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Margaréta, amelyből a Margit név lett 
- gyöngyöt jelent. Valóban IV. B>la ki 

rályunk azentéletü leánya igazi gyöngy volt: 
aa Ardádbáanab, mely a nagy királyok 
szentek egész aorát adta a magyarságnak, 
legszebb gyöngye. Nemes, áldozaton, fioom 
egyszerűségét, a nagy távolság ködén át 
ie — a mély lelkiségnek lágy színei ivelik, 
a a királyi asQz törékeny alakjából kisu-
gárzó hősi lélek és életszentség — az idö 
oly nagy távlatában in — különös mély 
varázzsal kap meg bennünket. Eddig is vol 
•.ak tiszteletének oltárai: a bivö magyar 
síivek. Most, hogy a Bzen't Avatással, éppen 
a történelmi mult es a jelen, kele'ről fenye-
gető szőrnyQ viharának végzetes találko-
zása idején hivatalosan az oltár magasla 
tára kerUlt: vigasztaló, bensőséges öröm 
tölti el a nemset lelkét. 

A fa'árdulás  id»jén a nemzet oltárára 
tett zaeoge, engesztelő áldozatot — ki a 
legmélyebb hten- éahonszerelemból önként 
vállalt aszkézis tüzében elégett — hét száza 
don keresztül boldognak és szentnek tisa 
teite nemzete és a külföld  is; háborús ziva-
tarok s egyéb történelmi akadályok több 
ízben megssakitották asienttéavatás folya-
matát. A mai világégés felcsapó  lángten-
gerében, a nagy Keleti veszedelem feluju-
lásának válságos időpontjában következett 
be a Szentatya gondviselésszerű határozata. 

Amire aa egész magyar nemzet közel 
700 esztendőn keresztül epedve várt — 
olvassuk a magyar pOBpöki karnak a szentté-
avatás alkalmából kiadott közös, a nemset 
szivéből szóló remek pásztorlevelében — 
azt mindnyájunknak kimondhatatlan örö-
mére kegyesen megadta XII. Pius pápa 
őszentsége, mikor 1943. ju ius hó 23-án 
elfogadta  és legfőbb  latmói hatalmával 
jóvahagyta a Siertartások Szent Kongre-
gációjának ast aa előterjesztését, hogy 
árpádházi Boldog Margit, akit a magyar 
nemzet gyönyörffl  szépélete és csodái miatt 
halála napjától fogva  egészen mostanig 
megszakítás nélkül Szentnek nevezett és 
Szentnek is tisztelt: szakadatlan kultusza 
óimén, hivatalosan is a Szentek sorába 
iktattassék. 

Nagy megtiszteltetés érte ezsel nem-
zetünket. Krisztus földi  helytartója, a föl-
dön is a szentek dicsőséges sorába emelte 
a magyar királyleányt, aki a világ minden 
dicsőségéről lemondva, Sz ant Daniokos 
leányainak egysaerü fehér  ruhájában élte 
le boldog emlékO életét. „A viiágegyháa-
ban ezentúl az idők végezetéig felhangzik 
évenkint e név: Szent Margit, a magyar 
király leánya. S aa öt világrész hivő kereaa 
tényei felfigyelnek  IV. Béla égő áldozattá 
vált leányára; nevének kapósán pedig év-
ről-évre hallja minden hivő Arpádházának 

és az ̂ deB magyar hazának jó hírét." — 
(Erd. Tudósító.) 

Margit a középkornak szenteket — 
egy Assisi Saent Ferencet, Aguinói Szent 
Tamást, magyarországi S <m Erzsébetet — 
u ra ő idejében élt, abb*n a korban, amikor 
éppen a szentek életében a befelé  való 
hősiesség caodáa megnyilatkozásait ia'juk. 
Ezek a szent egyéniségek & lelki eimélye 
dés, az aszkézis, a lemondás, az önzetlen 
éiec — egyszóval: az akaraterő hősei vol 
rak. Mindörökre megmutattak, hogy mire 
kép?B a gyönge testben az erős lelek. 

1242. január 27 én született a da'má 
ciai K issza várában. Mikor a tatár hordák 
tói lángba boritott országból a királyi család 
menekült. Mária királyné a szive alatt hor 
dozta gyermekét. Marékkor Istennek aján 
lották fel  a szü ők a születendő gyermeket, 
hogy az ország a tatároktól, a végpusztu 
lastól mHgmenekfl'jön  Fogadalmukat be ÍB 
vál'ották. Tíz éveB komban Veszprémből 
a Nyulak Bzigetére hozták, mely ma az ő 
nevet viseli — az apjától épített uj, dömés 
apácakolostorba. Milyen volt itt a királyi 
dömés szoror élete, azt megkapóan mondja 
el a régi irodalmunk egyik legkedvesebb 
emléke, a több mint 400 éves Margit le* 
genda. A szentéleiü királyleány erényeivel 
csakhamar kivált társai közül: az alázatot, 
lemondást, önBanyargatást emberfeletti  mó-
don gyakorolta. A szolgák szolgája akart 
lenni; a legalsóbbrendü munkák végzését 
vállalta magára, szortos ruhtban járt, bete 
geket ápolt, sokat böjtölt, szeges övet viselt 
s áhítattal merült el éjjet-nappá tevő imák 
ban. 18 éves korában megkérte a kézit a 
cseh király, de Margit földi  vőlegényért nem 
hagyta el égi jegyesét. Kiváltképpen alá-
zata nem ismert határt. 

„E szentséges szűz, Szent Margit aez 
szony — olvassuk a legendiban — mennyi 
vei fölülmúl  vala mindeneket nemességben, 
annyival inkább erőlködik vala magát meg 
alázni. B nemességeB ezent szűz, magyart 
kirá ynak leánya, hetet tart vala, a kony-
hán főz  vala a sororoknak, fazekakat, 
tálakat mos vala, a halakat megtisztítja 
vala nagy hidegségnek idején, ugy, hogy 
a nagy jeges víznek hidegségétől e gyenge 
szűznek, az ő kesén k a bőre meghasadoz 
vala és vér kijő vala az ő kezéből. A 
konyhát megsöpri vala, fát  hord vala hátán, 
vizet merít vala és ő maga a konyhára vi°zi 
vala." Az aszkétikus élet fiiatalon  megtörte 
egészségét, ugy hogy 29 éves korában „az 
ő ártatlan, szentséges, méltóságos lelkét 
ajánlván aa ö édességes jegyesének, elnyu 
govék az Urban." Mu'ása könnyű volt és 
úszta, mint az égbe visszaröppenő sugáré 
— mondhatjuk a költővel. 

H stszázéve, hogy a magyar földön  járt 

az Arpádvérből eredő szépséges virág B mé-
gis e királyi apácának van bőven időszerű 
mondanivalója a szociális és erkölcsi problé-
mák özönében vergődő korunk számára. 

A 13. 9zázad kezdetének szociális sza-
kadékai köTtp itte hozták Szent Domokos 
és Assisi Öíeut Ferenc egyszerű fiai  az 
áldozatos, lemondó felebaráti  szeretet uj 
szellemét. A nép szívesen fogadta  a szent 
szegénység hirdetőit b a világi javak meg-
válói*. Margit a domokosrendi apáca, egy 
nagy v^g'eték közt hánykódó kor gyer-
meke volt. Roppant bűnök és csodálatos 
eletszentség, fekteien  gőg és alázat, földi 
javakban való duskáás es önként vállalt 
szegénység harcoltak egymással. Az egyik 
azért harcolt, hogy kiélvezze a földet,  a 
másik eldobja azt magától, hogy elnyerje 
az Eget. 

Ssent Margit nagysága példátlan áldo-
zatában van. Amikor kegyetlen kíméletlen-
séggel az égért harsolt, a magyar földet 
és az egész magyar jövendőt védelmezte: 
hogy erkölcsösebb, istenesebb, tehát erő-
sebb és egészségesebb legyen a magyar. 
Lemondása, alásatossága — példa az egész 
magyarság előtt. Igy lett az egész magyar-
ság szentje. A szegénység szeretetét a 
pompa és a fényűzés  ellen szeteate. Az 
alázatot, a szegények s betegek szolgálatát 
aa erőszak gőgjével állította szembe. A 
szertelen, féktelen,  lemondani nem akaró 
és végzetesen földies  magyar életszemlélet 
helyébe a kemény és az ösztönöknek pa-
rancioíni tudó életet állította. 

Magában érezte a bűnös nemzet min" 
den bűnét s ugy hitte, hogy e bűnöket neki: 
egyedül kell jóvátennie. Ha az ó lényéből 
fakadó  erőket nem is lehet ugy néani, mint 
a ka BŐ történelmi erőket: kétségtelen, hogy 
éppoly fontos  szerep ? van az ország talpra-
állításában, mint királyi atyjának. IV. B)la 
a politikai, Margit a lelki újjászületés forrása 

A történelem távlatából nézve tehát 
ez az ő áldozatos életének értelme: 

példát adott az egész nemzet lelki 
újjászületésére s ezzel előkészítette a ma-
gyarságot a jövendő évszázadaira. 

Margit csodálatos alakja megragadott 
és megihletett költőket, irókat, művésziket 
egyarant. Kimagaslik az irók közül Gár-
donyi, aki remek regényében, az Isten 
rabjai-ban örök emléket állított az Árpád-
ház e vonzó, ctodás hajtásának. 

Az Arpádvér gyöngyének, Margitnak 
szentté avatása nemzetünk nagy örömün-
nepe. A szentéletű királyleány erényeinek 
sugá'aó szépsége, hazája megmentéséért 
hozott áldozatának nagysága legyőzte hét-
száz esztendő távolát B amit a magyar nép 
hét évszázadon át buzgón óhajtani meg nem 
szűnt, az most megvalóault: a hóalelkü 
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királyi sarjadék ott ragyog » otár magas-
ságában, — a mint egykor a tatárdalás 
viharában, agy a mai Ítéletidők veaiedelmei 
köaött is, köabeojár latennél nemaetQok 
megmentéséért: Brőa hitben, lemondáBban 
hősi tarelemben kövessük ai Árpad sarj 
királyi lelkének példáját a e aulyoa idők-
ben kérjük Szentünknek hathatós pártfo-
gását, aegitaégét, köibenjáráaát. 

Ady Endre halálának évfordulója. 
A napokban lesz huszonöt éve, hogy meg-

halt a modern magyar lira fejedelme.  Ket évti-
zeddel halála után, lasBan elültek a harcok, amik 
személye és költészete körül folytak.  Elttltek, hogy 
helyetadj snak a legáltalánosabb tissteletnek és a 
megismerés folytán  semmi módon el nem marad-
ható csodála nak. 

Ki volt hát Ady Endre a magyarságnak ? 
Nincs magyar vers az övéin kivűl, amelyben oly 
tökéletesen, oly megdöbbentően érezni lehetne 
ennek a többre született fajtának  tragédiáját: 
csillogó tehetséggel életcsucsot el nem érni. Ke-
serűen kellett láBsa, sorsa egy a fajtájáéval,  önis-
merete feldobja  verseiben önmagunk legrosszabb 
és leghátráltatóbb tulajdonságait: tunyaságunk, 
maradiságunk, haladni nemakarásunk. Lélekben 
el akar szakadni ezerszer ettől a földtől,  hogy 
végre megsaabadulva ennek a főidnek  álmos vi-
lágától repülnlí tudjon a fény  és nyugat fele.  Ami-
kor hoBSZd kínlódások után elérkezik a pillanat, 
hogy megtagadhassa hazáját „a naptalan keletet" 
.hogy mint egy szép tollú Bármány madár" nyu-
gatra BBálljon, ezer hangon bug fel  benne a ma-
gyarság, B hűségeskünél szebb vers- vallomások 
születnek meg. Irtóilk az itthoni kicsiny es gán-
csoskodó világtól, ahol éppen azok nem értik meg 
akikhez szól. Akiknek egeBz lelke ki kellene, 
hogy táruljon a magyaraag szempontjából örök 
igének Bzámitó versek előtt, megsüketülnek hang-
jai hallatára. Idegen izlésBel agyon tetett magya 
tömegek nem látták és nem érezték meg Ady 
gyökereiből magával hozott ösi magyar izét. Év-
ticedek kellettek halála után, amig a némileg 
megjavított izlésü magyarság megismerte, meg-
szerette ÓB magához ölelte törzséből nőtt nagy 
fiát.  Végre, nagy nehezen elérkeztünk odáig, hogy 
tlsita álszeméremből, nem dugdosott könyvek az 
ifjúság  előtt Ady veraeB kötetei, de helyesen is-
merte Ive azokat, az ifjúság  magyarság tudatának 
legnagyszerűbb kifejlesztő  eBzközei. 

Halálának negyedszázados évfordulóján,száll-
jon a 1-lkekből e tragikus magyar szellem felé 
az elismerés és megértés meleg s.eretete. D. M-, 

Hazamegyek a falumba 
Szigorú szeme meg se rebben. 
Falu még nem várt kegyesebben 
VároBi bujdosóra. 
TltkoB bálóit értem szőtte 
S hogyha leborulók előtte, 
Bűneim elfelejti. 
Vagyok tékozló és eretnek, 
De ott engem Bzánnak, szeretnek. 
Engem az én falum  vár. 
Uintba pendelyfen  látna újra 
S mm elnyüve éB megsárgulva, 
Látom, hogy mosolyog rám. 
Msjd szól: .Éa gyermekem, pihenj el, 
Békülj meg az én ős szivemmel 
S borulj erős vállamra.* 
Csicsijgat, csittit, csókol, altat 
H szent, békés, falusi  hatalmak 
Ölnek majd a a.ivemre. 
S mint kit as édes anyja vert meg, 
K sirt, szegény, elfáradt  gyermek, 
Ugy alszom el örökre. Ady G. 

Buzakötvény j e g y e z h e t ő 
a MAROSVÁSÁRHELYI TAKARÉKPÉNZTÁR R T. 
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Közvagyonaink kezelése. 
Nincs tűs füst  nélkül. A közöslóról szóló 

kösmondás is nem mai keletű. Nincs tökéletes 
emberi munka. Ezekért az alábbiakban senki ne 
lásson mást mint székely fajtánk  jövőjéért való 
aggodalmat, a melyet már egyszerű kézlegyintés-
Bei nem intéi betűnk e'. Vagyonainknak csak nem 
fele  közÖBterméBzetü, ezért nem közömbös keze-
lésükn k mikéntje. 

Benne van a köztudatban, hogy a közvagyo-
nok kezelése körül sok mulasttás van, amelyek 
már már elnyeléBBel fenyegetnek.  Ezzel szemben 
nem látunk gyökeres javulásra való törekvést 
legalább is Ilyenek gyakorlatilag nem vehetők 
észre. 

Ismétlődnek a hibák, ós sok felé  elágatnak, 
amik azt jelzik, hogy az egész szervezeti mű-
ködés már alapjában nem megfelelő,  a miért 
nem egyesek, de a rendszer a felelős 

Vannak tény'eges vagyon ketelők a kik nem 
csak a számadások vezetéséhez nem értenek, de 
még a Bzámtani alap műveletekkel sincsenek 
tsztában. Iratokat kellene kezelniök, de a nevük 
felirása  ÍB nehezen megy. S .ázesreket kezelnek, 
de hiányzik a pénzszekrény, eat helyettesíti az 
elnök ur zsebe. Súlyos ezraket szabályszerű el-
számolás nélkül vesznek be, és adaak ki. Csoda-e 
hát a pörök lavinája. Az irattárakban a legfonto-
sabb iratok nem találhatók meg, mert nincsen 
rendes Iroda vezetés. Egyik másik vagyonra tesz 
szert a közvagyonok kezelése közt en, de ez n?m 
akar figyelmeztető  lenni, hanem még nagyobb 
megbízatásukat kap, hogy ac uj területen is s:e-
rezhessen. A nep suttog, de senki nem akar a 
sikra kiállani, mert a paragrafusok  köz* ugy be-
szorítják, hogy az igaz^aţ köreié-e közben msg 
ő kerül hajbt Igy burjánzik napról napra jobbtn 
a gaz Szegenyek vagyunk, akik minden napi 
kenyérért egymás támogatására vagyunk utalva. 

Kzért nem akad, uki a sikra ki mer állani. 
A finnek  alátámasztására néhány kéidést leszek 
fel.  Igaz e, hogy vasutjaink izeglndu ás a u án 
napról-napra a vagonok százai hagyják el me 
gyenket, deszkával és fával  megrakva? Igaz-e, 
hogy a deszka nemcsak ma, hanem mindenkor 
drága kincs volt? Igaz-e hogy bármely vállalatot 
akarjunk maginditani, az arékely szempontból 
már a kezdet kezdeténél el akad, mert a mint 
mondjuk nincs pénz? Hol van a sok da-zkának 
és fanak  az ellenértéke? Igaz-e hogy a falvak  ban 
térdig sárba kell járjunk ? Igaz e, bogy legtöbb 
LözBéghen még azok a laká-ok sincsenek meg a 
melyekre löz szempontból égető szükség van? 
Igaz-e hogy leányaink munka hiány ciroén ezré-
vel szolgálnak mindéi felé? 

Igsz-e, hogy a rajok forrását  legtöbbször 
lent keresik, hololt fent  köanyebben volna se-
gíthető? Igaz-e, bogy ha a nyáj tilosba magy 
legelni nem a nyáj dea páBZ'or a hibás ? Igaz-e, 
hogy a közvagyonok kezelői soha, egy állandó 
jellegű igazi komoly tudástadó oktató egyesülette 
Össze hiva nem voltak? Igazé, h g y elég sokt>n 
vannak olyanok is, a kiknek a mai állapot ÍB 
tetszik? Igaz-e, hogy egy rendesen fizetett,  min-
denkor felelősségre  vonható egyéntől sajnálnak 
pár ezer pengő fizetést,  kő ben a felelőtlenség, 
ingyen munka miatt százezrek is csúsztak el? 

H« igás mondjunk mea cu'pát, ha nem igaz 
ugy a fenti  Borokat tekintsek egy fajtájáért  ag-
godé szív megnyilvánulásának, a mely senkit hán-
tani egyénileg nem akar, csak anagy közönség 
Iránt akar érdeklődést kelteni. Figyelő. 

Bocsánatot kérünk. 
Háziipar i szabó-varró tanfolyam, 

Ál'.alános érdeklftdéa  mellalt folyt  le folyó  hó 17-én 
délután a Calkszentmárton éa csekefalvl  siabó-varró 
tanfolyam  záró vlzsgála. Vlzvgablztoaokul jelen voltak 
Dr Otiát Imre kir. műszaki tanáoaoa, mint elnOk és Fe-
hér Imre Ipirflgyl  min. fimérnitk,  a közjóléti Szövetke-
zet réazérAl Ad.mloza Ilona, 

A vizsgát megelózóleg a 6 hét alatt 20 leány köz-
tük asszonyok la — végzett munkájának k állítását te-
kintették m°g A vizsgán meg elméleti >ndáankat adták le. 

Ugy a gyakorlati, mint az elméleti vizsgálatom 
elért eredményárt az elnOk legteljesebb megelégedését fe-
jezte kl a látottak éa hallottak felett.  A tanfolyam  helyi 
felflgye'Aje  Lázárné Kömény B-lgitta tanítóul és oktatója 
Ambrus Irén akiket lelkes tapssal kdazOntOtt a kOzOnaég. 

E gyakorlati tanfolyamon  jelenle'é lelkes kOiOn-
aág o«ak tanulhatott. Jóleaó észrevételképpen teaszQk, 
midin a halgatók kSsOtt asszonyokat la láttnnk, akik 
nem aiégyelták fiatal  lányok kflzdtt  tannint 

Ki a hadiözvegy... 
A háború dühing. Minden percen készen 

kell álljunk arra, hogy vérünket, életünket vagy 
testi épségückel áldozzuk. Elsőrendű kötelesség 
tehát, hogy olyan törvényekkel gondolkodjunk a 
háború áldozatainak sorsárd, aneiy mind oké 
pen méltó a nemzethez. Az elmúlt, régi nagy 
háború után a m«gc onkitott Magyarország tem 
volt abban a helyzetben, hogy a hadigondozot-
takról érdemük szernt gondolkodjon Az ország 
szegény és kiszolgáltatott volt. Ennélfogva  a h-d'-
rokkanttö'vénye in aok kívánni valót hagyott. Az 
uj háború ell-merjiik nagy gondot okoz az orazág-

j vezeté<n<4k. MJgis fl(ie'm*be  kell idézzük, bogy 
lesek k zö't első be'yen kell álijoi a háború ál-
dozatairól való gondoskodás. Nézegetjük azokat 

az igyekezetek el, amivel a kormáayzat ezt a k*r 
dést readezi. Ketségt-halll sofc  jóakarat ós nagy 
gondoskodás nyilvánul meg a háború sebeinek 
gyógyítása iránt. Mégis megtörténik Bokszor, hogy 
ennek dacára mégiB bajok vannak. Ennek elsó 
sorban az az oka, hogy a román megszállás ide-
jén elszakadt rokkantak hílyzete nincsen össz-
hangba hozva a törvéoy szellemével. E nek követ 
keztetében Igen gyakori az az eset, amikor a 
visszatért részeken egész tömegeket kizár a hadi-
rokkant törvény a kedvezményekből. 

Figyeljük csak meg a következő példát, A 
törvény szerint, ki a hadiözvegy. Azt mondja, 
hadiözvegy az a nő, akinek a férje  I. vagy II. 
járadékosztályu hadirokkant volt B mint ilyan 
bárminő betegségben meghalt, ha a házasságot 
legkésőbb a szolgálat megszűnését követő két 
éven belül kötötték. 

Tcasék csak megnézni mekkora méltányta-
lanság van a rendelkezés mögött. Ennek a vár-
megyének vitéz katonái az 1914—18-ik világhá-
borúban legtöbbször 18 és 20 évea korukban 
hadirokkantak lett k. 1918 ban összeomlottnak. 
Erdély román megszállás alá került. A legtöbb 
súlyos sebeBÜlt még jó két három esztendeig kór 
házi ágyon hányodott. Már moBt a rendelet nem 
törődve mindezekkel a szörnyű történelmi időkkel 
azt a követelményt támaBZtja, hogy a 18, 20 éves 
korban mígvakult vagy lábát, karját elvesztett 
hadinyomotultnak a szerelmi után kellett volna 
néznie, hogy a sebesülésétől számitott két éven 
belül a házasság révébe érkezzen. Bocsánatot ké 
rünk annyit a rendelkezésnek legalább mérlegel 
nie kellett volna, hogy a megvakult, a végtagját 
elvesztett emher rövid két esztendő alatt még 
nem esik át a rokantság okozta lelki válságon 
sem. A hadivaktól nem lehet azt követelni, hogy 
két e-ztendő alatt házisság után kezdjen „néznr, 
a lábnélkü itől, hogv frigy  után k zdjen „szslrd-
gálni". 

Egyszóval Erdé y terüe'én nincsen o'yat! 
súlyos hadirokkant aki-.ek »z 1918-a- ossz-oralád 
után két esztendőre olyan jól ment volna, bogy 
megházasodjon Ebből most H tiagéd ák ee^sz 
sora 1Ö7 tkezik. A hadirokkantak valamikor 1930 
bai és 1940-ben magukra talá'tak megkapták azt 
az á'dozatos élettársat aki egy hadinyomorullh(u 
hozzi merte kötni az é'etét. A hadirokkant meg 
htii közoen. Mont egymás után bírálják el fele 
ségeiknek a kérvényét és minden esetben eluta-
sítják keresetüliet, azon :i uim n, hogy a hadi-
rokkant a házasságot a katouai szolgálat meg-
szűnése után két eszteudőn belül nem kötötte meg. 

Hát bocsánatot kérünk ha mi háborúzni 
akarunk, ha mi áldozatot kívánunk a po'gáraink-
tól akkor Ilyennek nem szabad megtörténni. Azon 
nal módosítani kell ezt a rendelkezést. Fogadják 
cstk el azt a nyomorultat hadiözvegynek mindeD 
«Beiben ha volt benne lélek aboz, hogy életet 
hozzá kösse a hazának bármelyik hősi áldozatához. 
Vak János, félkarú Péter... 

Csak tovább őszintén Figyeljük meg és lát-
juk. hozy népünk között a hadinyomorékságnHk 
semmi erkölcsi tekintélye nincs. A hősi áldozat 
népünk egyszerű itéle e szerint tökéletesen egy 
ÓB ugyanaz a született nyomoréksággal. Falvaink 
ban a legsúlyosabb hadlvak egy pár esztendő 
múlva „Vak-János" melléknévvel kerül forgalomba, 
a U nélküli hadirokkant pedig *gy egész életen 
keresztül viselheti a .lábatlan Péter" címet es 
jelleget 

A baj ott van, hogy nem Igyekszünk komoly 
Bu'yt adni annak a nagy és véres áldozatnak, 
amely háborús időkben mindnyájunkat érhet, ha 
becsü'ettnl teljesítjük kötelességünket A hadi-
áldozatot nem t-mogatjuk érdeme szerint. Nem 
nyu'unk olyan mértékben hóna alá a hadinyomo 
réknak mictahogy azt megérdemelné. Csak diva 
tos hangulatunkban érdekel a sorsuk. Azután nem. 
M'óta sürgetjük, hogy tessék állandó kedvezmé-
nyes utazást biztosítani a bad'gondozottalintk. Kz 
semmi p'nzbe nem kerül. A vonat amugyis jsr. 
A népünk szeméhe pedfg  még kesó nemzedékt k 
eiőit is egy rang az, hogy valakinek a vasúton 
ingyen j"gye van. Egyszóval ht semmi nyomat 
n'in látjuk a târsbd^lou megbecsülésének, ne 
csodálkozzunk azon, hogy a hadirokkantság nem 
kapja m j g a kivánt értelmét és erbö'csi súlyát. 

Tayló, p a t a k es vaskereskedő w h 
azonnali belépésre falvétetik az 
Agrofarra R T., Marosvásárhely, 
vas- éa Műszaki Kereskedettben. 2—5 
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Adatok Csikvármegye 1943. évi 
idegenforgalmából. 

Saékely Giaa az Idegenforgalmi  hivatal calk-
megyei kirendeltednek vezetője pontosan össse-
állította fürdőink  1948 évi forgalmat.  Bsaerint a 
r6ldényb»n jultni ea fugu'atun  hónapokb*n Bor 
aiáken 4300 vend*» 65 eaer éjszakát. a Gyilkos 
tónál 4400 vendéi 23 eaer éjBeatát. TasnádfBr-
,ión 6100 veod*» 67 ezer éjszakát, H inrlt-fflrdőn 
1100 «»nd4g 7600 éjszakát, M«rostén 5800 
,1 g 7600 'j 'aakat töltölt A Gyi>ko»tónál 28—80 
,.ter. » H TgltaffirdŐD  legalább 6—7 eaer at'u 6 
vendég fordolt  meg. A fenti  pdz'okból aa tOnik 
ki. hogy a vendégek Boraaéken éa Maroafőn  Időz-
nek hoBBaaaabban, a többi fürdőhelyeinken  gyor-
pfil»h«n  váltoyaiják egymást. A számítások pcerlot 
ni 1943. évi Idegenforgalom,  amely es 1942. ével-
nek ketasereaére emelkedett, 10—12 mluió pen-
gét jelentett a vármegyénknek. 

AB emlékeaetee éa egétaen raokatlan nagy 
érdeklődén, ami a mu't évben varmegyénk termé 
eseti e a épségei Iránt megnyilvánult rendklvBII 
feladatokat  rétt a vendéglátó Baemelnkre éB álta-
lában a köeellátásnnkra. Fürdőt n'túránk nem vo t 
felkésafllve  erre éa Igy a hiányok annál Inkább 
kltUotek. 

Vármegyénk Idegenforgalminak  irányító 
merve pontosan látja a tennivalókat. Síékely 
Oása kesében arra hivatott, kipróbált ssaktmber 
áll ennek a fontos  kérdésnek aa élén és hlsszBk 
bogy amennyiben a háborús he'yaet engedi, vagy 
a béke Idók elkövetkeanek. akkor nagy lendület-
tel és recd'Berrel megkeidődhet aa íp'téB mun-
kája, hogy megfeleljDnk  aa Idegenforgalom  egyre 
IgénveBftbb  követelményeinek. 

A kormány százezer pengős adományával 
befejezik  a Kalot csiksomlyói 
népfőiskolájának  épületét. 

Dr. Ktváts Ká-oly Cnikváriiieeve főispánjá 
nak közbenjárására a kormány 100 eser p»nflő 
folyósított  a ciksomlyól K»lo! népfőiskola  gyö-
nyörű épitkeaésének befejcaéslre.  Antal lntvándr. 
nemaetvldelmi és prop 'gandaBgyl mlnisater > 
leiutóbbi cslkl u ja Blka'm'val látogatást tett a 
Kdöt főiskolán  8i»málvesén meggyőződött srrél 
aa érteken koiro v munkáról, amelyet ea aa Intéz-
mény Magyar Ferenc Igazgató vezetésével betölt 
várm"»ycnk D'p-'evelésének BBo'gálatában. 

Eanek er-dményeként követkeaett most ez 
a zvora merangltia, amely lehetővé tesal, hozy 
a K» ot népfőiskola  megt>aabadul«a aa épltkeaes 
gondjaitól teljesen annak a hivatásnak élj»», 
amely edd g la felbecsülhetetlen  érteket fdott 
népünknek. A azázezpr p°ngőt ennél jobb helyre 
adol nem lehetett vo'»» As a levegő, aa a n*l 
lem ami a csiksomlyói K «lot-től népUnk felé  árad, 
a l»g Mtésaaégesebb mi-gyár jö°ő alapját rakja le 
a fi  «tal nemaedék lelkében. B'atoaak vrgvunk 
abban, bogy as Innen Indított cslkl embereknek 
pootos fogalmaik  lesBoek a magyar dalról, táncról, 
n*pl értékeinkről éa általában mlodarrél, ami 
elengedhetetlen saflkaége  aa egységes gondolko-
zás kialakításának. Mert egyeéget nem lehet te-
remteni a fog  «lom folytinos,  Bres cGépelésével. 

SokrétB manka Biflkséfces  ahos, amíg a lélek 
felkétzlll  a aaját érték meglameréaén éa megbs-
csBléaén keresstCl a magablatoa, a maga JBvőjM 
tlsBtán látó éa máa érdekeitől elválaaatanl tudó 
öntudatra. A Kalot csiksomlyói munk'js áldhat 
jelent, mért egéssen komoly felkészültséggel  éa 
a kB dítéa rendsaerével tör eaen aa u'on előre 

Antal litván dr. nemaetvéde'ml Dlolsnter a 
saő Igaal értelmében vett nemaetvédelmet gya-
korolja, amikor a kormány áldozatát éa támoga-
táaát a csíki Kalot seám'r« Mato'itotta. 

A medvék lelövési keretének megállapítása. 
A fö'dmlvelósBgyl  mlolazterlum vadAsaali 

osstáiya értesítette a Biékelyfö'dl  vedápzai fel-
iifyelőket,  b o r ietónkedjenek: a vadáaaterBletek 
bérlői január 81-ig, kfllönberi  jocvesetés terhe 
mellett, jelentsék be lelövéare Igényelt medve-
kereteiket. A vadáaaatl felBgve'ők  körlevélben 
fityelmea'ették  a vodtaaterBlet b^r'őit; hogy nem 
márc<na 15 Ir, hanem Január bő 31 lg kell beje-
lenteni a mxdvekeretet. Biael kfpo-o'atOHan  helyes 
volna, ha a D5 vek vő vadkárok megsaCetMAae ér-
dekében a vsdásaterBletek tu'aJdonoBel fe  hívnák 
bérlőik Atyelmét, begy a vadkárok növekedésé-
vel arányosan kérjék a lelövésre kerfl  ő medve-
keret megállapítását. 

Szénabeszolgáltatás. 
A ssénabeszolgáltatááBal kapcsolatosan, ille-

tek es helyről Bsersett értesBléBelnk sserlnt — 
oehézségek mntatkoanak. Ezt a mait esstendőben 
'tokatlanol gyenge ssénatermés idéate elő. Köa-
indomásn, hogy illetékes köslgasgatásl Bzervekkel 
egyetemben aa Erdélyi Part veaetősége is napi-
renden tartotta ea tartja moat Is ezt aa égetően 
fontos  kérdést. L -pten-nyomon hangoztatta, a 
pártve se tőség, bogy a gazdasági élet feltétlenül 
méltánylandó kérdései szemelőttartásával miaden 
saékely gazda Időbeo teljesítse széna beszolgália-
tási köteleeettsugét. Baael kapcBO atoaaa felkerea-
'Bk Ko'nmbén József  dr. főrandiháBl  tagot, aa 
B-délyl Part orsaágoa alelnökei, aki rövid nyilat-
aoaatában határoaottan kifejtette: 

— NápBnk minden időkben a igy moBt íb 
teljesíteni akarja és te'jeslteni fof  ja feladatát. 
Beszámoló kőrútjaink aorán minden kőia-gben 
nyomatét ősin baogenlyoaink, hogy szsnabetzol-
gáltatáa egyetemes magyar erdek. Bbből követ-
kezik: a lehető leggyorsabban elegei kell tenni 
aa ealrányn kötelezettségnek. Most, amikor nehéz-
Bégek mutatkoznak kell jelt ntkeaaék a kötelesség-
teljcaltés o'ysn fo^^nak,  bogy gaadatárszdalmuok 
esen a téren ls példái mutoBBon oraaág-vllág eiót', 
«hogy nzt már tette Bnnyl máB esetben. Az eddigi 
felemelő  páldék nyomán meggyőiődeBsel állítjuk, 
hogy a csíki saékely m e z ő g a z d a t á r s a d a 
BB'nabPBaolgáltatás terén la egy- mberktn; telje-
síti a kötelességét... fejezi  be Ko umbán dr. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A osikszeredai vöröskereszt 

kórbáz részére 
/.  hó 25-én  általános  gyűjtést  rendez  a 
csíkszeredai  tickszövetség.  Felkéri  az 
adakozó  közönséget,  hogy a kórház fel-
szereléséhez  szükséges  evőeszközök,  tá 
nyérok,  csészék,  törlők,  éjjeliszekrény-
teritők,  világvázák,  hamutálcák,  és  egyéb 
piperecikkek  ajándékozását  tegye 
lehetővé. 

Nyugodtságot. 
A bibnru ketaegteleDfii  a legnehtzabb feje-

zetéhez erk«Z4lt. A magyar nemzet ÍB egyre job-
ban érzi aa elhatározó idők snlyâr. I yentor nem 
jó a aok okoskodó ember. Etekben aa időkben 
fegyelmeaett,  egésss»?- a leikB és Idegzetű pol-
gárokra van saBkp' g Ö 'vendjUnk ha van eaekben 
a aorsdnotő plllpnatoab^n, alít fele  ősséggel gon-
do'kőzik és cselekszik helyettUnk. T-hát ne rdm 
hirezzBnk, ne hallcasíunk tz ellenállá»uokat gyen-
•ltő hírverésre. Bizzonk azokban akiket a tör-
ténelem a nemzet élére állított. Ee a magvar 
«ormáoyzat. H gyjBnk bennBk. Ne teveBaeBk saem 
eiő', hogy akiknek döntenie kell sorenak felett, 
aaoknak kesében öaaaefut  a hirpaeraétnak az 
ogéBa világra kiterjedő hatalmas anyaga. Tehát 
udják mit, miért csinálnak. M gyarok Így gon 

dolkoBsatok és várjuk nyugodtan, bizalommal a 
döntéBek felé  dBbörgő napokat 

— Saemelyl hirek. Bozia Imre m. kir. 
«BEdaaágl fmttgyeiő  Csíkszeredában m. klr. g. fő 
fe<flgyelővé  neveztetett kl. — Dţ KováiB K tro'y 
főispánná  történt kinevezése folytán  merBraaedeti 
köalgaagatásl blaottBági helyre Szőke M .hály vá-
laaatatott meg. 

— A o«iksKoredai r. kat. Segitfi  Maria 
glmnaalum M*rU-KoDgreaác oj^ea onkepióköre, 
a K«i. A^ció h<tlyi az< rvezat6nek közremüköde-
Bável, Á'pM'í*! Bildog Mtrgit RBenttéavatása 
a'kalmábél 1944 evl jsanar hó 23-»n, vasárnap 
délután fél  5 órakor, a gimnâz'um kapolnéjábsn 
Bnnepélyt r-nd>a Az Bnnepély keretében alakú 
•neg a fo'c*lkl  esperesi kerttletben a Kit. Akció 
B psresl Ttnácpa ls. A* Hnnepeiy mBeora a kö-
va>*-ező: 1 H mnn^B. Émk'laa Ifjúsági  énekkar. 
2 Omepl beoszd. Mocdi» M trlon E ts^het VIII. 
or>>. tanuló. 3 B.rdo*: M v Igen Éi^kü w 
Ifjúsági  vegy-akHr. 4 l l c i Lixaló: B>id->gMir-
gli balladája Síavn ja B .riba Siroila VI. o^zt. 
t»nuló. 5 A Kit. A c'ó 1-mertetés^; BZ E<per<)Bl 
T<n«cs mega<»kuiása. 6 Há del: Jöjj, bé*e an 
evala. Katssólamu kar, vonóa arnekarral. 7 Bo<-
dog M trgll veluma. Irta és f-tlolvassa  vltAa Anta> 
4roa glma. tanár, taoBgyl főianácoa  8. Varost 
I'tván. Saent M«r«|t e ő >. 8<ava<]k Buas G*bor 
V. osat. Unuló. 9 Pap*i HiainuBB. Éjekll a kö-
zönség. J8jje<ek el aa lionepelyre s a sn'yoB Idők-
ben kérjük dicső SsenIBnk hathatós párifogáaát. 
aegitaégét. 

— A kóslgaagatáal hatóaágok érte-
kezlete. Csikvármegye aiiBpáDja a mnlt héten 
általanoB tájékoztató értekezletre bivta öasse a 
vármegye főssolgabirált  és jegyzői karát. Meg-
jelent az értekezleten Csík éB Haromaaék vár-
megyék közellátási felügyelője  la, aki ráaaletaa 
tájékoztatót adott. Általában aa értekealeten meg-
beszélték a közellátáaaal kapcsolatos rendelete-
ket és azoknak végrehajtását. Eisel aa alkalom-
mal krpcsolatoqtn is komolyan kell saóljunk a 
köBÖnseghez. Nagy baj, hogy nálunk még min-
dig ott tartunk, hogy a jélétBnkben éa gazdag-
ságunkban nem akarjuk tudomásul venni a há-
borún gazdálkodás kényszerét. Nem akarunk 
egváltalán tndnl arról, hogy be kell o'atanl a 
keszleteket mert Igy követeli a háború. Einek a 
kénysseriiő elosztásnak a köavetltője a jegyaő. 
Emberfeletti  munkával, Idegeinek legvégBŐ meg-
fnBBltésével  teljesíti kötelességét. NépBnknek nagy 
fegyelemmel  éB kemény lemondással kell támo-
gassa ezt a munkát. Nem folytonoa  augolodâaaal 
éa gyanueitgatáBsal. U óvégre tessék tudomáaul 
venni, hogy azt a keveset ami a hadaereg ellá-
tásán felül  ma a polgári lakOBBág ellátására jut, 
azt caak ugy lehet eioutani, hogy becsflletesen 
le kell mondani sok mindenről. I yent még lát-
tunk. Adjunk hálát aa Iitpnnek, hogy a földke-
rekségek a legbiztosabb helyén (aknnk, ottho-
naink, családnlok még semmit nem éreatek a 
mai háború retteoetea borsalmaiból. Ne kereBBBk 
a jegyiőben a hibát hanem rendaaerlnt a ma-
gánk fegyelmezetlenségében.  Mert nálunk még a 
háború ötödlb esztendejében senki egy pillanatig 
nem éhezett, sői bátran mondhatjuk, hogy dúskál 
a fó  dl iavakban. Testvéreink ne klaériattk aa 
hteot. Megértéssel támogassuk a köalgasgatásnn-
fent  n>íh°z háborús helyzetében, hogy mlaéi Igaz-
"ázo^»hban merfolelbnaaen  hivatásának. 

— Kieegitó postahivatalt a varoanak. 
Csíkszereda város a régiZ>ögödbekspc«oláaával 
területileg és lélekszámban tekintélyesen meg-
gyarspidott. Binek a megnagyobbodottvároanak 
egyetlen postahivatal látja el a aaBkaégletét. A 
közoootl postahivatal lassan több kilométer tá-
volságra került a város egyea pootjeltól. Ha 
figyelembe  veBSsBk, hogy Cslktaplocza köaaégnek 
«IncB önálló postahivatala akkor aaonaal lá^uk, 
hogy a köaflrdek  megköveteli egy klaegltő poata-
hlvatalnak azonnali felállítását.  A kérdést figyel-
mébe aján'jak a poata vezérig*zgatóaágnak éa 
k'rjBk, bogy a vároanak asögödi réaaébea goa-
doskodlék egy klsetitő hivatal beiktatásáról. 

— Csiksaereda jegkorongütő oaapata 
Erdély bajnoka. Cdkssereda jégtorongM eaa-
pata m°goyerte Erdély bajooki elmét. Koloza-
váron «állottak le eaek a b*jiokl mérkőaéaek 
«melyeket Krioasvár éa Marosvásárhely jégko-
rongO'ői-'el eaemben nyertek meg városunk Játé-
hónát. Ezzel a bajnoksággal Cs'ksaered* csapata 
tovább megv as orsaágoa bajnoki mérkHaéaeken 
amelyeknt Kasaán játszanak le január 23-1 kea-
d'ttel. Csaptunk sok eaéllyel Indul aa orsaágoa 
döntésre abová városunk köaönaége büaakeaéggel 
éB jókívánságokkal elkíséri. 

— A Hadirokkantak radló dijkedvea-
ménya. A keresked-iem es köalekedeaBgyl mi-
nister ugy iatéakedett, ho»y a vonatkosó ren-
del»tben raegh«tárosott 50 Baáaalékoa rádió 
díjmérséklés a II járadék o <etálvba Borozott hadi-
rokkantakra is klteried A dljkedveaményre való 
•cényjozoaultságot „Htdlgondoaáal lgaaolváay"-
nval kell u«aolnt. 

Eladó  2 darab  valódi  Simeatili  tmyénbikm. 
Tokos Andrisnál,  Nagjrbaoon. 
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— BK8 kósgyüléae. Aa BKB Cslk-
ssékl O laláiya 1944. január 28 án d. a. 6 órakor 
a vároaháaa tanácstermében tartja évi rendoa 
köagyBléaét. 

— Baj van a borvia körül. Aa ember 
Jóakarattal éa fegyelmesett  lélekkel igyekaalk 
caeadeaea vieelkedal. Bgyea dolgokat a bábot u 
aaámlá|ára ir éa megnyugaalk. Lemond, nélkülöz. 
Végeredményben ea ma Így kötelesség. De van-
nak olyan természetű kérdéaelnk, amelyek még-
aem tartósnak ebbe a hősi fogalom  körbe. Ilyen 
mindjárt a borvia Bgye. Migla caak lehetetlen, 
bogy ennyi értelmen ember egy rakáson ne tndja 
megoldani a somlyói borvia városi fogyasztásá-
nak állandó Jellegű blatoaltáaát. Évek óta húzódó, 
folytonos  bosszúságol Jelentő, a városi tanácaban 
nem egysaer hevea kifakadásokban  ostorozott 
bajunk és nem tndnnk benne semmiféle  okoB, a 
köare haaanos megoldást teremteni. A város Itt 
áll több mint egy hónepja borvia nélkül. A bor-
via haaálában, tövében nem juthatunk hozzá unô k 
a nélkülözhetetlen kincsnek aa élveaetékes. Ne 
tehetetlenkedJBnk, hlaaen szégyen ekkora élhetet-
lenaég. 

— Blnököt válaaat a Maganjavak. A 
csíki határőr vagyon életében ujabb mlnlBBlerl 
rendelet jelent meg. Aa 60—1944 M. B. rendelet 
aa elnökválasstásra vonatkozik. A vagyon ólén 
aaldelg 8 tagból álló Igaagatótanác8 állott a vár-
megye aliapáajának elnöksége mellett. Az ujabb 
rendelet értelmében aa Igazgatótanács a saját 
kebeléből, de aaonklvBl álló tekintélyes megfelelő 
elméleti éa gyakorlati tndáasal rendelkező saékely 
embert la megválaaatbat elnökéfll. 

— Blpusatult a bulgáriai magyar kö 
vetaeg épülete. A janu*r 10 én deloen 8a fi* 
ellen intéz itt légitámadás következtében a sac fi  «I 
magyar követség épülete elpusztult. A tátradás 
idején aa épBIetban tartózkodott Ki'ix András dr. 
a katonai attasé titkára életét vesztette. RikeBB 
litván ÍrodstlBztviselő éB vltéa Hjrvál 8 «ador 
altlsat könnyebb aérBléseket aaenvedetl A követ-
aég többi tagja teljesen sértetlen marBd'. A ma-
gyar követseg Jungertb-Arnóthy Mihály zövet 
veaetéaével ssékbelyét Ciankorlába, a tzcflai 
külképviseletek számára kijelö l helyre tetie át. 

— Calkmegye allspanjának fel  térj esa-
téae a vajkérdea rendeaesere Airaham József  dr. 
alispán, felterjesatéaael  fordult  aa iilelékesekh-s, 
bogy a vármegye területen előállított vrjmeny-
nvlaéget bocsásaák aa Itteni aaBkséglet fedezésére. 
Rámutatott, hogy a vármegye állattenyéBatését 
a múltban elhanyagolták. A felszabadulás  negye-
dik eutezdijében la abban a belyaetben van 
Csik vármegye, hogy a fejadagsaerBen  előirt vaj-
mennylaégét aem tudja fedsani.  A takarmányhiány 
nagyban csökkenti a vajmennylséget s minősé-
gileg is gyengébb az edd ginéi. Brre való tekin 
tettel nem Indokolt aa itt termelt vaj klsaáliltáaa. 

— Falumunka. A társadalmi együttmű-
ködés és BB lakoiánklvBIl népművelés keretében 
aa BUKB, EMGE, Katolikus Akció éa más egye-
sületek kiküldöttei mult vaiárnep tartották meg 
ebben aa esatendőben első nagyszabású falu  ál o 
gatáiukat Gyergyótekerópsiak ésGy rgyókilyén-
fizlva  köaaégekben Kosán Imre gardaságl felü-
gyelő, Balló János dr. tisztiorvos és Selyem Ti-
ni ás tanító. Gyergtóujfaluban  ÓB G^ergyócsoma-
falván  P Timás BBentferenceaatyu,  Bitay Eidre, 
aa EMGE csiki kirendeltségének a vesét ója és 
K«Jtsa Sándor dr.. Gvergyóujfauban  éB Gfrgyó-
ssárhegyen Siáiz Gsrő polgármester és Midár 
István gazdasági felügyelő,  GyergyódllróbBn és 
Gyergyóremetée Siőke Mihály ny. földmlveelskolal 
igazgató, vltéa G»l Ferenc vármegyei népműve-
lési titkár éa K'rály litván, Gyergyóvtrhegy, 
Gyergyóhodos, GvergyóBa'amáB éB Gtlócás köa-
aégekben vltéa Miklós G rgely tanfelügyelő  éi> 
Ferencz Gyárfás  a .Síékely N p" főmunkatársa 
tartottak előadásokat. A hko'Ságmindenütt n«gv 
érdeklődéssel és messzemenő fegyelmezettsegg?) 
voou t fel  aa előadók meehallgatáeár-. A f»lvak 
vezetői lelkiismeretesen saerv< giék meg aa e'ő 
adások keretei'. A hallgatóság mindenhol egy-
hangúig tett hitet az egylivétartozá?, n minden-
kori Boravállalás B as örök magyar kötelespég-
ta'jeailéa mellett J«nuár23 án CdkaBemdomnkos, 
Ciikaaenttamáe.Ci kjenőN.va, (Mkdánfalva,  C ik 
madaras, Cslkrálos és Giröcifalva  köaségeke* 
látogatják meg aa előadók. 

— Köeaönetnyllvánita» ok. Mindazoknak, 
akik Vogel Jóasef  temetésén m-gjelentek, vagy 
részvétüknek klfejeaést  adtak, ezu'on la hálás 
kősnönetnl mond Vo«"l J -k*b éa c'a'ádja. 

— Mod MOH kedves Jó bsrátaiok, Ismerő-
seink, kik drága Jó felfj  hetetlen feleségem  111. 
édesanyánk elvesatése feletil  mély gyászunkban 
éraett fájdalmunkat  a temetésen való réssvéttel 
résavétnyilvánltással vary bármi máa módon eny-
híteni Igyekestek, fogadják  ezúton ls hálás köszö-
netünket. Bocskor Imre és gyermekei. 

— A osikl arakról. Mird'g ugy volt, hogy 
Cslkssereda városa a legdrágábbak közé tartó 
zott Itt aa árakat m'nden piactól fBgg=-tlen  éa 
egéaaen asjálos mondhatnánk helyi közgazdasági 
törvények formálják.  Iiy azntán naponként bul-
lámaanak aa árak ésaB étvágyak K< «bogy tudja 
Egyik nap egy öl fa  fuvarozása  100 o°>ngó, má-
sik nap minden indokolás nélkBt 140. Aszerint 
abogy a hőmérő higanya alábbaaáll, BB árBk 
ugranék a fa  piacon. Nem 1B tudom, hoay a kö-
tött fiaetésB  emberek u<i yen művészénél bírják 
aa Iramot. 0 vasom, bogy Udvarhely vároaa el-
utasilotta i i U>ron örökötök szon kf-r»sét,  bogy 
a Sirjke ti* torkonként! árát 3 p ngő'ő' 5 re 
felemeljék.  Náunk a somlyíi vizet m*r 6 pm 
gőért tem akarják hozni, bs Így tivább. Foly-
tathatnánk de nem tok értelme van. Uţy látszik, 
hogy már igy kell leéljük ezt a drága életünket. 

— Heghalt Oi tenburg Gyula. Ostenburg 
Gyula ny. őrnagy, akinek neve a Károly király 
«Issaatérése körüli esemén\ ekkel kapcsolatosan 
Tá ' t közismertté, szerdán d'lelőtt Bad p»sten a 
X. helyőrségi kórhásbBn agyhártyagyu Udás kö-
vetkesUbín meghalt. Mint lameretes, Oitenburg 
Gyula őrnagv Báaalóa'ja esküdött először hűséget 
a vlHBsatéróIV Károly királynak, aki a zászlóaljat 
teetőrzászlóaljjá nevezte kl. Oitenburr zászlóalja 
kísérte azután a király vosatát Budaörsig. 

— Végső fokon  döntött a Kúria a gyer-
gyóbékAM román pBp Blkkaaztáni ügyében. A 
román m'gszál'ái Idjinek legtöbb vissza éléire 
alka!mat nyújtó Balete! éppin a temp'omép^áRek 
kerül aajlottak le. As uralkodó f»j  aa 1918 as 
eBBtendő nagy törteneirri forda  óját mind-nsfp-
pen meg akarta hálálni 1 -lenének s ezért tömé' 
gesen kezdte emeinl fzimára  a h-jékokat. A 
jogcim nagyszerűen bevált. Állami támogatások-
kal, a közönség zsaro'á-ával egymápután szület-
tek m-t az építkezési alapot. Csíkszeredában 
már 1920-ban neki láttak a görögkeleti temp'om 
aUpjiloat pyBjtéséhez. U leveleket, ppyéb Ira-
tokat csak ugy állítottak ki, hogy mindenkinek 
le kellelt rónia a maga adóját. E mondhatjuk 
nţugodtan, bogy magyar pénzen Indu" meg vá-
ro*uokb*n ez az első templomépiikezlsl vállal-
kozás. Sok botrány volt körülötte. A tekintélyes 
öesaagre felduaaadt  alapok nem egyszer tűntek 
el. V -gül la JÓ tlaenöt esntendei v jndán mán 
elteadődölt a vármegyehán e őui bizánci ékesség 
szülése. A főbába  mint /pltési anyag szállító 
maga aa lstenazolgája voH. Ez akkora mohósággal 
kezd'e az Ur dicséretének földi  hajiékát nyélbe 
ütni, hogy a román királyi ügyészségnek kellett 
közbe lépnie. Mindenki emlékezik még a meg-
szállás idejének ezekre a btibéios ep'frdjaira.  A 
gyergyói román p'p bizonyoi B rna Viktor B<m 
c-ioálta máskép Ö <s templomot épített. Sióról-
sióra hasonlóan m nt a többi. A békául vállal-
kozásba la a rom*» HrA'H Hgyratségnek kellett 
beleavatkozni éa 917—1938 « határozatával véd 
alá helyezte a békabl román p^pot. A véd'rat 
niegállppi'olla, hogy a teirp'om építés során B <rnB 
Viktor tezén 181 ezer lel tűnt el. A román tör-
vényszék több Vendben tárgyalásra tUz'.e FZ Ügyet 
de a bécsi dön'é lg nem jutott ítéletig. Az örök-
séget a magyar bíróság fejeste  be. A calksseredoi 
törvényszék bünö'snek találta Barna bákáBl román 
papot ami irt 6 hónapra Ítélte A m »ro9vásárhelyl 
tábift  a bűntntest hét esstendóre felemelte.  Most 
a Kurla is döntött az ügyben éB két évi fogház-
ban állapitolta meg a büotetéfst. 

— Aa ital Aldoaata. A c«lkzz-red<l 'ör-
vényszek jacui-r 24 re tütle kl fótÁrgysláara  ö v. 
Miklós Aniainé CIIÍbfnkf»i-1  8 g\ermekes PRZ-
"•ooy gyükosRázi üiyét. Miklós Antalé éldora'. 
M'gőlte az urát M'klî s Antall, m<rrt AZ á landó 
MSZ^gBBkrd-siWfl  fe'du'ta  az égésit családjának 
nyuga mát. A dolgos, munká", b^csű'fites  n^kely 
asszonyt, b^rom gverm»k éd°sanyját id™ ju tatto 
egy pállnkásó. krrcsmázó. do'ogtx'an, réscegep-
k9(lő ember. S ml kell ani or i y n 'ngédiákat 
'á uik. Ml ke let' v'ghe merjen annati nz (d-s-
anyának lelkében, amikor a f-j<zéhez  nyuü, bogv 
árvaságra Jutt«SBa gyermekeit és BZ- r nc^étlenné 
tegye magát. N^azBk meg a pál<nVáo«k » puaz-
tltását ennek a raéke'y 'eslvérBnk életiben ÉB 
undorodjunk meg lőle. M'gio(?u'tHn vá'juV a bí-
róság Íteletét ennek a ssegény aaákely aasBony-
oak ügyéb^r, akit gyllko"sá|b* kergetett a pá-
inVán>k c^médokat felforgató  pzannye. 

— A fodráaxüxletek  zárórája. A leg-
vjabb rendelet  értelmibea  agy a férd,  mint a 
női  fodrászok  január bő 24 tői  este 6 órakor 
zárnak,  szombaton 8 óráig vannak nyitva. 

— Könyv a aaekely hösiessegröl. A 
közeljövőben je'eolk meg a vo't m. klr. 24 lk 
honvéd gyalogezred és a hozzátartozó alakulatok 
háborús törlénete, amelyet hiteles feljevvaéBek 
alapján Írlak meg. A könyv nemcaak a 24. bon-
véd gyalogezred hősiességéről szói, hanem érdek-
feszítő  olvasmány a ez Ikely vitézségről éB dicső-
ségről, a székely becsületről és a minden körül-
mények között való helytállásról. A saékely di-
csőséget éa vitéaBéget birdstő könyvnek, amely 
Igen fontos  adatokat tartalmaz, nem Bsabad hiá-
nyoznia egy család eBBtaláról sem. A könyvre 
eló)egvzésnket e fog.»d  Udvarhely és Hiromszék 
vm. Vitézi Seéke. A könyv ára előre'áthatóan 10 
p -ngőiél nem lesz drágább. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ú r e s z t  ( Q a t t e r t ) 

:í~ 24" tói 36"-lg és iparvág&nyt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy. 

A csíkszeredai kir. járáBbiróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

2594—1943. tk. szám. 

Árverés i h i rüe to iény-k ivona t . 
A m kir. kincstár képviseletében a caikeze-

redai ra. kir. pénzügyigazgaióságnak 7659 — 1943. 
1. számú önkentea árverés iránti kéreime követ-
keztében az 1881. LX. t.-c. 204. § -a e r tedben 
a telekköayvl hatóság az önkéntes arve ést KISZOD-
impér küzsegben fekvő  s a U. Kir. Kincstár nevén 
amó kaszonimpéri 51. számú tjkvben A + 2. Borez. 
ü45. hrsz. alatt foglalt  kert a be sósegben 136 
négyszögöl területű ingatlanra 80 Pengő kikiáltani 
árhin, ugvanazon nzámu tjkvben A + 12. aorsz. 
4288/2, 4289 hrsz. alatt felvett  kaszáló Baok-
vu'gyd (lú ói)'O 862 és 725 négyszögöl területű 
i gatlaora 40 P-u<ó kikiáltási árb*u é-< az ugyan-
azon számú tjkvben A + 21. aorsz 7273 braz. 
alatt felvett  kaeziló H-̂ gyeakő dűlőben 510 nsz.-
öl területű ingatlanra 30 Pengő kikiáltási árban 
elrendelte. 

AB ár varost 1944 evi januar ho 39. 
napjanak delelőtt 10 orBkor Ki.sionimpér 
községházánál fogják  megtartani. 

Az árveráare kerülő ingatlanok a kikiáltási 
árnál a'csonyabb áron nem adhatók el. 

Bioatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a, melyet a 
magasabb Ígéret ugyanannyi nzázalékára kell ki 
egéBziteni. 

Csikszentmártos, 1943 évi november hó 9. 
napján. 

Dr SzimoniBB László s k , 
klr. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül 
Sántha. 

2—-2 lrodktiszt 

107—1943. vght sz&m 
Árveresi hlrdetmeny, 

Dr. (UI Antal UfţycAd  fcltsl  képviselt Sznpoa Fe-
renc javára, — ellen 1150 P. — f  tőke éa tObb köve-
telés is járulékai ereiéig;, «mennylb* n a bOvtelis e Idí-
közben réazletrzités történt, annak hnsz&mltinival, a 
cslkS7eutmirtoDl klr. j&rtablrÓRág 1943 évi cslkszent-
m&rtonl sz. végzésével elrendelt kie építési véRrebait&s 
folytán  vécrrhajtAot azenvedfiidl  1943. évi májas hó 28. 
napján lefoglalt  1070 P. - fillérre  h-csült l-gAséeokra 
a cBlkszcnttná'toDl klr. járásbtróaüg Pk 1280—1143 az. 
végzésével a7. árverés elrendeltetvén, annak aa 1908 évi 
XLI t.-o. ' 0 S ' 1 alapián a következő megnevezett: 
Dr Gál An'ai flgyvél  által képviselt Szopos Fereno 
javára 1150 P. — f.  H jár. továbbá a foglalási  jegyző-
könyvből ki nem tiinfi  más loglaltatók javára Is az ár-
ve-és m°gtartasát elrendelem, de csak arra az esetre, ha 
kielégi é«l jognk ma ls 'ennáll éa ha ellenQk halasztó ha-
tálya igényk" reset folyamatban  nl nos. — végrehajtást 
szenvedő lakásán, Cslk>z*ntgvörgy községben leendő 
megtartáaára h*tárldőiH 1B44 évi január hó 20. nap-
jának délutáni 4 r-raji tűzetik ki, amikor a bíróilag 
l.fog'alt  Ineók a m ho*s?n szekér 1 Igás szekér, 2 91 
bUkkfa,  1 öl Nnydfa  tUzi, 40 da-ab deszka s egyéb Ingó-
ságokat a legtöbbet Igé'őnek, de legalább a beasár »/, ad 
résziért, készpénzfizetés  mellett cl fogom  adnt, még akkor 
ls, ha a bejelentő fél  a helyszínen nem jelenne meg, ha 
osak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Oslkszentmárton, 1943 évi december hó 28-án. 
Hibáik* Jóaief. 

klr. blr. végrehajtó. 
Nyomaton öav. Vakár LaJosaé könyvnyomdájában, Caiksaereda. / 




