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R É 8 Z E G H GYOZÖ 

Káilay Miklós miniszterelnök 
..olozsvávi látogatna* nngeyőzhetie az erdélyi 
•ket nrról.hogy aroKgy:rht»za egységében mi'yen 

jeien'őaége van Erdélynek, nanak n tzeiiemi 
•s néprajzi, sajátos iznek, amely h? erdélyi 
szellemben ée »2 erd '>î ríjbau íöjvződik ki. 
De imggyözho'te sz erdélyieket trró! a ezere 
tétről is, mellyel a kormányzat Erdélyre göjdol 
s arról a segttőkészapgrö!, amellyel az eimulí 
evtuedek mulaaztáanit póto.rri igyekszik. 

Erdélynek sok kincee vau, de legnagyobb 
nrtéke örökkévaló magysraága s enneka?- erdéiyj 
magyarság-jak legjobban ösiKestlrÜ^t-: kifeje 
7<~] •: myyaror-zág második fővárosaKoíozs*ur. 
Bo:d'>IÍ orön»ME V.-SM : u d o á su ' SZ O W Í Í a 
u*ini*z'Cie:nbkneV a kjolentéseN hoey bármi 
'őr énjék is, Kolozsvár mas, inia' magyar u'.*ra 
LAA* ^OH*. 

v Eidéiy értékének >» mrgb?csUiése fejeződik 
ki abhan is, ísegy a korro/íny 10 evea erdc-yi 
beruházás: progrsrcot do'gozott ki, amelynek 
közlekedési, u ügyi, raízőgaídasági, kisipari, 
g > á r ; P , <*JÍyhúaI ^B MI ur&üa vouh;koz£s>> v.-n. 
A visszatérés ó;» oít/-!t a ár.vl-g rövid idö alatt 
már eddis is négyszázmillió Penget fektettünk 
be erdilyi beruházásokba. és ku! unn ézmé-
uyekbe s hogy enne-; e, ha'a mas összegnek 
arányiag oiyan kevés látható h<»iáfa  mutalku 
zi», ennek magyarázata jtrokbír; a s? á 
sokban van, amelyek a vísasatt r^s előtti két 
évtizedbea oly súlyosan f-uro'iák  Erdé'yf  A 
szallem, amelyben a k irm inyztt E 'd j iy ügy^i* 
•nego'dani aknrjs ; HZ IG-íznag fz;L:"me,  mer! 
-leui lennénk hivf  k 0» n apuiikho", 'i ztet8<"güpk 
höz, erkíi'csein''.h z, magasa'íb.fiidü  eurípti 

gunkhoz, ba igazaâg'aîat ok '-nnenk. „Mi az 
:gazság uMán 8 Varjuk H inagysr erői röve'ni 
ÉA a magyar jövőt munkáim" — mcndo'ta a 
miniszterelnök. 

A magyar erő és tg eság föLé'etes munká 
a-ának egy feltételeven:  annak a bábomnak 
kyőzeimes befejezése,  ámenben PÍ.?,v beüvm 
- lese ink oldalán mi is réaztveezCnk, hogy 

voi auk t-laőt-orban ŐRSI águnk ha'ár- iió', 
úé-iz Európából is a br.íeevizmuí ftnvege :ő 

et. A háború megpróbálta'ái-ait ORPÍÍ n 
unkbá! válla'juk, rcert e?.r a háborút <"nmagur-

kért vivju'.-, ii'STER: K húboru eyőze'rnes H fe 
"/'évi Ma^yírorsüátr l-gşzebb n^pj'-t is jelenti 

A rniuiszíi reln'IIÍ Erde'yre vooa'l c ó á I» 
r >3 tájékoztató besíédo nlftít  közel Bét óra 

HOSSZAT különbó;ő Hl döttségeke: foiítdo't, 
melyeknek előadott kívánságaiban at á"a'áDoe 
retekbe pzóbekerültek acok h HÜön'eges 
ohlémák. amelyek ma Erdély !;öe('rdek:őd''> 
nek előt®réb=n állanak. A miniszterelDök 
ászából kitün', hogy cni'yen hatalmas ga"da 

.gi ég szociális 'e j őd^s vár a közeljövőben 
IDÉLYRE. Az egé« Széke»yfö;d  vii 'aTosiiáPá-
k megvalósítása, Erdély iparának NAGY fej'Ő 

—ÉT fogja magával hoîni, a G&ÍDÁK kivénpé-
•ik teljeaiiése pedig az erdélyi mezőgazda 
hozamát fogja  növelni, amelyre éppen A 

' -ős háborúi viszonyok miatt olyan nagy 
ílkségünk v»n. Az erdélyi szöve'keíott K ki 
(Hágainak honorálása az erdélyi kí>'9«kede-

M javára szo'gá', AZ iparengedélyek revizió-
vnak végrehajtása pedig erdélyi ipar tiez 

íulását fogja jelenteni. Az ipar és kereskedelem 
•rdekeit Ie32 hívatva alőraozditani az iparos 
••8 kereskedő tanonc otthonok felállítása.  Mird 
BZEK az intézkedések az erdélyi szövetkezeink 
kiiUnő szelleméi tekintve, nagy fellendülés 
Ígéretét hordozzák. 

A munkásság kérdése mindig fontos,  mert 
hiszen igen széles néprótegről van szó, de 

Klliönöaen fontos  háborús időkben. A miniszter 
e'nók öiitnitiu-i â'tăprotta meg, bogy uz erd :yi 
•LUfk-íHeág  ön udatoa egy»? forro't  £seze. 
O yan p :ida ez, rae>y í.övetesre érdihil'6. A 
muni;.',sitiig stociáiiu be'yzetenok javi'ását cé 
ózza a niuukakör.vetitésrö! 17.ólé tC-rvényja" a-.1 

.•a , httio y taiar inára 1 V»PZ foly^cján  a l ép 
vis^iőháa elt- kortü. To ábbi lépés a munka-

amars megvaiósitása, amelyhez iráeyi^sui 
például bzolgiühat Erd 1, kezdi m»i.yí!? se. 

Erdély előliemének védelméről eíólva a 
miniszterelnök nagy dicsérettel emlekezett uíí-g 

az erdéiyi magyar egyházak milködésérő', 
amelyakneK üajátoa magyar feiada'ukon  túl-
menőiig európai feladatuk;  ia vau, hiszen ők az 
európai kereaztéaysug végvárai. 

A minisz'.ere'nök koíozavári napja nemcsak 
tirdélynek, de »3 eg^as: országnak örömünnepe. 
Örömünnepe azért, mert nnubizony rága volt a 
magyarság törhetetlen egysegének, leiki öaaze 
forrot;a.  gáüftk  s tanubizonyppga volt annak a 
gazdasági óu svociáiis haladaanak. amelyen 
országunk a aehez idők elienero ia &«,ünteienül 
munkál. 

Hazai tudiiivalók a magyar statisztika tanulságos tükrében. 
Magyaror .zagon Ccsiközeredáb&n van — a lakosság szám-
aranya szerint — a legkevesebb nö es a legtöbb férfi. 

260 c-dolaa, esi- oom H&ihtott koncvec k-s az 1 
P njrói ;,rór« rrinti oki Altat msgrá'-srob^tó '-guj^hti 
„Magvar  Siatis/rkai  Zsebkőnyru  1941. <v?í kt'.d-sa. 

Vaiéséggal elirisiv van fcanoe  m f  d z, »m.t ni-y 
n.'ícyobbcdau hnzáfikró,  a pon.o , vi'sţî-z r;o e ;;m-t 
megbizb tóMâ vai i.s zea lltoi; natu Fiits :.>r>énttl, f  id 
r. j»i, trozigafgstí'M,  kcze»é» ;sé. ligji. sioc'ó is, re g 
d '-^yhofl,  lcíuiit< í lói' fi  éb jígezoigá saíási tüi-
reben M gyarorrzs^rfi  mind-ntk'rek tvdai iijtfr  es k«,!|. 

N-ro céiuflk  «Kut-'ai, hcey a .udomanyoa érteke-
lés szemüvegen keríSEtl) fog.  likovzur-i. a < h zaebibnyv 
fvibvcsii  heutíen je entfiségC  any >-g:»val — b.'sr i :<i 
e!»b?n a formában  maga ii — inkt-bb a tirssdaiait 
e--'-t ŵ "(-m í»rvr^erd ri)-- c- »p 

b^sonütí ira alkalmat efo'g&lta  ó ^dsiokrói im;ekeaüok 
meg, t. rmeszetesen fói'g  íz^k'-ljföidl  virzoay;stban 

Csíkszereda, a férjhezkószülö  leányok eldoradója. 
iíagyarorszatc l'kóssiras ms>i •-.iair- •• 14668.496 
Ezzil kspcsolí-tosnn t.'dükefc  ^daio'̂ nt só;o< f.-l  >» 

i SBfcbkrnjv  a írsgy t-.>i ro 00 p In'. 
L ge p'Hti ttV j-:ezö«iSk h fi'S'  k. V-itn.:- vo.g&i et 
teteti îi t'g' rí űjnek A rol orto^pf.ve!  egjiitt a m^yu-
ruk ödsae zas-3: 21 130 583. 

As ország terUlet..: 172.204 n-gyz«-U. óai^ter. 
Kózlgazqatasiiaií f'./osíiii;  41 megyf  iv, 3 kííg gaigatérl 
eírind íltsegre. (K«pé.tM'j!) V.in 21 icrvó&y a;-'s;gi 
loţftai  felruházott  és 70 mérvei városa. A varosak 
községek óafzes  t-záma: 6687. 

Bulaosst fö  és sseivaros lakósai'iak a azima 
1 162 822 ' 

A Síáko'yföid  saékvárosítoai., Mtrosvi?árh lvask 
a ctMiectikai /ífbAÖüyv  azerltst 1941. evürc 44 893 
..-kóB» VO.Í. E.'tfi  22 524, LÓ 22.369. 8 JM'SZ-O <: --rgy, 
ttilut i» iélftkaz  -mrmítodií < -"e.'v varos fatóüsagá 
o-k a száma 14 376 F ifi  7.369,1 é 7007 T hat amig, 
M '.osW'Sirfaelyen  tztr f  rfir  • 993 có ia . sddig S psi-
S4 ütiü'.brgypn ezt r férfin  954 t»6 . rb". Síekelvud-

-•> ó , i e í i^ÓBsága 11 915. F-rfi  6 695 1 ó 5 220. 
Et -t f  'fi  re i<t 780 tő |u , Gt- >-«'ó'Z a mí- ó 10.960 
• ó- a lozü 5 670 füfi,  5 390 nő. Kí r f-rflr-;  o t i 
968 ró jui C íit»?ereda óira!» » Máim 6 920 F (fi 
3.985 tó 2.935, Igy ekor íö.fire  737 tő ,u K vt. 
jarh. y lai»0B«á|ta*tik a >-zamá; 6.608 a-.fkke'  túntoti 
f  i a ísebtönyv Itt f.  ifi  3623, üó 2985 E«;.r fé.fl'.» 
jul 824 lő Fj dr.íjzl helyzetinél f«<v..  ni'-p-*mliiiüs 
mri? Biafizreiíi  0» is: 10 165 iskóssal a erâpel. Férfi 
5 009 nő 5116. KZT íóifi-c  1029 aő ju . 

Amint a fenti  ad^tonból láthaté, Csíkszereda hát-
kes heiyt'z'sbez jutott ntmesak székei;.földi,  hanem 
országos vonaúozáBbnn ls. Arról nevezetes — többek 
«ötöit — bogy a ixkósság szamaránya líZeriot Ut iikik 
Magy ro'f-zágoi:  a legie-- >»ebb nő ea .-» iegtobh f'Mfi 
Kter faifiro  süiüdösfize,  737 üő jui. A eók itt tehiit váló 
g»tba;nak a feifitkbau.  A loi&yoa mamákr.r.k as a 
ft-rjb  ik. sztló hxjadonoknak igy va!6stgg»l eldoradója 
íz a burg'.taalj^i kis stekely varva. 

Eüzel szemben felmerül  a kérdés : lol vaa M-ig-, ar-
orízá)í(.n a legtöbb nő éB a legknvafcdtb  fu  fi  ? Err» li 
választ td ez n raiod»nttudu kis za bkonyv.  H vcs 
nözségber, 10.597 l«kosa lözíil 5.662 iő és c.upáu 
4.935 fél  fi.  Ezer föifirj  tehát 1.147 nő jut. 

Nem rózsásabb » helyzet 1 fóvarojban  aem, Itl 
bzer friíflro  cs?k eggyel kevesebb, vngyis 1146 nő jut. 

Magyarországon az átlagos arány ez.dőízerlnt: 
1000 farfi  - 1.026 nő. 

1915. év a házasságkötések fekete  ÓVB. 
Érdekes a népmozgalmi adatok isEU'máüycziB.i is. 
1940 évben 240147 gyerm-.i suül-nstt M >gyÍr-

országon. Ezdk kőiül törvényieleu 20.347. A baívaszü 

•••tett c'. -Cicmőc üzána 6 233. Atermsazeta? tizaporo-
iHs kedv«£á, 6.7. arsnyăsamu. Aoyanyolv szerint m 
<f\ar 60 949 L imát 581. tét 1.299, roméu 383, ruien 
9 606, «Tvat 86, sz-rc 50, buoyevác 80, egyeb 1.031, 
OI^B -sen 73.805. — a :»term iszoset azaporodas. Vat-
i6s B Z T c t T.  i at. 47 866, g. kat. 11.871, ref.  12 288, 

v. 2 234 g c e i 1.819, uait. 26, ;<r. 2 049, aaptista 
112. - gy- b 309. 

A-a g 1939-bau 89.210 házasságot kötöttek sz 
orBiá^ban, í.dttig 1940 b - n c-iak 85 827-et, tehát az 
• ó ii-í âv i te l Menően csökkenés mu>a<zo«ik. 1919 ben 
kbtu.. » 1876 — a statiszkiko kimut/ttá^oi sze rű i — 
éta a iti^.öbb názdtaa^ot E ier lakósra 20 4 hásastág-
tfc és esett. I . y n ~ s ar.-nys?»mot nem .'."utat fei 
sem az.:ő:t, s tm azu,an egyetlen esr.'endó Bem. 

Legkevesebb bazsasagot 1915-ben kötöttek. E t 
vo t » b t-.i-ságsó.cs-k fei t- io eve. Et. i r iakósta cau-
p -a 3.2 o-z tsságkötes ju-.ott 

Aa 1940 :?b, j kötött 85 827 i'ázasságból abban 
>.z >vbtc 63 282 Ba£nt A mesazüues legtöbb 
bt-'hen a hsiai. 1940. évoen 57 762 esetben . zcnteíte 

m e r jk s--iai a-i óiett«rsi kösc-isegei. A blróságou által 
kiírandó« áiások z.-ima 5 520 vor . A házasságot tul-
o ;0 iiő.a»; 25—29 eves f í i f las  20—24 /vas nős kö-
'.31..'i. L ^ s i b ö házasségo 1940-bea novemserbea kö-

i . K d;,>y'•i ia/víérase b BZéduoan magyarázza ezí 
a «.örtiim.iajii. Uv.tni aem mJ>ju« köveii^zik, ahogyan 
.trai e>onda.ăsial várhatnók, batiem i ' uoár , februar  ós 
c a ; r.zo a<t maju.4 éa u»y a töobi boaap. 

A i h d 1940 ben ke. 60 éven fslí i i l „vóÍ6gén>" is, 
: ! 17 éveü tiia i leéayt vett el. Viszoat kötöttek olyaa 

baií.aHfá/.oS is, ahol 0. vőlegény 24 evea alul volt és & 
„tnoryasssouy" 50 von íeiül. 

1940-bi;» -ilftaUak  aznru.1 160109. Caacsemőiialac-
«•: , tscyozáma 13 4 A hala 0 a .•egtobbseor a ter-

• t , ^ - Igycagüíei mellett a gúmőüéros, logső-
rizervl íbc-ea rá ios, vaiam'ct tlidógyui.sdbaOB megbe-
tegedések. 

153.882 a közalkalmazottak létszáma 
A ' á.la a i ú z t n s ' . ö k oa a:Kaim^zo-;ait atama 

1940 aea 153.882 vols. 1 9 3 7 - 3 8 oaa 117.945. 
A ml njugbha'áíbaB 1940. ovbea 250 856-aa 

r nsiat-tiivek. A legtöbb i iyugdi ja^. a belügyi tarca fizeite. 
27 303 a számuk. Az ai.asi i közüzemük közül terma-
B i tesen a Mav-nak v-m a logtö&b cyugclija,>sa: 69.485. 
A posti i «, ugd,,»HO . Saaoia 13 359 Le^z^vonebo ayag-
dijaaa van >1« iparügyi miniszteriumaak. Htamuz mind-
oaóza 102. 

Stiote •mb-rfiietii  munkát igényelhetett az aa 
LidatgylijtbS IB, ami a közlekedasre és a po-itaforgalomra 
vonatkozik. 1940-ben a vonaton utazós ösazes ssama 
201.839.000 volt. EDOŐI gyoravoaatl UTAA 5 421.000, 
hétszer annyi, mint az azelőtti evben. A logt utasok 
száma 30.708 volt 

a vl,a£viszonyiatban is elismerten poc;os ts meg-
bízható posta 1940-ben 222.464 000 iovetot, 156.458 000 
bveleíő »pot es 129 637.000 oyomtatvány* kezbositett 
ki. A belfóidua  feíadott  táviratok száma 3.645000 volt. 
Távbeszélői forgalom  szádi'ó iramára jellemző, hogy a 
hivatalok, tiz etek ea magaaosok 231 772 000 esőiben 
. ••sk ígeaybe ezt amar u-lkü.özheietien közlazedési 
éa közvetlen érintk zcsi eszközi. 

A rádióalófu  iők száma 1941. év vágón 731.356, 
m:ijda ;na sdtszeraae az 1936. évi 365.354 ea előfizetőt 
létszámnak. 

Közegészségügyi es ostermalesi adatok. 
A köz-géssiágügyi ad ttazolgáitatás is beszédes 

számokban tárja fel  az 1940. évi á.lapotoí. Ebben aa 
évben aa országban 1982 hetóaágt orvoa működött. Az 
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okleveles orvosok saáma 11.667 volt, ugy hogy 100400 
lakásra 105.6 orvos jutott 

A bábák saáma 6673 volt. 
Aa okleveles gyAgysaerésaekat 1592-ős létaaámmal 

tartja nyilván a statlsstlkal asebkönyv 1940. évben. 
1940. évben ápolt korházi betegek saáma 767.028 

volt. Bsekbői 55.7 százalék gyógyultan távoaott, a többi 
javultan és caak 31 Baázaléka halt meg a betegeknek. 
A Pasteur-intéseiben kutyaharapás miatt 1.186 beteget 
keaaitek és csak egyetlen haláleset történt. 

A földmivetésl  és állattenyéBatéal adatok kapcsán 
sanulságos less felemlegetni,  tao^y 1940 ben öSBzelrt 
2 614 362 drb szarvasmarha, 989 450 ló, 4.648.463 drb 
serte», 1.750.221 darab juh állományból 69.540 darab 
szarvasmarha, ló, jnh és sertés hullott el ragadós be-
tegse»ben. Ebbeu a Baámban nincs még benne a sertés-
vese puiatltása, mely 46.136 sertéstől losstotta meg aa 
állattenyésztőket. Uás betegségben 66 023 darab állat 
huilott el. 

Aa 1940. esatendó a iehetó legrosszabb volt a 
Bzö.óiermes tekintetébeo. Bbben aa évben caak 72,077 
mm. szólót adtak e: gyümölcsként ae 1939 evi 406.655 
m^j. szbiómonnyisüggel uzemotn. Aa uj bor termes-
menuyuége 1939-ben 4.3Ş9 817 hektóiiter volt, 1940-
bin p.dig Cüupan 935.938 hekto.lter. Etek aa adatok 
azonban nem magukban állanak. Heg kataBBtrófáilsabbá 
leBBlk as eredményt, ha eUru.juk, hogy 1989-ben 398.794 
katasatralts ho.d volt aa egésa ország Biő.óterüiete, 
1940-ben pedig 6.970 holddal több, vagyis 405.769 
kat. hold. 

Aa ordzág lakisságárak közfogyasztására  1939. 
ívben levágtak 723.616 saarvaBmarsát, 1.857.064 ser-
teát, 383 636 Juhot es 13.919 lovat. 

1939-40 bec a vadásaok a tzőrmes vadak köaűl 
924.576 drb meael nyulat ás 13.716 drb őzet terítettek 
le. A Esároyasv&dak aöaOl 621.143 foglyot  és 366 766 
fácánt  ló.tek ie L .ó.tek ezenkívül a vadászok 120 555 
drb bzarkát is. Szarvast 7 693 darsbot ejtettek el. A 
mu fon,  vidra és főleg  a nyusst elejtett ssáma jóval 
alu'marad a 200-nak. 

1939. évben 4339 termelő foglalkoaott  dohány-
termesztéssel. Bgy hektárierület átlegos termése 11.63 
mm. volt, 616 Pengő értékben. A dohánygyárakban 
1940. évnen 4985 nő, 1207 férfi  munkás dolgosott, 145 
tisztviselő és 174 aiilsst vez?;ése alatt. 261252 mm. 
bei- és 20.872 mm. >ű:földi  dobány kerti t teidoigosásra. 
E óállHou ii 105 534 000 drb sz) /r.r», 88130 mm. pipa-
dohányt e< 5 750.484.000 drb cigarettát. 

Ha a cigarettáin* hosszában egymásmellé raknék: 
akkora távoiaágot kepaánk, amely körülbelül tízszer 
érné körül a földet. 

Közműveltség, közoktatásügy. 
Maţyarorssâg könyvi-rmelése 1940. évben 2 910 

darsbot tett kl 456.341 l»po'da'on. Aa Időzaki sajtó 
termékek sséma 1585 volt. Po itlhai 348, szépirodalmi 
207, tudományos és saaklapofr  1030 A posta 1940 ben 
130 037.000 drb újságot siállitott és ju'istott el ren-
deltetési helyére. 

Aa 1939—40. iskolai évben aa orsaágban 1351 
klsdedovó működött 1861 óvónővel. Népiskola, Ideértve 
a gazdasági Ipariskolákat ls 15 220 működött 39 282 
tanitésaemélt zet vezetésével. A népiskolai tanulók lét-
száma 1.581 137 volt. A 283 kSaépfoku  iskolában 3600 
férfi  és 1485 nő tanította a 83 727 tanú ót. Ai 64 felső 
kereskedelmi iskolában 554 fétfl  és 224 nő tamrő 
tanította a 12.398 növendéket. A 46 egyetemen és fő 
Iskolában 547 egyetemi r. tanár, több rendkívüli és 
magántanár, valamint adjnnktus működött, a főiskolai 
tisatvlselől karral egvütt 2291 léteaámm»). A főiskolai 
hallgatók létasáma 14 664 volt. 

1940-ben a népesség vallás sa°rlnt a következő-
i éiJDcn oszlott me»: r. kat. 6.400 000.52.9V», g. kat. 
l-435.000.ll.08Va, ref.  2 376 000,19.6«/., «tvengélihns 
660.000 5.5e/o. t- kei. 426.000,3.5°/«. ur-lt. 47.000.0.40/», 
izraelita 763.000,6.2°/o, egyéb 12000,0 2Vo. A katoiifcuc 
esyháa fenntart  3302, a református  1315, a g. kat. éB 
kel. egyház 196 és es iar. egyház 167 iskolát. 

Jogszolgáltatás. 
Aiortzágbar 176 klr jarásbirópág ml^Sdött 1940. 

évben. Kir. törvényiek 30, kir. ltú ő<ábia 6 klr. knrlt 
1. A vadhatfságot  29 kir. Bgyéaza^g, 6 klr. ügyészség, 
6 kir főiley  :sB9é7, 1 kir. koron-itf-gyeBiség  képviselte, 
ítélőbíró 1548 tÚBtviielő 2016, kezelő- és dilnok 1303 
működött a niróeégokné'. Az Ügyességeknél 210 ügyész 
169 tisztviselő éB 113 teaeló- és dijnok látta el a 
szolgálatot. A kBejegvtők iéfezáma  232 a helyetteseké 
106 volt. 6599 ügyvéd és 1251 ügyvédjelölt segédke-
zett a jogszolgáltatás gyakorlásában. 

A klr. járásbíróságok és törvényszékek 1940-ben 
összesen 169383 esetben indítottak eljárást, Illetve 
folytattak  le, melyből egészben vagy részben elítélő 
határozatot hoztak 49 946 esetben, a többi büntető-
pstaoccíai, vagy Ítélet nélkül ért véget. Jogtalan elsa-
játítás, lopás, becsületsértés, rágalmazás, teailsértós 
azok a bűncselekmények, melyek legtöbb esetben fog 
lalkoatatták a bíróságot. Rablás, gyújtogatás, ussora, 
pénsbamiflltás  alig fordult  elé. J?llemnő ez a magyar 
nyílt, egyenes lelkületre. Párviadalért IB ls csupán 24 
esetben indult eljárái. 

öngyilkosság 6533 történt 1940 ben. Halállal 2828 
végződött. 30—40 év körüli férfiak  és nők követték el 
a legtöbb öngyilkosságot. Legtöbbnek az oka családi 
ba). 1252 eBetben volt oiosója öngyilkosságnak. A 
sierelml bánat 882 esetben volt Inditóoka aa öngyilkos-
ságnak. A nyomor, betegség, elmebaj, stb., már keve-
aabb áldoaatot kívánt. A nők közül legtöbben méreggel 
akarták megölni mBgu at 1693 esetben, mlg a férfiak 
legtöbbje 1702 esetben kötéllel kísérelt meg öngyil-

kosságot. A lőfegyver,  vágóssarssám, vlzbeugráa, gáa, 
ztb. eszközökkel már jelentéktelenebb známban éltek 
aa életuntak. 

Az öngyilkosságok 33 8V,-át Budapesten, junlus 
és április havában követték el, 

Legtöbb tűaeaet 1940 ben Pestmegyében történt 
1201 esetben. Bob gyujtogatáa követkeatében. A leg-
több gyújtogatás Zala megyében volt 63 esetbtn, a 
legkevesebb Uogmegyében. A peslmegyel tűavésaeknél 
26 halá'os áldozat Is volt. 

• 
• • 

Fáay és árnyék, a statisztika. Tükör, kl ki lássa 
magát banne. Nyitott előnönvv, ho*y tanuljunk belőle. 
Érdemes és tanuiBágos elgondolkodni a rideg saámot on 
és erősen elbatárosnl, hogy a kíméletlen saámadatok 
előnyös tételeit még Jobban Bzsporitsnl fogjuk,  hoey 
ezzel emelkedjék az orsság fénye  és rövidüljön a hát-
rányok rövid árnyéka. 

Albert Intvén. 

A Székelyföld  villamosítása. 
Kállay Miklós mioiszterelrök és dr. Varsa 

József  iparügyi miniszternek 1942 április hó 
26-iki kolozsvári látogatása alkalmával Dr. 
Kolumbán József  az Erdélyi Párt országos al-
elnöke részletesen kidolgozott emlékiratot nyuj 
tóit át a Székelyföld  villamosítása tárgyában. 
Az emlékiratot Dr. Kolumbán József,  Dt. Qaal 
Alajos gyergyói orsz. képviselő, Kisa Kálmán 
udvarhelyi orsz. képviselő, Nyirö József  udvar-
helyi orsz. képviseld, Paiffy  Károly marostor-
dai orsz. képviselő, Toih Balázs háromszéki 
orsz. képviselő, vitéz Bíró István főrendiházi 
tag, Páll Ferenc háromszéki malomtulajdonos 
és zaláni Szabó Miklós gyártulajdonos írták alá 
és dolgozták ki. 

Rámutat az emlékirat arra, hogy a Székely-
föld  hosszú időkön keresztül a Magyar Hiza 
mostoha gyermeke voit. Vaeu'ak, hidak, első 
rendű utak, kulturális és gazdasági intézmények 
lctesülibk az orBzág minden más táján egyebütt, 
— sőt továbbmenőitg Basznia Hercegóviua meg 
Tirol hegyes vidékein a határvédő eröditme 
nyek egész sora keletkezett részben magyar 
pénzen, mig a Stékelyföidre  alig volt gond, alig 
jutott pénzügyi lehetőség, hogy valamelyes 
közérdekű ii tözmöny megvalósulhasson. 

Az öncalu Magyarország feltámadása  után 
most midőn a Székelyföld  visszatért az anya-
országhoz, föl  kell vetni a kérdést, vájjon 
folytatható  e nagyon káros következmények 
nélkül a régi végzetes gazdasági politika B 
hagyhatja-e a magyar hiza a székniy afpet  a 
régi gazdaeágieleseuségbtn,elszigetelődésben? 

Mi, a székely nép parlamenti képviselői, 
gazdasági emberei bizakodó erővel Bzere'nők a 
magyar öntuda'.bs belevinni: a hosezu, sok ev-
tízedes mulasztásnak most már vége s végre 
itt van az idő, hogy »z ország keleti védöbás 
tyáján őrt álló Bzakelv nép nem csak a puszta 
megélhetés lehetőségéhez jusson hozzá, de biz-
tosítani kell számára az anyagi függetlenséget, 
hogy eleget tudjon tenni a fokozott  nemzet-
védelmi feladatoknak. 

Az emlekirat ezután kifejti,  hogy a Székely-
föld  jólétenek megteremtése csak az iparosítás 
által történhet. Hangoztatja, hogy a Székelyföld 
általános villamosítása ma már elengedhetetlen 
szükBégesség. B probléma megoldása kapcsán 
megszü'ethetik a nagyvonalú Bíékely ipír B 
ezzel egyidejűleg valóra váiik a Bzék6iysíg 
általános gazdasági felenieikedéBP,  de lehetővé 
váiik továbbá az ie, hogy a Székelyföldön  n 
jelenleginél lényegesen több ember találjon az 
iparon keresztül nyugodt megélhetéBt magának 

elérhetővé válik az, hogy ezen a keleti 
védőbástyán, a Székelyföldön  több őrt álló 
katona legyen. 

Feltétlenül szükséges, hogy a székely me 
gyak egy egységes nagy villamos hálózattal 
rendelkezzenek, egységes vezetés és irányitás 
alatt dolgot hassanak, ugyanolyan kedvezményes 
árak mellett történhessék as áram vásári ás. 

Ezért a székely nép parlamenti képviselői 
és gazdasági emberei aa alábbi pontokban ter-
jesztették elő javaslataikat: 

1. Vegye a kormányzat sürgős programm 
jába a Székelyföld  általános villamosítását oly 
módon, hogy lehetőleg minden sgékelyföldi  köz-
ségbe a villamos energia ugy világításra, mint 
ipari és mesőgazdaBági oélokra bevezettessék. 

2. Bocsásson as állam ehhez megfelelő 
tőkét és hitelt rendelkeaósre, talán legalkal-
masabb módon egy, e oélra felállítandó  állami 

részvénytársaság keretén belül, melynek tőké-
jéhez az érdekelt közületek, közbirtokosságok 
megfelelő  tőkerészesedéssel szintén hozzá-
járu'nak. 

3. Biztosítsa az állam, mint főrészvényes, 
a székelyföldi  érdekeltségek részére e székely-
földi  villamosítási vállalat vezetésében való 
olyan részvételt, mely lehetővé teszi ez érde-
keltségek és közületek részére a oélul tűzött 
népi érdekek hatásos védelmét. 

4, A Székelyföldön  jelenleg meglévő városi 
éa más közületi villamos telepeket olvassza 
ba o ebbe az egységes székelyföldi  villamos 
vállalatba. 

6. Hasson oda, hogy a dicséretes módon 
elindult gyergyói és alcsiki villamositáa minél 
hamarabb megvalóEuihasson s ha a nagy terv 
gyakorlati megoldása esetleg valamelyes kése 
delmet szenved is, e két területnek elindi|ott 
viilamosi'áíja minól pürgőaebben befejeztessék, 
oly módón, hogy e villamosítások már, mint e 
nagy terv első részletmegoldásai szerepeljenek. 

6. Az egész villamosításra általában mondja 
ti a kormányzat a sürgősséget, a munka leg-
feljebb  két évre lenno beosztandó oiy módon, 
hogy BZ első évi tervet még ez évben meg 
kellene kezdeni. 

7. Dolgoztassék ki a kisipari tevékenység 
kifejlesztésére  megfelelő  terv kölcsön irotor-
és más g^paiciók felvételéve!. 

8. Ugyencsbk külön gond volna fordítandó 
a máris nsgy számban jelentkező közép és 
nagyipar telepítéséi r* a meg kellene adni » 
módit HIT»,  hogy lehetőleg a helyi gazdasági 
és népi erők bevonásával, de mind&u esetre 
kizárólag magyar tőkék bevonásával létesülje-
nek ipartelepek. 

9. A Székelyföld  ipari és nyersanyag fel-
tárására egy rendszeres kut&'ó munka sürgői 
bevezetése volna szükséges s az a tiszteletre-
méltó kezdeményezés, mely több lelkes székely 
gazdasági ember önzetlen réBzvéie>e mellett tii 
Erdélyrészi Gazdasági Tanács ália'ánoa eíMn 
őrzése mellett el'nduit, a munkába bevonando 
volna. 

A min'sztorelnök az előterjesztett viliamo 
sitási trrvnli megvalósítását a legkomolyabban 
igérte Kij'jleatette, higy a kormányzat már 
ebben az esztendőben programjaba veszi u 
Székelyföldnek  ezt a létkérdést jelentő és gaz 
daaági felemelését  szo'gáló kérdésnek meg 
o'dáeát. 

Budapasti képek. 
A M f e a e m s  feectfeea. 

A Főváros szivében, kla park köz°pén, régi fak 
és vidám bokrok keretében áll, az egysBerüségében la 
nemeB Magyar N roz^ti Museum, E őtte Arany Jáao; 
szobra, a Bándor-utcai oldalon pedig egy örök magyar, 
a,'Széchenyi Nemzetségnek egyik nagy fla;  Gróf  Btü-
chenyi Ferenc, a Museum alapítójának szobra áli. 
KöröB-körül, a Lia parkban, mu'ttá nemesült idők EB-
H'.tT t ŐBeinek ssoborportrél emlékeztetik a Jelent. & 
mulirn. A Muerum utca fe'ő'.l  oldalon, a két Kisfalu  ly 
Hiobrára h'nti fényét  a tavasai nsp-ugár. Idébb r. y 
büazke, n^mes msgy -r arc, a Barzsenyl Dániel ari 
A szobor elvan, mintha élne B valamelyik ódájno gor 
dolkornn. Talán ilyen lélebteljes arcon kereettü1 eu 
eáriott kl az örökszép gordolat „hteul Kit a bölc-
lángetze fel  nem ér". 

Az O'BBI—magyar bírátsáeot a Dnce ajándék, 
a Monti es Qtiibaldl szobrok hirdetik. 

A kor* t^vasibsn rtinte valóstinüt'enül stépek 
a komor, rújydis öreg fik  és bodrok. Egyik m'F.t 
fa  ága olynn, mint a határoeatlan, tétováaó ember, de 
olyan ls, mint akit viasza, vissza iui a szive aa c-' 
botba, szer >ttpihea BUndnl. nő aa ág, a vastag tör;? 
tői pgyen^sín jó darabon, de aatán, mintha megţoi 
do'ná magát, jobbra kanyarodik, majd balra, vissz? ' 
néa, nézi a távolságot s mire klnyujtóanak kar|oi » 
messzeségben, elvékonyodik, elfogy  a bánattól, hcţy 
o'y messalre ment a törsstő', ki a nagy világba Ha-
nem Balvének dobbanása mégis, egyBserre veri as 
életetadó gyökér és töras, édes ösas&tartoaását. 

A fik  köaött szerelmes galambok röpdösnek i-
izf  mfüles  verebek leselkednek arra, hogy nem gurul-1 
Innen, onnan egy-egy morase. 

As egéss kia kert tsle van, édes, szép, BÜtkéreaé 
apró kit gyermekekkel, aaok gondoséival édesanyák-
kal és dadákkal. Olyan a kert a déli sngársásban, a 
sok játsatdozó gyermektől, mintha saáassorsséppe: 
lenne tele szórva. A tavaai kicsalja a köaelben lakó 
fáradt,  öregeket la, d« idejárnak Unu'ni egyetemista 
lányok éa fiuk  Is. 

A Muzeum-kert, a kora tavasai, párás napzütéB 
ben valóban álomssép s ahogy aa ember nézi a sok 
sa<pU, saeme a Jobboldali kiugróra téved, oda, ahol 
valamikor Petőfi  állott ós szavalta a Talpra magysr-tl 
— B're a gosdolatrs, a lélek egyuene tol* leu ai 
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itsó, örök, nagy, magyar március bűvöletével • a 
gondolatok raja ssárnval a fenséges  élmény újból éa 
újból való Ítélésére. Tebát nem álom és nem vltlé 
Petófl  valóban ott Alit a kiugrón. Látta a Muzeumot 
járt a lépcsőkön, agafalt  s le ke lobogásától, lángolni] 
rgnl kecdett a Nemaet, aa örök magyar Nemaet. Aa 
emlékezés oly Intenaiv, hogv P îőfit  hallgató soka-
ság eBÖerayőjére hulló esőcseppek kopogása ls szinte 
hallható. Petőfi  saaval. pzava aengő harang s BB eső-
cseppek keményrg, erősen verik a baaasseretet Rs-nt 
himnuszának saivdobbaná ai'. — Mintha tagnap lett 
volna aa aa esős, Igéaetes Március és mégis, mllypn 
rex volt már I — Mennyi sok idő és ve'e milyen féld 
rengető események ruhantnk enéta bele a Múltba s 
ezzel a meryar örökkévalóságba. Bizony 1848 óta, 
csaknem egy évsaásad lett a muUté s a dicső magyar 
történelem köielmult eseményén tűnődő ember lelke, 
nai ve, egysaerre tele lesa aasal as örömmel, bogy 
magyarnak lenni boldogság. 

Hanem a múlton való tűnődést, elrebbentl a jelen 
Édes csattogó madárdal — nbm is dal, intább dal-
t jr«dék — egy pár uljongó trilla hallatszik a v*<i 
fáról.  Fekete rigó, trillázva örül a tavasznak, a ma 
gyar tavasénak. EdfS,  tlss*s fűtyörésaés*  szent emlé 
kezte'ő. Arra emlékeztet, amit a költő Is oly naivból, 
oly igasnak hirdetett minden magyar Baámára: 

A nagy világon e kivű! 
Nincsen saámodra heiy... 

• * 

A „Vasmlnlaster" árnyékában. 
A nap bújócskát játBalk a förge  tevesal felhők 

kőaött, de melegével már nem fösvénykedik.  Csodála-
ton. langyos tavasai nap van. Sietek a BtrosB térre. 
A Budipestre került cslkl székely leánvokkal akarok 
besaélnl. Vxsárnap délután a város minden réBséből 
Idd jönnek a székely lányok ÓB fiuk.  Itt mond|ák el 
bett élményeiket egymásnak s itt becséinek meg mia-
den — egymást érdeklő — rsemt'nyi. 

Már a villamosról látom a szőttesbe öltözött FM-
kely lányok sokaságot, mely mint így gyönyörű virág-
ko'aoru, körBl öleli a .Vasmlnlsiter' impozáns szobrá-
nak t»1apz»tát. 

Néaem a ssőttesetet s a BZ* rlnt keresek ebben 
a Balnes, tarka bokrétában, szartdsl. Baentmár'oni, 
csatóeaegl BSÓVHI CSIM saékp'y lányokat. 

L^gelőssör in Bar* Erzsikével bessélek A tz me 
csillogó lef>s,  amikor a Csiki L'pak nevét bilije B 
bo'dogan uj^ágo.'js, fcory  l«m»rl Vákárné nsgyeégo* 
BSBzoiyt. Ersslke hangos jó kfdvíre  nagy csapat leány 
kíváncsian seregük körénk, leginkább sientdomokosl, 
jenőfalvi,  ménaságiak B mind irra kérnek, hogy csal 
ssépet és jót Irjik ró'uk. Beszéltem B >ca és Boros 
testvérekkel. LisalA Ju'lsVával, Gál Mátlával, A: dréa 
Résáva! és Simon Ráislkávnl. KÁrdég<--'n re boldogan 
felelik,  bogy mind jél vannak ( átsrlk i? rajtuk, fris-
sek, harmatosak, egészségeset) jól ératk magukat éB 
mlcdeone1 nerg vrnrsk Mígedvp, dfe  C-ilot még 
sem felejthetik.  Hasa vágyódik, a bogárhátú hírbe, 
a székely krpu elé Így vasárnap délu'Aa és a fa  u 
szép kis templomába, no meg a rezgófttveB  rétéire, 
súgó erdőkbe. — Mennének i», df  leli p pá na. 

Bács Annuska még ez »r?nvléncoB gyönyörű 
Mária amulettet ls megmutatta. Ajándékba kapta BRBBO-
nyátél. Egy másik kislány n „Haringszá* szépségét 
dicséri, amely most 1b jár neki s ba megértésit, mé& 
a takarítást is abba-ebba hagyja, cakhogy hamarább 
megtudhassa ml VPC benne. 

Amott egy csoport kis lány, bangOB jó kedvvel 
blrkóslk egy ssékely fiúval.  Kip^cllálják, hogy lójjön 
ó la és „Iránén" fel  a nevét. Miklós Lásjilénsk bivják 
ezt aa akadékoskodó derék, ssékely h'sr'snyáN fiút, 
ski szintén igen jól 4rsi magát. Sándor Forsrc elmondja, 
hogy as Újpesti Bőrgyárban do'goilk és nagyon meg 
van elégedve sorfával. 

A jékedv tetőfokra  hág. Egyik másik még „airli." 
1B egyet kettőt, a tavaszi napsugárban. Persae csak 
lány a lánnyal. 

Szeretnék beízélnl csomafalval  saékely kis lányok-
kal is, akiket a P.ebános nr, Solyom Béla ssavára, az 
Uj Magyarság vezércikke után, vette pártfogásába  aa 
Anyaország nemes stive. SsjnoB nem találok egyet sem. 

Hanem az idő rohamosan ssalad- Egyik máalk 
elköszön, siet. várja a kötelesség. — Én ls búcsúzom. 
Bucsuzóul megkérdem a körülem á'lékat, bogv mit 
mondott édes aovjnk, mikor eljöttek otthonról. Vidám 
mosolygással, megszenéséssel emlékesnek édesanyjukra 
aki azt mondotta cekik „Halljam jó híreteket". — Azt 
bissem, hogy minden édesaoye, minden testvér öröm-
mel fogja  olvasni ezt a pár sort a Csíki Lipok-ból, 
mert én az ó jóhlrűket Irom le, aasal as óhajtással, 
hogy a messzeségben ÍB maradjanak mindig jók, szor-
galmasak, Isten- és hazasaeretők, maradjanak harma-
tos tlBBta lelkűek, olyanok, mint a milyenek voltak a 
csiki portákon, a klói faluban. 

Hlsaem, hogy nemcsak azok a ssőttesbe és ha-
risnyába öltözött saékely lányok és fink  érzik jól magu-
kat Budapesten, akikkel beszéltem, hanem azok is, 
akikkel nem beszélhettem. 

Tavasai ünnep. 
Néhány nap óta, ujbél besüt a nap a szobámba, 

B mint egy drága ékzaerteritő, odasimul minden bá-
torra. A sarkok és saög'etek érdességét puhára ara-
nyozza. Ujjongva CBillog és él minden. Behnnyt énem-
mel arcom az aranyló anhatagban a Nap felé  fordltom 
s a paaar ragyogásra lelkemben rég elfeledett  pogány 
"aertartások ébredeznek. Szertartások, melyekkel a 
Napimádó ősük áldozhattak egykor — r*ges régen 
Állok a napsütésben s meghatott szivem boldogan sn-
Bog|a, Amon — Ral Te jó, csodás, sseretlek. J. M. B. 

Berzsenyi: Nem  sokasig,  hanem lilák  s szabad 
nép tesz oauda dolgokat. 

A len termesztése. 
Áltatában a len a talajban nem válogatós. Csak 

gyökere követ, viset hamar ne találjon és ne legyen 
tu'aágosan sovány, ssépen megy; nálunk az éghajlati 
visaonyok neki kedvezők. 

Holdanklnti átlagos termés 18 q, de ha Blkerűit 
a talajt jó apróra előséa»lt"ni, a gyomtól megtakarí-
tani ugy tesz még 25 q is. Vetesl ideje egésa május 
hó. Vethető szórva, mint as apró magvakat ssokás, 
de vethető géppel is gabona sor távolra. A kataszteri 
holdanblnt BaűkségeB vetőmag mennyiség a fonál  ien-
nél 100 kgr. Az olaj lennél 60 kgr. 

Nálnuk a fonal  len termesstése Indokoltabb, mert 
a len váízonra igen nagy tzttkseg van, télire munkát 
blstoait, ezen kívül csapadék dus vidéken a fonal  len 
jobban saokott menni. 

Varmegyénk intézó köre állhatva a lentermesztés 
nagy fontosságától  már előre szereztek be len magol. 
Az Erdelyi Part is karöltve a székelykeresziuri régi 
ás híres lengyárra! valamint az árdógazd-isági Bziivet-
kezettel, a napomén hozatott 300 mázsa len magot, 
amelyből veteti céira kaphatnék. Egy máts» len m»g 
ára 80 Pengő, eat aiODba-i csak ódaaol kell visssa-
tériieal, a len kórónak Cjlksaeredéba történő bevál-
tásikor. 

A beváltáBi ár, a len ssár hosssausága sserlnt 
16—27 Pengő köst váltakozik. 

A kiszámított ősziek helyébe a len jól vethető. 
Szőke  Mihily. 

A Darmol hashajtót utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
tan eredeti caomagolásban kérj*. 

Mult hét 
Kállay miniszterelnök nagy beszéde 

Kolozsváron. 
Aprilie hó 25. ég 26 án Kállay Miklós miniszterelnök 

Erdélyben járt. Megtekiutette a déda—sztrettalvi vaaut-
voual építkezéseket, amely a legnagyobb magyar munka. 
Ezzel az útjával kapcsolatosan vasárnap Kolozsváron volt. 
Gróf  Teleki Béla, az Erdélyi Párt vezetőségének és kép-
viselőinek élén köszöntötte a miniszterelnököt első erdélyi 
utja alkalmával. Kifejezésre  juttatta a miniszterelnök előtt 
az Erdélyi Pártnak azon politikai meggyőződését, hogy 
ezekben az időkben az egységnek és magyar összetartásnak 
szükségét és szolgálatát nemzeti kötelességnek tartja. A 
miniszterelnök az előtte megjelent számos küldöttség előtt 
nagyvonalú beszédben ismertette Erdély magyarságának 
sorskérdéseit. Mindjárt beszéde elején hivatkozott Teleki 
Béla grólnak az Erdélyi Párt elnökének azon kijelentésére, 
amelyben hangoztatta, hogy az erdélyi kérdések megoldá-
sához az egész orsz-Ag munkájára szükség van. Szeretném 
kiegészíteni ezt a kijelentést azzal — mondotta a minisz-
terelnök — hogy Magyarországnak is szüksége van aira, 
bogy az Erdélyi Párt, az erdélyi vezető réteg s egész Er-
dély bekapcaolódjék a magyar életbe, a magyar munkába, a 
magyar közösségbe. Erdély a történelem folyamán  már 
többször megsegítette Magyarországot, valahányszor bajba-
jutott a nagy ország mindig Erdély volt az a bástya, a 
honnan a feltámadás  munkája kiindulhatott. Erdálynek ez 
a történelmi hivatása megmaradt minden időkre s ez azt 
a kötelességet rója az egész országra, hogy visszaadja a 
szeretetben, szellemiekben, lelkiekben és anyagiakban mind-
azt, amit a múltban az országért tett. Beszédében meg-
említette Erdíly villamosításának végrehajtására vonatkozó 
terveiket, szólott a mvgyar munkásságnak, a kisparoeság-
nak, a kereskedőknek, a magyar egyházaknak kérdéseiről. 
A miniszterelnök bejelentette, hogy egy hónap múlva ismét 
Erdélybe készül s akkor togja ismertetni a magyar kor-
mány tizíves erdélyi bernházási programját, mert amint 
mondotta — mindazt, amit a 22 év előtti időkben elmu-
lasztottunk s ami nem történt meg a 22 év alatt, azt or-
szágos kötelesség moat helyrehozni. Az egész Erdélyre 
szóló nagy szerves munkaprogramunknak lesz közlekedés-
ügyi, útügyi, mezőgazdasági, gyáripari, egyházi, kulturális 
éa aok máa vonatkozása. A munka ntján mindenkit ma-
gunkkal viszünk a jobb magyar jövendőbe, aki velünk jön. 
Beazélt végül a miniszterelnök Kolozsváron a háborúról. 
Ne felejtsétek  aoha: Háborúba léptünk, háborúban vagyunk. 
Ezt a háborút meg kell vivnnnk önmagánkért. Mibden ma-
gyarnak hinnie kell a győzelemben, amely Magyarország-
nak és mindenkinek legszebb napja lesz — fejezte  be 
beszédét a magyar miniazterelnök. 

Hitler birodalmi vezér vasárnapi beszéde. 
A sorsforduló  tavaazi események előtt elhangzott a 

német nép vezérének ia a nagy beszéde. Mnlt vasárnap, 
ánrilis 26-án, Hitler vezér éa kanoellár a birodalmi gyüléa 
előtt bejelentette a német egységnek azt az elhatározását, 
amellyel felkészült  a bolsevista kolosszus azétznzáaára. A 
birodalmi gyüléa hangulatából kiérződött a német népnek 
lélslmetea ereje, megalknváat nem ismerő elazántaága az 
ntolaő rohamra. Egy bizonyos éa azt ma minden magyar 
embernek éreznie kell. Ezt a háborút nekünk elveaziteni 
nem lehat, mert ez egyértelmű volna á legoaulosabb elpusz-
tulásunkkal. A német nép azt érzi. Tökéletesen fel  van 
kéazülve tebát minden elképzelhető áldozatra a végső gyö 
zelem érdekében. Egy emberként hajlandó bármilyen áldo-
zatra, hogy Enrópa , kereaztény knltnráját megmenUe a 
vöröa veaaedelemtől. Éa ebbben a végső haroban ma együtt 

menetel a német néppel egéaz Európa. Hitler kanoellár 
nagy beBzéde legalaő helyen emiitette éppen a magyar nem-
zetet, amely elaő volt a bolaevizmna elleni küzdelemben, 
amikor 1919-ben lerázta magáról a kommunizmust A Führer 
eliameréaael emlékezett meg vitéz nagybányai Horthy Mik-
lósról, Magyarország kormányzójáról, mint aki a nemzeti 
forradalom  élén elaőnek azált szembe a kommunista világ-
rontással. A világ hozzá szokott ahhoz, hogy mikor Hitler 
beszél, akkor nyomában kemény ütések következnek. Ez 
igy leaz moat ia. Ennek a sikere érdekében a német biro-
dalmi gyüléa egy emberként ngrott fel  helyéről éa leikeae-
déssel szavazta meg a Führsrnek azokat a rendkívüli jogo-
kat, amel ékkel a győzelem érdekében szabadon élhet éa 
caelekedhet. A német nép annak köazönheti világra azóló 
sikereit, hogy tud engedelmeskedni. Egy ember paranoaol 
és nyolcvan millió vakon bizva engedelmeskedik. Olyan 
példa, amelyet nem szégyen eltanulni. A Filhrer a mult 
vasárnap beazélt. A népe hallgatta és rövideaen meglátja 
a világ| hogy mire képea ez a nép, vezetőjének paranoaára, 
amely a végső győzelemért indítja népét ezen a tavaszon 
a világtörténelem legnagyobb rohamára. 

Hitler—Mussolini találkozó. 
A döntő események előtt április bó 29—30-án Salz-

burg mellett találkozott Hitler éa Muaaolini. A két állam-
térfi  mindenkor megbeszélte a döntő lépéseket, amikor a 
második világháború befejező  szakaszát készítik elő Salz-
burg mellett, bizakodással eltelve várhatjuk, hogy a követ-
kező eseményekből megszületik az uj Európa. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Májua 1. 

A munka ünnepe. Ma különös jelentőségű alka-
lom. Amikor élnt-halál küsdelemben állunk, egy pilla-
natot szenteljünk ennek a napnak, öntudatosan néz-
zünk szembe a következendő eseményekkel, megpró-
báltatásokkal éa Bser.vedéBekket. Vegyük tudomásul, 
bogy a nemzetet c*ak a munka asglti át a történelmi 
aoMfordu  ón. A nemzeti munka, amely biztosabb mlu-
daa ürenyatapuál. A munka, amelynek szentségében 
hinni tud a nemaet minden tagja. A százszázalékos 
becsülettel elvégzett munka, amely maradók nélkül 
elvégzi kötelességét aion az őrhelyen, ahová állította 
a nemzet munkaszolgálata. Eaek aa idők egésa embe-
reket kövstelnek. O'yanokot, akik a rájuk bízott fel-
adatokat minden áldozti árán elvégzik. A munka fo-
i(alma me uj értelmet kell kapjon minden magyar 
Hitekben. Tisztában kell lenni, hogy aa áldoaatoa munka 
Büámunkrv aa életet jalentl. JÍZ az Idők ssava. Kitérni 
nem lehet. Hisbzttk, hogy minden magyar ember be-
csülettel vállalja ast a kemény muoka többletet, a 
melyei Ismét reánk mért a magyar Bors. 

— Zászlósi kinevezések. A Kormányzó ur, a 
m klr. honvédség nem hivatásos állomanyában a kö-
vetkező zászlósi kinevezéseket ezaköaölte: Fejér Fe-
renc, DócBy András, Kardé udön, Orbán Ferenc, Csaló 
Gábor. Sientpéterl Bálint, László József,  Sprencs 
György. 

— AB első tlsztl-vitezek eskütétel*. Aa Or-
Bzsgcs Vitéai Siék engedélyezésére 1942 április 29-én 
négy tiszti vitéz tette le a vitézi esküt Csik vármegye 
Vitézi Szike előtt. Az ünnepályeB eskütételen meg-
jelent Dr. László DJZSŐ Csik vármegye főispánja, 
Szász Gerő polgármester. Nécy tiszti vltés tette le as 
emulii vi>éz Polta uiradss vitézi saékkapitány előtt 
Mtviós Gergely klr. tanfelügyelő,  Ferencay Baláas dr. 
járásbiró, Székely Ferencz jegyző, Balázs Sándor 
Igazgató-tanító. Vitéz Dr. ErŐBB Sándor saéktarló fel-
olvasta aa Orsaágoa Vitézi Széknek aa ezkűtételre 
vonatkozó engedélyét. Eantán vitéz Polta ezredez Csik 
vármegye Vitézi Ssékének saékkapitány a rövid beszéd-
ben ismertette a Vitézi Randuek nemzetvédelmi fel-
adatát, a vitézi hivatás nemzetépítő kötelességeit majd 
a vitézektől bevette aa esküt éB feltűzte  a vitézi lel-
vén;, eket. Aa eBkűt tett vitézek nevében dr. Ferencay 
Bal ács tett fogedalmat,  hogy minden időkben Ismerni 
fogják  azokat a kötelességeket és áldozatokat, amelyet 
elvár tőlünk B magyar nemaet közösségi szolgálata. 
Végűi Dr. Liszté Dezső főispán  lelkesítő szavai aárlák 
be a b»B«íUB hangulattal elteit ünnepet, ameiyen nagy-
száma közönség ls megjelent, hogy szemtannje legyen 
az első ti6sti-vlléaek lélekemelő eskütélelének. 

— Aa Erdélyi Párt a hadlkölosőn rende-
léséért. Az Erdélyi Párt, amint olvasóink tz látják 
hetről-hétre a legtevékenyebb szorgalommal igyakulk 
a kormány hatalom figyelmét  a Székelyföld  felé  irá-
nyítani. A miniszterelnök koloaBvárl látogatását saia-
ttn felhasználta  ennek B célnak szolgálatában. Emlék-
iratban bivta fel  a figyelmet  a lapunk más helyén 
Ismertetett székelyföldi  villanyellátást kérdésre. Aa 
Erdélyi Párt eaen lulmenőleg a parlamentben la állandó 
felssólaláaalval  mindenkor napirenden tartja életbevágó 
kérdéseinket. Igy a legutóbbi parlamenti űléBben a párt 
i hadlkölcBÖn rendeaézével kapcsolatosan két kérést 
terjesztett elő: aa egyikben kérte, hogy a kis kölcsön-
jegyzők esetében az átértékelés méltányosan történjék 
s aa igazoló eljárást könnyítsék meg. A második pedig 
is volt, hogy a hadlkölcsön-segélyesésl akciót Erdélyre 
Is terjesszék kl. A pénzügyminiszter kijelentette, hogy 
íz Erdélyi Párt által előterjesstett kívánságokat elfo-
gadja éa azokat a törvényben blatoBltja. 

— Uj ügyvédi Iroda. Vitéz Dr. Erősa Sándor 
Cslkvármegye Vi ést Székének ezéktartója ügyvédi 
irodáját Csíkszeredában Apafi  Mihály n. 48. saám alatt 
megnyitotta. 

— Ai Erdélyi Kárpát EgyeBÜlat CsIksaéU 
Osstálya május 2-ára hirdetett közgyűlését köabejött 
akadály miatt májua 7-én, csütörtökön este 7 órakor 
aa Ipartestület helyiségében tartja meg, melyre • 
tagok pontos megjelenése kéretik. 
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— K0r6al Csorna Sándor emlékünnep a 
gimnáslomban. A csiksseredal kösépiskolát 1942 
május 3-án vasárnap délután 6 órakor a rom. kath. 
gimnázium tornatormeben Körösi Csorna Sándor emlék 
ttnnepet rendesnek, amelyre városunk és vidéke kö-
zönségét eautoo is meghívják. Műsor: 1. Járjatok be 
minden földet,  — HonfldaJ:  énekli a m. kir. polgárt 
leányiskola énekkara, vezényel: Caiaaér Margit. — 
2. Kodály 2.: Magyarokhoz. énekli a gimn. énekkar, 
vezényel Sarkadi Elek. 3. Ünnepi beszéd: Antal ron. 
4. Sé»apalotáa: a m. kir. poig. leányiskola növeodskei. 
5. Mécs Lásaló: Örökarcu magyar, saavalja: Tatai 
LÍBÍIÓ IU. é. tanltoj. 6. Hubay: Csárdajelenet: Dima 
Jóssef,  Il-lk o. gimn., aongorán kíséri Penke Ferenc 
UL osat, tan. 7. Halmos—Kecs: Fényt hagyni, énekli 
a tanitóképaő énekkara. 8. Ábrányi Emil: Ul a hass, 
aaavalat: Veitek Irén II. o. t. 9 Kodáiy 2.: a)Toborió, 
b) Egreasl Béni: Szózat, énekkar, zenekari kísérettel. 

— Képviselőtestületi közgyűlés. CsikSBereda 
varos képviaaiőieBtaiete 1942 május hó 5-én kösgyü-
lést tart. 

~ Rom és llkörgyar. Csíkszeredában a Rákócal 
u. 45 Biám alatt (voit Baca Vendéglő) Eróss Vilmos 
cég alatt megnyílt ai Glaó rum 6B likorgyár. 

— Meghalt Csissér páter. CalBsérEiekferenc 
rendi tartományfőnök,  étekének 86-lk évében meghalt 
Brassóban. Csisaér Biek Csiksomiyóo azttletett éa 68 
âvet töltött a Saent Farenc-rend ssolgálatában, ebből 
az utóbbi 28 éven keresztül a braBBÓl Farenc-rendnél 
élt mindvégig tevékeny munkásságban. 

— A oaikvármegyei füatnap  eredmenye. 
Csikvármogye alispánja által folyó  evl ápriltB 6. nap-
;sra elrendelt fdstnap  eredményeképpen 13 906 pengő 
53 flii.  késapénc, 24.006 dib. c.garetta, 698 csomag 
dohány, 37 drb. saiv-ir, 262 csomag cigsrftitpsp.r, 
3 doboa cigbre;Tahiively, 4 dtb szipka, 155 doboa 
gyufa,  7 fov.dő,  5 drb. feuü,  2 drb. érmekgi'ő, 1 db, 
tcrUuöaó, 1 zB.:blampa, 3 szivarka doboa, 6 darab 
azappío, 6 drb. iroc éa 76 drb. könyv erüczett be. 
A keaapénat es lermeszeibeanl adományokat Dr. Lásaló 
Dezső főispán,  mint a Vöröskereszt Egylet megyei 
választaiáayáask eJoöke, eljuttatta e Magyar Vörös-
kereszt Egyletnek aazal a kéréssel, hogy a készpénz-
ből ia dohányt éa cigarettát vásároljanak a ezt a termö-
azetbenni adományokkal egţtt.t a baiciereu küzdő 
bonvédeínk részére lovabbitstk. 

— Barabás Márton festőművész  ajándéka. 
Barabás Márton festómUveaa  egy nagy olajfestményt 
ajándékozod a 79. boaved hadkiegészítő parancsnok-
ságnak. A kép tárgya a Kormányzó ur azékeíy földi 
látogatását örökíti meg. 

— A Székely fuvóa  zenekar, A fnvós  zene-
kar Ugye továbbra ÍB a legnagyobb lelkeBedéBBel ha-
lad a megvalósulás felé.  E mu t héten e Magánjavak 
ezer pengőt asavasott meg e célra. Ugyancsak meg-
érkezett az első közbirtokossági megajánlás ls, a calk-
aaentdomokosi erdóközblnokosság 160 pengőt saava-
zott meg és h'Bezük, bogy a többi közblrtokoBBágok la 
megértéssel fogadják  a kezdeményezést. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet osik-
megyei válasstmMiya által rendezett táncmulatság 
gai kapcsolatban az alábbi felülfizetésekei  köszönettel 
nyugtázzuk. öiv. Mihály Gargelyné, Neurnao Ernő ny. 
FzázadoB, Ca'ogh Antal 100—100 pc-Rgő. Ágoston Já-
no», Antal Mátyás, Hodoasy Kálmán éa neje, Lászó 
Dvzeő 50—50 pengő. Liffljr  MarctU 46 P. Dr. Fényes 
Endre 42 P. özv. Vákár Lajosné, Biró F-renc fóeap.. 
Dr. BrŐBB Péter, Feuke Ferenc 80-30 P. Szike Jó-
zsef.  Gál Foreze, Dr. Mtke 25—26 pengő. Dr. Karsey 
Sábdor, Dr. Nsgy Damokos, Dr. Dartdlls FJx Dr. 
Györgypál Domokos, H-iilwig Vilmos, Udvari Mátyás 
lMvác, HOBBZU Kálmán, Borcsa Qírgely, Dr. Kolumbán 
József,  Dr. Nag>, J nő, Éuhes Káro'y, 8'illégyl Jizstf, 
Dr. Giál lom, Szopos Lajos, vitéz B »kó Gv-or, Fejér 
Béla, Simon Akos, Tompos Kéroiy. Dr Pa: Qábor, 
Dr. Oá: Antal, Dr. Sándor Lisz'ié, Obán József.  D-. 
Baojb Líjce, B kés Bindor, Dia, ' Andrát, Bc-nessy 
Józ.ef,  Ssász Q,u , Dr. Siékc v Q,un 'iv Karesz 
I«G AntBiné, Dr. Ková" Károly 20 - 20 P. Baa míri 
Jizsof.  Adorján Ilire, D ívid Aortr a 16-16 pangó, 
László, Aut̂ i, J*noí:y LSHS; ómá, B rdíce Aodrfts,  Dr. 
BUZÍB Márton, Nagy Si'dor 15—15 P Dr. A'úrjhá«r 
József,  Tarsay Sándor, Dr. P,;ter Árpád, KocV.s Zol-
tán, Dr. Gaal Eodr-, Stj-z Gtrő. D . Sumoilsz Lász ó, 
Dr. Vtt&iyo* G ẑa 12—12 p<»ncő, Cttsdő János 11 P 
Dr. Todor Jacos, Kouréd Kalmao, S'berényi Frtrc, 
Dr. Mártó? László. Nsgy Béla, Dr C iVy Jipns, Qjg 
pár Gábor, Pauer Ödön, Horváth Fdre*c, Ztkariás 
Lukács, Bilibók Pét-r, Korcsag Káro'y, Puskás Árpid, 
Stengel Károly, D;. Nagy Jazsef.  Malnásy Jizsef,  Ks-
resztes Andor, TarBBy Sándor, Dr. Z ikarlás M mó, Dr. 
ZikartáB Jenő, Caimba!mos Imre, LovóTlvedar, Pataky 
József,  Körjegyző Tusnád, Sir.dor Gtula. Torma Gtbor, 
Betegb László, Dr. Imreb Zoltán, Dr. B boch Andor. 
Dr. Katona Endre, Máthé László, Giál Témán, Zakariás 
Jenő k. jző, P.ipp Sándor, Dr. Gál Jóasef,  Dr. Farkas 
Pá1, Ajváez Árpád, Siska Acdor, Kováts Jecő, Dr. 
Szőta Lása ó. Schmidt Gyula, H j|a Kálmán, Siántó 
Lőrinc, Savoboda Miklós, Gödri Iuván, Oláh Károly, 
L&szió Ignác, Babochal László, Császér Jolán, Bara-
bás JóflBef,  Domokoa T. Ribert, Miklós G>rgely, Dr. 
Saépp Ferenc, Dr. Takarlás Bálim, Fodor Pá1, Si9nt-
pétery Bálint. Borbély Sámuel, Gál Imre, Száva Antal, 
Dr. Sándor Gyula 10—10 pengő. (Folytatjuk.) 

— A Székely Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara kösll, bogy B Máv. Igazgatósága 1942 
Jalias bó 2 tő! 1943 jn'lus l-ig terjedő időre szüksé-
ges tlaenegyeaer vagon á 10.000 kg. baaáboa és egy-
ei egyezer vagoa á 10.000 kg. dorong tBslfa  aaálli-
táaára nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

— A m kir. „C'aba Királyfi*  honv. gyorsfegyver 
nem hadapródiskola, Marosvásárhely versenytárgyalást 
hirdet bakkancs, lovassági csizma és topán Baállltásáre. 
Feltételek mindkét esetben megtndbaták a maros-
vásárhelyi iparkamaránál. 

— Celkvarmesyo tórvéuyhatóaégi biaott 
Bágát dr. Ábrahám Jiasef  alispán 1942 május 12-én 
délelőtt 10 órára rendes tavasai közgyűlésre ÖBBBC hivte. 

— An Olt kiáradt. Az Oit az egész alcdkl 
medsneébeo kllép-'t medréből. Évről évre látjuk mlrd-
ast a pusztítást, araiî as Oit OZOB A bajoa csak az 
Olt Bsabályosáaával lehet segl.enl. Ea a munka a leg-
Bflrgő̂ ebb  tennivalók közé tartozik. 

— Felhívás. A m. kir. rendőrség csíkszeredai 
kapitánysága felhívja  a Csíkszereda m. városban ssol-
gálatot teljesítő háztartási alkalmaaottakat, valamint 
ecek munkaadóit, hogy a c elédkönyv nélkül szegődött, 
vagy román cjelédkönyvvnl rendelkező háztartási al 
kalmazottakat most már a legrövldabb időn belül vált-
sák bl a csalédköayvelkat, m^rt a legközelebbi ellen-
őrs'skor cselédkSnyv nélkül alkalmazásban taiált ház-
tartási alkalmazottak munkaadóit az 1876: XIII. tc 
73. §-a éneimében 600 pengőig terjedhető pénzbünte-
téssel bünteti a rendőrkapltányaág. — C-lkszerada, 
1942 április 25. A kapitányság vezetője: Farksa Pál 
m. kir, rendőrkapitány. 

— A Pásti Tősflde  nj saámában dr. JÓZBB 
Gáza min. tanécsos, BS Országos Csalódpjnztar Ignz 
gatója, vités losádl Zudor Sándor, dr. Hef<y  Gyula 
Andor «s mások nyilatkoznak. Rtsaletea beszámolót 
közöl a lap a Tíbe és a Vámpo'lUkal Központ köz-
g> üléséről Köz i H tggenmachc r H mrlk, H -gedtts Lóránt 
dr. Nyulászl Jinos, dr. Krnna Káro'y nyilatkozatai. 
Sok erdei es információ  éa blr egészíti H a lapot, 
amely fontos  cikk r-t ir arról, hogyan akarják megvó-
dii.l o közönséget a allány tex 1 ctkkektő1. 

— Divat a tavasai koraon, mi .gaz Fajos 
T -rl ház tss-ga körül? Kodoiényl János kikké : Nyl vá 
noE bűnbánat a Msgy r̂ MUvelódei Házában (ba^sélő 
leLC-ie). Koiönós ioterlu Bulla Exmá. il, beBzelgetés 
H-iinrich G orgéval Pest ÓB Kelenfö  d kóiött ÓB még 
egy sereg érdekesség, vidámság, szloháii blr tarkítja 
a Színházi Magazin uj tzámát. Ezenkívül aziodirab, 
regény, viccrovat, fltm,  rejtvény és külön gyermek-
újság, a K'ri M igazin egészíti kl a kitnnő Irpot. 

— Bendóraeg megbünteti a kőteleaaegtlket 
nem teljesitö loventékot. A reedőrséf  több leven-
tét 2—3 napi elzárással tüntetett meg azért, meri 
kötelesBégiikr-t elhanyagoliák és a gyekor.atoo ntm 
jelentek meg. A magyar ifjnságoak  Umeralo kei! a 
kötelességét. N m t-zibud megtörténnie aunek, bogy 
rendőrségi beavatkozás serkentse hszeflia  munkájának 
elvégaéBére, 

— Rövid hirek. Ciákl Imre •SbbazöroB lcpásírt 
most került a törvéovszék elé éa hat bónspl börtöcre 
Itéliék — Márton Imre c<!kvacsárcsi Mfeost  msgáo-
laksértéBért 1 hónepra Ítélték. — Bora János (Király) 
c lkc-fatíszogl  lakla nlő e«at vett ft-i  fára,  d** ezt nem 
szállította le, ez^rt 3 b »vi fogh  i»ra i s 500 Piscő 
pénzbüntetésre ítéltei Az It^'atet mloéi fs*«lpfiit>!»  Vör-
ben szeretnénk terje-.ienl, b'ii»y józamiBa székely 
testeéreiaket, akik között agyre gyahoribb ielenség a 
ilidf-tval  való szélhámoBség. 

— Büntetlenül nem lehet ragalmasni. 
Rágd me>, amit beszélsz, mondja a magyar b>a7éd 
A mai Időkb n kü önösen «'fe'ejtódött  ez ae elv. Iţer 
könnyen szoktak yz em^e'ek be'erngdoBnl egymáp be-
C.Ufitéba.  Nagyon be'yes ha a törvény Irtait szíven 
esetekre. Krlstó Ballat esi'szentkirályi gazda az'. á'K-
o ti Balogh LMOB tözoégl hlró «iiao, hogy a romícrk 
által vissziiadott „̂ ODCientrsos* lova*: közül kellőt 
meí-taríoit » maga részire és román idők a'att 
msgvsr erdőőrt feljelentett.  Brr?ág elé került az öry 
A Ba'ogh dleni védik pgytöl-egyle aUptalanokcak 
blionţuli tk éa ezsrt Krlató Bilin;o'. 8 hónapi fogházra 
ítélte a törvényszék. 

a 
'vasta Király  Mária  középitkolai  rni/taaár.  ö, 

a ceiktzeredii  m kir.  állami po'gári  leányiikola, 
1942 évi április 26 án tertoH  szülői  értekezletén. 

Igen  tisztelt  Közönség  ! Kedves  Szülők! 
Az Isko'a nit ében egy o'yio dologra n.'-arorr 

Vcitís fiíyelmök.  t (elbírni, amlrí! t>;ín Sztt ő- irte-
ke/'eí-.'keo 

cf  m hallottuk még rddig, d-t uĵ áfit-tklek-
b-n mír aoktt olvashattak: a hagyomáovok  ápolá-
sáról a székely  népművészetben. 

Az élőszó maradandóbb hatást gyakorol, mint a 
ho'4 betű és mélyeb nyomot bsgy a '«ilkekbeo, ha za 
frrn  legbivatottf  b't: a? iskola szól ö lökhöz, szülők-
höz, mint a legillelékíBí-bbebbez. 

M« száratahnszor htl'juk éa nem hallhatják e!eg»t 
oagyjalok bö:c< mo^dissit. Köztük 8- chenţi örök-
bfcsl'.  hogy .oye!v?ben el a n mzat*. Hogy es 
mennyire i^ez, aat ml tojjak legjobban 

H i a megszállás 22 évo alatt e magyar és f6ki*p 
a Bzéke.v, ni>m tarlotti. volna meg hitét ÓB nyelvét, 
es nem d csőaége, ez kötelessége volt, kikre hlvatt oz 
hatott volna a mindenkori magyar kormány mint egy 
tömbben élő fél  m<lllóny! magyarságra, síiknek vissza 
kell térnlök nyelvük alapján s hogy vlBBsatérhe«BPnek, 
a hoazájuk vezető utat 1B visase kellett adni. Hogy ez 
Így vo't, mindnyáj sn tudjuk- NyelvünkhSa való ragasa-
todásnek megbosta a ssckelység számára a maga 
gyümölcsét «a letette eljövendő ezredéve alapját. 

Mint rajatanár, nem vegyok hivatott erről tovább 
besaélnl, hanem csak arról a ásóról, amellyel aa Idő 
kívánalmainak megfelelően  Széchenyi mondását kl kell 

egéaaiteottok, bogy .nyelvében ós Brokégalbsn él a 
nemset*. 

Egy ssokása népünkcek a dlsaltő kedv kiélése, 
kifejezése:  festésben,  hlmíéaben, faragáabao,  úgyneve-
zett népi müvéssetben, ami igen nagyjolentőaégU dolog, 
egyik sajátos nemaetl vonásunk. 

ás különös nagyon, de valalogyan usy van, 
— legalább Is, amfnt  rövid itt tartózkodáaom alatt 
tapasztaltam — hogy maga a nép, akinek nevéhez 
fűződik,  aki műveli, tulBjdoniija neki a legkisebb jelen-
tőséget. 

Ezsal nem aat akarom mondául, hojy nem mű-
velik ezek, akik értenek hozzá, hlBS rengeteg szép 
dolgot láttuk kirakatokban, Oróf  Bethlen Mária nagyon 
sokat szállított Innen a külföldnek,  sőt maga aa állam 
Is felá'litott  szakiskolákat ilyen célokra. Pénst keres-
nek vele, keresnek talán a mai háborús időkben 1B éa 
az arra hivatottak, OgyeB kezdek nagyon sokat fognak 
vele keresni a békében. 

Di éppen ea az, Bmlről beszélni sscretnékl 
Pénzkérdéssé vált már teljesen, ami természete 

seu elsőrendű kérdés, de ha kizárólag pénzkérdéssé 
váHk, a DépmUvészet haláléhos vezet. Mert maga a 
nép nem azért csinálja már, mert Bzereti, hanem, mert 
pénzt kap érte. 

Sz -retoém, ha a szivükkel értenék meg a sza-
vaimat kedves Saülők, mert azlvhől szólunk most 
Öaökböz. 

Akiknél nem Igy van, ne haragudjanak a SZÍ vá-
mért, akinél Így van, aaok m)g éppan ne neheztelje-
nek, hanem nézzenek jobbao a lelkükbe. Mart bizony 
talán már Ötök magok Bem Bseratik, hznem caak 
szü'eik, vagy nagyszüleik emléke iráati kegyeletből 
őrianek egy-egy régi faragott  vagy festett  ládát, bukor-
dirabot, kopott varrotasoket, régi kancsókat vagy 
eiirípíd Jfivt.  Eteket s jsl f-gz  )t»aau SBSknlv mlnuju 
djígotat toi r.ásbíii a ke-gyele-iu ztvül meg a jó 
vásér r-menye is t&rtj», m<*rt nem tsrii^t szépnek 
már. Pedig szépek és sz^p^ógük főleg  i üiÖnlegeBBé-
gilkben v -o, abbén, bogy nemcsak a köröttünk lak'i 
Idegen népm üyenszerü munkáihoz nem hasonlítanak, 
hanem aa Erdély más részén lakó magyarságától ls 
elütnek. 

Az elnyomatás másad k éztlzcdében, amikor egoez 
Európában faji  ön udatra ebredtek » népek, mindenütt, 
mindenben felelevenítették  a hagyományt, Igy a nép-
mii vészot ben IB. Akkor tisztára pénzkérdéssé vált na-
u-ik — ahol erre Fziikaég volt — másutt meg en'z 
t«k fölfitte.  (Folyt, kör.) 
Eladó  egy vaspénzszekrénv.  — Érdeklődni  lehet 

Csíkszereda,  Kossuth  L%jos-uto*28 sz. it-2 

Keresek  megvételre  egy jókarban  levő  rövid  zon-
gorát.  Cím  a Vákár  üzletben »—2 

Jó  családból  való, legalább  2 gimnázium, vagy 6—8 
elemi iskolai  osztályt  végzett  tao'jlót  azonsaira 
felveszek.  — Fejér  László, vegyeskereskedő, 
Szépviz,  Csikmegye.  1—3 

Értesítés. 
Tisrejp tel botom a aagyközÖBBég tudomá 
fára,  hogy n Gáspár Gábor féle  temetkezési 
f-lszerelés;  megvettem és Cslktsplocán 
Főul 331. házszám alatti helyiségemben 

temetkezési intézetemet 
megnyitottam. 

Raktáron tartom BB összes temetkezési 
cikkeket nagy választék bar, me'yaket a leg-
jutényoBabb áron bocsátok a t. közönség 

rendelkezésére. 
TiPE'^ett,-': SZÓCS JállOS, anztaloa m. 

Oalktcploora, Főút SSL 

Csiktárm^gy". K"z!g»z^a'Ac| Birotlaágánsk G>zdsp.-c 
AlblzottBágától. 

S<án: 1101/1942. geih. 
Tárgy: Tiszafagyökér  rm" ésn. 

Hirdetmény. 
A morvar kir. Fiildmivelésügvr Miniszter ur.: .t 

84 968-1942.1 — A. 2. száma rendelete altpjáafii  J 

nif-ztetem  a vármegye köiönségét erre, hogy az lbó-J 
IV. t.-c. értelmében BB erdőben a tiszafának  kiterme-
lésére, valamint a tiszafagyökér  és tusi 6 klszedéseri--
— mint minden más használat foganatosítására  Is r̂ al: 
as <rdő tulajdonosa idető'eg aa általa erre felhat  < >ns 
'Ott személy jogosult, de as ia csak asld^z^tt tört m 
12 19.38. és 307 §. albsn fogla't  kor'átofésok  mel et' 

Felhívom a íöaoasig fiiydmát  arra ls, bog 
«mennyiben az arra egyébként jogosult aaem '-V * 
tiszafa  tuikóiiak éB gyökereinek a klssedéaét ae Idé 
z itt törvény helyekben foglalt  korlátozások tullépe ié 
vei foganatorltja,  ordőreodéaaetl áthágást követ el. ami 
f.z  Idáaett törvény 240—246 §.-si azarlnt megloriáat 
von maga u'án. 

Amennyiben pedig arra illetéktelen személy ter-
meli kl a tuskót és gyökeret, aa erdei kihágást követ 
el, ami es Idézett törvény 261—266 §.-al aaerlnt bün-
tettetik. 

Cíikaaereda, 1942. ávl április hó 17-én. 
Dr. László Deaai, 

főispán,  elnök. 
•y—tet t Vákáf  Iia|«Mé kl^viyuadájábaa, Osikuereda. 




