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R É S ; Z B ; Q H Q Y Ö Z Ó 

KaMtu tagitufiképzOí Ctariáiat! 
Brdély legnagyobb katholibns pipjának 

ajkáról hangiott el a vezényszó a cdksomlyóí 
róm. kntb. tanítóképző-intézet vísBzahozatalára 
és újraépítésére s a kimondott szavak rövidé 
sen tettekké váltak. — Országszerte folyik  a 
gyűjtés as n] iskolaépület építkezésére, az ősi 
intézet véndiákjai lelkes odaadással segédkez-
nek a gyűjtésben s maguk is jelentós összege-
ket áldoznak, osakhogy újból hozzájuttathassák 
Csíkot a nagymultu intézethez, mely egy 6v-
századon át zzolgálta a Székelyfold  nevelés-
ügyét és nemzedékrőlnemzedékre gerinces, 
értelmes uékely polgárokat adott • hasának. 

A képié Tissmtérésével egyidejűleg ason 
ban felvetődik  egy másik kérdés is: mi lesz 
leányainkkal? Tudnivaló, bogy a Székelyföld 
katholikus leányai a kllQnó nagyszebeni és 
brassói katholikus Intésetekben nevelkedtek 
bosszú idd óta. Az országhatárok azonban el-
választottak egyelőre esen iskoláktól s addig 
is, mig a kérdés rendeződne, ciak a négy 
köiépositályt biztosító tanintézetek állanak 
leányaink nevelésére rendelkezésre. Dî tegyük 
föl,  hogy észig megoldódik az uj hooszerzés 
nek es a fejezete  is; miért ne neveljük mi 
leányainkat ittboa. a magunk tanintézetében, 
szüléik s a körOnkból kikerü'A tanerők felügye 
lete alatt? Miért ne lehetne Csíkszeredának, 
a katholikns székelység központjának, katboii-
kui tanítónőképző intézete? 

I'.t v»n Csiksom'yó, amelyhez ÓBÍ hagyó 
mányok kötik a székely nevelésügyet s e ha-
gyományok kötelesnek bennüqket és az ille-
tékeseket arra is, hogy egyformán  szem elAtt 
tartsák ugy a ssékely féiflak,  mint a székely 
nók nevelésének Qgyét. S ha eddig CsikBomlyó 
adta a tanítót az egész ka'holíkus Erdélynek, 
etu'án legyen gondunk arra, hogy Csíkszereda 
adja a tanítónőket is. Ez a nevelő intézet a 
székelység központjában óriási jelentőséggel 
birna s nemoBak kulturál is hatása lenne 
áldásosán érezhető a székelyek között, de a 
azékely leányok igen nagy részének kenyér-
kereseti lehetőséget is biztosítana. Amellett 
pedig egyetemei magyar szempontból is meg 
nyugtató lenne, hogy megbízható, szívvel-
lélekkel magyar tanítónők keiébe kerülne a 
magyar gyermekek nevelése. 

Bi a kérdés m legaktuálisabb ma, amikor 
oly nsgy erővel és lelkesedéssel kezdünk 
hozzá az uj hajlék megépítéséhez Somlyón. 
Meg3zivlelendö vo'na, hogy ugyanazzal az el-
indulással ne e építsünk még egy másikat is 
csikssered'ban, a katholikus székely leányok 
továbbképzésének biztosításéra. F gyeimébe 
ajánljuk e sorokat a megye vezetőinek és a 
székelység minden katholikus vezetőemberének, 
akinek a ssékely leányok sorsa isak egy kicsit 
H szívügye. Most kell ütni a vasa», am;g míg 
lobog a lelkesedéi tüze. 

Kis jóakarattal ez • terv megvalósítható. 
Még talán hosszúlejáratú kölcsön formájában 
H lehetséges lenne, amit kathoHkui bank vátta-
Utaink nyújtanának. Katboliku? bank vállala-
taink, mint teszem föl  a .Transsylvania" Bank 
if,  amely létesése óta kezeli és gyümölcsözteti 
az össies ctikí egyházak és a csikmegyei katboli 
kus székelység bankbetéteit, bizonyéra nem 
irtóznának a gondolattól. A jóakarat pedig sokat 
tehet. Bmlékeizünk csak a Csíkszeredai Taka-
rékra, amely kis, helyiérdekeltségü pénsintéiet 
volt i mégli egy koraiéra óvoda épülettel aján 
dékoita meg a váróit. Kiért ne várhatnánk ma 
ia ilyes nagylelkűséget egy belőlünk élő kalholi 
kos pénsinliilOlí? 

Miji Párt megyei tapzalM alainló tözoiilese. 
Körültekintő, céltudatos szervező mnnka után szerdán 

alaknlt meg, nagy érdeklődés mellett az Erdélyi Párt Cslk-
vármegyei tagozata A „Vigadó" nagytermét zsofoláslg  meg-
töltöttek a városi és községi tagozatok kiküldöttei. Az alaknló 
értekeileten László Dezső dr. fő  ipán, Ábrahám József  dr. alls-
lán, Farkas Pál rendőrfőkapitányon  kívül Adorján Imre, Uikó 
mre dr., Albreoht Dezső, gróf  Teleki Béla országgyűlési kép-

vise ók és Pál Gyö.gy országos főtitkár  ia megjelentek. A fe-
gyelmezett egyseg 'Jegyében példás magatartás mellett zajlott 
le Csikvármegye alakuló éitekezlete. 

Az értekezletet, a Magyar Hiszekegy elmondása atán 
Kolumbán JótBef  dr. szervezéssel megbízott elnök megnyitó 
beszédében leszegezte, hogy régi magyar szokás izerint össze-
jöveteleinket, megbeszéléseinket Isten nevében kezdjük meg 
A mindenható Isten bőséges áldását kérjük a most eiindnló 
nemzetépítő munkára. 

— óal hagyományaink saerlnt — folytatja  Kolambán dr. 
— aalvtlnk teljea melegével köszöntjük legfőbb  Hadnronkat, 
kérjOk az egek Urát, hogy tartea meg nnkűnk, vozérelje m'n-
den magyarok mielőbbi egyesüléséig. A közgyű'ésön megjelent 
hatalmas tömeg felállva,  fegyelmezetten,  háromszoros éljen 
kiáltással hódolt. 

— Nfhal  miniszterelnökünk, Teleki Pál gróf  emlékét min-
dig őrlcnl fogjak  — folytatja  Koluuuán dr. — Nem feledke-
tünk meg soha arról aa emberről, akt tgész tudományos és 

Eo l i t l k a l i i i n n k á a z É g á t a e m s e t ü n k j o g a i b a h e l y e z é s e , a t r i a n o n i 
o r i a l m a a c s o n k í t á s h e l y r e h o z a t a l á r a s z e n t e l t e . 

A köagyülés réaatvevől mély megilletődéssel, állva hall-
gatták a megemlékesést. 

Továbblak aoiin kifejtette  Kolumbán dr., hogy a magyar 
történelem öesselcfáara  tanlL Etekben a nehéz Időkben min-
denképpen össze kall tartani összetartozásunkat, összefogá-
sunkat hadseregünk blaonylMa. Honvédségünk, mely a közel-
múltban beblaoayltotta áMtdképességét. Hadseregünket min-
den kOrOtményak köaött támogatjuk s egy emberként, elszánt 
magyar kötél eaaégtudáaaalállunk mögötve. Az E P. célkitű-
zéseivel kapoaolatosan megállapítja: az E P osak másodsor-
ban politikai párt. JElsósoroan erdélyi célkitűzésekért, erdélyi 
kérdések megvalósításán dolg ozlk. iacek a pártnak mindaddig 
léteznie kell, mlg a kettészakított Erdély nem egyesül. 

KOazOntl László Dezső dj főispánt,  Ábrahám József  dr. 
allapáat és Farkas Pál rendóifóaapitányt,  akikapart azarvező 
munkáját megértéesel támogatták es elóaegltatték. Odvözil gróf 
Teleki Béla, Mlkó Iinre dr., Albreoht DJZSÓ országgyü.ési kép-
vlaelőket, Pál QyOrgy dr. országos főtitkár,  központi kiküldöt-
teket. Köazönetét fejezi  kl a megyei kikUlsftteknek,  hogy a 
felhívásnak  ilyen nagyszámban eleget tettek. A közgyűlés nagy 
lelkesedése köztpjtte meghatalmazást kér Bárdossy miniszter-
elnök távirati UdvSzléséie. 40,000 öntudatos oslki székely párt-
tag köszönti a magyar királyi kormányt. 

Kovács Károly dr. szervező főtitkár  jelentése során öröm-
mel állapttja meg, hogy a osikl székelység megértette az Idők 
szavát. Felismerte kötelességét. A közelmúlt keservea nzenve-
désel és hoBbavágó tapasztalatai alapján megállapította: csak 
egységes magatartással végezhet komoly, építő munkát. Az 
Erdélyi Párt szervező maokája során városok és félvak  lakós-
sága példamutató fegyelmezettséggel  jelentkezett. A gyergyól 
részeken közel 11 ezer, a calkl tájakon 211 ezernél többen, 
összesen a 40 ezeres számot jóval meghaladó tömegben irat-
koztak be a pártba. A pártnak nók is lehetnek tagjai. Az egész-
séges székely konzervativizmusnak a jele, hogy nagy községek 
névjegyzékeiben egyetlen nőt sem tettek fel.  Egyetlen szem-
léltető példával bizonyít Cslkmadéfalva,  a székely történelem 
egyik legnagyobb állomáshelye 1,337 párttagot jelentett bj. 
Egy nő sincs köztük. Ez nem azt jelenti, hogy asszonyaink 
nem tartanak velünk közösségi munkánk során. Nem I A múlt-
ban ls ott voltak, most Is velünk leaznek. Elől mennek a har-
cot vállaló íétüak s közvetlenül utánuk jönnek asizonyatnk. 
Igy az Erdélyt Párt jó és egészséges mnnkát fog  végezni. 

Cslpak Lajos dr. kanonok, gimnáziumi tanár a következő 
szónok Nyomatékosan kihangsúlyozza, hogy nem népgyülése-
ket, értekezleteket tartanak, melyeken mindenki bátran elmond-
hatja a maga véleményét. Ez az értekezlet Csík p.rlamentje, 
melyen kényesebb kérdéseket Is elő lehet, sót elő kell adni. 
Ennek a gyülekezetnek nincs lelkes'tésre szüksége Kipióbá't. 
bátor emberek ülnek a teremben. Kényes kérdésről, az E. P. 
nevéről akar beszélni. Voltak olyanok, akiknek az Erdélyi Párt 
elnevesés kevés és Ismét olyanok, akiknek sok volt. Ml szük-
ség van országrész! pártra ? — kérdezgették, hangoztatták. 
HadseregOnk megteremtette a régóta várt egységet, dolgozzunk 
egységesen tthát. Mások szerint: ha elmentünk addig, hogy 
E. P -ot oslnáltunk, miért nem alakltunk Székely Pártot P El-
végre más Igényel, megoldásra váró kérdései vannak a Mezó-
ségnek, vagy más tájaknak, mlut a Székely öldcek. Annál Inkább, 
meit a Székelyfold  Erdély többi részeitől el van sslgetelve. 

Eszel kapcsolatos történelmi adatokkal alátámasztva mu-
tatja ki hogy sz erdélyi politika mindig szoros, szétválasztha-
tatlan egységet hirdetett és tartott s Magyar Szent Koronával. 
Magyarország legnehezebb történelmi Időszakaiban, az erdélyi 
fejedelemség  150 éves különállása ls az egész magyarság meg-
erősítését, egységes feltámadásának  lehetőségét szolgálta. Az 
egy*ég gondolata pillanatig sem szűnt meg, hisz Budavár 
visszafoglalása  alkumával első volt Erdély oBatlakozáta. A 
Habsburg, szétszóró, szétválantó önző családi politika ellen 
legjobbjaink harooltak 8 1848-ban a 12 pont között szerepelt 
Erdély nnlóji. A ezabadaágharo leveretése után a Habsburg 
politika újból Erdély különválasztásával próbálkozott, de ter-
velt nem tudta keresztülvinni, oélját nem élte el. Sajnos a 67-es 
kiegyezést követő liberális magyar politika nem Ismerte fel 
Erdély értékét. Es a teiület nem kapott aem gazdasági, aem 
kulturális téren támogatást. A bámulatos elhanyagolást elné 
mult harangok özöne jelezte, melyek nyomán az 1918-as tra-
gédia njból elszakította Erdélyt. 

Továbblak során részletesen Ismerteti, hogy as e'milt 22 
esztendő alatt akadtak rossz és jóhiszemű prólét&l a magyar-
ság történelmi jogalt kétségbevonó. rosszul értelmezett „erdélyi 
szellem" éa erdélyi lelkiségeknek. Ebben azonban még a romá-
nok aem hittek, nemhogy Jóérzésű, becsületes magyar felalt 
volna nekik. Végeredményben az E. P. aaért vette est a nevet 
fel,  meit vannak különleges erdélyi kérdések- tíz a párt annyi-
ban leaz ssékely, amennyiben a székelység támogatja. Amennyi-

ben elég solyt ad a pártnak, hogy kérdéaelt Illetékesek elé 
vigye. A pártnak és koimányzatnak egyaránt tudnia kell, hogy 
mit Jelent a székelység. A székelység Magyarország keleti híd-
fője.  Magyarország akkor lesz erős, ha ezt a hídfőt  gaadaaágl, 
koltnrális és katonai téren egyaránt kiépíti. Qróf  Teleki Pál 
néhai nagy miniszterelnökünk annyira tisztában volt essel, 
bogy az árvízkárosultak között tartott beszéde második mon-
datában mái* Erdély és a székelység» hivatkozott. As E. P.-ot 
és oélkltűzézait a csiki tagozat legteljesebb mértékben támo-
gatja. 

Gaál Alajos dr. gyergyószentmlklóal városi és Járási 
tagozati elnök beszéde során megállapítja: az a tény, hogy 
együtt vagynnk s a mögöttük álló mnnka mindennél többet 
benzél. Ebotn a pillanatban nem érez más kötelességet, mint-
hogy a Grécesen tul, a Most feje  alatt lakd székelyek üdvöz-
letét tolmácsolja. Egyben figyelmeztet,  hogy a 22 esztendős 
szenvedés, mindenre kész, küzdeni tndó, dolgozni akaró kiállás-
nak pillanatig sem szabad lankadnia. A székelyaégre váró mun-
kát senki Bem végzi el. 

— Mont ls vállalnunk kell a munkál — mondja Gaál dz. 
—, ahogy a múltban tettük. Világháború közepében vagyuk. 
Ennek a népnek egészségesen kell felvonulnia  vezetői mögött. 
Jövőnk, életünk, történelmi Igazságszolgáltatást váró Jogaink 
követelik ezt. Nem hagyhatjuk Csáki szalmájakánt az áthallani 
egységünket. Nem szolgáltathatjuk kt népünket szószátyár 
konolesőknek. Szükségünk volt él van erre as egységre, mert 
a éleő bal és szélBő jobb Izgatnak, handabandáznak. Pedig jól 
láttuk 1918-ba, hovavezet u szélső bal amikor felelőtlen  bitan-
gok fegyvereink  eldobására biztattak, utasítottak. Eaért tudott 
átoBoszognl a Kárpálok vonulatán a boiakor. A közelmúltban 
azt ls láttak, hogy a szélső Jobb hova vezetett. A vasgáidlsta 
mozgalom — hála Istennel I — egy országot tett tönkre. Ilyen 
példák ntán lehetünk nem egységesek ? I Volna-e székely nép. 
ha viharos történelmünk során nem lettünk volna egységesek*? 
E inul-e fejűnk  felől  minden vész? (Nemi Nemi kiabált a tömeg). 

— 1848-bţn — folytrtta  Oaál dr. — Topáníalvárói elin-
dult Avram Jancu serege. B jszterozekörnyékéről Urban 
bezárnl a harapófogót.  11a is veszedelemben vagyunk. Nekünk 
ntnos Időnk a veszekedésre, nekünk egység, munka. Összetar-
tás kell 1 1848-ban Agyagfalván  gyűlést tartottak a azékalyak. 
Határozatot hoztak: meg kell menteni a saékelységet. Hadse-
reget szerveztek s először Avram Janou, majd Urban seregét 
verték szét. A történelem parancsol. Meg kell hallgatni a szót 
éa meg kell érteni. Nekünk ezt kell kiáltanunk és osdekednOnk: 
szoritBd m>g a pnakát! Szorítsd meg. mert ezen • százeaersaer 
vérről szontelt földön  kell élnünk és halnunk I 

A szónokot peroeken keresztül lelkesen ünnepelte a köa 
gyűlés, majd Kolumbán József  dr elnök Indítványára Lőrinci 
József  gyergyóditról plébános elnökletével a tisztikar és lntésó-
blzottság jelölésére bizottságot küldtek kl. Egyben gróf  Xaieki 
Béta tartotta meg beszédét. Részletesen Ismertette a magyarság 
politikai és társadalmi helyzetét az elnyomatás alatt. Megálla-
pította, hogy legsötétebb napjaiban az erdélyi magyarság tár-
sadalmi uton Igyekezett blz osltani és magmentanl szellemi, 
erk61r.nl és vagyoni javalt. Ebben a nagy és áldozatos munká-
ban az egyházak jártak legelői. Minden erőfeszítés  ellenére 
azonban minden magyart oéltudatosan tettek tönkre az ellen-
séges hitalml erők. A mult tapasztalatalt. felejthetetlen  nagy 
tanulságait a jövő áoltő munkájához mindenképpen lel kall 
használni, ha egészség s nemzeti életet akarunk élni. 

Nem szabad mindent az államtól várni. Gazdasági éle-
tünket társadalmi atoa kell biztosítani. Az erdélyi kérdéseket 
erdé'y, emberek ismerik legjobban. Munkáinkra számítanak. 
Tekintettel arra, hogy az anyagi lehetőségek a kormány kasé-
bon vannak az E P. kormányttámogató párt. Nam vitázni, 
akadékoskodni, hanem dolgozni akarunk. 

Továbblak során a párt célkitűzéseiből megemlíti, hogy 
a magyar és magyar közötti válaszfalaknak  el kell tüanlOk. 22 
éven keresztül azt hirdettük: magyar és magyar között nincs 
különbség. Ne legyen I Az egész magyar életet népiebbé, szo-
c<álisabbá kell tenni, s bűrokráoiától meg kell szabadítani. — 
Minden magyarnak éreznie kell és tudnia kell: magyar és ma-
gyar között nincs tem lehet érdekellentét. Az E P. elképze-
lése az, hogy mindenki beesűletes, tényleges munkával sserez-
hessen a közösség előtt érdemeket. 

Cslk'negyére a párt bflazke  lehet — hangostttta gróf 
Talekl -- Egyik legerősebb támasza Csík, ahol legnagyobbak 
a tennivalók Minden embernek biztosítania kell a megélheté-
sét. A háború előtt, alatt és után kivándoroltak az emberek. 
Amerikában, regátl városokban vesztek el. Ennek a kivándor-
lásnak továbbra ls tartania kell, de egészen máa formák  és 
keretek között. Hiány van a tnagya-okban. A ssékslyeknek az 
Ilyen magyarokban h'ányos területekre hell települni. Ipart, 
kereskedelmet magyar kezekbe kell venn'. Tehát: nagy feladat 
vár a vezetőkre. Az élet minden megnyilvánulásán, minden 
vonalán vezetőknek kell maradniuk. A kisemberek kérdéseivel 
meg kell Ismerkedniük. Mlg ezt nem oslnálják, nem vezetők, 

A hallgatóság hosszasan ünnepelte gróf  Teleki Béla kép-
vlnelőt, majd Albrech Dezső részletesen Ismertette az Erdélyi 
Párt programját Bevezetőjében megállapította: a magyarság 
sohasem félt  a tanácskozásoktól Őil szokás szerint mindég, 
mindent mogbnszélt. Mátyás azért lett a legnagyobb magyar 
király, mert elhatározásai, döntései előtt meghallgatta tanáoa-
adólt. Tovább'ak során Perloles híres mondását ldésl: „....ne 
Ügyünk kénytelenek tanulni, amikor tettekre kerül s o r - ' 

— Azért mondom ezeket — folytatja  Albreoht —, mert 
ma vannak rondszerak, melyek hirdetik: a nemset ügyeiben 
döntsön egy ember. Látjuk: vannak nemzetek, melyek nagy 
fial  dOntenek. Adjon az Isten nekünk ls Uven nagy férfint. 
Addig őrizzük meg hagyományainkat, beszéljük meg dolgain-
kat, tanácskozzunk. 

— A kétévtlzedes magyar tragédia tanulságait le kell 
vonni. Dolgoznunk kell. Munkánkat nem végezheti máa. Igy 
végeredményben nem lesz oéltalan a 22 esztendős szenvedés. 
Olyan átalakulás közepén élűnk, melynek körvonalat osak de-
rengenek előttünk..A "végső kialakulásig a magyarságnak min-
den áldozatra készen kell állania. Tehát legyünk egyek éa fe-
gyelmezettek. Dolgozzunk kSsösen. Siámunkat érkötési érté-
kűnkkel, elszánt akarattal éa közösen elvégzett munkánkkal 
növeljük. Kettészakadva kerültünk viasza. KtlönOten a Székely-
föld  érzi est. 8legényen kerültünk vlsssa, amit pótolni keü. 
Nemzetiségi arányasámnnk javítása szempontjából sgjslkiasai 
keU dolgoznánk. Eaért alakítottunk olyan páztok m3yb«a 
egységesen tudunk do'goanl. 
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As Erdélyi Párt programjának el só pontja a honvéd Bég 
fejlesztése.  A honvédség mtaOtt egységese* áll minden magyar. 
AB elssakltott területeken éld magyarság élete ISlOtt őrködni. 
A történelmi hátitokon tol éld magyarokat hasa kell telepi 
teni. Néplebb, aaoolállsabb msgyar élet da bürokrata mentes 
közigazgatás kiépítése. Igazságos, oélra vezető adórendsztr. Aa 
OrOkOeOdésl Illetéket a gyermekek saámarányával saOkkantenl 
kelL Gyors és tgaaaágoa igaaságsaolgáltatáa. A asaládia alapí-
tott nagy magyar társadalom kiépítése a ezsel kapcsolatosan 
sokgyarmekes msgyai osaládok támogatása. Egészségvédelem, 
aggkori btstoaltáa. 

A Isidet és lókét nemzeti vagyonnak toklati as Erdélyi 
Párt. A fold  és téka egészséges elosztása. Minél tobb loldet 
kell láttatni magyar osaládok birtokába. Mezőgazdaság és állat-
tenyésatds fejlesztése.  A tőkét esskOsként kall s nemzeti ter-
melés szolgálatába á"ltrp | Eszel kapesolatossn as E. P. sslgo-
man őrködik a monkásaág érdekel felett.  Vlgyáanak s magyar 
kisipar éa kiskereskedelemre. 

As évszázados felekasetl  békét ápolni és fejleszteni 
akarja a párt. 

A párt s olmek és rsngok a'len foglal  állást. S téren a 
22 esztendős tanulságokat végérvényesen le kell vonni. 

Az Erdélyi Párt belső honfoglalást  hirdet. Az anyagiak-
ból kivetkőztetett magyaraágol az ót megillető Jogokba kell 
helyezni minden téren. Uj, népi szellemtől áthatott alapokon 
kell s társadalmat berendezni. 

A tegnapi elnyomottakból, ma nem lehetnek elnyomdk. 
A németséggel évszázadok óta békés egyetértésben élt as 
erdélyi magyarság. Továbbra is esen az aton akar haladni. Az 
erdélyi románok vallási és kulturális téren teljes szabsdságot 
élvesnek. Politikai vonatkosásban olyan jogaik lesznek, mint 
amilyenekkel s bécal határon tol maradt magyarok rendelkeznek. 

Az E. P. Jogot formál  arra, hogy illetékes helyen min-
den Erdélyt érdeklő kérdésben meghallgassák. 

— Igy akarjuk megépíteni — fejtzl  be beszédét Albreoht 
képviselő — azt a klostny hidat, melyen as Összes magyarok 
egyesülhetnek. 

Nagy lelkesedéssel fogadott  beszéd után Lórlnoz József 
dr. plébános, jelölőbizottsági elnök jelentését egyhangúlag 
elfogadta  a kOzgyOlés. 

Slnék dr. Kolnabáa Jbaeef,  tlrulaSk dr. Qall Aiájoa, alelnökük Bírd Ferenc. Sál ioul íi dr. Mártoo Andria, fólltkár  dr Kováca Károly, tltkArok Al-bert látván, If,  rakac. Lajoa, Troben Aoul oa Vecaey Oval», péoetarnok Domokoa üándor, ellenOrOk Hédoai Kálmán éa Páll Ignác, ügyéenek dr. aátké Láaalé da dr. Nagy Tibor. 
Aa lnleaéblaoluágbái,Báotbá Báláaa KAaaonnltia, Pétert Dénea KAaaonleltia, lloldlaaár Déoea Káaaonipér, Apor Láaalé Jnkábfálvá,  Uaobotb lllea UJfála,  Mktváa látván lidvnri Koamáa, Kákáaay Béla TnanádfUrdé,  loaae Domokoa éa Potovaeky fereno  öienlgjtirgy, Orbáy Bődre Bánkiéivá, Hozé lllea tííenüélek. UyOrgy igoa-too üaentklrály, Anul Ároa Tapioca, Canuk uáap.r Bakoa, Id. Mihály iatv.n Karc-Iáivá, Báiog Kereu: áaentumáa, Zaúk Jéaaef  DánfnIVá,  Biré Andráa VácaArcal, Jákáb Albert Uüröc.falva  KrOea vllmoa Szeotmlkléa, id. Domokoa látván Baépvle, Talár Andráa tiaentmihály, Molnár Aadráa Köaeplok, Ugrón Béla Hylmeabllkk, Dávid Kálmáa üelne, Oyfirgy  Ojnln Ujiaaoád, ándn Qéa» Nágytnanad, Kuváca Uyárfáa  Verebea, Virágb l.njoa liAtkrfálva,  Nt*y Perene «Indaaenl, Zeok 1 alván Jenfifnlvá,  Nagy Anlál éa dr, Nagy Jené tíuntmárton, Brdély Jéaaef  Pétéré Mená* aág, Lnkáca Dávid Baenuimen, Boga latrán tíaenldemokoa, Méaá Jéaaef  Calcaé, Id. uál Jéaaef  Pálfalva,  Kováca Péter Bernaová, Koredl Jánoa bldí Caátéaaeg, Ko-váca Baláaa S.entlmre, dr. Márton üábor, Bárlók bándor Caekefálva,  Olll D mokoa M-tdéfalvá,  Uaább Oyalá éa Páaabaa linre Madáraa, Anul Jéaaet Feladok, Bakó Jéaaef  Caomortán, Calaaér Jéaaef  Caobotfnlvn,  Borján Ignác Váidetfalvá. 
Calluaereda vároabél: Dr. Dárádlca Pélla, Albert Vllmoa. dr Bröea Péur, Fudor Jűiaaí, Erftaa  Béla, feiábé  Dea»4, Péter Perene blrtokoa, Töke lm™ méáek-roa, Ko.aca Béln, dr. Mátbé Láaalá, Trobáo Aoul, dr. tíyilrgypál Domokoa. -Uyorgyéaaentmlkléaréli Láaalé Ignác. dr. Beke Aoul. aádánu Árpid, Oytirgy K. látván, dr Márton Aodráa, Caáté Árpád. Bereca Jánoa, Nóvák Bélá éa tiieagBl károly. — Pelcaer Mlkióa éa Péter Árpád TekerOpauk, Báayáaa Sándor. BáCa Vioce éa Gergely Ambrna UJfáln,  Petrea Ignáo éa Caau slkléa Caom.fálva,  Már ton Antal ée Benedek Ualoa Atfála,  Ambraa Jöaaef.  Bálgé Jéaaef  éa Kereaanea lat-véd BUrbegy, dr. Lérlnca Jéaaef  éa Calby Támáa Dllré, Verenea Péter éa Paakáa Lajoa Bemete, Nágy eándor TOlgyee. 
A megyei intéaéblaotuág oriaá̂ oa kOapontt klkQldtftteknek  a kOvetkeedket válaeakitu meg: Apor Láaalé, AnUl Aron, Andá Qéiá, Ambru Jéaaef,  Barték Sándor, dr. Beké Antal, Bányáaa Sándor, BoldlaaA' Dénea, Bogá látván, Bereci Jánea, dr. Calpák La|oa. Caáté Árpád, CaaU Mlkléa, Calaaér Jéaaef,  Centek Oiapár, dr. Dárádlca Pélla, Dávid Kálmán, ld Domokoa iatván, Dr. Erdaa Péter, Brlaa Béla. Palccer Hlklóa, Perenes Péter, gaál Tamáa. Id. gál Jéaaef,  gydrgy P. latrán, gySrgy gábor, Láaalé Ignác, dr. Lflnnoa  Jéaaef  Hadarta Árpad, dr. Uátbé Láaalé, aárkoe Bndre, dr. Mámon AndrAa, mártón Anul, mAtyáa látván Ddvnri, Id. mlkály látván, Nóvák Béla, dr. Négy Jenfl,  dr. Nágy Aodráa, Petrea tgnác, Potovaaky Perene. Puabáa Laloa. Ráca Vince. Sálgé Jéaaaf.  Bteagel Károly. Saabé DanaO. P. Saflca  Dénea, Trobán Antal. Zaók Jtiaaef. 
Ai Oraaágoa Kliapoati lnté«0blaotuágbá pedig: Dr. Calpak lájoa. dr. Dara-dloa Pélla. d-. gáál Aláloa dr. Kolambán Jéaaef.  dr. Kováca Károly, dr. lOrinca Jéaaef. 
Hegyei  elnöki  tandvti  tagjai lettrk.-  Adorján  Imre,  Antal Aron, 

/>i'.  Csipak  Lujon, GySrgy  Gábor, Kucáca  Pál, Csiszár  J&sa  f,  Mi-
tyi* latrán  l'Hrnri,  Dr. Nagy  András,  Markos  kntlre,  /'.  Szűcs 
Ubtes,  Dr. K-lss  Péter,  Incze  Domokos, László Ignác,  Petres Ignác, 
Herecz  János,  Mészáros  Sándor,  Hácz  Vince,  Dr. Lörincz József. 

A tisztikar  és a közel  10U  tagból  álló  intézőbizottság  nevében 
Kolumbán  József  dr.  elnök  megköszönte  a bizalmat  és minden  ön-
tudatos  csiki  székelyt  munkára  hicott. 

A nagy lelkesedéssel  és példamutató  fegyelemmel  lezajlott 
közgyűlés  után az intézőbizottság  megtartotta  első  illését,  melyen az 
országos közgyűlés  kiküldötteit  és az elnöki  tanács tagjait  tilasz-
tották  meg. íer.ncz  Gyárfis. 

Hazajön Csiksomlyóra a tanítóképző. 
A ciikl álom kead valóra válni. HOBBIBB saám-

klvetettaégéból haaajfa  a tanltóképaó. Oda, ahonnan 
elindult. Cálkaomlyóra, aa erdélyi katholldamas küa-
pontjába. A gyókárhea, ahonnan eróuakkal lesaakltottik. 

BBsaámoltnok már arról a koademényeaéBról, 
amelyet aa erdélyi Státus maga Indított meg és komoly 
célul tUsts tervel kösé a taoitóképsónk haaahosatalél 
Bándor Imre pBspüki helytartó, Csikmegye ssBiattje 
ssemélyeaen vette kesébe eat a mleden cslkl ember 
lelki Agyét. Kemény és komoly elhatároaással indította 
el hón«pokkal eaelótt a gondolatot: emeljBnk u) ha] 
lékot és hoEiak hasa oda a tanltóképiónket. 

Aaóta a gondolat kesd megkspasakodnl an építeni 
akaró cslkl köaváleményben. Egyre nagyobb a kedv 
ÓB napról-napra szélesebb tömegek kapcsolódnak bele 
abba aa elindulásba, amelynek végsó célja Cslksomlyé-
nak egy nagy magyar katho lkns knlturküspontté való 
kiépítése. Minden ado>tség megvan hoaaé. A mult meg-
próbáltatásai blaonyltják, hogy minden áldosatot bósé-
gesen visszafizet  a történelmi mu'ttal rendelkesó he-
lyeink felkarolása.  CBlkaomlyó Ilyen megbecsBleadó, 
tSmegeket mosgató gócpontja aa erdélyi katbo'lclamas-
aek, amelyet tovább hanyagolni bBn volna. 

Bat érsl C ilkvármegye kaihollkns magyarsága, 
amikor a kedvesó Idők aaeléhen egyforma  lelkesedéssel 
Igyeksslk megkapaszkodni, hogy óselhes méltó marad-
hasson. A múltjához akar hBaéges lenni, amikor a 
tanltóképaó haaahoaata'ával meg akarja kezdeni aat aa 
épitó sorozatot, amely Cilksomlyót van hivatva minden 
eddiginél határozottabban az erdélyi katho'.lclamm ki-
sugárzó fonásává  fejleaatenl. 

A napokban kóaSttOnk járt Cdkvármegyének má-
sik tehetséges munkása, Dr. Boga Alajos kanonok, 
státnal referens.  0 ia magában hordosw est a ml annyi 
reményekkel Matató Ogy Bakét. 0 Is hoaott a ssámnnkra 
blaUtó saót, mnakára serkenté bitet, útmutatást és sok 
gyakorlati .tanácsot 

Dr. Boga Alajos kanonok 1941 április 24 én egybe 
hivta m tanltóképaó vlat Bahosésát elókésaltó érteken 
letet, hogy egy lépéssel elóbbrs juttassa a nagy tervet 
a megvalósuláa felé.  .. 

Dr. Boga Ala|oa szsvai meggyósóek. Hlvatkoalk 
a nagy Haynald pfl'pSkre,  aki a semmiből építette fel 
a cslksomlyól képeade régi épBIetét. 1857-ban haagsott 
al a hívó sió és 1858 ottéber 8 án már as nj, batal-
maa épBletbea megkesdte munkáját Csiksomlyón a 
taaltéképsó. Az épltéshsa zzBkségesl80 eaer pangóból 
86 eaer pengót Ciikvármegye adott SSBBO és pedig olyan 
hirtelen adakosással, amlnóról álmodni sem labetett. 

Dr. Boga Alajos elmondotta, hogy aa erdélyi 
Státus lelki ügyének tekinti a tanltóképaó építéséi. 
Foglalkastak vele és Igyekeatek komoly megvalóaltás 
felé  terelni a dolgokat. Elhatárolták, hogy eat aa nj 
tanilóképaónkot a Ma|láth pBspók nr emlékének eme-
lik és aa ó nevéról nevealk el. As épltkesés olyan 
mdretB leu, hogy as négyosztályos tanltóképaó, tanító 
mlntalskolával és kétesatendós taaárképsó akadémia, 
valamint zzáz bentlakó elhelyeséBére Bsolgáljon. A 
kBltségek 8ssnehoaáaára oraságos gyűjtést sservrsaek 
aa egész magyar katholIcisonR tarületén, amelyre már 
a munkálatok belcdu'tak. A S'á«ns krselésében levó 
Mijlálb pBsp)k segélyalapnak 26600 pengós alapítványát 
erre foréiiják  éa termésseteten mis den forrást  meg-
mozdítanak a cél gyors megvalósítása érdekében. 

Terméssetesen Csikvármegye egésa kSsBnségének, 
kösvagyonának és minden dolgosé munkásának áldo-
aata ott kell álljon a nagy terv mellett. Mart as elké-
szített épltkesésl elólránysat r zer int egymillió pengóbe 
kerBI as uj hajlék, amelyet a cslksomlyól kegytemplom 
szomszédságában emelne fel  a csiki kBzüsségl munka 

Nem kell megijedni a szamoktól. Az Idók mintha 
nekBzk járnak. Bátor elhatározással kezdeni kell. Bs 
valahogy lesa. As Isten senMt sem hagy el — mondja 
a ssékely. Minket la megsegít, ha sokat nem gondol-
kozunk, hanem tettrekész munkakedvvel nekifogunk 
ennek a nemzedéknek Erük bB?z>eséget jelentő szép 
feladatnak  a írezvalóoitáftáboa. 

D i l * B M t a d V l a a á k « i l 
firleB  T.szánk I Drága magyar folyónk  I 
Bzabttd vagy njra, mint dalos madár I 
Jer karjaimba, öleljelek forrón 
Biótled többel nincs csúf  gúijhatári 
P*tóft  Irta ráírd egykoron, 
Ho(y búgva, bó(va törted át a gátat, 
A szabadság zangó hlmnu zával 
El akartad nyelni a világot 1 
Magyar földben  van a azBletésed, 
Magyar földön  kanysrozsa lova, 
Migyar föld'in  ven büszka halálod: 
Nagy koporsód, az Breg Dona. 
Magyart tanítasz meg a fcB^égre, 
Hogy hasiját httn sa^resse mindig, 
Mert TJ U a magyar rónán átal 
B földön  járes s bh maradsz a slrlg. 
KM karommal hadd öleljelek meg 
Hirom felé  vágott magyar árva, 
Kl nem könnyek árj ilt rörgeted 
Már ezután, a vénhedt Dunába. 
Pejed, lábr.d hiába vágták le, 
Lelked által m'enk voltál folyton 

liteH csaló délibábnál 
;p ujy, mint a hófödte  bércormon. 

Átölellek s oly görciBsen foglak, 
Mint a hit a kábán csflggedóket, 
Iiten hoaott. bBsske magyar folyó, 
Nem válunk el zoha többet I 

1941. IV. 18. 

• « • • i t t l f M f t l i B k U . 
DUrBckSIóben tipródik a test, 
Dj boldogabb, ml tovassáll: a lélek 
B a záporos ssép tavasz éjjelen 
A Mecsek alatt otthonomba érek... 
Iítenben bízón ott virraszt egy asszony 
Almokat saóve néma-epedón, 
Eţy egy könnycseppje most halkul el lopva 
A szemét IBríó puha keezkenón •. . 
Piros ajkára vágy-rizsákat IBaök, 
Simogatom a dolgos két keaét, 
Megcsókolom a forró  homlokát 
Bi zugok neki szép tUndér mesét... 
Şilvemben dobban moat aa 6 salve 
Ei bennem bullámslk ó tóle a vér 
Bt ahogy drágán sikoltva Blel, 
Jutalmat érzek hfl  sserelmemér... 
A lélek csodás égi alkotás: 
Bsermotoros ezBzt drága gép, 
A gondolat ejtőernyőjével 
A vágyainkat zngározza aaét... 
Csak BBállJatok hát fehér  ejtóerayók 
B adjátok át agyam IBkletéaét, 
A távolság Így nem lesz döbbenet 
Bs megmarad ml lelkalnkben ssépség... 
DBrBckölóben tipródik a test, 
Da boldogabb, ml tovaszáll: a lélek, 
8 e záporos szép tavasa éjjelea 
A Mecsek alatt sa asszonyomhoz érek... 

Marosvásárhely, 1941 április 14. 
Dr, vitéz OnşSSj  Géza órnagy. 

Primicia Csikszentmirtonban. 
Irt*:  BertaJan Balázs a. lelJréaz. 

An Isteni gondviselés nagy kegyelméből, az Idén 
végre két évtlaedes kerefziut  ntán, boldog, mosolygós 
húsvétot ünnepelt Csikországnak minden kis székely 
faluja.  Btldogan vlsshangosták a csíki hegyek a kicsiny 
ssékely templomok harangjainak kiáltását bele a vi-
lágba: Feltámadtunk, bála legyen ea Istennek, álelnja I 

D* Cslkssentmérton különösen ünnepelt. B faln 
leikes, Imádságos, bo'dog elsó msgyar húsvétját Baebbé, 
színesebbé és Imád^ágosabá tette egy moasanat. Szebbé, 
felemelóbbé  tette az a tény, bogy ezsa a felejthetetlen 
húsvéton egy falu  ssBiöttje az Örök Főpapnak Krisztus-
nak ssolgává kenetett, pappá saenteltetett. Bgy becsü-
letes székely, megyar édesapának ÓB édesanyának sok-
sok kUzdelemmel éB verltékes lemondó munkával teljes 
óhajtása, vágya, álma valóra vált. 

Boga József  aa Urnák újonnan felszentelt  Ifjú 
levitája, ssülelnek, testvéreinek, rokonainak és egy 
msgyar katolikus fzékely  falunak  örömkönnyel köat 
bnsvét másodnapján legelósaör lépett BB 0 tárhoz, hogy 
legelső asenge áldozatát bemutassa Annak Aki ól 
bomlokon csókolta és örökös saolgálatába hivta 

Az ujmlaéa harangzugáa kösepette, Incse Domo-
kos fóesptres,  Nagy Antal esperee-plebános s több 
p pteatvérétól körtt véve, ártatlan kis kozzoraz leány-
kák éa BzBlőfaluja  híveinek sorfala  között, zászlók alatt 
a plebáoláról vonult be a templomba. Abba a templomba, 
amely kii gyermekkora óta élesztgette benne a leg-
fönségesebb  hivatás tBsét. 

Midőn ez Bnneplő és örvendező emberekkel meg-
telt ósl templom lelkes bála énekébe legelóasör c*en-
dait bnle an lfju  pap meghatódott gyengéd reszkető 
hangján a legeUÓ . 0 oria", kevés szem maradt szárazon. 

Ugyancsak megható volt látni midőn a Bsentmlse 
vígJn ea ifjn  levita megádotta könnyek között édes-
aplát, édesanyját és tesvéteit. Hisz látni lehetett, hogy 
abban az áldásban és csókban benne ven egérz gyer-
meki Bslve éa lelke B n-.iodaz a hála és FZ r̂etet, amit 

gyeim?*- érezni tud BZ iránt, aki ót felnevelte, 
aki acnyl niedtnrói li>iE0nd0it, hogy ö ember lehes-
sen, egygcóvüi, akit 0 édesapjának és édesanyjának 
nevesbst, 

AB első ssentmlse fönséees  Bont-pségének fénrét 
emelte ea ünnepi szónoknak Papp Dénes caiksaeredal 
valiástsnárnak lelkes, szép, magasan saárnyaló besséda 
a papaágról éa a pap fönséges,  de nehéz, fele'őasíg-
te jes hlratássról. 

A végén BB ujmlsés Boga József  tuc^nval egybe-
kötött á'dá°t és cUÓ Bzentmlsés emlékképeket osstott, 
s hitalmnz hhő sereg kíséretében imádeágOK lélekkel 
vocu't vissza a p'ebániára. Igy Bnnepdt Calkezent-
már on községe húsvétkor z ezzel i>z Úrnak s a Bzé-
kelyföldoek  ecy Ideális leik Illeth ifjú  manláia elindu t 
az erdé'yl rögökön, hogv sok-sok hivő szívben lángra 
Inbbantsn. kigyújtsa, a hitnek, az Istennek s aa édes 
M gy*r Htsának szeretetét. 

Cil»BB»rtmártnn 1941. húsvétján. 

A Badapesti Nemzetközi Yásár Mrel 
Külön favarengedélyt  éa külön üzemanyngot 
kaphatnak a tsraas gepkooslk a Badapesti Nem-

zetközi Vasárra. 
Szírié sz ít as országhan Igen sok kisebb-nagyobb 

an'.óbmn és társas gépkocsi áll a helyi- éaa helyközi 
forgalom  lebonyoütásának sso'gi'atában Moat, hogy a 
vasút - és az autóközlekedés erőien korlátosott, a 
kereskedelem és közlekfd  sögyl mlnlszlerlnm a Buda-
pesti Nemaetköal Vá>ár rendpzóségének kéréséra hoszá-
Járult ahhoz, hogy a Vásár Ideje alatt, májns 2-tól 
május 12-ig eeek a társas gépkocsik an ország bár-
mely résaébói Budapestre hozhassák fel  a Vásár láto-
gatóit. A pesti u'-ra természetesen kBlön furareage-
dily  kell.  Az erre vonatkozó kérelmet a táraaBgépkoc t̂ 
n'ajdonoas küldje be közvetlmül  a m. kir.  ktrei-

ktdelem-  ia közlekedésügyi  miniaztériumoak.  A 
kérvényben annyi pesti u>ra kell kBlön engedelyt kérni, 
ahányasor a gépkocsi májuB 2-tól 12 lg Budapestre 
óhajt vásáriátogatókat pzállltanl. Fel kell tBntatnl a 
társasgépkocsl engedélyét kiállító hatóság nevét, aa 
engedély számát s a kocilra vonatkozó mindazokat iz 
adatokat amelyek aa engedély okiratban is fel  vannak 
sorolva. Utyanabban a kérvényben kérhetik a társas-
gépkocsik tnlaJdonoBai a bndapBSti uthos vagy utakhos 
szükséges Adíón üzemanyag engedélyezését és ki-
utalását is. Nagyon Indokolt esetben a taxiautók vagy 
egyéb magántulajdonban levó fizetett  fuvarok  céljá'it 
rendszeresen használt személygépkocsik él folyamod-
hatnak a kBlön utasásl engedélyért és a kBlön Baem 
anyag klutaláaáért. 

A Budapesti Nsmaetköal Vásár május hó 2-án 
krsdődlk és májns 12 én este sárul. B're való tekin-
tettel a térsssgépkocslk Budapestről vlsBsa legkorábban 
májns 2-án délben indulhatnak és legkésőbb május 
12-ének déli 12 érájáig kell Badapestra megérkeznlök. 
A külön utazási engedélyeket tehát enaknek as Idő-
pontoknak a figyelembevételével  kell — ismételjük — 
közrttleoül  a m. klr, kereskedelem- és köalekedésflgyi 
minisztériumtól kérni. A minisztérium elme: Budapest, 
II., Lánohld ucca 1 - 3 

UJomu nyílt órás, éksisréaz, prsdilóa aiakOztet 1 " V 
Bákóoal-at 6, nagytraflk  mellett. 

Egyetlen asskképsett véanOk I 
BármUyen óra vagy óramíV preelzlós móizer, pDlanatzár szak-
aseiA Javítását vállalom. Ükszerkéazltő Osaml BrUllánsok éa 
gyémántok átfoglalását  szakszerűen végsem. Dlsaltő és plakett 
véanOk. Ballef-monogrammok  éa oslkt emlék-medálok vésése 
mavéaal kivitelben. A n é. kOsOnaég saives pártfogását  kéri: 

HOLCZER 6AB0R, f m t k v m .  s -



17. saáa. C B I R I L Á P O K 0 !k «Mal 

Or. Ábráitól József  alispán jelentése. 
Dr. Ábrahám állápén Celkvármegye törvényható-

ságának 1941 évi április 16-án megtartott kösgyülésén 
alábbi Jeleatéat terjesntette elé: 

Mielétt a jelentésem tulajdonképpeni tárgyára 
rátérnék, Itt a nagy nyilvánosság ós aa arra egjedül 
Illetékes hatéság előtt kötelességemnek tartom leaaö-
geanl aaokat aa általános közlgaagatásl elveket, amelye-
ket ngy én, mint a vármegye tisztviselő kara kii vetni 
fognak  éa kBvetni tartósnak. Bsek aa elvek: gyors, 
igazságoa éa sseretetteljes kSalgaagatás. Esőknek ai 
elveknek a gyakorlatban való megvalóaltáaeiaál nem 
tezzünk kBlSnbaéget a megye lakói között, bármi legyeo 
Is valakinek nen>z;tizége, nyelve vagy vallása s <z>rl 
a román nyelvű és nomzetlségü testvéreinktől nem 
várónk máat, mint teljea lojalitást és a magyar állam-
ait méhe való minden utógondolat nélkül belellleaa-
kedéa*. 

Egylkjnagy polltlkusnnk csak nemrégen mondotta, 
hogy a románok megmutatták, hogyan nem sa«bad 
nemzetizégl politikát ctiaálnl. Éi'iovábh megyrk, a 
román uralom Calkmegyében 20 év alatt megmutatta, 
hogyan nem taabad köalgaagainl. 

Mi, akik saját magánkon érealük ennek a köz-
Igasgatáznak minden gyötrelmeit, nem fogjuk  óket 
követni. 

Közigazgatásunk keadetét általában a türelmet-
lenség és a kenyér utáni érthető megnotdalás jelle-
meste. Aa állások megszervezése és betöltése késedel-
mesnek tünt fel  aaok előtt, akik aa illetékes kormány-
tényezők állal feldolgoaandó  hatalmas anyagot nem 
ismerték vagy türelmetlenségükben nem akarták tudo-
másul venni, aaonban ma már — a vármegyei és 
kSaaégl tisztviselők kioeveaéae után — állithatom, ho*y 
a jogos Igények ciaknem 100 Házalókban kielégítést 
nyertek s ha még kielégítetlen jogos igény lenne ls, 
eaek a nyugdíj rendezés során méltányos megoldást 
fognak  nyerni. 

Ami pedig a köziéül tisztviselői állásokat illeti, 
nem kapunk elegendő segldjegyzőt s hiány vin feöz-
négl írnokokban es dljnokokban, miért is kérem a t«k. 
törvényhatóság Igen tUaialt tagjait, bogy ba megfeleli 
klpealtésü egyénekről tndnak, azokat jelentkezézre fel-
hívni méltéatassanak. 

A közigszgatáa a háború elóü Ismeretlen, sót nem 
ls sejtett feladatok  tömegének a köz gazgatásba való 
bekapczolódása következtében bizonyos nehéiségebkel 
kBcd, azonban a tisztviselői kar teljes odaadással igyek-
szik a nehéaségeket lekBadenl. 

A köilgasgatárnak a legsúlyosabb gondo: okozta 
a közellátás kérdése. Ebben a tekintetben a legnehe-
zebb idősaakon la! vagyunk s ma ugy a főszolgabíró 
urak, mint saját tapasztalatom után la állltha'om, hoţy 
a köaellátáa jelenleg teljesen klelógllő, mivel fgvrésst 
-a katonai Maigaagatóa aÜatt téresen mer ál'-p'tott havi 
zaboaa ellátmány több mint kétszeresére «mehetett. 
Rengeteg felvilágosító  munkát kellett njernl, kérni, 
{"Icoteni, sót feljelenteni,  mlg a főispán  ur hathatós 
támogatásával átkerült megteremteni aat aa állapotot, 
mely ellátási területében jóval kedvezőbb egyik másik 
szomszéd vármegyénél. 

A közellátás nehézségeit részben a tek. törvény-
hatóság által jól Ismert 1939 és 1940 évi gabonatermés-
eredmények okoaták, Ismeretes lévén, bogv 1939 a 
normális mennyiségnek csak 70 SBáaalókB, 1940 ban 
padig kb. 40 Baásaléka termett, amit a katonai kSslg. 
eléggé nem ismert, résaben, mert a havi gabonanllát-
tnány mennyiségének megállapításinál nem volt flţye-
lembe vehető a vármegyében kéBÓbb litsaacíato't és 
kb. 15000 lelket saámláló köss égek sattkséglete, sem 
pedig aa 1930 évi népszámlálás ntánl terméssetes iza-
pornlat. 

11a zaek a zavaró tényezők as uj népszámlá-
lással tlzztáztattak s a gabona illetve lisztellátmány a 
lakóazág ténylrgez Bzámának figyelembevételével  tör-
téét és havi 82 vagon llsstet tesa kl, melyből csaknem 
12 vagon fioom  llast. 

A közellátás felad  ttát végül megnehezítette aa, 
hogy sem a katonai, sem a polgári köslgaagatás első 
hónapjaiban nem tudott olyan mennyiségű tengeri be-
hozataláról gondoskodni. Hosssas utánjárással sikerült 
est a nehézséget is elhárítani s ma már, ha nem ls a 
megelóaó években megaaokott, de elegendő mennyiség 
áll tengeri ltaatból ia rendelkeaésre, bár egyelőre csak 
emberi táplálékra. 

A köaellátáa nehéa problémájának kedveaő meg-
oldásában nagy mértékben segítségemre voltak egyes 
kereskedők, különösen a gyergyól medencében ós a 
Qyimesvölgyében, akiket eaért elismerés Illet meg 
annál la inkább, mivel sajnálattal kellett tapasatalnom 
a cslkl medencében aa arra alkalmas kereskedők nem-
től ődömiégét. 

Csak rüvldon említem meg, hogy a cokorral való 
ellátáa, bár a közigazgatásban kezdetben voltBk némi 
zökkenők éa hiányok, aa oraaágosan szabályozott kere-
tekben teljesen normális és klfogástalaa.  Ebben a te-
kintetben a bőségesen rendelkeaéara álló mennyiségből 
a aaükaéglét kielégítése a főszolgabíró  és polgármester 
arak feladata. 

A petréleum-ellátáa a téli hónapokban hiányos 
volt, aminek a saállltáal nehéaségeken klvűl egyik oka 
aa volt, hogy a községi köalgaagatáa, amelynek fela-
data a petróleum-ellátásról gondoskodni, megfelelő  fel-
sőbb hatósági lntóskedée hiányában nem volt tökéle-
tesen megsaerveahető. 

A központi köalgaagatáa, amelynek Maárélag a 
köaaógek Igénylése alapján a nagy elosató által ••állí-
tott petrolanm igaaaágoa elosatáaáaak elleaőraése ké-
ped feladatát,  a petróleum mennyiségének felemelését 
több labM zsorgalmzstz, • téli bénzpokbzn vágseadő 

háziipari munkákra való tekintettel, aaonban mivel a 
petróleummal való ellátás Bilatéo országosan egysége-
sen van szabályozva, az ez irányú munkánknak csekély 
volt an eredmenye. Jelentéseket kaptam, hogy a lakóa-
ság — talán arravaló tekintettel, mert jelenleg a vilá-
gításra ninca olyan m'rtékbfn  szüksége, mint a téli 
hónapokban, a kiutalt mennyiséget nem vasal át. 

Felhívok mindenkit, bogy a tavasai éB ayárl hóna-
pokban nem saBkzégez mennyiséget váBáro.'ja meg éB 
tartalékolja a téli hónapokra, mivel ma még nem lát-
ható előre, hogy ebben SB évben a kötött gazdálkodna 
megSBfintethető-e  vagy sem. 

A kösellátással kapcsolatosan dicsérettel és kö-
BBÖnettel kell megemlékeznem a Bzoc'áis szerveset 
tevékenységéről, mellyel a közellátás gondjait külön 
késeietek beszerzésével ÓB kiosztásával lényegesen meg-
könnyítette s amely tevékenység nagyban hoaaájátul 
ahhoz, bogy ma nyugodt lelkllemireitel állíthatom, bogy 
köaellátásuok teljesen klnlégitő. 

Felhívás a székelységhez 
és az enlélyi magyarsághoz. 

Alulírott Gy, Köliő Ignác Maros-Törd* vármegys 
nyug. alispánja, miniasleri lanáctoB, tudomására hotom 
minden ssékely testvéremnek, hogy Ugyveaeté elnök-
letem alatt E'daly legkiválóbb fiaiból,  tudósaiból, poliii 
tusaiból ós főpapjaiból  egy országos szerkesztő bisotl-
Bég alakult B elhatároaiuk, bogy imádóit Szlliebb 
Hazánk — Erdélynek — az utoisó 22 esztendő alatt 
átélt gyázzos történetéi fogjuk  örök emlékezetül meg-
inti, de nemcsak eat a történelmet kívánjuk a világ 
elé tárai, hanem céiunk az, hogy ugyanebben a műben 
BZ erdilyi bős ezredeknek a világháború alatt tanúsí-
tott hóaiea magatartását és a székelység egész kultú-
ráját mág soha ne m látott beállliasban tárjuk a világ ele. 

Ehhez a munkához minden eidalyi testvérünktől 
azt a lámogatáBt kérem, hogy a birtokában lévő ok-
máoyokat, fonykepeket  és egyéb bizonyítótokat foió-
ktplaztaias coljából nahány napra b. c .assa Ezerkebzlő-
zéglink rendelkezésére s amennyiben baját élményeinek 
leírását kívánja közaététetnl, ugy ennek kéziratát el-
münkre mielőbb küldje be. 

Bzerkesa:Ó3ég0nk cine: Budapast, IV., Muatium-
körut 41. Telefon:  189-272. 

Székely testvéri kÖBBöntéssel: 
Kölló  Ignío  a k. 

Útban az ég felé. 
XXVI. 

24. Kedveno szenvedalyem: segíteni a szen-
vedő lelkeken 

Érző lények vagyunk. Teremtőnk olyan szivet 
adott n»künk, mely reagál a legkisebb fájdalomra  is. 
Igazi, nemes lélek eaonban nemcsak a saját seenvedé-
aelt érzi, ez merő önzés, hanem mázok fájdalmait  ÍB 
saámba vessi. Az irgalmasság tágas teret nyújt min-
denkinek aa egyttiteraés kifejezésére  saóban és tettben. 
Ha aa érzés megerősödik a elbatalmasodík EZ ember-
ben, szenvedély less belőle. M ndeokinek van vala-
melyes szenvedélye, vagyis rgy kedvence, legyen az 
személy, hely, lárgy, CBelakedet, me<yet előszeretettel 
kedvel, favorizál,  kegyel. A lé-ek terméssetes meg-
nyilatkozása ez, olyan vadhajtás, melyet be kell oltani, 
meg kell nemesíteni. A hősöket, a Baenteket önset'en, 
tiszta zzenvedélyük emelte ki az átlag emberek közül, 
Lagwabb zzenvedély az, mely nem a magáét keresi, 
hanam a mázét biztosítja, megadja, amikor egéaaan 
eltörpül az „én", haiyéba a sz^mélyez névmis többi 
tzsmdlyei lépnek. Van is egy arany-Igazság: jobb adal, 
mint kapni. Aki ad, ezzel megmutatja, bogy neki van 
B ebből juttat másoknak. Aki Bd, már bevonult ember-
társa életébe a leikél jóságos segítségével meghódí-
totta Itlennek s magának. Aki kapott Itteni imádj» 
s hala kodlk nski, hogy a mánlkoak többet adott, sőt 
a jé saivet is megnyerte magának, mert lekötelezettje 
lett. Nagynn aok nyomor van a világos, mely különféle-
képpen mutatkozik. Eanak enyhítésére a a saeranejót-
len embsrek megsegítésére állította fel  a keresatény, 
nemea érzéa a aaerzetez-rendaket, melyek igazi saen-
vedőilyel karo'ják fel  a betegeket, saegényekot, árvá-
kat, aggokat. Eaért épültek gyerm9kgondoaó, ápoló, 
BdUltető helyek, árva-, szegény-, agg- és kórházak, 
hol a jó a nemea érző Balvsk aa anyagi támogatáBt, 
vagy a saemélyea pártfogásukat  egészen passziójukká 
fokozták. 

A jótékonyság inkább a testi nyomor enyhítésére 
szorítkozik, mert aa hangos, kiabál. Van ennél, még 
nagyobb fájdalom  Is: a lólek aasnvedáse. Rtkán látszik 
meg, legtÖbbBBÖr ellllko'ják a szenvedők. Bsért léptette 
a Katholikus Egyhás a lelki Irgalmasságot ls, bogy 
aat la gyakorolják. Főleg a szomorúak s a bünöaök éB 
a haldoklók saoznlnak erre. tfaeket  a vlgaaataló saó s 
a bűnbánat aaentségéhes való veaetéB nyugtatja meg, 
BBÜateti meg a lélek égő aaenvedásell. A földi  akár 
testi, akár lelki kínnál rettenetesebb a túlvilági szén-
védés. Akiket aa Igaazágos Biró egésa jóknak nem 
talált, mert a földi  salaktól itt lenn nem ttsatnltak 
meg, aaokat a tlBatitóhelyre utalja, hogy u lélek szé-
pítését utólag ott végezzék el. Igen szenvednek ők, 
mert ea kis pokol, nagy kint állanak kl, mert Istent 
nem láthatják, enyhíti gyötrelmüket aa a ludat, hogy 
nem tart őrükké. Ez ideiglenes aaenvedéB mégis felül-
múl minden féldl  kint Ok aem segíthetnek magukon, 
mert lejárt aa érdemsaeraés földi  idaje, aaért hossánk 
fordulnak  fájdalmas  kérésükkel: Könyörüljetek rajiunk 
legalább tl, barátaink, mert Isten keao Illetett minket. 
Sagtlaünk, ahogy módunkban áll: Imával, böjttel, 
alamlaaaávsl, szentmise uolgáltatással vagy hallgatás-

sal, szentségek felvételével,  búcsúkkal a más J6 csele-
kedetekkel, melyet értük ajáaljnak fel.  Ba aa lgaal 
spgllség I Itt la áll: aki gyorsan ad, kétsaer ad. La-
valllere Éva Is beállott megtérése ntán a keresatény 
Irgalom SBolgálatába, a földi  a túlvilági ssanvedéat 
enybiteni lgyekeaett minden eaakBaael. Nála a saea-
vedókön való segítés valóságos Baenvedéllyé vált, ea 
lett fanatikus  paasaója. Krisztust akarta saolgálnl aa 
ó szavai értelmében: „ámít egynek eaek köeül csele-
kedtek, nekem caelekszitok". Ezért pedig Krizátua 
megadja a méltó jutalmat. 

Kőrőti  L^joa. 

Nehéz idők. 
A mostani idő fokoaott  munkát, önmegtagadáat, 

önzetlenséget, áldozatkészséget követel mindenkitől. 
Ea annyira terméBaetea, hogy aalnte fölöslegesnek  lát-
szik ezek hangoztatása. 

Bár Így lenne, da sajnos nem Igy van. Eat Iga-
zolják a falnsl  korcsmák botrányokig Bttlyedt hangos 
aaja. A zavarosban haláaanl szerelék készen létbe való 
törekvése, A közvagyonok kezelése körül való huza-
vona mioden kigondoihitó elmen és a gyors meggaz-
dagodas föllépésének  mohó vágya, mintha nem tudnók 
hányan gazdagodtak meg a világháború alatt, amit 
semmlvet Bem lehel igBBolnl, csak a hatalommal való 
visszaélésekkel. 

Eljön az Ideje, mert el kell jönnie, hogy kl-kl 
komolyan számol adjon sáfárkodásáról.  Egy tlsztultabb, 
boldogabb jövő követeli, hogy a romok, szennyek el-
takarlttaBaaak és hogy a közélet veaető helyeiről, ha 
csak egy falusi  bakterrél ls van saó, eltakarodjanak 
ézok, akik a közügyeket magánérdekeik alá helyeaik 
s aktk előtt CBak egy titkos cél lebeg: mit kereshetek 
IU. H zelkedéasel, hszudozással, a tények ferde  beállí-
tásával aa intéző köröket Bokszor megtévesztik aa n. n. 
Ia:u ügyes emberei, csak igy ülhetnek nyeregben évek 
hosszú során át azok, akik falujoknak  semmi egyéb 
erdemnt nem szereztek, csak a korcsmai élet fellen-
dülését, mert minden lépésüket aa elmaradhat!an 
.áldomáB" követie, természetesen a köz vagyonból. 

A rendeletek, törvények végrehajtó közegeire 
kii'önös kötelességek háramlanak Ilyenkor. De rosszal 
esik hallani, hogy ez meg aa kapott segélyt, mert jól 
van egyik vagy másik előljáró úrral, de rossa látnunk 
moBt la nyeregben ülni azokat, akik a román ssekere-
kst nyomták állandóan, caakhogy magán érdekeiket 
bialalhassák a köavagyoabél. ' 

Aa idő rövid volt ahhoa, bogy a köaségek veaetólt 
kellőképpen meg lehetett volna válogatni, eaért minden 
egyes köaség elöljáróit fokozatosan  revialó alá kell 
venni és meg kell akadályozni aat, bogy bellérek 
állandóan piacon tekergők, korcsmai törzsvendégek, 
községi elő.'járók lehessenek. Ne hlvatknahaasoa senki 
aa eddigi hosszas elöljárói szolgálatra, amikor abban 
nincsen semmi dicsőség. Nem kell az előljárésághoa 
oly nagy tudomány, amit Bsoktak hangoztatni a fiata-
labb nemz?dik elljaeztéséhez. Jöjjenek a romlatlanok, 
* becsületesek, a szorgalmasok, aa életerősek. Akikből 
oly vezetők képezhetők, a minőket a mai idők meg-
kívánnak. A regi receptek rossaak. A falvak  beléleté-
ben hatalmas átalatu ásnak kell történnie, ellenkelő 
esetben a IegklBebb vihar, mindent fanekestől  felforgat. 

F i g y e l ő . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megkoadtek a varos kősAtti utteat kö-

voséaet. Cnlkaaereda városa tovább saépüL Aa állam-
épitész itl hivatal megkezdte a város köaöttl glmnáalam 
és Z*ögöd felé  veaető ut résaelnek a köveaését. A munka 
már javában folyik.  Sok boldogsággal tölti el egésa 
közéletünket az a becsületes, komoly szakértelemmel 
történő munka, amely aa utolsó arra saánt krajcárt ls 
beledo'goiza, Az ntteBtet apró kockakővel kövezik, 
amalyoek lerakása egyenesen vároaaaépéazetl remek. 
Ezévben Taplocaa éa Zmgöd bejárójáig kéaaül el a 
kövezés. Etyibkéot teljes gőzzel megkezdődött a vár-
megye útjainak ls a javítása. A vármegye egésa terü-
letén hét nagy henger delgoaik, saántja éa préseli bele 
a kőanyagot. A múltnak minden bűnét lgyekaalk el-
tüntetni a magyar kormány gondoskodása. Különösen 
negy az elvégzésre váró munka éppen aa ntainkon, 
amelyeket olyan szemérmetlenül elhanyagolt a román 
megszállás 22 esalendeje. 

— A műegyetemi hallgatók oslkmegyel 
munkaaaolgaiata. A Jóasef  Nádor Mlegyetem szé-
kely mérnökhallgatói aziránt keresték meg a .Cslkl 
Ltpok" sacrkesatőségét, hogy köaöljo velük a cslkl 
medencében elvégzésre váró árvlamentoBltő feladatokat. 
A jövő ssékely mérnökei felajánlják  munkaszolgálatu-
kat ezeknek aa árvlajárta területeknek a rendelésére. 
Minden további nélkül kijelenthetjük, hogy valamennyi 
érdekelt csikl köaség saerelettel és hálával fogadja  eat 
a felajánlott  lelkes munkát és várja a aaékely fő-
iskolások öntudatos csoportját a nagy köaöwégl mnaka 
elvégaéBóre. 

— A város gyűjtése aa árvlakároanltakért. 
Ismerjük aat a megpróbáltatást, amely aa idei árviz-
vaBzedelemmel sujttotta a Duna—Tisza köaén élő 
magyar testvéreinket. Segítenünk kell teztvéreinken. 
A szegénységünket Is meg kell osatanl. A város kB-
zöazége kfiaött  még nem volt gyűjtés. Jövő hét folya-
mán SzásB G?rő víroBünk polgármesterének keade-
ménvezésére minden háznál megjelennek a gyüjtö-
lvekkel. Kérjük, hogy mindenki fogadja  a gyűjtőket 
saivezea és előkéssltett adományát adja át. A város 
polgármestere felhívásában  haapnlyoua, hagy Ily 
Iránya gyűjtés nem IMI többé. 
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— Május hó 16 lg kell kérni Erdélyben m 
•ildótőrwnjr >1611 Uvételeaóat. A vlaaaatért ré-
gieken élő ason zsidók, a kik román megszállás ideje 
alatt a magyarság létérdekeiért folytatott  küzdelsm 
misdsn kockázatát vállalták, 1941 évi méjns bé 16-lg 
kerhelik a asldé törvény aléU klvételeaésüket. 

— Haláloaaaok. Id. Nnrldsány Márton keres-
kedő, a helybeli Kereakedől Kir elnöke, a maros-
vásárhelyi Ssékely Kereskedelmi él Iparkamara alelnüke 
68 évea .korában, 1941 áprilla 24-én meghalt vámsunk-
ban. Siorgalmas, mnakáa életre tett pontot a halál. 
Társadalmuknak minden Időben áldozatkész, köteles-
Hegeket iaaMtő tfjavelt,  akit a Wahl—lom tekintélyéé 
UsalBégekkel tlaatelt meg. Bihnnyta méltán váltotta kl 
a legteljesebb réaftvtftt,  amely ttmetéaén ls lmpoiáns 
médon nyilvánult meg. 

— öav. Bakon Fireacné saüL Bartha Karolina, 
61 évea korában, 16 évi öavegyseg ntán elhunyt vá-
roaunkban. — Bihunytban Bikcsy Károly ipartestBletl 
elnök, édeaanylát gyáaaoija. 

— Bors Ignác, 27 éves korában, folyé  évi ápri 
lia bé 18-an meghalt CaikcsatAsaagen. 

— Inreh István, 73 évea korában, április 20-án 
maghalt Ciiklapioczin. Temetése 22-én volt igen aagy 
réaavót mellett. Bihunytat öavegye Saopoa Karolina, 
gyermekei Dinei, Lajoa és Btelka valamint nagysaamu 
rokonság ayáaaolja. 

— Özv. Baké Bállntné BZÜI. Balogh Réaa, folyé 
évi áprlíia hé 21-én, 66 éves korában elhunyt Cslk-
tapiooata. Temetése 28 án volt, aaép saámn köaönség 
kísérte utolsó útjára. 

— Demes Lukácj, 60 éves korában, foyó  évi 
április 26-én meghalt Cslksaentimrén. Temetóae 28-án 
d. e. 8 órakor less. 

— Fályaaatl hirdetmény. Cstkvármegye fóiz 
pánja, a belügyminUatertől aa atabbi értesítést kapta: 
„A m. kir. rendérsegnél saerveaatt fogalmaié  gyaaor 
aokl, felügyelő-gyakornoki  ea detektlv-gyakoraokl állá-
sokra a Budapesti Köaiöny folyó  évi 76-Ik ssamában 
pályázatot hirdettem. As állások betöltésénél — fel 
téve, hogy a pályázati hirdetményekben falaorolt  köve-
toiményacnek magfeleinek  — a 900—1941. M. B. sa. 
rendelet 4. §-ában felsoroltaknak  elsóobsegt Igényük 
van. Aa elsOobzógt Igénnyel biró pályázók klneveanzU-
ket kiiarolag a 900—1941. M, B. sa. randiénél read-
Bsereaiiett, két (isi+) paidányban kláUltott a a lakó-
helyük saerlat luetoaes főispánhoz  benyújtandó „Sie-
méiyi lappal* kérhetik1*. 

— Kősaönetnyllvanitáa. Mindazoknak, akik 
akik szeretett jó ódezaayánk, öav. Bikcal Forencaó 
ejhaláiozázával ért mély fájdalmunkban  róaavettel vol 
tak, banton mond bálás közaönetet a gyászoló osalád. 

A pltM  léut. 
BgyBaar... mily' régen volt... O.tmenll fa.uba' 
gondozott klB-kerlben, májusi reggelen, 
nyílt fegy  piros rózaa s ott állt ápolója. 
B merengve nénié, keblére ölelte; 
csókot nyomot aaája, drága róaaajára; 
mint aa édaaanya Baive gyermekére. 
A kart melleit állva, gyönyörködve néatem 
két piros rózsának hü ölelkeaéséi; 
meri ilyent nem láttam sddlg életemben. 
Ml tetsalk itt önnek?... aaólt a kis kert gyöngye: 
.hogy aa utcát mindig errefelé  rój ja 
s a kerítés mellől beteklatget ide*. 
Nekem a Biép réaaal... Ó, dehogy nem tndia 1... 
a két ró ina kösül, melyik réz iát értem... 
még Is bú ápoltját lemetaaette nekem. 
Fogadja emlékül I . . . Ajka megremegett I . . . 
mintha súgta volna, hogy aa ő li?mélye, 
Bsivből, vagy érdekből, el van már jegyeave. 

A szép piros rózsát, melynek Bzlrmalra 
CBókját rálehelte, 

hat évtizeden át, moBt is híven őrsöm 
aa Imakönyvembe'. 

Székely  Károly 

N Y I L T T e j R . * ) 
List 10 Lőrinc cslksserodii lakóat a Hallw gh-ven* 

dégiőhon megsértettem. amién eanton bocsánavo; kérek. 
C iiksaereda, 1941 éprilia 25. 

Márton  József. 
*) E rovat alatt közlöttekirt nem vállal felalfls-

sfoot  • Szerk. is Kiadó 

Város kflrpontjzn 
legBOdarnebb 

EMELETES, UJ HÁZ 
agvsaiatén uj vlztartaly, agy ezobéra 
való parketta, fedöoaerép,  agy eserefa 
gereada, aj éa régi ajták ée ablakok 
szabadkézből azonnal eladók. 

Cj. legmodernebb emeleti lakás — földszinti  lakás. 
a külön modem flzlethelyizég  8 m. boasan bel világgal, 
vlavaaatókkal, fOzdössobákkal  aaonnal KIADÓK. 

Érdeklődni: 
BARTHA FEBENCMÉ BzlStében, 

* - Csikazereda (Rákéczl at). 

Tudomására hozom 
a nagyérdemű vásárié közönségnek, bogy m«g-
órkeatek aa 1041-as tipuau magyar gyártmányú 
PHILIPS, ORION éa 8TANDAR0 rádlikéazOléksk 

hálóaatl éa telepes, egyszerű és luxus kivitelben, 
Baletemben raktáron mindenkor nagyválasaiékban. 

K . e d v o a ő f e l t é t e l e k : 
_ 3.20 poogőtöl kezdődő előleg mellett 

B V 6—12 hónapig terjedő réaeletrell 
Állandóan raktáron tartok legjobb magyar gyárt-
mányú „P e t r I éa ,N i f  e" rádió-elemet ls. 

VfiOSEY  RÁDIÓ 
13 radló-laboratorium. 

Kezdó tlsztvl»elé(nó) helybeli nagy 
vállalathoz azonnalra felvétetik.  — 
Gim a Vákár-Ozletben. 

Közbirtokosság GyergyÓBzentmiklÓB. 
Szám; 136—1941. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi közbirtokosság Igás 

gatóséga közhírré téteti, hogy 1041 évi május 
hó 8-an d. e. 10 órai kezdettel, a köz 
birtokosság iroda helyiségében, nyilvános árve 
résen eladja a tulajdonát képező és a Gyilkos 
tónál levő Menedékházat, a hozzá tartozó terű 
lettel együtt. 

Kikiáltási ár 13 334 Ptívgt. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/. a. 
A fizetési  feltételek  a közbirtokosság iroda 

helyiségében megtekinthetők. 
Gyergyószentmlklós, 1941 április 19-én. 

György Fazakas István, 
elnök. 

Páll Péter, 
jegyző. 

Ditró és Szárhegy közséáái^™^) 
Borszéki közbirtokossági^,. 

Szám ad 21—1941. 
M e g h í v ó . 

A borszéki közbirtokosság Szárhegyen 
1941 évi Április hó 27 én d. u. 3 órai 
kezdettel, a szárbegyi közbirtokosság székháza 
nagytermében közgyüléBt tart, melyre az 
érdokelt birtokosok azzal hivatnak meg, hogy 
a közgyűlés tekintet nélkfll  a megjelentek 
számára meg fog  tartatni. 

Tárgysorozat: 
1. A mult közgyűlés jegyzökönyvének 

felolvasása. 
2. Ai 1941 évi költségvetés jóváhagyása. 
3. As 1940 évi számadások letárgyalása 

és jóváhagyása. 
4 Elnöki beszámoló a román impérium 

alatt Barssékfürdő  és borvis delet életére vo-
natkozó és peren kivűli egyezségről kapcsola-
tos ügyekről. 

6. Határozathozatal Borszékfürdó  jövőbeli 
kezeléséről és sorsáról. 

6. As 1940 évi Bzéltörések árverési ered-
mények bejelentése. 

7. Az Igaigatóság és felügyelő  bizottság 
lemondásának bejelentése és aa uj tisztikar 
illetve igazgatóság megválasztása. 

8 Esetleges indítványok. 
Szárhegy, 1941, évi április 16-én. 

Angi, Ozimbalmos, 
kösb. einök. közb jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
Gyergyóujfalvi  közbirtokosság nyilvános 

sárt írásbeli ajánlatok u'jáu eladja 1939—1940. 
évi Kíosikut és Dilh*gyháta n^vü vágás terű 
ten 28 00 k. holdon felven  10 805 drb lucfenyő 
fá>,  ameivn»k fa  tő meg» 5300 m* mAMra becsül 
teteu. 1941 m&jus 6 án d. e . 10 órakor 
a közbirtokosság helyiségében megtartandó 
árverésen. 

A kikiáltási ár 90100 Pengő. 
A bánatpénz a kikiáltási ár 10*/. a. 
A résiletr.8 árverési és szerződési felté-

telek a birtokosságnál és a kezelő gyergyó-
Bjentmiklósi erdőfe  ügyelőségi kirendeltségnél 
megtekinthető. 

Gyergyóujfalu,  1941 április 18 án. 
Ferenozl József  s. k., 

kb. elnök. 

NSvandék-Jósaág oeontképsódéeére 
kiváló hatással van » 

DOROGI 
SZÉNSAVAS TAKARMÁMYMÉSZ 
Nagy r a k t á r : 

1— 
QBBBCH TESTVÉREK üzletében 
Cslkiiereda, Apafi  Mihály nooa. 

ELVESZETT a napokban egy fél  arany fülbevaló, 
apró kek kövekkel. Megtaláló Aledlcané fényképéss 
üaletébe vigye, ahol magaa jutalomban részesül, 

MODELL KALAPOK 
tla naponként «J tormák oleaá 
árban, 3n.«art«Mlxt.t3a.até)K 

VBNCZKLTANÁRNÉNÁL 
Ugyanott késafUmek  minden-
nemű aől kalapok i i zé rszé t 
anyag hoaaáadáaáral. Kalapok 
átalakítása a legrövidebb tdé alatt. 

Csikszereda. ainanáaium-ueoa l l l . aa., 
a Sörttáa köaoléboa ' 

* * 

5 
Boltos-pályázat. 

A megalr.ku'óban lévő „Ditrói Htngya Fogyasz-
tási, T<rnnlő és Értékesítő Szövetkezet" igazgatósága 
boltkeaelő állasra pálváaatol hlrd t. 

J tvadalmazás: 20 P. hivi törzsflzetés,  vegyes 
áruk után 3°/„-OH forgalmi  jutalék, 2 szoba konyhás 
laká». 0/nd-»k 1000 P További mogallapodás szemé-
lyesen. vagy ieveiben. 

Pályázati határidő: 1841 májas 10, állá? elfog-
lalása 1941 május 16-án. 

Igaagatóatg. 

- Á - » y t o n p e t L O l y l Tjrka tyuktollP. 090. szürke 
losiiott ion P 3.—. fehér  fosztott  llnatult P. 4 50, 
jobb minőségű P. 5 50, még jobb minőség P. 6 20 
kiiónklnt, utánv-Ut-l 5 kilón po<t»c-oma(oiá*bAn 
bérmentve pzáliit: Rosnsr Gyula-cég ágytollOzeme 
Kiskunfélsgyházs.  j-a 

Haj tó kocsit, kisebb Írógépet jó állapot, 
ban v e s z e k . Ajánlatok László Lajos 
cimre Csikosicsóban. 2 - 2 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Irágtp Javítás, jákarbantartáa t - HOLCZER nél 

öekeresatdny üzem, a nsgytraflk  mellett. 9 -
IIIIUIIIHIIIIIIIilllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIililin 

Eladó egy jókarban tartott, üzemképes Hoff-
herr & Schrants gyártmányú, 1000 es 
oséplőszekrény, egy 4 lóerős, kevés 

^ vizet és fát  fogyasztó  gőzkazánnal-
^ Érdeklődni Szánthó Ferencnénél, A.kos, 

HáromBzékmegye. 3-3 

Eladó birtokok: 
A cslksaépvizi határban, Imre Anna Jáaozé tulaj-
donát képező, Kuna Péter mellett lévő 
AlBzegben, szántó 1500 P. 
Riczeélbto. 3 hold kaszáló 1000 P. 
Pálosban, kaszáló 500 P. 

Érdeklődni lehet: 
Nagy G. Jósaef,  Csíkszereda—ZzögAd 

Mártonffy-nt  4B seám. 1— 

TANONCOKAT 
felveBB  „FBRRUM* vasöntöde és gépgyár, 
Czlkziereda, Hargita-ucca 63 saáin. 1— 

Felfedeles,  fekete  uj koosl, 1 pár 
kooslhámmal e l a d ó . Cim a kiadó 
hivatalban. 1 -

Slado egy rendes méretű nj ajtótok 30 cm. vastag-
ságn falhoa,  beleő éa külső ajtókkal, vasalással 
teljesen felsaernlvr.  Qál Sándor u. 19 

Myematott Vákár La|oané kéayvayomdájában, Calksssreds. 

KOZBIRTOKOSSÁGOKI! 
Az erdészeti hatóságok ál'al használt uj mintájú: 

f M l a t í i i  U i i ü U i á a f , 
l a t k U a t a m i S i Ó B óa 

i O m m l teliíntok 
nyomtatványai bármily mennyiségben beszerez-
hetők a Vákár könyvkereskedésben, Csíksze-
redában. — Kívánatra postán is uálllthatók. 




