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ttyllttirl ke»l«ni»/«* Jlţ» ac.ror.IrlKt 1 Pengó 
ftat*  tatok narr. ««fatnafc 

Bitieténi «ljuti v v.ítilcaíbb»!! nioltta!»''. 
Kiadóhivatal: Csikazoreda, Apafi  Mihály-nooa 15 KI. 
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Elí&wtéai ú : 
Pengd 6.— Negyedévre Pengd 150 

3.— Példányonkénti itt l'J  fillér 
KelfBtdze  egy é»« 12 Pengd 
Megjelenik minden vasárnap 

Paleidi •iiiiniU 
R É 8 3EGH OYÖZŐ 

Lelkészeink kongnra-̂ endezése. 
M»gyar loikésstmk kctjgru* kérdésénél, 

rendezését röviíen jdlentei ük mi»r A miníszti-r 
alnök és pénzügyminiszter )óvahsgy»áaval 
— ni'nt u t megírtuk — a valiíts- es közök-
ta usílsryi ininiesténura január 16 i ha-aüya 
kiu'aíta az erdeiyi mitgynr leikeezek t o rg ruv 
segélyének második res^letet. — A kormány 
in ezkedes az E dilyi P<*rt köabenjárásara tör 
tent, ameiy megalakulása óta e/orga ma« a a 
ieuészi fiíetések  rendezései. Ugy érezzlH, 
hogy a beszamo ó keretein fu1  is meg keli 
emiekezDÜnk ennek az intézkedésnek fontos 
ságiról. Lelkészeink kisebbségi éle'ünkben 
végvári harcosai voltak nemzetünknek a ezo 
nemes és >giz árteira>>b9n. Magyar kötelessé-
gük ludstábsn vái alták sz Üldöztetést, nyomor', 
sz életnek winden nnhézségst, d-, töretlen 
lóiekkel mentettek át h felsz^hadu  t haviba 
tírdéiy magyarságát. Lilxésseink sohasem k r 
tek küiöu elismerési munkásságukért. M-sgyr 
KÖ:eles«ég9í teíj sitnit,»k es roüKÖd^silk ered 
müveiért nem ssataitoitaK ktt ső elismer sre. 
Hivec az erdélyi sz MI'mh'îz m»xteremt.p't^k a 
fe  ekezetközi együ taükődést. Tudiák bz', hogy 
unţy idíkben magyar és magyar közöt nincs 
he ye apró gáncsos't odáznak es kU.öcbsÁg-
tnvesnek. Boldogabb jövendőket csak ugy >:ud 
mk kiérdemelni, hogy egy tömegben me.rad 
tunk és mindannyian igvokez'tln* -pitŐTíUnvát 
v^gesni. É h >rcos*i voltak a iei^észek ennek 
a tnuakanak. Magérsették » magyar 'ömegek-
ke>, hogv nemzeti kö e; sségüi kitartani. Az 
Erdélyi Parr & roagv tr le fiaszek  összesség n?k 

járó elismerés firde'-c^b  a * kormánytól, 
iugy lelkészein'' al ams^g^iy-: k< dve^őpn ren 
d'-jze Részletesen tájékoj fc'iák  a lormányza 

magyar ieikfszeick  helyzetéről es ugy az 
tekes miniszfériuojban,  mint »z orszftghaíbün 
latóan ráfcuattak  arra, hogy magyar jővén-

•;••< letéteményest* a jövőben is az a lelkészi 
lur (esz, amely az elmúlt m >gpyóbá!t»táaok 

'ött bebizonyította hűségét. Örömmel és 
^tétellel f o l d j u k  a kormány rendkívüli 

íted^sát, ame.y január 15 ével a keniru*-
y második részletéhez ]ut att i az erd-vyi 

•azeket. Megértő inté«ked >s vo t a bor 
. -,y'ó> és az erdi'yi köző.5S"gi Bze:l°mnek 

n y i t ^ k a a z Erdélyi Párt ól, amelynek köbben 
6ira a lelkészi államsegély ügye raég ebben 

• "riniphan rendeződött. 

Siklódy Lörinn megmintázta 
Márton Ferenc síremlékét. 

Budis t , ja uir hó 
Ajánlásomra a budapesti Htrgitavárslj* j-lkép-s 

" • *!y község e őjáróasga felkérte  durói Siklódy 
c siohráBimttvfsat.  fcogy  Márton  F-rerc tirem-

•i rtiotázza meg As tervének klviteiere adjon be 
•i atot. 

rfárton  Ferencet 1940 évi junlns hó 8 »n várst-
rag dta el r bálái. T^li volt i. Wk- Biko'.ó hev 

e* róvei. A H .rgitavártiia bírói tisztet is arert 
át hogy szekely fajáért  cg az e!rabolt Ssókely-

r: (oVoio'tabb et'ővel, nagyobb nyomatékkal kbid-
A balsors n°m engedte meg, hogy megérje álmát, 

i tgyoib öröm-,:, sz-Jkebb ha jának vi«a«esí.tolásat 
Márton  Ferenc sirja moBt ott áll a bod pesti 

pesi n I temetóaen jeiteier.U!, diwlelenttl. M.codu 
hogy a legnegyobb síékely festő-  és szobrász 

es» jeltelen sirban f?bstik. 
A Muton Faranc air»mlAk megaikoiásár» Di>ra'. 

- "dy Lírinc a legaii^lm-sabb mOvesa. mert 
M rioo egyűtlesen alkották meg aa orsaágJegesebb 

•'«Bbrait I.merték egymásnak lelkületét goídoiatjU-
m. müvesai b.j amsit és kepewég^lt. ö okemlékU » 
aecUem-ti Kitona Jlas^f  síremlék, Petur bánja a ma-

soré megrá.ó erejű ábráaoláaa vagy a bnd'pesti 
i. bonved és aépfelkelő  gyalogezred hőé.1 emlékműve 

me'yeket 'd jén a CdVi L posban lBmerSett°m. 
P.ilw bta* Micbel Atlgrio hirea M >z s-h'Z Jene ».»-
soulitj'i, ma'y s róm»» Sient Pít r temp óm viiá^ 
hírű f»r.t*s>. 

A H irfH»vár.."'j  \ tr«i, tudj..», ho.y « azéke'y be-
C'ű'íít megsoveteíi egy m só Bircmi'i m̂" ea.-t. M-g-
bizA'bnl kéaas'>ggel mentem ei txbat Siklódy  hot, 
n i-í r = v"H-fa«iő«  X  SaAft»  ho^y a íslri-smlio u-
tájn m í"iméb' n Mp/ áíi es ó vír, bogy mtígiebioUeni 
és e m'trdj »m vólemenysinvt. 

V«<árnsp d «•• ótt ot. A feles-ágemme!  b*ulm • 
bóviharb.in mh'ísn tud unk ««menr-i a 8 límiorut-
9 S2 mH'errriAbe. ez ő r rattvéaz regt isfeásabs.  Frissen 
«o t borotvAikoeva. A szepp bob ecs'ts m-g m g e» m von 
«záródva, A mimsa i d e;i felete  rigón etette ab 
UferiKP.  M g >)ar»''C'h(jjskat ia dutt s. didtr^ó, 
id m td-rV.naí;, Bud-p^t kedviit â'iaulnsk 0 rn-gn 
egv J»srv fetite  caiet fcér>bórsapvebho,  i>y>k-g fsi-
öltoev • virt misket 4 r rtdetiau BtooâDan. Âţvaii ou 
hevert a f<'n»r  Ciiki caerg.*, mely biítonabo a fánci! 
es a kol/Bínál. 

A feleséretit  gyenged-n roegtérd'-ztu, bogy 
tsri csöndet v̂ srv t̂fxrite.  ő;. A piroipoz-iias breu 
művese mo o'yoţvf.jlenyeien  vaU^gott. 

„/Vem tarlók,  mert mindenemet  tllopják*.  Lit 
**• »•, £«gv » jo sjmró! i m-rt muv-ea meggyóióddü-
fcől  és t pisztsi&tbó1 moíditta a ííS'.akat. 

JSI felölt?eva  b"'íp'.ür.l> « uU.ctz mliterm-he. 
Megmutstta a Kormányso ur 0 őme.'t'. s»gw éiotcágy-
*.»gu ssobra;, m-.; y B l-<rnn eiltrv feszült  Emordottf, 
tiOíy a KornjíBjíó ur ő őmeít'j'.éga totibíEÖr n jár> 
hosíA és milyen k idvenea -mlüiízelt m-jg Marton 
F roBCŐi ós a S í é f e e í y e k i ő ,  » k i x t t i g e n t z -ryt e b 

naţjrabecsBi. 
Majdnem késa-ia fdlaotií  i Gadöiiőn felái.ít»&dó 

cserkeB» «« » B»!R',03b0g áron fíia:íti-cdo  useoosjuok-
szobor. Mos; tressiti Sier.tnes kczöég hódi em éks úvé 
uek pi!y»tert.'ít. 

Kőiben a müv'sc fel'bbenteíto  Márton  F.rere 
gondosan letakart emiekmUv r̂ői a ltp'.et. E ó tliut vse 
t nagy művésk magas hiapZit'On, b ö ítelyssetbin. Fej;» 
b>!karjára es ra-gisan. d co-sk feiemeU  ', :t« 
<5 jeili gzetes xrc^v^I hw vii o^u Mtiut'lvsi. Az >rc, k 
t- k'fliet  » m' gsz.jiaifBig  i ú. At: em-ei mii p-d g inenő 
* leţo'pyobb szekely miiveaz ku ;á'»g m nev.:h e. 
Siklódy  n»;gy hivve msgy:.r?íia neitns.boíy Márton 
Fíftírenk  nem szăb^d egy igeoyte en tirtm fket  á:ii 
tant. 0 maja 1b í'zivvbl-ieiekkel éa e»e«s tud eáv<.) 
Bigyó-., n->r»d»rd0t kívánt alkotni, mikor ezt a« eat-
1'i.mtiv-t megmintácta. 

M"lejen sok t-aerercét fclvk-nnk  n mBvesrn^ 
e nţ-gjsi^erO ahotásáert. Most m>.r cS'k t» pérz oiő-
MfUiMíe  s i a yos febd-tt.  a eroKí-iia om m-^ti a sir-
' m:«£ majas, t-z-íts tósitpot alumiciumhói k»tab'D''-, 
nmely tKriÓH ea Igen alk>>lmi>s f.nv»g.  A nr^itiieii költ 
segei m-i ertekben körUlhelül 10-12€00 pengőt ten-
nének >1. A moDumeatáiis s remiek jel mei eny kblt-
ségelnek f-deaéséra  e pUUnütban nem átl rsed tike-
zearo mi»), mint az a kisebb ÖB<zeg, nme y « slr«miék 
j4várü mtslam rregirt M r̂ o> - m nskinj v jövrd-lt» -
eő> a nagy nyomdal oi^Pgek f  d zeue u'-ao fce'o  yt 
A Hirgíttvárelja megprói>» )•> a va l»s- es kösoktatsue 
Bg>» cninleat-írluai és a tívaros áldoaitkérst?g'.t iKéey 
bevinni, d < ba ec nem hoz^t kell játuoi» » 
naékeiy megytknek és a c-itikőzaegeketk és varoiot:-
rak is a költség, khec. 

lf.*gkösBöo]ttk  s ni'jv-'?z Hd^kes fe'vi.agosi;  ««ai: 
II'előtt eltávoznánk, a str^m e k e t ief^aykep-cik,  m . ' j d 
megk rdeirm n múveaztői, hogy hány bz <keiy köabeg 
rendelt uár nála bősi t n l s t u í L-n.o;dó'<n köa i a 
művész, hogy még agy teml  Ntgyo-i s«|nálatoí do-
log ez, bikáén noha helyre nem bozh».*ó kár, bor̂ y a 
romái magsaállás miatt olyat elisco r. nagy miivá-z k, 
mint Marton  Fa/ece és Orbán Aa;&l eSa-titak an-ikii 
bogz a Sí ikelyfóidct  gazdaţiiba-tâk volna mUvéezi 
a'.kotásalkkal. 

Siklódy  is a ré^l, nttgy művészek közé lartoült, 
aki leg >alvr*eftb.'n  ükkor do gocna, ha szűkebb b^zá 
jától kupa a megkiaáeO • at. hívjuk a vármegyek, « 
városok es a köaaégek f  gyeimet 3 kitáli mllv^szbnkre I 

Tusnádi  Élthes  Ovula dr. 

Hargitafürdü! 
A „Székely Nép" január 28-iki számában Ferencz 

Gyárfás  a csíki székelv nép lelkes ha.oosa, a Hargitafürdő 
jövőjével foglalkozik,  s meglátásai egytól egyig helytállóak 
d e . . . 

Ferencz G., ártás ugy gondolja, hogy a fürdőt  Csicsó 
község esetles Mádétalvával karöltve kell európai színvo-
nalra emelje, de ez nem lehet célravezető megoldás, mert 
1. Csicsó község egymagában nem elég erős aria, hogy rö-
vid időn belül megfelelő  anyagi áldozatot tudjon hozni. 2. 
Mádífalva  pedig sem most sem a jövőben nem találná meg 
azokat a gazdasági számításokat, amelyek fit  egy ilyen 
nagyarányú befektetésre  késztessék. 

Már pedig a Hargitafürdő  kérdését rövidesen meg kell 
oldani, mert tény az, hogy hazánknak ez egyik legjelentő-
sebb gyógyfürdő  helye s ha bár kezdetleges állapota miatt 
n"in nyújtja még mind azt a kényelmet a melyet az őt 
felkereső  betegek sokasága megkíván, de a hire már régen 
ismert'é vált a határainkon tul is. — Tagadhatatlan tény az 
is, hogy a téli si sport kedvelők keresve se találhatnak 
alkalmasabb területet, miut a Hargitafürdő. 

Most már az a kérdés, hogy kinek a legnagyobb ér-
deke, hogy a Hirgitafürdő  a legrövidebb időn belül beke-
rüljöu n-m csak az országos hauem az európai színvona-
lon álló fürdők  sorába? S erre önként adódik a válasz, 
hogy. .. Csíkszereda városának, s ezt minden elfogultság 
nílíül merem áilitani, uiert a türdő fejlesztése  a városnak 
szinte létkérdését jeleuti, akik pedig a város helyzetét ís-
nierik, igazat fognak  nekem sdni. 

Gűnéltogva Csicsó község Csíkszereda városával együtt 
karöltve kell, hogy a Hargitalürdő ügyét közösen meg-
oldja. 

Ha figyelembe  vesszük azt a tényt, hogy illetékes 
körök komolyan fogUlkozuak  a Csíkszereda—Székelyudvar-
hely vósut kiépítésének megvalósításával, akkor a város 
vezetőséginek már most meg kell találja a módját, hogy 
a Hargitafürdő  ügyét Csicsó községgel együttesen oly kép-
peu oldják meg, hogy az mindenféle  tekintetben kielégítő 
legyen 

A Székelyföld  csíki részének ezt az Isten adományát, 
nem lehet é* n*-m szabad parlagon heverni hagyni, a mai 
igén;, éknek megfelelően  kell fejleszteni. 

Amint tudjuk Csicsó özsége a közelmúltban próbált 
uj beruházásokat eszközölni, de valljuk meg őszintén épít-
ményei se a mii kornak, se pedig a célnak nem megfele-
Ifiek.  Ezért nem szabad olyan hibákat elkövetni, melyek 
hosszú évtizedekre kihatással lesznek ugy a türdő szépé-
szeti, valamiat jövedelmi szempontjából is. 

Az ország amint láthattuk szeretettel karolja 
fel  és párfogolja  a Székelyföld  minden életrevaló megmoz-
dulását s biztosan számíthatunk arra, hogy a jövőben für-
dőink még nagyobb látogatottságnak fognak  örvendeni, 
azonban nekünk is kötelességünk a fürdőt  látogatók jólé-
téről és kényelméről olyképpen gendnskodnunk, hoey azok 
é\ről évre vissza vágyódjanak a mi Istenáldotta Hargita-
fürdőnkre. 

Csíkszereda, 1942. február  hó. 
Biró József. 

— MARTON  FERENC  ELETE  ÉS  MÜVE! 
A nagy székely  Irépzómúvész mo^razóan küzdnl 
mes éle'e.  — 55 szines és rné/yryomá*u  képpel.  — 
Ara 6 Pejgó Megrezdülhető  a Vákár  kőnyi'keres-
líed'sb^n. 

Nagy Imre képkiállitása. 
N igy Irire zsögödi (eBtőaiivóBB cslfaeredai  kép-

• . í A , i s a t ; 1 9 4 2 éti j a r u r ht 2 5 *n ü> .G' p>lyes iere-
tük kizáit ayliot a ;n"g Atral Aron főíimnaniuni  tanár. 
A kiálliiásnak űan pl jellege >0 ». Kiiönióglink telje* 
mértékben megérseste az aikaiom székely tamlmát és 
aa«y érd k őJasse) vo;iu t fal  a székely müvés* tár-
latára. A vArmeg/-<ház d satarma m sltó keretet adott 
a gyönyörű k^p-kiek, amay^knek mindenike a csíki 
füd  saépságét, a szekely sors keménységi hirdette. 

Antal Aron megnyitó besiéde értékes gondola-
tokkal mulatott rá Nsgy Inra művéBzetenet lzig-v«rig 
cdkl székely l,;nyegór .̂ E.veaatte ha lgatóságát N«gy 
Inra minden kep h^a, a csikt élet egy-»gy olajba fes-
tett, sulyoa goudokat hordozó tájaaoz 3 könnyed 
fjkvaral'jfd  után rajzaihoz, metszeteih z. Mindmegannyi 
kifejező  erejű me t̂ermtt, «mely a maga egyéni stílu-
sában hozza a csíki székely élet legváltozatosabb 
vcnlatát. 

Amint Anta' Aron mtrdoUa: ez a forma  nem 
hasoüUtbató sxnkllh-B. E-iésg-. n egyéni, egóssfc  kűlön-
leţjefien  N ?v Ini -.l a síiius, ameiy a székely lélek 
toremtő a ejáfc  • i-fületett. 

I/y lasa ériheső. hojy a feldo'icozott  csíki tájak, 
íz emlwk, a tfondolatok,  a kép^k első látáBára 
eleven valóságként marko'nsk belénk. I gy történik 

hogy a művész luditalatii iatásán kereBatül 
egyszer c*ak vlB^BiérkeBtünlc a bö csőhöa. oda ahoannan 
sok tze- év előtti kulturáakból Liszaiadiuak. A mft. 
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váii egyik nyíri szsImakBlap önarcképén hirtelen ott 
ér°icllk magnókat ai iaalal levegőben. 

Mlvéaselén kereaatBI látásik csak Igaaán, bory 
Nagy Inra egésnea a miénk. A kláUltáaaak nagy sikere 
éppen abban áll, hogy ent végre a calkl kSsvélemény 
IB meglátta és megbecsfllte. 

Bessélt Antal Aron arról ls, hogy enl as embert, 
aki kisebbségi sorsunkban aa életet adó föld  mellé állolt. 
mennyit Igyekestek gáncsolni és a ssabadkómBvesség 
vádjával elakasatanl Ol, aki a kisebbségi megpróbál-
tútaaunkban megfogta  as ekesaarvát, beállott a meg-
tartó munka legkeményebb vonalába, milyen Bokssor 
igyekaziek agyonütni éppen a semmlttevéB kényel-
meeségeból. 

Nagy Imre enl la tul élte. Ei müvéssele ma már 
ragyogó bizonyítéka, hogy nem leheteti apró ssatócs-
(.odájokkal kedvét ssegnl anmk a hivatásnak, amelyei 
a fajta  eleven ereje lendített eióre. 

Mi. Crifevármegye  megyehésának dlsst«rméb90 
ott all Nijty Inre egéas muokés életéve). Bi nem 
csabadkómUvoBBég. Meggyőződhet mindenki róla, bogy 
ea a mnnkái óiét mieden percét, sslve m'nd->n dobba-
nását ott töuötte a n^pe kinőtt, nlp^nek n»pi gondjai 
éa kevés örömei feösött.  A legtisztább, a legigasabb 
nemzet-megtartó munkát végezte, amely a művészeté-
ben i rökéletC marad. 

Ahogy pedig Antal Aron mondotta megnyitó be-
Bsédének bvfejező  részében: Ml mindnyáj»!! rrezzBk, 
bogy köicleiBégfink  melléd állani N<igy Imrp. KtMes-
ságttsköt Veled és fajtánkkal  szemben nun fnledjBk. 
Maiységea azfrelettel  éa megbecsüléssel kísérjük mU-
vószi pá ysfniasod  további útját. 

B<r Igy imn". Bír IgfZ  lanne, hogy m»gérteUI)k 
N-igv Iaire iHálli.&sának ast b tsnitó értelmét, bory a 
meiujbodáiunkat ctak a sajit értékrlnk megbecaBlé-
aéiói éa egymás támogató rzoretetétól várhatjuk. 

Nagy Imre képkiállitása még jövó héten Is nyitva 
van. Felhívjuk különösen falna!  székely népBok figyel-
mét, hogy a vármegyeház díaztrrmébeo tekintse meg 
eseket a '.épaket, ha Cdiszeredában jár. 

A kliiMta? dalelött 1 0 - 2 éréig, délután 4—7 éráig 
van nyitva. 

A Gyilkostó és a gyergyói havasok 
a budapesti tárlaton. 

Budapest, ftbruár  hó. 
Hatvani Perlati  Gyu'a festónttvéas  egy ével 

töltött a GyilkoalónáJ, hogy megörökítse Cdfenak  e 
ciod&lntoa i^rmíízetl azép>4;elt és bemutKsaa a fó 
vároB kényesigényi! közönségének est az Iitenáldotta 
Bzép vidiket. 

A művész nagyssámn képalt most Buispesten a 
Mlltorem halylság'iben állította kl, melvekkel outatlan 
Blcerk aratotl. A főváros  közönsége sflrBn  látogatta a 
tárlatot és nagy ellsm<r:.a«el nyilatkozott a mUvéas 
muakajtról és a tájképek as^paégelró1. As «;ső napon 
egy mBb°:át egyassrre 91 kípet vásárolt m*g a leg-
javából. 

Ml ssékelyek nagy lelki örömmel látlak a köiöo-
aég élénk érddklődéaét és a mttvétz jól slkerBlt alko-
tásalt, mslyak jól ssolgálják Idegenforgalmi  érdekein-
ket és maglamertetik Ciik természeti ssépaégelt és 
BdBlóhelyelt. 

AB Uj  Magyaromig  az alábbiakban saárnolt 
be a kiálltáról: 

Most hogy vUssatért Brdély, mind kSselehb éres-
sük magunkbos meíés tájait, már CBak azért Is meri 
a művészek idóról-ldóra ide boss&k és kiállítják Erdélv 
nép»ról és vldikHrői késsBlt olkotéaalkM. Hnvanl 
P r u « Gyu'a a Materemben a viaszaiért Erdély ro-
mantikus hegyea-völgyea tájairól éa a Gyi kostó kor-
nyékéről festeti  kíp»lt mutatja be nazal a céllal, hogy 
kí-dvet ébresszen Budapesten is a gyBnyörfl  tájak lá-
togatására. PiBstell kepeln rutinoson, sok tudással és 
Isleaael állilja elénV a f»nyv»Btk  sötét ssl nettjeit, a 
havasok feh.rségeli  és as ég krHá'yos llsitASágát. A 
képaken asonban Inkább rajzosán objektíven mutatja 
be a jól kiválasztott éa Összefogott  részeteket, a he-
gyek, a völgyek tzeizélyes alatu'uát. R-md-'i-ieu na-
gyobb '.erjedalmB témát ö'el fal,  mist ami Und hangú 
latot kelthet. Ciak néha lágyul el s ilyenkor mély fes-
tői íiaiást ér el a llia hegyekkel, a f-bér  hó puhasá-
gával és a haragos hegyek komor salnéve). „A Gyil-
koi-tó  tükrözése'  az a kép, ahol a témát teljesen 
alareede i a feBiólségnnk  és Igy es látszólag szerény 
képs a legariUstUu'abb. A kiálütia, featójéoek  nemes 
intencióival ábránolnltudáaával knmoly figyelmet  ér-
demel. 

Tusnádi  Éltbes  Gyula dr. 

Ezt tovább tűrni nem szabad. 
Nem szeretnénk túlságosán nagy jeientö-

séget tulajdonitani a dolognak. MégiB mtgirjuk 
Megírjuk azért, hogy kötelességeket ébresszünk 
azokban akiit élen állanak. Megírjak aaért, 
mert sokszor alábeeaDU patkánykodások a kOare 
ártalmasok lehetnek. A rágcsáló-féleségek  mun-
kája veszedntmet is okozkat. 

Mihály Lásaló Barna nevfl  oalkl „költő 6b 
íróról* van bzó. 

Minden eaiki ember ismeri azt a gyaláza-
tos, fajgyalásást  és gazemberséget amit ea aa 
ember művalt, nemzetünknek legaebeiebb meg-
próbáltatásában. 

Mindenki ismeri, hogy a román választá-
sok alkalmával mit szemtelenkedett a küz-
delmeink körül. 

Csak egy ugyneveaett verssorát irjuk ide. 
A .nyilas pártember" és . i ró* igy válasstott 
a Vasú oldalin 

.A Magyar Párt ihaja, 
Törje ki a nyavalya*. 

Nehogy aat higyjü valaki, hogy ea a .költő*, 
amelyiknek papi emberek is be kellett verjék 
a száját éa össae kellett törjék mooskolódó 
pofáját,  elhallgatott a visszatérés után. 

Nem. Beállott nyilasnak valahol innen jó 
távol, ahol nem ismerik, nem tudják kiosoda. 
Előfordult  már aaóta, hogy beosűletes csalá-
dokat vett Qldöaóbe odakint a i Anyaországban... 

Újságok nyilvánoeségát szerei meg ott, 
ahol fogalmuk  sinos kilétéről. És folytatja  a 
gyalázkodást éppen ott, ahol elhagyta 1940 
szeptemberében. 

uz a Mihály László Barna nem érdemelné 
meg azt sem, hogy a nevét leirjuk. 

Ellenben az űgy az figyelmet  érdemel. Nem 
volna szabad megtűrni egy pillanatig Bem a 
magyar közéletben azt, hogy ilyen mullu em-
berek egyáltalán létezhessenek. Nem szóltunk 
mindaddig mig ez az ártalmas kelevény csend 
ben maradt éB bűnbánatot mutatott. D ) mos', 
hogy a hire messze vidékekről id? hallszik, fel-
hívjuk a figyelmet  arra, hogy bűnös könnyel-
műség eltűrni a szabad garázdálkodását. 

Mit bzóI a világ ahoz, hogy egy Mihály 
László Baina büntetlenül rugdoshat bele min 
denbe ezen a földön.  O yan mult u*An. amit a 
szemünk láttára végig pimaszkodott, most még 
munkaterületet találhat. 

Vannak kötelességek, amelyeket m élen 
járó maiíybr vezetőknek el kell vegezci. Bonok 
a oaibi bolond . k ö tőnek* nem szabad büntet-
lenül tovább futkározni.  Ki kell emelnj a tár 
sadalomból, mert bomlasztó, mert ár a m a e 
patkány. (.—) 

Csak csúfolkodnak  velünk... 
Naponkánt hadirokkantak ingnak el oton-ntfélen.  Elég 

sokan fordulnak  elő ebben a vérmegyében a világháborn 
áldozati. Istenem, a földkerekségnek  egyik legvitézebb ka-
tona nemzetéből valék vr gyünk. Nem csoda ha az elmnlt 
világégésből is keményen kivettlií réezUnket. Aminek eg éh-
ként látható bixon itékát éppen a hadigondozottal.' még 
mindig elég tekintélyes számban élő nemzedéke látja el. 

Nos ezek a megviselt, iitött-kopott emberroncsok so 
kat panaszkodnak. Valamelyik napon egyik bajtársam ezt 
mondja, hogv „akármiért megyünk a községi elöljáróságra 
csak csúfolkodnak  velünk". 

Bégéta foglalkoznak  a világháborn áldozatainak ügyé-
vel. Összegezve az életünk egész eredményét azt mondhat-
ják, hogy sok igazság van belegyömöszölve elbe a keserít 
panaszba. 

Csak osutolbodnak velUnk . . . Valahogy igy alakult 
az életünk. Az összeomlás után, idegen nrelom alá kfiül-
tünk. Kerek 2*2 éven keresztül igazán csúfság  vot, amit 
végig vittek ezzel a legértékesebb áldozattal. 

A zieebbségi magyar társadalom. Hát annak is meg-
volt a maga sokfajtája  baja. Abban legkevesebb rész jutott 
ennek az ügynek. Bizony elkanászosodott benne a badiál-
dozattal Bzemben való álláspont. Még a semmi megerőltetést 
nem jelentő erkölcsi támogatást sem tndta biztosítani. 

Minden ugy alakult, hogy bizony osak osufolkodott 
velünk mindenki, szószerint ugy, ahogy a napokban keserű-
ségtől telitett. felosiki  csonka bajtársamból feltört  a pana-
szos hang. 

Csak egy példa. Általában minden megoaonkitott ha-
dirokkant bajtársam érzése az, hogy a legszentebb csonka 
ságát a kisebbsézi időkön felhányódott  magyar neirz°riék 
nem hajlandó, mondjuk a koldus nyomorékságánál feljebb 
értékelni. Mi, akii a hazánkért ott hagytuk t»stünk épségét, 
sokszor érezzük ettől a nyomorék társadalomtél azt, bogy 
nem ismeri áldozatunkkal szemben a kötelességét. 

A nemzetvédelem első szému feladata  éppen az, hogy 
a badiáldozat tekintélyét .helyreállítsa. Nincsen nemzeti 
újjászületés enélklil. / 

Nem kell félreérteni.  N-m akarunk mi szeméi szerint 
megtttrödni a társadalom kegyes tslénkfordulásában.  Erre 
nekünk semmi szükségünk. A magyar jövőnek, a magyar 
feltámadásnak  a kérdése az, bogy ez a nemzet mennyire 
tudja megbecsülni, tiszteletbentartani a mi nyomorékságunkat. 

Háború van. Senkinek nincsen a homlokéra irva, hogy 
holnaptól nem kell-e ezt a nyomorék sorsot viaelní, amelyet 
mi hordozunk felemelt  fővel,  büzzkeséggel. Nem azért hor-
dozzuk, hogy velünk csúfolkodjanak... 

Azért hordozzuk, hogy példit motozzunk miképpen 
kell életet adni ha a haza, a becsület ugy kívánja. Teasék 
ennek a gondolatnak kijáró tiaatelettel kezelni a hadirok-
kantság állapotát. A falusi  elöljáróságoktól le és felfelé 
tessék azzal a hazafias  tisztelettel felnézni  a hadi-nyomo-
rékra, mint akit a Gondviselés kiemelt a drótakadályok 
előtti hősi vértócséból, hogy különös hivattat töltsön be 
aa Ortk magyar ktzdala» saáaáia. 

A világ nagy háborúja. 
Kiváltságos nemzedék vagyunk. Szemtanúi, él8 része 

aei vagynnk minden idők leghatalmasabb összecsapásainak. 
Koppant erők, valósággal kitenyésztett katonai értékek, lelki 
felkészültségek  rohantok egymásnak. Mondhatjuk hogy eb 
ben a pillanatban harcban Áll egymással as egész világ. 

Ilyen még nem volt a nap alatt Az összez világré-
szek Európa, Ázsia, Afrika,  Amerika, Ausztrália fegyverrel 
rohant egymásra. 

Áll a harc. A háború harmadik esztendejében egyr-> 
azélesbedik a harcvonal. És minden számottevő hatalom mir 
ott van a küzdők sorában. 

A tengely, amelyhez Magyarország ia tartozik az elei 
menetét ennek a háborúnak kétségtelenül nagy fölénnyel 
megnyerte. A tsémet-olasz haderő egész Európát megszaba-
dította az angol-szász befolyás  alul. A németek és Európa 
összes nemzeteinek katonái ott állanak az Oroszbirodaloin 
szivében. A legkeményebb télben is nap nap után hősi m<> 
don fogják  tel az orosz szovjet kétségbeesett vérpazarl» 
sával kísérletező kitörési támadásokat. Olţan csapásokai 
mérnek erre az eszét-vesztett és utolsókat rugó vörös med-
vére, amelyet kiheverni nem tud. 

Ugyanakkor Afrikában  a hosszú hetek óta tartó angol 
támadások ellanyhultak. Amint a német hadvezetés ezt észre 
vette, a tengely csapatok azonnal átvették a kezdeménye-
zést, visszafoglalták  Benghazit és a britekre ismét olyao 
csapásokat mértek, ami az egész világot csodálattal tőit; 
el a német hadvezetés rágalmsssága iránt. 

És a németek mindenütt ott vannak. A mult héten a 
német tengnralat'jérók hirtelen megjelentek az Atlanti Óceán 
Amerikai partiuin.EgyBZerrenegyvenhárom kereskedelmi hajót 
süllyesztettek el csak a mult héten 302 ezer tonna űrtar-
talommal. Azonkivül egy másik német tengeralattjáró « 
Földközi Tengeren elsüllyesztette a 32 ezer tonnás Barbaui 
nnvn csatahajót 1180 főnyi  legénységgel. 

Éa amíg Oroszországban — Afrikában  mindenütt méri 
a tengely szörnyű csapásait az angol szász világra, azalatt 
Távol Keleten nem kevesebb lendülettel törnek elOre a ja 
pánok. A Csendes Óceán 18U millió négyzetkilóméter irlö 
zatos területein megcsodálni való fürgeséggel,  félelmetes  ta 
lálékonysággal és mindent elsöprő vitézséggel foglalják  el 
a támaszpontokat jelentő szigeteket. Nincsen megállás elAt 
tűk. Angol-amerikai benszülött csapatok egymásután omol 
link öasze a japán támadások lendületében. 

A Távol Keleti események mult hetében Sziám ia hg 
dat üzent az ki'golszáoznbnak és a japánokkal kSzösen 
megkezdték a hadműveleteket a burmai határon. Ennek kii 
lönösen azért nagy a jelentősége, mert az angolok ezen az 
uton juttattak segítséget a japánok ellen a kinaiknak. 

A napi sajtó percről-percre közli azokat a hadműve-
leteket, amelyeket a japán haderő folytat  a szédületes tá-
volságokon és sziget rengetegek között, ott Távol-Keleten. 
— Alig lehet ezeknek a gyorsaságát még asztal mellől is 
követni. Az ember szédül azok között az eredmények kö-
zött, amit ennek az öntndato<« jnpán népnek a fiai  a sz& 
razon — a tengeren és levegőben elérnek az ellenség meg 
semmisítésében. 

Mindent egybevetve és az elmúlt hetek harctéri kUz 
delmeit átpillantva, maga az angol miniszterelnök is kénj 
telen volt megállapítani, bogy Távol Keleten igen rostul 
mennek a dolgok és még rosazabra is rá kell készülni. 

Mi magyarok, akik sorsunkat elköteleztük a ten^lv-
hatalmak gvőzelméhez, szívszorongva kisérjük a világ nngy 
háború ának minden mozzanatát, Láthatjuk lépésről-léplere 
azt az elszántságot azt a páratlan vitézséget, amellyel » 
küzdelem folyik. 

Szémot kell vetni azzal, hogy itt nincsen megálláa. 
A harcot végig kell küzdeni és azt meg kell nyerni. 

Erre nekünk is fel  kell készülni és a ránkeső áld.i 
zatot a jobb magyar jövő reményében vállalni kell. 

Erdély a magyar képviselőházbaD. 
Ei a o'm-' &nn«k a kiadványnak, amely a kSiell surf-

ban hagytţ cl a sajtót. Az Erdélyi Pá-t országos krtznorr 
nmk klat&aáhaa meeH"nt fOzet  témakOrBk siertnt sne• 'eti 
az eriUly! kénvlseldknek * parlamentben kifejtett  monká -
gát. E lié'yl tfirvéoyhozóÍEk  most vettek elésitBr részt — i: 
szónkét noztenHé utnn — a költségvetés és felhatalm<zá<-  > -
tájában. Felszólalásaik tOk>éb-n az olvasó pontos tájékozód" 
*zer< zh t a felszabadult  erdélyi országrészek Ssases ldös;-'-" 
kérdései íl. 

T" mész lesen n pi-Umentl mnnka esik egyik ir••:> 
volt az Erdélyi Párt t' vébenységének Erdélyi képvlse'ó r. 
parlamenten klrU: Is álbri'tó mnnkát végeztek a nagyer 'f 
f  (latiatok megvilágítása érdekéhon, államiban tá'éboz'atu* * 
korirányt a legfontosabb  tennlvalik ól. elAta-jesztették k<- i-
Sáza kat és javaslatokat tettek a leghasinosahb mego Ü--I 
mód-a CAlluk «z volt. hngy Erdély (Sldiét megkíméljék • 
Ittlkal v|4zalykoriásoklól «g ugyanakkor a lrgszlgo-nbb 
evllagossig szellemében lsine tessék meg Erdély kérd. - •' 
Minden jóazándékn magyar embe nek eeyformán  az a le£l 
•csahb k'váneág*. hogy Erdély heti!* sztéáe az anyeorszAj: 
kerlrgéeébn minden zökkenj nélkül történték. Eaárt tüzű- >1 
faladatául  « • Erdélyi Pá t, hogy a kormány mellett áll •> ' 
dél-.t Lê odák megoldásában és a legfsz'ntébben  mfgmtre-
Erdély kiráoságfilt. 

Parlamenti munkásságuk aorán as erdélyi képvlse''̂  » 
tflrv̂ Dyhozásban  Is ast az álláspontot képviselték, imuly 
lamrnten kivOll munkásságokat leHemeste. Brdély h.op! 
hangnem volt a képvlselóhásban. Emelkedett azellemO é« •••• 
mélyaskedésektíl mentes, ugyanakkor azonban óssln e '-f  » 
kBsérdeknt szolgáld As Erdályl Párt mostani kiadvánv - 1 

a téli szolgálja, hogy ai egész magyar közvélemény tái*^ 
zóláat szerezzen a leigfoutosabb  erdélyi felada'okról. 
rzéit pa*l*menti munka Ossz foglalását  tartalmazó (Özet r̂ 'cn 
alkalmazza a politikai k r̂dványok szokásos beosztását Ai u-
délyi képviselik parlamenti bessádnlt elslsorban azért »» 
névsor és IdArendbell beosztás alapján, hanem témakOrók Hie-
rlnl osoportosltották A tárgymutatóban pontosan meg 
találni aa Ossssa erdélyi kérdéseket. As egyes beszédeket ré-
sz nt kivonatosan, részint a képvlaeláháat naplókból Idii" 
kaphat)' k meg a kötetben A 120 oldalea, kék fedeln 
bnveznije hargostatja, hogy a kérdések oaoportoeltá«ával 
egvOtt kitűnik a nárt parlamenti mnnkálábdl ai a felfngés-
bell Ossshang ls, amely nem a aaamáljee dtsaMa kereséséi' 
hanem is Igaa agyak ksseMsásn welgálasáia t«reke<la'< * 
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t4,gya>uta»ó melle»» névmatatót 1« találunk « füzetben  „rnelv 
tünteti fel,  hogy az erdélyi törvényhozók egyes l-eszédelk 

,orá" m'lyen kérdésekhez szólottsk hozzá Teliea terjedelmé-
be közit at Erdélyi Párt kiadványa az elvi Jel. máséira ál-
uioglHlásokat; gróf  Teleki Bélának, ez Erdélyi Part elnöké-

i t , i>á-t megalak láaa ntán tartott beszédét. amelyben be-
jelentette a megal-kolást és Ismertette a párt programmiát 

-:..mmt a feiliatalmazasi  javaslat vitája során elmondott be-
ameiy viszont Erdély kül és belpolitikai állásfogla-

-nt hü tükörképe, Ugy.nosak teljes szövegében Ismerteti 
any Albrecht Dezsőnek, a párt Ugy-ezető alelnökének 
lszolalását, am-lyben részletesen kifejtette,  hegy miért 

-.-.la az L délyl Pi-t a kormányt. Ezeken .,z elvt jelen-
• Cil állásfoglalésrkon  kivöl rész etes részletes kivonatban 

uayen áttekinthető csoportosításban megismerhetjük a 
c az ös-zes megoldásra váró erdélyi lel-d>tokat. 64 

.üté beu fejtették  ki az erdélyi felszólalók  a eh..tó Ugala-
- : bon. h g y a felszab»  du't országrészen milyen ké-dések-

kwanctk az egyet mes magyír érdek szempontjából sür-
. mtézk.dést Erintették azonbtn a részletké-déseket Is, 

hogy a füzet  tart.lmál.ó' mindenki beható tájékozódást 
" rzhet az erdélyi helyzetről A nyomdai ng Is 'zléses ki-
lasn füzet  könyvámsitési forgalomban  le kapható és feltét-
oül megé.demli n közönség érdeklődését. 

á í u k s e g t e l e l e n - e az „AUftmimHdat?"... 
Nem ls olyan régen egy'k — egyébként igén szeretett — 

. :ba>galutt lapuakuak cikkírója kifej  ett1, hogy a-mul ízük-
nincsen az „Államlmáda- a" Nom Uh ti-t'en, h. gy az 

..ven kijelentések, ts.sk azé t kelnek szárnyra, hogy ez k"u 
keresztül el lete ssen mondani mindazt, im;t elf-ledc',  v-igy 
e ha igatnl valósággal bun volna. N»gy mérékben áll az a 
megállapítás azokra a-t időkre — a m kor odaadó, hűséges éa 
áldoz tos kitartást kíván »z áldott Msgyar Haza mindenkitől 
— mint a mostani soradöntő iéőkben. 

Hát nézzünk kissé a közelmúltba, a kommanlsmns ese-
ményeibe. A kommnn-zmus megrendítő es-menyei, átélései, 
döbbenetes erővel fel-lnek  meg arra sz állításra, hogy nincs-e 
Kzükség az „Államlmádatr»". 

Emlékezzünk Az összeomlás ntáni Időkben egy rom-
halmaz volt a szentiavánl ' agyarrTfezág.  Sokan 6 ökre m p-
halt országnak hitték Magva.-orsz.got Nem osoda, ni..rs a 
' sonka Haza területén semmit sem lehetett találni abból ami 
,iy éló ország életét létét jelentené. Elpusztult az életfen-
t»r::, n ország é étét jelen'ő Á'lamhatalom s ebből eredőm 
r,em volt élet és vagyonbiztonság M.-.t m'lyen élet és va-
gyonbiztonság az olyan, amikor h* valaki egy jobb ruhával 
kiment az t cá'a, sohse tudhatta, hogy mikor és kl veszi el 
•ole rtháitfl  Éh ha valaki védekezni m-rt, ez életével 1« fi-
zetett az ellenkezésért Terror őrjöngött a < sonka Hn?áb«n, 
t sz géoy, kifosztott,  poHg megalázott Csonka Hizáhan a 
kommunizmus alatt. Pld , ha élo)mi«zer kiosztáskor a sorbrn-
al ok közül valaki tflr<  Imetlerkedett, ott abban a percben 
m udenkinek a szí m°láttá a egy. nlőtte a vörös kstona év főleg 

minden euibţjrl jóérzés megcsúfolásával  kinozták és gy'l-
k. iták halomba azokat, akik . gy hajszálnyiba is gyannsak 
voltak h'zaszerető é zelmeik m att A e óf  Battyhápyi pa-ota 
— és a Parlament pin éi sokat tudnának les.élni a bolsevis-
ták gtzságalról. A Dana vlz- ártatlan áldrz tokát eoriort ás 
iia a feleim*  sen sötét és kihalt ntcákon éjsztka autók tíübó 
lögtek. a felriadt  alvók elszorult szívvel gondoltak arra r.z 
ujabb áldozatr*. akit éjo.k éjszakáján halálba hu'co nak Az 
is valóság, hogy sokszor az áldozattal ásatták meg a sl ját 
es élvr t.metteit el. A népbtz'osok tlvornyáit mindig külön-
vonaton való száguldozás fejezte  be, amikor ott és azt gy l-
kolták ie, aki utjukba akadt. 

Az . mber megrerdü t lélekkel gondol arra, hogyan is 
volt lfhetftége*  mindez ?l Nem másé-t, m nthogy a rombadőlt 
országban Államhatatom nem volt. 

De a bolsevista pokolban remrsak az élet éa vagyon-
biztonság lett semmivé, hanrin a lélek minden kincse A lel-
kekről kiveszett a jóság és nrndeu o mes emberi érzés és 
aoha nem álmodott tényekben t mbolta ki niagnt & durvaság. 
M-g a t. mplomot kece-ő szív akr.rá-a ls á dozatot követelt 
Ugyanis a templomok köze'ében vagy i templomok előtt m'n-
O'g ott állott a vörös katona s ha valakit gyakrabban látott 
--.mplomba menni durván rászólt s lottóbbször puska'ussal 
•.at-z gáita el a templomtól Volt ugy. hogy a dnrvhságot meg-
i iflotta  kéretlen felvilágosítással  n.ondvan Elvtársnő (Glvtárv) üilos értelme a templombajárásnak, nem tudja, hogy nin.s 
Isten y 

Meetörténhetlk-e iiyesml akkor, ha az Allamh talom 
o és erős ? I 

Egy alkalommal hite járt, hogy a templomokból dal-
-rnokokat, mozikat, bárokat fognak  caiiiá'nl ö őt e felejt-
tetl.n mindenkinek az az utolsónek vélt Szent Mise a Ba-
.iaábtn A B>zllikát zsnfoláslg  megtöltötte, a templomot 
•••rzd szívvel sirató de csodákat váró és esdő emberek soka-

>ufa  Az arcokon ott izz tt a vértana»ág fájdalma  s az ol-
kapcsolódott szemekből patak/ott a zokogásnélküli kö: y-

s árja. Az aikak megrándultak a kétségbeesett esdekles-
, "y a könnyfátyolos  szemek egyre csak uz r Itárt nézték, 

•h vnél a halálba Indu'ók fáj  talmával h lkán susogta a pap 
nt M sét — n'zték az oltárt, melyet talán bolnrp romba 

'út a sátán Így hal gathatták oz Ur Igéjét valamiko-, a ke-
ztény ültozéiek Idején, a ketakombák mélyén 1 Pe az ntol-
l i í vélt Szent "Ise s ennek ereje csodákat harmatozott. A 

tétovázott Egyelőre még nem merte bántani a templomot 
cecne az oltárt. 

Micsoda döbbenetes tacitás az, atni ezekből az esőmé-
iből kikiált. Megtanít minlenklt arra, hogy az országban 

aoent — nemcsak a békés munka feltételeit,  de még a nyu-
szlvvel való imádkozás lehetőségét is, ez Állam léte, ereje, 

«Ima adja és blztoaitja az ország népének. 
De emlékeizünk a kommunizmus alatti Űrnapjára is 

vonatkozólag h teiesebb és Igaza b Írást rem talá hatunk, 
at a Turmay Cecilét. Tormay l'eoll. a nagy Iro Írja Bujdosó 
.y vében az alábblakat (A Bnjdosó Könyv a legm. grá.óbb 

-amentuma azoknak a kinteljes időknek). 
— Budapeaten ls készültek Urnapj n a győzndelmeske-

r'eiem l̂ték szentségtö-ő kezükitésmegtámadták Krl-ztnst, 
Közöttünk Jár. Fenn B dán a ft-á'yás  trmplom előtt a ko 
zo téren történt a körmenet alatt. Aki elmondot a aoját 
.evei látta. A templomi zászlók tövén ezernyi gyerek to 

.ott, tömérdek férfi  és asszony között. A Tárnok ntoán 
e » sebesen jött egy a' tó Nepbiztosl gép. Egy polt'.ik»! 
^bízottnak a fia  ült bfnne  Kedvoaa, egy ki»zolgáló leány 

- bolt előtt állt és 'ntegetett nski. A fiatal  zsidó meg-karta 
«nl a leánynak az ő nagyhatalmát. Rákiáltott a solfőrre, 

H-.;ts nekik"! i s a géo neki óiuit a körmenetn k. fcgymtat 
tva, sikoltva hát.ált a tömeg. Az autó a Szentséghez ért 

a zsidói n leköpte. A tér f  lordltott és alán czettepte volna 
nyomom tat, ha a vörös katonák egy k kapa alá num m»n. 
• Es ugyanakkor len- a Vár tövében, a K'iaztina tér. 

- malomnál m-glsmétlődött a jelenet tgy zsidó keresztül ga-
«sokaságon és mielőtt meg.kadá'yozhatták volna, ráköpött 

moi.stran.lára. A tömeg nekiesett éa agyonverte. Sok 
inplomba belőttek aznap. Fegyvere» emberek sortüzet adtai 

I* t kö-menetre Crnapján... Magyaromágon... 
Miért lehetett szókban a borra'mas időkben a 

get is m.ggyalázni ? Rabolni, gyilkoln' ? Mert nem volt Al-
1-mbatalo-n Hát szükségtelen az AHamhatalom A kommá-
mrmus kínja s ai ország pusztulása azivb. markoló.n k altja, 
Uli ai Államhatalom • annak minden ereje, védelme, áldáaa, 
m«rt nálkOU még Imádkoiol aem leket 

A kommunizmus gyötrelmei megtaníthattak tehát mln-
de>i m.gyárt arr.-, hogy »ki szereti a Magyar Hazát s benne 
mindazt, amit a Magyar Hala ad gyermekeinek, annak egy 
pillanatra sem szabad mást tmnie, mint a Magyar Államnak 
— mely a Magyar Hiza élővalósága — érdekeit szentnek kell 
tartanir. s azoké-t szüntelenül, tehetsége szerint dolgoznia 
kell. A vllásos léleknek tndnla kell, a kommnnlzmnsból kü-
lönösen. hogy az Egyházért do gozik az, aki a Magyar Hazá 
ért, a Magyar Államért dolgozik. 

J. M, B. 

<9 
V«r J 

és derékfájjs. emt.'lygés. idegesség, 
tisztátalan temt gyakran csak az 
emésztési zavarok kövntlrprrnánye. 
Ilyenkor is segít a r—r. T T " ^ -

Magyar csillagok. 
Most "an Kief.'udv  Hindcr Bzilletósénete 170. év-

fordulóit.  Ő Téflí  én j m^du köíípoemesl cs^^d >ól 
«ziirror're?. Korsn keidé i var3eig»>tnl. E óbb ioíot 
'árui U V:s Ktto-a !««r. Mint  kidét  került  Erdélybe. 
Itt  megdöbbenéssel  tapasztalta  az idrgen  nemzet-
s"gű  világot  s f'..g-dást  tett,  bogy Vjszdí  irdult 
nemzetünket  magyar ryelv, érzés éa irás által 
hnl*!á;g szolgálni  fogja. 

1795-ben jéri hses r bsdacsonyl szüretre. Itt 
I-nnerked^ti m?g 8J gedy I^néc ieényávai, » 'z?p 

M-giíér'e R-»;* k"«iót, de a bU»ake all-psn-
isáry tlkoiare.it». Vi.̂ zam'n*. Vutorának, d•) a c-írIó-
dá̂  htitái ^ a'att mir a kstona^lptet ig ucte. Mitjél 
'obb'in uata «at éltté', aooél jobban végyudoti 
R !*•••. u éa Di Róza Bztvét egyelőre oem tudta maţ» 
f-ié  ford  tfint  K^íb^n » bábo'u'iart ls reszt ke'lett 
vennie, ftarc'»  fot  sAgb» k°rUit. O'î li m'rk'-dett roeg 
n f  Be'p IbíVB, fiiom.  m'óve t D'E cvpw K^ro'itiév»!, 
t-i nagy h«tá~s>t: vo't Ir-rI rruitéjára, Ki től mnokara 
|r>lVpn)iett», b'a'^tts « » hietattenak nenisok»r-«'Athstó 
"?»dtEényei i« volt i*', «tniéor m»gi«!entek s .K;s"rgő 
Szjrn), m" rl-ő d»!ai. M g m'ndlg R^zéra, n>g/ pẑ -
re'mére get-do t s hsr e nem s&igott t-nnylr», Tint 
•'íiaTi-tíen y. Bitali'ée u'én, d- soha Med".l n-m ;ud'a. 
R'iíérs kell sondol utfr,  hí a Kesergő 8z rel*m gyii-
?y<:rü ROr.dt o'vai *uv: 

„Min} » s?arv.\e. felt  meg^rs 
a rj d? p TErrd fígyeer", 
Fu'. d > Jf'só-»,  folv  m*r vére, 
Vm'k tő:e k cs re: 
Díy fu'ok  ér e pár Rgemtől, 
A r á m.-llyera bsijátiKc; 
Á«!k a fo'd  keB r̂vem'ől 

minden nvemáb.n. 
D j hajb I mennél tovább érek, 
Annál jobba" gtú a njtr0*, 
H hoijebb r^gílk e»i(es)ţ'e: 
Foto^, hsíjb I de ycsítembe. 

So5! kí'oná .kodáta u'án fégr»  hhz>i k=rii! Évkor 
már 8̂ '<»iredy R'«a teljesen árva. I ms-te|teri m-'gkéri 
kezét. Miit már n*m k-p kos.«rat. Bo dogê gá*. a hol 
dng süer-'i-m elteli di'Hibsn énsVÍI meg. 

,Mia a vlíág ákráís'ja 
M '̂-.ként ló'Datr oielm I 
M a do'oî fo  y«m»tj», 
Mt̂ i hangúak verseim; 
M»>oV. eitenj ér?»eti 
M ve a'atja testen?nt-'r, 
Mî ok lelkem rppliletl 
M's nránya iétemnft; 
M -s moat eg4»» termiioaetem : 
M:rt szer"t»k a fz  reit'teir; 
M^Stént jár most bz Idő, 
Mióta már enyím 6 * 

Uţyancîf-k  ebbati a da'>.lb n tárboíto'jt, ss'dj 
b elnemiít Bt d"t% elnf  mzetiatlenedett és a i'ranciáBap, 

szribadoa gordo:kodó magyiro't&t: 
,E<y Ittenért, egy búzáért 
Ejett hajdan durván hlv, 
Ezy hölgyért, egy nyo-nolyáért 
A törzsökSa magvar fzív  ; 
Di â m I^ten, Hetn hazához, 
Bik kig> u .dí mtgy r hí" 
Sím szaváhon, s--m pár'.jábo« 
Bem magához, mei nnm hiv I 
E<y Iitenem, egy » hszám 
Éríi azivera s ezt val ji «iám, 
8 egy szerelnie ínlvemrek, 
Mint egy şrlva keblemnek." 

M;íid » k*s*r?ő, mlod a toldo{ pzereiem d»'-
cikiuBblt egy gtliiiőnfív,  — H tsfy  Büftreimei  — ai»ti 
adsa H. Ez « verdes kötet h-iihitstisríná tette Klrfi'ud 
S lednr rfevét. 

Végrendelet 
Pai'áa egy levá! van a szivem felett, 
Javtatd el anyámhoz, bü d huR. 
M jd m^g.tyngiíl'r, ho?y u'olsó psreében, 
Rt gondolt egvet'en fi-. 

A tárcámat és a fényképeidet, 
A feleség,  mnek hagyom 
Uţv megyek át pajtié a mánvllégrs, 
Aa ő nevével an ajkamon. 

Eit a doboit fiamnak  köidjed el, 
A csákómat neki adom. 
M 'RBze hazámtól, h=v»s oro'z földben, 
ö-'ikra róla álmodom . . . 

Oyergyóuentmlklói. Baláaayné Haaz Olga 

Uj epltkezesek a tenyeBzállatvásár 
telepen. 

A máreiui 21-en megnyíló mo-őpaadaftágl  kiállí-
tást pb tenyeszáüstváBárt ac OMQE ez évben a rerd-
klvtili vlüionyok ellenére minél g'ud g«bb t»rtalomma! 
k(vár,ja raegrerdeifi,  bogy ipy hii ^epet adjon a meg-
osgvof'bodott  ország ţokoldaiu termelő képessegéről. 
Megemlékeztünk m>tr srro', hogy a fclá'Mtés  tenyésa-
á latvásár csoportjaiba a rendelkezésre álló férőbielye-
tet lényegesen loegbaladó ietnzámu bejelentés érkezett 
a rendifó  birottnáíboz. A vá ható nsi?yobb keresletre 
v«ló tekint"it-i a fó  dmiveléfiigyi  minisztérium » mult 
evben epu t ui kié litáéi serteBistallók mellett még az 
ősszel uj, koriseriieo berindszendő szsrvasmarha-
latáiiók epiteeét kezdte meg, amelyeknek épltéBft  a 
zord ts'l idlitrig "l en re folyamatban  ven én előre-
'átbaióifg  a kiá.iitás megnyitásáig el ig kécztilnek. 

A k|á'.iitási teiep igy örvendetesen tovább fejlő-
dik ea » nagyfreabárn,  korszeri1 él'sidó jellegű kiálii-
tási állókkal > gylitt a iecyet'aái.a>.'«8ár telep a fö  d-
miveléRögyi roiclsctériuir. ea a főváron  ó doztttkészségé-
bői Eurépánik iiyec jel'egii legnagyobb ea legtökéle-
tesebben bererdm U interményöve váik. 

A többi kiállítási C'oper'bf-n  is néhány uj csar-
nok epitea". ven tfrvh"  véve, ugy, bogy a £öfel  36 
ka'. !'0 d kiturjedes'j hitt-lmbs kihilitasi telep ez évre 
ccár jobuan fciepil. 

A rendoző bizotttiág az érdekelt vármegyék támo 
gatá'áva) tovább f.  j etz I » faluri  népé ;et, a nepmii-
v s«et f-B  a bátiiptr bemutatását Büo'gáió kedves 
.kliilii.aei f^lut"  A már meglevő mc-sőkövesdi, góoeji, 
*UQB»gl, hs'ati, nérkózi, »omo,ţ)megyel és apatfaivi 
b z.k mellé e^y í a l e c ü i és egy kalotaszegi falusi  ház 
fog  ep9in>, imeiyekbtn e vid ebeknek gsadanépe szo-
kasot im.i fog'alatoBíágát  fo?j»  a kiát.itás köacasógó-
eţk bemuiaini A tf.H:o'aB*flgi  ház eiőit gaiamhducos 
H*eselv kf.pu  tag élitti. A kialiliáai f  iu a kUiönbcző 
vid»kek eredeti vIseletóbD öltözött népével bizonyara 
ur. idei kiál l ásnak is egjik iegttdvegebb és legláto-
eatottsibb heiye lesz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Kalot és Ealaka nepiestje. 

A cí'ivpom yót K -ilot .>s Kíláka népfőiskolák  együt-
t.-s ropd z sében a csihsz r dMVig.tdó nspytermeben 
1942 jifu>r  hó 23 ar esie, «zexely fouóestet  rer.doztek. 
A iz^it Iv népfőiskoláin!?  hallgntoi M aysr Ferenc igaz-
gató es KÖi 6 J jiiánn > igszgsténő vezetésével eljöttek 
a váro«lia. A falu  e.'jö»1 e vérosfcos,  hogy bemutassa 
mind <n értekek »rök forrósat  a oepi ku 'urat. A falu 
v-Mvéri kazfoi»8ra  a v -roshoz. Hozták a falu 
mélyen jsró leikUag. s a feiszines  városuai. Jöttek, 
i ovy tacuj.inaS egyiiuábtól. Sajnáljuk, boţy a város 
érd me szerlst u< m méltányolta ezt a tiriata, ezt a 
jövőbe tokiotő vállaitor*.st, amely n*y?n nem dolgozott 
ss idők h iBjíoa doiv résével. D > az írt megls iilbt volna 
-szr. vef.ni.  Mem b.ij, jé! Vtn íb igy. A véros uzy»nlá 
I vf.p  rcatva. N-m fi<y"!  f.?!  cssk a hat'gos hirveresre. 

Niorc^ötierni kell uz id geit, bo^pzae rekiarrirozéss&i 
s l; fe.koibtcsolrii  'ín;gíiselt i-rd Hédését E felejtette 
•-gé-iseB, hogv : z ecyezerü eszközök, ez íg.' gak az 
red *tielt. a Ks'oî es Kîia^a fonóeBt  nsm vette Igénybe 

a techoit a c-odált. E^y pár szerényen megbuzedó 
hir-.dás közöse csupán >.* eseményt. Nngy tömeget 
nem m^di'ott m -g > e a cíe. des-szerérystg. D« viszont 
totrd'nkl ott volt, aki zajos riasztások nélkül is tlsc-
tib-Q Vin e népi ku .ura támogatasánsk nemielnevelő 
Ttékeptépével. — É-i ez elég. Nem is keil tovább 
kenysz r>Mnt » kezots'tgít a clrlu il produtciók bio-
kás»l sse'iet H gyri kell, smlg rSebred kötelességéré. 
Ijy p."ii-eti> KPg vegbl is a leik; kényszer által diktait 

erd feiődéF,  amelyre h íaiu számot tarthat. A 
K.o' 'fi  Kilátta igjii te? esije ilyensaerii keedtm?nye-
ne:> veit. Az uj megvár u:ţ.ak a FZiilgalata. A magyar 
jfivő  ögye, emalynek a gtökércel, a nepi ku uranak 
h:j)ied:is, népmeBes vi ágánál kell u'já, nettz^tive szii-
le.ici-'.. N-m iehei azt íivánni, bogy a »lager korszak 
• mlőln aitpyi megromlott tejet ««Ivott vároa egyik p. rc-
r61 a máüvra meevtitozroi. D • m g fog  változni ezt 
M«>kodá»ss' hisszük snnak a nagy javító ki-ueárzas-
rat n omán, htcelyet ez a ket som ţci n* pfőÍBi.ola 
rz-itáraszt magából. — A magunk részeiői megköszön-
jük a két népfőiskola  értékes faradozantii  es kérjük, 
ttogy a megkezd-tt muakát foiyiassák  tovább. 

— Hazaaság. 8n ő Vi ma (Csikazered«) éa Hiván 
Liss'ó m. kir méraöl (Budapeut) fo  yó evl jacuir 31-en 
tariották e-üiúvőj'i.';et a cnifesieredti  raf.  tempiootban. 

— Ezer S«ekely L»any Kalaka üanepelye 
lepz februir  bó 1 -ín, vassrnsp e-te 7 órakor Bid^pee-
t a a Mis-vir M tve ődés Htsábrin. amelyen azerep^iaek 
a C'iksomlvó! -s kézdi; ásarbelyi Ktiék > Bzekely L 'ány-
nepfőlskolák  is. Az E«er Bzskeiy L^snynapot F.ora 
-astvér rendezi. 

— Városi közeyülés Cdksi^redT várói hépvi-
«elő te'ítü.eie 1942 február  4 en délután 5 órakor kez-
eyüiést tart. Tirgj sorozaton Bierepol a vároei viiíamos-
rati klbővltéaenek Bgye. 

— Az Ipartestület elő>járÓBsganak evi ba-
iizámolo gyü ese. C H-» redt és Vid«e Ipartastil-

ŝéiiBk előij&róséga 1942 évi február  15 án délelőtt 
11 órakor tar j , sz 1941. ev müködísérői beBzárooló 
d es st, aa Iparlestülat kaaainó hs,lyÍB.>gében. Aa Ipar-
testüíet évi bo*zr.moió előijáróságl gyűlésére aa tpar-
teBtüieti ta;okat pzivesen látja es meghívja aa elnökség. 

— Csíkszereda varos közjóléti szövetke-
zete 1942 február  4 én délután 4 órakor tartja alakuló 
k8Kíryti;-H t̂ a Városh^u tanácstermében. 
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— Mit  mond  a Honvédség  Smolgálatí  Au 
bnlyaataban a VI.  Hadicikk.  „Akt  elleneeges-
ked-M  uiMalmaval  oiűggeiegen  bestéi vagy krdve-
zőtlen  bedibireket  terjeszt,  annak agyonlövéssel 
végrehajtandó  bt Iái a büntetése '  — Ma honvéd 
az. egéti  magyar nemzet Háborúban  illünk.  Vili 
gos. bogy a hadicikk  mindnyájunkra  vonatkozik. 
Álcár m*ssze az orosz mezőkén,  akár  itthoni beosz-
tásban egy-egy láncszeme vagyunk  a magvar hadi-
gépezetnek.  — A bonvéd  eskü ezt mondja:  nE*kű 
szűok,  hogv szent hazánkért  minden  belté  ét külső 
ellenség  ellen vitézül  ét férBatan  harcolunk'.  — 
Komoly  időket  élünk.  Magyarok,  érők  bonvédek, 
hallgassatok  ai eskü szövegére és ieljeeittétek  kőié 
lességeteket  becsülettel  akárhová  állit  a sorsotok 

— a oslkiaeredal farsangi  orsnsgoz vásár 
A farsangi  vasari C Usz-redábsn a kévelkeiő napokon 
tartják: febtukr  hó 9—10 állatvásár, 11-én klrakóvásár. 

— I«met a radlot zavaró gépekről. Váro-
snak «gy-s rasseloen a rádiózás egyenesen lthetetlen 
Z iv»rják a röntgen, a hajszárító és egyéb sillanvgépek. 
N;aa karBak már stmmlfale  PsigMelest a gíp-k iu aj-
donosaltól. C upán annyit (tértink, bogy legalább abban 
as ldőo*n, amikor a magyar hírszolgálat következik 
legyenek irga magok. V-:geredménybun csak érdakél-
heti ókéi ls, hogy ml történik ebben aa .egyhangú" 
„esemenyte.'en* vl'épbnn 

— a Szovjet tarvei Magyarorszaggal. A 
török fővárosáé  Mosskvftbél  öbb uj'áglro erkezett basa. 
B -számoltak aaoaról a borzalmakról, amelyek között 
Misafeva  lakóssága él. Vázolták a Szovjetnek azokat a 
terceit, t>me y ik t̂ még a bábom eiólt készítettek és 
amelyek között Igea figyelemreméltóak  azok a nagy 
átHlefi  ésl szánd kok, amivel a Szomjat a magyarokat, 
fljnekat  As ííngyeleket Aasláha akarta átvioni. A ma-
gvarok njhazéjéu' a Szovjet Tnrkesstánt jelölte kl. — 
Ht a némát hidírő 1941 jnnmában nem előzi meg a 
Siovjet «zárdákokat, ngy jól nézett tolna ki az as o| 
Enrópt, amelynek rendazését aa angolszászok átenged-
ték Siovjetoro^zországnak. 

— Halalosások. Lifó  cdkaieotelmonl B e k e 
Boldizsár B ?njamln jasaövari premontrei kanonok, araoy-
mis'r-8 úidi zópsp, rondasgy, erdemeifllt  házfőnök,  koc-
vlktnM a'kormányié, glmnésinmí tas ír, j-nnér 22 ín, 
74 eve* korában N «gyváraden •Ihoty». T tnflese  aa 
olasíi temetőben Nagyváradén igen nspyréis'Ét mel-
lati ment vegbe. A klvá ó főpap  kimagasló alakja volt 
a csiki ssékelységnek. 

— Bíró B"iede»-ré kb3í. Bika Q'zella, 62 éves 
korában, jannár hé 27-én meghalt Cslkb-ntfalven. 
Tjmet^se jaaná* bó 30 an d^le'itt 9 érakor volt igen 
nagy részvét mailett. 

— Ofla-  éa kadfűtrdfi.  A c*lksaeredal .Dóra* 
GJz- és KidfDrdő,  e»u:An rítrda reggeitól szombat 
es'.lt áll a mélyen tlsstalt vendégel rendtlkesésére. — 
Masssáss, kés és láb ápoliB. Figyelmes kiszolgálás. 

— A Honsa oslksaéki csoportjának evi 
kősgyülese. A H >dlrokkaot»k H-dlcsvegyeV ta H  <•> 
árvák N-mzetl Szdveteégénf  k cslksséfcl  csoportja 1942 
február  22 ^r d «lelőtt 11 órakor tartja évi közgyfll'set 
CalksstTtdiban as lpim BtBletl kaszinó helyiségében, 
amalyrs a csoporthoz tartozó csikszéki hadigondozotta-
kat esnton hívja mag az fkokig. 

— Anglia eddtgl hajóveanteeégol. Anrol je-
lentések nyomán (Uórsbit Anglia eddigi tengeri veez-
taaége. A klmntatáa szerint esldalg elpuhult 6 ciata-
hajó, 4 repl.őgép anyahajó, 14 cirkáló. 61 romboló, 8 
torprdébüjé, 41 terg°ralaltjáró, 12 Sfgédcirkáó.  1 jolző-
hajó, 6 ágyúnaszád, 11 bárka, 11 aknarakó, 2 jérör-
r i»zád éa egy gyorscasaéd. 

— A Magánjavak lgaagatóaágát íogadja a 
miniszter. A Csíki Mtgánjavak Ideiglenes kezelésére 
Ábrahám József  dr. ailnpán elnöklete Blatt 8 lg»sgató-
tanácsoat váUeztottak. Eiső értekezlete alkalmával az 
igazgató-tanács elhatározta, bogy a vagyonnal kspcso-
la'oi Bgyok msgbeisálése érdakáben as elnök vesztése 
alatt öttagú bizottságot kll'denek illetékesekhez Buda-
piBtrs. A vagyon ellanőrsésávnl megbízott v»''ás és 
köaoktatáaUgyl mlolwter az: -ia óhiját jn-talla a M-tgín-
ja?ak Igasntó válasatmánvábos, hoijy tMtö'r»*üeg szú-
ratná fogadni  az 1 ;azguó-tanác-iot és a vagyoni Önkor-
mánysa'l ksiaiés viţttt, Uanepi-te^ kerat°k kösött; 
zlváila átadal A* igasgató-váUsz m4ny f-?hrn̂ r  máso-
dik fe'abea  taljislti a m aUstír óatját éa Badipaslre 
niDsl*. 

-— Emberölesért tia évi fegyházra  Ítélték. 
1939. októ w 24-én éjjel történt, fcoţy  Vial J&zsel edz-
j'nófalvi  BBOgal̂ gány a calc'ól 54 as v«eu i őrháznál 
fejszével  agyoniliâtte Koocs Jinos munkiyiáraát. A< 
ttgyst most tárgya't3 a cilksa-'r»dal törvényszék. V zl 
Jsssef  bei-imerte szörnyá tettét. E mondta, hogy Kô CB 
csal n«vdlt dolgoztak erdei muikán. Râ azul msnt a 
sora. Elhagyia a muakaha yét és smtkvr távozott nkkor 
mázával vltta Kincsnak ls ^gyik-mádk apróságát. Brro 
Koncs, anUor r&iött f-iUkartn  j-jl̂ n1»»!. igy tilálkor-
tak a cdkazaredii áilomávoo, amikor KICCÍ c endőr-
kézre Mk°irU ju itatni. Azt indítványaim, hofy  menjenek 
basa C*;ciób*, ott minden ellopott dolgát visszaadja, 
csak ne jsl>;n:<a fal.  I{y ladn'tik el a vasúti töltés'n. 
Menatközben áll .ndóaa szldalmaztn ót Koncs. A cdc->él 
őrháznál leBitek pihenni, amikor Koocs tttnl fs  knsdte. 
Ekkor a kesében lévő fwágó  fejaaéval  agyontttötte 
Korcuí. A törvénysaék Vili Jissefet  10 évi fegyházra 
ítélte. 

— Február 2: aa EKE nagyaaabása slnapja. 
Aa EKE cilkBZ3kl osstályp. f.  bru r 2 án rendezi nagy-
ssabéBU slnapját, amelyre felhívjuk  a figyelmet. 

— Találtatott. Január hó fo'vámén  egy levente 
sapka, ljaaolt tnlajdenosa a rendőrkapitányságon n 
hivatalos érák alatt átveheti. 

ftéil  m l i k é k . 
Lavél bulláié ósstlkonyl csendben, 
Hiny régi emlék suhan el felatiem. 
Az *!ot adta a én mit dint szerettem. 
Aa Intézeti hosszú hoaszu évek, 
Qord.alap, vld^m életről reg'ltek... 
Egy saőXebaju lovagról mcBéinet... 
ás elsó udvarló, a téli bálok, 
D »l. vtrig, édes fo-rí  rntíogásoS . . . 
TUcdérklrélyfl  eljövendő á mok... 
A Bilaton part bol virágot Bsedtem, 
A képoína hol annyit énekeltem. 
Z;g-«ugoa ulcák mit már elfeledtem. 
K'csl temető, korhadt fakeresatek, 
O t nyngosanak már kik engem sserettek. 
Kiket mlg élek Boha sem felejtek. 
Asszenavá érle'ó szent forró  vágyak, 
Siép C'lllaghnUó éjjel rám talá'tak, 
Egy h'jDalon lila bölcsőnél megélitek. 
Csend, macntugváB a Td köreidben, 
Egy CS'pp Bsij mikor első szóra retb 'n . . , 
Aa volt a Jegesebb mikor anya lefem. 

Gvergyőtrentmiklós.  Baláztyné  Hm  as Olga 

— Értékes oj kealmanka-aaakkónyv. Ki II-
nő n ösas'iállitott keflimnokazocyv  jelent meg Egyedine 
Kóncsey Btrolta Bzerk«BztéBében. A könyv valóban 
básagpóiló munka. A RubakiJtés-H >rgo!4s clmö kézi-
inunké azaVkönyv eieő része gyakorlati leírást ad a 
szerző  módszeréről, meJ'yeî s legkUlönböcóbb robsdara-
bok»t próbálgatás nélkül te-jea biztonsággal pontos 
méretre Ishrt kérilten:. A második rt i a kötés cs 
horgo)á?ra vooMVozó gyatorlatl ntmutatésokon kívül 
nsgyss»rll uj mintaanyagot mutat be. A munkának ugy 
a hlvatásoB vagy oktaiásaserüen vagy épp^n saját 
BBÓnkfz4rru  kotísit('l-horgo''i.BeRl togla'Vozéak jó b»ez-
nét veb^tit. A tíinjv tok  éb'ával v«n ir-u»zlráiv!». Kl-
át itáaa cdnos a munka terjedelmes I<en klvaé 
felkészültséggel  éa sok gyakorlati eraíkka' megbec<tSI-
h«ti>ti: n Bso'gá'atot tass szoknak, akU kótlatun^ávai 
fogiaikoinak.  Világot», tanító módezarA Mgv'n'í'i' o ir.og-
l»pő. A Vöiyv flrylm^t  érd-smM ós szt StHiLunok-.-
val fogUIXozi  «ozöno îrlirVnak Isgmnlegehban aján'juk 
A töoyv ér« föivn  6 P.. kötve 8 P.. c om^go ás r-t 
lioróvö'tség 20 fi  lér. Magrxnd î̂ e ő « s«ersón«<. C m : 
E*y dl And>rn Bud p st,XII FaryOizkér u 34 I— 1 

-- A oslkszeredal Ipartestület elhelyez G 1 e1 

Jizsef  bekeic-tabal Uoyái n egy nfigybéres;  éf>  hérom 
pásztort. Mátkát kerenBok egy gép akatos réssére. 
Ajánlatokat aa IoartestBletbe kérBnk. 

— Kössönetnyllvánttas. E uton Is hálés kö-
szön^trt morduak mindazoknak, akik fii»  j hetetlec fér-
jem, Illetve éde-^pink e bn-jyta «lkaiméval részvétükkel 
fxlkerestek.  ö :v. K^r-'s t̂fa  Bkndorné és gyermekei. 

— A „Baövetkezés" most megjelent fí*ma  a» 
eidí'vl népmüvéVs sr-jvííti-pjr»:! tr-nolájérft'  lözői c k-
kut. Folytatja mébfsicti  ««nfo.ysmát  a írd^kea cüket 
közöl s fim  te-tv^rtép Aieteről, 'árg-dalmi berttndez 
kfd  s.iői rs hő.-l'is'gírő1. A mesóiüzdaságl tudoUa'ók 
egésü sorát lsinerlatl, ^öz'f  s magyar nemzet történel-
mének lo'yta áaít. három u| magrar köovvről számol 
b<«, verset közöl Potb?r Bálától, Dávod Iván ó' pedig 
elb^^sálé^t A négy vl ágrész báboroját térképpel ellátót» 
h?t«'maa káprlpjrtb<n i-tmer'"»'!. Mu atvftnv  fzámot  a l̂ 
vfsfo  küld a Hídóblvatal Marosvásárhely, VI tcos cs -
ut 24. ssi^n. 

— Boldoggáavatáa a Saent Péter bazilikában De-
o.'oh^r 7-én nagy Qnnnpüég'k közt tBrtént m»g a Sz n' Péter 
bazl'lkában 'lanosaal Magdaléna boldoggá avatáaa. A hagyo-
mányoknak uipgfe:el6en  a pápa a reggelt órákhan nem ve't 
részt az Onnepségakben. eltérí^n a azentéavatásoktói, am'kor 
a trónusról msgi celebrálta a sx«ntmtsét Délotán a boldoggá 
avatandónak földi  maradványait a köztisztelet megadása cél-
iából az oltárra t-tték s a pápa osok ekkor m»n!> be a bazili-
kába, hogy köayörög'Bn n boldoggá avatotthoz. A t.öm"g. 
amely zsnfoláaig  megtS tötte a hatalmas bazll'kát. foli.t.hotet. 
len látványaik volt tannia. Az oszlopcsarnoktól egészen az 
oltár ráosozatáig pápti órök álltak diszir«éget. Ezik közt lát-
hatók voltak a p-latinnal A ök, akik o'ákóiuko je' 1 -gzutes 
ml'bokfótát  hor ianak, ott volt-k fes  di, napoleoni - evín ci-
háikban a >ólm»gtorm«tt oa n-'d-ök, ak k valain kor oaral.int-
ernk v. gy kliály. teslö-Ok toltak, végül a svájoi gá-da tagiil 
«b'k híres mlch-langelol egyenrnbáinkban jelöniek nirg. Uár 
lóval az Qrnepelg<k kezdete elAtt özönlött a n'p, n li-yuUe-
zett elfogulni  a Irgjobb hely ket H rtelen f'lharsr.ntali  — 
elis-Br a m-gaahó:, m*ssz'ról, majd t aztán és harmoolkn-an 
— az ezBst ku tök A tötoeg eloiendesedett B h-l'a szntt a 
klntrekedt sokaság morailáaa, a egy-egy kemény vezényszó a 
katonákhoz. A pápa kBreUdett A azáles kBzépsA ajtóban, a 
ie)t;k felett  mego^lUntak a avájolak alabárdjal A pápát m°net 
élén lártak Asntán következett a papság. Maid a kolönbözé 
Itnsn püspökök jfltt-k,  azotán a blbornokok biborkBpenylIk-

b'-n A ldlkesodás egyre közelnbbrAl zegott. Hl'telen ált lánoi 
örömnjongás tB.-t ki, ta- r és eser kéz emelkedett a magasba, 
kendéket és.kalapnkat lengotve Urgielent a pápa a hordszé-
ken. festól  sp nyol dlszBltBzékbeo- Piros tunikás nemesi test-
A.-Bk vették körül kivont tórrel továbbá a rapai hadsereg pa-
r-ncsnnk-l ás a kamarások. A tömeg lelkes-déon elkísérte a 
pápa frthér  alakiát egészen az oltá"g, ahol a pápa leazállt és 
laté delt imádkoiol Most megkezdAdlk as Isteotleztelet Ej-
ti* án követk'zlk az áldá>osz ás pillanat ', A tömeg letérdel, 
vezényszó harsan: Tiszteleg. I A gárda fél  térdre ereszkedett: 
A n»mesl t -stArgárda tArel megvillanjak és aeengve érintették 
a földet  Hosszm és fenségesen  ha-sogtak as rsDst kürtök 
A térdelj pápa felett  a-anyak éa drág.ikBvek augáiaó fényé-
bán megjeleni a saent > stya. 

— A finn  lotta-tábornokeesaony budapesti tartósko-
dáaáról kOzOl cagy képes tudósítást a Színházi Magazin ni 
számában. — Lehotay Árpád válasza Németh LáazlAn-k, Sie-
leoky Z  tárói kénes ripo t , Wesselényi Miklós bárd a Vígszín-
ház uj ssersdjérAl, szegedi tmósltáa Sándor Izabelláról a Vlg-
aalnhái1 uj ugjáról, Hortobágyi és Vaal ratsos bnmoreaskj* a 
kávéházi daloaokról, színez társaság és dizakrova», konyharo-
yal. disz'tik j a ojssámot, melynek malláklete a gyermekek 
L 1 s a Xla Magazin. 

Vákév 

— A Feeti Tóande «) asáma teljes ráaslutsasággal Uall 
aa OTI I1M2 évben pro grammba vett országos ép<tk*aáealt. A 
legújabb bankmárlegekrAI, nagyvállalati >ranaakalókról, a ha-
dirokkantak elhelyssesérAl ss Iparban, a blstosl áat élet leg. 
ujabb eaeményelrAi, as ol-sd népmhásatl ako'dról érlekes o k-
kek és lriormáoiók számolnak H». 

— FELBIVÂS  LAPUNK  ELŐFIZETŐIHEZ 
A „Csiki  Lapok" kiadóhivatala  tisztelettel  kéri  az 
olvasóit,  hogy az e őti/etési  dijakat  a legrövidebb 
idő"  belül  rendezni  szíveskedjenek,  nehogy a lap 
küldését  beszüntetni legyünk  kénytelenek.  Lapunk 
az eliűzetésekbő!  él. A mai nehéz viszonyok Jrőzőtc 
nem tudjuk  nélkülözni  kintlevőségeinket.  — Éppen 
ezért  kérjük  mindazokat,  akik  elismerik  azt a mun-
kát, a melyet lapunk  elvégez  a vidéki  magyar újság 
betű  szoígilatiban,  fogadják  megértéstel  jelen fel-
hívásunkat  ét támogassanak  ezután is a régi  aae-
retettel. 

A .CSIKI  LAPOK« 
szerk.  éa kiadóhivatala 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. fi  Oy. Lakóimé; Badap»at, ÜllA'-at 2 III. 6. 

Poloskairtást és lakások fertőtlenítését 
felelősséggel  7áll*'jd: 

Bogdán Árpad Gmla rovarirtó vatlalata 
8 - 3 Maroavázirhely, Vasvári Pál n . 1. 

J> karban levfl  hangverseny z o n g o r a eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Vaskereskedő  s-gédet  azonnali belépésre felve-
szünk írásbeli  ejánla'okat.  fizetések  megjelö-
lésével  Agrofera  A-T. Marosvásárhely  oimre 
kérüak  — Ugyanott,  tanulónak  felvétetik 
4 középiskolát  végzett  jó családból  valo fiu.  i—6 

Veszek  00 lóerői  1ü'etgépet,  gatter  gőtlű  és?t, 
vilit  t a kiadóhivatalba  bérek.  \—2 

év óta fennálló  ji menetein füster-  és gyarmat-
áru üzlet,  szép berendezései  ós teljes felsze-
reléssel,  betegség  miatt eledó.  Cím  a kiadó-
hivatalban. 

4—5 hold  elsőrendű  Olt  melléki  kaszálót  keretek 
megvételre  Cím  a kif-dóhiva'alban 

K i t e r m e l h e t ő e r d ő k ra-^v «-yro kerestet 
nek. Érd iklödhatni 37. trilefonon.  2_3 

Magyar  keresztény,  fástisztriselő,  34 éves, nőtlen, 
kemény- és p u b a f r  szakmában jártas, negy 
üzemeknél  szerzett  19 évi gyakorlattal.  Helyi 
viszonyokra  voriatko-.ólag  állást  szeretnék 
változtatni.  — Mint  eny*gtérkezn!ő,  expeditor, 
rőnktérkezeiő  v*gv ped i> fürészben.  — Meg-
keresést  : őikeretztény  jelige alatt  a kiadó 
továbbit. 

Koosiszán és egy félfedeles  koosi tel-
jesen jó állapotban e l a d ó . Nagy 
Bálintnál, Csíkszereda, Betegse-
gély ző mellett. 
A gvargyéazentmlklóai rém. kat. egyháekőzség. 

Szám: 48-1942. 
Bérbeadási hirdetmény. 

A gyergyéssantmiklósl róm. kat. egyhéskösséí 
a 'o'jdonál k'p^ző, s Foí.ira»>>v-nt 16. ssám alattiari 
egynm'Iotei Korona-szillót,  (20 ssob*, 2 szobás lakás 
VBtid î'ő As szli»házter»m, 7 emógarázs), a hossátsrmió 
m:>llókhnlyHégeVkel 1942 április bó 1 el bérbeadja 

Aa em-ltett he y<i»g?k leltár^zerlatl butorzatu I 
adi'nak b'rbe. Akik o»«n bérietrn pályásnak, ztrt 
<rátbai< ajáalataikat 104a évi februar  ho 25 ik 
napjanak déli 12 or*j tlg nvuj sát b»> a gyergyi-
fz-ntmi-lóal  rém kath. pi»oánia hivatalához. 

A rejtés 1942 fehruir  hó 26jén, délután 5 órakor 
'esz a róm ta* p<»b<>nta hlvataiaban. 

Btqatpáfis  1200 Pa<síő, maiy öiaaeg aa árlejtés 
napjvo di'1 12 ór lg te?r d'> !« a p>btula hivatalában 
Arverénl f-Uat̂ leV  ngyinott megtekinthetők. 

A fenthk  szerint kllttzötl határidőn tu< b^érten ít 
vagy táviratilag I tt njázUtok nem vétetnak figyelemb>> 

A ró-n. kat. egyházközség fenntart|a  mag»ntt 
azt a logot. bo?v az árajánlatok kösBl a bérösszeg 
való teklotet nélkBl saabadon vilasBaon. 

Gyergyóiaentml-lóa, 1942 január hó 25-én. 
k é n Kat. Bgvh*a*ö«s*g. 

BHB 

H E G E D Ü Ó R Á K A T 
oonaervatortnnal módaaer 
szerint, jntanyosan ad: 

ádamlORa L^szl>Sné S p r e n o z Gizi 
Cslksasreda, Honvéd-aoaa aa nám. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsiebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjntanyosabb 
árak mellett eaaköaól a 

Vákár üzlet, Caikazereda. 




