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E g y s é g e s gondolkozást . 
A parlamentet elnapolták. Kállay minisz 

tereinök a Magyar í l e t Pártjának ertekezletei! 
ismertette az elnapolás indokait. 

A képviselőházban az eimult pinteken, 
va'amint több más a'kalommal lefolyt  esemé 
nyek mind azt bizonyitották, hogy B panamenii 
tárgyalásokban ninc-s meg az a kívánatos össz-
hang, amely az llgyek intézéséhez megfelelő 
alapul szolgálna. A képviselőház nem minden 
oldalán oyilvánult meg a kormányzat irányában 
az Ügyek intézéséhez ssükségea bizalom PB 
o yan kérdések felvetését  erőszakolták, ame-
lyüknek napírendretüzéséi a kormány megen 
gedhe'.etlennek tartotta. 

A Ház elnapolása az egy év előtt n y u j o u 
programmtói nem jeieut eiteróst és a kormány 
po itikai irányzata ugy a bel , mint a külpolitikai 
vonalon megmarad. A kormány a 42 ea és 36-os 
bizottságok közbeiktatásával mindenkor meg 
tudja t'tlálni a módját ancak, hogy az ország 
érdekében hozandó intézkedéseit a kellő idő 
ben megtegye éa azokról az országos közvéle-
ményt idejekorán tájékoztassa. A kormány 
tagjai ettől fQggetienUI  is megfogják  találni a 
módját annak, hogy kiadott vagy készlllő ren 
deleteikről a közvéleményt tájékoztassák. 

A pinártokezíet nagyszámban összegyűlt 
képviselő tagjai a min azterelnök bejslentesét 
nagy tatazésnyiívánitá9sal fogadták  es a mi 
niastereinőköt hosszasan megéljenezték. 

A kormány helyesen cselekedte, amikor a 
Ház elnapolása iránt a Kormányzó Urnák elő 
terjesztést tett. Minden bizalmunk a kormány-
zaté. I yen elbatározó, kemény időben minden 
nél fontosabb  az egységes gondolkozásnak és 
akarásnak megőrzése. Nem szabad a bizalmat-
lanságnak lefelé  tápot szolgáltatni. Többet árt, 
mint használ ilyenkor a többféle  veleményen 
nyugtalankodó parlament. Nincs ideje ma en 
nek. A jó békeidők luxuaa es. Ma egy ember 
gondolkozik, határoz és a nemzet cselekszik. 
Ez a győzelem rugója. 

Nemzetgyilkosság. 
A magzatelhajtőkra rossz idők járnak. 

Legfőbb  ideje, hogy erre a bűnös nemzet 
gyilkolásra felfigyeljünk.  Elérkeztünk odáig, 
hogy drákói szigorúsággal figyelmeztessük  né-
pünket arra a veszedelemre, ami emögött a 
szörnyű bün mögött van. 

A törvény a magzatelhajtást gyilkosságnak 
tekinti. A büntetést is ehez szabja. KőzönségeB 
gyilkos felett  ítélkezik a törvény asokoo, akik 
nek kOze van hoszá. Börtönnel sújtja a gyilkos 
anyát és azokat, akik segédkeset nyújtottak 
ennek a nemzet életét, nagyságát megrövidítő 
bűnnek elkövetéséhez. 

A csíkszeredai törvényszék a napokban 
ilyen magsatelhajtók felett  Ítélkezett. Az ügyész 
vádbeszédében m e g b é l y e g z ő szigorúsággal 
fogta  meg a kérdést. Vármegyesserte meg kell 
est a hangot hallani. A törvény szigora nem 
ismer irgalmat. Kegyetlenül börtönnel sújtja 
mindazokat, akik megmerószelnék akadályozni 
a magyar életek világrajövéaét. 

Egyelőre Vana Sándorné csikszépvizi tu-
dósasszony került hurokra. Ez a gyilkos egész 
megszervezett üzemet tartott fenn.  Fölhajtók 
Begitettek a .paciensek" előkeritésében. E* a 
gyilkolás intézményesen folyt.  Jelenlpg három 
magzatelhajtásért felelt.  Bbben a három eset-
ben az áldozatai éleiben maradtak. Emlékesünk 

arra, hogy a negyedik eBete pár hónappal ez-
előtt halállal végződött. Ezért á bűnéért ezután 
felel. 

A törvényszék egyelőre egy bizonyítható 
„esete" miatt 2 évi börtönre ítélte. Égető 
Ferenc magána'kalroaiíott bünrészeaségért 2 
hónapi fogházat  kapott. Végül pedig 2 hónapi 
'lörtönru ítélték a gyilkos anyát, Tana Margitot. 

A* egf-sz  magyar társadalomnak köteles-
sége, hogy bekapcsolódjak ebbe a kérdésbe. 
Vegeredményb<n ettől függ  a nemzeti jövőnk. 
Nem lehet aeuki scemében közömbös a?, hogy 
nagyságunk, a „húszmilliós magyarság" tekin 
télye és meK"züietése a magyar anyfaknak 
becsületes vállalásán áll vagy bukik. 

Emellett a kérdés mellett hangulatot kell 
ter?mt*ni. Divatba kell hozni a gyermeket, 
mini a magyar nemzeti jövő legbiztosabb alapját. 
G: az egységes társadalom állásfoglalása  nélkül 
le hitetlen. A tőrvény büntető erejére is nagy 
szükség van. Da ennél fontoaabb  az, hogy a 
magyar élet ne a törvénytől való félelmében 
teremje a gyermeket, hanem a felemelkedés-
nek, a nemzeti nagyságúak öntudatával indul-
janak el és Bzüeaeenek meg. 

Nem lehet panasz. A fiatal  magyar anyák 
már megértették a gyermekáldás szükségét. 
\ két utóbbi esztendő statisztikája ia kedvező 
emelkedést n u ' a t Csíkvármegyében. A fiatal 
nemzedék székely any4i szívesen vállalják a 
gyermeket. 

Ha még akadnak gyermekgyilkos Vanánók, 
azokat a börtön meg kell eméssze. Ezt köve-
teli BZ egyetemes rcagyar jövő. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
C-lk vármegye törvény hatósági klegyliléxe Áb-

rahám József  dr. főispáni  teendőkkel meghízott alispán 
elnökletével 1943 május 5 én ülést tartott, amelyen 
67 tárgysorozat! pontot tárgyaltak le. Megnyitó beszéde 
-o:Ao Csik vármegye eleö tisztviselő]? saeratettei üd 
vösöite Mártos Endre cslktapiocal plébánost izentszéfcl 
tanácsosi kloevaaése alkalmából. Nyomatékosan hang-
sulioata Ábrahám dr., hogy a kitüntetés arra alkalm-IB, 
klBebbaéai életünkben IB Igen harcoB és tevékeny pa 
pot er*. K-írl, hoty továbbra ls nagy buzj-tlommal 
dolgozzék fajtája  erdekében. 

A kisgyűlés nagv lelkesed:s3tl vette tudomásul 
ábrabam dr »iapáu véglegesítésé*. Bstl^alommtl Ko-
lumbán József  dr. felsőházi  tag ttdvütölt* Cs*k vár 
m*gy-.i e'ső t'.silvlselijst. Megállapította, bogy lgsn 
nehsz körülmények kötött állott a megye élére. HIVH 
tását körültekintéssel. fajtája  Iránti Bzeretettel éa m»g-
btcsülésBol végezte. A romokat a lehelő leggyorsabb-» 
eltakarította, bogy nyomában necsak közigazgatási, 
hanem kozgaadaságl, társadalmi éa köemüvelódéBl vo-
nalon egyaránt erőteljes éa célravezető r> unka Induljon. 
K->rl. hogy továbbra la nivanolysn megértéssel éa aae. 
retettei foglalkozzék  a csíki aaékelység ügyeivel, mint 
eddig. 

Az előtárj ssatett j intések megvitatása éB ludo-
mAfnl  fatele  során a kisgyűlés egyhangúlag elhatározta, 
hogy f-sllrattal  fordnl  a pénzügyi kormányzathoz: al 
kalmaa időben, de minél előbb építsen Cslksaeredán 
pinzQgtl palotát. Az Indokok között aat is felhozzák, 
bogy f-bken  a pillanatban Csíkszeredán a törvényaaékl 
palota kivételével egyetlen állami épület slnc?. A többi 
középületeket a Calkl Magánjavak, Illetőleg a vár-
megye építtette. Kérik a pénzügyminisztert, hogy a 
f^lepltézre  kerü'ő palotával eeyldóben o'djuk meg a 
pénsűpyl tisztviselők lakáskérdéséi IB. 

A kisgyűlés elhatározta, hogy a köaségi Jegyzők 
magánmuokálatalnak diját — aa sdott körülmények 
köaött — 60 saávalókkal felemell  Es as emelés caak 
a magásmunkálatokra vonatkozik. 

A olknaentmárlon—navölgyl ÓB to!vajo'l«tő—hsr 
gltafürdői  újonnan épült utvonalakat törvényhatóaági 
keaelésbe vesaik 

AB alispán Javaslatára a kisgyűlés egyhangúlag 
kimondta, hogy néhai Láaa'ó Dsatő dr. főispán  arckó 
nét megfeatell  éa a vármegyebáa dlBatermében el 
hslyezl. 

Egybacgulag «lhntároata a gyűlés, hogy Orbán 
Biláas „A Bzékelyíö d ielráaa* clml munkájának ujabb 
kiadásához anyagi támogatással boaaájárul. 

Kimondjak, hogy a vármegyeház tatarozást mun-
kálatait 3 lehelő legsürgősebben be kell fejezni.  Az e 
célra szükséges öss&egei utalványozták. 

Síüksagesnek tartják; hogy a vármegyei tisat-
vlse.ős tbzifaallátáBát  már moBt megkezdjék. A célra 
azüksóges összeg kö.'caöoktppenl folyóeltásáhos  hoz-
zájárult a t légy ülés. Az össaeg«t hat hónap alatt 
egyenlő részletekben téritik vissza a tisztviselők. 

A közgyU.és tudomásulvette Erósz Béla várme-
gy»l aljagytő es K iracaony Antal gyergyóujfalvl  jegysó 
rjugdijaaasái. Efog&dták  Ditró község képvlaelőlea-
KVete.oek a m»gdcállás ldaja alatt megkezdett - köa-
müvaiódési ház bsldjezés^re vonatkosó határozatát. 

Az Isten-kereső  lárma 
Neved sem érteiu, Istenem, 
De vsn két árva nagy szemem 
S) »nnyi bolondot látok, 
Hogy e tok bolondságból 
Nagy ijedelmi-mben, 
Uram, hozzád kiáltok. 
I'rófáltam  sokféle  mesét, 
De, hajh, rgyik sem volt elég: 
Szivemben, idegemben 
Kiabaló nagy lárma 
'IMged keres, Fölség, 
Isten, a tied minden. 

Ady Endre 

A Székelyföld iparosításának emlékirata. 
Csiszár Lajos marosvásárhelyi építészmérnök, az 

erdélyi kisiparosság köztiszteletben álló vezére éa egyik 
lener dményesebb munkása ismételten megmozdult 
Erdély iparosításának es tanoncüg)ének rendezése iránt. 
Részletes emlékiratban fordult  az ErdélyréBzi Gazda-

Tanácson Lerejzlüi a magyar kormányzathoz. 
Kámu'.atutt arra, hogy Erdély nagyfontosságú  kincsek 
birtokában van. Bőségeden áll a metángáz. Folyóink 
n»£ymennyia?gb>-n rejtenek magukban villamos-energia 
számára esest. Talajunk, erdőink tele vannak feldolgo-
zásra váró nyersanyagokkal. Nem hiányzik semmi 
Erdély iparosításához. Mindezekrs való tekintettel ja-
vaslatot terjeszt elő a magyar kormánynak, amelyben 
kéri, hogy különösen a szapora székely népnek ipari 
pályákon való elhelyezkedését elősegítse. 

A kérdést apró részleteiben is feldolgozó  emlék-
iratnak csikvármegyei vonatkozásai sürgetik azt, hogy 
Csíkszeredában; OyergyószentmiklŐBon két fiutanonc-
uttbont létesítsenek internátussal. Ditró, Szárbegy, 
Alfnlu,  Kászonimpér és Csikszentmárton községekben 
pedig létesítsenek tanoncotthonokat internátus nélkül. 

Az ipari kuliuránk emelése érdekéb -n az emlék-
irat Csíkszeredában egy mechanikai, órásiparl és 
eluktromosipari szakiskolának a felállítását  kívánja. 
Oyergyószentmiklóson pedig kőfaragó  éa csiszoló szak-
iskolát sürget internátusokkal. 

Az emlékirat felkéri  azoknak a helyiségeknek 
lelkészeit, tanárait, építészeit, mérnökeit éa iparosait, 
ahol ezeket a tanoncotthonokat létesíteni tervezik, hogy 
alakítsák meg már most ezeknek az intézményeknek 
feiligyelőbizottságait.  Ha a társadalom megteszi a maga 
köleleBBégéi, a városok, vármegyék, községek és 
közbirtokosságok, intézmények, gyárak és magánosok 
megteszik a megajánlásokat ÓB végül ÍB könnyű lesz 
majd az állam elé állani, hogy a megalkotáa és fenn-
tartás ügyét végrehajtsa. 

Az emlékiratnak a szándéka a legokosabb jövő-
építést jelenti. Nagy bajunk azonban, hogy nem akarjuk 
megérteni a lényeget. Amilyen értelmesek voltunk 
kisebbségi időkben, éppen ugy megromlott a helyes 
tájékozódásunk. Lassan Ismét ott tartunk, hogy csak 
végfö  ecetben és .szerencsétlenségben" választják az 
ipari pályát. Ott van a székely udvarhelyi agyagipari 
iskola, litidoklik. Rossz jel. A társadalmunk betegségét 
vetíti ki. 

Petiig milyen közil van a nagy példa. Emlékez-
zünk cs<tk viDSz-t. Mit jelentett a független  pálya. 
Mindent. Milyen biztonságot, mekkora öntudatot adott 
»z a tudat, hogy a jól megtanult ipart a kezünkből 
senki ki nem csavarhatta. És mégis ma. mindenki ott 
akarja hagyni a műhelyeket. Ma iBmét „urnák", iroda-
molynak készítenek minden magyar gyermeket. Istenem, 
milyen balgaság. Ilyen időkben ne látni azt, bogy a 
képzett, Bzabad és független  iparosé a magyar jövő. 
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Az ifjúság. 
Ai ifjúság  minden nemaelnek a szemefénye. 

Örömmel tölt el az, hogy a ml If  jogágunk egyre foko-
zódó öntudattal fordul  a ma óló legnagyobb utmutatónk, 
Szabó Dezaó felé. 

Szabó Dezsőnek az IfjuBághoz  cimaett leveléből 
valók a következő gondolatok. Nem leaz kárára ennek 
az ifjúságnak  ha felfigyel  azokra. 

1. Hitvány éz züllött lélek aa a fiatal  ember, ki 
előnyt, érvényesülést, potyát kíván azért, mert futa. 
Caak tudáaáórt, munkájáért, tehetségéért és morális 
értékéért várhat ellenértéket. 

2. Gyilkos, hazaáruló gazember, aki ezt mondja: 
Nem a tehetség a fő,  hanem az, hogy jó magyar legyen 
aa ember. Hi az ördögöt jelent a „jó magyarság"? 
Olyan, mint a pincérfrakk,  mely akkor ÍB frakk,  ba 
nlncB pincér benne. A „jó magyarság" éppen bizonyos 
szellemi, fizikai  és morális képzettségek öiszessége. 
Rábizól egy hld- vagy templomépítés! egy jó magyar 
borbélyra. Aa élet végtelen egymásrabatásában a ma-
gyar életharc legkisebb őrhelye is oly végére mehetet-
lenUl fontos,  hogy ellátáaára csakis a hozzáértés ad 
jogot. 

3. Történelmi éj társadalmi irányításra csak nagy-
kulturáju, azélestudásu, tisztamorálu és már teljesen 
kifejlődött  Ielkialkatu egyének alkalmasak. 

4. Az, hogy népi dalokat éneklőnk, népi z?nét 
csinálunk vagy hallgatunk, népi írókat olvasunk, etno-
grafiázunk:  kedves és egyénileg hasznos önkópzőköri 
működés lehl-t, de a nép törtnoélmi felemeitetésének 
nem jelent semmit. És ez a működésűn1' a maszlagoláa 
irtózatOB bűnévé leBZ, ha ugyanakkor olyan tényezőket 
szolgálunk ki, melyek halálos akadályai ennek a fel-
emeltetésnek. A nép reális érdekeit csaklB sok lemen 
dásBal s az önfeláldozás  heroikus elszánásával leh«-t 
szolgálni. 

5. Jó magyarság ez: bizonyos munkakörben a 
lehető legnagyobb tudást (3 képességet szerezni. Ezt 
szerves, széles kulturális tájékozol'tággal venni körűi. 
És jól átgondolt életprogrammal beál'ani a msgyír nep 
óletbarcába. Azzal a tudatta', hogy ott nemcsak érvé-
nyesülés,, hanem: szenvedés, börtön és haiál is várhat 
reánk. És ez a tudat csak acélozza o'száoésunkal. 

Hazaérkezett a i M i k hoovédliailgerei. 
Május 1-én hazaérkesett aa orosz harctérről a 

második honvédhadsereg. A dicsőséges harcok ntán 
viaaaatórö hadsereg veaérkara vltéa Jány Onsztáv 
vezérezredes parancsnokságával május 1 én érkesett 
meg BudapeBtre, ahol Kállay Miklós miniszterelnök a 
következő besséddel fogadta: 

— Veaérearedes Ur I Kösaöntöm önt, mint a ha-
zatérő második hadsererf  vltéa paratcsnokát éB mint 
bajtáraalval együtt küadő sebesült honvédot Is és kő-
aaöntöm önnel együtt aa ogész hadsereget, amely ott 
künn az orosz harcmesőkön a hazáért küzdött éa szen-
vedett. Aaokat a hősöket pedig, akik már nem térnek 
vlaaaa, szivem minden gyászával gyássolom. 

— Veaérearedes Url ös a kötelességteljesítés 
hadseregét vesette odakünn aa oro>z htretéren. A 
köteleaaéget búan teljesítették aaok, akik a Legfőbb 
Hadür parancsára kimentek, híven ahhoz az elhatá-
rozást»», hogy a nagy világégésben oraaágnnk éa cl-
vlliaáclóok védelmében ml IB kivegyük részünket. Amint 
nemaeti aaükaégeaségból fakadt  aa a kötelesség, hogy 
önök helyt állanak -az oross harcmezőkön a hazáért, 
ugyanígy most, hogy hazatértek, egy másik köteleaaég 
vár a nemaetre a es a kötelesség nem más, mint aa, 
hogy minden hasatéró bonvéd egyaránt legalább úgy 
találja otthonát, amint elhagyta. Eat a kötelezettséget 
én képviselem. Ha több kenyeret, jobb életet ind nynj-
lant es a haaa, ea la elaóBorban aaokat Illeti, akik 
áldonatot hozlak, vagy Itthon özvegyeket éz árvákat 
hagytak vlazaa. Ha vállalta a nemaet azt a nagy kö-
telesettaéget, hogy harciérre küldi fialt,  ennél ssáa-
eaeraaer nagyobb köteleaaég moat as, hogy becsülettel 
helyt álljunk Itthon ásókért, akik becaülettel álltak 
helyt érettünk odakünn ÓB én moat ön előtt éa aa ön 
mögött érkeső saáaeaer honvéd előtt fogsdalmat  teasek 
arra, hogy a nemaet minden támogatását, segítségét 
és jutalmazását elsősorban asoknak adjuk, akik azt 
valóban kiérdemelték. Ba a nemzet soha zem fogja 
elfelejteni  aat a kötelességteljesítés!, amelyben ön és 
hadserege példái mntatott. 

Vités Jány Qnssláv vezérezredes a következők-
ben válasaolt aa üdvöaléare: ' 

— Nagyméltóságú M'niasterelnök Ur I Hálás sslv-
vel mondok köasönetel a hoasám Inlézetl aaavakért, 
amelyeket bBaake örömmel fogad'zm.  Ezek a aaavak 
elsősorban aaokat Illetik, akik a Don partján becsü-
lettel harcoltak és megaksdályoaták aat, hogy a vörös 
rém véres karmaival belemarkolhaason országunk meg-
naoatelt földjébe.  Bilsmerés, dicséret és dicsőség Illeti 
aaokat, akik odakinn becsülettel állták a harcot. Di-
cséret asoknak, akik megállították aa ellenBég hatal-
m ú áradatát, megsemmisítő csapásokat osztogatva, 
bár aa ellenség fegyversete  a mienket lényegesen felül-
múlta. A magyarságnak ragyogó példaképéül szolgál-
nak és messse magasan a haaatértek felett  állnak 
aaok a bősök, akik életüket adták és ások a sebesül-
tek, akik vérüket ontották asérl, hogy as orsaág ssebb 
és boldogabb jövőjét blstosltsák. Dicsőségesen, bósle-
sea betartották aat a fogadalmat,  amelyei Főméltóság ü 
Uraak kesébe letellek. BecsBletlel megállták és be-
tartották minden honvéd jslsaavát, amelynek minden 
magyar ember jelsaaváaak Is kell lennie: „Istenért, 
Legfelsőbb  Hadurunkért és a hasá'rt. ' 

Megérezted-e Csiksomlyó? 
Komárom, április hó. 

A föltámadás  után volt. Fehér és lila borostyánok 
égtek a kertekben B az almavirág menyasazonyszlnü 
sziromáradása telhetetlenül Bzlvta-Bzlvla a húsvéti nap 
nekitllsesedett csókjait. 

Fény éa kedv kergetőzött a kék űrben. Isten 
pillangói B mi ketten, Jóska meg én, csiksomlyól vén-
diákok az ország eme felén,  a Bzóke Duna partBaélón, 
a nagy mesemondó Jókai anyavároséban akadtunk össze. 
Egyik oldalon az ÖBfolyó  hömpölygött szélesen, gőgösen, 
az ut máaik oldalán Klapka tábornok várfalai  vetették 
neki hősködő mellkasukat a földalá  UBZÓ nagyfaru 
hajók báméez tekintetének. 

Mellettünk ttnnepes emberek jöttek vagy mentek, 
örültek tán a kitavaszodásnak, a késő húsvétnak, a 
gyerekek békebeli nagy karikákat unszoltak Bzaladásre, 
jólfőtt  leccséjü iparoBlegény táncosnótát fUtypré.-z,  da 
most az egyezer JÓBkának es nekem, negyven év előtti 
csiksomlyói kamaszoknak, nekünk minden mindegy volt. 
Csiksomlyó kivételével. 

Egymásba karo unk, köröakörül elmerül az egész 
jelenvaló világ a mi c*»U Kicsi Somlyót, a Nagy 
Somlyót, a faketezüd  H-trgilát látjuk, az O t a főid-
kor- kség legrangosabb folyóvize,  abbsn feredünk,  az 
öreg gimnáziumot, szemináriumot járjuk s hiába akar 
meghódítani a komáromi kéttornyú Szsnt András temp-
lom, eltöipül, elszürkül ez a nagy darab itpület n t-om-
lyói Szűz Anya Istenháza mellett. Nagyokat sóh-jjtozunk 
az ambitu-ért, a regi t-zentinárium előtti jegenyefsHorért, 
melyben gliccBez*s közben háromszor is betörtem a 
fejem,  sóhajtozunk a Darvas Vénánc kől-üplijeért, miért 
haltak meg szegények, raikőr olyan szép lelkük volt? 

És ne vegye rossz néven a magas királyi kormány, 
különösen pedig Kállay miniszterelnök ur őkegyelmes-
sége, de mi itt a Dunaparton az ügynk intézéséből 
egészen kikapcsoltuk őket s h -iyülhe nrh»' Pál Gábor 
igazgató ur eluókr'ége alatt Szá^z Kuroly, Jakab Antal, 
Bálint György, V»szi!kie\ics Viktor, Kop:c< Mézes 
tanár urakból állítottunk ÖÍSZC uj kab'U-^t, h-dd kor-
mányozzanak, vnzesaenek, adóztussscak minket két >>l;ó 
óráig. Ennyi id>-ig tartott a Jóskával vs'ó ö-sazofu  ásunk. 
Magyarok ilyen örvend-zve vetélkid-i ad, tizetest, ami 
lyent mi k-tten t-lj-'sit'.'ttünk ennek <t kabinetnek, fob»-
sem végi zt k. lg z bogy mi is csak ktgjeletb n és 
i-zeretetben. 

Amikor elbuc-uztunk, kelten csiksomlyói vén-
diákok, nem azt mondtuk: viszontlátásra Komáromban 
vagy viszontlátásra Soproiban I Az orrz-ig túlsó sarkára 
gondoltunk mindaki-tten B egyszurre roonilu! 

— A viszontlátásra Cslksomlyón I 
K ard o s Árpád 

Krtesités. 
A t. közönséget ezu'.on i« ér'e<item, hogy 
hostzebb k'itonai  izalgálntomhól  leszereltem 
és fodrás'-Oiletemben  e-'.után  írvmélvesen 
nllok  a t. kő'őnség  rerdelkerétire  Szíves 
pá'tfcgist  kér:  Bocskor  Károly  f'otlráss-
níester,  Cniksxereilti,  Apafi  utca fí!K 

Akarsz repülötiszthelyettes lenni ? 
A honvéd légierők hivatásos legénységi után-

pótlásának blaiosltáaára a honvédelmi minlsster úr 
Székesfehérvár-Bóetó  repülőtéren repülő csspattlsat-
helyetlesképző iako'ál áHito'.t fel.  Ennek keretein belül 
a növendékek repülőgép* zereó, repülő fényképéén, 
híradó vagy fegyver-  éz bombaBaakos kiképzésben ré-
Baesűinek. Hogy kl hová kerül, arra vonatkozólag a 
j?lenlkeaéa lehMŐ figyelembevételével  a rátermettség 
alapján döntenek. Az Isko'a Időtartama négy év, an 
I. évfo'yBm  mos«, 1948 október 1-én kezdődik. Aa la-
kóin tarirma ala't aa oktatás, saállás. ÍBIPB, világítás, 
étkeaéa, tanszer és ruhásat dlJlaUp. Alii elméletileg 
éa gyakorlatilag 1« megfelelő  eredményt mutatnak fel, 
a légierők blvalásoa legányséri á'loir ágyéba kerülnek, 
aki nem felel  mag, aa Iskolából eltávolítják. 

Az i>kolában ssakképzottségbeo râsaeaUlt növen-
dékek későbbi szolgálatuk slslt rfpli  őtépvezetől ki-
kópaésban elvileg nem résaesűlbetaek (uonbao b'jézó 
aaerelők, fényképészek  stb. tenn'saetearn lehetnek 1). 
A vógaett Iskola Idővel alkalmM nynjl a tlBatvIaelől 
karba való felvételre  la, a külön érvényben levő ren 
deletek értelmében. Kelvétel előtt repülő aaskorvoBl 
vizsgálaton eBnek át a jelentkezők. 

Jelentkezhetnek azok a leventék, atlk 14. élet-
évüket már betöltötték, de ltl. évüket mag nem halad-
ták, H elt mit vagy 6 eli mlté* 2 középiskolát (ps'gárIO 
vagy ti elemit éa 2 Ipirlsko'át végeztek, tlsata kfereea-
tény aaármaaásutk, orvosilag alkalmasak és feddhe-
tetlen előéletűek. 

A kérvényt a m. klr. honvéd»lml mlnlaatrrnek 
elme ave a m. klr. légierő pürascsnokaágboa kell be-
oy új tani, a határidő aaok ssámára, akiinek a meg-
kívánt Iskolai végaettségük már megvan: 1943 májú» 
30, aaok számára, akik most végalk iskolájukat: ju-
nlus 30. A pontos további r'saleteket, a BBŰkaAges 
okiratokat óa a megkívánt mellékletek formáját  a 
„Budipsatl KSzlöry" 1948. április 18-i 88. Bsáma (be-
ssereshető könyvkereskedő u ján) és a .Magyar Szár-
nyal" május l-l száma tartalmazza. 

Óvári-Ós8 József  deriis beszámolója 
egy csíkszeredai szálloda különleges 

idegenforgalmi  örömeiről. 
— CiikBseradal — kiáltja kint a kalauz. 
Már meglepetésnek számit aa Is, hogy a kocsiz 

három pengót kór a hót-nyolcperces ntért. A Mállódé-
ban nagyneheaen kapok asobát. Csak nagyaeheaen, 
pedig előre távlratoatam. Ba a második meglepetés. 

A harmadik reggel félőt  órakor ér. Bite elfelej-
tettem beaárnl aa a|tót éa arra ébredek, hogy egy 
kócoa fehérnép  ráncigálja a vállamat: 

— Tessék fölkelni!  Mindjárt Indnl a vonat. 
-Almosán dörgölöm a szemem, cask bámulom, 

mlg megérteni, miről van FBÓ. Próbálom magyarázni, 
îogy csak az es!e érkeztem, aa én vonatom még nem 

-ndn'hal. 
A fehérnéppel  nem lehetett bénáéiul. Kîtl as ebnt 

a karóhoz. Hogy én Igy rendelkeztem, akármit ls 
mondok mos», ót nem lehet félrevezetni. 

A vitatkozásban kitartó vagyok éa csökönyös. 
Különösen ha kétnnpl fárasztó  ut éa háromórai alvás 
után arra akarnak kényaaerilenl, bogy ulaaaam tovább. 

Féihat lett, mire megérleltem a némberrel, hogy 
ha össiL-dő! is a szálloda, akkor aem utazom, de 
ftkkorár*  szerencsére már el ls ment a vonat és ó Is 
felhagyott  a nyilván hiábavaló köllögetóaael. 

Próbáltam újból elaludni, de kár volt a nagy 
próbálkozóéért. Félbél felé  arra ébredek Bzendergé-
Hrmből. bogy valaki éktelenül kiabál. Illetve csak 
szerelne, mert dadog a nyavalyáé. Kiadásul Büket Is. 

— Vv-t-vv. . . v-vv-v-v... 
— Via ninca I — ordítja a hajnali lsmerőf.  Nyájas 

bnngját millió keztt! is megismerném. 
Egyszerr» szoinjis lestek. É-aem, hogy sslkkadl 

a torkom és cser»p»R a széni. Kiugróm aa ágyból, 
rofpxit  st-jvvi. robaook A mosdóhoz. Va'óban Igaaa vaa. 
VI» nHcs. Eiy cepp sincs. 

Éi eijot! a niaslk rjşzaka is. Ismét elfelejtettem 
bezárni az ajt^t, most meg »rra ébredlem, bogy magas, 
t?.!r lg feketébe  öltöaött Ismeretlen ráncigálja a vállamat: 

— Tessék felkelni,  ea aa én saobáml 
— N-h-rnec — próbáltam jobb meggyőződésre 

biral. 
— M r pediit iev van, bis mondom. El már dál-

u:^n Is itt aludtam O., van a csomag ia a aarokban. 
Néaem. Valóbao ot: opy Ismeretlen bőrönd. Nyil-

ván 3B Ismeretlen mormon prédikátoré, mert szintolyan 
volt. 

Vsssekfddot,  salán hlv|uk a szobaassaonyt. 
álmosan dörasöli a saeméi, néaeget valami rongyoB 
könyvöt, mi» kiderül, hogy a mormon hittérítőnek 
Igaaa VSB. D iiutáo, mlg nem voltam Itthon, kladlák a 
Kíol áti»t neki ls. 

Mit vo'.t ml- let,ni, sortot huatunk, kié legyen a 
divánv, UJ legyeit az ágy. Pechem volt, nekem a 
dtvr.ny jutott. Szomorúan vettem hálámra az ágyneműt 
ea a.hurcolkodtam. L-faküdtem. 

Alig aiBzuak el, egyszer csak megint dörömböl-
nek, d * ksgyetlenöl. 

— Ki az? — riadunk fel  mladaketten. 
Mormogó Inog, kivehetetlen név. 
— Mit akar, éjnek idején? 
— M igis caak dlsanósag, hogy más alszik a szo-

bámban I 
— Mjpjen a fenébe  I — utasítjuk. — Nézze D-^ 

jobban a szobaszámot. 
N :tn akarom hosszura r-yujtanl, de neki Is lgaaa 

vo't. Bavettük harmadiknak éB összelollnk a díványt. 
Öt vettük köare. Amist levetkőzött, illetve amíg a 
nadrágját le akarta hnanl, háromaaor végigesett a 
padlón, harmadszorra a mosdótállal elütötte as éjjell-
saekréuyt Szerencsétlenségemre, felém  fordult  éa ahogy 
lefeküdt,  elkeadte fujnl  a kásái. Baédűltem as alkohol-
góztól. Gyöngéden megráz'.am ós megkértem, fújjon 
már egy kis szódavizet la... Haaatalan. 

Elalud unk. E«t IB hasztalan. Négy óra felé  lamél 
dörömböltek. 

— Itt a negyedik I — döbbent belém. 
Sejtelmem nem ls CBalt. Még egy Baobanr. A 

mormon próféta  Idegesen kiugrott as ágyból, felkapta 
a c'pőjét, plpisaér, Bzőröa lábaira nadrágot kapott és 
caon'.OB öklét odaltriotta aa újonnan érkeső orra Blá: 

, — Vegye tudomásul, hogy ón X Y. vagyok. 
— Es Ut egy közismert budapesti ügyvéd nevét em-
lítette. — Ha maga Is asl állit ja, hogy Itl lakik, össze-
töröm a Bsállodát, de magát IB. 

— Engem ? Miért ? — ártBtlankogolt el egy rop-
pant nyájas arc, benne ctodálkozó kék ssempár. 

Szobaasszony, klabálár. Aannp éjsnaka senki sem 
aludt a szállodában. Bosszúból. 

A budapesti mormon, illetve a mormon prédikátor 
félötkor  nem bírta tovább. Lsrohant sétálni. Délben 
ráadásul megkérdestók tőle, bogy hová való és arra a 
kérdésro, hogy budapesti, azt felelte  neki a szoba-
Bizony, hogy akkor miért jött ide, ha ott la lakhatlk 
éa bogy miért csinál Ilyen nagy esetet abból, hogy 
negyedmagával a ndt egy szobában, Ismeri ó aa eféle 
urakat, odahaaa blatosan tiaen aludtak egy ágyban, 
Itt meg nem lehet bírni velük. 

• • 
• 

Sîi'lodavisaonyok B Székelyföldön.  Kommentár 
nélkül. Ét p<rsae elvárjuk, hogy egéza Magyarország 
nyaralni vágyó közönsége idstódu jon. 

— N n-n-n-n n-em leheti — dadogta a dadogó a 
szállódéban. 

Jól dadogott. 



19. n á a . C 8 I R 1 L A P O K S-lk «Mat 
Eddig a derüa bsaaámoló, amely aem li oiyan 

derBs. Biomoru valóan*, hogy U f m  »karjuV megérteni 
aa Idegennel való ud»arla?«âţ kötelességet. Igaaa vsa 
a besBámolónak abban la, bogy nálonkfelé  aa árakról 
1« egéaaen kBlönlegea felfogáaal  vannak aa embereknek. 
Ml* ciodálkoalk aaon a beaaámeló, hogy a kocsi h-it— 
nyolcpercaa ntárl 3 pangói uámll. Valamelyik nap 
ssemtannl vollnnk annak, hogy egy jóforma  patkányhoa 
hasonlító egylovas fegaln  fnvar  egy köpőcgéaaénél alig 
nagyobb térfogain  bárkájával való saemétklbordáa há-
rom órai munkájáért 28 pengót kéri. Hát Itt valamit 
tenni kell n bóröléaek aaabályoaáaa terén ls, ba aa« 
akarjuk, begy még valaki kíváncsi legyen reánk ea 
termtsaetl aaépaégelnkre. 
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Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
vasaoyagb«r9iidMA«4t legmagasabban vá»4. 

rolom oaak nagyban 

Hl KO ANDRAS 
UnlatoiiszftutgyOrgy 

riadó 

Egészséges lakás. 
A lakáa több, mint egyaaerB födél,  meiy eaőiő' 

és hidegtói megvéd. A lakáa othon la, ahová minden-
kinek aaeretettel kell vlaaaatérnle éa magát olt jól 
éreanle. Épen eaért a laL ia akkor egéaaBóges, ha sok 
egyében kívül vonaó én barátiágoa IB. 

Jó lakáa caak jó bácban lehetséges. A jó háa 
száras. Lahelóleg alá van plncéave, egyébként szo-
bainak fala  éa levegője nedves, akárcsak a pince-
lakásoké, melyben lakni nem volna szabad. Jó háaat 
nem lehet építeni mocsaraa vagy agyagos talajon. A 
jó lakáa világos. Nagy ablakok kellenek ehae. Ezért 
nem eaabed közvetlenül n háa mellé sűrülombu fákat 
Ültetni. A jó lakáa pormeatea én tlaata. Káért zohaaem 
éptll kőavetlonBI aa nt mellé, hanem Inkább hátrább, 
ereaae (pltvaraak la hívják) vagy tornáca van, hogy 
minél keveaebb plsaok kerllljön be a ssobákba. A jó 
lakáat jól lehet fűteni,  eaért jó kályhái vannak, jól 
sáré, kettős ablakai és ajtói. Mindig deszkapadlója van. 
Agyagpadló rossz, mert nem lehel tlaalán tartani, ca-
menl vagy kópadió nagyon hideg, lakéssobába alkal 
mallan. 

A lakás haaanálata az egéazaég aaempootjából 
rendkívül fontos.  Különösen vigyásnl kell: Bzeliózte-
tésre, takarításra, vlláglláara, fűtésre.  SzellóaéB: van 
állandó és megsnakitoll ssellóaés. Állandóan aaellóalk 
minden lnkás aa ajtók éa ablakok résein, valamint a 
kéményeken keresntfll.  Ba a ssellóaés aaonban elég-
telen, Igy Idókönönként külön Is kell ssellőztetnl. (R>g-
gell takarltáakor, étkesések után, lefekvés  előtt, vagy 
Bbányaaor telefBstöltók  a levegőt stb.) Ba a Bsellóa-
tetés egymással szembenlevó ajtó éa ablakai kinyitása 
utján történik. Tu'rövld a aaellóatatéa, ba a levegő 
nem cierélódBtt kl (ssagok még éreahetők), tulboBssu, 
ha a falak  ós bútorok lehBltek. Ssellőstetéskor aján-
latna aa ágyneműt azétrakni, ruhásssekrényeket kl-
nyitani. 

Takarítás. A napi takarltáaaál aa össsegyttit port 
és ssemetet legjobb előaetesen vlses ffiréeapor  lehln-
tése után öaazasepernl. An időszakoi nagytakarítás 
legfontosabb  réaae a padlóknak lugoa vlaael való fel-
mosása éa a bútorok helyBkból való elmozdítása. 

Vllágitás. A terméssetes világosságról a háa épí-
tésekor kell gondoskodni, Mesterséges világításra lám-
pák ssolgáiaak. A jó lámpa fénye  egyenletes, nem 
lobog, fehéres  salnű, nem vöröses, nem fejlesst  mele-
get nem terjeaat roaaa saagot, nem pusatltja a levegőt, 
nem tűsfesaélyes-  Eaeknek a követelményeknek csak 
a villanyvilágítás felel  meg. A petróleumlámpa asükség-
megoldás, gyertyafénynél  pedig dolgoani nem lehet 

Fűtés. A jó fűtés  egyenletes és a saoba rendel-
tetésének megfelelően  meleg. Bhea jó kályhák szük-
ségesek. Náluk legjobban bevállnak a rakott (tégla 
vagy caempe-) kályhák. A vaskályhák fűtése  egyenet-
len, nsonklvűl tűnvessélyesek is, külöaöien hálósao-
bába nem alkalmasak. A nyitott tűahelyakaél a meleg 
nagyrésse elvésa. 

Aa egéaaaégea lakásnak aem ssabad tu'ssufoltnak 
lennie. Egy emberre bálóssobábaa legalább 26 köb-
méter levegőt kell asámltanl, vagyis kb. 3 méter ma 
gaa, ugyanilyen hosaau és aséles teret. Hibás dolog 
Iflzelólakarékoaság  miatt kis szobába aok embert öia-
aaessnfolnl,  es annyiféle  betegség okosója éa terjess-
tője, hogy as Ilyen takarékosság drágán flnetl  kl ma-
gát. A tulaufolt  lakáat aem lehet tlsatán tnrtani, 
ssellőatetnl, énért a tfldóvéea  éa minden járváay me 
legágya. 

Lihetöleg nem saabad egy uobát minden célra 
haaanálnl. Külön helyleég kellene: háatartáal munkákra 
(fóaés,  mosás stb ), alváera, nappali tartóakodáara és 
munkára. 

T ü z i f  a t e r m e l é s r e 
alkalmas, jól megkőielithetó 

ERDŐT VENNÉNK. 
Ajánlatokat kérjük: Magyar Pa Réssvény-
Társaság Kirendeltsége, Gsikssereda cimre. 

Tennivalóink a lógvédelmi 
elhangzásakor. 

A légvédelmi riadó jelséae szirénák háromszor 
fél  percig tarló Bvöltöaó hangja, köaben félperces  ssB-
netekkel, vagy kisebb kösaégekben a harangok félre-
verése. Aa ellenséges légltámadáB közeledéséről a 
lakosság klsárólag a hatésági jelaéBből érteBUl és Igy 
a rádió műsoradásának megsaűnletéze még nem jelent 
rlasatáat. ás óvóhelyeket pedig a légvédelmi riadó 
előtt elfoglalni  tlloal Lahet, bogy egyáltalán nem, le-
het, hogy csak boaaau Idő múlva követkealk be a 
riasatáa ée addigra aa ivóbelyek levegőjét teljeaen 
elhasználjuk éa a válságos pillanatokban aa ott ter-
lóakodáat lehetetlenné tssssbk. Aki elBŐnek halija meg 
a szirénát, tartsa ^kötelességének, bogy a háa, vagy 
háscsoport rlaaalóeBaköaével a lakókat rlassaa és ae-
gllaen azokon, akik a riadót nem hallották. 

Légvédelmi riadó I Mit kell tennünk, ba aa utcán 
vagyunk éa ha otthon tartózkodunk? A jármüvekkel 
a hidakat, alagutakat és ulkeresiitzódéBeket elhagyva, 
meg kell állni aa utteat jobboldalán, a járda melleit 
éa a jármll vllágiiáaát azonnal meg kell szüntetni. Aa 
abban tarióakodót, ugyanugy, alul a gyalogosok, kö-
telesek aaonnal menedékei keresni a nyilvános óvó' 
helyeken, vagy valamely épttlet óvóhelyén, Metve 
pincéjében, vagy kapujában. Kiadó alatt caak azok 
tarlóakodhatnak a szabadban, akik réaaére ezt a hon 
védelmi mlnlaater rendalete megengedi, vagy akik a 
kárelhárítás munkájában réaatveaanek. 

Légvédelmi kesaUitaég Idején, Így most ls, laká-
sunkat állandóan ugy kell késsenlétbe tartani, Logy 
a riadó bármelyik pillanatban felaughBt.  Lsgyen min-
den nap lakásunkban a nagyobb edényekben oltóvln, 
mert hlsaen ahogy eat legutóbbi előadásunkban hal 
lolink éa legközelebb la hallani fogjuk,  a légitámadás 
kárelhárításának eredményessége a lttt0't»B0c áll, 
vagy bukik. 

Ha meghalljuk a légvédelmi riadót, sietve öltöz 
attnk éa öltöstessBk fel  a gyermekeket. Minden háaban 
vannak sokgyermekes családok, ahol a családfő  oset-
leg a harctéren van és aa édesanyának bizony gond 
a gyermekeket öltöatetnl éa levinni aa óvóhelyre. E<-
zel azemben viszont a legtöbb i yen háaban laknak 
lányok gyermektelen asszonyok, akikből a légoltalmi 
óraégparanenok megszerezheti aa u. n. segítőszolgá-
latot. BiOBitja őket az emiitett anyák mellé. Miután 
felöltöatBnk,  vegyBk maguakhoa aa ovóhelycsomaget 
éB a lakáa vllágiiáaát oltsuk el, mert egy távolabbi 
bombarobbsnás légnyomáaa betörheti ablakainkat éa 
a szabadba sugárzó fény  áruiója lehst etthnnunknnk. 
Aa ablakok klnyitáaa nem előirt ssabály. Ha van még 
erre Időnk, célaaerB kinyitni, meri igy a légnyomás 
hatását blsonyos mértékig csökkenthetjük. 

Kérdés: Vájjon köteles-e mindenki levonulni aa 
óvóhelyre ? — Ig>z ugyan, bogy olyan rendelet, amely 
ezt Igy kifejezetten  előírná, nincsen, de a ssemélyes 
légvédelmi Bsolgálatra köteleaettekre fennáll  ez a kö-
telesség, mert szakból kell a parancsnoknak aa őrBé-
get mógalBklIanta, n fellépő  károkat elháritania. 

Mi leás ott, ahol nincaen óvóhely ? Ha vr.n pince, 
riadó esetén feltétlenül  aal keressük fel,  vagy aa al-
sóbb emeleteken léve helyiségeket, vagy ha lakásunk-
ban maradunk, aa ablakoktól, ajftktól  távol, a főfalak 
mentén belyeakedjflnk  el. Aa óvóhelyre levonuláskor 
a lakások ajtajai! vagy nyitva kell bagynl, vagy pedig 
aa óvóhelyen aaonnal át kell adnunk a kulcsot as 
örBégparaacznoknak. 

An óvóhelyre leérkenéa után aa elaó tennivaló 
sz őraégparancsnekra hárul, aki as oMbontartóakodók-
bél megalakítja aa őrséget éa aat felsserelésével  együtt 
aa óvóhely bejárata mellett helyezi el, mlg a többlek 
as óvóhelynek a belsőbb réBseln kötelesek elhelyez-
kedni és nem sssbad a bejáratnál tsrtóakodnlok, mert 
essél as őrség segélynyújtását nehenlthetlk meg. Clga-
rettásnl, nyílt lánggal égő lámpát aa óvóhelyen égetni 
tilos. Ugyanígy nem ssabad állatokat levinni aa óvó 
helyre, mert esekkel ciak aa óvóhely levegőját feles-
legesen pocsékoljuk és soha nem tudhatjuk, hány érát 
kell ott tartóakodnunk. 

Azokban a háaakban és báscsoportokban, ahol 
nincaen óvóhely, légvédelmi riadó jelére a lakok asln 
tén kötelesek as óraégparancanok által kljelBIt védett 
helyen gyűlekeanl, hogy ott a felszereléseket  maguk 
hoa véve asembe tudjanak ssállnl a fellépő  károkkal. 
A leggyakrabban fellépő  és legvessedelmesebb káreset, 
ami ellen védskeanűnk kell és védekezni tudunk ls, 
a gyujtobombák nyomán fellépő  tűs. 

A gyújtóbombák nyomán keletkesett tüzek azon-
nali beavatkoaáal klváanak, a tüaoltásra kijelölt sze-
mélyekkel akik terméssetesen magukkal hoaaák a 
tűaoltófelsserelést  Is, ba bárhol tűzet észlelnének, ha-
ladéktalanul el kell keadenlök an oltáat. Bat a tűzol-
tást légitámadás alatt Is meg kell kesdenlök és foly-
tatnlok, a gyújtóbombák és as aaok nyomán fellépő 
tflaek  oltását légltámadáa alatt ls meg kell kesdenl 
és mindaddig folytatni,  mlg csak aaokat teljesen le 
nem kttadöttűk. A lakóházi tüzo'tóöraök Ilyenkor a 
harctéren küadó honvédek haa hasonlítanak, akik aa 
őket fanvegetó  veaaéllyel mltsem türödve önfelá'.do 
sóan védik a Baját és embertársaik vagyonát éa életét. 

Népművelési záróvizsga gyergyóhodosi 
szórványban. 

Vltéa Mlklóa Gergely kir. tanfelügyelő.  valamlat 
Iskolán klvűli cslkmegyel Népművelés veaetóeége kü-
lönös gonddal figyeli  és támogatja asórváaybaa élő 
magyar élet működését. 

E vidékek derék tanítóságát többssör ssemélye-
aen la felkeresik,  utasításaikkal éa szeretett támoga-
tásukkal erőt nyújtanak nehés és kfllönös  tapintatot 
kívánó munkájukból. B hó 2-án tnrtotta meg Gyer-
gyóhódos kösség Iskolán klvűli népművelés évi vlas-
gálatát. A vlasgálatra megjelent Király István nép-
művelési titkár. Ragyngé délutáni napsűtésbea a le-
vente-térre vonultak a gyergyóhodosi leventék voaotó-
Itikkel, azonkivBl Gyergyóhedos éa vidéke ssékely 
határőr Baáaada. A köaség apra|a és nagyja ünnepélye 
a Hlmnusa éneklésével vette keadetét. Mnjd Jóssá 
Sándor helyi népművelési gondnok uép ssavakkal 
nyitotta meg aa ünnepélyt. Ea ünnepélyre teatűletileg 
vonullak fel  a Nemaetl munkaköaösség kebelébe tar-
tóié bodosl gyári munkáBok. Aa elemi lskoln növen-
dékei saekely dalokat énekeltek. Majd levente ifjak 
aaavaltak és a levente dalárda magyar dalókat adott 
eló. — Király István, népművelési titkár tartotta meg 
magas saárnyalatu besaédót, a mely e vidék sépére 
éa a határBaásad tagjaira mély hatást gyakorolt. Meg-
mutatta bsaaédében a mult hibáit és a jelen kBteles-
aégét. bsereasék e drága földet  és annak minden la-
kóaaát aki sseretl basáját. Annak a hasa megmutatja 
hogyan kell élnie. Majd a helyi nemaatl Nemaetl Munka-
koapont dalárdája nemaeli muukáa hlmnuaat énekelte 
el. A leventék és elemi iskolás gyerekek felváltott 
ének és saavalóaaáma tette élénké és sséppé aa ünne-
pélyt. Jóasa Pater tart. sflásados  katonás beuéda a 
szórványban élő székely század kötelességéről, mély 
hatáat váltott kl a hallgatóságban. Ml, barátságbaa 
akamnk élni Itt lakó román testvérelakkel és élűnk Is. 
Da a haaánk Iránti kötelességünket aaaal aa erővel 
hajtsak végre, amely erőt eaer éves magyar haaánk 
adott nekünk. 

A székely himnusz eléneklése után a aaékely-
határőraaáaad éB a leventéknek an oraságnássló előtt 
dlBzelvonuláaa után a hódost ssép ünnepély véget ért. 

GyergyóhódoB, 1943. máj. 3. 
Babcsák Valéria áll. óvónő. 

Gyermekek 
ónként kérik a hMhajtil, ka aiái 
egyszer Darmolt kaplak. A Dvndl 
ize kitűnt ás fájdalom  n4Ni<M hal 
Darmolt adjon ön • • • , . ^^ 
It gyermekeinek V j i \ » \ â * V » 

Bórbeadó kaszáló, csiir ós szántó. 
Terület hét hold. Fekssik Szereda város-
ban, a vasútállomás mellett, a sseredai 
fürdő  kóselében és a gyakorlótérnél. — 

Cim a kiadóhivatalban. z- i 

KÜLÖNFÉLÉK. 
F o l U l v á e , 

Cslkvármegye allapánja felhívja  mladaaoksak az 
áldosatkéBB asaaonyoknak és leányuknak a figyelmét, 
akik 1943. évi julius hó 1-tól augnsstus hó 31-lg ter-
jedő Időben nyári gyermekntthonok vesetését vállalják, 
mielőbb jelentkessenek az Illetékes közaégl elöljárósá-
goknál, vagy a cslkaaeredal m. kir. tiaatlfőorvoanál.  A 
lenti hivataloknál beaaerezhetB jelentkenóel lapokat 
kitöltve BB Illetékei köaségl elöljáróságok ntjáa, vagy 
közvetlenül Cslkvármegye allapánjáhon 1948 év május 
20-lg kell benyujtadl. Ajelentkeaéa feltételei:  Uvónői, 
vagy tanítónői képesítés. Jelentkezhetnek még negyed 
és ötödéveB óvónő és tanítójelöltek, köiéplikolai érett-
ségivel, nőllparlskolal végsettséggel, vagy legalább 4 
középiskolai végsettséggel 'bíró nők, aUk kereaatéay 
saármaaásukat Igazolni tudják. A korhatár 18—60 év. 
A kiskorúaknál saűlól beleegyesés szükséges. A jelent-
kezési lapot erkölcsi megblahatóiág szempontjából aa 
Illetékes lelkésBsal vagy köaségl elöljárósággal látta-
moztatni kell. A gyermekotthon vezetésére való tastl 
alkalmasság Igazolása céljából hatósági orvosi blao-
nyltvány csatolandó hoaaá. Iskolai nBvendékok aa 
Iskola Igaagatélágával Is láttamostathatják Jelentkwésl 
lapjukat. 

A napköalottbonveaetónők námára Cslkiaeredáa 
a vármegyebálán folyó  évi junlni hó könepéa tájékoa-
tató értekeaiet less, melyre a napköal otthon veaaté-
Bére ssóbajöhető egyének junius 10-élg behívót fopnk 
kapni. Mindazok a jelentkeaók, akik még nem vosettek 
gyermekotthont éa tanítónői, vagy óvónői képesítéssel 
nem bírnak, vagy nem képiől növendékek, cink as 
esetben nyernek an értekealetre behívást és veaetónól 
megblsást la cBak aa esetben knphatnak, ha elóaölog 
a lakóhelyükön, vagy ahhoa legkönelebb eső óvódéban 
3 bélig hospitálnak. Aa erre vonatkoaó engedélyt a m. 
klr. tlBBti főorvostól  kell mielőbb besaeresnlök. Aa érte-
kealetre beblváa esetén aa eltBltött fenti  gyakorlati 
Időről aaóló óvónői Igaiolást magukkal kell hosalok. 
A tájókoatató értekeaiet résstvevól saját maguk fede-
aik útiköltségüket és gondoskodnak ssállásnkrél és 
ellátásukról. Aa értekeaiet résstvevólnek egy résae — 
anyagi rásaorultsághoa mérten — ntólag segélyben 
fog  részeBÜlnl. A megbináat nvert venetőnók költségeik 
megtérítése fejében  havnnta 70 P. késspónst. amennyi-
ben a gyermekotthonban étkentetéa nincs, agy nsen-
klvűl 80 P. étkezési pótlékor knpaak. Aaok a veaető-
nók, akik nem lakóhelyükön működnek, a gyermek-
élkeatetésBel kapcsolatos otthonban 80 P. vaciorapét-
lékban részesülnek. 

— Törvényhatósági kAigylUéa. Dr. Ábrahám 
Jóssef,  Calkvármegyének főispáni  teendőivel megblaott 
alispán]a a törvényhatósági blsottság reades köagyülé-
sét 1943 május 11 én délelőtt 10 órára össaehlvla. 
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— Kardoa Árpád kltfintetóao.  A Kormányáé 
Ur Őfőméltósága  Kardos Árpádnak, Sopron vármegye 
nyngalmaaott árvaaaékl elnökének én tiszteletbeli 
vármegyei főjegysőnek,  a Soproni llagyar Szövetség 
elnökének n kösólet terén kifejtett  értékéé munkáBaága 
elismeréséül a m. klr. kormányfőtanácsosl  elmet ado-
mányozta. Kardoa Árpád, a csikaomlyól öreg diák régi 
lameróae a Cálkl Lapok olvaBéköaönaégéaek. lllnt la-
punknak állandó munkatáras, kltGnő tollával a román 
megaaálláa Ideién és minden Időkben egéaa lelkével 
ennek a földnek  életmegtartó saeliemót sao'gálla. Egész 
életére megigéate Kardoa Árpádot Cslkaomlyóoak le-
vegője éa klaérője maradt minden megpróbáltatásában. 
Kltüatetéae, mnnkáa életének értékeláae vármegyénk-
ben általános örömet okoaott. Aaok köcé a köaóletl 
mnnkáaok kőaé tartozik Kardoa Árpád, aki nem ke-
reste aoba a feltűnést.  Csendben, minden blnaágtól 
mentesen elvógeate a maga munkáját anélkül, bogy 
a ma olyan dlvatoa azokások szerint nagy sajt admi 
nlaatráll volna aaemólye kerül. Mégla éaarevettek. 
Ba a kitüntetés nem mondvacsinált, eaért ériékeljük 
éa megbecsüljük. 

— Bljegyaés. Heke Mária Turnéd éa Dr. Ctlrják 
Lajos Debrecen, jegyesek. 

— Cslkvármegye köalgaagatzai biaottaágl 
Ölése. Calkvármegye aiispáoja a közigazgatási blaott-
aág Bléaét, akadálvoatalása miatt, a biaottaág határo-
zatától eltérően, 1943 május 15 én délelőtt 9 órára 
tBzte kl. 

— Véglegezitett gazdasági felügyelők.  A 
földmBveléailgyl  miniszter Bosin Imre, Kozán Imre, 
Madár litván éa Osal Sándor ideiglenes minőségi gaa-
daaágl felügyelőket  jelenlegi áiláaalkban véglegesítette 

80. JoCékonyoéla m kir allamsorajiték 
F ő n y e r e m é n y : 

• 4 0 , 0 0 0 A . B A N Y P E N G Ő 
aa 300 nyeremény, 420,000 pesgö értékben 

N y e r e m é n y e k : 
30.000 ar. P„ 10 000 ar. P., 2x5 000 ar F , 
4x8.600 ar. P , 0x2.000 ar. P , 38x1.000 ar. P. 

éa még számos nagyobb Aa kisebb nyeremény 
melyeket mind készpénzbea fizetnek  ki, 

2 X t a . z é , e jta.33.ivLS H ó s-áizi. 
S o r a j e g y á r a k : 

Egéaa: ar. P. 3.—, fél:  ar. P. 1.60. Kapható osatály-
ao raj egy föelirUHl  toknál éa dohány töaadékben 

— Bajnoki labdarugóm erközes. Májún 9-én 
vaaárnap délután a saékelykoresaiurl (tanllókrpzó) és 
a cslkaaeredal Lsvente Egyesület csapatai bajnoki 
labdarngómérkőaéai tartanak a csíkszeredai sport-
pályáo. 

— A tanítóképző énekkarának templomi 
hangveraenye majua Bén a aomiyói kegy tomp 
lomban. A czlkaomlyói M->jláth tanitókepiő énekkara 
1943 májna 9-én, vaBárnsp délntán fél  7 órakor a 
cslkaomlyól kegytemplom májnál vecsernyéje alkalmá-
val templomi hangversenyt ad. 

— A Gamma kamarakórna erdélyi hang-
veraenykőrntján Calksaeredaba érkealk. Cslk-
aaereda város értékes mttvósal eaemenyre kéRziil. 
Brdélyl bangversenykörulja alkalmával 1943 juilua 
8-án eBte a fóvároal  gyári alkalmazottak „Gimma" 
nevü kamarakórusa városunkba érkezik. A hangverseny 
keretében közreműködik két Ismertnevü művésznő ls. 
A mBzortervesel következő: Bsvezető előadást mond 
a Nemzetvédelmi és Prop<gandaüg}l Minisztérium 
klkülddt'je. E só réaa: 1 Paiestrlna: Nsgy Folséf, 
Roaaelll: Adoramns, Josqulo: la ü .geliis, C aude le 
Jeune: Elmúlik minden... Laliy: Táncdal, Orlando: 
Visszhang, Scsndolii: Bsnglorno, előadja a Kamara-
kórus. 2. Qlnck: OrpbfUí  ária. Stradelia: Irgtlmaaz, 
előadja Máté Jolán. 3. Corel.í, Vivaldi mlmitő! ad elő 
Cserfáivv  Ella. Misodlk rész: 4 Székely nepballadákat 
ad elő Kodály feldolgoaáBában  Máthé Jolán. 5. Hubay, 
Bartók müveiből ad elő Cserfaivy  E Íz. 6 Kodá y: 
KÖBSÖnlő, Brték: N) menj al, Smklm a világon, 
Kodály: Ejti dal, Horatius, Birdos: Szellő auz. . . 
Laskó: Fiumei kikötőben Százados ur Bóadjsa 
Kamarakórna. 

— Oaadagyülea Hódos kősségben. Vérme-
gyénk Bilay Imre, aa Erdélyi Gaadaságl Egyesület veze-
tőjében nj éa agilis vaaetőt talált, aki a napokban 
megjelent Qyergyóbodoa köaaégban ÉB a vidék gazdáit 
öasssgyBjlve, Irányelveket adott azokra a dolgokra, 
amelyek ma különösen a ssórvány magyarság teendői. 
E gyüléBl májúi 3-án a gyergyobódoal központi isko-
lánál tartották meg. Bitay gazdaBágl veastő kifejtette, 
hogy első célja aa, hogy minden gandakörl elnökkel 
éa snékely gasdával megismerkedjék. Szívesen áll 
rendelkeséslkre a gaadáknak, egyben utasításaival 
megmatatta as iráayt, amelyen haladni kell. Jézsa 
Sándor elnök mondott kössönetet az Emga ügyvezető 
Jéaek, bessédében kifejtve,  hogy blsonyos gyámolta-
lanság, amely sokssor érint minket veaetőnket, le-
fokossa  lelkünket, de hisszük, ha olyan Balvek jönnek 
köaáak, mlat az uj veaetó, akkor talán e ssórvány 
magyar lakosaágórl folyó  kBadalmBnkben reális és 
maradandó munkát Is fogunk  vógsanl. 

— Köszönetnyilvánítás. Mlndsaoknak, akik 
mély gyáasuakban velünk egyBtt éreatek, kössönetet 
mondnak. öav. Péter lmréné éa gyermekei. 

— Csaba királyfi  szobrot kap Oalkaaere 
daban- A aaékelyföldl  művészeti betekkel. Illetőleg 
mflvÓBal  évvel kapcsolatosan Cslksaerada művészeti 
blaottsága. Szász Gergely polgármester elnökletével 
ülést tartott. Mindenekelőtt egyhangúlag megállapította 
a bizottság, hogy tz elgondolást helyesnek tartja. Cslk-
ssereda minden rendelkeaésre álló rest ö»hl arra tö-
rekszik, hogy méltó teretet fdjon  a tervbe vitt ünne p-
aégek, kiállítások és máa mBvéaal eigondolázok gya-
korlati megvalósításának. A város korábban elhatározta, 
hogy szobioi és hő«l emlékművet á"lt fe'  u Horthy 
Mik-'ós tngAiu* két végéo. Ezzel kspciolatban a pol 
gármester Ismertette, bogy a kormányaat a szobor-
felállítás  költségeinek felet  segély cimen folyósítja 
meghatározott faltételek  mellett. A bliottség tudoroá-
BU'vntte a br jelentést a vita után hatérozatllag ki-
mondta, hogy a Rzékelyaég nagy eszményképe, Csiba 
klráljfl  szobrának felállítását  Baorgalmazaa A gondolat 
gyakorlati keresztülvitele érdekében már most meg-
te«z'k a szttkaéges lépések*!. A ssékalységhea méltó 
•sobor kivitelezési kiltgégtihea sa egéaz vármegyenek 
hozzá kell járu nla. Éppen eaért széleskörű eiobor-
btaottságot alakítanak. Addig la aa Ugy előfcétaltéaAre 
Szása Gergely po'z'rmester elnökletével N gy Imre 
feBtómüvésa,  vitéi M<krős Gergely tsnMflgvp-lő,  An'sl 
Aron c. glmnéz'uml IgozgAté, B*kó Ká'máa polgári 
leányKko'nl igazgató ég vltéa B<kó Gábor mÜBankl 
tanácsos tarokat tü'dik kl. Aa ügy olőedéja Gondos 
Gyárfás  vároei főmérnök.  A bizottság, több hoetásaóláB 
ut^n lesaegtale, hogy a szobrot 1944 ben le kell lep-
lezni A székelyföldi  művészeti év Csíkszeredán ezzel 
a szoborleleplezéssel aáiu'oa. 

— Haditudósítók kiállítása Bndapeaten. 
Mosí nyílt meg a fővárosban  a haditudósítók kiállítása. 
A mt-i háború haditudósítójának munkáját Ismerjük. 
Ott áll a tűzvonalban. Nemcsak fegyverrel  kesében, 
de tollával, a propaganda legnagyobb fegyverével  la 
szo'gálja a győze;9tn ügyét. A mostani VHllltásnak 
c»i*>l réssé is van A MMMtot «ny.--g kn*i:tt .--leő b-'yen 
látjuk Ferencz Qyirfá»  hírlapíró rcuikásság-H 162 ké«--
íratta1, a l-i'gv.tltozalosnl'b benyoméBok éB meplátá'tik 
fildo'íczíséval. 

Rövidhírek. — M.'jm 1-én a anptriaiontgyörayl 
fogház  udvarán felakasztották  Veress Árpád gelencei 28 
éves napszámost aki mu t esatendó junlus 15 én meggvll-
colta a 11 év»s Pateiffy  Józsefet  aki 380 pénzével 
sz édisapja fataUp^re  Igyekezett. Ai nívMemült gyil-
kosnak meg kellett bűnhődnie. — Baker Józsefné 
gyergvótekerópatall aassonyt árdrágításon érték. Ami-
kor emiatt elóakarták áilltanl BoVorné ellenatagült n 
ha'óságl kötegnek. A csíkszeredai 'örvínjsrek 30 
pengő büntetésre Ítélte — SiHédl Ferenc dl'réi le-
gényt verekedésért négyhónapi fogháira  Ítélték. Ui.en-
csak verekfd  sérl 2—2 bóaspl fogházzal  sújtották 
Tó'h Gífrgv  éB Mjzei JiiBef  dltról legényeket. 
— Pál A'p.*d calktusnádl Baolgalegény néhány héttel 
-zelőM meghalt. Most feljelentés  érkezett nmn'y közli 
a hatóságot kai, hogy gyaauBkörUlmlnye-k forognak 
fent  a halál eset körül. Az ügyéaaaég elrendelte a 
holttest klhantoláBát. — Bálint Máthé Jóasef  a'cslkl 
gazdát zsarolásért a tömény szék 100 pengő büntetésre 
Ítélte azért mert nevelőanyjától frryegeiőzéssel  egy 
lakaréktüzhelyct elvitt. 

— Halaira Ítélték a tölgyesi gyilkos oi-
ganyt. Még a román megszállás idején törtlnt, bogy 
Szabó Zoltán gyergyótölgyeal cigány éa két clntos 
társa meggyilkoltak egy sserercsétlen marostorda 
megyei kolduBt. A koldus gyakran átjárt Cslkmegyébe 
Is kéregetni és aa Ilyen kerutján Saabé Zoltánnál szál-
otí meg. Miután a koldu ról aa volt a hlede'em, bogy 
igen sok megsporolt pénze van, iry egy éjszaka az 
öreg, tehetetlen ko'dust meggyilkolták éa a nála talált 
tízezer lejen megosztoztak — A calksveredai törvény-
saék annak Idején halálra ítélte Szabó Ziltán elsőrendű 
vád'o-.ta*. A halálos ítéletet most a tábla Is jóváhagyta. 

— Községi jegyzâ urak figyelmébe. 
A jegyző urak asives figyelmét  felhívjuk  hogy 
az állítás kötelesek lajstroma elkészült és 
szükségletüket a Vákár üiletben beszerezhetik. 

— Adakosssok. N -.bai Koema Károly ur albalá-
lozás« alkalmából a helybeli VőrCEkerefat  rÍBaéra 
kosznrume£váltá<>ké&<)a Bdatoztek: öav. Dávid Ignácot', 
20 p, Dávid Andor 20 p, özv. Bőjtb* L <zárné -20 p éa 
Báador Károlvné 20 p. öasaesen 80 pengőt, melyért 
hálás kőasönetet mond aa elnökaég. 

— A calksaeredal Iparoa Nőegylet 40 pengőt ado-
mányozott a Vöröskareaat Egylet Javára Bsabó Ferenoné 
elhunyta alkalmából, koeeoinmegvállás elmén. 

Csomagolásra régi  itjtég  kiliieímra 
kapható  Vákirail. 

— A maros vásárhelyt községi köslganga-
táal tanfolyam  képesltővlasgáit folyó  évi ju 
nius havában tartjak meg. A vlcsgáVra való 
felvétel  kérbfc  ő 1943 május hó 25 !g 2 pengős okmány-
bélyeggel ellátott cs a tanfolyam  Igazgatóságához 
címzett ea ugyanott elóterjeBatett kérvérvbeo. A m. klr. 
belügymlnlsz'rr által belezetett 2. évfolvamu,  párbu-
asmos oktatási rendtaerü t.<nu'mányi időszak uj első 
évfolyama  a marosvásárhelyi köslgaagatásl tanfolya-
mon 1943 saeptember hó végén nyílik meg. Aa első 
évlolyamot végzett hallgatók a tanu'mányl Időszak 
második évfo'yiméra  külön pályáiét pélktll Iratkos-
hitnak be. As újonnan jAlentke7Ők pedig 2 ptngős 
o^máoybélyeggel ellátott ég a tanfolyam  igaagatósá-
glil-Oí (Miro'viaárh^ly, E-asébet királyné ut 3. szám) 
clmaendó és u -yaaot'. brtnyultand'- kérvényükben kér-
hetik fslvéte  U(;et a tapfo'yamra 

Szakképzett könyvelőm'ít keresek 
májua 15 tői Tuentdfürdőre  az .Astoria" 
villába. Vass Gáza, Csíkszereda. i_ 

Bérlegeltetés. A csíkszeredai m. kir. 
gazdasági szakiskola 

bérlegeltetísre elvállal fejős  teheneket, 
tinókat és borjukat. Feltételek megtud-
hatók as Igazgatóságnál, 

Nemes-hántolt fűzfavesszőt 
veszek, vagy exportálok felesbe  a terme-
lővel svájci vevőim részére. — Ajánlatot 
háromszoros mintával Dr. Molnos Béla 
Bud&peBt, Felsőzö dmáli ut 58. kérek. 

VÁLLALKOZÓK! 
Hérmuakáitok 
nyi! VButmtÁHálioz 
zaebköoyv 
(Blchtaköoyv) 
külön havi és heti 
beosztásai 
kapható: 

V&k&r nyomdu éa köoyvkeroskedéabeu, Csíkszeredán 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
K 0 I.0Z8VÁ R 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkaaereda, Gpergyóaaeutmikló', Z'lab. 

LEÁNYINTEZETE: Sdlágysomlyói Takarékpénztár r 

BKTETfcKKT  legelőnyösebb  kamatozásra elfogad. 

Komoly, megbízható kiszolgálónöt kereseti 
vendéglőm részére. Cím a kiadóban. 

Keresek megvételre egy kisebb fózó-
kályh&t. Cím a Vákár nyomdában. 

Egy ügyes leány felvétetik, 
a T7"á,lKé,r k ö n y v n y o m d á l o a n . 

VÁLTÓKÖLCSÖNÜKKT f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁBOKAT BB ország bármely piacára eszközöl. 
1/-

— 360 esztandőa a asékolyudvarhelyl ka-
tolikus föglmnáaium.  A széVeh udvarhelyi B <rőt) 
Saabó Dávidról elnevezett kato'Hua főjl-nnizlumot 
1593 ba» alapították H tromFzáaötven es*t»ndői ea a 
nagymuKu Intézet amely o'y-m sok csíki d'á\nak adott 
nevelést. Pünkösd másodnapjánsz^lesk^rB űnaepségek 
keretében ünneplik meg a 350 eraterdős évfordulót. 
Az eseményre felhívják  aa udvarhelyi creg diákok 
figyelmét. 

— Halálostsok. öav. Ktmány iUvánné Péter 
Juliánná, folyó  hó 1-án, 54 évea korában meghalt 
Cslksaentmártonon. 

— Páter Imre áll. elemi Iskolaigazgató, folyó  hó 
2-án, 64 éves korában, Cslkaaentmlhály—AJaádon 
moghnlt. 

AKERESKEDÖK 
IGYELMÉBE! F 

• Feuyí gerenda, 
I fenyő  deszka éa 
I fe  uyó lemez, 
• fonyA  gömbU én 
I fenyő  pa l ló , 
I feoyö  lée éa fe-

I XMâbíkk0: KÉSZLETBEJELENTÉSI IVEK 
• Ii-irii k lrau- k.ph.tiij - ik i rn i i , Cslkaieredin. t u t a a r a v«IA 

TenyészigazolványoB I. oszt&lyn kanoa 
eladó Fodor Pálnál, Osiksomlyóo. 

Férflszabó-gépet  veszek. Oim Dohány-
nagyáradában, Osikszereda. 

Kiadó kaszáló haszonbérbe 
Csíkszeredában az Olt-mentén, 3 és 
fél  hold. turdeklődni özv. László Lőrinc-
nőnél Csikssereda, Mikó-u. 12. as. 

IfsasatsH  Vékái fcaje^  UayvneaOâiâbaa, Oslksaaroda. 




