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RÉSZBGH GYŐZŐ 

Öregdiák-találkozó. 
A ceiki öregdiákok 1941. évi találkozóját, melyet dr. 

iarczádi Sándor László, Budapest volt rendőrfőkapitánya 
— a trianoni Magyarországon élő csíki öregdiákok társasá-
gának elnöke — kezdeményezett, nagy buzgalommal és 
körültekintéssel készítette elő a rendező bizottság Sarlón 
Boldogasszony napjára, julius 2-ára. Mindent megtettek, bogy j 
ez az öaazejövetel az ősi intézetnek a a vármegyének nagy-
szabású és mindvégig emlékezetes ünnepe legyen. A közbe-
jött hadi események a a gyülekezési tilalom miatt azonban 
kénytelenek voltak közzétenni, bogy a találkozó elmarad, 
vagyis azt máskorra halasztják. 

De sokan már előzőleg eljöttek volt, másokat meg 
ntközben ért az elhalasztás bire. Igy mintegy 100—120-an 
jóitok össze a családtagokkal együtt a minden kiilaő ünne-
pélyesség nélkül, de annál nagyobb bensőséggel töltötték 
el a Bzép Mária-ünnepet. 

A délelőttöt a hálának azentelték. Csiksomlyón szent-
misén vettek részt, melyet dr. Balázs András pápai prelá-
tus, ny. előadó mondott; a szintén öregdiák-ISpap megkapó 
beszédet intézett hozzájuk. Mise után elhunyt tanáraik sirjât 
koszorúzták meg. Az Alma Mater uj hajléka a régi szere-
tettel logadta egykori fiait  s örült, hogy a vakációra szét-
rebbent jelen helyett most a mult gyermekei töltötték be 
az iskolát a hálának, a ragaszkodásnak s az élet viharai 
között is megőrzött idealizmus nemes érzelmeivel. 

Egy-egy ilyen visszatérés megitató bizonysága a tisz-
teletnek az eszményiség iránt, a hűségnek és a vonzalomnak 
ama lilék éa azellem iránt, amely évszázadokon át ebben 
az iskolában élt éa alkotott. Ez a lélek három nagy érték 
szolgálatában állott, három nagy kincaet ápolt éa árasztott 
az ifjuaág  szivébe: a hazaszeretetet, a tudományokat éa a 
vallás.isaágot. Ezeket szolgálja ma is. 

Öregdiákok találkozója nemesek örvendő elbeszélése 
a régi időknek a elmerengés a mult emlékein, hanem élet-
lorráa , uj, bátorító, iülenielü erőknek kiáramlaa* a ióiüi 
vándorút további szakaszaira. 

Az 1902. évben érettségizettek Kardos Árpád ée Tus-
nádi Eltbes Gyula dr. vezetésével a Szent-Péter anyatemplom 
airkertjében telkereaték és egy u*gy virágcsokrot helyeztek 
Pál Gábor főgimnáziumi  igazgató, a legkiválóbb tanár sír-
jára. Majd kegyelettel adóztak az ugyaocaak olt eltemetett 
Jakab Antal, Pap András, Szász Károly, tilósz Mikaa, Nagy 
István, Petres András, Sipos Sándor tanárok emlékének. 
Később felkeresték  a Ferenorendiek kegytemplomának krip-
tájában Darvaa Vénánc, Kopacz Patrik éa P. Tima Dénes 
eirját és egy-egy virágszálat helyeztek el sírjukra. Majd a 
Kissomlyót éa a hires burvizforrást  keresték lel. Sajnálattal 
állapították meg, hogy Darvas Vénánc hires versét a kultúra 
eltörölte a igy nem olvaahatták : 

Rág fa  valék, Darvas Vénáno rállozUt\ kővé, 
Most vígan lobegok hogy k -kl lággyal ipyAk 
A gimnáziumban áz öregdiákokat Albett Vilmos igaz-

gatú és Borcsa Gergely tanár kalauzolták éa adtak meg 
minden felvilágosítást.  Bemulatták a muzeumokat, a szer 
tárakat, a tornatermet, a tantermeket és a kápolnát. Az öreg-
diákok beírták nevüket a Mária-kongregániaták nagy törzs-
könyvébe. 

A találkozón az alábbi évfolyamokról  a következők 
vettek részt: 

lHlb : Salamon Árpád ny. állampéuztári főigazgató. 
1*90: Péter Árpád ny. állampénztári főtauácaus,  dr. 

liallú István ny. tanielügyelö. 
)H'J4: Dr. tíyörgypál Domokoa ny. főispán,  dr. Tau-

ber József  ügyvéd. 
18',l5: Véger János ny. pénzügyi tanácsos. 
Ib9ti: Balázs Józsei ny. pénzügyi főtanácsos,  Albert 

I'éter ny. vasúti felügyelő. 
lt)99 : Botár Béla vm. árvaszéki elnök. 
1900: Dr. Láazló D^zgő főispán,  Márkos Endre ple 

bános, dr. Gaál Endre a Magánjavak igazgatója. 
litOl: Dr. Pál Gábor országgyűlési képviselő, dr. 

Glósz Miksa táblai tanácselnök, dr. Dobon Ferenc gimná-
ziumi tanár, Vischer János magántisztviselő Tarpai Ottó 
polgáriiakolaieigazgató, Anda Géza plébános, Bálint Alajoa 
ny. pénzügyi tisztviselő, Pavlovazky Ferenc ny. jegyző. 

1902 : Tusnádi dr. Elthea Gyula egyetemi magántanár, 
vm. árvaszéki elnök, kormányfőtanáoaoa,  Kardos Árpád ár-
vaszéki h. elnök, Borcsa Gergely gimnáziumi tanár, Baka 
JánoB állatorvos, dr. Fejér látván kir. ügyéaz, Domokoa 
Sándor ny. vm. jegyző. 

1903 : Dr. Kováca Miklós törvényszéki tanáoaelnök, 
Cziriák Gyola állampénztári főtiaztviselő,  Márkos Sándor 
k. jegyző. 

1904: Albert Vilmos gimnáziumi igazgató, Szőke An-
tal ny. min. oaztálytanácaoa. 

1905: Dr. Ábrahám Józaet aliapán. 
1906: Gál látván postafőtanácsos. 
1908: Pál Andor ny. őrnagy. 
1910: Dr. Erőss Péter kir. közjegyző, dr. Elthes 

Endre városi főorvos. 

1911 Bakó Kálmán polgáriiskolai igazgató, dr. Karda 
Ferenc w/iivetkezeti igazgató. 

11112: Dr. Karda István törvényszéki biró, CBÍszer 
Béla vm. t-zámvevő, i'éter Inue plébános. 

11I1H: Dr. Karda Mihály orvos, dr. Buzás Márton 
orvos, dr. Antal Tivadar pénzügyi titkár, dr. Dóczy Lajos 
orvos. 

1919 Gáspár Lajos ny. pénzügyi tisztviselő, Szat-
máry Szabó István honvédszázsdos. 

1920: Dóczy András kereskedő. 
1921 : Dr. Balogh Ágoston ügyvéd, dr. Csedő Béla 

szolgabíró. 
1922: Szász Gerű polgármester, dr. Szathmáry Józset 

vm. II. lőjegyző, dr. Nagy András orvos. 
1923 : Bakcsi Károly tértiBzabómeater, Gál János vm. 

számvevő. 
A tanítóképző volt növendékei közül: 
1903: Földes Zoltán államiiakolai igazgató. 
1905: Csibi Károly ny. városi ellenőr. 
Délben közebéd volt az Otthonban, este pedig barát-

ságos vacsorára gyűltek össze a kaszinóba. Vidám hangu-
latban elbeszélgettek a régi diákvilág kedvea emlékeiről. 

A gimnázium jelenlegi tanárai közül jelen voltak a 
vacHorán: Albert Vilmos, Antal Aron, dr. Caipak Lajos, 
Borcsa Gergely, Buszek Gyula. 

Dr. Balázs András pápai prelátus üdvözölte az öreg-
diákokat, kegyelettel emlékezett mog a gimnázium elhunyt 
igazgatóiról s köszönetet mondott a rendező bizottságnak. 

Dr. László Dezső tőispán az összetartásról szólt s a 
hűségről ősi intézményeink iránt; bejelentette, hogy majd 
kedvezőbb körülmények között az eredeti elgondolás szerint 
togjáfc  megvalósítani a találkozót. 

Albert Vilmos az Alma Mater nevében köszöntötte sz 
egybegyűlteket. Márkoa Endrn lelkes Bzavakkal emlékezett 
meg Márton Aron püspökről, dr. Balló Intvân ny. kir. tan-
ielügyelö, az intézet egykori tauám, a régi tanítványokról 
aZulut., Bttáú KálaJláu a ţiulg...* «cáiijtoliLia üdv 
letét tolmácsolta. 

Táviratilag küldték üdvözletüket: Dr. Boga Alajos 
előadó, Kálnoky Bedő Suudor m. kir. udvari tanácBos, Imeca-
lalvi Luka Jenő polgári liu'skulai igazgató, Magyary Gerő 
kórházigazgató, dr. Ábrahám Ambrus egyetemi tanár, A vé-
dik Félix törvényszéki tanácselnök, Csiky Józaet, dr. Köllő 
Zoltánué (ioda Gizella, dr. Fudor Antal kir. közjegyző, Pap 
Géza t'őkapitányhelyettea. 

Különösen meleg üdvözletet küldött Sándor László, 
Budapest volt rendőr tőkapitánya, valamint vitéz Kozma 
István vk ezredes, hadtestvjzérkari főnök,  aki a legnagyobb 
sajnálattal mentette ki távolmaradását. Leveléből kiemeljük 
az alábbiakat : 

Gondolatban azonban jt'lius 2-án ott vagyok teljes 
lélekkel az ünneplők sorában és azokkal együtt mély meg-
hatódottsággal adok hálát a magyarok Istenének, hogy 
azékely népünk szabadságát visszaadta, da hülün azért 
is, hogy a mi ősi Alma Materünk az utolsó két évtized 
minden megpróbáltatását és szenvedését keményen kiállta. 
Ez idő alatt a székelységnek ez a kulturl'illegvára ismé-
telten bebizonyította, hogy méltó volt dicső múltjához. 

Adja Isten, hogy nemea hivatását a jövőben is ma-
radéktalanul betölthesse és azékely tájunk művelődése 
terén munkássága továbbra is áldásos legyen. 

A tervbevett öregdiák ösztöndíjra Caibi Károlyhoz 
ezideig az alábbi adományok érkeztek : 

Ditrói Baikó Andor bányafőfelügyelő  FelBŐgalla, dr. 
liemetei Bálás Elek ügyvéd Budapest 100—100 P, Gidró 
Bonifác  apát Tihany, dr. Fodor Antal közjegyző Budapest, 
Pál Andor ny. őrnagy Budapest 60—50 P, Tusnádi Elthes 
Gyula dr. egyetemi magántanár, kormányfőtanácsos  30 P, 
Albert Péter Újpest 25 P, Kardos Árpád vm. árvaszéki 
eloök Sopron 20 P 20 f,  BléneBÍ Jánoa tanár Jászberény, 
vitéz Kozma látván vk. ezredes Miskolc 20—20 P, Turóczi 
Albert számvevő iőnök Kolozsvár 12 P, Csibi Árpád ny. 
alezredes Budapest, dr. Balló István ny. tanfelügyelő  Szeged, 
Bögözi Mihály pénzügyigazgató Kecskemét 10—10 P, Var-
gyaai Márton PeatBzenterzsébet 5 P. 

Az öregdiák találkozót az öregdiákok alkalmac időben 
meg fogják  tartani. 

Uj pénzintézet városunkban. 
A Magyar Általános Hitelbank 
Érdekeltsége Csíkszeredában. 
A Magyar Altalános Hitelbank, Budapest, 

érdekeltségébe tartozó Marosvásárhelyi Taka-
rókpénztár R. T. Csíkszeredában fiókintésetet 
létesített, mely fiókintézet  folyó  évi junius 1-én 
már meg is kezdte működését, 

Örömmel és megelégedéssel közöljük ezt 
a hirt, mert városunk és vidéke régóta nél-
külözött egy olyan pénzintézetet, amely gaz-
disági életünknek uj vérkeringést adott volna. 

Még mult év november havában városunk-
ban járt Fabinyi Tibamér dr. nyug. pénzügy-
miniszter, a Hitelbank elnöke és Kállay Rudolf 
Ugy vezető igazgató, akik a gazdasági életünk 
vezilö tényezőivel folytatott  megbeszéléseik 
során azonnal felismerték  egy jól megalapozott 
pénzintézet felállításának  szükségességét és 
azt, bogy ez Csíkszeredának és vidékének el-
engedhetetlen kelléke. 

A Marosvásárhelyi Takarékpénztári R.-T. 
az . imult 22 esztendő alatt mindig tanúbizony-
ságát adta körültekintő és óvatos üzletpoliti-
kájának és ennek volt köszönhető, hogy a 
román uralom alatt meg tudott küzdeni a ki-
sebb égi in'ézetekre rázudult nehezségekkej 
éz Heté'ezeioek igényeit ki tudta elégíteni. Ez 
a körülmény késztette a Hite'bankot arra, hogy 
ieáuyitiiéac'«i közQ>a M^ruDvásáiUeiyi Takarék-
p^nitárt bizza meg a csíkszeredai fiók  felállí-
tásával és ez a mult tette érdemessé arra is 
a Marosvásárhelyi Takarékpénztárt, hogy a 
csíkszeredai fiók  felállításához  a Pénzintézeti 
Központ is megbdjá hozzájárulását. 

Miu án a Marosvásárhelyi Takarékpénztár 
hazánk egyik legrégibb és egyik legtőkeerő-
Hűbb pénzintézetének: a Magyar Altalános 
Hitelbanknak, Budapest, anyagi és erkölcsi 
támogatását élvezi, ez biztosíték arra, hogy 
közönsógüak teljes bizalommal legyen ezen 
pénzintézet iránt, annál is inkább, mert amint 
értesültünk ez az intézet Csíkszereda és vidéke 
hitelellátása és gazdasági fejlődése  előmozdí-
tásában tevékeny részt akar venni. 

A n. é. hölgyközönség stlves tudo-
mására hozom, hogy 

árukéaaletét nagyon jutányosán 
K Z Á i e i r s i T O 

Egyben felkérem  mindazokat, kiknek alakításra hozott 
kalapjuk nálam van, bogy azokit jaliaa 31-lg üzle-
temből vitessék el, mert tovább, felelősséget  érettük 
nem vállalhatok, 

lfj.  C4EH IBTVANNÉ 
2—3 Csikazereda, Apafi-at  IC szám. 

Az öntudatos hazaszeretet. 
ii. 

Ltouk a bllsakeaég érzetét I 
Rt kell ^öt iuzollok nlnden fiát  nemzetünknek 

az ftneréve"  magyar történelem köteles, helyes meg-
ismerésére. Tudatosítanunk kell bennttk, hogy egy olyan 
'•&lvtrlá ,̂ d<! d csőaégíH történelmi mu't áll nemzetünk 
nögdtt, amit önzetUn szontek, bősek, mártírok, vér-
tanú >. milliói cí'r.áltsk, klfcrt  ml c«f>k  büszkék lehe-
tünk. N m Bsabad nemzstüok mu tja tekintetében bn-
milyban botorkálnunk. Az élet minden megnyilvánulá-
sában, a nemzetek krzötíl nemes vetélkfdétben  a 
kuliura e'őbbrevitelében, bástyái kiállásunkban, a régi 
Irtó háborúk b n való bőséges véráldozázunkban mindig 
előljár.uuk. Nekünk nincs mit szégyelnlink magunkat 
ű '.r Bztaiban nagyobb és kulturáltabb népek előtt, mert 
ml ép az ő magasabb kulturájukat biatosltottuk as 
elpuutult, vagy Boha megszületni nem tudott 80 millió 
magyar hősi halottal, akik ezer év alatt termékenyí-
tették ezt a drága magyar földet.  Büszkék kell lennünk 
arra Is, hogy csak 15 millió magyar családtag él ma 
a vllégoa. Büszkék vagyunk arra, hogy mlg más népek 
palotás városokat építettek, amiket ellenség soha le nem 
rombolt, amig a nyugat zavartalanul fejlődhetett,  addig 
vlnden évben építettük éa Ismét újraépítettük lerom-
bolt otthoauckat egy-egy Mohéci, egy-egy Mohi, egy-
így Nsgymajtéoy vagy Világos stb. után. 

A pzsat nemzeti királyaink, a Hunyadiak óa An-
ouk, a Z Ínylek, Rikéczlak, Bsthlenck, Bocskaiak stb, 
Hazaszeretete és faji  öntudata, teBtvéri éa szociális 
érzése, a Dugonicsok, Jurlslcsek, aa aradi 13 tábor-
aokok, aa egri nők, a Puskás Klárák atb. vérhulláaa 
s fanatiamusa,  Petőfi  a költőkirály előtt éB ntán a sok-
t ok nagy Bzellem-érték magasstosnltsága kell megtölt-
sön példájuk tündöklésével minket és akarattal éa hit-
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tal, mely aat tanltja, hogy: .basádnak rendületlenül 
légy hive, é magyar I" Aa Igaa magyar történelem bú 
tOkörként vetíti elénk aa Igaaiágot, hogy "incs ben-
nünk Idegenek által kitalált tnránl átok, hanem a vér-
aaeraődéa saent eakttvéae. Hegy nem vagyunk egy nép-
nél aem alábbvalóbbak. Igy kel kl a magyarban aa aa 
öntndatmag, mely aat hirdeti éa embertársainkkal veié 
irlntkeaéa során apoatolkodva Igy merül bele a népbe 
Is, hogy olyan magyar legyen, akinek aalve van, mely 
mágyarnl éraa éa bessél, aki rendületlenül hlaa nem 
aete örök fennmaradásában  éa hova tovább dicsőbb 
Aletében. Akit a nemaet tagjává nem a pussta faji 
aaármaaás törasökössége és vasulaága avat, hanem as 
easréves saentistvánl köaösség tudata. Különösen fon-
tos ea manapjág, amikor éreanünk és látnunk kell, 
hogy egyedül vagynnk a magunk flsnngortörökaltá|l-
ságában és Boripa bálája számunkra a bástyái fellef-
vlroskodáaért csak a magyar blrnév dicsőségére elren-
delt déli harangssót hagyta meg. 

llosl pedig lá'snk n vágyódás érsetét.' 
Ennek a testvéreink lelkébe való átültetése Bok 

kai könnyebb, ehea nem kell sok magyaráaat éa sok 
Írott betü. Térkép, Nagymagyarorsaág térk p a minden 
háa falát  dlsslti. Oda kell eat felakaaziaiiuok,  ahoi 
állandóan jelen vagyunk, bogy a Bzem minduntalan 
faléje  révüljön éa a gondolat mindig rádöbbenjen arra. 
mint beBaélő, kiáltó IgasBágra. Hogyha már nlocJ egyéb 
mnnka, eléje álljon aki akar, gyönyörködjék benne. 
Egy nap BB múljon el anélkü', hogy a terkfp  elé ne 
járnljon klkl ép ngy, mintha a temp'om o tára előtt 
állna. Bs ea a térkép néma saájával hangosan besaélnl 
kesd. Magyarán, sir, aokog, hürög és ordít, kér és pa-
rancBol, mesél ás láalt. Maggyóal a bámuláját. hogy 
Nagymagyaronaág egy olyan tökéleteB földrajai,  gas 
daságl, katonai egység, melyet évsBáaadol ra aem lehet 
szétdarabolni. Ha fa  mégis megtörtént, nindig rövid 
életű volt. Hagyel mind aa Alföld  felé  lejtenek, folyót 
mind köaepéra folynak,  javai mind egymás kielégíté-
sére kincsesktdnek. Köröskörül a Kárpátok párcil-
erődje, aminek betonl voltát eseréve* állandósága iga-
zolja. A természetes határ minden jótulajdonságát egţe-
siti. Tájegységeket, ku tnrátat, élettereket választ ketté 
népwgény hatalmas karéba. Egy ország blstonságát 
sasvatolja. Ei egysaer csak kic-ordul a gyermek, a 
féi  fi  könnye és elködösödlk előtte a világ éB agyát, 
sslvét ólomssák súlyával nyomja el a vágy, hogy legyen 
ugy, mint régen volt. H>gy nem lehet, hogy igy élt l 
tndjnnk egy meaterségeB sserkeseiO határ mögött, m ly 
lélektanilag és gazdaságilag egységes területeket vág 
ketté, a basa blstonságát ssavatolnl képtelen utak, 
vasutak, hásak, emberek kettéaaeléBével, klvülhagyva 
a gunyhatárok mellett aa Idaváryó testvérek tömeg' I*. 
Vágy fogja  meg a msgyart odem"oni a folyók  forrá-
sáboz, a begyek vállalhor, melynek fenyői  a róna felé 
Integetnek, hol a legslkérebb boz «tenger slaeg. A tér-
kép é!ő propagandát csinál, forradalmasítja  a lelket és 
eléri célját. Bs egysaer caak a magyart elkápráetntja 
a térkép klsngársása, hit és akarat saálija meg, ame'y 
benne a vágyódás éneimévé terebélyesedik el. Bresnl 
fogja,  bogy Int a Kárpát, bőg B Maro* és felkapja  a 
Nemere BBele és a többi jajt, halá hörgést hordó ssél-
vésa és sodorja ellenállhatatlanul magával oda, ami 
még nem tért vissza, egy Ideállsabb elrendeaésfl  uj 
Megyaroreságba, ahol nem terem annyi könny és báiat 
a magya' EZ ám ára és ahol ur, rabsso'gák nélkül. Ahol 
.ha a világ íMen kalapja, hazánk a bokréta rajta*. 

Aa a föld,  amelyre as Isten minden lehetőségre 
anyagi javát rássérta. Amely ad bőségesen más népek-
nek is, de nem saornl senkiére. BB ráasamél a költó 
Baavára, bogy: .Magvarnak lenni nagy, saent akarat, 
mely Itt resaket a Kárpátok alatt". 

Ima BB öntudatos hasasseratet két alkatelemét 
fején  találva a saeget, mily könnyen, de követk'zates 
ébrentartással kell éa lehet gyökérbe kötni. 

Hissem és val óm aaent meggyősődésael, hogy 
basBBzeretet nélkül as ember állat, a nép tömeg, t a 
nemaet halott. Bs és kizárólag sz formál,  emel, lendít 
éa éltet. Uinden más erénynek ea a aaüJőanyja s min-
den máa tulajdonság ennek a tartoaéka. Minden orga-
nlsáclónak aa abroncsa ea aa egyetlen magasztos ér-
Belem. 

Mindenki ennek Bslkréjával ssBletlk AS ifkola  ezt 
aa éraéat öntudatlatu' foton».  Aa élet lalo'ája öntu-
datosll. AB élet Ukolájában a nebéa mnnka keresatje 
alatt magasatoa hivatást minden magyar c«ak sa öc-
tudatosliott hasaBseretet lüséval képes betölteni, ma-
radéktalanul. 

Dr. vitéz Qereőffy  Oéza őrnagy, 
iBbb irodalmi kBr readea tagja. 

A nagy háború 
két elBŐ hetét aa oroas fronton  lesár uk. Kétségtelen, 
bogy az oroBS Ssovjet akarta elkezdeni támadó had-
járatát Európa ellen. A német hadveaetés bö'ceesége 
megelőzte eat aa orvtimadést. — As orosa támadás 
Juniua 22-én kÜBSöbön állott Erre vall aa a rengeteg 
támadó fegyver,  amelyet a németek már a támadásuk 
első lendületében ssákmáoyoltak. T^rmeoaatesen a 
német haderő nagysaerü barclereje és lendülete batal-
mas ütést mért eaekre a meglepett szovjet hadsere-
gekre. Már as első hét végén a németek kfzel  6 eaer 
Baovjet repülőgépet és 3 eaer tankot semmisítettek 
me», 600 eaer négyaetkilóméter területet foglaltak  el 
és 30 millió embert ssabadltottak fel.  Acóta la egyre 
bontakoaik a nagy német fölény  éa áttekinthetetlen 
as a zsákmány, amelyet hadianyagban, lövegben, 
foglyokban  ejtenek a minden vonaloa előretörő nénr-
etapatok. — Ml magyarok a német haderő támogatá-
sára salntén hadiállapotba léptünk, mintán a ssoviett 
repülők erre a kaaaal támadásukkal provoká'.ták Ma-
gyaroruágot. Aaóta a magyar honvédig mlodenütt 

átlépte a Kárpátokat és Qallcslában előnyomulva Sasse-
köttetáet teremtett a német véderő Jobb szárnyával. 
Általában nagy megnyugvást keltenek a honvéaveaér-
kar rövid Jelentéael, amelyek arról aaámolnak be, hogy 
e honvédség multjáhon és híréhez méltó módon telje 
•IU a reáháruló kötelességet. A német jelentének IB 
elismerik a magyar honvédségnek értékes támogatását. 
— A nagy német győzelmek hangulatában végre ha-
lárosott Amerika Is. Roosevelt kijelentette, hogy Ame-
rika nem avatkoalk bele a hábornba. — Anglia sür-
gősen leváltotta a kösel keleti ango< seregek parancs-
nokát, Wavell tábornokot, ami beismerése a köaelkeletl 
angol vereségnek. — A német vtderönek Blalystoknál 
aa orosBokra mért hatalmas ütését a világtörténelem 
legnagyobb méretű ütköaetének lehet tekinteni. Aa 
oroszok Itt kösel 5 eser harclkocslt vesztetlek. Bztallo 
rárlóbessédében beismerte a Baovjet nagy vereaéget. 
Felhívást lntéaett a bolsevistákhoz aa elkövetkeaő 
nagy élet-halál harcra. Mosakva kiürítésére minden 
Intéakedést megtettek. A német sikerek követkeatében 
elónyomnlóbsn van sa egésa hatalmas front  a Keleti 
tengertől le a Fekete tengerig. 

M O Z A I K . 
A osodatevó Máriánál. 

Piros Pünköfd  napjára, ünneplőbe öllöaött a drága, 
jó öreg Hargita. Felvette virtgblmeB, tündéraaép, 
ussályos. aöldselyem ruháját. HóBlpkáJát sietve eldugta 
B öreg, de nliongó Balvére, nagy hetykén, havaBl gyo-
párt tüaött. Köröskörül, a rétek sam hagyták magukat 
LegBsebb, legdúsabb ssónyegelket teritették kl az 
erkszók elé, mert, bár Berki sem mordulta nekik, 
mégis tudták ók, bogy as Üooepre, sok-sok vendég, 
egéss emberáradat fog  érkezni Cslksomlyóra. 

Mária, a Csodatevő Saüa, hívta ez ő népét B aa 
emberek boldogan jöttek, ea égi hívásra. 

EB jött mindenki. EB Idén az első magyar búcsúra, 
még a messal magysr rónék ls elkü.dötték Halkat. Ea 
jöttek Ifjak,  öregek, szegények, gazdagok, kicsinyek 
és nagyok, de jöltek férflik,  áldoaatos szívvel, aaoha 
nem látott havad kürtlel diezi tett sapkákban, a Nam-
aeti Hsdiereg fial. 

As Indulókat, minden honnan, tornyok harangjai 
bucanslatték. Hirangok aergtek nekik latén hozsádot. 
Az érkezőket 1B harangok fogadták.  A calkBomlyóI 
Fererc Bek templomának harang jal aeogtek minden 
érkeaó eiő aa Isten hoaott-at. 

Aa arcok verejtékesek, a ruhák porosok lettek 
a hosBsu, fáradságos  utón, da a saam tűsében, aa 
áhítatos lélek öröme fénylett. 

Mária csodája tz Is, bogy a hoszásletők nem 
érésnek soha fáradságot,  CBak örömet éa bo'dopságot. 

És mindenki hoaott valamit a Máriának. Sokan 
mindenüket, apró gyermekelkel, egyik szenvedéseit, 
könnyeit, másik örömét, boldogságát, megint mások 
áhítatos Bóvárgásaikal, de- mindenki elhozta Máriának 
legfőképpen  aláza'o», hálatelt szivét. 

Ea Idén aaooban, mindeneken kivül, még elhozta 
minden falu  kincsét, a szépséges, Bsent magyar sásaiét 
a a aásalók három salne diadalmasan u'soit as ünnepi 
sugáraásban. 

Mária a csodatevő SBÜ#, boldog moso'ygásBal 
néste hűséges népét, a háromvslnü zászlókkal B hós 
fialt  a Nemsetl Hadsereg katonáit és megáldotta óket 
örökre. 

A vén Hargita pedig harmatoa szemmel hallgatta 
és örökre szivébe zárta a völgyet betöltő Bzépséges 
esdeklődésekut. 

ÉkíS Vlrágsaál, tar'.Bd meg Namsetünkl 
Ssép Ssüs Máris, könyörögj értünk. 

Ssebb Jövőt I 
Minden magyar tzlv, tóvárgó Imádsága a „Szebb 

Jivő", még akkor 1B, ha aa, sz emberi esem es sslv 
elől átláthatatlanul el la van aárva, el 1B van rejtve. 

AB ember, aa ó véges erejének dacára, verejté-
kes harcot vlv, a ssebb, a boldogabb Jövő árt. Mindent 
megless, amit ciak tehet éa amit jónak tart a sóvár-
gott ssebb Jövőért. 

A munka, aa áldoaatos munka meg 1B jutalmazza 
az embert. Btőt, boldogságot adó reménnyel telik meg 
a lélek a muika nyomán. Da van ngy i', hogv a kűadő 
salv megretten a nagy idők glgásal feladat  itól a 
olyankor keres valamit, ami a további küzdalemhes 
még Jobban megerősíti. 

Minden oraaágépltő, honmenlő mnnka BS Ifjúságot 
keresi, néii, várja, hívja éa reményt 1B aa ifjuaág-
ban talál. 

Ha néal a eaem, a székely dlssbe öltöaött eaer 
és ezer ssékely leányt éB eser éa eser ssékely legényt, 
ettől as IglzeieB látványtól, még a kHsdéaben elfáradt 
•slv la olyan erős, olyan bő', olyan bátor leaa, h'.gy 
még aa egek megostromlásától s:m riadna vlssa*. 

Eier és eaer — a ssékely pompát, a szőttest és 
harisnyát hordozó leánv éa legény, TI vagytok valóban, 
a nebéa Jelen, ssebb Jővő|ének Igéaetes reménységei 
blatosltékal. É< ki ae, aki ha RVtok nés, erre a tün-
döklő látványra, kishitű, félénk  vagy gyáva lenne ?l... 

Aat hitzam. törhetlen bittel, hogy mlg fenn  aa 
égen, Ciaba királyfi  c*l'lagvllésel fénylenek  a Hadak 
útjában ás vtgyáanak reánk B mlg Itt lenn a Hargita 
aljában, bércek éa völgyek ölén, sióttesbe és harisnyába 
öltöaött lányok és fink  élnek ée dolgosnak, vallásos 
lélekkel, még apotol kapni Bem vehetnek erőt rajtunk. 

Ltayok és fiuk,  amig méltóságteljesen lépkedtek 
a saóttesben és harisnyában, gondoltok-e arra, hogy 
a Bsékely viseletnek? Gondoltok-e arra, titka ia van, 
bogy a szőttes Is, a harisnya Is snaog valamit? A 
aaőttes ls, a harisnya ls, ast susogja titkon, a hordo-
aójának salvébe, bogy ngy lesa ssebb, boldogabb, 
diadalmasabb a magyar Jövendő, ha tl fluk  éa lányok 

mindig éa mindenhol különbek tudtok lenni és külön-
bek todlok maradni, mint akárki mások. 

Iţy lesslek ekként tl la boldogabbak és Így leaa általatok a Hasa la azebb, nagyobb ÓB boldogabb. • • 
• 

É< Ti saépséges ezékely leányok, mikor ssőttesbe 
öltöstök, jnt e eszetekbe az a nemes Nagyasszony, aki 
fiatal  éleiét adta és áldoata, a iző'.tesen koresstűl, a 
magyar élnlakarásért, a ssebb magyar Jövendőért? I.. 

Vármegyeháaunk. 
Nízim azt a drága, minden caiki embernek 

annyira a szlvéhes nőit ódon, nemes épületet, a cslk-
Bsoredai Varmegyehásál. Bről, kemény akaratot, el-
ssáotságot Bugáros minden köve, minden Barka. Salnte 
klvüiről lehet éresnl, a most benne folyó  magaaatoa 
munkának a lelkét, aat a lelket, mely a Mában, a 
Jelenben BBakadatlannl némán, de lázasan dolgoslk s 
Jövendőért, de köaben töretlen erővel tartja a hősi, 
a dicső Multat, mert tudja, érzi, hogy a dicső múltból 
sslvhatja a nélkülözhetetlen életnedveket a gaadagabb, 
a dicsőbb Jövendő asámára. 

O yan ea a Vá-megyeház mint egy hld, melynek 
bárom pillére; a Mult, Jalenés Jövő, büszkén hirdeti, 
hoţy neki semmi Be árt esen a világon, Bem idő, sem 
ember, Bem események. Lám ő a 22 évet szinte meg 
sem éreate. Szívós a Vármegyeház, olyan BBIVÓS, mint 
a (zikely ember, akit örökéletre rendelt sz Iiten. 

Éa 6 cask áll a város főhelyén  B nésl a zíjló 
életet, Ugy áll, mintha egy örökkön élő külön oraságot 
testesítene meg, a legendás Cslkorsaágot, m»ly moBt 
hála Istennek gránit pillére as Anyaorsaágnak. 

Á'l és őrködik a városon. Igy állhatott valamikor 
régen Attila Fátora, valahol, a magyar róna Bsélén. 

J.  Márton  Berta. 

Apróságok. 
Sok mloden olyan jelenséget látunk, amit nem 

tartunk sserencBésnek. Mindenkor oitorostuak magunk 
köaött minden olyan törekvést, emely a társadalmi 
erők megosstáaát eredményezhette. A klsebbBégl éle-
tünkben egyenasen küldöttünk ellene. Vigyézva-vlgyáz-
tunk arra, bogy Borainkat ne Bz?djék seéjj«l sem Ilyen 
sem olyan jelszavak alatt. Általában BB ember betege-
Ben hajlamos aa agyonszervezé^re. Ml különösen. Volt 
idő, amikor ennek a varosnak három ezer lelkét, kere-
ken 22 élő Baarveset megtette. Egy klc'lt sok volt. 
Eveken kerew.ü; hadakoz uak ellene. A vége as lett, 
bogy falszaporodott  BZ egyesületeink ssáma. — Ma 
sem különb a halyz*! mint azalőtt. E néaem és meg-
csodálom, hogy ml mlndanNle c'men bocsátja kl kősónk 
csápjait ez aa örök aaervező jóted. Nem akarunk 
megbántani senkit. Tudjuk igen jó', hogy a harminc 
féle  ezervesésl alap közüí mindanik magát tartja aa 
emberiség tartó oasiopának. Nem IB volna Bemml baj. 
Inkább csak aat kifogásoljuk,  hogy a sok egyesületre 
való EZ Ubomláabsn elforgácsolódnak  BZ erők. Legoko-
sabb szervező az vo'na ktzöttünk, aki a kefekötők 
össaefogásától  — BB egţkorl bajtársi szervesetek o'yan 
szépaa^mu akarásáig egy Igaaán trőa és é'ő magyar 
Iömörüiéi>b9 egyesítené ezt a széttömörülésre annyira 
lelkesen kapható anyagot. Egy szerveset egy cél. Hl-
Bz->n ea aa Idők szava. 

» * 
• 

B eszéljünk beteges tüneirő' tovább. Van miről. 
Míg kell figyelni  BB embereket. Eizlk mag egymást. 
A kecd resl kormányáéi beszéd 1b megállapította. 
Asooban «a országos egvmâs-felfalâsân  tul van egy 
egésaen különleges cblkl batttl ta étvágy. Hangoztatjuk 
kár kitérni e'ől^, mert pu-z it a lelkekben éB nsp-nap 
u'án vassede'm'»sebb rombolásokat és elégedetlensége-
ket szül. Mindég>re ledüf  köattlünk valakit ennek aa 
áltnaafi^ágnak  a syllokja. Randsaerlnt a saját érvénye-
aüléBért. Ea ebben as érvenyeBÜléBl lázban beteg aa 
utolsó cslkl fa'utól  fal  a városig aa egéss cBlkl magyar 
kÖBÖSBégl élet. — Egy Bsnkesatóaég tükre a köaélet-
nek. Még ha o'yan kicsi ls ogy újság, a nyomtatott 
betü mint a mágnes ugy vonza köré a védelmet ke-
reső emberek sokaságát. És naponként magyar tragé-
diák bcntakocnak kl ez n e lelki klinikán, amelyek 
rendszerint a hazafias-étvágy  áldosatai. 

• • 
• 

Miből áll ea az étvágy. Olyan egyezsrtt- Az ér-
vényesülő példány megállapítja magáról, hogy rengete-
get szenvedett, aa elmuit 22 év alatt. Kikiáltja magát 
martiniak. A fő  det tartó mitologiei caoda elbújhat 
mellett», amint vállain hordoata két éa félévtlseden  a 
Usebbsegi sora minden gyötrelmét. Akár a fehér  ass-
lalnál, akár a négy fal  köaött, a ciftlád  levegőjében 
minden alkalmat felbassnált  a rzanvedésre. Bs eddig 
rendjén van, semmi zavart nem okos a köa aaámára. 
Azonban rzanvedó hősünk martlromságának essel 
nlncsan vége. Két kesét kitárja és a nemzettől ezen 
szenved aelnek jutalmát sürgeti. E* aem baj. Minden 
magyarnak joga van egy darab kenyérhes. A baj csak 
otl kesdödlk, hogy a ml magyarunk mindenki másnak 
kételkedik a 22 esztendős múltjában. Esen as alapon 
eláatat, felje'em,  megfúr,  ketléfüréaael  és csupán a 
maga SBenvedéBet látja patentlrosottnsk. — Aa egésa-
ségeB közéletnek sürgős kötelességei vannak essel a 
beteges kórtűnettel ssemben. Végered vényben aa el-
mnlt 22 eistendő munkáján vagv szenvedésén élős-
ködni senkinek előjoga nincsen. Dolgosnl vagy saen-
vednl mlodeuklnek köteleaa'ge volt Aantán mindenki-
ről világosan tudva van, mit, hogyan, milyen értékkel 
dolgoaott vagy — hát legyen — Bsenvedelt. As egéBS-
séges magyar Jövő érdekében le kell Dtnl minden Ilyen 
tolakodva kitörő aaenvedő magyar teatvérűnket.Tudjuk, 
bogy tömeg pnaatltáaról vaa saó, de ennek mec kell 
történnie a jövő érdekében. 
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S z é o h e n y l I s t v á n : 
Legyetek hú magyarok 
tettel, nem puszta szóval. 

Csíkszereda város költségvetése. 
Csíkszereda város 1941 évi juliuB hé 4 én Szász 

Gerő polgármester elnöklete mellett tartotta meg a 
költaégvetéat tárgyaié képviselőtestületi gyűlését. A 
város 1941 évi költségvetése 332 402 P. kiadást 287.262 
P. bevételt Irányon elő. Bbben sa össaegben benne van 
a vároai erdőből befolyandó  90 eaer pengó ls. Amint 
látható a város költBegvetéBe 104 eaer pengő hiánnyal 
aárnl. Ennek a hiánynak a fedeaéae  mintegy 110°/o-os 
pótadénak a beveaetéaét kívánná meg. 

A város veaetőségo minden lépést megtett, hogy 
megfelelő  államsegély hoaaájárnláaaal eat a hiányt 
eltüntesae, illetve aa adóaék hoaaájárnláaát a legki-
sebbre csökkentse. A város kiadásai a követkeaóképpen 
oaalanak meg. Általános lgaagatásra kiadás 167 eaer 
Pangó. Kösegéaaségügyre 21 easr Pengó, kösoktatá"-
közmüvelődésre 20 eaer Pangó, köaegésaségligyre 2100 
Pengő, köaélelmeaéare 9 eaer Pengő, városépítésre 47 
ezer Pengó, vagyonlgaagatátra 73 eaer Pengó. 

A kiadási tételeknél általánoiságban megemlítjük, 
hogy a város Igyekeaett a költségvetésének eierény 
keretei köaött megfelelni  minden köamUvelődésl és 
kulturális blvatáaának. A Calksieredal Dal- éa Z*ne-
egysBÜlet céljaira 2 eaer Pengőt Irányzott elő éB ehhtz 
mérten minden egyesületeról gondoskodni kívánt. Meg 
felelő  módon gondoskodott az állami, a felekezeti,  a 
tanonciskoláról, templomainkró'. 

A képviselőtestület több hoaaáaaólás után a költ 
ségvetést 237 eaer Pengő bevétellel ÉB 332 eaer P., 
valamint 104 eaer Pengő hiánnyal elfogadta. 

A tanácsülés különféle  blrtokcsdre ügyeket tár-
gyalt. Ezek köt ül a tanáéi nem hagyta jóvá Román 
Domokos csikzsögödl lzkés ügyét, mint akivel szemben 
nemsethüzég saempontjábél súlyos kifogás  merült fel. 

Gondos Gyárfás  városi méroök egy évi fi  jetéi 
nélküli saabadság iránti kérését tárgyalta a tanács éa 
aat jóváhagyta, egyben ellemsrétBel emlékezett meg a 
város érdekében eddig kifejtett  munkásságáról. 

„Dicsőség a magyarok Istenének." 
B mondattal kezdődik Dr. Á'r*hám Jízsef  Cslk-

várm*>gve alispánjának időszaki jelentése, amelyik a 
juaiua 16 án tartott vármegyei törvényhatósági rendes 
közgyűlésre készült. 

A törvényhatósági bizottsági tagok ery nagy ér-
tékű jelentésről a gyűlésen részletesen tudomást zae-
rezbettek. 

Azonban e munkáról «azoknak Is tudomáBt kell 
vennlök, akik nem törvényhatósági tagok. 

A vérmegye életét tömören, gördülékeny nye'va-
zettel, szabatosan és világosan állítja elénk ; akár c*ak 
egy tükör állana előttünk, amelybe egysaerüen bele 
kell néanünk. 

Rtgen aa volt a szokás, hogy az Ilyen jelentése-
ket tudomásul vették, aatán ment minden a maga módja 
saerlnt a nagyobb felfigyelés  csak akkor történt, amikor 
valamely rendesen saemélyl botrány felébreaatette  a 
szundikálókat Is. 

Most nem történt Bemml botrány, sót emelkedett, 
méltÓBágteljsB bangnlatban folyt  a vita, izzó haasflaz 
lángolástól, fajzaerstettól  hevítve, vlBBBhangzott a gyű 
lés nagy terme. 

Boldogak lehetnénk, ha saanasaét a falvakban  IB 
akkora tapintat, megértés nyilvánulna meg, mint 
megye gyűlésen. 

Ea el la érhető, folyton  tartó felvilágosító  mun-
kával, a szívre,soha sem volt nagyobb saükBég, mint most 

Ugyanis a háborús vlaaonyo^ miatt egyes köaség-
ben kezd azoknak aa egyéneknek Zfáma  saeporodnl, 
akik nem tndták aa őal aaékely nemes gondolkodástól 
felvértesnl  eléggé magnkat, hanem aa élet viharaitól 
Ide-oda hányatva, inkább felrainoa  ismereteket, tudákos-
kodáat saereatok, hol mérgeaő újságokból ÓB könyvek-
ből, hol Bohn nyngvó pontot nem találó társaságoktól, 
megfertőzve  a plsakoa korcsomat légkörtől la; eaek 
szeretnék ha ők a való helyaetet nem Ismerő nézetük 
szerint forogna  a világ. 

A falu  népének szüksége van arrs, hogy aa ól 
közvetve érlelő kormányaatl ténykedésekről Illetékes 
forrásokból  nyerjenek tájékoaédást. Aa alispáni jelen-
tésből világosan látható, hogy vérmegyénkben a fel-
szabadítás éta kemény mnnka folyik,  a tények pontoa, 
és saámsaerü felsorolása  termékenyítőleg bat aa egy-
szerű népre is és nem engedi oly könnyen a tév útra 
veselést. 

0 nála la bisooyos szellemi energia fölösleg  és 
Bsükséglet áll fenn,  amit máa táp álék hiányában, onnan 
elégít kl ahonnan tud, rendeaen roaaa helyről, hiányo-
san és tévesen, aminek aaután a közhangulat kialaku-
lásában káros kSvetkeaményei vannak. 

Népttaket állandóan oktatni éa nevelni kell; ennek 
zzOkaégoBflégét  bárki éreahetl. amikor aa egysaerü em-
berről komoly tárgyú Intéakadéaről van BBÓ. 

Kősbltokoasági, gaidaköri éa máa komoly öaaae-
jövetelekea néhány percet lehet aaakltanl, ha máakor 
nem, amig a gyüléa hivatalosan megkosdldlk, hogy ily 
Jelentések ha résaletenként Is, Ismertessenek, ahhoz 
értő egyén által. 

Még a képviselőtestületi gyűléseknek határosatát 
Is Jó volna Időről-időre Ismertetni aa egész aéppel. 
Igaa, aa- Uyaaek nlaasenok azekáabaa, do aa sem volt 

saokáBbaa, hogy ml 22 évig rabságban legyünk a mé-
gis megtörtént a nagy csapás, amiből azt a tanulságot 
merítsük, bogy jóm, rosszra eleve kéBsülJünk fel. 

A uóban forgó  alispáni jelentés és máa haaon 
termézietd müvek kész fe1  dolgozott anyagot nyuitanak 
nekünk, ezeknek okoz felhasználása  könnyű, a felhaaa-
náiás elmulasztása k'jnny »lmüség, sőt nemzeti bűnnek 
ls nevszhető. 
_____ Szőke  Mihály. 

23a Bttgtett ® Téa&iife... 
Irta:  Főidet  Zo/tán 

.Az ut szabad lett Cslksomlyóra háti 
Meglátom ismét Somlyót s Máriát"... 
Felssong szivében mennyi drága emlék . . . 
Megyek Somlyóra 1 O, bát hogyne mennék lu 

Es jött „haza" a lelkes véndiák. 
Már útközben a múlttal volt tele; 
Izélték Somlyó bűvös fĉ pel  . . . 
Az 6<1 templom ** „kátém* tornya, 
As Ambitus . . . Éi mind repülte sorba, 

Hol jártak egykor íürge ii-ptel.. . 
Lát arcokat... A régi, jé tanárok: — 
tíz Siása Károly, a tús, da bú magyar. 
A siubr^g«nsnek félt  haragja dördül. 
Kgy sem hiányzik, lám, B régi kiirbül . . . 

S ezer diák jön, dallal I Karba-kar . 
A cslksomlyói uccán olt biceg 
A jó öreg, a kedves pMdakfp  . . 
Kislányok jönnek többfeiől  sietve ; 
Harang glogai.ói: .Err*, lánjok, erre 1"... 

Mivel ma Somlyón keddi íúctu épp . . . 
. . . 8 migérkemtt az élet vándora. 
Egymásra lel soV, régi jóbarát... 
„Bzoiiv, testvér, már megfog)ott  a sori" 
„8;baj 1 Szabadda lelt a t>zent Szobor . . . 

S a legszebb álmunk igv, valóravált I" . . , 

Á Sasgfita  •B@lleBé&@Bl 
Lágy üdvöz rengeteg, caerfakoBzorus  fii'd, 
Kialudt tüzháajók rejtelmes világa, 
Kl IfjU  voltál epyszer, játékos kedvű, 
Lobogtak benned is a vad Inriu'alok, 
A flatai  hév, a féVv.'!*n  s-"pvtd.My, 
Valamikor hfgvaket  s völgy-ket gyűrtél, 
Teknóket váj iái és magas fencsikokat 
Kmeltél a begy áac os m< dínc közé. 
Di eljátszotted ftnséges  jatékodatl 
E v hariolt fölölt:  d IB a* ifjúság, 
Fáradt szivedben csak parxzeilk a Bilkra, 
Már megvívta h-reát benned a ifii  s a víz. 
Arcod forradásos,  törőd itt és gyűrött, 
M*ly barázdákat Biántott rajta ai Idő. 
Ajkad néma lett, elhalt rajt a sóhsj la. 
Görnyedten áiUi, kemény gerinced meghajolt 
A bölcs terméBiet örök törvénye előtt. 
0 Hargita, jó ör^g Htrglta, r-jţs el I 
Bujtas" el a klvcncsl emberek elől, 
Teritfd  rám lombpalástodat gyorsan, gyorsan, 
Ne olvashasson arcombél a kandi szem. 
0 engedd, hogy kebledre hajtsam fejemet, 
0 ed ben sírjam el bánatkönnyeimet, 
Naked mondjam fl,  ha valami öröm ér. 
Bejárom völgyedet, Birlld lankáidat, 
Gyógyvlsben gazdag cserfa-ligeteidet, 
Fácános ÓB páfrányos  fenyveseidet. 
Borviieddel enyhítem égő Bzomjamnt, 
Hogy erőt merítsek a további útra. 
Nem fordu'ok  vissza a kakuk szavára, 
Figyelem a sólyommadár rebbenéBét, 
ţa erdő zúgását, a patak zengését. 
Óvatosan megyek a mély siak&dékhoz, 
Ahol titokzatos szellemed rujtőilk, 
Et tűseB párát fuj  az ősi vadonba. 
Áldozom neked pogány zzertartás szerinti 
Majd megpihenek egy zöldnllő tisztáson. 
Hallgatom a kolompszót, a pásztorkürtöt, 
Figyelem a nyájat, a terelő pulit, 
S a pásztort, aki cifra  fnrulyát  farag. 
Elnéaem a hangyákat, a vad méheket, 
A vlfan  kergetőző lepkepárokat. 
A rét virágait bokré'ába kötöm. 
Ét lazzan meglndu'ok a hegytetőre. 
L'hütöm magam a „V tllató* vizében, 
Megtörülköiöm a tavsssl napfényben 
S mire a Koporsóhegy csúcsára érek, 
Tetemben megelevenedik a lélek. 
Fellélekaem . . . a két karomat kitárom. 
A Termésiet aa én igaal világom I 

Vőrőtkői  Wolfarth  Olga. 

Útban az ég felé. 
XXX. 

28 Kodvono karkötőm: a pontoa óra, 
a jól boosstott napirend. 

Manapság muakáBembart nem lehet vároBban s 
gyári helyeken látni óra nélkül. Napjainkban nem nél-
külözhetjük eat a klB műwert, amtkor annyira kell 
robo'olnl a megélhetésért, amikor folyton  halljuk, hogy 
minden parcét, pillanatot fel  kell hasanálnunk, mert 
az Idő pénz. Az idővel pedig takarékoskodni kell, mert 
rövid, számunkra kevés van kimérve. Sokszor kezében 
tartja az érát az ember, mert minden percre aaUkaége 
van, máa más a teendője. Olt ketyeg a muakáa mellett 
aa ébresztőé», hogy Idajébsn felköltse  álmából, Inkább 
pihenését megszakítja, hogy elvégezheeae minden dol-
gát, mert aa Idő drága. Amit egyszer elveszítettünk 
Időben, többet nem jön vissza. Aa ldó halad B ha 
lépést nem tart vele aa ember, nem hasanálja fel, 
akkor ő elmarad. HagaB tornyokból erélyesen Ut aa 
éra éjjel-nappal, figyelmeztet  mindenkit, bogy slesze-
nek, szorgalmasan munkálkodjanak, mert telnek aa 
percek, órák, napok, betek, hónapok, évek ; tétlenül 
ne múljanak el, mert hsmar jön aa öregség, a halál, 
akkor rettenetes feleszmélni  arra a szomorú Igazságra: 
hiába éltem, mert semmit sem tettem. Ellenben aki 
serény, nz felhasználja  az Időt s ba hamar ls bekö-
ssön t a baiál eBtéje nyugodtan elmondhatni róla: rövid 
ld«lg élvén, nagy idét töltött be, Mart nem élt ered-
ménytelenül, sokat dolgoeott, tett magáért B a társa-
dalomért. Majdnem minden tlaedik ember karján ott 
látni a karkötő, kis pontos órát, melyet munka köaben 
megnéz z szórakozáskor is figyel,  bogy a kötelességét 
el ne felejtse  a viszont aa UdüléBt hosszabbra ne 
nyújts». Vigyázni kell arra, bogy aa óra pontoaan 
járjon, ne siessen, ne késsen, mert mindkettő aavart 
idéa elő és kellemetlenséget okoz. Villanyórát állítanak 
be a nagy üzemek, hogy hajszálnyi pontosságai járjon. 
Ml m?g hallgatjuk a rádióban az Idő pontoa bemon-
dását s aszerint ellet őrizzük éránk pontosságát. A 
pontoa érák pedig melyik ntán igazodnak? A napóra 
u'ár, m*>lŷ l a Teremtő Iiten a világ kezdetén oda 
felfüggesztett  s méla jár, javításra nem szorul. Mert 
örök törvények dirlp.álják a nagy természetet ÍB. 

Nekünk ls kedvenc ékszerünk legyen an óra, akár 
iBebbsn hordjuk, akár karunkon, akár szobánk falán 
fü?r,  v»gv ai asztalon áll. Nem a kivitel a fontos: 
D x >. Om»ga vagv svájci legyen, hanem a lényeg aa, 
bogv minősége jó legyen s pontoBan járjon. Minden 
emb"rn»k egyénileg B társadalmilag ls, mert annak 
egyik tagja, fő  a pontosBég. A nagy emberiség élet-
órájábnn mlrden egyes v-lamelyeB szerepet tölt be: 
kerík, hajscáirutó. mutató, Bróf,  tehát kell, bogy pon-
tosan végezze el mlud »cH a maga kötelességét jól éa 
Idejében, a legjobb tudása szerint. A Bzántóvető ekéje, 
iparos szersnáma, munkás eszköze, tBnult ember 
pennája, katona f-.-gyvern,  király jogara éppoly fontos 
éit BiUkséges a közboldoguláBhoz, mint a nő Imája, 
háztertása s rubajavltása. Ez csak ugy érhető el, ba 
aa embernek mind rgyénileg, mint társadalmilag Jól 
beosztott napirendje van s eat pontoaan betartja ÓB 
vég', i Reggeltől estig tudja mindenki, hogy ml a teendő 
s ehhez körömszakadtáig ragaszkodjék z övéivel Íz 
tartassa be s legyen gondja, hogy utána nézzen. Napi-
rend nélkül o'yan az életűnk, mint a TOBBB éra, eltö-
rött a ru'éjs, folv'on  leint huanl, de nem Jár, vagy 
össin-vlBsza üt. N<*m mindegy az, hogy mikor kelek 
fel,  fekszem  In, munkámat végzem el; ml lenne, ha 
a vasutas akkor indítaná el B vonatot, mikor neki jól 
eBlk; a pák akkor vetné be a kemencébe a kenyeret, 
mikor akarja ?! Ha rendetlen napirendünk a társada-
lom egyensúlyában kilengést nem nkoa, de saját éle-
tünkben keservesen tapasztaljuk annak káros követ-
keiményeit. A pontatlan, rendetlen életű ember nem 
jé munkaerő, nem boldogul. Jél mondotta szent Ágos-
ton : .tartsd meg a rendet s a rendesség megtart téged". 
Nap rendbe hivatásbeli kötelességeink közé okvetlenül 
fel  kell veznl a vallásbclleket Is, ugy a napi Imát, 
mint a vasár- s ünnepnapi lslenltiBsteletet, mert ugy 
toljes aa, ha az ember teati-lelkl Igényeire tekintettel 
van. Ltvalllere Éva kedvelte a napirendet, életelve 
volt: mindent jól, pontoBan a maga Idejében B Itten 
tlaparanceolata szerint rendeate - osztotta be napi 
teendőit. Kőrőti  Lajoa. 

Megnyílt a tekepálya a Holló-vendéglő' 
ben, Csíkszeredában. 

T a n i l l Á . I o á n u t f e l T e "  Venoael tam I dllUIU-IOdnjl zzBlonja , Calkazeredz. 
t a n á r n é k a l a p . 
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Nővendék-jóaaág osontképsódéséra 
kiváló hatással van a 

DOROGI 
SZÉNSAVAS TAKARtyÁNYtyÉSZ 
Nagy r a k t á r : 

OXBSCH TESTVÉBEK flaletében 
Oslkaaereda, Apall Mlhály-uooa. 1 0 -

Egy uj előfizető. 
A budapesti román követség a mult héten belé-

pett a Ctlki Lapok előfizető-táborába.  Ea a körülmény 
aat jelenti, hogy a követség legaprólékosabbau és vl-
dékenkint kívánja teljesíteni a figyelő  megblaatáaát 

Nem akarjuk a multat felemlegetni.  Nekünk a 
22 esztendős román megszállás sok keserűséget oko-
aott. Egyben Bok tanulságot Is szerzett. Szemünk előtt 
an államvezetésnek, a tflrelmetlenaéguek  olyan lelki-
Ismeretlenségei aajlottak le, amelyek .örökre emléko-
•etesaé teszik ezt a megszállást. 

A hivatalos román állam bndapeatl zzeme nyu-
godtan figyelheti  a magyar munkát. A magyar állam 
minden cselekedetéből láthatja, hogy nem gondol boaa-
szura az eaen a területen maradt román néppel asemben. 

Tessék caak nyilvántartani a vissaatért területe-
ket, ahol a magyar kormányaat legbiaalmaaabb ren-
deletei Is az egymás mellett élő népek nyugodt elren-
dezését saolgélják. 

De a követségnek ml 1b felhívjuk  a figyelmét 
arra, hogy a felszabadult  résaeken la nyilvántartjuk a 
túlmeredt testvéretekkel való felháborító  bánásmódot. 
Tudunk a magyarok tömegea letartóztatásáról, meg-
hurcoltatásáról. Tudunk arról, hogy Tordán csak aaért, 
mert aa ntcin magyarul bessélnek, letartéatatják aa 
•mbereket. 
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Jél ismerjük est a türelmetlen, gyermekes tehe-
tetlenkedéBt. Éppen eiárt fogadjuk,  hogy aem esünk 
noha ebbe a hibába, amely végeredményben a román 
állam egéaa iBerkeaalit alááata. 

Ml elfelejtettük  aat a Bsörnyüs^get, amelyet 22 
eastendőn káresetül Iskoláinkkal, tisztviselőinkkel, ipa-
rosunkkal, kereakedónkkel Baemben elkövettek. Nem 
volt a román állam réezéről Irgalom mág a vllágháborn 
áldoaataival Baemben Bem. A magyar hadirokkantak 
jogát még külföldi  nyomással Bem sikerült ellamertetni 
22 eSütendő alatt Ml ebből a vlaaaafeló  ütő egészen 
primitív álamvezető^dl játékbél csak annyit tanultunk 
mag, hogyan nem zztbad vezstnl egy államot. 

Nem aa a célunk ma aem, hogy a mult emlege-
tésével gyűlöletet szítsunk. Világért Bem. Aki brdély 
földjén  ezt csinálja, aat megöli ennek a földnek  Bajátos 
levegője. A romáa türelmetlenség 22 év alatt kikésfll-
tette magát. Éppen aaért, mert nem értette meg ennek 
a főidnek  aa egyOttéléare vonatkoaé parancsát. 

Az idő aaonban nem törődik aa ilyen átmenetek-
kel. Lslépi aaokat, A történelmet nem lehet becaapnl. 
As csinálja a maga munkáját és minden n'p'rt maga 
mögött hagy, amelyet a történelmi mull nem készi ott 
fel  a kijelölt blvatás komoly betöltésére. 

Az uj Eurépa uj helyzetek elé állit. A ssomsaé-
dos Romániának Is adott pzerepet ez aa u)ra elrende-
zés felé  való törekvés. Van most aa ellenünk való 
gyülöletblntésen kívül ls meglehetős munkája. Éppen 
ezért hisszük, hogy megőrli helyét, Bser»pét éa maga-
tartását az ul enrépal rendben, amely tulmaradt magyar 
testvéreinknek ls meghozza a békés fejlődés  nyugalmát. 

A budapesti román követséget eaekkel a két né-
pet öesiehozó gondolatokkal kössöntjük előflietőlnk 
Borában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Saékelykeresatnron rendealk meg aa 

eaóvi Petőfi  ünnepet. A történelmi emlékű fehér-
egyháal csatamhaőt a második blc*l döntés elszakította 
tőlürk. Igy ebben az éeb^n nem zarándokolhatunk el 
Petőfi  sírjához. Miután Szék°lykeroEzlur Petőfi  emlé-
kekben gazdag hely, felvetődött  aa a gondolat hogy 
abban az évben a juHus 311 Petőfi  ünnepséget Keresz-
turon rendezik meg. 

— Végre mogrondssabályosaák a rádió -
zavarókat. Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ea a 
város mind mai napig vezetett a rádiózásnak lelkiis-
meretlen zavarásában. I;t valéíágOB kéjjel dolgoatak 
az idígeíden a technikának legkülönfélébb  csodái. A 
napnak minden percében bfledörömbölt,  belesistergett 
és bslemennydörgött csa'ádi életedbe a baBzontalan 
kozmetikai d va*géptől fel  a komoly röntgenmaslnálg 
mindenféle  elektromos Bzarkeze*. Nem vo't Irgalom. A 
pár fi'lérrs  blokkolást nem c>lnálta m»g senki. Külön-
ben sem divat nálunkfolé  aa egymás iránti figyelmes-
ség. A rádiózásban azután egyenesen felülmultuk  ma-
gnókat. Na, most végre megrendszabályoznak Elren-
delték, bogy rövid időn belül minden rádlóaavaró 
készüléket le kell blokkolni. Igy végre rend lesa a 
cslkiajredal éterben. 

— Háaaaaág. Pálosy Lásalé, Pálosy Géaa nyug. 
Igazgató-tanító fia  folyó  év ju'lus 6 án tartotta eskü-
vőjét farcádl  Sindor Ignác caikszontimrel földbirtokos 
és ne)e leányával, Jucikával. 

— Kinevezések a osikmogyol kórháaaknal. 
A cslksseredal m. kir. állami kórháahoa dr. VitályoB 
Géaa csíkszeredai állami kórháal megbízott főorvoBt 
sebéss-főorvossá  éB dr. Székely Gjula debreceni tudo 
mányegyeteml tanársegédet belgyógyász-főorvoasá  a 
VIII. fizetesl  osztály 3. fokozatába,  a gyergyÓBzentmlk-
iósl áliaml kórházhoz dr. Csiky János otvost belgyó-
gyász főorvossá  és dr. Szöllősy László budepeati jakós 
NZdk orvost sebész főorvossá  a VIII fiietésl  ooatály 3 
fokozatába  kinevezték. (Budapesti Közlöny 145 zz.) 

— Jobbra hajts — balra olőaa. Ju'lus 6 án, 
vasárnap reggel 3 érától kezdődóleg ébtbelép a jobb-
oldali közlekedés. M nden járműnek as utteft  jobb ol-
dalán kell haladnia. Előzni balra kell. — Vigyázzunk, 
poitosan tartsuk be a jobboMall bnjiást, cenogy fegyel-
mezetlenségből Bzererctétlenséget idézzünk elő. 

— Qaadák vigyáaat. A« ̂ r <iá« és cs'p'éB Ide-
jén könnyen lehetséges, bogy aa ellenséges repülő tá-
madás a lábonálló vagy learatott termés elpuszii á'ára 
tőr. El ugy történik, bogy repü ő^epről gyujtó'apokat 
szórnak a termésre. Figye jök tehát arepüőkrt n<rca»k 
nappal, hanem éjjel is — Minden gyanús körülmény* 
azonnal Menteni kell. 

— Kinevezések A Budapesti Közlöny 146. zz. 
a következő cjiki vonatkoiá'u péoiügyl kinevezéseket 
hozza: Dr. György Gábor volt csíkszeredai pénzügv-
igaagatét a VII. fizetési  osatály 2. fokotnt&ha,  dr. Lfff 
ler Aurélt, dr. KoloBy Lászlót X- f.  o. 2 fokozatába, 
dr Gobcr Mártont segédtltkárrá, Szabó Árpádot állam-
pénztári tanácsossá, Sílriovics Károlyt a VIII. f.  o. 1 
fokozatába,  Meany Imrét, Csedó litvánt, Dávid Imrét, 
Sándor Pált, Balázs Józsefet,  AmbruB Dénest, Sprencz 
Györgyöt a RI. f.  o. 3. fokozatába,  Vlscber Jánost adó-
hivatali gyakornokká, Györpypál Gábort VIII f.  o. 3. 
fokoaatába,  Gál Józsefet,  Slntha Imrét X. f.  o. 2 fo-
kozatába, Gál Mátyázt, 4 lokozatába, Németh F.rencnt 
5. fokozatba,  Kurta Aron Lsjoenét, Dávid Dénest a 6 
fokozatba,  Schuster Józsefnét  a 7. fokozatba,  Benkoi 
Benjámint és Calsair Bélát m. kir. latéaeti zzámvevő-
ségi tanácsosokká. Kovács Jánost éa Gál Jánost m. kir. 
intéseti számvlasgálókká. Dávid Andrást vármegyei 
főtanácsossá,  Albert Istvánt városi zaámv. tanácsossá, 
Lakatoa Isrát vároai aaámv. főtanácsossá,  Fodor Sán-
dort saámv. taaáoaossá. 

— Caikvármegye törvényhatóaágl klsgyü-
léaát 1941 juUns 8 án délelőtt 9 órára Dr. Ábrahám 
JóaBzf  alispán, Osssehivta. 

— A eaékelyudvarholyi rof.  kollégium flu-
glmnáalnmaban a jövő lakótél évre a II—IV. o?z 
tályok is megnvlluak. Beiratkozások és elój»gyz«8et 
bármikor eszkiizölhetők ; a pótló beiratkozások saepi. 
2—6 n«pjalbt>n leSBnek. Az I osztályba felvehetők, 
akik sz eltml lstoa 4-lk ozztélyát sikeresen elvégez 
ték s a 13. életévüket saeptember 16 lg nem töltik 
be. B többi osztályokba, Bklk az előző osatá'yt sikere-
sen elvégezték. A felvéte  lizz szükségez okmányok nc 
I. osztálynál: Iskolai bizonyítvány, ssBletéai anyakönyvi 
klvanat, ujraoltáai bizonyítvány. A II-IV. oazt -nái: 
a tanulmányi értesítő. B?lratásl dl] a nyugdljilletékkel 
együtt 15 P. Az lakolni dijak még véglegesen nem 
állapíttattak meg. Tájékoztatásul azonban közli aa igaa-
gatéBég, bogy a tandíj és lakáBdl] nem lesa nagyobb, 
mint máa kollégiumok. Illetve gimnáziumok alaó osz-
tályaiban (kb. 100-100 P) az ellátási ('tkezési) díj 
ptdlg kb. f.Bvl  36 P. Az összes dijak fl  inthető* havon-
ként is. J6 előmenetelü éB magaviseletű tanulók szü 
léiknek hatóságilag Igazolt saegénysége esetén kellően 
Indokolt kéréBre méltányos kedvezményekben réseesül-
hetnek. A kérések a beiratkozás alkalmáva'. legkéEŐ b 
azoobin folyó  éti sugusztus 15 lg nyújtandók be. A ref 
ko légiám fiuglmn.  Igazgetóaéga, Székílyudvarhely. 

— Klterjosatettek a rögtőnbiráekodaet. A 
Budap-z'i Közlöny 1941 iu'lus 1-* (146) az ám a közil a 
m. kir. mlnlFzterium 4 870—1941 M. E. ssámu rende-
letét, amely a rögtönblráskcdaa kiterjesztéséről és ki-
hirdetésének elrerd-léséról intézkedik. A m. kir. mlnias 
terlum előbbi rendeletek alapién klterjesati ugy a pol-
gári, m'nt a honvéd büntalőbiráakcdás körében aa or 
saág, ületőleg a honvéd büntetőbíráskodás egésa terü-
letére aa előaő rendjeinkben foglalt  bűntetteken felül 
a kdaegéBBSég, gyuj;ogaté«, vlaáradás, rongálások aliezi 
büntette: majd robbantószerre és robbanóanyag előá i 
iásával éB használatával elkövetett bűncselekményekre, 
továbbá felségsértés,  láa dta, hűtlenség elkövetésére, 
lőfegyver,  robbmtós-er htezqálstával elkövete't gyil-
kosságra és szándékos emberölésre és prd'í; ugy a 
tettesekre, mlot a r?sz3Bekre, valam'nt a felsorolt  bűn-
cselekmények Haérlet'ra a rögtönb rigkcdiat. C ikvár-
megye kir. TÖrvénysaéke arzil a fi  jye'mi'ZtetéBBel közli 

Ukópsággal a rögtönbirástodás kitt rjesztését, bogy 
óvakodjék a bűncselekmények!ől. mert aki a fennt  fel-
sorolt büocselnbmények valamelyikét elköveti rögtön-
blráskodá* alá kerül és halállal büohOdlk. 

— A „Dóra" gőz- és kádfürdő  a vasárnr-p 
délután kivitelével minden nap a közönség rendelke-
zésére áll. 

V i z i m a l m o t keresek haszonbérbe, 
Barios Lajos, Csikssentmihály. 

Székelyföldi 
gép és malomtulajdonoaok figyelmébe  1 

Tudatom, hogy két drti., a Székelyföldön  h áuy. A 
gépet vzereztem be ragy Áldozat k í áii: 

1. E g y e t e m e s m a r ó g é p e t , 
araellyl \4llaok fogankerekek,  aatótenge'yek és 
b&imilyeu maréül mankíkat. 

2. Kombinált bengeroaiszoló 
éa rovátkoló gép, Oanz gyá t m á n y , 

t Ijesen a), rmnllynl vlla'om malomhengerek 
legprecízebb rovtthollsát. 

Vállalok: 
Villannyal hege szttk kazánokat, főtengely  eket, 

belygilaéu htMigprfu.  ásókat. K<-azl«ek Tlztaibloükat, 
l»géz-geDei4toro!ittt autókra Is én falpiri  gyiln^épe-
ket, biimllyeo gép és lakatosmanki», vasszerkezi tst. 

Tl-ztelfttil: 
C4I Antal gépjavító műhelye, 

2—S Oyergyoazentmiklós. 

K e r e s e k megvételre használt iroda 
bútorokat. Cim a kiadóh<va>alban. 

E X J - ^ I D Ó : 
I drb. hBTOmUhas é" 1 drb négy ábas Hoffberr be efejtp, 
1 őreink ' ea Hrffhrrr  gőzlokomobil S légk. 
I „ Mi< g «lokomobil 7 légkőrös, 
1 B30 mm Mav h-nsnélt de javított osöptő-

••ekreny. golsósosapégyas, 
1 720 mm Primus hMsnalt de javított • sépló-

ízekrény, 
1 720 mm. Hoffberr  baasnélt de javított 

«•éplAazekrény, 
I 000 Bvahályosóa, földreterő*  Bleger-gyárt 

mányu oaép öszekrény, 
1 Pordaon traktor, hmaznált de javított álla-

potban, 
1 «etbengere» 12 HP benzinmotor, 
1 26 HP aaivógázmotor, 
1 60 HP C max nyeraolajmotor, 
1 hétmAteres azaim'kaaaloaó. 

Megtekinthetők.: 2—2 
AOROFEB&A B.-T., Marosvasírhely. 

M e g n y í l t ! *Wm 
A CSÍKI SZŐTTES HÁZIIPARI BOLT 

FESTŐÜZEME 
Csíkszeredán, KosButh Lajoa-utca II azám alatt 

Oyapot — kender — len — gyapjti-fonal  és 
szövet festését,  fonal  fehérítést  olosón vállal. 

8 - 1 0 

Szám: 1919—1941. 1-2 
Pályázati hirdetmény 

Gyergyóalfalu  róm. kath. egyháztanács 
iskolaszéke pályázatot hirdet a megüresedett 
káotor-tanitói állásra 

Javadalom: természetbeni lakás, 172 • öl 
knrttel, a kert évi jövedelme 16 Pengő; 1 hóid 
96 • öl szántó, évi jövedelme 15 Pengó; 
7 ho d 864 • öl kaszáló, évi jövedelme 192 
Pengő; 12 hjid 1572 • öl erdőjog, osztalék 
idején évi jövedelme 93 Pengő. — Tisztán 
kántori illetmény évi 240 Pengő és s'óin ré-
Biesedés szabály szerint. A lanitói fizetéshez 
10 százalék évi helyi hozzájárulás, többi állam-
segély. 

Kötelességei: Bgy osztály vezetése. Mint 
kántor minden egyházi ténykedésben segéd-
kezik, a Plébános uasitásai szerint; iskolai, 
ifjúsági  énekkarok vezdiése és egyházi ének-
tanítás; tevékeny résztvétel az egyesületek 
munkájában ás minden vallásos és társadalmi 
megmozdulásban. 

Pályázhatnak kántor tanítói oklevéllel biró 
férfiak.  — Pályázatok a R t a . KVh. Plébánia 
Qyergyóalfalu,  Csikm>gye küldendők. Pályázat 
határ deje 1941 ju ;ua 20 Kántor próba ideje 
1941 julius 27, melyen a pályázó saját költ-
ségén jelenik meg. A megválasztott önköltsé-
gen költösködik. 

MODELL KALAPOK 
tti naponként n j termák olosó 

tt árban, a a « v t * ) c m t l M » t ö ] K 
Q VENCZEL TANÁRNÉNÁL 

Ugyanott kósiftlnok  mladon-
zsaf l  női kalapok eiaőreadft 
anyag konnáadáaával. Kalapok 
Italakitási a legrövidebb ldó alatt. 

Caiksaoreda. Olmnáslua-nooa 111. an., 
a Sőrkáa köaolábon. 

Asztalossegedek és tanoncok felvétet-
nek, jó mankások előnyben. Nagy G. 
Jüzsef  asztalosmester Csíkszereda-
Zsögöd, MártODfl  u t 49. 3—8 

Ha Marosvásárhelyen jár, keresse fel 
néhai Vere» Domokos fiának  üzletét 

a Veress cukrászdát 
elsőrangú, elegánB és 

Főtér 41. szám. 
izletes. 

1-3 
F lg -y -e l ezm. ! A n é. közönség figyelmébe  I 

ÓRÁK, ÉKSZEREK LEGOLCSÓBBAN BESZEREZHETŐK 
Holoaor G-bor frontharcos,  éksaerkéBsItő üaemébep. 

T J g y a n o t t d í j t a l a n v é s é s ! 

Kereskedő t a n u l ó t teljes ellátánsal 
felveszek,  Dájbu<tát Jakab, Gyimesbttkk, 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat 
Tel. se Vakár Lajos, Csikazereda Tel. 88. 
Veraeryen kivfii 
álloQROM gyors-
mérlegek ked-
'e-ö résaletflie-

téa mellett. 
í rógép lerakat. 
Legklval-bb né-
met gyártmánya 
kerékpárok ca 
va r rógépé k. 
Mezőgazdasági, 
tejgazdasági 

gépek 
golyóaosapágyak, 
mQssaki anyagok 
permeteaő szerek. 

HaaznUt 1-ógépét beoseréljük. 
Trlomphator és Original Odhner l a á m o l ó g á p e k 

l e r a k a t a . 

Nyoutoli Vákár bajooá ktayvayemdájáhaa, Oalkasarada. 




