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Március 15. 
Aa életünk legboldogabb mérelmét ünnepeljük. 

Ritka kpgye!em ea a mai nemiedéknek. A Gondviselő 
Isten a rabság ntán megengedte érnünk a esabadság 
nipiát Is. 

Most már gvakcrlatból tudjak ml an elnrumés, 
ral a esabadság. N->m a történelem emlékei tanítottak. 
Eit a történőmet ml csináltuk, ml éltük végig. Mind»t> 
sorát magunk lrtu<t meg a saját ssenvedéselnkkel. 

Voltunk büsske katonák, hasát vesstett földön-
futók.  vfcgoolskók,  Ezenvedő emberek, megalácott nem 
se<, ü doaött páriák, emberi méltóságunkban meggyö-
tört prédál egy hanugaágokra épített történelmi forduló 
nak. Bőnek a büsake katona ntmsetnek a hátin évekig 
cnttogvtt a busionöt. Soha ne felejtette  el ezek°t a 
metpróbál.aiésokat, amelyek azért ssaksdtak r^rk, 
mert egy pMacatra megfeledkeznünk  a szabsdságnak 
n indennél ssentebb kirc^érő1. 

1918 ő ẑ n Uobiu^ a puskát. Épp<w aVkor tettük, 
amit-or a !eţn"gYobb v. gî'dn'm'-t között gdrcjöcön 
kellett volna marokra fogni  nat. D á̂ga árat flseuünV 
es-rt a könnyelműségért. K'szo ({itattuk magunkat 
mindenféle  mogaiáztatásnak. Elveszítettük a legdrágáb-
bat, f>  szabadságunkat. 

Őjeink a siabad-ág^rt gyakron pyu'tak fegyvor-
h*z. A magyar történelem legragyogóbb r-pj lt » sza 
hBdságkUidelmek adják. Ml nem ezt tettük. Mi 1918-ban 
e'dobtuk az életet, a pzibadságot Jelcn'ő fagyié.'!.  A 
ízégjfn  megtörtént. Dí tanuljunk belőle. T nuju* 
m. g ezt, hovy egy nemzenek lehet f>gyverr»l  « kéí-bco 
megba'nl. DJ fegyver  nélkül o'yan MI-nlftetatvs  a 
sorsa, amslycó! rz>z'zorta többet a fmfl  >s kiálláp 
és fejryverr>-l  a kézben való e'puialu'ás. 

Március az uljáBiüíetések hóni-pja. A márciusi 
msgyar ifjúság  'e két IB ezelőtt 93 eszterdővel ez a 
Uva-zl rügyfakadás  fogta  íreg és ál UOIÎB a asagyar 
motitdság c-íataBorába. A UBgy e'határrz"-80< és BSB-
>>ad»ág küzdelmek a tavasa érte'méhól bomlanak ti. 
Ennek parancsoló saava Indította el 1848 márc'u^ában 
H legdicsőségesebb magvar rzabadsâţhircot, nmely a 
.u'fcró?tl  şztmbin elbukott uvvnn, d-« nemietünk tör-
ténelminek öröc Időkre a legbüszkébb lapjait irta tele. 

Mirclu-t volt ekkor is, amikor 21 ívvel ezelőtt 
vicéé Nagybányai Horthy Miklóst Migyarorsság kor-
mán > sójává válaBBtották B ezzel kiteljesUlt a ssegedi 
gondo'»t az elrabolt magyar szabadság VISBRB EBerzé-
bére. Ét mindig Mvp.az less, amikor az emberi lelkek 
feszítő  ereje leráaea magáról, a asarnokságnak, a meg-
nyomorltésnak bilincselt. 

Hívják est a asarnoSágot török Igáaak, Htbs-
burg elnyomásnak vagy Trianonnak, a magyar neaz>t 
életereje és ezeréves elhivatottsága mlnd'g ssembe-
czáliott aio (kai. Megküzdött becJÜiet'e! az elébe került 
törtnnaiml faladitokkal.  É* történ elmünk nyitott lap 
mindenki számára, hogy 150 év alatt vagy 22 év alatt, 
de a magy»r nrmzn * pu^etlthatlan fzivóssággal  védte 
s ha elveszett vissza szerezte szabadságát. 

A azabadzág Iráatl tiirhntetlen vágyunk és tüs 
d .ímeink a lörtene'mi n?mz«tek Borába emeltek. Le-
evünk minden* or bü*akék erre a nemaetl erény önt re. 
Szenteljük meg nemzetünk szabadság klzde'meinek 
emlékét. Ntveijük a |övő msgyar n?mied»k ket ezek-
nek tiaztelet-re. ti hlrdesstlk, bogy egy nimz»t akkor 
leg^ősebb, hí annak mladen tagja kéiszea á l életét 
áldozni a szab9d*ázá'rt. 

3. Jézust megtalálják. 
A poroszlók és a c'őcsehk végre megelégedett 

es boldog. Keresték s most megtalálták. Kedvük rae-
rint bánhatnak vele, késük kösött van, halálos bossznjo-
kat feltölthetik  rajta. M nden térés éz engedély nélkül 
arcul ütik, szembe köpik, gnoyt űznek belőle. Tombol 
az emberi düh, aa állati kegyetlenség, az ördögi szen-
vedéíy. Bikötlk szemét, uzy verik a játszanak vele: 
«Tala d el, ki aa, aki megütött". Nem keli, hogy ki-
találja, nagţon ls jól tudja nemesek a nevüket, de * 
jel emükat, büoOket I;. Csak nem akar bosBzut állni. 0 
hiliget, nem ls PIÓI semmit. Mit IB mondana. Ahol a 
frnekntlen  gonoBziég lett úrrá, ott a szó nem ér sem' 
mit. A mély hallgatâB a lecssebb válasz rá. Sokszor 
a némaság Ib beszál, kiált, csak fül,  lélek kell ahhoz, 
hogy felfogja,  meghallja. Nem mlzdlg annak van lgasa, 
aki szóval győzi B tud hangoskodni, lármázni; aki 
hallgat, aa győz, mert lélekkel védi as Igazzágot, a 
eselldseg fékezi  meg a vadságot 

A keresztre fessltve  ls magtalálja a fékevesztett 
tömeg: Állati Vsztönének Itt ls ssabad folyást  enged. 
.Ha Iiten fla,  uálljon le a keresztről éa hlssünk neki" 
— ordítják torknk ssakadtából Még a ballator Is egyfltt 
üvölt a csahosokkal: ,Ht te vagy a Krlsstus, 

dltsd meg migadst és minket la*. Jézus most tehetetlen 
akar lenni, flslkallag  nem segít, de Dlzmásnsk lelkéről 
a bUabillncscit leveszi, ea ördög knrmal közül kiszaba-
dítja: „Biiony mondom, ma valem less?! a paradi-
csomban*. Jiios Bselld hallgatása törte m<;g jobblator 
lelkét. A pogány századoanak JÍEUS néma sz<invedése 
sokat mindott, szemét megnyitotta, megismerte ő; 
Igoaábul: „V-tlóban Itten Fia volt tzla Jézus azava 
bebizonyosodott: „Bodog, aki meg nem botránkotlt 
bennem*. 

Hirmlnchárom évvel előbb Is Jizus tehetetlen 
volt, nem beBaélt, nem saólott egy szót sem. A páfz 
torok elmentek, hogy hódoljanak előtte A tehetetlen-
ségét nem hisználták kl. 

As 0 tárlBzentségten a fehér  ostya színében most 
is tehetetlennek látszik Sokao ugy bánbbk Vele, mint 
ragypénteken tz istentelen tömeg. Di ezek e^Bi^r 
alaposan pom', járnak, mert Jisus karja ho^eza, vagy 
es életökben, de a hala útban blztuenn u ól éri őket. 
ó az erős, aa ember a leggyengébb. 

P. Réthy Apotlioiriaz. 

Véglegesen megalakult 
az Erdélyi P á r t osikszeredsi tagozata . 

B hó 9 én, vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel 
alakuló értisktz etet tartott az Brdólyl Párt csikssere 
dil tagoaata. A tagok zKufo'áilg  megtöltötték a színház-
termet, sokan t>9 sem foruk  aa érdikiódőz közúl. Az 
értekezletet Dr. Diridlcs Fdi'x vároM tagozati elnök 
nyitotta meg, nnjd f-ilk̂ erésíra  B ro F srenc fóesp:res 
lómondásávM a könönség eUmad̂ 'osia a Magyar Hi-

ssízegyet. Továbbiakban Dr. Dtraíiius elnök m?geru-
lékezett vitéz mgybáoyal Horthy M >lós kormáiyzó ea 
gróf  Teleki Pál miniszterelnök elavülhetetlen erd«met-
ró1, amelyet aasal érd?nui!t /- kl. ho?y a e«4to!ys3get 
visszacsatolták aa édea anyaorcZ »íhos. Aa értekezlet 
egyperces felállással  hódolt gróf  Ciáky Idttán néhai 
külügyminiszter emlékének. Az e)»ök meleg testvéri 
ersésról ób segltókászségrői biz oaitotta a határokon 
tul sa.'nvedő magyar testvérinket, lad tványára az 
értekezlet táviratban üdvözölte a kormányelnököt, va-
lamint az Erda/yl Part országos központját, mely HE.] 
ná'attal kÖBÖlte, hogy kö/pontl kiküldöttel nem kép-
viseltetheti msgát, miután minden vesetőféiflát  a lő 
városba rendelték tanácskozásra. 

A következő szónok B ró Ferecc főasperes  volt. 
R>mu'atott arra, miért kell most a aaékelyBégnek 
egyssivvel, lélekkel a kormány mellé állnia. Férfias, 
önérzetes magatartást vár a ssékelységtől, mely olyan 
erőt képvisel ma, hogy nélküle már nem lehet saját 
sorsáról határozni. 

Aztán a tlsBtlkar megválasstáBára került sor. A 
B ró F^r inc fóepiraa  elnöklete alatt kitlildöit jeibló 
5,zoítfát  tanácskosása nlatt D.\ Ková'B Karoly, a párt 
sa.-rvető fóiitkára  mondo'.t b&Bsédet. Bűzéit az erdolyl 
magyarság küzdelmes soriéról, mely egyBégbo tömi:-
rltatte az ösBamagyarságot. Hangoziatta, hogy feltátleu 
fHgyeicmro  és komoiységra van szttkseg. Rámusatott 
arr«, hogy aa Erdélyi Párt nem kormanyra ttrekvő 
sserveast, hanem Össsefogója  AZ erdélyi magyarságnak, 
malyet num lehet politikai tülekedésekkel es harcokkal 
egységében megbontani. 

Azután aa értekezlet egyhangúlag megválasztotta 
* tisztikart. B nök lett Dr. Daradics Félix, alelnökök 
Ho'ló Q-»bor, Bakcsy Káro y és Péter Ferenc ((Böködi). 
Titkár lett Albert l<tváa. P<nz;árnok Domokos Sándor. 
K'le^órök lo'.tek Gáspár Gibsr ÉB Karácsony JJQOB. 
Ügyeszek: Gál Antal és Ciedő János. 

- IntézőblrottBági tagok lettek: Bíró Ferenc tó-
speres, Dr. Ciipak Lijos, Albert Vilmos, Dr. ErősB 

Péter, Dr. Balássy Kálmán, Kiváci Pál, Dr. Nagy 
András, Fejer BVa, Hjdosy Kálmán, Fodor Jóasef, 
Divid Alajos, Fodor Sándor, Filé Árpád asztalosmester, 
Kiresatea Etek, Szabó D.-aső, Gal Imre, Bsrkeciy 
Árpád, Htjnód Mihály, Fdnke Ferenc, Gáspár Árpad, 
László Gyula, Ltasló D»mokos. Erő» B*la. Dr. Biitar 
Adoll, Rtuca B)la, F.'ranci Gyárfás,  Pa tar Sándor, 
Kovács Büa, Vécsey Gyula, Demes Antal, Kóka And-
rás, Véctey Gábor, Lizár litván, Dávid Autal, Miklós 
Árpad, Ruszuly Károly, Konciae Imre, Rass^gh Győző, 
Kóka Jáaos, András Lásár ÓB Ssékedl Ferenc. 

A tisztikar megválasztása ntán Dr. Diradlcs el-
nök blatosltotta aa ertekeslet résztvevőit, hogy híven 
és becsülattel szolgálják a párt és Így a székelység 
érdekelt 

Utána Dr. Kolumbán J&zsef  vm. elnök aáró-
bszzéda következett. KÖssőnetét fejeate  kl a papság-
nak, közlgaagatáal hatóságoknak, rendórségaek és a 
tagoknak, bogy aa Erdélyi Pártot szervezkedésében 
segítették, ó la rámutatott arra, hogy ea a párt a 

saékely-magyar társadalom minden rétegét magában 
fogialja.  Hangoztatta, hogy a párt történelmi hivatása 
aktor teljesül be egészen, ha a még megszállás alatt 
levő teeivdreink felaaabadltásáért  erőteljesen harcol a 
vegiegea győzelemért. Ezt h<t kell fegyverrel  ls meg-
vívja a szdkelysíg. Emlékeztetett az anyaorsságbeil 
hatalmas áradások következtében elpusztult falvakra, 
ertúkekre. IaduvAoyoata, hogy Csikmegye lakossága 
epitBen egy csíki késséget a Duna és Tisza kösött és 
ezzji bizonyítsa be testvéri segítő együttérzését. Aa 
lüdiivanyt aa ertekeslet elfogadta.  A párt minden egyes 
Közsegt tagoaata gyüjtóivet kap, melyet a páriiroda 
mar postára ls adott. 

A tomboló lelkesedés jegyében lezajlott értekezlet 
a Himnusa hangjaival ért véget. 

Sándor Imre erdélyi püspöki hely-
t a r tó Csíkszeredában. 

Sándor Imre erdélyi püspöki helytartó, Csikmegye 
szülötte, előkelő mdltoságaoan, a felssBbadulás  óta 
eióBzor, CsUezaredára érkezett éB Dr. Csip&k Lajos 
főgimu.  tanár, kánonoknál szélit meg. Amint lameretea, 
»a ugyancsak calkmegyei Bzületesü Márton Aron, Br-
dsiy paopjny, a mag megszállás alatt levő gyulafeher 
vari szeKuelyen maradt, hogy sokat szenvedő testvérei 
vigakz.alója, batorltója legyen. Válaflathatta  volna Bzék-
helytai a feisaabaduK  Koioszvárt la, ahol éveken át 
doigoaoti es ahonnan klneveate a szentszék Brdély 
fópa^atorává.  Nsm tette. Apostoli lelkülettel vállalta 
címerében megörökített leimondattal, — a munkát és 
fajátri,  vallásaért való bátor kiállást. Ds amikor ezt 
kiaatzikus hősökre emlékeatetó módon lette, arról ls 
gondoskodott, ho^y a felszabadított  katholikuB magyar-
a6g ne maradjon megf«leiő  vezető nélkül. Sándor Im-
rere eseit a vAiasstása, akinek munkásságát, páratlan 
üaríoitó erdjü fl̂ yuite,  mini íőglma. hután arát, aa 
Erdélyi Kith. Népszövetség elnökét, mint ssékelyud-
varbelyi főenperes-plebánoBat  és őt emelte maga mellé 
magas méltóságba: helyettesévé válaBStotta. Az Idők 
megmutattak, nogy a vaiaaztás méltó emberre esett. 
Minddniiit ott van, ahová vallási, Iskolai, társadalmi 
kötelezettségei szo.iijak. Súlyos gazdasági kérdésekben 
c-pon ugy mdgtaíaija a kellő megoldást, mint Márton 
Aron pn^poz. 

Hivatása elBSÓiliotta most szűkebb haaájába. 
aHazajötiu Csíkba es megleleneae nyomában már kui-
luraaa éidtünkben fontos  ujitáa várható. Szükebbkörü 
eritkezíetre hívta össze a város társadalmának köa-
eleti, kulturális veaetőit a .SsgUŐ Mária" főglmnáalum 
tanári ezobájába. Nem ia sejtették a meghívottak, ml 
leBS sz úriekeslet tárgya. Aa értekezletre meghívót 
kaptag Dr. LíhsIó Deaső főispán,  Dr. Ábrahám JóZBef 
aliapán, Dr. GJ! Jjzsef  vm. tiszti főügyész,  Dr. Pitner 
Aiped tv. biro, Dr. Diradici FJ.ÍX ügyved, Dr. Karda 
István tv. biro, Dr. Cjipak Lajos Kanonok. Albert Vil-
muB fógimn.  h. igatgató, Dr. Koiumbán JjzBsf  úgy ved, 
az Eiddiyl Part mugyet elnöke, Dr. Buias Márton 
orvos, Aaiu. Aron fógimn.  tanár, Dr. Nagy András 
orvos, Autal Inváa dr., Schmldt-Ssllárd JozBef  mérnök, 
Rjsaegh Győző hpszerkeaató, Albert litván hírlapíró, 
Gal T^mas eitparus-piebânoa, P. Nagy Töhötöm S. J. 
íguzgbió, M*rkOB Endre plébános és P. Stőcs Dénes, 
akis kaaül mintegy 14 tn jelentek meg. Résatvett aa 
értekezleten Bíró Ferecc föesperes  1b. 

Sándor Imre püspöki helytartó elnökölt as érte-
kezleten. Megnyitójában előadta, hogy régóta órzl a 
hitvahái.os tanrtóKepsbs hiányosságait, különösen aaóta, 
mióta oivatek Cdlbuomiyórói aa évszáaados tanilóképzó-
Intézetet.Azóta vándorolt ez a népi kultura Bsempont-
jából olyan foatos  intézmény, hol a csíkszeredai sse-
mlnárlumbun ü öit tanyát, hol elkerült Kesdlvasárhelyre, 
hol pedig Marosvásárhelyen vert ssállást. Es a:vándorlás 
természetesen kataaztrófallsan  meggyengítette azokat 
a szálakat, melyek a székely, de különösen B csiki 
Ifjakat  a népoktatás kötelékebe való törekvésre Ma-
tatta. A jelenleg Marosvásárhelyen levő kath. tanltó-
kepaő intései növendékeiből csupán '/« Ve esik Csíkra. 
A tanulóifjúság  selejtes lfjakbói  áll. As lntéaat, miután 
nem arra a rendeltetésre építették, nem felel  meg a 
követelményeknek. Ezenkívül a katholikus főgimnázium 
most már leijes létszámmal dolgozik, tehát a tanító-
képzóoek nem adhat otthont. A felszerelés  is hiányos. 
Faltette a püspöki helytartó a kérdést: ml Itten a 
leendő? IsmeriJtts, hogy Erdély fópásztora  folytatott 
már korábban tárgyalásokat aa illetékes tényezőkkel 
abban az irányban, hogy Cslksomlyón vissza kell állí-
tani aa óvsaásados tanítóképző Intézetet, mert caak 
ez tudja fe  frissíteni  a tBaltóképaéz hanyatló saellamét. 
A kultusskormány képviselője meg ls ígérte, hogy a 
törekvést támogatoi fogja  nemcsak erkUoaUeg, hanem 
anyagilag ls. MagfalalA  összeget vétet (él — moadetta 
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amlnlsster — Brdély költségvetésébe. Asonban h czak 
Ígéret. A* egybásmegye vezetőségén éa • székely né-
pen füge  moat mér, hogy a »&bell Ígéret valósággá 
váljoa. Nem lehel egéeaen a kormáayra támaszkodni. 
Bejárta aa egyháimegye Jéréaaát a pBspökl helytartó 
éa mindenhol követelő a hangulat arra: vlsias a tanító-
kópaől Caikaomlyóra, ahol Haynald pBzpök aaelleme 
Ihietl meg éa formálja  át a köaéposatály aaerepében 
olyan fontoa  tanítói nemaedóket. 

Aa nj magyar Időuakban nem aaabad „leépitenl", 
hanem éplienl kell. Példa rá Balászfalva,  ahol a romá-
nok veléságoa Iskolavárost alakítottak kl 170 tanárral 
éa ehea viszonyuló tanulói lélaaámmal. A Kalot nép-
fólakolájával,  a tanitóképió gyakorló iskolájával, aa 
árva- éa aaerelelháa lakolálva), a ferencesek  bölcsé-
aaetl Iskolájával atb. Csiksomlyót la iskolavárossá le-
hetne fcJlezatenL  Aaonban van Itt egy nagy nehéaaég. 
A régt vármegyei saékháa nem felel  meg a követel-
ményeknek. Különben is abban van elhelyeave a cslkl 
ssékely museum, „Salvator" egésaaéghaa éa saülőotthon 
atb., melyeket oanaa eltávolítani nem volna célirányos. 
Hisi ugyia hallja a véleményt, hegy ,a satllőotthon 
többet ér, mint egy gimnázium". A síékbás jellege, 
beosatása nem felel  mag. Uj Intéaetre van aaBkaég, 
hlsa aa uj magyar törvények nem la engednek tanítási 
jogot olyan öreg épületben. Uj tanltóképsót kell tehát 
építeni Csiksomlyón, mely saakképaett és gBidaságilag 
ls tanalt népiskolai  tanítókat adjon  a nép gyer-
mekeiből.  H>gy költBsaék bs a régi, ősi asellem és 
lelkület as nj épületbe.  Most meg kell keresni a le 
hetőséget. Csak vissaa kell laposni a történelemben ós 
nem kell megijedni a nehézségektől. Mit la olvasunk 
a cslksomlyéi aárda háal történelében? 

— Látták székelyeink — olvassuk, — hogy aa 
eddigelé fából  éa sokszor újraépített somlyói tan- ÓB 
nevelőintézet rézzlnt a tatárdulások alkalmával, részint 
esetlegeB tflakifltéakor  ls gyakran elégett, mont pedig 
roskcdoaott állapotban van s helyisége a tanulóifjúság 
ssámáhOB kepaat igeu csekély. Bpen eaérl közős  aka-
rattal  elhatározták, hogy /«Jvanként magukat rój-
ják meg a kő  ia téglaanyagból  nj iskolát  építenek. 
Szttkzégea volt 226 öl kő Bgybahordták Calksaent-
márton, Kosmáa, Tusnád, L&aárfalva,  Verebes, Csik-
Bzentslmon éa Csekefalva.  A nyolceaernyolcszáz köböl 
fövényt  meghozta Csikzzentklrály, CsikBzentlmre, Csa-
tósaeg közzég. Harmincötezer téglái CslkcilcBó, lladó-
falva,  Taploczi es Cilkzomlyó szállította. Aa egyezer 
nyolcvan köböl mézz gondját CiikBzentdomckos, Csik-
Bsemlamás. Csikjenófalva,  Karczfalva,  Cslkszentmihály, 
Szépviz, Cstkszentmlklós, Vacsárcai éa Dalne vállalta. 
Pálfalva  ötvenkét embert küld, negyvenhármat a ka-
tona részről, kilencet a polgári részről a mész klége-
tésére, mily az Iskola udvarán megy végbe. A BBÜkséges 
száz öl tüilfat  Mmaság, Cilkazsatgyörgy és Báikfalva 
szolgáltatta. A kőművesek m l̂lé esernyo'cvanegy nap-
asém kívántatik. M°gküldl KásionJ»kabfa  va. Imper. 
Kázzoaaltia, Kászonfeltlz,  Tjp ocza, Várdotfalv?,  C'o 
botfalva.  Csomortán, C.ikssereda, Ziögöd, Cjlkzzfent-
lélek, Fitód és Mindszent. Grunda és sa rufa  kell 
kétBzáz szál. A dánfalviak  adják. Másféle  vékonyabb 
faragott  fakat  a rákosUk botnak. 48 vastag szél cse-
refát,  32 Bzá lBt hatölesl, 16 szálat hétoleat Kászonuj-
falu  véilalja és meg Is bozza. Madaras Bzáx seál desa-
kát és nner szál lécet, Madaras és Dinfalva  9 ö'nyl 
hosszú 60 szál gerendát és 100 padlózatnak való desz-
kát, Qyergyó összesen 1000 szál deszkát kBld az 
építéshez. 

— 1780 junius 17-én vette kezdetét  as újra-
építendő  iskolának  szükséges  anyagkészletek össze-
hordása. Junius  80-án a mész beoltatott  szenttamási 
Biró Mihály  is taploorai  Holló  György által  az 
iskola  udvarán.  Julius  25-én az iskola  saegletkőve 
az alapba letétetett,  szokott  vallásos szertartással, 
osiksomlyói  lelkész  főtisstelendő  Kovács  János  ur 
által,  a szerzetes atyák  jelenlétében.  Az egész nyá-
ron át szorgalmasan  íolytattatott  a munba és eny-
nyira baladott,  bogy ősszel  az egész épület  készen 
állott  ás benne a tanítást meg lehetett  kezdeni 

íme a példa — hivatkozott elődeink hatalmas 
teljesítményére Sándor Imre püspöki helytartó — csak 
követni keU. Vannak közbirtokosságaink, községeink, 
közületeink, jóléknny éz társadalmi egyesületeink és 
csak ji kezdeményezés kell és nagy-nagy akarás ÓB 
a cslkBomlyól uj tanilóképaóintéaet rövidesen állani 
log,  ho;y hirdesse B székely nép rendületlen kullur-
szeretetét, álljon sarkára a Bajié és alakítson kl lel-
kes, jó közvéleményt. Nemcsak nekünk aaékelyekuek 
kell aalvDgyflnk  legyen a tanitóképió felépítése,  hanem 
ügyel ránk  égisz Magyarország.  Mlbajlovica pre-
látus, aa eucharisztikus koogr-atzus csodás megszer-
vezője csak nemrég tette fel  a nyílt kérdést: 

— Mikor  lesz Csiksomlyin  ismét tanitókápaő  f 
A Bajtónak kötelessége magával Bodorul aa aggo-

dalmaskodókat: ne gáncso'ják el ea ügyet, hanem 
BiezBenek segítségére. 

Antal Áron tanár aaélt hoaaá a kérdézhea leg-
elsőnek. Örömét fejezi  kl afölött,  bogy aa egyházmegye 
Haynald püapök szellemében szivén vizeli a vallásos 
oktatást éz uj tanítóképzőt akar létesíteni. Meg kell 
pártolnia mindenkinek aa flgvet  VisaaakerBlt a cslk-
megyei Magánjavak, melyet Ferenc Jiisef  cflásaár  ÓB 
király annak Idején kizárólag  iskolai, neveltetési kul-
tura fejlesztésére  adományorott. A tanitókápzi  fon-
tosabb, mint a gimnázium. Van Csiksomlyón a Sient 
Ferenc rendnek egy többholdas belsősége, meg kell 
venal. Astán jöjjenek a ssékely közbirtokosságok, köz-
ségek, Jöjjön a kaláka és akkor, ha nekifekszünk,  aa 
Iskolának meg kell lensle. Legyünk  ji reminyaiggel. 

A következő felszólaló  Dr. Ábrahám Jósaef  ails 
pán volt Szerinte legelőször Is a gyakorlati  lehető-
tigokat  kell kemal és megtalálni. Tudni kell, mit 

Ind adni a kir. kultusamlnluler ur? Mennyit szavasnak 
neg a közbirtokosságok. Végeredményben ajtóknak két-
évi végterületük van átlag kitermelés nélkül. A köz-
ségek asonban szegények. Nem rendelkeznek fölösle-
gekkel, legfittebb  caak kiaebb segélyt adhatnak. Állami 
kBIczBn felvételére  Is gondolni kell. Aa caak természe-
tes, hogy a megye ls tetemes összeggel támogatja aa 
akciót. A Magáajavakat egyelőre figyelmen  kívül kell 
hagyni. Teljesen át és újra kell szervezni, ahos pedig 
aok péna kell. Bgyesek ls tehetségük szerint megpár-
olhatják az ügyet, bár a lakózság szegény. Kell egy 
költségelőirányzatot készíteni. 

Dr. Cslpak Lajos kanonok szerint nagyon fontos 
a közvélemény előkészítése.  lemerteti nagyjában azo-
kat a körülményeket, melyek miatt el kelleti vinni ősi 
aaékbelyéról, majd pedig a csíkszeredai főgimnázium 
aaeminátlumából a képzőt. Leépítéseket keilelt végre 
hajtani. Megszüntették a kéadíváfárbelyt  főglmnáaiumot, 
odavitték a képzőt. Ba sem volt megoldás, Innen is 
el kellett vinni és máa tlpu'u iskolát léteBitenl a kény-
szerítő körülmények miatt. Szóv.tl vándorolt  a képző 
Most  vissza, haza kell  hozni. Az öreg épületek nem 
alkalmasak. Uj, korszerű tanítóképző kell a katholikus 
saékelyzég központjában. Eddig sem elgáncsolni akarta 
a főhatóság,  hanem tehetetlenségiben más megoldást 
a eu yos körülmények között nem talált. A képzőnek 
akadémiai  szinvonalat  kell  majd  adni. 

Ezután élénk megbeszélés tárgyát képazték a 
részletek. A miniszteri anyagi támogatás kilátásba he-
lyezésénél a székelység  adja  a többet: az erkölcsi 
erőt  a székely  ifjustgban  — alakult kl a nézet. Az 
építkezést sBrgőzeu mag kell kezdeni. A marosvásár 
helyi főgimnázium  már Bzeratné teljesen birtokba venni 
a JBvő tanév elején az egész épBletét. Az alig lehet-
aégea, hogy a tanítóképző felépüljön,  hanem legalább 
épitkesés alatt álljon, Ugy könnyebben luhet anygl 
támogatást kapni. Több hoaaá?zólás után a püspöki 
helymk következőkben látja a legsürgősebb teunivVó-
kat: 1. Fel  kell  hívni a közvélemény  ágyelmét 
sorozatosan az ügyre. 2. Helyi  szervezeteket  kell 
létesíteni,  mely kezében tartja  ez egész anyag-
beszerzési, segélyezési  mozgalmat.  S Állandó  bi-
zottságot  kell  alakítani  a függő  kérdések  elinté-
zésére és a helyi szervezetek  összesítésére 

AB értekezlet egyhangúlag megválasztja Dr. Áb-
rahám Jósaef  alispánt a saBkebbkörü bizotisái. elnökévé. 
Helyettesévé Antal Aron tanárt, titkárnak Papp D 'n<"« 
laoírt. A bizottságnak tagjai mlodsaok, ázik an értn-
kozletra meghívót kaptak, kiegészítve Kováts Jmő 
p.Ü. tanácsossal. 

A továbbl'ik során határozatba ment, meg ke'l 
keresni as ÖBÜBBB plébániákat, a három ezekely vár-
megye közönséget Is, hogy támogassák az építkezésre 
irányuló akciót. Mindenekelőtt »tanítóképző tervrajzát 
kell elkéBzlttetol, bo«y aa t pltk^ri költségek meg 
tudhatók legyenek. Körü belUi egymillió  Pengő  an rz 
özszeg, melyre ssütség van. 

An értekezletet Sándor Imre pUspökl helytartó 
sárta be. 

A pÜBpökl helytartó másnap reggel 8 óraker a 
főgimnázium  kápolnájában csendes tzmimisél mordott 
az tfjuzág  részére. Evangélium után beszédet mondott. 

Bitó alkalom — mondotta — hogy Ide jöhettem 
közétek ós legalább félórán  át imádkozhatunk közösen 
a sz»» kathollkns mrgyar jövendőért. Vau kihez imád-
koznunk, hiss intezetünk uj elmert kapott a csíkson)-
lyói Segítő Mária szent személyében. „Csíkszeredai 
Segitő  Mária  Főgimnázium",  olvashattatok a cimrres 
hólyagzó köriratát. Bi az uj elmar p-ogramot ad nek-
tek: fannm  iradásotok, bo'doguláaolok, életlehetősége-
tek osak akkor vau biztosítva, ba valelsk van a Segítő 
Mária a io» fekete,  vörös, majd zöld mételyező átkos 
mozgalmikkal szemben. Tisztaságotokra nagyon kell 
ügyslnetek, mirt nisincstk bscaületat, dicséretet hoz 
saamotokra, hanem csiládotokra, Intézetetekre és vér 
eredményben sseretett országunkra, amelynek v4dő 
asszonya volt mind g a Szeplőtlen Stúz Mirla. Az 
„Integra  Hungaria",  vagyis aa egésa Magyarorsaág 
ep testet és lelket kövatei, mert mée küzd -lm«s jövő 
várhat aa ifjúságra.  A Boldogságos Száj Mária címere 
diktálja nektek, hogy ti>zAk, becsületesek, kötelesség 
tudók, hasa- és lilensseretők legyetek. 

— Meg kell emlékezni m — folytatta  a pünpökl 
hílynök — egy kellemetlen dologról IB. Ne vegyétek 
dorgálásnak, de kl kell jelentenem, vem vagyok  meg-
elégedve  az intézet  tanulmányi eredményével.  Ei 
valahol a többi Iskolákkal szemben hátú ku log. Ez 
a nem kielégítő eredmény nemcsak szégyene a rossz 
tanulónak, BBÜlőioek, népének, cemaetének, hanem roata 
fényt  vet az Iskolára Is, melynek színvonala a* leg-
znlyozabb Időkben 1b igen magas volt. Njm rózsás a 
lövendőnk még. harc éa küzdelem kerülhet minduntalan. 
Egymásból  kényazeritsétek  ki  az eredményt!  Aki-
nek tehetsége,  szorgalma  van, fogja  meg a gyen-
gébb, könnyelműbb  diáktársa  kezét,  ne engedje  el 
addig,  míg meg nem komolyodik,  vágy felhagy 
az oktalan  mértékben  túlzás  bavitt sportőrülettel 
Erre kötelez az egymás iránti Ba;retet és Bzoildaritáz, 
melyből ismét csak haszna lesz neki ls, családjának 
és nemzetének. Tegyetek szent fogadalmat  fiuk,  hogy 
kötelességeteket híven fogjátok  teljesíteni. Ba még 
egyelőre nem máa: tanulni,  szótfogadni  ás engedel-
meskedni  Aki ennek  nem felel  meg, aa hulljon el 
es maradjon  le. 

— Még felhívom  figyelmeteket  — mondotta tovább 
a püspöki helynők — arra, bogy egyformán  szeres-
sátek  egymást.  Ha valakinek a neve nem magyar. 
Ushet Igen jé magyar állampolgár. A németek tulaásbá 

? l , PÍ á o magyarázó nemzetlzég megálla-
pltását. Nemrégen kezemba került egy német röpirat. 
Bóvlit, ha vdatliek z nsve lénwt, bát más illun-

aolgár ls, németnek tekintendő. A volt nóme nevűeket 
azoknak szülőit, őzeit iz magáénak tekinti a német 
nemest, bárhol legyen la és bámllyen hűséges polgára 
la egy más államnak. Ez valóságos nemaeti öngyil-
kosság Magunkhoz  kell  ölelni  minden  jo magyar 
érzésű,  hűséges  állampolgár  társunkat,  mert az 
alaptalan  megkülönböztetés,  mag a lokálpatriotiz-
musnak szülőanyja  az önzés, az pedig  gyáva ás 
megvetendő  dolog.  . . . . 

Sándor Imre püspöki helytartó a szentmise ntán 
vonaton székhelyére Ko'ozsvárra téri vlsssa, mély 
benyomást hagyva a t»nárl kar és ifjúság  lelkében. 

Albert  István. 

Erdély magyarságához. 
Rambadőlt virágzó falvak,  sugó áradat á'tal el-

öntött szántóföldek  szerencsétlen árvlz-károau tjainak 
ezreiért emelte fel  szavát Főméltóságu Kormányzó 
urunk és ennek a felhívásnak  Erdély minden ember-
séges érzéüű fiinak  szivéig kell hatolnia. 

Ismerjük jól az erdélyi magyarság nehés anyagi 
helysalét, da jól Ismerjük aa erdélyi magyar lelkeket 
ÍB, mely a kisebbségi sors mély poitján tudta és marté 
vállalni a iüa martalékává lett bukovinai magyar falu-
nak: Jiasaffalvának  felépítését. 

AVkor as elnyomó hatalommal szemben kellelt 
bebizonyítanunk, hogy ez erdélyi magyarság testvéri 
össaetartását a legsötétebb elnyomás sem tudja meg-
törni. Most as édes hasának, kormányáé urunknak és 
bajbajutott testvéreinknek kell bubizonyitacuok, bogy 
hü ób bálás fiak,  alattvalók és testvérek vagyunk. 

Az Erdélyi Párt kötelességszerűen vállalja a 
uyBjíéa erd'.iyrészi m^gizerveaásél éa kéri aa erdélyi 
magyarság minden egyeB t»gját: legyen az áldozat-
hozstalban taéltó t>zokhez, atilfc  buezonket óv kitartó 
átdozaihozatalával Hiidöttek fniszabadltásunkért,  akik 
o t̂ho';uii«t, családjukat, fzorgo(  muakájukat otthagyva 
bo dô an j<itt boity ^hozhassák nekünk a legnagyobb 
kiecset: a szabadságot. 

Adománroi»t elfogad  és hirlspilag nyugtáz aa 
Erdolvi Párt O sz*gos Körpoatja (Ko'ozsvár, Egyetem 
ucci 8) éa minden vármegyei Baervezetének irodája, 
valamht a viísz^csa'olt inrű'eteken megjslenő magyar 
n pliapok sserkssztőségei ás kiadóhivatalai. 

Az Erdélyi Párt vezetőzége. 
Adományokat elfogaduak  a .Csíki L.pok" gyűjtő-

ivén és «zi az Erdélyi Párt csikvármegyei tagozatának 
elBsámo juk. 

Ezldalg lapuikhoz befolyt  adományok: A Csík-
szereda' IcváBztacfo'yam  h l̂ g.noi 165 P. 6 fi  I. 
Siőcs Gycrţy brassói menekült . . 5 P. fill. 

ÖssroHen: 170 P. 6 fi  i. 

— HÁZTULAJDONOSOKI A rendórhafcSaág  által 
előirt, l tkok nyiivantartaaához safikaágaa  betQaoroa köny-
vek kaphatók a Vákár kőnyvkereakedéaben. A könyv ba-
saeraose minden háitnlajdonoara. Illetve a tulajdonában 
levő minden bórházra külön-külön kőtelszö a annak blinya 
ellenőrzés esetén bflntetéat  von maga után. 

A Budapesti Nemzetiözi 7ásár Mrei. 
Külföldi  államok premiorjo a 

A Budapesti Nemaetkösi Vásáron. 
Ee évb>n előreláthatólag számos olyan külföldi 

orstár á llt (el neuuoti p ivliioat a Budi psatl Nemzet-
közi Vtsáron, am l̂y eddig még nem vett hivatalosan 
részt Magyarország és DjikBleteurópa e legfontosabb 
gazdasági esemenyében. A Német Birodalom véglege-
sen b jalentett elaő hivatalos részvételén kívül tárgya-
lások folynak  a Szovjetunióval valamint Svédországgal 
In áiíoml részvétel ügyében, legújabban pedig Spa-
ovoior.zág közölte a vasárral részvétéit szándékát. 
M nthogy O .srofpaég,  Ju;oazlávU és Svájc, ugy mint 
az előző evek ben, Ipnnt nemzed pavlllonna! kepvlsei-
te'U uagUTat, pz 1941 évi Budapeitl Nemsetköal 
Vásár a nemietkönlaíg üzsmpontjából rekorderedményt 
fog  fsimutstni 

A magyar Idegenforgalmi  propaganda 
a Budapesti Nemzetközi Vaaáron. 

A magv^r Idegenforgalmi  szervezetek már évek 
óta felhasználják  a Budspeaii Nemzetközi Vásár által 
nyujto-t kitűnő propaganda lebetőaéget ez orszáJ Ide-
genforgalmának  o^ptatrUaltéséN. A május 2 án meg-
nyíló vápáin az Oíssázos Magyar Idegenforgalmi  Hi-
vatal az Idagenfor^a  ml Propaganda Munkaközösségben 
tömörült szervekkel karöltve ismét hatalmaB méretű 
pavlUoct klváu létesíteni. E pavilion keretében a ta-
valyinál lényegesen nagyobb fl.mszinháaat  építenek, 
ahol aa elmúlt év aorán készüli legújabb aalnea magyar 
Idegenforgalmi  fi'meket  fogják  lejátszani. Hir saerint 
aa egyik legérdekesebb film  a felazabadult  Brdély 
legszebb vidékeit, gyógyfürdőit  éa üdBlőhelyell mu-
tatja be. 

Közel duplájára bövtil a Budapoatl 
Nemsetköal Vásár területe. 

M^gyarorRzág területi gyarapodásával arányban 
emelkedett a BadapjBll Nsmaetköcl Vásár klállllóinak 
száma. E.'zel kapcsolatban több külön c<,oport létesi-
tssére kerül Bor. Nagyobb területet vesanek Igénybe 
as ez évben nagyszámban felállítandó  külföldi  hiva-
talos pavillonok és nagy terü'e:et köt le az eddigiek 
sserint a vásárral BzoroB kapcsolatban létesítendő hadi 
éB motorizációs kiállítás. Éppen esért a vátár már 
megindította a tárgyalásokat a terület megfelelő  kibő-
vítése érdekében. A remélhető kedvesé ellntéaés ese-
kadlk « eddiginek kétsmesére emel-
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E m l é k e k a t r l á n o n l rabság Ide jébő l . 
i. 

Folyt évi február  hé 9-én, több mirt hnszévl 
Jroroo-aora ntán, kerültek napfényre  — rfjvkbelj  ük-
ről — aa alábbi veraek, melyek aa Ur 19201': évének 
márciuséban, a aaékely keeerv, a bulié köntyt.k, a fájó 
megalásottzág máaodlk évének elején anBlettek. 

Honflszlvbe  markolászó fájdalom  \oh a szülő-
anyjuk, miért la a balkáni saiguránca szemfüles  pri-
békjel elél — világrajövetelük ntán aaonnal — egy 
öreg aútő&ás kivénhedt ssarufája  mellé kellett me-
nekülnlök. 

Rozsdám arta bádogció volt szállásadójuk, melynek 
sötét öblében több mint huss hosssu eastendón keresa-
tül várták a kikeletet, a székely feltámadáa  napjait I 

Melynek eljövetelében azentül  hittek!... 
Mert, ha nam hittek volna, akkor nem búzádtak 

volna meg a bádogcsö szállásán, as öreg ssarufa  ár-
nyékában, hanem a konyha-tűzhely krematóriumában 
— remény Iveasletten — hamvadtak volna el. 

A szétesett hamnbél pedig még a mindentudó és 
mindenható saiguraaca se lett volna képes haaáját és 
zzabadaágát sirató ssékely keservet rakni össse. 

B verBek, a Gondviselés jóvoltából, ma már nem 
idósaerüek, de a ssékely föltámadás  eleő márciusának 
Idusán, a BslvCnkben repesó öröm mámorában Bem árt 
azokat elolvasni B legalább addig as erdélyi gálya 
másik felére  ls gondolni, mert bisa ost még többszáz-
ezer magyar testvérünk várja a feltámadás  boldog 
pillanatát. 

Erdély béroal közt... 
Kárpát bércei köat 
Leláncolt rab tanyáz; 
Elte napja sötét, 

.Percanként nó a gyász I 
Bttsske öntudattal 
Szenvedi, ha bántják, 
De jaj 1 lesz majd akkor, 
Hí széttöri láncát I 
Ssékely hovaaok közt, 
Vadregényes tejon, 
Stoxoru nóta esáll 
Ripke sselló saárnyonl... 
Mu milyen Is szálljon?! 

Cslktaplocaa, 1920 március 12. 

Erdély bércei közt, 
Vadregényes tájon: 
Bsomorn nóta szél 
Mélabúsan, fájón. 
Szslló susog halkan, 
Ssárnyalra kapja... 
Fenyves sbrbjeben 
Törik meg a hangja. 
Hargita tövében 
Zokog minden nóta: 
Székely nép fajdalmát 
Sírja két év ótal 

Felleg borult Szikelyország egére 
Szabad földjét  tépi zsarnok ekéje; 
Mit megőrzött honBZsratet s hősi vér, 
Bljátazotta forradalmi  szenvedély. 

1930. mároius 16. 
„ Máraiua  idnaa! 
Htod  é mik lettünk  ?" 
Orvtámadó rablók 
ü.nek tort felettünk  1 
Ójidókíől fogva 
Szabad Baekeiy valánk... 
Rtbokká tett sorsunk, 
Bzolgahad figyel  ránk. 

Vérünket Bzlvjáh ti 
Pióca módjára; 
Szembe vigyorogjak: 
KéBíO'jUDk balálra I 
Siákely önérzetünk' 
Tiporják a sárba: 
Korbácsokkal vernek 
Vadállat módjára 1 

Lakat a nyelvünkön, 
Lebéklyózva kaiunk: 
Még aat Bem kérhetjük, 
Hi élni akarunk 1 
őil jogainkat 
Bocskorral tapossák... 
Kegyetlen a szivük, 
Nincsen benne jósági 

Szabadság  hajnala 1 
Látod-e mik lettünk? 
Vijjogó keselyük 
Rjpködnek felettünk  I 
L ̂ -lecsapnak reánk, 
Első tétül napunk... 
D.\ ha zzlvttnk tépik Is 
Sjékelyek maradunk 1 
Esküvel fogadjuk! 

Cslktaplocaa, 1920 március 15. 
— G. 8. — 

Az Erdélyi Párt központja közli: 
As Krdélyl Párt orstággülési csoportja az Erdályl 

Gazdasági Tanáccsal egyetértésben foglalkozott  aa er-
délyi fürdók  felvirágoztatásával  és az Idegenforgalom-
nak Erdély felé  terelésével. 

Gróf  Teleki Pál minisBtérelnök felvétette  sz er-
délyi fürdók  kataszterét, melynek birtokában a fürdők 
éa fttrdószállodák  karbantartásának kérdését tárgyalták. 

A sattkséges anyagi fedezet  előteremtése céljából 
többféle  esnköz Is állna rendelkezésre, de elsősorban 
fontos  lenne as, hogy az erdélyi fürdők  ügyel egye-
siitesBenek. 

Ma ugyanis aa a helyzet, hogy öt mlnlBsterium 
ügykörét ia érintik a fürdők  ügyel, Bmlk az Intézke-
déseket nehezítik. 

Az ügyek egyzégezltése érdekében as a követel-
mény látásik kívánatosnak, hogy állítsanak fel  külön 
kormányblztosságot a fürdőügyek  élére és az érdekelt 
össseB erdélyi fürdóiulajdonosok  és bérlők lép|enek 
érdekkÖBÖsségbe egymással. 

A kérdést ebben n felfogásban  tovább tárgyalják. 

As erdélyi Iparos-, munkás- és magántlsstvlselől 
kérdéseket egységes összefoglalásban  tárgyalja as er-
délyi képviselők pártlrodája ÓB as Erdélyi Giad. Tanács. 

Tárgyalják a mnokafelügyolóség  intézményének 
felállítását,  a muokakamarák és céhek fenntartásának 
problémáját 

Kaek szempontjából a munkásság és magántlsst-
vlselők álláspontja több felől  megnyllatkosott, hiányzik 
azonban a kisiparos társadalom egységes felfogása  a 
munkakamara fenntartására  vonatkosólag. A román 
uralom alatt Brdéiybei élt Iparos társadalom kUta 
kisiparos aunkakamsra falállltásál  óhajtja. 

M A R O I O S I D A L . 
Mozdul a fold,  megrázkódik 
Imbolygó lényt Ol aa ogar, 
Tavasa nap Bntl znhanyát 
S aa élet zsendül a zeng a dal . . . 
A tél {agyában elhalt ének 
Fi las ritmusokban tOr eli, 
D) kezdést Olel ét a végy, — 
8 a vágyban n) hit, n) eró 
Hirdeti latén szent szavát. 
í s a foldon  Járó élet 
Elvont magasban székeld 
Fenséghez zengi himnuszát. 
Ez sajtón zugi B vakmerd. 
Gyémántos égi kapnt vágó, 
Magyar könnyekkel áltatott, 
Magyar vár magván serkedett! 
Korbácsolt bánatos rabok 
Zengik moBt ezt az éneket. 
Ez nem márelasl ének 1 
Oy ászba fogant  szóm ora dal I 
Ettél nem ver szikrát • szív 
S nem vet SkISt a férfi  kar 1 
— A márciusi ének gyn)tó. 
Mint isi dombon visztOzek, 
A vérbe merést pergeti 
Diadalmas szent hevület, 
Szlklaelrt nyitó szent E i . 
.Mltál Jerikó porba dal 
Es minden rabbllln-s klnyll 
S a szerteszijtllt dal szaván 
Megmozdul minden isi sir. 
Eli i s halott regimentek 
Száguldva gyiznek n) eaatát 
Es nyOgS Kárpátok kOz&tt 
IgéretíSldet, a) hazát. 
Amit Trianon OsszetOrt. 
Jlyen légy Márolna dala! 
Nyllfelhit  ontó baszké l)j! 
Ne reményt szító fájdalom! 
TObbet ne kir)! TSbbet ne sírj I 

Dr. vírét  Q»rttöffe  Óéra őrnagy 

Készüljünk a tavaszra és a nyárra! 
Az Országos Magyar Vendégforgalmi 

Szövetség (OMVESZ) felhívása. 
Magyarországon irár rég rasgstervezték a nyári 

itthosnyarai&s ügyét. Régebb, efctnek  sok pénse volt 
vllágfürdőket  járt nyári szab^d-ág Idejében, aklcek 
nom volt pénze: otthon ült. Ma változott a helyzet 
Mindenki — ugy a péoaes ember, mirt a klepéneU — 
Igyekezik Aazai nj-ara/ólton éa fürdőkön  tölteni sza-
badságát. Ennek oka az, hogy eíŐBZör az ember itthon 
könnyebben és olcóbbBU megtalálhatja aat a ezóra-
kozást és nyugalmat, amit külföldön  drágán kell meg-
flsetnie.  Aztán a mi bezink ia van olyan szép éa 
vonzó, mint bármelyik! 

Cslkorasíg minden falucBkija  egy kis „Svájc". 
Mindenütt Bkad lá'nívaló, lehet pihenni, hegyet méBsnl 
és flirdősni.  Amint a tavasz felmosolyog  éa aa utanási 
lehetőségek egy klisé javu-n^k, cavt u«y fog  tódu'ni 
vidékünkre a bolr anyaországi ea id-ion. Ezeket  vonzza 
a táj azépsége éa a viszontlátás 

Tud-la kell misd^rklook azonban, hogy nem 
elég  a természet  gyönyörűsége  ahhoz, hogv üdülni 
ltheaaen!  Akik messzünnen idejönnek, — Jórésat vá-
rosi emberek, akik n m azért jönnek, bogy a falusi 
vagy pásztorélet nyomorúságát megkéztolják éa élvtz 
zék, h&nem bogy pénzükért barátságos ós elfogadható 
otthont, magányos és vonzó környezetet és bscaU>etes 
ellátást kapjanak. 

Sokat Jelent egy kla falunak,  ha egy nyáron 
megfordul  és hntekre vagy hónapokra letelepszik száz 
mag száz vendég I M4g többet, ha aaok a vendégek 
jól érezték magukat, kellemes emlékekkel mennek el, 
és alig várják a jövő ayarat, hogy többed magukkal 
jöjjenek vissza. 

Jelenleg Ilyen vendégfogadásra  nincsen minden 
falu  berendeskedve. Mert nam elég az, ba sz-'p és 
lebilincselő a táj, ha nincsen kényelmes lakás, táplál-
kozás és fürdő.  A ssékely u;yan mind vendégszerető 
de nem mindenki tud vendéget látni, különösen aaj-
talan Bsobával, sodronyos, tiszta ággyal, fürdőfeádd  >1 
éB főtt  étellel. Pedig eaélaűl aligha érzi magát ou-
hoaOBan a vendé»1 

Az OMVESZ azt akarja elérni, hogy az olyan 
falvakat,  ahol nyaralni és üdülni lehet megszervezze. 
Az Ilyen helyek neveit hirdeti orBságsserte as l/taa-
könyvében,  vasúti kedvezményt ad aa utasoknak, hogy 
felkereshessék  ast a tájat Tehát a remény meg vsn 
arra, hogy forgalom  legyen. 

A falvaknak  gondoskodnlok kell arról minél ha-
marább baállhassanak a szervezetbe. L9gyen meg 
minden előfeltételük  arra, boţy a vendég felkeresse. 
Külföldön  eat a dolgot kenyérkeresetnek tartják. Oü 
egy olyan miénk fajta  kicsi kuiyhó valóságos pénz-
bányai A mozgalom az elöljáróságon át megaservesl 
a vendégforgalmat  ÓB a vendéget odalrányltja, ahol 
várják s csak a Bserveset tagjai kaphatnak fizetéses 
nyaralót. Természetes, hogy akinek van erre a célra 
megfelelő  lakésa és bejelentette azt. Megtörténhet, 
hogy valakinek volna lakása, esetleg ki tudná üríteni 
nyárára Jelenlegi lakását, csak hiányaik a szükséges 
berendezés. Az Ilyennek a Szövetség anyagi segítséget 
nyújt, csakhogy berendezkedhessen vendégfogadásra. 
Bt ez a befektetés  évekre szól s szépen jövedelmez. 
Gondoljunk cBak a fttrdókőrüll  falvaink  jólétire. 

FigyeljUnk az Ilyen Irányú felhívásodra,  falraga-
szokra vagy hirdetésekre, hogy alkalomadtán beirat-
kozhassunk az Országos M»gyar Vendégforgalmi  Szö-
vetség, rövidítve: OMVEáZ, saerveaetébeI 

A gondolatot másokkal Is kösöljük és beszéljük 
meg, hogy minél Jobban megfrle'ódjék  I 

Csíkszereda, 1941 március hó. 
8zőoa  Lajoz, Dr. Ábrahám Józaef, 

a ••gyei zzervezet allspáa, 
•sstilylgasgatóla. • aaanaaat msgysl elnOke. 

Csiki Öregdiákok találkozója. 
A Csíki öregdiakok, szombaton, március hó 8-&n 

Budapesten, a Vadásskürt nagytermében népes össse-
jövetelt és értekesletet tartottak Dr. Sándor Láazló 
Budapest nyng. kir. főkapitányának  és Cslkl öreg-
diáknak elnöklése alatt éa elhatározták, hogy Brdély 
egy réssének és a Székelyföldnek  dicsőséges felsaaba-
dulása megünneplésére 1941 évi jullus hó 6-án, Csík-
Somlyón a kegytemplomban hálaadó misét hallgatnak, 
szent-áldozással áhitatoBkodnak, megkoszorúzzák a 
cslksomlyól róm. kath. főgimnázium  elhalt tanárainak 
a sírját és a Cslksaeredal fóglmnáslnm  disatermében 
ünnepséget rendesnek. 

AB egéss program kidolgozására Pap Géza rendőr-
főtanácsos,  Paál Andor ny. repülőőrnagy és dr. Gidró 
László részvénytársasági Igazgató Csíki öregdiákokbél 
álló bizottságot küldte kl aa ertekeslet. 

Ea a bizottság fogja  felvenni  az érintkezést a 
csíkiakkal, együtt állapodnak meg aa ünnepség minden 
résaletere neave. 

Aa ünnepi ssantmlse celebrálására aa értekezlet 
felkérte  Dr. Balázs András Corvla-koszoraz kanonokot 
éa Csíki öregdiákot, akit egyben a Cslkl Öregdiákok 
dlsselnökevé valaastott meg aa értekeslat 

A kiküldött blsottBág fogja  letárgyalni a Buda-
pestről Indítandó különvonat ösaseállltásának kérdését. 

Aa a terv, hogy lehetőleg a Magyarországon levő 
ÖBBZBB Csiki öregdiákok részt vegyenek ezen aa ünnep-
lésen és aa egeaa Calkmegyét meglátogassák. 

BorBBéktől—Kásaonlg minden helyet felkeressenek 
és mindenütt gyönyörködjenek. 

B célra aa Iousatól nagy befogadó  képességű 
autócarokat bérelnek kl B azokkal taBznnk kirándulá-
sokat. 

Értesülésünk acerlnt dr. Antal Aron főgimnáziumi 
tanár köaeiebbról Budapestre uiazlk a Pázmány Peter 
egyeBŰlat ünnepségeire, vele veszi fel  az érintkezést 
a kiküldött blaottsag és tárgyalja le az egész uerve-
aéai es rendezést. 

Lspunk Bzerkesatójét, Raszegh Győzőt la bevá-
lasztották a rendező bizottságba. 

A magyarországi Csiki öregdiákok körében rend-
kívül nagy aa trdekiódes éa késaülódes a csíki talal-
fcozáa  és Unnepseg iráni, abban a kellemes tudatban, 
hogy ö&saejöheinek egykori kedves lBkolatáraaikkal és 
meglátogathatják az o y regen látott Iskolájukat, amely-
től az elet sodra oly hosBau időn kereasthl elvitte. 

Aa egész Magyarorsaegra kiterjedőnek lgérkealk 
ea a halaadó ünnbpaég. 

Tisztítsa 
meg olykor szervezetit a bélben 
felhalmozódott  sok kiroi salaktól 
akkor la, ha alnes székrekedése. 
Ji tisztító 

Mit jelent Erdély izápdasáua Maoaromápt? 
Erre a kurdésre ilván majd feleletet  adni a buda-

pesti mezőgazdasági klá,liláson BB erdélyi meiőgazda-
ságl érdekképviseleti aaeivek által aa .erdélyi csar-
nokban* rendezeodó kiállítás. Ebben a pavlllonban 
— csoportos áláliitások keretében — as Erdélyi Msgyar 
GizdaBágl Egylet, a Hangya éa a Hitelszövetkezetek 
Központja hatalmas térképeken saemléltetve fogják 
bemutatni Erdély jelentőségét a növénytermeaatés, 
állattenyésztés, szőlészet, gyümölcsössel, erdéBset vala-
mint a szövetkezeti élet terén. 

A földjüktől,  terményeiktől, állataiktól nagy résa-
ben megfosztott  erdélyi magyar kiBgaadák kalotasaegl 
stílusban megtervazelt kiállítása egyike lesz a kiállítás 
legszebb és legvonzóbb részelnek. 

Külön !Ark̂ pc?oport fogialkoalk  an átszervezett 
EMGE müikOd̂ Bének uj rendszerével, a működési terü-
let felosztásival,  a mozgalmak és figyelemre  méltó 
eredmények ismbrietesétel. 

Egy másik csoportban veBtnek részt a kiállításon 
a Kolozsvárt székelő „Szóvétség* gasdaságl ób hitel-
szövetkezetek központja kötelékébe tartózó hitel-, 
gazdasági, háziipari, tej, stbl asövetkezetek valamint a 
Uiroavásáihilyen székelő .Hangya" fogyasstásl  éB 
ertékesliő SBŰ vetkezotek kötelékébe tartozó vidéki 
Hingya szövetkezeti fiókok.  Az erdélyi szövetkezeti 
Központok be fogják  mutatni a kisebbségi sorsban töl-
tött több, mint két évtized munkáját ÓB a jövő cél-
kitűzéseit. 

Eiben a csarnokban szerepel sz Erdélyréssl Mé-
hész EgyeBÜlet is a huszonkét éves elnyomatásban a 
méhészeti kuliura fejlesztése  érdekében végsőit mun-
kásságának Ismertetésével. A huszonkét év alatt as 
ErdélyréBsl Méhész EgyeBÜlet volt Erdélynek egyetlen 
működő méhészeti érdekképviseleti szerva. 

Az .erdélyi kiállítás* sservesését és anyagának 
összegyűjtését Török Bálint, aa EMGE Igaagatója végal. 

írógép javítás, jókarbantartás M h HOLCZER-nél 
őskeresztény üzem, a nagy trafik  mellett. 4— 

KÖZBIRTOKOSSÁGOKI! 
Aa erdészeti hatóságok által hasanált uj mintájú: 

i M l a i & i l U i i a l a t i y , 
i u t a U d i m i r S A ó i ó a 
A l t t U á c a t a i t r w M t l a U á t o l o k 

nyomtatványai bármily mennyiaógben beszerez-
hetők a Vákár könyvkereskedóaben, Gsikaae-
redában. — Kívánatra postán la aa állíthatók 
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Nyelvünk magyarságáért: 
I r t a : M i t i T ö r i k G y u l a . 

Széchenyi azt mondta: .Ha van saját szavunk, ne 
tűrjük az idegent I* 

Hint nemzeti anyanyelvünket határtalanul szerelő ma-
gyar. kiáltom, hogy nyelvi öntudatnnkbau ia legyünk erflnen 
ée célratörően magyarok 1 Beszédünk és Írásunk vezércsillaga 
az legyen, bogy fajiaágunkat,  beszélt éa írott nyelvünkben 
ia éljük. Idegen nemzetek szavait mellSzziik a legvégső 
lehetőségig, még ha latinok ia. 

Legyünk nyelvünkben is minél magyarabbak 1 Ezt pa-
rancsolja nyelvünk nemzeti önállósága, faji  függetlensége  és 
dioaő ősereditése. 

Elkerülhetetlen sőt élet-halál kérdésünk az, hogy nálnnk 
is hatalmai nemzeti ébredés következzék be. Ehhez pedig 
elmaradhatatlan kellék nyelvünk nemzeti ébredéae ial Hiss 
ez életharonnk szellemi éa lelki fegyvertára. 

A magyar nyelv a magyar faji  lángelme éa linglélek 
legtündöklőbb teremtése. Más nemzetek nyelvével ia öaaze-
mérve, nemzeti mivoltunk egyik legősibb és legnagyobb 
büszkesége. Kgy nyelv, amely Európa 31 nemzete közt a 
8-ik, az egész világon beszélt 2296 nyelv közt a 29 ik 
helyen Ali, a műveltségben ia nagy nemzet azent eszköze. 
Nyelvünkben ia nagy, aOt kivételes nemzet vagynnk. Égig 
érő tüzoaziopként lobogjon magyar lelkünkben ez a nagy 
nemzeti öntudaY Legyünk végtelenül büazkék, páratlanul 
férfias,  őai származása, tehát nemes nyelvünkre 1 

Ne tetszelegjünk idegen, nemzetközi szavak használa-
tival. Ne azegényitaük nyelvünket Ne németeakedjünk (érted: 
ne éljünk germanizmneokkal), de még caak felesleges  latin 
szavakat se haazniljnnk. Ne türjük öntndatlannl nyelvünk 
hanyatlását, sőt elnemzetköziesedéait, amit idegen lelkek 
tudatosan éa tervszerűen lopnak bele nyelvünkbe... Ellenke-
zőleg I Szüljük ujját Tisztin magyarrá! 

Nemzeti vaafegyelemmel  éa öntudattal törekedjünk 
nyelvünk nemzeti tisztaaigira. Iparkodjunk belőle az idegen 
elemeket következetesen kiazorítani, sőt kíméletlenül kiirtani. 
Ne akarjunk idegen szavakkal teletűzdelt, magsaebbrendünek 
látszani akaró nyelvet: osak olyan nyelvet, amilyent önma-
gából ki tud termelni nemzetünk. 

Még legszentebb, hősi emlékmüveinken ia teljesen hide-
gen hagy az id"gen .Pro patria" felírás.  Népünk milliói 
pedig meg aem értik. De lángba borítja minden magyar 
lelkét, ha azt olvaasa: A Hazáért I 

glő nyelvünk, — nyelvünk élete, — sőt örök élele, 
a világ minden leggyönyörűbb nyelvénél ia fontoaabb,  tehát 
a régen holt latinnál ia. 

Mi magyarok, caak egyetlen egy nyelvet tiaztelhetürik 
azentnek, — a magyart! 

Ösi műveltségű, nagy nemzetünk, szellemileg éa jelle-
mileg aem béna, sem nem kiskorú, hogy idegen, xfit  sokszor 
ellenséges nemzetek szelleme mankójára támaszkodva kény-
szerülne járni. 

Különösen a pokoli Trianon gaz korszakiban, amikor 
ezent nyelvünket, nálunknál műveltségben sokkal kisebb 
nemzetek korcaoaitjik, tiporják, öldöblik e'rabolt területeinken, 
millió és millió magyar vérünk ajakán, megátalkodott makacs-
sággal kell harcolnunk nemzeti nyelvünk önállóságáért, az 
idegen szavak húditó megszállása ellen! 

Ha iámét a magyar nyelv szabadságharcit kell diadal-
masan megvívnunk! 

Ezért példátlan eréllyel, vaaakarattal, lobogó lendülettel 
kell, hatirozott és harcos nemzeti öntudatra ébresztenünk 
mindenféle  idegen nyelv'j mákonnyal elbódított, félrevezetett 
fajunkat! 

Fel kell a nemzetet ráznunk I Égetően sürgősen! 
A mi Uagyarorazigunk legyen nyelvben ia a mienk, 

— a magyarokéi 
A azent, ezerszer szent magvar nyelvi őaerőt fel  kell 

szabadítanunk a németeaaégek éa a latinosságok azellemi éa 
egyben lelki rablineaiból! 

Merjünk tisztán magyarul beszélni és írni! 
Vívjuk ki nemzeti nyelvünknek az egyeduralmat 

Hazinkban I 
Az uj Magyarországért! A nemzetibb Magyarországért! 

A magyarabb Hagysrorazigért! 

kt? o ^ v 
— Meghívó. A helybeli Katho'lkns XAszGvetaég „a Katb. 

NAk Napiára" 1941 évi márolua hó 24-én délntánl szent gyó-
náara ég 25-én délelAttl közös szent áldozásra, valam'nt d. n 
6 árukor a VtgidAhan tartandó ttnnpl 'éluttniira ai érdekel-
teket eznton le meghívja a rendezAség. B •léptl-llj nlnoa. 

— A .Vagya- Kü'flgyl  Társaság" nagyn"vll elnSkn 
Dr ESttevinvl Olivér ndv. tauácBos ur folyó  hó 19-én (szer-
dán) délntán 5 órai kezdettel Onnepéllyel egybekötött elAadáat 
f  g tartani a Vigadóban, „"agyarocezág a világpolitikában" 
óimmal. Erre a fontoa  éa ritkán adódó alkalomra m"ghlv min-
denkit a rendezAaig. 

— A Os. T.  B. Tenn;«sz*airos2<jtfja  húsvétkor 
táncestet  rerdez  sok meglepetéssel 

— Bséa fémipart  mnnkáat helyes el Csikvármegya 
főispánja.  Celkvármegye fAlspánja  száz fémipari  munkásnak 
az anyaországban való elhelyezésére kapott ajánlatot. Csik 
siereda éa Vidéke Ipartestülete felhívja  a vármegye területin 
elhelyezést keresi vas- éa fémipari  munkásokat, hogy «menyi-
ben az anyaországban akarnának elhelyezkedni, eQrgAsen je-
lentkszzenek az Ip rtettttl étnél, mint amelyet Caikvármegye 
fOiapánja  az Oaaaalrásokkal megbízott 

— Haláloaáaok. Paulovlta Antal vlllanyazerelésl vállal 
kozó folyó  év mirelna hó 9-én. 'Ovid pár órás azenvedéa ntán 
56 évea korában, hirtelen meghalt. Ecv talp'g bec-ülete», szór-
galmaa, mnnbáa Iparos dSlt kl sz élék sorából. Örökös deiü 
es mosoly volt az egész ember nemcsak osalidja aiámára, 
hanem aa egész társadalmi életünkben. A magyar feltámadás-
ban aiép lelkének egész meggyAzAdésével hitt. Azok kllzé tar-
tozott, aki ezt a hitet minden lépésével szétangároz'a akkor, 
amikor a magyar éjszaka még nem virradt — Jól esett vele 
találkozn', látni, Aailnte, beosttletes egyinlsigibAI mnd g jó-
kedvet sugárzó hangulatit. Olyan szép volt a halála la mint 
az élete. Vasárnap virradóra rosszul lett ia rOvld szenvedés 
ntán meghalt. Pótolhatatlan flrt  hagyott maga ntán családjá-
ban. de kOteleaeigteljeeltA, a kOiért áldoxnl tndó, képzett ma-

Sar iparos halila a kOzre la anlyos veszteség — Bndapesti 
at nredében küzdött* végig a világháborút éa tObb vitézségi 

érem bizonyltja, hogy kBteleaaégteljesttéaben ott la elAllirt, 
hol életet kellett áldomnl. — Márolnall-én temettük «1 váro-
snak kBallaa éginek óriial risaritival. 

— üzv. Szeberényt J á n o s á é szOl öreen Aranka életének 
T4-lk éviben, hosszas szenvedés ntin folyó  ív márolns 10 en 
elhunyt viroannkban. Egy minden szépért rajorgo. lgazl nnom 
lélek fejezta  be fOldi  életét. Elhunytban Ozv. Dr. Nóvák Albertné 
édesanyját gyászolja. 

— Wdlmann Samu, a oalkazeredal kir. ügyészségnek 
háborn elittl elnöke, Budapesten a mnlt héten váratlanol el-
halt. Oalkvármegye társadalmának nagyon kedvelt tápja vrlt 
Csíkban végezte az Iskoláit éa a csíkszeredai kir. Lgyészség 
elrOki lett A román megszállásko- kimenekült Oso-k «magyar 
országra és ott a veszprémi kir. Ügyészség elnökének nevezt-i 
kl az IgazságOgymlnlszter. VeszprémbAl a budapest kir. Ügyész-
séghez helyezték át ia ott ment nyugdllba. Nyugdíjaztatása 
ntán Bndsp>«t srékeefAváros  vá-osMról tlfz-.BÍggel  bizt* m-g 
és a Ifi.  kerületben bíráskodott élete végé'g Röv.d Ideig volt 
beteg Temetése tlsztelAin^k és a csíkiaknak ra ty részvéte 
mellett ment végbe a budapesti Farkasréti temetAben. 

— TAke Láazlóné szül. Jakab Borbála 66 érés korá-
ban, folyó  h i 9-én meghalt Csíkszeredában. Temetése márolua 
12-én volt nagy riazvit mellett 

— özv. Benkea Piterné szOl. Román Borbála 78 évea 
korában, hosszas azenvedéa ntán elhányt CsIkzaOgSdOn, Teme-
tése máról-B 12-én volt, nagy gyászoló kSzSnaég részvéte mel-
lett. Elhunytban Benkea Béni vármegyei fAezimvevA  édes-
anyját gyáaaolia. 

— Felhívás. Vitéz Oráll ErnA tábornok, a háromseékl 
Vitézi Szék kapitányának megbízásából Mkérem a volt brassói 
21. hon*. gy. e. kötelékébe tartozó tisztekot t ; sztjelölteket és 
t:aztl vizsgát tett Önkénteseket, hogy azonnal jelentkezz' n?k 
a ealkmegyel Vitézi Székné', Tármegyeház 

Neumann Ernő, századon. 
— J lmagyarosodott görög kalmárok. A Tnkör már-

Inal eaáma Írja : Magyarország több vároaábai, Igy Ungváon 
la, Igen a"k Ideig gazdag görög kalmárok kezében öezvonto°uU 
a kereskedelem. Ezek a gazdag görög kalmárok szórtban Idő-
vel egészen beleolvadtak a magyart ebi Ungváron póMáu' az 
uto'só görög szertartású temetés 1879-ben volt. A azabrdség-
haro egyik honvédezredesének fiát  temették ekkor. A tzertir'ás 
közben a nap még gOiOgfll  énekelt, de már a kar oroszul les-
pondeált A régi gOrOg kalmárok n tódat ma a jóhangzáai Medve, 
Pára ia Siatmáry osaládneveket viselik. 

— Aa „Klnémultharangok"-at, Rákifel  Viktor regényé-
bAl kéezfllt  nagyalkerO színdarabot kflzll  a Színházi Magazin 
legújabb száma Báró Kemény Jánr>n tlroses Ko'oznvár SZIQ. 
házáról Ír o'bket Zllaby Irén halhAnl >lpor>ot PÉger Antal a 
filmezés  mOvisz.itérAI tart elAadást a szabaHegvetemtn K^té y 
az ezer tó o szagában, ÉIA tárlrt 8zrgednn, farsang  húroeg-
nAlnfk  almanaohja, Fertftek  Fereno nov-̂ 1 ája éa még sok é de-
kás aktuális, táraaségt hírek, al'gn}?-bb tavasz' d'i atmoje'.lek 
gazdagítják a népszerű színházi hetilap lega'ahb ezámát. Me! 
léklet a gyorinekek kedvence, a K e Magazin. 

— A m. kir rendőrség csíkszeredai kapitánysága 
köal', hogy I darab pénztárcát talált tá-gyként hatóságomhoz 
beszolgáltattak, melyet Igazolt tulajdonosa kapitánysá.-onnn 
átvehet 

S P O R T . 
A Ca. T. K Tennlsz-azakoRztá-ya fe  hlvja mindazokét, 

akik a szakosztály tennlszpélyáln játszani óhajtanak hogy 
szándékokat márolns hó 17-tAl márc cs bó 25-ip And-cg BAle 
sz. o titkárnál (SzentlA>ek-o.c-a 8 sz M. kir. K rcski'ilc'ml 
Hivatal klr"ndehségt>. Tdli lonfz  107.) jeled sék be, aunál IH 
mkább, o>ert oBak ko-U o't 67áma játébô oknek tud a 
oeztály hciŷ t biztosítani ÍB cs.k a jeleDtkez*e sorrendiíh: o 
A jelentkozés vonatkozik régi játék sokra Is. Részletes f  Iv.lá 
gosltás a fonti  olmen. 

Tudomására hozom 
> nagyérdomd vásárló köaanB';gaek, bogy meg-
érkestek »• 1941-os t ipnm magyar gyártmánya 
PHILIPS, ORION ét STANDARD. rádiftkéaiOlékek 

hálózati és telepes, egy^satü és lnxas Mvllelben, 
üzletemben raktáron mind nkor nag\ váifiBz  ákb&a. 

K e d v e i ő f ö l t é t e l e k : 
^ ^ 3.20 neagítől kezdődő előieg mell' tt 

6—12 boat.plg terjedő részletre 11 
Állandóan raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mánya „Pe t r lx" és .Nifb"  rádió-elemet ÍJ, 

VÉOSEY RÁDIÓ 
8 rádló-laboratoriam. 

Meghívó. 
A C s í k s z e r e d a é s V i d é k e 
Hitel és Gazdasági Szövetkezet 

1841 évi á p r i l i s hó 20-án délután 3 orskor 
batározatképtelenzég esetén 

1041 é v i m á j u z h ó 4»n délntán 3 órakor 
I» „C l; " O zdtséel S">v- ik- z-t h»>l\!Bégé-
bfic,  Cxíkizaveda, Ap ffy-m  14 «zira a'a-t 

RENDES KÖZGYŰLÉST 
tart, molyrn n t̂ gik ea ";sp:z.báyok vonatkozó sra-

kaSMa ír^lraébeo meghlvatcnir. 
N a p i r e n d : 

1. Mait éil üzleten datécyről ssóló jelentések tér-
gyalé«a. 

2 Zirszámadísok megviapgálása is a felment-
vény megadása. 

8. Mérleg m<>;át!pplt< sí 
4. Tisata jövednleinről va'ó resd^lkez^s. 
6. Aa igézi;-«tóság 2 tagjának választása. 
6. A Müfyn'ő  bízoitaág 3 tagjának váUsrt4.ss. 
7. Az 1941 évi költségvetés letárgyalása. 
8. Ioduvitorok. 
Ktt Cslkss reda 1941 évi március hó 8-án. 

Ai igazgatóság. 
Újonnan nyílt órás, ikzzsrész, preclrlós szskOzlst 1 " M 

Bákóozl-ut «, nagytraflk  mţllett. 
Egyetlen szakképzett vésnök 1 

Uá'mllyen óra vagy óram^ preelzlóa müsze-, pl lanatzár az.k-
azeiü javítását váll,lom. fikszerkészltA  Dzem! Brili ánsok és 
gyémántok Ufoglalását  Biaksiertten végiem. Títgzlti éa plakett 
vtonSk. Bellef-monogrammok  i s calkl emlék-medálok vésése 
művész kivitelben. A n. é. közönség szíves pártfogásit  ki 1: 

HOLCZER GÁBOR, froattaroo*.  4 -

A „Székely Nép* 1941 márclu* 11 Ikl számában 
•Ménem kü'8't cikk rágalom éa a W ó ^ n s k nom meg-
fjlsifl  amî'rt a lap ellen az el|é''»»t m^jlndlfoítam. 

Gergely L«BE>, Caiksomlyo. 
M E G H Í V Ó 

A „ŐSIK" G a z d a s á g i S z ö v e t k e z e t 
1941 évi fsprllis  20-án, vasarnap d. o 11 orakor 

batá'oratkápte'e^íéi? esetén 
1941 evi május hó 4 én d. e. 11 órakor 

CslkFaeredába-», a Giidtsáel Bsövntkeaet helyiségében 
R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 

tart, melyre a tagok aa alapsaabályok vonatkozó sza-
kasza értelmében meghívatnak. 

N a p i r e n d : 
1. Mult évi Dzleteredményril szóló jelentések tár-

gya'áia. 
2. Z4rfz4midáeok  megvizsgálása ó̂  a felmentvény 

magadása. 
3 M'r'.eg magállapltáBa. 
4. .C ili* E dő^fd-ífögl  Szövetkezetbe való fnzió 

iii'OsrtAsa. 
K'lt Ctlkss;:rí-dábaD, 1941 évi raé.ríiu* bó 12-én. 

AB igazgatoeag. 
KER3SEK mef?  ía'n kíoayü f  d iris koc«t 

va'siimt egyes li^mot. — Cim: Barabás Aital, 
Ciitszer iHÍfnon. 

TANONCOKAT 
Mvsz .FBBRUM" vteőn^de és gépgyár 
Cít'.feflí̂ rída,  H rsr't.-ucc? 53 "ém 

M E G H Í V Ó . 
A Oyímezvölgvi FatormelAk Ríszvenytarzaság 

Oylmesközepiok 
t|«i-»'.»'.tmjghitfi»  » t. réí-Ténvo^lí, 1941 éri 
Április  3 áo d  u. 2 órakor  n c <z gylmeB>PZAp oki 

hiv3%i»iua i.odi W'' y's -?>t>en magt>»ri»td6 
XXI-ik évi r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az ig<t*{ató<ágaak a Nfolyt  Iiz'ctévről azé!ó 

ĵ !̂ nt<<a.'':u•̂ •,!. fir^ya'áj». 
2 Az á?l r^'BíiindVjoí, az Igazgató ág és 

r^ltjvfilő  bifot:iig  j'l^otaaf  és íznk javidatára, az 
ar̂ dm n̂? fj'-e'vi  nitiro^i hozst;!. 

3 Aî íj*»!»; itó'Jí -J f  vüjíy iő h.ioiis^g fîlxent-
vi;».'» h v-vo; ;thof 

4 A. k'í fi  d/! tivusiîr 'ţîîratnk elmoadl'.iaa ési 
•Ih.'-t ozo 1 f  •• ii{v®10 bizo isí<i '.».-hîly.'t. a tO igyür 
!ö-v nya^iek ra-gí-i«'ő -^"iv.s- i rBod • Les-vs.j i-zer:n', 
jj Íí i^í-'óa' í f  * í üí)- : Ó blkO t'̂ jJí *3r0S Vi»'sBSt8Ri. 

5 A rvisM s!npHţdhâ'y»n;l: 2 3, 4, 5, 7, 10, 
12, 13. és 16 § n -t: a meíVÁiton.-itiis-t «b sc a Bzeríot 
újjá irt RÍBp?ia,Dí».yok mogJz rtRSBíeiia mún annsí 

f  >g-
6. A iftr.  i5r«'Bj«-b »;ahályai ssirripi a köigyii-

í"U'.-r frrit  r oí'- m cdcD egytb ügyben v*:ó határoz '̂.-
•jciat'''. 

7 E'etieges :Bd:tv.tayok ia Icterpa'.'áclók és eaek 
f  :leUt ha^roTk-hsz 4̂ .1. 

A közgftt'-ven  r-s;:v nni klvárió ráasvéoy-sík 
'/őtfleaok  « r«s»vó'-ylk»t, vagy árok letatl «"•iím-rvó-
o-.eit legké.'öD 1941 nvl va'cins 31-én d»4 12 éráig 
a t&rs'.xâ; pjímesnórfplokí  lrodáiálar Uteonl. 

A> igazgatósag. 
H.« )t ríemí-y. SPÍ fc'.»'rnzatképes  Brámhan meg 

ofai  jMf-'náKk  u?y az alarsz^baSos 8. § a órteimé-
b';o »r, ujabbl (««g^Oiesi határidő: 1941 éM ma.'US 
bi 3 án d. u. 2 óri'litr. mitor fi  jr'.rn.evóí n meg rtm 
jíiect r̂ âvapyi-patr» vcló teiintet ní'kUl határr.zoak. 

188-2-1941. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Cgkjcie.T-da m.-,y.>i várva po gármester^ a Báiyai 

U0C» iii« '.'.-.••? hsa Ezükffpge')  Aoyigok és 
p :c!ii:: 680 m1 t<irrp»v:c<, 630 a ' 'mi-i' ': 76 m* ro»-
ir.'i homik, 10 800 kg. cemni t, 1259 fai.  t-zegflykő, 
50-6 -sgoo kcc*'.6 v«gy rcr^ó, 387 n.' t rmétkő és 
12 fut.  bstO' C îre c>i!v»-:Oş srv- r-»»» hirdet. 

A pzállités kbiis^gei PB"bá y-^erörn U»to-Itva 
vjtnuak, h e â!:i;iş 'd j« 45 cap r. végleges jóvába-
íyéstól fzimi>v«.  Jitál át ideje a tocsrtóre es ste-
siiljkőrp, fal»iui<t  a beío~cór-3 1 ÉV. 

A kilöuböző aay.sgezállitásokra lehet külön aján-
latot tenni, a vrosn&l hephetó tjíD stl minláu A 
versenytí rgyalá'oc c>iak cjíkvárm-»gyei lakÓBok vehet-
cek réBzt. 

Aa fjánlatokAt  1941 márolns 29 én délelőtt 
9 óráig keil b-adni a várorih^aán, aért fi*  pecsétéit 
horltekbi.n. AB ajánlatokat a fenti  napon déli 12 órn-
feor  bno-ják fal. 

B inatpénat nem kell letenDi. 
A v^rsonytárgyaléBl feltételek  megtekinthetők a 

váron mórnökt hiv,>tiiéhin a hivatalon órák alatt. 
Cslkszfrida,  1941 március bó 11. 

Bsáu Oerfi  s. k. 
polgármester. 

ügyes, értelmes fiat  felveszek  asztalos 
t a n o n o n a k . Cim m kiadóhivatalban. 2—S 

MfMalett  Vákár Ls|mé kBiyviyomdijábH, Osikizsreds. 

16 hónspos tenyószigazolvánnyal ellátott piros 
tarka b i k a e l a d ó . Vitos Pál ZsOgOd, 
Mikó-uooa 94. 3.3 




