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CSIKI 
Felelés kiadó: 

Osv. VÁKÁB l a j o b n é 

EMfiaetéal  ár: 
Igéaa évié Pengi 6.— Negyedévre . Pengi 150 
Félévre , 3.— Példányonkénti i n t i fillér 

KOllOldie egy 4-'i* 12 Pengd. 
Megjelenik minden rulnup 

jNjtlttéii Mileainyek il|a leiaiklil 1 Pangd 
Kéaliatok nem adatnak vU»a 

Hirdetést dijak a Jaţoleadhban aiimlttatnak. 
Kiadóhivatal: Calkaiereda, ApaSy Mlhály-uoea 56 ax. 

N i U i aMrkaaatf 
RÉSZBOH GYŐZŐ 

Nagyböjti elmélkedések. 
Mindea farsangra  nagyböjt következik. 

Ahogy a közmondás is elmésen kifejezi:  dínom-
dánom után jön a szánom-báoom. Rövid farsang-
nak bosszú böjtje szokott lenni. S ez igy van 
helyesen. Az orvosok egészségügyi szempont-
ból a jólét után a böjtöt javasolják. A jóból 
is megárt a sok. A folytonos  módos ebéd cukor 
bijr idéa eló, ezért dié'át rend inek el, kop-
lalási kurá*. A legerősebb szervezetet is meg 
viseli a bó táplálkozás, csömört, gyomorbajt 
okoz. Ha ez az igazság áll a testre nézve, măg 
inkább fentáll  a lélek szempontjából. A lelket 
is megviseli a sok szórakozás, mozi, bál, itt 
is előáll a csömör, megundorodik az ember a 
lármás társaság ói, a magttoy', a c iendet ker sí. 
Azért áilitja b* az e.'yház farsaDg  u án n 40 
uapod n»uybój!öf,  hogy komolyodjanak a hívek, 
gondoláink tisztuljanak, igazi ön ud t̂ra ébred 
jenek s helyes útra lépjenek, mely egyedll! 
vezet valódi éle'céljukhoz. Már a közszólam 
t-zerint is: varietas delectat — változatosság 
gyönyörködtet, azért mi is e szent időben fog 
l&lkozzunk nem komor, hanem komo'y gondo 
latokkal, melyek elülik a felszínes  képeket és 
e m l é k e t , kijózanítanak a felületességből  s 
lelkUnk mélyére hatnak s alapos öntnaguakba-
száüáara indítanak mindenkit. 

Azt vallja a közvélemény, bogy az ieaz 
sá<ot az ellentétek szembeállításával jobban 
ir>ü9t ttinangsuyozni, inkább kidomborodik. Azért 
ez idei nagyböjtben minden egyes esetben kér. 
kepét helyezünk egymás mellé, hogy az ellentét 
szembeszökőbb, szembeötlóbb legyen § igy köny-
v e n îudjuk a leszűrt ígnzságot elménkbe vésni. 
Ke'-két kdp más más világnézeti állit elénk, 
az omberí lélek kUiöaböző mélyére világit reá, 
luiţy ezekből okuljunk. A köz- ppont most is 
édes üdvözítőnk, Jízus Krisztus, az Iatenem-
h°r, lesz. 

Köszönet a „Csiki Lapok"-nak. 
Tekintetes  Szerkesztőiig  ! 

Hálásan és köBaöaettel vettem s mondhatom 
töanyeklg meghatott az a figyelem,  amelvben a Cslii 
Lipok ras^aaitettek, amikor megemlékeztek rólam z 
HioDrbííi müködésemró', amellyel szertessét sa ország-
ban becaiiléít igvkeztem szerezni a fzóL  'Iy népnek. 

L «yen eltő szavam és m*g"mlék«zésem azoké, 
akik eikö tőitek ugyan soraiLxból, de akiknek em é̂k? 
alkoíás -.ikhan örökké ei s akik míg éltek egy gondo-
latot őrjít k lV]»U' b>n: a szekelv név m'néi nagyobb 
dlcifi-iHg-t.  M iro-i F-recc, N >iy Imin, O báa Ana..., 

égj' f*cylő  celllsg a magyer é^o toc, nkl'.nek 
nâ y alkotásokban és Rlk:-rekbtn dû  működésé, 
müvé̂ zat történetünknek fényes  lepj*lt jek-ml. 

Szeretnék errí' belvrői. a félévBtc&gados  múltra 
visszatekintő Csiki Lapok btaibjslról eaóiani paékely 
trrtíereimhtz s kéró szót szeretnék latéiul egyházi 
ea világi előljáróihor, hogy ai elkövetkezendő Időkben, 
m<nden székelyföldi  a:kotásnál mrrl.Bék kl emberben, 
tehetségben, anyagban és kivitelben miodaat, ami 
azekely I Az egész ország fe  figyel  a ssékely nép éle-
t*rc a es as élet ciak akkkor váltja kl a közbrcaűlést 
ea tlutelctet, ba a Síéh-lyíöd mindanbee, minden 
körülmények között, mlod g megmarad nzékulynek... 
As embarl rlrétogiődés'jől kitermelt ember értékeket 
ép ugy meg keil bf-ciülni,  mint a föld  és termésaetadta 
kincseket, amelyek o'y bőségben hintik tţîe drága 
Siekelyföldünket.  Meg kell fccsüinl  azokat az értéke-
ket, akik a 22 év szenvedéseiben egyenes uton meg-
maradlak, mindig a Bzébely bfclllat  utján, de meg 
kell becsüld azokat, akik bárhoi a vi'ágon lelküket 
és tud«suk&t adták a ssékelység jogainak kivívásáért 
s a síékeljs^g szenvedéseinek a nagy világ előtt való 
magli-m>rtHtéaéért. 

Öa?n kell kapcsolődoiok éB egvmáara kell talál-
atok az otthon nemes küzdelmet vivott értékeknek 
azokkal aa érlekeksel, akik a Csonka- Hasában a me-
nekültek százezreiért s aa Itt elhelyezkedést és kenye-
ret kereső székelységért éjt-nappallá tettek s össze-
köttetéseikkel és tekintélyükkel saáseser éa millió 
könnyet ssáritottak fel. 

Most p"dlg ásókról a mozgalmakról akarod meg-
emlékeanl, amelyek azért fo'ynsb,  hogy a legkisebb 
k'iaség Is megörökítse háborúban eleBett bőseinek ern-
1 iV.ét R amely mozgalmak sz OrsságsáBsIókat helyezik 
e\ örök megemlékezésül éo mementóul a községsk ób 
városok főterein. 

M re legyen gondunk éf  mikre figyeljünk,  amikor 
emlékműveket létesítünk?! 

Minden műalkotás légy 1 mlivésil, elhelyezési bjn 
hitáHOi, anyagában nemis én Időálló. 

Minden község éB vám eţyhtzi és világi elöl-
járóságát erről a helyről sieremém kérni B egyben 
figyelmeztetni,  hogy a migyat turisták és utasni vássyók 
már régen kontóinak a Bsékelyföldre  s ahogy Bíibad 
Ma ai ut. ezrével ós tlzasr vei keresik fel  mMd a 
Ssékelyfdld  csodás term'HSfcii  gyönyörűségeit. U uk 
terméssatesen a városokon és községeken visi keress-
tül s ssabad idejüket arra használják fel,  hogy a vá-
roso'i ÉB kl<Zíégfk  nev^zetességslt megtekintsék. Esek 
krzé tartósnak a templomok, müiitotáaok t?s egyéb 
1 ítnlvalóV. Arra Is gondo j*n<tk as egyhézl és vi>ágt 
elő járók, hogy Ideiecfcg  ltul eztrvelk legyenek, 
amelyek gondoskodnak aa ilegen elszállásolásáról, 
élelmezéséről és kalauzoláséról. 

A müallíotások neletyrnek k'c^nyeBek, vásária-
»ak, bántóek s (őkúnt ne idegen acyagból és értéktelen 
mü' őből kéBBÖlj»nelr, hanem legyenek álandó kiállí-
tásai ez o'.t fellelhető  nemes kőzeteknek. Mart milyen 
benyomást tenne az Idegenre, ba azt hallaná, hogy 
pld. O >ergyó kösBégel idegen kőbe vésetnék a ssobor-
alkotást B ld'gen kőben örökítenék meg a háború 
hősinek emlékéi?... Akkor, amikor ott van a világhírű 
vnRlábl- éa siárhpfryl  márvány a a világ egyetlen 
.D trolf  -jal 

A marosvásárhelyi Bum szobor, nemcsak 
müvésti kiviteléért volt híres, hanem aaért ls, mert a 
talapftt  Ditroitból volt faragve. 

T sztoletrinripltó az a l9.keB' dés, amellyel bgye-
Bek és közületek Országsászlév l̂ tisztelnek meg egy-
egy város és községet. Hála és köröset a megemlé-
kezésért és áldosetért. Ámde ez OrReágzászió elhelye 
nése, művészi kivitele időt éB költséget igényel. Az 
Oretzágséss'ó örökBzImbolum, amelyet nem lehet csak 
u;y hebe-burgyán ÖBBzetákolni. Az Orazágiáezló, a 
mindenkori hnisfiia  Unnrp^éjfk  középpontja, tibát 
annak mtivéssl összehatással keli livileleive lenni. 

A műalkotásokat és fók̂ nt  u Síobcralkotáaokpt a 
h*1yl bizottságokon kivüi hz Orsrágoe KopióaiRvétzni 
Ttnác Is fulüibirá'ja.  Köipénsről B a környék és fz 
ország hírnevéről van szó s az emberi íz ta és haz.FIIB 
érzéB műveléséről. 

A bős 82-esek, a dlcaőség?s multu 24 as honvé-
dek, a felséges  haditényeket véghea vitt 9 ts bussárok 
mind mind h székely detőség határkövet a C lk és 
Gyergyó gyermekeinek történelembe VBKPU megte t̂e-
sü éBel. E ek örök emléket várnak a gyermektk'ől, a 
v̂ ael unokáktól. Ast várják, hogy na?y tion pl napo-
kon oda z rándoVo'jmsk a köeség és város lakói, 
ahhoz az rmlékmührz, amelyre f»l  van vftsive  a nsţy 
badit̂ ny>'k emléke s i- hőaök ntve. Eieftn^k  ai alko-
ti'ítnbfe  lhlikemelőknek és örök időkre LeB'tídeFvk-
o'k ko-1 lenniok. E'-i-kct sViirtem a Calki L»pok-o" 
kprefstűl  üzenni siseke y t^Btvţrrimntk s kírvs kírci*: 
ök't, hogy a lefektetett  ai;.plţ;sbâ?okt>t tartsék SEeicUk 
eí*ii, m̂Wor h»z»fl»f>  emlétia*. áilit. bak s hőseik > m 
lékét emiaimUben örökitlk m^g. 

Őr, életűket áldoilák u H teáért és d̂oa mird-
ny^juak'irt, ml is lejijünk álda'satra bíszík s ne feled-
jük «oha AS ő emléküket. É-che öntve, tőbh R«BV>-
á Íjon előttünk és a késő nemzedék előtt a dicső mult 
emléke, amelyből minden idők réazére megszületett 
a Föltámadás! 

Ismételten köszönöm a CMkl L pok szerk^sz ő 
ségén^k, hogy szsrény sreméiyemmel s a kotáBaimmül 
foţluUo^nl  naivan vo't. Mlndr-n rzó. minden telt sto • 
gálja Székelyföldünk  B aa ott élő jólnduiatu, haaoflas 
o'p nagyobb dicsőségét I 

Budapest, 1941 február  hó 10 én. 
diirói  Siklódy  Lőrinoz, 

Megye-bál: 1941. 
8zsp volt. Alomsarrűen gyönyörű volt aa 1941 

évi csiki megye bál. Huszonkét eezteedő után as első 
Igazi mngyar bál. Eanek a nemzedéknek voltaképpen 
as elaő az egész életében. M>rt mo^ye-bálról, csak 
régi magyar regény-témákban o'vaBott ez a megkínzott 
mai magyar fiatalság. 

Akármennyire felverte  a kisváros ssűrke csendjét 
a bál elókésaitése körüli mondva csinált hangulat, 
mégli c»k ast mosdjuk, hálásak vagyunk azoknak, 

akik ezzel a Biép magyar mulatsággal megajándékoz-
ták a „visszatért" első farsangot. 

L hettek aa első megye-bálunk rendesése körll 
bajok. Intenem, aki rendesni szokott aa tudja, hogy 
ezaket a földre  szállott angyalok Bem tudják elkerülni. 
Nálunk különösen nem. Itt a ba|ok Őrök hazájában. 
K;yet azonban ne vitassunk el a rendezőségtől. A ma-
gyaros sseret9tnek a jóakaratát. Ennek a jegyében 
születet» meg aa első megye-bálunk. Nem gondolt ott 
senki társadalmi hasadásra. Éj valahogy nem la illik 
Ilyen neh?a időiben es a navartkeltő mellébessélés. 

A csiki Magye-bál a legszebb magyar tradíciók-
nak a felelevenítése  volt. Huszonkét esztendő szörnyű-
sége u án ennél méltóbb módon fogadni  sem lehetett 
az első magyar farsangot,  mint azsal a különleges Ízű 
es Bzinű Bsokáanak a feltámasztásával,  amely egézz 
valójában ősi magyar hagyomány. 

E mondhatjuk, hagy a csIU Megyebál, minden 
teVlntetben megfelelt  ennek a történelmi múltnak. 
Fauyébee, saépségében, finomságában  magán viselte a 
magyar áthágnak minden karakterét. Ním rsett semmi 
k«r a magyar öwẑ fogás  gondolatán sem. Megtalálta 
ô t mindenki a bolyét a magyar köaösaégl érzésben is, 
a.i erővel nem magyaráata léire a jószándékokat. 
Egymás mellett jól megfért  minden magyar, aki bete-
ges érs&enységgel oaitályellenes képzelgésbe nem 
fújta  magát. Aa anyaországbelieknek pedig ebből, a 
incighatigatáeuak nélküli anyaorsaágbell szokásnak az 
^zyszerü bevrz°téBéből szinte 3 ezer Pengő tlzzta 
jövedelem, majdnem 100 ezer lej jut mégis a csiki 
ellatatianok megsegítésére is... 

Sióval.a Megvebál uty erkölcslekben, mint anya-
glakban mirden eddigi csíki mulatságnak a koronája. 
Örökre emlékezetes marad az a megkapóan gyönyörű 
báli forgatag,  amely a csiki megyeháznak a termeibea 
?<Lacshczia a ciki 6a gyergyél réfaek  magys: társa-
dalmát. A Bzebbnél szebb dlszmagyarok — izékely-
szőttesrk békésén olvadtak egybe a leheletszerűen 
fáidig  omló báli toalettek sokaságával. Nem volt sehol 
egyetlen kiütő szín vagy hang. Telitva volt aa egész 
it>vegő a felszabadulás  Ünnepével. Ds ezen felül  rá 
volt Írva aa egész megye-bálra sz Is, hogy aat nem 
pusztán a mulatni vágyáa hozta egybe. A magyar 
múlatás hagyományosan megbecsült értékét állította 
sí b r?ndeiéB, az áldoiatos, egymáBon való segítés 
mun'íBtiko'gálatába. Aki ismeri a calkl rendezés körüli 
DPh^eegeket, sz köszönettel tartoslk annak a munká-
nak, amely ezzel a komoly társadalmi céllal háromezer 
pengőt juttatott magyar ínségesek megsegítésére. 

Jesyerrlík fel  pontoBan a dátumot. Február 16-én 
este 11 órára gyülekezett efybe  a Megye-bál, a megye 
háza emeleti termeiben. Mintegy tizenkét termet töl-
tött meg n báli hízönség. A ragyogó estélyi ruhák 
kösött N dlssmagyarok, a székely szőttesek egyformán 
kţpvlşelve vo'tak. A frakk  mellett jól megfért  a saké 
•M öry la. A társadalmi békének a jegyében. Felvonu-
líaboe gyllíkczt-k e megnyitó párok. Válogatás nél-
' l;i. Abof.y  jött Iparos gyermeke a honvéd tlBst karján. 
A fitttsi^ág  Hrök törvényei szerint. Mintegy 60 nyitó 
p r̂ Indu't el a z ne ütemes hangjaira. A vármegye 
flitfalaápának  Bztn̂ -jHva fonta  körbe a megyeház gyö-
rvörü>n diFíiteit negytermét. bofy  helyet nylteon a 
tá'. főiednek  párjainok felTOBU'ásáhos.  A rettdezésnek 
m̂ s'-urif  r. b!őktPzi'.f>tt  önnrpl hEnţu'atâban vonultak fel: 
Dr, LAbtic D -reő fői  pán — vltéa Lángy Eml'né 
vl éz Ltngby Emil tábornok — Dr. Karsay Bándoné 
Dr Karay SárdortvwU elnök — Dr. Györgypál D.-né 
Dr. Gvörgypál Domokos ny. főispán—Dr.  Ábrahám J.-né 
vitái Nyerges Gyula péUigazgató — Dr. Gál Jóasefaé 
Dr Gál Jizsef  tiszti főHgyéez  — Botár Béláné 
D,. Abrotám József  allBpán — Dr. Lásár Gésáné. 

A dUzterem forró  levegőjében lépett a bál gyö-
nyötű tablóba hrzott magyar közönsége elé a ssép 
Gá! Iboiyka és B következő pattogó ritmusokkal Indí-
totta el eat a felejthetetlen  báli estet: 

Husaonkét éves éj sötét hajnalába 
ÉüreBztőt kiáltok én a farsang  lánya, 
L ;gy«n a lidérc<>8 rossz álmoknak vége, 
Saálljon ben áldás" újra Bzékelységra, 
Bildogságbau éljen és sobse verje baj, 
Legyen szíp CMkorsiág mindörökre magyar! 
H>z a Calkl hegyen magyar Balnek lengnek, 
P ros tobozt hordnak hóval fedett  feayvek, 
M agyar dal hangzik itt éz magyar saiv dobog, 
Siétnlvek, magyarok csak együtt boldogok, 
Bsép hölgyek és urak! Méltóságekl RendikI 
Sorsunk jobbulásán vigadjanak Kendlek 1 
M tgyar urak tessék I Ssékely lányok várnak 1 
Biékelyfi  örvendjél sok ssép magyar lánynak 
Most, hogy njra ssabad lett Itt a magyar hang 
Iiten segélyével, kezdődjék • fanang. 



a-tk old»!. 

Dr. Láaár Géza vármegyei főjegyző  feleségének 
• fenti  kedves faraangi  beköszöntője után felcsattant 
a magyar csárdás és láncba keadett aa első Csiki 
Hegye-Bálnak hatalmas közönsége. A bál egytttl állott 
reggelig. Fesalelenül, jóhangulalban. 

Bi aa elaé Megye-bálunk rövid bessámolója. A 
nagysikerű eseményt Dr. Láaár Gáza vm. főjegyző 
rendelte. ó viseli a rendeséssel Járó, mondjuk — ódiu-
mokat, amelyekért gazdagon kárpótolja a megye-bál 
hatalmas anyagi éa társadalmi sikere. 

Miwíabaii az Mslji Párt menyei szervező bizottsága. 
Aa Erdélyi Part csikmegyei szarvesési muakáiatal 

gyon űlemoen folynak.  Dr. Kolumbán Jéasef,  Dr. Ko-
váta Karoiy, Dr. Cstpak Lajos es Dr. Matha Lasaié 
községről köasegre járnak. A lakóssag mindenütt nagy 
leikeaedéssel éB örömmel fogadja  éket. Megható látni, 
mliyen ragaaakodáat tanúsít a faluBl  nep hivatott ve-
sereivel Bsemben. A pariba való bel'atkoaás egycddli 
éa klaarólagos feltetelaül  cfeupán  aat köti kl, bogy a 
párt, amelyikbe bel< p leljes bizalommal, aa Erdalyi 
Pan, grof  Tdleki Paii éa kormányát támogassa, mert 
csak igy reméli aat, hogy er&öicat és anyagi támoga-
tást kaphBl, amire égetően ssüksége van, nem pedig 
politikai versengésekre. 

Calksaentmárion járási Bsékhellyel megalakult 
járási tagozat elnökéül Dr. Márton Gábor, ti» árként 
Bothár Zoilan váiasatatott meg. CalzBsentmárton köz 
aegben a lagoaat elnöke Fehai L tjoa i-tt, titkára pedig 
Keresztes Pottr, Csekefaivaban  B»nók Sándor, tiUar 
TamiS Imre, Laiarfalvbban  Viragh Lajos lett az emok, 
tlttar Bülnl Bdnedjk. Kaasonujfaiuosn  elnök lett 
Csoboth Illés, titkár Mlhaica Sándor. Káazonaitlaben 
elnök Saatha Batazs, titkár Buda G. L.joa, Felllnen 
elnök Peieiffy  Dsnes, titkár B>cze Ijnac. Impéren 
Boldizsár Danes elnök, titkár Botdissár Lajos. A gyl-
mesvöígyl köraetnek külön torzéit elnöke van, T«nkó 
Bala (Názé), körzői titkár Császár Jenő. GyluesbUkk 
közaegben elnök Ugrón Bala. Főtitkár Barcsay Jozaef. 
A aaervezó bizottság ugy határosott, hogy tekintettel 
a nagy ki'.erjedssű, havasokba, patakok menten fel-
nyúló kösBegekre, külön titkárokat jelöl kl mindan 
telepre. Ilyen titkárok lettek Buibók János erdész, 
Nagy Gábor, Rusa Sintha Lajos, Bics János, Antal 
András (Petaman), Antal Karoly (caorbn), Tanfcó  Danes 
(néma) es Ugroo Ferenc. GjimwBfcöiéplokoQ  elnöklett 
Molnár Andraa (blcskB), titkárok letten: Oroán I <tván, 
Antal Béla (asörek). Antal János gazda, Ciiliag Pdter, 
Molnár György (aema), Timar György (pin) es Tanké 
Péter (flntu).  GyimeefeiBő.oion  einók lett Tanké Pater 
Istváné, tliaárok lettek: Peii Bala, Gilaczy ALdráó, 
Tanké Gasa Pétére, Tanké János (Jancsi), LwzióGesa 
Imréé. Calkasentkirályon elnök György Ágoston, tltgár 
VitoB Dénes. CaUsaenllmrén elnök Bodo litván, titkár 
Damea Alburi. Cdissaentsimonban elnök Luiács Dávid, 
titkár Darvas Banjamin. Csatószegen e.nök Korody 
János hídi, titkár Durvas Sudor. Nagytuanadcn elnök 
Ábrahám Józzef,  titkár Szennyes György. Uj>u mádon 
titkár Korody Albert. Verebesen elnök Kovács Gyárfás, 
titkár lfj.  Sándor Ignác 

A aaerveaéal munkálatok a többi köaségekben 1b 
a lehető legsürgősebben végrehajtatnak. A megyei 
központi Bservezó bisottság ezúton lsmet tudomáaara 
adja a megye lakóaBágánBk, hogy Calksatrredában 
Apbfi  ucca 14. saám alatt Irodát tart fenn.  H.vataioa 
órák d. e. 9—1 óráig vannak. Minden ügyben teljesen 
díjtalanul áll aa iroda a hozzáfordulók  rendelkezésére. 

A február  hó 23-ára, vasárnapra hirdetett nagy-
gyűlés elmarad, Igy a cslksseredal tagozat megalaku-
lása formailag  későbben történik meg. Addig ls azok, 
akik taggyüjtő Iveket kaptak, Igyekeaaenek a legaür-
gőaébben és leglelkilsmereteBebben megf  alélni önkén-
tesen vállalt kötelességüknek, ne hagyjanak kl senkit, 
mert ebben a tekintetben több panasa érkeaett már 
aa elnökséghez. A városi lakósság legkésőbb hétíőo 
délig adja be gyüjtő-lvét, hogy a tagsági lgaaolványok 
klá'.ilthalók legyenek. 

Kirendeltséget állított fel  Osikszere-
dában a kormány kezdeményezéséből 

létesült .Magyar Fa" Rt. 
Vármegyénk eletében fontos  közgazdasági ese-

mény történt: a „Magyar Fa" Rt , meiyei tudvalevő eg 
két nasy bank, a Migyar AltaiánoB Hitelbank és a 
PeBtl Mtgyar kereskedelmi Brnk faosztá'.yai  létesítet-
tek, Calkuaredában kirendeltséget állított fel,  mely 
müködéBét a Rákóczl-uccában, a sörgyár mellett levő 
u. n. Caiky-háa föidsslntl  helyiségeiben megkesdte. 

A .Magyar Fa" Rt. egyenesen a kormány kea-
deményezésére jött létre, mégpedig azon célból, hogy 
a Székelyföldön  található füresselt  árukészleteket Né-
metország réssére felvásárolja  es ezáltal ls lehetőségei 
nyújtson arra, hogy a termelők pénzhez jutván, a fa-
termelés ismét meginduljon. Epen rz4rt, mert a rész-
vénytársaság egy, a kormány kesdemenyeaéséből eredő 
köagaadasági müveletet hajt v4gre, ugy a véle' ár, mint 
a bankári hasson szempontjából meg van kötve. 

A vételár aa aa ösaseg, amelyet a magyar kor-
mány a német kormánnyal való kereBkedelml tárgya-
lások eredményeként elér, Ualetl hasson pedig semmi-
féle  elmen több nem lehet, mint 6 ssáaalék rabatt éB 
1'/« száaalék kassaaskonté. 

Az a körülmény, hogy a vételár még fix  módon 
meg nem állapitható, keadetben gondolkodóba ejtett 
egyes fakitermelőket,  hova-tovább azonban mindinkább 
megnyugvással néznek a két kormány köaött folyó 
gaadaaágl tárgyalások kimenetele elé és meg vannak 
győaődve, hogy a kormány és aa érdekelt bankok min-
daat elklvetaek a minél nagyobb vétslár elérésére. 

Értesülésünk saerlnt a kirendeltség már eddig Is 
jelentékeny kötést esakösöll és az űalelkötósek gyor-
sabb tempója blatosra vehető annál 1b Inkább, mert a 
fentemlltetl  gazdasági tárgyalások már megkezdődtek 
a legaagyobb megértés jegyébea. 

A kirendeltség vesetőségétől nyert ertesülésUnk 
aaerlnl a .Magyar Fa" Ri. működise nem ér véget a 
fenti  gazdasági ténykedéssel és a fatermelés  mielőbbi 
meglndllására Irányuló akciójával, hanem továbbra ls 
folytatni  fogja  székelyföldi  fakereskedalml  működését, 
mely vállaUoiásál aaékely kösgasdaságl életünkben 
csak örömmel üdvösöibetjük. Kttlönös°n a L1b és kö-
septermelők szempontjából Bdvös bb haezoos ennak 
aa iatezmenynek a működése, meri hatalmas pénsügyl 
Hátvédjükkel a kereskedelmi hitelellátásról legköny-
nyebben tudnak gondoakodni. 

A kirendeltség vezetője Urmáncsy Jeromos, a 
maroshévlst Urmancsy-csalad sarja, munkatársai Gallé 
Marton, aki nosazu éveken át mint aa Erdélyi Erdóipar 
(Q.oed) valtaiét fóllBZlvlBdiője  működött ÓB c.-ikcsató-
aaegi Darvas György, az EGE voil aradvidakl kerületi 
felügyelője.  Mindannyian kiváló Bzakemberek, akik mél-
lOan reprozantaiják a ssékeiyfóidt  kirerdeitséget. 

Támogassa tehát teljes bizalommal minden tzé-
kely fó.  dl erdekeltseg est a vállaikoaást, melynek, mint 
a kormány egyik köavelett gondoskodásának, anyagi 
es erkölcsi eredményei már a köael jövőben mutat-
tosbi fognak. 

Hainit az Erdélyi Párt oeipratiitM tatuata. 
(Munkalat sun&iói.) Aa Erdmyi P^rt gyt-.rgyomeat-

mlklóai tagozata vasárnap, folyo  no 16-áo tartotta ala-
kuló közgyűlését a .Koiona" szálló szlnbáitermében. 

Gyergyó ssékeiyeit ezúttal is « lelkes együttérzeB 
hoaţa a magyar ügy, az Erdélyi Part nagy taborába. 
A zsufolaaig  megtelt teremben a varos és tllenc köz-
ségének színe-javát latluk olt, papjaik es l»nltólk vese-
lésevel. Diiutan 2 óra voit, mikor Saabé Gyorcy apai 
mint korelnok a gyűlési megnyitotta. Ad;u-k haiá; 
Istennek — mondotta —, hogy 22 évi rabiág után ujbói 
szabad polgárai lettünk edes haBankuak. Kéri ai ogybe-
gyűiteket, legyenek öntudatos, lelkes tagjai aa Erdélyi 
Pártnak. Szerdtettet, egymás iráatl megarléaael támo-
gaatát vesatőlael abban a nagy egységben, ahol min-
den becaületes ssékaiynak resst kell vennie. Majd lilén 
adáaal k-srl aa Erdaiyl Part m^gkezddtt muakájára. 

Vakár Juaef  papai kamarás gróf  Ciá»y litván-
ról, a aoran elnunyt külügyminiszterről turlott meg-
emlékezésében löboek közölt ezexet mondotta: 

— A trlunoal határokkal ború t be fölöttünk  a 
magyar égbolt. Da amint történelműnk során annyi 
602 mádkor, inoat sam hagyott el a magyarok Iatene. 

A Főméltóságu Kormány só Ur, Taiesi Pil mi-
nicZkere.Bötí és Caaai litván volt kü.ügyminiaztur nevé-
nek emllieBekor egy varazalítéare emeiktdlk fel  minden 
ember helyeról a hatalmas tapsorkán aug a teremben. 
Vá.ár pipai kamarás ezt a harmas egységet em>ii ki 
oeBZéde Eorán, akitek önfeiá  dozó muskaja segített 
minttet újból Sient Irtván bazajaba. Majd Így folytatja: 
Ea a hármas egyseg foiyó  óv januar 27-en megbom-
loil. Rtgyogó csillag ssaladt le a magytr égboltról... 
Kai es feievi  kiliügyminirztersége goodvisilesaaerü 
munka voit, aki caak értünk faredt,  ériünk dolgosolt, 
ebben az oofdláidoaó  munkában jalentkeassk a könyör-
telen halál... 

A köaönség fennál.v»,  lehajtott fajjal,  egyperces 
mély cBandben adózott Cdacl István voil külügy minisz-
ter emiekének. 

Javasolja, hogy Caáky litván neve jegyzőköny-
vileg külön ls megorökiltesBék. 

Nagy Béla ref.  lelkésa felolvassa  a kabinetirodá-
tól Dr. Gaál Alajos, a gyergyól magyarság vaaetóje 
réssere a főlfpánl  hivatal köavetltésévei érkeaett léva-
iét, mely igy hangzik: 
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leiratával megbízóit, hogy Naked nalás kössöaeiét 
nyilvánítsam abból as alkalomból, htgy az országos 
ecmgetvedKlmi blzo taág által GyirgyószenlmiklósoQ 
reed -zett liltukotó nagygyniéabói Gyergyó BBekoly la-
Iíóbbéki nnvében hédoió tá 'iratot lotéstei. 

ufőmélt^sága  örömmel vette ludamáüul, hogy a 
szákelyaég 1 Ues éB hUâ ges odaadással juttatta kife-
jezésre terheletlen rsgasikodaBât őatsllől örökölt ma 
gyars'»gahoz. 

A magam résziről ls hálásan köszönöm ezen 
hazafias  megnyilatkozásodat 

László DJZSŐ B. k., főispán. 
László Ignáo föesperes 

beszéde. 
A követkeső szónok Láesló Ignác, Gyergyó ka-

thollkuaságának főesperüse  volt. N^yhatasu bessédét 
aa a hatalmas ováció ÓB tetBaésnyilvanltas kísérte, ami 
minden ery»e beRzt-de alkalmával megnyilvánul. 

— 1937 decemberében Is Itt állottam ezen a 
helyien, mii>t Gyergyó főeaperese.  EmlékBzam — mon-
dotta — hogy minden szót, minden mondatot meg kei-
lett gendo'nunk hiszen eaekben a ssomoru időkben még 
as imr.d'âgunk is gyatus volt elnyomóinknak. 

Magyar sziveink, kiresztény lelkünk hitvallása, 
ssólás^sabadságunk, magyar éraézelnknek minden külBŐ 
megnyllatkcziHa gúzsba volt kötve. Csak lelkünk belBŐ 
ángja égett. Da teltek a napok, mu.tak aa évek s ml 
moBt újra itt állun*. Most ugyancsak azok közölt a 
clvllruhás urak mellett van a papi reverenda, akikkel 
nyomoruságuskban ls együtt dolgoatunk. Azok mellett 
az emberek mellett, akik mellett kitartani, akikkel 
együtt dolgosai nemcsak muaaáj volt, de kötelességünk 
ls. Gyergyó aéps ma mii nemistlulnQ aáaalókkal, 

magyar ruhában, magyar szívvel ós lélekkel ,8he 
öseze, a mult mulasstátalt s jövendő nagy kérdése I 
meirtárcvalnl. De mennyi könny, mBnnyt jaj kellett 
™2 óv " »t mlndesek eléréaéhes. Mennyi vi.ssafojtott 
keserv és báiat... 

Dj nem baji Nam baj a hadblróBágl meghurcol-
tatás nem bsj a csendőrök brutalitása, nem baj a 
puskátui és szurony, nem baj a saegénység, a nyomo-
rúság ás meztelenség. Semmi sem baj, csakhogy meg-
értük a mát, csakhogy Itt van s mi végre ssabadok 

" " ^ b e s z é d mélységes hatást vált ki öreg széke-
lyek sírnak, majd falatrengető  teps következik 

— Köszönetet kell mondiak a kisebbségi Borsban 
tengődött tanítóink éa papjainknak, folytatta  beszédJ 
további során L^ssló főeaperes.  Köszönetei azoknak 
<2 embsreknek, akik legsúlyosabb Időkben védték, 
őrizték a asenge gyermeklelket s minket nagyokat 
összetartottak. 

Amint mondottam, a reverenda újra a clvllruhi 
mellett áll. Iţen, ott áll, mert soha el nem mu'.ó kö-
naönet és hála Illeti ezeket aa embereket. Es eaek 
közül az emberek közül Is főkép  gyergyól viszony-
latban Dr. G*ál Alajost. Kitörő lelkesedéssel, helyéről 
felugrálva  tapsol Györgyé n'pe. D;. Gaál ssemélye Iránt 
m^gnjilvánuió Bzeretet B megbecaűlés oly elementáris 
erővel tör kl, amit C3*k olyan va'aki kaphat, aki népi 
irtlUéb n, Bilv-b-n él. S mikor Dr. Gaál mélyen mag-
I latőd'e. m -gbajláesal köBzöni f<jtájáoak  ő-tlnte r>taan-
ki d isit. G/erijió népének egy tl t tc. raţ'yen a i«lkéhen 
Aé váiya robban kt, mikor f  éje kiáltják: KépvlBe-
tőükoek akarjuk I L ígyen képviselőnk I Nekünk c<*ak a 
doktor ur lehat képviselőnk I 

László föesperes  tovább Így beszél: 
— Dr. Gaál vo't, klhaz éjjel vagy napp.l mehe-

tett a aa'géoy s nyomorult, beteg s egészleges. Mu't 
év szeptember 9-én volt, amikor élete veszélyest-tté-
séval m-̂ atett míg egy sokgyermekes vasutas caalád-
apit as ci'hurcoltttás'-ól. Tanuj« voltam, mikor 8—10 
betege miliő; szaladt el, m?rl fajtája  sorsa B as egye-
temes m»?yar ügy mávhotá szólította. 

— Tudott ez ez <*mber szépen, slmogatve, ha 
í»U'ef?r-g'í«  látta, könyörögve kérni, da ha kellett, erő-
ssakke; is érvényt sa rz>tl akaratának. 

Uju't erővel tör fal  a szűnni nem akaró lelkesedé*. 
Mtjd igy folytatta: 
— A mal nap a számbavétel n'.pja. Számba keit 

vegyük stokat a magyarokat, akik beciűiettel, hűséges 
kl'ar'ó muakával állottak a magyar Ogy szo'gálatábj. 
St>mb3 kell vegtük azokat, aklkot n"m lphatett meg-

z'ege n*, akiket nem lehetett lekapcio'ni a magyar-
i i ţ te-t-'-rő!. Egyben az?mb»n ẑ̂ B akar lenni asokkal 
is, aUt gyengék vo tnk B megtévedtek, de nem rúgtak 
bele a gyergyól ssékely leikébe s akik ha jóvátessik 
hlbájuVat, ml mighocBátunk. 

B-sz^dí további Borán Láasló főeBpsres  az elro-
mánoiitáer>tl, majd a kommuolzmas fó'aa-n  akarásalrói 
beaaelt. E Itali a pártoskod ist s miod tzokat, akik ar< 
«zirávoa Maiyarorsság ujabb és ujabb megerősödését 
Ilyen irányú mozgalmakkal gyengíteni próbálják. 

Dr. Bartha Ignác, az Erdélyi 
Párt központi megbízott-
jának beszéde. 

Legutó jára 1937 év decemberében állottam esen 
a helyen és szóltam honzátok, kedves ssékely testvé-
reim. Választási beszéd ro't BS, amelyet el kellet*, 
mondanom akkor, da ame'yben n«m kellett titeket lal-
zealtanl, ön'udatra ébreszteni, hi*z*n együtt szenved-
tünk el akkor mind in migaláitstáit, gúnyt és fáid  ál-
mát, amikor a legtahatetlenab*) esskösökkel azon l<ye-
kastak, hogy anyagilag tönkratagyeiak, nemiatl mivol-
tunkbM és mindenltikből klforgvjsauak.  Sok mindent 
elvehattek tőlünk, de neu vahstték el h'tüsket, nyel-
vünket, ön udatuikat, magyar nemzeti éraé3Üaket, me-
lyet őseinktől örököliűik. 

Három évvel e:« Ott egy mis világ levgője töl-
tötte be eit a termet Lázas szemekkel néztünk egymás 
tekintetébe <m fátyolos  hangon bnsséliünk egymással. 
A"tor nem volt ssabad a magyar azó 

E-mrt elleoám akkor ia meg m>rtttk mondani, 
bnlekltbáltuí atkor la a vl âţba erélyes hangon a Jorga 
féle  megálUpliásaal szemben, hogy ml igenis fajllaţ 
magyarok, BZbkely mnirysrck vagyunk és fajtánknak 
soha semmi köze nem vo't a románokhoz. Annál eró-
teljesebbBO mondhatjuk nat m'sg ma, amikor vlssea-
tértűnk az édes magyar hazü kebelébe, hogy minden 
o'yan elmélet, maly a saékelységet magyar mlvolláboi 
kivetiőstetni akarja: Siemensaedett, erőszakolt haan< 
ság és ámltá«. 

Stékely Testvéreim I A« I'ten nem ver bottal. 
Ennek a hazug elméletnek a szerzője ós kitalálói", 
Jorga tanár, tragikusan végeste be életét. A Bzlnajtl 
erdőkbea a vasgárdistát kegyetlenül kivégezték. 

A rágalmak és hatugságok azonbiu nsm gy?c-
gitettek meg minket; sőt minden támadás éa gyaláz-
kodó még lobban ÖBBseforrasstott  bennünket még 
jobban összekovácsolt. 

Egy szív, egy lélek, egy akarat volt a székely 
a hussonkétéves elnyomatás Idejében. 

Egynek kell ma 1b maradni I 
Bs aaért vagyunk ma Itt 
Kisebbségi sorsban megőraött egységűnket me( 

kell mentenünk és meg kell őrlsnünk, hocv ezált»' 
Igazin naggyá, boldoggá és egységessé tehessük t>« 
egész magyarságot. Bgy testben tartozunk, egy nép 
SMlgátonnkl8*11^ * ""W"'4*"* boldogulását kel 

Dolgoaala kell mindenkinek, kicsinek és nagyoat, 
M|y ast u egységet bontsuk meg. 



8. n i m . C B I K I L A P O K 8-Ik «Mal 

Da mUrt kall ai egység, miért nem volna naabad 
pártodra Beakadnunk ? Még ma nem frárl»,  hanem élő 
Igazaág an n mondta, hogy: egységben at erő. Brő 
k»ll ahoi. hogy Erdilyórt do'gozznik. bog. ralodnt 
fdU'douuak  Erdélyért, hogy hazahozhassuk azokat ls. 
akik még nem Jöhettek h ' i t és viBSBsá'llituk a rógl 
történelmi Magyaromig, a szentlatvánl birodalom régi 
határait 

Nem mérhet reánk a sors olyan csapást, amit el 
ne viselnénk aaért, hogy újból saabadok lehettünk és 
nem lehet olyan súlyos a küidelmünk, hogy szívvel-
lélekkel ne harcoljnnk visszamaradt testvéreink fel 
szabadításáért. 

Beért vagyunk hát itt, uékely testvéreim, bogy 
megmentsük aa egységet és aa összetartást, aa együvé 
tartozást I 

Ml nem vagyunk politikai párt, ml a saékelyek 
társadalmi, gazdasági és kulturális érd -kelért horco-
iuik. Mi kenvéret akarunk adni a népqe'<, seglíenl 
akarunk szociális bilain és goidoskodil kultúrájáról. 
Iit mlndauklnek munkit ktll vállalnia. Nsm beszád a-, 
hogy „eleget ssenvedtttnk már', az Igazi épilő munka 
csak most kezdődik. 

„Mindent KrdélyJrt és a hazáért I' Bz a jelsza-
vunk. „Mindent a Siakelyfildsrt  és a székelyeiért I" 
kall most hozzátennünk. Mirt a Síékelyföld  a azékely 
népntk an igazi öntudata, magyar nemzttl érzése hozta 
viasza a keleti és erdélyi részedet ls M-ngy irorszâţhoz. 
Biérl hálttelt szlvval ki 1 gondolnunk mindig a nagy 
M«=>nved̂ zelbai m'g^daett bős pzaţe'y népre. Kiért 
illeti meg elsőbbség a székelyeket! 

Bi az Erdélyi Pírt egyik céititBaéie és akartta. 
Nam kell nakflnk  más po itikal pírt, mi'y darabokra 
idp és lehetetlenné tessl a küzdelmünket a létért, egy-
ségeB közöí éa egyetem íz céiokén. 

Mi nam is vagyunk poitikai pári, mert nem tö-
rünk uralomra, ml aa erdélyi, atzSkeiy érdakek min-
den irányú Baolgálatára rendezkedünk be. 

Es ebben a muc-kában támogatjuk az orsiâţ Kor-
mányzóját, «a erdélyi és íZíkely kérdések megoldáaábin 
együtt de'gozuik a kormányzattal. A kormány Itt, a 
Si)ka!yfddin  épi'ő muakát vé<ea. Ebben <« tnuo!r4iá-
baa szlikséze van raánk. Ezért hát aa E Jilyi Párt 
támogatja a kormányt, munkájában segíti. 

AZ Erdélyi Párt képviseli azt a sortat hangozta-
tott erdélyi saellemet: erdélyi pzimm->l n izünk éz 
egyetemeB magyar szívvel cselekszünk. Párluak mint 
tárjad t'ml párt, n̂ m törődik a napi és pírpoiiilkftval. 
Eteket a nagv történelmi hullámverésekben másod-
rendű kérdíg-knak minősíti. 

Hinnetek kel), hory Igazat moodok. N-tm teszek 
pántlikás Ígéreteket, nem be-z^ns: lázitó h;vv*l ?g nem 
dobá'ódzom demagóg mondatokkal. CsakUnzat be?zé-
lak. Itt nincsanek pirt vezérek és primadonnák, itt c?»k 
saékelymagyarok vannak, epró életű székelyk ezrei, 
akik odanyújtják kezüket az első sorban á'lókhoz, bogy 
erős és zzéit5rh°t itieu lánccá alatujtnat. 

A kor-ilnöt Indítványára a gyergyól taţozat eipö-
kéré Dr. Gaál Alajost válaBziják meg D-. Gaál at 
elnöki sziket elfoglalva,  köszönetet mond a bita'omért 
é* Igérl, bogy legjobb tudása szerint fogja  ezután is 
saé.eiy nép a érdekeit szolgálni. Az uj lisztiker meg-
vâ'teására jelölő bizottságot alakltxnak, m*jd a kö-
veik zí üdvözlő táviratokat olvassák fel: 

Gróf  Teleki Pal miniszterelnök urnák 
Budapevt. 

Az Erdélyi Párt alaku'ó gvüléséró1 G/ergyó ma-
gy*e o-pe törhetetlen ragaszkodását a az Itt 6 6 hat-
Viû ẑ r család háláját küldi Nagy méltóságodnak. 

Dr. Gaál Alajos, 
az E. P. gyergyól tagozatának elnöke. 

Az Erdéiji Párt köspoatjáoak 
Ko'ozsvár, Egyetem u. 8. 

Gr-rzyó néps egy akarattal alakította meg pe 
Erdélyi Párt gyergyó! tagozatát. Erdély népének jobb-
corsaprt, tz )bb és jobb magyar jövendődért részt kér 
a valialt közös munkából. 

Dr. Gaál Alajos, 
aa E. P. gyergyól tagozatának elnöke. 

A jeiöiő bizottság által felaorolt  instlkarl a gyll 
lét ezyhangúin fogadja  ei: 

Elnök: Dr. G tál Alajos. 
Társelnökök: László Ignác fő.npares,  Vaknr J4-

zmf  pápai kamarás, Nagy B ila r̂ f.  lelkész, Baláaa 
Sicdor gaad. "gy. elnök, Btang»l Károly ipartestületi 
e cök, Lázár Dénes, a kereskedői kör e'nöke és a köz 

tagozatainak elnökei. 
Üjyvfzatő  elnökök: D.\ Mártoa András ügyvéd, 

Csaté Árpád Igazgató. 
Jogtanácsosok: Dr. Dambl János városi főjngyaő, 

Dr. Beoke Antal ügvved, kir. közjegyző. Dr. K'BB Endre 
ügyvéd, Dr. Gjreiff/  László ügy?éd, Dr Lórlecz Ká-
io.y nvug. városi tanácsnok. 

Propaganda bizottság: T. Imeta BtU, Cilbv L">-
jo.4. Burján Gyu a, 0 áh Béla, LovaB J*rő, Dr C lby 
Andor, Ambrus Gergely, Bléntssy A'ajos, Zirug J.-troa. 

Titkárok: B jaa Árpád és Molnár János. 
Könyvtára3: Baktel Bála. 
Eilenőréő hlzotiság: Bajna András tisztviselő, Ma-

daras István, MadaraB Balázs. A fentlek  aa intéző 
bizottságnak is tagjai. 

Ifjúsági  szakosztály: Páll litván tanító, Mo'nár 
Lajos gaada. Blénesay Jenő, Bientpéterl László, Zárug 
L. litván, Mátnássy Jánosy Béla, Mitla Albert flgvvéd-
jelölt, Zárug Béla. Poográcz András, Bazllldaz Tibor, 
Higyozy János, Biró István. 

IntéBŐblaottságl elnöki tanácstagok az e'ző tlzee 
gazdák ia háacsoport fők,  akiknek nevelt helyiallke 
miatt legmagyobb sajaálatnakra nem hozhatjuk, 

Az Brdilyl Párt gyergyól tagozatának alakuló 
gyűlése a Himnusz eléneklésével végetért, amely nem-
csak külsőségében, de a ssékely lélek örök nagysága 
a szépségének volt élő blzonvltáka. Caiby Lajos. 

Szerzett tapasztalatok a népszámlálás alkalmából. 
A jóságos Isten meghallgatta mindennapi imádságunk 

éa 11 évi távollét ntán viaazaaagitett oda — habár bizony-
talan időre ia — ahonnan az olíh-terror elüldözött s ahol 
szeretett székely testvéreimnek körében jó és rossz viszo-
nyok között 18 évet eltöltöttem. 

Habár már több mint egy ive nyugalomban voltam, 
a felszabadulás  feletti  örömem arra késztetett, hogy mint 
tanító újból munkába álljak éa tanítsam neveljem népem 
gyermekeit 

Vállaltam a nagyfáradsággal  járó népszámlálási biztos-
ságot ia, hogy igy — mint valamikor házazenteléskor — 
érintkezhessem a gyermekekkel otthonokban is — és hogy 
találkozhaaam a szülőkkel ia. 

Közel 2 heti házalás nlatt szerzett tapasztalataimat 
röviden leirom. 

Mindenhol olyan azeretettel fogadtak,  mintha egy 
azeretett családtagjuk érkezett volna valahonnan messziről 
vissza, akit mindig vártak, da hogy még valaha láthatják 
is, azt már nem ia remélték. Előfordult,  hogy időaebb embe-
rek könnyek között öleltek meg. — Hát ez a megnyilvá-
nult nagytokú szeretet és ragaszkodás mindenért kárpótolt I 
Sokan ugy fogadtak,  mintha én hoztam volna nekik a bol-
dog felszabadulást  I Hát azt az örömet, azt a boldogságot 
leírni nem lehet, amit kifejeznek  a ragyogó szemek, s amit 
tanúsítanak a mosolygó ajkak I Pedig, haj 1 az örömkönnyek 
között ott oaillognak nagyon aok helyen, igen-igen sok 
azemben a nyomor éa nélkülözés visszafojtott  könnyei is I 
Az öröm még mindég elnyomja a fájdalom  könnyeit, noha 
már aok ház ajtajáu nem a nélkülözés, hanem az 
éhínség kopogtatl 

Százkilenovennégy házat, több mint 200 családot 
látogattam meg a elmondhatom, hogy azoknak alig 1/s része 
ha elmondhatja magáról, hogy a jövő termésig, ha azükö-
sen is, de meg van a mindennapi kenyere, 2 / 1 részének 
még 1—2 hónapig van bíztoaitva a kenyérnekvalója, a 
többi kétötöd réaze már caak pityókával, vag7 még azzal 
ae tndja csillapítani éhségét. 

Voltam olyan helyen, abol a szülők — akik Bukarest-
ből msnekültek minden szerzett ingóságokat elveszítve — 
airva panaszolták, hogy két kis gyermekükkel már napok 
óta caak pityókát eaznek, de már az ia caak néhány napra 
való van a ba az elfogy:  nem tudják mi leaz velük. Pénzük 
ninca, munkaalkalom sincs, hogy szerezhetnének. Helyzetük 
kétségbeejtő I Gyermekeikben a lelket az a iélliter tej tartja, 
amit a szociális megmozdulás juttat nekik ideig-óráig. 

Voltam egy egyedülálló idősebb lánynál, — aki azin-
tén Bukarestből menekült — akinek sem tája, sem kenyere. 
Senkije semmije sincs I 

A meglátogatott családok száma a falunak  caak egy-
harmadát teBzia ki. Da a falu  többi réazében ia ilyen azo-
moru a kép. Tehát elmondhatjuk, hogy a talu nagy nyomor-
nak néz elébe I 

E azomoritó sötét helyzet a közelről szemlélőben 
szánalmat kelt. De undort éa megvetést ébreszt minden 
nemesen érző ember lelkében az a szomorú valóság, hogy 
ezen elképesztő nyomornak is akad vámszedője. Beszélik, 
hogy a közaég egyik megzsirosodott embere, akinek bámbárjsi 
tele vannak gabonával a aki a pénzszerzés módozatait min-
dég caak a maga szempontjából szokta megválogatni: 
szekérszámra őrölteti a gabonát a adja el méregdrágán a 
liaztet, amelyből caak olyan kenyeret lehet nütni, amelynek 
tenyeres szalonnája van. Azt ia auttogják, hogy az illető 
— akinek caéplőgépje ia van — a gép alá hullott fűmagot 
ia talán belekeverte ia ogy őröltette ösaze. Mindenesetre 
nem ártana, hatósági uton meggyőződni affelől,  hogy igazak-e 
a szállongó hirek ? Mert, ha igazak, akkor az megérdemelné, 
hogy a törvény legsúlyosabb azigorával sújtson le rál 

Hogy ritkán van cukor és akkor is kevés s hogy a 
petróleum hiány miatt aötét a falu:  ez mind elazenvedhető. 
Azért zokazó, panasz, békétlenség nincs I Azt a felszabadu-
lás feletti  öröm elfeledteti.  Mert amint mondják: telehassal 
sötétségben ia jól lehet aludni, még akkor ia, ha keserű a 
kávé, de az éhaégtől korgó gyomor azavát még a legfénye-
sebb világítás sem tudja elhallgattatni 1 

Tehát a legnagyobb sürgősséggel valami uton-módon 
kenyérnekvalóhoz kellene juttatni a nélkülözőket I Nem fon-
tos, hogy az buza legyen. Jó a rozs ia, a puliazkalíszt is. 
Csakhogy legyen. Ez a fő. 

Ezeket tapasztaltam a népszámlálás alatt. 
S ami áll ebben a faluban,  ugyanaz áll a többiben ia, 

az egész vármegyében. Talán az egész Székelyföldön. 
Sürgős segítséget! 
Ez legyen a jelszó I 

Egy nipszámláló biztos. 

Bezárolt a borzsovai gazdasági 
tanfolyam. 

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület által megye-
szs.te beindított télt tjvábbképzA tanfolyamok  során folyó  hó 
4—16 kOzOtt Cslkborzsova községbe la ellátogattak az egye-
sület által kiküldött lelkes elóariók. Az EMOE a borzsoval 
gazdasági tanfolyam  vezetésével Kozán Imrét bízta meg, mel-
léje pedig Agárdi Illés azakeliadót osztotta bs segíti társul. 
A tanfolyamra  30 törekvA gazda jelentkezett Cslkszentmlklóa 
éa Cslkborzsova községekból, kik közül a két hetes tanfolvam 
besártával 27-en kapták meg a jól megérdemelt bizonyítványt 
és a kitüntető aranykaliazt. 

A febrnár  16-án megtartott záróünnepséget Bögözl plé-
bános ünnepélyes szentmiséje nyitotta meg. melyen az össze-
gyűlt vendégseregen éa hallgatókon kívül réaztvett Ponkösdt 
Pál vármegyei gazdasági felügyelő  éa Gaál Sándor, az E^'GE 
oalkvármegyel vezetője. Panköadi Pál vármegyei gazdasági 
fel  ügy aló lelkes szavakkal mondott köaaönetet • vese tőknek és 
lóMtvevőhnek aa andméayoz munkáért, majd Gaál Sáadoz 

EMGE vezető Intézett buzdító beasédet a hallgatókhoz, figyel-
meztetve őket, hogy a tanfolyamokon  gyűjtött elméleti tudás-
nak csak ugy van kellő értéke, ha azt megfelelő  modan át 
tndják Illtetni a gyakorlatba la, mikor annak Ideje eljön. A 
gazdaember szakképzettségének az elméleti tudás csak ktegi-
•zltő része • ha azt nem alkalmazza a gyakorlatban, hamar 
feledésbe  megy. A gyakorlatra pedig minden nap van alkal-
muk kertben, szántóföldön,  erdón-meíón, Istállóban agyarán!. 

A tanfolyam  hallgatóinak nevében Balogh Józaaf  Igaz-
gató-tanító meghatódott hangon mendott köszönetet Koaán 
Imre taniolyamvezetőnek éa segítőtársának. Agárdi Illésnek 
azért a fáradságot  nem Ismerő, odaadó munkáért, melyet gasda-
társalk knltursslnvonalának emelése érdekében kifejtettek,  mag-
köszönve a vendégeknek Is az érdeklődést, melyet a két test-
vérközaég ezen ostndea. meghitt ünnepélyével kapeaolatoaan 
tannsltottak. Ezután Kozán Imre tanfnlyamvezetó  figyelmez-
tette a hallgatókat, hogy a tanfolyam  lezárásával még nam 
szűnt meg a kaposnlat előadók ős hallgatóság köiött, mert 
angusztnsban visszajönnek, hogy a tanfolyam  gyakorlati ered-
ményét felülvizsgálják  minden egyes gazdánál éa további 
útbaigazításokat fognak  adni a tapasztalt hiányosságok kikü-
szöbölésére. Majd ismertette a tanfolyam  anyagát. A két hát 
alatt Kozán Imre tanfolyam  vezető 30 órán át Ismertette a kor-
szerű állattenyésztés feltételeit,  mlg Agárdi Illés előadó 31 
órában foglalta  ösaze a növénytermelés, gyQmOloatarmeléa éa 
konyhakertészetre vonatkozó legszükségeaabb Ismereteket. 

Az ünnepség keretében megtartott vizsgának Igen túlsá-
gos jelenete volt a 17 esztendős Bara Dónát oaikszantdomokoal 
származású székely legényke felelete.  Bara Dónát a tannint-
váeyó székely legényke, azolgálatban van Erósz Elek boraso-
val gazdálkodónál s gazdáia biztatására Iratkozott ba a tan-
folyamra.  A vlzsgín az előadó Erősa gazdát ls felszólította,  de 
ő bizony nem tndott feleletet  adni a feltett  kérdésre. Arra 
hivatkozott tehát, hogy ő nem látog'tta a tanfolyamot,  da 
maga helyett elküldte szolgáló legényét, Bara Dónátot, kl bizo-
nyára meg tnd majd felelni  minden kérdésre. Dónát bizony 
meg Is felelt  emberül, bebizonyítva azt, hogy az előadóknak 
egyetlen szavát nem hagyta füle  mellett elrepülni. A talpra-
esett. értelmes feleletekért  általános dicséretben volt réaze, 
ngy az előadók, mint a megjelent vendégek részéről. Erra 
aztán gazdája, E őss Elek elmesélte, hogy mióta legénykéje • 
tanfolyamot  hallgatja, nlnos nyngta tőle. Nem elég világos 
neki az Istálló, a marhák, tnhok takarmányozáaában ia hibát 
talál, hlányz k nekt a nitrogén, a foszfát,  gyenge a takarmány, 
nlnosenek benne fejérjeanyagok  a mindig hivatkozik arra, hogy 
a tanár urak máskép mondták. Az értelmes fiatal  székely le-
gény a legnagyobb lelkesedéssel fogott  hozzá a tanuláshoz éa 
éles gyakorlati érzékkel Igyekezett a tanultakat alkalmasai, 
miáltal azok tökéletesen beidegződtek agyában HlaazOk, hogy 
mindenki által megbecsült, derék székely mlntagazda válik 
egykoron belőle. Példáját követésbe ajánljuk minden azékely 
gazda'fjunak.  A haladás ntja mindenki számára nyitva áll, 
csak látogatni kell az EUGE gazdasági tanfolyamalt,  a gaada-
nép e téli egyetemét. 

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

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Credo-gyülée. Mírclos 2-án, vasárnap dél-

előtt '/'«12 órakor, a saentmlse után tartja a Credo-
EgyeBblct 3 ik rendes gyűlését, az elnökség kéri a 
tigokat, hogy a gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. 

— A közigazgatási  jegy»ő  urak figyelmébe  l 
A hasznos háziállatok  kora  tavaszi őaazeiráaára 
előirt  magyar nyomtatvány  Vákár  oégnél  C§ik-
seeredában  beszerezhető.  A nyomtatvány  iva 30 
gazda  állatainak  beírására  alkalmas.  Nyomtatvány 
szükségletet  a cég  kívánatra  postai oaomagban ia 
azonnal megküldi.  Rendelésnél  közlendő,  hogy hány 
küliv  éa  hány belivre van zzükaég. 

— Sürgősen megnyílik a tanonofakoía.  Iparosok éa 
kereskedők flgyelmebe.  Csikvármegye alispánjának rendel-
kezésére sü-gősen megnyitják a oslkszeredal Iparos éa keres-
kedő tanrnook részére a tanonolskolát. Evégből felszólítja  az 
Iskola Igaigatósága az összes tanonotartó Iparosokat ia keres-
kedőket, hogy tanonoalkat február  hó 25-lg okvetlenül Írassák 
he naponkint délután 3 - 5 óra között a csíkszeredai áll. elemi 
Iskolában. A belratás alkalmával a tanuló köteles astUetéal 
aoyaköryvl kivonatot éa leguto'só Iskolai bizonyítványát fel-
m.itatni A tenonolskola ugy dologi, mint szsmélyl kiadásalt a 
megyei varos köteles fedezni.  A mnnkaadótól sem belratáal-dlj, 
sem pedig tandíj nrm szedhető, azonban tanszerekkel tanulói-
kat kötelesok ellátni. 

— Halálosáé. Cslkborzsoval Ková-e Simon földbirtokon, 
a Fe encz József  arany érdemkereszt tulajdonosa 92 éves ko-
rában fehr-ár  hó 14-én meghalt Cslkborzsova községben. — 
Boldogult 35 éven keresztül volt községi biró éa egyházme-
gyéiének gondnoka Közélett ember volt, akt egész életét osa-
ádjié't és fajáért  való eredményes munkában töltötte. As Ia-

tfln  hoss7D élettel és szép családdal jutalmazta. Február hó 
16-án temették el községének orlásl részvétével. Halálát gyer-
mekei, unokái, dédunokái és nagykiterjedésű rokoiaág gyászolja 

— Csíkszeredában  megkezdte  működését 
a „Magyar  Fa"  Részvénytársaság.  Mint  isme-
retes a Kagyar Fa  Részvénytársaság  badapeati 
cég miniszteri megbízatás  alapjáa a Székelyföldön 
tároló  fenyőfürészáru  készleteket  felvásárolja  né-
metországi  export céljaira.  B óéiból a Magyar  Fa 
Rt Csíkszeredában,  Rákóozí-uooa  118. azám (aörbáa 
mellett),  kirendeltaéget  állított  fel,  mely Urmánozi 
Jeromos  és  Darvas Oyőrgy  vezetése mellett  mű-
ködését  a napokban megkezdte.  Értesülésünk  sse-
rint a kirendeltség  már eddig  is jelentős  mennyi-
ségű  fűrészárut  váaárolt  is azokra a faladi  állo-
mási vételár  Ő0'lt-a  erejéig  alilegekot  folyisitot*. 

— Oipéss Iparosok figyelmébe.  A islksziU Iparosság 
januári talputalása megtörtént. As ára feladatott.  A szállítást 
lehetőségek szerint, ahogy megérkezik az áru as Ipartestület 
azonnal megkezdi a talpjegyek kiosztását. 

— Kerosatutl ájtatosság aa „Erdélyi Preora-
tor'-ban levő szöveg utánnyomása, melyhaz aa erdélyi 
püspökség as engedélyt megadta — kapható a Vákár 
könyvkereskedésben, Csíkszeredában, 

— A oslkmegyel tímárok alakuló gyflláat  tutanak 
márdna hó 1-in a ostkszeredal Ipartestület kaszinó helyiségé-
ben, amelyre mindan érdeklődőt, akit a bőrgyár '•hnlitiMI 
trdekel, esuton hívnak mag. 
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— Iskolán kivflll  népmüveléal előadások 
CaikaaentgyórgrAn. A ealkasentgyörgyl alaó állami 
Isko'ában aa lako!án klvü'i népmttve'ósl e'ődisok 
febrnár  bi első hatéban megkezdődtek éa hetinként 
két nap: cstttörtök és vasárnap esténkánt hat órai 
kesdettal aagyssámu hallgatóság előtt foynik  — A* 
elóadásokat Ssáu Domokos lgazfató-t  tn'.tó és Király 
litván kirendelt tanító tartiák legfőképp  a történelem 
éa a földrajs  köréből. Köaben »z a vaUtok 1b vannak. 
Ssása Domokos sa|át rádióját ls rendelkezésre bocáj-
totta, hogy as Ismeret itersés mellett uórakoaaék is 
a kősöaség. 

— Távolaági kimutatás. Cslkmegye öasaos 
kösségelnek egymástól valé távolsága kllóméterekben. 
öazze állította a m. klr. államépliésaeti hivatal. Kap-
ható Váiár könyvnyomdájában, Cslksaeredában. 

— Sijagyaés. Fodor Agneska és Cslky János 
Jegyesek, Cslksaereda, 1941 febrnár  22. 

— A oaUusentmártonl Danl-Bá kieaóláaatból. Szent-
márton környéki gazdinak Csíkszeredában jártakor megbete-
gedett a lova. •< âllatorroa gyigysserlnjekoldt alkalmazva, 
tanalék gyógyszert ad a gazda kezébs azzal, bogy annak be-
adiaára kérje meg • ssentmártonl fóállatorvos  urat — .Hát 

a meghibásodott salimát 2 oslzmadlával javítják ?" 
— A kWpaii éa kiskereskedői bitelek ügye. A oslk-

sseredal Ipartestületet naponkint keresik tol az érdekelt kisipa-
rosok kólesón Ogyekben. Az Ipartestület erre vonatkozólag 
kérdeuel lordalt a marosvásárhelyi Iparkamarához, ahonnan a 
kOvetkezi választ kapta. A fedezetőélkült  kisipari éa klskerea-
kedól hl te lakoló ezldőszerlnt áll beszervezés alatt, a mükOdé 
aét azonban még nem kezdte meg, minthogy a m. klr. iparflgyi 
miniszter nrnak a kSlosBnalaphoz való hozzájárulása rzldeig 
nem történt meg s Igy a kOUsönOk megfeleld  anyagi fedezet 
hiányában nem kerülnek kiadásra. Az akoló azonban fokozot-
tabb Özemben halad előre a a kölcsönkérelmek benyajtásának 
Idejéről, valamint azok elbírálásának módozatairól az Ipartes-
tület kalló Időben értesíteni fogja  az Iparosságot. — Addig la 
kéljük a kisiparosságot, hogy türelemmel várja be ezt az erte-
ettéái, amelyet lapok utján hozónk nyilvánosságra. 

— Kőműves éa áoslpari tanfolyam.  Az Ipartestület 
megfelelő  jelentkezA esetén ugy 120 óra Iddtart ma kömüvas 
és áoslpsrt tanfolyamot  rendezne, ainelyh'Z szakoktatót az 
ipari tanfolyamok  országos vezetősége ad. Az egyhónapos tan-
folyam  részvéteit dija 10 pengó. Kérjük az érdeseit ács éa 
kómüveseket, hogy sürgősen jelentkezzenek az Ipartestületnél, 
hogy ezen értékes tanfolyamnak  a megszervezése legalább 
április hó l-re eszközölhető legyen. 

Levél Ssabó Lajoshos, Csikssereda. 
Kl, félssáaadon  át, 
dalbaa la ápolad 
a siep magyar nyelvet; 
péidanéppen álljon, 
minden magyar előtt, 
a Te uerény neved. 
Baálljon hossád moBtan 
bárcsak egy-két percre; 
mindnyájnak öröme, 
nagyrabecsülése 
éa elismerése... 
Amíg aa O.tmentén 
Ily' emberek élnek; 
Hargitaaljának 
minden falójából, 
áldva saáll fel  boasád 
Istenünk I aa ének. 

Székely  Károly. 

Üzlet-áthelyewésI 
Van Baerencsém értesíted mélyen tisztelt 
megrendelőimet, hogy üaletemet 

az Ipartestület székházába 
helyeatem át éa 

szövetraktárral kibővítve 
továbra la a legpontosabb éa a leglelUa-
meretesebb munkával állok rendalkesésre. 
Cslksaereda, 1941 évi február  hó 22-én. 
Taljes tlsstelettol: 
1-8 BAKCSY KÁROLY, dlvatsiahÓBsatsr. 

Hogy  fürgék  ét üdék  legyünk, 
Fürödjünk  minden  n*p a 
Székely  Gőz-  ét kádfürdőben  1 
Csíkszereda, Apaü-tit  41—43. 

Tekerópataki Közbirtokosság Igazgatósága. 
Szám: 47—1941. 

Árverési hirdetmény. 
Tekerőpatak közbirtokosság Igazgatósága 

zárt Írásbeli ajánlatok utján eladja 1941 év i 
mároius hó 3-án délelőtt 10 órakor, a 
közbirtokosság iroda helységében tartandó 
árverésen az al&bbi famennyiséget. 

A községbe beszállított és rakasolt fa-
mennyiséget 417 m', kikiáltási ára m'-t 20 P., 
vagyis Összesen 8340 Pengó. 

Hosszúsarok, lokfői  terilieten 163 m', ki-
kiáltási ára 14 Pangó, összesen 2282 Pangó. 

Szanduiy patakon 142 m', kikiáltási ára 
13 Pengő, összesen 1846 Pengő. 

Bánatpénz, az érték lOVo a. 
Árverési feltételek  a közbirtokosság Igaz-

gatóságánál éB a gyergyószentmiklósi erdő 
felügyelőség!  kirendeltsegnél megtekinthetők. 

Tekerőpatak, 1941 február  hó 20-án. 
Benoze Ágoston, Antal József, 

kösbirt. elnök. kösbirt. jegyző 
16 hónapos, tenyészigazolvánnyal ellá-

tott bika eladó. Nagy Imr-nal, Zngödön. 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A negy tzékely  képiőmürétz  megrázóan küzdel-
met élete.  — 55 színét  és mélynyomást!  képpel.  — 
Ara 5 Pengő.  Megrendelhető  a Vákár-kőnyvkeret 
kadétben. 

M E G H Í V Ó ! 
A oslkmegyei k e r e s z t é n y magyar fa 
kereskedőket és fúrésztulajdonosokat 

felkérjük,  hogy 
február  thó 20-án, szerdán dél 
előtt 10 órakor az .Ot thon" 

vendéglőben tartandó 
folyta tó lagos  é r t e k e z l e t e n 

megjelenni Bzivaskedjenak. Tárgy: Dr. Karda 
Ferenc ur beszámolója a hitel ügy kérdésében, 
valamint a mároina 1-én Kolozsvárt tartandó 
erdélyrészi fakereskedők  értekezlete ügyében 
tájékoztatás aa ujabb fejleményekről. 

Dr. Daradics Félix s. k. 
Dr. Karda Fereno s. k 

Iré|ép Jnvttás, Jókarbantartás M » HOLCZER-nél 
Aakoneatény trag, a nagytraflk  mellett. 1 -

Hirdetmény. 
A osikBzentlóleki Közbirtokosság igazgató-

sága tudomására hozza az érdekelt feleknek, 
hogy a Közbirtokosság tu'ajdon&t képező vadász-
területen a vadászat t i l o s , mindaddig mig a 
felsőbb  hatóság rendelete szerint ujabban haszon 
b6rbe kl nem adatik. Tekintettel még az 1940 
évi vadászbérleti haszonbér ninos befizetve  a 
blrtokosBág pénztárába. 

Calksientlélek, 1B41 évi február  hó 3 án. 
Mihály Imre. 

kOablit. elaOk. 

Közbirtokosság üyergyószentmik'.ós. 
Szám: 41—1941. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi közbirtokossági ta-

gok kOzhirré tatatik, hogy általuk a Közbir-
tokosságtól bárca formájában  kapott fa  jutaléku-
kat cirka 7 000 köbméter lucfenyőfát,  a Cohárd 
területén, a KözbirCokatság iroda helyiségében 
1941 évi február  26 en délután 4 órai 
kezdettel tartandó ryilvános árverésen eladják. 

Kikiáltási ár köbmeterenkint 12 Pdngő. 
Bánatpénz 8.860 Pengó készpénzben. 
Oyergyószentmik'ós, február  hó 15-én. 

György Fazakaa István, 
mint a tagok megbízottja. 

Páll Péter. 

tJMUMCXXXXXI 
M O D B L L KALAPOK 

. . X _J - t-e- _ | a b A tla map*Bfcémt  aj foraaák  oloaó 
árbax, « k e a r t » l s r t » t i i » t 6 * ^ 

VBNCZKL TANÁRNÉNÁL X 
Ugyanott kéaattUek na Inda*- M 
i i m t mól kalapok eiaórandtt ^ 
anyag kontadáaáTal. Kikpik f ţ 
ItaiakitáM a legrövidebb '.dó alatt jg 

Cslksnareda. GHmmásium-ueea 11«. aa., ^ 
^ a Sőrhán közelében ^ 

Vadászkutya a mult hó közepén elveszett. Nyomra-
vezető magas jutalomban rezzeam. A kutya 
leiráBa: faihosszu  szőrű, jólfej  lett, fekete  sainü, 
bak kopó, sárgás lábakku', fejjel  es meliel. Bie-
mek falett  sárga folttal.  Hom ok fekete,  mely a 
fejtetőn  éB fülek  végén sárgásba megy át. Tisza 
névre hallgat. Aladica erdómérnök, Csikssereda. 

Felhívási 
Falhlvom mindszokat, akiknek Constantin P. 

Taoaari gaibci (Románia) fakereskedő  ceggel szamneu 
osrml navdn nevezandő kovetelesük vagy Igényük áll 
fenn,  azt legtóbób* 1941. evi márclua ho 15. napjáig, 
— a követeleaíiket ignzo ó irat egjszarü masolatanak 
csaiolásával — alulirottnái jelentsek be. 

Borszik (HollóBarka), 1941 évi február  hó 24. 
Blenessy Sándor s. k. 

a C P. Teoharl oég hatósági dzemgondnoka 
1—2 Borszék (Hollósarke) 

• • Bútor kiárusitásü! 
1 drb. hármas ruhaseekreny tükörrel, a ágy, 
2 éjjeli ssekreny, 1 toilette, 1 saetnyiható asz-
tal 2 drb. ssakkel, aa egéaa garnitura fényesve, 
380 Pengőnél kesdjdik. 

EBÉDLŐ-BERENDEZÉS : 
1 drb. nagy kredeno, 1 tálaló, 1 vitrin, 1 kihu-
sós asatal, e drb rugózott es finom  plüssel 
behúzott ssek, kivfil-belül  fényeave,  085 Pengő. 

HALÓ-.BEBENDfcZÉS: 
•sépen aománooava, 2B0 Pengő, amíg a ké»s-
let tart 

N a g y Q. J ó z s e f  asztalosmesternél, 
Csikaaeretfa  (Zaögöd). 3—3 

• • 

Fiatal yorkshirei kanok eladók Osik-
szentléleken. Ho .ó I iéanéi, Fitód. 

788-941. s«Am. 
Árverési hirdetmény. 

A tözUrtrz'»0» f  j:bnn Mohait in̂ ÓKágoVnab 
ae 1927 évi 600 P. M számú H v̂ twlof  u Bi. á li>.áa 
67—69 (-ni érteiincfaen  e><zköaiv-ndó nyilvános elár-
verea Beró'. 

A végrehajtáBt szenvedő neve : Budascu Sándor 
mérnök. 

L^káoa: mluián Lü főiden  lakik. Ismeretlen. 
Az első ár férés  helye: a csíkszeredai állomás 

rakodó területén. 
Aa eUŐ sWrÍR ld je; 1941 február  hé 26 én. 
A má»odlk ÂRV̂ R̂ A h-lye: urvanott, ABOI HZ RIEŐ. 
A második árverés ideje: 1941 márclua hó 11-én! 
A le'og »lt Ingóságok m goevezéBn sommásan, 

nevezetesen: 160 -rairoi vegyes kockakő a Ct>ltBzor?dal 
állomáson, 8000 Pengó értekben. 

Árverés i f e l t é t e l ek : 
1. Aa első áríFrÍBen ez egyes legóságok caaV 

akkor fognak  elfdttol.  ha a becsértéknek legalább •/< 
rósae meglgért̂ tlt;. 

2 á míBodlk árverésen stonban BS Ingóságok 
íülönbB ĝ nélkül a bcci'r'.ék háromnegyedén alul is 
a legtöbbet Ígérőknek mindenesetre eledatnak. 

8 A vételár készpénzben aionnal klficetesdő. 
Kait CilksBereda, 1941 febrnár  hó 18 án. 

Plgm. megb.: 
Töke Béni 
adh. főnök. 

Tudomására hozom 
a caftv;rd;mli  vÁaárló köannuégnek, hogy mtg-
erkeitek aa 1841-as tipuau magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION és &ANDARD rádiókészülékek 

hálósatl és telepes, egyszerű éa luxua kivitelben, 
UsUtemben raktaron mindenkor nag>válasatékbsn. 

K e d v e z ő f e l t é t e l e k : 
3.20 Doogőtől kezdődő előleg mellett 
6—12 hónapig terjedő részletre 11 

Állandóan raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mányú „P e t r i x" ós .N i f  »" rádió-elemet ia. 

VÉOSEY RÁDIÓ 
5 rádló-laboratorium. 

Újonnan nyílt órás, ékazsrész, precíziós szaküzlet I 
Bákóoal-ot e, nagytrsAk mellett. 

Egyetlen szakképzett vésnök! 
Bármilyen óra vagy óramű preolzlós mü«zer, plUanatzár szak-
szeiű javítását vállilom, ÉkszerkészltA üzem! Brllllánsok és 
gyémántok átfoglalását  szakszerűen végsem. Ulszltő és plakett 
vésnök. Rellef-monogrammok  és oslkl emlék-medálok vésése 
művész' kivitelben. A n i.  közSnség szlvea pártfogását  kéri 

HOLCZER GÁBOR, frontharcos.  í -

ELADÓ 
2 drb. törzskönyveseit, tenyesaigazol 
vannyal ellátott bikaborju, melyek 
a budapesti áliüivásárról hozott „Told," 
novll biaa borjai. Páiffy  AudráB jegyaőnel, 
Calkaomlyón. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legaaebb éa legtartóaabb 
kivitelben a legjutányoaabb 
á r a k ma i l e t t eaakóaól a 

Vákár üzlet, Csíkszereda. 

MjwiIMI Váklr Lajsaé klayvnyaadijában, (Mknmda. 

HEGEDÜÓRAKAT 
oonaervatorlnml mödaaer 
saerint, j u t á n y o s á n ad: 

S P R E N O Z G I Z I , Csíkszereda. 
Honvéd-uooa. 




