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[ Gróf Teleki Pál meghalt 1 
Teleki Pál gróf,  Magyarország miniszterelnöke halott. 

A hirt gyorsan vitték villamos sugarak. Nyomukban minden 
magyar szive összeszorult. A nemzet leírhatatlan fájdalom 
jegyében gyászol. 

Tavasazal, lakadó rügyek idején borzongva ülnek rádió-
készülékeik mellett magyarok. Figyelik, várják a hirt, mely 
utat mutat a nagy tájékozatlanságban. Hogy történt ? Miért 
kellett történnie f1...,  törnek fel  kétségbeejtő kérdések s a 
megdöbbenés, a gyáaz, a magya nemzet mélyaéges bánata 
még fokozódik,  amikor a lakihegyi adó világba augározza: 
grót Teleki Pál öngyilkoa lett. 

Kérdések özöne kering a lelkekben. Sikolt a lélek a 
felelősség  érzet,alatt Számonkér, amikor hangzik a hivata-
los indokolás : Évek óta súlyos lelki vivódások, töprengések 
között élt. A nemzet sorsa aggasztotta, mert azt vallotta, 
hogy a nemzetben nincaen meg B kellő tárnadalmi erő éa 
összetartáa. Nem vagyunk belsőleg telkészülve eléggé a ko-
moly időkre. Azok, akik az utolsó napokban együtt voltak 
véle, megdöbbenve látták, hogy ez a lelki aggodalom egyre 
jobban ránehezedik. Fokozta gondjait és magánosságát iele-
ségének hosszas betegaége ia. Éppen ezekben a nehéz idők-
ben nem volt mellette zzerető, asazonyi kéz. Halála is olyan 
volt, mint az élete: példaadás, megmutatása annak, bogy 
egy gondolatért, a nemzetért életet ia lehet áldozni. 

Nemzeti gyáazba öltözött házakban, nccákon, tereken, 
mezőkön, erdőkben mindenütt, ahol magyarok laknak lelkekbe 
markolt a hir, a példamntatás. Minden magyar tndja, érzi: 
ezekben a példátlanul nehéz időkben össze kell fogni.  Erdély 
nagy fia,  Teleki Pál gróf  egy életen keresztül krisztusi pél-
dával bizonyította: mivel tartozik nemzetének a magyar I 
Egész világ által elismert nagy tudásával harcolt nemzete, 
népe igazaágáért az elfogult,  gyűlölettől hullámzó trianoni 
zöldaaztal melleit. A sors mégis öt választotta ki a Magyar-
országot kerékbetörő békeparancs aláírására. Szivében ott élt 
az elhatározás: igazságot kell követelni nemzetének. 

Réazben teljesedett az igazság: Felvidék, Kárpátalja 
és Északerdély viaszatért. Mi felazabadult  székelyek tudjuk, 
mit jelentett azokban az időkben a azután Teleki gróf  ne-
künk. Gondoskodó édesapát vesztettünk, kinek első útja 
közénk vezetett. Nem üres kézzel jött. Szabadságunkon kivül 
mindent hozott és még hozni akart, amit egy sokat szen-
vedett nemzet édea teatvéreinek adhat. A székelység lelké-
ben örökké élni fog  emléke, köteleaségtudása, önfeláldozó 
példája. 

A magyarok koporsóban fekvő  miniazterelnöke mindég 
ugy érzett éa ugy cselekedett, ahogy beszélt. Áldozatos ma-
gyar életet követelt és békét hirdstelt. Munkája áldásoa éa 
békia volt. Emléke legyen áldott éa békés 1 

A magyaraágnak meg kell értenie az áldozatot! 
Nemzetünknek egyaégeBen kell telaorakoznia vezetői 

mögé. 

6. Az élet fája. 
Jiana Saját vállán vitte fel  második Abel mód-

jára aa áldoiatl fát  azzal a különbséggel, hogy Ábelt 
nem engedte aa Ur, bogy Ábrahám feláldoaaa,  de 
Jézus felá'.doaáaát  elszenvedte megengedte Htromsaor 
elesik a kereeettel, clrenei B'mon csak ktv.̂ s időre 
segített neki. aa nt legnagyobb résrén ő elpilw». A 
keretstet a Golgothán felemelik,  rajta a rásaegsett 
Jtauz, hogy mindenki tekintetet reá Biegeaae. A ke-
resetre hullott sz isteni Bárány vére, mely elvette a 
a világ bűneit. A zzáraa fa  kihajtott, rajta a legdrá-
gább gyflmölci:  az Urjéaus aaent tesle. Jil mondja 
az Eţyhâa a keresztfáról:  NIECÍ fa,  mely nzebb gyü-
mölcsöt hozott, termett volna. Oinan élet áradt minden-
felé.  A megtért Jobblator, Cornéllua százados B azóta 
millióan éa millión éreaték és tapasatalják Jizus ígé-
retét: „Ha a keresatre felmagaf  utaltatom, mirdinklt 
magamhoz vonaok". A keresztény katolikusok két ezer 
éve vall|ák: .A keresztfához  megyek, mert másból nem 
lelhetek nyugodalmat lelkemnek*. 0;t elcsitulnak az 
élet bajai, lecsendesülnek a háborgó, siiek. 

Ea volt az élet fái  a, kin az Elet megöletett B 
halálával nyert életet. Kert volt még egy fa  as ember 
élete történetében. A paradicsom közepén állott: a Jó 
és gonosz tudás fája.  A tiltott fa  gyflmS  cséből evett 
Adám és Éva, aa élő fa  nekik B nekünk halált hezott, 
elvette aa élet édes laét. keserűvé vált a sorsunk. Még 
mlzdlg éli a tiltott fa:  Iiten és az anyaszentegyház 
piranczal. Aki ellene vél, a halált választja magának. 
Moat is a kigyó salaaeg és tőrbe ejt: nem nagy bűn; 
alacsen pokol; nem hal meg, olyan lesz, mint Itten 
s tudal fog  mindent Vigyázzuk, tanu junk ósszülők 
példájából. Fusson Jizui keresatje alá, ea az ujssövet-
aég réaklgyója, kin bűnbánattal ránéaűak, meggyógyu 
luak a bün betegségéből. Jíznz keresztfája  lalkl életet 
és örökéletet ad s aynjl mindenkinek. 

P. Réti/  ApdliMiritt, 

A székely hymnusz kérdése. 
Az elmúlt év elején P.;catn krnny#k között hall-

iMtUtii a ra-gvsr rádió erd=i>i helysiini közvetítéséit 
Fájt, hogy nem vehettem raint a h irhstaiU.u élmény-
ben, amit egy ősi föidd^rcb  visszatérése jelent aa any?-
:estbe. A szivemen dobbantak a honvédok bakkanejai 
és a testemen dübörögtek át »B égyuk, páncéljárművek, 
lov*k p^to. Nagyon fAjdiltHM  o t ea az ürtm kz én 
boldog örömömben. BijAi javamra a cél érdibeben 
nem engrdtsk «'őjArtlai. 1 «mertek irássdmat, tud»á4 
sérelmeimet, amik esősorban engem sodorhattak voiu;i 
ktaámithatatlaa követfcezmár.YÉK';».  K-B- rll voit, elmúlt. 
Boidot vapyob, itthon lehetek. Ki itthon most mibd-
uatsl n haliok beszélni az u. a. „szíkaly hymnusz'-ról. 
Eoh-z akarok hozzá szólni. 

Annnk Idej n ez r-gyil c ul h.ljsalffi  köaveiiiís-
kor hallottam e'őazör ró a. A «piker mondotta bs, hogy 
mo3t énwVollk a .széke.y bymnneívM. Migdobiicntem 
Hoţyao? H»t az fi  f  í j i ^ n 1 ! mw hymeusza lehet, 
ml-ji a nnRyfraak?  Hit cetn a» „Iil-n áld m:^ f> 
magyart*, nem a ,H:*s«k egy I 'Kovta", e«m >> „Hí-
zódnak ri'Ddli »tlenü." az én n-i> m himnusza? M ĝ-
(avBrodva állottam. Mnjd mpirecdrts tértem íeletie. 
D» cem Eoiálg. 

A p:csi .Duisn u " és a fővárosi  .Esvl Ojasg", 
„FÜJctfetlensfR"  etb. ciiib lapotb»n »z u. P. ssiie'.y 
nymnu^z szer.őiég'; körlil cagy bonyodalom indult 
S>k tz^rzó jelentkezett, tik ni-d magúinak igv®*̂ ®-

t?k megszerezni b'-zooyltéloksal fftis>ere!ve  a BHürafi! 
dicrfzegşt.  A'lást foţlalt  a „8s*f-.-"  is én ísBUvaüomá-
s«val beavatkozott Ko oz v-jry Borc-a Mhály eajt--
jamarai elnök is. Migaoi ivi kaptam » kliió&brző BL't-
zőkiői dedikált eaj-ii! l dv^iiyokut. Verekedtek az O.CÍÓ 
n raévért. Dt most sem tuJoai, bogy ki az i^aat íznrzö 
Kovács Jizsef,  SatlAnczy E >*m;r, dr K-r. Lijot, Ci? 
aády G 'órgy, n^hai Mihailk K i ^ í j nöztll. U ŷ tudom, 
i<ogy köcUlök ctuk M bsitit fs'-te!'-  ezÁroazísu. Ery-
mást írték a sajtóban a n>iUi£oza'.ot, támadások, 
cáfolatok.  F^oyegetőzieir még szerzőjogi perekkel 
Kiadiá't koitákbao, lemezre vasettek, páozirí forga-
lomba hozták. 

Eze^ után «"n Is, m nt türzr<ckiis szd'/i'y 3 mli;t 
3ÎLI több irodalmi tör t '^jt is v:»rvtk, isdittst^i érhe-
tem m'gair, bogy s vit*b» bVe»«á i-.t. A aH'irgití-
véraija", .Daoaoiu *, Fdg««;lrn c&\ stb. liipskbae 
hozzá BióUom s kerdi.-:hez M-f.irvam,  t'Oţy n -u-'- '̂ly' 
signe't i.dact hymnuăxa, in-ri a t-z^kely a hgraagyBrí'.V t 
mK ŷar é« Iscy CJuk egy hyixiEU zt leh»t, ami a rm.-
OstnVi. Higy-ta n^zaóik k'., h* a vi'ág azt k'UDa, 
hogy mág a bymnuüzuowbftnBem  vagyuok egységefink, 
h«eem f»j-tör»Bsnklat  külön imidkozunk. Meplrkam, 
hogy est az u. n. s?ié!tely hymnutit ar,ért sem fogad-
juk el nemzeti imaként, mert rozsa. Vdrstechclkailag, 
tartalmilag és zeneilsg gfeoge  alkotás. Egyházi énekre 
rm'.ákaztető, hymruízl erő nélküli, «gy fajta  élni aka-
rását hl nem fejező,  a székely lelkiséget vissza nim 
tUtriiaő, lendülettelen ferc  munka. Megírtam, hogy It hH 
a Bzákely a legtörzsökösebb, a legjrzíkenyebh, Icg-
öatuditosabb, legtehetségasebb mtgyar fajta,  jÍrhatott 
is a mu'tban kttlöa utakon adottságai folytán,  dí min-
dig örök magyar maradt, volt ós lesz s caak u;y tudott 
Imádkozni, ralut csonka magyar testvé'el o!t a Király-
hágón lu';. Ciak aat a köl ő nagyságok ée leaessork6 
mesterek által csinált nemseti Imádságot dalolta min 
dig. B dalo'ja a jövőben ls. Nem kell nekitnk uj Imád 
Bág. Különösen nem Így, ko ránnyal ás kiábrándító 
hatásBaV Bsm kótában, Bem lemezen, sem dalárdában. 
Nsm *ell. 

Énekelhetjük aat i-t, mint dalt ol>kor, ht tetszik, 
de nea hynuszi minőségben bnia vive a köztudatba. 
EredBtilng 1B egyszerű dalnak volt szánva és „Székslj 
fohása'  vo't a elme. 

Hová jutnánk, ha egysz> r a Danánlul, a Jiszsáf, 
a Kunság vagy az avarszármazái u pa'ócság hymsu^za 
la fe'czendűl  és ebben az egyetlen és örök hazában 
minden táj a maga kűldn bymnusaát zmgedszné. 

Na a ssélbu lásra törekedjünk, hanem az össze-
fogásra  és egységre. 

A Bzefe  pedig végezze a maga Ifjúsági  munkáját 
és ne tolja f>1  magát egy nemzet vezetőjének. 

Ssékely testvéreim, akik a leírtakról nem tudnak, 
igy tekintsenek a ssékely hlmnuai kérdés/rí és kérem, 
ho?y értsenek valem egyet. Adjanak nekem Igazat. 
Foglaljanak állást. Est parancsolja a jó Iz és ÓB a 
magyar kötelesség. Na tartsanak fajta-áruénak.  Éi 
költészetemmel, lrázatramal, cjonkabaa&i sok előadá-
sommal hirdettem, bogy székely és fajtám  si -relmeae 
vagyok. Ne kUSnitsűk magunkat kl a nagy magyar-
ságból és ne adjunk annak külBŐ nyomatékot. Kiset 
a kéabe. Vállat a vállhoz. Csak igy juthatnak el a 
nagy Feltámad áthoz. 

Dr. vitéz OyrgyialMvi  Qereőffr  Géz* őraagy, 
a Hapai Zatsaal Mk Ztrtisk tada. 

Ezüstkalászos naztatás Melfföli 
A esiiazeredal m. kir. téli gazdasági iskola tanári 

testülete áít.il tartott 130. azámu csikzaBgödi és 191. 
uzimu cdkaomlyól 3 hóaapoa m. kir. téli gazdasági 
tsufolynmck  márciuj 23 án, Illetve; 25 én ünnepélyes 
záróvizsgával véget értek. 

A zároUanapüyíken a minisaterl biztosokon kívül 
mrgjaiöntetr: Cíiks8?r->di vá?os polgármestere, Cslk-
íafm9áya  a.lapiűja, Gtsdiságl felügyelőség,  aa EMGE 
CiikóZirídil kirendeltsége, n Ssent Fireoc rendi zárda, 
d^^ssigbáz, K4LOT néprőiikola vaaetősége; Ctik-
Híísredá, Ciuaotalyi, Ziiigdd, Taplocsa, Pá'.falva,  Cao-
bc.faLV4,Csoinortan,  SzentiéK'k papjága, tanítósága, elól-
j-irwága, iate:d<»nclája éB gasdatársadalma, továbbá 
a Bsékaiykeraüzturl uiitárlus téli gtzdaaágl Iskola 
Igazgatója, 

Mindkét záróvizsgát bálaadó Istentisztelet előzte 
meg s utáni a gjzdaségi tanfolyamok  mogszervező|e, 
a csUtiaeredal gazdiRági iskola igazgatója bestámolója 
kövevkesett, 

A br.Btsmc'ó slhacgiáaa ntán a miniszteri vizsga-
biztos a vUsgáluiokat megújított». A két éa fél  éráig 
tartó v.zsgázutá'j sorún mindkét helyen elhangzott 
feleletet:  fdnyesen  lţazo'tâk, hogy a 3 hónapi nehéz 
muska nem vo't hiibavaió. 

A vizjgálatokat az önk4ptő gazdakör záróülése 
követik", melycek t'r^vforozst»  gszdagágl előddások-
ból, hsznfijs  szavalutozból és Áneltszámokból állott. 
I s tauuolzonyságol tőitek a hallgatók arról, bogy a 
három hónap aíat; nemcsak elméleti dolgokat tanultak, 
b .nom a gyakorlati g*td.\l élet, mindaa ágára kiter-
jedő ismereteket sajatiSoUak el. 

A a-ill^atók én a caţy RZAmbsn megjelent érdak-
:ődó vundágúit hangú'ata bizonyította, hogy a tan-
folyamok  s azoknak záróvizsgája igen emlékezetes 
mogmo'du.áa vo't mlndkót bilyen, melyek mély nyo-
mot hagyták és hatásukat a lakóaság hasanára sokáig 
éreztetni fogják. 

A záró vizsgálatok során Csikzsögödön 32, Cslk-
Eomlyón 38 haladói vágyó székely kisgazdát avattak 
.^z'igU^áazOü" gazdává. 

írógép javítás, jótarbantartáz HOLCZER-nél 
öakereaztény üzem, a nagytraflk  mellett. 6 -

Országszerte árusitják már 
aBud&pesti Nemzetközi Vásár 

utazási igazolványait. 
A miiui 2 áa kfziődő  bndsp;stl vásárnak féláru 

jegy á táaára egyéb jelentőd kedvezmények Igénybe-
vátultrd jogoshó ulzzáBi lţziolvâuyalt a rendaiőlég aa 
elmu'.t h«b-n ez ország mic d-n r^saéhe, de még a kül-
fáidra  ia SiotiUldtf.  I{y mindan jelentőiebb községben, 
mlndt.n u .azásl és meaetj?gyirodában, községi előljá-
róságaál, pénzlntéaetné!, Iparhatóságnál és a vásár 
tiszteletbeli képviseleténél máris rendelkezésre állanak 
ezek a« Igazolványon s iiyet bárki szerezhet magának. 
A vásárig;.aolványok ára azok résoéra, akik legfeljebb 
80 kllomiternylr•> laknak Bvidapesttő'. P 190. az ennél 
ta\o abb lakóknak P 3—, külföldieknek  P 5.— vc.gv 
éüD̂ ik m»i<feíe!ő  valuta, külföldi  au:ósok réBzére P 3. 
A lied vasaiényekkel mindm vasút, minden hajó bármely 
osztály áa és Igy termiazetesan mindazokon a vásári 
tülön onitovoo is, amalyaket a MAV a Budapesti 
Nemzítköel V«air alkalmából május 2—12. között igen 
nagy számmal fog  az ország minden tájáról inditaal. 
Bud^pa^trj áprilisi 26 tói májúi 12 lg, Bodapestről 
viu?z* p di( májút 2 tői 18 ig lehet utazni. Aa igazol-
vány tu.ajdonoia az 190 P-B igazolvánnyal kétszer, a 
3 P vagy 5 P a Igazolvánnyal háromszor díjtalanul 
léphet a vájár terűletéra. 

Az Igazolványokhoz ciatolt utalványok feljogosít 
ják a belföldi  látogatót arra, hogy egy izben, a kül-
földit  pedig arra, hogy három Iaben utazhassák egy-egy 
alkalommal Budapestről bármely vidéki vasútállomásra 
és viigzi 33 zzázalé* meaetdljkedvazmánnyel. Egy 
további utalvány alapján mladen igénylőnek a vásár 
bármelyik pénztáránál rengeteg látványosság, színház, 
mozi, állatkert, stb, valamint szenatórlum kedvezmé-
nyes Igénybevételére jogosító szelvényfüzetet  aaolgál-
tatuak kl díjtalanul. Bodjpest BzékesfővároB  Idegen-
forgalmi  Hivataláhos megcímzett lakáaelőjegyaéa cálját 
sto gáló levelezőlapot is csatoltak a vásárigasotványhos. 
Mindenkinek érdeke, hogy ezt a levelezőlapot kitöltse 
es minél előbb postára adja, hogy Idejében biztosítson 
magának kellő szállást a vásár Ideiére iriáal idegen-
forgalmat  lebonyolító fővárosban.  — VásáHnsolványok 
beszerezhetők a Csíkszereda és Vidéke Ipartestület 
hivatalos helyiségében, Ciikueredábaa. 



9-ik oldal 

„Erdélyi székely-est" — Amerikában. 
Március hó 9-én, mir külsejében lg szokatlan 

levelet kézbesített • posta Calkaiereda egyik polgárá-
nak. Aa Amerikai Egyesült Államok Atlanti-Oeeánon 
át közlekedő repülőjáratának 2 drb 30 centea bélyege 
dlaallk a boríték megdmaett oldalán. Hátlapján pedig 
7 postai bélyegei-lenyomat karikái tanúsítják aa elin-
dulás éa érkesés helyét és Idejét. 

B levelel a new-yorkl posta 1941 február  hé 8-áa 
278 267. saám alatt vette át s ép' egy teljes hónep 
kellett ahos, hogy aa a aaállltáa és ellenőrzés teker-
vényes útjait Amerikától Budapestig megtegye, mert 
csak márcluB hé 7-én érkeaett Pestre. 

Da lássuk csak: mit la hosott e boríték aa „Uj 
világ'-bAI a kivénhedt és önmagával megkasoalott 
Európába ? 

Aa „Egyetérti»'  dmB magyar lap 1940. évi 
november 8 iki saámának beszámolóját a brldgeportl 
Szánt  István  Hall-ban  megrendezett „Erdélyi  székely 
asf-ril,  melynek rövid sneaelvényekben öBEsevoni 
tartalma a kővetkeső: 

November 8-lka felejthetetlen  napja less a connec-
tlcutl magyaroknak. Hiteknek sBorgalmaa és fáradtsá-
got nem Ismeró elókeBsltó muakáját koronásta meg 
as aa est, melyet a connectlcuti katbollkus és refor-
mátus egyháaak közösen rendestek az erdélyi  kifosz-
tott  magyarok  megsegítésére. 

Magyar-Amerikában nem sok a rzékely kivándorló, 
még kcveBtbb a ssékely p?pl D? valahogy ugy dön-
tött a sora, hogy F îrfi  ldre ketió Is jutott a azskolj 
papokból: a cslsl Fr.  Biró Benedek,  a római kith. 
hitközség dirék plébánosa B a H^roaiazékről származó 
Péter  Antal,  a reforátusok  kiváló lelkipásztora, aVij. 
össaefagásutkai  nemes példát mutattok és követésre 
buaditottak sokakat a kosos m?gértáBből fakadó 
munkára. 

Oos3tlen öszsefogásuk  i'rodménye g-'zdag múíoru, 
feledbueilenül  rlvós ess volt. 

Már ea .e 7 óra után özönlött a n^n, bogy aa 1200 
BUses tereuiben a helyét blatoi-lthiiBBB ö.ven — tündér-
szép — fiatal  leány ólán Csongrádi Irénke  fogadta 
a vendégeket. Nyo c órára zsúfolásig  megu-lt es egész 
terem fegyelmezett,  a nemes célt át>>rzó magyarokkal, 
akik még öltözetükben U megadták Erdélynek a'tiaa-
teletet. 

Aa estélyi dr  Nagy  Elemér,  a Yale egyetem 
kiváló tanára konferálta  végig. BVvesetó beszédében 
hazavezette a leikeket • Székelyföldre,  a ssékely lelkek 
kosé, bogy ások, akik még nem Ismsrlk: ismerjék meg 
éa tanulják megszeretni azt. Bsazédét eredatl ssékely 
dlálektusban, a leghumorosabb száke'y-góbé viccekkel 
fűsaeresve  movdotta el s azzal Igeo nagy Blknrt eratott 
Dr. NBgy Etemér kézdlvásárlnlyi ezU itéeU székely. 

Gyenge Anna világaira székely optreéaebeenő 
a Magyar  Miatyinkot  énekelte, Tamáa Piroska,  an 
ottani mpgyarság csalogánya, az amerikai, a közönség 
p:dlg a magyar Hmnuaat. 

A Szent  lstvin Énekkar  Demény D z ó „8se-
renád'-ját adta eló. Tarnóozy  Fereno,  a kiválóan 
nagytudásu karnagy vezényelt. Sikere óriási volt. 

Fr.  Biró Benedek mély gondolatokkal gaidngl-
tolt ünnepi beszédibea saólt » visssatér: Erdélyről, a 
klfosstott  székelyekről, Erdély történelmi írultjáról, 
továbbá, bogy mit kaptunk vissza éa mennyi e< t3i(üok 
maradt még az idegen járom alatt. Vigül ama remé-
nyének adott kifejezést,  hogy nemsokára — talán — 
ünnepelhetjük a régi, történelmi Nagymagyarszég min-
den részének újbóli össseforrsdáBát. 

Minden dicséretet megérdemel Gulyássy Gyurika, 
aki nővérének — Mirtioak  — preca zongoraklBére-
tésel — b"iredan — brlllláos technikával játBzotta 
Hubainak „Uejre  Kati"  éB V. Montinak „Csárdás• 
cimú szerzeményét. 

Grill  Lola erdé'yl Írók verselt szavalta; gyö-
nyörű magysr ruhája igon jól Illett a c'upa magyar 
tUaban mogedaett magyar verssoraihoz. 

Közben megnyílt a Ezlnpad székely kapuja B azon 
át — négy fdstöB  kiseret'íb-u — Bálint  József  d k -
mánaságt Bzületóaü aaékely tastváröní perdült be ere-
ditt szakely viseletben s olyan csürdöogciőt mókázott*, 
amelyhez foghatót  még nem látott az .Uj vlliţl" 

M*jd Costa Aranka new-ţo kí táncolivészaővel 
együtt mutatták be a maroszcomt tz^teíy csárdást 
a a csík—udssrfceyi  tárcketlőm. 

Bodán  Margit  budtpíB'i rádió—csRÍogány , 4 
mi nótánk" c'mU, eajAt BZ- rxemányli — cigány — zenés 
tnakkfl  átszőtt melodrámáját e!ó 200 <'vaa. ezre-
ket érő gyönyörű ruhájában. Beríó  Géza ÉB cigány-
zenekara kísérte. Soi fcöonytt  e<a;t a szemekbe, d; 
parancsot is adott a magyar ízivtkni>)', bogy a magyar 
nótát és dftlt  aa Idegenben sa fai  ejtsek el. 

Gyenge Anna székely mUvésanó énekelt asután. 
Világost hódított művészi hangjávM és előadásával, 
mégiB olyan eaerény, mint a bivfBl  ll-o'.ya. Mérhetetlen 
nagy tudás rej ik hanjrhurjalbfn  ia o'y egyszerűen, 
méltóságosan énakil a legnelmebb áriákét In, mint a 
fülemüle  a magasba repülésében, amikor ledobja a 
legsaebb nóiahangokat a buiát kaszáló, kévét kötő 
leányok, legények ajkára, hogy mlodinkt megértse rzt 

Costa  Aranka  fióUtánca  és Bodán  Margit  da'-
caoira után a new-yorkl „Pro Hungária*  20 tagja 
mutatott be magyar történelmi élőképeket, korfcű  jel-
mezekben. 

A bezáró bezaédet Pitar Antal,  r: f.  lelkész mon-
dotta, kl e gyönyörű eztét a lélek kalákájához hason-
lította. hol a magyar áldonatkésaség összefonódott  éB 
mint Istennek tetsnő fűst  tört magának utat aa egek 
Urához, hogy rajta keresetül, mint áldás szálljon a 
nyomorba Jutott aaékelyekre. 

Azt meadják, hegy Bridgeportoa  nem volt még 
ilyw tsljes és élvisetts mflsóroi  s«t; ngy érsstamla-

O S I K I L A P O K 

dsnkl mintha ea édes anyaföld  egy dzrabján áUana... 
és lelkével átölelte — ebben aa esetben — a magyar 
a székelyt, a székely a magyart, üdvözölve egymást: 
testvér, hazajöttél  I 

Ml pedig — aa ősi szent földön  élő székelyek — 
gondoljuk — ha elkésve ls — hálatelt snlvvel és 
szeretettel aaokra a drága jó testvéreinkre, akik messse 
tó Bak, BS Uj világ ezer gondja éa fáraBBtó  élet-küz-
delme közepette ls, oly nagy szeretettel vessnek körűi 
minket és kalákáénak értünk I 

Isten  űzesse! Adjon  Isten  ezerannyit  érte/ 

I t k u t a k & a . . . 
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Rohant a kán, nyomában a sereg. 
Mind büszke, bátor pogányistenek. 
Sírtak az erdők, véres volt a puszta... 
Lábuk a kősziklát is eltaposta. 
Reszketett töltik kelet és nyugat... 
Csak nekttnk hoztak testvéri csókokat. 
Veink iizent az ósi, rég elfelejtett  róns. 
Istenem I — ha mi akkor megértettük volna... 

II. Eabos Margit. 
Április U-én lesz bétszázadik évfordulója  s tatárjárás 

nagy ütközetének, melyet IV. Béla királyunk vezetése Blatt 
e napon vivott sz immár nyugativá és kereszténnyé átala-
kult magyar sereg a keleti rokonnal. A magyarnak a tör-
ténelem lolyamán még számtalanszor ismétlődő és mindig 
iszonyú vérpazarlásra vezető tragikus szembenállását a ke-
leti testvérnépekkel biven tükrözi vissza e kÍB vers, melyet 
a .Hsrgitaváralja" cimü székely folyóiratból  vettünk át. 

Tájékoztató 
az árvízkárosultak megsegítésével kapcsolatban. 

Psiyó évi február  27 én a vármegye alispápj-í 
kiáltvánnyal fordul;  R IskósRéghoz és kiáltváoyjbai 
— nmely a biriapo ban is magjelent — felhívta  & 
megye lBkósségátiBk minden rétegét, hegy tehetBávéhes 
merten, bármilyen keveset IB tud adni, mindenki járul-
jon hozsá árvízmjtolta testvereiak megsegítésébe z 

Az alispán nem elégedett meg a kiáltványnak 
hlrlrpok u ján történt közzétételével, hinem a kiált-
ványnak mtBo'a'á! hasonló meleghangú msgkereíés 
klséretúbr-n megtü'dötte v,Vem?nnyl főespereenek  és 
valamennyi közbirtokosság elcnki'nek, khdta valameny-
oyi fősaolgabirónak  és j-gyaőiígnek, kísérő Iratában 
réoz'etes éB aprólékos utnühásoftat  adott a gyiij'é-
módosaialra vonatcczó ag. M^gküldötte a kiáltványt D:. 
Bonczos Miklós államtitkár urna^ is és tlaérő Irataban 
is utasításokat kért a gyűjtés módozataira és továbti 
megBserveziBére, különöB tekintettel a felépítendő  há-
zakra voaatkoBÓíeg. 

Boldog örömmel á>!flpitbatjuk  meg, hegy a kiált-
vány nem maradt pusztában eihnngzo!t BZÓ éa a vár-
megye lakőssága megértette t>li;punjának szaval által 
srenvedő testvéreinek hozzá eljuthatott segélykérését. 
A gyűjtés mindenütt megindult és a megsegítésből 
mlrdenkl kiveszi a részét. 

A Budapesti Köslöny mwc ns 9 Ikl ssámAbm 
megjelent a m. klr. Belcgymlnlhzt r Ur 166 200/1941. 
me. r^ţd^letf,  mi'>y srrói értedt. bogy B Kormányzó 
Ur Őfőméltógáf;»  az árvízkárosultak megsegítésére or-
szágot adománygyűjtést engedélyezett és hotrv a gyűj-
tés lebonyoUiáeávai a m tir M r.l-zterelnök Urat bízta 
meg, mlg a gyűjtés belyl ellenőrzésének éB irányítá-
sának feladata  klfejeastten  a törvényhatóságok első 
tisztviselőjére hárul. 

1941 évi márciis hó 11-óq a törvényhatóságok 
első tisztviselőjének kl&dott 1924-1941. sz. mlnlscter-
eínókl rendelet a gyűjtés során bafo-yt  adományok 
keae'ését és eljeámo átát irjn. e ő. Esen rendelet eisó 
pontja Rzsrint mir a gyüjtéa megkezdése e'őtt be kell 
je'entíti a tör?ányha*ó?og első tlfzt-vl-előjének  minden 
olyec kezdeményezést, :.mely tű'ön í\Ujtésr kívánna 
vágatni A gvüjié^l ensed l̂y^ke.t a" ali-p^n tdje nmg 
éi ft  rendelet 8 pín'jt (irle míb.ín tnir.d 'n kUl&o f>lya-
mstba tett Adpmánvsyüjtés m igindul.ís^ról t ésod ̂ pm 
nélkül 'artozlk j Döntést tensl a m. kir. miniszterelnöknek. 

Mlnd uekhől log:kuB»n követkoelts, fcojty  a gyüjiés 
klséróla;aa ^árm-rgyel irányi ója sz alispán, at;l uţy 
a <rardemény:zé<, m'nt a fsnti  •niflfzterl  r t d -leiek 
alspj^n et*n lránv'ti-it v gil is miedaddig, amig a 
166 200—1941. B M sz. rendelet értelmiben a főispán 
által alakítható társada'ml h Îyl bizottrâţ ai Irányítást 
tőle At nem veszi. 

Világos t'.'bát az is. hogy- mlnd-rn 'adíto', ami az 
a'fö'dön  frlépitsndó  „cslr.1 fn  u" házalnak méreteihez 
?"gy a gyűjtéssé! éB aa ndotrányok felh^aználésával 
kapcsolatban Fzük r̂ig°s, boillő időben a vármegye ellB 
pánja fog  köaölnl ae érdekeltekkel, annál ls Inkább, 
mivel az elmu'.t napokban külön megbeszélést folyta-
tott PB ügyben n fővíroöban.  B httóan megtárgyalták 
a kérdést és a fölépítendő  házak típustervei rövid Időn 
bslül megérkeznek. 

Természetesnek tartjuk, hogy a Q -zdaségl Tanács 
ls foglalkozik  a gyűjtéssel, mert ebben a muakában 
mlnd .n mapynrnak egvformán  kötelessége riaatvennl, 
ezonben a Qtzdaségl T tnács la csak as említett ren-
deletek elapián és Irtr^oin belül folytathatja  a munkát 
*S leh-t segítségért? aa alispáni hivatalnak. 

TájékoatatáB végett közöltük a fentleket,  mert 
o;yan Irányzatok ütik fel  a fejűket,  amelyek aa egy-
séges Irányítás kárára vo'cának éa ettől eltekintve egy-
rAsat sok fölösleges  nennkát sdnánnk BZ smngyls túl-
terhelt hatóságoknak, misréezt sok Időveszteséget okoz-
nának azoknak, akik a megsegítés nemes munkájában 
fáradoznak.  Ssatmár/ József,  vm. D. féjegyiő. 

14. l ián. 

X i M l a a t I l l i k l t t t t ! 
Hej azok aa acólkaru 
Egó Bzemfl  tüzsB Ifjak, 
Kikben a lélek zzétfeBattlt, 
Kik tettek ÓB nem alkudtak, — 
Kik dacosan Irnl mertek 
Egy lobogó történelmet, 
Hol vannak ők, merre hu'ltak ? I 
Mindig élő nagy szent hitet 
Égő fáklyát  hagytak hátra, 
Hogy amikor sötét vagyon. — 
FényBlJön aa éjszakánkba 1 
Hogy ne tudjunk bújva félni, 
Csak eskü-tön blava nézni 
A szabadság aásalajára 1 
A hasa nagy tamplomában 
Saelhmük »s örökmécses, 
Mitől verő zivatarban 
Ragyogó frfes  napsütés lesz. 
Es önt vért a csüggedőbe 
Ettől lesz bátor a dőre 
Nagy tett véghezviteléhez I 
De hol a fáklya  ÓB a mécs? 
Körül o y*n sötét vessen I 
És hol a márciusi vész: 
Az ut a magyar életen ? 
Uj vágy, nj á nm. uj csspíe, 
Neki leoditő uj adás 
A mai magyar gyermeken? 
Koravén réveteg saemét 
Nem bántja sár és poshatig, 
A TLultn̂ k zugó ssnnt neszén 
O't rcz^dizl'-ţ h rabiakat. 
Dila a máicor és a kéj, 
Ilígen IitFU^knek é1, 
S runbázlk, mint egy eajba — had I 
^«t mcodja, bogy ő az áldozat, 
Ő gyászo jon, kl é ni mer? 
A ma nd rnlt.dent, aenml má3, 
A mu tat mi sem boien el. 
Kik szétromboltok egy hasit: 
Öt mutaFB»nBk uj candát 
És uj j'ivőt, ha lenni kell. 
Ó lobogj fáklv?,  gyu'j fel  mécB: 
Márciu-I ifjak  lelke. 
Hogy ea » m-Vrcinsi vész 
A ma ifját  tettre keltse, 
H férfi  legyen, vágyba gyu'j90, 
S járjon a jó rögöB uton. 
HÍ zeng: .Kos uth aat üzentei*. 

Dr. vitéz Qereőffy  Géza irnagv. 

Mozdonyvezető tanoncokat keres 
a vasat. 

As Erdeiül Párt csikmrgyel tagosat» értesiti áz 
érdek'ődőíet, hogy t* Vo'oíBvári állami munka^öavetitó 
hivataltól nyert értesülés Rzerlnt a MAV 25—80 év 
körüli, négy böz'pl >feolal  osztályt vagy eizel egyen-
értékű v,ts és f-mlparl  szál iskolát végsett, megbízható, 
inte'llcens ros^ysr fl.talemb-rt  keresnek, — 80—40-at 
— a''i'«et kik-pezFénfk  mozdonyvezetőknrk. 

A jelentkezőknek felvételi  vizsgán kell tnlesnlök, 
amely Intel.'geecla vizsga jellegével bir. Eaután félévig 
52 fi  iér órabérrel fűlóháal  gyakorlatot folytatnak,  majd 
további félévig  megfelelő  fhetéasel  tanorckodnak egy-
egy moidan, vezető mellet'. Egv év után zegédmoz-
donyvezstői liievenéBt kapnak. Tekintve, hogy es jó 
a hílyeaktdásl lobetőség, ez erre alkalmas egyének 
jelentkezzenek (törgőien a pírtlrodában, vagy fordul-
tának tözvMtacül a kolozsvári állami munkaközvetítő 
hivatalhoz (Hitler Adolf  tér 9 seám). 

Ugyanezen hivatal kb. 1000 kublkoa muokist is 
tud helyezni hiromb^Ti munkára a Nagyvárad— 

Ko'ozsvár-1 vonalon. 
Az Erdélyi  Párt  elnöksége. 

AdnW az árrizkárosnltak javára. 
Az árvia.ui'O'ts vidéken Cilkmegya lakósaága 

által építendő f»'u  költségeire a héten a következő 
pénzsd mányoV érkeznek: 
Ordrstdn Div!d f  tkerdskedó Cilksaered* 20— P 
Pá ff-/  András oyuţ. Jegyző Calksomlyó 10 — P 
X nyo'c C lkBzercda 6.— P 

összasen 86.— P 

Apróságok a budapesti kiállításról. 
A Vudcpe»tl kiállításról már nagyon tokát írtak 

• z ország napilapjai. Gyönyörű, taculságos, képaeletet 
felülmúló.  Eţţntti.l egy nazy-nagy eaékely találkozó. 
Több rz-ren vannak most itt gazdéltk és asssonyalnk 
a ssékely vármegyékből. Mindenfelé  Bsékely. Nagy a 
megbecsülés, B szeretet. M ndenkl segíteni, tanácsolni, 
mutatni és „-negtlBztelni" akarja egysserll, fehérharls-
nyás gazdáinkat. 

Óriási látogatottságnak örvend rz erdélyi kiállí-
tási csarnok. I-t v4rm»»yénk Is képviselve van. Nagy 
örömömre szolgált, amikor aa erdélyi csarnok rende-
zése alkalmával a cslksomlyól árvaháa gyöoyBrű ter-
ményelt láthMtam, rendezgethettem éa hallhattam a 
kedves megjegyzéseket. Bokán elismarésllket és köasS-
netűket/kaidötték általam a kis aaékely árváknak 
munkáinkért 

Fodor Pál mérnök és földbirtokos  „GU Baba" 
pltyókáját nagyon dicsérték éa sokan mondották, ds 
Jó volna Itt ebMl egy pir vagosaal. EUzmerés érts 
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Benedek Lajoa gyergyóalfalvl  gazdánkat vetőmagjaiért, 
Oil Mihály gyergyóalfalvl,  KerMatea látván éa Borbán 
Ferenc cslkaaentmártonl kisgazdákat kűionböső ter-
ményelkért. — Koaán Imre a caikl rozsot, lucerna éa 
kűHnböaé fűmag  terméaelt mntatta be. 

A Répát! éa Balntarla borvlzünk la sok bámnlét 
éa ellamerét vonzott BajgA Jiaaef  gyergyóalfalvl  gaa-
dáak aalntén aok elismerést kapott különféle  vető 
magjaiért. 

Aa erdéesetl caarnoknak két markáns aaékely 
.erdópáutora' van Ágoston Albert cslkjenőfalvi  és 
Ágoston Aadráa calksaenttamásl gaidák aaemélyáben. 
Agoaton Albertnek aa arany vltéaaégl éremtől lefelé 
minden kitüntetése, Ágoston Andrásnak pedig nagy 
eaÜBt és a többi kitüntetése van meg. Nagy is a meg-
becaüléa. Alig gyéaik felelni  a sok-sok érdeklődének. 
Egyik a salp cslkl fenyvesekről  vallatja óket, másik 
pedig, hogy milyen harcban fa  arest ók kitüntetéseiket, 
hová valók, hogy éltek a 22 év alatt, stb. Újságírók 

'faggatják  s vlsalk Budspest nevesetességeit mutatni 
nekik. Baek éa a a tübbi aaékely harisnyás atyánk II J 
igen fok  lisstelót saereatek és sok elismerést k.ptak. 

Budapest, 1941 március 29 Kozio  Iar». 

Székely kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara közleményei. 

— AD. kir. Iparügyi miniszter 71 070—IX,—1940 sz. <-. 
szerint az angoranynl tenyésztik azon tevékenység", hogy tz 
á'talnk tenyésztett argó-a nyalnak azirét sa'át magnk, vagy 
hozzátartozóik segítségével leny rjék, a lenyírt eyapjul fonás  a 
alkalmas állapotban 1-Dolgozzák, kézi tszkBzökkel f-lionják, 
egysze 11. bázilsg előállítható festi  anyagokkal megfestik  és 
kézi kötéssel vagy horgo ássál kész ruhadarabokat á'l tanak 
*li, házi-Iparnak tekintendő. Abban as esetben, ba ezen mnn 
kák során fizetett  munkaerők alkalmaztatnak — tehát a nyul-
tenyészet az egy esalád által feldolgozható  mennyiségnél na-
gyobb — annak elbírálását, hogy az űzött tevékrnység hâzlpa--
nak teklutendi-e, esetenként az Iparügyi miniszter mrginak 
tartja fenn. 

— Az értelmiségi mnnkanélkűllalg ügyel kormánybizto-
sának a 46220-1941 fi.  M. K. száu^u rendelete, fakereskedeluU 
átképzi tsnfolyiim  ezsrvezésének tárgyában, az alábbiakat 
mondja kl: Az 193ÍI IV tc. r.ndelkezéseinek végrehajtása kö-
vetkeztében a fakeresked-'lmi  sz-kmában megtt esedi á'.lások 
betöltéséhez sz0k*ég»8 elméleti és gyakorlati szakismeretek 
elsajátítása céljából 1941 évi április hó I5 >lzt kiadottéi Buda-
pesten átképzi tanfolyam  ny lik meg. A tanfolyam  7 hónapig 
tart elméleti és gy korlati részből áll A tanfolyam-a  50 hall-
gató nyer felvételt.  A tanfolyamon  való részvétel díjmentes 
A tanfolyam  hallgatói a tanfolyam  Ideje alatt mindaddig, am'g 
azon réaztvesinek. havi 100 Pengi t:nnlmányl Sfgélyboo  ré-
szesülnek. A tanfolyamra  egyéb tadnlvalók a Bndspetti Köz-
löny 53 számában megtalálhatók. 

— Az Árellenörzés Országos Kormánybiztosának az 
1 U00—1941. A K. sz. rendelete készbiiök forga'ombahozata-
Iával fog  alkozó nagy és kiskereskedik által felszámítható  leg-
magasabb hrntto haszonkulcs megállapítása tárgyában a 
Bndapeatl KözjOny 52. számában jelent meg, 

— Ugyan sak a Budapesti Közlöny 52 számában jelen-
tek meg az alábbi rendeletek. — Az árellenórzés Országos 
Kormánybiztosának 4860—1911. Á. K száma rendelete a bel-
földön  előállított káll-keniszsppan legmagasabb gyárt éa 
fogyasztói  árának megállapítása tárgyában. 

Az Arellenirzés Országos Kormánybiztosának 5837/941 
VI A. K. »z rendelete a szőrme és szflcsárnk  eladásán •! I I -
számltható legmagasabb tlazta haszon megállapítása tárgyában. 

Az Arellenirzés Országos Kormánybiztosának 9380/941 
A. K. az. rendelete a belföldi  termelésű nyers és olvasztott 
faggyn  legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában 

— Felhívatnak mizdtaon keraskrdók, akiknek 
követelése maradt Romániában, jelentsék be haladék-
talanul a marosvásárhelyi Ssékely Kerületi Kereske-
delmi és Iparkamarának. 

— A m. kir. A lamvasutak Igaagatósága meg 
engedte, bogy további Intézkedésig, kísérletképpen a 
székelyföldi  körvasúdon, a ssáazrégen—beszterczel autó 
forgalomban  valamint a parajd—msrosvásárh«iy—ssása-
lekeDCai keskenyvágénju vasút vonalán, a továbbításra 
kertié só- éa cukorküldemtoyt-ket jutassák helyett, 
legalább háromszoroz papirz tát okba csomagolva fel 
adhassák a szállító felek  zaját felelősségükre. 

— A m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszter a 86458—Ib—1941 ssámu rendeletével, a 
cipőkereskedők alkalmazottaira nézve megállapított 
felmondási  tllámat, 1941. évi április hó l ével meg-
szüntette. 

A m. ktr. közellátási miniszter a 200.460-1941 
K. K. M ssámu rendaletsvtl, ti egyes bónaipu lebbeil 
fajtákat  a sár BÍÓI ftflssabaditotta;  a zár alól feloldott 
fajták  a rendelet függelékében  vannak felsorolva,  meg-
jelont a Budtpeztl Közlöny 71—1941. számábtn. 

A oaiki vaddisznó 
— a budapesti állatkertben. 

Budapest, márolns hó. 
Decemberben megszaporodott a budapesti állatkert 

vaddisznóállománva Gricával, a cslkl vaddisznóval. A 
„Kép** Vaaárnap'-ban olvassuk Orlcáról a kővetkező-
ket : Érdekes pályafutása  a Hargita bércei között indult 
útnak néhány évvel eaelött, amikor a cslksaeredal gőr. 
kath. román pap emberei az akkor még névtelen klz 
vaddicasémalacot elfogták.  A havasi erdők aerdülő la-
kója a csíkszeredai gör. kat. papilak ndvarába került, 
ahol rövidesen feltűnt  különös sselldrtcével és enge-
delmességével. A kis veddlsaaímilacot Orlcának neves-
ték el. 

Aa Idő folyásával  Qrica nőtt, hovatovább két méter-
máaaa lett a súlya, de malactorában tanúsított enge-
delmessége később sem változott mag. Kutyaméd kö-
vette a gör. katb. pspot és parancsszóra engedelmes-
kedett. Ha a gazdája rászólt .feküdj  la Grea", a vad-
disznó lefeküdt  éa mindaddig fekve  maradt, amig nem 
engedték neki, hogy felkeljen. 

A bécsi döntés Jelentős változásokat Idézett elő 
Grlce koca életében Is. Gzsdája a román pap, elmene-
kült Csíkszeredából és elvitte volna ugyan magával 
Orloe-kocát, de a két mássás vaddisznó elizállltáiárz 

már nem jutott hely, aa egyébként Is „Jél megrakott" 
ízek éren A bevonuló honvédek aatán hamar megismer-
kedtek Gricával, mintán megtudták róla, hogy vaddlaaná 
ugyan, de mégis saelld. 

Nem román vaddlssné ea — mondogatták Grlcá-
rél. — Hargitai növésű, csak alrománezitották. 

Kínálták ls mindenféle  Jó magyar falattal,  de Grlea 
csak nem evett. Csíkszereda katonai parancsnoka végül 
is, nehogy-a vaddlsaaé elpusztuljon, edaleat, felajánlotta 
Budapest ssékesfővároB  állatkertének. Az áJlatkert 
vezetősége felhozatta  Gricát, amelynek aaonban nem 
tetssett a fővárosi  fogság.  Itt IB rendületlenül folytatta 
a koplalást es ta'án éhen is halt volna, ha aa állatkert 
egyik ápolójának eszébe uem jut, hogy románul szóljon 
Grlcáboz. AB elrománosltott vaddisznó a román saéra 
élénken felfigyelt,  — azaz bocsánat — felröffent  — és 
nyomban megette az elébe tett finom  kukoricáz moslékot. 

Aa6ta Grlca szorgalmasan eszik, aa ápolók pedig 
minden igyekezetükkel azon vannak, hogy Gricával most 
már oecaak a magyar kukoricát, hanem a magyar Bzót 
is megkedveltessék. Már meleg barátságot kötött Grlca 
az állatkert régebbi vaddisznó lakóival la, főleg  aa öreg 
állatkerti vadkannal és igy minden reményünk megle-
het, bogy az állatkert vaddlsznólótssáma tavaszra szá-
mos visítozó, cslkozottszőrü, pettyezhátu kis Gticával 
fog  benépesülni. 

Aki Cdkból BudtpBstre jön éa utja a gyönyörű 
á'lattartbn V-ÍEP.U, ne felrjtse  el megnéaui Gricát, a cslkl 
szft?lv  t,rdd'arró' 1 
Megvételre keretem Báró Orbán Balázs: „Slékelj  -

föld  leirtsa"  eiwű művének  Ill  ik kötetét.  — 
Értekezni  lehet  a Vákér-njomdában.  3—d 

Első magyar tavasz a Hargitán. 
Huszonkét évig imádkoztam hozzád, 
Add vissza nékem Bzép magyar hazám. 
A kikelet sem volt soha kikelet, 
Itt minálunk a drága lUrgitán. 
Huszonkét évig nem nyilt egymás melleit, 
Piros pipacs és fehér  margarét. 
Huszonkét évig csak kökörcsin nyílott, 
Tele volt vele a mező, a rét. 
Huszonkét év már hála Isten elmúlt, 
Mint egy nyomasztó rossz lidércnyomás. 
Egy uj élet tavaaza köszönt reánk, 
Napangaraa azent felszabadulás. 
Gltünődünk a huszonkét esztendő, 
Sok könny fakasztó  nehéz bánatán. 
S öröm ujjongva köszöntjük a tavaszt, 
Elaő magyar tavaazt a Hargitán. 

Gyergyószentmiklós. 
Balázsiné Haaa Olga. 

J1üssünk  takd  rákosa n ! 
HÚSVÉTI-PATKÓ: TÉSZTA: 25 deka liszt. 2 teáskanál Dr. Oeíksr sütőpor, 

S deka cukor, 1 tojás. 10 deka vaj. t—2 evőkanál tej. 
TÖLTELÉK: IS deka mogyoró. 6 deka cukor. 
1 tojásfehérje, 3 evőkanál víz. 
BEKENÉSRE: t tojássárga. 
A lisztet a sütőporral elvegyítjük és a gyúródeszkára 
szitáljuk. Közepébe egy mélyedést nyomunk, abba 
tesszük a cukrot, tojást, tejet és a liszt egyrészével 
súrü péppé keverjük. Az apró darabokra vágott vajat 
ráhelyezzük, liszttel betakarjuk, gombóccá összenyomjuk, 
majd a közepéből kiindulva gyorsan sima tésztává 
gyúrjuk. Téglaalakúra kisodorjuk, a tölteléket egyen-
letesen rákenjük és hosszában összesodorjuk. Palkó-
iormában tepsire tesszük, tojassargájával bekenjük. — 
A töltelékhez a mogyorót ledaráljuk és a többi hozzá-
valóval elkeverjük. 
SÜTÉSI IDÓ: 40 perc, jó kőzépmeleg sütőben. 
Receptkönyvet kivánságra ingyen kü!d 
Dr. OETKER A. Budúpsst, VIII., Conti-uica 25 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Osikvármegye törvényhatósági 

bizottságának 1941 évi április hó 5 én dél-
előtt 10 órára összehívott alakuló közgyűlését 
gróf  Teleki Pál miniszterelnök ur tragikus ha-
lálával bekövetkezett gyász miatt bizonytalan 
idAre elhalasztották. A későbbi összehívás idő 
pontját a vármegye alispánja megfelelő  időben 
kOsölni fogja. 

— Hegtörténtek a biról és ügyészi kine-
vezések. A megyénket érdeklő klnnveaések a köv t̂-
keaők: Bániaké Imre dr. III. fizetési  osztály jellegével 
fnlruházott  fehérgyarmati  járiBblróságl elnököt, Tódor 
János vo't csiksasredal törvényeiéi! bírót a csíkszere-
dai törvényszékhez tanácselnökké. Gál Károly dr. hajai 
UgyésBt a csíkszeredai OgyésisáKhrB elnökké, Fejér 
latvén dr. c-lkezápvlzi ügyvédet Bgyéssségl alelnökké, 
Bilmonlsa László dr. sránzr^geni ü<ryvéd?t acBÍkBzint-
mártoni járásbíróság elnökévé, Puikás Ltvenie dr 
gyergsóditról ügyvédet a csikbaeredal járásbírósághoz 
alelnökké, Ferercry Bsláss .dr. gyergyÓEBentmlklésl 
ügyvédet a gyergvósseRimiklósi járásblrépág elnökévé, 
Baopoi Lajoa vo't csíkszeredai járósblrót a cjikesere-
dsl járáabiríaághca tiróvi, Bzopos Gáspár volt cslkeae-
redai törvénytz»ci bírót, Pitn«r A'pád dr. volt csík-
szeredai járásblrót és K*rda litván dr. celkseerFdnl 
ügyvédet a csíkszeredai törvényszékhes bírókká, Ve-
ress Skodor dr. citlktz-rednl ügyvédet a sepslsrent-
györgvl ügyészséghez ügyésszé, D mtter J?zset dr. 
CBorvási ügyvédet a gyergyósz nimlklód jnrá^bitóség-
boz és vltés Fejér Kálmán dr. szarvasi ügyvédet sa 
erdődl járásbírósághoz bírókká nevezték ki. 

— Háaasság. Bprenca Gizike ás Adamlcz". László 
városi tisztviselő folyó  hé 5-én tartották esküvőjüket 
a csíkszeredai rém. kath. templomban. 

— Kösjegyzái klnevesézek. Aa Igasságügy' 
mlnisz'er dr. Fábián László btrótl ügyvédet Barótra, 
dr. Ntgy Janó cslkazentmirtoil ügyvédet Cilkszent 
mirtonra, dr. Bróaa Péter cslk(z»ed^l ügjvédet Csik 
BBfredára,  dr Bmke Antal gyergyéssintmlklósi éa dr. 
Caikl László budapeBti ügyvédeket G ;ergyézsentmik-
lóara, dr. D -clan Gyula volt cilkszeredai közjegyzőt 
Magyarláposra és dr. Nagy Ltjos székelyudvarhelyl 
ügyvédet Ssékelyndvarhelyre közjegjzőknek nevezte kl. 

— Baemélyl hlr. Cdby Lijo<, Izpunk gyergyó-
sssatmlkléci munkatársa, Marosvásárbslyre történt át-
helyesése alkalmából eznton búcsúzik olvasóinktól, ls-
merőa?ltől és Jóharátaitól. Cdlby LajoBt felsőbbsége 
emelte kl körünkből, hogy saélesebb tere legyen a 

Cvő építő muBkáJábar. DJ aat megígérte, hogy eaután 
•ukatárraok mzrad. 

— Tanító-tanfolyam.  A helyi Vigadóban: 120 
c îkl és báronsüóU vezető-tanítónak ötnapos tanfolya-
mot tartanak. A tanfolyamot  Fáy István államtitkár, 
L̂ FZIÓ Dâ ó̂ dr. főispán,  Ábrahám József  dr. allBpáu 
és más előke'őségek jelenlétében kedden nyitották meg. 
A közoktatásügyi kormányait által kiküldött magas-
rasgu e'őidofc  czikkérdésekről tájékoztatják a tanító-
kat I;t írjuk meg, hogy Fáy államtitkár csíkszeredai 
tartózkodása során a róm. katb. gimnáziumot Is meg-
látogatta. 

— Ss -kelyek az Oraaégoa Mezőgazdasági Kiállításon. 
A márC QS hó 29-én Budapesten megnyílt mezőgazdasági kiállí-
tás a legnagyobb alkerrel zajlott le. A azékely mezi- és erdő-
gazdaság, a va-tászat, az Ipar és a kereskedelem, a háziipar atb. 
méltóan képviselve volt. Kll'önösen feltűntek  Budapesten a 
azékely fehér  har'Bnvás és csizmás székelyek, a székely asszo-
nyok és fiatalság,  akiket Budapest répe m-leg barátsággal 
köszön' ö:t. A székelyek élvezték a gyönyört) Budapest szépsé-
geit és megszerették fivárosnkat. 

— & népszámlálás eredménye Csíkban. A februárban 
megtartott ors-égos népszámlálás adatai szerint Cslkmegys 
lakósBéga 171 995 lélek. A szap*r.^dás 1931 óts 14 828, vagyis 
9 4•/. ( S kszereda lakósBági «919 lélek. A szaporodás 1939 óta 
2112, vagyis 43 9»/. Oyergyószentmtklós lakóssága 10960 lélek. 
A szaporodás 605, vagyis 4 4°/.- Cslk»z?reda rohamos ezaparo-
dásáoak egyik fióka  Zsöijöd községgel egyesítése és megye-
szébhe y jelleg.-, A megnagyobbodott Magyarország lakóssága 
13 638 839 fő. 

— A os-kssentgyörgyi alsó áll. elemi nópiakola tan-
testülete 1941 márclns hó 30 án sz árvlzkárosnltak felsegélye-
zésére j.M slkerü't gyermukelőaHást rendezett. Eliadásra került 
a „Hófehéilre"  r. mesejáték 3 'elvonásban Szászné Uáitcn Ella 
tanítónő rendezésében. Ugy a rendezés, mint az eliadás kltüni 
volt. Ugyancsak Sz. Márton E'la betanításával a leánykák 
székely ruhü>an magyar tám ot lejtettek szép sikerrel. Szász 
Domokoa és Klrily István vezetésével az Iskola énekkara nép-
Halókat éDekelt Az eliadás tisztajövedelmét 45.45 Pengit e lap 
hasábjain nyngtázza a tantestület Az BBSZ g CalkszentgyOrgy 
község elöljáróságának átadat tt. Ez az Ssszeg Iskolánk tanl-
tó nik egyéni gvüjtéiével 15005 Pengire szaporodott, mely 
Összeget a község Illetékes helyre jittatja. 

— Aa Erdélyi Tudósító áprilisi száma az alábbi gaz-
dag éa változatos tartalommal jelent meg: Mlhalovlos Zsig-
mond . Erdély és az Actlo Tatholloa, Antal Aron: A oslkl 
Magánjavak, Snheffler  János dr.: A szertartás változás kérdése 
Erdélyben, Kékl Béla: Uagyar Egyházművészeti kiállítás 
Budapesten, Yenozel Józarf  dr : Szórvány éB dlaapora, Vereaa 
Marianna: Kolozsvár szoolálla képe, Fazekas Vajk: A 60 évea 
Sohfltz  AUIAI, Bvlaohel Arthor: KOnyvek Erdélyről, Baráth 
Béla dr : Ősnyomtatványok Csiksomlyón. A rovatok éa Idi-
szerüak. A finom  papíron megjeleni havi folyóiratot  aktuális 
képek díszítik. Az Erdélyi Tndósltó évi előfizetési  dija 6 P. 
Megrendelhető Kolozsvárt, Mátyás király-tér 14. Matatvány-
számot szívesen küld a kiadóhivatal. 

— Aa Oraságoa Halászati Felügyelőség az orazág 
P'aztrángos vizelnek belterjea gondozása a hazat pisztráng, a 
pirhal és galócatenyésztés fokozása  érdekében 1911 áprllla hó 
22. napjától 29. napjáig szaktanfolyamot  tart. A tanfolyamra 
liárkl jelentkezhet és annak hallgatása ingyenes. A taniolyamra 
mlentknziknek bélyogtelen kérvényüket 1941. április 10. nap-
lilg az Országos Halászati Felügyelőséghez (Budapest, V 
Koaanth Lajos-tér 11.) kell benynjtanL Bivebb felvilágosításért 
éi a tanfolyam  tárgysorozatába való betekintés végett árdak-
lidik földúljanak  a hivatalos órák alatt at allzpánl hlTataihoz, 
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— Mérnökök Agyaiméba. Aa Iparügyi mlnlss 
ter a Budapasti Kőslöny keddi számában fcózsetett  ren-
deletcval elrendelte, hogy a magyar állam területén 
laíó mindazok a személyek, aiilfc  valamely msrnöfci 
cltu használatira jogosultak, a rendeletben meghatáro-
zott ed ttot«t április hé 3 lg jelentsék be. Mtndaaok a 
bejelentésre kötelezettek, akli a kitöltendő nyilvántar 
iá>l Ivet legkésőbb március 241} hivatalból nem kap 
jak mag, slirr.őien igényeljék aat a budapesti mérnöki 
üamaréiól. (V. Ssalay-u. 4.) 

— Ssaaágyaa dlaksaAllót épít Sepslaaent 
gyárgyön aa OMIH Ugyancsak  elhatárolta,  hogy 
mac erdélyi  fürdőhelyek  haeoaló építkezéseit  u 
támogatják,  igy Koráimén  üdülőtelepet,  Bíkszád 
közetgben  szintén hasonló telepet  létesítenek. 

— Négy  erdélyi  fürdőhelyet  modernizálnak. 
Az Erdély  jókarba  hozatalával  és vendégforgalmi 
propagandájának  megszervezésével  kapcsolatban 
különböző  tervek  merültek  fel.  Legvalószínűbbnek 
latszik,  hogy a rendelkezésre  álló  2—3 millió  Pengő 
közpénzből  egyelőre  a négy legfontosabb  fürdót: 
Szovatát,  Tnsnádot,  Borszéket  és a Oyilkostót 
modernizálják.  A villatulajdonosok  olosó t*tarozási 
hiteit,  beruházási kőlosőnt  kapnak  itt, mintegy 
másfélmillió  Pengőt  pedig  a fürdők  közmüveinek 
rendbehozatalára  fordítanak. 

— Magyarorsaag vadaszata aa 1938—30, 
vadaczati idenyben. A Nimród vadászújság kos i 
aa ai&úfci  érdekes adatokat: As 1939 évben a klii 
fo  ácok e;«d-it :óiuad érteke 4 3000 000 P. volt. Ugyan-
ascyl VO'Ü a huni fogyasatas  is. Vadiiivltelbnk fő  E J 
Nameiorhiâţba irányúi, melyben iegtobb a nyui. a ; 
1938-39 vadasa denyben 1200.000 cyu, 396000 ía-
c- ', 730000 fogoy,  15000 óz. 7.000 s^rvaa, 18.000 
vadd: ^ o , 20000 ro*s és 110.000 vad.liM es vadtacna 
odait. Sfdi'.-tdt  150.000 d.trabos saSirKevtrjut 130.000 
üirabji, 20.000 mocy*;ei, 1500 borsot, 650 vadmt-cv 
kát, 500 oy i aa 8000 p^zdaiapocokot lőnek. Vud 
érö«n « 2 300000 Pengőt, b.vjwknak 800.000 Pangói, 
ka^iiojti 155 000 P tintái fliuiiet.  Aa ursZig navetele 
u-NZ tsa 6 7 inlíiio, as áiiam bsvé;nle vadisiaii és 
í jyiöraüu c .'Oâu 1,200000 P. volt. Erdiles ízembe 
aliKüo; ucdgy on se oirada.ocn vadárzml adaw.it: Te 
rit^ire kerüli 16.700000 n>u, 250000 r-iz», 200000 
ój, 8000 ízarv-*, 10000 medv, 30.000 Utia»,  7000 
sin*, 15,000000 nn.nus, 2000O paja^aökör, 70.000 
jávorsiidri'ad, 60 dar*b tigris. 

— Forroviabe esett egy háromévea lányka. 
Kovács D:\»ldae caifccüst&saegi  azszony forrovtzitt  wtt 
a Bioaa pid üjira és néháuy percre klmi-n .̂ Tavollé-
lúűen Q.aeua nevü báromeves leanykája jttuueanl fctz 
de»t a forravlzzol  telt edénnyel és betou&ett. H.rmad-
fu«.u  f-íjasl  stjbevko! rohantak a szerencsétlen g> trükkel 
orvoshoz, d3 n°ía tuiisf:  rajta sugUtni Mtenapra 
mc&ha t. E-t Ddüiésüak szerint az anya eiien gondatlanság 
cimín Bij.iraat indítanak. 

— Ket mensdekháaa ia leaa a Hargitának. 
A fcZ'kttiyudîaîtieiyl  Hargita Sportegyesület ei- fce  tu-
ridta esát o íia.ya a kultujamlniisterium támojutájával 
már az ősszel nozzafogott  egy korczerü menedékház 
epli6s>jh3z ez 1801 meter magas mBdarasi Htrgita-
ciucsióí délnyugatra 1640 méter magasságban,'a V»r-
.{t-as-patak forrasvidikén  A meatdekb&z kőal&pu febáa 
B iţy igán gyorsba tpttlt, uegyon hamar eiju ottak fz 
emclijimugaííftghoii.  Ha te jesen felepüi,  micegy 80 
BUímr.yujit nyújt m^jd tisánast rz a korszerű higiénia 
kóv.:t»im9uyei sssrint tpftlö  turlstahajiék, melyhez a 
tavaóssa; Z ;teleka, Kápoinásfaiu  es Sientegyhtziefaiu 
fa.öl  ciiriétdjei&éBt ksszltsce*. — A másik manodit-
tsárnik, az U< B.-no menedékháznak építését, amely 
ii Hir&ifefordőn  léte.Ul, aa O.saágoz Uagyar Idegen-
forgalmi  Hivatal 15.000 Pengő segéllyel kaioita M. 
A tervesett míncd^kbAa j jvira többezlonyotaatu izlézvs 
propa^aDdi-tiólyegeket is hoztak forgalomba. 

— Hogyan hariiható el a Dnna árvizva-
szede.me? — eat aa Időszerű kerdsst tárgyalja 
Coo soky Janő a Búvár márciusi ezimában. Htlunber-
ger Mlbaiy a Buráj fé  nzlget nrprajzát, Mesterbásy 
JJBŐ a ijaaévea Lánchidat, SíOVMdy LÍJOH ptdig a 
dunai Usmoibó! vaié arüuyicosaB kérdését ismerteti. Fel 
heil emliî niiok míg  Tang'H tr».'d B^rnakecyer — fd-
hói kouyér, Ti. ody László: Mie rí rsg>o^e drásakő? 
K ük Qyu a: Erd naa -bb váltóié'o> a magysr emlős-
vi.'-ib<.j, Gíonovhüky Iíáo : Z né ő •íra és Btn Mirton: 
Az u'auié fi  m kíczitese cimh c ktet. Sok érdekes kös-
Itra'.nyi lartaimisz ,A iniomany mU êlyebó»*. Ez a 
Bíiitn eoro js fel  a Búvár oraságo? dlákpá*váza'.ásak 
Bt'.p  dijait éa ju.almsii. A Bavár Civalütr J zitf  dr. 
faz^r^csztásében  éB a Fraaklln-Tánulat kiadásában je-
lenik míg. 

— Halaloaás. Bogoa Andrásni szül. Ciiszár 
An ia 60 3V5a korában, folyó  év márciui 31én meghalt 
Cjikr«trjdí.ban. Április 2 iu temetuk a top'oczai te-
mstőb'', óriási részvét mellett. 

Letartcatatott könyvOgynók. Frigyes Frigyes 
budape-ili íUü'.óségU könyvUgynök eliea 14 feljeleniés 
uries.ut a rdndőrságrc. hogy magas állású emberek 
nevében eróiaakoaaa áru ja könyvelt. Zárolás éa csalás 
elmén bttsvádl eljártát indítottak an ügynök ellen. 

— Egyaegoa munkaidő aa E. H. G. E.-ben. 
Az E'déiyi M'.gyar G.aduági Exylet április hó 1 tói 
kszdódóleg bevezeti ez egységes mutkeidót. A« egye-
Büiat es Időiői kesdve 8—2 lg tartja hivatalos óráit és 
áll a gazdaközönseg rendelkenésére központi hivatalos 
helyisegében, Kolozsvárt Majálls-ucca 16 Telefon  BB 
21—68 ós 31—74. 

— A bet minden eseményének hámora, 
minden, amiből a világpolitikában és amegyar kösélet-
ben kikívánkozott a humorista éa a karikaturista részére 
ia valami, már megjelent a Drótkefe  uj ssáméban. — 
Ráadásul még M dpfatalváay  la mladen példányban. 

— Jolontkeaés kerszkedolml Iskolai érett 
•égi viasgálmtra. A vallás és köiottotáBttsyl minisz-
térium 5400—1941,—V. 0. f.  "z rendeletével lehitóvA 
klvA")a tenul as érettiégl vlzmrá'at Jetétel t azoknak, 
s roa»*n uralom alatt kereskedelmi Istoiát végzett fc?-
lett és <rd-ilvl tfrületen  illetékes t><nn)oknHk, sL-il; a 
mult év d Címbtrib n terfo't  kerületi pó érettségi 
vizsgálaton VElam-:íy OKból nem vehntt'k részt, ütét-
a vlíbz ,csatolt tsrlllesrken la^oKi rzempoitbő! i'letdkes 
érettségizendő egyéneknek a kolozsvári es marosvásár-
helyi állami koreskedalml köaéphko'ákbnn folyó  évi 
méjas bó eUŐ feiében  érettségi vi«zgáia<ok fogpnk 
tartatni, amelyekre a JelentkeBés határideje éprilia 26. 
Bővebb felvilágosításokat  aa állami kemkedelmi közép-
iskola i^asgatósága ad a hivatalos órák alatt, d. e. 
11—1 óra között, MarosváBárhelyen. 

— Hazátlan voltam I Etzel a óimmal most jelent meg 
a Vltéal Rend Z tnyl Cao, ortja szerkesztésében és kiadásában 
a „Regényes hAstilrtinetek" 2. sz inzetn, rmelyet Dávid Iván 
erdélyi h rl.plró, Zr!nyl-m-nkatAr.i írt me(C eleven 9zlnekhen, 
valóban Midekfeazitó  éa szlvbemarkolé módon. Hazátlan 
tam I — ez a lilzet olme. E^y ko társ, aki in*ţa U átílte a 
kisebbséglsorskeserTeit, megrázó vallomásban száu>ol be Erdély 
22 éves szabadságharcáról, melyet megmaradásáért, tnipyar-
aagáeit folytatott  az elnyomó Idegen hAtalomm^l í-z 1 n. 1]̂ d. — 
Hazátlan voltum I — Kiált íel a szerzóvel együtt a »ok>t szen 
vedelt erdélyi tnagyaraág és obben a kláUáaban benne van : 
inlt jelent kiscbbHéf;!  eorsban élni, c.it jelent FUttogvu e,t ni 
kl az éd«H auyu yelv szavalt éa mit jelent „hazátlan ku'vának" 
lenni azokuu az 6al rö^Okön, itiuelyet apáink vére szentesit 
Örökre ui-gyarrá. Minden !g«z magyarnak kell olvasnia t -
k:s füzetet,  amoly nemasak érdekes olvasnivaló, htnem példá-
in tatás Im arra, hogy mit lehet és rali. kell t •nnl tengernyi 
vész.n at Is Zr.nyl M klóa-1 m gatartásstl, kitartó rut-ukára1, 
hós! hclytáilá-Bal az Örök magyar hivatás hetöitéséért — A 
.Regényes hőstörténetek" füzelel  dohányosbo'tikh-n, Ibusz 
pavillonokban, vagy a k.adóoá'. (Bodapest. VIII, R-vlozky-n 
4—b.) kaphitók. Lfyes  szám ára 20 fi  .ér E.'l 10 IQzpt u''iiz«-
téai ára 2 Pengd, mely összeg uiegrend'-lés vég-tt u Vitézi K nd 
Znn^l Csoportia Mnnkatáisalnik 1 odalml és UvíR.Tti .Szö-
vetkezete M 100 számú posta ^.^arékpénztári csekkazáiulájára 
(Diacco csekklapon) tíz'thetö be. 

—- Kösaöne nyilvánítás. Mindazoko.k a jó barátoknak 
és l&m'.-iösöknek, akik ífelejthetútleii  jó férjem,  forrón  pz^r-.nett 
edesapánk olhnoyta alkalmával léüzvétükkw hozzá.'á nitak 
mélységes fá]daliuank  ct.yhU4«éliez. «z:.toa IcezzUk ki hálá̂  
kösíöu tüukit, CB.kszereda, 1941 niá'.olca 4 üzv. Sprencz 
üyölgyué és gyermufcel. 

— ^'aenaar Caikvármegy^beu. Folyó évi fobrnác  25-én 
a M. Kir Földmivelésügyi Miniszter BacUpa-t 71.431—1941. 
IS —A. 1. szkm alatt kr'zlt. miszerint O.K/.ágo» Zöld  m zó 
Szövetség s<«kslyföl<ll  tti^gy vármegye: kirendu tsége .ltján a 
ttiinolők álul felkínált  szénitétekk nb eladáal helyt P. 6 "i0 q 
fognak  íeKá^ároitatnl. Azok ?éazé e pediur, ak kröl a Szö.eiv-
kezi-t a németországi kivitelre a SiivÁt ennél olcsóbban vásá-
rolta fel  az akotó befejezése  után nruden egyeB tétel után az 
elaiió terme 6 olyan á-kiogéizilést tog QlóUg kapn , melynek 
beBzamltá^ával mintlen terme'ó a azóbanlevó akdíóbun elaoâeru 
felkínált  léte e atán 4 -ként 0 50 P<-t:gő< k.pjon —Balrp.-st, 
1941 inárr.'ns hó 22-én. 

— Köaaönetnyllvánités. Drága jó férjem  elhonyta al-
kalmából k.fejezett  íéazvétükért ezúton inonlok hálás köszö-
netet mlndeo Isme.dsUukn k éa jó btiátnnknak és a caikazent-
kliályl fronthareoaoknak  megjelenésokért. Ötv. Kerűsztes 
Andrásné és fiai 

— Turista vese töi tanfolyam.  Az Országos M.gyar 
Idegenforgalmi  U.vatal t̂ a'.kazurednl Ki-endeltsége az előre-
láthatólag nagy nyári Idegcnfoigalomra  való tekintettel olha 
tározta, hogy a Oalkmegyét felkeresó  idegenek kalauzoláaa 
céljából tunatavczetól taufo  yainot bzervez A tanfolyam  a 
huivétl Qnntpek után kezdődik meg, az I-ieg-níorgaiinl Kiren-
deltség Kossuth Lajos-noca 7 sz. a attl helyluégeben és elóre-
lathatólog két hét g fog  tart.ni, esténként cet órás előadások 
ioimájáb.n A tatl^lyam ^y tga feliile.1!  a gyakorlati tarave-
z*lest. az elsó segélynyújtást, a t'tjékozódást, ~ térképolvasást, 
:/. eiddiörvéuyt, a l 1-z írelttai, a tu ista^ág töitéu-.iét, szer-
vezetét, stb. Az eidadók a os.kuiegyei természetjáró ujozgaloui-
nak legkiválóbb szcuiéiyei lesznek, akik a Magyar Ţarista 
tuöveusig tci.voze'.ói tanfoly.mának  anyaga laliiaszuálásaval 
fogják  előadásaikat mogtaitrnl. A taufolysmra  j lentkezbetuek 
az Etdelyl Kárpát t.gyi<aU ei teglal, az tdegedorga'ml Kiren-
deltség hivatalos hulyiségéüon áprl is 12 lg. A tnulolytm hcll-
gi>táia díjtalan és a vizsgát sikeresen letevők vezetői igazol-
ványt kapnak. 

— Megjele: t A Cól legújabb Blama. Kiemeljük delei 
József:  Nemzetnevelés, vitéz Nagy Megvert Nagy Károly : Uj 
honfoglalás,  Bosnyák Zjlián: Franciaország összeomlásának 
Igazi okai A zsidóság fujbtologtája  olintt oikkeket A Cél az 
egyetlen fajvédelml  folyóirat.  Kiőfisetési  ára egész évre 6 P. 
Mutatvány számot készséggel kttld a kl-.dóbivatal iiudauáat, 
XI. Erosl-ut 8U 

— Cukor nagykereskedői kijelölés. Fe.hivatnak azon 
érdekeltek, akik oukor nagykereskedői kijelölésre pályáznak, 
hogy a folyamodványaikat  az 51000-1940 K M. számú ren-
delet 3. g-a szerint teiszere.ve minél előbb adják ba az első-
fokú  Iparhatósághoz. 

— Aa „Atilla" folyóirat  ápr.llsl száma megjeleni. Szép 
és vált zitoa tartalmából klemelendők a követkeaő olkkek: 
Baross Endre dr.: Nemzet éj poézis, Máté-Törék Gyalu: Vissza 
őst magyarságunkhoz, C.lzmadia Sándor: í gy fi  lér, Kurecseny 
János: K'béatlUa az utotaó talá'kozón, özv. JtUlánz Uyuláne: 
A majorban Ktsjókat Szakái Er sébet: A ké2Csók, KÍBB János: 
Siámvetés. Ezenkívül töbh apróbb cikk, ver&ek stb. tartják a 
kBzkedveit lapot. Mtlvészi képek vannak: Mnnkáoaitól, Bús -
tól. — Szerkesztőség éa klidóhlvatU : Kornádi, Biharm. előfi-
zetési dlj: egy évre 5 P., félévre  3 P. Példányonkint az liinsz 
ároslt 

— A Festi Tóaide uj száma réssiet^s infor-
mációkat közöl a leiuj^bb bankmér^egekrói, a veaetó 
lp»r»áilala'0í évi JelenitBtiiő1, a várható osatalekokról, 
iparvállalatok tőkeemeléseiről, a főváros  uj központi 
árubesaerzó flzemérő  . a vldttkl pénzintézetek mérlegei-
ről, atb. 

— Saeleozky Zita trikóban. Wmnetou a nagy 
indlánfónök  a M >rglt>atggten, heiysskl kossetltés Karády 
Katalin lakástrr, D»yka Mtrgit nagyváradi napló]», 
Mezey Mária a Tátrában, gióf  Bathien Margit novellája, 
rómül levél salnnásró), fi  mrői, divatró1, képes tudósítás 
a p-Jítl Bsaloook tavanai dlvatbemntatóiról, sstárok táuc-
Iskolája, érdskes fi  msovai, konyha, vice, az „E némult 
harangok* befsjáző  rana4 éa a Kis M igazin egészíti 
ki a legkedveltebb ktpes hetilap a Salnháal Magazin 
legujsbb számát. 
, , , — *ekho a RomániaP Románia mostani lerfilete 
hlvaUlos kim .tatás az.rlnt 191 900 nigyzetkUóméter, iakóssága 
pedig 13 millió Romána • következő területeket ad t^á t -
Ba««.Abl̂ 44 400 négyzetkilométer 3 160000 lakóasal. É»ak-
«ÎSÎ n í 6 0 0 0 n*8y"tkilóméter 600000 lakóssal. Éazak-Erdélv 
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— A vtoamoHtott keletmmcyarorsaic4 éa erdélyi 
terfllet  7 574 522 kat hold terOletít képvisel. Ebből szántó 
2 362 769 (31 2«/.). kert 118.039 (16«/.). rét 1 089 220' (14 4«/.) 
szőlő 27,063 (04°/,).  legeli 951 943(12 «'/.). "dő2 753 293 (36.3'/,) 
A területgvarapodásaal ' Magvarorazag SMZBR wtt'eta ma 
27 933 519 kat. hold. ehhől szántó I36T53U3 (490«/,» kert 
383 701 14«/o», rét 2 985431 (96'/,l. szőlő 40598>(1.5•/.!. lege'i 
3 077,512 (11 0«/o • erdő 6 152920 (220»/,) 

— Aa trdélyl fürdők  kölosönügye Az Orsságos Ma-
gyar Idegenforgalmi  Hivatal, m'nt a m. klr. Kereskedelem és 
Közlekedésügyi Mln'szturinin Illetékes Szakosztálya Jannár ás 
febrnár  hó folyamán  az ÁUamépItésíetl Hivatal mérnökeinek 
bevonásával helyszíni adatfelvételt  végzett az erdélyi fürdőkön, 
hogy megállapítsa a való helyzetet, az épüldtek éa a berende-
zések állapotát és hogy ÖBSZ ítria a tulajdonosok által Igényelt 
köloeönöket. Az összeíró b zottság kilátásba helyezte, hogy a 
hivatal utján rendkívül kedvező feltételekkel  szereshet minden 
Igénylőnek kölcsönt villája modernizálására, berendezése fel-
frissítésére  s az összeírás Borán a villatulajdonosok nsgyrésze 
be is jelentette igényét az olosó kölosönre, melyet budapesti 
bankok adtak volna. E rendkívül kedvező kölosön ügyében a 
tárgyalások nagyon előrehaladottak voltak, amikor az njonnan, 
magankfzderaénytzésie  Marosvásárhelyen megalakult Erdélyt 
Fürdők Szövetsége is tárgyalásokat kezdett a pénzintézetekkel 
én ineg is állapo/ott az Erdélyi Bank R T.-gal. Ez a kolozs-
vári központja, Illetve marosvásárhely .nagyváradi és szatmir* 
németi liókj.l ntján fngja  a köloeönöket folyósítani.  E kölosön 
leltételel teljesen különböznek attól, mint amit az Orszégas 
- «gyar Idegenforgalmi  Hivatal szándékozott nyújtani fővároat 
(.'énzlntizotek nján ?z erdélyi fürdő  tulajdonosoknak. Az Or-
szágos Magyar Idegenf  orgalmi Hivatal az Erdélyi Fürdók Stö-
vptségének kfii^sönügyévei  nincs seinul'- kapcsolatban, adatait 
Düin iv .Szövetség részére gyOjtö te önsze ée kölosönét nem e 
szerv utiati kívánta >7. Igéjy.őknek juttatni. At Országos Ma-
gyar l.legcnfo'gnliul  HlvHtal sokkxl kedvezőbb feltételekcel 
kívánta a kölcsönt az erdélyi fürdők  részére juttatni. Azonban 
bizony..» erdélyi körök és érdekeltségek, bankok megmozdulása 
wtati a kölcaönabció lebouyol tálát a történtek utan uem 
valialid és a most folyó  kölcsönllggyel soinml kapcsolatot 
nem tart fönn. 

E ado ég? raad«s mére;ii u j ajtótok 30 cm. vastag-
ságú fiihoz,  belső és külsfi  ajtókkal vasalásisl 
teij^seu fel-Birebe.  Gál Siador-u. 19 

Árverési hirdetmény. 
Csikpálfalvaközbi.tokossága  közhírré teszi, 

hogy 1941 évi április hó 30-án a II. b. r. 
Pirics nevd erdőreazbea rámpara rakott, lekér-
gezett 258 78 m* luofeayó  fáját  Pálfalván,  a 
közbirtokosság irodájában tartandó nyilvános 
árverésen eladja. 

Kikiáltási ár ma kint 14 Pengó. 
Az árverési feltételek  a közbirtokosság 

irodájában megtekinthetők. 
isikpálfaiva,  1941 évi április hó 4-én. 

Ifj.  Gál József, 
kb. jegyző. 

Ferenoz Imre, 
kb. elnOk. 

Stám: 121—1941. 
a; j. 

Hirdetmény. 
Köahirrá' tesazüi, hogy a „Csiki Magán-

j»vak."-hoii tartozó havasok legeltetési jogát 
Gtyergyótf'gyesen,  a kezelöa^gi irodában 1941 
evi április 15 ón délelőtt 9 órától kez 
dadőUg megártandó nyilvános szóbeli és irás. 
beli versenytárgyaláson 1941 májúi 1-tól 1941 
év végéig terjedd időre haszonbérbe adjuk. 

A h*szonbérb9-adás feltételei  a gyergyótöl-
gyesi erdífe'.ügyelőaégi  irodában, a Bílbor, 
Békás, T.Hgyea ós remetei községi elöljárósá-
goknál, valamint Csíkszeredán a Magánjavak 
kezelőaógánek irodájábin tekinthetők meg. 

A havasok a kimutatásban felvett  sorrend-
ben adatnak bérbe éfe  árverezők a kikiáltási 
ár 10°/o át kötelesek készpénzben befizetni. 

Csiki Magánjavak Kezelősége: 
Csikszaredi, 1941 április hó 1 én. 

Dr. Pál Qábor s. k., 
országgyűlési képviselő, 

mint a m kir miels«ter»lnÖkiiég 
22.795/E-d M. E II. 1940. számú 
ii'.éifcedéaévttl  a .C iki Mtgán-
jav*k" hoz tartozó vagyonállo-
máiy leltározásával és keaelésé-

VJI megbízott kiküldött. 

A hölgyközönség figyelmébe! 
É-tesitem csikszereda és vidéke hölgy-

közönségét, hogy a fővárosi  tanulmány-
utamról visszatérve, továbbra is a leg-
jutányosabb árak mellett kéBiitek minden 
női ruhát, kosztümöt éB kabátot. 

Márton Fereno 
Csiktaploozt 
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Kymaton Vtt^r bajon* könyvnyomdájában, Qziksswtda. 

— Keresztúti ájtatoaság az „Erdélyi Preora 
tor' ban i*vó szöveg utánnyomása, melyhrz az erdélyi 
püspökség as engedélyt megadta — kapható a Vákár 
könyvkereskedésben, Csíkszeredában. 




