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Jol vagy István király ?" 
Augusztus a magyar megpróbáltatások 

hónapja: augusztusban zudu't a nemzetre 
Mohács, augusz'ujban vesztettük el Budi váré' 
jó 400 esztendővel ezelőtt és tuiuszusban 
omlott Össze a szabadságharc minden hősi erő-
feszítése,  álma, ugy hogy csak a legenda ma 
radt belőle. 

És a legenda beszél egy régi augusztusról, 
jó 900 övvel ezelőtt, amikor az Európában 
szinte még félénken  tipegő magyar nemzetet 
az első tragikus veszteség érte: augusztusban 
halt meg htván ur, a magyarok első királya. 

A legendák és krónikák ssivBzaggató saa 
vakkal siratják el a nemzet a'yját és vezérét, 
a magyarság európai keresztapját. A történet-
írás is sziveBen áldoz egy pillanatot az ábrán 
dóknak; hogy mi le't volna, h t Szent István 
uxdot hagy maga után. Da a tények inegöl k 
a számokat és az ábrándokat, a Mohác^o- éB 
Világosok népinek tudomásul kell vennie, hogy 
tragikus sorsra szQleteH és vérrel kell meg-
váltania helyét és jövőjét Kelet éa Nyugat 
őrlő malomkövei között. 

De Szent István hónapja nemcsak a tra-
gikus visszaemlékezések napjai? hozza meg, 
hanem meghozza a felemelkedés,  a szebb jOvő 
reményét is minduntalan. A székesfehérvári 
királysír lakója testileg már rég nincs ott a 
faragott  kőkoporsóban ; de Alet^nek nagy tanul 
sága, példája és ak&ra'a szüntelen edzi és fel-
emeli a csüggedő és földrehulió  magyart. 

As a léiek, amely a föls'ges  hangulaiu 
fehérvári  mauzóleum falai  kOzöti lebeg s lángo-
lásával és Bugallatos erejével ma ÍB betölti a 
magyar lelket, országvesetók és nép lelkét 
egyaránt, az a szentiaváni szellem maga az 
örök időszerűség: minden kor számára van 
.mondanivalója, minden történelmi helyzetben 
tartogat a magyarságnak kimeríthetetlen tanul-
ságokat. 

Forr a világ bus tengere, mondta a régi 
B mondaná ma is. Hiboru van most a 

\ lágban, Isten Bírja reszket a szent hon-
' >n. sikoltotta Vörösmarthv és a magyarság 

"j g:nt itt áll a zivatarban, de többé már nem 
-üKgedten és tétován, hanam fiatal  erőben, 
?.ikodással és kemény akarattal, hogy az első 

~'-nt K<rály szellemében alakítsa jövőjét. A 
bo'cs ember mindig kissé próféta  is, a szent 

xber kétszeresen prófétája  nemsetének. Ezen 
földön,  ahol az ő szellemében egy ezredéven 
békében éltek egymás mellett különféle  nép 

-Dk, a magyar jövő legnagyobb erŐBsége lesz, 
i a Szent Korona népei továbbra is vállvetve 
i k és dolgoznak a Bzentistváni Magyaror 
ígért. 

Az emlékezésnek ebben a hónapjában jó 
Meggondolni zivataros századokon keresztül 
«ma régi augusztusra, as ország-felajánlás  ma 
<*9zto9 pillanatára és kétségben és viharban, 
i&gy kérdések golgotáján és nagy várakozások 
rájában jó odamenekülni a Szent Király pa 

• »a'ja alá s At hivni és idésni minden magyar 
orsban: Hol vagy István Király ? 

Bútorozatlan szoba, város központjában 
k i a d ó . (Irodának, műhelynek alkalmas.) 
Érdeklődni : Vákár üzletben. i -

Os i l l ámot ( m i k é t ) nagyobb méretekben, jó 
minőségűt, állandó szállitáBra nagyobb tété 
lekben k e r e s ü n k . .Budapesti gyár 3747' 
jeligére Blookner I . hirdetőbe, Budapest, 
IV. Városházit. 10. 

Rendezték acsiki Magánjavak kezelését. 
A c iki Bzéke'.y határőröd „Magánjavak" elmen 

közlbm rtvigyonának káivárlás «orsa köztudomás. Eat a 
két miiilárd aranvkoroia ért*kü közvagyont a ronnn 
agrártörvény 1923 ben elvette a tulajdonosoktól A sira-
lom annál ssenib t̂Onóbb \o!t, meri <> Mdgá'jJavak ere-
dethez tökéletesen hasonló román határőrezredek na-
Bíódl és karáneebesl vagyonát meghagyták a tulajdo-
nolok birtokában B azt zivartalan élvezték sz egész 
román megaiálláa Idején. 

A cstcl Migágjavak évtizedes küzdelme éB erőfe-
zitése a vagyon vls^naazerz -pi-irt köatudomáau. A 

M 4gánjav>>k lgargató'ága a k enj itltás sérelmével végig-
járta oa ös*a*B k'ori helf5U1I  forumokat  B követett 
mlodent, hogy Irwágo* taiáijon. A rónán ígazság-
Bao'gáltalái huzavonája ciak ugy nyelte ez estterdó-
ket Amikor nyllvánva évé Mt, boiy ezt az ügyet 
D'-m sknrj.t e:iotéZE', a iu • jdono'oVnak vál'alnla kel-
lett minden követkerményt 'éi nemzetközi sérelmet 
c háltak a Magánjavak Msejátltésábó!. 

Éveken keretstül fo'yi  a p;rG,nfhcn.  A Nemze 
to'« Sz'ivetségéheo m'odenfele  egzotlkui bizottságok 
vizsgálták a c ik! h*t4r6rök v^yonán -k kérdését. Dr. 
Ba'oţh Ar hur és D/ Pál Q«bor állandó szortalmrzV 
Bár i végül sem térhetett kl Gmf  BZ Igazság elől és a 
pinaBzt orvofo'nl  knliett. A Népszövetség utasította a 
román kormányt, bogy a Magáujivak ügyét megoldja. 

Erre Giofből  Bukarestbe k»rWt Ismét a ezékely 
batárórvag) on Bérelme. Kezdődött előírói a sajátos bal-
káni Igazság kergetés. A román belpolitikának akkori-
ban egyre zűrzavarosabb lecFU'fáBában  a Magárjivak 
Ugye is egyre reménytelenebből nézett kl. Emberfeletti 
utánjárással végül IB törvényhozás elé került a Magán-
javak. Törvényt Bravasott meg a romé a parlament, 
amely megnevesse o vleszardandó vagyon tárgyakat. 

A baj Ismét ott kezdődött, hogy ea a törvény a 
vagvonnak ciak egy jelentéktelen töredékét kívánta 
viBBaajuttatDl. A végrehajtás rcrán prd g még azzal a 
követeléssel Is felléptek  a tu iijdonosokbal evőmben, 
bogy mondjanak le minden további Igényükről. 

M utáp. es nem történt m^g és a panaszosok a 
V4gyoonal szemben eat n t'ru'ist el nem követhették 
<ev a Magánjavak két évtizrd'B kálváriáját csak a bécsi 
d4ntés és visszatérés o'dotta meg. 

A bécil döntés u'áo uj hel;.zat á'V.t elő. Lezárult 
nemzetünkaek, taláu legkeményebb megpróbáltatása, 
amely minden heljre egéBz embereket kívánt A Magán-
javak küzdelme különösen első vonalbeli harcosokat 
Igényelt. O yanokat, akiknek gerince éa hite kemény 
volt. Férfi  kellett ehhea a szemünk előtt lesajlott tör-
ténelemhez, amely a harcot nem sdta fel,  hanem még 
sokszor a saját gázcwk közepette Is végig cnaálta. 

A c Ikl közvéleménynek e'EŐ köteleeaígp, hogy 
háláean elismerje mindazt a« érdemet, amely köteles-
Bégét a Magánjavak vagyonának megolHanzégában 
katona Bzlvvel, bátorsággal és sok kiállással telj- sltette 
akko', amikor aa veazéllyel lárt 

A bécsi döntéBBel mego dódolt helyzetben a Magán-
javak sorsat a magyar kormánv most rendezte. A hi-
vatalos lap 1941 eugusatuB 18 ikl Bzéma kösll aat a 
rendeletet, amely helvreállltja a Magánjavak önkormány-
zatát. A rendelet 8 tagú igasgotótanácaot recdel B 
vagyon élér«, fedhetetlen  életű éB erkölcsű cslkl saé-
kelyek köaül. Est aa IgaagatótanécBOt Csikvármegye 
törvényhatósága választja. AB Igazgatótanács elnöke az 
alispán. 

tonosságát biztosította. Leltárba vették a javakat éa 
értékeket, valamint az állami és állami felügyelet  alatt 
álló erdőbirtokokat. 

A jelentés nagy elismeréssel BBÓI a vármegye 
közigazgatást és politikai vezetőiről, hogy az erdőlgaa-
gatéságot Csíkszeredában állították fel,  amely tény 
váró-fejlesztés  és Idegenforgalom  szempontjából eléggé 
f.il  nem bscsülhető. As ordókezelést 1 központi erdő-
fdlügyfllőségl  kirendeltség végzi: 1 alcslk, 1 középcalk 
és 3 Gyergyóban. Rámutat a jelentés aaokra a nehéa-
aégekre, amelyek a vasúti fzállltás  éa kitermelés körül 
rászakadtak erre a vármegyére éppen akkor, amikor a 
otgy késeietek miatt még 300.000 m* saéldöntltt fa 
várt BÜrgős értékesítésre. Lígutóbb a Németorsság-feló 
irányuló export miatt valamelyes élénkség mutatkoalk, 
da a'Bzállltás nehézségei miatt a tóárak még alacao-
nyak és nem érik el az északnyugati nemzetiségi vidé-
kek faáralt.  A jelentés foltételeal,  hogy a kormány a 
székelyföldet  ema kóroiodásában kárpótold fogja. 

A jblentés igen ériékesen foglalkoalk  aköablrto-
kosiágok helyzetével. Kü'önöjen rámutatott arra a 
4ier >nciitlen iagatéora, smalyet az arányjog egyenlő-
iit' érdekében folytatnak  B amely már egésaen 
ko jmuaista Izü. á legBÜrgöaebb hatósági IntéakedéBt 
allrgetl esen Izgatta megszüntetéBére, A jelentés szél 
a közbirtokosságok körében aaj'.ó áldatlan saemélyt 
h°rcokrél, amelyeket BB ellentétek kléleaése nélkül 
ryator'atl módon Igyekeatek lovezetnl. Indltványozaa, 
hogy esek a vagyonok aa állam réBaéról belterjesebb 
gazdálkodás alá vonassanak, természetesen érintetlenül 
hagyva a jövedelem feletti  szabad öorezdelkezésl jogát 
a tulajdonosoknak. 

A továbbiakban kiterjed a jelent ÓB BB erdővéde-
lemre, a f*tepáíok  szigorú ellenőrzésére, Uzemrende-
zésre, erdőmüvelépre, (rdőhasználatra, emely teendőket 
az áliamerdée.iet csekéiy létszámával ÍB minden znlyo-
zabb zavarok nélkül elvégzett. 

Csikvármegye erdészeti viszonyai 
a visszatérés után. 

Cslkvármorye közigazgatási bizottságának 1941 
auguastu^ bé 9 én megtartott UléB b̂en a vérmegye 
erdiszetl vleaonyait BJtanké Zoltán erdófelügyeló  Jelen-
tése Ismertette. 

A Jelentés első résaében rámutat arra a két év-
tlaedea korrnpt sa illemre, amely különösen aa erdő 
vagyonok gazdálkodására nehezedett rá. A román agrár-
törvény, a rend?aetlon blr>okvlsaonţoV, aa erdőbirtokos 
testületek veaatőnégében hatóságilag fejlesztett  korrupt 
levegő és a népi szellem lezüllesatéBe, a folytonoB 
amnesatiákkal támogatott falopások,  a mozdva csinált 
pereknek soksaága, a faértékasltéaek  körüli panamák, 
a fölöslegesen  erősaakolt üzemtervekre és katasaterl 
blrtokreodeBésekre kidobott milliók voltak ennek a 
bünöa múltnak aaok aa Ismérvei, amelyek aa erdő va-
gyonok rablógaádálkodéaával katasatrofállB  pusztítást 
vittek véghea ebben a vármegyében. 

A visszatérés utáni első jelentós rámutat arra, 
hogy eaidelg a romok eltakarltáaa tartott éa aa erdé-
szeti hatóságok nehéa mnakéja az admlnlEstriclő fo'y-

A „Kiskunmajsai Kaszinó" zászlószentelése 
Gyergyószentmiklóson. 

Bnrss, esős hideg napok ntán ragyogó napsütésééi 
virradt ránk jaliua 27-ike. Mintha a természet ia tudta 
volnn, hogy ünnepet ül ma városunk társadalma. 

Meaazi idegenből, az alföldi  Kiskunságból jöttek hoz-
zánk idegenek, de caak látszólag voltak azok, mert való-
jában teatvérek voltak ők, akiktől 2*2 évig voltunk elsza-
kadva B akik szivük egéaz melegét éa lelkük forróságát 
hozták el hozzánk, ismeretlen székely testvéreikhez, hogy 
egy forró  ölelésben egymásra találjon a két teatvér. 

Nem üres kézzel jöttek, egy gyönyörű aelyem zászlót 
hoztak el magukkal, hogy a hazatérés utáni időkben kü-
lőmbiiző egyesületek által elhozott emlékzászlók mellé oda 
állithaBsik a Gyergyószentmiklósi Magyar Társaskör zászló-
ját is. 

Emlékzászlót hoztak, amelynek nemcsak az volt a 
célja, hogy a két teatvérölelkezésnek örök emlékeztetője 
legyen, hanem hogy egyúttal jelképe ia legyen bármelyik 
réazéo élő magyaraág örök együvé tartozásának ia. 

Ea ez az összeölelkezéa és együvétartozáa az emlék-
zászlón külsőképpen ia kibontakozott, mert mig a zászló 
egyik oldalit Magyarország cimere díszíti, addig a másik 
oldalán KiakunmajBa és városunk oimere volt elhelyezve. 

VirOBunk társadalma igaz azeretettel várta éa fogadta 
a knn vendégeket, mint az a testvér, akihez elhagyatott-
ságában éa leszegényedettségében testvéri azeretettel köze-
ledik a gazdagabb teatvér, hogy hóna alá nyúlva talpra 
segítse azt. 

Városnak társadalma megértette a testvéri közeledés 
célját és indokát a épen azért a lélekben gazdag ajándékot 
nem viszonozhatta mással, mint őazinte tiszta szeretetével, 
azzal a székely azeretettel, amely mindig hüaégaa tud lenni 
azokhoz, akik szivéhez tudnak férkőzni. 

Juliua 27-én kölcsönösen elkötelezte magát egymással 
a két teatvér, a akik a lélekemelő ünnepségen réazt vattek, 
meggyőződhettek arról, hogy ez a kölcsönös elkötelezettség 
nem tirea Ígéret marad, hanem olyan váltó, amelynek be-
váltáaát mindkét tél magára nézve beoaületbeli kötelességé-
nek fogja  tartani. 

A „Kiskundorozsmai Kaszinó kiküldöttei, névezerint: 
Dr. Bnlyovszky Gyula m. kir. kormánytanáoaos, elnök, Dr. 
Szentiványi András tb. megyei főügyész,  Perényi Jenő nyűg. 
a. h. főigazgató,  választmányi, Torteli Kornél éa Zoltán 
kaszinói tagok 25-én éjjol érkeztek meg városunkba a más-
nap — kipihenés után — a város nevezetesebb épületeit 
és helyiaégeit látogatták meg, eate pedig iamerkedóare jöt-
tek ösBze a helybeli kaszinótagokkal a Társaskör újonnan 
.átalakított termében. 

A felazentelési  ünnepség 27én d. e. 11 órakor ment 
végbe a r. kath. templomban. 

A zászlóvivő menet a Társaskör helyiségéből indult 
el, elől az ajándékzáailóval, székely ruhás leányok kíséreté-
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ben, amelyet • három zászlóanya: Dr. Dobribán Antalné 
nyag. kórházi főorvos  neje, Dr. lengyel Emiiné polgár-
mester nejt éa Örményi Antalné rendőrkapitány neje követ-
tek. Utánnk a menetben a két kaszinói elnök: Dr. Bnlyovazky 
Gyula éa Dr. Banka Antal éa a kaszinó tagjai és hozzá-
tartozóik következtek. 

Az Ünnepélyei szentmisét László lgnáo tóaapares 
celebrálta, ki mélyen átérzett és hatalmaa gondolatokkal 
teljea beszéd közben azentalta tel az emlék-záazlót. 

Ssantmine ntán a menet zárt sorokban visszavonnlt a 
Társaskör udvarába, ahol a városi és a helybeli katonai 
hatóságok éa a város elókeló közönsége réazvétela mellett 
történt meg a záazló ünnepélyes átadása. 

A magyar hiszekegy elmondása ntán Bnlyovazky 
Gyula 1. o. gimnáziumi tannló szavalta el az .Üzenet Er-
délyből" c. irredenta költeményt, mely könnyeket oaalt az 
öaazez réaztvevók szemeiben. Utána Dr. Bályovszki Gynla 
a kiskunmajaai kaazinó elnöze adta át az emlék-záazlót 
Dr. Benke Antal helyi elnöknek. 

.Mindnyájan szenvedtünk a 22 év alatt — mondotta 
többek között Dr. Bntyovazky — Ti, magyar teatvéreim, 
fizikailag  ia, de mi annál többet lelkileg. De a várvavárt 
hajnal felvirradt  éa a kiskunsági magyar iemét kezet fog-
hatott azékely testvéreivel. Ennek azimboiizáláaára, az öröm 
ég testvéri érzés örök kifejezésére  szolgáljon ez a záazló, 
amelynek forró  azeretettel azőttük minden szálát, himeztiik 
betűjét ég áztattuk ö.ömkönnyeinkkel nemzeti szintt rojtjait.* 

A lélekbe markoló beezéd után Dr. Benke Antal helyi 
elnök köazönte meg a kiskunmajaai kaszinónak értékes éa 
azép ajándékát, eróa hazafias  érzéstől áthatott beazédben, 
melyben röviden összefoglalta  a Társaskör történetét, annak 
elmnláaát és mostani njraébredését. Egyben átadta Dr. 
Bnlyovazky elnöknek a táraaakör ajándékát, az ezeréves 
tigzafagyókárbSl  készült tintatartó gernitnrát 

Az átadás ntán Dr. Márton Andráa ügyvéd szavalta 
el Reményik Antal erdélyi költónek egyik alkalmi gyönyörű 
költeményét a tőle már ismert kitejezókészaéggel. 

A lélekemelfl  ünnepélyt a Társaskör összes termeiben 
120 teritékes közebéd követte, melyen az elsfl  felköszöntőt 
a Kormányzó úrra Dr. Benke Antal tigyv. elnök mondotta. 
Utána Dr. Lengyel Emil polgármeater üdvözölte a kiskun-
majaai kaazinó kiküldötteit, melyre Dr. Szentiványi András 
tb. vármegyei főügyész,  a kaazinó választmányi tagja vála-
azol körül egy óráa hatalmaa beszédben, mely valóiában 
magával ragadta az egéaz közönséget. 

Hétffln  a kora reggeli órákban Dr. Csiby Andor v. 
tanácanok vezetése mellett a Gyilkoatót és a Békáéi szo-
roat látogatta meg a küldöttség, ahonnan felejthetetlent 
emlékekkel és nagy gyönyörűség érzetével tért viasza váro-
sunkba a kiskunmajgfci  kaazinó küldöttsége, hogy a rá-
következő éjjel kipihenve a lelki ég fizikai  átéléaeket, 28-án 
a reggeli órákban ntrakeljenek kiaknosági hazájukba. 

Mielőtt azonban elbncauzott volna a küldöttség nem 
felejtette  el viazontlátáara meghívni a Gyergyószentmiklósi 
Társaskör vezetóségét, amely — irtesülésüuk gzerint — 
még a tolyó év őszén viszonozni fogja  a testvéri látogatás*. 

Ditrói Dr. Caiby Andor. 

Útban az ég felé. 
XXXII 

Ml Indít csodálkozásra: Jézus szeretete Irántam. 
Emberi termójsetttnk nagyon igényli a szeretetet. 

A kia madárka a maisat hideg elől a féBaekbe  husódik, 
hogy ott m slenge ase meggémberedett tagjait: ogy 
emberi szivünk la aa ölet hidege ellen a megártó aaere-
tet melegét kereal. Bzaretetre vagyunk teremtve és nem 
gyűlöletre. Miodtn<l ssaretatre vágyik a mégis oly keve-
aen élvealk. Ml ennek as oka? Nam ott keresik, ahil 
egyedül megtalálhatják, hanem másoktól koldulják. 
Tárgy, állat, aaeozély nem adhatja mag, nnrt e két 
nlóbbl la ráaaornl. A aok próbálkoaáa, találgatás cinpa 
ldóveaatéa, fölöalegea,  haastalan erőpasarái. Sokkal 
köaelebb a hamarabb rá akadhatunk a aaaretetre, melyre 
oly nagyon áhltoauak, mlntaem gondolnók. Ns keresad, 
kutasad oly msasae. hias melletted van, ca»k keaedet 
kell kinyújtanod már megfoghatod,  fellelheted. 

Kl aaeret téged a legjobban ? — mit gondolaa ? 
Siűleld, gyermekeid, hllvestáraad, rokonaid, ismerőseid, 
jó barátaid? Sie'etoek, nsm tagadom, d9 Igen földien 
aaagn as ő ssaretattlk, sok mellékes cd tapad abhoa 
sokszor önző. Ha megbántod, e'.lenük tesael valamit, 
már megsértődnek, lanyhul a szeretetük Irányodban, 
Vagy megharagaaanak rád, vagy ha nem, a Bérlést nem 
feledik.  Még a kebelbarátok ls halálos ellenségek lesa-
nek, a aaülők klá'.kossák gyermekeidet, a hűséget egy-
másnak esküvő házastársak elválnak, meggyülölik egy-
mást. Máskor egymáara ráuonak, egymást elfeledik  óa 
elhagyják. Ha nem, a halállal ugyla megsiakad a kap-
csolat. Ki aa, kl mindig aaeret a soha meg nem a'ttalk 
Bzeretete? Maga Itten a aa ó aaent Fia, Jéaus. Aaéri 
mondja 0 : ,Ha a saüló megfeledkealk  magaatáról. én 
aeha meg nem feledkeaem  rólatok, emberek flall*  Caak 
aa a baj, hogy aoha, vagv Igen ritkán jut eaaembe, ea 
aa örvendetes Igaaság: Jéausaseretengem. Iaten bla-
toalt erről: Örök aaaretettel saeratlek téged. Mikor még 
nem létestünk, a jó latén örök tervében, gondolatában 
ott voltunk. Világra siűleUűak, egészségesek, vallásos 
lelkületnek, jó gondolkoiázuak vágynák, nemeasslvü 
saűlók nevaltek, mlndest kinek köszönhetjük ? A Jó 
Istennek, mert est Ingyen adta nekünk, rea nem aaol-
gáltnnk, eat aoha lőle meg nem érdemeltük velna. — 
Jéaus Krlaatua la nagyon saarat minket. Igaa anyasaent-
egyháaáaak tagjává tett s Igy a mennyoraaág örfköael 
vagyunk. Kereastáldosatával megváltott a bűntől a lehe-
tővé tette, hogy bármikor kibékülhetünk ve'e. h% meg-
bántottuk s megbánjuk vétkeinket. Ha eltévely dttnk jó 
barátainkat küldi ataauak, vagy Jó könyvet sd kezünkbe, 
vagy sugallataival falráa,  ugy a prédikációval beuél 

lelkűnkbös, vagy betegágyhoz köt, hogy ott helyettesó-
val szól lelküakhOa a térit aa égi Atyáhoa. 

0 a jó páantor, kl az lgaaakat elhagyja a megy 
i i eltévelyedett után. Kl ns tapasztalta ezt életében 
legalább egyszer magán? S est tsssl önaitbnül, min-
dig. Mikor meghaltunk, egybásával értünk Imádkoatat 
a busgó híveivel aaentminát szolgáltat. Bbból Jézusnak 
nincs semmi haaana, 0 Isten, végtelenül boldog, ehhea 
hosaáadnl, vagy halóié elveanl senki nem képea. Laval-
llere Évát es Indította mindig a legaagyobb ctodálko-
sásra: aaeret engem Jéaua, Jobban, mint másokat, kik 
betegek, nyomorultak, vagy hagyja a bűnben elenyészni 
Ől kitagadta as élet fér  őjéből, aalnta láMntst'anul 
kéaen fogva  vezette lépésrő lépésre e'őre a tökéletes 
lelkiség utján. Nem a földet  B eget bénulta, mart aa 
élettelen tömeg, hanem aaakuak Alkotóját, Fenntartóját. 
Megváltóját a Magaajutelójét csodálta, aki mind ?»t 
semmiből létre boita, életet fikasatott  e aártekén, as 
embereket megmentette aa ördög rabaágából a lolküket 
állandóan megaaentell kegyelemeazköaelvel. H» mlrdlg 
arra gondolnók, hogy J zus aaaret minket, mái ?ae*e-
tetre nem vágyódnék, msrt egyedül Itten Bser-^te az, 
mely lelkűnket-salvüik^t egészen betölti B mind >n Igé-
nyünket kleléglteol képea, melyet tneguanlsohaaemlfhet. 

Kőri*i  Lajot. 

ütüeozelfik  a betási szorosról és a Solpkőről. 
OyergyÓBzentmlklós, auguaztuB ho. 

A Gyllkostc'ról és a békáai ssoroBról már oly 
sokszor és sokat Irtnnk, hogy ujat már alig lehet elmon-
dani. Iikább aa érdekli a közönséget, hogy a felszaba-
dnia első eaatendeje berá'totta-e a hozzáfűzött  remé-
nyeket. 

A Gyllkoató, amely pár évvel ezelőtt ülte meg 
születésének 100 éves évfordu  óját, a haaatérós el FŐ 
évben látogatottság tekintetében minden «érakozéB*. 
felülmúlt.  Arra a megrohanáara, pinelyfcen  már jun'ns 
elejétől kezdve a tónak IB a Bzoro nak ré?ne van, mm 
volt elkészS ve G ergyóezentmlklós v.-roa B Igy a váró? 
id-genforgalml  ügyosztálya nem la muj'hatta micdazt 
H kényelmet és znvnrtelsEBágot. amelyet ez anyaország 
tlfej'elt  idegenforgalma  megkövetelhetett. A város vese-
tősége már kezdattól fogva  tudatában van annak, hogy 
ea aa BIBÓ év klBérletl tv. Hz forja  meghozni mird-
*zok»t n tapasztalatokat, amelyek ahpján a Gjllkostó 
jövőjét falépUhatl. 

Aaldel tapasstabtok alapján megállapítható, bogy 
mindenekelőtt a böa'ek-edéa megszervezése a legelső 
teendő, azután pedig a Gri'bostó befogadóképesség'n  -t, 
nmeléae, mert a jelen egl mintegy 2—800 ággyal ren-
delkező villák éB p>nzlók nem tudják btfogadnl  a tö-
meges látogatókét. 

Mlndaao* a hivatalos és nem hivatalon látogatók, 
akik eddig n G.ISnstót f-lker-aték  rgyben megegye-
nek: a GW.koató fejlődésének  határtalan perspikiívájá-
ban, melynek egyik alaptényezője lesz Gyergyó összes 
községeinek villamosítása, a Gyllkoató vlzlerejének fol-
hasanálásával. 

Bitőjorban Gvergvóarentmlkíós város polgármes-
terére éa a gyergyósae.vtrolklósl járás fősroigablrójára 
vár a faladat,  hogy G/ergvó vlllamoaltását, aa a'calkl 
kézségek példájára, még ->z ívben a megvelóaltéa felé 
előre vigyék. A Gyllkoató egy o'y.io hatalmas vlilerót 
képvisel, malynt továbbra la klhasaaálatlannl hagyni 
nem lehet. Aa Idő biv, a tettek meaejére kell lépnünk, 
ha a ssékt'Ivnéget eddigi «'zárkózottságából éa gazda-
ságl elmaradottságából kl akarjuk emelni. A villamos 
áram a székelység iparo <odását, vagyonosodnál és élet-
színvonalának emelésAt jelenti. 

As Idei látogatók tnlnyomó része aa anyaországi 
magyarok sorából kerültek ki. akik el vannak ragad-
tatva a békást aaoros lenyügöső szépségétől. Amint 
mosdják, megdobban aa uias fz  ve, amikor a festő] 
aaoroaba belép. Egyedül a „fenséges"  aaó tudja talál 
hűen vlasaaadnl aat a képet, melyet aa égbenyúló 
aalklaórláaok a keskeny szorosban kis pontnak látaaó 
emb?r elé tárnak. EnrópBl neveaetesaég, európai hlrea-
ség lesa a békáal aaoros, ha végre elül a háború aaie 
éa újból elkeadődlk a békés polgári élet. Aa 0 tárkő, 
a Pokolkapuja, a Nagv Cobárd ezerbatsrái méteres 
magasságú Bzlklatömbbje óa e szlklatömb-ő1 a c?odás 
kilátás, egéaa életére mély benyomást gyatoronak a 
aaemlélőre. 

Aa idal látogatók közül ÍB legtöbben SiovátafOr-
dőrő; érkeatek, mert a Mivout két négy sutóbu°*e 
ayora éa aránvlag olcaó köslekfdéat  biztosított. Tiz 
P ingó volt a szállítási dlj Biovátáról a békési sroroslg 
és vlssaa. Uit a költséget minden fürdővendég  szive-
sín fizette.  A Mávan*. nem tudta kielégíteni a jelent-
keződet M 'gblsb^tó adataink varnak arra, hogy ninon-
ként legalább 200 saemé y érkeaett a békásl szoroshoz, 
akiknek élelmetesn nagv gordot oVosolt a vároa köa-
élelmaaésl oaetályáiak. Nagyobb nehézség ezldelg még 
sem fordnlt  elő, 

An előkelő látogatók közül meg k«ll em!lf°nűnk 
Albrecht klr. h9rc*g és neje Bocakxy Katalin ÖVlsé-
gelk látogatását, akik kíséretükkel együtt auguastus 
elaő felét  a G/llkoatóoál fogják  eltöltecl. 

A'brecht klr. herceg látogatásának okát netncaak 
a Gyllkojtó azépaégMb<*n kell keresnünk, hanem azok-
ban as elmuit világháborús emlékebben la, amelyek őt, 
mint fiatal  főhadnagyot,  a Br. Dantei Rohr tábornagy 
hadaeregénél Calkmegyében történt saolgálala alatti 
Időkből a 0 .UkoBtóhoa füalk.  M ĝ aokan emlékeznek 
a daliás, delcg atőke fiatal  tisztre, akit már akkor 
elragadott a Gyllkoató gyönyörű alpesi panorámája. A 
klr. hercag szerette a társaságot éa a táncot, melyoek 
m«st'r* volt. A cslkl uékelység hamar sslvóbe sárta 
köaveibo, elóiékeny modoráért. 

a « 

Mielőtt Tnsnádfűrdőről  iljöttem volna, mét egy-
saer a fürdő  gyönyör» látképét akartam élvenl. ^ men-
tem aa Etel-vllláb». mely a „Három busaár mel ett 
van. E villának tulajdonosa tudta, hogy hová építi villá-
ját. A villa a Csukás-tó fol«ít,  « mélységből emelkedik 
kl aa állami úttestre. T jtőtetraaaáról megkapóan azép 
éa fástól  látvány nyílik a Csukás-tóra, a Solyomkőre, a 
Pi'lskére és a Bzomazédoa hegykoBaornkra. Velem volt 
a Magyar A talánoa Hitelbank igazgatója. Világlátott 
<tmber. Lenyűgözve bámulta a természet e csodás 
alkotását. 

Imen klvlttam a Solyomkőre. Régi termésaetjáró 
ember volt, aki a Magas-Tátrában ese'őtt 30 évvel 
kéteaerö ssás méteres hegyeket másrott meg. Harminc 
perc alatt ugy ment kl a Solyomlőre, mint a serge. 
Szemmel láthatólag m>g volt lepődve, mikor végig 
tekintett Tasnádfürdő  látképén éa a háromaaékl éa aa 
alcalkl medencéken. I yent még ó Bem látott Kösép-
4a Nyntatenrópa fürdőin.  Nagyon örvendett, hogy őt 
ebben aa élvezetben r'saesitottf  m. 0 ls ugy járt volna, 
mint a legtöbb Tuanádrördől látogató. E jönnek egy 
pár napra, kimennek n Sient Anna-lóhoz, 1—2 sétát 
tejzaik a fósétányokon  éa aaat hiszik, hogy látták a 
.fesiő  " TnsnádfKrdőt.  Pádig aa Igazi Tu>nádfi'rdót 
c<«k az látja, aki lenéz az Etel villa tetőierraszáról ÓB 
i Salyomkó dá'i éB é?eakl szIMactucsalról: 

A SohooiVőnél már »z avstett FB̂ ni Is «Mg tnlá'Ja 
m j i ti  io: 100 é"PB v^roak helyét éa romjait. Pedig 
Itt nagy blvntáeu erős vért építettek a uaoádiak, hogy 
védjék e v^dakfz.-sra  blvá'óan aiknlmsa, keskeny sso-
rotban a cslkl székelyságét a törökök, a tatárok éa a 
románok betörései ellen. 

Érdeken történeti nriatot talá'unk Szabó Károly, 
Siad-colty K. L'joa és B-rabáa 8 kötetes hlrea müvé-
ban. a Saékely v levéltárban a Sólyomkő várára vonat-
kosóinar. Saabó ered-'tl okiratot közöl, mely a tusnádlak 
őai szabid ságszeretetét ós vltéraégét blioayltia. Az 
okirat C'áH L^sz'ó, it düv vájd íjának és Szoicok 
ur.f;ának  Klklti óvárbsü 1421 ávl ju'ius h^ 8 án knlt 
d kretuma. A vajda n d k'^tnmában kiemeli Lókci= 
uco'iAI'níl, Stndor fi>o*k.  e n;-meB Bilízs vitéznek 
htt totte.it ÓK kiváló seo'gá'Htalt, mnliyel Solyorakő erőa-
aéffét  és őrtornyát, a c-ikl székelyek tusnádi blrtcká 
nak kímle óhniy-t, aa O t folyó  l((<zelél:e«,° aa említett 
blrti;k erdőterületén iu>, a vad terikök igen heves 
támadásai ellenire, bár n vár nagyon megrongálódott 
vo t éR árka sem volt, vérének bŐBéges bullásával az 
erdélyi részek javára megtartotta, majd aa erdélyiek-
hez ciatlakoiv, velük d>r»kaBRn bnreolt. A vajda 
Balázs vitéznek és Tibo d Erved és Valentin fialnak 
aa elkobzott .Fahid" nevö tirtokot én szántóföldjeit 
adományoats. 

Tusnádi  Élthes  Oyule dr. 

Borviz és a finánc. 
Kép  a székely  életből 

Egy budapesti lapból votiük át nz alábbi vlsssa-
emlékez^Bt: 

Moat történt-e vngv a .rígl jó időkben", amikor 
még „dellssáiicon", trombita innrlal mellett érkestek 
„Székelyorseágba" a „VOagófődi*  urak (már a más 
vármagyebélit Is „^űasőfódinak"  nevezi a calk-gyergyói 
ember, — kl kénl>sná ezt most, Amikor ngy divatba 
jött a RŜ kRÍŷ ég ? .. 

Valahol maaaze-messse C ilkorsaágha, politikai 
feöru'oa  voltaV afög*Atlansérl  képviselők. Ugrón Gibor, 
Lováaav M irton. E'tner Zilgmoid, Markos Gyula, 
Féniff/  K^mán, Simu'l Vilmos. Cslkorsiá;ban jártak, 
ahol a bor vin uty hurvog sok-sot báz udvarán és az 
ortaágutak mentén, mint a prédikátor ajkáról — a ssó. 

A borvíz ku'.nk' kedvéért, a deezkás-székely-
Bzekereh mellett megállottak valamit „harapni* és 
Itatni a fltkerek  la... A deaakáa-seeberek „lőcéról" 
lekerültek a tarisznyák. A .borítóból* a túró s a 
varrottasból a jólllatu gabonakenyér. A ssékely embe-
rek feléről  lekerült a kalap, kereBatet vetettek a a 
kÜBBŐfódt  ur k ls falatoatAk... 

A természet cacdáa derOjí, a közelség a as 
országút, miudenki ndvara, telekkönyv nálkü i tu'aj-
dona, öa<zah^«ta n pihenőket, az élet vándorait. A 
székely atyfflit  falatoaás  után neki dűltek a .borvlz-
küpűnek" Bhu '̂.ak belőle ngy Menlgazából, két lapoakó 
a tauy rük alntt s a borjuasáju Ingnjj - a törülköző. 
Még áldószót h mondott után» az aiyffi.,.  Az urak ls 
követték a jó példát. Ittak as Itten bőkezű adományá-
ból B ók la hálálkodtak. — Ssó-aaót követett a a cso-
dás környezd, ae orszigut s aa atyafiságos  aaótlao 
megértés kcselebb hotta az utasokat. 

— Jó ez aa Istenáldása — Bsólt aa egyik hoaatys. 
— Jó Instálom — felelt  kevás saóva', de meleg-

séggel a székely. 
— Milyen aaépen gyöngvözlk ea aa Ingyen borvls, 

— kapcaolta a szót a „küSBÓfődl"  ur, aa egykor neves 
függetlenségi  honatya. 

— Bizony aaépen gvöngyöslk Utálom. — Pilla-
natnyi cBend követte a váltakosó aaót. 

— Hát nem vo'.na jó atyafi,  ha aa egyik jukon 
a borvla Jönne a a máalkon mindjárt a Jó bor?,.. 

A aaékely Jelentősen, oldalról, mustrálva msgnésl 
aa urat. Berclnt. 

— Nem Inatáloml 
— Miért nem volna Jó — kérdi aa Idegen ur. 
— Azért latálom, ha eppeg akarja tndnl. mst 

akkor Itt ülne a kflpU  mel'ett a finánc  es s akkor a 
borvlaből se Ihatnánk 1.,. Elvágta a aaót, a tárlsaayát 
vlsasaakasstotta a lőcsre. 

^ V ^ ' • Jé ,?1 J4 l â 4 k törvéayhoaól aéatek a Jól eső érsésael hallgattaV. 
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IR; törtéét val» hol, measse-messse Cslkoraság-
baa, a kanyargó Olt tájikán vagy a Marosmentén. 

Vikir  P. Arthar  dr. 
Siomoru utóhang a „ma" valóságából. 
Aat hallom, aat panaszolják a marozazábl, udvar-

helysaékl, gyergyól atyafiak,  kereskedésre hajlamos 
székely asszonyok, hátukon varrottaBokkal, csergét kel, 
festékesekkel,  hogy hatóságilag kitiltották a Blaha 
Lujza térről. Kehntnek vlasaa szomorúan fatornyos 
haaájukba, Dres .Piros bugyelárissal". . Pídig a réglek 
emlékeanek a régi jó Idókre, amikor B'aháné Borszéken 
csattogott — a Rákosi Vlktarék műkedvelő társulatánál. 

Széchenyi emlékezete. 
A Lacnagţobb Magyar 1791 szeptember 21-én 

saületett. Gróf  Baéchenyl István saniotégtnok 160 lk 
évfordulóját  ünoepli a nemzet. Az alkalmat a magyar 
társadalom minden rétege okulásra, ósalnte magába-
Bzállésra kell felhasanélja.  Mlndant el k«Hí követnOck, 
hogy esamélt éa tanításait köeklnccsé tegyDk. Saíche-
DVI küzdelmes magyar Borsát éa eredményes munkés-
eâţat a legaaélessbb rttegokkel m^g kel> Ismer'etnttnk 
rrert a Legnagyobb Mtgyar nemcsak a mag* korának 
hioem úgyszólván minden magynr idóknnk Borak r̂dé 
-i-ivel foglalkcz  )tt éa azok megoldására utiru'alísi, 
példát edott. 

A Biécheoyl Emlékbiaottság aa egész oemaetet 
bele kapcsolja a megismerés munkájába. Síéchenyi 
batnlmas lelkét elvltzl mindenhová, ahol magyarok 
!aknák. Meg kell Ismernie minden magyarnak a jövő 
fpi'.ó  Bcécbenyl saellemet. Különösen ma. amikor a 
•emsetek harcában csak a legklvá'óbbak maradhat-
oak meg. NekBak msrltfnüak  kell aa ö nsgvsátábó1. 
Alkotásainak, tiaata magyar eszmélnek meglemeréBé-
v«i őnMsalmuakat, hltüatet erősítjük. Éi milyen n*gy 
fnr:fc«'-S  vnn erre, éppen ms a* idegen imádat korában. 

NekUik magyaroknak, nem kell ldeg?n Ideáikért 
saa'adjuak. A magyar mut giudtgon kivárja a köva-
*.-inre való példákat. 

Síéchenyi, a Legnagţobb Magyar. Ilyen Ideál, 
minden idók magyarjánxk számára. A nemzeti önludfc-
tutiHD»k, a magyar jövő épitéBn?k forrása. 

Caak le kell bájolni ehea a fotrá$hov.  M-rl<enl 
keli ssorgalmasau abból, mint aa élet vlaétő'. 

Est a célt saolgálja a Safchenyi  Emlékblio tfág 
muobáje, amikor gróf  Stéchenyl Bzületéaécek 150 Ik 
évfordulóján  megtölti a magyar életet, a magyar 
műnkéi a Széchenyi alkotó szellemével. 

Csik vármegye magyar közönsége október havában 
késtől a Széchenyi üouepra. — A sierveaAs munkája 
ígvek'zil fog  mlnd^o csíki faluba,  minden magyar 
í siv-̂ b > e.'v nni nanek a halhatatlan mag/ernak teremtő 
gondolatait. Kérjük. bogy készüljön fel  mindan cMH 
sekély a 8fích?ryl  ümepr^. 

lfj.  Drócsa Imre képkiállitása. 
Alig van ember a városban és környéken, aki 

ne ismerné Drócsa Imrét, BZ öregebbet. Drcc*a fcác»l 
-gylke aaoknak a BzépleHÜ, mir.den magyar kulturáérl 
vtiosnl éB lelkesedni tudó csiksteredal üreg Iparoaok-
nak, akiknek fl  Iérvs áldozataiból éB l"lkes köaremükö-
déséből alaiul ki a román uralmat keresztül vészein! 
tudó kisebbségi magyar társadalom gerince. Csolédjá-
vsl együtt ott állt aaon a fronton,  ahova a magyar 
L uhura BBÓIltotte. Dalárdában, társadalmi megmoadulá 
-okban, talvvel, léUkk'l ÉB — zsebbel 1B, m3g pedig 
r-iyugi tehetségét Boksio?os»n meghaladó médon, 
".cQfyan  csak magyar iparos tudott fajáért  áldoaatot 
hozol BB elmúlt Időkben. 

Étnek a Drócsa Imre bácsinak a fia  pár esztendó-
z*lőll mérték) dó emberek biztatás»™ otthagyta 
caietes címfestő  mesterséget, mert ugy érezte, 

••>.', í la elindulhat ezon sz uton, emelyen annyi 
r-z k̂ ly szegény legény Irdult már el a képzómüvé-
».ze:»k világhírnevet termő útjára. Vállalta a saegény 
; .ro< család minden támogatásoélküll nlocitelenaégét, 
n ódott, tanult, amig bejutott a képzőmUvésaetl fó-

AE-iára. As anyagi támogatáa hiánya azonban nsgy 
-.k-da'v egy olyan taelotéaetben. mint a képsőmüvé-

főiskola,  ahol a tnndilon kivül drága festékek, 
AFiaak Btb. kellem k. D.écaa Imre megpróbálkozott 

• i őobözó közületeinknél valamelyes anyagi támogatás 
Vonyőrgésével, de eredménytalenül Most aatén ugy 
ír segíteni magán, bogy pl te: a dobja eddigi erő-
z léseinek minden termését, v«rejtékeB munkáiénak 

. sden termését, amlbea pedig ó IB tiaata satvból ra-
gaszkodik. 

Angusatns 20 án, 8<eut litván napján nyitja m>sg 
kepklá'lltázát aa Aptfl  M hály utca 17. Baámu üalet-
11 yi bégben, a Vákár könyvker»skedes BBomsaédságá-

1D. A kiállltáa tla napig tart. Közönségünknek fljyel-
nâbe ajánljuk eat a kiállítást, amely egy tehetséges 
>tal ember pár évea munkájának eredményét vetíti 
lezlnre. Támogassuk ót aaaal a saeretettel éa á'doaat-

>• iazséggel, amivel aa egésa Drócsa caalád minden-
áron a magyar kultura saolgálatéban állt. Mert ha 
-inak csak egy tiaedrésaét ad|uk vlasaa, akkor la hoaaá-
- tgltjük Drécaa Imrét a tovább tannláa, tovább fejló-
iés lehetőségéhez. 

Hargitafürdöre  atazók figyelmébe  I 
A Tolvajoa-tetón minden autóbusz érkezésnél fuvarom-
mal a n. é. kOzSnsóg rendelkezésére állok, ahonnan cse-
kély viteldíjéit szállítok személyeket éa csomagokat a 

lUidóic. A m. t. kOzOaaég aztvea támogatását kért: 

Ranoz János fuvaros,  Tolvajos-tető. 
i—í 

S í é c h e n y i . 
A hazafiság  köntösében járó még koránt-

sem hazafi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jelentés a vármegyei utakról. Aa állam-

épltésaetl hivatalnak a kÖBlgsagatásl bizottság ülésé-
ben tett jelentése szerint julius hónapban a törvény-
hatósági éB vicinális közutakra 683 m', BB állami 
köautakra 9301 m1 kó éa kavics ezállittatott ki. Aa 
évi összteljesítmény 61460 m1. Lehengereltjeit 22 km. 
hosszú utBaabasa. Aa évi öBEZteljesMmény 67 km. Csík-
szeredában a klskőburkoláa befejeatetett.  A Harglta-
fürdó  felé  veaetó ut építése ju tusban munkásblány 
miatt saünetelt. AB illetékes miniszter rendeletére kubi-
kus munkásokkal folytatják  eat a munkát még ebben 
a hónapban. AB utakbBn sz árvíz sok kárt tett. Vala-
mennyi kárt javították. C-ilkszenldomokos—Balánbénya 
között 6 km. ezaksazon basmavehetetlenni vált az 
úttest. Ezon a részen uj nvomon jelölték ki aa utal. 
X  ciitrrtcrntmárton—usvölgyl ut építése katonai köz-
műnk» szolgálatos EB'izeddai megindult. A. gyergyó-
szentmlklós—hét ági rllnmi uton támfal  épitónek fo'y-
niV és a 0—6 km sz«kf>sz  beeg--rlése krzdCdik. A 
cjifc«»er'ds—udsrrholyl  állami ti' 1—4 km. fatkaszán 
kőszállítás és kótörés van folyanmthan.  amelyet h n-
g< r ésael dolgoznak b». Ujr^épl^t'ék 6 drb hídnak a 
félsz'  rrezeiét ÓB újraépítenek 14 átereszt. Bejelente-
tett, hopv a cdksomlyót kcfry^mp'om  helyreáliitisl 
munkálatainak véllalalha adása valamint a csiiszered-tl 
városi szálloda Urvéne.k e'kéízltípft  moat van folya-
miban. A kltüzö't mnnkálalokat általában a featosel 
behívások akadályozzák. 

— naláloaások. öívegy F»iér S&ndorné >cü.'. 
8«óva Kat«li", 72 éves korában, 1941 augu<atus 12 In 
meghalt váropunkben. F j^r Sicdcr a'i páu özvegye 
11 ówel él»<* tu férjet,  üt' » román magsrállás t3r-
tánnlnl furdu'élában  a váriiipffyo  „utolsó m-gvar alis 
páoja* vo't. A22év°iR kemény kl?nbbBégl BO'sban vé 
gtz, enyhül'st, jóleső ^r'ést jelentett ae u o'só magy.r 
a ispán, rna'd l't maradt rz^egye köz^tlnk, aklr? 
mlrdepi o.' 'S mindre iregyar, a megyf-r  mm hoc v<0ó 
r>grsz^od:i>i szent meghecsü'ésével tekintett f  >i. Ugţ 
moodhatnénk etlmVo'um vo't a BBemiinkten, aklb?n a 
GoadviRelés » ^Usíetérés r ményaégét nyújtotta. Fejer 
Sándor ösvegyét városunk tóraad »lma ezzel aa wbi'aios 
érzésééi kísérte el utolaé u jára A kegyeletnek az az 
Impoián* megnyilatkociáBa, nmely hslá'át körlll vette 
szó't a Nagyasszonynak, aki a lelkünkben 22 évrn 
keresztül drága emlékül férjével  i gyött aa .uto'sé 
magyar alispán* fogalmát  jelentette. E bunythtin CKV. 
dr. Kovács Gvárfá«né  F>jér Erzsike, Krall Já-
nosnó azül. Fejér M czlke, vitéz B lor Znltff.geé  s»ü'. 
F j^r E 'a és Fpjér B-la éd»SRti>juVat gyásrolj^k. 

— Dr. D'blcfky  M hMy ^yÓEvszí-rísr, a pytSjrv-
sz'T^Pz-egyesIjii't cBlkmBrvri tagozatámk elucî.c-, 60 
éves korában elhunyt Csifcazi'pvliten.  TVmeténe folyó 
bó 16-án volt nagy részvét moilett. 

— Csikvármegye közigazgatási biaottaága 
1943 »ugu;asus 9 én megtartót' üier-ében e'határozta. 
boţy eeu'.án a rendes havi gvjllóaeit iclfd^n  hónap 
második stomba'ján tartja. 

— U] poataügynőkaógok. A poita veaézigaa-
gatósága Ménaságou éB Dinfalván  postsl*g('BökBéget 
állit fel. 

— Csikvármegye termése. A gaadsaágl fel-
ügyelőség jelentése szerint Cslkvármtgyében az Idei 
terméz gabonában közepes, pltyókában Igen jé éB ta-
karmányban bőségesnek mordhaté. 

— Hlbalgaaltás. Ltpuak legutóbbi számiban 
a boraaékl fürdővezdégekr»  vonatkozó he'y a szám-
adatok a következők: a vendégekből 86°/o mf  gyar, 
16°/. német, romén Btb. és 48°/o zsidó. 

— A vármegye disznó állománya. A vár-
megye fóállatorvosl  hivatnia bavl jetantéae Ezerlnt a 
megye állategésssóge kielégítő. Bertésben nagy a hiány, 
épp>n ez*rt Csikvármegye területéről a főispán  mint 
életmeaésl kormányblatoB engedélye nélkül egyetlen 
disznót kivinni nem Baabad. 

— A tanév aaoptombor 22-én kaadödlk. 
Aa erdélyréBzi köaéplakolákban a tanítás szeptember 
hé 22-én keadődik. 

— Aa Frdélyl Párt elnöksége a mlDiazterelnöknél 
és a kultueamlnlssteniAl Ai Erdélyt Párt elnOkaíge a na-
pokban fontos  taná :Bkozísokat folytatott  Bndapeaten a magyar 
korminy Illetékes képvlselá ve!. Tdlekl Béla gróf  orszagus 
elnOk. Albreoht DazsA, Ember Oéza alelnük, orazigfiyalési 
béovlselá, Kolambén József  alelnOk, Mikó Imre oisziggyOléiit 
képvlaelA, politikai Miitkár éa Páll GyS gy főtitkár  angnazlaa 
12-én felkeresték  Hóman Bálint knltnazmlnlsztert, aki a l*g-
jobb akarattal fogadta  előterjesztésüket. Az Erdélyi Párt veze-
téségét angnsztaa 13 án Bárdosat László mlclezteri-InSk egy 
ória kihallgatáson fogadta  és a legmesazebbmenó témogaté-
s&iól biztosította óket minién kérdésre vonatkozóan. A párt-
vezetők eljártak továbbá >z illetékes minisztériumokban az 
erdélyi éa partlnmbell munkásságot kBzelról érdekló fontos 
kérdésekben, ezek kOzBtt elaóiorbaa a monkafelOgyelóségek 
mielőbbi felállítása  Ogyében. 

„Logoloaóbban a legjobbat*. A M. kir. Köa-
élelmeaésl Hivatal Budapest, V., Kossuth LajoB-tér 
11. aaám, 118 saoba .Legolcsóbban a legjobbat * elmen 
pályázatot hirdet. I, csoport: A legolcsóbb, a légkor-
zzerübb, aa Igényeknek megfelelő,  tápérték aaempont-
Jából, helyesen összeállított heti étrend beküldése, a 
fejadagok  helyea beosstásával. II. csoport: Konyha-
gaadálkodávl (háztartási), takarék ősségi tanácsok, eddig 
elhanyagolt tápanyagok felhasználására  vonatkoaó ötle-
tek kSsléae. Pályáaat határideje szeptember 16. Pálya-
díjak : I. dij mindkét csoportban 200 P. II. dtj 160 P. 
IU. dlj 100 P. Tla dlj á 20 P. Husa dij á 10 Pangó 
és tárgyjutalmak. 

"T^Sf*i 

való kemény munkában egy biztos segitsére 
számíthatunk s ea a valódi 

Diana sósborszesz 
évtizeoek óta kipróbált á l d á s o s , Qd i tő ós 

munkaképességet fokozó  hatása. 
Á valódi DIANA sósborszesz 

mindenütt kapható! 
f o l e a l t t g f i  í i i k s 

próba eredeti köaép nagy 
p a l a c k 

70 f. 1 20 P. 3 60 P. 6.40 P. 

— Hová forduljanak  gazdáink vetőmag-
vizsgálati kerdesekben, A földmlveléaügyl  kormány 
Kolozsvéron Vetőmag vizsgáló Intéaetet létesített. Fel-
hívjuk a cslkl gaidák figyelmét,  bogy minden vizsgá-
latra véré mázmintái)'nt küldjék erre a címre: Vető-
mfgvizsg&t  Intézt-t, Kolozsvár, V, MacoBtorl-nt 3. 

— A gömbfa  forgalmiadó  értéke — háa-
adomontoaaég óa a románok által kirótt blr-
Bágok ügye a kősigaagatáal blaottaág előtt. 
Caikvárm>'gyp l ö z ' g r t á e l blsottrégának legutóbbi 
ülóst'b n dr. Pál Gíbor crszággyüléíl képviselő, Vitéa 
Ny°rges Gyu s dr. pünrügylgszgatótól felvilágosítást 
i'ért, bogv ml a helyzet a gömbfa  utáni forgelmladó 
tivi'íí'fttnél.  Tudomása Ft érint a kitermelésre kerülő 
gömbfa  Arát mzg&Ban értékelik. Aa uj béaak élvealk-e 
a megyar törvények kedvezményeit éB végül, hogy ml 
a Mvzet a romén uralom alatt kivetett birség ügyek-
ben ? A pénz? gvIgazgató válaBzában kifejtette,  hogy 
előterjesztésére a miniszter a gömbfa  köbméterének 
ifi?lpcsont  Rbb árát kivételesen Cslkmegyében 68 
Pangóról 43 P.-rgőre Bzállltotta le. A bázedókkal kap-
cíolatoann megállapítja, bogy » romén törvények van-
nak élethsn. A lérelem tehát as, hogy aa 1936 évi 
január 1 — 1940 aueptember 13 a köaött lakhatóvá 
tett bízak n^m részesülnek Bem ml kedveaményben — 
A bírságokkal kapcsolatosan a pénittgylgaagaté köali, 
hogy a kivetett bírságoknak a behajtáséra nem történt 
Intézkedéi, de törlésükre sem A román Időkben kl-
VJte.t biraáihátrálék 3 millió Pengőt tesz kl. — A 
közlgasg.ttéal blacttság a fenti  ügyekben megállapítja, 
hogy a gömbfa  ára 43 Psefőben  ls tnl magaaan van 
ér ékelve, amikor áltagosan 26 Pnnrőért adják el. — 
A házad) kedvezményeknek a visszatért területekre 
való azonnali kiterjesztését BÜrgősnek látja, a román 
időkben kivetett blraâgoknak rendelettel való törléaét 
béri és Ilyen Irányú felterjeBatésében  sürgős Intézke-
désekre hívja fel  az illetékes kormányzatot. 

— Időn tul la feladhatók  poatal küldemé-
nyek. A kolozsvári postaigazgatóság rendelkeaéBe 
folytán  a csikszar^dal m. kir. postahivatal feladható 
távirati utalvány, reggel 7 érától este 31 éráig, érték-
levelek éB csomagok reggel 8 órától este 21 óráig, 
ugy hétköznapokon mint munksEzünetes napokon 24 f. 
pótdíj megflsetése  mellett. A pótdíj megfizetése  ter-
méBseteaen a rendes Baolgálati Időt meghaladó időre 
érvényes. 

— Csikvármegye lótonyósatóal biaottaága. 
Cilkvárm9gya törvényhatósági lótenyésztési bizottsá-
gába 6 évi Időtartamra 1946 december 31-lg terjedő 
Időre a következő tagokat választották meg. Blnök 
Dr. Qtal Endre, alelnök Péter Jóasef.  tagok: Calkó 
litván dr., Darvas Albert, Lacakó Tamás Ferencé, Gál 
Jóaaef  dr., Ferencz Imre, Gagő Dénes, Oláh Támés, 
lfj.  Kovács Ignác, Szőke Mihály, Szánté Lőrinc. 

Felhívjuk a kereskedők, Iparosok figyelmét  aa 
6870—1941. M. E. ssámu rendeletre, mely saerlnt 
köteleBek a hatóságok által megállapított árak jegy-
zékét üzlethelyiségükben Illetve árusítóhelyükön kifüg-
geszteni. A rendelet be nem tartásáért törvényszabta 
büntetés Jár. 

— Aa fisai  lakberendezési váaár féláru 
ntaaáara Jogosító utazási Igazolványai kaphatók a csík-
szeredai Ipartestület irodájában. — Aa igasolvánayal 
Budapestre lehel ntaanl szeptember 1-től szeptember 
bó 16-lg. Budapestről vlasaa sseptember 4-től aaeptom-
bor 18-ig. 
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S z é c h e n y i . 
Ai áldozatban van a hazafiság. 

— Calkvármegye egéaaeégügye Juliua havá-
ban. G'dsy József  dr. vármivyei tisstlfóorvoa  julius 
havi jelentése aaerlnt n vârmagvn egészségügyében 
javulá* észlelhető. Kanyaróban 27, vörhenyben 3 
paradfn^ebao  5 pzMnárköhögésben 4 megbetegedő 
történt. Paratifnsaban  1, vörhenyben 1. saamérköbö 
gí->bt;rt 1 baiáleaat történt. A b*venyfertőíő  betegségei, 
ég. aaen megcsendesedtek. — Lagutóbb Méneaág, D >ró 
és Rimete után Gyergyóc<omaf»lván  la napköal otthont 
rendeatek be. Gyergyóalfaln,  Tekerőpatak éa Bsent-
domokos községekben a napköal otthonokat köaelebb-
ról megnyitják. Ju'ius havában Cstbmegyében 425 
Baflletés  történt. Halva ssöletett 16 gyermek. 140-en 
meghalta^, ebból 34 csecsemő — A főorvosi  jelentéa 
megemlíti, bog; bába hiány van, amelyen már as ősa 
folyamán  segítenek. 

— Clark Gable önvallomása, A Karldv— 
Mazey párbaj, Bordy Be) », Erdélyi V cl, Kovác* Kató. 
Lnkécs Marsit, Makay Margit, M«z">v Mtris, Toinay 
Klári, Makláry, Scllassy nyá-i kalandjai, mgy képes 
beszámoló aa első kBIfa'dl  őszi divatbemutatóról — a 
Biinházl Magazin nl Beáménak érdekességei. BsenVlvUl 
viccmagasln. novella, egyfelvonásos  és a gyermekek 
öröme a Kis Magsain egéaaltlk tl aa nj számot. 

— Féláru kedvesménvea utazás Ipari éa 
kereakedelmi alkalmaaottakuak. As Ipari éa ke-
reskedelmi alkalmazottak valamint tanoncok nyári 
szabadságuk ldtjén a vasúton egyaaerl ntaaásra féláru 
k-->dvesmenysa jegyet kaphatnák az ország bármely 
ráísibe. Akik ezaa kedvezményt igénybe akarják 
vetni, jalentkeszenek a caiksaeredal Ipartestületnél, 
aho', a vasúti jegyet aaonnal kiállítják. 

— Saabályrendelet a községi jogysők altal 
asedhető dijakról Cilkvármegve alispánja czabály-
rendaiettel állapította meg a köaségi Jegyzők hivatalos 
és magánmunkálatt lért saedh«tó dijak mértékét. Heek 
a kövatkesők: A munkaadók és meiőgapdaságl munká-
sok közötti sserzídés'rt 1 -24 munkásl* 1 P 20 f. 
26—60 c untArlg 2 P. 40 f.,  ezoi'ul 3 P. 60 fillér 

A hagyaték leltároaásért: 200 Pírfőn  s ul díj 
mentes. 

200- 400 P írtéi I£ 1 Pengő 
400- 1 000 P ériékU 2 Pongő 

1.000— 2 000 P értékig 3 Pdogő 
2000— 4000 P értétig 4 Pengő 
4.000—10000 P értékig 6 Pengő 

10000-20000 P értékig 8 P iogő 
20000-30000 P érték iţ 10 Pengő 
30.000-40.000 P értékig 12 Pangó 

ezentúl 2 ee°r Pengőnként 1 Peigő. Az összra dlj 
azonban a 100 Pangót n°m bMedhtja meg. 

Helyhatósági blsonyltvány telekkönyvi felhaszná-
lóra 60 fillér. 

Családi értesítők kiállítása 1 P. 
Vá'óper'ies közsécl hlrooyltvány 1 P 20 f. 
Migáocé'ra eio'géló bizonyítványért, becs- éB 

crták-hlzonj iványért, adótironylat 1 P 20 f. 
Alá'rások hiteleBltéce 60 fi  lér. 
Pénzintézeti váltók aláírásának bitetpsit»se 24 f. 
KaUBfT.ţrl  blrtoklvek IvenVént 1 P 20 f 
Hagyatéki leltár másolatáért Ivrrk nt 1 P 20 f. 
Udcvél kivándorlási ügyben szerkesztett Iratokért 

1 Pangó 20 fillér. 
Kérésekért 2 P 40 f. 
Szolgálati szerződésekért 1 P 20 f. 
Adáa-vivéal, vá'lalkoaásl éa ajándékozási sseriő-

désekért: 
— 240 Pengőig 2 P 40 f. 

240— 480 Pengó'g 3 P 60 f. 
480-1200 Pengőig 4 P 80 f. 

1.200 - 2 400 P ngől? 6 P 
2.400-4800 P nnőlg 1 P 20 f. 
4800-1200 Pengőig 9 P 60 f. 

Ezen fdllii  miaden megbeedett 1200 P után 1 P 20 f, 
de a dijak ÖBtzage 60 Pengőnél több nem lehel. 

Vázrajzokért, tlrtokréssleteoMri 3 P. 
Telekkönyvi kórv*nveVért 3 P 60 f. 
Kérvénytkért 3 P 60 f.; 
Irásbdi falebb  i;«!ek ivenként 3 P 60 f. 
Magánlavblek Írásáért 1 P 20 f. 
Ha a megkosdatt mnnkálat a j?gyaó hibáján klvfll 

abbamared, a d j fele  követelhető. 
örökfisHdM  hlaoayltv^ny kiadása Iránti kérv«ny 

500 P értékig 2 P 40 f,  malv ea értékkel emelkedik, 
de 24 Pengőt meg nem haladhat. 

H.g»«(éki kimutatás késsltíse 1000P-lg4P80 f. 
Eienfelfil  érték Bserint emelkedik, azonban 24 Pdngőt 
nem haladhatja meg. 

Építést lermjs, kösönségea lakóhásról, lakrész-n 
ként 1 P 20 f. 

Táísulatl BlBpsaabályok saerkesztéBe 12 Pengó. 
A fenti  dijakat megállapító saabályrendelet több mint 
8 oldal terjedelemben jelent mee C'IVvármegye hlva-
taloa Lapjáiak 1941 augnsztna 7 — 17-lk számiban, 
amulylól lapunk caak a főbb  tételeket Ismertette. 

— Értealtéa. A gyergyósaen'miklóal róm. kath. 
pUBpökl leányglmnáiinmban (polgári lslo'.»), a külön-
bözeti, felvételi  éa magánvlaagálatok angusstuB 25-én 
kezdődnek. Javító vizsgálatot»! 29-én tartunk. Pót-
belratások angusatua 30 án lesanek. Isko'al év saep-
tember 15-én kezdődik. Igeagatóaég. 

— Találtatott. Er» drb pvöoe-h*JS ró«pfiteért 
kao paltin ak be n he ybelll á'Un.l rendónéehri. Ija-
aolt tulajdonosa a rendőrkapitányságnál I. 18. Bsámu 
aaobában a hlvataloa órák alatt átveheti. 

— Köszönetnyilvánítás. M'ndasoknak, kik 
szeretett testvérünk Apponyl Imre volt szépvizi Jegyzi 
alhnnyta alkalmából részvétükkel fájdalmuikat  enjhl 
tani lgyekrz'ek, eznton mondunk i-Ms kö-«ö nte. 

App>Oi 1 Margit óa roftvíröi. 

Siám 106—1041. 
Faeladási hirdetmény. 

CBikborzsova közbirtokossága eladja a 
Tanácsházánál, 1941 augusztus hó 31 én 
délután 3 órakor ketdődő árverésen a Csík 
vármegye GyimeskOzéplok éB Gyimesbttkk köz-
ség hitárában levő HegyeBhsvas nevű erdejé-
nek mintegy 300 kat. hóid terflletérAl  Peltanics , 
Nagy , Áldomás , Cigánypatakokban és Hosszuk 
völgyében siéldőnt'sből összegyűjtött lucfenyő 
faállományát. 

A vágás terQlote a gyimesi or-záguMol 2—3 
km., a máv.gyimesközéploki, illetve gyitnesbllkki 
állomástól pedig 3—4 km. távolban van. A? 
eladás tárgyát képező faállomány  löruflenkén'i 
bemérés szerint 5981 dtraboí, mintegy 1842 9 a.1 

kereskedulmí c :lra alkalmas á'lanoibi'j felké 
szitett lucfenyő. 

Kikiáltási ár 19 P<)ni;ő, bánatpénz a kiktál 
tási árnak 10°/,-a, kibasználáá időtartama 4 hónap. 

As árverési és szerződési foitéfelek  HÍ erdő 
b''rtokos alattirott képviselőjénél, továbbá a m. 
kir. szépvizi Erdöfelügyelöségi  Kirtíndeltségné' 
Cíiksieredábsn rend<MI;?z^Br^ áHnni«k. 

A csikborzsavHi lö<birtoko8eáv:oii! megte 
kinthető a részletes becslési munkálat is. 

0 y«n ajánlatok, melyek az árverési s/er 
aödéí-i feltételektől  eltérnek, vegy bána<p"n»zel 
i»l'á'V4 nirc-ene'--, flcye'enbe  nfr.  vé'ttnpk 
U ósjánla'ok. el nem foíad'u'nak. 

írásbeli zárt Bjî'nltu'ok, a ezóbeli érverés 
megkezdene előtt, az árverező bizottság elnö 
kén^l nyújtandók be. 

A megajánlott összeg számokba! és be'Qk-
kel is kiirandó s ajánlatban kifejezendő  a \ 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fc'l 
tételeket teljesen ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

CsilboriflovH,  1941 auguW.us hó 13 án. 
Balogh József, 

köcb. n nök. 

Hirdetmény. 
98—1941, kb. Gyergyészentmiklós 

megyei vAroa közvégóhidja részére terület kisa-
játítása ügyében tárgyalás 1941 évi augusz-
tus hó 29 én délelőtt 10 órakor Gyergyó 
Bsentmíklós városházán. 

OsikvArmegye közigazgatási 
bizottsága. 

Közbirtokosság Gyergyószentmíklós. 
Szám 328—1941. 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi közbirtokosság veze-

tősége közhírré téteti, hogy a (utajdonát képe*ő, 
Gyilkostónál lévő, Turişti illetve m e n e d é k -
h á z á t , mttly áll 12 szoba és pinue helyiségből 
a hozzá tartozó cirka 5330 m' t^rtllette', gyergyó 
szcntmiklóson a köitb rtobosság irodabelyisó 
e^ben 1941 évi szeptember hó 16 án d. e. 
10 órakor, szóbeli es zárt irásbe'i ajánlattal 
a legtöbbet ígérőnek eladja. 

Kikiáltási ér 11000 Pengő. 
KikiáUá i ár 20°/, a, vagyis 2 200 Pengő 

as árveréskor leteendő. 
AvAte'ír bárom részletben fizetendő.  Árve-

rési feltételek  a kősb'rto^os^ág irodahelyiségé-
b e , hivatalos órák alatt, megtekinthetők. 

Gyergyóseentujik'ós, 1941 uugurzus 12-én. 
Páll Pét*r György Jakab István 
köib. Jegyző. közb. elnök. 

H E G E D Ü Ó R A K A T 
oonaervatoriumi módsaar 
sierint, j u t á n y o s á n ad: 

Ad&mlosa Lászlóné Sprenoz Gizi 
Caiksaereda, Honvéd-uooa 32 aaám. 

konyhabútor és fózAkályha  eladó. Gim 
a kiadóban. a , 

Kkbúebó  Fereno vepyesűz/etébe Ctikbinkfaiva 
4 osztályt  végzett  But éanu/ónak felvtezQok. 

Zongora-tanitás kezdők és haladók 
rn»7Óre (budapesti  znnetorzorvarariurni  diplo 
mával), biztos eredménnyel,  lm*te Akosnéná', 
Arany Jánca  utca 3 Tisztviselő  telep  2—a 

— FELHÍVÁS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok"  kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  bogy az előüzetéai  dijakat  a legrövidebb 
időn  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldését  beszüntetni  legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az előfizetésekből  ól. A mai nehéz viszonyok kőzött 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun 
kát,  amelyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar ujsée 
betű  szolgálatában,  fi.gadják  megértéssel  jelen fel 
hívásunkat  éa támogassanak  ezután ia a régi sze 
retettel. 

A .CSÍKI  LAPOK-
azerk.  éa kiadóhivatala. 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat, 
Tel. ss. Vákár Lajns, Csíkszereda. Tei. ss 

A világhírű „ M e r c e d e s " irodagépek 
és hordozható por'sble g^pek ; 

O l y m p i a Werke, Ehrfurí  kiváló 
gyártmányú iroda- és hordozható írógépei 
minden u gya'ígbip, kedvező fizetési  fel-
tételekkel; 

Continen'sl standard hordozható 
Írógépek, Iiíial standard irógípek; 

Triumrhator n«ámolögApek, 
Takarmány (pityóka) g^ifülleeitólr.  Permetezők éa 
Ágra pe-a>9teaőazerek. — BIV. golyóa oaapágyak 
valajnint Naumann éa Hundtoa varrógépek lerakata. 

Hinden meaögazdaaágl gép éa mfiazaki  anyag. 
SHB aegédmotoroa kerékpárok képviselete. 
Kfilfőldi  férS  éa nil kerékpárok lerakata. 

• C K é r j e n d í j t a l a n a j á n l a t o t . " S l 

Eladó egy r»t>des mére ti u j ajtótok 30 cm. vastag-
ságú fiihoz,  belső éa kültfi  ajtókkal, vasaláBBal 
teljesen felBz?r?lve.  Gál Sándor-n, 19 

H i X X X X X X X X s x j i o o o o o c o c a 

g MODELL KALAPOK ^ 
^ tlz aapMként n j formák  eloeó ^ 
^ úrba», zax<avt<«]clja.tto.«t<5^c ^ 
X V K N C Z B L T A N Á R N É N Á L M 
M Ugyanott késifllaek  minden- M 
9 ssmfl  mól kalapok elaőremdfl  p . 
< | anyag keaaáadáaával. Kalapek U 
\ ! átalakítáaa a legrövidebb Idő alatt. Q 
k! Calkazereda. aimnázium-ueoa 111. aa., w 
O a SArhás köaelében. g 

Kereskedó t a n u l ó t teljes ellátássa 
felveszek,  Dájbukát Jikab, GyimesbUkií. 

A n. é. hülgykÖBÖQ ĝ eaives tudomáaá'a boszuk. 
hogy naţy anv%ii áldoaatok Arin • h. rlilt » fővá-
ro°utVhói ° tő fodráaaat  rVi r- o & y ®leó-
r a n g u ld i aao r i . d .o t t ]ó m u n k á s 

hölgyfodrászsegédet 
e z a r z ő d t e t z i l . — Egyht n fo  hUjuk a n. é. 
közöoaóg ti- o-ea fi  {veimet az újonnan beBzarcett 
legmodernebb gept fe'azereléeünkre  éa a 

leg-uJaTot) frlz-ura  d i v a t r a . 
s„ , .p-nfô tker: BARTHA és GRIGER 
„LUX" NŐI ÉS FÉRFíFODRASZATA, CSÍKSZEREDA. 

2-a 
Nyomatott Vákár La|oué kiayvnyomdájábaa, Calkaaereda. 




