijji lemondása. 
11. Sztankó Zoltán ügyvezető igazgató lemondása. 
13. Üj elnök, alelnök és ügyvezető igazgató vá-

lasztása. 
13. A »Csik« erdőgazdasági szövetkezet alapsza-

bályának módosítása olyan értelemben, hogy egyben 
a csikvármegyei erdőbirtokosságok erdőgazdasági szö-
vetkezete is legyen. 

14. Érdekközösségek vállalása a vidéki erdőgaz-
dasági szövetkezetekkel. 

15. Ozletrész-tőke felemelése. 
16. Indítványok és halasztást nem tűrő ügyek 
Csíkszereda, 1941 január 31-én. 

Ax Igazgatóság. 
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i csíkszeredai lanyar Nemzeti Bank kozletónyei. 
A Mijyír NmcsH Bank hivatalos ár|egyzézsi: 

Bn'apest. 1941. ianaér bó 27. 

K ü l I O l d l p é n z n e m e k 

Angol font 
Belga 
' 'anadal dollár 
Dán kurona 
Dlnái •) 
Dollár (U. S. A.) 
Franola frank 
Hollandi forint 
Cseh-VI orra Protektorátust korona 
Silovák korona •) 
Len1) 
Leva 
Lira') 
Norvég koront 
Spanyol peseta 
Svától frank 
8"éd korona ») 

KOlfSldl  kifizetések 

250 — 
760 

343 — 

1155 
270 

17 40 

79 60 
81 70 

Pénz 

Amaterdam, lásd 1 si. megjegyzést I 
Athén 
Belgrád 
Berlin 
Bratislava (Pozsony) 
Brflssel,  lásd 2. sz meg)egyzést! 
Bnkareat 
I«tanbnl 
Kopenhága 
Lordon 
Madrid 
Milano 
New-York 
Oaló 
Párig, lásd 3 az megjegyzést; 
Prága 
Szófia 
Stockholm 
Zflrtsh 

180.07'/, 
302"/, 
7 82 

135.70 
11.79 
54 28 
331 

2 6 8 -
6n.49 
1385'/, 

17.66 
3» 10 

6.78'/, 
13 57 
4 11 

8 2 , -
7980 

3 0 0 -
790 

3 4 8 -

1190 
2 80 

1790 

80 60 
82 70 

Árn 
181 40 

3 05'/, 
788 

136 70 
II 93 
5468 
3 34 

271.-
6597 
14 01", 

17 8864 
347 10 

ti.83'/i 
13.67 
4 15 

8280 
(-060 

KOLFÖ'DI PENZVEMEX: >)500és 1C00 dlnároi o m-
letek kivételével ') 20 koronásnál nagyobb nimletek kivételé-
vel. •) érm i kivételével 4) osak érmék és 10 lírás barkjpgyek 
vásárolhatók. »)<sak 100 korosásnál klsebh olmletek vásárol-
hatók. 

1), 2) és 3) sz. A 394, és ?95. sz. kSrlevél II. f  pzete, 
Illetve a 401 sz kSrlevél alapján lobonyolodó forgalomban 
érvényesülő árfolyam. 

Szárhegyi közbirtokosság. 
Szám: 33—1941. 

Faeladási hirdetmény. 
A szárhígyi közbirtokosság igazgatósig* 

a gyergyia falvi  m. kir. erd3fdlügyeióq<égnab 
214—1940. számú engadííya alapján 1941. évi 
mtroius hó 5 én délután 2 órakor, a 
közbirtokosság irodájában meg.artacdó ár/e 
résen eladja a bircokoaság tulajdonát képező 
6165 darab 3201-50 köbméter fenyőgőmbfaját. 

A kikiáltási ár, mint becsérték köbméte 
renkint 25 Pengő, összesen 80,037 Pengő 50 
fillér.  AB eladás tárgyát képező famennyiség, 
feltakarítva  a Szárhegy II. hitárrész BorzoB-
rakodóra van aa iparvasut mellé kitermelve és 
máglyába rakva. 

A bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/, a, 
melyet késspénzben vagy megfelelő  értékpa 
pirban kell az árveréBt vezető elnök kezéhez 
letenni. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
gyergyóalfalvi  erdófelOgyelőségnél  és a szár-
hegyi közbirtokossági irodában megtekin'lntők. 
O'yan ajánlatok, melyek az árverési és szer-
zödési feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénzzel 
ellátva ninctenek, figyelembe  nem vétetnek; 
ajánlatok el nun fogadtatnak.  írásbeli zárt 
ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt, 
az árverező bizottság elnökének nyújtandók be. 
Aa ajánlatban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. Az ajánlott 
össaeg számokkal éa hetükkel is kiírandó. 

Szárhegy. 1941. évi január hó 28-án. 
Sajgó József,  Oláh József, 

elnök. Jeg. ző 
Bérbeadó  szálloda,  kávéház,  étterem.  A kézdi-

vásárhelyi „Millenium'  szálloda,  kávéház 
étterem 1941 évi március hó 1-i kezdettel 
bérbeadó.  — Értekezni  Dr. Mágori  Jenő 

ügyvédnél,  Kézdivásárhely.  ,_4 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI 
A nagy székely  képzőművész  megrázóan küzdel-
met élete.  — 65 színes  és mély nyomású képpel. 
Ara 5 Pengő.  Megrendelhető  a Vékár  kőnyvkeres 
kedéeben. 

Transzmisszió tengelyt keresek megvé-
telre. 12—14 om. vastag, 500 om. hosszú 
Ugyanott egy molnársegéd felvé-
tetik, teljes ellátással. Ssabó István, Csik 
bértfalva.  , 2 

A osikazeredai  m. kir.  Pinzügyigaigatóság. 

Hirdetmény. 
A Magyar K rá yl Kormány a Miţyar Szítt Koro-

• ához viasz-«csatolt erdélyi o-satgrászekb^n megengedte, 
hogy a bejelentett pAHnkafőiő  Vésaülékekbn — esetleg 
«ö'c'önvétel ut|*n Is — »» AnynorszAgra érvényes 
r»nde; kenésektől eltérően, 1941 év mároiut 1 napjáig, 
állandó pénzügyőri felügyelet  mel'ett, (nelynek koltso-
,-elt a kráiji kincstár visel) főshessék  kl a termelő* 
a gyümSIcsnemtt aryagjaikat, (boróka, borseprő, stb) 

A klrá'yl PAmttgylgazgatóság tndomást szerzelt 
arról, hogy egyesek nagymérvb«n rozsot vásárolnál 
fcsze  és a legprimitívebb készülékeken erj-sztéz ntján 
pálinkává dolgoaBák fel,  mely kezdetleges fősókéBBÜlé-
ken termelt anyag, már haláloa mérgezést lz okozott. 

A kenyérmagvak elosztásához ffltődő  fontos  gaz 
daaágl érdekből, de küldnSzBu a magyar állam megká-
rosítására Iráiysott tilos pállokafőaéBek  fo'y'ái  előálló 
<U>yos k8v«tkeamény«kre való tekintettel nyoT>atékos«6 
Aţyelmoz e iaklrálylpérzUgylg.zgatóségCjlkvármegye 
lakósBáiát, hogy a b"jel. otetlen pálinkafő  esektől s*ját 
érdekükbe* Is tartózkodjanak. 

Csíkszereda, 1941 évi jaruir hó. 
M.  Kir.  Pénzügyigazgatóaág. 

Pályázati hirdetmény 
* f  alakulóban l°vó!gvergyéremetel(CslkvárméKyO 

.HANGYA* fogyasztói  szövetkezet pályazatot hirdet 
b o l t k e z e l ó i á l l á s r a 

a következő feltételek  mellett: 
1. Csak olyan egyének pá't ázhatnak, kik a keres-

kedelem minden árában Járta?o>. 
2. Garancia 2000, azaz kettőezer Pengő éz lagat 

Un betfcMázás. 
3 FiZ9téa megállapodás szerint havi fix  flie'óp 

ÓB ámltal százalék. 
4. A felfogsd4sl  sinrtődéa m .Hangya" kdzpoat 

által előirt poaok szerint íe»« megkötve. 
5. Pá'yéza i határidő 1941 február  10 
6 A pálvájatok a gyergvOr̂ matel rém. katb. plé-

bániai hivatalhoz nynj*»ndók b*. 
Gyergvéremete, 1941 Január 25 én. 

Antal Lajos 
Jegyző. 

Pal Elek 
elnök. 

Tudomására hozom 
a naffir'rd̂ mH  vfcnÁrió  kpaonségoaV, boey meg-
érkectek aa 1941-as tipuzu magyar «. »r:m4nyu 
PHILIPS, ORION éz STANDARD rádiókészülékek 

hVóaatl és leltpes, egyszorU és luxus kivitelben, 
üzletemben rauáron mindenkor nagyválaBBtékban. 

K e d v e z ő f e l t é t e l e k : 
3 20 oengőtől kezdődő előleg mellett 
6—12 hcn<<pig terjedő résziéin 11 

Á landóan raktáron tartok tagjobb magyar gyárt-
mányú „P e t r 1 x" éfi  .N i f  e" rádió-elemet li. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
4 radió-loboratorlum. 

Csiktzereda  várót kő/pontján,  most épült  legmo 
dernebb  ház kiadó  Külön  emeleti lakosztály. 
Földszinti  lakosztály  Két  külön  elegáns üzlet-
helyiség  azonsaira kiadó.  Érdeklődni  a ház-
tulajdonosnál,  B. Orosiberg Fr.  rőfösüzlet. 

Eladó Lakatos Pálnál Csikborzsován egy Jól 
fejlett  másfél  éves, tenyészlgazolvánnyal 
riittott, valódi s imenthai i bjVaborJo. 

Tekerőpatak i közbirtokosság igazgatósága. 
Szám: 25—1941. 

Árverezési hirdetmény. 
Tekerőpatak könbirlokoseág igazgatósára 

1941. évi február  hó 13 án delelótt 10 
orakor, a közbirtokosság irodahelyiségében 
tartandó árverezésen zárt irÁabaii ajánlatok 
utján eladja az 1940. évben szél által kidöntött 
és a közbirtokosság által előkészített fameny-
nyiséget. 

I. A községbe hazaszállítva 417 m* baszonfa 
kikiáltási ára 28 Pengő köbméterenkint, ösz-
szeBFn 11,676 Pengő. 

II. Vasláb patai-on és Hosszusarki területen 
előkészítve 163 m*. 

Kikiáltási ára köbméterenkint 
80 fillér,  összesen 40b2 Pengő, 

III. Szácduj patHkon nlkészitve 142 m', ki-
kiáltási ára 24 Pengő 80 fillér,  összesen 3299 
PengA. 

A bánatpénz az értéknek 10°/,-a. Árvere-
zési feltételek  a birtokosságnál és a gyergyó 
szenimiklóBi erdófelügyelőaégl  kirendeltségnél 
megtekinthetők. 

Tekerőpatak, 1941. évi január hó 27 én. 
Kováos János, Antal József, 

kb- Jegyaó. 

24 P<<ngő 

Kilyénfalva  község 1 özbirtokossága. 
Síám 6—1941. 

Árverési hirdetmény. 
A kilvenfstlvik'izbircolíosság  nyilvános zárt 

irisbali ajanlatok u'.ján eladj» az 1940. évi I-ső 
határi-ész összes erdSterületén felvett  2443 drb. 
ke és jegenyefenyő  széldöntött fát,  amelynek 
fa'ömege  n«tto 1419 2> m' müfára  beosültetett, 
1941. évi február  hó 10 én d. e. 10 óra-
kor a kilyénfalvi  közbirtokosság irodahelyisé-
gében megtartandó árverésen. 

A kikiáltási ár 16 P^ngő 65 fillér  m'-ként. 
A bánatpénz a kikiáltási ár 10'/* a. 
A részletes árverési és szerződési félté 

telek a birtokosnál és a kezelő gyergyóssent-
mik'ÓBi erdöfelttgyelóségi  kirendeltségnél meg-
tekinthetők. 

Ki'ylnfalván,  1941. évi január hó 26 án. 
Egyed Antal, 

köabirt. elcök. 
Te^erőpa ak község. 

Szám: 67—1941. 
Árverési hirdetmény. 

Tekerőpatak körség nyilvánoB zárt írás-
beli ajánlatok u ján eladja 1939—1940. évi 
Borzok«pttaki nevü vágás területen felvett 
12l2dro luo'e íyöftit,  amelynek fatömege  947 m1 

roUfá'K  b ciii tetptr. 1941. evi február  hó 
13-án delelót t 11 ó rakor T e k e r ő p a t a k 
tö.;séi>házánál megtartandó árverésen. 

A kikiállási ár 18,000 Pengő. 
A bána'p^nz a kikiáltási 6r 10'/» a. 
A részletes árverési és szerződési felté-

telek a birtokosnál és kezelő gyergyÓBcent-
miklósi erdöfelttgyelóségi  kirendeltségnél meg-
tdk»nthető. 

Tdkerdpüitlt. 1941. évi január hó 28-án. 
Molnir Ágoston, Tódor János, 

k. biró. k. j-g^ző. 
D trói közbirtokosság. 

Szám: 15 — 1941 
Faeladási hirdetmény. 

A diirói közbirtokosság elttdja Ditróban, a 
közbirtokosság irodahelyiségében 1941- évi 
február  hó 13-án d. e. 9 órai kezdettel 
tartandó árverésen. Qyergyó Hilló határában, 
Aszód pataka 6zádához lefuvarozott  kereske-
delmi cMra all'.al'nan és eladásra engedélyezett 
95 86 *n' 'ucfenyő  faanyagot. 

Kikiáltási ár m* tint 25 Pengő, össresen 
2395 pjneő. Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/» a. 

A vóte ár az árverés alkalmával teljes 
egészében fizetendő. 

Az árverés sikertelensége esetén, a má-
sodik árverés február  h ó 2l-én d . e. 9 
órakor lesz megtartva minden külön hirdetés 
nélkül. 

Ditró, 1941. évi január hó 29 én. 
Biró Sándor, Qáll Bálint, 

e nők. j«gyaő. 
K o p ó (him vadászkutya) 2 éves, k i tünö 

hnjtó, naeyon érteim-s állat, eladó. 
Po'a^sek Róbert o pész, Csikszentimre. 

Árverési hirdetmény. 
Cdk< ac^árcl kősség eiő'iárésága közhírré teeal, 

hogy 1041 evi február  hó 10 én délelőtt 10 óra-
kor a VdC->Arc-tll kőzBéghésnal árverezéBre kerül egy 
körfilbnlül  11 métermázsa Bulyu kiBorsolt bika. 

Kikiáltani ér 350 Pengő, bánatpénz 10°/,. 
Celkvacaárcsl, 1941 évi jannár hó 31-éo. 

Fodor Ágoston 
köaségt biró. 
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S MODBLL KALAPOK 
Şţ tln izpszkézt u j formák  olezé 
K árban, ZB.«Vte]K&a.tb.mt6lK g

V E N C Z E L T A N Á R N É N Á L 
Ugyanott kéaiftlaak  nalmden-
noma mól kalapok ouAroadt 
aayag kosBáadáaávaL Kataaok 
Itaiakttáos • lefróvidehb  Idő alatt. 

Csíkszereda. Olazaázlua-ueaa 111. i l , 
a Sörtaáa köaolébem 

Nyomatott Vákár Lajoaná kStyvnyoadáJábaii, Ctlkazereda. 
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