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Mindenkit számon tartunk. 
i 

A FóaxMtóságu Asszony szózata értelmé-
ben megmozdul n nemzet áldozatkészsége Aa 
ország egész területen megkezdőd k a gyűjtés. 
Városunk területén Szása Gsrő polgármester, 
a járásainkban a főszolgabirák  és leventekör-
aet parancsnokságok szerveznék he a társadal 
muakot. Banki nem maradhat bi. Goodosfcodas 
tOrtént, hogy mindenki leróhassa támogató 
segítségét, asokkal szebben, akik ennen- a 
háborúnak legközvetlenebb áldoza'aí. Biek a 
hadiárvák, hadiözvegyek és rokkantjaink. 

Csíkszeredában a következő párok vállal 
ták a gyOjtést: 

Dr. Pitner Árpád — Lux Józaefné—  Bedő 
Akoané. 

Dr. Bilogh Lijoa—Löftler  Marcellaé—Dr. 
Eróss Petemé. 

Diák Gyula —Dr. Bal ló Jinosn* —Divid 
Rizsi. 

Kozán Imre — Dr. Baniske Gyulán4 —I>r 
Gil Jizsefné. 

Dr. Bithory látván—vitéi R sacgh Győzőné 
—K<atn Imréné. 

Perene» József—Antal  Iitvácné—Vácsey 
Gyuláné. 

Dr. Gál Antal—Albert Vilmosnó—Vinzám 
Miklósáé. 

Holló Gábor—Fidor Jiasef  — Dr. Puikás 
Laventéné—Siopos Gispáraé. 

Bassek Gyula—Farkas Pálné—Aladc^Zol-
tánné—Bartha Mária. 

S «lló A'bert—Gil Ilonka—Tőke Bininé 
Péter Sindor—Birtha Gyuláné. 
Duka Jánoa —Daka Jánosné éa Gondos 

Gyárfásné. 
Mindenki tehetsége éa lelkiismerete szerint 

ad. Stemüak azonban rajta kell legyen egymás-
nak az áldoaatoBságán. Ki-ki maga tudja a ba-
ját. Azonban a másik haboru sem egyformán 
érintette aa emb -reket. Amíg egyik egészen 
elvérzett, addig a máaikoi segítette az I<ten. 
Bietleg aaépen vagyouosodott. Még at idegen 
megszáll-at sem érezte meg nagyon. Egyszóval 
ezeket miadenkinek helyes önkritikával mérle 
gelni kell mielőtt megnyitja erez:nyét a babo-
rua áldozatainkért. 

H sazllk, hogy nem lesz hiba az adikozás 
körOl. Egymás bátorítására és lelke»itéaére 
lapunk nyilvánosságát ia rendelkezésre bocsát 
ju«. L'kösöjűk mindenkinek az adomsnyát, 
hogy egymás előtt ia tanúbizonyságot tegyünk 
közösségi érzületünkről és gyakorlati ba afl 
aágunkról. 

A mai gyűjtés nem puszta tárasdalmi 
munka. Aonál sokkal több Egy nemzet ügye. 
H iborut viselő nemzetnek as erőfeszítése.  Ebből 
nem maradhat ki senkinek as áldoraa. Mmt-
ahogy a honvédnek életét követeli a szent ügy, 
éppen ugy a vagyonnak ia meg kell hozza a 
maga áidoaatát. Ebben nem lehat huzódozás, 
bujkálás. A bujkáló honvedet háború esetén 
•aonnal agyonlövik. Az itthoni áldozatok elől 
sem aaabnd megaaaladni. Ez terméazetes. Hibo 
rut megnyerni eaak mindenre elszánt, kitartó, 
életével, vagyonával egyfoimán  á'dozni tudó 
társadalommal lehet. Ila akadna olyan, aki ezt 
nem érti meg, akkor ast drasatikuaan kell 
figyelmeztetni  nemseti kötelességére. 

Ez a totállá háború. Abban mindenkinek 
katonának kell lennie. Nem lehet Berniképpen 
meg'ürni ait, hogy kétféle  mértékkel viseljük 
a háború kényaaerü leromlásalt. — Egyforma 

áldozattal kell a végső győzelem mellrtt mozgó-
Bitva legyünk. Amialatt a Don melletii foiy 
onos lámadó éa védekező háborúban a magyar 

osalád'ők halnak hősi ha'álr, fagynak  csonttá 
a 30 fokos  hidegben, amialatt a magyar csa-
ládok maradnak támasz nélkül, amíg katonáink 
minden fettétel  nelkttl pusztán magyar vitéz-
seggel adják oda testi epségüköt, azalatt az 
itthoni kényelemnek is áldoznia kell. 

E;t az áldoza'unkot szedik most össze 
ebben a vármegyében éa az egész ország terü-
letén. Erre az áldozatra hivja fal  figyelmünböi 
a FJmeltóa&gu Asszony akciója. Ne legyünk 
szűkmarkúak. Magunkért, h-tzaokert, nyugal 
műnkért, a magyar élet biztonságáért adjuk, 
amit adunk. 

Harcteri helyzet. 
A harctereken kem?ny a helyzet. Aa orosz 

haderő végső erőinek megfeszítésével  támadast-
támadáBra folytat.  Mar november 20 ika óta 
megindult as orosz henger, amelynek célja 
Rosztovoak és Sitaiingrádaak a felszabadítása. 
Sokban haaonlit ez as orosz próbálkozás a mu t 
viághaboru 1910 oa Brusazilov tffinaivájához. 
Ugyanolyan ember éa gép pazarlással próbál-
kozik ma a szovjet hadvezetés, mint amilyen 
esztelenül kergette halálba tömegeit akkor. Az 
oröiz vér ngylátssik uem drága. Ma azonban 
kegyetlenebbül megcsapolták, mint valaha. 

H «rmino fokoB  hidegben indította meg tö-
megeit Z ukov orosz tábornok. Kipróbált szibé-
riai ciapatok, hatalmas gépi erővel indultak 
rohamra és november 20 ika óta mindg erősödő 
kitartással igyekeznek megtörni a tengely ha-
talmak eddigi fölényét. 

A német és magyar felderítés  már novem 
ber elején tisztán bevilágított ebbe a nagysza-
bású oroea készülődésbe. Nimis találta felké-
születlenül a német hadvezetést, ameiy hősi 
elszántsággal, vitézséggel, páratlanul álló ember 
kíméléssel fogja  fel  és teszi ártalmatlanná 
ezeket a nagy támadásokat. 

Zuikov tábornok két hónapja kergeti osa-
p»taú. Dt mindmai napig sem Risttovot, sem 
Sztálingrádot nem tudta felszabadítani.  Az orosz 
t&madasok teljesen eredménytelenek. Az oro 
s«ok hátában visszamaradt német erők elkép-
zelhetetlen vitéaseggel megkötöttek az ellenseg 
halyi sikereinek további kiaknázasát. lueket a 
visszamaradt német erőket r^pll őgepröl táp'ál 
jak utánpótlással. Igy a lehető legkisebb erők-
kel fog  ak fel  a nemetek a ket hónap óta 
embere éB g6pat n«ra kimé ő oroBZ támadást, 
amelynek döifelé  Rosztov és a Kaukázus fel 
szabadítása lett voma a célja. 

Egyelőre még tartanak az orosz támadások 
ezen a Bzakaszon is. Miután ezeknek az ered-
ménytelensége egyre bizonyosabb, igy két héttel 
eze őtt a Don szakaszra tették át támadásaikat 
az oroazok. Amint tudjuk a Don szakaszt hon-
védeink védik. Az oroszok ismerik a magyar 
katonai erényeket. Étért a legkiváióbb szibériai 
csapategységek kezdték meg a támadást hon-
védségünk ellen, ö ; hatszoros túlerővel, sürü 
ködben kezdtek támadásba éa aikerült hatalmas 
páncéloa egységekkel betörni a honvédség állá-
sait. Német mintára több helyen az oroszok 
háta mögött maradt honvéd egyaégek páratlan 
vitéaaéggel és hősiességgel tartják magukat. A 
hadijelentéaek sserlnt aa orosz veasteaégek 
emberben éa gépben egyaránt anlyoaak. 

Amint látható a honvédségünk hetek óta 
a legkeményebb harook központjában áll. Azt 
is lá'juk, hogy szégyent nem hoznak a magyar 
névre. Német, olasz hadijelentéaek egyformán 
ki.melik a magyar bon véd vitézségét, amely 
mindenben méltó társa a német gránátosnak. 

A honvéd veszteaégek jelentősek. Nem 
tagadja ezt a honved vezerbar sem. Da nem ia 
szabad. Tudni kell azt idehaza is, hogy odakint 
nem gyermekjáték folyik,  ás ehhez kell mérni 
« társadalmunk kötelesaégeit is. Tudomásul kell 
venni, hoaJy az idők komolyak éa a közösség-
től nagy teljesítményeket várnak. 

• 
• • 

Jussunk már el odáig, hogy ilyen gond-
terhes napokban látni tudjunk éa emelkedettek 
legyünk. Első sorban vegyünk példát a harc-
terek bajlársias világától. Nézaük meg, hogy a 
hősi halál közelében milyen szeretetet, milyen 
egymá«ért való áldozat köti össze a honvéd 
család minden tagját. 

Éi ugyanakkor tekintsünk magunkba. Mi 
van idehaza. Gyűlölködés, jelentgetés. Minden 
van itt, csak éppen egymáat támogató aaeretet 
nircs. Ezt sem kell tagadni, Végeredményben 
elkanászosodott aa egész táraadalmi együtt-
élés. Valljuk meg éa láason hozzá ki-ki a maga 
lelkének a megújhodásához. Mert aa idők sür-
getnek. Lehut, hegy már holnap mi kerülünk 
a Don kanyar vér zivatarába. Éhez szabjuk a 
mindennapi életünket. Próbáijak meg egymásra 
ugy tekinteni, mint a veszélyben azokáa. Külö-
nösen ugy mint amikor közöa a veszély. Pró-
báljuk megosztani amink van. Ne gyüjtsünk 
o>yan patkáfiy  módra. Gondoljuk meg egy aae-
gényebb testvérünk elől ba'mozzuk el a meg-
elégedettség kínoséit. Vigyázzunk a magyar 
élet egyensúlyára. Ez minden magyar közös-
ügye. H* ez megbillen, akkor hiába halmosott, 
hiába patkánykodoit, minden elveszett. 

Neui akarjuk a honvéd vitézségét közhellyé 
koptatni De azt igenis az itthon kényelmében 
ki kell követelni, hogy esekben a borsalmas 
hideg téíi időben minden pillanatunkban gon-
doljunk arra a magyar testvérünkre, aki a ni 
kényelmünkért most a poklok minden kínját 
szenvedi ai orosz Jámadásokban. ás amikor 
prr<s gondolunk, akkor lehetetlen ne érezni azt, 
hogy idehaza különbnek kell lenni, mint ahogy 
ma vagyu ik. Áldozatosabbnak, hősibb léleknek, 
nagyobbnak és távolabb látónak kell lenni. 
Nem szabiid ennyire a iöldhöa tapadni. Fel kell 
emelkedni, egymás kezét testvéri aaeretettel 
meg kell fogni,  mert a nagy időket eaak igy 
lehet bistoaan á'vAsze'ni. 

Egy polgári iskolának felállítása 
szükséges Csikszentmártonon. 
H< c n t a töza'mu iba leainiünk ls vtaaaa, meg-

győződhetünk, bogy a c*lkl Fz'kelység érdekében tett 
Í-H?-" kösügyl lniáikedt'ak ériéke massae vUaaama-
r;d C'lksom'vó, kéi-ölh Snred* éa G/ergyósaentmlk-
lós löi'plsto'álnak munkája mögött. As lakolák lét-
a apót kppizi»k. Rég megmondatod, bogy elvéaa a 
n»p, mely tudomány nélkül vaió. M gvar nemaetl ér-
dakbő1 talán sehol nl-c? akkora jelen őségé aa lako'á-
nak, mint rppen C Itban. Födünk kevés, n'pünk 
IdeiO"'* hála meg emg szapora éa magyar. H aank 
mprnjtl vi izonyaln véglgietinive, szlvbemarkoloao Jön 
a jövő par<ncsa, hogy minden székely ţynmeknek 
meg kell adni aa alkalmat a továbbtanulásra. 

Falvaink nyomorúsága legtöbbsiör a tudatlanságra 
vesetheió viasza. 

Tévednek azok, akik sat mondják, a földmtvea 
gyermeke ne tnnu Jon, ne legyen ur. hanem maradjon 
aa eke aaarva mellett. Akik Igy goodolkoanak, csak 
fölényeaen  néatk a létért küzdelem harcát éa nem volt 
alkalmuk a cfikl  ssékely nép lelki világába !• Ij <sen 
belepillantani, főleg  pedig tájékosatlaaok megéihetó-
sóge lehetőségei falói. 
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A IMTÖ jvaiava mM*nMfcő''  e lehető legnagyobb 
mui-Aaértétai kicilholai. Si padig k-jlló Isioláalatáa 
nmkül leh-jietlenBég. mSg ai eke saarva mellett In. 

A eilkl gazdaságok egy gyermeknél többet nem 
bírnak el, mint önélié gaadát, de ent ia caak nţy, 
hogyha ket'ő t-lméletl felkémül  ts»gg»l raaddlkealk. — 
Mi <eea a többi gyermekkel? Szolgáló, bolti-, hivatal-
szolga, >>rd5cőn is mis. Iskolát kevésbé kívánó al-
ka.maaotta*. Bi sem b<>J, Itt Is lehet tlasteletre méltó 
helyet fitri  col; de miért fcul'Jen  éppen a Mékelj 
magyaro'zbél kl.c'. l cselnek, mlert ne lehetne közülük 
la etfő  helyet en .'illanlok, 'eg .lébb czároaránfukhoa 
mérten ? 

« 
• * 

KSstonaicalk gyönjörh medencéje, C-lkmegye 
legtermécenyeíib népe, tudásra, elórabaiadásrn vigyé 
népe tós-plskola nélkül á l V a n olyan csekefalv 
aiekely C'aléd, ahonnan egy?serre 4 gyermek iratko-
aoll be magántanulónak a calksaeredal polgári lako'ába. 

liteooek hálas-ofolástg  ie!e vannak ösaaeaköaíp-
Iskolátn*, pérbuiamos osztályokkal, rendkívüli nagy a 
ssáma a magauiaou óknak U'«, hogy előre blaloaitn 
ssámiihiiuak legalább Is 200 rendes tacu'éra egy 
Sjenimarionbaa fe  ái>t>cdó pognrl lakóiéban Is. 

A 4 polgári u án a nőverdékek, akik akarnak, 
mehetnek a aep-iszt-n.gyorgyl vsgy marosvásárhelyi 
gaadassgl köarplekoiába, t-bonnm aa ui Djllva áll a 
mesógaid^aégl fóNkoiálg.  Ijv a ssékely Ifjak  nagy-
tömege m^gí'-píiaja a legmagasabb kép-sltést Is 
épp-in aeoo u tar*n, amelyen ŐJtlk évsaazadokon át 
kludöttei a megítélésért 

Sienttuárloo központi fakvésénál  fogva  autóbu-
szokkal minden odriról tvgkczilubeiö. Volt la neki 
a r*gsbbl idő.ben aa e'.-mi isko ak fele't  aüó katonai 
Iskolaja. am">yhei aa épltó snyagoi A'cslk szorgalmas 
népe hordotta öteze. 

U ' d • r jm-ny megvan abhrz, hogy aa a'clVlai 
Tioai m-g'od iu'.t kerelm1, eşy cal saeuimártonon ft-l-
aliiiandá po garl lvkoia iiflot,  most Is megértésre talál. 

É'»saBk, hogy miden tfgla  d*rab, amelyet özeink 
iskolaiba raktek, droga aronay* változott. Kl tagad 
haija m-g, bogy sz egésa szeke y kerdis ébrenterta-
aáen itkoialnkból Mzerttit székelyeknek kősabnbetttok 
legtöbbet. 

Bfy  magy-r •tfgnibodést  honnan várhatunk, ha 
nem a aaék- y->kbő ? D < ida Isío a kall, amil et az 
lfjuiág  könnyen m^gíuzo.iiu-it es minél kev-aebb 
kónsegbe kerlji. A>ootivSl óietíebetöapget njojt — 
a lét Arii küldtem harcának további sikeres fo  »tsi-
hatáaéboa Ba. M 

Jáva, a szigetek gyöngye. 
A tavalyi japán elótöreaek Deikelet-Azsia 

hollandus szigetvilágát vésnél) ez ettek elBÖsor 
ban. Rívid idő alatt megingott az angoloktól 
támogatott és •» kis Ho'landiánál negyvenszer 
nagyobb gyarmatbirodalom és az egész Indoné-
zia i „Felkelő Nap" országának uralma alá 
kerUlt. A japánoké le't igy ezen terület gyöngy-
8í«ni3 éy koronája: Jáva ezlgete is. 

Terü ;e*e kevee, mindössze 130 000 • :<m-, 
tehá K«vt>sehb a mai Magyarországnál mely 
17-i 000 • m. A lakosok ssáma azonban meg 
döbbentő: 50 m-llió emberéi a scigeten, a nép 
sOrfls"g  tehát 386 Világviszonylatban is a leg-
jelentősebbek közé számit 1 A lakósok a maláji 
fajhoz  tartoznak s megkülönböztetünk szundai 
akat, javánokat és maduraiakat. Vállátuk sz 
iszlám. Európaiakon kivQI élnek kOzötiük kinaiak 
és arabok is. 

A szigetet általában magas h a gyek borítják, 
Jáva ugyanis egyik rtaze egy hatalmas lánoo 
la nak, to'e törésvonaaH's l . Ez segítette elő a 
sok vulkán kelttkezés-'í. Több mint 100 van 
a szigeten, nsgyrésíük ma is mü t td ' k . R 
teg károkat okoznak, de ennél sokkal ntgyobb 
a kitűnő iávaföid  haszna. Növényzete a magas-
sági EÓnák szerint fpjlödö  t ki. A tengerpartnál 
van a mangrove, majd rizs, cukornád, pálma-
félék,  kávé, aiu án tea következntk a kultur-
övben. Eaeket követi az erdőaöv, először tropi 
kus, majd mérsékelt égövi t 'pusokkal is. Leg-
magasabban egy fenyőhöz  hason ó fát  ta'álunk. 
Állatvilágát a tigris, párduc, vadbivaly, szatvas, 
gibbon, valamiut a sokféle  madár, kígyó és 
rovar teszi színessé. É<h»jla ía, bár igen közel 
feks^'k  az egyenlítőhöz kiegyensu'yozott éB 
mocsaras Isp^tyokat t ivévo a fehér  e n b e r is 
könnyen aklimstizálódik. Az esős és Fzáraz 
évszak jol oszlik ei, bő ostpad kot aa ázsiai 
és ausztráliai monszun szolgáltat. 

Jáva hatalmas világgazdasági jelentősége 
nagysz' rtton fejlett,  ü tetvényes jellegű tropikus 
mezőgazdaságában áll. Kitűnő éghajlata, jó 
földje  i s öntözési lehetőségei, valamint hatal-
mat emberanyag» biztosítják ezt. Érdekes, bogy 
e megművelhető 'őrületnek csupán 6°/*-a nagy 
birtok, a többi törpebirtokosok kezén van. E ső 
sorbau a rizs termelése a legfontosabb,  (évi 68 

millió q.), d t mivel e a > laVósság főtápláléka, 
kevéa kerül a világplaora. A aik területeken 
eaenkivűl dohányt, cukornádat, indigót éa koprát 
(kókusadió asáriiott bele) termesztenek. Főleg 
a cukortermelés híres, hektáronként 11 tonna 
a jövedelem. Magasabb vidéken főleg  Kávét, 
kakaót, teát, klninfát  éB fdaaereket  termelnek. 
Brazilt» u»án Jáva termeli a legtöbb kávét, évi 
800.000 q.-t, a világ kinintermeiésének 90'/, át 
is a sziget fedezi.  Ti ián mindezeknél fontosabb 
a kaucauk, evi 60 000 q. 

Bár komoly iparosak moat kead kifejlődni, 
ennek ia igen nagy jövőt jóaolhatnnk. A sziget 
északi részen ha'almas petróleummezőket fedez-
tek fel,  nem rég nyílt meg kóolajflnomitója, 
azonkívül nUkel éa oroméroknhók. Sok más 
gyár épitéaét is tervbe vették, hogy ily szem-
pontból ia önellátó legyen a atiget. Igy rövid 
evek alatt Dalkelet-Azsia ipari központja lehet 
Jávából. Vasút, műút és távíróhálózata igen 
rejlett. 

Székhelye Ba ávia, félmillió  lakóssal, ki 
kötöváros. Kormányzását illetőleg a hollandok 
alatt kű ön tartomány vol', 23 kormányzóságra 
felosztva,  két névlegesen öná ló szultáné ággal. 

A jspánok, összes hódításokat tekin.ve 
egyik legjelentősebb értékét Javában nyerték. 
I^en aok terménye mesazemenöleg fedezi  Japán 
ily irányú szükségleteit. 0 A. 

Az Erdélyi Párt programjából. 
Nemzeti vagyonnak tellmjttk a fo  d»i ea a tökét. 

Eonó fogva  mlndk .iió megoBaiaaában ea használalábai 
a nemsetl aaempontotnak kell fcrvenyeBÜ  tlök. 

Nemaetl értéknek tek'ntjük a mnnkát éa a Mel-
lemet B tsirt ssabadaágot ea megbcciüieat követelünk 
aaámukra. 

1. A magyar n'p tu'nyomó többsége óslermeió 
éa megtiheiesel a fid  biztosítja A magyarellenes 
tá d->lr>o reform  felOivlsi>gá'.al-»  E dilybun elbőrendtt 
feiadit.  D i egye'.emca magyar vlsaooyiatban Is a fö  d-
r form  ts leépítés Begltsegével o yan blrtokrendsaeri 
ke 1 kialakítani, amely a termelés menn,isegl ea ml-
oóbégl fe|leBsteBe  m illett tebaióvé teeal a mezőgaada-
tártcdaiom azocláilB kardés^lnek megoldását. 

t) Kívánjuk :»hát aa önálló létilnpp-1 randelkeaö 
klsgaadáz asamanak nagyarányú gyarapítását a eaert 
a nagy éa H-blriok köaött fennálló  aranylalanságoi 
eltüntetését. Kívánjuk a törpibirtokok maltânţoa ki 
egraaitóaet. uj kisbirtokok leieaitését, hogy a föidnél-
. ül-k föidoöa  jussanak a sokgyermekes csaladok 
e ónybanréez'Blléseví-l. Mlndeat aa egyea vldisek aa-
táloaságának msgfele  ó oiyan bir.oitlpuíok m?glerem-
ies val Akarjuk elérni, amelyeknek nápuasegeitarió 
erője éa termelóképessege a legnagyobb. 

b) A klablríolok egészaégtelen elapréaódáaának 
menakadslyozáan vegeit aa örökösödési jog o y n re-
firmlál  kívánjus, mely eat lehetetlenné teBal. 0 yan 
foldb'telpo  '.«lkát ^Ivánunk, mely hoaaáseglii a aatrgal-
m»s gatdsl, hogv birtokát gyarapítsa ér Intéamenje-
>en aeglil aa elidegeníteti földeknek  visaaajutáaat ma-
gyar kea°libe. 

c) Végül kívánjuk a gazdasági népnevelés kUaé-
'nslréaet és elmélyliesel, mert népünk fótdhöajuttatása 
csak akkor jérbat ir-dménnyel, ha a magyar gaad*-
réteget tudása, aanllrme (S technikai f^lkecaüllsége 
kípeiltl a ráViró nemaetl éa gazdnaágl f-1  idatok vál-
lalaarr*. 

2 A munkáskén alkntó tevékenységét a töke hi-
deg anyxgUasága Mett állónak tartjuk, heiyesIBnk 
tehát mltd-n olyrn lntéaked at, mely a tökét i-saköa-

liíefZ'l  a ntmfeii  termelén rendjébe. Kívánjuk a 
tóke és munka vls>on;ának sürgős, gyökr-res éa Igsa-
sátot recdeséBet. a muokBldó éa b?r mé'tánto^ sza-
t)é yozáBé', mogfe  e A muskaalkatmak ti-r -mtését, a 
írunkanélkü lség mag«Btint-téaét. KU ÖSÖB aulyt bey?-
zünk a munkásélet! éa egáBsaégügyl lntéameny»k lé-
tesítésére. A muiká8ság Jogos érdekel felett  minden 
leHntntben ótkodal kívánunk. 

8 Aa évaaásFdis erd'lyl hagvományokkal ren-
delteid éa aa id -gen nralom alatt magynraágáért 
miidvég'g helytá ló tlsatea magyar klBlpar éa klske-
reskedeli m szamára ba hatóa támozalást Igénylünk; 
részesedést a közstá'lliéBokból és köat6rhrlk enyhíté-
sét, bogy társsdalmun*nfk  ea aa értékes rétege a vá-
rosi magyarságnak lo-ábbra la slrpjs maradbaSFoa. 

4. B atosltanl kívánjuk a felsőbb  iskolákból aa 
-leibe tliepó értelmiségi Ifjúság  elhelyezkedését, az 
alró flietésl  fokoaatek  lényegen felemelését,  hogy a 
•ösaltalroBSOtUk minél flitalabb  korban c^n'édot ala-
pi hf-B-anak,  magnkat tovább kép shessék és anyagi 
<ondok nélkül élheSBenek hivatásuknak. Követeljük at 
Mlárhalmeaás megsaüntetését. A tudományos pályák-
ról Idegen uralom alatt klssornit erdélyi mefy-r  értel-
miség aaámára a tudományos kutatáa anyagi es ssak-
mal előfeltételeinek  megteremtését sürgetjük és po1-
gárl megélhetést akatunk blstosltanl.aa l'odalom és 
müvéaiet trnnkásslpak. 

Házvezetőnőnek ajánlkozik 
d> gor önállóan vagaa, é-tl • koiyhakartéaaatat, 
baromi nevetést stb. 01b a UadoWvataibaa. 

Ady a magyarságé. 
A Nemset hálájából, Bieretetéból éa kegyeleté-

ből épült magyar Pantbeoa hatalmaa, a nemset dicső 
múltját Arsó nehés k;puját megint feaaegetlk,  töilk, 
zuaaák Illetéktelenek, aaok, akik még a bo'tak, meg-
Hlc.öüllek nyugalmát la kamatoztatni akarnák, Ba-
has annkra. 

Legújabban Ady B'dre életét lurVá'ják, de olyan 
módon, ami nem más, mint a halott cm ékének meg-
gyalázása. 

A mostani, Ady körüli tusa. emlékesetbe idéz 
egy par év előtti rp'zódot. Uzyanls eg^lk szépirodalmi 
heillap Haiottak napjáról való megemlékenéaül fény-
képeket küsölt a K -repesi temető magyarjairól, Így 
Adyról ls. L közölt» Ady sírját, de olyan beállltéasal, 
mintha a síremlék fnifla  Léda alijára néane J -érzésű 
•mbar B főleg  Jóéraéaü magyar — Ismerve L da aae-
r»pét Ady életében, csak megdöbbenéasel neahette a 
k^pet, ast, amely avnyl év után la a kegyelet lelket 
betöltő percalben, halottak nrpján srm tud Adyról 
máat tükrözni, mint aat, aa Ady éleiének eat a aulyna, 
nehéa epizódját. 

U*y iá>aalk Adynak, még a sirban slnca njngta 
L'dától. D i B kép éa a képet kiállító saáadók felldés 
míg mást 1». N-im lehet másra gondoinl, mint arra, 
váljon ml lehetett Ady életében L'dával kapcsolatban, 
ha aonji idő u<án la annyira erőszakolják Ladát a a 
vele való Ismeretséget. 

Advnak a .muHJában" plaakálódnak megint a 
L da fijt°atvérei  ugy sa»retnék feltüntetni  a helyietet, 
nlntba Adynrk L da lett volna a Musaá|a, mlnthn 
Léda csinált volna belőle költői. Sserlntük „ő csókolta 
>1 a asenli." 

B ail ssemben as Igaiaág aa, bogy Ady akkora 
tehetaeg vo't. bogy cem ssornit senkinek a pártfogá-
sára, 1 gtevéshhá a L dáara. Aa la megdönthetetlen 
igaz-ég, bogy Ady « L'dévai va'ó lsm*ratsége előtt 
rta leí»z-ibb, lpgn°meS6bb alkotásait. Est blronvltja 
4dv V rselnek tömege, de talón legjobban Kossuth 
L jos halálának évfordu'ójéra  Irt gyönyörű verae. Ady-
nak a Lédával való Ismeretsége e ólil versel aa Igaaán 
rikéleiüek, aa Igaaán maradandók. 

Mlnd°n eddigi alkotásából a halhatatlan örök 
•nagyar Q <nlu»a ereje, nagvsága és ss'psége tündöklik. 
L'dn tehát semmi eaetr« sem „csókolta M* Adyból a 
ssenlt, mar csak assrt B -m, mTt a Lédák lelki alkata 
olvan, hogy aa Ismeretlen embereket nem Baokták 
ésarevennl a Így nem la kepasakndnak beléjük. 

L^dát. aa Adv tehetségéből kisugárzó híresség 
vnnzo tn. Ady élete és munkája élesen éa fájdalmasan 
tükriri vissza L da mérgező éa mélyrebuaó hatását. 

Ugy a ma 'y r, mini a világirodalom éa történe-
lem megörökíteti már aataonyokat nem egyszer, akik 
a zsenik életének résa^sel voltak, de csak olyanokat, 
aMk nemes assaonyl salvvel osatoztak, ha kellett a 
blrss n igy ulei adot sátraiban, » dicsőségben, a gaa-
g!>g>á(ban. de ha kellett, a lemondásban, as áldoaatos 
sorsban, aaegénységben la. 

As ária maa, m-«iyb°bueó sBBaonyok nem érdem-
lik npg a kezyeietbó! fakadó  emlekeaéat s ezért nem-
ciak ea iroda'om, vagy a történelem, de aa élet ls 
tá7ol ludji tartani a nagy és híres emberektől. 

A most felvert  vihar — épp aaért vihar, mert 
most nem fz  Ady müvésaete iránti tlaatelelból, kegye-
letből történi — okozM sok mindent klfogáaelcak 
esoiról-paetre Ad>nái. M st az ls nagy bűne Advnak, 
hogy n>n vo't hüa'iges Ladához. Ea kBlönbsn Adynak 
nemhogy nem blne, dí erdîtne és ea a klfogáa,  ea a 
.büa* egi u tal a legigazibb bizonyíték Ady mellett. 
Bok mlrd-nt bi-.oayl( de leg|obban aat, bogy adynak 
aimmlféle  i"lkl kapcsolata nem volt L dahoa, mert 
a világ nem látott még olyan férfit,  akt azlvból aseret 
»gy assaonyt a még ae legyen hü hozná. DJ magyar 
feifl  épp«naégge| nlncB éa nem Is volt Ilyen soha. — 
A magyar fjrfl,  ha sseaet, lelkének minden kincsét, 
azlvén- k minden hűségét éa gyöngédségét beleadja 
abba a nagy és n p érséBbe. 

Az egész Lada Um*r<its0g nem volt egyéb Ady-
nak, mint Btesv- dés é" saf-recc^étlezaég  Bizonyltja a 
«aakitáa, a köaöttflk  lévő Fok-sok torasalkodas, daJegt s-
legjobbin a L da-ve s^k. 

Különben, ha Ady mellett ss örökkévalóságban 
aaBzonvnak helye lehet, atkor csak Borcsa Birtának, 
hitvesének, aki akkor lett felesége  Adynak, akkor 
kötötte az-p 11 ital életét boiaá, amikor már aa Ady 
lángoló saemettó n< m az alkotó génln°a tündökölt, 
hanem a halál homályosuit, éppen a Ladával való hsre, 
<naa éa saenvedés miatt. 

Hiába turkálnak újból és újból as Ady .múltjá-
ban', tjart Ady nem volt sem aflllölt,  aem romlott 
'élek. 0 élt BS ó tehetségének külön világában s sem 
,;.'h»tett arról, hogy aem Ismerte a körülölte tolongó-
kat S a beírj < c Impasakodókat a rejlett céljaikat. 

D) hogyan is lett volna rnmiott, mlknr évaaáas-
doa ősi kurla, magyar turla termelte s egy nemes 
•nagyar nagyaB«sony, édeaanyja engedte óletutlára. 
Le'ke tele volt azokkal a tnlajdonságokkal, amelyek 
naggyá tesslk a magyart. M*gta mennyit aaenvedbetett 
idv .múltjában" éa .múltjától", amikor ajka Ilyen 
p-a»aaokat la kiejtett: ,H< egy asldó blsaterlka meg-
-zü'e lk, aa mlad ea en vállamra széli". — Msnnyl 
minden van egy llyea mondás mögött?! 

Egyébként aa Ady élete la blsoeylija, hogy nehés 
Idők J írtak, kösel évszázada, as Igasl magyar tehet-
egek re. Egyiket elgáocco Iák, máelkat agyonhallgatták, 

harmadlkat elBIdöaiék, megint másokat a romláa felé 
'rányitottak. Aa elhallgattatásra la Jó volt minden esz-
köz a rá|alombadjárattól kezdve. Jókait példáil elé« 
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i*Br kitépték • nemzet talvéaek ssentatéből, azután 
pedig kisajátították munkás. eltolásokban m d a i éle-
lének mlnd*n anyagi hassaából. 

Ity oltogatták ea ulelaó évtizedekben a magyar 
gealuss láeglelnek lobogáaát, hogy a Bőiéiben annál 
nagyobbra nőhessenek aa db kic-loyelk, Minek lába 
e dl még a göröngyöket la elhordták elsimították, bogy 
annál hamarább él annál jobban érvényesülhess nek. 

Ecyóbként tnrkélbatnak aa Idy múltjában e 
mennyit akarnak. Ntm feltűnő  ea. A atéb-n la c-nk 
est telték. Sokkal több nyomd»f<eiék  fogyott  erre, 
mint müvéssatének méltatáséra. Egy alkalommal Ad< 
meg ia moadotta: „megint sokat lárméaaak a lapok 
betegségemről". 

Turkálhatnak aa Ady .malijában" amennyit akar 
nak. B« a törekvés felfedi  aat a hlaárt, amelybe Ady 
akaratén kívül belesodródott éa elvessel!. Korán sírba 
dőlt, pedig élhetne ma Is ét lehetne a mai aehéa ma 
gyar élet egyik fáklyája,  lehetne megyar harsona. 

Csak beaaéljenek, nem árt ea Ady emlékének. 
Ady a m így araágé tragikus szenvedésével a lelkének 
..sodaforrásával.  És aat elvitatni nem lehet. J. M B. 

Az Erdélyi Párt elnöki tanácsának 
ülése. 

Aa Brdélyl Párt orsst^os elnKki tanács jannár 
17-én. vaeárnap d»lelőtt Tileki Bila grof  oreaágos 
cioök elnökléaével Kolosaváron nagyfontosságú  B'ést 
tartott, amelyei Altrcbt D<arő ttgyveaető alelnök, 
Ko umbán József  dr. és Ember G»aa alelnökök, ll'kó 
l nre dr. politikai főtitkár,  báró Brauneckar Aota\ dr. 
Biih'en Láasló gréf,  Biross J -ó, vltéa B ró I<tváo, 
Ctlpak L losdr,Qíiiu« Viktor, Oaal Aiajo< dr., L>ssó 
D-stó, Teleki Arlur gróf,  Konsmáros Hsaié, Nylrő 
Jóssef,  Pap-Ssáea Lvos, vltéa Biáss litván, Bzató Ji-
nos, Vékás J>aa- f  dr. <»• Pa'l György dr. fő  luár vet-
tek résal. Grof  Teleki B la részletes tájékoalatót nyul-
tott aa oraaag bel- és kt> p^lUal helyaetérő és ktfaj-
i 'tte as B délyl P rl 1943 évi munkaprogramjának 
főbb  moaaannlalt. R <saletuaen foglalkoaott  a délnrdilyl 
magyarság helyaeievel, valamint aa Bssak Erdélyben 
tovelendó oemaellaégl politika aUpelveivel. Konkrét 
javaslatot leli a menekültek Bgyének mego dóséra és 
ismertette as Bdéyl Part álláspontját a ssldókérdés 
legújabban felmerült  problémáival kapcsolatban. Majd 
ss erdélyi Jóvátétel további fokosásárél  sióivá méltatta 
aiokat a nagy bernbásásokat, amelyeket a kormány 
Erdé'vben as ujj tépltéa érdekében aa elmu'.t évben 
leit. Esek a bernbásások különösen Jelen őségteijesek 
a mai rendklvBU viszonyok kösött, amikor mlrrien or-
saég belpolitikájának előterében a bábo-u* erőfesalté-
sak állanak. Kantán ismertette álláspontját Brdaly Ipa-
rosítása, a földgSsveaetekek  eitnlyesesére és as erdélyi 
vaBniepliésekre vonalkosóan. VegBI örömmel állapította 
meg, bogy a köaeimultban lesi-Jiott felsöháil  tagválass-
tások után huaaoniieggyel bővült aa Erdélyi Part ke-
retébe tartoaó törvényhoaók ssáma. 

A főtitkári  Jelentések arrAI ssámollak be, hogy a 
mull év folyamán  aa Erdalyl Párl sservesetel jelenté-
kenyen kibővültek és megerősödtek — továbbá, bogy 
as Erdélyi Part tagjainak ssáma nagymértekben gya-
rapodott Bs alatt aa orsaággyBlés képvlselóbáaábaa 
as erdéiyl törvén)hosók as erdslyl ujj»- pitéi, a ma-
gyar egység, a pártok feletti  össsefogaa  éa as uj ma-
gyar vllágnéset kialakításának eszméjét eredményesen 
képviselték. A hoaaáasólások aa Brdélyl Part ssllárd 
egysége és munkájának folytatása  iránti késsségről 
tettek blaonyságet. 

A felaőbázi  tagok  értekezlete. 
Vasárnap délután 4 órakor as Brd"yi P rt k 0 

lüisvárl tagosatának helyiségében gróf  Teleti Bila 
meghívására megbessélésre Jöttek U«sse a faleóbi-.s  nj 
erdélyi lapjai. Aa értekezleten as Brdélyl Párt eln»k-
dégén, valamint gróf  Talekl Arlnr és vitás B ró lit-
ván felsóbáil  tagokon klvBI me»jilcnl a törvényható-
ságok állal vá'asalott felsőházi  t*gok kö»U dr. M'd-
• Igy Ferenc és P p Bzáes Lajos (Nagyvárad, Bliar VB.) 
livslő Ignác (Cil« vm ), B-ra luván Ĥ romaaék vm ), 
•:'r Boga Atejos (Ko;ossvá>), G«< u« Viktor és G<dé 
?.*ny litván (Ko'ois vm) vltéa Marlalfl  Lajo* él Fi-
r ncsy Gábor (Marostorda vm), *áró Györff/  Lajos 
Smagy vm.), dr. Vaká* Jóssef  ea H/e J nő (Ssn'nok-

üoboka vm.), Bsakáts Z után és P«il Dmez (Ulvar-
iely vm ), továbbá báré Kemény Jánoa a fórét  di csa-
•adok kiküldöttel által válasslott éa Cs'ky Albert as 
ipari ssakma képviseletében klnevesett falsóhásl  tag. 
Tabbea kimentenék távolmandásukat. 

Gróf  Talekl Bila elnöki megnyitójában kösvetlen 
Havakkal Ddvöaö le a vlassatért keleti és erdélyi te-
rületek nj Mrvéeyhoaólt, akiknek a személye blatosl-
ték arra vonatkosóan, bogy törvényhozási munkáinkat 
abban • esetiemben fogják  fo'ytatni,  amelyei aa Br 
dslyl Pjri orssággyBlési képviselői csopor ja as orsság-
ban es as Orssághftsban  eddig Is képvlseil Az uj fel-
sőházi tagoz legnagyobb resae as Brdélyl Ptrlban ed-
dig is vesető satr-pel játssott. A kisebbségi sorsban 
folytatott  munkássásnk révén a román megsaállás alatt 
vívott magyar kPadelmek kipróbált harcosai. Eddigi 
politikai működésük blstosltek arra, hogy valam-ny-
nylen hBek meradnak ahbos a megtli-a n't magyar 
swllemlaéghes, amelyet as Idegen elnyomás alatt Br 
dély magyarsága kialakított. As Brdélyl Párt mBködé-
sót ls es a aaellem hatja át a aa n| felaóhasl  tagok-
nak most a törvénybosáB keretében Is alkalmuk nyílik 
arra, hogy Erdélynek a magyar kormány segítségévei 
történő njjiepUéaébői rásst váUslJsnak. 

Székelyek kinevezése a rendörségen. 
A Kormányzó ui Őfőméltósága  Pap Q <.>,» buda-

pesti m. klr. államreodórségl főtanácsosi,  a IV. ker. 
kapltányaég veaetőjét államrendőrségi főkapitány  helyet-
tessé nevezte kl. Csikvarmegye nemes szűlötje ő. Maré-
falvi  P<tp Domokos csík vármegyei államéphéi-zetl hiva-
tal főnökének  es cslkszentmlba:yiSkndor Annanak a fii. 
A budipjsti államrendőrség legerdemeaebb tagja — 
Elnöke az állLiurendórsegi tisztviselők nyugdljputió 
E<yeat.Uiénfck,  a Hirgita vár i'ja Jelképes Siékely Köz-
cég fölilkára,  a Ciiki öregdiakok egyeBületének veze-
tője, miuden ezektly éa c-ilki ügynek lelkw támogatója 
éa előmozdítója. Bilszkék vagyunk n kinevezésre és 
kivácjuk, bogy a székelységnek tovabbra is büszkesége 
es dcsór-éje legyen. Hazánk fővarosában  éa várme-
(íyeniiben mindg szeretetnek és tiszteletnek örvend. 

Dr. Stőnyi Sándor rendőr főtanácsost,  néhai cslk-
azentsimoni Eades Antal m. kir. cseodórezredaenek a 
vejét ia áliamrendórgégi főki-pltányhelyettessé  nevezte 
kl a Kormányzó ur. 

Fafczsdl  Sándor JózBef,  m. klr. államrendórségl 
tanácsosi, ugyan ez alka ómmal m. kir. államrendőrségi 
főtanácsoBBá. 

Dr. Csathó István államríndőrségl tanácsost, aki 
G,erg>ótö gyes községből szármázott ugyancsak állam-
rendőrségi fótanscaossá. 

Dr. farczádi  Sándor Jenő m kir. belügyminiszteri 
osztálytanácsost a Ktiifö.dieket  E' lenőrző OrszágoB 
Központi Hatóság helyettes vezetője' miniszteri uná 
Cioasa nevezte ki a Kormányzó ur Őfőméltósága, 

Erdily fiainak  az-.p b«ludasát éa előmenetelét 
ür<endeteaen tap>>Bzialjuk es mindnyájuknak a legszi 
velyesebben gr atu á'unk. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLQZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkssereda, Gyergyóssentmlklós, Zl'sh. 

LBÂNYINTEZETB: BiHágyBom'yil T .karékpéastár rt. 

Kisgazdáknak,  kiskereskedők-
nek,  iparosoknak él háztulaj-
donosoknak  tiz félévi  egyenlő 
réazletben  leendő  viaaze&ze-
tétre,  a Magyar  Nemzeti  Bank 
mindenkori  kamatlábán  felül 
2ő'/o kai magasabb, jelenleg 
5'/s*/a  kamat  mellett 
C'Ó  fílr't  folyósít. 

BBTETEKBT legelőnvőaebb  kamatozásra elfogad. 

ATUTáLáSOKáT az ország btrmely piacára eszközöl. 

Már a Vérszerződés is koholmány. 
Mit  irt a mSzebb Jővőtl'  oimü ifjúsági  lap 

as orszsg leventeifjusagának  f 
Mist, amikor s j ó alá recd^ztem András Mátyás 

krónla»|árói saóió min<egy 80 nyomtatott Ív terjtd-umh 
mnakámal, amelyben kftiön  fejeaaiben  fogialkoaom  ás-
sál a Vsrszerzödéssel, amelyei Árpad a ssekelyekkei 
és as ő n ptvel ls kötött, a véletlen kezemhez adla 
a , 8 i bb Jivőt* című leventelfjuságl  lap 83 taámát, 
ameiyben egy röv'd, de megdöbbentő m kuiónös cikk 
jelent meg dlceő Árpád veserBnkről. 

Ba a cikk Ismeretlen Iró tollából, de as Ifjúsági 
lap aaerkeBS'óje jóváhagyásával lá'ott napvl ágol, bogy 
•"onlogatnt kesdja óitörtenelműnk fundamentumát,  a 
Varsserzöd *s történelmi lényét és valóságai, hogy 
megingassa Ifjnságunk  lelkében aat a hitvallást, amety-
lyel ma azon as útvonalon, ahol dicsőséges Ár-
pid vesuBnk keresalűl haladt, kűadenek vereink egy 
.Bsibb Jivő" kivívásáért. 

Bs a .Siebb Jövőt" clmsl viselő leventelfjuságl 
ap ugyanis említett Baámában a többek kösött a kö-
vetkezőket Irtv: 

.Arpéd  egyéniségéhez,  politikai  azere-
péhez tűzőtt  legendák  nagy részérő/ kiderült, 
bogy egy kééőbbi  kor  alkotta  meg őket, 
(Igy  éa ilyen azépen!) például  a vérazerző-
dearői szóiO ieiráat." 
Megdöbbentő, hogy éppen egy magyar Ifjúsági 

lap ilyen nylitan éa meróssen, as orsság kösvoiemá 
nyanek megtorló lléletéiöi való félelem  nélkül mete-
lyeahetl meg ssás meg ssáa magyar lfjn  történelmi 
hitét, lelket éa esellemét. 

M gdSbbentő, hogy egy magyar Ifjúsági  lep egy 
általában arra a felad  >tra vállalkozzon, hogy Arptd, 
• honalapító hatalmaz Voaér dlssőséges egyéniséget 

és politikai szereplését kisebbítse <g homályosítsa, ami 
egymagában megtorlással járó bün, amit súlyosbít aa, 
bogy a nem tudományos célt saolgáló közlemény egye-
nesen aa Ifjnság  történelmi érzékének Irányváltoata-
táBára íródott. 

Felesleges e mlndaanylunk történelmi éraékét so-
lyoian sértő köslemény minden alapot nélkülöső állí-
tásait cáfolgatnom,  mert kétBégtelen, bogy Árpád rgyé-
nlségéhes és psiltlknl csareplésébes fttaött  legendákat 
éppen nem .ngy későbbi kor" alkotta meg, mert két-
ségtelen, hogy a halaimaa honalapító Veaér d csőségea 
történelmi alakjáhoa fűződő  mondák és legendák a 
későbbi korban csak halványan és elmosódottan ápol-
ták már aa emlékesést. 

Binek blsonyságánl esek épen megemlítem, hogy 
as elmu'.t nvár folyamán  végaett kutatásalak eredmé-
nyeként a Gyergyól Hívások magaslatéról, aa 1400 m. 
magas Tásaokteióről leaaállltotl róvás és képírással 
teli két hatalmas kőtömb vésetei éppen Árpád „egyé-
nlségéhes és politikai sserepléséhes fűaölt  legeudák" 
valóságát és mélységeit tárták fel. 

Kl hitte volna eaekután, hogy a hős Rákóczi után 
Árpád la sorra kerül a magyar történetírás Irányvona-
lán? Kl hitte volna, bogy egy Ifjúsági  lapon keresetül 
a ml lelkBnkbe la belevághassanak asaal, hogy valót-
lannak, egy későbbi kor koholmányának minősítsék a 
Vérssersődés történelmi tényét? Kl hitte volna, hogy 
akadhat egy ifjúsági  lap, amelyet a magyar gyerme-
kek saásesrel tartanak fenn  és gazdagítanak filléreik-
kel, amely bűnös tollal megrabolni saándékoslk a 
.Szebb jövő ér." küzdő ifjnságunk  történelmi zseUemél ? 

Ez a hang, amely a „Szebb J3vót" elmet viselő 
újság hasábjairól hangzott el, a baloldali zajló hang-
jára emlékestet. Ez aa Irányzatosság mindent, ami 
nemsctl erőt képvisel, megbontani törekzslk a törté-
nelmi vonalon azzal, hogy a legendákat oatobaságaak, 
a hagyományokat nevetségesnek és a történelmi té-
nyeket koholmányoknak minősíti. 

Legyünk résen I 
lőfő  oaikazentgyörgyi  Jéaa  Jánoa. 

Amig 'Oh alszik 
a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmit nem 
zavarja ál mégis estitől reggelre jól 
és biztosan hat Fájdalom nélkül hajt. 
kínnyü ás teljes ürijlést idéz elő. Ezért 
kellemes hatású . • a . t» t . \ % 
hashajtiszer a 

A dohányjövedék biztosítja 
a zavartalan dohányelIátá9t. 

Az utóbbi napokban átmeneti nehésségek mutat-
koztak egsea dohánygyártmányok beszerzésénél, ami-
nek nyomán a dohányosok körében 1B fellépet  a hábo-
rús idegbetegaég: a balmoüási láz. Sokan több havi 
azükség'elüket Igyekeznek beszerezni, igy mások még 
egy napi adagjukat sem vo tak képesek megvásárolni. 
Ezekből a jelenségekből a közönség egy réssé ast a 
tév»B köveikez'et^at vonta le, hogy dobányhiány van, 
illetve valamilyen korlátozás készül. 

Beavatott tnlyről nyert értesülésünk szerint a 
dotaaoyfogyasztás  az utolsó évben csaknem megkét-
szereződött, de a Dobányjötedék gondoskodik arról, 
hogy ezt a nagyobb keresletet ls kielégíthesse. NIOCB 
azo^b^n berendetve arra, bogy ugyanakkor nagyobb-
mérvü, tartalékgyüjtésekre Is ellássa a piacot. B egendó 
készlettel rendelkezik a rendes fogyasztás  zavartalan 
ellátására és a kere>ekben hosszabb Ideig fennakadás 
nélkül képes kielegiteoi az Igényeket. 

A Dohányjövedék mindenekelőtt a dohányterme-
lés további fokozasára  törekszik. Az elmúlt évben a 
háhorus nehézaegek ellenére is lényegesen n-gvobb 
terllletrn termelt dohányt, mint 1941-ben. Az 1938 óta 
dohányt termelőket arra kötelezte, hogy az 1943. év-
ben újból termeljenek dohányt. Igy minden remény 
m»g van arra, hogv ebben ez esztendőben Bókkal na-
gyobb területen fognak  dohányt termelni B es a fogyass-
lást teljesen fedezni  fogja.  A legfinomabb  cigaretták 
gyártására szo'gáló bnlkáni dohányokból is elegendő 
készletünk van ea gondolkodás történt ennek fokoza-
tos pótlásáról. Ugyancsak elege.-dő a szlvarkadohányunk 
I*, Igv tehát fennakadásra  még akkor sem kerülhet 
sor, ha külföldről  hosszabb ideig nem tudnánk dohányt 
Importálni. 

A magyar dohány minőségét a Dohánvjöved^k az 
utóbbi években annyira feljavította,  bogiba kizárólag 
magyar dohányokra lennénk utalva, még akkor ls kl 
tudoók elégíteni a kényesebb islésű fogyasztók  Igényelt. 

A dohányzók megnyugtatására röviden Ismertet-
jük azokat sz Intézkedéseket, ame'yekkel a Dohány-
jövedék biztosította a dohányellátást. Mután minden 
termelési ágnál legfontoiabb  a jövedelmezőség, a Jöve-
dék o'.yan beváltási árakat állapított meg, amelyek 
mellett ennek a növénynek a termesztése ebből a 
szempontból felveszi  a versenyt bármely más termelési 
ággal. Ezenfelül  a Dohányjövedék még számos ked-
vezményt ls nyújt a lorme'őknek: a költségeknek és 
készpénzkiadó-oknak jelentékeny réBsét kamatmente-
sen előlegezi, kamatmentes előleget ad a műtrágya és 
zsineg vásárlására, stb. Akik növelik meglevő dohány-
tnrüleiűket vagy újonnan rendezkednek be a dohány-
termelésre éa ezzel kapcsolatban uj épületeket létesí-
tenek, a Dobánvjiivedék hosssabb Időn át olcsó kamat 
mellett töreszihető kö esöat nyújt dohányszáritépajták, 
csomózó és dohánykertészlakások építésére. H« pedig 
a termelók csak a m'glevö épületeiket javítják kl, 
kisebb össsegű és rövidebb idő alatt törlesztendő hitelt 
kapnak, hasonló olosó kamattétel mellett. 
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Tudvalévő, hogy a ml éghajlati vlazonyalnk mi-
let eaak a korai BltetésB dohán; válik Jómlnőségüvé, 
eaért a Jivedéit olcsó kamatoaáan kölcsönnel módot 
nyuji arra, hogy a termelők melegágyat káss!t><esae-
nek. Ugy a melegágyak, mint aa nj épületek létealtó-
Béhez i-ztlkaéges anyagok beaaeraését a Dohány)Svedék 
megkönnyíti. 

A dohánykertéezek Bzakszerű klképaése érdeké 
ben a dabreoui orsaágos dohánytermesstésl kiséreti 
intézettel kapcsol -nos d iháaykerieazképzö tanfolyamon 
való rdwvstjl küij.-jea iogvíneH. EÍ a taofo'yam  egy 
évig tan, ez-w oenctak 15—10 iljil kap díjtalan ki-
képzést, b-tnum 10 dohanykeriósz tanulónak szegény-
sorul!, sokgyermekes szülei is havi 60 pengóa támoga-
tásban röHzesUlnek, hogy ezael nyerjenek kárpótlást a 
tanfolyamon  resztvevő gyermekttk elmaradó aegltó 
munkájukért. 

D i nemcsak közvetve, támogatással mozdítja e'ő 
a Doh&nyjövedék a dohánytermesztést, hanem abban 
maga is tevekenyen resztvesz, Bzárliólel'-peket létesít 
a Virginia dobani fajták  számára A mesterségesen 
szárított Virginia-dohányból készül a közkedvelt Daru 
cigaretta. 

Jelentős eredményt ért ..-1 a Dohányjövedék egyes 
magyar fajták  keresztezésével — lyen kitermelt uj 
dobaayfajta  az u. D. Szabolcsi dohány, melyet ma már 
nagy területen lumenek és egyes változatai a löonyll 
humnkon jó szivarkadobányt, nthezebb talajokon ptdig 
ju tzivargyártásl anyagot adnak. Ezzel magyarázható, 
hojy termelőink egyre nagyobb körben Igyekeznek 
meghocos tani ezt a dohányfajtát. 

Lesz tehát továbbra is elég dohány ós semmi 
ok sincs arra, hogy ba mozási lázba résünk. Ha Brnki 
sem vásárol több-tt, mint amenoyi néhány napi szlik-
ségle'e a dihioyeiiáiásbsn num lesznek zökkenők. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vaBaiiyagbeteodeztaét lr*guiag«a«bhito 

:O!OID oeak uagyban 
UIRO ANDRAS 
BaUtouPZ n'pyörgy 

KÜLÖNFÉLÉK. 
c s a l ó d . "ü.gry. 

A cs^iéd ütyból lassan löierdek lett. M nt alta 
lánosan elképesztő tünet fordul  e ö a rosnz, lelkiisme-
retlen c<e:ed. Ilyenbor újesztendő elejen különösen 
idő->z»rü a kerdes. A háziartai-ok vaiÓBággal krízisbe 
kerUicek. 8<o ványoaan >-ddig ia hallottunk ro-t-z odu-
latu. tolvaj cseledről. D< ami ma van »z egven6-en 
katasztrófa.  A habom < idők miatt volna. Ki tudja. Az 
biztos, bogv ily»-n-or HZ erko csök lazulnak D- ez a 
tempo kibi'h-italian. T-stbin, leiekben lebetegedett ez 
a c< lednrmzedék. Mint a I-.-herho 10 oyan ritka a 
boosU e:es, a házhoz buzó, a ga»d*jat megbecsülő 
jizanélf.ü,  egyene*M-ii cseléd. Anni-1 több n tolvaj, 
a li-ţeoyis htjiamu, dologkrriiló, Bud»p >st es Székely-
fii  d között szé h imoskodi) immnr baztartási alkalma-
zottá nióiép'.etett cselt d Szomorú dolog ez, de irni kell 
róla N -m szabad a sz^raaket behunyni a baj előtt. 
Síároo'juaW vt!e es kezdjünk a gyógyitalhoz. Végered-
ményben ezek a meglazult ertölciü emberek csak 
ezégyeot hoznak a tiepüokre. Iibola templom éa család-
nak t-gyforman  kötelessége BÜRGÓ-ten munkába venni a 
lelkeket, mert elvesz sz a nep, arae yuek a józansága 
ilyen ijesztő meretekben kezd meglomlanl. 

— A haiyeaea A Po dmlvatesítgyl Miniszter U' 
A'bel Ardjr k-pestieit m. kir f-zdi-á<l  tanárt K >s-
aárói a c-iltszeredal m. kir. meiógaid .sági se akist o 
láhoa áibe!y»ate. 

— A MaganJavak költségvetése. A C ÍM 
M«gánjiv,k a vagyon 1943 evi aoitaagveiéeét össae-
átiliotia. Érteafllesttok  sprint a költségvetés végBss-
aaeg<; kerek saámban 8 ml'iló pengő. A tiszta hasson, 
ami fel»U  as Igazgatóság alapasabatysaerüen rendel-
k»zik, 600 ezer p>ngői tesz ki előiráoyaat azerlnt. 

— Aa Erdélyi P»rt beaaamoló gyűlésé 
György o ban As Erdélyi Pârtuat csltvármegyel k»p-
via-iól moat vasernap a gyergyól köia^geket tátogatják 
meg. B^ssamo'ó gyűléseket tartanak, amelyeken a la-
kóaságot táj jkozlsiják, aa átalancs helyzetről. A gyű-
léseken résatv* an- k Dr. Koumbáo Jjsaef  fórendlbáal 
tag, aVErddlyl P.r> ctlkvárm-gyel tagosaiénak elnöke, 
Dr. Crpak Lajos, Dr. Gaal A'i-jos k-pvlaelők, L»'aó 
Ijnác gyergyól fősttpertB,  feltóbeal  tag ea a azomssed 
Bsekely megyék parlamenti képviselői közül többen. 

— Helyrelgaaltáa. Mu-l saámuakban moglrtnk, 
hogy a részegség mliysn tragikus szerencsétlenséget 
okozott Cilksaentdomokosoo. A cslkBzenttamási legé-
nyek nevében as ottani leventeparancszok annak a 
helyrelgaaltáaára kéri fel  lapunkat, mlsaerlnt a balá-
losvegü gázolást nem berúgott legények okozták, mint 
ahogy aat Irtuk, hanem a garézd&lkcdó gyilkosok egy 
tó.-agylg megrészegedett bésasemberek vn'»ak. K-sa-
aéggei adunk belyet a helyreigazításnak, örvendünk, 
ba a legenyek felfogták  a megleckéatetést ea aat ma-
gukra sértőnek la találták. Ifég  na ember valahogy 
magyarásni próbálta aa eaate'enfll  okozott emberölést 
a fi  italos könnyelmtliégge). Ds annál aanmorubb ha 
meglett héziaemberek Ilyen könsyalmüen váltak teát-
vérgyl koa.íá. A Jövő mlnd-tnesetr-t a flitalságnnkban 
van. A levenleifjniág  állandó laknlája éa neveléan kö-
vetkeatében blsonyára máaként látja majd a magyar 
életet, mint aaok a háaasemberek, akik réssegségükkel 
gyáaaba borítottak egy becsületes sokgyermekes ssé-
kely családot. 

N ó t á z ó Vén  b a k á k . 
Irta Ady andre. 

Hogy zug, auhog, árad a nóta 
Valamennyi vén flu  torkán 
8 hogy ölte órákig aa orkán 
Künn őket a próba-menőkön. 
Magyarok, öregek, nótásak, 
Bakák, tliiak: dacoian, bősön. 
Puskaport még alig szagoltak. 
Di hősök már, mint bó^ön-boltsk. 
Így járnak a Végezés ormáu 
Ezer és ezer évek óta, 
Mindig a Halálba loholtak 
S el nem hagyta őket a nóta. 
M'ért? kiért? mikor?l erősön 
Állták, mert igy rendelteték el 
S be szép Ilyen végzetes néppel 
ugyanaznak tudni magunkat. 
Ez a regéknek ősi népe 
N hő»l népe túl minden hőíön, 
Rosszkor jö?e s rossz be'yre téve 
Átugrik sor: ot, Jelent, Voltat 
Fátum éa dal népe, ha voltak 
Sirok: te m°gbirtál a véggel, 
Busultál, ütöttél, nótáztál 
S balBz és élsz: Igy rendelteték »1. 

— Dohnányl Brnfl  és Zithnreozky Ede 
Oslksserodai hangveraenyo Dibná'y E «0, a ma 
» ó legnagyobb magy-r aongoramüvcaa Z thu' Ciky 
Ede, a rádióból la bra^mfrt  beg»dBmBv>-Ba aa«ke>y< 
fo  di hangversenykörn Jak során rövidesen Ctlksaere-
dába érkeznek. A város könönaége nagy érdefr'ódssaei 
-a saeretettnl k^satt ódlk erre sa ttrn'pr* I yenkor 
átjui, hogy mlly»n lehetetlen he jze'bs k rb ünk. As 
-gósa vrosban rlrcsen m°sf^le'ó  h^ y egy Ilyen se 
atl esem°ntnek a lebonyollt^ér-t. N tcien fgy  m9g-
feie'ő  hargversenyt-r^m. A Vigadunk aemmlképp^r 
n"m a'ka m'S rrrn a c'lra. 8« aalnp^d, se terem, se 
m^gf-leló  ha"g:sT. Mlndenes»tr» n<ey szégyene ez 
-gy város toltáré ia eletéuek. L>ge ső kötelnBség kei. 
'ene legyn *.a hogy eaen B'g taünk. A páratlan ae»*l 
almény« j< entó eseményt máa hatv blanváhan ° Vi-
g dó nagytermében fogják  megrendeanl jannár 30 an 
eate 8 ér kor. 

— A biraaekl kösbirtokosság elére vagyon 
kese Ifit  nevaatek ki. A boraaaai közbtrioaoBsag el-r»-
H-p:e ny. erdólga'gató ssem^lyében vagyonki-zeló' 
n-v-ztek II Aa 'nt aked°a élmeneil jellpgü. Arra az 
'dór-4 szó', amig a fa'mer^lt  oéz"teltérii8«k elin'éaódn«( 
a n ugtlom helyre áll éa a vagyon tulajdonoial i-mét 
<éaiie vehetik vagyonuk Irányításét. 

— Elsötétítés alatt lopott. Jikah 1 uán 
gyergyéna otmlk óal muikás aa eiaöté Ima Id j< alai 
•x-'.ort a 8 rnht Katiin c'-rh^a éa onnan idbbfé'r 
dnUot el opoit. MLU'an J k»b I Iván elaötetltéa <d | 
«lati követte el > betörnat, Igy ü»ye a rögtönllé ő bl 
róaég elé k<-rU1. M "de ikl Jól tudja, hogv Ilyen »aet-
b»n tiaiálbünt^tés Jar. E;ért n»m leh't i y >n könnyel 
mü n b"törAst "Iköv -ml. A csíkszeredai ügyéaaa«í 
mar megt^r e a m^ghataimaaéBt aa Igaa'ágüfym'P'aa-
t r'ól PB január 23 ára összehívták a rögtönltelő bíró-
ságot. 

— DitrA kősség kólosönnol akarja bofe-
Jesnl a kaiturhaaat. Duro koaaeg évek tel «•selóti 
naialmaa m- retn knt'U-han 'p tósebe kead'tt. K'ahen 
a vlsaoayok oda alakúnak, bnry az elkealett epltke 
s-̂ st n?m ülték b f  jisol. M r évek óla ot» á l aa 
• pttlet. Mo'i Dl író közság elhatározta, hogy 160 na-r 
n-ngós kö csont veai fel  B ast aa épület befrjesésére 
fordítja. 

— Aa O T. I üdülőházat épít Borsséken 
As Or-ságo* T«rs dt'omhlstoaiió I éset I<a»gatfséga 
elhxicrozta, bogi B ir«aekft)rdón  üdn óbásat épít, am -ly-
nek céljára már mt-gfelelő  lrgatiant váaárolt. 

— Hadirokkantak figyelmébe.  A fo'.vó  hé 
20 én keli 16 ar»mu „Budfp  s l K zön\" ben m r 
le ent a m tir. Htnvedeimi Miniszter n nak 648 964 
Hrámn r°ndnlete, amely szerint a híd rikkmti-k „T ia-

reBz." hedirokkan j ilvínvt kapnak. Falbl'juk ennél-
fO(Va  a hadirokkantakat, hogy eaen jói megérdemelt 
hadijelvény kless*ös'ése céljából jelenikeasenek váro-
aokban a hadirokkant nyilvántartó ható áinál, köasé-
gekben p"d'g aa Illető község elöijéróalgmál, ahol BB 
lgaaoiáa megtörténte után a IBakerea jiivíny kladáaa 
végett a n'v orban Nlveralk. 

— Halalos saerenoaétlanaég a oalk«aeredal 
vasa ti atjéroban. G rgely L<jos J moae mindszenti 
akést 1943 |anu«r 20 én a cslksnerrdal fürdő  felé  ve-

se'ő ni vasúti á'jiréjiban egy tnlató vonat halálra gá-
so't». A ra-trenciallen ombar egy >z átjéróhan vess 
tegtó tehersserelvény alatt akart álmássnl Köaben a 
aaerelványt a mosdony elindította éa \ kerekek G -r-
gelyt agyongásolták. A tragikus végű 11 itat, hat hóna-
pos hásasember a helyszínen aaörnyeihalt. A varutai 
aemmlfsle  teleló»aég nem terheli. Aa átjáró le vot 
aárva, da a voiat különben Is as átjáróban vpaat»galt 
éa eszel a sserolvénnynl ls le volt aárva. G<rgaly 
tlsatán könnyelműségének aa á'dozata — n«m ludta 
kivárni aat a pár p'l anatot, amíg aa átjáró fslaaaba 
dul, hanem a tolató vonat alatt kezdett átméisil. 

— Megfalladtak  a saobatüiben. BUInt Bamn 
eslkssentslmonl 66 éveB c'gányt ós feleségét  kunyhó-
Jukbnn mégfulladva  lalálták. A vls'gálat megállapította, 
hogy alvás kVshea érte a halál. Kunyhójuk kl^nlt ós 
a flatbsa  megfalladtak. 

— EOaellátásl tájékostató. A m. Ur. Köa-
ellátáaügyl Minlsster ur mát Illetéket mlnlaaterekkel 
egvütt mng*l!apl.otta a savanyító ! képoasta, a 
98800/1942 Ip M. aa. rendelet alapján átadaedó vas 
ea femanysg,  valamint hulladék legmagasabb és egy-
ben legalacsonyabb álvéta l, a tavaazl bBtkönymag, a 
f.  hí ' na fekete  mustármag, valamint a köménymag 
1948/44 gazdasági évbsn érvényes legmagasabb ter-
moiói, a Köagyégysaereiláláa terhére engedalyenett 
gyógysaerkéBalimenyek árát, rendeletet adott kl a gyár-
ipari felárrendsaerról  a kisipari ársaámliáara áttérő 
iparoaok feláraylivaniartáaalnak  leaáráaára és felter-
JeBstesére, valamint a tttslfavám  átmeneti felffiggeu-
léaének njabb meghosaaabblláaára, módosította a friss, 
hütóháal ea meaaea tyúktojás legmagasabb eladási árát, 
a vegyiipari cikkek legmagasabb kiskereskedői árát éa 
aat kiegeaaltetle, valamiét a saárilott aöldaeg és fő-
zelékek legmsgaaahb érát. Falvllágoaltáat bárkinek ad 
a m. klr. Kiaeilátásl FalBryiióaég, Csíkszereda, Szent-
lélek u ca 8 aa. Taltfon  107. 

— Itelot a gyergyosaentmlklúal saalonna-
ardragltaa ügyeben. M.nt ismeretes, nehany hónap-
pal eaelött Pjigar JisBef  gyergvósaentmtklósl városi 
a jegyső, köaelaimeaeai e óadj 1700 kilogramm aaaloa-
nat vásárolt Májael Andor kereanedalmi Bgynök köa-
veiltésevel aa arkormanybiatoBl árnál 49 fl.ierrel  drá-
gábban kilónként Eu aa árut, ameiy a kösélelmeaéal 
hivatal nevére erkeaatt, B ró Aatal méaaáros vette át 
ns az állított a le. A aaaloanának egy reaaet 6 pengő 
90 fl  leres áron o a otíák kl as lgényiőt köaött, mlg 
130 ki ogrammot 7 es 8 pengős áron hoalak forga-
umba. A rendőrség köabel> patt a a még meglévő arat 
t-foglaita  ea árdrágítás elmen eijriat indított Polgár 
J lasef,  B ró Antal éa Majael Andor ellen. B< ügyben 
noata meg ltuletét a cslkaaerc'dal törvényaark. A bíró-
ság bünösnak mondja ki mind a három vad oltat. Pol-
gárt agyavl bsriöors, 600 p*ogó p «nabBnietairn éa 8 
evi bivaia v-z-.éare lle.t-.z B rói 6 hónapi éa 16 napi 
búrtöir-, 600 p^ngó ptnabünietéi-r ea 3 evi jo<veaa-
kesre, M.ja .i 6 hon»pt börtönre, 600 pengő panabün-
teiétre ea 8 evi hlvatalvesaléare. Bimkivül mind a 
barom ved ouat a törrenyaaék 600—600 pangó va-
gyoni elegielei megfl^táaere  köteieate. A klr Bgyéaa 
aa Ítéletben m gnyugodoti. A vf  dlottak éa védőik aem-
mls»ii ptonssaai éltek. 

Csíkszereda megyei város polgármestere. 
8—76—1943 ikt. sa. 

Hirdetmény. 
Csikscereda m. város polgármestere as 

adóaó polgárok tudomására hossa ezúton ia, 
hogy az 1943. évi általánoa kereseti ad4 jöve-
delem éa vagyonadó kivetéaéhes a szükaéges 
bevallásokat, illetve felmondásokat  aosikssere 
dai m. kir. P -nsügyigazgatóság 490—1943. II. 
szám blatt kib< csájtott és kifüggesztett  falraga-
szom „Felbivásban" foglaltak  szerint BB elóirt 
'dóben b rság terhe alatt a vároai adóhivatal-
nál nyujtaák be. 

Csíkszereda, 1943. évi január hó 20 áo. 
Dr. Kováos, polgármester h. 

74 -1942. vght. ssám. 
ÁrveréBi hirdetmény. 

D-. 81 ika G ula Ü"V d által kéovlaelt, Htdaagy 
Zitán javara, — ellen 616 P. — fillér  töke ea több 
zov-ttelés éa járulékai «rajatg, amennyiben a követe-
leare Időiöaban réaate fi  letéa történt, annak b»asáml-
•A»ával, a esi iBaentmárionl klr. járáabiróaág 1942. évi 
658 aaámu végaéaével elraodelt kleiévltéal végr. h íjtáe 
tn yiár> véfreh»l'á»t  aaenvedóiól 1942 évi áprlda hó 
24 en l ifoglalt  1100 P. — fl  térre bhC-Üit Irg^ágo^ra 
a CBlksaenimériool klr. járásbíróság Pk. 779—1942. 
'•*mu vérzőével as árv ris elrendeltetvén, annac aa 
1908 évi XLI t -c 20 § a alapién a kö etkeaó mag-
aevea-tt: Dr. 8 r.ka G o a ügyvád által képviselt. Had-
nagy Zoltán javára 616 Pengő - I l i i járulekai, 
'O'ábba a foglalási  j g/aócönyvból ki nem tűnő más 
foglaltatók  Javára Is aa árverés megtartását elrendaiem, 
de csak arra aa eaetrs, ha klelegltéal joguk ma is 
fennáll  éa ha ellenük halasztó hatályú Igénykarenet 
toiyamitban ninci, — végr-h J ált szenvedő lakásán, 
O 1 ' csalóazeg kbaséghen leeodó megtartására batér<<IMI 
1948 évlfebraar  hd 8 napjanak délután 4 80 
or»Ja tüaeilt kl, amikor a blróltag lefoglalt  Ingók n m.: 
l ó i malac, 1 csikó, 2 kanca eilkó, 1 saekér s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet igétóiek, de legalább a becsár 
*/i-ad résséért kéBipéaiflsetéa  mellett el fogom  adni, 
meg akkor la, ha a b»J<leaiA fél  a belysainen nem 
J tlanne m»g, ha eaak ellenkesó kívánságot írásban 
ntm nyilvánít. 

Cslkssentmárton, 1948. óvi jannár hó 11-én. 
•ihaika Jonaef, 
kii. blr. végrehajtó. 

2—4 középiskolát végaett aaaradal vagy a konyákról 
való BgjM fiat 

k ö a y v k ö t á t a n a l ó n a k 
flaetéaaal  telvaa 

a Vákii-nyomda, OalkaMr*d>. 
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