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RÉSZBOH GYŐZŐ 

Az első honvéd tábortűz. 
Lapunk mult száma szeretettel meghívta 

városunk és vidéke magyar társadalmát, a 
helybeli 32 es ssékely honvéd határvadáBZ-
zászlóalj május 7-én eBte tartandó tábortüzére. 

A honvédeink iránti nagy szeretet töme-
gesen mozdította meg a város közönségét. Az 
eBti órákban mint a méhkas megbolydultak az 
utoáink és mindenki a gyakorlótér felé  igye-
kezett. A tűzharcosok, as öreg világháborús 
katonák disBsakassaal vonultak ki, a fiatal 
honvédőinknek erre a házi ünnepére, amely-
nek célja az volt, hogy bensőséges kapcsot 
teremtsenek honvédségünknek as egész szelle-
mével. Azzal a szellemmel, amelyre as uj 
Nagymagyarország épül. 

Az első iiyen szándékot soha nem felejtjük 
el. £i a visszatérés utáni első karácsonyfa 
ünnepe volt a honvédeknek. A kaszárnya előtti 
hangulatos, nemzeti színeinkben pompázó kará-
csonyfa  heteken keresstül sugározta bele a 
felszabadult  magyar lelkekbe, hogy itt vannak 
a honvédeink, a felszabadító  fiaink,  akikre 
egész nemzeti jövőnket kell építenünk. 

Trianon megaláztatásaiból uj nugyar élet 
sarjadt. A két évtizedes csonkaságuukban és 
eltiprottságunkban fokozott  önludatosBággal fel-
tört népünk lelkében az ősi katona ösztön, 
amely most egymásután tépi le a bilincseket 
es menetel minden világtájon az ezeréves 
határok felé. 

Egy nép életében szükségesek a meg 
próbáitatások. Összekovácsolják a nemzetet. A 
szenvedés jó iskola, olyanokra tanit, amit jóiét 
ben soha nem lehet megérteni. Megtanít arra, 
hogy egy nemzet elveszett, ha caak egy pilla 
natra is feladja  az ezeresztendős történelmi 
múltnak megtartó alapjait. 

Ennek a nemzetnek ez az ezeréves pillére 
a kard és a fegyver  volt. A helyzete szerint 
egyik kesével a kardot, a másikkal az eke-
szarvát kellett tartania. Amihelyt egy percre 
megbillent az egyensúly ebben a katona meg-
építésben, akkor azonnal következett a szörnyű 
büntetés. 

1918-ban eldobtuk a fegyvert  és olyan két 
évtizedes szenvedés következett nemzetünkre, 
amelyet soha elfelejteni  nem lehet. Abban a 
pillanatban, ahogy kiejtettük markunkból az 
élet'lnket jelentő, a hazátszerzó acélt, rögtön 
reánk csapott a bosszúállás, a kiirtani akaró 
rosszindulat és Trianon olyan csapást mért 
erre az országra, amelyet nemzedékek nem 
tudnak kiheverni. 

Ai Isten megsegített. A magyar éjszaka 
vége felé  közeledik. As uj magyar honvédség 
nagyszerű szelleme, fegyelme  éB haroikészsége 
egyre biztonságosabban hozza a teljeB szabad-
ságot. Nekünk ez a fegyver  mindent viBSza-
hozot* Vissza hozta aa emberi méltóságunkat, 
feleméit  a megaláztatásból éB szabad magya-
rokká tett. 

Nyiljon meg hát egészen a Bzemünk. 
Lássuk meg ebből a leküzdött két évtizedes 
nyomorúságból azt, hogy katonanemset vagyunk 
B est a jelleget soha egy pillanatig nem sza-
bad feladni.  Ragaszkodó szeretettel ápolni kell 
magunk között a katona szellemet, a menetelő, 
harci levegővel meg kell tölteni gyermekeink 
lelkét és a magyar jövőt a katona multunkra 
kell épiteni teljes egészében. 

Nem lesz nehéz. A mi népünk erre a sorsra 
született. Caak hadirendbe kell állítani és kész 
a katona. A azékely assiony maga felér  egy 
kOzepes katonával. Caak a szellemet kell tar-

tani, itt a lélek mélyén ott szunnyad a hazáért 
minden percen életet áldozó öai ösztön. 

tűnnek a katona szellemnek szétsugározó 
feladatát  teljeBiti a tábortűz, amelyet olyan 
nagy sikerrel rendezett meg házi határvadász-
zásslóaljunk. Kapocs ez a tábortűz, a honved 
és a minder. percen honvéddé válható magyar 
közönség között. Egy lélekben való ÖBsze-
kapcsolódás a tábortűz azzal a nemzeti múlttal, 
amelynek ragyogó katona erényei gyakran 
gyújtottak tábortüzeket szerte a világban és 
szereztek hírnevet a magyar küldetésnek. 

SzeresBÜk ezeket a tábortüzeket, amelyet 
honvédeink reméljük minél gyakrabban meg-
gyújtanak számunkra. Fonódjunk ezeken ke-
resztül bele honvédségünk életébe, napi rend-
jébe. A nagy nemzeti hivatástól, ie a kaszárnya 
világának apró oseprő mozzanatáig érezzttnk 
közösséget a honvédséggel mindenben. Tartsuk 
magunkénak, szeressük a magyar honvédet, 
amely tábortüzein keresztül annyi öntudattal 
és bajtársi elhivatottsággal nyul a testvéri 
kéz után. 

• e • 
A határvadászaink első tábortüzénél a nagy 

közönség lelkes tömegei között megjelent Dr. 
László Dazaő főispán,  Dr. Abraham József 
alispán, Dr. Kirsay Sándor törvényszéki elnök, 
vitéz Dr. Nyerges Qyula kir. pónzügyigazgató, 
Dr. Pál Oibor képviselő és a hivatalos vilá-
gunkból igen sokan, akiknek érdeklődése min' 
denképpen bensőségesebbé tette a táborozást 
A zászlóalj nevében Csikszentmártoni Szabó 
István mérnökkari Bsázados Üdvözölte a tábor 
tűzhöz olyan szép számmal felvonult  nagy-
közönséget, majd megkezdődött a műsor, 
amelynek minden számát honvédek adták. 
Kisebb tábori, kaszárnya jelenetek, hazafias 
költemények, énekszámok tarkitották a műsort, 
amelynek minden honvéd szereplője olyan 
bámulatos ügyességgel szolgálta a magyar tár-
sadalom lelkéhez való kapcsolódta nagy nem-
zeti feladatát. 

Angliának bizonytalanná kezd válni. — Az amerikai 
sajtó az elmúlt bélen egyre komolyabb hangon emle-
gette Amerikának a háborúba való belépését. Viszont 
azt is mérlegelték, hogy ez ezetben Japán sem ma-
radna tétlenlll. — A háboro egyébként Afrika  északi 
részéban változatlan hevességgel folyik  ós a németek 
két kllóméttír szélességben áttörték Tobruk eródvonalát. 
— A nemit bombázógépek Anglia ellen tovább foly-
tatják á,iandó rohamaikat. — Törökország, amely 
Anglia balkán po (Ilkájának egyik fontos  támpontja volt, 
most as esemenyek hatása alatt a legteljesebb semle-
gesség álláspontjára helyezkedett. — A magyar kor-
mány elha'arozta a bukovinai magyarok, Bzékelyek 
visszatelepítését. A kormány blr szerint 12 ezer CBángó 
hazatelepítését határozta el z ezeket a BácBkában 
helyezik el. A Bukovinából érkező magyarokat őse-
geden keresztül irányítják a Délvidékre. Az elBŐ cso-
portok már magérkestek Bzagedre s Innen Irányítják 
uj oltboaaik faló.  — Délvidéken legnagyobb gyorsa-
sággal meglörtént a dinár bankjegyek átcserélése. A 
dinár áiváltáBi aránya 10:1 volt. 

Az elmúlt liél eseményei. 
Aa elmúlt hétnek legnagyobb eseménye a német 

birodalmi gyűlés vo t, ameiyet Hitler veaér ÓB kancellár 
május 4 én hívott össse, hogy azon megtegye a világ 
számára nyllatkoaaUt. A némel oirodnlom vezére Is-
métellen összefogta  az eBeményeket éB rámutatott 
mlndmoira a béke saárdékalra, amelyeket 1939 ny&n 
óta kifejtett.  An»ila, mint a legnagyobb kártyakeverő 
magakadályoaoti'mindea békés kibontakozást ÓB egy-
máiuián berelie fal  NametorBBág ellen Lmgyelorazágot 
ós a többi európai államot, amelyekkel SBsmban a 
német hadaereg gyors elégtételt sserzstt. Hitler hivat-
kozott arra, bogy mlndm esetben, amikor a német 
hadsereg kemény csapásokat mért a háborús uszítá-
sok áldozatául esett kisebb államokra, akkor mindig 
lovagiasan kijelentette béke saándskát ós tnegyőaódós-
sel htrd alt?, hogy a háború folytatása  őrültség. Angiin 
mi ad aat a béke ajánlatot a félelem  és gyávaság jelé-
nek tüntette fel.  Igy tovább űzte mssterkedssét ÓB 
most a Bálkánt próbálta felgyújtani.  A német hadsereg 
itt Is elvógaale feladatát.  H tler bezzédénok ez a része 
melegen emlékezik meg Msgyarorsaág megértő támo-
gatáaáról, amely előiegitette a Jugoszláviával való 
gyors háborn befejezését.  Kiemelte, hogy a magyar 
honvédiég újból beigaaolta fegyverforgató  hírnevét és 
örömét fejezte  kl afölött,  bogy Magyarország a Dél 
vidék visszaszerzésével ismét egy lépést tett aa egykor 
lgaazágUlannl rákényszerltett békesaeraődés revlalója 
felé.  A vezér ezután felsorolta  a Jugoszláv!-» éa G3rög 
ország elleni háború némét veasteségeli, amelyek meg 
lepŐ9n csekélyek és végül a német nép biztos jövőjébe 
veteti hitével fejeate  be besaédét. — Angliára komoly 
csapást Jelent most Iraknak a magatartása, amely 
állam fegyvert  fogott  függetlenségéért.  Irakban gaadag 
petróleum források  vannak éa Így Aaglla számára 
életkérdés Irak megszállása. Ba ellsn lépett fel  az 
iraki kormány és átvágatta a moaaznli olajveaeték 
Haifába  vivő ágát, amelyen évenként 5 millió tonna 
nyersolajat kapóit Anglia. A kSssl kelstl bslysste 

Michna Rezső 
mint s magyar történelem eseményeinek számontartója. 

Gyászjelentést hoaott a posta. Gyászjelentést, 
mslynak láttára mindig nagyot dobban a sslv, eláll a 
lélekzet B megremeg a kóa, ha aat fel  keli nyltanla. 

A folyó  hó 3-án cimemra érkezett gyászjelentés 
Miobna  Rezsó bátyánk halál-hirét hozta... 

Tudiam, hogy kenyere javát már megette, azt is, 
bogy betegség kínozza, de a halál híre mégia meglepett 
a őaalntén fajdalom  marko t bele ezivembe. 

Pedig nem volt sem ro oaom, sem barátom, csak 
egy kedvas jó Ismerősöm, akire mindig őszinte mtg-
becitt:8«3ol os tiaztelbt'.el tudtam tekinteni, mert b«-
ciüietes munkával megalipozotl, példásan szép és min-
denkit eidame SBerint megbecsülni tudó öntudatos ma-
gyar életet élt. 

.Hozzátartozott ehhez a vározhoz, melyhez nem-
csak a jó békebeli időkben volt hűséges, hanem akkor 
ls, amikor a sora nehéz megpróbáltatázokat mért reánk. 

Kemény, szép alakját ott láttuk aa elmúlt 22 esz-
lendő minden magyar megmozdulásában." (Cs. L. f.  é. 
18 BB.) 

Uen, olt volt mindenütt, — latolgatás és késede-
lem nélkül —, ahol — magyar lelke saerlnt — a ma-
gyarságért valamit tenele lehetett 1 

Eat jó magam ia egysaer — feledhetetlenül  — 
tapasztaltam, da annak nyilvánosság elólt való megkö-
•Bönésóval — aajnoa — több mint hat éven át kellett 
várnom — a nyakunkon ülő faoarióták  miatt. 

Esetem a következő: 
A Cslkl Lapok haBábjaln — Érdekességek  Csik-

taplocza község  múltjából  — címen 1932. március 
3-án kezdődő — 32 közleményből álló — cikksorozat-
ban Ismertettem egyet-mátt abból a hatalmas monog-
rafi  tl adathalmazból, amelyet — szülőfalum  múltjából 
— 1929 év óta BÍkerült öasBegytij lenem. 

AB 1935 évi április 24 Iki lapszámban — dr. Éltbea 
Oyula ur egyik előbbi cikkével kapcsolatosan — meg-
emlékeztem Sándor Líazló  cslktaploczal és Tamás 
András  madéfalvi  nemesek és honvédllsztek kivégzé-
séről 1B. 

Az akkor — hirtelenjében — rendelkezésemre 
álló adatokkal bizonyítottam, hogy téves BB a beállítás, 
mintha Sándor Lásaló megmenekült volna a kötél ál-
tali haláltól. 

A leközölt adatok elégségesek voltak ugyan arra, 
hogy a tévedés nyilvánvaló legyen, da mégis — én 
magam ls — hiányát érestem egy még döntőbb biao-
nyltéknak, as ítéletnek. 

Gondoltam rá, da halvány fogalmam  Bsm volt 
arról, hogy azt honnan 1B keríthetném elől 

Cikkem a ssokáaos napon — megjelent B a rákö-
vetkező hétfőn  reggel — Irodába menet — nagy éa 
kedvea meglepetés ért: Miobna  báosi az üaleto előtt 
eétáll s észrevehetően engem várt. 

.á Sándor Lázsióról irt cikkét olvastam' — mon-
dotta — „ „igaaa van, mert őt tényleg kivégeaték... 
Bbben a könyvben benne van aa Ítélet lsl" — a Hen-
táller  Lajosnak a „Vér  rózsák"  c. köayvéből a má-
sodik kötetei nyomta a keaambs, melynek 183 lk olda-
lán a következő Ítéletet találtam: 

ítélet. 
(Magyar eredeti után.) 

Erdélyi, Cjlkszék, Madéfalva  helyiségbeni saüle-
tésü, nyugalmaaott ci. kir. clmaotas őrnagy Tamás 
Aadrás  kl la vallására néava r. cathollkus és ciak-
ugyao Brdélyl Ciikssék Taplocza helységbenl ssUetéoü 
Sándor Lásalé, kl hasonlálag vallására nésve r. catho-
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llcu, u ellenök vigbevltetelt törvényei vlaagálat ren-
dén megvallottét, még pedig: 

őrnagy Tamáa Andráa, hogy ó a pártütő Berág 
Ezolgálatába lépett, eléléptetéaelt altéi nlfogadta  éB a 
pártütők érdekében proklamatlékat bocsátott éB terjese-
lelt légyen, melyek által a calksséki ssékelyek halál-
büntetés terhe alatt aemcBak aa uralkodó elleni ellent-
állásra ssolllttatnak fal,  hanem a debrecaenl gyűlés 
által Idei április 14 én hoxott határosata la tudtukra 
adatott; megvallotta végre azt ls, hogy folyó  évi Junlus 
havába a cslkssékl nemsetórséget rendente a aat mint 
fóvezir  a CÍ. klr. seregek ellen csatára veaényelte le-
gyen, ml okon Tamás András felségsértési  büntényiért 
nyugpánse elvesztése, őrnagyi hlvatalbóil elmosdltása 
6B minden a közállományl kincstár kártalanítására BBOI-
gáló vagyonának elvesatéBe mellett kötéláltal, akasztó-
fán  leendő kivégzésre Ítéltetett. 

Sándor Láuló pedig megvallotta, hogy 17 pálost 
oláhot, kiket Udvarhelyre vala kisérendő, minden alap 
éa ok nélkül agyonlövetett, továbbá bebizonyíttatott, 
hogy egy páloal oláhot, aki akkor történetesen ugyan-
azon aa nton szekérrel jött, hasonlólag agyon lövetett, 
ml okon nevezett Sinilor  László gyilkosság vétkeért 
akasstófán  kötél általi ktvégaéBre ítéltetett. 

Moly  ítélet  megerősittetotvin  éa kihirdettetvén, 
a mai napon a két vádlotton  végrehajtatott. 

Kolozsvárt, octóber 18-1849. 
A oi. kir.  haditörvényszéktől. 

m 
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A fenti  Ítéletet — jelen pillanatban már halott 
Miohna  Rezei bátyám által — annak idején — mar-
komba nyomott könyvből — 1935 május 4 &n (ma saln-
tén május 4-lke van és temetjük  Őt!) jegyestem be a 
Calktaploczara vonatkozó adatgyüj tomenyem harmadik 
kötetének 135 és 136 i« lapjaira. 

A könyv, amelyből kiírtam, Miohna  bácsi hátra-
hagyott könyvtárában még most ia megvan. 

AZ Ítélet lapban való közlésere — BA|nos — utó-
lag sem gondolhattam... Hogy miért ?... arra — as oivaaó 
választ találhat a következőkben: 

A dlciőiégea magyar szabadságharc zászlójának 
lehanyatlása után Urbán  Károly  (o áh nemseiiaégt I) 
osalrak ezradea, ki Bem és székelyei  elől többször voii 
kénytelen Moldovába menekülnl, az oro»ok segítségé-
vel viSBBajött s megkezdette rémuralmát. Aki keze 
ügyébe került, aat e>foţbtta.  Dühét ket agg aaékely 
bazifiu  Tamás András  ny. őrnagy és mngyar hoavéd 
alearedesen, valamint Sándor  László kormánybistoson 
töltötte kl. Mindkettőt elfogatta  és Siamosfaltás  fei-
akasatatta. 

Tamis  Andrást, ki 65 é?os voit, ssári, mert 
O ál Sándor  esredes (i sse«elyek veaerel) béresére 
honvedsaolgalatba áliou és Szeredában elvállalta a Ur-
parancsnokságot. Majd szakely nemzetőrséget saervezctl 
•s Sepsiszentgyörgynél harcolt an ellenbfggei. 

Sándor  László kormánybiatost pedig aaért, mrrt 
a nagy-kiatnyedi és aal&tnal vérfürdők  rendezésében 
résses páoit oláh rablógyilkosokat elfogatta  s mikor 
azok — Udvarhelyre VJÍÓ kiBérés kösben — megakar-
tak szökni, közülük 17-et meglövetett. 

Micdezík pedig olyan fontos  tények, amelyeket es 
Ítélet esetleges lekötésivel kapcsolatosan elhallgatni 
lelkiismeretié nség lett volna, elmondani pedig — a 
gyászos vérfürdőket  rendezők utódjainak uralma alatt 
— aem volt  tanácsos! 

Hát csak asért mondottam most el, Miohna  bi-
(yánirtemetóaénekbororgósansaoiDoiu, esős dó utáo|ánl 

No meg aztáa azért is, hogy — hálám és köszö-
netem csekélyke jeléül—frUsen  bantoit sírjára tehesBenl 

Cslktap.ocza. 1941 május 4. — O. 8.— 

Újonnan nyílt órás, ékszsrész, prscitlos szaküzlet I 
Bákóoal-nt 6, nagytraflk  mellett. 

Egyetlen szakképzett vésnök I 
Bármilyen óra vagy óramű, preolzlós niu.ze-, pl'lanatzár szak-
szem javítását vállalom, Ékszerkészltő (lzem I Brllllánsok és 
gyémántok átfoglalását  szakszerűen végsem. Hlazltő és plakett 
vésnök. Relief-monogrammok  és cslkl emlék-medálok vésése 
művész kivitelben. A n. é. közönség szíves pártfogásé-,  kéri: 

HOLCZER GÁBOR, frontharcos  io-

Május hó 5-én életbelépett 
— a nyári menetrend. 

A M. Á. V. Igasgelósága mnjás hó 5 tői keidő-
dóleg életbeleptette a nyári menetrendet. A Bzekelyföldl 
közlekedés aa u) m"netrendben javul, mert uţynevesett 
sebes vonatok is kőelemednek. 

Marosvásárhelyről Sípnlszentgyörgy-fel*  aeben 
vonat iodul délután 19 30, Ssátzrégerbe érkezik 20 8 
továbbmegy 2020. Dodira érkezik 20 51, továbbmegy 
2062, Maroshévizr* érkeiiV 2140, Didóra 2206 Gy-
szentmlklósra 22 22, Madéfalvára  23 25, Csíkszeredára 
23 39, Tuwádfbrdóre  0'17, S psaentgyörgyre éjjel 1 ó. 

Ellen) árat a Bepiltzíntgyörgyrő! 5 órakor Indul 
Málnáafdrdóre  5 24 zor, 8 ̂ pBlbütssádra 5 34 kor, Tas-
nádfdrddra  5 45 kor, Ciikszeredára 6 20 kor, Midefal-
vára 6 35-kor, Gyergyóaz<>ntmlklóara 7 42 kor, Ditróra 
803-kor, MaroBhévlzre 827 lor,Dadára912-kor, Száez-
régenbe 9 40-kor, tovább Indul 9 50 kor, Marosvásár-
helyre 125 érkezik. 

A fenti  vonalon köalekedő személy járat 8 p*lazent-
györgyről 1010-kor indul, Csíkszeredára 12 kor. Madé-
falvára  12 25-kor. Gyerzyósaentmlklósra 14 07 kor, 
Maroahévlare 15 06-kor, Btászrégenbe 17-kor. Miros-
vásárhelyre 1810 kor érkezik. AB ellenvonat M*rosvá-
Bárhelyról 1315 kor Indul, Baászrégenbe 14 15 kor, 
Maroshéviarel6.22-kor,GyergyóBaenta>lkléBral7  20-kor, 
Madéfalvára  1902-kor, Csíkszeredára 1917-kor, Sepsi-
szentgyörgyre 21 órakor érkealk. 

Gylmearől indul 445, Csíkszeredába érkezik 6'56, 
Celkssutdából lidu 16. 

Katholikus iskolanap Nagykászonban. 
1941 május hó 4-én, vasárnap, Nagykásaoa kö-

zönségének felemelő  ünnepségben volt része. 
A katholikus Iskola tanítói kara és növendékei, 

a leány és legény Ifjúság  bevonásával, hódolattal adó-
nott a katholikus Iskola sflelleménak,  ünnepelte ast az 
Iskolát, amely évszázadok éta telítette, Ízig-vérig 
katbollkna éz magyar sselleml kincseivel a nagykászoni 
székely sziveket. 

AB ünnepi nap délelőtt 10 órakor tábori misével 
k> zdődött, melyet György Gábor a falu  plébánosa 
celebrált aa lBkola udvaráo. A hatalmas udvart ziufo-
ládlg megtöltötte a hívek serige. — Olt állott fehér 
zászlók Blatt a leány ifjúság  színpompás csoportja, 
mellettük BB lakolás gyermekek, hátrább a legény 
Ifjúság,  mBjd férfiak  és asBsooyok. Ejysserre ssakad' 
fel  a hatalmas tömeg ajkán éa szállt fel  a magasba 
Isten trózusa elé aa ének: .áhítattal késaUlődjünk 
testvérek*... 

A fejek  alásaltal hajoltak meg, a viharvert, kHz 
delmez életű arcok kemény vonásai kisimultak és a 
kérges, mnnkás tenyerek Imára ku'cso'.ódtak. 

Fennt a templomhegyen, a fenyők  lágyan susog-
lak, Iiten sselleme lebegett nagykászon zaekely népe 
felett. 

Felajánláskor a blthU Máriás leîkWe.U tömeg 
ajkán megrendítő áhítattal kérőén, esdve caendöllt fel 
aa ősi ének: .BoldogasBsony Anyánk'.. 

A májusi nap sugarai bearanyozták Nagykászon 
községét és vidékét Isten asent Anyja mosolyogva 
tekintett la aa ő népére... 

A izantmUe után a leány egyleti tBgok felava-
tása következett. Olven Bzékely leány hullott térdre 
és fogadta  meg Iiten SBlne előtt, hogy Arpádbásl Bol-
dog Margit nyomán, akinek oltalma alá hel>tz>ék 
egyesületüket, erőz kathoiiiuB hittel és ftgyeltmmel 
vállalják ast a hivatást, amit a magyar haaaés szent 
bitük megkíván tőlük. 

Gycrgy Gábor plébános átnyújtotta a tagoknak 
a megáldott egyleti jelvényetei es nebány lelkes szó-
val állandó imára éa munkéra, hívta fel  a leány ijnság 
figyelmét:  .Ha tl erŐB okirattal ÉB kereszttüiyi alá-
zattal vállalni akarjátok azt a hivatást, amit as Isten adott 
nektek: aa anya szent bivatatát ÉB ba ugyanesen 
saellrm tölti el a magyar basa minden egyes leányá-
nak szivét, akkor a satbb éa jobb magyar jövőt bla-
tOBitva láthatja mltdtn megyei"... nondoiia fceBzédé-
ben a phbánoB. 

Emtán a plébános megnyitotta sz iskola Uncep 
séget. 

Bívese tő beszedőben utalt arra a sok küzdelemre, 
amelyet ez Iskola fennmaradásért  foytatett  e tutitól 
kar és a község népe i>z Ő vezttesevel". Támed.ák 
ezt az iskolát, bt zárassál fenyegettek  meg minket is, 
m?rt es aa Ukola a legbö'.ílebb elnyomatás korában 
is megmaradt a miénknek: magyarnak. Gyermekeink-
nek óti szent hitet, magyar nyelvét és érzését ez aa 
iskola minden szenvedésen és á'dozaton keresztül át-
mentette a román 20 esztendőből. Eonek aa iskolának 
hivatása nem salinhetlk meg soha, amíg csak egy 
katholikus magyar él Nagykászon községében*. 

A munkáséletü és n'pe javáért áilardóan küzdő 
pletános beBzldát a tömeg nagy lelkes, déiael és meg-
hatód Jtnáfgal  hallgatta végig 

MlkióB Márton .bántor-ianltó vezetésével énekeltek 
ezu &n nebány dalt uz iskolás gyermekek pompás fe-
gyelemmel. 

Veress Adám mondott ezután beszédet a falu 
népinek nevében. 

„Hogy ml ennek aa Iskolának mit köszönhetünk 
taláe felértékelni  sem tudjuk. Az Iskola IpUlet magn 
elette.'en tömrg, do p> pjalnk és tt oltóink Igazi önzetlen 
munkával BB életet árasztották belőle mindenkor: a 
katbo'lfcui  magyar életet. 

Eat az iBkolát fönntartani  lötolesBégück, mert 
erre esntán még nagyobb izükséglink leez, mint volt 
a mn tban". B-saédo végén Veress Adim köszönetét 
fejezte  kl a falu  plébánosának éa tanítóinak áldozatos 
es leUes munkájukért. 

Ug>an lyen értemü beszédet moado'.t a leány-
ifjúság  nevében: Csűrös Margit és a legénylfjuBág 
nevében B tiázs Albert. 

M ndkatten kiemelték beesédükben azt, hogv bála 
a fa'u  piebánoaának <8 tanítói karának, a n»gykásioni 
ifjúság  aa elmu't 20 tv Blatt ls m<igyvr kulturált* életet 
élhetett titokban és cserdtien egyesületeiken kerrsztül, 
mert az Iskola nem bajyta el az Ifjúságot  Iskolázás 
nlán s«m. 

Hibbó Mária és LtkAtos Térés tanítóról szavala-
tokkal gyönyörködtelték a közönséget. 

Nigy hatást váltott ki Kiiemen litván tanító 
saavalata, aki Btemlér Ferenc egy alkalmi versit sza-
valta. Aa ünnepség a nemsuti himnusz eléneklésével 
ért véget. Az ember aaaal aa érzésééi tá'ozott erről 
as ünnepségről, hogy as a nép, amely Ilyen nagy sze-
retettel ragasakodlk Iskolájához és amelynek Ilyen 
nagyszerű vesetói vannak nem veashet el soha. 

A CBikl székely fenyvesek  nem hiába hirdetik az 
életet éa e'ít, mert ebben a népben van élni akarás 
és van erő. félelmetesen  n*gv erő. 

na Rövid zongora vagy pianino 

3 megvételre  kerestetik  Ajánlatot  rész-
letes leírás,  gyártmány  •• árral Vákár 
könyvkereskedő  oégbez .lehet vidék-

H  ről  is" jeligére  kirünk. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
A magyar katonaesamény. 

Amióta felszabadító  honvédelnkben gyönyörködhetünk, 
minden székely ember gondolkodásának központjában a ma-
gyar katona áll. A m-gyar katona és az a dtcsóséges magyar 
katonai mait, mely egész történelmünkön végig kísért bennün-
ket Katonanép vagyunk. Kalandozó óseloktöl kezdve egészen 
a legújabb Idikig örökösen harcban álltunk a olyan változatos 
tárháza van történelmünkben a katonai vitézség és önfeláldo-
zás csodálatos példáinak, hogy a magyar honvéd eszmény-
képének megválasztásánál nehéz feladat  elótt álltak azok, 
akiknek ez eszménykép megteremtése h'vatott feladatuk  volt. 
A magyar lélek, a magyar gondolkodás alapos Ismeretérái 
tettek azonban taouságot akkor, amikor a magyar katona 
mintaképéül Zrínyi Miklóst, a költi és hadvezért választották. 
Z Inyl Miklós legenda a magyar történelemben. Ko-ának leg-
vitézebb katonája, de egyben legképzettebb hadvezére is. kl 
egyforma  könnyedséggel forgadta  a szablyát é* az Írói tollat 
s a hadi taktika minden ágában otthonos volt. A férfi  bátor 
sága egyesült benne a lovag nagylelkű urlBágával s a had-
serfgv,z»'tő  stratéga tudománya váltakozott a dlosű multat 
inegénekló költó szép lelkével Ulnt költó és mlut katonai 
szakíró ép oly értékes m nkát végzett B Írásai a magyar 
Irodalomnak legremekebb gyöngyei. 1620 május elsején szü-
letett s alig 44 évet élt, mégis örök diosósége marad a ma-
pyír nemzet történetének. Halálának körülményei malg ls 
tisztázatlanok. De most, születésének évfordulóján,  emlékez-
zünk meg a magyar honvéd mlntaképéról s kívánjuk, továbbra 
ls azon az uton ba'adjon a hoovéd nevelése, amelyet Zrinyl 
Miklós az A csodálatos példaadásával kijelölt Legyen dre, 
mind-nkor véiáldozatra kész védelmezője a magyar nemzet 
ezeréves határainak de Egyanakkor ne feledkezzék  meg a 
magyar szellem védelmé, ól sem. A magyar fegyver  mellett 
mindenkor legyen ott a magyar könyv, a magyar szellem 
klncsesbá7a, amitől Zrínyi Miklóshoz méltóan — a vitézség 
mellé lovagias nagylelkűséget és hamisítatlan magyar művelt-
ség, t tanuljon a honvéd, bzt a gondolatot óhajtotta szolgálni 
a magyar katonák Vitézi RioJjéoek Zrínyi osjportjals. amikor 
a magyar történelem ragyogó hősei közül a legragyogébbat, 
Zrnyi Miklóst választotta mlntaképű1. 

— Kinevezés. A beiügyminlSBti r Fiátfalvi  és 
Bzékelykereszturl Biitó Nagy Zoltán dr. vármegy.i 
árvasseki elnököl miniszteri B. titkárnak nevante ki. 

— Székely Testvér I T->ged Is hlv a cjiksomlyil 
KA LOT B regezamlo 1941. május fcó  18 án. Eiytlen 
hnte'mas csau-fogásban  gjós a ezekei) 1 Istenért I H zá-
er! I K^ny rl:nkíri I A s -r-gezemién azer:p <laek : O.'-iá-
goehtrü f̂iócokok.  N^gysE/z szske^y toborzó tánca, 
L gínv-eD»kk,;rok. Mí^iVriumj^iék. L génytk vi lfm-
boízfdfl  N pt balladaját'kok. A főldi.  durántu'i és fel-
vidéki legények köszöntbe. C:ik»omyón találkozunk! 

— Dr. Nagy Tibor ügyvéd, irodáját Csík-
szeredában, Miko-ucca 9 szám alatt njból megnyitotta. 

— A m. kir. Kereskedelmi Hivatal osik-
Bzeredal Kirendeltsege, mict ae Ár->iir nőrsés O-ará-
gos Koricarybistosácak megyfl  FB<-r%e k'ir'f,  hogy 
április hób»n a löv-tktiö ciki t-k árai az&büyozlktibk: 
Cinktálic, rfzoiésspor,  r'iroBffsspju,  csotolád*, cukorka 
es keksz, é.ósertes, hati'otts?rt*H, Bzalono?, háj, aeriés-
zBir és Bcrtésfcua,  nyerseertésLőr, szén, löksz, szalai-
tikarmáoioV, sz^na, 8Ba'mi.ftflek,  kendírro-t, kender-
toró, leikoró, tégla, szőnyeg, fám  és vashu lsd»k,keoder-
BBinegeV-, zsinórok, fonalak,  z> ioórszaliag és paszomá-
njo'', kelmefestéa  ée vegytlastnás üvegezés, hutaólom, 
vendéglői ár> k. citrom, raffii,  hentesáruk. Az árszabályo-
zásról a Kirendeltség bárkinek ad feMiágoeitás'.  Szs-
bályoztatott még a tüz'fa  ellátás ls. O yan árucikiek-
neií, melyeknek árát na Arkorményblzto^ság sem álta-
lánoa»n, sem pedig egyénileg c°o szabályosta, aa 1940 
auguaztus 23 ikl ára tekintendő rögaitettnek. 

— A rsiksseredai tüaharoosok o-sságsászlot ajánlottak 
a Delvidoknek. A cslkszered-l Tűzharcos Szövetség nagy-
szerű aktivltanára je.lemző, hogy a DWvldék visszaszerzése 
alkalmával azonnal országzászlót ajánlottak fel  az ezeréves 
magyar hadába onnan a déli részekről is hazakerült testvéreink 
felszabadulásának  emlékére. Az országzászló felajánlását  a 
központi b zottság lelkesen megköszönte s rövidest n rákerül 
a sor arra, hegy a Székelyföld  elvigye a Délvidékre a közös 
szenvedésekben egymáshoz közelebb kelült testvéri szeretet-
nek a mbl-gét 

— Helyreigazítás. A mólt száin-nkban „Székely össze-
fogás"  oim alatt megjelent Cslkszentmártonl S t. bó István 
5. közleménye. A cikk sok gyakorlati érzékkel végzi el számí-
tásait egy az egész Székelyföldre  kiterjedő cagyvonaln szövet-
kezeti elgondolás érdekébeo, amelynek élén Veress Qábor, a 
Máv Igazgatója és az limsz vezérigazgatója áll, A olkk komoly 
felkészültsége  megkívánja, bogy egy szedést hibát j<vtsuuk. 
A szöretkezett üzletrész k lejegyzésében a c kk írója Cslkvár-
megyében községenként 5—10 olyan gazdával számol, akire 
komolyan számítani lehet. A szedő h'báiábdl és a korrektor 
elnézéséből a cikk ugy jelent meg, hogy :i0—100 gazdát lehet 
találni községenként, aki üzleti eszeket jt-gyuz. Ezt a hibánkat 
javltiuV, a o'kk tárgyilagos a vármegye vlszonyatt tökéletesen 
ismerő komolysága szempontjából. 

— A osikssereda1 kir. törvénytsék pályésatot hirdet 
egy klr törvényszéki otvosl állásra Lásd Budapssti Közlöny 
102—103 szám. 

— UJ ügyvédi iroda Calkazentmártonban. Ur. Czlkó 
István t'sikszHniinártonou ügyvéli gyakorlatot kezdett, irodá-
ját május 1-től megnyitotta 

— A kisipari kölosönök ígye. A visszatért területen 
esldelg még csak a kolozsvári Ipar- és kereskedelmi kamara 
területén Indult meg a kisipari kölcsönök folyósítása.  Amint 
Ismeretes, ezekot az úgynevezett fedezetnélkűli  kisebb köl-
csönöket a kereskedelmi és Iparkamarák szervezik be és azo-
kon keresztül kerülnek lebonyolításra Az Iparosság ügyeimét 
felhívjuk,  hogy Csikmegye területén ezik a kölcsönök még 
nem latoltak meg és még egy kis türelemre van szűkség, 
amíg befizetik  azokat a közaxgl hozzájárulásokat, amelyek 
nélkül az Iparkamarák nem tudnak korzákzódent a minden 
Iparos és kereskedő által annyira várt és sürgetett kölosönök 
folyósításához 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és Iparkama-a 
által lapunk mnlt számában hirdetett l ia ' i jutalmakra ssoló 
pályázat határideje meghosszabbíttatott folyó  év május 15-lg. 
Igy arra az érdekelt ipari és kereskedelmi alkalmazottak még 
pályázhatnak. 

Haiálosss. Kozma Á-on géplakatos mester 1941 májna 
7-én hirtelen m»gh«lí. A szorgalmas, teosűletes és törekvő 
kisiparos váratlan halála megdöbbenést váltott kl városunk 
társadalmában 

— Nagykászon Ifjúsága  as árt Is károsatokért . A 
nagykászoni legényegylet április 26-án éa 27-én este a » 'ihar 
a havasokon" oimű az'nmQvet adta elő nagy felkészültséggel-
A két tsti előadás tiszta Jövedelmét: 64 Pengőt a legény-
egylet az árvízkárosultaknak Juttatta el a vármegye vezető-
ségen keresztül. " J 
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— Tárorank > | « H i 4 | % é t hatékonyul noadttja 
elí a „Dorm" BÖsfflrdó.  Csíkszereda város egészségügyében 
régi h ányt pótol a nemrégen üzem behelyezett és a nyilvá-
nosaágnak átadott „Dóra" góz'űrdő A fQrdó  megvalósítása 
egy olyan városban, hol vízvezeték egyáltalán nlnosen, modern 
fürdőszobás  lakás pedig Igen kevés, múlhatatlanul szflkséges 
volt a ezért felbecsülhetetlen  annak a vállalkozásnak az értéke, 
mely ezt megvalósítja. A legujabh budapesti vegyvlzagálatl 
eredmények azerlnt a fürdőnek  7 százalék ként tartalmazó 
vize van, aminek gyógyhatáaa már magában véve Is Igen 
jelentós a rheumatlkus megbetegedéseknél. De jótékony hatás-
sal van az Ilyen természetű megbetegedésekre a gőz- és 
g y é g y fZ-fürdő  la, melynek elkéaaltéaét a fürdőkezelőség 
kitűnő ezakavatottsággal végzi. Városunknak ezt az egészségre 
oly fontos  értékét továbbra la a közönség pártfogásába  ajánljak 

— Aa njságlró kérése aa olvasóhoz. Az njeiglró az év 
minden napján lelkének, elméjének kínoséit pazarolva dolgo-
zik olvasóközönségének és nem kér eserébe a maga számára 
s.mmlt. Most esdő tekintetével lordnl az olvasóközönséghez 
és kér, nem magának, de kartáraalnak, akiknek kezéből az 
ldó kiütötte a tollat éa az elárvnlt újságíró özvegyeknek éB 
árváknak. A betű milliárdosai szfrény  fillérekéit  esedeznek a 
60 évea jnbiláló ujsági 6 nyugdíjintézet javára. A legkisebb 
adományt ia a magyar njságlró rend mélységes hálával nyug-
táz. Ezért arra kérjük mindazokat, akik adományaikkal ehez 
a nemea oélhoz hozzájárulnak, hogy krajoárjMkat postautal-
ványon juttassák el a Magyar Hírlapírók Oraiágoa Nyugdíj-
intézete olmére, Budapest, Andrássy ut 101 sz. Az adományo-
kat lapuok la készséggel továbbítja éa nyilvánosan nyugtázza. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó Ismeréseinknek, 
barátainknak és • Kereskedők körének ezúton mondunk kö-
szönetet. ak'k mély fájdalmunkban  osztoztok és felkerestek. 

öav. Nurldsány Hártonné és osaládja. 
— Zoagorahengoláa. Szigeti, a hi-nevea kolozsvári 

/.ongorakészltó és hangoló városunkba érkezett, mely alkalom-
mal mindennemű zongorahangoláat garanolával vállal. Meg-
hívást — vidékre ls — a Vákár könyvkereskedés olmén kér. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak az Ismerősöknek, 
jóbarátoknak, akik drága halottunk Mlohna Rezső elvesztése 
alkalmá- al együttérzésükkel a fájdalmunkban  osztoz'ak, ezúton 
mondunk köszönetet. A gyászol o oaalád. 

— A székesfővárosi  m. kir. pénaügylgazgatoaág fel-
kéri az Igen tisztelt közönBég&t, hogy aki a olmére küldött 
állami sorsjegyet megtartja, annak árát a postatakarékpénz-
tári befizetési  ap felhasználásával  egyenlítse kl. Aki a sors-
jegyet nem k vánja megtartani, szíveskedjék azt a mellékelt 
portómentes válaszboríték f  Ihasználásával visszaküldeni oda 
ahonnan érkezett. Az államsorsjáték jótékony óéit szo'gál, s 
aki a megtartani nem kivárt sorsjegyet nem küldi vissza, a 
jótékonycélt káros tja m g A sorsjegyek visszaküldése díjtalan 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy azékely  képzőművész  megrázó  an küzdel-
mes élete.  — 65 szines és mélynyomása képpel.  — 
Ara 5 Pengő.  Megrendelhető  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

Hirdetmény. 
Csikcaicsó község elöljárósága a Htrgitai 

fürdőn  levő községi l akásoka t , a vendéglő t 
valamint a m é s z á r s z é k j o g o t 1941 év i 
május 17-én délntán 2 órakor, 2 évre 
bérbeadja nyilvános szóbeli árverésen. 

A bérbeadási feltételek  a községházánál 
megtekinthetők. 

Csikcaicsó, 1041. május 6. 
Község elöljárósága. 

CBikvármegye, Szárbegy község. 
.150—1941. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Szárhegy község eladja a község hivatalos 

házánál, 1041 évi május hó 30-án délelőtt 
10 órakor kezdődő nyilvános árverésen a 
Hzórhegyi II. határrészben Holló-sarkán levő 
Hi^reakerti rakodóra beBzáilitott 590 darab, 
i 41,07 m* széltörött fatömegét. 

Kikiáltási ár köbméterenként 20 Pengő, 
azaz Husz Pengő, bánatpénz a kikiáltási ár 
lo°/„-a. 

Aa árverési és szerződési feltételek  és 
részletes becBlési kimutatás az elöljáróságnál 
és a gyergyóalfalvl  m. kir. erdőfelügyelóségi 
kirendeltségnél rendelkezésre állanak. 

írásbeli zárt ajánlatok a Bzóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnöké-
nél nyújtandók be. A megajánlott összeg be-
tűkkel is kiírandó és az ajánlatban kijelen-
tendő az, hogy ajánlattevő az árverési éa 
szerződési feltételeket  teljesen ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Ssárhegy, 1941. május 4 én. 
Elöljáróság. 

iák s i t i é 
• t ő k 

MODELL KALAPOK 
tlz napomként «j foi 
árba*, x 

VBNCZBL TANÁRNÉNÁL 
Ugyanott káaiülmok minden-
nemű női kalapok elsőrendű 

7 arnyag hoaaáaááaával. Kalap sk 
átalakítása a legrövidebb ÍM alatt. 

CslkSMrada. aiaanáalBaa-aooa li*. an., 
a Urkáz k é z s l é b n . 

Egy elkésett virágszál 
Sprenoz György sírjára. 

Te, kl annyira vártad a magyar feltámadást 
S bízó lélekkel vakkon-hltted azt, 
Kl hitte volna, hogy az a feltámadás  Neked 
Nem éltM, haaem „örökéletet" ad P I 

Keményeidben eaalatkozva összeroakadál I 
Elmentél oda, hol nlnos osa'ódáa. 
Slrodfelé  hü barátaid szivéből már osak 
Buzgó Ima éa emlékezés száll. 

Pihenj csendesen I Álmod ne zavarja semmi 
[nesz I 

Bargó Imáddal kérd az ég Urát, 
Adja meg, mit oly epedve. azlvazo<-ongva 

[várunk: 
A nagy, dicső magyar feltámadáat  I 

Calkszentgyörgy, 1941 májua hó U-án. 
KIRÁLY ISTVÁN. 

«•névelők: 
'/, liter tej 
1 evőkanál cukor 
1 ca. Dr. Ootker vanilickrémper 
4 av6fcan4l  vii as cltaviréiíiH 
2 tojói 
25 dalia turó 
V, cihám héja 
'/• ko- cukraiott hyan gyOmtlci 

- . 2 0 
-3S 
-.04 
-.50 

P 1.42 

t c í t > 6 á € ó 
tuAcn/u&m  Qqámöfccset: 

A tejel a cukorral felfőnük,  lavaii-
nük a tűiről, a tojót és viziol 
•imára elkevert krómport halmival 
•Ivarjuk bonno, újra ttiire tóműk 
él addig keverjük, míg folfő.  A fehér-
jék kömény habját a még moleg 
krómhoi vegyitjük. 
A túrét ujtón 4tt5fjftk,  citromlé jót 
adjuk haiiá, a molog krémol kana-
lankinl olkovorjük benne. A gyimöl-
ciökol üvog tóiba rakjuk, a krémet 
ráöntjük 4i hidegre teiaiOk. 
IdaiMfü  nc«p<Miiy..i hi.hMt|ia lüjtaa MUl 
fc.  OEIKII t I.J.n.i, VM,C«*wca H. 

f l  f f  MÍ  m V<LniítiCLÍ/zd 
U t K J e t k e ^  <KnHL*rvfrcrf'  ţ j P 

A M I T 

4 * 

ma megtehet, na ha-
lassza holnapntánra, 
mert jnnluB hé 5 én 
van a jétékonycéln 
m*gyar királyi állami 

sorsjáték hnaása, 
amelynek 

főnyereménye: 
4 0 . 0 0 0 ar. P. 
34000 n y e r e m é n y , 
348 000 P. é r t é k b e n . 

A sorsjegy ára: 
Egéaa P. 3. Fél P. 160. 
A a o r a j e g y k a p h a t ó 
minden sorsjegyföárn-
sltónál valamint aa őaa-
szea dohánytóvsdékben 

A csItsaentmértoDl járás főszolgabirája. 
Szitn: 1918-1941 

Hirdetmény. 
A 2540—1941. U. E számú rtndelet 7. §-ában 

foglalt  rsndelkezéz értelmében felhívom  Tusnádfttrdi 
község területén Ingatlannal rendelkező, a'ább fe  sorolt 
tnlajdonosokat vagy aaok törvényes meghatalmaaottjalt, 
hogy az épttlet hasznosítása iiánt — jelen hirdetmény 
közhírré tételétől számított 8 nap alatt — Intézkedje-
nek éB tett tatéskídéaelket előttem Igaaolják. 

Amennyiben az arra kötelezett személy BZ adott 
határidőben az Ingatlant nem hasznosítaná vagy ezt a 
hatóság elélt nem IgaBolná, a már hivatkozott rendelet 
éB paragrafus  1 bekezdése értelmében an épUlet vagy 
heijiség igénybevételét fogom  elrendelni és annak a 
rendeletben lefektetett  rendelkezések szerinti basano-
sitáaára a megfelelő  személyeket hivatalból fogom 
kijelölni. 

A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok: 

ELADÓK:  Vendéglői  berendezés,  hármas tükrös 
kassza,  pudli  márvány lappal,  billiárd  asztalok, 
székek,  egy nagy főzőkályha.  — Kisebb  főző-
kályha  megvételre  kerestetik.  Csíkszereda, 
Rákóozi-uooa 8. szám. 

Hirdetmény zsindely szállításra. 
A M. Kir. Kereskedelmi Hivatal csíkszeredai Ki-

rendeltségénél egy aayaorsságbell cég zsindely saállltáa 
felől  érdeklődik. 200—300.000 drb zsindelyről van szé. 
Mindazok, akik zalodely előállításával foglalkosnak  vagy 
foglalkozni  kívánnak, forduljanak  a Kirendeltséghez, 
(Csíkszereda, Baentlélek-ncca 8. az, fsz.),  ahol rézaletea 
felvilágosítást  nyernek. 

Gép- és varrószijak 
Márton és Bodó timár-Azemnél 

C s í k s z e r e d a , RáJKóczl-tioca e . s z . 
E I a H <S ' N a t ' o n a l regiszter kaasza, I barna 

keményfa  háló komplett, I barna 
keményfa  ruhás<ekréoy, I barna keményfa  mosdó 
állvány márvány loppal és egy éjjeli szskrény. 

Érd.el£l6<arLÍ: 3 ? o t o t z l c y t r a f i l E b a n . . 
1 -

Irodai  munkálatokban  gyakorlott  keresatény  fás 
tisztviselőt  keresek  a Hollósarki  OősfOréazhez 
junius 1-ei belépésre.  Ajánlatot  eddigi  működés 
leírásával  és Szetési  igények  megjelölésével  kér 
Blénessy Sándor  gondnok,  Borszék.  z—2 

M M U W M U M U K l j M M M U M W M t l 

7 
8. 
9. 

10. 

1. Pajorln villa 
2. Ro'ztka villa 
3. B-zdekl villa 
4. Eogénla villa 
5. R glna villa 
6. I loscu villa 

Lídia villa 
Mtocl villa 
Polrescu villa 
Ter< zie villa 

11. Antiié villa 
12. Kiéra vil a 
13. B ága vllia 
14. Kás'oni vllia 
15. Oltul villa 
16. Uurmul villa 
17. 1 ma Villa 
18. Réka vlíla 
19. SBemen villa 
20. Mihály villa 
21. Bence villa 

Braasó villa 
Hamaen villa 
KárpácI villa 
B ideán villa 
Adler villa 

27. Adler villa 
2tt, Adler villa 

22. 
23. 
24. 
25 
26 

29 Adler villa 
30. Pá fl  villa 
31. Mária villa 
32. Frlda villa 
33. Konstanca villa 
34. Luci villa 
35 Korné la villa 
36 Marinka villa 
37. Alkata] villa 
38. Tailer vilma 
39 Nna villa 
40. Maipscn villa 
41 Mimi villa 
42 Vaverlka villa 
43. Kláris villa 
44. K'eopátra villa 
45. Viktória villa 
46. Kulba pupa villa 
47 Senetate villa 
48 Flnta villa 
49 Faragé villa 
50. Vlorika villa 
51. Lu'u villa 
52 Ida villa 
53 Trajan villa 
54. I ma vilma 
55 Simon Jakab villa 
56. Kárpen villa 

CsikBzentmárton, 1941 májns 7-én. 
Dr. Márton  László s. 

főszolgabíró. 
k.. 

Eladó 16 család méh, országos méretű 
keretekkel, Pál Istvánnál Ősik-
pálfalva. S—2 

Bladó egy reades méretű n j ajtótok 30 cm. vastag-
sága falhoa,  belső és külső ajtókkal, vasalással 
teljesen fslaserelve.  Gál Básdor-u. 19. 

Megnyiltl "feg 
A CSÍKI SZŐTTES HÁZIIPARI BOLT 

FESTŐÜZEME 
Csíkszeredán, Kossuth Lajos-utca II azém alatt. 

Qyapot — kender — len — gyapju-fonal  éa 
asövet festését,  fonal  fehérítést  oloaón vállal. 

2-n 

Növendék-jóaaág osontképződésére 
kiváló hatással van a 

DOROGI 
SZÉNSAVAS TAKARtyÁNYtyÉSZ 
Nagy r a k t á r : 

QEBSCH TESTVÉREK üzletében 
3— Csiktsereda, Apafi  Mihály-uooa. 

írógép javítás, jókarbantartás t C - H 0 L C Z E R -nél 
öakereaatény üaem, a nagytraflk  meUett. 11-

Eladó birtokok: 
A cslkszépvlzl határban, Imre Anna JánoBé tulaj-
donát képesé, Kuna Péter mellett lévő 
AlBsegben, Baántó 1500 P. 
Ráczeélben, 3 hold kasaáló 1000 P. 
Pálosban, kassáié 500 P. 

Érdeklődni lehet: 
Nagy G. Jóasef ,  Calkaaorada—Zaögöd 

Mártonffy-ut  40 asám. 4— 

Könyvkötészeti munkákat 
a logaaebb áa legtartósabb 
kivitelben a legjutánroaabb 
á r a k m a l l a t t oaakőaöl a 

V á k á r ü z l e t , Csikazereda. 
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M E G H Í V Ó 
A C Y E R C y Ó I E L S Ő T A K A R É K P É N Z T Á R R. T. 

ö l - i k é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
1941 évi májas hó 22-én délután 4 órakor tartja ai intézet hivatalos helyisé-
geiben, melyre t. részvényeseit tisztelettel meghívja. Amennyiben ec a közgyűlés 
határozatképtelen volna, ugy ugyanott 1941 évi májas hó 30-án délntán 4 órakor 
tartjuk meg a közgyűlést, mely as alapszabályok 32. §.-a értelmében a megjelentek számára 
tekintet nélkül fog  a tárgysorozatba vett kérdések fölött  határocni. 

1. Elnöki megnyitó és megalakulás. 
2. As 1940 december 31-iki mérleg, nyereség és veszteség-

számla ismertetése, igasgatóság és felügyelőbisottság  jelentése as 
1940-ik UzletévrAI. As 1940 évi december hó 31 ével lezárt mérleg 
és veszteség nyereségssámla megállapítása és a nyereség felosi-

T Á R G Y S O R O Z A T : 
tására vonatkozó határozathozatal. AB igazgatóság és felügyelő-
bizottság részére aa 1940 ik üzletévet illetően a felmentvény 
megadása. 

3. Dr. Sándor BalátB részvényes személyes vonatkozású 
indítványa. 

A közgyűlésen résutvenni szándékozó részvényeseket kérjük, hogy részvényeiket és meghatalmazásaikat elismervény 
ellenében tegyék le ai intését pénztáránál az alapszabályok 27, 28. szakaszai értelmében legkésőbb 1941 évi május hó 16 ig. — A 
közgyűlés a benyújtott indítványokat csak as esetben tárgyalja az alaptzabályok 33. szakasza érteiméber, ba azokat as indítványt tevő 
személyesen élőszóval, vagy a 27, § szerint igazolt meghatalmazott utján adja a közgyűlésen elő. 

Vagyon. Mérleg-számla 1940 évi december hó 31-én. Teher. 

Pergő Pengő Pengő Pengő 

Pénztár számla — — — — — — 50.404.43 Alaptőke számla — — — — — 333.333,33 
öiró számla a M. N. B. - 4.006.— Tartalékalap Bzámla — — — — 12.066.67 
Póststakarék csekkssámla — — — 612.42 Amortizációs tartalék — — — — 10.458.70 355.858.70 
Bankoknál követeléseink — — — 13 304 95 68.327.80 Betétek: 
Értékpapír számla — — — — — 2.031.70 Takarékbetétek könyvre — — — 98 575.12 
Váltószámig _ _ _ _ _ _ 85 918.07 Folyószámla betétek— — — — — 86.781.28 185.356.40 
Folyószámla adósok — — — — — 17.078.90 Hitelezők — — — — — — 5.951.71 
Konverziós adósok — — — — 276.540.58 Fel nem vett osatalék — — — — 1.001.85 

Ingatlanok: Különfélék 18.547.07 
Intézeti székház és bérházak — — — 109.082.63 Nyereség — — — — — — — 2.355.42 
Berendezés — — — — — — —.01 

Nyereség — — — — — — — 

Különféle  adósok — — — — — 1 10.091.46 
— 569.071.15 H 569.071.15 — 569.071.15 

ü li 

Veszteség. Nyeresóg-Veszteség-számla 1940. december hó 31-én. Nyereség. 
Pengő Pengő Pengő Pengő 

Tisztviselői fizetések  — — — — 
Üzleti költségek — — — — — 
Állami adók — — — — — — 
Kifizetett  betét kamatok — — — 

Nyereség: 
Áthozva a mult évről — — — — 
Folyó évi nyereség — — — — 

1.274 23 
1 081.19 

7.320,— 
3.321.05 
2.000,— 
1.245.64 

2.355.42 

Nyereség áthozat a mult évről — — 
Beszedett kamatok — — — — 
BeBiedett jutalékok — — — — — 
Iigatlanok bérjövedelmei — — — 
Értékpapír kamatok — — — — — 

1.274 23 
5.727.66 
3.696 57 
5.486.49 

57.16 

16.242.11 16.242.11 
II i • a 

Gyergyószentmiklós, 1940 évi december hó 31. 

Lázár József  s. k, 
ügyvezető Igaagaté. 

Angi István s. k., 
lg. tag. 

Sáska Andor s. k., 
elnök. 

Lázár János s. k., 
alelnök. 

Dobribán Sándor s. k., Dr. Makkay Domokos s. k, 
•«• t 8 « lg. tag. 

Dr. Mlklósy Viktor s- k., Vormaier Frigyes s. k., 
<1- lg. tag-

Megviisgáltuk és helyesnek t a l á l tuk : 

Wollman Oszkár •. k., 
könyvelő. 

Márton Tamás s. k., 
lg- tag. 

f.  ü, b. tag. 
Dr. Domby János s. k., 

f.  L b. tag. 
Kádár Miklós s. k., 

f.  ü. b. tag. 
Nyaaatatt Vákár ba|«aá kiayvnyeadájábaa, Cslkaaereda. 

Vákár József  s. k, 
f.  0. b. tag. 

Vákár László s. k., 
f.  ü. b. tag. 




