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egyetemi ny. r. tanir. 
Nem tagadom éa nem Bzégyenlem, köny-

nyeatem, mikor a oaiki véglett diákok búcsúz-
tatását a ,Csiki Lapok'-ban olvastam. Köny-
nyeztem, de nem azért, mert életem utján 
messzire ment a tavasz s utóját Kezdi járni a 
kalászt érlelő nyár is. Könnyeztem, de nem 
azért, mintha csak egy kicsit is fájna,  hogy 
lassan kezd ködbe veszni a pillanat, mikor 
a osikszeredai gimnázium kapujában ajkamon 
a búcsúzó ének melódiájával engem is homlo-
kon oaókolt egy illatos, egy harmatos, nap-
sugaras májusi reggel. Könnyeztem, de nem 
azért, mintha egy kicsit is fájna,  hogy talán 
már nem is emlékszik rám a Székutja, a fehér 
falaival  fáklyaként  világító kétágú torony, az 
üreg iskola s a kó köpüjsben beszélgető bor 
viz, hol száznégyen kezdtünk s a díszes palota 
a kiesi város végén, ahol a sereg maradványa-
ként huszonkilenc esztendővel ezelőtt néhányan 
végeztünk. Csak könnyeztem, ugy halkan, 
OBendben, magánosan s ha kérditek, nem íb 
tudom miért ? . . . 

Miért száll fel  a pára a vadvirágos illatos 
juniusi rétről és miért üli meg a köd az égbe 
néző ormot ? . . . Miéit dördül meg a hangos 
ég verőfényes  nyári délutánon s miért teríti 
vjgasztaló ezínsorotatának békéltető palástját 
a bizakodó ember s az ázott föld  fölé  ivben 
a szivárvány ? Miért fáj  oly gyakran a boldog 
ságért kalapáló nyugtalan emberi sziv és miért 
harcol hasztalanul megfejthetetlen  feladatok 
sokaságával a gondolkodó emberi elme. Miért 
emel fel  a porból b miért tipor a sárba oly 
sokszor a talányok sorozatából is harmónikusan 
rendeződő élet. Miért van annyi .miért" és 
miért van az, hogy annyi Bok .miért"-re soha 
sincs felelet?  . •. 

Könnyeztem, pedig nekem már alig van 
álmom és szinte talán nincs is elérhetetlen 
vágyam. Én aszal, hogy egyetemi tanár lettem, 
már mindent elértem, amit földi  vándorának a 
munka fejében  megadhat aa élet. Az egyetemi 
katedra királyi trón, melynek fényével  nem ér 
fel  Bammi földi  ragyogás, melynek ékességét 
nem tudja elhomályosítani semmiféle  pompa. 
Ninca nagyobb földi  kinos és nincs nagyobb 
lelki élmény, mint annak a biztos tudata, hogy 
ott, ahol dolgozunk b igazság után kutatunk, 
el merjük mondani, hogy más sem tud többet. 

Könnyeztem, mikor olvastam, hogy Pataki 
JSzsef  igazgató búcsúzó fiai  nyakába akasztotta 
a assékeiy tananyát. Könnyeztem éa örültem, 
hogy a Hatgita alól ismét .messzi útra" elin-
dul a székely tarienya, amely nekem is taliz-
mánom, kincsem, erőforrásom  és bizodalmam 
vo t itthon s idegenben a világ injában, hol 
nagyobb a ragyogás, de hosszabb az árnyék. 

Siókely tarisnya. Egy kis ruhadarab, mit 
gondoB, szorgos kezek szőnek kenderből, gyap 
juból s nekünk, kiket örökre magához láncolt 
a föld  szaga, kiket csak küzdelemre s munkára 
teremtett a multak hatalma, mennyi édes em-
lék, mennyi erő, mennyi őröm, mennyi harc 
és mennyi győzelem. 

Valamikor könyveket, palatáblát s pala-
vesszőt hordtam a tarisnyában Saeretsiegből 
le Alszegbe, hol olvasni és számolni tanitott 
Tamás Imre a tanitó s a tudás elemeit palán-
tálta belém Ferenc Ignác a jó öreg kántor. 
És hordtam benne kenyeret, szalonnát, faboritó-
ban túrót s gómolyába tekerve aárga nyírfa 
tüdőt, mivel szépan simára bevonva csodálatos 
melódiákban szórta szét hangját fuvásomra  a 

fanyelű  bicskával faragott  hajlott tOlcsérü ha-
vasi kürt... 

Da kisért tovább a székely tarisnya. Ke-
nyere, sója a múlthoz e 'akithatatlanul hozzá-
láncoló ereje verte acéilá akaratom s kinosek 
halmazával rakta meg a leikem. Kisért örömöm-
ben b kisért bánatombaii. Velem volt a csen-
des békés napokban s velem volt a harcban. 
És velem van ma is. V e l e m v a n , mint 
e r ő , m i n t h i t s mint a k a r a t , mert 
ez — a mi kincsünk — a s z é k e l y ta-
r i s n y a . . . 

Könnyeztem, mikor a csiki diákok balla-
gását olvastam, de nem szégyenlem. Könnyez-
tem, mert szerettem szí /emböl, szerettem tor-
rón a fajtám  — övé az örömöm és övé a 
könnyem . . . 

A magyarság európai kötelessége. 
PünköBd ünnepén az ország különböző 

városaiban magasállásu közéleti tényezők ró 
Bzéröl érdekes és értéies megnyilatkozások 
hangzottak el, amelyek a mai rendkívüli idők-
nek megfelelően  a magyir nemzet legfontosabb 
külső és belső problémáival foglalkoatak.  Ilyen 
ünnepség zajlott le a többi köBÖtt a felszaba-
dult Erdély fővárosában  Kolozsvárott, ahol a 
kolozsvári tűzharcosok két zászlaját szentelték 
fel.  A zászlószentelésen résztvett Uilein-Revlczky 
Antal rendkívüli követ r»< ghatalmazott mi-
niszter, sajtófőnök,  aki aásalóavató beszédében 
a szentistváni gondolat lényegét fejtegette  és 
rámutatott arra, hogy miért kell a magyar 
nemzetnek teljes erejével a bolsevizmus elleni 
harcban rósztvenni? 

Mi a magyar cél? Tette fel  a kérdést 
a sajtófőnök  b válaszát minden józanul 
gondolkozó magyar ember magáévá teheti: 
Célunk aa, hogy saabad Magyarország, saabad 
polgárai lehessünk. Ezt a szabadságot mindenki 
számára biatOBitani kívánjuk, aki ebben aa 
országban él. Tehát legyen mindenki nyugodt 
ebben a hazában: nyelvét, kulturáját és vallá-
sát bántódás nem éri. Ennek a szabadságnak 
ellenértékeként a magyarság nem kiván mást, 
csak feltétlen  államhűséget I Aat kívánjuk tehát 
az itt élő és nem magyarul beszélő népektől, 
hogy mindent elkövessenek ennek a magyar 
haBának gyámolitására ós maguk köaül ki-
vessenek mindenkit, aki ezt a hazát gyengí-
teni akarná. Ebben aa elvben foglalható  ösBae 
a szentistváni gondolat lényege, amely tehát 
mindenkinek megadja azt, ami őt megilleti, de 
természetesen csak akkor, ha 6 is megadja a 
magyar hazának azt, ami ezt a hazát joggal 
megilleti. 

Aa ország határai között élö népek békéje, 
nyugalma és zavartalan együttélése különösen 
fontos  ma, amikor a nemzet egy köaös ellen-
ség ellen harool. Élet-halál harcban állunk, 
mint a magyar történelem folyamán  már annyi-
szor, egy keletről fenyegető  veszedelemmel 
Bzemben. Ezt a veszélyt évszázaddal ezelőtt 
besenyőknek, tatároknak, vagy törököknek 
hívták, ma a keleti veszély neve : bolsevizmus. 
Nem mi kerestük ezt a harcot, aa ellenség 
támadott meg minket, de harcolnunk kellene 
akkor is, ha ez a közvetlen támadás nem tör-
tént volna meg, mert ha a mult év nyarán 
hatalmaB barátunk, Németország nem előzte 
volna meg a Saovjet támadását, akkor a bol-
sevizmus hadigépezete minket ÍB eltiport volna. 

Nagy saerenosének köszönhetjük, hogy 
ebben a nehéa küzdelemben nem állunk egye-
dül. Európa veiető hatalmainak oldalán küz-
dünk B a magyar jellem és a katonai becsület 

ait kívánja, hogy amikor másokkal egy köaös 
ügyért egy hadszintéren küadünk, akkor más 
nemzetekkel szemben fennálló  nézeteltéréseket 
és vitákat a köaös harc idejére félretegyük. 
Ha pedig akadna egy olyan fegyvertárs,  aki 
most a közös harc idején hoaná elő ügyes-
bajos dolgát és ellentéteket szítana, akkor eat 
aa eljárást Európa hátbadöfésének  tekintenók. 

A magyar nemzet minden  körülmények 
között  teljesíteni  iogja európai kötelességét, 
de  ugyanakkor  nem feledkezik  meg külön-
leges magyar kötelességéről  sem, amely egy 
mondatban  foglalható  össze: a haza minde-
nek előtt!  A magyar kötelesség  ma azt 
kívánja  tőlünk,  hogy a belső  frontot  is szi-
lárdan  tartsuk  s ne engedjük  megbontani, 
vagy gyengíteni  a magyarság  belső  ellent-
álló  erejét.  Ha  pedig  mutatkoznának  ilyen 
nemzetbontó és nemzetromboló  törekvések, 
akkor  ezek irányítóinak,  vagy sugalmazóinak 
tudomásul  kell  venniök, hogy az egyesült 
nemzetvédelmi  szövetség  a maga hatalmas 
erejével  és szervezetével  csírájában  fojtana 
el minden  megmozdulást,  amely a nemzet 
kárára  lehetne. 

A társadalmi életünkhöz. 
A hivatalos lap május 21-iki számában a 

belügyminiszternek egy rendelete jelent meg. 
A közellátásügyi miniszterrel egyetértöleg adta 
ki. Legszigorúbban meghagyja a hatóságoknak, 
hogy minden közebédet és minden köaétkeaéB-
sel járó nyilvános vagy társaB összejövetelek 
tartását mellőzaék. 

De ezen tulmenőleg a főispánokhoz  kül-
dött leiratban azt is szükségesnek véli a belügy-
miniszter kihangsúlyozni, hogy a mostani ko-
moly időkben az úgynevezett közfogyasztással 
járó társadalmi összejövetelek, vendégeskedé-
sek megszűntetését is kívánatosnak tartja. 
Ezért felhívja  a főispánokat,  hogy mint a kor-
mány helyi képviselője ugy személyes példa-
adtukkal, mint befolyásukkal  aa egésa társa-
dalmi életet is ebben aa értelemben irányítsák. 

A rendelkezés világos. Senkiben nem 
hagyhat kétséget aiiránt, hogy a leghelyesebb 
is. Az egész életűnknek olyan komolynak kell 
lennie ezekben a napokban, mint amilyen áldo-
zatteljesek aa idők. El sem lehet képaelní egy 
olyan vigasságos, heje-hujáj közéletet, mint 
amilyen volt a mult világháború alatt. Amialatt 
a kötelességét teljesítő honvéd életét áldoiia, 
azalatt idehaza nem saabad az eBzem-isaomoB 
vigasságok élvezetébe merülni. 

Ezekből aa időkből minden öntudatos ma-
gyar embernek ki kell vennie aa áldozatát. 
Nem azért, mert a belügyminiszter aat igy 
rendelte. Nem, hanem a mindenkiben kifor-
málódott nemzeti kötelesség parancsa szerint. 

Nemcsak társadalmi életünket kívánja 
korlátozni a rendelet. Ugy látja, hogy a saű-
kebb magyar életnek a családnak ia szól a 
figyelmeztetés.  Mert aa Bem illó dolog, hogy 
családok elbqjva a nyilvánosság elól, reggelbe 
nyúlóan rovogassák ai úgynevezett társadalmi 
kötelezettségeket. 

Élet halál harounkot vívjuk. A harctereken 
most dől el a sorsa égési Európának. Ai élet 
egyre neheiebb. Egyet kell értsünk, hogy 
minden jóérzés éa magyar gondolkozás szerint 
ehei kell mérjük cselekedeteinket. A népünk-
nek adandó példa ia ait követeli • a várostól, 
hogy életünköt a kötelező komoly beoaztáB éa 
háborús gaidálkodáa levegője szerint rendea-
zűk be. 

Igy követeli eat aa idők saava. El nem 
lehet képielni, hogy egy háborua gaidálkodáa 
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kónysierében mennyire egymás puliusán tart 
ják a keiQket as emberek. És nem is besié 
lünk arról, hogy as ellenséges propaganda 
milyen mesterien hassnálja fel  azt az öntudat-
nélküli elégedetlenkedést, amit as elosztás 
körül felmerülhető  és elkerülhetetlen bajok 
okoshatnak. 

Amikor es igy van, akkor hangostatjuk 
kötelesség minden rendelkezés nélkül is be-
állani a sorba és egyformán  kivenni réssünköt 
minden a hadigazdálkodás beosstásából. Ne 
igyekessünk kivételezni magunkot semmi alól. 
Ha kell járjunk mezitláb vagy böjtöljünk, ha 
majd esetleg ugy kívánnák az idők. Hagyjunk 
fel  a mult világháború idejének hibás beideg-
settségeivel. Ne patkánykodjunk, ne vonjunk 
el semmit a köztől, mert ezerszeresen meg-
bosszulhatja magát az, ha nagy időkben föld-
höz tapadt, öntudatnélküli senkiknek bizonyu-
lunk. Erre ott áll a múltnak nagy megpróbál-
tatása minden borzalmával. 

Ma háborúban állunk s ezt a háborút meg 
kell nyerjük. Ennek a meggyőződésünknek 
szolgálatába állítjuk a nemzetnek minden fel-
készültségét és nemzetünk egész lelkét. A 
velünk küzdő nagy szövetségeseknél napon-
ként felemeló  példáit látjuk annak az áldozat-
nak, amely a legyözhetetienség hitét sugározza 
ssét. A japán, a német és olasz nép olyan 
kimagasló iskola példáit szolgáltatja a hazáért 
és végső győzelemért való áldozatkészségnek, 
hogy as magával kell ragadjon minden a nem-
zetének elhivatásában bizó magyar embert. 

Ezért a győzelemért nekünk is minden 
elképzelhető erényeinket mozgósítanunk kell. 
Egy fegyelmezett  közösségnek ma nem azon 
kell jártassa as eszét, hogy merre éB hol 
merüljön bele a társas élet gyönyöreibe. Ami-
kor emberek élőtorpedókba ülnek, zuhanó-
bombázókon indulnak, hogy életükkel minden 
feltétel  nélkül belezuhanjanak az ellenséges 
célokba, akkor idehaza mi is megfogadhatunk 
annyit, hogy társas életünknek a jó békeidők-
ből kinőtt szokásait lomtárba dobjuk és általá-
ban a nemzet nehéz életéhez mérjük minden 
lépésünköt. Erre figyelmeztet  a belügyminiszter 
rendeletén felül  a nemzetünk létéért való 
öntudatos, hazafias  aggódás. 

Vákár Tibor tervei 
a kolozsvári Miivészhetek kiállításán. 

A kolozsvári Miivészhetek bizottsága, magas művészi 
ízléséről tett tanubízonyaágot akkor, amikor a művészet 
különböző ágaiban megtalálta a módot, hogy azok értékes 
képviselőit foglalkoztassa.  Igy Kolozsvár közönsége éa a 
müvéazhetek kényes látogató közönsége mindenben megts-
lálhatta művészi igényét. 

Örömmel láttnk, hogy a zene, azinéazet, festészet, 
azobráazat éa az irodalom mellett nj szinnel, az épitészeti 
kiállítással gazdagodott a müvéazhetek programja. Az Unió 
házban ngyanis a Kultuszminisztérium rendezésében erdélyi 
vonatkozásn épitOmüvészi fényképek,  rajzok, fogadják  a 
látogatókat, aOt az elaO teremben a kolozavári Mátyás-tér 
rsndezésével kapoaolatban beérkezett tervpályázatok ragadják 
meg a figyelmet. 

Mindjárt azemben, Vákár Tibor oki. építészmérnök 
.pályázaton kívül* benynjtott terveit látjnk. Nagyon örülünk 
a egyben büazkék vagyunk, hogy a aok idegen pályázók 
között egy íameróa nevét pillanthatjuk meg. Annál meg-
lepObb ez, mert mint egyik bndapeati lap irta: a terv-
pályázaton egyetlen erdélyi építészmérnök sem kísérelte meg, 
hogy müveit benyújtsa. 

ÉrdeklOdéaünkre megtudtuk, hogy bár Vákár terveit 
pályázaton kívül érkezettnek vették, mégis az összes ter-
vekkel egybevetve, ez mondható az egyetlen reália éa meg-
valóaitható műnek. Szó van róla, hogv a város a Vákár 
Tibor tervét magváaárolná a ezáltal a benne rejlO értékes 
gondolatokat megvalóaitáara elökéazitené. 

Tüzetesen szemügyre vévs a tervet megállapíthattuk, 
hogy nagy vonalában éppen ngy mint legkiaebb részletében, 
valóban bazai ember müvével állnnk szemben. Vákár tervein 
érzik a tárgy iránti szeretet éa az hogy szülőföldjének 
levegOjét, a vároa atiluabeli hangulatát megtalálja. Nagy 
gondot tordit arra, hogy a terv nemcsak eszme maradj n, 
hanem megvalósítható ia legyen. Ezért alig érinti szsbályo-
záaában a telek határokat. A Mátyás szoborral szemben 
levó épületeket három, a tér többi határoló oldalát — a 
Bánffy  palota kivételével — két emeleteara tervezi. Ezen 
okok miatt nemosak gazdaságos a vároa réazérfll  a terv, 
— mert benna kisajátítás alig van — hanem egyben jöve-
delmezőbb a telektulajdonosok réBzérfll,  mert módjukban 
lesz emelet ráépitéasel jobban kihasználni az értékes telkeket. 

Különös gondot torditott Vákár Tibor, mint emiitettük, 
Kolosát ár vároa jelenlegi vároa képinek ia jellegének meg-
Arzésére. Egy-két szecessziós épületet kivivé, teljeaen meg-
hagyja az épületeket, de ngy, hogy a reklámoktól éa hirdető-
tábláktól teletűzdelt te ezáltal zavaró hatáat megszünteti. 
Ugyancsak a jó vároa kipet szolgálják a helyenként éa 
kelya. mértékkel elhelyezett azobrok, kutak, emlékművek, 

további as egyéb utoalezáráaok ia — mini parkok, kövek, 
atb. — melyek hangnlatoaaá teázik a várost. 

Mint teljesen nj gondolatot látjnk megvalóaitani a 
Deák Fereno uooa tengelyében, a tér lezárásaként „Erdély 
telszabadnláaának emiikmüvét." Ez nemcsak egy virbeli 
ipitisz — vároa rendezO, kitünO gondolata, hanem azülO-
földjéért  lelkesedO hazafii  ia. A három emelet magas 
obeliazkazerü építményben elgondolása szerint, 1939. szep-
temberire emlékeztetO-Orök táklya ég a ezt az ipitminyt 
egy árkádsor követi, ahol a felszabadult  vármegyék emblémái 
nyernek elhelyezéat. 

A többi tervezOkkel szemben, egyedül Vákár Tibor 
terve az, amely a Mátyás szobor elOtti teret, minden vonat-
kozásban jól megoldja. A szobrot 16 méterrel a templom 
leié csúsztatja el, a bsjárati ajtó tengelyébe. Ez által a 
azobor elOtt egy azabályoa, — optikai caslódások folytán  — 
teljesen szimetrikna tér alakul ki. A tér 5CX100 m. mére-
ténél fogva  íelvonnláara éa nagy ünnepségekre válik alkal-
maaai. A teret nagy azines mozaik, négyzetbálóa burkolattal 
látja el, minden máaodik kockában Mátyáa birodalma, egyea 
tartományainak oimereit helyezi el. A terep emelkedését 
kihasználja a a felvonuláai  tér mélyebben marad, ami által 
egy zárt tér benyomáaát kelti anélkül, hogy ez az áttekintés 
rovására menne. 

A városháza céljaira fenntartott  telekre, zárt belső-
udvaros épületet tervez. Ez a 36X64 m. méretű udvar 
hangveraenyekre, azabadtéri elOadásokra kiválóan alkalmsa. 
Ezen a telken egy belaO nt vezet át, mely lehetOvé teszi a 
fOtérnek  is a Király uccának (egyetemi nagyed) helyes 
összeköttetését. 

A pályázatra alaprajzokat éa homlokzatokat kellett 
benynjtani, továbbá a tér különbözO sarkából azerkeaztett 
egy-eg távlati képet. Különöaen ki kell emelnünk Vákár 
Tibor perapektiváit, amelyek nagy művészi készségről éa 
belyea térfelfogásról  tannakodnak. 

Amikor a tárlatot elhagytuk, jóleső örömmel állapít-
hattuk meg, hogy előttünk székelyföldiek  előtt ismeretlen 
nevek mellett, hazai építészmérnök nevét is olvaahattuk. 
Büazkék vagyunk erre annál ia inkább, mert vármegyénk 
azülöttje 0 a végre müncheni éa budapesti munkáin kívül, 
alkalmat talált erdélyi témával is foglalkozni.  Kívánjuk neki, 
hogy ez a terv nemcsak eszme maradjon, hanem Kolozsvár 
város vezetOsége a gondolatokat értékelve, — azokat meg-
valóaitea s ezáltal fővárosunkat  széppé tegye. 

A polgár két arca. 
Mi tndjuk legjobban: A polgárnak két aroa van. Mindaz, 

aki kit évtizedea kisebbségi sorsot átélt ezt a megállapítást 
tudatosan vallja. 

Kiaebbaégi sorsban a polgár ezen két arculata szerint 
vagy vállalt vagy nem vállalt. Az egyik kiállással ott állott 
a küzdelem mellett. Vállalta a Borsával járó összes veszélye* 
ket. A másik meghúzódott. Tétlenül várakozott. Magyar volt 
ez ia caak a közösség számára nem aokat jelentO magyar. 

A polgár azután tovább elemezhető. Volt mondjuk 
olyan polgár, aki határozott* a kisebbségi élet egész elején. 
Akkor, amikor mig minden el volt aötétedve. Amikor még 
nem lehetett tiaztán látni, hogy lesa ebből feltámadáa.  Hatá-
rozott a megalkuvás is meg nem alkuvás között. Igy lett 
megalkuvó ia meg nem alkuvó magyar. 

Tovább szőve a gondolatot azután volt olyan, aki 
áldozott a magyar küzdelemért, ismét volt olyan, aki meg-
tagadott minden közössiget. Volt, aki politikai sikon meg-
maradásunkért dolgozott, aki a másik aroulat szerint hitvá-
nyul gáncsolta a küzdelmet. Ismit volt, aki kulturális éle-
tünkben megcsodálni való eredményekkel kipviselte BZ élet-
hez való jogunkat is kulturális fölényünket.  Ea mondom 
voltak, akik kerek 22 nehéz keaervea esztendőt ügyesen 
keresztül vakarództak, soha semmiféle  magyar tevékenyéig 
körül nem láttuk. Éa igy tovább.... 

Mindez az elOljáró beazéd csupán azon mondani valón-
kat kívánja alátámasztani, hogy szegről-végre mi tudjuk, 
hogy volt mint volt. Egyedül és kizárólagoaan azok tud-
hatják az itteni emberek értékit meghatározni, akik a román 
megazálláa idején ismerték meg kiben mi lakozik, mert 
engedelmet kérek máB az ember egy elnyomatás idejin ia 
máa a hatalom árnyékában. 

Tehát ne tűrjük meg aemmikippen azt, hogy bárkit is 
közülünk .elintézhessenek", aki a magyar kiaebbaigi küz-
delem anlyos napjaiban bizonyitikát szolgáltatta annak, hogy 
hasznos is minden kétaéget kizáróan magvar volt egész 
megépitisiben és tevékenységében. 

Végeredményben a jövőbeli msgyar munkának erkölcsi 
alapja nem változhat meg. Közöttünk minden magyar ember 
caak annyit érhet, amennyit dolgozott éa dolgozik, áldozott 
is áldoz nemzeti küzdelmünkben. 

Ennek elbírálását pedig mérjük a polgár kit arcához. 
Ahhoz, amelyikben megismertük őt nemzeti életünknek leg-
nehezebb megpróbiltatáaában. Mert mondjuV, hogy aki ez-
alatt igaz magyarnak találtatott azt el lehet fogadni  minden 
feltétel  nélkül ezekben az időkben ia megbízható jó magyar 
embernek. 

Hősök napján. 
A háború egy nemzet hőaiaigének próbája. Vitézség 

ia hOaieaaig egymás mellett biztoaitja egy nip halhatatlan-
aigát. Büazkék lehetünk arra, hogy nemzetünk minden idők-
ben a harcos nipek közi tartozott. Minden idOk megköve-
telték tOlünk a hOai áldozatot Mi, Európában megazólgáltnk 
aat a földdarabot,  amelyen ezer iv óta ilűnk. Minden ma-
gyar nemzedék vira vigig öntözte a földet.  A kard népe 
voltnnk éa életünkért, megmaradásunkirt keményen kellett 
küzdenünk. — Becsüljük meg hát hOaeinket Azokat, akik 
bármikor ia vérüket hullatták a magyar nemzet ezerivea 
küzdelmeiben ia ne teledkezzünk meg azokról a hőseinkről, 
akik ezekben a napokban létünknek ilet-halál küzdelmit 
vívják. Álljunk mellettük azeretettel, mindent vállaló hőai 
megépítéssel. Legytin felkészülve  arra, ha a nemzet léte 
ugy kívánja akkor életünköt és mindenűnköt jó szívvel ál-
dozzuk fel  a Haza oltárán. Ezekkel a gondolatokkal szen-
teljük meg a mai hőaök napját. 

* 
* * 

Nézzünk a harcterekre. Naponkint, a nivtelen hősök 
ezreinek ielemelO példáit látjuk. Japán testvéreink harci 
azelleme kinek ne mozdítanák meg a lelkét. Milyen nagy-
szerűségek. Érezni lehet minden lépésükben, hogy egy ilyen 
népet, amelyikben a hősi áldozatnak ekkora tisztelete él, a 
világnak soha semmiféle  hatalma le nem győzheti. 

* 
* * 

Egy azükazavu német jelentéa közölte, hogy Scherer 
vezérőrnagy csapatai három hónapi körülzárásukból felsza-
badulva egyesültek az Okét felszabadító  német erőkkel. Mi-
csoda hflsieaség  emögött a kia háborua epizód mögött. Az 
oroazok esztelen téli t&madáaainak idejin történt. Sikerült 
az Ilmen tónál benyomni a német állásokat. Itt zárták körül 
Soherer német vezérőrnagy csoportját. A teljeaen körülzárt 
német harci csoport nem adta meg magát. Harcikocsi eg , -
aégeível körülvette magát, úgynevezett sündisznóállást készí-
tett elő is a túlerőben levO orosz támadáaokkal 8 hónapon 
keresztül dacolva az utolsó pillanatig tartotta magát mind-
addig, amig az első tavaszi megmozdulásnál a nimetek fel-
szabadították. Ea ezen idő alatt a német repülők minden 
veazéllyel szembe nézve naponkint elhozták az élethez azük-
aéges minimális élelmet ia az életet jslentfl  lőszert mind-
addig, amig a hős német csapatok meghozták a felszabadulást. 

* 
* * 

És folytathatnánk  tovább. Szárazon-levegőben éa ten-
geren mennyi ragyogd példája az életet áldozó hősi maga-
tartáanak. Vigyázzunk sok szeretettel arra a szellemre, amely 
a lelkekben ébren tartja a hősi áldozatra való aerkentést. 
Ne engedjük kialudni a hOsi tüzet a magyar azivekben, 
mert megmaradásunknak ez az egyetlen biztos alapja. 

Ozenet Dei-Erdélybe 
Üzenek néktek elszakadt testvérek, 
kik ott maradtatok tal a vonalon. 
A tavaszt szél elviszi hozzátok, 
értetek azálló, fájó  sóhajom. 
Tul a Hargitán, le egész a Cenklg, 
aStét fátylat  szó a néma alkonyai. 
Koldus tanyákon, nrl palotikban, 
tudom azt várjátok lesz-e virradat 1 . . . 
Elknldl Isten testvér akit vártok, 
elküldi hozzátok áldú mosolyát. 
S rtok, kaorgtok. ahogy ml la tettük, 
mikor megláttuk magyarok Hadurát. 
Üzenek nektek elszakadt testvérek, 
a határvonal ledől nemsokára, 
9 az Iaten napla melegebben süt le, 
üjra nagygyá lett szép Magyarországra. 

Gyergyóssentmlklós, 1912 m&rolua 15. 
Baléaayné Haaa Olga. 

Székely Ker>MeM Kereskedelmi és Ipar-
kamara közleményei. 

— Felek fogadási  ideje a Székely Kamarában, 
A Székely Kerületi Kereskedelmi éB Iparkamara telhivja az 
érdekeltek figyelmét,  hogy a nagymérvű munkaszaporulat 
miatt titkári hivatala folyó  évi májua hó 26-tól kezdődőleg 
a felvilágosítást  kérfl  telek részére hétköznapokon egyelőre 
csak délelőtt 11 órától 2 óráig (azombaton pedig délelőtt 
10 órától 12 óráig) állhat rendelkezéaére. Az emiitett idő-
pontokon kivül a kamara feleket  egyáltalán nem fogad. 

— A horvát eredetű követeléaek bejelentése-
A független  horvát állam 1941 évi december hó 29-én kelt 
törvényerejű rendelettel cipuidatie alá vonta, illetve lefog 
lalta a különböző — főleg  szerb eredetű — jelenlegi hor-
vát vállalatokat, melyeknek hitelezőit a horvát hivatalos 
lapban közzétett pénzügyminiszteri felhívás  követeléseik 
bejelentésére hívta fel.  A Kamara felhívja  az érdekellek 
figyelmét  arra, hogy a banköaazeköttetéaből kifolyólag  azár-
mazó magyar követeléa pontos is számszerű adatait az ille-
tikea horvát hatóaágoknál eazközlendfl  hivatalos bejelentés, 
illetve érvényesítés céljából a magyar pénzintézete utján 
azonnal a Kamarával közöljék. (12.263—1942.) 

— A honvédelmi miniazter 9500 pár tiszthslvettesi 
tekete egész box és 1000 pár sárga fél  boxcipő szállítására 
nyilvánoa versenytárgyalást hirdet, amelyeken kizárólag kis-
iparosok, kisiparosok szövetkezete, alkalmi egyesülése, szál-
lító csoportja részire vsn fenntartva,  másnak csak akkor 
lehet odaítélni, ba elfogadható  kisipari ajánlat nincs. Az 
ajánlatok benyújtásának határideje 1942 évi junius hó 19-én 
délelOtt 8 óra. A Kamaránál a részletes szállítási teltételek 
megtudhatók. (12.797.) 

A belügyi kormány hatalmas epitö mániája. 
Httvnrk^t'ser magyar caelád hajlékénak gondját 

viiell az Országos Szociális Feügye'őség. A most folyó 
alkotó trunka krr-ttéb?n tlaenkéteaer háa felépítése,  a 
belviz által összedöntött tiaezer ház és megrongálódott 
uegyvenesr bái anyagellátása van folyamatban. 

A számok mindennél többet mondanak: a magyar 
belügyi kormányzat aa OrBaágos Sioclá'is Felügyelőség, 
illetve aa Országos Nép- ÓB Családvédelmi Alap u'ján 
<» most folyó  évben felépít  mintegy 4600—6000 kertes 
CBaládl hásat, kSatl 6000 be'vla által elpusstltott lakó 
házat épit újjá és 16000 vlsrongálta hásat javíttat kl. 
Ei an 1942 évi munkaprogram. Iţen nagy ssó a mai 
belyaetben, hogy mindenekben a munkálatokbo* s*Uk-
séges építkezési anyagokat már la blatoaltották. K*t-
saáa millió tégla és megfelelő  mennyiségű egyéb építő-
anyag már rendAlkeaésre áil, ámbár B hátoru miatt 
aMg elmondható nagy akadályokat kell leküsdenl. 

As elmű t évben-mind a termésseti, mind a gas-
daaági nehézségek nagyobbak voltak, mert aa árvíz-
katasztrófa  váratlanul ért bennünket ÓB B hásépitéshes 
szükséges anyagok szétosztása még aem volt kBipoatl-
lag megaaerveave. 

A Bokféle  akadály ellenére több háaat sikerült a 
mult évben felépíteni,  mintsem aat a körülmények Is-
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meretében fel  lehetne tételesei. A tervbevett építkező-
iknek 80 Baáaaléka elkészül», e tMBrozáaoknsk pedif 
60 százalékát sikerül» befejezni.  Âa Országos Nép- ée 
Családvédelmi Alap mua^ater^lfu  4000 CBalédl béa 
f̂ Kpl'óne  aaerepjl. Ezekből 639 teljeBen olléseOlt, 
J904 p?dlg tútö aiá in'ott. 

T .vafy  aa ár»lz több mint 10.000 házat döniött 
rombp. Aa Oraaágos Sioclálla FelügyelŐBég a korm*nv 
,i:tal rendalkeaésre bocsátott 24.6 mlilfó  pengőből 4 916 
néz újjáépítését vette tervbe. Bnek közű! tavaly elké-
kült 1666 lakéháa, tető alá intett 1771, BB elmaradt 
1590 bán felépítése  pedig moat van folyamatbso  A tavaly 
megrongálódott 86.000 lakóépületből tabb mint 16000 
ház kijavítását vállalta a kcrmáoy. Ebből 7.100 bsj 
kijavítása az év végéig befejeződött  és a többi azóta 
aalnttn elkészült. 

Soha olyat? kedvezőtlenek a Tlazooyok ez épltlere 
nem voltak, mint sz elmű t évben éa an idJo. Ennek 
ellenére Magyarországon példátlan arányú CBalédl béz 
építkezés folyik  s évente a sokgyermekes éB arra érde-
mes családod tízezrei jutnk egésfégea  Istóházhoz, 
belsőséghez, jobb éa emberibb élethez. 

Nikolsburg előtt. 
(Dévény vára, 1621-ben • nlkolaburgl béke évéb'n.) 

Palooaay Ann a: Nzm blszed e', hojcy tem ia voit 
fenn  a várban Ssiiiaaay János. O-t beszAlgettSnk e 
szigeten a nyírfa  ég azlífa  közt. Nagvon Bokáig gondol-
tam rá, amikor nem volt meiisttem és mindig vártem 
éa fé;  tettem. 

Szillassy  László: Mire gmdo'lál, mikor először 
megláttad? 

Paloosay Anna: Oyao bica'ommftl  beszslt hoz-
zám, mintha testverem lett VO'HP. Akkor még nem tnd 
UIR, logy Erdélyben Ilyen a szokás közéetek. Az 
phlanattói fogva  nagyon bíztam benne. Nem beszélt 
soha arról, de ugy hittem mindig, hogy nagyon mélyen 
erc-a. (Thurzó S«nt«aló jön.) 

Thurzo  (bemutaikoall): Tburzo Szánba ó vagyok. 
Paloosay Add  a: Rigi lamerő.sünk vagy, ac ősi 

Thurzó culădnak a háza mellett van B icaben, a hátunk. 
(.Silllaaay elbúcsúzik.) 

Thurzó:  Esaterbáa; harc^ggel besaélbetek? 
Palootey  Anna: Mindjárt itt lesz, most olvassa 

Wallenattln jelentését. M* nagyon ]ó fcedvü,  könnyen 
boldogulsz Eazterházy herceggel. DJ ne F^nyegeBstd 
hadakkal, hanem inzátb Igyekezz oevealelkÜBéíte által 
megnyerni. Ma könnyen engfcdhet,  mert Ti'ly ta W allén-
kéin győzött éa Igy nem kell a tárgyalásoknál a n m t̂ 
csáfzár  tekintélyét védje. 

Thurzó:  Nagyon kegyea vagy, Palocay Anna. 
Rid hallgatok. 

Palocsay Anna: Mond eat.: c törököt csak azzal 
tehet távol tartani, bfgy  ezt moadjátok neki, ha köve-
teli Erdélyben J mő (.a  Hva várakat, a német császár 
azonnal ktzet tetz Vársdra és Bomlyóra. Hz bUsake* 
ségeben nem Btrted meg, kstacnyl eredményt fogBS 
elérni. 

Thurzó  Szaniazlo:  Iţuzad van, Pa'ocsay Anna. 
Hiszen Eizterházy h«c?g h csak azt akarj», i mtt ml, 
hogy legyen v.*ge a török htdo^nágnak. 

Palooaay Anna: (»lbuctudk): Isten veled, jen 
mér Eszterházy. 

Eszterbiay  (^elép): Legjobb jel, az elődömnek 
a fia  jön hozzám. SzonlBiló, te 18 év.-B korodt an már 
hadvezére voltál B^hlen Gábornak. 

Thurzó:  Mind fiatalok  a hadvezérek A korszak 
nem tűri a tétováaáat, uram. 

Eazterházy:  Milyen feltételeket  hoztál ? 
Thurzó:  A bécsi béki alspján áluak. Szabad 

nádor?álaastás, magyar tanácaos urak éa várkapitányok, 
a hlvala okba magyar urak. Ne legyen a caáazirnak 
vétó joga a rendek határozataival szemben. Aa ország-
gyűlés éveuklntl megtartása, szabad va'láagyatorlai, 
aa erőasakoa tériiéa szűnjön meg, minden felekezet 
kapja visszí templomaid Ezek a feltételet. 

Eazterházy:  A fejedelemnek,  mint a birodalmi 
nagy hercegnek, a Mijeafá'  cimc^st eilsmerjttk, Erdélyen 
kivttl a Parilumot megunhatja. Hi szembemegy a 
törökkel. Oppsln ée Ruibor hercegséget feantarljuk 
réazfre,  a nagyhercagl ranggal. 

Thurzó:  A fejedalem  azemélyén ne múljon ez 
egyezség, nemzeti aspirációink, kle'égitéBet kérjük. 

Eszterhizy:  Az ország meggyőződését nem lehet 
fegyverrel  elvitatni. Á^ngedem a helyemet, ha a po-
F<onyl országgyűléséé Bathlennek több fzzvaeata  lesz. 
O aaonban a klaebbBégben levő ellennék vezére éa a 
fegyver  BB argumentuma. AB orazóg talggpdt, nem megy 
bele kalandokba, mint amilyenek az angol éa svéd 
királyok távoli ábrándképei. 

Thurzó  (feleszmélve):  Uram, blaaen követ téged 
az ország, mert három testvéred esett el Komáromnál 
egyetlen csatában, a tőrök ellen. Hunyady JánoB is 
nyugatra támasakodott, mert nyugat nem rabol, hanem 
épít. A magyarnak a lelke kívánja aa előhaladást éB a 
boldogulást és B lelke ragaszkodik a függetlenségéhez. 
Nem kívánnak függeni  a töröktől és te sem kívánod, 
uram, hogy feladjuk  önállóságunkat. 

Eazterházy  :Igaaad van.ádeBatyád.ThnrzéGyörgy, 
aki mint nádor elődöm volt, kötötte meg a bécsi bekét 
Bocakay fejedelemmel  1606 ban, a asáaaár képviseleté-
ben. Éles esse vae Bethiennek, bogy épen Tburaó nádor 
fiára  biata a bécsi béke feltételeinek  helyreállítását. 
Bdesatyád is védelmezője volt Erdélynek az udvarnál 
0 mindig magyar tanácsosokkal szerette volna körül-
venni a császárt. Nekem la as a szándékom, hogy a 
végvárak őrzéeét éa a főkapitáayaágokat  mind született 

magyarokra blaom, azért fogadtam  fel  a hajdúkat. 
Nekem la aa B célom, bogy aa országot született ma-
zyarok kormányoznák. Látod, megegyezünk éB ha 
Btbenbenberg herceg". Lotharlngln ura eljöhet sere-
gével n Rajna mellől, Buda vára lesa legelső hadicélja 
a caÓBTárcak. Add át üdvözletemet Bethlen Gábornak. 
NIWaburgba küldje kövstelt. Harminc napig tart a 
fegyverszünet.  Iaten veled (keaet fog,  elmegy.) 

Paleoaay Anna (jön): Mikor iősaa Bécsbe veaér? 
Thurzó:  Nlkolsburgba megyünk békekötésre. Kö-

szönöm neked, fejedelemnő,  hogy megmentettedBocakay 
fejedelem  müvét. Arra gondoltam, amig a megh»BeéléB 
iártott, hogy nagylelkűsége áHal nyrjem meg Eezter-
bázy herceget ég sikerült Neked van igazad, mert 
Bethlen feJedaiemoek  az a f  Ofogása,  bogy jó békét aa 
udvarnál eddig nem kötnek, amig jól meg nem Ijednek, 
A törököt a némettel, a németet a törőkkel tjepatl. 
Caitor zágban töltötte IfjUtágát  nagybátyjánál, gróf 
Lázár Andrásnál, a csíki főkapitánynál  Oanan hozta a 
kemény kf  tonás gondolkozását. A női aslvnek igazabb 
megéret'-ail vannak, mint a h ircban megkeményedett 
fél  fiak  aak. 

Palooaay Anna: Ha bizalom vsn közöttetek, 
aklor tarlós lesz a béte. 

Thurzó:  Ez aa éppen, amire én 1B rájöttem (el-
bncaualk, SzlllHsay jön ) 

Palooaay Anna: MeirköMk a békét Nlkolaburgban. 
Szillasty:  Akkor Wallenstein sem lépi át a 

Kárpátokat. 
Paloosáy Anna: N*gy bsdveaérnek tartod Wallen-

steint ? 
Szillatay:  A legnegvobbr-k a német csáazár 

német hadvezérei közölt, kivéve Babenberg herceget, a 
rrjnsi badnereg pirercacol'ét. Wallenstein 300 ^vre 
meglot e'döotöUb e germán—PZÍÓV viszályt. A cseh— 
morvák megln' német fennbstóiág  alá kerümek. 340 
évvel ezelőtt Kun L4sa1ó magyar klrá'y segítette meg 
Htbaburgl Ru^o'foi  a caeh morvák ellen, Árpád feje-
delem padig H-:nrlk n^met herceget segítette a morvák 
térf&glalásával  szemben. Azóta tart a német-magyar 
fegyver  barátK** és gátat vet a szláv uralomnak. 

Palooaay Anna: A német grófok  ls Baeretlk a 
magyarokig, mert pgyetlk a felfogásuk  aa igazságról, 
becsületről éa a rőtről IB. Lovagi Baellem köti össze 
a két uralkodó u<pet. 

Szillatay  : A avédek szeretnék eltántorítani a 
magyarokHt a németek mellől. A svéd király levelet Irt 
Bethlen Gábder fejedelemnek,  amelyet Hága Kornél 
xepitány hozott, kereskedőnek öltözve. Ebben a levél-
ben Gusztáv Adolf,  a a véd király *zt Írja Bethlen feje-
delemnek, hogy a Bvédefc,  mtnt a germán törzsnek leg-
északibb ága, n kunok elől voiultak a Skandináv 
felBzigetre,  amikor a fehér  és fekete  hunok rázudultak 
a germánokra. 350 b>n Bn't herceg vezetésével keltek 
át a tongerm éa ezóta a cormsnek bejárták a 
tengert éa meghódították Europa északi felét.  Norman 
fejedelmi  ház uralkodik aa oroszoVon és lengyeleken, 
hadviselésben azonban a hunokat tartják mesteriknek. 
Éppan ezért száz Bzéke'.y lovast kért Gnsztáv Adolf 
Bjth'cn fejedelemtől,  amidőn tlaeaer válogatott Invasaal 
kiköt Néwetorpzág partjain. A azébe'yuk — Írja Gusztáv 
Adolf  — pngány Isteneknek, H durnak energiájával 
rpnd'lkfzaat,  meri leiyőeh^tetlen merósaség van Ral 
.ükben, Wallenatelnnak még a svédekkel la meg kell 
küzdenie. 

Palocsay Anna: Wallenatelnnál tudok egy nagyobb 
hadvezért, de aa nagvon régen élt, NagyLaJoa király 
Idejében: Sall'aasy Lásaló. Egy nagvon régi levelet 
juttatsa esaembe, amelyet Albrecht Hatabnrg herceg 
kU'dott unokatestvérének. Nigy L ijos magyar királynak, 
ami Vor Svájcban, az Url kantonban levő birtokait a 
svájciak elfoglalták.  Husaezer pánc-los német vltéaael 
támadt Svájcra, de UtkÖaetet veeztett és kétBzés gróf 
maradt a csatatéren. Nagy Lajos kéteaer knnságl lovast 
küldött Svájca ellen Szlllassy Lásaló veaérlete alatt. 
A Kunság fial  nem B he^ysaoroFokon át törtek be 
Svéjcaba, mlet a német grófot',  hanem a legmerede-
kebb begycaucţokon keltek át éB éjjel meglepték éB 
hátába kerültek a szorosaikat őraő svájciaknak és olyan 
tám?dáat vittek végbea, hogy a svájciak azonnal békét 
kértek. Eat»negltséget köszönte meg Albrecht herceg 
Nagy Lajoa királynak levelében, megemlítvén, bog? 
amit húszezer német lovag és kétazáz gróf  nem ludott 
megdönteni, aat megdöntötte kétezer magyar lovas éB 
egy vezér. Eaért BzereM a német caáBaár a magyarokat. 

Szillaaay:  Hálásak neked, fejedelemnő,  a knnaágl 
hajdúk, hogy rem felejted  el a régi leveleket. 

Palooaay Anna: És pedig hűséges maradok aa 
emlékeimhez, amig élek, Salllassy. 

Szillatay:  Búcsúzni IB jöttem. Eaaterbáay herceg 
maga mellé rendelt szárnysegédnek. ElklBérem Nikols-
burgba, a béketárgyalások ra. 

Palooaay Anna: Tndom, hogy védeni fogod  aa 
erdélylek ügyét, megjelenésed lesa a legnagyobb be-
folyás  BB erdélylek mellett. 

Szillaaay:  Erdély aszDlőföldem.KoIoasvár,Kalota-
szeg minden hegye, völgye, folyója  és erdeje nekem a 
legkedvesebb. 

Palooaay Anna: Itt Bzülettem Dévényben, de 
Erdély kívánsága áll legköselebb a saivemhea. 

Molnár  LáazU. 

E L A D Ó : CséplŐBzekrény 900as, golyós farámáa, 
lokomobll 4 HP., benalnmotor 6 éa 12 HP., aslvó-
•áamotor 80 HP. generátorral, gyoragatter 24 colos, 
hasanált generátor, eaatergapao, fejpad,  favágó-motor, 
sSrfejtő  felsaereléa,  gránlk, pályakocalk, fúrógép  Btb. 
Megtekinthető: .Ferrnm* vasöntöde Calksaereda, 
Hargita-ut 47. 

LESZ... 
Lata illat,  dal,  leaz virág, 
Mikor  at egóte világ. 
Már  gyátzt  öltött  magira, 
8 ragyogni  fog  aa égen 
Mint  eddig  olyan szépen, 
Ctillagok  milliárdja. 

Leaa termófőld  lest  kaaaáa, 
Uj  ember nj aratás, 
8 a vén nap lemosolyog, 
Időtlen  idin  nézi, 
Hogy  nem változik  semmi — 
A tengely  tovább forog. 
Lesz bűnben sarjadt  nagyság, 
Letiport  szent igazság, 
8 ba ezek találkoznak  — 
Jön  szörnyű  leszámolás, 
Borzalmas ember irtás, 
8 a sebek ? — begyógyulnak. 
Lesz könny, lesz mosoly mindig, 
A bölcsőtől  a sirig, 
Mert  bü e kettő  hoztánk, 
A forgandó  időben 
Mindenből  kijut  bőven — 
Leaz borús, derűs  óránk. 

Lesz bossau! megbooaátás. 
Lesz büntetés,  leaz áldáa 
Mig  ember jár a főidőn, 
Most  vérpiroa a hajnal, 
A lég ia tele jajjal, 
Valami  kell,  bogy jőjjőn. 

Bétyi Székely  Albertnó. 

f e j -
ia derikfájís.  émelygéa, Idegenéo. 
UzzUtalan telni 9T»1"»" caak ei 
emiaztAel zavarok kAvatkezménfe. 
Syeaker la eepH a 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Credo-gyülós. A Credo-Egyesület Junius 7-ón 

vasárnap délelőtt '/<12 órakor a szentmise ntán, aa 
állami elemi Iskolában tartja aa Idei zárógyülését, 
melyre a Credo tagjait és BB érdeklődőket tlBatelettel 
meghívja aa elnökség. 

— Eljegyaós. Potovsaky Angyalkát Cslkszent-
györgyről eljBgyeate Dr. Résaegh Tamás m. kir. járáil 
állatorvos. (Minden külön értesítés helyett). 

— Doktorrá-avatás. Elgel Mihály küspontl 
járási Bsoigibirót, 1942 évi májua hé 23-án, a kolozs-
vári Ferenca József  Tudományegyetemen államtudo-
mányi doktorrá avatták. 

— Klneveaós. Az lgazaágügymiolBater, Caluér 
Caaba calkBzeredal telekkönyvi tlsatvlselőt botétuer-
kesztő telekkönyvveaetővé neveate kl. 

— Ábrahám Ambrus Dr. elfiadáaa  a aae-
kelyföldi  fürdőkről.  Dr. Ábrahám Ambrus egyetemi 
tanár, az Egyetemet ÓB Főiskolát Végaett Magyar Nők 
Egyesülete szegedi csoportjának felkérésére  május hé 
28 án Saegeden vetltettképes előadást tartott a nSaé-
kelyföldl  fürdők'  elmen. 

— Varoai kőagyűléa. Calksaereda város kép-
vlaelőtestUletót Siása Gerő polgármester májua 30-án 
délután 5 órára ösaaehlvta. A tárgysorosaton nagy-
fontoBBágu  ügyek aaerepelnek, mint amilyenek: mén-
telepi laktanya építése, sportpálya létesítése, aa Olt-
vldékl Villamossági R.-T. ajánlata a városi villamos-
müvekbe való bekapcsolódása Iránt, a városhása ki-
bővítésének kérdése, levente-otthon létesítése. 

— Háaasság. Takács Károly berettyóújfalui  pol-
gári leányiskolái lgaagató éa Patrik Sári polgári leány-
iskolát tanárnő folyó  évi májns hé 28-án, Pünkösd 
szombatján tartották esküvőjüket, Berettyóújfaluban. 

— Topor Mihály és Mencslk Vilma május hó 
24 én tBrtották esküvőjüket a cslksaeredal rám. kat. 
templomban. 

— A Székelyföldi  Állattenyéaatő Egyesü-
letek Sióvetaége, 1942 évi jnnius hó 4 én alakuló 
közgyűlést tart Marosvásárhelyen, a városhása dísz-
termében. 

— Aa Ipari képesítés lgaaoláaának meg-
könnyítése. A m. kir. iparügyi mlnlsater 33.900— 
1942. saámu rendeletével aa ldelglenea lparlgaaolvány 
kiadásának határidejét 1942 december hé 81-ig meg-
hosaaabbitotta aaaal a kikötéssel, hogy annak hatálya 
legfeljebb  1943 jnnius 30-lg tarthat A mesterviasga 
letételi határidejét 1948 Jnnina 30 ban állapította meg. 
A már lejárt (parigaaolványok érvénye ugyanea ideig 
meghoBsaabbltbató. 

~ Oyáaarovat. öav. Láaaló Lajosné azül. Imreh 
Berta, 65 évea korában, május 28 án msghait Cslk-
cslcaóban. 

— Id. Jnbása Dénes földbirtokos,  76 éves korá-
ban; májna hó 22 én elhunyt Calkmadarason. 

— Sándor Albertné saül. KányB Róaálla 71 éves 
korában, májua h& 29-én meghalt Kotormáayban. 

— Pályáiati hirdetmény. A caiksaeredal Ka-
aainó pályázatot hirdet keaelől állásra. Pályázati határ-
idő 1942 Jullna 1. Javadalmazás: termésaetbenl lyfcén. 
fűtés  és világítás. Kártyajátékokból és Italbél uáaalé-
koa réasesedéB, a konyha jövedelme kizárólagosan a 
keaelőé. Bővebb felvilágosítást  a Kaudaó 
ad. Dr, Györgypál Domokos elnök. 
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— A Saékely Dalegylet üdütőháaat épít 
HomoródfUrdőn.  A vlssaatirt Brdély daloaélete 
válságba jutott. Amilyen lelkes dalos élet folyt  a meg 
ssállás éveiben, éppen olyan érthetetlenül ellaposodott 
a magyar dalOBÜgy saolgálata. AB emberek nem dol-
goanak a magyar dal körtl. Ilinek IB tennék. Elég b» 
gáncsoskodnak éa elkedvetlenítik aaokat ls, akikben 
még akadna lélek eaen fontos  munkaterületnek ellá-
tására. A magyar dal a megszállás éveiben a leg 
klprébáltabb nemset megtartó erőt jetentette. SaegeB-
aük csak le, hogy mlndaaokat, akik két évtlaedet lelki-
ismerettel doigostak nemietünk megtartásának eaen 
aa őrhelyén, aaokat nam lehet csak ugy vesaettkutya 
módjára leütni. Ba a mi véleményünk és annak mind-
halálig hangot ia adunk, mert ea a magyar becsület 
kötelessége. Különben nem csupán helyi jellegűek a 
bajok. Uondhatjnk általános betegség lett, hogy nem 
ismerünk olyan szolgálatot, aboi köavetlen hassnok 
nem láthatók. Ba a sors érte a magyar dalt ls, aminek 
eredménye éppen as, hogy 250 dalárdánk köaül alig 
van élet már csupán egy párban. Esek köaé tartozik 
aa udvarhelyi Szekely Dalegylet, ahol még dolgosnak, 
ahol még együtt vannak mludaaok, akik dalunkot sem 
hagyták el és hlssnek aa órdsknelkilii magyar munka 
mindennél értékesebb jövőjében. Lalkünkbó! örvendeni 
tudunk, hogy iatuns még produktív munkát a magyar 
dal vonalán ÓB dalobteBtvéri szeretettel köszöntjük a 
Ssékely Dalegyietet homoródfttrdől  üdülőtelepének 
építése alkalmából. 

— Magánvlaagálatok. A cBiksseredai állami 
polgári leányiskolában aa irásbeii maganviasgálatok 
junius 1. és 2-án lesznek. Saóbeli magánvlssgálatok 
junius hó 15-én keadődnek. 

— Engedélyestek a oaéplőgepkeselől tan-
folyamot.  Calkaereds én Vidéke Ipartestülete felbit  ja 
mlndaaokat, akik a Cslkszsredáben megtartandó caép'ó-
gépkeaelöl tanfolyamra  jelentkestek és tandíjakat be-
flaették,  hogy junius 5 én reggel 8 órakor jelontkesae-
nek aa ipartestületi irodában, ahol a tanfolyam  meg-
kesdódik. 

— Cslkvármegye munkássága egyialvvel 
támogatja a Nemteti Honkakőzpontot. Vitéz 
Márton Béla orsaággyüiésl képviselő a mult héten 
végig látogatta Cslkvármegye munzás társadalmát. 
Ugy a gyergyól mint a cslkl részek munkásságával 
Bsoros kapcsolatot kereBett mint a Nemzeti Munka-
köapont elnöke és irányításával .ármagyenk munkás-
sága 1B besserveződött a keresztény magyar vllág-
néseten alapuló munkás sserveaetbe. A Nemaetl Munka-
központ a magyar munkásságot uj utakon indítja arra 
a küzdelemre, amelyen a szociális mogyar munkaállam 
megteremtése a cél. — A csiki munkásság képvltielól 
mindenütt lelkesedéssel jelentették be csatlakosásukat. 

— Bádióköavetltő állomáa Cslkaaeredan. 
Régi terv köaeledik a megvalósltáshos. á Ssékelyföld, 
tekintettel a gyenge rádióvételre egy kösvetitő rádió-
állomást kap. Ezt as állomást minden valÓFzinUség 
sserlnt CsikBaeredán állítja fel  a postavézirigezgutó-
ság. Terv sserlnt még ebben as évben felépítik  a köa-
vetliő állomást, amely Budap?Bt műsorát feierfiMtve 
fogja  sngárosnl. Esáltal lehetővé válik, hogy Buda-
pestet detektoros, egósaen OICBÓ készülékekkel is negy-
sserüen lehet hallgatni. 

— Uj eoetgyár Csíkszeredában. Dr. Versár 
Mórica csíkszeredai ccetgyárái tizembe helyezték. A 
teljesen modern, villanyéról, automatikus feltöltéssel 
dolgosé ecetgyár a legkiválóbb forgácsecetet  gyártja. 
Kereskedő társadalmunk figyelmét  felhívjuk  városunk 
eaen egyetlen ecetgyártó üsemére, amely Cslksaereda, 
Kossuth Lajoi-utca 36. Biám alatt, a városháza Bsom-
Bsédságában működik. 

— Arsiabályoaáaok. A m. kir. Közellátásügyi 
Mlnlsfller  a következő cikkek árait szabályosta: Bsá-
ritott tésata, belföldi  borotvasaappan, haa«i töigy és 
lucfenyő  cserkéreg és csersési célokra alkalmas cubacs. 

— Jegyaöi tanfolyam  Marosvásárhelyen. 
A m. kir. Bsiügymlnlsster Marosvásárhelyen rendkí-
vüli köiiégi köalgasgatásl tanfolyamot  saervezett. A 
tanfolyam  Igasgatásának pályázati hirdetményét, amely 
résaletes táiékoatatót Is tartalom. a várangyol hiva-
talos lap 1942 évi májm hó 21-tkl száma egésa ivr-
jedelmében köall. A pályáéul szándékozók a köaségi 
elő járóságoknál megtekinthetik a vármegyei hivataloB 
lapban köazétett pályázati hirdetményt 

Fályáaati hirdetmény. A m kir. Pt'nzUgvfiii 
Altiszti likola Pira^cnoVn (Bűd peBt, X, Ujheg i-u 
14. ss.) a 115.839—1942. aaámu píonDaymlnisateri 
rendelet alapján 600 penaügyőri II. o. vigyecól állásra 
pályázatot hirdet. Felvételi féltéltlek:  1915—1920. 
évben születtek, nőtlenek vagy gyermektelen öavegyek, 
erŐB testalkatúak, legalább 160 cm. testmagasságunk, 
katonai kötelezs'.lségUknek eleget tettek, legalább IV.. 
a vlHBsecsatolt terűletekea lakóknak III köaépiskolel 
végaettségük van. Igasolváayos altlsatek, hadirokkantak 
és a visszacsatolt területen lakók réssére valamint 
egyéb feltételekre  a péntügjőrl Baaksscoton nyerhető 
bővebb felvilágosítás.  Pályásatl határidő 1942. junins 10. 

— Aa Oraaágjáráa pUoköadl saáma köali Mar 
koB Béla veaérclkket, aa Idegenforgalmi  rendelet végre-
hajtási utasítását, dr. Bsabó Mikiéi nagybányai polgár-
mester nyilatkoaatát, a város feJlesstÓBftről  s érdekes 
cikkek saólnak aa utaaásl kedveaméuyek korláloaásá-
ról. a Gyógyhelyi Blaottság vándorkiállításáról, a Bala-
tonfüredi  Orvoshétrői stb. Friss birek és képek teBiik 
váltosstossá aa ünnepi saámot. 

— A Peatl Tőzsde nj ssámában dr. Qrocsák 
Richárd irt cikket. Érdekoa Információk  számolnak be 
a legújabb bank- és ipari tranzakciókról, erdélyi ÓB 
felvidéki  bankfiók  létesítésekről. A blstoiltás, textil-
ipar, a vas- és gépipar, a vidéki hitelélet kBróből ia 
érdekes hírek éa cikkek saámolnak be. 

— Figyelem. B hó kőaepén a postahivatalban 
maradt egy uj lrattáaka, melyet Igasolt tulajdonosa a 
hivatal főnöki  irodájában átvehet. 

— A fóvtroaban  májua 18 23 kösött „paplrnspokat* 
rendestek Ez alkalommal bét gydjtőkörzetre osztották Bada-
peat területét, és minden körzetben naponta 10 lovaskoosl és 
teherantó j&rta so ra a házakat. A budapesti papírgyűjtő akoló 
méreteibii és megreniezésénok körülményeiből ls látjnk, hogy 
Igen nagy Jelentőségű tlgy.-ól van szó. A paplrrshulladék a 
legfontosabb  nyersanyagok egyike a igy a hulladék beszolgál-
tatása a mai háborns viszonyok között elsőrangú katonai és 
nemzetgazdasági érdek. Magyarország pipirszükségletének 
tekintélyes hányadát külföldről  fedezte,  moat azonban a hábo-
rns nebézaégek miatt a szállítás bizonyos viszonylatokban 
elháríthatatlan akadályokba Otköztk. A magánk erejére vagyunk 
tehát átalva. Papírgyártásunk azonban nem rendelkezik ele-
gendő nyersanyaggal s Így a papirholladékot — a papírgyár-
tás oéljalra ez a legkiválóbb nyaraanyag — gyűjteni kell, ne-
hogy az orazág fontos  érdekel papi/hiány mla-t sérelmet azen-
veajenek Eddig a gyártott papiros 15 százaléka került vissza 
a feldolgozó  gyártóiparba. A háborús gazdálkodás megköveteli, 
hogy ez az arany megsokizorozódjék. Szükség van tehát arra, 
hogy a nagyközönség megértse az tdók azavát és hoz ájárul 
jon a paplroshalladék beszolgáltatásával minden egyes háztar-
tás a magyar önellátáshoz. Ez nemzeti kötelesség. Köztudo-
másu, hogy az országban 1000 mázsaszámra semmisül meg a 
papiros, mert nem tulajdonítanak neki értéket. Sokhelyütt el-
égetik a papirost, amilyért pidig Jó árat lehet kapni manap-
ság. Helyesen és hazatUsan cselekszik mindenki, akt a régi 
fazékét,  könyveket, asomagoló papirosokat, használt dobozokat, 
régi újságokat és egyéb értéktelennek látszó paplrnemül össze-
gyűjti és kellő Időben n papírgyűjtő szerveknek eladja Papír-
gyűjtő bizományosok már a vidéken ls működnek vagy a közel-
jövőben kezdik meg mtlködésOket. Úrról kellő Időben falraga-
szok utján értesítik a közönséget. 

— Bauper beton. — A Búvár májusi száma Írja, — A 
bécsi műegyetemeken kísérleteket végeztek a oement tökéle-
tesítésére. £ kísérletek azt mutatják, hogvha olyan adalékanya-
gokat kevernek a oem> ntbe, amelyek szilárdsága nagyobb mint 
a tiszta oementtó, llyrn a márvány, kvaro, gránit, bazalt zúza-
léka, akkor az igy kéezQlt beton sokkal ellenállóbb, mintha 
homokkal, kavloosal keve-lk. De ez az eredmény osak akkor 
következik be, ha a közönaégesnél jobh minőségű oementet 
használunk, amelyiken a kötés kapósán nem keletkeznek ZBU 
gorodásl repedések. 

- Hoffmaon  von Falleraleben.  — 
Hű sserelmet holtomiglan 
Salvvel-kéasel eskÜBZÖm; 
Ami lettem és amim van, 
Hnám, néked kösaönöm. 
Nemcsak QSÓVBI tnd szerelni, 
S adal pnsata háladalt, 
Lelkem tettel késa fizetni, 
Hogyha haro hos bajra bBjt. 

Vlg napokban B fájdalomban, 
Halld ellenség, jóbarát, 
Ssifünk  mindig egybedobban, 
E hon enyhet s üdvöt ád. 
Hú Bserelmet holtomiglan 
Salvvel-kéaael eekÜBaöm; 
Ami lettem és amim van, 
Hazám, néked köszönöm. 

Ford. FöldeB Zoltán. 

Fakereskedők figyelmébe! 
KészletbejelentéBi ivak: 

Fenyőfa  gerenda, 
Fíinyö deszka és lemez, 
Fenyő palló, 
Fenyő gömbőlyegfa, 
Fenyő-lée és fenyő-heveder, 
Fenyőfa, 
Bűkkfa-áru  kimutatások kaphatók 

Vákár kPnyvkereskedesében, Csíkszereda. 

Jó forgalmú füszerüzlet átadó 
Csíkszereda központjában, elköltözés miatt. 

Gersoh Ignáo. 

E l a d ó egy tizedes mérleg, toló suiyu, 
160 kilóig mér. KIB térfoglalása  folytán  igen 
ftlkaliras.  Megtekinthető Gál Sándor u. 19. 

Haszonberbe kiadó köraibeioi 2 hold teroietö 
kaszáló 1942 évi ftttermése,  a ciiksspredal fürdő 
mellett. Ertekeiol lehet Incse Sándorral Ciikiaereda, 
Erasébet-u'ca 27 

Épületes belsőség 2 üzlethelyiséggel, 
Főút mellett, Csikcaioaó községben 472. sz. 

'alatt kiadó, esetleg örökáron e l adó . 
Brtekexni a tulajdonossal a fenti  helyen. i _ a 

Állami  elemi népiskola  i azgotóaíga,  Ceiktusnád. 
Tárgy:  lekolafa  eladiaa. 

248/1942.  síim. 
Árverési hirdetmény. 

A otiktaanádi  m. kir.  állami népiakola  az 
erdejében  lévő  hulladék  tűzifának  elárverezését 
1942. juniua 21 in d. u. 4 érakor  ac áll.  iskolában 
megtartja  ia a legtöbbet  Ígérőnek  a fát  eladja  — 
o oaikazentmirtoni  m. kir.  Erdő/elügyelőaigi  Ki-
rendeltség  142411941. számú engedélye  alapján. 

Caiktuanád,  1942. májua 28 án. 
ANDA  QÉZA,  BURDA  REZSŐ, 

gondnokaági  el nók. éli. iak.  ig., gondnok. 

Elköltözés miatt bútorok és egyéb tár-
gyak eladók. Csíkszereda, Mikó-u. 21. 

Faárverési hirdetmény. 
1. Csikkozmási erdóbirt. lársuiat Nyerges 

nevü, mintegy 15 holdas 0 7 süiüségü állag 85 
éves lucfenyő  vágásának faanyagát  Kozmás 
községházánál. 

2. A Csikbánkfalvi  erdőbirtokossági társulat 
Fióka nevü mintegy 18 k. holdas (M sűrűségű, 
átlag 80 éves lucfenyő  és Dránicás nevű 16 hol-
das 0 8 sűrűségű, átlag 95 éves lucfenyő  és bükk 
faanyagát,  a csikbánkfalvi  népházban. 

3. A csikcsekefalvi  erdóbirt. társulat Alsó-
csobányos nevű, mintegy 45 holdas 0 9 sűrűségű, 
átlag 105 éves lucfenyő  és bükkfaanyagát,  a csik-
csekefalvi  népházban. 

4. A csikszentkirályi erdőbirt. társulat Sugó 
nevü 18 holdas 0 7 sűrűségű, átlag 90 éves luc-
fenyő  faanyagát  a csikszentkirályi közbirtokossági 
irodában 

1942 évi junius hó 19-én d. e. 10 órakor 
zárt, irásbeii ajánlati versenytárgyaláson eladja. 

Bánatpénz a fenti  tételszámok szerint 2500 
9000, 7000, illetve 5000 Pengő. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokossági társulat és a csikszentmártoni m. kir. 
erdőfelügyelőségi  kirendeltségnél hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, ugyanott, eladás tárgyát 
képező erdőrészre nézve is minden felvilágosítás 
megadatik s kivánatra az erdő a helyszínén is 
bemutattatik. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szer-
ződési feltételektől  eltérnek vagy bánatpénzt nem 
tartalmaznak, figyelembe  nem vétetnek: utó-
ajánlatok el nem fogadtatnak. 

Eladók fenntartják  a jogot, hogy a tetl 
ajánlatok közül, az 1935. évi IV. t.-c. 177 
és az általános árverési feltételekben  megszaboll 
módon szabadon választhassanak. 

Csikszentmárton, 1942 évi május hó 25-LTI. 
Az érdekelt erdöbirtokossági társulatok 

nevében: 
Bálás Ignác s. k., 
Tamás Gábor s. k„ 
Vojna László s. k., 
Csiszér Gábor s. k. 

Az Erdélyrészi Hangya Központ 
tollgyűjtő telepei: 

Bárót 
C s í k s z e r e d a 
Erdőszentgyörgy 
OyergyóssentmiklŐB 
Kézdivásárhely 
Kibéd 
Mak falva 
Marosvásárhely 
Nyárádszereda 
Parajd 
Sepsiszentgyörgy 
Székelyudvarhely 
Ssilágysomlyó 

A legmagasabb áron váltanak be min-
denféle  friss  és használt baromfltollat. 

a—in 

Könyvkötészeti munkákat 
a legsaebb éa legtartósabb 
kivitelben a legjutányosabb 
á r a k m a l l a t t e sakőaö l a 

Vákár üzlet, Csíkszereda 
Gyámok (gondnokok) figyelmébe! 

Gyámi számadás, 
Haszonbérbeadási jegyzőkönyv, 
Haszonbérleti szerződés, 
Betüsoros gyámi névjegyzék 
A) Törzskönyv 
B) Törzskönyv 

elkészült és beszerezhető 
Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár-nyomdában készülnek. 
lyaaatott Vákái La|«nó klayvnyoadájábaa, Oslkaasnda 




