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Húsvéti lélekindulás,., 
Irta:  Feraaez  Oyérféa. 
Sorscsapásokban, szenvedésekben edzett 

nép tettrekéaz, pa'tanásig feszült  izmokkal áll 
a feltámadás  magasztos ünnepit mindig olyan 
fönségesen  jelző életinduláa megyéjén. A ezé 
kely tájak magasabb bércéit még bó takurja. 
A hagyományos határkerülő csizmája alat> jng 
is ropog, de levett kalappal átl megmunkálásra 
váró határa közepén es a níp a mondja bősé 
gea áldásért segedelmes bőséges imáját. Tudja, 
érzi: egyik kezében ekeszarvval, másikban 
puskával, a korszerű háború minden eszközével 
felkészülten  kell teljesítenie nemsetének Dagy 
és félreérthetetlen  parancsát. A katonanép le 
Hsármaaottjai hivatástudattal állanak latén és 
nrober előtt: a székely nép gyermekei teljoai 
teni akarják kötelességüket. Nem térnek, nem 
térhetnek ki elóie, mert minden időkben egésa 
emberként vállalták sorsukat, mely erre a 
helyre állította. 

A szem rengeteg tennivalót lát. A lőlek 
még tObbet érez. Sorsunk függ  attól, híjry 
minden talpalattnyí helyet megműveljünk, ter 
mésre kényszeritsüoi». A feltámadás  nagyszerű 
ünnepe után újból iadu'nak az ekek, hest>d a 
fOld  s gondos magvetők biztosítják kenyerüo-
ket. A muoka nagy felelősséggel  jár. Miaden 
igaz székely érzi: felelősséggel  kell elvégezni 1 

A lélek mélyén folytonosan  tettrekész 
hivatástudat jelzi: kemény, aorsot, életet, jövőt 
eldöntő idők felé  megyünk. A muoka meliett 
áldozathoz «talon van a hangsu y 1943 húsvét-
ján. A feltámadást  hirdető harangok minden 
magyart á'doaathozatalra, fegyelmezett,  öntnda-
toB magatartáara intenek. M^gtisz'.ult lélekkel, 
igaa magyar teatvéri szeretettel, ugyanolyan 
hivatáatudatlal kell vállalnia minden Bsekely 
nek idők parancsolta soraát, ahogy keleten küzdő 
honvédeink fegyverrel  a kezükben, bátran, hő 
sies önfeláldozással  oldják meg a rájuk bizott 
feladatot  Ezekben aa időkben egyforma  a sorsa 
és kOtelezettjége tisstviselónek, gazdának, s*a-
badfoglalkoaáEUDak,  munkásnak egyaránt. Min-
denkinek a maga helyén egéBS emberként keli 
betöltenie a szerepet. Mindenkinek a maga 
helyén eg&aa emberként kell betöltenie a sze 
repét. Nincs, nem lehet zúgolódásnak he ye. 
Nem lehet éB nem szabad kibúvót keresni. A 
kibúvókat ma osak megbelyegezheti és elret-
tentő példaként meg is teszi a nemsetl 

Húsvét feltámadást  hirdető harangjai min 
den magyarokhoz esólnak: keressétek és fog 
játok meg egymás kesét 1 Huaaatok ki minden 
éket, bontaatok azét minden gá'at, ami magyart 
a magyartól elválaaatja! A harangzugáa nyomán 
felkél  a lelkiismeret aaava és kérdéseket tesz: 
Székely teatvér, aa egymáeiránti szeretet és 
tiaatelnt jegyében élsa? Az egységet kereBed? 
A választalak lebontásán faradozoi  ? A nemzet 
vagy Baját érdekedet tartod szem előtt? A 
kérdésekre felelni  kell. A lelkiismeretet nem 
lehet elaltatni. Feltámad és kegyetlenül visszaüt. 

Tartsonk lelkiismeretvizsgálatot. Nttziűk 
meg, miért csodálkozik a fehér  harianya, hogy 
a különböző azinO éa minőségű nadrágok nem 
értik meg egymást, amikor 22 esstendőn 
keresztül aaakadatlanul összetartást, egységes 
magatartást hirdettek, mert mindnyájan magya 
rok vagyunk, mindannyiunknak kOzöa a sor 
sónk? Hát már nem vagyunk magyarok?! Nem 
volna kOsOs a sorsunk? Mindeaek felett  még 
háború ia van. A világ legkegyetlenebb hábo 
ruja tombol körülöttünk, melyben fiaink  ia 
résztveaznek a nap nap után, sőt perorőlperore 

ujabb hőstetteket hajtanak végre 1 Mindeat el-
felejtenék?!  A szenvedések ráncaiban mélyen 
ülő gondolatokat vizsgálja népünk B azt látja, 
hogy ki-ki külön utakon indul, kereB boldo-
gulást, miközben eszközökben nem válogatva 
könyökű, sót üti le a testvérét. Ilyenkor jogo-
san kérdez, mert jól látja: mindannyian ma-
gyarok vagyunk s bizony közős a Borsunk. 
Tehát: felre  az önzéssel, le a válaszfalakkal! 
A vezetőszerepre hivatottak az időknek meg-
telelő hivatástudattal álljanak élre. Na válo-
gassanak sokat aa utakban. Adott kflrüimények 
között minden magyarom utja egy éa egyenea, 
de rettenetesen nehez. 

(iondoijunk az 1919—1940 közötti husvé 
tokra. Volt időnk gyakorlati módszerek alapján 
megismerni: eilenaegeink egységesen jelent-
keznek. Nem volt köztük társadalmi, politikai, 
sőt más terméBzetü legcsekélyebb vetemény 
különbség sem, ha rólunk volt szó. Moat miért 
uiigedjük be magunk közé aat az idegen sael-
lemet, amely abból éit és el, hogy magyar a 
magyarral veBsekaaik?! 

Mindez Inlkiismeretvizsgálathoz tartoaik, 
adiit — kereazteny törvények ázerint — a fel 
-amadás ünnepén el kell végezni. Azian aazerint 
éiui. A bűnbánat nem elég. A közmoadáB aat 
tartja, hogy a po&ol feneke  jóakarattal van 
Kikövezve. Tetten, cselekedeteken van a hang-
flu  y. Most ez következik. 

A székely történelem megrendítően fölsé-
ges példáit mutatja az összetartásnak, a faj 
szeretetnek, a kötelességtudaanak és áldozat-
készségnek. Eaen a földön  egesz emberek éltek. 
Elhatározó, sorsdöntő idők következnek, ame-
lyekben őseinkhez méltóan kell élnünk, visel-
kednünk, dolgoznunk s ha a Haaa, gyermekeink 
jövője azt ugy követeli — meghainuuk. Népünk 
érzi ezt. Tudja: magatartásunkon, harcunkon 
és muukánkon függ,  hogy minél előbb meg 
szólaljon a minden magyaroknak feitamadast 
hirdető harang szava. 

A székely tájak béroeit még hó és jég-
kéreg takarja, de feltartóztathatatlanul  jön a 
tavasz, pattan a csira, fakad  a rügy, virágba 
borul fa  éa mező... Jelentkezik az uj, d>adai-
maB élet éa a maga jussát követeli. 

A Főmeltóságu Asszony rádiószózata. 
A KómaltóBagu Aâ zoiiy április 20 an az álabbi 

rhdió.izozatol intézte az ország nepehez: 
— A mu't esztendő utolsó napján áldozatra hiv-

t»m minden magért. A lehxóaektól ezreket es sza-
zakat, a szegeoyektól pedig fii  ereket kértem, hogy a 
magyar tarsadalom eajueri egyiillerzssavel gyógyit.-uk 
azokat a haboru okozta ae beket, amelyeket emberi eró 
orvoso.hat. Éi valóban: a tioav îl családokéri minden 
magyar Ciaiad adakozott. Az ured.neny Oiyan nem várt 
példáját mutatta a nemzeti együttérzésnek es áldozai-
ueszsegnex, hogy aonak halasa nemcaak sziveiiuditóan 
megható, de biztató és feiemeió  ia. Tóbb mint IC miitió 
pengő gyúlt össze a bonvédcsaiádot alapjának javára 
a ebből tamogatni lehet aaokat, aki* arra rászorulnak 
éa talpra lehet allitani Azokat, «kiknek az élet küzd el-
meiben elindulásra van azliksegilk. A tehetősek vzióban 
ezreket éa százakat adtak, a azeganyek filtereiket  adtak 
odi éa lehet, még annál ia többel, sok esetben bizony 
kureaettik jalentőa részét. 

Kaakból az adományokból a nemzet Hegili atokat, 
akik bozaátartozóikat: apjukat, fórjukét,  teitveriiket, 
caaladuk támaszát és remenyaagat veszítették el. Az ó 
köszönetüket tolmácsolom a nemzetnek, de köazöneut 
mondok sz adakozóknak az egéez orazág neveben is, 
meri a honvéd caaládok javara összegyűlt több mint 
16 niill ó pengő nem ciupan a aagitea saandéüát sugá-
rozza szót, hanem a nemzet törnetetlen önbizalmát ia. 
Nemzetünk nemcsak az orazágláa rendjábin és ennek 
hősies küzdelmeiben eró\ hanem a beiaó lelki együvé-
tartozia erzéaében, a b zalotnban, az áldozatkészségben 
ia. A bonved családokért folytatott  gyűjtés tulajdon-
képpen as egymásért való áldosatkéasség igen szép, 

megragadó népszavazása volt és mint as eredmény 
mutatja, az országban senki sem vonta ki magát a 
kozöa sors, az áldozat közös vállalása alól. Ezért meg 
kell mondanom, bógy a gyűjtés jelentősége erkölcsi 
kihatásában meghaladja a Magyarországon eddig ismert 
legnagyobb magasságot ls. A gyűjtés során az egész 
ország és az egész nemzet bite és bizalma szólalt meg. 
A hit és a bizalom aa, amellyel bízunk egymásban, 
hieaünk nemzetünk történelmi hivatásában, bízunk har-
cunk igazsagában és hiszünk aa igaaaágoa magyar Ugy 
győzeluieban. Haiáa vagyok a hitnek éa a bizalomnak 
azért a jelkepaa népszavazásáért, a tehetóa emberek 
gazdag adományáért éa a szegények bibliai asegény-
atgü üregasBzony azivea fillérjéért,  mert az ő hitük éa 
Mzodatmuk erőaebbnek éa hatalmasabbnak blsonyult 
éa fog  bizonyulni mindennél, mit cenk zzámokban U 
lehet fejezni.  Ezért köBzönöm még egyezer a világ 
jövőjébe vetett hittel és a magyarság jövőjébe és hlva-
láaaba vetett mélységes meggyőződéssel mindenkinek, 
igy az egyházakuak, az érdekképviseleteknek és a 
sajtónak ia közreműködésüket, munkájukat, adományu-
kat, amellyel a honvéd caaladokért folytatott  gyűjté-
sünkül ilyen minden várakozást felülmúló  hatalmas 
uredméoybez juttatták. 

Csiki Pantheon. 
A csiki könyvpiacnak nagyértékü eseménye lesz 

a közeli napokban. Megjelenik a „Csiki Pantheon". 
Boldogult T. Nagy Imre bácsi gyűjtötte össze a csiki 
közeidnek azokat a munkásait akik életűkkel ennek a 
földnek  hasznára voltak. Közléseit annak idejéu a Csiki 
Lapokban jelentette meg már akkor azzal a szándékkal, 
liogy ezt az értékes anyagot könyvalakban is kiadja. 

A „Cirkálások" mellett a „Csiki Pantheon" most 
méltó módon egészíti ki azt a megbecsülni való köz-
tevékenyseget amelyet T. Nagy Imre elvégzett Csik-
vármegyében és amelynek igazi értéke csak most halála 
után kezd kibomiani valójában. 

A Csiki Pantheon közelebbről megjelenik. Dr. 
Nagy András csíkszeredai orvos a T. Nagy Imre uno-
kája összeszedte a még rendelkezésre álló kéziratokat 
azokkal kiegészítene az értékes gyűjteményt és sajtó 
alá rendezte az egész könyvet. 

Csiktnegyének ennél értékesebb ajándékot alig 
leheteti volna adni. Fogadjuk azzal a szeretettel mint 
amilyen megcsodálni való kullurérzékkel és jövőépitő 
előrelátással feljegyezte  azokat T. Nagy Imre. 

A Csiki Pantheon c. könyvhöz Dr. Nagy András 
irla a következő riótió-l. 

Utószó. 
Másiél évtizedig hevert e könyv, léiig kinyoma-

tott, iélig kiszedett állapotban. Miért? Nehéz volna 
megmondani. Talán a szerző közbejött halála miatt, 
vagy mert az azóta rohanva tornyosuló események 
egyre kevésbbé kedvezlek a mult és ősök emlékeibe 
való elmélyülesnek ? Mindegy. Most már szerzője kí-
vánsága szerint könyv lett belőle, anélkül azonban, 
hogy azl befejezettnek  mondhatnók. Mert a befejezés 
ott porlad, sok más színes emlék kőzött, a csikszent-
királyi kriptában. 

Azonban éppen befejezetlensége  miatt látszik he-
lyénvalónak pár észrevételt fűzni  a könyvhöz. Mi volt 
a célja vele a szerzőnek ? Mi, akik tanúi voltunk meg-
születésének és a Csiki Lapok hasábjain első meg-
jelenésének, tudjuk, hogy a nagy - székely titok: az 
ember éa a tdj egységének lassan kivesző tudatát kí-
vánta vele ébreszteni a szeiző Mi ez a titok? Hogy 
a székelyben — jóval tul azokon a határokon, mely 
minden népnél a szülőföld  szeretetét jelenti — meg-
magyarázhatatlan, misztikus kapcsolat van szülőföldje 
és személye között. Ennek következménye, hogy a 
székely igazi emberi formáját,  székely mivoltát csak 
akkor alakithatja ki, ha itthon, ezen a földön  él. Ha 
elmegy innen: vagy visszasír ide, e táj emlékeiből és 
hagyományaiból él, mint íróink, művészeink és elszár-
mazott nagyjaink, vagy természetes képességeinél fogva 
győz ugyan az élet versenyében, de beleolvad a gyö-
kértelenek nemzetközi tömegébe. De nemcsak ennek 
kifejezése  volt a szerző célja, hanem azt a tudatot 
akarta táplálni, hogy ez az egység agyben életadó 
szükségesség is és hogy a székelység ezer, de való-
színűleg másfélezer  éve megmaradhatott e földön,  ahol 
minden más nép elpusztult volna, az ember és a tdj 
ezen titokzatos őaszhangjdnak köszönhető. Pontosan 
hasonlít ez a házőrző eb visszatéréséhez a leégett ház 
romjaihoz, és 1916-ban, mint annyiszor azelőtt is, azt 
eredményezte, hogy a székely majdnem kivétel nélkül 
visszatérjen a Székelyföldre  és ott mindent előlkezdjen. 

Tudjuk, hogy a szerző lelkében fájdalmas  viazz-
hangot vert a húszas évek etterrtreífl  áramlata. A re-
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patyálások most mir kétségen felül  elhibázottnak te-
kintett irányzata mint jóvátehetetlen vérvesztés gyen-
gítette épen azt a réteget, melynek az uj uralommsl 
szemben a fölény  erejét kellett volna képviselnie. A 
középosztály ment el és nagyon kevesen akadtak mind-
végig állhatatosak, akik nemcsak megértették ebben a 
székelység gyengülését — ami egyértelmű volt annak 
a politikai feladatnak  feladásával,  mely a második 
bécsi döntésben végül is visszaadta Erdélyt Magyar-
országnak — hanem ennek a divatnak ellenében fel 
is emelték hangjukat. Voltak, akik politikában is meg-
szólaltak. A szemlélődő aggastyán —' kii egymásután 
hagytak el részben a föld  alá, részben á határon túlra 
költöző régi fegyvertársai  és barátai — összeszedte 
emlékeiből a mindvégig állhatatosak neveit és ezekkel 
próbálta felrázni  azokat, akik talán már ajtófélfájukhoz 
támasztották a vándorbotot, hogy megértsék: mindig 
azok voltak az épitöh. akik itt maradtak, azok se-
gítenek bevdrni az uj idők hajnalát is, akiknél a 
hdzőrző kutya nem mérlegelő hűsége képes  eldön-
teni a jövőt. 

Azokrol ir a szerző a könyvben, akik e nagy tit-
kot- megértették és gyakorolták. Ilyen jogon kerüli ide 
az a néhány idegen hangzású név is, aki ha nem is 
születeti székelynek, de teljes lélekkel szolgálta a szé-
kely titkot. És ellenképnek is kerüli be néhány név a 
többi közé... Azérl ir róluk, hogy megmutassa a 
mindvégig állhatatosakat az utódoknak, kiknek elég 
egy cim vagy nyugdíjas állás, hogy ennek a fűidnek 
mindörökre hátat fordítsanak.  Akik könnyen váltják 
aprópénzre székely mivoltukat és ezzel olcsóvá teszik 
a székelyt országszerte, azért, Itogy könnyen arathas-
sanak babérokat máshol (itt nehéz babérokat aratni!) 
— de máshol is építsenek. Pedig nem magyar és 
ssékely tulajdonság mindenütt otthon lenni, ahol jól 
megy dolgunk... Ma már közhelyszerű igazság, hogy 
az elvetéltnek látszó tehetségek klasszikus földje,  a 
Székelyföld,  a magyar jövő legrégibb cs majdnem 
utolsó reménysége. Vajon, ha nem lettek volna min-
den időben végzetesen idekötött emberek mint 
akikről e könyv szól — nem tűnt volna-e el reges 
régen még nevében is a székely és vele együtt a ma 
hozzá fűzött  reménység ? 

Bizony, hol volna már! Szerencsére mindig vol-
tak mindvégig állhatatosak és ezek nem száradtak el, 
mint a rosszul hullott mag. Gazdag kalászt hajtottak, 
és a szerző — mint annyiszor tette a hűvös, párás 
csiki hajnalokon szentkirályi iöldjein — ket kézre 
fogja  most ezt a drága magol: ezeket a neveket és 
arról a kis emelkedésről, melyen sirja áll cs ahonnan 
a jó gazda gondjával figyeli  lábainál elterülő földjeit 
és szülőföldjét  — szétszórja közöttünk a ködös, fázós 
magyar hajnalodásban. 

Oh, álljunk meg egy percre ezeknél, mi, a ro-
hanó unokák, kik alig várjuk, liogy elmehessünk innen, 
de ha itt is maradunk, nagyapáink sírjára és földjeire 
csak száguldó gépkocsink porát szórjuk emlékezésnek ! 
Álljunk meg és tegyük mérlegre magunkat. De 
álljunk meg keveset annál a sírboltnál is, mert meg-
érdemli a szülőföld  ezen örök gyermek öreg szerel-
mese rövid imádságunkat. És megérdemlik azok is, 
akik vele otl nyugszanak. Szerzőnek c könyvben meg-
énekelt atyja, Nagy Dénes, és veje: Dr. Nagy Béni 
ügyvéd, e sorok írójának áldott emlékű édesapja, ki-
ről e Pantheonban azért nincs felírás,  meri egy évti-
zeddel adatott túlélnie a szerzőt. Megérdemli ő is, 
hogy ide kerüljön, mert őreá is igaz: itt élt, mert 
nem lehetett mdehol élnie, csak ahol született és 
névtelen maradt, mert itt ált. Ott nyugszanak egymás 
mellett, a dédapa, aki összehozta, a nagyapa, aki 
naggyá tette, az apa, aki a válságban megtartotta a 
Földet és annak idején, a repatriálások csábító divat-
jában kimondta a család előtl a sorsdöntő szól: itt 
kell maradni és vállalni kell a föld  sorsdt. Szép bé-
késen hallgatják az örök csendet, nyári délben a mé-
heket és végtelen téli éjszakákon a hátuk mögül fuvó 
Hargita szelét. Összetett kezükben kereszt és lelkűk-
ben onnan túlról minket figyelő  aggodalom. Otl nyug-
szanak és azt kérdik tőlünk: Hdt ti 7 Hívek vagytok-e 
az ősi földhöz  7 Szeretitek-e ezt a zord, elhagyatott, 
legőgölt és örök szürkeséget jelentő földet  jobban 
önmagatoknál, hogy kedvéért minden másról lemond-
jatok? Mert akkor van bennetek jövő. Itt éltek? Itt 
építetek? Felszíntjátok és bevetitek a földel  cs ha 
kell, megvéditek ? Gyermeketeket ennek a földnek  ne-
velitek, vagy a világ országútjainak ? 

Szigorú kérdés ez, pedig ezt kérdik a magvetők, 
az épilők, a megtartók, a mindvégig állhatatosak, a 
rohanóktól, a nyugtalanoktól, idegen láthatárok bódult-
jaitól. Mit felelünk  nekih 7 A könyv szerzője, élete 
utolsó félórájában,  a földi  lét halárain már tul, még 
mindig e kérdéssel viaskodott. Mit Felelek apdmnah. 
ha szembetalálkozom vele? tetle mérlegre magát a 
haldokló. És megnyugodva tagolta a végső iclclctet: 
igyekeztem megtartani, amit redm bízott... 

Csíkszereda, 1943. április 10. 
Dr. Nagy Andrds. 

T ű z i f a t e r m e l é s r e 
alkalmas, jól megközelíthető 

ERDŐT VENNÉNK. 
Ajánlatokat kérjük: Magyar Fa Részvény 
Társaság Kirendeltsége, Csikssereda oimre. 

A negyedik háborna esztendőt éljük. Éressük, 
bogy as események kétségtelenül döntő fordulók  felé 
sodornak. Ast te látjuk nap-nap ntán, hogy a háborns 
küsdelem élet-halálra menő Üteme elssánt öntudatot 
és totális belefekvést  követel minden háborút viselő 
néptől. 

A világ ujjássflletlk  ebben a gigászi harcban. 
Minket magyarokat la caatasorba állított a jövőnket 
megalapozó nemaeti köielezség. A feltámadás  ünnepén 
hinnünk kell abbao, bogy eszel a zaent vállalásán! 
annak sz Igazságnak oldalán kötelestük el magnakat, 
azért adjuk a legdrágább véráldosatot, amely a ml 
ssenvedéselnkre, megalástatásalnkra is meghossa a 
győzelemnek felemelő  kárpótlását. 

Bddlg még természetesen bolssu as ut. Mindenek-
előtt Illatában kell lenni aaaal, bogy a győaelent csak 
kemény ás súlyos áldozatokból születik meg. Bt eat 
nekünk ia maradék nélkül vállalnunk kell. 

A háború negyedik éve ea. Erőink még ugyssol-
ván érintetlenek. Nem kelleti annyi aaenvödéat vál-
lalni mint amennyi a nagyobb népeknek kijutott. A 
háború kegyelleoséttl még ezldalg elkerülték földün-
ket, családalnkat. Hogy mit tartogat a jövő ast nem 
tudjuk. De arra mindenesetre kérzüljünk fel,  hogy 
egy ilyen világégést ml aem usabatnuk meg komolyabb 
háborns megprobáltaláa nélkül. Ajánljuk magunkat, 
nemzetünk Borsát latén kegyelmébe éa minden fegyel-
mezettségünkkel, élnlakaréannkkal álljunk a nagy cil 
mellé. 

A sorsnak a harctereken dől el. Bbben a pilla-
natban a bábom mlndan kesdamányeaóae a tengely-
hatalmak krz4ben van. Csüggedésre Ktmml ok. Ds 
nincsen ldej > egyéb latolgatásnak asm. Nézzünk előre. 
Merítsünk hitet a harcterek eseményeibő1, amelyed 
mindenütt a katonáink hősi győsqimeltől adnak hírt. 

A hadaalntereken zajló easménysknsk két anly 
pontja van: aa egyik a tuniszi és a másik a kubául 
hídfő.  Éizzk-Tnnéalában a lengelyhidzereget olyan 
téraógbe vonták össae, amely Igen aikamus a véde-
kezésre. Az angolazáaa köleiéktk csak Igen ÓVKÍOB 
taaausággnl tapogatózhatnak gyors ?lőnyocou ás helyett. 
Aa időnként Szicíliából villámgyorsan m«)ijelenő né-
met vadászrepülők a legnehezebb percekben mindig 
eredményesen Upnek köabe, hogy a tenisivtvspatofe 
tündéimét támogassák. Angol aaakártó közéin aaerlnt 
a brit hadsereg Észak-Afrikában  dre mbtr 19 tó! áprl-
la köaapélg több mint 1406 páncé'ost vasaiéit. E is-
merik az angolor, hogy a tesgeiyc3«pato^ vnsztesége 
jóval kevesebb, A német jelentések szsilnt az észak-
«f'ikul  hadszíntéren ez alatt *>a Idő alatt sz ellens^ţ 
4809 pánctloat vesztett ei. A V dl «I Akarltvál húzódó 
vonattól az Enfidavllbnút  húzódó vonalig végrahijiott 
visszavonulás lehetővé iMIs a t^nţîlycssp^ok má-
rnára, hogy szilárd tömböt alkotva, elszánt vd^'.emre 
rendezkedjenek be. Etek a tervsserü motdnlatok bi4>y 
.alunul és vesztesig nélkül sikerültek. A visszavonulás 
'prllia 19 én fejeződött  be és Így sz arcvonal Mtht-
reazlg megrövidít. H V IÍCI^SJ da1; F.indak ÓJ Plc'ion 
köz itt. Pondnkcái aa ellenség behatolt sz állát ottbs, 
-tasakon pidg msgHmél?lte rohamait M'djea el B-tb 
irányába, hogy utal törjön BlzerU éa Tualsz köaött. 
A német hidoutályok aa ellenséges csapatokat min-
denütt feliarióatatlák.  A tuiiszl védelem bástyáját az 
uj állások jelentik éa Itt már klrajao'ódoak annak a 
küzdelemnek körvonalai, sme'y aa ellenség jós'ásai 
sserlnt ia Igen kemény és Igen vérea les». 

Aa orosa harctéren Navorosaalj'ak körayékén éa 
* kub*nl hídfőnél  arősebbek a hsreak. A többi sza-
taszo ton c**k helyi Jelen'ótégfl  eseményekről tzi-
molnak be. Kuaantól délre a vörösök minden erőfasal-
teaael arra törekednek, bogy álláaalkat előre tolják, 
le a leoge ycaapatok ellenállása mind^nUtt viasaaverte 
&kel. Novoro'ssíjsrk me'lett a német bn?ylvadásaak 
meglepeiésszsrUea betörtek a szovjet aarcalbi és on-
nan elkeseredett harOan kiűzték a vörösöket. Itt a 
vörösök vsssieaáge több mint ryo'cuás ember vo'.l. 
A volbovl arcvonalon egyre nagyobb sz a terH'ei, 
-«melyet aa olvadás ári Izsel elárasztott A németek Itt 
H himo dimbotra épttettiik állásaikat. 

A tuniszi hadsalntér délkeleti raaién Montrom-ry 
csapatainak újra m°glodlto'- nagy támad BM 36 órás 
erős küsdelem ellenére Bem vesettek eddU senol em-
llléaremeltó eredmányr-t. A nyugati ós d iloyugatl sza-
taBB helyzetét az áttörő kísérletek meghiuju ása ntán 
((alakuló álláshircok jellemeik. A tengely ezik^n a 
asakaasokon kiterjedt éa slkeree felderítő  és rota m 
csapat vá'lalkozásokat végez. Eszel a harcmodorra! 
szemben as aogolBsá's cs»palok ea a francia  zsoidoB 
csapatok állandóan erős védtkezésre kényszerülőnk. 
Kedden ető eljes előretöréssel két helyen is sikerült 
a tengelye>apátoknak vlsssasseresnle aat a területet, 
«melyet Anderson tábornok eBtpital néhány nappal 
eaelólt Igen Bulyos áldozatok árán szereztek mag. 
Ugyancsak vlBssasserezték előretolt állásaikat a len 
galycsapato^ Bou Arad) térségében, valamint a tuniszi 
síkság délnyugati csücskében. 

As orosB harctérről órkeső jelentések szirlnt No-
vorosasljsaktól dilre kedden Ismét kemény harcokra 
kertit sor. A szovjellégierőnek kedden fekete  napja 
volL Baen aa egy napou száztizenöt repülőgépi vesz-
teti. Ebből kilencvenh irmai a Ktukázu* éssaknyagatl 
uakaaaaln lőttek le a tengelyrepülők. Mozakvából aaár-
masó kösléa sserlnt oross katonai körökben ngy látják, 
hogy Mannsteln tábornok a knbanl hídfőállás  mögött 
óriási haderőt vont öasse és onnsn uj offenzívát  kíván 
Indítani a Kaukásns ellen. Német réssiöi a Donec nyu 
catl partján Is nagyarányú előkéssületek történnek. 
Valósaink, hogy a keleti frontos  a legrövidebb Időn 

" a nagy mesgó háború. 

Magyar leányok a rokkant hösökért. 
A magyar leáayok mozgalmat Indítottak. H «sa-

dea aalvből fakadó  mosaalom. A lényege aa volaa, 
hogy a aő a maga hlvatáaával a megcsonkított hon-
véd mellé áll. Nagy lelki megpróbáltatásában nem 
kagyja el a csonka katonát, hanem lgyekaslk vissza 
adni é elét éa hitét. 

Alábbiakban köareadjuk a fogadalom  saöveget, 
amelyei ennek as nj egyesületnek leány tag|al vállal-
nak. Jó hallani arról, bogy a mai leányok a BOk ocs-
mány divat gondok kösöt* még efélével  ls foglalkoaaak. 

A moagalom Budspsaten Indult. Jelenleg 88 tagja 
van. Nagyon félünk,  hogy nem ia leu aokkal több 
tagja. Na de lássuk inkább a fogadalom  BBövegét: 

„Ml, magyar leáayok ünnepélyesen klsyllatkos-
tatjnlz, hogy salvvel-lélekkel Igyekaaünk visszaállítani 
minden Bulyosin sebesült, béna ÓB rokkant bonved 
lelklegysnsulyát, hitét,életkedvét éa reménységét. M n-
den (.rönkkel rajta lessünk, hogy felvidítsuk  őzet, 
ápoljnk és klasolgáljuk a magukkal tehetetleneket és 
sslvünk egész melegével msg fogjuk  győzni őket ar-
ról, hogy ők cwnkán és bénán aa legyenek kltasai-
totljal aa örökké hálás magyar társad alomnak. Oda-
adó kóBsségflnkbcn  éreztetni akarjuk velük, hogy aa 
6 mérhetetlen áldozatbozataluk a ml éa aa egéaa nem-
zet saemében felemelte  őket a hősök rendkívüli vi-
lágába. 

Tlaalelettcl ÓB caodálsttal nézünk fel  reájuk és 
készek vagyunk arra ls, hogy ha kölcBönös lgaa von-
zalom támad közöttünk, sorsunkat egéaz életre Bor-
sukhoz kötjük, bogy megadhassuk nekik is ast a saép-
aeget, örömet ós emberi életet, amit a nő adhat a 
hásaSBágban aa egészséges és ép férfinek." 

A szép Húsvét. 
Odúkat és kriptákat pattant 
S bus árkokig ;eér a szava: 
Ilyen a husvet szent tavasza 
S ilyen marad. 

\liert tudjon 6 az embervérről, 
Mikor künn. a tavaszban 
Miuden csoda csodát csinál 
S minden drág« Qzitség megtérül. 

Oh Tavasz, óh Húsvét, 
Emberek ősi biztatója, 
Csak azt szórd szót köztünk : 
Aliandó a tavaszi óra 
S ilyen marad. 

Krisztus támad éa eszmél. 
Odúkat ós kriptákat pattant, 
Van-e gyönyörűbb ennél, 

Ady Endre 

Nyári takarmányozás Csíkban. 
Az ugar megaafinletéaóvel  éa a azabad gazdál-

kodásra teréasel lényegesen megváltozott Csíkban a 
r^gi nyári takarmányozási rendsaer. Ehhes járul, hogy 
sz Igavonás az ökrökről éa tinókról a tehenekre éa 
lovakra hárult, melyeknek takarmányoaása több gon-
dot ad. Aa igavonó állatok nyári takarmáryoaáaát 
semmifele  dátumhoz nem köthetjük, mert ezeket egéaa 
ev«:n át Jó formán  jásdoo kell tartauk, ezsmben a régi 
Időkkel, a mikor hol az nţarra, hol a clberekre ki-
csaphattuk a nem hn nyír a igenyes Unokái és ökröket 
Hi befogás  nlccs, ngy a hasa járó csorda réazére 
fenntarott  legelőkre Járnak, de ekkor la a jó gazda 
reggel éa eBle lesa aaénál elejflk,  mert a legelők ál-
talában nem nyújtanak elegendő takarmányt. 

A megváltozott viszonyok közt mik a teendők? 
A hess járó csorda réaaére a kösBégekhea lehetőleg 
sös l̂, nem találom saerö, hanem pontoa halárokkal 
körül aárolt állandó jellegű legelik calnálandók. A 
legelók pontos nagyaágát a legelőre Járó állatok lét-
naátnáhoa éa mlnÓBégáhea kell kölni. A területek aa 
ArdDsaail szak közegek, éa községi megblaottak kösbe-
jöttável, a faíu'tos  köael eső erdői legelőt éa ma 
ssántokkal használt de erre a célra nem megfelelő 
azántokból blatoaiiandók. 

A bokrok irtása, kövek össsecEadóse, a legelő 
beoastása, stb. slb. csak ezután követkeshetaek, el-
ienkesó esettea évről-évre újból keadhetjük a mun-
kát, a nélkül, hogy tarlós eredményre ssámltbatnánk. 

E;y mátik teendő, kapás <s egyéb aöldiakar-
mányok fokozottabb  mérvű lermesBtése, Különösen a 
takarmány répára éa a lucernára kell as eddiginél 
sokkal nagvobb súlyt helyeanl. Mind kettő jól megy 
Csíkban. Különös iz lucernát termaaateaek követet, 
hotott as össses aöld takarmányok köaött aa a legelső, 
•egnagyobb hoaamot ad, éa 4—6 évig kitartva meg-
könnyíti as amugyla megterheli gaadák munkáját. 
Caak alnl a talaj ae legyen víztartó, vagy köves, megy 
Jól a 'uceraa. 

Sîmmi akadályát nem látom, egy nagy és vi-
rágáé állattenyésztés besservesésének, de Itt legelső 
kérdés a takarmány, e nélkül kárba vessett miadea 
fáradtság,  mert a hegyi kassátokra alaposott, blaony-
talan kosamu növények megköselltőleg sem elégítik kl 
állatállományunk szükségletet. Saőke Mihály. 

Kiadó kaszáló haszonbérbe 
Csíkszeredában az Ölt-mentén, 3 és 
fél  hold. Érdeklődni özv. Lássló Lőrinc-
nőnél Csiksiereda, lilkó-u. 13. sz. 
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Csiksomlyó a honvédekért. 
A cslkaomlyói Kat. Nóegyeaület lelkes asszonyai 

április 18 án este nBgyon ssépen sikerült szinelőadáet 
rendeztek a Tanítóképző nagytermében. Színre került: 
„Szűz Mária Szive* cimU 5 felvonásos  vallásos mü. 

A szerepiők mindenike igazi atarzéase!, megfelelő 
tudással éa komolysággal jatszotta meg az rt-pét és 
nem blába, mert nem egyszer lehetett a meghatottság 
könnyeit ragyogni látni a hallgatóság Bsemében. 

Különösen kitűnt precíz alakításával Holló Ilike 
az ártatlanul gyannsitott ói meghurcolt Ildikó szere-
pében. Csata Vera mint hercegné, finom,  elókelö, uri 
dáma volt A hozzá még azép, kellem B organuma, hogy 
valóban elbűvölte a közönséget 

Nagyon jók voltak még Markos Ella a fejedelemuó 
Bzerepeben. Igaal fejedelmi  alak pazar toalettekben. 
Domokos Sva (Ida grófné)  bájoa, szép jelenség, Szóca 
Rozika Viola grofoó  kitűnő alakltaaaban mind emel é» 
a darab sikerét. 

Meg kell még említeni Láda Lajosáéi Ágnes 
asszony szerepében, kl bármelyik nagyobb városi szín 
padon ÍB sikert aratott volna játékával. Bakó K'gtna, 
a Madonna megszemélyesítője gyönyörű jelenség volt. 
Fö.de* Kásslka, l'otres Berta éa Szóca Jucika mind 
asépak, bajosak voltak és nagyszerűen játszottak. 

A rendezés nthéa, áldozatos munkájáért Wcgerne 
Köldes Anna irónö, özv. Tertyánazky Sjndorné ea Ba-
lint A'.ajoané úrnőket illeti a legteljesebb tliameres. 

A szép erkölcsi siker mellett nem marad', cl az 
anyagi Bem. A bevételt a honvédcsaladok fels?gélye-
ziBére forditjak. J e l e n v o l t . 

Felhívási 
A Csikriceredai Vadásztáidaaág igazgatósaga az 

alábbiakat közli tagjaival: 
Fajd(aknavadaszaton caak azok a tagok vehetnek 

réaat, akik a táraaság titkáránál jeieolkeziek éa fajd-
kakas lelövéBÓre beoaataat nyertek. Minden tag caak 
a kijelölt helyen vadászhat es ciak 1 drb fujdtaitaai 
lóhet. Kilövés lelöveBnek számit. 

Az őzbakk vadászata a táreasag igazgatóaaganak 
folyó  evi április hó 19 ón hozott határozata értelmeben 
folyó  évi májua ho 16-ávai kezdődik es minden tag 
csak 1 dib őzbakkot lóhet. Ri'.övés ielövéanuk azáinit. 
A nyársas és vllláB őzbakk lelövése az-goruan tilos 

1943 évi április hó 1-től 1944 évi február  Ito 15 ig 
az alábbi területeken lehet medvet lóni: 

CsikcaicBÓ, Caiktapiocza, Caikszentgyörgy, Caik-
somlyó, Caobotfaiva  es Tusnád közaégek teriiieiein 
1—1 darabot. 

Ezenfelül  a kárievéa helyén éa a lege:teteai 
idény b-n, vagyis 1948 évi május 15-től 1943 evi szép 
tember hó 15-ig medvelelövés még az alaboi területe-
ken engedelyeatetett: 

Caikvzenttamáa, Madafalva,  Caikíz^ntimru, C-ak-
szentmárton, Bankfaiva,  Káazonujfaiu,  Kaazonimpór 
községek halárában 1—1 darabot. 

Mlndaaok a tagok, akik fojdkakaBt,  őzbakkot vagy 
medvét lőttek, a 1 lövéstől számított 24 órán be.ül 
kötelesek a táraaság titkáránál iráab >n vagy Bzóval 
bejelenteni azt, hogy a vadat mely község határában 
eB mikor ejtettek el. 

Vadászatokra a társaság igazgatóságának enge-
délye nélkül vendéget vinni tlloB. 

Eaen vadászaton caak azok a tagok vehetnek 
réBBt, akik az 1943 évi augurziua hó 1 lg eeedáke<< 
öasses tagsági dijukat éa belépési dijukat a társaaág 
pénztárnokánál kiegyenlítették. 

időknek, hogy a jól átgondolt és alaposan végreha|tott 
visszavonulás épp oly fontos  a hadászatban, mint a 
bátor és öntudatos előretörés.... 

Haza jött, ki épen, ki bénán, de fegyverét  nem 
dobta el az ezred, hanem őrt állt és virasztott a vörös 
éjszakában, mikor önfiai  hurcolták komműn-keresztre 

homlokra bukott magyar nemzetet. — „Vigyázó I 
Mit látsz az éjszakában?" „HORTHY MIKLÓS köze-
leg!" Űrt állt a magyar Golgotán, a többi meg ott 
maradt az elomlott frontokon,  idegen földben,  jeltelen 
sírban, vitézi obsitjaik: a mosolygó halál. O Istenem, 
hány özvegy és árva búslakodik - a Maros, az Olt és 
a Küküllő mentén, a kicsi rabszékely falvakban,  hogy 
nem jött haza uruk és apjuk, a kenyérkereső.... sebaj, 
vitéz Isten I A hősi halál kijár a székely katonának, 
csak ne volna rabbilincs, szép Erdélyországon I A sír-
ban sem tudnak pihenni a 82-esek.... A csontjuk is 
érez és egekre kiált az idegţn sirból: Hát azért küz-
döttem ? Hát azért haltam meg érted, árva Magyar-
ország ? Ordítanak a sirok: Teremtő Isten, add viszza 
kicsinyeim, feleségem,  édes anyám, édes hazám sza-

SciitiM a sziláop n t i z k r a M ö o ! 
Az E dalyl Párt oraaágos kóspoaija aa alábbi 

felhívást  intéate Erdaiy magyar társadalmáhoa: 
.Huasonhét magyar családot tett hajléktalanul 

as a borsa* maz tüivéss, amely Sail agyper közaegbtt 
pmallloit. Hat halottja éa aaámöa sebesültje van a 
tüakatasstrófának,  an snyagl kár pedig a 800 000 pen-
gót la meghaladta. A lűskarofuiak  minden v .gyónt 
odaveasett, gasdaságl bereodeaeaelk éa állataik is el-
pusatuUak. Magyar társadalmunk most újra blsonyaa-
get kell tegyen a könösségl érséBról, a magyar tesi 
véri össaetartásról. As átdnsatkéaaségrdl klsebbaegi 
•őrsünkben gyönyörű példát ssolgáltattunk, amikor a 
magyar társadalom filléreiből  ujjáípltetiük aa elpuaa 
tuli Jóaaelfalvát.  A felssabadu  t magyar életben ne 
várjnak mindent a kormányzat éa a hatóságok segítsé-
gé tói. Aa együttérsés és a saeretet melegével fordu 
juak a aallágypirl tüakárosultak felé.  Tettekkel is be 
kall blnonyltaannk aaokaak a magyar testvéreiaknek 
sorsán, akiket a végset mindenüktől megfess>ett  As 
Erdélyi Párt orssájos köspont ja aaaal a kéresse) for 
dnl a magyar társadalomhoz, hogy támogaaaa a aai 
lágypérl tflakárossltak  felaegélyeséaére  Indított moa-
galmat és adsaiáayalt juttassa ol Zilahra Sallágy vár-
megye fólipáal  hlvataláboa. Aa adományok továbbítását 
aa Brdélyi Párt helyi tagoaatal ls kéaaséggel vállalják. 

Hisastk, bogy ea a felhívás  megtalálja az utat 
a magyar zatvekhea éa a aallágypárl tlakároaullak 
még ebben aa évben nj otthont építhetnek maguknak 
a magyar öaaaetartáe erejéből. 

,Aa Erdélyi Párt Onságas Köspontje." 

Oiikasen'györsyön kiadó a Mártonflak 
fflréaamalma.  — Érdeklődni lehet 
Márton Mihálynál. 

Mutatvány 
a Székely Nemzet Története cimü, jelenleg sajtó alatt 

lévő könyvből. 
Előljáró beszéd. 

A gyergyóazentmiklósi aztlIetésU 
nagy székely írónknak, Lizár Istvánnak, 
Kibédl Bene Judit, a X. századbeli Bene 
vitéz utolsó sarj inak, a 82-es székely 
katonák budapesti Emlékünnepén el-
mondott eposz-szertl beszédéből való 
'•nie Gwzékcly  történelmi  adatok  é* üi'ök-
széhely jel/enivonások  rcîesiriii'k  in min 
b-t fatörthitlntünkbf: 

Szolok  a Seregvezérlö  nevében, ki  teremtette  a szé-
kelyt.  A világ egyik legnagyobb és legkisebb nemzete! 
Eredő vonala tízezer esztendők mélységébe nyúlik: 
sugár, mely átczikázik a világtörténelmen. Ázsia ős-
mezeinek a villámlovassa, ö ellene építette Kina a 
harmincötezer tornyú, háromezer kilométeres falat,  a 
tengertől a Gobbi-sivatagig. — Százlábú lován felbuk-
kan ilt is, ott is a világtörténelmi események vihar-
tölcséreiben, most a Fáraók székében ül s mint hikszosz 
évszázadokig uralkodik Egyiptom fölött,  majd eltűnik, 
de ielbukkan ismét Székelyvárában, Askélon, Gát és 
Asdód városok fegyveres  házaiban s mint filiszteus, 
az O-testamentom rettegett népe örökíti meg legen-
dás nevél a Biblia színes lapjain. Az Ó-görögök fan-
táziájában, mint Kentaur rugtal elő a turáni puszták 
aranyló ködéből s később Atilla érczdandáraiban ren-
geti a löldet, a Dajk folyótól  kezdve a frank  tengerig, 
majd meg mint a honfoglaló  magyarság ősi testvére 
hat köláblába vési Árpád Urunkkal a későbbi magyar 
alkotmány jogalapjai s a honfoglalás  tündöklő harcai 
han elöl vitczkedik Zandirhátn alatt. 

Az őrük kalona ! Az örökké vcrző óriás, ki i 
hadban kiváltsógjog szerint elől jár mindig, békében 
pedig a nagy és büszke Magyarország határmesgyéit 
őrzi egy ezredéven ál Csak fölgyúlt  a máglyatüz i 
hegyeken, jöttek a talárok, a veres kardot körülhor-
dozták s a dolgozó székelység leletté erdőzugató fej-
széjét, kifordította  ekéjét a barázdából, s fegyverbe 
szállt a vitéz Isten harcos katonája. Csonlhalmok hir-
detik ma is székely-tatár harcok nagyszerű fegyver-
tényeit. Vitézkedett az Aranynap és .íz Ezüsthold fia 
Rákóczi zászlói alatt, a székelység voll a kuruez had-
sereg gerincze, majd Mária-Terézia idején, az osztrák 
örökösödési s a Sziléziai hadjáratokban, II. József  tö-
rök háborújában cs a Napoleoni hadjáratban, aztán 
mint a magyar szabadságharc hőse vonult fel  Bem 
Apó legendás ezredébe, elől, mindég és mindenütt elől, 
mint a szél, mint a láng. És a nagy világháború! A 
tüzek és az árvizek dübörögnek ugy, ahogy előretör-
lek a világomlásban, győzni vagy halni a székelyek, 
a nyolcvankettesek! 

Dies irae! János apostol Jelenései testesültek, a 
szörnyű víziók elő borzalmakká váltak. Tüzpatakok 
hömpölyögtek kelettől nyugatig, ég, föld  reng, füst, 
vér, láng, tüzcsillagok, gázkeresztek, repülő-titánok, 
gépszörnyetegek, Dreodnoughtok, acélcápák, robbanó 
villámok a vizek mélyén . . . éneklő, öldöklő székely 
dandárok törik át a frontot...  Égnek az orosz-lengyel 
harcmezők... s Doberdó kőpoklában kattog a halál..., 
Piávé habja egekbe üvölt... világ omlás I És ott áll a 
cs. és kir. 82-ik székely gyalogezred a világorkán tüz-
virágos forgószelében,  a szembefeszülő  erők égő centru-
mában, mint a világháború tüzmagja, a rendithetetlen 
erő és hatalom, a vitézség és a hősi önfeláldozás,  a 
mártiri bátorság, a sugárzó hit és a lángadozó biza-
lom örök mintaképe. A legideálisabb katonatipus. Nyíl 
tan támad és gyors, mint a lecsapd villám, de ha cselt 
kell vetni, elő veszi a jobbik eszét s furfanggal  sza-
kad az ellenség nyakába. Hűséges és megbízható, 
hadba nem ismer megalkuvást, nem könyörtelen, de 
kemény, dacos, büszke és megközelíthetetlen, im min 
den cselekedetén álvilágol nemes és jóságos katona 
szive. Gyermeklelkű hős, ki Argirus királyfi  és Hófe-
hérke történetén könnyet morzsol szét merengő pilláján, 
de nem ismer tréfát  a harcban és ől, hogy utánna 
nincsen feltámadás.  A harc ősi foglalkozása,  tiszteli és 
becsüli hát s fegyvert  sohasem emel nemtelenül. Ur, 
születeti ur, igazi nemes ur, mert a székely közt nincs 
paraszt, de nem csak a királyi kiváltság levelek sze-
rint nemes, hanem lélekben is az, a föld  egyszerű 
gyermeke is az, a legtisztább és legnemesebb vér az 
egész világon, mert .megtartotta nemzeti, faji  és vér-
beli töretlenségét, jellemét s ősi katonai erényeit, ame-
lyek a világháború legnagyobb, szinte emberfeletti  jel-
lemtényeit szolgáltatiák a Keleti és Déli frontokon. 
Járt a Hadak utján s a schrapnel-csillagok közt, mint 

verhetetlen akaraterő hérosza ; hite: az Isten ; re: 
ménye : a győzelem; szereiele: a Haza , bizodalma : 
önmaga; szenlsége : a fegyvere.  Hős, ki dalolva ment 
a halálba, a csaták örjöngője, kinek letépi fél  karját 
a gránát, de leugrik a műtőasztalról s vért sugározva, 
támolyog vissza robbanó gránátok közt, az ütközetbe... 
Ez volt a 82-es I A világháború legvakmerőbb, leg-
elszántabb, győzhetetlen és lebirhatatlan rohamoszlopa. 
Az ércdandár I Csak robogott előre, völgyből hegyre, 
hegyről völgybe, vizén, lápon, szakadékon, drotsővé-
nyen, minden akadályon át s amerre ment, útjában 
felgöngyölt  mindent, a kő is szétporlott a bakancsa 
nyomán. Járt a csillagomlásban, srapneltüzben, grá-
nát huhogásban, gépfegyverek  olomzáporában, — előre! 
És hullt. És halt. „Véreinkből patakok folytak,  csont-
jainkból halmok emelkedtek." Dőlt a világi Bálvány-
hatalmak omlottak porba, vérben, lángban, kínban vo-
naglott a Föld s a beszakadt frontokról  az égő váro-
sok és falvak  gigászi fáklyavilágánál  falankszkba  tömö-
rülve, ősi szokás szerint zárt egységben vonult visszz 
a 82-es székely gyalogezred, példsvetézül minden 

Amíg  Oh  alszik 
i Dirmol dolgozik. Éj|ell nyugalmit nem 
zavarja i t magit altitól reggelre 
éa biztotan hal Fájdalom nélkül halt 
könnyű ét teljes ürüiétl Mái elé. Ertn 
kellemet hatású , , m i . M 1 ifc 
hathajtőezer • V T ; V A " V 

Ezekért a halottakért, a magvar nemzet szé-
kely vértanúiért gyújt áldozati tüzet Háromszék, Csik, 
Gyergyó és Udvarhelyszék hősi halottjainak azoknak 
az örök ismeretlenségbe költözött vitézi szenteknek, 
kik óriásai voltak a világküzdelemnek. íme a Vas-
székely miniatűrje, mely állt a székelység Bethleni-
jében, Udvarhely városában, de ledöntötték már.. . . 
Trianon kettős árnya ül a 82-esek e ragyogó emlék-
ünnepén, amelyen Európa lelkiismeretéhez kiáltunk : 
Az időkben szabaditói voltunk a világnak s mégis fel-
feszitettek  s sorsol vetettek Árpád köntösére I Elragad-
ták érctermő hegyeinket, gyönyörű erdeinket, arany-
kalászos mezeinket, gazdag folyóinkat,  anyagi javain-
kat, amelyeket fölraktározott  a magyar munka és szor-
galom ! Négy millió élő magyart téptek ki nemzetünk 
testéből s vetettek ínséges rabságra I Tizenötezer iskolát 
rabollak el tőlünk, színmagyar iskolákat és egyeteme-
kel, amelyeket sugárzó lángelméket adtak az emberi-
ségnek. Millió sirt! A 82-esek bölcsőjét is az ösi hun 
sírokkal... Istenek Istene, mi történt velünk? Micsoda 
sötét álom szakadt ránk a trianoni fellegekből?  Hány 
esztendeje tart ? Hány esztendeje zsibbadozunk a kőd-
ben s tapogatjuk csonka testünket és érezzük valami 
borzadállyal, hogy lassan csurgadozik a vérünk és 
szakadozik a lelkünk. Forgó kavargó iszapálom sor-
vaszt a piavei katasztrófa  visszasajduló kínjai, a kom-
mün vörös borzalmai és a Trianon fekete  rémei verik 
a lelkünket. Varázslatos átok, fekete  bűbáj, megrontás 
és árulás, hűtlenség, eskűszegés, lélekrablás és min-
den minden összefogott  ellenünk, de egyet mégsem 
tudtak elrabolni tőlünk: a hitet, mellyel  önmagunkban 
bizakodunk.'  Árva mécse ez a fekete  álmunknak, vir-
rasztó lángja könnyhullatásos éjszakáinknak, örökmécse 
világidős életünknek és fáklyája  a magyar Sezámnak, 
mely az arany és a vér, a vitézség és a lángelme rej-
tett kincseit takarja. A székely-magyar hit I Ez a kicsi, 
didergő sugara a nemzet lelkének, ez a bujdokló 
Veszta-láng, mely soha ki nem alvó fényével  élteti 
öntudatlanul ezt a szegény nemzetet. Mi ez a lán-
gocska? A hazaszeretet, amellyel hiszünk a nemzet 
feltámadásában!  Egy tudatalatti tűzpatak, mely dia-
dalról diadalra vitte világégésben a 82-esek halálfejes 
zászlaját. íme a szent halálfejes  hadizászló, mely len-
geti dicsőségesen a földszaggató  székely rohamok fö-
lölt. De hol a győzelem I A szivünkben I Hol a dicső-
ség? A hősi halottak emlékezetében! Hol a vitézi 
fegyvertények  érdemkoszoruja ? A nemset nagy-nagy 
reménykedésében,  hogy a magyar seregek  ismét hadra-
kelnek  egy najion 1 Hogy  eljön az a nagy és szentséges 
tisztitóvihar,  amikor  ismét földrengető  roíiamra  törnék  a 
székely  oroszlánok,  a Nyolaiankettesek. 

Hadak Ura! Ki vagy'a magyar egekben, szen-
teltessék meg a Te Neved a mi fájdalmunkban;  jöjjön 
el a Te Országod, a nagy és szabad Magyarország I 
Legyen meg a Te akaratod, Ki teremtetted^ Mingruth 
fiát,  Hunort, legyen meg, miképpen mennyben, azon-
képpen itt a földön  is... Add meg mindennapi ke-
nyerünket a tündöklő aranykalászt, a pacsirta dalos 
magyar ég alatt azoknak, akik a rab Erdély könny-
harmatos földjén  szenvednek védtelenül és árván s 
minékünk is, kik siratjuk elrabolt, szént Hazánkat... 
Isten, ó ne bocsásd  meg a mi bűneinket, hadd veze-
keljünk azokért, ne bocsásd  meg, amiképpen mi. sem 
bocsájtunk meg azoknak, kik vétettek nemzetünk el-
len. .. És vigy minket a kísértésbe, hogy ezerszer is 
fegyvert  ragadjunk és öljünk, ha kell, a szent sza-
badságért Ámen. 

Feloszlásra kerüld gyár, llzem 
gépi, vaaanyagberendazéaét legCQAgaaabben viat-

lolom eaak négyben 

H I B O A N D B A S 
BaUtonamayefRy 

Keresek megvételre egy kisebb fősA-
kályhát. Clm a Vákár nyomdába*. 
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Glgásst küzdelmek, égig éri áMosstok Idejét éljük. 
Háború TU. Brra a háborúra el leket moadanl, hogy 
aa M k Jé kOad aa Erük gonoeaaal. A fegyverek  la 
kétfélék.  Bgylk oldalon ea lgaaaág éa a törvény vias-
kodik aa élet nevébea mindéiért, amiért érdemea élni, 
viaskodik a törvénytelenséggel, a pusstulással, a haléi 
terrorjával. As önvédtkesők hősi táborében barco'nnk 
ml la magyarok. KQadelműnk emberfeletti,  egyraaat 
mert erőinket állandóan gyöngítik, ernyesatlk aa özaae-
omlást előidézőkhada, másrésst magunk Is megnövel-
jük nehénségelnket assal, bogy élet-halálharcnnkban 
nem állnnk tántoríthatatlanul, szilárdan, keményen 
Tétováénak sokasor. Olyan n munkánk, mintha egy-
aaerre két árnak ssolgálnánk. Bgy láthatónak és egy 
láthatatlannak. Pedig egyszerre két urnák még senki 
soha eleget tenni nem tudott. Van aki hordja a jobb-
oldallság hermelln köpenyét s alóla állandóan ktvlllog 
aa Idegen ruha. Ide la eleget tenni, oda la, ea nem 
munka, baaem ámítás, csalás, gyávaság, melyből a 
legrövidebbet mindig a magyar életközösség hutaa. 
Nem muaka, hanem lavlroaás, egyenanlyoaáa, bebizto-
sítása magunknak minden várt vagy nem várt fordu-
latra. Meanyire hasonlít aa Ilyen erőlködés as össse-
omlás és as asutáni forgósseles,  magyart gyilkoló, 
megrendíti Idókre. J. M. B. 

— Kettős eljegysés. Filó M-tgduska és Tsriay 
Krnó, Flló Sárlka és Incse Lijos hnsvét másodnapján 
tartják eljegyzésüket Oyergyóssentmlklóaon. 

— Aa BMOK oalki kirendeltségének gyü 
lése. As Erdélyi Msgyar Oisdaaágl BţyesUlet csiki 
kirendeltsége a mnlt héten megtartott választmányi 
gyűlésén elbatáreata, bogy a gaadagyUlés elnökévé 
Dr. Ábrahám Jisttf  alispánt válaaatják meg. A hatá-
roaat értelmében küldöttség keresi fei  aa alispánt, 
hogy tájékoatassák a gazdatársadalom életbevágó kér 
dóséiról. 

— Tehetsegkutatáa. A Cslksseredal 8-glló 
Uárla fógimnáalnmban  23 falast  szskely gyermekei 
állítottak elő ebben aa esalsndóben tehetaégpróbára. 
A vizsgákat a mnlt héten tartották meg. 

— Labdarugó mérkönés hnsvét napján. 
Folyó hó 26 en délntán 4 órai kesdettel a sepsUaent-
györgyl T.xdl éa a cslksseredal Cs. T. E. kczitt ba-
rátságos labdarngó mérkóaéa less. 

— A takarmányonáa kérdése Csíkban. A 
takarmányozás komoly zoedok elé állítja aa állattartó 
calkl gaadákat. Aa BIIQB csíki kirendeltsége vliágosan 
látja mlndBSokat a kenysaerü okokat, amelyeket a 
háborns gazdálkodás Je'ent. Mágia szükaógeanek látjs 
lllelékeBsk figyelmét  (elhívni Brra, hogy a ukarmá-
nyoaásra vonatkoaó rendeleteket vidékenként koll M-
adal. A csíki vlasenyok mások mint aa alföldlek.  Más 
Itt a legeltetési batáridő mint amott. Csíkban még 
május köaepin is táliósnl kell aa á'latot, tehát több 
kell legyen a takarmányadsg ls. 

— A osiksomlyól Kaláka népfőiskola  tan-
folyama  befejeződött.  A népfőiskola  jitu^r 26 
iD°goylit 8 hónapos tanfolyama  véget éri. Ismét 80 
leány került kl őaindatra ébragztve. Fajlságát, hivatását 
megismerve, megesaporliott Ismeretekkel. Httalmsa 
nagy lépést jelent es as Iskola, a ennak aa Iskolának 
a működése a népművelta éa népnevelés terín 0 aae-
hoaaa különbösó székely vidékek leásyalt. Meri b'.uzcn 
esen a tanfo'yamon  Is 8 székely megyéből voltak hall-
gatók. Csíkból 19 hallgató volt, 6 Udvarhely megyéből 
óa 5 Miroatordsból Ennek sa Iskolának n-uatáját 
lamerve, caak ajánlani lehet a tanfolyamokon  vsló 
minél nagyobb részvételt. A aftróvlserávnl  befestett 
tanfolyam  elő«dól: P. H.ldu L â'd-r, Z cbrrás F óra 
H gyaE la, K3p» Brivltta, viié* R nceeh G,őíóné, 
Papp OJBB, Amhrni Ktroly ée Tcdír Jnlla vo lak 

— Aa BMOB bajtárai aaolgalata. Iimeretep, 
bogy a calkl gaadaíörök virmegy -aaerte mt-gsai rveat«k 
a bajtársi ssolgálaiot. E»nek a mnntának egyik palda-
mntató eredményeként Ismertetjük eat az elhatározást, 
amelyben a calkl gaadák kimondok, hogy minden 
hadbavonnltnak a blrtoiá: kalákáiáesa' mfgtcnakálják. 
Bzmkivül fogadalmat  tettek arra 1«, bogy minden t*tp-
alattoji helyei megművelnek ég általában öomdato* 
gasdáhoa méltó mídon telj;>»l'.lk azt a kötelességet, 
amelyet eaek a komoly Idők etvároak a termeiéitől, 

— Értekezlet Cslkaaeredaban a oaeled 
kérdea agyeben. Cse>ed. 8 4 vesen Irjnk Így, ház-
tartási alkalmazott helyeit. A asó Igy, hogy cselei 
kősvetlenebböl feksalk  a magyar nyelv lelkéhez. H asen 
a magyar ember a család tagjaira, gyermekeírd ma la 
aalvesen mondja ,an én kis cselédeim*. A cse ód tebá*. 
aat ls jelenti, hogy családtag, kBsvetlenűI hozzátartozó, 
segítség a háakörüli munkában. H u tartási alkalmaiott. 
As egéaa meghatároaásnak más a szaga, a levegő t> 
Igen hivatalom. Nsm as, amil a régi cielédfogaiom 
Jelent. Sióval a cselédkérdés körüli bajok arra Indí-
tották a vároa társadalmát, hogy foglalkoazon  sa üggyel. 
Igy hívta össse Farkas Pál rendőrkapitány a vároa 
csolédtartó gaadáll egy értekeslelre, amelyen több fal-
Baólaláa ntán elhatároslák, hogy este 8 óra ntán a 
cselédlányok nem Járhatnak a vároa köaött csak a 
gazda Igesoló írásával. Ha a cjolédleénynak nincsen 
írása, akkor a rendőr ast előállítja. Ssóba kerültek a 
felmondási  esetek. Bz Is érdekes, Valamikor a cseléd 
egy évre saegődött. A .báztsrláal alkalmazott11 aa más. 
Arra már mások a asabáiyok. Valahogy nincsen rsnd 
ben aa egéaa caelédűgy Nem lúdom, hol a hiba A 
cseléd tartókban vagy a cselédben, de valahol nagyon 
kihagy aa egéss gépeset. (Beteg ügy es aa egéaa vl-
1 ággal együtt) 

— Gasdátlan fegyver  van a rendőrségen. 
A catksaeredal rendőrkapitányság felblv|a  as Ismeretlen 
tulajdonost, hogy a rendőrségben beaselgáliatott fegy-
verért a hivatalos órák alatt jelenthessék. 

— Barna Viktor bákáel gör. kath. esperest 
letartóatattak. Aa űgy elösményel a román meg-
saálláa idejsre nyalnak vlssaa. A román űgyésaaég 
annakidején vád alá helyeate Bírna Viktor bikáal gör. 
kath. eapereBt, mart a köavagyoot aa akkori aaokások 
sserlnt alaposan magtolvjolták. A román bíróság nem 
f-jashette  be a bűnügyet. A vlsaaaléréa után a magyar 
bíróság mondott ítéletei aa ügyben éa Barna Viktort 
albkaaatáa miatt hét hóaapl fogháara  Ítélte. Felebbeaés 
folytán  került aa eaet a marosváaárhelyl tábla elé, 
amely mult héten mondott Ítéletet és Barna Viktor 
büntetését hét eaatendőre felemelte,  egyben főügyéssl 
Indítványra elrendelte a letartóztatását, amelyet a cslk-
sseredal ügésaség végre la hajtott. 

(ványolatlaat la) 
bármily tételben 

veez-vS.xs. lc . 
Köivotltít dijainak. 

A . R & . N T T T E X 
Hndapsat, 1X, Horthy látván kttiut 11 

(volt Váiabiz-kBrat). 

— Halalosás. Oiv. Szabó Ft-rancae Btliot Frsn 
clska helybeli lakós, folyó  bó 21 én, 82 éves korában 
meghalt. Blbunyt hosszú évekig mim a csiksaeredal 
Iparos Nöegy'et e'nöbnője áldozatos tevékenységet 
fejlett  ki. üszjtlen munkássága követendő példaként 
áll mindenki előtt, alti a közérdek!ei d unkát vállal. 
Folyó hó 28-án temettek el nagy réasvéttel. 

— Ölés miat t nyolo évi fegyhásra  Ítélték 
Atoi Janó csIimsdaraBl fiatal  legényt a törvényszék 
nyolc évi fegyházra  ítélte. Aa Ite'et mögött bicska-
tragédia ál. Valami jelentéktelenül i-retlin heccelődés 
miatt Aboa Jenő verekedni keadelt Bir'os Jsnő legény-
társával, aki mérc'us 15 éo megtréfálta  ót. A verekrdó 
feleket  békíteni kezdte Siócs László 'eventtflu,  akit 
AboB az e'őzflieaen  zsebébe r.-jtett disanóölőkéssel 
szíven azúrt. A törvényszék saándékos emberölés büoét 
állapította msg és Aboat nyolc eaztendel fegyházra 
ítélt.". Milyen szerencsétlenség. EtyBserre két asékely 
ctaládot lesa tönkre a bicska. Aa egyik jobb aoisra 
erdeme* fliial  asékely életet a temető, a máslkat a 
börtön emészti meg. A cslkl falvakban  évek óta n<m 
tortint ehes bnaonió testvérgyilkosság. Vigyázzunk H 
arra, hogy legalább egymást us pusztítsuk. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KO LOZ S VÁR 

A'. -p ttato.t 187J. évben. 

FIÓKOK: Calksa>redt, Gyergyósasntmlkló-, Z iah. 

LEÍNY1NTEZETE: Stl áKysom'yói Tikárét pússtár rí 

BETÉTEKET legelőaritebb  katnatoaá*r* elfogad. 

VÁLTÓKÖLCSÖNÖKET f o l y ó s í t . 

A T U T A L a S O K a T az ornág bármely piacára fszkfi»»'. 

Előfizetési  felhívás 
A székely nemzet történetére, 

amely szól a Kr e, 1200 tói, Hunor Msgnrtrt; 15G2 ig, 
a székely alkotmánv megsemmisítéséig. Tehtt kóze' 
2800 esztendőről. 

A könyv tartalmi a kővetkező : 
I. köu t. E óljáro beszéd I. A Szék lyföld  rövid 

fö'dr.sjz».  — 11. A S'üékelyeif  szárm-tzása ts letelepe-
dése. — t>) B-ivez-tes. b) T Tvényórzó tc-!ü!';i á tal 
alkotott s » Császár a >al nzentesitett chinai Hvköny-
vek, mint kétségtelen h'tülll nyomravezetők a bua-
sz.lely eredet '«klntefében.  c) Az ő-thagyom tn ok iör-
tóncti órté'-e. (Ázsiai törtóneuráei módsí -i) II üs-
fö  drnjz, óstortonkt. a) A Fold kiHUkii'ása. A '.ur ni 
faj  megjelenne a Pamir fennsi-on.  — IV. A hiu' gnuk-
(A hunot j a) A P-tmir f^nnsUtó  Dsungárláig. b) Hu-
nor ea Magor. E őre Peklrgig! ei O^ungária. V. A 
bunok m gbóditják a 35 000 tornyú. 3000 kim. hisz-
Biu'águ falai  védutt Menny i Birodalmat. Msgorbo n 
marad. Hunor további hi'd ló hadjáratra indu1. — VI. 
Hunor nepe N>ug-»tra jó. A Vo'gáig.») Hu t ura'kodik 
rendje, b) 57 ógörög iró AK má< források  a scyiháttrcl. 
— VII. Atilla Urunk és kora. A hurok » világtörté 
nelem homlokán. — VIII. Arkosi B-nkő Józ ef  világ 
hlrü "zAkely tudóé a székelység hun eredetet htzonyitja 
— IX. Ké'ségtelen hitelil, kimeríthetetlen források  a 
székelység hun saármazásárót, régi könyvekben — 
X Atilla fiai  és utódiik: a székelyek, u>at nyitnak 
az avar és azután a magyar hoiviaszafo^alá-nak.  a) 
Atil'a fialnak  harcai, b) As avarokat behívják Euró-
pába a 'oigobárdok. — XI. Biját avar kháu és népe: 
jő. c) Visszaszerzi Atilla biroda'mát. b) Bálán utódai, 
c) Az avarok a a frankok,  d) Ruţonfalvi  Kiss István 
döntő bizonyítékai a hun—avar—sz le y—magyar azo-
nosságról. — XII. A'pád Urunk visszafoglalja  Magyar-
országot. a) A székelység elébe megy, caatlakoaik 
kossá és segít a hon-viasBefoglalásban.  „Az első had-

llneában*, — .az avant gárdában hadakozik', — 
amint a krónikások írják. - XIII. A hun—avar-
székely—magyar műveltség Árpád korában — ma-
gaefoku.  a) A rovás rás. b) Priecus Rtaetor az altáji 
törökCk rovésírásáról, b) A kons; antinápolyi felirat. 
Mantuanlit chinai történetíró a rovásírásról, ej Bolog-
nai emlékek, d) A Telegdt JánoB és Komáromi Csip-
kés György müvei, d) A janlsez»l uj gur, orkhon és 
Selenga-vidéki kövek ótörök rovásírása, f)  A cslkssent-
mlklósl, énlakal, a Révai-féle  betüaoros, idóa Jáaa Já-
nos tászoktetői (gyergyóditrói) rovásirásoi köveinek 
könyve. A csiki családok rovásírás tulajdonjegyei. Var-
gya8sy Márton ts Mások — Ödönfl  Lásaló Tar Mihály, 
stb. adatai. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemseti Mn-
zeum rovásos-kalendárloma. Alexander Protektor, Ibn 
Foszlán arab történetíró, Antonius Magnus rovásos 
könyvlelete a toscánai nagyherceg könyvtárában. A 
Méla moábl király emlékköve. Föníciai görög rovás. 
Flnn és orosz rovásos kövek. Tbomzen Vilmos kop-
p«nhágai tudós fejtette  metr. Azután: Kéaal Simon, 
Veith Qo'.iel, Oláh Miklós, Tburoczi, Bonftniu-,  Sza-
mosközy, Verancz Antal, Bél Mtt>áB, Baranyai Decsi 
János krónikások a székely rovaeiráaról. b) A rovásírás 
és a magyarországi neonaczionalizmus. c) Székely mü 
vészét, d) A Turáni művészet. 

II. kötet. XIII. A vallás. A keresztény szokások 
közt fennmaradt  őjtragyar ünnepek. — Az ősmagyar 
nyári ünnepkör. — Ősmagyar Ivarác ony. — XIV. A 
székelység az A-pádok korában, 890 tói 1301-ig. XV. 
Atilla Urunkat a törökök is ősüknek ismerik, a) A Csiki 
Székely Krónika b) A Cs. Sz. Kr. röviden, jegyzetek-
kel XVI Az ősmagyarok az uj turáni irodalom tükré-
ben. (Szépítoilnlut) ) — XVII Aranka Oyörgy jegyze-
tei a Csiki Székely KróuUáboz. XVIII A Székelyföld 
a honfoglalás  után. Kugonfalvi  Kiss latváu irasa szerint, 
a) A htralyi lovago. H. F>jár Igoíc és Imecifalvi 
Imsc-i Qyiirgy ez -rint. b) A moldovai magyarság. Mol-
dova szákrly tulajdoni XIX A szákeyseg a vegyes-
házbeíi királyok idején. (Királyok szerinti — XX. A 
Brékc'ynégnek alfeotmnr,\ab  n gyökeredző katonai szer-
vezete, mint t sz'.vise ó-stAtu->. a) A tatonasáir. b) A köz-
igaxirAtás. XXI. Dekrdtumok. Kiváltságok ÓB Törvények. 
— XXII. A bukás, 1562-ben. 

A könyv kötetenként: 160—160 oldalanként 6 P. 
A két kötet bolti ára 15 P lessz. 

Srépvjz, (C-ikmegve) 1943 április 24. 
SZÉPVIZl BALAS BÉL.4, 

a .Kánaén purz'ulás*" és „Atilla Urunk" sz-írzóje. 

Hráír 
Tusnád közséj Elöljárósága. 

Tio -1943 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A községben ept'.nndő apaállatlatáló, gondoaol 

lakás, ménls'áió, legánysaoba éa asbos kamra épltéal 
munkálatainak e'.v'gzéaér». alulírott eiő'fáróságll.-aaorl 
versenytárgysliat hirdst 1943. má jus B-lkl határidővel. 

Ajánlatok SE árlejtés napján 10 óráig fogadtat-
nak e' és szok felbontása  11 órakor eaaköaöltetlk. 

Tervei, "'őmireti költségvetés az elő'járóaágon 
beszerezhetők 3 P kiállítási dlj ellsnóhen. 

A* épltkezéshea a község, a követ, homokot éa 
g*mb fenyőfát  >i 'pltkesés helyáe termáaeetben adja. 

Tnacád, 1943. áprlüs 15-én. 
vltéa Jakab Béla Kelemen Andor 

l'. Hri. t . feíJVEŐ. 

Budapesti kereskedelmi 
nagyvállalat 
keres Irodai manlr&kt>BD,nytlv&ntBrt&a! teendőkben 
ji-i&K dakerr-sztéoy tiaztTlsel£n£ket da giplrinőket 
jÓHzo'RáKtl b'.zoayltvánoyal Kéadbb Djocdliji-go. 
snlnág Menza-ebéd lilléresáron -AJ&nlatokat.Bli-
toa )0»ő" jeligével- • Vidéki N«ptlapok Gazdasági 
Ej-Vf  Mîl'so -.Hthb!» (Brd.p-»t, I V,S*-r-lt« té 3 »z) 

Komoly, megbízható kiszolgálónöt teresek 
venúeglóm részére. Oim á klsdobsn, 

Tasnádfúrdöi  villámba házmesteri párt 
keresek május 1 re. — Érdeklődni 
Tasoádf^rdón,  Irma-villa. 

Keményszára 44-es os izma, fekete 
gyapja kétsoros öltöny oeikos nad-
rággal, gyapja télikabát bélelt el-
adó. Csíkszereda, Apafy  atoa 9. 

Keresünk azonnali belépésre 
szép megjelenésű masszírozó és 
pedlkürözóoót, úgyszintén 1 fürdő 

kiszolgálónöt. Dóra-fttrdó,  Csíkszereda. 
Egy Jó karban levó fehér  gyermek sport 

koosl eladó. Olm a kiadóba. 
I I W Z M Vákár Mfwyemdt jáks^ 




