
L:ll. évf. Csíkszereda, 18*1' december^ 14. 

CSIKI 
Felelős kiadó: 

Osv. VÁKÁR LAJOBNÍ 

IMilsatéal áz: 
•gén évia , Paagó 6.— Negyedévi* . Pangd 1.90 
PéléTi* , 1— Példányonkénti án 12 fllléi 

KflUBldra  egy tm 12 Peng*. 
Megjelenik minden Tuánmu 

NyUttétl kDi lni iy ik 41|a soioaklat 1 Pengó 
Kéziratok nam adatuk visai» 

Hirdetést dijak « legolcsóbban siámlttetuk. 
Kiadóhivatal: Csíkszereda, Apafi  Hlhály-nooa IS aa. 

f«lal4ij«sa>kaaati 
RÉSZEOH GYŐZŐ 

Ujabb sorsfordulóban. 
AB simult bét sorsdöntő volt a világra. 

A nagy küzdelem erőeioszlása végleg kialakult. 
A háborua mérkőzés képe teljes. Nincsenek 
benne ismeretlenek. Mindenki a maga helyén 
felvette  a fegyvert.  A kockát minden nemzet 
elvetette. És a vér roppant osapoláaába az 
egéss világ bele lépett. 

Hoaazaa tárgyalások után 1941 december 
8-án Japán megüsente a háborút as Amerikai 
Egyesült Államoknak éa Angliának. Kelet né-
metjei miután meggyőződtek Amerika tökéle-
tes rosszindulatáról gyorsan határoztak. Nem 
v&rtak tovább, amig Amerika a tárgyalások 
huiavonájávai egyre jobban felkészül,  hanem 
kirobbantották a háborús helyzetet Amerikával. 

A japán haderő már as első nap óriási 
ütéseket mért az amerikai tengerészeire. A 
Caendej Óceánon elsüiyesztettek a japánok 
két óriás csatahajót és egy repülőgép anya 
hajót. A jspánok legendás vitézséggel ragad-
ták magukhoz a kezdeményezést az egéss 
lávolkelmi nagy küzdelemben és már az elaő 
nap fontos  légi és tengeri támaszpontokat vet-
tek birtokba. 

A japán he borús elhatárolás következté-
ben 1941 december 11 én Hitler németbiro-
dalmi vezér és kancallar összehívta a birodalmi 
gyűlést ós az egész német nép hatalmas lel-
kbsedá-a között ubjuieuieNémetország liad-
Uzeuetét az Bgyesült Államoknak. 

Ugyanezt tette a Duee, aki ugyanezen a 
napon nagy baszéd kereteben jelentette be 
Olaszország hadüzenetet. 

A tengely államok tehát, a nagy acel 
szövetség kiugratta Amerikát is a háttérből. 
A leszámolás ujabb fordulatot  vett. Éa amig 
az európai tél megállította az oroszok elleni 
háborút, az alatt áttevődött a harc a Csendes 
Óceánra, ahonnan Japánt akarta kiboxolni az 
angolszász étvágy. 

Japán a szemünk előtt folytatta  le a tár-
gyalásait. Láttuk, hogy nyugodtan kereste a 
b 'ke lehetőségeit. Rostwolt tudatos és bttnös 

rvszerüséggel készült ezalatt a nagy leszá-
molásra. Japán nem kereste ezt a háborút, de 
m ráerőszakolták, Akkor bizonyára megküzdi 

Mert Japánnak van annyi életjoga ott a 
vol-Kaleien, mint Amerikának és Angliának. 

A háború tehát ezzel a hittel kiazélesbült 
egész világra. A méretek nagyobbak, mint 

o* elmúlt világháborúban. Vigyázzunk, hogy 
naek megfelelően  az áldozatok éa követel-

mények is nagyobbak. 
Nam lehet egyébről azó most már, mint 

Tról, hogy ezt a háborút meg kell nyerni. 
Mi tebát a kötelesség? Felkészüli erre a nagy 
tul adatra. Nem tudjuk még azt biztosan, hogy 
minket magyarokat merre saólit még ez a fel-
adat. Bizonyára meg leBi a további helyünk 
"9 szerepünk ebben a gigászi leszámolásban, 
amely minden néptől a teljes erőfeszítést  fogja 
megkövetelni. 

A mi nemzetünk is a legteljesebb felké-
szültségben kell álljon. Bbben a helyzetben 
minden egyes embernek ismernie kell a maga 
és nemzete számára kijelölt munkakört. Azt 
t-gész emberként töltse be. Nem lehet kihagyni 
nem amerikázni. Az a nép, amely nem egy-
öntetű ebben a küzdelemben, amely nem hisz 
magában óa küldetésében, az elveszett. 

Jöhetnek iţt még szenvedések, érhetnek 
a háború elkerülhetetlen nélkülözései. Ettől a 
parotól kezdve ez nem lehet fontos.  Itt ninoaen 
tovább egyéni 61ete senkinek. Mint ahogy a 

katona egyéni élete megszűnik és vak eszköze 
a hadvezetésnek, eppen ugy a társadalom min-
den egyes tagja ilyeu katonának kell érezze 
magát, amely a végsí- .győzelem szolgálatá-
ban áll. 

A dolgok véresec komolyra fordultak. 
Utolsó menetébe lépett a küzdelem. Mi magya-
rok vigyázzunk, hogy ami reánk esik a végső 
győzelemhez vezető tervek Bzerint, azt a kö-
telességet jól teljesítsük. Meg ne tántorodjunk 
egy pillanatra s»m. Ne engedjünk éket verni 
sorainkba. Vigyázzunk, hogy egyek maradjunk, 
hogy egy ilyen szédületes világégésnek kiszá-
míthatatlan hu lamverése mindenkor együtt 
találjon. Akkor nem félhetünk  semmitől. 

A Kormányzó Ur névnapja 
a vármegyében. 

Csikvármegye azékeiy népe bensőséges, 
meleg szeretettel ünnepelte meg a Kormányzó 
Ur névnapját. A hálának és megbecsülésnek 
érzésével vette körül s legelső magyar embert, 
akinek személye egyet jelent a magyar iel-
támadással. Csikvármegye minden magyar lelke 
ünnepelt eaen a napon. A csiki falvak  népétől 
a vároBig mindenütt égfelé  szállott az ima. 
Templomainkban, iskoláinkban, szervezeteink-
ben, intézményeinkben hódúltunk a Kormányzó 
ur előtt, akintk bölcs országlása adta vissza 
neküak is szabadságunkat. 

Tudjuk biztosan, senki nem maradt el az 
ünnepléstől. Egyforma  lelkesedéssel, fejlett 
öntudattal, igaz magyar érzéssel ünnepelt en-
nek a vármegyének sokat szenvedett székely 
népe. Valóságos verseny fejlődött  a hazafias 
ünnepségek megrendezésében, amelynek műsor 
számai méltóak voltak az alkalomhoz. Külö-
nösen kiemelendő volt a csíkszeredai róm. kat. 
főgimnázium  által rendezett ünnepi műsor, 
amelynek keretei kőzött rótta le a Kormányzó 
ur iránti hódolatát a város társadalma. A lel-
künk ünnepi hangulatát caak fokozta,  hogy 
ezen a napon tettek esküt a legfőbb  Hadúrra 
az újoncaink. 

A Miklós-napi ünnepségek sorozatábaa első 
helyet foglalja  el Csikvármegye Vitézi Sséké 
nek ünnepi diszgyűlése, amelynek keretében 
a vármegyei vitézek biztosították mindhalálig 
taitó hüségükről Magyarország Főméltóságu 
Kormányzóját, mint a Vitézek Főkapitányát. 

A disz ?y ülést a vármegyeház dísztermé-
ben tartották meg vitéz Vida Gyula ny. vezér-
őrnagy ideiglenes azékkapitány elnökletéve1, 
aki megnyitójában mély érzésekkel vázolta 
azt az országgyarapitó munkát, amelyet a 
szegedi gondolatta' a Kormányzó ur indítóit 
el a nemzeti újjászületés, a magyar feltámadás 
felé.  — Az ünnep súlyát és tartalmát emelte 
Dr. Liszló Dezső főispán  felszólalása  éB indít-
ványa, a Kormányzó urnák küldendő üdvözlő 
távirat tárgyaban. 

Az ünnepi beszédet Szász öerő polgár-
mester mondotta. Az u) vitézek nevében vitéz 
Balázs Jánoa éltette a Kormányzó urat. 

Müvéazi énekszámaival közreműködött Sar 
kadi Biek karnagy vezetésével a osiksBeredai 
Dal- és Zsneegyesület. 

Aa ünnepségeket este a csíkszeredai Dal 
és Zeneegyesület fejezte  be. Fehér asztal 
mellett, • magyar dal ÓB muzsika családias 
meghittségének levegőjében köszöntötte a Kor 
mányzó urat, városunknak ez a magyar kul-
tura szolgálatában fólszáiadoa  múltra vissza-
tekintő egyesülete. 

Kftgy  I n s o f e a t ö a m T é a a 
s y « S t « i & é & r M k i i l U i á a « . 

Budapest, deoember hó. 
Budapeaten a Mübarát kiállító helyiségeiben ünnepélyes 

külsőségek között ment végbe zaögödi Nagy Imre festőmű-
vész képeinek éa rajzainak bemutatása. 

Nagy Imre neve már a budapeati közönség előtt ia 
előnyösen ismert, mert több izben volt alkalma megismerni 
e művész páratlanul erSa eredetiségét és alkotó erejét. A 
magyar közönség talán sohasem vágyott annyira megismerni 
a néplélek titkait, eredetiségét éa meleg közvetlenségét, mint 
napjainkban. Éppen ezért nagy érdeklődéssel fogadta  Nagy 
Imre rézkaroait, olaj- éa vizfeatményeit  éa fametszeteit, 
melyek mindegyike a falu  mindennapi életét jellegzetesen éa 
erőteljes vonásokban matatja be. Aki l&tja éa hosszasabban 
nézegeti Nagy Imre munkáit, annak elaő gondolata, hogy 
ez a művész a nép fia  lehet, mert csak a nép gyermeke tnd 
ilyen hü ée ilyen kifejező  alakokat, helyzeteket éa színeket 
a vászonra rögzíteni. Minden vonásán meglátszik az erőa 
itérzés és as egyéni teltogás, mely nem máa, mint & székelj 
nép lelke, jelleme, hite reménye, küzdelme, gondjai, élniaka-
ráaa, kedélye éa öröme. 

A kiállítást állandóan sokan látogatták éa nagy elia-
meréssel adóztak a művész tehetségének. A kiállítást novem-
ber 30-án Zsindely Ferenn államtitkár távolléte miatt Pad&nyi 
tiulyás Jenő országgyűlési képviselő nyitotta meg. A szá-
mos előkelőség között ott l&ttuk Tasnádi Nagy András 
képviselőházi elnököt és Kratochwill Károly ny. altáborna-
gyot. A megoyitáa a székely és a magyar társadalom kéz 
logása és meleg ünnepe volt, mely a kiváló azékely festő-
művésznek különös elismerésére az Igáit. 

A megnyitás napján a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium megvásárolta a Pihenő p&sztorgyermekek 
(2000 P.), a Bibliai táj (1200 P.) cimü olajfestményeket  éa 
B Faluvége (700 P.) című vizfestményt.  Grót Teleki Béla az 
Erdélyi P«rt részére a Székely hásak oU.jfeatiiiiay  1, Tis-
nádi Nagy András, gr. Bánffy  Miklós a Mérnökegylet Kóa 
Károly tusrajzát, Dócz - Kálmánná a művész szüleinek kitű-
nőéi! sikerült fametszetét  vásárolták meg. E nagyobb véte-
leken kívül is számos vásárlás köttetett. 

Fáy Aladár a Szépművészet 5. füzeteként  gazdag illastrá-
ciókkal kiadta Nagy Imre rajzait. Az egyetemi nyomda által 
előállított igen ízléses művészeti tanulmányhoz az előszót 
Padányi Gulyás Jenő országgyűlési képviselő irta. Az igen 
élvezetes és értékes tanulmányra ielhivjnk a csiki társadalom 
figyelmét.  (Ára 2 P.) 

A kiállításról Radnayné Szörédy Ilona, az iamert mű-
bíráló az alábbiakban számolt be 

a. budapesti kiállításokon egyre több erdélyi művész 
vesz részt. Lassanként megismerjük rajtuk keresztül Erdély 
sajátos szemléletét, levegőjét, színeit. Irodalmok eddig h 
átjárt hozzánk, üde hangjával felfrissítette  prózánkat éa köl-
tészetünket, népművészetüket mint a magyar klaaszikna 
épitőművészetet ismeri már az iskolát látogató ifjnság  ia. 
A felszabadulás  óta az egymást követő kiállitáaokon képző-
művészetük is közeli ismerősünkké válik. Az erdőségekkel 
borított Erdély turó faragó  népe a taazobrászatban hűségesen, 
hamisítatlanul fejezi  ki önmagát, amint azt Szervácins Jenő 
faszobrain  is l&ttuk. A MUbarát termeiben most a hires, 
remeteéletet élő, festőegyéniség,  Nagy Imre mutatja be aok-
oldalu pikturá|át éa grafikáját  éa megérezteti velünk a Iák 
országának hűvös, ízes léhelletét. Rézkarcok, fametszetek, 
akvarellek, olajfestmények  Nagy Imre változatos munkabírá-
sát illusztrálják az erdélyi lélek univerzális arcát, ezermes-
ter hajlamát. 

Nagy Imre egyéniségében az alkotóerő eredetiségét éa 
forróságát  érezzük. A kedv és erő patakja sokszor nyeraen, 
sokszor erősen tör elő belőle, eiős sodrással ragadva magá-
val szülőföldje  képeit, amelyeket a favágókról,  földmiveaek-
ről, a dolgozó asszonyokról, pásztorokról, játszó gyerme-
kekről fest.  Jellemző ereje a falu  életében a realisztikusát, 
a karakterest nagyítja tel, vagy tnlozza el, akvarelljein sok-
szor démonikus erővel. Viziestményein tudja legartisztiku-
aabban, taljeaséggel kifejezni  önmagát éa témáját. Színei, 
melyek a nagy olajkompoziciókon néha túlzottan villódznak 
éa csattogva törnek, az akvarelleken egységes, sajátos har-
móniába caendülnek. Rajza roppant kifejező  éa drámai, a 
tejek a kezek egyaránt beszédesek képsin. Nem szépségre 
törekszik, hanem mélyaégre, igazságra. (Menasígi gyermekek, 
Zsuzsa, Duoadeltai csárda, Falu vége, Csángók.) Rajzbeli 
kifejező  ereje különösen könnyedén éa biztoaan felvetett 
portréin Irappáns, melyek a lélek mélyén ragadják meg a 
karaktert és lelkiállapotot. Fametszetei ia egyéni eredetűek, 
hatásosak, élesen vibrál rajtuk a véaett fény  éa árnyék. 
Nagy olajkompozicióin az alakok, különöaen as aaazonyok 
rengő ereje lep meg, njszerüek, eredeti meréaz csoportosí-
tásai éa beállításai. 

Mély komor szinek közt keményen villantja tel bátor, 
világoa azinait éa a nap aárga fényosóváit,  azonban atmoaa-' 
férát,  levegőt nam feat.  Ez teszi sokszor keményekké, vib-
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rálókká képeit. EÍBebb méretű tijei hangulatosabbak, csen-
desebbek éa egyéniségesebbek figurális  festményeinél,  nők-
szőr költSiek és mélyen borongóak. Han gálatok soksior 
balladai. (Zsögödi-noca, Játszó gyerekek, Zaögödi dombok, 
Vízhordó asszonyok.) 

Nagy Imre képein, "akár Szsrváoiua Jsnő szobrain meg-
kap az erdélyi lelkek termiazettormálő, friss  ereje, meglepS, 
sajátos, egyéni szemléletük, amely bitor és amely bennszü-
lött, haza toraikat keres. 

Tusnádi  Éltbea  Oyula dr. 

Bucsu Csíkszereda m. város 
szociális munkájától. 

1932-At írtak a naptárba, mikor az anyaország egyik 
déli városában akad egy ember, aki belátta annak fontos-
ságát, hogy az országszerte duló gazdasági válság követ-
keztében jelentkező mnnka és keresetnélkQliséget és az ezt 
követő nyomort nem lehet máröl-holnapra fellépő  jelenség-
nek tekinteni és elinditotta a szociális mnnkát rögös ntjára. 
Azóta évek teltek el, az ott meggyújtott tüzléngja elvilági-
tott hozzánk is. A kormány ez ott elért sikerek után teljes 
egészében belátta a 820c. munka fontosságát  és nemosak 
erkölcsi, de anyagi támogatást is nyújt az ONCsA utján. 

Én. aki egyik lelkes harcosa voltam 1932-es uttörS 
munkának, nem gondoltam akkor, bogy pár év mnlva haza-
jövök a Székelyföldre  és ott ugyanazon problémákkal kell 
megküzdenem, mint aunak idején odaát. Da mintha kemé-
uyebbeu, makacnabhnl zárkóznának el féifiaink  a szoc. munka 
elöl, mintha szemtelenebbek, t lakodóbbak, haszonlesóbbek 
lennének a szegény ek. A társadalomra hárul az a fontos 
teladat, hogy megértessék a szegényekkel, hogy most, csakis 
a két kézzel végzett becsületes munka eredményére számít-
hatóak és le kell vetni a román uralom alatt meghonosodott 
„ingyenélés" bélyegét és ép oly kristálytisztán kell állni a, 
csiki székelynek becsületességében mint 22 évvel ezelótt.1 

Nem újszerű városunkban a szociális munka. A román , 
megszállás alait a város lakossága bámulatra méltó össze* 
togásábau szeretettel karolta fel  és anyagi segítséget is ^ 
nyújtott a munkaképtelen öregeknek és a román hadsereg-1 
ben szolgálók otthon maradt, nyomorral küzdő hozzátartozóik-: 
nak. Most nincs román uralom, dt vannak menekültek, tincs • 
gazdasági válság, de van háború, tehát a már régebben I 
megindított szoc. munkát lolytatni, pártolni ÓB fejleszteni: 
mindun magyarnak szent kötelessége. j 

Legtöbben láznak ettől a munkától, nincs pénzem,' 
földem  szokták mondani én nem tehete. a szegényekért' 
semmit. Ha mindenki ugy gondnUozna valóban senki Bem . 
csinálna semmit. Szociális szellem kell, hogy uralkodjék a 
családban, műhelyben irodában egyaránt. Nem lenézni kell a 1 
szegényeket, hanem telemülni, hogy minél elóbb hasznos! 
polgárai legyenek a magyar hazának. Nem a külsfit  kell | 
nézni, hanem mindenkit tehetsége, tudása, szorgalma szerint; 
kell értékelni. | 

Különösen a magyar anyákra hárul rontos szerep..Itt! 
taláu kevesen tudják, hogi ma ország szerte divat szociális] 
munkát végezni és ha után' zzuk a divat (bocsánat a szóért)1 
ezerféle  marhaságait, miért nem utánoznánk egy olyan díva-1 

tot, mely magánk és embertársunk javát szolgáljs. Ha az 
urinők havonta csak 1—2 órát töltenének önkéntes szooi-
ális munkával, pld. családgondozással az ott látott nyomor 
egész hónapra nyomott hagyna lelkükben. Kavesebb lenne 
családjukban a zúgolódás, elégede'lenség. Több megbecsülésben 
lenne részük férjük  és gyerirekeiV előtt. Teákon és összejöve-
teleken nem a frissen  hallott pletykákkal szórakoztatnák 
egymást, hanem az elvégzett szociális munkával dicseked-
nének és letudnának mondani a 10—20 ik cigarettáról, mert 
látták, hogy az egyik helyen 7 éhes gyerek közt könnyes 
szemmel osztotta el az anya egy h araj száraz kenyerét és j 
megvarrogatnák harmadszor is, a már kétszer megfoltozott  j 
hálóinget, mert látták, hogy 8 gyermek közül 8 az ágyne-1 
műnek nevezett cafatok  között, mint itt mondják csórén 
fekazik  egészoap, mert nincB ruhája, amit felvegyen.  Nincs 
az a leány, vagy asszony sziv, melyben ne lenne megértés, 
részvét a nyomor láttára, de egyesek vagy nem tudnak, vagy 
nem akarnak tudni a szegénységről, vagy pedig párnás szék-
ből könnyen odavetik, mindenki törődjék bele sorsába. 

Én bizom abban, hogy a város áldozatkész régi társa-
dalma nemCHsk a román megszállás alatt karolta lel a szoc. 
munkát, hanem bnrültvu az idehelyezett tisztviaelőkarral 
rang és valiá'i külömbsíg nélkül önzetlenül fog  dolgozni a 
mai nehéz időkben is. Hála Istennek vannak városunkban j 
nők és térfiak,  akik most is dolgoznak, de édes kevesen j 
vannak ezek. 

Bucsut mondva városunk szociális munkájától nem 
bizhatom szegényeim sorsát másra, mint a társadalomra. 
Különböző klubok és egyesületek ha a város szociális gon-
dozónövel karöltve együtt dolgoznak, rövidesen szép ered-
mén t fognak  elérni. 

Esnton mondok hálás köszönetet a polgármester urnák, 
a városháza tisztviselői karának, főtisztelendő  uraknak, az' 
oltáregylet hölgyeknek, ovó- és tanítótestületeknek, 32-es 
htv. zlj. tisztikarának, a rendőrség tiszti- és legénységi ka-
rának azért, hogy szooiális munkám sikeres elvégzésében 
támogatni szivesek voltak. i 

Olyan fájó,  szomorú érzés fog  el, ba srra gondolok, j 
hogy mire HZ ONCsA jóváhagyott költségvetése szerint a : 

különböző juttatásokat (melyeknek egy részét előkészítettem)! 
teljesítik, már nem leszek itt. Nem láthatom szegényeim 
örömét éa boldogságát Családlátogatások során csak jó szót, 
megértést, biztatást és szeretetet adhattam. 

Testvéreim nektek begyom a szegények hálából takadt 
gyémánt könnyeit, zálognl éa biztatásul, hogy lássatok, 
érezzétek, hogy érdemes szociális munkával foglalkozni. 
N-héz, tárasztó, sokszor hálátlan mnnka ez. Ezt a mnnkát i 
testvéreim mindenkinek valóban caak az Isten fizeti  meg. 

Dr. HÁNFAI JÓZSEFNÉ, 
vároei szoo. goodozónő. I 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósága december 

9-én közgyűlést tartott. Dr. Abiahám József 
alispán betegsége miatt Dr. LáBiló Dezső fő 
ispán elnökölt a közgyűlésen, amelyet a Ma-
gyar Hiszekegy elmondása után nyitott meg 

Dr. László Dezső főispán  bejelentette, hogy 
aa Brdélyi Nyereménykölcsön sikere érdeké 
ben felhívást  intézett a vármegye közönségé 
hez. Felhivja a törvényhatóság tagjait, hogy 
mindent kövessenek el a maguk munkaterüle 
tén ÍB a kölcaönjegyzés sikerének biztosítására. 
Az erdélyi nyereménykölesön a legjobb tőke-
befektetési  Nea osak becsületes kamatot bizto-
sít, hanem azt .az állam visszaflzOT  B amellett 
még évenként kétezer sorsjátékban is részt 
vesz nt»gy összegű nyereményekkel. Annak 
a reményének adott kifejezést,  bogy várme-
gyénk lakóssága magyar fln  udattal megAri a 
kölosönjegyrési tőt élességét, mert himn h p 

délyért — önmngáért hoz áldozatot. 
A Csiki Lapok mult számában kivonato 

sat) ismertettük Csikvármegye alispánjának sz 
1941 december 9 re összehívott törvényható-
sági közgyűléshez készített jelentését. A 35 
nyomtatott oldalra terjedd jelentésnek hatalir>-s 
anyagából igyekeztOnk átfogó  képet nyújtani 
a vármegyéne* egész életéről. 

A közgyűlés első felét  psen ttlispáni je 
lentihez való hozzászólások kép' rik. tí sönek 
Dr. Oaal Endre jelenti be, hogy amikor a 
románok 1923b*n karhatalommal átvették a 
Magánjavak', roeg'aiálnt Csik vára egye rive 
sz'M'n^k hit ci»reres 'eveiét, amelyet met Arz és 
végett átad Dr. László Dezső főispánnak. 

Péter József  c s c ó i jegyző a nyomásos 
gntdálkodésról beszél. Lffipfigeri,  hogy a n>ai 
neh-á? időkben minden ta'palaitnyi helyet mê r 
kel! mllvelni. Nircaen ideje a nyomásos gaz-
dálkodásnak. 

Szőke Mihály ny. földmivesisko'ai  igazgató, 
az Erdélyi Párt ügyvezető titkáré, a szakem-
ber kitűnő ftOki^uitscg^vel  szól hoizáa gazda-
sági kérdésekhez E ső Borban rámutat, hogy 
Csíkban nem-szabad baromfi  farmokkal  kísérle-
tezni, mint rbogy azt az alispáni jelentés meg-
valósrani akarj* A múltban már ez bebizo-
nyosodott. Biromfi  iblfpeket  osak ott érdemes 
íétosi'eni, ahol a baromfiak  táplálékuknak leg 
alább felét  meg udják szerezni. — Ezután sür-
geti a korszerű tejgazdaságnak a vármegyében 
való megszervezését. 

A zsirpilátéesal kapcsolatosan a sertés 
hizlalás előnyeivel foglalkozik  éB rámu at, hogy 
csekély befektetéssel  évente ezer sertést le-
helne k'hiziaini s e?zel rsirellátásuobat bizto 
sí tani. 

Fodor Pál mérnök sürgeti mai közéletünk-
ben még mindég létpgő és zavartkeltő rene-
gátjainknak a gyors kipuBztilását. 

Udvari Mátyás István » caikBBentmártoni 
járás körorvosával kapcsolatos panaszokat teszi 
szóvá. Ezenkívül foglalkozik  a sertéehizlalás 
körüli akadályokkal. 

László D-szső főispán  bejelenti, bogy a 
szomszéd Háromszék raegyo rövidesen 240 db. 
hízott sertést ad át 

Gal Timâs csiksomlyói espereB. Biró Fe-
renc CrikB;ert:dai főesoeres,  László Ignác gyer-
gyói főeepwp,  Dr. Pitner Arpíd és Lőrincz 
JózBff  iskolaügyekben szólallak fel. 

Dr. Pál Gábor orai. képviselő felvilágo-
sításokat td iskolákérdésekben, mely után a 
közgyűlés az alispáni jelentést elfogadja. 

Megválasztják a csiki Magán-
javak Igazgató tanácsát. 

Az alispáni jelentés után Dr. László Dezső 
elnök elrendeli a Magánjavak nyo'c tagu igaz-
gatótanácsának megválasztását." A megellett 
szavazás eredményeként Csikvármegye Tör-
vényhatósága a következő nyolc tagból álló 
bizottságra biaza a osiki azékely katona vagyon 
kezelését: Adorján Imre orsz. képvia' lő, An'al 
Aron gira", tanár, Gál József  dr. várm. tiszti 
főügyész.  Bányász Sándor gyergyóujfalvi  g izdo, 
Pál Gábor dr. orsz. képviselő, Gaal Endre dr 
Magánjavak igazgatója, Lőrincz József  dr. ditrói 
plébános. 

Dr. Pál Gábor bejelentette, hogy nem 
fogadja  el • megbízatást. Elsősorban azért nem, 

mert nem csiki származású és igy nem jogo-
sult a vagyonhoz. Másodszor pedig, mint a 
vagyonnak kinevezett gondnoka éppen annak 
a bizottságnak kell elszámolja, amelynek most 
tagjául választott ak, összeférhetetlen  ez aa ujabb 
megbízatás. 

A közgyűlés egyhangúan ugy határoz, hogy 
Dr Pál Gábornak a Magánjavak igazgatótaná-
csában van a helye. 

A közgyűlés a továbbiakban 23 pontból 
álló tárgysorozatot tárgyal le, amelynek aorán 
segélyeket szavaz meg: 2000 pengőt a .Ka 
láka" leány népfőiskolának,  1000 pengőt az 
EKlünek, 5000 pengőt a pálfalvi  kápolna épi 
tésére. A vármegyeház déli szárnyát továbbra 
is bérbeadják a pénzügyigazgaióságnak évi 
12 ezer 600 pengőért, a pénzügyőri laktanyát 
4 ezer pengőért. 

A borzalmak kiállítása. 
Lapunk is mint minden magyar újság, betek óta 

közli a bndapeBtl kommunista el,enes kiállítás híreit. 
A megysr kormány ngyanla elhatározta, hogy össze-
gyűjti mindazt a ssömyüséget, amelyet a kommunlBták 
müveitek M igyarorsaágon. majd szerte a világon és 
bemutatja aat aa egész nemzetnek. Hadd lássa a mai 
oemasdek azt a megdöbbentő vértngzest, te:rort, amit 
a mnlt világháborúban elvérzett nemsettel csinált a 
hatalmat magához ragadó egypár vörÖB gazember. 

A kommunista e lenes kiállítást december 4-én 
maga Birdossy LáBstó miniszterelnök nyitotta meg. 
Azólr, a kitl it&sr.ak 5 tormát megtöltő hatalmas anya-
gát naponként Bok ezren n^zlk végig. Aki egyBzer látta, 
megborz d mindattól a vfrrs  sreonytól, amit elbeszél-
nek ez fí-Sinrylij'C.t  Htoryiiél ok. 

Az I —II. terem « magyarországi vörös rémural-
mat mutatja be. 

Ksssietes térk' p ik ; ho , mikor tört ki az 1919. 
évi vörös foir  d'.om, mtrre jár'.sk, gyikoitak a kom-
munista hóhérok, Msgyarorsaeg megbaálláBS, a virös 
hadsereg sastrUilete. 

Bemutatják: a prolatárdiktá'ur* uralma alatt ki-
adott eddig m<>r lnmt-r« -ss ismeretien utasitasokat, 
pararesoknt. a TinácBköstárssasg kormányüiselnek 
j-'gyróköoyvcit, a hatx'mst bitorluk fényképéit,  annak 
1/aio ására, hoey az emberiség salt ltja öntötte el 
személyükben Msgyurorsz&got. A nvezerek" jellegzetes 
etp I elevenedtek Itt meg hata'mnB galériában, hogy 
örökre kisi-réndlts^iisk m'rdinkl: attól, bogy a kom-
HiUoizTU'ban n tömegek jó étéért való küzdelmet lás-
son. K ' ön h ita'mss arysggai foglalkoznék  a msgyar-
orfzát*  terrorral. B soryi elo1-, boţy a kommun ztaural-
ni fr  l̂ cyegn s a fő  mozgaió >rt-jn a terror. A képek, 
emléktárgyak sora muta'ja be, mint Irtotta a vörös 
téboly minden társadalmi rétegében a magyar népet. 

111. terem: a Szovjet. 
,H« a világ láthBtta volna, amit tl láttatok* mon-

dotta Msgy rország kormányzója a hazatért honvédek-
nek, oroszországi élményeikre célozva. Eaebet az élmé-
nyeket elevenítik meg ebben a kiállítási teremben. 
Bsn utatják: a Szovjet Igaal arcát, a proletár állati 
i/yomorát, a tömtggyilkoBságok rémségeit, a népbizto-
sok jólétét, ez 'B rszámra elhullott gyerekek hullahe-
gyelről kóBtü t elhoressztó képanyagot, B szovjet kény-
szer munkataborok eurípal ember Baámára elképsel-
heteiien vtr^s rémségeit. Külön foglalkozik  a ssovjet 
vezérkar megismertetésével: fényképetben,  propaganda 
falragasz  anyagban. RsBzleteBen mutatja be aa Isten-
telenek Szövetségének borzalmas munkáját, a feldúlt 
templomokat, aa ateista propagandát szolgáló újságo-
kat, falragaszokat,  Magyarország és Európa minden 
más nemsete elten izgató röplapokat, gúnyrajzokat. 

Külön teremrésa a szovlot-hadsereg frj  esztésének 
Ism'-trtst-ísp. a siovjot mii h*dfe'ez  re-ese; kPpekkel 
és had'zsátmánv llváogatott darabjaival. Diadalmas 
honvéd int zsát mányaként f-l'oru'nak  a vörös hedse-
r°g újságokból sokr-t emlegetels fegyverei:  tank, ágynk, 
gépfegyverek,  géppisztolyok, robbantó gránátok, ejtő-
ernyős brrsndozés^lí és késsülékek, rádió gépek, hír-
edé eszközök. 

A polgári öltözékek, katonai felszerelési  tárgyak 
páratlan sorozata vonul Itt fel.  Ugyanitt mnlaiják be 
aa egyes oraaágok kÜBdelmelt a bolsevizmus ellen: 
párat1 an érd-kességü kép- és tárgyi-anyagban. 

IV.  torem: a bolsevizmus elleni  hiboru. 
Aa egész terem részletesen Ismerteti térképben 

és hadianyagban, miként akarta a szovjet megtámadni 
és hrdibásltu' használni Magytrortsagot a hogyan 
győzte azt le a tengelyhatalmak éa Magyarorezág had-
ere js. I «mertetjük a magyar, német, olasa, finn  csapa-
tok vllágraBaóló hadlteljesltményelt. 

V,  torem: ot emlékezés  terme. 
Ebben a külön teremben mélységes magyar sze-

retettel és hálával Igyekszünk emléket állítani a kom-
mu'izmos áldozatainak. 

— MARTON  FERENO  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nogy székely  képzőművész  megrázóan kűzdel-
moe iloto.  — BB színes ia mélyoyomiau kippol.  — 
Ara B Pengó Megrendelheti  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 



50. u á a . C S Í K I L Á P O K a-ík «Mal 

Oslkjenőfalva  ünnepelt. 
CslkjenAfalván  egy IdA ót* talpig emberek á l lnak 

t.a élen. Meg IB látBflk  aa raan a töraagyökeroB aaékely 
napén. • régi, Ballal .jeoAfalvi  legények" ma Udomo-
ssk, fegyelmeaattek.  M«glátBB0tt ea a l even ték gyö-
nyörű felvonulásán  la, a Kormányai névnapján. A aaeot-
tnlsérAl bavaaóban ereaakedett le a deli ca»pat a Ntpy 
bo'dogaatzony hegyinek alsó aalkláln lengő o n a á g -
aásalihoa. A nép már olt B'orongott. Csattantat a 
veaényBaavak. Fel CBendUlt aHlmnnss. Majd Dr. Földea 
Zoltán lgaagatitanító, népköltő, mondta el beaaédét, a 
leventék k é r é a i r e . .Csaba lelke, Xántna királybíró 
lelke él Horthy a p á n k b a n , — mondotta — kéaa a aai 
kely bármi ly p i l lana tban , hívó aaaváro , t a lp ra aaSknl, 
f ' gyvu r t  ragadni ,. Van m é g lennebh la magyar ég, 
amely sz in tén m a g y a r földre  b o r u l ; aa la mienkI" — 
Levente Baavalt Magyar blaaekegy zendült a a hófu 
váaoa, jellegaetea caikl ünnepély végetért. 

Máanap mefeint  Hor'by M'klianak hódolt a fain,  a 
kultúrteremben, a» lsko'a ünnepén. Ott szorongott min 
d»nkl. Koama Jino-i köra. felügyelő,  Lebotal 1 onka, 
Ráduly Valéria, Liber Margit éa Fröllch Margit ál), 
tanítónők rendeaéaében PZ^bbnél-aaebb dalokban éa 
Fzlnművfcakékhen  gyönyörködött a bálén közönség. A 
beszédet Dr. Fő dea Zoltán mondotta a Kormányai 
korszakalkotó aaerrpirAI a nemzeti történelemben. Ea 
alkalomra Irt veraek hangaottak el. 

A karcfalvlak  lelkeftd'pe  1« minden dicséretet 
megérdemel. A leventéthfa  Dr. Fejér Manó kcro'voe 
xzólott, megkapó szavakkal «eseteire a Legfőbb  H'dur 
lelki nagvaágát. Aa lakoN ünnepit — mely evy<a' r 
sm'nd kndvaa .Mlkulás-eat* volt — ntevéki-n. H-"vátb 
Bizet, Szóvéoyl D. és Somogyv'rl N. tanítók rtader-
tek. Gtzdag műsora, fiaép  e»t benyomásaival távozott 
a n4Pvae&tnu köoönaé*. 

nini nu ii» 

„TRANSSYLVANIA" BANK R. T. 
CSÍKSZEREDAI ÉS 6VERGYÓSZENTMIKLÖ8I FIÓKIA 
Kölcsönöket & li'Ktlaosonyabb kamitlább melleit uvuit, 
Beteteket a Jőny?>3»bb'n kain<tnztát, 
Bankműveleteket a l'gnlányös-hben végez, 
Bankügyekben táncost tat, felvilágosításokat  díjmen-

tesen nyuit stb. 
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S Z Í N H Á Z . 
Thu'ocav Gyula saékehföldi  színtársulata Cílk-

sieredaban, 1941 december 16 án, kedden eate meg-
kezdi a salnl aaeaont. Amiit mejfUyaltük  aa egésa 
Siekely földön  nagy BZíret-Jttel fogidták  a magvtrsió 
munkásait, akik kulturénk/r' éa wemtr dímikért 
mnyl sokat szenvedtek ?a n'mu't időkben. CdkBz;-red* 
város közöosége minden Időtbi-n hires volt erről a 
mt "K nTstetéről, am»;.';el pártfogásba  vette Bsln*-
saeinket. Biztoiak vagyunk, bory ma aem változott meg 
ea a kulturlelkeatdés. Amikor köaaönttük a közánk ér-
kezett magyar tzlcéfzeket  k é r j ü k közönaégűnket fo-
gadja sslvesen magyar munkáinkat és támogassa aat 
megértő Baeretettel. 

MOSOR: 
1941 december hó 16-ár, kedd n cBte 8 /raVor, 

B .nk-Bán, dráma 6 fiskeoahan. 
December bó 17. éa 18-án, aaerdán éa c*ntrriö-

kcij. e-t9 8 órakor, .B»cskerekl mevycske*, opsrett 
3 felvonásban. 

December hó 19-én, pénteken eate 8 órakor, 
'íjurkovlcB Lányok, vígjáték 3 felvonásban. 

December hó 20. óz 21-én, Bsombaton is vasár-
este 8 órakor, Fülemile, aenés vígjáték 3 felv. 
December hó 21-én, vaaárnap délután 4 órakor, 

ii'üskfrekl  menyecske". 
December hó 22 ^n, hétfőn  eate 8 órakor, Tokaji 

ru. operett 3 felvonásban. 
D cember bó 24-én, aaerdán délután 3 Arakor, 

"upipőke, meseoprrett 3 felvonásban. 

Szivet a világnak!-. . 
Dr. Főldea Zoltán Irta. 

Szivet Baeretnék adni e világnak, 
Mert lelkét, látom, bogy a »ög köti, 
Ei látom, nem tnd szérnyrakBpnl már, 
Bármint repüljön egre teBte fői.. 
Mikor még nem volt caodagépe, 
A csillagokig felrepült. 
Gyönyörködött aa égi urasaikéban, 
Csak alkalmatlan réBBft  volt alaot.. 
Ma bBaakéo saáll föl  Bibllon fölé, 
Htandja Istennek magát, 
8 mikor hamvasnak, révedezve nóa 
Pokoltornácból a asoloaemáa jókra, 
Ei sejti, hogy caak trste. busa, csontja, 
Ml saáll a fellegek  felé... 
De A — e világ, a dölyföa  „kl vagyok*, 
A démonná vált iatenképmáa, 
Lent van, — éa nincsen boldog perce... 

Padig akart, hevesen Aa tüaeaen, 
latent AB társat filralökve, 
Csonka Bábel toronyról magasba szökve. 
Akart hatalma*, erís, ragyogó lenni... 

A gép repült 1b, mert motorja volt, 
A legmodernebb, utAlérhetetlen... 

De a lélek lett kopott maalaávál... 
Néaik aa angyalok: kiesett a motor abbAll 
Nlnci benne: aalv, aziv, aaiv I 
A világ, • lelkek, aa élet, a JBvA, 
A nagy Napok motorja: a Baiv l 

Ha ninca ea tele égi olajjal, 
Amit a Nagy Szamaritánus 
A sebekbe la önt, — 
Ha ea ninca: aemmi ataca; 
Caak araaatos röpBléa, 
A plcalnkó aaunyogok fölött 
A Nagy Szúnyog, aa ember, 
Röppen két araaanylval följebb, 
Mint Zümmögő versenytársai... * 
....Da a Csillagok measae vannak... 

....B a földön  megvonaglik a lélek: 
.Miféle  árnyék van elAttem?.." 
Rettegve fedeal  fel,  hogy 
Balv nélkül repülő teate, 
B aaunyogrőptü gépe 
Vetnek árnyéket reá... 
Aa Iiten éa aa Hmber köaó került 
A Világ a a Teat árnyéka. 
Aa ember nj idegen latene: 
önmaga... 
A legtökeletesebb bálváey 
Aa Idegen Istenek során.... 

Balvet aaeretnék adni e vllágnik, — 
Da bünbánAan vailom szegénységem, 
0, Te adj szivet, lati-tl Sziv, 
Lelket gyógyító, Nagy Sz&marltátus I 
....Csodálatoa-saép lesa a röptűnk I.. 

Egy bizonyos cigarettafajta  tikere  gyakran 
megmagyarázhatatlan  dolgoktól  fOgg.  8ráz ét 
azái milliószámra  gyártják  a jobbnál-jobb, a zama-
tosabbnál-zamatot^bb  füstölni  valókat.  Egyfajta 
aztán .kiugrik"  ügy kettőre  olyan népszerű  letz. 
mint — mondjuk  — a Memphis.  — A kővetkező 
lépét:  mindent  elkövetni,  hogy a kőzőntég  még 
jobban összeszokjon  az újfajta  cigarettával.  — A 
Memphis  remek  uj ruhát kapott.  Uj  és nagfoo 
oswos dobozkát  26 vagy 50 cigaretta  szamara 
Ezzel  is természetesen  a fogyasztók  kényelmét 
akarjak  srogalni  Csuk  könnyebb egy ügyes kis 
dobozbol  rágyújtani,  mint a divatja  mult  régi 
.ataniciibőlNikotex  mii őségben  is kapható  1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Megnyílt III 

AZ UJ 

FÉRFIFODRÁSZ-ÜZLET 
Csíkszereda, Kosauth-u. 9 (Rendőrség épületében). 

Salgornan aa Ornágn Arkormányblitosaag 
által megállapított dljsaabáa I 

Szíves pirtfogíst  kér: 
Katona Fereno és Topor Mihály. 

mu 
i l B I I . 

A férj  álmában ferneaóval:  .Manci I Manci 11 
Manci 111' 

Feleaige felráaz*  éa kérdőre vonja At: .Miféle 
Mancid van neked, akit most álmodban la blvsa?* 

Férj, hebegve: „Drágám, aat álmodtam, bogy 
lóveraenyen játsrottam Maoci lóra, helyre éa a futam 
végén nagyon Matattam a Marci lovat." 

A feleség  megnyugodott. Masnapon aaonban a 
napi munkából haaatéró férjét  pofonokkal  fogadja. 

F )rj: .Ml lelt téged (eleség ?" 
F íleBfg:  „Ml lelt ? Irt a ló 1" 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Mikloa napi ünnepély a gimnáaiumban. 

A róm. katb. glmnáalum, a tnnltóképrő köiramilkodé-
aéval a Kormányzó ur ntvenapján, december hó 6-án 
saépen Blkerült ünnepélyt rendeaett. A vároa közön-
sége — melynek soraiban ott láttak vármegyénk 
főií-pénját,  Dr. László DtaaAt, Bo ár Béla árvasaékl 
elnököl, SZ*BZ Gergely polgármeatert, a hoovédtisate-
kut — BBufolásIg  megtöltötte a tornacsarnokot. Beve-
aatéBÜl kei kánon: .MlklAsnapl kösaöntő* éa „Sifrlljon 
a dal" csendült fal  aa Ifjúsági  énekkar ajkán, betöltve 
szépségével a tágaa termet éa a aalveket. Majd Móaea 
Sándor llcutnl II o. t. Kodály-dalokat énekelt — aon 
gorán klaerte Fenke Ferenc gimn. III. o. I. Aa ünne-
pély kiemelkedő pontjaként következett: az Intézet 
püip3ki biztosának, Bró Ferenc fAesperesnek  ünnepi 
neaaéde, melyben megkapó módon rajzolta meg a 
Kormányai aagy egyéniségét, aa erős hltü, derülátó 
államférflnnak  vonaó alakját a buadltott, hogy aa lfjn-
aág éa aa egéaa nemaet legyen méltó kimagasló nagy 
Veaéréhea. A glmnáalum vegyeakara kit dalt énekelt, 
D ma Jóaaef  gimn. II. o. t , F»nke Ferenc III. o. t 
aongora kísérete mellett Kéler Hingnlatkipét adta elA 
hegedűn született mnaaltus-tehetségre valló müvi-
aaettel éa mily iraéaael. Oyula diák „A aásaló* című 
versét aagy hatáaaal aaavalta Baláaa Bála VIII. o t 
A tanltóképaA féifltarának  éneke ntán Sarkadl: „Vál 
toaatok egy óal Márla-Anekre" cimü saeraeményAt 
énekelte a glmnáalum inekkara aeaekarl klairettel. A 
Barkadi meater kipróbált vaaetiaivel, mindkit lfjnaá|l 

énekkartól előadott Kodály, Bárdos, Koudela-énekek 
a aa Asi Mária-ének váltoaatok Igaal müviaal ilveaetet 
nyújtottak a hallgatóságnak a egyben aa Ifjúsági  dal-
kullura magas salnvonaláról tettek blaonyaágot. A 
Himnusz fenaigea  hangjai aárták be B benaiaégea 
hBngnlatn, főiemelő  ünnepélyt. 

— A polgári leánylakola tanári kara éa Ifjú-
sága december 6-án, aa önképaAkör rendeniaiben, Igen 
kedvea AB jól sikerült ünnepély keretében fejeate  kl 
hódolatát éa szeretetit aa ország kormányzója Iránt. 
A dlBstermet egisaen megtöltő köaönaég «órában meg-
jelent Dr Láaaló DeeaA főispán,  Virág Ferenc aleare-
dea, a honvédaásalóalj parancsnoka, Dr. Karsay Sán-
dor törvényszéki elnök, Szása G»rA polgármeater. A 
Himnusz elénekléBe után BakA Kálmán IgaagatA lelkea 
beaaédben méltatta a Kormányáé halhatatlan érdemelt, 
m»jd a legnemesebb, legemberbarátlbb Intéaminynek, 
a Vöröskeresztnek támogatását ajáclo'ta a megjelentek 
figyelmébe.  BrAsa Éra, Vojtek Irén, Albert Magdolna 
növendékek hatásos, nagy Ugyessérgel előadott saava-
latalkkal járultak hoaaá BZ ünnepély alkeréhea. A 
köaönségnek Igaa gyönyörűséget nyújtott a saereplA 
lányok aaAtteabe öltöaött salnpompéa csoportja vala-
mint aa előadott aaép magyar táncok ia énekek .Aa 
élA saobor" elmü egy felvonásos,  tüaea, haaeflaa  aain-
darab megjelenítésében játékukkal remekeltek is el-
ragadták a néaőket: Fodor Ibolya, Tléa Anna s kivált 
Cfllbi  Klári, a hŐB honvéd ábráaolója. A kedvea, meleg 
hanţu atu ünnepélyt, melyen aa Ifjúság  lelkének 
kaUnra* éa derűje áradt el, a Szózat fejez'e  be. 

Erdélyi nyeremény-kölcsön kötvények 
jegyezhetők 

a 
Marosvásárhelyi Takarékpénztár R.-T. 

csíkszeredai fiókjánál. 

— A karaoaonyi ünnepek záróra rendelet*. 
Az űaiineket d>c mber 9—23-ig ÍB december 31-én 
'-Hte 7 óráig !»h >t nyitva tartani A december 14 éa 
21. vspá nsprkon BB üzletek a* ile'mlsaer árusításon 
Kül delelótt 10 órától e*te 6 lg tarthatnak nyitva. 

Kirácony elnó napján a cntorka boltok 10 órától 2-lg 
nyílhatnak. Karácsony máBodnapján nyltanek a mészá-
ropok 7-<AI 11-lg. A fodrászok  december 24 in eBte 
7-ig, máBodik ünnepen déli 12 óráig nyltanak, Sall-
vesater este 9 óráig vannak nyitva. 

— A maaodlk mea terv izsga A maroavásár-
hp'yl 8aék»|v Kerületi K'rt-Bkfdelml  és Iparkamara 
C?itBB(-r d«ben. deccirher 11-én másodízben tartott 
mes'ervliBgát. Etuita! 9 en tették le Bikerrel a mestsr-
vizi)i>ai. amelytt a kamara nevében Dr. Bársony Jó-
íB'-f  karaarai titkár vezetett le aa Iparopaág Iránti 
megértő Baeretettel. Ezúttal la flgyeimeatetjUk  aa ér-
dekelteket, hogy a mestervizsgákat tegyik le, mert 
mesterlevél nélkül nem juthatnak IparjogoBitványhoz. 

— A helybeli róm. kath. Nöaiövetaég éa 
Oltaregylot d»cnnb;r hó 14-én, vasárnap deiután 
6 ór .i kezdettel Ciikszeredában, a róm. kath. főgim-
iAz um tornsc3i>rnokáb&n mi'soroa Szent Antal délutánt 
rendea, mtlyre mindenkit Baeretettel meghív a rendeaA-
sig. Baléptl-dlj tetaaéa aaerint. 

— Vitéz Vida Gyula vezérőrnagy kine-
vezést. Magyarország Főméltósávu Kormányzója, mint 
a Vitézek főkapitánya  és aa Orsaágos Vltéai Szék 
Elnöke, aa Orsaágos Vitéal Szék által elAierjesztett 
három jelöit közül Vuéa Vtda Gyala nyug. m. kir. 
veaérőrnBgyot as OrBzágos Vitéal Szék tagjává nevezte 
kl, ugyanakkor a tizedik száma vitéal töraaaaik töraa-
koptiányává ls kinevezni kegyeskedett. 

— A Nép- éa Családvédelem előadás ao-
roaata. A c-lkvárm^gyel Családvédelmi Aiap 1941 
december I5 ón délelőtt 9—l éB délután 3—6 óralg 
valamint 16-án d. e. 8—l óráig előadáasoroaatot ren-
dez a Vármegyeház gvűléatarmében. Ugyanott tartja 
d cember 16 án d. a. 3 órai kezdettel alakuló gyűlé-
sét Csikvármegye Köajólétl Saövetkeaete la. 

— Tanonoaieraődéaek kötése. A calkaaeredal 
Ipartestület köall a vidéki iparossággal, bogy ahol 
tanonclakolB nem működik, aaokban a köaaigekben aa 
asaiendAnek bármelyik hónapjában köthetik aaeraA-
dasek. 

— A Caikaaeredai Kathollkua Leányegye-
aület 1942 január 10-én (szombaton) virsli-estet rendea 
pezsgA sorsolással, melyre mindenkit Baeretettel meg-
biv a rendezAsig. 

— Aa Erdélyi Párt tevékenysége a osik-
megyel kőaaégekben. Aa Brdélyl Párt calkvármegei 
tagoaata Dr. Kolumbán Józaef  elnök Irányításával be-
fejezte  a Síéchenyi emlékév ünnepelt. Nagyalkerfl 
ünnepaégeket rendeatek az öaaaea Járási saékhelyeken, 
aaon klvűi Káaaonban, Saentdomokos községekben, 
ahol méltó kereted között ldéatik a Legnagyobb Ma-
gyar épitő Baellemit. — Az Brdilyl Párt moat tovább 
folytatja  vldikl aaervezA is felvilágosító  tevékenységét, 
amelynek során a mu't hétsn GyimesfelaAlok,  Gylmea-
köaiplok ia Gylmeabükk magyarságát kereaték fel. 
StAke Mihály OgyveaetA titkár nagyalkerü gyüléaek 
kereteiben beaaélgette meg Gylmesvölgye népével a 
legldAaaerübb gazdaaági kérdéseket. 

— Megölte a bika. Gál Antal gyergyókllyén-
falvl  apaállat gondoaót a köaaég egyik bikája meg-
támadta, főidre  teperte éa valiiággal öaaaetörte. A 
tasreioaétlei ember airüléselbe belehalt 
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— Cslkmlndsaent—Csiksaentlélek községek 
lakóinak áldoaatos gyűjtése. A két kis aaékely 
község lafcósBága  áldoaatos lélekkel vette kl répáét a 
különböző játéiony akciókból. A Megvár Vöröskeressl 
réseére a csikmlndszentl körjegyzőség 299 P. 74 fi  lért, 
r kMonák karácsonyi segélyezésére a két kösség lakói 
368 P 08 fillér',  as anyaorssázi árvízkárosultak réssére 
Csikmlndszent kösség lakói 620 P. 60 fi  lért gyUjtöt 
tek össie. 

— Áramszolgáltatásunk ellen egyre több pa-
nesz merül fel.  moat már nemcsak magánoiok, hanem 
közhivatalok részéről ls. A bajok eredetét nem kell 
Ismertetnünk. Anna1; oka a villanytelep túlterheltsége. 
Esen pedig segíteni nem lehet. Inkább sz áramszol-
gáltatás idejének beosztását kellene másképpen sza-
bályozni. A mostani borús napokban reggel olyan 
sötét van, bogy » délelőtt tla órai áramssolgáltatáslg 
sem magán, sem közintézmények nem tudnak dolgoani. 
Olyan modosliást kellene tehát essköaölnl, hogy as 
ejjsü órákban — esatleg 1—6 óra köaött — szüne-
teljen az áramszolgáltatás es ehelyett adjanak áramot 
fél'  yc'ctól reggel, amikor a hivatalok ls dolgoznak. 
Legalább két vagy három hónapig, a téli rövid napok-
ban szükséges volna a világításnak Ily módon való 
beosztása. 

— üjból megjelent a „Székelység*. Bányai 
Jáaos tudós geo ogus-tanároak néprajzi httllarja, a 
Sẑ kc-lyudv.srh*iyen már kilenc év óta megjelenő 
.Székely-lég', kis SBÜnat után újból eljutott olvssólhoz. 
A lapot Brdí!.v közönsége elótt nem kell ismertetnünk. 
Brdd.y Ismeri Bányai Jánosnak a tzékely fajért  vég-
zet. a'doiatos munkáját. Örömmel értesülünk folyó-
iratának bevezetőjéből, hogv munkásságát sót kutató-
s . nsk ujabb eredményeit az anyaországbeli jóakarók 
ls i>rteke!t-j:k. ínnál szomorúbb azonban, hogy még 
ily hü értékén éB a maga szakmájában egyedülálló 
emberünk szájából is felhangsik  a panasz a rossza áju 
gâ^csosţod"s ellen, mely mlcden téren kisírt bennün-
ket. DJ bízunk ml ls BinyMv»!, hogy a megértők 
többr-t'ében lesznek és a „Szákelység" hssábjtio lo 
viDbrj Is produktív munka folyhat. 

— Értesítés. A karácsonyi és njévl csomag 
lorgoiom zavertalan lebonyolt'ása erdekeben a m. klr. 
poala fe.krtrl  a t. közönséget, hogy a nun romló tar 
talisu eleimiBzer csomagjaiké; ne közvetlenül az Ünne-
pet előtt, haaem lehetőleg még december 20-ig adják 
pucára. A csomagokra a feladók  írják fel  Baját nevü-
ket ls pontos címadatokkal, a csomag burkolatára 
pedig tartÓBan erősítsék fel  a címfeliratot,  melynek 
mAso.atátciisaerli a csomagban is elh?!ytznl. Fogyasz-
tási adó alá eső tartalmú csomagok burkolatán valn-
Rut a hozzá tartozó szállító levélen vagy azállitó-
jigyzóUn minőségileg es mennyiségileg részletezve 
tilnlBKSdk fel  a tartalmat. Bőnek jelaésére az általános 
megjelölések, mint pl.: élelmiszer, busára,Btb. gyüjtő-
fjjalom  nem elégséges, hanem a tartalmat a követ-
i n i >stnta szerint részletezni kell: „6 kg. füstölt 
fcn-,  3 drb csirke, 2 liter bor, stb". Tokintsttel a szé-
kelyföldi  viszonylatban mutatkozó B«*1 Itásl nehézsé-
gekre (sz&strágenl es szeretfalvi  átrakás), a feladásra 
fcerliió  csomagokat célszerű erős burboiatt l ellátni, 
ugyanis a meg nem felelően  csomagolt szállítmányo-
kért a posta nem vallal felelősséget.  Egyben felkéljük 
a t. közönséget, hogy a hivatalban előálló torlódások 
elkerülése érdekében szíveskedjék csomagküldeményeit 
lehetőleg a délelőtti órákban postára edsl. 

— A m. klr. Közellátási Felügyelőseg, 
mini az Arelieoórzéa Országos Kormánybiztosának 
m,'_<yei szerve köz i, hogy december híb^n a követ-
kező cikkek árai &sabá<yoztGttak: 1941 évi termésű 
napraforgómagból  előállított napraforgóolaj  árának 
ms-á:lBpitá.»a, buza és roz-őrleménvek és malmi mel-
lak'̂ rmékek iágmagüSBbb malmi, nagykereskedői is 
fog,  ásztól árai, szárított tészták, pékBÜtemér.y és ke-
cyér, bur^oiya tói időssakra ervényeB legmagasabb 
termelő ára, savanyított konzerváru*, terme'ői fakées-
lotet bejelentésének szabályozásé, hízósertések nyll-
váctartása és a s»rtéBlapok rendez resitése éz ár-
S£?Dáiyozáirói a FMügyelőseg bárkitek zd felvllágo-
Bi'.aot. 

— K A L Á K A tanaimanyi összejövetel 
CsikBaentnstrtonban. Az aiciki leánykörck kikül-
dő»^? íjii<l. £ ösaze d c?mb;r ró 11 «n, csütörtökön 
Csi->z latQiartoaban. 90 ieanv vp-.t résat a tatumsnvl 
nBSze]övet--len, amelynek n őidíl voltak Nagy Antai 
esp'ríjs-piebéiios, Dr. N<gy Jsoőns, Dr. Sz*p Farepc 
jsrini tisa i orvos, Juhász Antal *s Bertalan Btláis 
B. Z<tchariás F ló ra ssocáis testver. Az 
énedet L t u Ferenc igasgató-tsnltó tanította. a csik-
somlyói r-z íkely leánynépfőiskolát  egvlft  növendéke 
Bartls Vilma ismertette. Dsiután a 90 leányon kivBi 
még 90 feBszony  volt részt n tanu'maoyl előadásokon 
H ae onztí-ilan nagy érdeklődés klzonyl'o'.ts, hogy » 
népfőiskolán  klvil népművelésnek termékeny talaja 
van varmegyénkben. Az összejövetel bázlssszonyl sze-
rcpát nagy saerotettel Lázár Ft rencné, Kaláka vezető 
tanítónő látth el. A helybe'! Kaláka Iványkör forró 
teával várta a hidegben érkező vidéki társakat, a 
tabhoz sBtembnyt Konrád Kálmánná küldött a 7 köz 
ségoól összegyűlt leányseregnek. A komoly tanulmá-
nyokat kedves „vasárnapi harangssó* jelenet aárta be, 
Lázár Ferencné ÖBfSsáillláBában.  A tanulmányi napon 
résztvevők be la ssámoltak aa ott hallottakról. Lslkl, 
nemsetl, kincseink Ismeretéről, gazdaság1, háztartási 
ertdményekról folyt  a beszámoló, felhangaott  a ssé-
kely ének, népballada, mese, mint nemzeti művelődé-
sitek alapja és erő-sége. Cslksaentgyörvv, Bánkfalva, 
Kásaon, Kosmás, Lkaárfalva,  Tusnád, C-iTszentBimon 
es Csatóazeg kiküldöttel nemaetl záasióikkal dalolva 
Indultak haaa a jól sikerült tanulmányi napról. 

— A oslktusnádl áll. elemi iskola Miklós-
ünnepe. A csiktuBnádl állami népiskola, Főméltóságu 
Kormányzó ur névünnepén december 6 án, ssép, vál-
tozatos programnál, többszöri szónoklattal, a Levente 
egyesület ált*' elősdotl baaaflaa  színjátékával, a tanuló 
Ifjúságnak  ,H* majd a Kárpátok megindulnak* clmü 
hazsfiss  színdarabjával, SB*val»tt«l éB hsBFfias  6r«kek-
kcl lgyekeziek HZ ünnep jelentősegét méltatni. R'BZt 
vett szón mindenki ég a Magyar Ifjúsági  Vöröskereszt-
nek a sebesült katonák javára megrendezett * dicsé-
retes műsor 136 Pengő tiszta jöveds'emmel végze t t , 
mely ösezsget rendeltetési helyére juttattak. AB elö-
adáa megrendenéBéért BB ottani tantestületet dicséretet 
illeti. 

— A Hargitaváralja legújabb saáma ls gazdag 
tartalommal jel»nt meg. Főhelven egy lélekteljes szép 
ver»nt közöl .Oanepl kösiöntő" címmel B Kormány SÓ 
ur őfóméltóságának  névünnepáre. A verset, legényt 
vltéa Solté: zné Qu'dáe 0 gn irta. A elm'apon Dr. pri-
mőr clkBsentslmonl E;d -s Miklós e?cképét tálalja sa 
olvasó. M'rden székely hálatelt szívvel nézi sa arc 
képet, hiszen Dr. EodeB Miklós, vármegyénk nagy fia, 
a gyötrelmes 22 év alatt, valóban édesatyja volt min-
den székelynek a C ont a Hasában. Fárad"ágot nem 
kímélve segített a menekült székelyeken, fenyőit  lelkű 
hitvesével együtt. E számban befniezl,  lófő  csikszent-
györgyi Jósa Jinoa „Dr. ifodaa  Miklósnál, a saék»ly 
történetírás és a széke y nép atyjánál" tett látogatá-
sáról — a ssékely FZÍV dobogáaával Irt lo»®rjoját. 
Ugyancsak lófő  csiksz'ntgyörgyi Jósa János „Ssékely 
östörténelmünk kérdései" címen nagy|pJrn'óségü és 
twá'óan értékes cikket Irt. .A Síákelyfö'd  írásban ég 
képben" elmen monumentális müvet: Dr, Báró Nyáry 
Pál Ismertette — Irá'o'iat találunk „Bzáz millió Er 
delyén" és .Panaszok az erd ilyl Idegenforgalom  körül" 
cimcr. — A folyóirat  gazdag tartalmát kiegészíti a 
Lármafa,  Erdélyi Hírek és GibéBáeok rovatai. Felelős 
szerkesztő: lófő  csikszentgyörpvl Jósa János. Főszer-
kesztő : Dr. Szacsvay JósB f̂,  Megrendelhető: Bieged, 
Csemegl-ucca 4. sa. 

— A nagy páriisi téli divatbemutatókról 
boa részletes beszsmolot a Színházi Mtgasin uj saám». 
Helyszíni közvetítés a Nemzeti SzlnháB Miklós-niipl 
disaelőadáBáról, berlini tndósitáB a Rsményl Schneller 
pénsügymloisstcr tiszteletére rend»z t̂t követségi eg-
télyrői, képes rlpor' n vMág Iegmsgasshb hsrgu kolo-
ratnr aopranjánatr. Erna Sackn^k pesti látogatásáról, 
BB Esterházy-kastélyban rrndezstt főurl  jótékonycélu 
bazárról, a civil Medeáról ÓB Jázonró', vicc, rejtvény, 
novella, s'ágerkotta ás a nép4z«rU Család: Migazln és 
Kis Magazin egészíti ki a Színházi Magazin ragyogd 
uj számát 

— Kinevezés. Ifj.  Winaém Miklóst a saász-
régenl forgalmi  adóhivatalhoz Idelgl-ms minőségű 
forgalmi  Bdőhl~atali gyakornoknak kínovesték. 

Betegek 
gyakran uékrakedésben i> szoktak 
szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell 
Durmol hashajtóval a jó emisztésről. 

tESSEa 
— ttóvid osiki hirek. A CiiklMigánjavak ültő 

fürészUz«me  RUot-yáson megkezdte muntájá*. Az 
üaemet Csekme mérnök vezeti. — A cslhsaorrdal lör-
vénysz'k uzsorát Írósága mu't héten több árdrágítót 
megbüntet'. — B .rtha J .nos kássonl 19 évea pász-
tor l -gényt 4 hóoapl fogházra  Ítélték. Birtha hasonló 
korú legsnytarsalvul lóikat őrzött. Az idejüket a 
legelőn b< cce ődácsel töltötték, melynek során Bsrtha 
olyan szerercséilecül ütött I yés Imre nevű barátjahoz, 
hogy e* meghalt. — A gyergyób«kásl. Tikos tiaeBhen 
ín vő áilaul Iskolából ellopták a kályhát. A nyomozás 
megál lította, bogy a kályhát átvitték a határon. 

— Megvaltoatatták ayimesköaéplok állo-
más nevét. A kereskedelmi és k*zlrkFd°Biigyl mi-
nlssterlum rendelete '.rtelmében Gylmesközéplok állo-
más nevét SÖtétpatak-ra válioztattak. 

Szerkesztői üzenetek. 
Bugtol a Tiszáig Egyn'őre r.'j'u k kívül álló 

o ok miatt >iem jöbet. Megőrizzük s ' n a i időre, ani-
lor >»nţ<>d»lvezBl focink. 

Keretűnk  Bz és jutalék  javadalmazás  mellett  üzlet-
szerző  tisztviselőt  Gazdák Biztosító  Szövet-
kezete  csikvármegvei  Főképviselőt»,  Csík-
szereda,  Apafi-utca  3 i_2 

A vaonsrcsi íiatárbno  17 bold  el-ó osztályú kaszaié 
eladó  Értekezni  lehet őzv.  Zakariás  Jakabaé' 
nál Szépvizen. 

Épületes  belsőség,  takaréktüzboly  eladó  Csíkszere-
dában.  Megvetelre.  keresek  ogy használt,  de  jó 
karban  levó ruhaszekrényt,  Qydnős,  Csíkszereda. 

Szám: 1366-1941. 
Árverési hirdetmény. 

CstksBentlélek község közhírré teszi, hogy 3107 
ho'd 1660 nsz.-öl t«rUietrs vooatkoió vadászati jogát 
10 évre, 1941 évi deoember  bó 16 án d.o.  11 órakor, 
nyilvános II  szőri  árverés alá bocsátja. 

A vadállomány:  nyul, róka, farkas,  medve, ós, 
aaarvas, vadmacska, nveat. páva. 

Kikiáltási  ár: 200 Pengó. 
Rász'etas árverési fefételek  Cslkzzentlé'ekon, a 

kösségházán, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
CsikBsentlélek, 1941 december bé 3 án. 

BlőlJárOaág. 

Gyergyósalamáa község elöljáróságától. 
1339—1941. szám. 

Hirdelménv. 
Gyergyósilamás közs g «lőljávóségi 1942 

évi január hó 7-én délelőtt 10 órakor, 
a községháza hivatalos helyisegt-ben, nyilvános 
árverésen bérbeadja a község tulajdonát képező, 
mintegy 6.230 kh. vadász területét 6 évre, 
amely vadászterület vadban igen gazdag erdfi 
és legelő terület. 

Vad-állomány: medve, szarvaB, őz, vad 
disznó, farkas,  róka, nyul, stb. 

Kikiáltási ár évi 2.000 Pengő, bánatpénz 
10 százalék, árverési feltételek  a községházá-
nál hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Ha kitűzött kdöbBn az árverés eredményre 
nem vezetne, ugy a második árverés 1942 év 
január hó 22 ón ugyanazon helyen és órában 
fog  megtartatni. 

Gyergyósalamás, 1941 december hó 12 én. 
Elöljáróság. 

Galóczás község elöljáróságától. 
1399—1941 szám. 

Hirdetmény. 
Galóczás község elöljárósága 1942. évi 

januar hó 7 én delelótt 10 orakor, a 
községháza hivatalos helyiségében, nyilvánoB 
árverésen bérbeadja a község tulajdonát ké 
pezö min'egy 3 460 kh vadászterületét 6 évre, 
amely vadászterület vadban igen gazdag erdo 
és l^geiő terület. 

Vad áliomány: medve, szarvas, őz, vad-
disznó, farkas,  róka, nyul, srb. 

Kikiáltási ár évi 2 000 Pengő, bánatpénz 
10 százalék, árverési feltételek  a községházá-
nál hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

H« kitűzött időben az árverés eredményre 
nem v*z<stne. ugy a második árverés 1942 év 
január hó 22-én ugyanazon helyen és órában 
fog  megtartatni. 

GMócás, 1941 évi december h^ 12-én. 
Elöljáróság. 

IC O S Z E XT 
F Ű T É S R E , vugy Iptrűzemek részére. 

Azonnali szántásra kapható 
DEÁK LAJOS DITRÓ OROTVAI szénbányájából. 

Vasútállomás Oyergyószárhegy. 
É r d e k l ő d é s , megrendelés központi Irodánál 

Nagyvárad, S«a!árdi-ucca 2. 
Telefon  15—37 eaaköaöUietó. 

Nyomatott Vákár Lajeaá ktoyvayemdáiábaa, Oalkzsereda. 

Alig basznáit modern  füszerberendezés  eladó,  őzv. 
Filó  Károlyi  énál, Csíkszereda. 

231/1941. vght. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Ztfririsa  J>nő Igyvéd által képviselt Dr. Zi-
? ari ás J-»nő javára 686 P. 46 f.  tőke és töob követelés 
láru ék»l erejéig, amennyiben a követelésre Időközben 
róBsIe'finpt̂ R  trriént. ana»'- bessámltásival, a cslk-
szer'd.i kir. jártsbiróság 1941 évi Q. 9032. BB. vég-
z ásó vei e'rend-t't k'^^ltesl vrgrehajtáB folytán  végre-
hajtást sn^nvdőiő' 1941 evi november hó 19 én felül 
'oglalt, 1600 P mgóre becsült ingóságodra a csíksze-
redai klr. járásbíróság Pi. 6368/2—1941- sz. végaágé-
vsl ae érvéréé elr^nd-'tetvén, aniak as 1908. évi XL1. 
< -c. 20. §-s ali-pján a következő megneveaett: Dr. 
Z ttarias J TŐ ügvvéd által képviselt Dr. Z tkarlás Jsnó 
lovára 686 P. 46 f.  s jár. Dr. Diradics F-tüx UgyvSd 
álta> képv. Dr. Török Lipót javára 837 P 66 f.  8 jár 
továbbá « foglalási  jagysókönyvből kl nem tűnő más 
foglaltuók  jivára IB aa á-vsrái megtartását elrendelem, 
de csak arra as eaetra, ha klalégttisl joguk ma ls fenn-
áll és na ellenük halasztó hatályú igénykereset folya-
matban nincs, — végrehajtást ssenvedő lakásán Gyimes-
felső  okon és Gyimeskössplnkon „Jivárdl" patakban 
fe>vő  gazd(ságabsn, G Imestelsőoton kezdve leendő 
m >gtará'Ara hitárldö^i 1941 évi deoember ho 29 
napjanak délután a órája tüaetlk kl, am<kor a bírói-
lag lefoglalt  Ingók, n. m. 6 d«rab tarka tehén, 2 darab 
tarka bika, 4 darab borjú, 8 darab juh, 12 ssekér 
sséua B egyéo Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — ds 
legalább a becsár 2/8 ad réaaéétt, készpánzfisetés  mel-
lett el fogom  adoi, még akkor Is, ha a bejelentő fél 
a helyssioen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván-
ságot Írásban nem "vllvánl». 

Csíkszereda, 1941 évi december hó 5-én. 
Mihálykó Jóasef 

kii. blr. végrehajtó. 




