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UoQţpţlt az ország, 
Üstökösként tűnt fel  a legsötétebb magyar 

ógbolton. A lelkeket kétség mardosta. Kier-
éves határainkat idegen hollók és keselyük 
ssedték síét. Fővárosunkban más nemset szl-
ueit lengette a ăz.il. Sírt, sitiingoit, kétségbe 
esetten rimánkodott a ssárnyassegett magyar 
lélek, amikor maroknyi magyar élén hangzott 
a reménységet, feltámadást  hirdető ige Sse-
geden: ,ÉI még a magyarok nagy Istenei" 

A a mondat mögött kemény katona 
éles arcéle emelkedett minden magyarok feje 
főié.  Otrantó hőse, vitéa Nagybányai Horthy 
Miklós egysserre minden magyarok remény 
nóge, bistatása, ígérete lett. Alakjában a hét-
vezér személyesedett meg, ahogy Márton F e 
rene as Örökkévalóságba költözött ssékely 
festőművész  megálmodta... S a sárból, melyet 
Közeurópa ssemetje dagasstott, melyet fajtánk 
idegen kullancsai vérvörösre másoltak, nem-
zetQnk három ssinét Kormányzó Urunk emelte 
magasba s adta ki aa ujabb jelszót: „Ezzel, 
vagy e s e n ! ' 

S a szót meghallották a pussták, a folyó-
vizek, tovább adták a hegyek. . . Bl jutot ta leg-
kisebb faluba,  aa elhagyatott tanyákra is s 
nyomukban megaoélozódtak as idegek, patta-
násig feszültek  az ismok és sarkára állott a 
nemz6t. Felemelt zászló alá Borakosott népünk 
és egy emberként fogadta  s ma 1B eskOsslk a 
Szegeden felemolt  sászlóra: ezzel, vagy esen I 

Azóta hűségesen, sseretettel, mélységes 
hódolattal és kimondhatatlan ragasskodással 
követi a magyar nép kormánysóját A név 
eggyéforrt  a gondolattal, a célkitűzésekkel, a 
nemzettel. . . Mi, akik kisebbségi évtisedeket 
vésseltűnk át tán legjobban tudjuk, mit jelen-
tett es a név minden magyarok ssámára. Ki-
ejtése imádság volt a nemset, a feltámadás, 
minden magyarok nagy taiálkosójáért . . . Bista-
tást, reménységet, kitartást sugársott es a név 
minden magyar le lkébe. . . As égető, perzseló 
és feltétlenül  diadalmaskodó magyar igazságot 
rajzolta a világ egé re . . . 

Aztán, amikor kitartó munka, bátor kűs 
delem után OtOtt az óra, elhangsott a parancs. 
Ezeréves határaink felé  Indult a magyar hoavéd. 
Felvidék, Kárpátalja, fissakerdély,  Bácska. . . 
A testről letépett végtagok egyrésse magyar 
vérkeringésbe kerül t . . . A hitetlenek is remény-
kedni kesdtek, a fejek  felemelkedtek  s az 
örökkévalóságban diszbe OlUlstek a magyar 
bősők, hisz nem hullott hiába a vérük. . . 

Huszonhárom év előtt alig Ötvenéves férfi 
vette kesébe Magyarország hajójának kormá-
nyát s essel együtt ast as óriási feleldsséget, 
amely a kOdOs, viharos tengeren a kajó pa-
rancsnokára hárul. Hussonhárom év óta vesetl 
est a hajót példás körültekintéssel ós hivatott-
sággal. Vités Nagybányai Horthy Miklós alakja 
éB Bsemélyónek nemzetmentő Jelentősége ra-
gyogó fénnyel  emelkedik kl nomsetünk életé-
ből. MI, akik sorstársai vagyunk, akik hazánk 
ujrassttletésének osodáját vele együtt éltük és 
éljük át, hálatelt ssivvel, mélységes hódolattal 
tekintünk fel  reá, akinek Isten segítségével 
és a maga bOloaeségével, tetterejével és ki-
tartásával, sikerült nemsetünk erényeit ÓB 
képesBégeit hatalmas aemsetmentó munkára 
összefogni. 

Most, a hetvenötödik ssűletésnap alkal-
mával, melyet olyan egységes, felemelő,  Bse-
ratetől, ragaszkodástól és hódolattól sugársó 
körülmények kOsOtt ült szag a nemset, akkor 

lessünk Onmaguokbos méltóak, ba ehhes, az 
idők viharát minden körülmények között álló 
katonanéphes illően megfogadjuk:  egy akarat 
tal, eserengedelmességgel ssolgáljuk fajtánkat, 
nemsstűnket, országunkat vagyonnal, munká 
val, verejtékkel s ha a helyzet ugy kívánja 
vérrel is. A hetvenötödik esztendő küszöbén 
ssent hittel, magyar meggyősődésse1, elszánt-
sággal ÓB tetterővel hirdetjük a Szegeden el 
hangsott, magyar sötétséget oszlató felkiáltást: 
,fil  még a magyarok nagy Istene!" és tartjuk 
a zászlóra tett esküt : „Ezzel, vagy esenl" 

Igen, nekünk teljesítenünk kell minden 
magyarokkal, as ősi fOlddel  szembeni köteles-
ségünket minden áron. Est várja tőlünk ssen-
vedő nemsetünk, jOvendOnk s est követeli, 
sürgeti eseréves európai multunk. 

A sorba pedig mindenkinek egyemberként 
be kell állni. A paranoskihirdetéa és annak 
végrehajtásáról nem hiányozhat senki. KOzben 
mindannyiunk forró  Imája szálljon as Ég felé, 
hogy as isteni Gondviselés est a férfit,  akit 
nekünk legnagyobb ssükség idején küldött, 
még soká, soká megtartsa. 

.Fény nevére, áldás életére I" • 
• í 

As enaág s Igy Catk vármegye aápe la fellobo-
gósta háaalt, felvonta  eraságsáaaiótt Kormányai Urunk 
Tő. Baületésnapja alkalmából. Minden templomban ün-
nepi Utentiasteletet tartattak, majd a kösségek éa vá-
rosok képviselőtestületei, vármegyék törvényhatósági 
bizottságai ünnepi diazkőzgyűlézen hódoltak a Kor-
mányáé Ur előtt éa kérték aa Iateot, hogy Bokáig tartsa 
meg. 

Calksaeredáe Szása Osró polgármester elnöklete 
alatt tartott dlBaüléat a képviselőtestület. As ülésen 
mindenki nemaetl viseletben jelent mag. Ünnepi be-
saéde során Szász polgármester többek között meg-
állapította: 

— Bmlékenttnk 1918 ra, amikor aa Idegen zael-
lem eldobatta a magyarral önvédelmi fegyverét.  A 
fegyverhez,  ősi védelmi essközelhes küllen napét meg-
büntette as Isten. Kicsike lett Magyaroraság, gaadazá-
glleg legyengült, de uj, épiiő esetiemet vitt as életébe 
Karmánysé Urunk. Csúfos,  megalázó helyaetéből fel-
emelte a nemsetet. Ssellemel és reményt adott nekünk, 
saékelyoknek is as elnyomatás évtlsedelben... Ma min-
denki blss a nemaet Jövőjében. 

— Legfőbb  Hadurunk 76. évfordulója  alkalmából 
Calkaaereda megyei város képviselőtestülete s aa egéss 
város lakossága megfogadja,  bogy as ősi aaékely ha-
gyományok és ssokaaokhoa híves ssót fogad,  teljesíti 
a parancsot, vállalja sorsát ÓB megállja a helyét. A 
aaékely, Magyarország keleti határainak m6göraóje lesa 
éa marad aa Idők végeseiéig. Megőrzi a népi erőt, a 
népi azokásokat és kiságoroaaa azokra a területekre 
iz, ahol hiányaik, ahol elvárják ezt tőle. Ad|on erőt 
aa Urlaten Kormányáé Urunknak, hogy aa uj magyar 
saallemel a as országot kiépíthesse. Áldja meg a jó 
isten minden lépését. 

A képviselőtestület tagjai állva hallgatták a be-
aaéd befejező  rászét és percekig éljeneaték Magyar-
oraság fómáltóaágu  Urát. 

A vármegyei törvényhatóság dlsakösgyUlését Ábra-
hám Jiaaef  dr. alispán nyitotta meg. A padsorokat 
ünneplőbe öllöadtt férfiak  töltötték mag. As egyháal 
és világi előkelőségek kösött láttuk vitéz Adorján 
Ágoston ny. altábornagyot is. A saemek csillognak, az 
arcok kigyúlnak a igazi ünnepi hangulat költözik a 
lelkekbe a Magyar Hiszekegy hangjnl alatt. Aztán 
Calk vármegye elző tisztviselője bejelenti, hugy hlva-

oe elfoglaltság  miatt távol lévé főispán  rendeletére-
hlvta össae a díaskösgyűlést, majd többek kösött mer 
állapilona: 

— Aa eeerévea magyar lörtéaelem aranybetűk-
kel irt lapjai mellett fekete  sorokkal aaántott oldalak 
Is vaanak, melyek sulyoa tragédiákat rögzítenek. Mohi, 
Mohács, Világos után a nemaet leggyásaoaabb ker-
saaka Trianonnal kezdődött Trianon feldarabolta  aa 
országol éa aokmlllló magyar saabadaágát vette el. 
Trianon reppaal terheket rakotl aanak a vállaira, akl-
aek aa oraaáget fel  kellelt építeni és fel  Is építette. 
Nehés volt kiemelni a szétdarabolt, aegcsenkllett ha-

aál a fertőből,  megnyerni a világ becsülését a nehéa 
volt as ország elvesateil részének egyltfelét  vlstaa-
aaereani ló diplomáciával, katonai tudással és harccal 

— Öasaalöllűnk, hogy Kormányáé Urunk, vitás 
Nagybányai Horthy Miklós 76. születésnapja alkalmából 
megemlékezzünk a tettekről, a szeretetről, a ragasz-
kodásról, amellyel minden magyarral sa6mben visel-
tetelt. OasasjöUttnk, hogy hálát adjunk a jóaágoa is-
tennek, bogy O; adta nekünk. Kérjük aa Isteni, hogy 
a 28 aaztendóvei eaelótt megkezdett munkál sikeresen 
befejeaéshea  vesesse... 

A törvényhalósági blaottaág tagjai állva hallgatják 
Ábrahám dr. alispán ssavalt éa percekea át fegyelme-
aetten, lgaa lelki mélyaéggel hódolnak a Kormányáé 
Ur előtt 

Lórlnca József  dr. ssestssékl tanácsos, Oyergyó-
dilró plébánosa emelkedik asólásra. A flatai  ssékely 
pap haagja érces és kemény. Ssaval véglgaugnak a 
lelkeken: 

— A parc ünnepélyes, a feladat  fannségsa,  ami-
kor 76. aaületéal évfordulóján  köBsöntöm vltéa Nagy-
bányai Horthy Miklóst, Magyarorsaág főméltóságn  kor-
mányaóját. Ma, 1948 junius 16-án nemsetűnkaek min-
den fla  emelkedett lélekkel ad hálát Istenünknek, hogy 
válságos óráiban olyan férfiul  adott neki, aki felemelte, 
megtartotta s veaetl jobb sorsa felé.  Ma történelmi Idő-
ket elünk. Hábern van. Esért nem lángolnak örömtűsek 
végig a Hargitán, a Kárpátok kosaornján. Ehelyett a 
magyar aalvekhen gyujlunk soha kl nem alvó lángokat: 
Íme egy férfi,  akit aa Isten jókedvében adományoaett 
a magyar nemnetnek. És foháaakodunk:  tartsd meg 
Isten kormányaónkat, nemsetünk megmentőjét. 

— Mohlpusala, Mohács alkja, Vllágea meaeje utáa 
aat hittük: ....megbűnhődte már e uép a multat s 
jövendőt". Nem Így történt. Jött Trianon. Aa Isten, a 
magyarok Istene nagyon szerette népét, mert nebéa 
Időkben mindég kemány férfiakat  adott a nemaetnek, 
akik példájukkal világítottak s hősi életűkkel magukkal 
ragadtak... Eaek a férfiak  győzelemre veaették né-
püket. An alsó kormányzónk Hunyadi János volt, aki 
kelut hordái elől megmentette nyugatot, nmlért ma ls 
adóaa a világ ennek a népnek. Második kormányaóak-
nak, Saiiágyl Mihálynak as a faladat  jutott, hogy Hu-
nyadi Mátyázt juttassa a magyar trónra. Harmadik a 
legendás Idők hőse. Amikor megmoadnlt aa oraaág. 
Amikor végigaengett a már-már fáau't  ulveken a ssent 
ssabsdaág gyu|tó aaóaata. Amikor as imára blvó ha-
rangokból bömbölő ágynk aaűlettek, kard lett a kaszá-
ból a ragyogó csatadal seag as ajkakon: „Kossuth 
Lijoa azt Üzente...' 

— Aztán jöll a negyedik, a nagyok köaött la a 
legnagyobb, amikor megcsúfolva,  kifoBstva,  össaatörve, 
véres homlokkal állott egymagában a magyar. Felda-
rabolva, megcsonkítva, kiterítve feksaik  aa eaerévea 
oraaág a második esrodév kflsaöbén.  Ekkor sírt leg-
keservesebben minden magyar. Isten meghallgatta 
megpróbált népének könyörgését. A tlsala magyar frj-
nak legszebb virágaként tünlk fel,  a legnagyobb meg-

BróbáltatHsek Idején vltéa Nagybányai Horthy Miklós, 
kenderesnek szülöttje kerül élre, a magyar földé, 

melyről tudja: . . . . I t t élned a halned kelll1 Iitea 
saólett a magyar nép sorsáhr., nmlkor Árpád, Saent 
litván, IV. Bála után kormányáét kOMÖtl ssámára, a 
negytdlket, a negyedik honalepltot. Jön na egyaaerü 
magyar nemes, aki csodálatosan ragyog a magyar 
égbolton s élete, a hadak élete. Magyaroraaág meg-
mentője, megtartója és felvirágoaiatója.  Mert, amikor 
az igaa magyarék masase csatatereken alullák a hő-
sók álmát, amikor a megmaradotlakat zsidók, vad 
gépkocslaék hurcolták halálra, amikor Idegen bitangok 
ssabdalták az eaarévea teatet, amikor minden elveaanl 
látaaott, a ml magyar, akker derengeni keadett kelet 
felől.  Valahol a Tlssa táján tárogató uólt, mintha a 
Tiaaába temetkeaett nagy Hua király, Attila ébrede-
aett vnlna. Magdűbörgött a hadak-ntja,.. MegmoraJ-
lott a fö  d a Horthy nagy izének, Rákóczy hadának 
aaelleme kell útra, felcsendült  aa eltemetett magyar 
dal, hasadt a hajnal... Nemaetl had ssflletlk  otl a 
Tlssa táján, Bseged alatt, mert vesére van újra a 
magyarnak, aki blv, sserves, vesel s nemzetét elln-
dllja a feltámadás  utján. Kormáaynó nrnak a mély és 
önmegtagadó bölcsesség, de semmitől vissza aem riadó 
aoélakarat, amikor a basáról vaa ssó. 

Továbbiak során a kormányáé ur éietrajeát Is-
merteti a ssóaek, aatán megállapítja: 

— Mint ember épugy benae van a magyar nép 
lelkében, mint félaaer  évvel előbb a magyarság másik 
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Btyja: Hanyadl Mátyás. Mlat a* «mi.; atyja legha 
naiább aa oraaág belső restét teremti mag • alai 
katoaa gyorsan rendezi a rendónég, csendőrség, fo-
lyamőrzég, leveataképsés, honvédség Intézméayét. Ál-
lán gazdaságilag la talpra álllljs Ba oisságot 

— Minden magyar alri őrömében, amikor a ma-
gyar rádió világgá röpítette a hírt: a magyar honvéd 
M'épl a trianoni guoyhalértl 1988 baa haaatért a Fel-
vidék. 1989 tavaaaár, a vtliget lepték meg honvédolak, 
a Kárpálntla viasaafoglalásával.  1940 össén Ruak-
erdély áa SzákelyMId. ml vitltnok .toron. 1941 ttvasaAn, 
éppen nagypántakeo, B k u á t v Uto'-ta meg. 

S hi; ma Uanepal minden magyar — folytatja 
Lőrinc* dr. — urior ml erdélyiek duplán Unnep«'jhnk, 
mart a Horthy caalád ősr-Vgl erdélyi nooiaetség. Hl ssé-
kelyek pedig hAromaaoroaao la UonepalJBk, mert a csa-
ládi któoiM* aaerlui Kormáavzó Urnnk őne aanbad 
naékely voi;. F i'diltickoa Ar«;yoss«iken, Kolosa éa 
Uaroatord» megyében. A szabad székely eredetű Horthy 
cialád férflal  emberöltők bu«azu során saolgálták a hi-
aát, mint püspök, mint erdélyi küncíWala, mint fejodelinl 
titkár, táblabíró, fór^cdlh^sl  tâ - s mint hősi halottak. 

— Kormányáé Urnnk exDletoaének T6 évfor 
űulóján minden magyarnak tMlia feladaté  lehet: 
meghajolni éa lehorn:ül Meghajolni Koruánysó Urnnk 
előtt, aki ma la rögzített magyar pontnak s történelmi 
viharok Baörnyü vágutáaában. Uvfcsókolnl  a legelső, 
a legnagyobb magyar ÓB Ifgjobb  édesapa kesét s as-
nláo leborulni a magyarok Ura, Istene előtt forró  Imád-
sággal : . . . Tartsd meg Isten jó Atyánkat erőben, egéaa-
ségben, hoaaau életben, bogy fehér  lován elveaetheasan 
eaen aa eaeréveB, magyar vérrel ezerszer megsaentelt 
földön  mlndeo magyarok nagy ÍB örök ta)áikoaé)áhoa... 

A Bsóaok megtörüli a homlokát. Astán perceken 
kereastül aug a taps. Telítse vannak a lelkek... 

Ábrahám Jóaaaf  dr. Indítványára törvényhatóság 
agyhaegnlag kimondja, hogy hódoló táviratot küld a 
Kormányai Urnák. A távirat megfocalmsaáaával  és 
elküldésivel a vármegye eisó ili-stvlsílőjit blzaák meg. 

Astán felcsendül  a htmnnas. Megm^ravrdaek a 
testek. Csillognak a saemek a mélységes áhítattal saáll 
Isten aaámoly.H elé »• Imádság, a könyörgés: . . . . meg-
bűnhődte már e mp a mailül s jöveedót..." 

Ábrahám József  alispán hangja töri meg a néma-
ságot: 

— Aa ülést berekesztem. Elj?n vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós, Miigyarorssjg fótoéllÓBágn  kormáay-
sója I . . . 

8 a székelyek feláll??,  parciken kereüstlll hódol-
nak minden mtryarok H*durB Hőit es hosszú életet 
kérnek a legelső m>gyar amht.r BIBIT árS, bogy külde-
tését befejeahesBe,. 

Ferenca Gyárfás. 

Szülőföld. 
Tamiat Áron: VittáaiUa o. mUrébAl 
kOtOIJUk az al&hbt siemelvényt. 

á a már a derengésben kiválasztattam a 
többi közül egy fát,  amely ősréginek tetssik. 
A fdld,  amelybe ültették valamikor, as a meg-
próbált Oreg föld.  melynek szülőföld  a neve. 
Amelyen ÓB amelyért őseink vére folyt  és apá-

ink verej téke folyt.  Amelyen ringott a böl-
eaOnk; M l l j u k hátán « ^ h a l l o t t u k a » M e s 
aayanyelv etső siavát a aaa lyen Játsaaítuk, 
hogy: .Baj) , baj) söld ág, s«ld leveleoaka.. 
Bsen a fOldOa  •entQnk-jfltMnk  könyvekkel a 
táskában, vagy a tarisznyában; OrOm éa gond 
kOzött, esen botladoztunk oda ós vissza, kOrbe, 
vagy elOre; a nagy váltosás idején est a föl-
det néstűk csüggetegen, kl erőt és blstatást 
nyújtott akkor IB nekünk. Hűségesek voltunk 
hozzá, ehhez a földhöz,  mely bánatban ls anya-
föld,  mint ahogy as volt örOmben; s amely 
mégis az egyetlen, aki pusztán, egymagában 
és gazda nélkül jelenti nekünk a szót: Hasal 

Igen, itt áll és ebben gyökerezik az ÖB-
régi fa,  a Magyar Pa. Sok féreg  rágta gyOke-
rét, de valahogy kiheverte mindig a férgeket 
a gyökér. S valahogy ma is táplálja a törését, 
mely kenyér színben áll, történelmi viharokban 
beforradott  Jegyeivel és a vágások nyilt se-
beivel. As időknek és a osüggedóknek bal-
Jóslatai küsben szinte egyetlen menedék es a 
törzs, melynek megssabdalt kérge alatt as 
egéssség nedvei keringenek. Odvaiban mesék 
és balladák tanyásnak, miket tudós kutatók 
fűrkéasnek  elé. Rengeteg ágai ssessélyesen 
hajladoznak: oeupa egyéniség, kiesi és nagy. 
BieUŐ Idején eser váltosatbau szólnak a világ-
ról s néha a tOrsiről, de a viharban kOnnyen 
tördösnek, mint általában as ágak. 

Termésset törvénye, hogy a fa  mindig 
vessen rOgyeket, amíg jó a gyökér, erős a 
törzs és hűségesek as ágak. De, amit a ter-
mésset nyújt, embernek kell azt gondozni, ha 
akarjuk as éltető gyűmOlesOt. 

Vájjon kérdezhetem, hogy akarjuk-e ? 
Azt hiBzem, hogy est a végső kérdést, 

ezen a nyelven, nem Bsabad feltenni,  hanem 
a kérdés helyett inkább a madár fiait  kell tol-
mácsolnom, akik az ősrégi fa  lombozata kOsOtt 
nţugosznak fészkeikben.  Mit mondanak ők, 
akik régi éB hosszas tanítás után egyszerűen, 
szabadon és igazán szólnak ? 

Azt mondják, hogy amiről besséltem, a 
föld:  bz az erdélyi föld;  s ast mondják, hogy 
a gyökér, amelyről pzólottam : az a történelem. 
S a törzs, amelyet magyaráztam: az a magyar 
Nép; az ágazat pedig a törzs fölOtt  maga az 
örködö, tanult értelmiség; s az itjuaág a rügy. 

Együtt a nemset. 
Szeretjük a földet,  mely védi és élteti a 

gyOkeret. Erőt éa védelmet kérünk a törsstól; 
OrködéBt 6B lényt a lombozattól, B gyümölcsöt 
a rügy tő!. 

Csik vármegye közigazgatási 
bizottsági mm\. 

Gdk i k a e m Halgaagaláal Uaoilaága Kovács 
Károly Mfcpán  «MkleiMal Uáat tartott, melyaa a 
tagak matdenas tetyee ssáabaa megjelentek. Alispáni 
jatortéa megállapítja, hogy a vármegyében a legaa-
grchb rend éa fegyelem  uralkod*. As «berek átér 
2k aa Idők aalyál és ahea Iga—deák. KüsoUátás terén 
nagyobb aBkkenök nincsenek. A Uas! éa cukorellátáa 
n lehető legnagyobb pontossággal megy. A aahéaaége-
kel Jóakarattal, testvéri aseretettel Igyekeanek aa arra 
hivatott közegek klkűSBŐbölnl. A vármegye néhány 
nappal eaelótt 30 vagon szénáról kiutalást kapott. A 
fürdő  éa üdülőhelyek ellátásával kspcselatoaen meg-
tették a aaükségss latéakedéseket. 

Vármegyei tlaatl főorvos  jelentéaból megtudjuk, 
hogy köaegéaaaégűgyl állapotaink kielégítők. Egy, a 
keleti határon átcsatongolt vesaettgyanua kutya Béká-
son megharapott egy gyermeket. Legújabb rendelke 
sések sserlnt a Waaégl orvos, aapoata frisses  érkező 
oltóanyaggal otthon keze1! a gyermeket... A nyári 
aapklMotthoaok és bölcaödék felállítása  folyamatban 
van. A népmosgalml adatokra vosatkoaó Öaaaehaaon-
lltó aaámtábláaat sserlnt a saületéaek aránysaáma vlaa-
aaaeaett. Alispán kérdésére előadó kifejti,  hegy nem 
sgéssségügyl okok, hanem a háaaaságok saámánnk 
csökkenése okoasa aa egézzen átmeaatl folyamatot. 

Péaaügylgasgató havijelenlése során lamertetl, 
hegy aa adókivetések és birtok valósítás! suakálatok 
folyamatban  vannak. An évi előírás nem egéaaen 80"/, t 
űzette be eddig Cílk vármegye lakóssiga, ami Igen 
•aép eredmény, ha számításba vesasük, hogy mező-
gazdasági társadalmunk csak aa Baaön és télelején 
tudja kiegyenlíteni köztertoaáaalt 

Allamépltésset Jelentéséből kiderül, hogy as út-
építési, útjavítási éz magas épltkeaéal munkálatok 
egyaránt a lehető legnagyobb rendben folynak.  A 
Sientanna-tókoa vezető útépítéssel kapcsolatosan meg 
kell tenni a ssükséges lépéseket, hogy a vármegye 
érdekelt gasd«társadalma érdekelnek ssemelőtlartáaá 
val ugy épltaék meg a tervesett utvonalat, hogy Tus-
nádfűrdő  a vldák központjában maradjon.. 

Tanfelügyelő  jelentése rövid tőmondatokban meg-
állapítja, hogy aa Iskoláztatás a lehető, legnagyobb 
rendben, kielégítően síjlott le As IskoláaklvÜU nép-
nevelés is nemremélt eredményeket ért el. Igen sek 
más köaötl a céltndatos Iskolánkivüli népnevelésnek 
tulajdonítható az, bogy a moitanl évaáré vlaagák al-
kalmával a vármegye területén 101 írástudatlan jelent 
keaett éa lelt alkereaea vlasgát. A ssékejy nép tehát 
nemcsak akar, hanem tud Is tanulni. 

Odadaságl felügyelőség  jelentése aaerlnt a vár-
megye gaadaaági halyaete kielégítő. A májusvégi aao-
katlan fagy  károkat okozotl, ds gaadálnk nyomban 
Igyekeztek helyrehaanl a károkat. Altalábaa a calkl 
aaékely gazdák öntudatosén fogják  fel  a jelenlegi hely-
zetet. Tudják, hogy a totális háború a termelés cél 
tudatoz fokoaáaátil  ia függ  s Így minden talpalatnyi 
földet  művelés alá veaaab. Hasonló a kelyaet a ka 
ssálok és legelők terén Is, ahol Jelentős baladás mu-
tatkoaik minden könségban és a tlaatltáal, takarítási 
tovább folytatják. 

Kegyeletes saevakkal emlékeseit mag Calk vár-
megye első tisztviselője Botár Béla árvasaékl elaök-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Oaik vármegye fö- es alispánjai. 

Irta  Tuiaidi  Elth»a  rtju.'n  dr. 

IV. 
Tusnádfűrdő,  tnijui bo. 

Tola&y  Lajos (1917—1918). 
Tiaz'i lemondása után 1917. az<?ptembarb"n a hu-

nyadmegyel függetlenedi  pírt egyik vezéré*, Tolnnv 
LijoB dr. ügyvédet, a m.s'Otví i -rhelyt 9 honvéd huszár 
ezred VaBkoroni-reDdde! kitü?te<Plt századosát, t»hát 
újból nem csíki származású egyént neveztek kl fő-
ispánnak. 

Tolnmynak  i-iru"rétség" éa talaja nem vo't Calk 
ben. Ajánló levele fi  háromévi harctéri szolgálat'', volt. 
Modora aem volt közvetlen. Kita"' hideg, zárkózott és 
azükszavu volt. Eiső megjelenése nem soh^t lg Art és 
nem keltett bizalmut a megyáben. Ideje Is alig volt az 
ismerkedésre éa a cselekvésre Mlndös-tzn ötnegyedévlg 
volt főispán  és enneV a javarészét is Postea töltött'-, 
hogy Csík megaokaaodott Bérelmeit s minisztériumokban 
személyesen orvosoltassa. 

Tolna.f  az első kedvezőtlen benyomások ellenére 
tettrekész és Igen erős szociális érzésű főispánnak  bl-
sonyult. A kifosztott,  megbénított vármegye rendea életét 
helyreállította, a gazdaBági munkákat e'végezti>tte, tla 
millió korona kársagélyt folyóBittatott,  a gazdák álla-
tokat, az Iparosok gépeket, szerszámokat, nyersanyagot 
kaptak, a visszatelepülök jelent-rkeny segélyben részaBül-
tek, napközi otthonokat állíttatott fel,  a „Pro Trartyl-
vania" Begitőbiaottaág müködéaét eredményessé tette, 
a közélelmezési biztosította, aa elpusztult tűzhelyek ujjá-
épitésére Ugrón  András kormányblztOBt kineveztette, 
nagymennyiségű kályhát Btb. osztatott ki. Sajnos, a ro 
mán megszállóé miatt a felgyujtoU  éa elégett épületeket 
már nem lebntett újjáépíteni, igy a legnagyobb mérték-
ben szenvedett tüakárosultak hajléktalanok maradtak. 

Toloeyt  később Fejér megye főispánjává  nevezték 
kl. Ha hosszabb ideig lelt volna Calk főispánja,  meg-
győződésünk sserint »ri* kese, vasakarata, tettre-

k éertége,  bítortáfi*  ét gyortaaéga  gazdag eredmé-
nyek forráa-i  lett volna. 

Az 1918. októberben Tolnay  lemondása folytán 
CNikazentmlhályi Sándor  Akos belügyinlnlaaterl oaatály-
tanáciost nevezték ki főispánnak.  Beiktatása végett le 
M jött Csíkba. Véletlenül az én vendégem volt, de köz-
ben kitöri a forradalom  éa ó beiktatás nélkül egy posta-
kocsiban visszautazott Budapestre. 

Oyörgypál  Domokos (1918). 
A Károlyi kormány Oyörgypál  Domokos tis/tl fő-

ügyészt u ivezte bi kormánybiztos-főispánnak,  aki 1918. 
novemberében a ig kezdte meg működését, a románok 
bevonultak és működését lahitet'enné tették. 

Oyörgypál  Domokoat a románok katonai őriaet 
alá helyezlek, több Ízben letartóztatták és jelentkezé-
sekre kényezeritették. A román megszállás 1919. rovem-
ber 26-án bekövetkezett, Oyőrgypáit  pedig alakilag 
áprll<s 23- m mozdították el főispán-kormánybiztosi  állá-
sától. Minthogy azonban a magyar állami önállóBág már 
az 1919 november hó végén megaaünt, Oyörgypál 
működése Is csnpán arra szorítkozott, bogy a magyar 
áthtn tekintélyét és a lakóság érdekalt lehetőleg védje 
és a közigazgatást ugy, ahogy lehetett, fenntartja.  A 
román megszállás későbbi Időszakában Oyörgypál  Do-
mokos, mint a vármegyei magánjavak igazgatótanácsá-
nak elnöke, a magánjavak tóditme érdekében fejtett  kl 
szé'eskörü tevékenységet Elnöke volt a Csíkszeredai 
Kaszinónak i?, mely a magyarság csaknem egyedüli 
menedékháza volt. 

Fejér  Sándor  (1906-1919). 
A Beoze Antal nyugdíjazásával megüresedett al-

ispáni állásra már régen klasemelt jelölt volt Booakor 
Béla tlaatl főügyész,  a calkazentmá'tonl prlmor-család 
leszármazottja. Nagy felkészültségű,  képzett éa müveit 
url ember volt, aki erőe keséről volt blres. O vezette 
annak idején as alcalkl képvlselóválaastást, melyben 
/ooza Domokos és Nagy  György, a híres népsaónok 
állottak egymáasal szemben. Nagy  Qyörgy kemény 
ellenfél  volt. Gyújtó bessédelt Így kezdette: 

nFekata  kanyarű,  de  fehér  beotOMottégű  síé 
kely  testvéreim.' 

Nagy György győzelmét blztoara vették. Egéaz 
Alcalk éa Kászon olyan volt, mint a hangyaboly. A vá-
lasztáson a csendőrök fegyvereiket  voltak kénytelenek 
haBználnl Győzött inoae Domokos, mert főszolgabíró 
a Miké  Bálint kedvelt embere, a keménykesű és nagy-
tebetaégű Barialit  Agoslon, válasstáal elnök pedig a 
szintén orélyea Booakor  Béla vnltak. 

Booakor  kiváló képességei és esélyei dacára még 
Bem lehetett alispán, mert a koalíciós kormány a hat-
vanhetes Boetkor  ellen viasgálatot Indított és Irodai sza-
bály tal anaágok miatt hivatali állásától felfüggesztette. 
Előzőleg az alispáni állásért a harc kiéleződött Fel-
vetődött a székely—örmény kérdés. A „Székelytig' 
cimü lapban Becie Antal, Bartalia  Ágoston éa Oál 
Endre erőa harcot indlto:tak Fejér  Sándor, aa örmény-
ség képviselője ellen. Hangostatták, hogy a aaékeiy 
Csíkban c?ak tör- sökös cslkl ssékely lehet az alispán I 

Fejér  Sándor szintén népsserli ember és jó fő-
szolgabíró volt. A pártja is igen tekintélyen volt, mert 
aa akkori csiki statisztikusok szerint a törvényhatóság-
nak hatvanhat örmény vagy aa örményekkel rokon tagja 
volt. A felfüggesztés  folytán  aaonban Booakor  vissza-
lépett éB Fejér Sándor 1906. októberben egyhangúlag 
lett alispán. 

Fejérnek saéleskörű közigazgatási gyakorlata,sima 
modora és nagy munkabírása volt Kötelességét híven 
és lelkiismeretesen teljesítette. A felekkel  igen jól tu-
dott bánni. A világháború alatt tyaiokavval teljes 
egyetértésben fáradosott  a vármegye megsegítésében. 
Aa 1919. év elején, már a román megszállás alatt, nyug-
díjba Vonult. A törvényhatósági blaottaág hiénában a 
közigazgatási  bitotltág  nyugdíjaata. 
.. i d * l é b M B vármegyének szolgablrája éa 

aljegyaóje, Qralékaynak  és Tolnajoak  aa alsó világ-
háború alatt személyi titkára éa alsó munkatársa val-
tam, Igy módom volna akár egy kötetet Iz irul a cslkl 
közigazgatásról és aok, eddig nem ismert eseményről. 
Ezúttal azonban csak egy rövid összefoglalást  akartam 
Imi a fő-  és az alispánokról, mert aat t»pma»it»™ 
hogy a román megssállás alatt as öregek sokat felej-
tettek, a fiatalabb  nemzedéknek pedig nem volt alkalma 
megismerni a magyar nemzőt és Calkmsgys történelmét, 
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egyhaag» határozata 
alapjáa Csik várnagyé hirtelen elhányt árvaasákt el 
note derek ia becsülete, Igaa magyar munkáját Jegy-
«íköayvban rőgsltlk e erről Öavegyét la erleatdk. 

Aa árvuaák Jelentése aaerlnt a calkl árvák ügye 
* legnagyobb rendben megy a maga tSrvóayea utján. 

A tstegósuigűgy tarén erőteljes munkára volt éa 
v i C műtőig aa utóbbi Időben. Aa alfáidról  saáliitolt 
in Leókkal aertéapeatiat éa orbáncot hurcollak bc 
Oyeigyó óa Aiealk néhány kiiaaigében. Ollásaal előzik 
IQ íg a nagyobb bajt • tavaaal egéaaségűgyl vizsgálat 
K .ráa több halyen rflhőa  lovakat találtak. Farlótloal-
i 'Wí. Más vonalon alaeseaok aaámbavehető balok. A 
: a vaui fagy  kővetkaatáben a korán legelőre kónyaae-
,j!l saarvumarhak kitti többel le kelleti vágni óa 
jutiuk hullottak el. 

Aa erdőgasdilkodá* randet mederben megy. A 
uiDi fítltf-rmeláa  ia ardőrend^aia eot munkát sd a* 
cidófjiüjv  elóaégiiok. Kótlgaagaláal biaottaág ebbrn a 
i.itJ'-uh-u feliratit!  fordul  az l'lrttékeu tnlnhaterba*. 

Osii. vámügy,> fó'ipánja  8r3mnal ál'spllj* mag, 
a saóke'y tösbtrtokossáRot a bányafalermelisl 

U >u üíleioet, hanem hazsflas  köklensíco'-k fogják 
f»'  * ld'w'oualkdcó mdalksaás^ke-. ürömm-l telje-
iiilt A 'jcmiítl siolgn'.p.t alól a tzAkelysilg oom vonta 

stihi m'f.át. 

Két kö között. 
Featl olmni tett hitvallást Slnka lát-
ván, a magyar sáp agytk legkiválóbb 
lia. Aa Írd néhány nappal ezelitt vá 
roannk aalnpadáa olvuott lel venal 
ktfinl.  Ex H Irtai alkalmas arra, hogy 
kfaelebbril  mafflsmeijok  • „Vád', 
.Fekete Bojtár iveim" éa máa köte-
tek anrt4|it. 

Aa Idei tüu'-ÚG lakásomon felkpresc-tt  egy flital-
K3aaöatl>it 8 u'áas atoag<U biztosított róla, 

in'jty ó tudja kl ?i>gyoV, lamerl (reménységem el, h«tá-
rotoits-gamat, eőt "il la tudj., hogy nem azo^tsm 
•i,:r-:!si an ide, e? odn. haa»m mojţyet bátran a ma-
.',rcnii ktj^őll u'on. Biaaélictésttnk aorin megtudtam 
•£.,-•, ho^y ó lg j4 magyar, sa^retl a népet b aunav 
{•>:<; in t:!it edesén dolgoalk. Mcst la lm nagy Irodalmi 
ostet rendet. Sót ránc» majd még máalkat, hţrma-
Jisst. Tndnllilk ó átvette rgy nagv párt Irodalmi éa 
»ui;uraltB ügyel*. Migpedlg olyanformán,  hogy abbs 
ninkl más beie oem aaóibat a párt réaiéról, aho;y ó 
jOn-.k lát)* ugy cslná'j*. Irók nevét emlegette, kikkel 
iuár tárgyalt aa Bgy érdekében a maid tárgyal még. 
\ egUI kért, hogy vegyek rágat aa Irodalmi eaten s 
u.ioa ra >g sagltsek neki, vjgyls Irodalmi u'.mntetá^o-
kat adj»k. Mert ruiiyen |ó is lenne, ha velőm egv ne-
iceóri* tudnánk jünnl. Msgatagyarástam neki, hogv 
vütitn ba)OB iesa egy neveaőre jönni ik, mert in nem 
f>rt.i  Jfcyet  a párttal. Süt a meghívás n.'ől Is kl kell 
i rD&tn, mert aa esi nyilvánvalóan a p4rt m'goyllat-
iutiiá akar lenni Irodalmi ruhásaiban. Hl talán elfo-
gadnák Irodalmi tanácsaimat, abban mint Iró a mint 
ember segíthetek, de nem a pártért banem »« Irodv 
umiri dilettantizmus klküszÖbSiéH'ir;-. Fiatal bará-
, 'iu n.po;: &« alkalmon óa belekapassledott m«at már 
»!•»•», hogy Igen, ón ne tekintsem a pérto», h-m-m as 
.rjdilmat. A párttal ne törődjem, ha nem la vallom 

elvsl-. n-m bAi, mert Íme szarván fogluk  a dolgot: 
•rt sz Iroi ilaml ÜíbAt n»m t^rh^teV kl. Vitatkosluak, 
Jf  • in cjy.'jvj^k m«$. K'ic.lt e-aiódoít .n hsgyott otl 
<1 fláüilembar,  di távóaóbsa mondta: blctk abban, bogy 
a VHgén oelátom a dolgot éa mégis cenk hozzájuk 
csatlakozom 

Aaikor Uzaj:ott aa Irodalmi est néP-ülem, utána 
ujrj f»Uer-:aţtt  a Ijtalembor, s akkor már keményebb, 
d- saért baráti haagn vita induit meg köaöttBnk. Bl-
vsitunk ugy, mint an eM találkenianM: ón mosolyogva 
ii a magam dolgában blatosan, ő meg eţty kicsit mt>-
E;:it ctalódetlaa. Mikor harmadaaa la találkoztunk, a 
itgbatároaov,abban megmosdtam neki, bogy nem értik 
egyei n p^rital, annak aöld jegyelvol, saemlélettv.-l, 
vsaeióit nem tarlom — alkalmasnak arra, ţwgy , a 
•izáz'jajB magyar piokMmét megoldhatnák, oaelleme 
nam mn;yar Össtitnból táplálkozik, nép! acSlam mtl 
.-ostosaír, * föieg  rémit aa ld^geaeég?. A H.laíg Háaát 
a néptől igen távolluak éraem. Nincs ot>hooa hanna 
a msgyar sorsait. AB én fl  iWItmberein vltattozott 
velem egy ideig, de amikor látta, hagf  neaaállak kö-
téinsi, m^gáilhplUitu, bogy nem olyan vagyok mAFFZF, 
mint a mllyanaek ő gondolt — a otthagyott felbábo-
r ilva. A kemányaégemet, mit eleinte dionért, dohagve 
l'ssó'ti. Konok ember leltem a szemeibe, kl nem 
méltó a szeretetre. Bgy lap, minek aaerkosatője na-
Kiobb beaafaataa  a UiUág Háaábaa, aemaokára olyan 
clkkot köaölt, melybea aa vagyon Írva, hogy eayet-
úriak a baloldallal és a saldókka'. TudnUUlk a Hfiaég 
Uásának emberei uzy gondolják: aki aa ő IdBgenaé-
gUkot nem birja a jobboldalon, aa a baloldalboa tar 
toalk. A baloldali Idagenaéghea. Mintha magyAr világ 
szemlelet aem lehetae csak pártokon belül I O'yan párt 
m . Binc« hazánkban, mlaek öaatöaös, llBata a a tör 
t-D< lml Időknek megfelelően,  maradéktalan ncp! ma 
gyár vlláganemlélole volna Rit meg kell állapítanom 
mielőtt tovább mennék. 

Mondom, Igy Jártam én BB én flstelemberemme'. 
S utána nemsokára agy máikkal. Bt már dübíasbb, 
hevesebb éa követelőbb volt. U t ennek a fiatalember 
nek társai Is vo'tak, talán még hevesebbek, dühóaeb 
bek t-n ^övetelóbbek. mint ó maga Bgyet'tn magyar 
mtgváitáanak a baloldalt tartjik. B mintán én nem 
vagyok a baloldaloa, a jobboldalhoa tarlósénak tekin-
tenek, kl egyeiártek a svábokkal, a aaok aaemléleté-

vel. Mikor a baloldal Idegenségét emlegettem nekik, 
dtthös&n letorkoltak a aal mondták, mlndegv kl milyen 
fajla,  csak ssoclállata és baloldali legyen. Elismerték, 
hogy minden írásom a eeendeyefctrt,  aa elhagyottakért, 
millió klsemmiaett nincstelen magyarért ásói, de mit 
ér as, ha aem a baloldal keretein belől történik. Hogy 
akkor leu csak Igaa a sazvam, ha kBanótesnek egy 
nyllatkoaatot, hogy ón testestől, lalkeslől a baloldalhoa 
tsrtozoi;. Meri mlat népi Írónak caak akkor leu hite-
lem, altkor leuok Igaaán nápl ia magyar. Nobeatellek 
érte, hogv a Pekete Bojtár vallomásaiban a uldó 
asgybérlőkről ngy írtam, ahogy írtam. Hiába mond-
tam, bogy biz azok nem voltak saoclállaták, aőt ngyan 
essk hangoatatták nrl mivoltukat éa senkiben aem 
tombolt ngy a kapitalista hajlam, mint éppan bennük. 
KUmlske volt at órvelésam elől tűk. Aat mondottam 
oellk, hogy sajnálom, de nekem aem kell a? a nyu-
gati, se a kalsil saodállamui, mart mind a kettő oda 
vt>!ó, ahol termett. At általános, emberaiges részét 
msguslvlp'tm, dn a más ftjlákra  aaabotl túlzásait nem 
VJSÍI t-e » gyomrom egyiknél se. 

O vm ellenséges hasgu'.attal vállak al tőlem, 
mint aklií nam la akarnak Iáiul tttbiiá. Megjegyaem 
még: ha Siabó D-asól, Kodolánylt, Nimei Lasslól, 
Veress Pétert, F^ját említettem noklk, felfoftyaatak 
éi -egylntattek, mint akik eaekkol a nevekkel leszá-
moltak. Nun le szilva erró', hogy nekem, saját ftt-
löitnl/a címezték a mondókájukat. 

Aa Ur aaerküancscáiaegyvenhárom évében Így 
állok éa a jobb és balo'dal köaött, aaembe mind a 
két oldal ideţi'-n u«:-mla!et^vel óa lelkületével aa eaer-
évrta maiívar.sors rPnd"lés>> és törvéuye szerint: két 
kő köaő-,1 Ittetájon — ttta-viaülkosó határon.. Hmen^l 
saorong&t'aióbíj i történelmi Idő tu kor, annál kemé-
nyebben, határozóibban ás magyarabban. Bt volt óa 
ea lesa a mig f  >r nép európai rendelteléae. Akinek 
van aaeme a látásra — látja, a akinek ösalöne a meg-
érzésre — érzi. 

Most pedig félreérthetetlenül  megtecsem a nyl-
latkoaatot mlodaaok uámára, akiket Illat, bojy Han-
tába legyenek velem: kl ia ml vagyok. iKigelósaőr la: 
ember vagyok, egy a magyar milliók koaü'. Költő va-
gyok, nzm politiiui Nam tartozok egyetlen politikai 
párthon aem. 0 yaa párt, amelyiknek én tlsata lélek-
kel tagja lehatnák, nincs. Ba a magyar vllágaaemlé-
letü és öjatönü niplmagyar saoclállamna híve vagyok, 
tuti Itt teremhet CBak eaon a földön  a magyar gon-
do kozáaból és sorából gyökereave. Bnnek a magyar 
politikai fogalomnak  ealdősaerlot m«g pártja olncB, 
tömegei, lapjai nincsenek, párthalylaáge a kSsslgő tör-
ténelmi pillanatban kell, hogy megnyíljon, a oaelek-
visben, aa lgasaágos népi Jogok jegyében a magyar 
nép Javára óa mlad90 migy>r munka és alkolás fal-
sa abadltóaára. Ba a aaoclállamua merőben ellentéte 
ujy a nyngati, mint a keleti saoclállamnanak: ea 
magyar. Nincs benne idegenség. Ba a aaoclállamua aa 
astev óta e'iagadott népi ml.iiók elpangetatt aaabad-

ságáirt, jussáért óa jogaiért eligtétel kell, hogy legyen 
aa érte küadót és érte élők javára. Bi a aaoclállamua 
3B bonok hordoaól azemben állanak ugy a jobb, mint 
a baloldal idzgenaégelvel, jéllakotjalval, potrohoaalval, 
tnlaóUhl, etragadottjalval 6a sz url Magyaroraaág mo-
noklit ék tétlenséget féltő  lotyakosalval. Ba a saoclá-
llamna a no pl millióknak óplt hajlikot, nem pedig a 
párt veaérelaek ÓB sserkesatőlnek vlüát. Bz nem aa 
Ügyesek, a törtetők, A könyöklők, a nagyaaájnak, a 
aaamltók "zoclállzmusa, haoem jog ez élethez, éa első-
sorban a dilgcsi magyar a'pl milliók óletóbes. Ea 
nem Játék a politikával játet.>dozó pártvezérek meg-
vastagodására éa tslhatetlen becavágyu egyének hiú-
ságának kielégítésire, hanem a magyar népi élet való-
sága : ugy élni emberi életet, mint ember, B ngy Jntnl 
szabadságboa éa Javakhoz, mint aki m .gyar, mint aki 
Itthon van a mint akié aa blaő CBÓ, aa elaó uenge éa 
aa elaő Jnzz ebben aa országban. 

íme, es a nyllatkoaatom, es aa én aaoclállamn-
Rom és as aa én .pártállásom". Mintán in költő va-
gyok: psiltiku*, államférfi  kerestetik, kl élére áll éa 
egybefogja  eat a marad iklalaonl magyar BBáadékot éa 
a jövfcüdő  Burópájíban a magyar Bors óa élet alá 
fusdam  mmmnak odarakja. Hol a politikus ? A'ljon elő I 
Vagy olyan pollilkna nlaoi eddig, aki eat a ssoclálla-
must m'.gáévá tegye? Kiéglek volna aa agyagból, a 
Balvekből, as idegekből as öastönök s a politikusok 
c^ak a R--Jna is a Volga ársdáaa, vagy apadása aae-
rlnt gondoUoanak, A TiBta és a Dnia eursve hordja 
éa moua már a ml bánatunkat és a ml könnyünket, 
árad éa apad, aóba kicsap. Miért nem etek aaerlnt 
igazodik a polltlknaP 

Arra a kérdésre pedig, hogy én, mlat Iró pnllll-
sáljak-e, vagy se, aaaal felelek:  ea aa ia magánügyem. 
Sót, H i arról vaa uó, hogy mlat polltlsáló egyén, va-
lamelyik pártnak tagja vagyok-e, aa llásaaresen ma-
gánügyem. Ha minden polgárnak BBabad pollliaálnl, 
nekem méri nem saabadaa. 

Aa a bsvss fiatalember,  aki a baloldalon áll, u t 
mondotta, hogy n világháború előtti nagy oross Írók 
mind polltisáltak és mind párttag ls volt. Jó, elhlssem. 
Ha aa oroas nép lelkialkatának, vágyainak, ssándikal-
nik megfelelt  u a politika és u a sajátos oross 
szoclállsmus, akkor aa írónak IB jó volt, mert a nép 
la, a BsociáUsmns la, és as iró ls o rost volt. fia  es 
áll a német nemaatl aaodállsmnsra ia. Ctakhogy bo-
csánat in magyar vagyok, nekem magyar népi ue-
dállamua kell, msgyar vllágssemlólettel, sajátos ma-
gyar alkattal, a magyar lelki képletnek megfelelően. 
Ma leu olyan politikus, államférfi,  aki ötsaefogja  est 
a Bsiadthrt ás •«•Éjik — pártot aUpUaakl, akkar 

ts | |a ne legyek. 
>altál 

Moat pedig elayagasom lm u éa mai illapete 
moa éa várom a asâisţobboldal felél,  Imgy aMmoaá-
Ják rám: egyetértek a baloldallal «a a - " ^ T I - a 
baloldalról meg aat, hogy egyetértek a jobboldallal és 
a svábokkal 

Ba a sok egyetértés majd súghassa u éa Igaa-
Bá|omal la. Mert akár uáaaa, akár earen aUvölteaak 
la érte, nekem la van szociálisátuzom és lgaaságom. 

Hétről-hétre. 
Az Erdélyi Magyar Gasdasági Egyesület csíki ki-

reudsltaége órtekealetre hívta a vármegye gazdakört 
elnökeit. Az öBBaeJövetel tárgya tulajdonképpen a désl 
nag yszabású gazdanap volt, melyen Calk gazdatáraadalma 
a lehető legnépesebb kOldöttsiggel akarja képviseltetni 
magát Ma már nyíltan és világosan áll gazdáink előtt 
a tétel: össze kell fogniI  BgyaégeBen, egyealllt erővel 
lehet ciak elérni azokat a feladatokat,  melyeket az 
egyre aulyoBbodó Idők ÓB kötelességek rájuk rónak. 

Az értekezlet Borán a maga teljea valóságában 
kibomlott mazőgatdatáraadalmonk élete. Felsorakoztak 
a kívánalmak. Nagy felkésaUltaéggel  éa tárgyilagos elő-
adó formában  beszélték meg az ipari és mezőgazdasági 
termékek közötti nagy árkülönböseteket, a ssénakérdést, 
a fát,  a legelőt, állatbeazolgáltatást ÓB Így tovább. Min-
denhol egyBagea álláspontot foglaltak  eLOrömmel álla-
pította meg az ember, hogy gazdáink hivatásuk magu-
latán állanak. Júl látják: nagy éa nebis feladatokat  kell 
teljesíteniük, áldozatokat kell hoanluk. Vállalnak mindent 
igazságos alapokon, mert est követeli a magyar Jövendő. 
Plllanatllag sem tivesatlk szem elől, bogy a gazdagabb-
nak, a tehetősebbnek sokkal nagyobb áldozatot kell 
hozni, mint a szegényebbnek. A jövő nemzeti élet ki-
teljesedése abban rejlik, hogy fogják  fel  sorsukat, a 
jövőt, hogy teljesítik kötelességüket, oldják meg fel-
adataikat a nemzet egyedei. 

Egyhangúlag, ellenvetés nélkül — lgu elszomorító 
példák alapján — mondta kl az értekesiet aat Is, bogy 
a lehető legjobb és legtökéletesebb aaarveakedinre van 
szüksége az egész magyar gazdatársadBlomnak. Minden 
erdélyi magyar gazdának aa EMGB-ben van a helye. 
Abban a szervezetben, mely a kisebbségi Időkben Is 
védte, ösaaetartotta éa irányította népünket Éppen esért 
az egyesületen még kívül álló gazdákat ls tagoknak 
tekintik a annak megfelelően  kesellk ügyüket 

Az Idők jól értékelt és átérzett szava saólalt meg 
az értekezleten B a dolgokat a maguk Igazi valóságában 
szemlélők örömmel állapították meg: a hivatástudat 
mellett komoly, elpusztíthatatlan élet z igy jobb jövőt 
bord magában és akar kiteljesíteni gaadatáraadalmunk. • * 

» 

Vásárhelyi János, az erdélyi reformátusok  püspöke 
bárom napot töltött vármegyénkben. Gyergyósientmlk-
lóst, Csíkszeredát, majd a Gyilkostót látogatta meg. 
Mindenhol Istentiszteletet tartott, Igét hirdetett és ur-
vacsorát osztott 

Aa erdélyi reformátusok  nagynevű püspökét mind-
annyian jól ismerjük még a kisebbségi időkből. A fele-
kezeti béke, a felekeaetek  közötti aurlódások megszün-
tetésének egyik bátor, öntudatos harcosa voll S moat 
örömmel állapítjuk meg, hogy u la maradtI 

A csíkszeredai református  templom zaufolt  padsorai 
előtt Krisztus Bzavalval ,uj parancsolatot adott" Vásár-
helyi püspök híveinek: „szeressétek egymást!' Napi-
parancs ez, melyet szakadatlanul Ismételni, hangostatnl 
kell a lehető legnagyobb és legpóldáaabb ellenőrzés 
mellett. Fenkölt gondolatok közepette ast ia megálla-
pi'otta a reformátusok  püspöke, hogy sohasem volt na-
gyobb szükség az lgu uereteten alapuló és abból ki-
induló, válaszfalakon  felüli  magyar egység kialakítására, 
mint ezekben a Borsfordulókat  rejtegető történelmi idők-
ben, amikor a tu'zott felekezetieskedéa  gyengítheti aa 
ellenálló erőket s igy kötelességszerűen fegyelmi  vétség 
tárgyát képezi. 

* 

Az áskálódásoknak, az egymás elleni herce-hnrcá-
nak, rágalmazás és jeleutgetéanek azonban — elég hely-
telenül - meg mindig nlnca véte. Körülöttünk ég a 
világ. Kmbertnllliók sokasága állig fegyverben,  patta-
násig feaaült  izmokkal harcolnak ÓB dolgosnak a lehető 
legnagyobb és legpóldáaabb nemseti össsefogásban,  ml-
kiiabin nálunk még mindig akadnak éa fölösaaámmal 
akadnak — maguk óa nemaetükről megfeledkezett  em-
berek, akik kizárólag az ellentétek Bal lázában, kavará-
sában élik kl magukat 

fávermekek 
önként kérik a hMk»(Ht. ka atai 
egyizar Oarmalt kaptak. A O n d 
Ize IdtOni óa MJdale« aMSI kai 
Dirmolt adjoa 0 « . • a , \ s 
le n e i N M M t u S S f i a 

Legutóbb a törvényszék büntető tanáeaa előtt hul-
lott le a lepel iámét a roBss lelkület, sz ártani akaró 
kártékonyságról. Vltéa Keváos Lajos ostksaenlgsBrgyl 
közbirtokossági elnököt és két lgasgató tánét hittan 
vagyonkezelés miatt feljelentették.  A vád uerlnt a va-
gyonközösség tudta és beleegyezése éa az ellenőrzéssel 
•egbizott közegek jóváhagyása nélkül, caak ugy saját 
ssakálukra fát  adtak el a köaös tulajdont képesé er-
dőből. 

Ma, a nagy n vizsga" soráa aztán a hangoskodó 
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fád  kártyavárként omlett ü w . Kiderült, hagy hld-
ipttW, tehát kösoilokra tényleg adtak el rét a vád-
lottak, da a vagyenközöMég «a aa ellenóriő mrvak 
tudta éa beleegyezésével, sót agyara utasítására. A 
befolyt  OaMeggel pedig annak rendje éa módja aserlnt 
elszámoltak. A gyauidtottakat jogeróeea felmentették. 

Jó volna mér, ba egyeaer végetérae a kákéa görca-
kereaéa. Aa Ilyen alaptalan lélokmérgoaéa, ellenlétasltás 
helyett kösgaadaságttag jól képzett emberekot kellene 
a vagyoaköaöaeégek élére áuTtaid, akik — megfelel* 
Hantáéért — tudáaaal éa felelAaaéggel  veaetaék, Irányí-
tanák aa ügyeket, mert a legtöbbbaj onnan saármadk, 
bogy a koraaertt éa megfelelóoa  jövedelmeaő vegyon-
keaeléetól igen-igen maaaao álluk. Bat aaonban nem 
gynnualtáaokkal, rágalmaaáaokkal kell éa lehet meg-
teremteni, hanem asakMpealtisen alapuló Jóaan éa cél-
tudatoa munkával. 

• • • 

Nagynaabáaa éa aagyértékfl  haagvoiaenye volt 
CaUaaeredáaak. Négy középiskola: a gyergyéaaentmlk-
lóal állami taaltóaAképaA, a calkiomlyál rém. kat. tanlti 
képié, a helyi állami polgári leáaylikela 4a dal róm. 
kat. gbzaáalumaak Ifjúsága  aagyalkerfl  bangveraenyt 
tartott Népink lelkét aaólaltatta meg dalban ea a 
a agyra hivatott UJnaág. ö rímmel, dagad* kebellel álla-
pította meg a hallgató, hegy Immár a dal, a aeae terén 
la öamagukhoa tértünk. Ilég volt aa IdagensnerBség-
b*l. A maguk gyémántjait tesszük kirakatba, ezieael-
gatjak ideges konkoly helyett 

Ba a haagvensay taauaágtétel volt ameUett la, 
begy mokksra nagy erók állnak raadelkeaéare és vár-
nak Maknásésra aéplak lelkében. Aa óaoket 4a aaaét 
tanít* tanárok hivatásuk magaslatás állnak s minden 
erejükkel igyekeaaek hasauaaltani. értákeslteal a ren-
delkos4sro áll* nagyiaerü erőket Kaaek aa la a rendje, 
mert a minden aalnébea, menanatábas egyaégea aem-
aat tudja eaak betiltani blvatáaát eaek bea a retten a-
teaen aejlé ldókbaa. 

• * • 

A hagyományápolás, a mult «tutelate nlndai 
nemaet egyik legfontoaabb  talpklve. őszintén meg kell 

4a ádapilaauk, hogy biiony a aaékely műit, 
a aaékely hóeök tlaateletét alapeaaa elhány agoluk. Mlv 
den Ideges olótt fe|et,  léidet hajlott, s*t sem egyaaer 
haaravágódolt népünk, idkSabea népünk, történelmünk 
uagyjalaak emlékét egyre Jobban elfújta  a aaél. 

Bit a kétségtelenül áldatlan helysetet akarja mag-
váltontntnl as BMKB esikl válaaalmánya, amikor hatá 
roaatllag kimondta: mladon történelmi aeveaeteaaáget 
felkutat,  feltár  a a harcok éa küadelmak során eleaelt 
emberalak, nagyjaink életrajal adatait Saaaegyüjtl, fel-
dolgoaaa éa nyomtatóéban aépünk randalkeaéaére bo-

A munkát Calkaaeatgybrgyfin  keadl meg aa EMKE 
válaaatmáaya. Qál Sándor negţwrnnyolcta honvédesre-
dea, a aagyaaerü aaékely katona, a köteleaaégle'jaelléa, 
a haaaaaeretel mintaképének még ép*a álló aaülóháaát 
márváaytáblával Jelilik meg. Bgyldeüleg Mirioa Perene 
aaülóháaáa Is haaonlé táblát helyeinek el. 

Márton Ferenc életrajsát feldelgoslák.  Gál honvéd-
earedessel kapcsolatos aa adatgyűjtést végoannk. M'helyt 
a aaékely aaabadaághAa életra|aa együtt van, megtartják 
aa üaaapélyt, melyen minden ssékely küsületaek, minden 
egyeaületaek képvlaelletnla kell magát. Da nemcsak 
képvisel te léaről van saé Jelaa asetbea. hanem komoly 
éa céltudatos munkaváHa'ásrél. AsBMKE válasstmáays 
u ere tettel vár éa nlveaen veaa minden komoly, tárgyi 
lagaaaa alálámaaaiható adatgyűjtő, adatszerző monkát 
eaaak a földnek  történelme éa nagyjaival kapcsolatosan. 

Aa Erdélyi Párt eljárása a magyar iskolák 
én tanítók érdekében. 

An Krdélyl Párt egyetlen alkalmai aem saalasal 
el, hogy a magasállás Ideje alatt elhanyagolt kérdéaek 
megoldáaát ssorgalmaaai. Ea-k küaá tartorlk aa elemi 
iskolák éa aépmtvelesi ügyek. A mu't bé 27-én a Ma-
gyar Eiet Pártjának öaaaejöveteláa a következő later 
pelláolát latéate a m. klr. mlaiaaiarelaök urhaa, piosügy-
inlaiaater arhoa éa kultuaamlBlaster urbot: 

A felssibidalt  területek»*, kitlönöaen Erdély te-
rületén as elemi Iskolák kérdése távolról ainct meg-
oldva. Történik-e gozdoakod.* aa 1944 évi költség-
vetésben, bogy a kultuantáreáaak a nemaet Jívóje aaem-
peatjábél logiTonlesabb két költaégvctéai télele: saelcmt 
oktatás és a népművelés risiére a megfelelő  Összeg 
blatoelMarnék. Mit aaáadékealk tenni a ku'tntamlDÍj>zter 
ur, hegy a helyasten még az 1948 —44 tanévekben mlcd 
ea javittaaaék, amit a költségvetési keret megeng.d? 
Mit saáadékosik teanl a mialaaler nr a tanltéblány pót-
láaára éa megfelel*  taaliék céliudatoa kiképaéaére, 
fólag  a veaeélyealelett aeauetlségü vidékeken neheneo 
mogklsolithelA elmaradott kulturáju kis falvak  saórvány 
•agyarjai részére. 

A kulfssmlaisster  aa ialorpeliáclóra megayugtaté 
válását adott. A költaégveléaben Igyekeaaek a felmerült 
kérdéaek anyagi fedeaését  megtalálnia. 
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Feloszlásra kerülő gyár, Üzem 
ftépl,  vauayagbarsadaiéaét legmagasabban vkaí-

IOIOB csak nagyban 

BIRO ANDBAS 
BalMoaaioitfyBrgy 

KÜLÖNFÉLÉK. 
FAldLdua  éimt 

Gyüada Gyuláaé sa. R-tasegb Anna, 68 fcveu  ko 
rábaa, türelemmel viselt a ahá* bategeakedta töaben 
maghalt P<aserkeaal*ak drága édesanyját vaiileite al. 
Nehéa földi  utat futott  be a cstkaaeatmártonl eulidl 
háaból ellndn't Béaaegh Anna Borsát aaenkan felemelt 
fővel,  Igasi aaékely aaaaoayhoa méltóan vállalta. Hiva-
táat éraett éa hiraláal teMeallelt eaea a ueavedéseklől 
repedeaelt flldöa. 

Aa elaő vllágháborubaa, fel  virágáéit vaaataa küldte 
harcba délceg Hál Aaláge meUott, a Hátktaíég faaa-
alkjáa dördült el aa a lövéa, mely ágyhoa láacelte, 
majd eglaa ólaiéra kerékpárra lltatta aa alig 80 eaa-
teadős tartel4kea haavédhadaagyel. As édesanya pálda-
mutatóan ápolta Hál éa életerőt, harcUasséget öntött 
belé, mert Jél látta éa éraale: eaen a földön  hare, küa 
delem aa élet Különösen as volt aa 1918-aa ösaae-
omiást kövei* ld*kbea. 

Nagy réaavől melleit lgaa ssékely aaszoayt he-
lyeallak örök nyugalomra as uj várni temetőbe. A 
Jóaáges tekintetű, meleg aalvü, sslkár, határoaott, fa-
gyelmeeett anya immár aa örök lu'sópartokról néal 
esaléd|a, népe küadalmss éleiét. Baarelalitl, ilaelelettei 
őrlaaDk emlékét. 

— A Vlröakorezal Cslkaaered» vároai lagoaala 
háláa kössöaetel moad öav. Hailvlg Jáaoané nrnónek, 
a kl Idősb. Barcaay Dines elhunyta alkalmával kosaoru 
megváltáakénl 30 pangót Juttatott a Vöröakeraaat 
péaatárába. 

— Calkolegelfl  Aasakldejéa Jelastettük, hegy 
aa BMGB lótaayéaatéal aaakosatálya kél csikólegel* 
fe  áUltáaát Javasolta. Bbbea aa Irányban megkereaték 
a Calkl Magánjavak Igaagatá-válaaa'máayát. Meat érte 
aűlűab, hogy a Magáajavek Idelgleaea vpsetóaége kod 
vaaősn latéate el a kérdést éa a Caebáayoavölgyében 
megfeleld  területet bocsátott egyik caikólegalA felállí-
tása céljából readelkeaéara. A aaűkséges el Amunk álatok 
befejt:  sás előtt állanak, ugy, hogy Janioa 90 án már 
megkezdődik a csikók átvétele. A felelőa  páaator aa 
állatokat a csobáaosl füréasgyérnál  vesal át. A taük-
aégea felvilágosításokat  aa egyea köaaégek eK'Járóságal 
megadják. Brlasüléaelak aaerlat a második legelőt már 
caak a JövA évben tudják haaaaálatba veanl. 

Oaépldgépkeaeldl tanfolyam.  Köatudomáau 
bogy llletekea köalgaagatáal saervek által elAIrt tan-
folyam  hallgatása áa vlaaga köteleaö a c^p'ógépk. ae-
lök réeaére. Akinek a kérdéaea taafolyam  sikerei al-
végaéaéról hláayclk a blroayiiványa, aa nem keaalhet 
cséplőgépet As Irdélyl Magyar Gaadaságl Bjyeaűiet 
csíki klrendaitaégébea érk>aett Jeleatéaek alapján a 
vármegyében még lgea aeken vannak, akiinek kenyér 
a igy életkérdéat Jalent tn a tanfolyam.  Bppen aaérl 
a ktrendeltaég veaatAje Illetékes helyen limételten el-
járt ujabb tanfolyam  randeaése érdekébea A munkát 
alkar keroaáala. Jövő hónap 6 án, Gyergyéaaentmlkló-
aon keadődtk a oaépiógépkeneló tanfolysm,  melyre an 
BMGB kirendeltség oaikaaeradai irodáján lehet is kell 
Jeleatkeanl Jnnlua 26 ékig. 

— Roaaa flnlet  aa árdrágltáa. O dalakon ke-
resetül lehelne könölal aa árdrágilók névsorát. Hatén-
kéat ujabb és ujabb emberekel llslnsk el — tömegesen. 
Igen sok esetben egésaea ciekély, alig néhány filléres 
árdrágításról van aaó, malyért — enyhítő körülmények 
eaelében — többaaáapengAs pénahűntet^st saabnak kl. 
Ha aulyoaabb as eset, fogbáshűatetéa  következik. Bao-
meiuan és lehangoltan állapítja mag as ember, hegy 
hová juttat a meggondolatlansággal éa könnyelműség-
gel párosuló kapat Íz ág. Még aam találkaatuak olyan 
esettel, ahol a fUBnczlpeit  árdrágító sokszorozás ne 
fltotett  vo'oa rá an „üzletre* éa mágia csinálják. Valami 
nlr.ca rond tea as emberek leikében. Ugylátialk, nem 
tudják, vagy nem Ismerik fel,  hogy önmaguk alatt 
vágják a fát,  hias aa állam as egyesekből áll. Bn 
saem elől tiveiateai, tulaágoian nagy kcaayelműség, 
külöaönen n montaşi helyzetbea 

— Magára vágta a fát.  B«rlc< György 19 évea 
gyergyóalfalvl  l>giny hoaszu jegenyefenyőt  vágott kl 
aa trdőa. A meggondolatlan legény n UJ tudta, vagy 
roasaul aaámilolta kl a fa  eaéal lehetőségét s Igy poa-
toaaa arra zuhant a fenyő,  amerre nem várta. Buicz 
G|örgy ponloaan aa Irlóatató erővel a Igy su'!y»l fö'dit 
ér* fa  dereka a!á került, öasaeronesoil testiét, holtan 
bualák kl. 

Eladó  iróa&it&l,  2 tahit  valágy,  í  sodrony,  i ijjeli 
atalcriny,  rahaiaakriny,  lótzőraaaírio,  fekete 
firűkalap,  Veaeliayi-ut  lő  s - s 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KO LOZ8VÁK 
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LBÁNYINTÉZBTE: Bsllágyaomlyil Takarékpéaatár rl, 

BBT^TEKET legelőayőeehb  kamatozásra elfogad. 

VlLTÓKÖLCBÖNÖKET f o l y i z l t . 

ATUTALABOKAT >z arzaág bármely piacára eaaköaöi. 
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— A gytasrfll  Hargita vár a! ja falugrűjtéae. 
A Hargitaváralja Jalkepaa Székely Kízaeg gyömről 
tátaköaége a sepokbsn n-p:a filngyü'áat  tsrlotl X•in-
Ina Blek ny. tanár etcökiet6 alatt. A fa'u<yhtéseo  a 
budapesti Hargitsváralja képtiieletébn réaat vett S6,i 
Nagy Ltosl* Ukülditt, köaségl bitó, a azon dr. Altat 
Aladár volt or;s4ggy0léat kípvlse'ó. Ügyvéd, Siabó Jó 
asef  ny. föblatoi  éa mátok felszólalás  során a HIĂ-
kelyaég egyetsmea gaadaságl, táraadaimi ía kulturális 
kérdéaelt tárgyalták meg. A falugyüjtéa  határozatainak 
alapjáa több feltárjaaatéel  kéaaltetlek aa Illetékes aaer-
vekhea. A Hargltaváralja Jalképea Baékaly Kloég bu-
dapesti köapeatja a ayár folyamáa  több tárakösaáget 
feg  meglátogatni aa általáaes aaékely cilsk megbessé-
lése ügyébea. 

— Grapjubessolgáltatáal kóUlesettaég. II-
lalékes aayaggaadálkedásl tényezőknek tudomására ju-
totl, hegy a gyapjú beaaolgállaláara venalkeai Ipar-
ügyi mlnluteri rendeletei, egyea vidékeken félreértik. 
Baael kapcsolatban Illetékes helyrdl a kövelkea*k köi 
léséra kérlek fal:  As Iparüzyl mluías'.arl randelst er-
lolinébea a lenyírt gyapjúból ciak aa n termali tarthat 
vluaa maga éa családtagiéi, valamin! alkaluiaMttal 
által való felhaaanáláa  céljára megfelelő  gvapjumeuy-
aylségel, aata öt juhról lenyírt gyapjumannylságet -
(öl áarab kuidát) —, da legfeljebb  7 kg. aalrea vagy 
48 kg. mosott, gyapjút, vagy ha háatariáaában rajta 
kivül négynél több ssemély— (családtag, alkalmazott) 
— él, minden további aaemély után még egy-egy bir-
káról lanylrl gyapjumannylságet — (egy-egy bundái) — 
de legfeljebb  aaemélyenklal 14—1.4 kg. aalroa vagy 
0.8—08 kg. mosott gyapjumennylséget, aki 1941 ével 
megeliaően is hásllag dolgeita fel  saját maga által 
termelt gyapJnJM. Mlndaaakon a vidékeken tehát, sh ;l 
a gyapjú feldolgozása  1941. évet megelőzően nem volt 
saokáahan, a lenyírt gyapjumeuylaégból, vlasaatartanl 
semmit nem szabad, hanem en egéaa gyapjukésalatet 
a Fnturának, lüetva a Falura Igaaolt blaományosslnak 
kell bessolgáltatal. 

— I g y nfll  kalapot találtak és saolgáitattak 
be a eslksaeredal rendőrkapitányságban, je<oa iu:&] 
donosa aat kellő Igaaoláa melleit blvataluB órák alatt 
1. 9. as. hilyliégben átveheti. 

— Aa Orssagjáráa legújabb aaema as ér-
dekes cikkek egésa sorát közti Foglalkozik u l»p a 
nemaet nevelőinek, a magyar tanítóknak helyzetével, 
Ismerteti a balatoni anezon kl'álázalt, a ayárl egyete-
mek programmját. ntegemlékealk T«ra Káltnánril, a 
kllüaő Íróról, aa ú-sa~gjárát gondolatának nttörójéról, 
Jelenti, hegy balaeologlal mna-iumei randianek be a 
Saent Lukács ffrdőben,  tudóali az Idegenforgalmi  Baak-
tanfolyam  ráróünnepályérő', folytatja  Ubanyl clkksoro-
astát éa egy sereg köalés ssámol be Idegenforgalmunk 
aktuális eseményekéi. 

— Elpusztult Palermo egyik régi mű-
emléke. Aagol repIllók bomb«találatának lelt áldoaatn 
a Bsent Háromság baalllka: a ,B talllca dalia M igloue", 
amely 1161-ben épült a clsaterclták Baámár*, majd a 
német lo7aţrand birtokába került Értékea festményei 
áa saobrai áldosatul estek a vandál pusztításnak. 

ACSOKAT, 
kSm&vaiaket mnakakönyvvel {alvaazVlnk. 
Iráibali jelentkezéara faltátslekat  közöljük 
is vasúti jegyet kaldilnk. 
Ifihea  vaautépitéa, Zsibó. 

Csome^o'ájtra  régi ajeig kilőizimra 
kapható  Vikámil. 

Tűzifa termelés re 
nlkalmtts, Jól megkűzelithetó 

ERDŐT VENNÉNK. 
Ajitcla'oíat l érjUií: Magyar Ps K'JZVÍny-
T á n -s'4t Ki*.-t»<l->lt»ége, P'ik»,' rrtla oim re 
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E l a d ó : Orbán Balázs 
Székelyföld  leírása, kötve 1,400 

Cim a kiadóba. 
Csiksteredti Járás fóscolgablrája. 

ad. 1560—1943 szám. 
Hirdetmény. 

A 2640—1941 M. É. ssámu rendelet 7. 
g ának Intéskedése alapján MarosfB  üdülőhelyen 
levő gasdátlan és gondnok nélkOli villáknak 
Ideiglenes értékesítés oéljábdl való igénybe-
vételét elrendelem. 

As értékesítést 1943 évi junius hó 20 
napján d. e. >/il2 órakor ejtem meg MarosfAn 
a kOsséghása épületében. 

Cilkssereda, 1949 Junius hó 14-én. 
Olvaskatatlan aláírás 

fAssolgabiró  fűrdőblstos. 
MieitatHi Vikáf  tâţciai kbytafetadájábaa,  (Mbasasada. 




