
LI ii. éTT. Csíkszereda, 1041 junius 1. 22 »iáv. r 

CSIKI 
Felelte kiadó: 

0«» VÁKÁR LAJ08NÉ 

EUflzetésl  ir : 
I Bgéaa évre Pangó 6.— Negyedévit . Pangó 190 
I rélévie 3— Példányonkénti b l 13 fillér 

KeliSldrs egy 12 Pangó. 
Megjelenik mindan vasárnap 

Nyílttéri kDilnlijik dl|a roioaklat 1 Pangó 
Ktiliatok aem adatnak rlss» 

Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 
Kiadóhivatal: Cslkazaieda, Apafi  MlhAly-uooa 15 az. 

Falalli asaikeazU 
RÉBZEGH OYÖZŐ 

A pünkösdi búcsú Csiksomlyón. 
Irta: Antal Aron. 

Van Caikszékben, Somlyó nevű hegy alatt Bo'dog-
aauonynak asép tempoma, a Franciskánus atyák «o 
lostoFával. T aateltetik abban a nsgvo'táron a dlcŐBégas 
Szett Stúen«k egv gyönyörű, csodálatos faragott  kfp\ 
— írja 1780 ban Cierel FirkaB udvtrl tanácsos ahoan 
a mukájábín, melyet B Mária-llsatelet elterjedéséről 
állított össze. 

A székelyek, amióta a aiittya pogénysághél kitér-
tek — Írja tovább aa érdemes történetíró — mind 
ekkorig sok rendbeli bábornk, veszedelmek. Idők, feje-
delmek váltoaáaa köaött ls, aa lgaa hlibm megmared-
tanak. 

Hogţ a csíkiak a a velUk határos többi székelyek 
aa ősi katóllkns hitben állhatatosan megmaradtak, est 
nemcsak Cierel Farkas, hanem a mul< Baáaadokban élt 
tndós ferescrend!  ÉB j"Z<ulta etyák IB a cslksomlyél 
Miria-stobor befolyásának  tu ajdonltják. M r̂t ösfza-
össze gyülekezőnek Somlyón a Bsékelyek ,4B köszönték 
a boldogságos Biú:et az ő szent kepében s alázatosan 
kérék, hogy Bsgltané meg őköt nyerni malasztot eziut 
F ától" testi-lelki veszedelmeik ellen. 

Az a szobor pedig, amelyhez amntak megszen-
telt hagyománya és Istenes Bsokása odaflizi  a híres 
aomlyól bucukat, régi Idő éta ott áll a szeniferancas 
atyák Bomlyól templomában. A mai kéttorntu tetrp'om 
és a aárdaépület őse még a Bzobornál IB régibb. Mikor 
telepedtek le a barátok Csiksomlyón és mikor állították 
fii  templomukban a srobrot, melyet segítő Mariának, 
csodákkal ékeakedő M'̂ Hn^T, c iki c*od \IHO- Bo dog 
asszony képinek, Fok cacdá7al jeleskedő M.rUoak 
nevezgettek? Erről a kárdisről sokan eo'i  véleményt 
mondtak a régi fel]eg7zézek,  hivata'os források  blá-
nyoszági iListt. Azonban van két határozott okleveles 
adat, malyek megadják a szükséges ía tuiárctoU útba-
igazítást a somlvéi hucsuk eredotérő1. 

Aa egyik Hunyadi János erdélyi vájd» oklevele 
1442-fcől,  mellyel a Eonaiyéi ferences  iá dmak 32 ön-
ként vállalkozó koofritert,  le1 kl testvért sdom^nyoi. 
kltet kivesz mindennemű katonai B7olgéist alól, hogy 
mindig csak a ko'ostornak állj^nek rord ílkezésíre. 
Azoeklvül segítséget ad a régi tempóm újjáépítésére 
la, mivel a székelyek segii&égével gjóite le Stebtn 
mellett M zld bég betörő torözjelt. A Mária Biobor 
ebfcói  aB időbői való. Mutatja ezt a szobor iia'atltáBi 
módja, mely a 15 ik Beézidnak kjsiit-.fl  s»jVfâţait 
viseli magán. Késiítetti? pedig valamelyik ? íoborffrj*ó 
magyar mest»r, aki talán m.>fotdu't  Námrt- vagy 
0 aBiorsságban, mivel aB ott készült akkori f<  scobrok 
hasonló kitltelt mulatnak. Da kellett lennie Hunyadi 
Jtcoi íd<-je előtt la a som'yil templomban valamiféle 
Uárlvképnek vaey Mária-szobornak, mert aa egyház 
kezdettől fogva  S»úi Mtria tiszteletén* volt szentelve. 

A másik oklevél 1444 január 27 én kelt Rómá-
ban, IV. Jicő pápa sdta kl. Az okltvél ugy zzól a 
barátok cslkiomlyól szentegyházáról, meiy újraépítés 
alatt van, hogy azt a bivek nagy tömege szokta régeb-
ben ls ájtatosság céljából meglátogatni s sáponként IB 
látogatja. A pápa e bullájában minden ídókro hétévi 
buc*ut engedélyez mindazoknak, akik a keţyhelyet 
Str'és-Bo'dogaBSzony napján meglátogatjuk s ott bűn-
bánatot tartva, an újraépülő templom célj-ira adakoz-
nak vagy azután a fenntartására  adakozni fognak. 
Ezekből kitűnik, bogy a régi templom 80-100 éves 
lehetett. Arok, kik a zárda alapítását legkorábora te-
szik, hivatkozva IX Bonifác  pápa rgrfk  bullájára, az 
•Wsiámo1 1400-ban állapítják meg. L gvalészlnübb, 
hagv a barátok letelepedése Nagy Lajos kiráhuuk 
korában történt. Ltczfl  Endre székely i'pán 1355-lkl 
hadjárata után, mikor a tatárokat Moidovából kiverte. 
Ugyanis, ba eat nem is tudjuk megállapítani helyi for-
rásaiból, melyek ako'ostor többt-zörl elpusztítása miatt 
megsemmisültek, — amint Írja 1579 ben Go.izag* man-
luai püspök, a ferencesek  álla á-ios rendfőnöke  — más 
bőséges adatokból tudjuk, hogy Nagy Ltjos fokozottabb 
figyelmet  fordl'olt  birodalma legkeletibb részelnek hit-
beli megerősítésére. E célra pedig elsősorban ferences 
atyákat haBanáltak fel. 

Maga a templom éa a aárdn — mlot aa iméat 
említők Is — mér csak határszéli fekvésénél  fogva  Is 
sok du'ást, rombolást, ousstltást állott kl. A mostani 
templom az alapítástól kezdve a negyedik, 1802 bee 
kezd ék építeni és 1835 ben késsfllt  el. A Hunyadi 
János-féle  templomot 1661 október 24 én a tatárok 
felégették.  Da mér 1664-ben D .írnokot Kázmér tartó 
mányi őr n|ra felépíttette,  Köaben mindenik tenp'omot 
Bokát Javították, sokszor bővítették, mert a búcsúsok 
befogadására  kicsinyeknek bliozyu'tak 

Csodálatos dolog, hogy a templomnak minden 
pnutn'.ása, laégése, tlisoatagsága köat la fennmaradt, 

sőt épen maradt Máriásuk kegyelmeket adó szobra, a 
I>uc3ujárái30in»k tárgya. 

A calkBomiyól búcsújárások tehát vlsez^nju'nak 
1444-ig, a S trlós Boldog&8svocy üempér? engedslye-
rbtt fcuciulg.  KéBŐbh a bucsunyerés aikolirát a p^pák 
kiterjesztették a többi Mária ŰDB'pre ls. Ssetit Antal 
liszteletére tartott kilenc keddi bucsut Somlyón 1741. 
evben kerdették el. Áronban lesijeli ntősebb a katé iliUB 
»zékoly lé'ok eímélyüláBe, bnzja m^ éa fnji  ontudeiá 
oak erŰBltése szempouijából a pünkösdi tucsu, mikor 
<t bivek ezreinak vailáecs hite és leík^Bedése felemelő, 
emlfk'  zetee médoi nyilvánul m"g. VB'óságos sr^kely 
nmphiktlonia ea, amikor a kegyelemsdó Maria szobor 
hódolatra gyűjti össaa maga előtt kató li.us izékelyeit-

A hagyomány n pünkösdi buc.u eredetét ><z 
1567 lk évben köti. C'VT<  i Farkas régles, kedves ma-
gyar nyelven Mikes Kelemen egyszerlisígévHl beiz^ll 
cl aBt ar eseményt, -mely M r-boz'» a buc*u kezdő 
ménveséBét (Qjographla Muriina Kugli Huogiriae, 
1780 bac Irt atzlratos ml') 

A valláíuj'tás, amelyet a 6E;bTÍ síásio'í ler-
dittak meg Luther Márton nyomár, Erdélyben gyorsat) 
oher.edi. A lutha.-A-ut vállú't a magyarok kiieött 
Rvorsan klBzorltotU a kéívin'zmus. Kivált, amikor az 
1556- kl gvulafehirl  országgvlilé«t a Itatólikus eg>báci 
javakat a fejedelem  célj'.ira elkobozta. Jtaos Zsigmond 
nagyko'uiága időjén kezdett elterjedd aa unitárius 
felekezet  is. Bz uióbblnaic az o'«sz B .rd .ttaGyörry. 
Jtnes Ztlgtrotid udvari orvosa volt a hird-iőjj ou párt 
fogója.  A tárult, esaes emb r aaov'ra befo'yáaclia  s 
heteges fej  d-lmet, hogy az «iá ott az n"lti'.r!u' 
cslléara, HŐ- B ondrstát a val As doiAba^ legfőbb  io-
té'ő-'é — mo;daatnók vallâriiţţl raioiskierré — tette 
1566 ban, Szent András napj4a t -r;o:t orseig^y tléB 
helyesléBéve'. 

BUndratn, bogy a vall^snjttái ta'jes l?gyen, » 
cúklakat IB e'őazör nzóval fc»dve«ő  biztatáasd!, m?jd 
f^nyeretésüel  kényszergette, ho?} a katólltui v^Hest 
hagyják el éB Simlyéról ilzeéi r.| » bsráioVtt. Mikor 
már egé?z Udvarh°lyszék la bebrdj't a ftj'd^lmi  itks-
rttoak, jött a hlr Ctlk.ba, ho<y B andrata afej-díiem 
ufV3b?q  fegyveres  erővel kéE-xöl a knloiltui h(te> 
onna kigyomlálni. 

,V»ia íöbbi törött A'f.'  ubnn Qysrgvólsr, mely 
C'iknffk  flu^zékn  — lija K . oi» Gvr-rgy 4ra%rr;í; p'e-
OAOOH Cterei Farkassal m.'.'gegyefő\ez  — ejy ••uagé 
istenfélő  megyéeprp, Iitvín nnvti Ez jobbm is felbií-
'atá f  t állhttatbSBvgra a n 'pţ ' ; i-lp̂ ánáV magul.&t, 
vigvo'ulrat s éie'.tikot régi szent hitü'.ncl' oltnlmirá 
sára*. Azt végezték ssékeanrte, bogv mindoyájKn. í i-
c.sln7«k és nagvok, menjenek pl u eoonyói Mirhfcof 
ÁB kérjék tegedelmé'. ily végső veBcedelewber. EÍJ'J-» 
Is gyülekeztek nagv készséggel SomlyAra s mikor buzeó 
könyörgécB?! oatromolták a CBfdatrtő  Máriát u 6 
Btobra elő'.t, bire érkezék, hogy Oléhfa  u ftiiől  nyotcu' 
sak C-ii felé  a feudalml  haduk. 0 t mindjárt híd 
•orba állának a fegyverfosha'.ó  fetfiik  s Ifjah,  hát'» 
htgyván a nőket, (y^rmekdket és Orsiiket, sio^ott 
nndnagyaik vezeté": mel'ett «zerob>> nyomultak Jíros 
Zilgmond hidánalr, amellyel a Nagyerdőnek Lónyuj-
tató nevH réasén aa ÁngyoFpitak fölölt  találkozva, az* 
visszaverték. (A Nagyerdő akkoriban őarengttng volt 
még száz évvel kraőbb ii. 1661-ben borzalmas dzeioek-
bel teli u'.vetzlé rengeiegnek Írja le Pecsell török 
történetíró.) 

A győztes sereg felzö'digazva  tír> VIB-Z'. A Som-
Ivón hagyott nép már mesaziről fellamertd  a Siűiaryv 
segítségének eredményéi Eiéje mert a gvőztüfrokoe!7, 
eg\ütt roiu'tak oStűtanya lábaihoz, bogy hálát adja 
nak a kegyelemért, amely őket megsiabadltotta a val-
lásos Üldöztetéstől. Történt pedig ea 1567. pünkösdjé-
nek szombatján. Azóta e orpaak emlékezetét mlndec 
ptlakŐF.d Bzomhaton lelkes bucfujárpBSsl  ünnep ik meţ 
Somlyón a kslóllkua székelyek. A zöldág ma ÍB jel-
vénye a bucusotnak. Különben ez euennnyt a ko'oif.-
vérl jezultákoak hiteles házi története (Domus Histo 
rlájs) tartotta fenn  egyéb feljegynések  msllett. 

A csíkiaknak katóllkus hltűk mellett VBIA kitar-
tása meghozta országosan Is az eredményt. UgyanÍB 
az 1591 ikl erdélyi országgyűlés a csíkiak VBilássze-
badságát a következő szavakkal Iktatja törvénybe: 
„A Cjikbell klaatrom, több odavaié helyekkel együtt, 
miért hogy onnét ez ideig Is semminemű Időben a 
RimBÍ VallAs kl nem lrtédott, aa odabéll atyáotfhioaV 
lelkiismeretek megnyugtatóiéra maradjanak ezen álla-
potban, amint ekkorélg voltak". 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI 
A nagy síikeiv  képzőművész  megrázóan küzdel-
mes élete.  — 56 sziaes és mélynyomása képpel.  — 
Ara 6 Pengő  Megrendelheti  a Vikir-könyv  keres 
kedisben. 

= irónián Bálint  Cailesxereilába  érkezett. 
Hómén  Bálint,  vallás  és közoktatásügyi  miniszter 
május 30 in éjjel Csíkszeredába  érkezett.  Az éjsza-
kát  szalonkocsijában  töltötte.  Május  31-én délelőtt 
10 őrekor  a hivatalos vármegye és város fogadta 
a minisztert  az állomásén az iskolák  tanulóifjúsá-
gának  és  a város közönségének  jelenlétében.  Amint 
Homan  miniszter és felesége  Dr. László Dezső 
főispán  kíséretében  kilépett  a szalonkocsiból,  Dr. 
Ábrahám Józsefné  virágcsokorral  üdvözölte  a mi-
niszter feleségét.  Azután a vármegye nevében Dr. 
Ábrahám József  üdvözölte  Hóm  an minisztert,  mint 
a magyar nemzeti kulturának  legeredményesebb 
munkását.  Az alispán üdvözlő  beszéde  után Szász 
Gerő  polgármester  a város közönségének,  Miklós 
Oirgely  tanfelügyelő  a tanítóság nevében üdvö-
zölte.  A beszédökre  Hó  man miniszter váleszolt, 
közvetlen  szavakkal  hangoztatta  mint történelem-
kutató  azt a meggyőződését,  hogy a magyar ügy 
a székely  kérdéssel  áll  vagy bukik.  A visszatérés 
után most kezdődik  a tu'.ajdonképeni  küzdelem  — 
mondotta  a miniszter  — ennek a főidnek  a meg-
tartásáért, amelyet kulturális, jóléti, gazdasági  fö-
lénnyel  kell  elérni,  — Megköszönve  a kapott  sze-
re ietet és bizalmat,  a mÍDiszter ezután a főgimná-
ziumba hajtatott,  majd  délután  résztvett  a osik-
somlyói bucsun. 

IroQ-p javítás, jónarbantartás a ^ » HOLCZER-nél 
őskeresztény üzem, a nagytraflk  mellett. 14 — 

Az Erdélyi Párt országos naggyülése. 
1941 májua 28 án KOIJOESváron tartotta 

meg országos nagygyiliesét az Erdélyi Párt. 
Az Erdélyi PAri aínku''ú üs.gygyülúauii Csikvát-
megye is impozáns képviselettel jelent meg és 
Dr. Kolumbán József  tagozati elnök veietésé-
vel csuknom minden községi pártszervezet el-
kílldőtte a maga megbízottait. 

Az iürdélyi Párt alakuló gyűlésén ötszái 
tagozati vezető jelent meg mintegy kétssáseier 
tag képviseletében. Hatalmas szerveset es, 
amely összefogja  Erdélynek kétévtizedes kisebb-
ségi tcu'iban öntudatosult magyarságát, hogy 
annak egóez életszemléletét és megtisetuit poli-
tikai gondolkozását a magyar jövendő szolgá-
latiba állítsa. 

Az Erdélyi Párt nagygyűlésének egyik ve-
zérszónoka, éppen Dr. Csipak Lajos csíkszere-
dai kanonok mondolU: az a mi programunk, 
hogy minden erőnket és tapasztalatunkat oda 
állítsuk magyar testvéreinknek és a mai faj-
magyar kormány támogatására. Mi nem akarunk 
H köziapi értelemben vett politisáló gyűlölkö-
désekre siklani és politikai fondorlatokban  rószt-
venni. 

Ezen a napon Erdély magyarsága nyilat-
kozott meg Kolozsváron. Akarásai tiszták éa 
nyiitak. Szolgálni akarja az épitő magyar jövőt, 
amelyben az Erdélyi Párt programja szerint 
mindenki csak annyit érhet, amennyit erkölcsi 
magatartása, nomsetéérl végzett munkája éB 
a megy a r közösségért hozott áldozata jelent. 
Semmivel többet, ezt jól jegyesse meg min-
denki, akt a magyar életjel minden más címen 
akarja eltartatni magát.' 

Caikvármegye magyarsága is rendithetetlen 
egyséegel áil az Erdélyi Párt célkitűzései mö-
gött, mert hiszi, hogy leginkább esen az uton 
szolgálja az épitő magyar erőknek a nehés 
időkben olyan szükséges összefogását. 

A kolozsvári nagygyűlés az Erdélyi Párt 
országos elnökéül egyhangú lelkeBedésBel gróf 
Teleki Béla országgyűlési képviselő, ssibói föld-
birtokost választotta meg. Ügyvezető alelnök 
Albrecht Dezső, alelnökök Dr. Kolumbán József 
Cáikdzcreda és Ember Géza országgyűlési kép-
viselő Szatmár. 

A központi intézőbizottság tagjai Csík vár-
megyéből: László Ignác főesperes,  Dr. Máthó 
László ügyvéd, Dr. Nagy András orvos, Udvari 
Mátyás Irtván nagyiparos, Csiwér Jóasef  gazda. 
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Csiksomlyó. 
i r ta : Kardot  Árpid. 

A saézad legmogorvább áprlllaában, a mult hó-
napban történt Robotnap volt ea la, mint annyi tára a. 
Valaki, nem la tndom, hányadik lehatott, nálam volt, 
bogy egyengeaaem U a dolgát. Újra kopogtok. Aa ajtó 
nem térődött a hanglemeasaerüen eldűnnyögött „aaa-
badH-dal, Mason nyílt. 

KSséptennetü féifl  lépett bo. BStét felöltő,  ma-
gyar nyakkeidő rajta. Nem fiatal  már, nem la öreg, 
jó közipkor. Bob* nem látott arc, fürkéaaó,  klváncal 
tekintet. Éi mag»blaó fölény. 

— Egy percnyi türelmet kérek. TeaBék addig 
helyet foglelnl,  mindjárt végzek. 

A hangom vagy amit mondtam vagy talán a 
várakoztatás nem volt aa nj vendég kedvére való. 
B eresztette füle  mellett a kínálást, leülni a* igen akart. 
Én pedig pillanatok alatt késsen voltam aa elhatáro-
zással : Irgalmatlanul vlssaantasitok minden ejtőernyős 
próbálkozást, még amolyan klaasaikus műremek meg-
rendelése Irányában is. Hiába bivstkosik a müveit 
ember tízparancsolatának elző és elemi szakaazára. 
Nem akarok többet olvasni. 

Gyors ütemben fejeztem  be aa előbbi tárgyalást 
mikor magunkra maradtunk, aa ismeretlen elé léptem. 
Beáraz, kénysaeredett ndvariaaság saélt belőlem: 

— Mivel lehetek szolgálatára? 
— Néaaen meg jél. 
Nem ugy kezd, ahogy aaok Bzokták. 
— Csinálom kérem, még Bem tudom, kit tlsztel-

betek ? 
— Ej, ej uram, uram. Néaaen meg hát még jobbaa. 
Régi ismerős lehet, aa bizonyos. Da ki ? Az em-

lékezés motorját harmadik sebességre kapcsoltam 
Mind hiába. Diáktársaim, pajtásaim böaött kutattam, 
kiket végtelen idők óta nem láttam. Eredménytelenül. 

— No, barátom? — sürgetett vizsga tekintettől. 
— Rüstelem nagyon, da nem tudok rájönni. H» 

szabad ÖBBsahasoolltáBt tannak, körül-belül egykorúak 
lehetünk — mondtam kissé bizonytalanul, nehogy meg-
sértsen az érdekes Idegent, akinek határozottan több 
a baja, kevesebb a ránca éa fejéo,  bajusaában keve-
sebb aa eaüatje, mint jé magamaak. 

Szemmel láthatóan élveata a kínlódásomat. Astán 
meg fogta  a kezemet. 

— Gyerünk hát az ablakhoz. A több világosság 
talán több sikerrel jár. 

Odaálltunk a máaodlk emeleti ablak elé s a aae-
mem szScskemédra újra meg újra végig ugrálta a 
gunyoros arcot, melynek fölénye  már nalote nyoroasató 
volt. Csüggedten vallottam be a gyarlóságodat. 

— Nem megy. Nem megy. 
Aa ismeretlen két lépést hátrált, öBBzefonta  karjait 

a itellén a mintha leckéatotett volna, ugy beBzélt 
hozzám: 

— Hát... hát... nem volt nek6d egyezer egy 
tanárod? Csiksomlyón? Dr. Balló? Hát most se em-
lékszel ? 

— A nyakába borultam. 
— Pista bátyám 1 Bocaáas megI Hozott Isteni 

Micioda meilepatés I Oh, be nagy őrön. Hogy ns em-
lékeméin I H rmlocklleoc éve. én voltam akkor a cslk-
Bomlyói önképzőkör elnöke. Te meg a ta«'r-elnök. 
Magyar tanár, drága jé magyar tanárom 1 Minek kö-
zzöobetem ezt a nagy azerencaét? 

Cigarettával kínáltam, angol fspipájára  gyújtott. 
Aztán elmondta, hogy katonatiszt fla  van Szombat-
helyen, ast látogatta meg. Ide Is átugrott, mert a só-
gora meg ida Bodródott. S minek utánna tudta, bogy 
magam la itt éldegélek, hát ciak nem kerüli el a régi 
cslksomlyói tanítványát. 

Bisony, régen melegedett el igy a sslvem. 
Astán falváltva,  egymás saájából klkapkedva kl-

cserélgettük dióhéjban aa életünk történetét. Ét elem-
legettük a felejthetetlen,  örök A'ma Materi. Csiksomlyót. 
Melytől nem sarkíthatnak elsokmázBázóvtlaedek, nem 
aaBkithatnBk el rideg kllóméterek százai, ezrei, nem 
szakíthatnak* el hallatlan történelmi gorombaságok, 
bakkiövések éB nem az élet szörnyű kiflcamodésnl. 

Csiksomlyó Cdak egy van és BB bennünk van. 
Huszonkét éve élek immár a nyugati mcsgyén 

és a keleti mesgya gyöngysz-meloek gyökerei ma ls 
téphttetlecül fonódnak  lelkem minden porcikájára. 

Nézem ezt a testvért, ozt a rugalmas acélból 
kifaragott  székelyt, aki a saézad legmogorvább hónap-
jában elhoata hosaám ennek a keleti gyöngynek a 
ragyogását. Nézem s tele vagyok átnuláBsal. 

— Pista bátyám, nem tudom levenni a aaememet 
rólad. Hogy le ilyen fi  ital, ilyen kemény maradtai I 
Ha ml ketten, a tanár és tanítványa, od«állanánk valaki 
elé a megkérdeznénk, 'meljlkűnk sz öregebb, fco't-
blito\ hogy engem válasalana. 

Mosolygott aa egykori aomtyél tanár. 
— Pedig hetvenes vagyok, édes öoém. 
Szarkaláb sehol, a vörhenyes bajuszban 'gy-egy 

eltévedt őea Baál, a tartás, moagáa töretlen. Hirtelen 
magam előtt láttam, amint egyik vakációban király 
születése napján parádéa kék attllában, finom  saávoly-
nadrágban, dlBzea tlaztl csákóban lépegetett előttem 
a cilksomlyól poros ntcán, a daliás tartalékos honvéd-
hadaagy tanár ur. 

A harminckilenc esatendő megduasadt folyójánsk 
pariján álltunk moit, néztük a kavargó hullámokat éa 
hallgattuk sokféle,  különös, mily morajláaát. 

— Meddig maradsa, kedvea bátvám? 
— Ma már megyek la tovább, SBegedre. 
— Hogyan? O yan nagy ntra, Jóformán  pihenéa 

nélkül ? 
— Hja, barátom, aa ember nem kódoroghat el 

•okáig hisulról. Most még Sogedsn lakom, de amint 

megigazítják a székely vasutat, hurcolkodom haaa, 
Czlkba. Ugyla tndod, aa aa igaal haza. 

Melegen bncauatnnk. Amikor kikísértem, meg-
kérdestem: saabad-e valamit Instálnom? 

— Hit caak ki vele 
— Plata bátyám, add ide a receptedet. 
— Miféle  receptet? . . t . 
— Amelyikkel aa ember ugy megórlahetl a fiatal-

ságát, ahogyan te megőrizted. 
A vállamra csapott. 
— Adom, fiam  adom. Jé naivval. Ideballgas hát 

A világháborúban sokat asenvedtem, meg 1b sebesül-
tem. Stlvbaj költözött belém. Az orvosok aat mondták, 
pihenéa, nyugalom, kíméljem magam. Mind sa ellen-
keaőjét kellett csinálnom. Jött az összeomlás, oláh 
uralom. Egyszer eljárt B szám. Kemény véleményt 
mondtam aa oláhokról, lecsuktak, hadbiróség elé állí-
tottak. A salvem cudarul odavolt. Aztán klaaabadu'tam, 
kijöttem. Aa élet mind harcos helyekre állított. Családi 
bajok, betegségek. Saegény Jé feleségem  sok szenve-
dés ntán itt hagyott, gondokkal, küzdelmekkel. Ej 
nekem pihenéz, njugalt m, orroHfg  kellett as orvosok 
szerint, mert ha nem, rámegyek. Nam mentem rá 
Miért nem? Mert mindennap saét őrlettem Velük. A 
jé htennel éa a cslksomlyói Ssűa Anyával. Ha akármi 
ért, hozzájuk menekedtem. Soha el nem hagytak. EJ 
ők adták, amit aa orvosok e!őriek: a pihenést, a 
megnyugvást, a lelki egyensúlyt. A legjobb orvossá-
got. Ez a receptem, testvér. No, Isten áldjon és a 
somlyói Mária. A viszontlátásra — Cslksomljóa. 

A Csiíi Véndiát iaMozó műsora. 
A Csikl Véndiákok 1941 éti Július 2-án, Sülős 

Boldogasszony napján, szerdán az „exoendálát"  ha-
gyományos történelmi emlékére öregd'ák találkozó; 
tartanak, melyen a calkzomlyól és calkBseredal főgim-
náziumokban valamint a tanítóképző intézetben vég-
zett, végy tanult diákok jönnek össze. 

Az ünnepség programja  a kivetkező: 
Rsggel 8 órakor találkozás a régi saemlnárlum 

udvarán. 
A Csiksomlyón eltemetett tanárok sírjának m"g-

koBzoruzáia. 
Eiutén a Laborlum alatt a faclgertkkiBéretében 

bevonulás a kegytemp'omba. 
Hálaadó misét ajánl fel  Dr Baláns András prelá-

IUB kanonok.&csiki véndiák. 
S:entbeBsédet mond Dr. Abrabám Ambrus pre 

montrei kanonok, ss?g«di tud. egyetemi tanár. 
Mise alatt éneklik s Székely fohászt  és B Himnu?zt. 

Közben régi Márii énakek hacgsadak fol. 
Mise ntán a templomtéren frinyk'p  aés. 
Az összegyűltek felsorakozva  bevonulnak a CR'.k-

Bsaredal főglmnáiinm  dísztermébe. 
Az itteni ünnepély műsora a kővetkező: 
1 12 órakor Magyar H szekegy. 
2 A Cslkl Vandlákok nevében a főglmoázlum 

tanátl karát Batár Bála ctikl véndiák, Cdlkvármegve 
árvaszéki elnöke üdvösll. 

3. Antal Aron főglmnáslual  tanár üdvÖBll a vén-
diá^o'tat. 

4 Kirda Attila V. glmaáziuni tanu'ó az lfju*ág 
réBflérő)  Cdvözll a véndiákokat. 

6. Aa elhunyt tanárokról éa tanítványok ró' ünnepi 
emlékbeszédet tart Dr. Ábrahám J izsef  csKi véndiák, 
Csik vármegye alispánja. 

6. An összejövetel emlékére létesítendő öaztöndij, 
Illetve alapítvány tételét ismerteti Biró Ferenc csík-
szeredai rém. kat. főeBperes. 

A Cslkl Véndiátobat Hlromiztk vérmegye kép 
viseletében Udvösil Dr. Szacsvay Jóasef  egykori c?iki 
diák. — 

7. Szózat. 
Az ünnepély után kőzÖB ebéd Cslksz -rcda ven-

déglőiben. 
A rend< zőség köz 1 a résztvevőkkel, bogy a Czlki 

Véndlákok á tül „felajánlott'  Ercklyés O ezftgzászlót 
Erd>ly nag>flának  Urmárczv Nandornak az emlékére 
1941 jnl'ui 3-án avatj» fel  Miroihévlzen a Cdlkl Vén-
diákok küldöttség1'. E're nézve a közelebbi adatokat 
éa aa utazás részletelt a rendező ség Cilkczeredábao 
foija  KB érdekeltekkel k;:zilnl. 

Mécs László Gyergyóban... 
Művészi é'mtnye volt GyerirvÓFz^ntmlilóa váro-

sának az elmúl vasárntp este. Mks Liszló a nagy-
nevű költő éa elótdó m'lvéss — „"zájkosái" nélkül 
öotheltei lelke klncBeit a felsaabaduit  székely népre. 
Az olső magyar T tvaBznak, Itt a gyergyól medencében, 
ea volt legmélyebbre FZ <nté, de egyben legmegfelelőbb 
ünnepe. 

E vasárnap, május u o'.só vasárnapja, minden-
képpen BB ünnepségek Boroz >ta volt Gyergyószent-
mlkló os. R -ggel 80 bófehér  lelkű, febér  ruhás róasa-
koszorus kisuny Járult elsőlaben aa Ur oltáráhos, hogy 
keresataégl fogedalnutat  megújítva először egyesülje 
nek a srentségt JázusBal. — A szép templomi ünnep 
könnyekig meghatotta a közönséget. Mindenki érezte: 
Igaaá volt Lásalé Ignác fóespereE-p'.ebafiosuisk,  mikor 
aat mondta: .MaBt aa Isten ls mosolyog. A vérzivata-
ros világban, mikor sokssor és tokán megtzomorltják 
aa Irten lelkét — kellenek BB üdítő, pihentető szép 
aégek, hogy mosolyogni tudjon Isten s aa Örömkönnyek 
édességét éreahessék aa emberek'... 

E kedves hangulattal vonnlt kl a köaönaég a 
templomból egyenesen a hősök slrjáhoa — a hősök 
ünneplésére. A felvonulások,  aa ünnepi bessédek most 
kUOnSssn Bzépek, lelkesek és lelkesítők voltak. As 

első magyar .Hősök napja' veiében megmozgatta a 
város minden rétegét. A felvoznló  eryoaülolek éa la-
tézmények közt különösen feltűnt  a Fogarassy Lsány-
glmnáalum BÖtétkék bocskBl egyenruhás, hófehér  toll-
bébltáa leány se rege. S»ép volt a leánykák hosszú sora, 
de boldogító éraés volt e magvaros egyenruhában látni 
aaokat, kik moat egy éve még csak magyarnak se 
vallhatták magukat. 

Mindenen Bok Bzépség éa öröm betetőaéséU kö-
vetkeaeit ugyanaznap estéjén a Mécs Onnepaég. 

Már a bosszú délutáni órákban észrevehető volt 
a város képén, bogy valami szokatlan dolog kéazűl. 
Arvalányhajas, fehér  „bsrlsnyáü" (nadrágom) legények, 
lobogó, pirospáotllkés, székely ruhás lányok csoportja 
hullémiott az u'cákoo. A plébánia épület előtt olyan 
tömeg gyűlt össz», bogy püspök fogadásra  Is beillett 
volna. . „ 

Kicsi óvódáB lányka, n»gy rózsaszín szekfü  ceo-
kcrral, glmnézlsta nagyobb leányka, rózsabimbó cso-
korral vérták a .négy vendéget". Igen megható volt, 
mikor a csöpp gyerekszájból csilingelt a vera Mécs 
László felé. 

A művészi eBt minden Bsáma magas salnvonalá-
val barmónlkusan illeszkedett a nagy költő előadásá-
hoz László Ign^c riivid, tömör, sokatmondó esavakkal 
vezette be sc bnn°pi estet. Utánna a gimnáalBta lányok 
karéneke, m. jd nTapsos magyar táncu-a lelkes tetazést 
váltott ki a közönségből. Ferencz Lajosné művészies 
„magyar nótáf-val  aratott szütnl nem akaró tapsok-
ban megnyilvánuló n*gy sikert, 

Eiután követkcBett a Költő. Már a megjelenése 
lázba bozta a közönséget. M-CB L^alé jó IsmerŐBe a 
gyergyól műpárto'ó közönségnek. Tizenegy évvel ez-
előtt rag)ogtatta istenadta tibMségét unysnezen a 
szlcpsdon — csakhogy akkor még szá|koearat paran-
csolt reá aa uralmon lévő zsarnokhatalom. Most, bogy 
szabad hazában, zzabed magyarokként fogadhatták  e 
rég várt, kedvas vendéget, valami hatalmaB tüz lobbant 
fel  minden egvai embirban. A költő megérezte a 
feleji  lobbanó saeretet hatalmas lángját s csodálatom 
lelki kapcsolatba kerü't a legelső pillanattól keadve 
aa ünneplő közönséggel... Ebben as Isaé hangulatban 
áttüzesedett minden ssó, kiszínesedett minden éraés. 
A köllő vitte magával közönségét s a köaönaég együtt-
iraése busdltotts, gyújtotta a költőt... 

Ssünnt után Bilint Akos karnagy betanilásában 
régi, már fVedésbe  merült eredeti SBÍkely sétákat 
adott elő aa énekkar, annyi művéczettel, amennyi bár-
mely fővárosi  hangversenyterem művészi színvonalának 
Is megfelelt  vo:na. M»]d a Bzékely-lánjok és legények 
eredatl, ősrégi táncainak bemutatása következ tit. A 
közönség nem győzött betelni a jól b*t8null népvise-
letben előadóit, Igazán gyönyörű táccokkal. Karácsony 
Mirglt kedves énekszámait mlid'gyre ujrásták. 

A költő stDnat utáni fellépése  folytatása  volt aa 
első résznek. Ujy, hogy a közönség rég nem tapasz-
talt le'kes hangulatban oszlott szé*. 

Az eleő msgyar tavasa valóban a NtámadáB nagy 
örömét lflelt-  t'B most m«g M CJ Ltszlón keresetül a 
fd'pzxb  du't B«-lltelv ni'pp'!... —nna. 

Elsó vizsgán, szabad Hazában... 
— Gyermek mondja: — 

Ssabad hasában Kis ajkuok bátran 
Vizsgázuik tehát; Magyarul dalol; 
K'cs'oy szivünk, S'óuik aa Úrhoz 
0, I'tan, ádva-aldl M gyar ég alól. 
Néked ls, drága Tanító bécii 
Boldoga»senyuak I Minket ugy Baerat, 
KöBzöoetet kell Mint magyar BBÍV 
Érte mondanunk. A magyar gyermeket... 
A EyelvUnk nlncBen Az hlen őt is 
Megkötözve már, Százszor áldja ám, 
Magyar beBZ>'düak S eserszer téged, 
Sjál, mint a madár 1 Szép Magyarhaaáml 

Székely Ukoliknzk szeretettel küldi: 
Főidet  Zoltán. 

Tábortűz Uzvölgyében. 
A M kir. 32 Ssékely boavéd határvadász zásaléalj 

I ssázadü UjYbigyében folyó  évi májua 22 én este 
8 órato- Ifren  i-ikerült iá,bo-tliz-t rendezett — A tábor 
tűznél megjelent fiji  F^y Zoltán miniszteri gondnok, 
a telep tisztviselő karának es aB összes munkásságnak 
élén. — A tábortüsöp, amelyen «lejétői végig a vada-
aaok által öiazrá lltoU saámok saerepeltek, a megjelen-
tek sokat ntvet ok és általáén elejétől végig, katona 
Mttböt mariét; kedvas jelenetek és énekszámok tarkí-
tották a saellemesen ÖBBzeálll:ott, Jókedvvel előadott 
műsort. A műsoron szerepeltek : 1 „Székely Induló', 
énekelte a BiAaad énekkara 2 Bárányka Rupi vadám 
cigánytánca. 3 Kék a nefelejte,  katona nótáját énekelte 
a század éoaskara. 4 Tóm^g borotválás ka'oaáékn^1, 
elő -dta Orazil Zsigmond tart. tizedes és Cövek Jóssef 
őrvezető. 5 Apa nem egy=>zlk a fiával  elmü bohózatot 
e'őadta 0 sjos Gábor és Ttoké litván. 6. Miroitneoil 
kis tem«tő c. d«lt éaske'«e a sséztd éoekkara. 7. Bá-
rányka Rnpl és Btncse Páter vadáaaok cigánytánca. 
8. Ht Isten velünk, kl ellenünk c. katona nótát énekalta 
a Beássd énekknra. 9. TAarodó, Biké y Giza had-
apród őrmastertő1. aiavalta Ktrepaezk; Pál vadáns. 
10. Takarodót elfujlt  Tu'ry Gyu'a tart. órveaető, » 
ssázad kürtöse. A Jé hangú atban lepergő műsort egy-
sen fél  10 lg élveaték a moglelentek, amikor lassaD, 
a magasan lobogó 3 máglya tűs laaaan elhsmvadt és 
felhangzott  a takarodó éa esael a jél alkarült tábortűz 
véget ért. A kitűnő rendezésért Jobbágyi Károly aaéaad- , 
parancsuknak, fájl  Fáy Zoltán mint gondook hálás 
uavakkal kSssSnto meg aa sgéss telep nevében. 
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A hósök emléke. 
Csikvármegye minden kOzsége kegyeletes bensőséggel 

áldozott > hósök emiikinek. Májna utolsó vasárnapján minden 
magyar sziv hálával kereste iei a hősi temetőket, hogy Jeróija 
tiszteletét a vérea áldozat Iránt, amely még Bem volt hiába-
való. Haszonkét esztendő ntán az első szabad ünnep, amely 
öntudattal áldozhatott a magyar katona hősi áldozata előtt. 
Csíkszereda 'vároa .magyar közönsége egy emberként át Is 
érezte ezt a helyietet, amikor olyan impozáns módon jelent 
meg gyönyörűen rendbehozott bőst temetőnkben, az első ma-
gyar hősök napjának megünneplésére. — Elmondhatják, hogy 
ott volt az egéiz magyar társadalom. — Az ünnepség kegye-
let-stafétákkal  kezdődött, amelynek során a honvédség, az 
Iskolák Ifjcsága,  a fronthareoBok  egymásután hozták el hálás 
emlékezésOket a világháború hŐBelhez 

A ssósat eléneklése ntán egy honvéd, majd a főglmn. 
egy diákja siavalt. Dr. Balogh Lajos főhadnagy,  a tüzharocs 
szövetség elnöke mondta a következő ünnepi beBzédet: 

Mélyen tiszteik ünneplő közöniég I 
Bajtársak I 

.Nyugosznak ők, a hót fiuk  duló rsaták után, sírjuk 
lelett, hantjok felett  zöldéi bokor vlrány", mondja a köl'ő 

Huszonhárom évre visszatérve az Itt katonás rendben 
fekvő  bajtá>Balnk sirján, eszünkbe kell jusson >z a sok és 
végeláthatatlan temetési menet^orozat, mely a mi ősi gltn 
názlumonkban el hely esett tábori kórházból nap-nap után Ida 
vezetett. S hogy ez milyen hossza, végeláthatatlan menet 
volt, tannl e hantok, s alattuk pihenő bejtársaink köztünk 
lebegő lelke 

Uély megilletődés, fájdalom  és öröm tölti el szivünket, 
mert nekünk megadta az Úristen kegyelme, hogy a világ-
háborús küzdelem élő tanúiként ma is az életörömeknek ré-
szesei lehetünk, nekik pedig csak a jól végzett haro örök-
pihenője, a katonaslr jutott. 

E névtelen si>ok hőset Itt állottak őrt a m< határ-
hegyeinken a oslkt havasok keleti gerl no vonalán. Még 23 év-
vel eze]őtt Idefénylett  a rőtét éjjeli osaták világító rakétája, 
még soknnknak visszacseng fülünkbe  az ősi vár tövén, az >tt 
duló puakaropogás és ágyúdörgés haláltosztó zenéje, de 23 
évvel ezelőtt ls Bzent hittel bíztunk abban, hogy az a hőm 
küzdelem, as a sok kiontott vér, egy boldogabb jövőt, egy 
uj magasztos életet fog  hozni számunkra. 

A sok reményt, • sok jövőbe vetett hitet eltemette az 
októberi forradalom,  a szoolálforradalmár  álcá't viselő nem-
zetközt kommonlzmus, eltemette a ml székely reménységün-
ket és rabigába hajtotta azt a nemzetet, a székelységet, mely 
nép a magyar történelem egész folyama  alatt soha de Boha 
Idegen uralom alatt nem volt. 

22 keserves esztendő nehéz bilincsel reánk szakadtak, 
reánk tapadtak, de ezen 22 év keservet alatt sem feledtük 
soha azokat, akik e hantok alatt pihenik most már boldog 
örök álmukat. 

E napon minden esztendőben Itt volt Cs'kazereda ma-
gyar székely népe, székely pipjalval. Imádkozott e szent han-
tok felett  és Imája eljntott, mert el kellett jusson a ml Minden-
hatónkhoz, a magyarok Istenéhez, megértük a'.t, hogy hős 
bajtársaink sírja felett  nemosak a magyar szántóvető dalos 
paoBlrtája, hanem magyar ajkakon, magyar hálaima osendOl-
het fel  újra. 

Hőseink napja ma nekünk magyar hála és örötnQnnep 
napja 1 

Magyar ünnep, mert először tárulhat fal  a magyar szív 
hálája hantjaik felett. 

Eljött ma hozzátok, drága pihenő hajtá'Sa'nk, az öreg 
katonanemsedék, de 'tt van és érzitek nehéz 'ábanyomát az 
uj, győzelmesen dübörgő, szabadságot hozott honvédelnknek. 
Itt a magyar jövendő, a mt Iskolás ifjú  nemzedékünk Itt van 
e város és környéke apraja nagyja, a nagyapák, apák és nno 
kák seregei, s nemosak kertjük virágalt, hanem magyar szivük 
egész rózea koszorúit rakják le ma a hála nevében hantjaltokra. 

A hála napja ez a nap, mert meghálálni, megköszönni 
jöttünk azt a küzdelmet, melyet 23 évvel ezelőtt nem hiába 
folytattatok  értünk, velünk, apáinkért, testvéreinkért, gyer 
mekeinkért. 

Köszönjük ez értünk kiontott hősi vért, melyből rekünk 
a szabadság éle'fája  újra virágzott Köszöniük nekt azt a 
fegyelmet,  mellyel e katonás slrsoiok az élő székely soroknak 
a klsebbaégi egymásmelltttlsér kötelező soibaál'ásához adtak 
Köszöujükfnektek  azt a aok éB soba el nem niuló h'tet, melyet 
a mindenkori hősök napján hantjaitokból felénk  áraBztcttat k 
E bit meghozta nekünk az örök feltámadáat.  Völgyeink és 
hegyeink osoosal a szabadság őrtüzét újra fellobogták, 

Álmaitok felett  őrt áll a katona9zlmbolnm, a vasból 
gyárt erős ssékely nép és a magyar honvéd. Álmotokat soha 
sem fogja  többé Idegen népek szava és za:a zavarni, fogadjuk 
hittel, öröklgazsággal, Magyarország feltámadásával. 

örvendünk !| 
Vállainkra vet'ük a magyar so:s minden terhét, mert 

tudjuk Sajó Sándorral, hogy: „magyarnak l-nnl nagy s szent 
akarat, mely Itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha 
sienvedőn, ha sírva, viseljük sorsunk, ahogy meg van írva. 
Féltón borulunk minden magyar rögre és hozzá tapadunk 
örökkön örökre". 

Ezntán a helybeli honvéd zászlóa'j nevében Vlráfh 
Fereno alezredes, zászlóaljparanosnok koszorúzta meg a hősök 
emlékművét. 

Ez első magyar hósOk ünnepe a nemzeti Ima hangjai-
val fejeződött  be. 

De nemcsak másokat buzdított a haiasaerető munkában 
^oronay Ceoil, hanem legelsősorban ő végezte mindig a leg-
több és legnehezebb munkát. Sletveszedelmekben folytonosan 
járta a Csonka Haza falvait,  városalt, úttalan utakon, pihe-
nés nélkül. Minden útja után, mint az áradat ömlött a Manszba 
a dolgozni akarók nagy sokasága. Es Igy a Mansz inlud g 
nagyobb és nagyobb lett; A vidék asszonyai, ha tehették, sze-
mélyesen, de legtöbbször táviratilag jelentették be CB tlako-
zásnkat a Mansz Központjánál, rgy, hogy rövid Idő alatt, de 
sok hétköznap verejtékes munkája után, elmondhatta a Mansz, 
hogy alig van fain,  vagy város a Csonka Hazában, abol ne 
lenne Mansz-fiók.  Igy a Manszban valóban együtt dolgozott 
és do'gozlk ma is, keresztény és nemzett alnpon. a legelső, a 
legnagyobb magyar Nagyasszony, a legkisebb fala  kendős 
falusi  asszonyaival, a Haza boldogn'ására. 

Sokan sokszor kérdezték, találgatták, hogyan Is tadta, 
mivel tudta Tormay Ceoll ezt a nagy asszonytábort összehoz. I. 
egységessé tenni 't  Semmi mással, mtet a tettekben tneguytl-
vánuló áldozatos hazaszeretetével, az örökös helyállással. — 
Nem OBoda aztán, ha lassan érol kezdett a nemes magvetés 
áldott termése, Milyen boldogság volt, amikor sze-to a Csonka 
Haza falvaiban  Ingyen kiosztott Bzövőszékek csutogiak s 
ontották a magyar háziipar remekelt. Vannak a Manuznak 
szövőtelepei ma ls, melynek munkált iskolák, árvaházak, inté-
zetek és közintézmények boldogan veszik meg 

Tormay Cecil életének minden percét a Hazának adta, 
érte feláldozta  még művészetét is, hlBzen a sok mnnkától 
nem ért rá Iról művészetét folytatni,  pedig a „Régi ház", az 
„bmberek a kövek között", „viaszfigurák*  Írójának ujabb és 
ujabb alkotásalt szomjas lélekkel várta ntmosak a Haza, de 
a külföld  ls, de hiába, mert Tormay Ceoll lelke felolvadt  a 
honmentő magyar munkában s annak nagyszerűségében. Fáj-
dalom, ez a soha nem pihenő munka felőrölte  törékeny, asszony-
testét s egy tragikus napon elment az Örökkévalóságba, itt 
hagyva hatalmas asszonytáborát árván. Nemes neve és emléke 
azonban örökké fog  élni, mert >'lló aranybetüLkel Irta be nevét 
a m.gyar nagyasszonyok sorába, a magyar történelembe. 

Ha árvaságra ls jutott a Mansz, diadalmason él és halad 
tovább aron a fénylő  uton, molyje rávezette és elindította 
Tormay Ceoil a kezlet kezdetén. 

Tonuay Ceoil elárvult örökét Ridav Geieonné grófnő 
"ette át, aki tovább vez«tl munkatársaival az azóta még 
nagyobbá, s a megszaporodott feladatok  megoldására még 
hatalmasabbá lett Manszot, a reményteljes, boldog, m.gyar 
jövő felé. 

Isten áldása és kegyoline kísérje útjait a szépséges cslkl 
bércek között. J. Marton Berta. 

Székely Kerdle'i Kereskedelmi és Ipar-
kamara közleményei. 

— Az Országos Társadalombiztosító Intézet a nagy-
bányai aj kórház részére szükbéges ágymatraook éa kórházi 
ruhatárt luhatartózsákok szállítására árlejtést tait folyo  év 
junius hó 17-én délelőtt 10 órakor Budapest, VIII. Fiumei ut 
19/b, 1 83. Közelebbi adatok megtudhatók a marosvásárhelyi 
OTI intézetnél Is. 

— A m. kir. honvédelmi minisztériumi 175 drb. őrbunda 
szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. A verseny-
tárgyalási hirdetmény betekinthető a Keresk. és Iparkamara 
titkári hivatalában. 

A m. klr. dohányjövodékl kö?p- ntl Igazgatóság nyilvá-
nos versenytárgyalást hirdet a m. kir. dohánygj'árak részé-e 
szükséges 1712 köbméter jegenye vagy lucfenyő  dcs-ka és léo-
anyag, valamint épilletfa-anyag  szállítására. Az ujáulatokat 
a megnevezett igazga'-ósághoz Budapest, II. Iakola-n. 3 fsz. 
folyó  évi junlcB hó 9-én 12 óráig kell benyújtani. A döntés 
folyó  évi anguBztus 16-lg <og megtörténni. A réazletes verseny-
tárgyalási hirdetmény és szállítási fellételék  a Kamara titkári 
hivatalában betekinthetők. 

— A m. klr. Iparügyi miniszter a ház: fűtőberendezések 
kezeléséhez szükséges ismeretek tarjtsztéee oéljából tanfolya-
mot rendszeresített. Az érdeklődők a tanfolyam  szeivrz'tl 
szabályzatát és tantervét a Karcara titkár] hivatalábrn be-
tekinthetik. 

I A m. klr. kereskedelem i's közlekedésügyi m'n'szter a 
htzal kereskedelme tiu középiskolák 1. évfo'yamalhan  1941/42 
Iskolai évre rendszeresített, 00-60 tandíjmentes hely.it. Erre 
a U0 tandljmertes h°lyre, amely a behatási dlj fjdeztae,  vala-
mint a tankönyvök és Iroszerok b szerzésének megkönnyítése 
céljából évi 120 P. tanu'mátvi segély engedélyezésévol van 
egybekötve, pályázat hirdettet'k A tandíjmentes helyökre 
vagyontalan Bzülők olyan fiúgyermekei  pályázhatnak, aki" a 
középiskola, vagy polgári iskola 4 alosztályát az 1940/41 Is-
kolai évben jeles, illetőleg jó eredménnyel végezték és az 
é'ő nyelvekben valamint a mennyiségtanban jeles, de legalább 
jó osztályzatot nyertek A pályázók p&lyár.&ti kérvényükhö? 
a saját, valamint sztl'elk születtél anyakönyvi kivonatát, a 
középiskola IV. osztályáról szóló bizonyítványt, Bzülel va-
gyoni állapotáról községi b'zonvltványt, végill valamelyik 
hazai kereskedelmi tskolába az 1041/42. iakolal évre beiratko-
zásukat tanúsító okiratot (az Iskola Igizgacója által k á Mtott 
felvételi  jefyjt)  tartoznak csvto'n1. — A kellően f  Uzcrclt 
pályázati kérvényüket legkésőbb folyó  évi ju'lut hó 15-'g a 
kereskedelem éB közlekedésügyi minisztérium segédhivatalá-
ban (II. Lánohld-u. 1—3) kell hanynjtanl. Elkésve érkez3tt, 
k llően fel  nem ezerelt pályázati kötvények figyelembe  nem 
vehetők. 

A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségéről. 

Most kezdi bontogatni fény  lő szárnyai t egy nagy, hatal-
mas asssonyszövetség, a Magyar AsBzonyok Nemzett Szövet-
sége, a rabságból felszabadalt  áldott „végeken*, CslkorBzágbao. 
Ebből az alkalomból teszek említés*, a MaoBzról, hiszen remél-
jük Isten segítségével, hogy róla Itt Csíkban Igen sokszor és 
lţ?o sokat fogónk  hallant. Mikor leírom azt a szót Mamz, 
megtelik a lelkem meghatottsággal és örömmel. Meghatott-
sággal azért, mert az összeomlás óta a Mansz hirdette meg 
először a magyar feltámadásba  vetett szent hitet; örömmel 
azért, me t benne, általa és vele a porig mega'ázott és leti-
port magyar nemzetnek egyik lebirhatatlan életereje sarjadt kl. 

Ha visszaemlékezünk ml, azok a magyar asszonyok, 
akik ott lehettünk a bölosőjénél, ennek az akkor egyedfllvaló 
eszméket hirdető AsBzonyszövetségnek, mindnyájan azt érez-
zük, hopy minden — a nagy ellndnlás a romokon, a nagy 
munkakezdés a pasztulásban — olyan volt mint a osoda. 

És valóban nem osoda-e as, amikor a szétronosolt Hazá-
ban, melyet akkor Igen sokan OrOkre holtnak hittek, egyszer 
osak elindul bátran, hősi szívvel, egyes egyedei egy törékeny 
magyar asszony, Tormay Ceollla s zengő, lángoló szívvel, 
szóval hirdnti a magyar feltámadásban  való törhetetlen hitet. 
Örökre felejthetetlen  ax, ahogyan Tgrmay Ceoll belezengte 
Bsivének vágyát a magyar kaosiba „Életem nagy álma volt, 
fajom  és hitem boldogulására, hogy katholikusok és protes-
tánsok találkozzanak a földön  és erősen, szeretetben megfog-
ják egymás kézét, a magyar rónák ÓB S magyar bércek fölött" 

Szavára felfigyelt  minden harasserető magyar s az Ige-
hirdetés nyomán megtörtént a nagy kézfogás.  Magyar Imára 
és magyar munkára összekulcsolódtak az asssosykezek és 
megindul! a honmentő magyar mnnka a romokon Ai a mnnka, 
melyet a msgyar asszonyoknak rendelt as örök msgyar sors 
Ettől kesdve otthona lett minden keresztény asszonynak a 

IGAZ 
rmi 1g<z, egy főnyo'emóny  nagy svorenose! 
l)d hogy módunkban lögyon nye u , vogyUak 
Idejében 3 P.-éib egy egtaz, vagy 160 ért 
egy fél  jó ékoDyoéi'* állami sorsjegyet, 
mellyel n kövtikköző Összegeket nyerhetjük: 

40.000 arany Pengő 
főnyereményt, 

vagy: 
20 000 F. 10.000 P. kétszer 6 000 P, 
négyszer 2.600 P, hatszor 3 000 P, huaz-m-
k l l enosze r 1000 P, összesen 24000 
n y e r e m é n y t 84S.000 Pengő é r t é k b e n 
Kapható osstálysorsjegy fóámsitóknál 

és dohánytóaadékben. 

Húzás junius 5-én. 

Márton Ferenc halálának évfordulója. 
Emeljünk síremléket a legnagyobb ssékely mflvéeanek. 

Janins 8-án IBBZ egy éve annak, hogy Márton 
Ferenc, a kiváló festő-  ás szobrászmUvésa Budapesten 
váratlanul elhányt. Budapest székesfőváros  a nagy ma-
gi'sr művésznek a Kerepesl-nll temetőben díszsírhelyet 
adományozott. Temetése órláal részvét mellett ment 
végbe. A koporsót a Munkácay-lepeilel borították be. 
A testületek, az egyletek és ajóbarátok gyönyörű ko-
aaorul plroi-fehér-aöid  aalnekkel egy egésa erdót alkot-
tak. A atékelyek earei jelentek meg a nagy temetésen. 
A gyáoebesaedtk kétségbeejtő, megráaó hangulatot te-
remtettek. A férfiak  sírtak ós gyáaeolták a legnagyobb 
aaékely milvéest, a meg nem alkuvó magyart, a lobogó 
vértt eeékelyt, a fajvédőt  és az emberbarátot. 

Márton Ferenc Birja most dlsatelenBl feksslk  a 
Kerepesi-uti temetőben. A Hargltaváralja közérdekből 
megíratta és kiadta B nagy ssékely müvésa eletrajiát 
éa lamt-rleUe mQvelt. A gazdagon !liu«atrált emlékkönyv 
minden jövedelmét a müvésa síremlékére fordítják.  A 
mii ezt a cMl scolgálja, hogy Márton Ferenc nevét és 
müveit ismertté tegye aa országban, különösen aSsá-
kelyföldon,  jövedelmiből pedig díszes sírt, örök emlé-
ket emeljenek a müvóBinek. Aki tehát a könyvet meg-
fzerai,  a müvésa síremlékének mielőbbi felállítását 
segíti elő. 

A könyv 8«. Gyanea Lajos, aa Országos Képző-
művészeti Tirsulat eloöfcónek  bírálata szerint haaafias 
tartalmánál és lráryánál fogva  Igen alkalmas a tanuló 
Ifjmág  réBzáre. Moat kőzaiedaek az évzáró vlasgák a 
gtmnáBlumokban, a leányiskolákban és an elemi isko-
iábban. Vegyünk Márton Ferenc emlékkönyvet és saját-
kezű dadiltiacióvai adjuk jutalmul a jó magaviseletű és 
Baorĝ mas tanulóknak. 

Értesülésünk Bzerlnt as anyaországból mintegy 
60—80 kötet van útban a csíkszeredai főgimnázium 
igazgatójához jutalomcálokra. 

A könyv megrendelhető a Vákár könyvkereske-
désben is. Ara 5 P. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Befejeződtök  as írásbeli érettségik. A 

helybeli lóm. kath. főgimnáziumban  21 jelentkeaő á 11 
Írásbeli érettségire Aa Írásbeli befejeződött  és junlui 
16 áa kezdődnek a szóbeli érettségik, Szőkefalvi  Nagy 
Gyula kolozsvári egyetemi tanár elnökletével. 

s s u j t o t 
minden mennyiségben 

á u t - v e s z 
évi kötésre ia 

Gróf  Esterházy Pál 
bakonyi tejgazdasága 

Budapest, XI., Thalíócay Lsjos-ucca 25 —29. 
Telefon:  J5ÍJ-382. 259-651. 
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— Kinevezések a kir. törvénysaékné). A 
m. kir. lgfizaágügyminiseter  a cilkvármegyel törvény-
seéknél H követkető kinevezéseket eszközölte: Dr. 
Báthory I<tvánt bírósági titká-rá. Gvarmathy Dénest 
a C3iksz°redai járásblróságboa VIII. fizetéBl  osztályba 
soroto't tolekköcyvveaetóvé. Biró Láitlót a gyergyó-
sttentmlblósi járáablróaághoz IX. flzeléfei  oactályba, Har-
ciegh Lkaiét a ciiksrentmártonl jéráablrósá^hoz aX. 
fltetésl  osztályba telekkönyvvezetővé. Kinczler Katalint 
* c l̂kteeredai járáabirósághoc írodafőtlsztté,  Hollcsek 
J '*'i»f^t  » íy rívóaeeatmlkldal J -blróságboe kezelővé. 

FIGYELEM! 
Tisztelettel felhívom  Csíkszereda és 
vidéke vásárló közönségének figyelmét, 
hogy Apufí-u*.  9 Bzám Alatt (ifj.  Nurid-
sány Márton Uíilete mellett) 

KÖTÖTT, SZÖVÖTT és RÖVIDÁRU 
ÜZLETEMET 

junius elsejével megnyitottam. 
Pontos kiszolgálás. Mérsékelt árak. 
Kérem a nagyérdemű köiönBég ssives 
pártfogását. 

Tisztelettel: 
1-3 Nuridsány András. 

— ítéletidő Felosikon. Májú 29-én as esti 
órákban nagy vihar vonult végig Felesik fölött.  A ssél-
vlhar Dinfalva,  Karcafalva  községekben csűröket bo-
rított fel,  háztetőket szaggatott fel  «s a viharral egyfltt-
Járó jégeső nagy károkat okosott a vetósekbea. 



4-lk oldal. C S Í K I L A P O K 22. 

Honvéd-eskü. 
A hülybeU határvadáss-Básalóalj átképaésre be-

vonult legénysége 1941 május 27-én tette le ünnepélyes 
keretek között a honvéd-aBkű». A* eskütétel nemcsak 
katonai ünntp vok Városunk és vidéke közönsége 
hatalmas tömegekben vonnlt fel,  hogy szemtanúja lé-
gy an annak a magaBitos pillanatnak, amikor fltínk  nz 
eskü szentségével Is honvédekké lesznek. A nagvsráma 
küíonal alakulatok ea'-ütételéa megjelent vltér Láoghy 
Emil tábornok, aa összes ssékely halárvadásaok pa-
rancsnoka, aki eskü előtt nagysaerüen megép tott be-
Baédbsu szélt katoaéiboa. Bssaéde a magyar katona 
eréayolt állította példának. Aa Arpéd-háa királyaltél 
végig aa egésa történelműnkön a világháború véralva-
taráig a magyar katona minden időben kiérdemelte a 
világ megbecsülését — mondotta Lángby tábornok lel-
kes besaéde. — Legyetek büaakék, bogy honvédek 
lehettek és amikor a honvéd-esküvel nemzetünk kato-
nai dicsőségét vagytok hivatva tovább vinni, fogadjátok 
aug, bncy erre a földre  többet soha ellenség a lábát 
nam tesii. — AB eskütételre felvonult  impoaéna kö 
aÖBBég kitöri lelkesrdéBBel fogadta  a tábori ok lelkes 
saavalt, amely után a honvéd )k elmondották a honvéd-
estül. Aa eskütétel ntán Virág F«renc alearedes, slj.-
parancanok veaetésével disamenetben vc-nuitak el Lín-
gby tábornok éléit a hatérvadása alakulatok. Felejt-
hetetlen pillanatok voltak esek. A kemény, fö'drmgető 
honvéd dUamenet minden mBgyar lelket megtöltött a 
boldog magyar jövé biiat odásával. — Aa eBkütétel 
ünnepét este tábortüa sárta be a gyakoriéiéren, amely-
nek szórakoztató leleményetaéggel öesaeállitott honvéd 
műsora tovább építette a testvéri kepcsolatot a magyar 
közönség legsaélesebb rétegeihez. 

— Meghívó. A marosvásárhelyi volt 9-lk honvéd 
huszárezred Bojtárai Szövetsége Marosvásárhelyen aa 
ezred volt laktanyájában és a Közmű vei Adésl H»z nagy-
termében juaíui hó 8 áu (vasárnap) d ílelőtt 9 órai 
kezdettel earednapot tart, melyre a huszárerred volt 
tisztjeit, altisztjeit éB legénységét meghívja. Felkérem 
mindazokat, akik Cdkmegyébói eaeo eir." d kötelékében 
Bzolgáltak, bogy az ezred volt székhelyén felszabadu-
lásunk óta elÓBBÖr tartandó ünnepségen minél paámo-
sabban jelenjenek meg. Csíkszereda, 1941 május 29 én. 

Pál Gábor dr.  orss. k'p'tseló, 
volt honvéd huBaárfóhaduagy. 

— A Hargltafürdó  bérlője. Cilkvérmégyének 
legnagyobb ígérete a Hargltafürdó.  Kéngőzöiője, magas-
lati levegője, nagyerejü gyógyviae óriáBÍ Idegenforga-
lomra tarthat számot, amire a lűrdő bérlőjének is fel 
kell készülnie. Bbben aa évben a Hargltafürdó  bérletét 
Orbán Gáspár csíkszeredai lakés szerezte meg, aki 
ebben a minőségben már többévi gyakorlattal rendel-
keslk. A fürdón  fekvő  összes köaségl pavlllonok, BB 
étter m BB Ő keaeléaében áll, tehát az ő elmén lehet 
már mnzt mindan igényt bejelenteni ugy a szobákra, 
mint az ellátásra vonatkozóan. Fiihívjuk a nyaraié 
közönség figyelmet,  hogy tekintettel a várhaté nagy 
érdeklődésre, szobákat idejében Igyekezzen előlegyezni 
Orbán Gáspár, Hargltafürdó  bérlője elmén. 

— Falyaaat. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium pályázatot hirdet eaerpungős jutalomdíj™. 
A Bilió Eda képzőművészeti alapítvány jövedelméből 
kiadandó eierpaogŐB jutalomdijra páíyásnl lehet olyan 
olajfestékkel  festett  fej  vagy akt festménnyel,  amely 
aa utolsó bá'om évan belül kézzüít. A pályamunkák 
1941 juniurt 25 lg zzállltacdók be az Orsaá(oa M igyar 
Királyi KépiémüvéBaeti Főlakotáhoa (Bud. Köz'. 120 zz.) 

— Cseplőgéptulajdonosok A m. kir. nulsz-
terium elrendelte, hogy akiknek birtokában cséplésra 
alkalmas cséplőgép van, aat 15 nap alatt köteles be-
jelenteni a m. kir. kösélelmeaéei hivatal Budapest V. 
Nádor-u. 27. címre. A b?jelentcsre alkalmas bejelentő-
lapok kaphitók uiicden köszégt elöljáróságon, polgár-
mesteri bivatsibm. (B rendelet meztelent a Budapesti 
Kízlóny 119 sa.-ban, 1941 május 27 én.) 

— Kóasegi köaigaagataai tanfolyam.  Maros-
vásárhely székhellyel községi köalgaagatáal tanfolyamot 
reddea a belügy mlohzter. A tanfolyam  mütfdéeét  ei 
év szeptember havában aa 1941—43 évi tanulmányi 
időszak megnyitásával keidl meg (Bud. Közi. 119 sz ) 

— Palyazati hirdetmény forgalmi  adóhi-
vatali áilazokra. A m. kir. pénzűgyminlsatsr a besa-
tere i, csíkszeredai, déai, ko'ozsvárl, marosvásárhelyi, 
márainarosszlgetl, nagyváradi, sepsiszentgyörgyi, Bzat 
méroémeíl, aaékely udvarhelyi éa zilahi ftrgalmi  edó-
bivataiotnál rendszeresített forga'ml  adóhivatali gya-
kornoki éB forgalmi  adóhivatali dljnokl állásokra 
pályáaaiot hirdetett, A fenti  állások bertltésénél csak 
a köz»Olgáiéiban való aíkalmaatatés általános feltéte-
leinek megfelelő  olyan pályázók kéralmel vétetnek 
figyelembe,  akik a magyar snent koronához vissaa-
csatolt keleti éz erdélyi országrészen bírnak liletőaég-
gel és gimnáziumi (realglmnézlumi) vagy kereskedelmi 
iskolai érettségi viaagát tettek. A kérvényeket a pén-
zűgymlniBaterhea elmeave aa Illetékes főispánhoz  kell 
benyújtani s ahoa két példányban kiállítva csatolni 
kell a személyi lapot, mely a poBtahivata'oknál díj-
mentesen saereahetó be. Eaenkivül csatolni kell az 
állampolgársági, vagy kösségl illetőségi bizonyítványt, 
SB'dletesi anyakönyvi kivonatot a ssűlőkről IB, nőseknek 
BBŰkBég esetén feleaégről  ls, érattaégl, erkölcsi éa 
hatósági orvosi bizonyítványt. A vonatkozó részletes 
pályáaatl hirdetmény a Budapesti Köalöoy 1941 óvl 
111, 112 éa 113 számaiban Jalent meg. 

— • Calkaaeredal Testnevelő EgyeBület 
jaoíus 8-áa, határozatképtelenség eaetén 15-óa délelőtt 
11 órakor rendkívüli köagyüléat tart a Kereskedői Kör 
helyiségeiben Tárgysoroaat: Tlaatlkar válasalás. 
Könnyen  aaállitbatá  ti rekeszes  baromű-ól  eladó 

Stóoa  lüáénéi, Táploozán. 

— Sőtétpatak fürdő  már nyitott. A kies, 
gyönyörű fekvésű  Sötétpatak Mrdőt tulajdonba már 
megnyitotta. A gyimesl völgynek eB a nagyszerű gyógy-
helye tBljoa felkéBBÜltséggel  várja a nyaralót. A tulaj-
donoB, Ka'fár  József  csíkszeredai Ipartestületi veod- g ős 
ea évben nazy befektetést  esakSzölt r ms'eg fórdőn 
valamint a kitűnő gyógyhatású h'deg fdrdőo  Is. A fürdő 
vasúton és autolu zoi Is megköz'iltlHtó. V^tu on Gyl-
meaközépiok megállónál bel! le ztllnl. an o< u<z p"dig 
naponként közlekedik C úkezeredáMl az Ip-rtestűlet 
udvaráréi. Böveb* fsWIagoeltáet  ad Ke'fás  Jóasef  Ipar-
testületi vendéglő*, Calkasertda. 

— Haláloaáaok. Vasa Gyárfás,  28 éves korá-
ban, folyé  évi méjus hó 25-én meghalt T-p'oczén. 

— Balló Antal birtokon, écimeBter, 45 éves koré 
ban, május bé 26-án elhunyt Csikcsomorténban. 

— Aa .Olt ' aport horgazzegyezület 1941 évi 
első rendes közgyűlését junius 6 án este 6 órakor 
tartja a Hutter étterem külön helyiségében. 

— Felvételek orvoskamaráha. A Bidapeatl KözlAny 
májas 24 I 117 Bzáma küzll r zokoak a oslkvármegyei orvosok-
nak a névjegyzéké*, aklkut a maOHváai'helyl orvoak«m*ra 
a tagjai só iba felvett  Eaek a következők : Csíkszereda : Ur. 
Adler Miklós, D\ Baláany Kálmán. Dr. Berkovlo* József,  Dr 
Bazfcs  Uirton, üt. Elth. 8 Endre, Ur Fejír Manó, Dr. Lnsecaky 
Alexandra, Dr. Nagy AnJrás. Dr S?öía Liuld. Dr. V>*Alyos 
Oéza, Dr Waltsnk F-reno. Dr Tlnkn Vaier (C Iktarlooz-) 
Gyergyószentmlklós: Dr. Crflkl  B^la, D'. Csáizir básiló, Dr. 
Calbl Jitos, Dr. Oal Gvnln, Dr. H«-nlck Jolán, Dr. Nagy Endre, 
Dr. Rosenlelil Endre, D- Q jrntrd J 'DÓ S:entilmon, Dr. VVetaz 
Mór Kiszonaltia Dr. Z.karlis I»tv&a, Ur. Klen Jeoő Oylmna-
hakk. Dr, U-irmsa Lisz ií 8zeotdomolios Dr. Horskoviog Jó-
zsef  OylmesközAplok, Dr. Hódy KAroIv Sr.antmárton, Dr Hn-
rnbeana Llvlasz Szópviz, Dr. luireb Z iltla Maiéialva Dr 
ner8-<n S«mn Tölgyes Dr Pál Garó Rnnetn. Dr Slegler Emii 
Holos. Dr. Harn s Uaroell U^vfllgya,  lir. Qial Ta-nás Gyer-
gyóalfala.  Á'.jdgyezték a kBvetkezd orvosokat: D , Balló Já-
nos, Dr. Gidai József.  Dr. Uike Gyala Cs'kszereda. Dr B>-
boabay Antal Szépvlz Dr. Kajtia Sándor Gyergyóíio'ntmlblós 
Dr. Ferenozy Endre Tölgyes, DSzsben; János Oyergyó-
ajf.lu, 

— Bár gazdag lehatnék, fohászkodik  sok ember. Er. a 
végy nem elérhetetlen. Egy három. * agy másfél  pengis állrm 
sorajegy sok boldogságot valóra válthat. Közeledik junlas5-e. 
a hazáB ideje, vásárolja meg sor.Hjegyét. 

— Qyógysaerész gyflléa.  Az elmnlt vrsá'nao tartották 
meg Maroavásárhely Jn az alakuló gyűlésüket a magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület elnökének, Vitéz Várady László jelen-
létében a székelyföldi  gyógyszerészek, amelyen elnöknek Nagy 
Jen A marosvásárhelyi gyógyszerészt alelnöknek pedig Löffidr 
Uaroell osikszeredal gyógyszerészt rálasztották meg. A válasz-
tás egyhangú volt. 

— An idén ia féláru  menetjeggyel utalhatnak rza-
badtágra a mnnkéaok. Varga Józaef  Iparügyi miniszter ebben 
az é'ben Is Idejekorán Intézkedett, hogy azok a mnnkások, 
akik fizetéses  szabadBágnkat nem a lakóhelyükön töltik, elata 
záank, va'amtot hazttéréaUk alkalmával az állumvasntakon 
fAlárn  jegykedvzményhen rlszeBüljeuak. A kedvezmény ki-
terjed a feleségre  és a 14 évnél nem Idősebb kiskora gyerme-
kekre Is, ha azok az Igényjogosult cBaládfóvel  együtt atazoak 
Ígér yiogoanltak azok az lparl, kereskedelmi, bánya- és kohó-
Oztmben, üzletben, vagy vállalatban alkalmazott maakámk 
Ideértve a tanoncokat in, akik fizetéses  szabadságok*t a 3000/ 
1938. Ip. M. száma rendelete, Illetve a tanoncoknál az 1936 
VII törvényolkk alapján kapják. Az Igényjogosaltság és a 
személyazonosság Igazolására, valam nt az utalványok és 
aroképes Igazoló jrgyek klál itására ugyanazok az eljárások 
érvényt-sek, mint az «linult e' ztenddben. A menetdíj kedvez-
mény december 15-é!g terjndAon már Igénybe vehetó 

Egy  hálószoba, konyha-berendazét,  agy villanyóra, 
agy cimbalom eladó.  Cim Konuth  Lajoe-u. 44. 

DOROOI 
Növendék-jósaág oaontképződésére 
kiváló hatassal van • 

SZÉNSAVAS TAKARMÁNYtyÉSZ 
Nagy raktár; 

B— 
GEESCH TESTVEBEK üzletében 
Csíkszereda, Apafi  Mihály uooa. 

Príma minóségü Bükkfa  szén bármily 
mennyiségben kapható Csikszerrdában, 
Vár-ucca 24. ezám. 3 -

E veszft*  egy fényképező  gép vasárnap délután 
3 éa •/«  kőzött.  Caiksom'yón  a templomban jobb 
oldalt  hátu'ról  a Aarrn dik  vagv nepydik 
pidbtn  a fiókban  — Baoiülét<-a meetnláló  illő 
jutalomban részesül  ha biüdjt  a Vármegvei 
M.  Kir.  Gazdasági  Felügyelőséghez  a vá'--
megyeházán. 

Eladó birtokok: 
A cslkszépvlzi határban, Imre Anna Jánosé tulaj-
doaát képező, Kuna Páter mellett lévő 
Alazegben, szántó 1500 P. 
Ríczaélbsn, 3 hold kaszáié 1000 P< 
PáloBban, kasaáló 600 P. 

Érdeklődni lehet: 
Nagy G. Jóaaef,  Csikaaereda—Zaögőd 

Mártonffy-ut  40 s«ám. 6— 

Hirdetmény. 
Alólirott, mint a esikszeredai m. kir. péaz-

ügyigazgatóaíg 6798/3—1941. II. siámu hatá 
rozatával sár alá vett Salzer és Stain^B ditrói 
fűrésztelep  cág sárgondooka, a zárgondnokká-
gom alá tartozó üzemet 1941 évi junius bó 
18 án reggel 9 órakor Ditró községben, a 
fűrésztelep  irodahelyiségében nyilvános árveré-
sen bérbeadom. 

Az árverési feltételek  — melyeknek egyik 
pontja szerint az 1939. évi IV. t.-c.-ben meg-
határozott személyek as árverésen részt nem 
vehetnek — a Ditró községi főjegyzői  irodában 
tekinthetők be — hétfő,  péntek, vasárnap és 
ünnepnapok kivételével — minden délelőtt 
8—12 óra között. 

Ditró, 1941. májas hó 26 án. 
Povázsay László s. k., 

zárgondnok. 

Újonnan nyílt óráa. ékzzsréax, precíziós szaküJet I 
Bákóozi-ut e, nagytrafik  mellett. 

Fgyetlen szakképzett védnök I 
Bármilyen óra vagy óramű preolz ós irii*ze-, pi lanatzár szak-
szerű javítását Táll<loiu, ÉkszTk^szttó üz.-m ! Brlll'ánsok és 
gyémántok álíoglaiá-^át szakszerűen végzem, f'iszktö  és plakett 
vésnök. Rjliel-monogrammok és csiki emlék-medálok vésése 
mUvész kivitelben. A n é. közönség sztves pártfogásá^  ké/t: 

HOLCZER GÁBOR, fronlharcoa  i s -

M E G H Í V Ó . 
A „Tusnád"  Tuanádfúrdő  Birtokiaai  Szövetkezet 
— románul Cooperativa  Balneara „Tusnád"  a pro-
prietarilor  din  Baile Tuanád  — tuanádfürdői  cég 
Tusnádfürdőn,  a szövetkezet  irodájában  (Eldorado) 

1941 évi junius hó 7 én délelőtt  9 órakor 
évi rendes közgyűlést 

tart, melyre a tagokat meghívja, 
Tárgysorozat: 

1. Igaagatóság jelentése. 
2. Aa alapszabályok módosítása a magyar tör-

vényeknek megfelelően,  nevezetesen: 
a) a szövetkezet elnevezésének magyarosítása, 
b) a 4. paragrafusban  irt belfpssl  feltételek 

helyeBottésn. 
c) a 32 53 60, 65. 68 és 70.. stb. paragrafus-

ban említett nemaeti szivetkeaetl intéaet megfelelő 
ma3yar szervvel való helyettesítése. 

3. Egy B lgaBgatósági és felügyelő  Mzottságl 
tagok lemondása. Illetve elmozdítása és helyükbe u| 
Igazgatósági én felügyelő  bliotteági tagok válaBatáaa 

4. Az 1940 évi mérleg e fogsdésa. 
5. Aa igargstóságoak felmentvény  megadása. 
6. A fürdőtelep  bérletének meghosiztbbitása 
7. Aa 1941 évi költségvetés elfogadása. 
8. Iodltvénj ok. 
H i a fenti  nnpon a közgyűlés aaon okból, hogy 

aa alapszabályok által e'ó'rt, '/. taglétszám nem je-
lenne meg, nem lenne határozatképes, ngy a köz-
gyűlés ugyanaron belyen éa tárgysoroaaltal a meg-
jelenő tagok Beáméra való tekintet nélkül, 1941 évi 
juniua hó 8 án d. e. 9 órakor tartatik meg. 

Tuanédfürdő,  1941 mároins 28-án. 
Albert  Vinaa  a. k„ 

M e c n y i l t ! • ^ g g 
A CSÍKI SZŐTTES HÁZIIPARI BOLT 

FESTŐÜZEME 
Csíkszeredán, Kossuth Lajos-utca II szám alatt. 

Gyapot — kender — len — gyapjú-fonal  éa 
szövet festését,  fonal  feh'éritért  olosón vállal. 

4—ÍJ 

Nyasulett Vákár Lajeaé klnyvnyemdájáha^ 

% JIOIQtÜ^OIOIOIOIOlCMf 

MODELL KALAPOK 
tla naponként n j formák  eleaó 
árban, BB.«*tm]Elja.tb.«t6lK 

VKNCZBLTANÁRNÉNÁL 
Ugyanott kéaaAlaek minden- M 
nemft  női kalapok eiaórendtl H 
anyag hoanáadáaával. Katapok M 
Italakltáaa a legrövidebb idő alatt. W 

Csiksaereda, Glmnáainm-nooa l l i . aa., » 
a Bőrháa kAaeláben. Q 

l S ̂ !0l0IQÍ0l0l060ÉC3ICfl 
ţ ^ i ISI ̂ ^^^^^^^^ 
a Van szaréncsém aalves tudamására hozni a ! t 
2 n. é. köaönséenek, bogy a „Csik"  Szövetkezet  Jf 
2 Apaü ucca 53 ezám alatti üzlethelyiségben  IT 

M uj fűszer- és vegyes- * 
2 kereskedést nyitottam. * 
n Rtktéron tartok minden oiyan árut, mely a j j 
5 hözfogyesatés  mindennemű Igényét kielégíti, rv 

Uiysalntén képviselem a málnási .Mária", aa 
K élőpatak! .Eraaébet" vaiamiat a aepalbodokl 
f l  „Matild" áaványvlaeket. — Kiváló tiestelettel: t l 

Î P o t o t z k y J ó z s e f ,  S 

2—2 faszer-  éa vegyeakaiaakedéae. 




