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Az Erdélyi Párt 
és a nemzetiségi kérdés. 

A kö^ségvetési vi»a során az Erdéyi P.rt 
nevében Mikó Imre mondotta véleményét 
a nemaelíségi kérdőről. 

— A nemzetiségi kérdés — mendntta — 
nem saerepel az országgyűlés elöu olyan o'yan 
mértékben, mint a zsidókérdés, noha itt csak 
nyolcsaázerer lakosról van szó, a nenzetieé 
gek ped g hárommillió lelket számlálnak, eót 
a szentijtváni birodalom lakóinak majdn»m 
fele  nem magyar anyanyelvű. A ssidóbérdés 
ben ma nagyjában egységes aa álláfpont,  a 
nemzetiségi kérdésben azonban a magyar kî p 
viselők között sem alatu'hatott ki egységes 
felfogás.  A magyar politikai élet eeyik front-
ján Széchenyi, Wesselényi, Dák, QttvCs, 
Moc áry a nemie'iségek polgári rgyenjogu9i 
tásával látták metoldh ttónak a kérdést, TiBsza. 
Kálmán, Bár ff/  Djzsó a magyar hegemonia 
biatositását tartották a legfontosabbnak. 

— Su'yos politikai bQne az akkori kor 
mányoknak, bogy a nemzetiségi területeket 
halmozták el kedvezményekkel éa as ellen 
aéki tájékoz(*dáfu  magyar vármegyéket elha-
nyagolták. Nagyrészt erre veze'h^tA vissza a 
Siékelyfő  d gazdasági elmaradottsága és a 
románakta vidékek fellendülje  a Tritnon 
előtti Brdé'yben, ami önmagábun is cáfo'ata 
annak, hogy ajnemcetis^geket elnyomták volna. 

— Caak a trianoni kataes'rófa  után tárul 
lak fel  teljes va'ójukban ennek a múltnak a 
hibái éa mulasztásai s az idegen meg°zállés 
alatt ébredt fel  a magyarság arra, boity a 
magyar végeken egyetlen politikai reálitás 
van: aa ósfog'aló  és államfenntartó  magyarság 
harca a vendégjogokon befogadott  ée a hatá-
rokon túlra gravitáló nemsetiségekkel szemben 

— A visszatért szlovákokat, románokat, 
aaeibeket éa ruszinokat busz év alatt a pro 
ţ>aganda minden eszközével igyekeatek a ma 
.yyaraág ellen hangolni a ha a maiiya:g) űlölet 
nem ia lett a lelkekben föltétlenül  úrrá, nem-
aeti öntudatuk a legmagasabb fokra  hágott. 
A falusi  népet jó köaigazgatással és közellá-
táaaal még meg lehet nyerni a magyar állam-
eaamének, a nemaetiaégi kCz*poaatáiy azonban 
mindig aa irredentizmus hordozója volt, nem 
hajlandó a szen'istváni gondolat alapján a 
magyarsággal együtt működni, hanem a kis-
antant felujulására  vár éa számit. A józan ma-
gyar államvez Uésnok tudnia kell, hogy olyan 
nemaetiaégi középosztályt, amelynek a srom-
aaédaágában nemzeti állama van, más állam 
eaamének megnyerni a naoional'zaius korában 
& lehetetlenségek közé tartozik. 

— A gyökeres rendezés eszközei közül 
a telepítést semmleselre aem lehet mellőzni. 
Aat aaonban tagadom, hogy nekOnk ö'betett 
keaekkel kellene megvárnunk a háború végét, 
ami ugy ia mindent megold. 

— Háborua nemzetiségi politikánkat egy 
negatívummal kell kezdeni: mai határainkon 
kivül, de aa ezeréves határainkon belül a ma-
gyarság száznzrei élnek kisebbségi sorban, 
akikrő', ha moat nem ia bpaaélhe>üok soka», 
mindig rájuk kell gondolnunk! Megvallom, TV 
Háa, elfogódva  aaólok ebhez a kérdéshez, 
mert nom akarok azoknak a hibájába eBni, 
akik a mngszállás alatt lehusták a fejüket, 
moat pedig biztonságban éreave magukat, nem 
váloga'nak a kifejezésekben,  ha aa utódálla-
mokról van aaó, aem pedig asokéba, akik nem 
éltek megsaálláa alatt 6a moat utólag tanáeao 
IMI OKI ogt nak, bogy akkor mit, hogyan kellett 

volna ciinálni. Azt azonban pirtom nevében 
mÓKÍB le kell szögeznem, hogy nem biztosit-
ht')uk a nemzetiségeinknek a jrgok teljessé 
g t mindaddig amig aa A nemzett államaik a 
mi magyar véreinktől nemcsak a közösségi 
elet, hanem az egyéni élet és szabadság fleikai 
feltételeit  is megtagtdják. Csak olyan mérték-
ben vagyunk hajlandók az északerdélyi román-
ság számára kisebb tégi jogok biztosításához 
hozzájárulunkat adni. amilyen mértékben a 
dilerdélyi migvarság jogokkal rendelkezik. 
H> p°dig ez nem vezet tredménvre, a helyes 
államvezetés a kellő m>*don én kellő időben 
alkalmazott retorzióktól sem riadhat vissza. 

— A nemze'isógi kérdés helyes kezelése 
a jó közipatgatá- on fordul  meg. Bbh^a e'en-
gedhe'etlenfll  szükségéé, hogy a magyar fiatal-
ság a nem'ene'gi nyeiveket megtanulja, mert 
n«m « ngedhetjUn át a vegyei-lakosBágu terü-
letek izgazgatáeát a nemzetiségeknek, sem 
p^dig ne^i utánozh**juk as egykori megszálló-
za', akik mHgyaiul nem ludó tisztviselőket 
küld'ek a magyar vármegyékbe s ezáltal sike-
rült is gyűlöltté tenni a magyarság előtt az 
idegn al'ameezmér. 

— Ne akarjon s nki se cagyobb magyar 
lenni, mint a magyar királyi belügy ÓB kultusz-
miniszter urak Ne csináljon külön nemzetségi 
politikát a tanító, a jegyeő és az adóhivatali 
főnök,  tn-rt magyar nemzetiségi pi'itika ciak 
egy lehat az, amit a mindenkori kormány a 
szükséges h^ly^e'k^p ós a szükséges adatok 
birokéban elrendel. Ezt a cSItud.tos, józan, 
de eré yes nemzetiségi politikát Dzerstnók az 
államigazgatás minden fokozatán  tettekben és 
eredmsryekben megnyilvánulva látni. 

— A nemzetiségi kérdés azon a síkon 
dől e>, amit a közvélemény nem lát magi előtt, 
sót BZ államvezetés is gyakran szem elől té-
vesztett, s ez a népek természetes szapora-
Bég*, az ebhez szükséges gazdasági alap a a 
nemzeti aspirációkat ébrentartó társadalmi szer-
vezettség. Bien a téren van tehát a leg öbb 
teendő. Az egyetlen helyes, przitiv ÓB alkotó 
nemze'iségi politika BZ, amelyik a magyareág 
megerós tését lüii ki feladatának. 

— Mivel ez a nemzetiségi politika csak 
a nemaet minden erejének összefogásával  való-
sítható meg, a miniszterelnökségi tárca költ-
ségvetését elfogadom. 

A* Brdélyi Párt nemzetiségi programját 
a H4z nsgy tetszéssel fogadta.  Mato csy kép-
viselő indítványozta, hogy az Erdélyi Pártnak 
a nemzetiségi kérdésben irány'tru'a'ó felfogá-
sát kinyomassák és minél szélesebb körben 
terje«ssék. 

Káilay Miklós miniszterelnök a felszóla 
Iásókra válaszolva a következőket mondotta: 

— Sokat méltóatattak fog  alkoini a nem 
aeliaégi kérdésekkel — mondotta. — Kü'önö 
sen meleg szeretettel hallgattam aa erdélyi 
képviselők igaaán mélyensaántó ós mindnyá 
junkat közvetlenül érintő fejtegetéaeit.  A sok 
megaaivlelerdő kérdés köaött aat tarlóm reátn-
néave a legköteleaőbbnek, amit ók mondanak, 
akik annak a 20—2*2 éveB Borsnak, amelyet 
mi ugyan lélekb <n ve'fU  szenvedtünk, valóban 
á'dcsitos szenvedő résaeael voltak. A Magyar 
országon élő nemzetiségek kérdését soha sem 
párikérdésnek, hanem mind!g cak egyetemes 
magyar kérdéannk tekintjük. (Helyealéa.) 

— A mai idő, sajnos, megneheziti, bogy 
olyan módon áa mértékben foglalkoaaunk  a 
nemzetiségek problémájával, amint aaOkségea 
és helyes lenne. Háborúban vacyunb, te mér 
dek máa probléma van előtérben éa van még 

iegy nehézaág éppen amiatt a politikai helyzet 

miat*, amelyben ntmaetiaégeinkkel itt élünk. 
Leazögeziem első megnyilatkozásaimban, elaő 
felszóialátomban  aa oraaág nyilvánossága előtt, 
hogy legtisztább szívvel és szándékkal, magyar 
sseretettel akarok megindulni nemzetiségeink 
felé  a nemzetiségi politika terén Erre aronban 
az ország határain kívülről egészen más ter-
mészetű válaBzt kaptam. Én mégis megmarad-
tam azon a vonalon, amelyen elindulni akar-
tam. Sokszor meg kellett állanom elhatárolá-
saimban, szándékaimban, koic?poióimban, az 
előzékeny engedékenységben, amelyet nemzeti-
ségeink felé  tenni akartam, mert reakciókép-
pen rögtön azt hallottam, hogy mi eaért vagy 
azért megvagyunk ijedve éa ha valamit tettünk, 
azt akaratunk ellenere tettük meg. Innen aka-
rom most kijelenteni, hogy vegyék tudomásul 
odaát éa idebenn, hogy ebben a tekintetben 
semmit sem lehet reánk oktrojálni. (Élénk 
helyealéa és taps.) Hajlandók vagyunk nagyon 
messzire menni nemzetiségeinkkel kapcaolat-
ben, mert igen is. az a cétunk, hogy megnyer-
jük őket a magyar eszmének. Nem akarjuk 
belekényszeríteni őket a magyar eszmének. 
N sm akarjuk belekényszeríteni őket a magyar 
állami életbe, hanem okosaággal és jóasivvel 
vonzani akarjuk őket a magyar élet teljessé-
gébe. Kényszer aa.t azonban semmit aem 
cselekszünk. 

Külön kell siólanom a hazai németaégünk 
kérdéséről. Ne méltóztassanak haragudni — 
nem is lehet ezért — és ne niéltóztaaaanak 
félreérteni,  hogyha a hazai németséget nem 
sorozom a nemzetiségek közé. A haaai német-
ség mindig ugy szerepelt ebben as országban, 
mint az egyik legkülöub, leghasznosabb muoka-
tárdunk abban a törekvésben, hogy est aa 
országot európaivá, hatalmassá 6B ellenállóvá 
épi:sUk ki. Ebben a tekintetben lehettek időn-
ként hullámzások, lehettek nézeteltérések, de 
én törhetetltnüi hiszek ma ia abban, és ebben 
a tekintetben megerősít aa a saép felszólalás, 
amelyik ma épp n német ajkú polgártársaink 
ktpvise.öje részéről itt elhangzott, hogy ebben 
a tekintetben jó uton haladunk és ha vannak 
és előfordulnak  kisebb dolgokban eurlódáBok 
közlünk, a magyarság mindăg számithat a hazai 
németségre. 

— Egy pillanatig Bem vonom kétségbe, 
hogy a magyar élet ereje, gravitációja lesa 
mindig olyan erős, hogy a németség ÍB öröm-
mel fog  ebben a kooperácioban résatvenni. 
Nagyon sajnalom, hogy valaki azt a kifejezést 
használta, hogy a németség batyuval jött be 
hoazánk. Bár nincsen benne megszégyenítő, 
mert a batyuban lehet kapát, lehet saeraaámot, 
lehet aaegénységet, de lehet egészaégea munka-
kedvet és munkaerőt ia hosni éa én vissaa-
lapizva a magyar történelem lapjait, aaiveaen 
ea örömmel üdvözlöm azokat, akik igy jöttek 
be aB országba, mert aaért jöttek be, hogy 
hiányokat töuaenek be, aaokat a hiányokat, 
amelyeket harcank, szenvedéseink okostak 
ebben az országban. Amikor Bziveaen üdvös-
löm őket, tudom ugy fogják  fel  ezeket a sza-
vaimat, hogy ea aa üdvözléa egyúttal a velük 
öaaaefogó  egyetemea magyar nemaeti érde-
uekbe való aao'gáiatbaállitáaát ia jelenti aa ő 
egész muikájuknak és működésűknek. 

— A sajtókérdéaael méltóatattak még be-
hatóbban foglalkozni.  Magyarországon a többi 
háborús államhoa hasonlítva a dolgokat, aat 
hisaem, hogy a aajtót liberáliaabban keaeljük, 
mint bármelyik államban. Amikor kifogáaolni 
méltóatattak, hogy bizonyoa orgánumok még 
megjelenhetnek ebben aa oraaágbzn, elméltóa-
tatnak felejteni  aat, hogyha a másik ntra lépek, 
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6a blaonyoa orgánumokat beuOntetek, akkor 
köteleaaégem arra ai áüáapontra helyezkedni, 
hogy egyfajta  orgánum marad éa aa na 6n 
orgánumom. Amikor hozaijáralok ahhoz, hogy 
máa orgánum ia aaabadon mOkOdheaaen, blio-
nyoa fokoaott  korlátoaások kfiaOtt  ebben aa 
oraaágban, oaak aat tehetem, hogy gondoaan 
vigyáaaak arra, hogy aokaaoroaan több aaabad-
aága legyen annak a aajtónak, amely a mai 
kifejeaéaael  élve jobboldali irányba távolodott 
el aa én irányomtól, mint amelyik balra maradt 
attól, öaaaehaaonlithatatlanul nagyobb aaabad-
aágot élvea aa ugyneveaett jobboldali sajtó, 
mint a baloldali. De ha kényaaeritenek ai urak, 
hogy draaatikna álláspontot foglaljak  el, nem 
lehetne máa, mint aa, hogy osak egy aajtó 
marad, a hivatalos Bajtó. 

Én nem akarok diktátor lenni, mert én 
mindent elkOvetek ebben aa országban, hogy 
diktátor ne legyen, de ha diktatúra lehetne, 
aa oaak aa én diktatúrám lehetne. 

Varrónői szakmát végzett 
komoly lány elmenne kiszolgálni bármely üzletbe. 
Clm a kiadóban. 

A Kaláka Munkaszövetkezet 
réazletes javaalatot dolgozott ki a 
Székelyföldi  Villamosmüvek erő-

központjának helyére vonatkozolag, 
A nem régen megalakult székelyföldi  villamosí-

tás egyelőre hárem szekely megye es pedig: Csik, 
Háromszék és Udvarhily megye altalános villamosítá-
sát vette programba, ugy azonban, hogy bizonyos rö-
vid idő mnlva Marostorda megye ia belekapcsolódik. 
A villamos áramazolgállatáshoa azIikaégeB energiai 
végeredményben e vizlerők éB a gyengébb minőaegU 
azenek fogják  Bzolgáltatni. Amig ez a bekapcsolódás 
megtörténhetik, addig aa Brdószentgyörgy közelében 
éa miaud feltart  földgázra  megépülő villamos erómll 
látt-a el energiával a báiom megyét. 

E pillanatban a legfontonabb  kérdés, hogy ez a 
földgázra  telepítendő villamos erómll hol nyerjen fe'-
áilitást. — A kérdés felvetésével  a székely éa erdélyi 
gazdasági életet nagy mértékben érdeklő további kér-
dések vetődnek fel,  nevezetesen, hogy hol és milyen 
módon épiil kl Erdelyben a nagyferziiltBégü  távol-ági 
vezetékhálózat, továbbá hol ós milyen Irányban léleBUi 
az ugyancsak távolBági földgázvezetékrendBzer. 

Hi e két nagyjelentőségű energiaforrás  egymás-
tól függetlenül,  talán egymás érdekeinek meg nem 
felelóieg  nyerne fe.haBsnáláat,  ugy ez a villamoiáram 
és a földgaz  felhaBanáláaának,  de fóképp-n  BZ erdélyi 
gazdasági érdekeknek volna nagy mértékben kárára. 

A Székelyföldi  VillamoamUvek K. T. már meg-
alakult éa munkáját ép a székelyföldi  vUarnos erómll 
felállításával  kezdte meg. Az Erdélyi Földgáz K. T. 
most van alakulóban, de már IB nagyjában készen áll-
nak azok a tervek, melyek a földgáznak  Msrostord* 
megyéből Kolozsvárig és Nagybányáig, aöt tovább 
leendő vezetésével foglalkoznak. 

Nyilvánvaló, bogy a kél nagyBserü energiaforrást, 
a villamosságot éa a földgázt  rac'oná'laan kapcaolnl 
kell ÉB a keitől együttesen kell beállítani Erdély gaz-
dasági életébe. B gondolatot bele kell vinni ngy a vil-
lamos, valamint a "földgáz  felhasználására  vonatkoaó 
tervekbe. 

A Kaláka Munka Saövetkeaet, mely a székely-
földi  ás erdélyi gaadaaágí érdekek képviseletét vállalta 
éa aa a célja, bogy minél löbb ipari es gazdasági vál-
lalkozáat hozzon léire a földgáa  és villamos veaetékrk 
mentén, a kérdés fontosságát  teljes mértékben felis-
merte s annak ellenére, hogy csak nemrégen kezdte 
meg működését, már Is Igen nagy jaientő<égü keade-
ményezézsel állt BB illetékesek elé. E kéasltette egye-
bek melleit aa uj aaékelyfildl  villamos erőmű he'yé-
nek kljelöléaére vonatkoaó javaslatát a e javaslatban 
réaaleloaen la megokolja, miért kell már moat aa elaő 
lépaanél a kérdést aa általános nagy erdélyi gaadaaágí 
anemzaögból megítélni. E nagyjelentőségű javaslat 4p 
emiatt általános érdokiődéare tarthat Bzámol. A Ka-
láka Munka Szövetkezel — melynek Irodái BudapeBteo, 
V., Pdnnonla-u. 13 azám alatt vannak — nagyon ssl-
vesen veszi, ba a felvetett  problémákhoz minél többen 
Mólnak hoszá és kéri, bogy idevonatkozó javaslatokkal 
a szövetkezel központját minél többen kernzsék fel. 

A Kaláka Mnnka Szövetkezeinek ebben rz erő 
központnak kijelölést helyére vonatkoaó tevékenységé-
ben sok ssékely saakrmber vett rí Bat O t látjuk vllís 
Bikó Gábor, Bzabó litván hadmérnőkkarl őrn:gí, dr. 
Veresi Oibor nevel mellett n székely műszaki embe-
rek hozazu sorát. 

Alapos Indokolásban ugy lát|ák célaaarünek, hogy 
általásos székelyföldi  éa erdélyi gaadaaágí érdekből 
kiindulva, aem Marosvásárhely éa nem Brdőaaentgyörgy, 
hanem a Nagyküküllő mentén Udvarhely környéke aa 
a hely, ahová aa uj arőköapontot el kell helyezni. Eh-
hez pedig meg kell építeni a Hzoválán kerezztülmeaő 
gáztávvezetéket. 

A Székelyföld  gaadaaágí élete bá'ázan gondolhat 
arra a aagyazerü teremtőmuikára, amelyet a Kaláka 
Munka Badvelkeaat ennek a földnek  jövőjéért folytat 
Kapozolódjnak bele megártó szeretettel ebbo a leadl-
tMbo. mari jovőaket aaolgáljak vele. 

Társadalmi eldurvulás. 
(RtűttUk  egy Bzipvistől  való sajtóhaoore.) 

A aaovjet a legdurvábban eltiport aaabadaág|ogok-
bél egyet meghagyott: a asjtóaaabadzágot, mert Igy 
akarja aaját tlazlvlzelőlt ellenőriztetni: a aajtó Btatgen-
gépével, amely aa államtest egézz belaejét átvilágít-
ván, felkutatja  éa megállapítja a betegea elváltozásokat. 
Hogy hogy hajtják végre eat a bajknlatáat, nam lehet 
indul, de aa bizonyáé, hogy amelyik lap vlaueál a 
reábízott fonioa  feladattal,  egy-kettőre gajdeaabe kerül. 

A ml Deák Fereacünk la, a Hiza Bőlczo, radj-
kállaan jelölte meg a zajtólörvény elvét: .4 aajtótör-
vénynek egy aatkeaaból kell állnia: Mindent meg saa-
bad Imi, de aki hazudik, aat fel  kell kölaL" 

Aa őamagyar törvények köat a haaugaág, mint a 
büaők anyja, a legnagyobb bfln  volt. Atilla, mikor egy 
kOldöttaég vezetőle hazudott: .Gaz állal'-nak nevezte, 
a római ciása árnak padig, mikor azt la hazugaágon 
érte, azt laeate: „bogy tud egy caáazár annyira leal-
Jazodnl, hogy hazudjék ? I* UóaeB a kőtáblákra nem vé-
sette lel, hogy .ne hasudjl" a aaóta Iájuk, hogy a 
világon hogy elterj ;dí ea a legazsmtelenebb, legtermé-
aaetellenesebb ÓB leglstentelenebb bün. Látjuk moat ls 
ellenségelak sajté- és rádiópropagandáiban, hogy caak 
ngy tobaódnsk a hamlaltáaok förtelmelben. 

A hazuţaâg éa hamlaltás náiunk is a liberális 
korszak zzldó lapjaiban (4a volt-e akkor más?l) ugy 
elharapózott voit, hogy egy-kél évtized alatt teíjdBen 
a átalak - belaő eg, aa alatl, mig a románok, BBlávok 
külsőleg, klifödin  — as eaeravea Magyaroraaágot, ugy 
bogy 1914 ben, aa első világháború kitörésekor: Ma 
gysrorszsg a világ Ipgelrágaimaaottabb oreaága voit I 
A asldó világakció 1918 ban mára bud>p«ati Aa Estet 
kivitte a frontra  s aa olaaa fronton  katonáink lövese-
árkaiba rtpttiőgopról dobálták le e hazug nyomtatvá-
nyokat. hogy: Niocs király, nincs kormány, nlnca há-
borúi J ;rlek haaal S mikor haaajóllek, akkor tört kl 
a forradalom. 

Moat, a máaodlk \l)ágháborubt>n, mltor ntmciak 
hlvataloj sajtóelleBŐraéB van, d» a B»j'óksmiira revén 
maguk a aaerkesztók és újságírók ia salnle hlvata os 
zöteleszégindáaBal es lelkli-meretesen vlgyáanak a köa 
erdekre, as államérdekre, ma a hazugság, a hamlaltás, 
a destrukció a suttogó prnpsgandéhoa, a rémblrterjetz-
téshez menetűt A lapokban, a azokban la a külaó pe-
r f-irlákon,  errefelé,  ülögeil fel  a fejét,  a aorot között, 
selyetnp' pirosba csomago'va aa e égedetlenaég ÓB bl-
aonyos regi „saabadeágok" után való BovárgáB én III-
kos epedéa. 

Államfírfl  ilnk, komoly nagy lapfalnk  B a törté-
nelmi egybáaik pnpjal la a Baósaékről fo'yton  hangoz 
tatját, sürgetik, követelik, hogy legyen fé're  mindenki 
mlndiu klc-lays, ÖBSŐ magánérdeket, fogjon  ösaae 
minden mtgyar, bogy élethalálharcunkban egységesek 
legyünk, mert moal dől el századokra a Borsnak I 

Aaonban a köaönaég egy rérza ezeket nem ol-
vasaa, nem hallgatja, őaalntén nem éral át, nem kő 
veti, folynak  aa éakálódások, Intrikák, harcik egymás 
ellen s különös* n naok ellen, akik Igaaeágot, tisztasá-
got, rendel éB békeBséget, belaő békét akarnak. 

8 van öaszrfogáda  nem a becsületes embereké, 
nem aa orsaág érdekeléri do'gozóké éa harcolóké, ha-
nem aaok fognak  ösaae, — de aaok astán nagyon — 
sklk a bábornt Is a maguk önaő erkölcsi és anyagi 
érdekük javára, felvlrágaáankra,  aőt elhau'meaodására, 
meggazdagodására akarják felhasználni.  É< tudott do-
log, hogy semmi olyan szorosan és alválaazthalatlanui 
az embereket nem tndla ösaaekölnl, mint a bün. Eaen 
a «psslk a bandák léleklene. Esek aztán moslék egy-
más kezét, — ugy, amint Hock Jinos mondta volt a 
képviselőházban a régi llberaila panamlatákról — hogy 
mlcdenlkaek a keaa annál plaakoeabb lesa. 

• « 
• 

S amint a aaldóvlláitau a tekintély Irjtrsláaa 
hivatalokban kesdőditt, amikor a magyar köalgasgatáa 
klpelleugéreséae Jól magierveaetl éa megBzerveaeit 
akció volt a zsidó lapo'ban — amiben F nyeB Ltazló 
vakmerő ,'eli pleaései" • xc-tlláltak — moat la — nem 
mondjuk, bogv * l«pok r-taaéról éa bogy terv?s*rUen, 
d-t a tlsatviaelők d ser ditá'ása egytaek, a lipokon kl-
tU állók résaérő. fe'-fe  üli a fejét 

A malikor .Szemárugatáz Szipvizen'  elmen 
eg Ik báromsaéli lapban Iditien éa nületlen meae ke-
retiben, C'lkvármegye ama kőaigaagalá>l fő  isztvlanlől 
kőrAböl, kik a román urilom alatt bujdo»á<bsn éa nél-
kttlfz'setbrn  böjtölték ki a ro.uón megszállás BsirnyO 
évelt — a leghsz flisabb  érzésű, a legotmisebh lel 
kűletü, a BsVke y nép által legnagyobbra bFcsült éa 
legoegyo'ib tlsstelettel. az-retettnl körülvett fószolga-
b'rót p c tli kl egy Furulyáz néven Író saer<nc •étlen 
flótás  éa neveate az örmények  szamarának akkor, 
aulkor támogatásán kellett volna állni mindenkinek, 
bogy a románok anyagi, erkö'cd és izslleml rombo'á 
aalnak a • aaékely n^p lei-U'ydéaének a mélvségeiből 
fslemelje;  100 e'Btendóre tönkretett n' punkot. Est a fő 
tisztviselő; azon a elmen, hogy: „Meghalt  M.  L." 
(kiírva tej a ncvá'), e'őbb komolyén  elparentálja  a 
hogy félrev  zisze a köaönslgei, Frdemrlt ÍB felaerolja, 
a v'gén padig frivol  tréfát  üz belőle. Hagy megállt rz 
ember esse ennyi durvazágra Ilyen lelki elvadulásra, 
moatl — a háború kellői kösipta — egy nemsa úrral 
ssemben, egy vármegyei fóilaztvizelővel  ssemben I 

Még n t sem ériem, bogy ennyi felelős  késen 
hogv mehetett ál es a balkáni barbárság. Hlsann a 
asldék, a vlvlsectorok, a sadhták munkatáborokban dol-
gosnak a neklkvaló munkákkal, ntm a lapokrá'l 

Ha aaokaak, akiknek most Idejük, kedvük, be-
oalletérsésük, haaaflul  buzgóságuk, kereutény lelkük 
van llyon bzcc-aasék éa aadlaU hazugságok megírá-

sára, moly utóbbiéri Diák Peraac szórtat a legnagyobb 
büatetéa Járna, miért lehetnek itthoa a ba Itthon van-
nak, ml a hivatásuk, ml a kötelezaégtk a front  mögött, 
a belaő fronton? 

UamtKtS 
•fiiibiwntlU  Áfl-mafa/tto 
VlRA:  ŐáVf1'Hintiehutt  kapkalc.' 

Feltétlenül  megbízható  tiaztviaelőt  kereaünk  felvi-
telre  csikmegyei  fűrészüzemünk  adminisztrá-
ciós teendőinek  ellátására.  Ajánlatokat  szár-
mazás is eddigi  működés  megjelölésével  .nős 
emberek  előnyben"  jeligére  a kiadóba 

Komplett keményfa  halóaaoba eladó. 
Ci<n a kiadóban. 

A rónán uralom alatti bűnök kivizsgálását aka-
dályozzák — ellentámadf-aokkal  — bogy ások a háború 
révéo ••lévüljenek. 

Erre c Mos az őrménykérdés  elolt us felvetése  ls, 
a románkérdéa  elföidsléa r̂s. 

Eigem senki B-m Illethet BB elfozn'tság  vádjával 
aa örmxnyekkel fZfmb-n,  mert ín 1907—9-ben a 3 
tlaeal aiéke'y magánvBgyonntk as arányosltáBa, tago-
altést ellen a aa°pvlal paéke'ység elementáris támoga-
tásával küzdöttem. S mégis elvették volna s a nagy-
birtokosok vsgyouB arányában fe'oaatották  volna éa aa 
örmények, kik mint legnagyobb birtokosok, vagyonuk 
arányában aa óriási erdők, kaaaálók legnagvob1) részét 
megkapták volna. D i önként lemondtak erről. Nem kí-
vánták Iörv4nyadt* jogokat érvényesíteni. 

A románok Ideién mégla elvették. De nem aa ör-
mónyek, mjr; aaok vagy elmentek Bzépvlaről, vagv el-
veiz.ették magónvagyoiukat |p, vagy kihallak. Való-
sággal saétvrrtók őket. A rérl magyar világban la caak 
a papluk tudott örményül. Külön lako'ájuV voll, külön 
tnmp omuk, d i mngy-tr tannyelvvel, magyar prédiká-
cióval. 

A nem örmények köaött u| gazdagok keletkeztek 
s ásóknak » kenőn eimegy most a kösblrtok ls, ha 
egy-kél jószándékn vezetőember nem vigyáz. 

Udvarhe'y megyében a minap lelartóatatták egy 
köablrlokoBBág vezetőzígét. N m örmények voltak. 

MiroBtorda vármegye határozatot hoaott a Ilyen 
haláioiathoaatalára átírt a többi asékely vármegyékéi 
is, hogv a román ura'om alatt asolgált llaatvlselőkel 
Igaaollaeaák a a bünöBöknek állásaikból való eltávolí-
tását kér|ék a belügy mlnlaalertől. A határosatok egy-
hangú kl 

A Bf'Jióaanbt  dság ti hál nem a tlaatvlaelől tekln-
té'y li-|«r .itaár* éa a tonláa előké^altérére, hanem a 
tineta tl'atvlae ók megvédia4re a kösü ök a bűnösök 
eltávoTá^ár > éa a belaő front  megerősítésére való. 

M>g kell vizsgálni as uj vagyonokat la éa ugy' 
kell keaelnl, mint rz e'r^Jtett gabonái. Katonáinknak 
nnnl kell, as liihonvnló do'gosótnsk aem aaabad éhezni, 
mert akkor a gyirok, a mezők munkáaal is képtelenak 
a fokniott  rrő klf-|tésére. 

Kirmányfirfilink  megmondták: 
B'őaaör kérünk, másodaaor követelünk, harmad-

ssor elvesszük I 
Négymilliárdon fn>UI  van a költaégvetéaünk. Eny-

nyll kell előteremteni. Miből? P.dig ea caak a rendea 
szükséglet. 

Há'ha randkivüllekre leaa asükség? 
Honnét t írem tik elő, ha aal mondja egyik köa-

Igasgatásl ember IU Si*pvlaea,.hogy eaek a gazdagok 
-gy véka giboaáért feláldoznák  aa onaágot 

Nem aaabad kézbeveaal aem olyan lapot, amelyik 
moat minden betűjit  nem a külső és belaő froat  érá-
ul téaé re, győaelmüakaek a legmegfeezltettebb  erővel 
való klvlváaára fordlijal 

A tánadelom eldurvulásáért elaőaorbaa a aajtó, 
zzulái aa lakola, aaután a aaóaaék felelős. 

Álljanak bál élére a belső front  megeiMtéaének. 
hogy moglarthaaaa erejét a külaő,a katenálak frontjai 

Ssépvlsi  Balis félt 



48. mám: C S Í K I L A P O K S-ik «Mal 

Uita oánjaii járnak haza a Donnál Ort álló honvédek. 
Honvéd hadltndóeltó-aaáaad, 

h m m Sjufii  hdp. őrmester. 
Kél kUóméterrel arrébb géppueka kelepei, kézi-

gránát robban, aknák, tüzérségi lovdékek csapódnak 
be. Olt bnaédlk aa első vonal. M közepes Bt-gekel, 
moadonyállásokat takaraak aa á'cák. Tartalék gyalog 
tág, mladea eabetősérre felkészülte,  ellenállási fása 
keket, támpontokat épl«. Tegnap, legnapelő't míg ke-
mény harcokban vo'tak eaek a legények, moat vidám 
élcelődés köaepette aacrsrámokkal végzik feladatukat. 
Uiyanelyan komolyaággal éa pontosan megy a mnnka, 
mint aa elad vonalban a here. Egyik kiegérzltl a má-
sikat. 

Caatlog a csákány, motdul a lapát, heraea a fejsse 
éa aakatolaak a fBréaaek.  Vuléaágps földerődök  belel-
ktaaek a tervsaerilen, nagy saaksaerBséggel Irányított 
mnnka nyomán. Batalln téllábornot ban rm^nykedő ka-
tonáit nagy meglepetés éri átsslvárgás esetén. Aa el-
múlt téli bsd|árat összes tanulságait sBrBaitlk a mun-
kálatokba . . . 

Foga'olt Jármflvnk  éa glpVocslk hosasn sora szál-
lítja aaakadallavul a mflez.eti  anyagot. Ulcd n földalatti 
fedeaékbe,  fl  tyelóhelyre kályha kerPI. Honvedelnk tégla 
kályhakéssltés terén measae elhagyják, lepipálják a bl 
res oroBS .mestereket". 

A helyi éghajlati vlsronycknak megfelelő  meny-
nylaégB tüaeiőfát  hordtak öteie micd-nboi. Erdők mó 
lyén BaéaégetáahFS beosztott katonák óriási tömegben 
állítanak elő faasenet  as elcő vonalak részére, bol a 
légnarvobb hidegben sem saabad fBstnek  lálazsala. 

Nehéa éa felelősségteljes  mnnka ea Itt. A küzde-
lem, aa erőfeszítés  és as áldosal céljával mlzd'-nti 
tlsslában van. Tudja: Itt, hisánttól mlr.él n'gyobb ta 
volságra kell véĝ vAnypRen íg vUrzavooha<Hi|stu: 

.tisztázni" aa európai kérd at. Hittel és jókedvvel vegtl 
sokaaor emberfelettinek  látBzó munkáját a magyar 
honvéd. 

SaBrkBIetben csoportokba verődnek katonáink. 
Otthon, saeiooy, gyermek, sarrető körBI forog  H SIÓ. 
Missae, a Korpátokon tul J/raak a gocdolatob. Gyalo 
gosok, tflscrek,  utástok, rohamlaták. vonalo-ok nagyobb 
és nagyobb körben beszélgetnek. 0,cra elhatároznál 
JóképB, fiatal  azikarzvezető ngrlk a kör közepére. 

— É lékel] Bnk legények I 
Cslilogó zseninkkel fogtdják  az irdllványt. a p-

kát Igasltnak a kezek, egyet-keitőt köhlnlecek, „kri 
atörölik" a torkokat, majd egyszerre száll, szinte ima-
tzerBen a magyar nóta: 

„Missae a nagy erdő..." 
— Frissebbet, katonásabbat gyerekek — biztat 

a saakasavezető s már ütemesen pattog a közismert 
boavédoóta: 

,8«árnya, ssárnya, kaasárnya teteje .. .* 
— Hal jnnk egy kla kii poü'lkái I — lodltvényoz 

sák több oldalról. — Hol vagy Feri VI 
Nyúlánk, pelth>stdő állu iBaérőrvezető kerül a 

kör kőaepóre. „Kivűl a kaztárnyán" dallamára énekli, 
bojy: 

K'vül a kaFzárnyán, kint a kr púnál 
M'dvebőrös ciákóe, mogorva silbak áll. 
Narvlk felé  néz zordonan, 
D< Ourcbil zsól: caak nyugalom, 
Ma|d egykor angolom. 
VAgre jön a nyár, az angol hadsereg 

It. DDnklrehen felé  tart. 
D v A t) illa is beteg. 

Fe zug a n'p: ez borzalom I 
Da Churchll szól: majd elkapom 
A tengelyt aagolom. 

Ka édes angolom. 
Dügöayöave már a becsapott görög. 
HaIKmokat vetnek a krélal körök. 
Felrúg: ml lesa most Alblonl 
D < Churchll szól: most még hagyom, 
¥ |d egykor angolom. 
Ea édea angolom. 

Végre Jött a dé'ceg bolal armada. 
Argol helyeit vérzik a sok vcröa baka. 
O l Bl Sztnlla a kispadon. 
D« Churchll zzól: caak nyugalom, 
M<|d egykor angolom. 
Éa édea angolom. 

Sringapur aleaett tavass hajnalán 
8 Iidla felé  tör a sok k'ctl japán. 
Anglia már caak romhalom, 
D< Chnrchil ssél: es rágalom I 
Mied'a cwk rágalom I 
EJ édea angolom. 

Altalánoa tetszés, ujrátáítal fogadják  a nótát a 
aa Arveaetót levegőbe dobáják. Aatáa elkiáltja valaki 
•agát: 

— A dnaántnliak la tudnak valami ujat I A'IJatok 
P1Jiâdeakl Platát éa táraalt akarja hallani. Jóked-

vlen ugranak eló, vagy tlaea baranyai legények. Bla-
tatáa nélkll egyszerre, hiba aélkBI kezdeaek Btemez 

FelcaeadBl az ének: 
N'nca saebb élet. nincs jobb élet, 
M nt a baka-élet I 
Megállj mutska, eb aa anyád, 
Találkoznak véled. 
De akkor a aaey Urlzlen 
Irgalmaaton nékrdl 
Ugy tárcolsa a básad tá|án, 
Ahogy muaHkálnnk; 
U'y-e teatvér MoBtkva e'óll 
M*g csak le sem állunk! 
Él ba vége leaz a bálnak, 
Jól végetvi do'guak, 
Nótastóval, győzelemmel 
Htaamazlroiunk. 
Virágot tfla  Bapkánkrt 
Mindan falu  Hnya, 
Mi vagyunk, hej... a ulágnak 
L'gnzébb katonája. 
Tapasal jutalmazzák a dalt Aztán újból magukba 

mélyednek pillanatig a lelkek B valaki a hátsó sorok-
ban elketdl: 

.Édesanyám febér  fejkendője  . . .* 
A'vesslk a hangot. MMabnsBn átáll magyar he-

gyek, magyar völgyek, magyar punzták felett  muskát-
lis ablakok felé  a ei»nt érzés. Nota alakjában Imádsá-
gosan bolyong otthon a lélek. A anolgáKtos tlBat la el-
merengve hallgatja a dall, Bzemti mi sf/e,  nagyon 
meaatn téjsk f  Iá nítnek. Az ntolaó hang után néma 
ciönd borul a vidékre. 

— L < kell tekBdnl legények I H ilnap kemény 
mnnka vár ránk I — haDgt'k a napoatlaal paraccza 

— Iţenln hadnagy ur, caak Inikdkozunk. 
Vlgvátzba merevednek a teBtek, sapkához lendUl-

•jek n kezek h a naev orosz atlepprn feiiug,  Itten 
tsámoja elé száll minden megyarok Imádsága: 

.Itten áldd meg a magyart..." 
M<gvar férflak  ajkán zeng. zug, hömpölyög at 

Imtd ág MBgvar feifl'k  ajkán, kik őselkhi z manó ma-
gitarláRHal állanak helyi, hoty végre háboríthatatlanul 
rag)Othaasanak fényes  CBlilagok a tissiülésben lévő 
n>lv»r égbolton. 

Daaántull magyar fiuk 
O rozs földön  Járnak, 
BzlllyakedvB, nétásajku 
Diase a világaakl 
Aszarre al Bsaotellak, 

M Q Z 4 I K . 
Az érem másik oldala. 

Kl n>- tudná, hogy a t»p iBttala' okon való oku'ás 
megkönnyíti ez élet további küzdelme'I. B zony, csak 
könnyelmB, felületes  ember hagyj* figyelmen  kivlil 
vagy felejti  el tapBSaialatall. 

A magyar sal'jÓBág,— Delykől teljeaen blánytik 
az alattomos, kegyetlen és embertelen bowzuállás ér-
ti*ae — sokstor kelti a jósággal vlaaaaéiók B a jófágol 
kl|Ui\olóiban a feledés  látaaatát. 

Pedig nem feli  d a magyar olyan egy könnyen, 
blaonyitja as Is, hogy a poru jártak mi yen sok takti-
kával, milyen fogcltorgatva  fáradosnak  a hamublntés, 
a feledtel  B kimunkálásán. 

D i minden hiába. A magyarság oiu va a tapasz-
lalalokon, szlklastllárdsn elstántsn menetel törté-
nelmi örökkévaló uiján, örök életének őrök ce jal felé, 

Tehát emlékeallnk sz öaaaeomláar». Es nem Jön 
máról bolospra, c'ak ngy véletlenül. Esnek a magyar 
aoreol romlásba, puistu'éHba döntő ssörnyB valóaáguak 
sok évre vlsasamuiató, orv, céltudatos és kitartó munka 
elóaménye volt. 

A magyarság elleni gyűlöletet — m?>y égig csa-
polt—kimunkálták a magyarság sírásói, iaihaBanálva 
ellene mlndenl, még egy hajatálat 1B. 

F-I tudlak éa fel  la használtak mindent,volt ide-
jük rá. Minden kitellett a magyar türelemből, a ma-
gyar Jóságból Még arra Is voll idejük, még asl ia kl 
tudták munkálni, hogy saerencaétlenségében megyar a 
magyart okolja szenvedéseiért. 

De a fak  nem nőhetnek aa égig, beblaonyltotta a 
magyar glgásal erőfeszítés,  helytállás zok-Bok csodaja. 

Mialanábaa nap nap mellett olvashatni ,fsjgyalá-
sáa" esetekről Hilnte érib»te'len, bogy a moitanl pa-
plrhlányban, a korlátozott hirlspterjedelem melleit rrre 
ls aor kerülhet. Vájjon a mostani sorsdöntő, nehéz Idők-
ben kl kltáacfcl  az ilyesmire? 

Az olvaaó, akarva, nem Bkarva, megiudja a faj-
gyalázás meglörlénlél, a fajgyalázó  nevét a más ada-
tai! és megismeri a bírósági Ítéletet ls. 

A fajgyalázázra  mindig büntetést tzah a magyar 
törvény, de ezzel alnci elintézve a do'og. Ugyanis le-
helnek olyanok, akiket érdeke'ne esetleg az IB, bogy 
vájjon a bÜDt«téat el lt kell-e vagy kelleti e ssenvednl. 
DJ még ez sem minden. 

Hogyan lebetságes an, hogy egy és ugyanazon 
bűnt elkövető két fél  kiiBi caak an egyik bűnös, csak 
az egyik k>p büntetési? 1 Ha bűn a fajgyslásáa,  akkor 
feltétlenül  bűn a Htyaláaáa e'ősegltéae liés ha bün-
tetési érdemel a ffjiyalázó,  akkor bOaietést érdemel 
a fajgyalázotl  Iz. Az Igazzág, a magyar lélekből fakadt 
Igaazag aal mondja, bogy a fajgyalázotl  sokkal nagyobb 
bünleiésl érdemel s miért, ml lehet as oka aanak, bogy 
a fajgyalázotl  megbüntetéséről még egyetlen egy esat-
bea sem voll sió ? 

Miért foatoa  ennek a ténynek felemlítése  ? Aiért. 
mert ha as ellenség a magyarság róvására fel  tud 
haaaaálnl mindent, még egy hajssálat Is, akkor aal lyen 
Ítéleteket is Igen léi tudja kematoatatnl külföldön  a 
magyarság lebecsBléaére. metgyBlölietésére. As Ilyen, 
láiaaélag jelentéktelen adottságokból kovácsolják min-
dig a magyaraág elleni gyBlllet kisebb-nagyobb, de 
áilaadé blarayitakalt. 

Van-e erre Bzükség? Éi van-e a világon valami, 
ami megérdemelné ast, hogy a magyar saját maga 
kárára maga adja a fegyvert  ellenségének vagy ellen-
ségeinek kesébe. 

As éremnek ea a máalk oldala. 
Jó volna tebát néha arra la gondolni, bogy miből 

mit lud klcMholel as ellenség a saját hasznára s a ma-
gyar aora kárára. 

Ezesethen nem egyszer ajkukra fagyna  a boldog 
mosoly asoknak, akik a nemen magyar Jóság éB Jó-
hlssemüség klgunyoléaára oly sokaaor tudnak moso-
lyogni. 

Ez sem véletlen. 
A Képiőmüvéasek Uj TaraaSága, a K. U. T. ki-

állítást rendezett a Nemaetl Baalonbaa. A kláillláa ál-
lltó'ag 16 napig voll nyitva. Eat hírül kapta mindenki, 
de hogy hányan nézlek meg a kiálliláai, arról nem 
szél a krónika. Kár, ea is sok mindent megmosdana. 

Aa ember néal a lapokban a kiállítás anyagát Is-
mertet* reprodukciókat a legelaó gondolata az, hogyaa 
engedbr.dte meg a hatóság, hogy ea a kiálliiáa meg-
ssüleibeasék a fővároaban,  a Nemaetl Bzaloabaa. Alig 
hihető, hogy akadott volna vidéki város, amely ad va-
lamit kulinrmunkájára, kullurvoltára, ahol ilyen mü-
vóaai kiállítás helyei kaphatóit volna. 

Minden pedagógus látott már olyan rajsokat, kéa-
ögyeaaegi tárgyakat, amelyek a normába és abnormá-
lis, aa Idióta gyermekek munkáját össsehaaonliiva 
szemlélteti. 

Ugy látszik, hogy ea a kiálliiáa — anyagát te-
kiatve — a felnőttek  lelki aberrációinak leljea seem-
léiieiése. 

Kár, -ogy a béBaámolók elfeledték  a lájékosta-
láat arravonatkoaóiag, hogy a .mlivéBaek" a kiállítás 
anyagát malylk .'zmus" azerint es a világ melyik sar-
kén eiő müvéezi követelmények alapjáé hozták özzae 
ily beszéd jaen. A kiálliiáa .művészi" anyagál nem ér-
dsmes resaletbtni, ámbár igen Jé lenne megtudni, ki 
laioit valaha paidaul álló halakat, mart aa egyik csend-
elet erről árutkodik. 

A krtiiza annál érdekezebb. A kiállítást dicsérő 
„Magyar Nemzet" például eat Írja: .4 htladás éB aa 
egyéniség gondolatai, a szépség es a saabad fejlődés 
vaiasztekoB Igényelnek adlaz egymásnak taláikoaót" a 
kiállításon. 

„Hubád föj.ódis,  haladás és Bsépség", nem roBsa. 
li) bliotetleuiil lehel liyon roadaaágokra Ilyen jelaőket 
nasanalnl. 

A .Magyar Cdllag* azl mondja: „Gaadag éB vál-
tozatos ez a kiállítás.* 

Jó megjegyezni a „Magyar Nemzelel'-el éa a 
„Mtgyar Csliiagot", mint a magyar sajté tsrmékelt, 
meri as liyen kritika Bok mlndenl elárul. 

Da a kláliiiásnak nemcsak dlcsergetől akadtak, 
felhördüli  jogosan a nemeBsslvü, a magyar klacseket 
vadó magyar sajtó. „E.keBelt kiállítás Pestea aa ei-
fajsotl  mllvésietekró." cim alall aagyoa részletes és 
nagyon megsslvlelendő lanyekel kősóit. 

Szabadjon megmondani, hogy ez nemcsak .elké-
sett és eifajzotl  mllveszel*, hanem mindezeken kivűl 
a legordttóbb es tudatos magyar müvéBzelgyaláaás. 
Irtják, rombo ják nyelvünket a .szemét aaavak* be-
caempastéBevel, Ir.jak dicső muituakat, rombolják nagy-
jaink emlékei a es a kiálliiáa egyik megnyllatkoaáaa 
mindennek a ler̂ azarü munkának. 

Da a helyaei fellamaiéae  még nem elegeadó. A 
romboló mnnkát meg kell állítani, kl kell védeni leg-
először ls aaaal, hogy tlilakossák minden jóérzésű ma-
gyar aa ellen, hogy as Ilyen kiállításokat „magyar mü-
vesselnek- leheaaen éa saabadjon nevesni, de legfő-
képpen asaal, hogy a kiállítás .müvéssl aól magyar 
mUveaal* darabjai nehogy valahogy külföldre  lopakod-
hassanak kl, mint a magyar művessel represeatánBal. 
Gondoljuk el, mll mondana Rudin nemzete, ha a kl-
auuád azobrali mini .magyar művézal termékeket" 
megismerné, mit mondana éz mire becsülné a világ-
híres magyar génlussi? 

Nam szabad tehát elnézőaek, gyöngének lenni aa 
llyea adoitBágokkal, heJyzutekkel zzemben, meri a dicső 
magyar maiinak, a nemez magyar müvéBseieknek meg-
gyaiasása, nagyjaink kicsúfolása,  gyarlóságaink — olya-
nok, amelyek mlad̂ n nemzet éleiebtn megvannak — 
emlegetése, zengő magyar ayelvűaknek, ssepaégea ma-
gyar dtlalnznaz, mely a magyar lélek fenaages  meg-
nyilatkoz jsa, elvitaiaaa, bizony, a haaaárulásnak egy 
ainyaiaia, fajtája,  tehát nem ártana ugy la bánni el 
azokkal, akik a magyar örőkkévaléaág ériékei eilea vé-
tenek. J. M. B. 

MitlűHapja a Seiitő-Mária rópnázinnliaL 
Acsitszeredai S igltő-M iria főgimnázium  igazgató-

sága az latatei növendékeinek, a zaüiókaek éa aa 
iateaet barátainak a zzámára 1942. dacember hé 6 éa 
deiutáa 8 órai keadattel Miklós-napot rendbe, amelyre 
Hiuion is meghívja aa érdeklődőket. Bjléptl di] nlnci. 
Öjksnted adományokat • Vóröskereaal céljaira fordítják. 

Az ünoepzég müaora: 
1 öiDtai énekli aa Ifiuiágl  énekkar. 
2 K Jiaöntó: napi rlgtnuiokból, láncokból éa dalok-

ból ödaanailitoila éa előadják aa latsait növendékei. 
8. Üiuepl beazédai mond Pataki Jiaaaf  a glm-

uáalum Igazgatója. 
4. Hiodel Bnaepl aaoltárát előadja aa iatéaat 

onek- ea aeaekara Btfkaál  B ek karnagy veaetéaével-
5. Siaval: Páloaiy Láaaló gimaáaiuml laaár. 
6. Bissletsk Erkel Fereao Bknk-Bka dmü dal-

művéből előadja aa Intézel ének- éa aeaekara Barkadl 
Siek karaagy veaetésével. 
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A gabMialwszatfáJtatáa  ujabb azabályezáaa. 
A hlvataJee top a n M aaáaábaa ktaU a m. kir. 

mlalaatMna rendeletét a kenyérgabona éa árpa be-
zaolgáitatáaaak ujabb aaabélyoeáaáról a a köaelátáa 
ügyi miniszternek a raadalet végrehajtásáról kiadott 
utaaltásását. 

A rendelet eiBkkeatl a kenyérgabonafe|adegokat 
olyképpen, horv aa évi 840 kr.-oe fejadag  20 kg.-mn' 
a 180 kg.-oi 15 kf.-mel,  a 120 kg.-oe p»dlg aa 1942 
évben saűhtett gyermekeknél 60 kg -nál, a többleknel 
10 kg.-mal csikken. Aa évi 60 kg. kenyérgabonán 
kiadott pétjegy érvénye évi 80 kg-ra csökken. Ka ar 
atébbl csökkentés nem vonatkoalk a aaegódményea 
(konvendéa) éven cselédek éa aa IdAssakl munkások 
(sommások) pétfejadagjára.  Mlndaaok, akik aa előió 
terméarendsletben megállapított kenyérgabonamennyl-
aéget terméaükből megtartották, vagy aat megaaerea 
ték, köteleink a csökkentétek fo'ytán  mntatkoaé kBlön 
böaetet a Himbálnak (blaonényosnak) beaaolgállatnl. 
A gaada ugyancsak köteles • aaegAdméayee (konven-
cléa cselédek n in l r t meghagyott, vagy megszerzett 
évi kenyérgabonamennylaég 8 asáaalékát a Hombérnak 
(bizományosnak) beeaolgáltstnl. A közellátásügyi minisz-
ter aa ellátatlanok kenyérfejadagját  egy dejüleg napi 
20 dkg.-rél 16 dkg -ra csökkentette. 

A rendelet ea árpakészletekre vonatkoiéan uty 
Intéakedlk, hogv a grzdaságl szBks*llletel meghaladó 
mennyiséget a Hombárnak (blaományoensk) kell be-
sao'gáltatnl 

Aki kenyérgabona, vagy árpe beaaolgállaléaéra 
köteles, leivé évi december hó 6 lg jelentette teli a 
köaaégl elóljáráeágnál, hogy mennyi kenyérgabona, vagy 
árpa besaolgáltatáaa terheli. 

A rendelet Intéikedlk elasémolA blaottaágok sier 
veiéeéröl la, akik a be|elentéaeket ellenóraik. A bliotl-
aác t«fj«lt  a köaellátáal korroáivMstoa neveil kl. 

-â . dl l t ról laTT-azit^lE -üjan.®pe. 
Aa elmn't vasércap kettős ünnepe volt a dlt'ó 

leventéknek. Baen a napon avatták fel  ulonasn épű;t 
lóterűket és tartották meg levente egyeaBletl nlakn ó 
közgyűlésüket. A bensőséges flnnepaég  Jelentőségét 
hangsúlyozottan eme'tn kl aa a tény. bogy aaon aa''-
mélyeaen réaat vett Pócsy LWó etrdie, hadosatá'y 
levente parancsnok éa a gyergyói jiria összes II v-inte 
körastpvaaconokal la. 

Aa Bnnepség 9 órai teven'emlBével kezdődött. — 
Mlze után a köaaég kb. 700 'ó- az*mlá ó levente a'a-
kulatal katonán rendben vonu'tak kl n levente lő'éire. 
Itt aa avatáarn meglelent aaép zzámu kőaönséz éa » 
köiaégl képvlseőtealűlnt klküdöttel megtekintették a 
aaékely laléasel épített cslnns lőszer csarnokot éa snaak 
korsserll berendeaéaelt. A magyar Hlsaetegy elmon 
dáaa után Dr. Llr ncs Jlaaef  p'ebároa megá'doita aa 
épBletet, majd telién laavakkal Bdvöaölte aa üno'psé-
gen megjelent Pócsy eeredeat éa a többi vendégeke'. 

A leventékben inólva kiemelte, bogy nekik, mint 
a határt örió aaékely Asök utédtlnak fokoaott  köteles-
ség tndásaal éa lelkesedéssel kell J«vő hivatásukra fel-
kéaaB'nlök. Kovács Ĵ noa kfiaségl  bíró Ipnrauivoala, 
hogy Dnró közaége nlot a mu'tbep, ugy » Jilv öb-n I» 
a lehetAaégekhea mérten mindent meg fog  t-orl na 
Ifjúság  katonai aaellemB n'veléBe érdekében Aa fpü-
letet átadj* a helyi levente blsettságeak. Banek neve-
ben B <Jkó Mátyás levente paraacsnok veaal át aa fpBlel-
ku'csalt. ígéri, bogv a dltról leventék aa újonnan épí-
tett lőtér által nyújtott lehetőségeket ki fogják  haaa-
nálnt kiképzésük és katonás ssellemB nevelésBk tökéle-
tealtéBére. Kössönetet mond a katonai hatóságoknak 
as épltkeaéaekhea nyújtott Jelentóa agyagi támogatásért, 
a község anyagi támogatásáért, a kczsép veietéiégí-
nek aa építmény tetóalá bosáaáért éa R vó Ferenc 
főhadnagynak,  akinek agilitása lehetővé tette, bogy a 
mel nebés gaadaaágí visaooyok köz itt la Ilyen aaép 
lőtér álljon a dltról leventék reedelkeiéaére. 

Pócay esredee meleg saeratettel köaaöntl a dltról 
leventéket és as ünnepségekre őszzegyült köaönaéget. 
Rámutat arra, hogy a nemaet mai élet-halál küzdelmé-
ben milyen fonton  aa Ifjúságnak  aa őal magyar katonai 
saellemben veié nevelése. A magyar Ifinnek  ma egyik 
kénében kard, a másikban könyv ke l, hogy álljon, á 
kard a Haltei erőt. a köeyv a tudéat, lelket, eaellemet, 
aa trkölcai erőt j lenti. E kettőnek a legmagtBabb fo-
kig való harmonikus klfejleasléee  a leventelnuam^ny 
és minden helyes Irányú nevelési ténykedés célja. Ami-
kor as Ifjúságot  a basáért bátran meghalni tudó bósl 
életsaemléletre nevelJBk, ugyanekkor előkésaliJBk egy 
olyan tökélelea katonai klképaéare, amelmek birtoká-
ban a legnehezebb katonai feladatok  megoldását a leg-
kisebb vessteség árán végeahe'l. A drága magyar vír-
ről akarunk takarékoskodni akkor, amlkcr Ifjúságunkat 
koraaerü katonai lameretokre, katonai aaellemben 
nevelJBk. 

A mély hangáéin beeséd elhangiáaa után a leven-
ték a köaönséggel egvült a Hlmnniat énekelték el. 

As avaltol ünnepet céHbvő verseny követte. Eien 
QyergyÓBientmlklŐB, Dl'ró, Gyergyóri mete, S'/rhegv, 
Tekarőpatak, Qyergyónjfa'u  és Qytrgyócíomi fsi*a  11 
versenyső csapata vett réaat. A caapatversonybea e eó 
a gyergyónjfalvl,  második a gyergyécsomafalvl,  harma-
dik a gyergyósaentmlklóel leventék csapata lett. — 
Egyéni veraeaybtn első Bajna T.bor gyerty/asenimlk-
lósl, máaedlk Molnár Andráe gyergyónjfalt  i harmadik 
Boraoa Béla gyergyócatmafalvl  levente lett. A dljnyer-
taa csapatoknak és egyéni veraeayaőknek Pócay eare-
dea ollsmerA éa tmdlió asevak kíséretében osatotta hl 
as emiékérmsket éa emléktárgyakat. 

D íré közönségnek a leveatelntésmény Iránti ér-
deklődését aaépen Igaaolja ra a tény, hegy a levnale-
egyeaBlet alapító és pártoló tagjainak sráma a köaaég 
mladea táraadalml rélagéból több mlat 100 

• a i » B Í T « l i a k M M l . 
Calkuratmtrtoa-Caekefslva  oltáregyeaBlete folyó 

hé 22-én délntán tartotta Baent Braaébet Bnnepét. 
A (nndoaan előkéflaltett  program mfl"or»: 
1. H mnusi, énekelte a köaönaég. 2 Megnyitó 

beaaédet mondott Btndy Btláss lelkéaa. 3 .Salvgár-
dlata lettem* előadták ea elemi lakolák növendékei. 4. 
Baaval Tamás Lásaló. 5 Aa engedőimen***, munka, 
Isteni félelem  éi ember iseretetről beaaélt BtadyBi-
éss 6 Bsent E'Z <4bet élet'1 r áolvasta GyHrfT/  Bndr̂ né. 

7 Stavnlé kóm : „Maityarok vágtunk, Dlciérteaaék a 
J*ius Krlsniu-" e'öod'ák sa Iskolák növendékei. Taní-
totta LAaár Ferenc (Igeal éraés és lelkeaedéasel elő 
•dott darabot kívánatos volna még megiemételnl. 8 
.Kaláka" egy felvonóéban,  .Városi klalánv, falusi 
menyecske* Bő»dták: M klós Anna. Albert Eriiébe, 
Kereeitti Qlal, K°reaatee Aena. R>aa>g Rőasl, Mlklótl 
I u. B*SS Amál. 9. 8«ava't Bog* P U a és G rgely 
Ju'laka. 10. Felolvassa: Btl'i Erasébet • nap jelentő-
ségéről. 11 Boek Saent BrsaAbetről e'ő'dln KI MO'I 
énekkera. 12. Siava't TimAs I'osa, Kőmsnv Borla, 
VHOI Vilma éa 8 .a íren. 13. Z tró beaaédet tar olt 
Nsgy Antal eBpernB. 

Rmdeite Kmrád Ktmámé oltáregy'etl elnök. A 
mindvégig lekötő elő> dis te j- a eötélségben ért véget 
(vojha a már régen beígért villany felgyúlhatna.  Nagy 
a blatatáp, várjuk. 

Betegek 
arakraa uékrakadéakan la aiokuh 
aiamadnl Ihranksr gondaakadiű kall 
Dánnal haaha|t6val a sm«ailfa«l 

KÜLÖNFÉLÉK. 
('tiikriirineyi(e  tiiri'éiiylmtoiuiyi  kinyi/u-

ién tnyjni flyyelméhe'.  A v«rm» vm tői»p«n/-  a 
varoegre mw< O eset aa 1929 XXX  t o. 23 § a 
irtaiméban 1943. ivi december  b> lei nipiara 
Saaazehivte.  A kiagyi.ia  eaen w nopcn Csíkszere-
dán a virm'gve  szélházinak  kiegvúléai  t-rm'ban 
d  e 9 órakor  kezdődik.  Erről  a törvénybatóiigi 
kitgrülia  tagjait  tisztelettel  irt»sitem ee ar ülésre 
meghívom  Dr Ábrahám, alispán 

- Hásaaaag. D-iák Mária éa vltéa Rjtz gh 
Gyl/.\ háa->aaágot kötöttek. 

— Elaőtétitea Az «Isötétltéat november tó 
23-tól eate 8 ' ritó' r'trgel 5 óráig kel1 végrebajtani. 

— Viteaze avatas. A csikmegyei Vitézi Bzék 
1942. novemb-r bó 24 ujabb 21 ti"zt óvatott. A 
titezi nvaten Ann*p̂ iyee k'r>,t=b között tsrlolték m*g 

vármegyeház dl z érmében éa a vitézt tatUt vlt- s 
Nvergs-a G u'« p'rz^ct'razraió vette b« » köteikeiő 
nl vitáaek'ó O» D >moVoi Madf-tlva,  V-rgvneE»' 
G -Tgyóaifa  u Stő J »no< t; «tínícg, B c<e S ndor 
Gy •rgvó'B'-riirl ó", B r ia D re' Si'rh-gv. Bi Int 
B <la Som'yé. N<»y F r;<rc 8 eo 'mr«, B coil J -IOÍ 
Caomortán. K r--keB L >jo- G nn<»fpl<ő  ok, K>ov • B >n-
dor M,rd'ient. Ferenc* Domokos Jtknb J a OH M dé-
falva,  Pn Unic. J kab B1» Tü'nád, Csli'nr P «er 
Gylmeak̂ 'a p ok, Dinotoa Bti«> Tusnád. Györr̂ pál 
J -nos T p'tcin. Btiogh Arm T kerőpitak, l i ' h 
Jtnoa, Kiváca Andráa G^ergyóujfaln,  Siabó András 
Baentdomokos, 

— A Magyar Vöröskoreaat Calkmegyel 
Válaaitmanya, haiáten knarönl mlrd «toknak, akik aa 
nlmult napokban a harctéren kUartő hős magysr bon 
véd. saeretet adományaira, magyar baasflm  kötelesaég 
udáaaal ajáadékoatek. Kőiz'inetel mond azoknak, »kik 
a hölgyeket gyUjlésre fe'ztrtek  ótoknak, eklk fnad 
aégotaem l'merve a JóarlvB. bő̂ eaU ndatoaóknt egyen 
ként felkereaték,  C-lki-z r̂ed* iá'0< po'»árm»sti rsae^, 
aki as adományok ösaaegytljiéaern, » legnagyobb e'ó 
aékenyaéggel fogalat  bocséjtott reodelkezécr'<, a levente 
p-razcnckiak, Duto cs záaa'óanak. aki kéaaséggel 
engedé'y sie r i'vi-nt»k Ig^nvbevételét n csont'Zok 
ÜB'Z'gyllj BBér«, Tjllt ti klóa neikansva-'ó" k, ekia k 
' Uívelet- «lati »a ön1 ént Jelent rző Kô  c> D nep, 
P/O'csVi öl<>n, S«őc F r« c N-gv Jst 6. Raj r F^ 
r«rc B >»OB Bárdír, Tó'h I >'ván, Kivíc Z-tUmood. 
L ngyel I tvár. Széki d Inre, Van A bért. VI'O" L^A'ó, 
Jtteb Gthor éa P^Jn Jtsa-f  leventt-bnet. akik ar 
adom̂ nyofeHt  öPBaeg\l j ölték, valamint Bülbók P lir. 
vm. Irod-tlgaagalónak, i-kl a legnagyobb aaiv-BH'ggei' 
aegttő allUz'ekkel, e'őmord tolla a gyora éa pon'o* 
IT unkát 'ég a csomagok elaaáliháafrSI  gondostodo l. 
KB'Sn meleg köFalnet Illeti meg siókat a hölgyeket, 
•tik az öa»z gyP];öt' rjVdikokat a legnagyobb gond-
d*l éa szeretettel b ciomagolták. Az ĵ>ndékoz'k éa 
tsnnkaláraelnk á'doaatkéss aegltaége, b*rátaágo-sá ís 
meleggé lesaik ea Id'gen fd  dön kllidó hinvédelnV 
karáciooves'j Vt. A ml UnnrpBnk la ury leh-t m'íbltt 
megelógi dit', ba » m«»hsl Idegenben, magyír f-.jtéukf  rt. 
boennkért, csal/dl IBabelyelnkért én gyermekeinkért, 
— a Jövő r^mín, B^gétr', — bőseinkhea sz örök ma-
gyar ka'onáboz méltóan barce'ó honvédeink saept 
eB'j" Is boldog és megblu l'sr. 0 ' éret1 Bok kBad"nek. 
ml ér-IIBk dolgozunk, ,A Jókedvű adakozót szereti ar 
Mén." 

— Mozi hírek. A Tu'ul raozrő köve '̂epő mll-
lora: December bó 2 -án 7.16 óra. 8 án 4 30 ée 7 16 
ór« .7 évit nem leaa saerercép". 4 ép 7 16 tor, 6 n 
4 30 es 716-Ver. 6 án 280 7 16, 7 én 716 'or. 8-ír 
2 80 4.80 ea 716 .Ssegeny gárdátok" ctmBflmek 
vasnak mOaoron A műsor kövalkető számai: .A'Baony 
éa a mntja", Fráter Loránd*. 

— Meghívó. CdkFz reda Vározl Ktajólitl 8«-
vetkeaet 1942. évi december hó 6 én délntán 4 érakor 
aa alábbi t*rgyaeroeattal Igaagatóaágl Bléat tart, a 
városház* kőagyűlési termében, melyre az Igargatóeág 
taglalt aévreeaóló meghívó tfl'déae  mellett, ezúton la 
•lealelettel meghívom. Cdksz red*, 1942. novembor hé 
26-án. Dr. Kovács Antal s. k.. polgármasler, elnök h. 
T irgysoroiat: 1 Jelentés a Saövetkeaet mRködéséről. 
2 Juttatások. 8. Siamélyl űgvek. 4 áa 1948 évi költ-
aégvetés és Baemterv előkés illése. 6. Indítványok. 

— Elveszett tárgyak. Hétfőn  délben 4 darab 
ku'csbél ái'ó ku cskarik», a m. kir 79 honv. (Miké-
occa 26) és Halter étterem (Apífl  n.) 'öaöttl ntresaen 
M <gtalálót kérem, hogy a kncsokal a 79. honv. közp. 
pararcsnokságnak szolgáltassa be. 

— Hétfőn  délelőtt elvessel! a gazdasági lBkolátél 
a városig terjedő útvonalon egy fél  barna, fflaős  férfi-
bakancB. A btciűletea me|találó jutalom ellenében 
adja le a Vákár üzletbe. 

— A kenyérgabona besaolgáltatáaának 
módoaltáaa. A közsllátáaagii mln*aai»r rendeletet 
-rtovt kl n t-eryérgihtnefi-j  degok basio gáltatásának 
médoallásáról. A rendelet érteimében azoV. »blkn->k 
ÁII f.  j,d-.I ju> 240 kg., 20 kg., akiknek évi f  jadagjuk 
120 kg., 10 kenyérgabona ^aaoltáltatására kötele-
-•eK Az évi 120 rg.-o* fej  idazr* j jgoaltó keny r̂gabona-
j'ggyel eliá ottsk kittül az 1942. évben Bzületett gyer-
mekek évi f'j  -d-ttjs 60 kg.-ra cökkru. Az első terméB-
repde'et értelmében ez el nem vetett őszi vetőmagul 
1942 d ecember hó 31 n pjllg k»!l beszolgáltatni. A 
j-ilen rendelet értelmeben ez a> llőpnnl nzy módosul, 
bogy már 1942 december bó 6. napjáig kell eleget 
tenni ennek a kötoleBRégnek. 

— Köaollatáal tajékoztató. A m. kir. Közel-
látásügyi M nlszf  r, karöltve a többi mlnlrzterekkel, 
tnegállspi otti ez nj k»ryérf-jadagot,  valamint a aaá-
ruoit aöds'z-k r- fóaelékik,  » Illőit kr-oder és ken-
d- rWc vaKmlnl aa ez kból e óáül ott nemesített (néz-
tél geri-hereset ) tendi-rroatanysgok és a lőtt vad leg-
m ĝâ â b érit.  SisbAltozli a kenyérgabona éa árpa 
twFii giltatht-át. a ktnd rm-z. a g\Vmnci!zek ps gyfl-
mö cstocsonyák fnrga  mót. M dost'otia a luztéa roas 
k'őrlf-Hl  arán1 A F-< vi Ágosttá" bárkinek id a m. kir. 
K'S':l á'ási Fófe  ügyD ő.î g, C-itRí- r. d', Saent!é!ek-
u c ö «a. 

Unger Ferenc bútorasztalos 
Calkszsreda, lUkdozI nt 49. 

Á'laoftóan  raktáron: 

10 évi jíUII4í' 

Modern bálók «a ebídlók. 
Kombinált hálók ebidtik, 
rózHafa  éa diófa  furnlroa 
patent rükamék kombinálva, 
kóftz  He/lciiok éa bai'ltoll acékek. 

l-ü 
— Uj poztaügynbkaegek Calk noegyeben. 

C-lk vármê vxben » ciikeaentmartonl Jitrásboi tarlosó 
Ua ö'ry Inkób-'yen éa a c>'kRrered»l Járásban fekvő 
Cilkmind-zent Iftafévhen  uj nostsUgynőketg nyílt meg. 
Aa "lőbhl e'lerőrióblvatslK Kástoneltia ée kéabesltő-
tilr.' Akió-c érd I. Kókerl ée Usvnigy elneveaésü latolt 
he'yekre «»-r|"d kl. Aa u óbbl p°dl* Csíkszereda ellen-
őrzéae »'á lartoslk éa kéabeRitóköra csak Cslkmlnd-
>B>nt kbraégBt fogl*'|a  m°gábn. 

— Caikazontgyörgy vasártartási ongedélyr 
A C-ik várm *rve kcz'gaagatáal lirbletébes tartok 
C->lkaannlg>ör,-y kőaaeg kére'mére a miniaater u| vá. 
sáros napikat eng' dMyeaelt énp̂ dig minden évben a' 
HU'VET E Ő TI és A d'cmbír bó 26-e előtti hétfőn  or-
aságos állal- én klrakóváeért, minden hétfőn  pedig heti 
vásári Hi a feleoro't  váairok bármaly G^rgaly-nsp'ár 
aa> rlntl vsgy nemaetl űnmpre esnék, mlad sz oraaágoa, 
mlrdp-'d'ţ a hetivásárt a legköaelebb következő köz-
napén bell rre«<: r'-eni. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
(ţepi, VAHHLyrgliDrbBdt rlelt logmagBaabhan váaá-

IOIOOI oaak nagyban 

B 1 K O ANDKAS 
BalatonszentgyOrfcy 

Gazdák flgyelmebn!  V-vrtk vgyunk 'ó'-er -, 
lucerna, srarvaskerep, b«ltec;m és az összes 
mas apró va^vakra, az Á. K Alta1 meitállapi 
tott áron. K^rQnk eary átlagmintát, hogy tud-
juk l^iímHgs abh ajánla'unkat meetenni, - -
Erdélyi Qazdák Magértékeaitó Szö 
vetkezető, Ko'oznvár, Majái a utca 10. sz. 
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Ajándékba rádiót 
nem kap, 

ds árjegyiékl áron vásárolhat Bíró Zoltán újból 
megnyílt ládlóllaletéban,Caikaaereda, Kákóoal-at 1. 

Szanatórium-
mal szemben 

Kyoaateta VáMi Unyvnyemdájábaa, Calkaaonda. 




