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Tábortűznél a Balaton partján. 
Tihany, junius 1U. 

Irta: Dr. Ábrahám Ambrus egyetemi ny. r. tanár 
A TihanyifélBziget  erdős, ssiklás, dombos 

parti oldalán egy lapos, füves,  virágos padma-
joeska szélén szokatlanul h»ugoa, zajos ma az 
erdő, mozgalmas as élet. As erdő mellett, a 
psdmajocska szélén llnnepét üli as őrök magyar 
honvéd, az örök magyar sziv s az őrők magyar 
lélek. Valami különös fény,  valami különös 
ragyogás látszik ma itt a pusztán, a ruhán, a 
bakancson s valami különös ünnepies hangulat 
tükröződik ma a lelkesedni, szeretni és harcolni 
tudó magyar honvéd arcán. 

A padmajocska szélén magyar zásslót len-
get az estefelé  erősödő szellő. A zászlórúd 
mellett pompásan kikészített oimer, a jutási 
altisztképzö iskola .Kinizsi" oimere. A cimer 
előtt a domboldal szélén kiesi lombkápolna, 
tetején a kereszt. Ebben a kápolnában ma reg 
ţol áldásért könyörgött as Egyház szolgája. 
Mise volt ma reggel itt a magyar tenger part-
ján as ősi remete barlangok alatt, a tölgyerdő 
szélén. Magyar ajkakról, magyar szivekből, 
magyar lelkekből ima szállt ma innen a Minden-
ható trónusa felé.  Hő ima, kérés és könyörgés 
száll ma itt a nsgymindenség Teremtője elé, 
bogy a védőnket,  atyánkat,  országmentő  és 
országgyarapitó  kormányzó  urunkat  vitéz 
nagybányai Horthy  Miklós  Oföméltóságát  75. 
születésnapja  alkalmából  halmozza el áldó 
kegyelmével,  adjon  Neki  még sok-sok  születés 
napot, adjon  erőt  és egészséget,  hogy vezet-
hesse és védhesse  Benne rendületlenül  bizó 
magyar nemzetét,  amelyért  annyit küzdött, 
amelyért  annyit dolgozott  s a benne levő 
minden  emberi és minden  magyar értéket 
maradéktalanul  a haza oltárára  téve annyit 
bízott  — és annyit szenvedett... 

Hilaadó ima szállott as ég felé  ezen a 
gyönyörűséges és reményteljes napon azért, 
hogy a Mindenható Isten, aki elindította as életet 
s kimérte határát a mulő időnek, akkor, mikor 
beborult a magyar ég B látszólag elszáradt a 
reménység zöldelő ága Kenderesről  üstököst 
küldött  a csillagtalan  magyqr égre, hogy 
világítson,  hogy utat mutasson és fényes 
sugarakkal BUgarozsa bele a hegybo, a rónába, 
a vízbe, gránit ssiklába és minden reménye 
vesztett magyarnak dobogő szivébe, hogy korai 
körülöttünk a derülátó öröm s egyflgyllen  balga 
a remény, mert a magyarság  Iája  él, a gyö-
kér  erős  s a megcsonkított  törzsön kihajt 
még a levél.... 

És kérő könyörgő ima hangja szállt ma as 
Egek Urához azért is, hogyha majd elhallgat 
nak a fegyverek  s eljön as igasságos béke, 
legyen újra egy a magyarok földje,  legyen egy 
as ősi főid.  Legyen egy a magyar lélek  és 
legyen egy a magyar sziv imádatos  szerete-
tében ennek a drága  magyar földnek,  mely-
nél ssebbre még nem sütött as Isten boldogitő 
napsugara s amelynek Isteni ós emberi jogon 
Ura volt és Ura less mindig a magyar.... 

A lapos psdmajooska mögött, a tölgyerdő 
alján ünnepre késsfll  a tábor. A faragatlan 
karőkra szerelt desska asztalon virág lllatosik, 
a táborlabyrinthusban frissen  kaviososottak a 
kedves kanyargós utak, a főút  mellett nyájaB, 
napbarnított honvédek állnak B a látni és hallni 
vágyók serege lassan megtölti a teret. As égen 
jönnek-mennek, ssakadosnak a felhők,  a tölgyek 
leveleit rásza a hűvös esti ssél s lent a köves 
nádas part .mögött a kövekkel kOssdölódve 
bessél a fialaton... 

És ebben as ünnepies, üde, illatos keret-
ben oőlép Bodnár százbdoB ur, a tábor parauoB-
noka, kezebe veszi a hosszú bot végére húzott 
zsarátnokot, a száraz gályákból formásán  fel-
rakott hatalmas máglyához megy s ajkáról, 
keményen, katonásan hangzanak a Bzivbe mar-
koló szavak: Elesett hőseink tiszteletére meg-
gyújtom a tábortüzet. S a máglya égni kesd. 
Vakitó fehér  fénye  bele világit a hűvös eBti 
szürkületbe, melege szétárad e padmajooskán 
s mi, n> iket megkap az esti titokzatosság a 
gondolatban a nagy orosz pusztákra szállunk, 
hol jeltelen Birokban halott magyarok alusszák 
örök álmukat, azért hegy mi idehaza éljünk. 
Gondolatban hős fiaink  homlokára tesssük simo-
gató kezünk s ajkunkról Úg felé  száll a szív-
béli fohász:  Mindenható Isten adj Nekik nyugtot 
sz idegen főidben,  ahol vérük hullott s elhaló 
sóhajuk fel  Tehoszád szállott.... 

És a máglya lobog. Égfelé  kígyózó láng-
nyelvei magasra csapnak a sötét éjszakában, 
a kemény galyak ssikrásnak, pattognak a csend 
ben s mi meghatva mélyen nézünk a tűzbe, 
honnan hitet, reményt és rendithetetlen bizo 
dalmat lövelnek felénk  a lángok. Éa most újra 
kilép a parancsnok, Bodnár százados ur ajkán 
újra hangsanak a Bsavak: hőseink tissteletére 
szólaljon meg most a sene... És kattogni kesd 
a gépfegyver,  a tölgyek koronái kösött meg-
indul a golyószóró s a nadmaj, a sziklás szaka-
dékos szélén ugat a kézigránát. Hátunkon bor 
zalom szele azalad végig s ebben a síivet 
Bzorongató komoly pillanatban elesett hőseink 
emlékének mi ÍB fennállva  néma ajakkal ál 
dozunk.... 

Di moat változik a kép. Nóta, móka, ma-
gyar sziv és magyar szellem önti sséjjel BZines 
izét és melegét. A tábor költői, senesserzői és 
szellemes bemondói tették élvezetessé, kerekké, 
teljossé, Bsinessé és feledhetetlenné  az estet. 
Mert valóban szép volt, bájosan kedves és fel-
emelő volt es as ünnepi est. Szép volt, kerek 
volt, művészi volt, kegyeletes volt, ízben, ssiv 
ben ÓB ssinben magyar. TanitáB volt, példa volt 
és megmásíthatatlan örök nagy igasság, hogy 
a magyar omber legyen fent  a lépoeőn, vagy 
álljon csak alant, mindig érték, erő és egészen 
bizonyos jövő... 

A tihanyi tölgyek alján osendes már a 
tábor. A kicsi csúcsos sátrak alatt pihen már a 
honvéd, de mi, akik tanúi és élvezői voltunk 
a nagynevű estnek még sokat és sokszor fo-
gunk beszélgetni róla — mert élmény volt, 
mert érték volt s.a nagy magyar ideálok meg-
valósitásáhos irány, erő és biztatás volt... 

Visszapillantás az első világháborút 
megelőző ötven évre. 

i. 
As 1846 Ikl »zabadságharaol követő tizenkilenc 

rsitendel ciásiári elnyoma ást az 1867. *vb u a kieiye-
zéa aa a m <tyar nemzet alkotnáiyáuak vl azaállltása 
körette. Nn csen h-ly arra, hogy a kSavlszonyokat r BZ-
letesen jellemezzük vagy hmertesBÜk. Akit ez érdelei, 
m g'alálja Bndea  Mikiét  „Csik  megye története'  c. 
munkájában, melynek összeállításában én 1B tevékeuy 
réezt vettem. 

Catk fő-  és aüapánjaloak rövid Ismertetése mégis 
Időszerűvé tett egy pár megjegysést. 

Az alkotmány helyreállítása éa lidércnyomás m -g 
szünást) után nyomban fellángolt  a teljes azabadaág- éa 
fönitleneégl  vágy. DltrM Púikat  Fereno  a királyblró 
1867-ben már as első cslkaomlyól tlaztujitó aaékgyüló-
B«n trós n követelte a régi székely klváltzágjogok 
vlaszaállitáaát. A tzervt zkedéB, a bíróságok, a megyei 
és a községi Bservezetek életr* keltése azonban annyira 
lekötötte az érdeklődést, bogy a vármegye kiváló vezé-
reinek máslrányu tevékenységére nem jutott Idő. 

Csik megye Bzékelysége mindig erős függetlenségi 
érzelmű volt, ennek dacára, bár az 1905. évig a szabad-
elvű koruiHDyzat volt uralmon, az ellentétek kirobbaná-
sá, okos vezetői mindig tapintatosan le tudták fojtaai. 
Mikó  Antal,  Mikó  Mihálr,  Mikó  Bálint  va-
gyonos, nagymultu családok lesaármazói voltak, akik 
lődelk széles látókörét, tapintatát, bölcs mérsékletét 

és politikai érzékét örökölték,  Miko  Antal ét Bálint 
övi a z-iögödi birtokadományt nyer: Mikó  Ferenc  volt, 
Csik-, Gyergyb- és Kászoanak 1613—1635-ig főkapi-
tánya, aki a csiknzareda; Miké-várat  is építette. Híres 
kiilpolitikus volt. Bethlen Qábor, Erdély legnagyobb 
fei  d Íme mindig Mikét  küldötte követnek Prágába éB 
a török portához, ha nagyfonloBcágu  kényes ügyekről 
volt szó. 

A monarchia és a szabadelvű kormányzat. 
H* keressük az okát, hogy a szabadelvű kormány-

zat alatt a csiki székelység miért nem tudott felemel-
kedni, miért kellett kivándorolnia éa elszegényednie, 
aat elsősorban az Ausztriával fennállóit  államszövetség-
ben kell megjelölnünk. A monarchiában Magyarország 
mindig caak máaodrangu szerepet töltött be. A külföld 
alig Vett tudomást róla. A Habsburg-dinasztia mindig 
Igyekezetl elnyomni éi minden téren háttérbe Baoritani. 
Szándékosan akadályozta, hogy Magyarország iparosod-
jék és kereskedelme nemzetközi arányokat vegyen. 
Ausztriának kL-lluttek Magyarország búzája, terményei, 
vágómathái, nyersanyaga, melyekért Ausztria éa Cseh-
orazág fejlett,  maga fokú  Ipara kéBZ ipari termékeket 
adott. Hiszen Magyarország már Kálmán és Sient László 
királyok alUt szállította Buccariba éa Fiumébe a hizott 
ökröket és a búzát. Ilyen körülmények közölt Magyar-
országnak, de legfőképpen  a távo eső, terméketlen 
földön  kinlódó székelj Bégnek el kellett azegónyedoie. 

Csik közgazdasági állapotát senki igazabban ós 
hűbben nem jellemzi, mint Barialit  Ágoston  alcalki 
főRzolgnbiró,  a székelykérdés egyik legalaposabb isme-
rője „S'egittúnk  a székelyeken,  Csikmenatág  szé-
keljei"  c. 1901- en megjelent nagyérlékű tanulmányá-
ba:. Csak röviden említjük meg: rámutat a azerzű 
t-rra, hogy a székelység kiváltságjogait eltörölték és B 
auiyO'9 terhek éa az adók egész sorát rakták rá. A 
regáléjogot megváltották, a váltságárt felosztották  és 
elprédálták, magaa pótadók, addig Ismeretlen erdóren-
dezési, erdöórzési, birtokrendezési költségek, bélyeg- éa 
jogill tákek, hagyatéki átrnháaésl dijak léptek életbe, a 
bankok magas kamatokat szedtek, a perköltségek súlya 
alatt elúszott a birtok, a földmivelós  és aa állattenyéBZ-
tés nem fejlődött  óa nem jövedelmezett semmit, a házi-
ipar viasiaesett, a székely a jól jövedelmező kereake-
dést méltóságán alulinak tartotta, inkább átengedte az 
egyre gazdagodó örményeknek és az erdőket megsserző 
zsidóknak. Életbelépett az állami sóegyedáruság. A 
pálinkafőzést  eltiltották, állami jövedékké tették. A 
székelynek ezekért ls pénzt kellett fizetni.  Az arányo-
sítást későn éa rosszul hajtották végre, mert a 2-3-4-6 
holdas jogosultságot, f  mlt egyeB kisbirtokosok a közös-
ből kaptak, kényszerű helyzetükben eladták éa „ezzel 
elvágták  a legutolsó  kötelékeket  it, mely őket  a 
községhez  fűzték  Mert  ba erdőiéti  ét legeltetéti 
jog nincs, ugy a községben  meg nem élhettek". 

A zsidók potomárért Ügyesen ÖBBzevásárolták eze-
ket a jogokat éa amikor egy kÖBBÓgben 200—1000 hold 
jog volt már a tulajdonukban, a klr. törvényszéknél a 
maguk részére kiszakították ÓB kitermelték az erdőket. 
A Bzékelyek pedig, megőrizve büszkeségüket, idegenbe 
mentek kivárdorol i, vagy Romániába szolgálni, hogy 
otthon a faluban  ne láaaák teljeB elszegmyedÓBÜket. 
I*y jutottak Csíknak aranybányái, a hatalmas erdősé-
gek zsidó kézre, ahelyett, bogy azokat maguk a Bzé-
kelyek termelték volna ki. 

' M nden hibát még Bem Írhatunk a szabadelvű kor-
mányzatra és a Habsburg dinasztiára. Ha Csikban lett 
volna egy olyan szervező erő, mely a csiki magánja-
vakat, a közbirtokosságokat, az egyházközségeket éa 
az erdőtulajdonos politikai kösségeket egy táborba, 
egy érdekközösségbe tömöritette volna, kilehetett volna 
védeni a zeidóbeözönléBt, legalább ia nagyobb réaaben. 
Teljea alkert nem lehetett volna elérni, mert a zsidók-
nak hoaBzu késük volt és a szabadelvű kormány erő-
teljesen támogatta őket. 

A BzékelyBégben magában IB volt blba. Bár aok 
kiváló é-i tehetséges vezetője volt éa gyűléseket, tanács-
kozásokat bőaégeaen tartottak, taervezni ét igazi népi 
politikát  folytatni  nem tudtak. Aa elssegényedetl, a 
vagyontalan, a nincstelen aaékelyt divat volt lenósnl ÓB 
emberszámba nem venni. Gyermekkoromban aa öregek-
től 1B aokazor halottam ilyen becsmérlő kijelentéseket, 
melyek aaeget ütöttek a fejemben.  E korban ugyania 
én legszívesebben apám béres legényeivel a mezőre 
jártam dolgoani. 
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A kivándorlás okát la főként  aa előbbi rendkívül 
helytelen és eléggé el nem Ítélhető felfogáaban  kall 
keresnünk. Mngnk az oraaág nagyvezérei aem bánták, 
ha a . oiooatelenek" kivándoroltak. A kilencvenes évek-
ben az orssághásban egy Interpellálénak válaszolta 
Tisza Kálmia  miniszterelnök : 

„Ha jó bargonyetermis  van as oretégbnn,  a 
kivándorlás csökken.  fia  reaas a burgonyatermés, 
a kivindorlie  emelkedik,  férem  jelentetem  tudo-
mátul vételét.' 

A t. Ház a jelentéat egyhangúlag tudomásul vette. 
Ez az esel is jellemző az ország akkori eléggé el nem 
ítélhető felfogására.  Engedték a legerősebb  ée legegést-
segeeebb jó magyarok millióit kivándorolni, azlk két 
kezök munkájával Amerikát naggyá, gaadaggá, a világ 
legelső államává tették. Közben az Idegen faj  özönlött 
be ée Itt meggazdagodott. Nem tudtak éa nem akartak 
a legegészségesebb magyaroknak e gaadag országban 
földet,  munkál, megélhetési adni. Nem tudtak semmi 
hallhatós intézkedési tenni a legnagyobb baj, a kiván-
dorlás leküzdésére. A Székelyföld  és Calk Is elnéptele 
uedtek éa elszegényedtek az állandó elvándorlás miatt. 
Uoat vflágosao  látjuk, hogy a Székelyföldnek  ma gaz-
dagnak éa több milliós népességűnek kellene lennie, 
ba a Székelyföldünk  lett volna ipara éa kereskedelme 
mezőgazdasága pedig fejlettebb  volna. 
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Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vasanyagbeiaadnésit legmagaaabban vizi-

tolom oaak nagyban 

BI BO ANDBAS 
Balatonszentgyörgy 

Csíkszereda megyei város közgyűlése. 
A város képviselőtestülete Szász Qeró 

polgármester elnökletével, 1943. Junius 23-án 
közgyűlést tartott, a következő tárgysorozattal: 
A városi erdő 5 ik ss. vágterflietének  eladá 
3ára versenytárgyalást hirdetett. Eladásra ke-
rült 7300 m1 fa.  Legmagasabb ajánlatot a 
Gyergyószentmik'ÓBi Gősfűréss  r. t. tette 305 
ezer psngő értékben. A legkisebb ajánlat a 
Hosszú Kálmáné volt 220 eser pengő értékben. 
A képviselőtestület, hosssasan tárgyalta asokat 
a lehetőségeket, amelyek kösött as ajánlattevő 
oégek ilyen nagy árkülönbözetekben számítot-
tak. Végűi is a közvagyonra való tekintettel 
nem határoshattak másként mint hogy a leg-
többet igérő Gősfűréss  r. t. 305 eser pengős 
ajánlatát fogadták  el. A törvényszékkel ssem-
ben fekvő  ssQlőotthon mellett utat nyit a város. 
A kérdés hosssabb ideje felebbesés  alatt állott. 
Most döntés történt. As ut ssélesBégét 10 mé-
terről 12 méterre felemelték  és ennek nieg-
felelően  sürgősen neki kesdenek az ut meg-
nyitásáhos. ZsögödfOrdőt  a város 1000 pengőért 
bérbeadta Baier Béla osiksseredai lekésnek. 
A szálloda után 10 ssásalékot fizet.  Jóváhagy-
ták a Horthy Miklós ut osatornásásáia vonat-
kozó terveket. ZsögödfOrdőn  400 pengő bér-
össsegért helyet adtak a Hangya gyümölOB-
feldolgosó  telepének. A Magyar Fa r. t. rakodó-
helyének céljára a barompiac egy kis részét 
300 pengőért bérbeadták. As uj városi ssálloda 
vezetésével a keresk. miniszter Veness Arthurt 
bizta meg. A polgármester Ismerteti, hogy ssá-
mos felszólításra  nem akadt pályásó a városi 
szálloda kezelésére. Nagy üzem amelyre szé-
kelyföldi  vissonylatban nem akad megfelelő 
tőkeerősségtt vállalkozó. Így került a megbí-
zatás Veness Arthur kesébe, amelyet a kép-
viselőtestület jóváhagy. A kezelő a városnak 
havonkénti elszámolásban tis ssásalék bruttó-
hasznot fizet.  A képviselőtestület nagy lelke-
sedéssel indítja el a tervet, hogy a HŐBÖk 
emlékművét valamint Csaba királyfi  szobrát 
sürgősen elkóssiti. Erre a eélra a kormánysat 
tekintélyes támogatást helyesett kilátásba. A 
város szoborbizottságot válaBstott. Tagjai: Beáss 
Qeró polgármester, Nagy Imre festómüvéss, 
vitéz Antal Áron c. fógimn.  Igasgató, Bakó 
Kálmán igasgató és vitás Bakó Qábor állam-
építészeti főmérnök.  Asonnal kiirják a terv-
pályázatot és a város Istensegltségével már 
1944 évre leleplesi a két emlékművet. A bl-
sottság tagjai valamint az egéss képviselő 
testületnek egyesik a véleménye abban, hogy 
osak örökértékü müvéssi alkotással akarják 
városunkat disziteni. A tanáos elhatározza a 
vároB több utoájában kőkoekajárda építését, a 
József  utca kaviososását és több belső ügy 
bejelentése után a polgármester a gyűlést 
befejesi. 

Az „Éneklő Ifjúság Hangversenye". 
Aanak a dladalmai hadjáratnak, melyot a ma-

gyar aeae nagymesterei, Bertók  ée Kodály,  tanít 
ványaikkal együtt, megindítottak, hogy aa Igaal magyar 
aenének viaaaehódltaák a magyar nép lelkét, helyi 
veaatkoaáebaa jelentóaállemáaa voltán ÉneklőItjuság 
lakelaköal haagversenye. 

Hogy jeleatőaégét jobban felmérhessük,  emlékea-
tolaűak kell aa eaeueg tájékoaaUanokat, hogy amit a 
köaayelv általában .magyar aeaéaek' hiv, aa éraelgőa 
hallgatók éa felclfiáaott  csárdáaok, valójában a ma-
gyar nép mélyrétegeitől lávolálló, dallamában, saer-
keaetében, stüusában idegen: clgáay-aene. Mialatt ea 
a musslka iaaian kisajátította magának a magyar aene 
elmét, ugyanakkor a még Idegenebb népsnerü lánciene 
más oldalról segített elhomályosítani a magyar nép-
rétegek lelkében a magyar aeae fogalmát  éa ahoa való 
ragaaakodását. Annyira, nogy ba e aaáaad elején fel 
nem lép e kél, Immár világhírű aeneaaűnk, az a ke 
vés, amt aa Igazi magyar aapaenéból még itt-ott föl-
fedezhető  volt, pár évuaed alatt véglegesen elenyészett 
volna. Evei pedig nemcaak a magyart ág lelt volna 
saegényebb — blsaen amennyire Igar, hegy nyelvében 
él, epen annyira igaa aa Is, begy muveaaeteben él a 
nemaet — hanem aa egésa emoerl műveltség ls, mely 
aa qjhól felfedeaeit  és paratlanul gazdag gyűjtésű 
igasi magyar lenében sajatságoa sainekei öraoii meg 
ea a magaa aenei Igényesnek la megfelelő  sok világ 
hírű öröaertéket nyert. 

Aa Igaal magyar aene énen élethalálharcénak 
eiaó nyomait vatotunk aüg egy évtizede latja. E «o 
rok Írója, mint aki aaemalyeben végigette a vllagbá 
barna ea aiutánl években a gimnáziumi élet atvár 
aenétienaégét, forgatta  a Ziaaaiovszkyt, mint egyedlili 
aenei forraBl,  majd dalárdabau véglgénekelte a műit 
aaáaadvég aemet karenek-átfordliaaatt  ea aaok min-
tájára kaasült mű-magyar aenél — köteleasegének 
tartja llt leírni, hogy egyea kezdsmeoyeaók után, (ti-
zet eleisorsut aajnatateaan lulgyoraan elhívott kbaű-
lünk, Bemhogy a magyar aene terjeazleaében iti me-
lyebh nyomokat hagyhattak volna) — főglmnáalumunk 
aenelanara, Serkedi  Elek  ismertette meg enekkaiuu-
kai, es köaönaégUnkel egyaránt a magyar zeneiség e 
kel ósforráaavai.  Idegenkedéssel fogadott  kesdemanye-
aeaeinek aaonban oiy nagy sikere volt, hogy egy csa-
pásra állította ál nemcaak énekkarnak kepesaégelt, 
zenei látókörét ea mttaorai, hanem közönségünk lalé-
aet es igényeit ia. A Mitrei Kepek-re, a Saekeiy ke-
aerves-re, Jjaua es a aufarok,  öregükre ea naaoniótkra 
gondotok... SaUkBégea eat megemlíteni, hogy érthető 
tegyen aa a nagy kozönaag-aUer, amit aa É tekió Itju-
aag hangversenye elért, hlaaen eiőzeaaltea nélkül aa 
Igaal magyar aenének eaen pompaB, üde hulláma meg-
ertes nélkül elazlvargott volna. 

An Eiekló Ifjúság  Hangversenye valóban első 
rendé teljesítmény volt. Maga aa a tény, bogy négy 
caiki köaéplakola mintegy 240 növendéke mint egyet-
len lélek lelkeaedett aaart a magyar aenéart, amelynek 
elődeik — a nem-éneklő Ifjúság  — annak Idején hirét 
sem hallották — oly teljesítmény, mely nagyobb nye-
reség, mint a karok tökéletes itasegyakoroltsága. Mert 
hogy mlaóaégben a teljesítmény elsőrendű volt, a fia-
tal, aokasor még a változassál küsdő torkok lökéleteB 
sslaekel ea öasshangokai bonlak ki, hogy a gyergyó-
aaentmlklési Saenl Erasébet r. k. Tanítóképző Intéaet 
anekknra varatiannl üde csengéssel, a osikaomlyél r. k. 
Tanltókepnö fölényes  siilus-tehnUával, Qlmnáalumuak 
ea Polgári Leányiskolánk a megszokott kitűnő felké-
saűtiaéggel saerepeltek, eat külön említeni aaért tar-
tom feleslegesnek,  mert est ugy la mindannyian már 
etl megcaedáltuk. Különben 1b, aa igasi ayereaég Itt 
a lélek, (jól össaegyakorolt karokat aaelótl IB hallot-
tunk) a vlsssbang, melyet a magyar aene a magyar 
nép jövendő vesetólben és nevelőiben vert és amely-
nek általuk tovább folytatását  Joggal remél|ük. 

Alpir Mária tanárnő a gyergyóaaeatmiklóal, P<tpp 
Géaa tanár a eaiksomiyél, B»rkadl Elek lanár a cslk-
aaeredal tntéaetek elén áiloi'. Egyébként a teljesítmé-
nyekben nem volt fokosat.  Egyformán  Jó volt minden 
kar, egyformán  tiants, hloallan és gyönyörködtető min-
den ének. Fokoaatot legfeljebb  a köaöB karok jelent-
nettek és a sorok Írója nem volna .-alaki a köaönaég 
Boraiból", hanem a aenekarrsl klaert ez ak össaas 
enekesek állal előadott kösös karokat méltányolta 
volna legjobban. Kodály: Magyarokhoa, (a capells) 
Bárdos: Utené aa áldáa c mű müve a 240 lelkeB fia-
talember éa a 20 lagu (régibes 'képest bizony klaaé 
aaerény) aenekar tolmácaoláaában a fenséges  határalt 
ütötte meg. 

A karmestereket résaünkről nsm bírálat Illeti 
meg, még caak nem ls elismerés Megkapták és meg-
kapják ők eat érdemelek sserlntl bőségben, illetéke-
sektől. Tőlünk csak köaaönel Jár nekik. Mert ók hoa-
aák köaéak, ók folytatják,  ók lerjeasllk, Ifjúságnak  és 
kösönségüak lelkébe ók üttetik bele őrökre a már már 
elfelejtett  Igaal magyar aanél. L Jgyen neki köaaönetünk 
kedvea. Foiytaasák mnnkájnkal eddigi lelkesedésükkel. 
Ifjúságunkat  viaaoat irigyeljük aaert a mélyen magyar 
aeaelaégért, melyet tanulni én köavatlteal alkalmuk 
vas. Ha minket annak lde|én egyáltalán komolyan 
tanítottak volna aenere, eltőeorban zsnésaekké akartak 
volna nevelni. A mai fiatalságot  eladaorbea magyarokká 
aevellk a sene utján Is, de ugy, hogy amint a hang-
verseny megmutatta, aeaol műveltségűk alaposan tul-
tesa a régieken. bióoljlk éket ős saebb jövőt vártuk 
tőlük. 

Az Erdélyi Párt célkitűzései 6s mUködése 
Minél inkább tannlmányossuk as Erdélyi 

Párt programmját és figyeljük  képviselőinknek 
működését, annál inkább meg kell győsödnünk 
arról, hogy esen pártnak történelmi hivatása 
van, amit as elmúlt idők is igasoltak, de a jövő 
még jobban fog  bisonyitani. 

Nincs Erdélynek egy oly megoldandó kér-
dése, ami programmjába ne sserepelne, még 
pedig ugy, hogy ebben nem separastlcua törek-
vés, hanem Magyarorsság testebe való sserveB 
beilleszkedés domborodik ki. 

Hogy az Erdélyi Párt hatalmas tömegében 
is vannak oly személyek, a kiknek egyénisége 
egyik másiknak esetleg nem tetssik, as osak 
terméssetes különösen ha nem tárgyi igassága, 
hanem ssemélyeskedés alapjára állunk. Ma nem 
asokat az Időket éljük, hogy a személyeskedők 
vltásói közé álljunk, legfeljebb,  figyeljük  éa 
feljegyezzük  as egység bontásra törekvők ne-
veit, hogy annak idejön bebizonyíthassuk, visel-
kedésüknek káros követkesményeit magyar 
ssempontból. 

Az állami polgári leányiskola évzáréja. 
A miniszteri rendelkezés szerint a polgári leány-

iskola is folyó  hó 11-én zárta a tanévet, minden klilső 
UnnepélyeBseg nélkül, de annál uagyobb beoBóaéggel, 
mely emlékeztetett a szülő éB gyermek közvetlen, meg-
hitt viszonyára. 

A d. e. 10 órai Te Deum-os szentmise uián a 
tanári teBtület éa aa Ifjúság  a diBiterembe vonult, hol 
flako  Kálmán  igazgató,  aki az életet ismerő, kipró-
bált pedagógus bölcsebégével és okos tapintatával ve-
zeti az intézetet, beszámoló beezedéban rajzolta az év 
nevezetesebb mozzanatait. A mult nyáron az iskolát 
kivUl-bslUl ízlésesen rendbehozták, a vasárnapi szent-
misék tartására kápo'nát rondeatek be, az idén a benn-
lakás is megnyílt 45 növendékkel, ugy hogy sz intézet, 
mint tiszta, gondos mintaszerűen vezetett családi otthoa 
állott a aaékely leáayifjuság  rendelkezésére. 

Aa 1942—43. tanévben 326 tanulót irtak be. elbí-
ráltak 301 et. Egy tárgyból elégtelen 20, kettőből 18, 
többől 12, összesen 60=16°/,; javíthat 38. KitUnó 18, 
jeles 12, jó 83, e:ógségea 138; sikerei végzett 251—84'/, 

Az adatokból megállapítható, hogy mind maga-
viselet, mind tanu'mány tekinteté en az iskola Igen jó 
eredmenyt ért el. A tanári testületnek megértő, e na-
h:z időkben aok szempontot mérlegelő, az ifiuság  szere-
tetétől vezérelt magatartása alapján nevelők és tanulók 
közölt meleg családias viBzony alakult ki, ugy, hogy a 
növendékek a szigorú fegyelam  mellett ÍB szeretet'el 
ragaszkodtak az iskolához. Általában elmondhatjuk, 
hogy leányiskolánk, mely már a múltban a vároa aziv<i-
bez nőtt B amely ma ÍB oly fontos  hivatást tölt be 
leánygyermekeink nevelésében — hála a tanári testület 
alapos, türelmes, önzetlen munkájának — minden te-
kintetben hivatása magaslatán áll. 

A tanulók évvégl jutalmazására pénzt és könyve-
ket ajándékoztak a következők: a Magánjavak 200, a 
város 200, a m»gvo 100, a Nemzeti Bank 30, dr. Ábra 
hám Józsefné  25 Pengőt; Könyveket: a Vákár könyv-
kereskedés éB a Székelyföldi  Tanítók Szövetkezete. A 
kitűnő és jele* tanulók valamennyien pénz- vagy könyv-
jutalomban részesültek a az igazgató az adományozók-
nak az iBkoia nevében hálás köszönetét fejezte  ki. Meg-
indító jolenet volt, mikor a tanárok és növendékek 
nevében buc«ut mondott, az Intézet egyik legképzettebb 
éB legkitűnőbb tanárának, Ágoston Máriának, aki a 
jövő tanévben a gyergyóalfalvl  polgári Iskola Igazgatá-
sát fogja  átvenni. Majd megkapó búcsúszavakat mtézeil 
azokhoz a tanulókhoz, akik a jelen tmévben befejezték 
tanulmányaikat. Zárósza^atban különösen kiemelte : a 
több tanultság nem jogodtja fel  arra, hojy elszakad-
janak a falu  világától, sót azt a többletet, amit a/ 
iskolától kaptak, állítsák a falu  művelődési életének 
szolgálatába a járjanak jó példával elől a távozók ott 
— ahová hivatásuk rendeli — a legegyszerűbb munkák 
elvégzésében Is. Ima, művelt-ég, munka — ez a bárom 
a virágzó nemzeti jövő biztos a'apja. Forduljanak ba-
mikor jó tanáéiért az iskolához, ez mindig a szülő 
szeretetével várja vlsaaa őket. 

A tanév utolsó napján rendezett késimunka- ós 
rajzklállltáa kedvea eseménye volt az Intézetnek. A 
látogatók hoBsau sora gyönyörködött a tanulók ízléses, 
remek munkáiban B maga Htnkiss közoktatásügyi állam-
titkár is, aki junius hó 10 én megtekintette a kiállítást 
— a legnagyobb dicsérettel saólott róla. A kiállítás 
szép sikere Király Mária, Szőke Ilona ÉB Jakucs Róza 
tanárnők érdeme. (A.) 

Tudnivalók  a jövőre. 
A javító és az őszt magánvizsgák idejére, az 

iskola kezdetére, a benulakásra vonatkozó éa egyéb 
tudnivalókat az igazgatóság a lapok utján idejében 
közölni fogja. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak as Isms-
rőjeinknek.jóbarátalnkaak, akik felejthetetlen  feleségem 
Illetve drága jó édesanyám halálával ért fájdalmunkban 
együttéreatek velünk, enuton mondunk köszönetet. 

Oyönőe Qyula ée vitéz Ré—egb Qyőeő. 
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A kivándorlás okát ia főként  aa előbbi rendklvfll 
helytelen óa eléggé el nem Ítélhető felfogásban  kell 
keresnünk. Maguk az omaág nagyvezérei aem bánták, 
ha a .nincstelenek"  kivándoroltak. A kilencvenes évek-
ben aa országházban egy lnterpellálónak válaszolta 
T/tza  Kiírnia  miniszterelnök : 

„Ha jó burgonyatermés  rmn as országban, a 
kivándorlot  etökken.  Ha  rota* a burgonyatermit, 
a kivindorlit  emelkedik.  Kérem  jeleatitem  tudó-
tnitul  vételét.' 

A t Ház a jelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
Kz az eset is jellema<> az ország akkori eléggé el nem 
Ítélhető felfogására.  Engedték a legeritebb  it legegitz-
segetebb  jó magyarok millióit kivándorolni, akik két 
kezök munkájával Amerikát naggyá, gazdaggá, a világ 
legelső államavá tették. Közben az idegen faj  özönlött 
be és itt meggazdagodott. Nem tudlak éa nem akartak 
a legegészségesebb magyaroknak e gazdag országban 
földet,  munkát, megélhetést adni. Nem tudtak semmi 
liallhatós intézkedést tenni a legnagyobb baj, a kiván-
dorlás leküzdésére. A Székelyföld  és Csik Is elnéptele-
nedtek ós elszegényedtek az állandó elvándorlás miatt. 
Uost vflágoaan  látjuk, bogy a Székelyföldnek  ma gaz-
dagnak éa több cíllliós népességűnek kellene lennie, 
ba a Székelyföldnek  lelt volna ipara ét kereskedelme 
mezőgazdasága pedig fejlettebb  volna. 

Csíkszereda megyei város közgyűlése. 
A város képviselőtestülete Ssáss Qerő 

polgármester elnökletével, 1043. junlus 23 án 
közgyűlést tartott, a következő tárgysorosattal: 
A városi erdő 6 ik ss. vágterületének eladá 
3ára versenytárgyalást hirdetett. Eladásra ke-
rült 7300 m1 fa.  Legmagasabb ajánlatot a 
Gyergyószentmik'ósi Gősfüréss  r. t. tette 305 
ezer psngő értékben. A legkisebb ajánlat a 
Hosszú Kálmáné volt 220 eser pengő értékben. 
A képviselőtestület, hosssasan tárgyalta asokat 
a lehetőségeket, amelyek kösött as ajánlattevő 
cégek ilyen nagy árkülönbözetekben ssámitot-
tak. Végül is a közvagyonra való tekintettel 
nem határoshattak másként mint hogy a leg-
többet igérő Gősfüréss  r. t. 305 eser pengős 
ajánlatát fogadták  el. A törvényszékkel ssem-
ben fekvő  szülőotthon mellett ntat nyit a város. 
A kérdés hosszabb Ideje felebbezés  alatt állott. 
MoBt döntés történt. As nt ssélességét 10 mé-
terről 12 méterre felemelték  és ennek meg-
felelően  sürgősen neki kezdenek as ut meg-
nyitásáhos. Zsögödfürdőt  a város 1000 pengőért 
bérbeadta Baier Béla oslksseredai lakóénak. 
A szálloda után 10 ssásalékot fisét.  Jóváhagy-
ták a Horthy Miklós ut osatornásásáia vonat-
kozó terveket. Zsögödfürdőn  400 pengő bér-
összegért helyet adtak a Hangya gyümOlos-
feldolgosó  telepének. A Magyar Fa r. t. rakodó-
helyének céljára a barompiao egy kis réssét 
300 pengőért bérbeadták. As uj városi ssálloda 
vezetésével a keresk. miniszter Veness Arthurt 
bízta meg. A polgármester Ismerteti, hogy Bsá-
mos felszólításra  nem akadt pályásó a városi 
szálloda kezelézére. Nagy üzem amelyre szé-
kelyföldi  viszonylatban nem akad megfelelő 
tókeerősségü vállalkozó. Igy került a megbí-
zatás VeneBS Arthur kesébe, amelyet a kép-
viselőtestület jóváhagy. A kezelő a városnak 
havonkénti elssámolásban tis ssásalék bruttó-
hasznot fizet.  • képviselőtestület nagy lelke-
sedéssel indítja el a tervet, hogy a Hősök 
emlékművét valamint Csaba királyfi  szobrát 
sürgősen elkészíti. Erre a célra a kormányzat 
tekintélyes támogatást helyesett kilátásba. A 
város Bsoborbisottságot válasstott. Tagjai: SE áss 
Qerő polgármester, Nagy Imre festőművész, 
vitéz Antal Áron c. fógimn.  igazgató, Bakó 
Kálmán igazgató és vités Bakó Gábor állam-
építészeti főmérnOk.  Asonnal kiírják a terv-
pályázatot és a város Istensegitségével már 
1944 évre ieleplesi a két emlékművet. A bi-
sottság tagjai valamint az egéss képviseld 
testületnek egyesik a véleménye abban, hogy 
osak Orökértékü művészi alkotással akarják 
városunkat dissiteni. A tanács elhatározza a 
város több utcájában kókockajárda építését, a 
József  utoa kaviososását és tObb belső ügy 
bejelentése után a polgármester a gyűlést 
befejesi. 

Az „Éneklő Ifjúság Hangversenye". 
Aanak a diadalmas hadjáratnak, melyet a ma-

gyar aeae nagymesterei, Bartók ét Kodály,  tanít-
ványaikkal együtt, megladllottak, hogy as Igaal magyar 
asaéaek viassahódltsák a magyar nép leikét, helyi 
vsaatkoaáaban Jelentős állomása veit aa Éneklő I(jóság 
Iskolaktal hangversenye. 

Hogy jeleatőségót Jobbaa felmérhessük,  emlékea-
totaűak kell aa esetleg tájékoaatlaaokat, hogy amit a 
köaayelv általában .magyar senének' hív, aa érselgós 
hallgatók és felclfrásott  csárdások, valójában a ma-
gyar nép mélyrétegeitől távolálló, dallamában, saer-
keaetében, stílusában Idegen: clgáay-sene. Mialatt es 
a muzsika lassan kisajátította magának a magyar sene 
dmót, ugyanakkor a még Idegenebb népszerű lánciene 
más oldalról segített elhomályosítani a magyar nép-
rétegek lelkében a magyar seae fogalmát  éa ahoa való 
ragaaakodáaát. Annyira, nogy ha e zaáaad elején fel 
nem lép e két, Immár világhírű aeneaaünk, az a ke-
vés, ami as Igaal magyar nópaenéből még Itt-ott fel-
fedeahetó  voli, pár évuaed alatt véglegesen elenyészett 
volna. Evei pedig nemcsak a magyarság lelt volna 
aaegényebb — hlsaen amennyire lgar, bogy nyelvében 
él, epen annyira igaa aa la, bogy muveaaeleben él a 
nemaet — haaem aa egéaa emoerl müveliaég la, mely 
aa újból felfedesett  és párailannl gazdag gyűjteaü 
Igaal magyar zenébea sajataágos színeket ttraott meg 
es a magaa aenel igényesnek la megtelelő aok világ-
hírű örökeriéket nyert. 

Az Igaal magyar aene eaen élethalálhaicánzk 
eÍBŐ nyomalt vámunk atig egy evtlaede látja. E so-
rok Iroja, mint aki aaemeiyOben végigette a világhá-
ború és aautáal években a gimnáziumi ólat aivár 
aenétlenaégét, forgatta  a Ziasa&ovsskyi, mint egyedU! 1 
senei forrást,  majd dalárdabau végigénekelte a mnit 
saáaadveg aemet karenek-átfordltaaait  ea aaok min-
tájára készült mtt-magyar aenét — köteleBsegének 
tartja Itt leírni, hogy egyea kezdeményezők ntán, (ti-
zet eletaoranz sajnatatoaan tnlgyoraan elhívott kóaü-
lünk, Bemhogy a magyar aene terjeaBlóaében itt me-
iyebb nyomokat hagyhattak volna) — főgimnáziumunk 
aenetanara, Sarkadi  Elek  Ismertette meg énekkai un-
kát, es kösönaégOnket egyaránt a magyar zeneiség e 
kel ősforrásával.  Idegenkedéssel fogadott  keademenye-
aeselnek azonban oiy nagy atkero volt, hogy agy csa-
pásra állította ál nemcaak énekkarnak képességeit, 
senei látókörét es műsorai, banem közönségünk laie-
aet es Igényelt la. A Miiről Kepek-re, a Szekeiy ke-
serves-re, JJBUS ea a aufaroz,  öregekre es naaoniOlkra 
gondolok... Baükaegaa eat megemdteni, hogy érthető 
tegyen aa a nagy kbaönseg-sUer, amit aa É iekió Ifjú-
ság hangveraenye eiert, bisaen eiőzesalta» nélkül aa 
Igasl magyar zenének eaen pompsB, üde hniláma meg-
ertes nélkül elszivárgót! volna. 

Aa Éaeklő IfJuBág  Hangveraenye valóban elaó-
rendd leljesitmeny voit. Maga aa a tény, hogy négy 
calkl középiskola mintegy 240 növendéke mint egyet-
len lélek lelkesedett asert a magyar aenéért, amelyaek 
elődeik — a nem-éneklő Ifjúság  — anoak Idején hírét 
sem hallották — oly teljesítmény, mely nagyobb nye-
reség, mint a karok tökéletes tftsaegyakorollsága.  Mart 
hogy mlnőaégben a teljesítmény elsőrendű volt, a fia-
tal, soksaor még a váltoaáaaal küadó torkok tökéletoB 
sslneket ea öaBahangokat hoatak kl, hogy a gyergyó-
asentmiklósi Baent Erasébet r. k. Tanítóképző Intézet 
•nekkara varatiannl üde caengéaael, a oaikaomlyól r. k. 
Tanltóképaő fólenyea  silius-tehnlkával, Gimnáziumnak 
ea Polgári Leányiskolánk a megsaokott kitűnő felkó-
asűitaéggel aaerepeltek, eat külön említeni aaóri tar-
tom feleslegesnek,  meri est ngy la mlsdannylan már 
olt megcaodáltuk. Különben la, aa Igaai ayereaég Itt 
a lélek, (jól öaaaegyakorolt karokat aselóit 1B hallot-
tnak) a visszhang, melyet n magyar aene a magyar 
nép Jövendő veselőlben és nevelőiben veri és amely-
nek általuk tovább folylatáaál  joggal reméljük. 

Alpár Mária tanárnő a gyergyóaaentmiklóal, Papp 
Qésa tanár a oslksomiyól, Sarkadi Elek tanár a cslk-
aaeredal Intézetek elén állott. Egyébként a teljesítmé-
nyekben nem volt fokozat.  Egyformán  Jó volt minden 
kar, egyformán  tlsata, hibatlan és gyönyörködtető min-
den ének. Fokozatot legfeljebb  a köaöa karok Jelent-
hettek éa a Botok írója nem volna .valaki a közönség 
Boraiból", hanem a aenekarral kisert ea ab ÖBSSSB 
enekesek állal elŐBdoit köaös karokat méltányolta 
volna legjobban. Kodály: Magyarokhoz, (a capella) 
Bárdos: Utené aa áldáa cmü müve a 240 lolkeB fia-
talember éa a 20 tagú (réglhes 'képest bizony kissé 
sserény) aenekar tolmácaolásában a fenségea  határalt 
ütötte meg. 

A karmestereket résBÜnkről nam bírálat Illeti 
meg, még caak nem ls elismerés. Megkapták éa meg-
kapják ők est érdemelek sserintl bőségben, Illetéke-
sektől. Tőlünk csak kösaönet jár nekik. Mert ók hoa-
sák kősónk, ók folytatják,  ók terjesallk, Ifjnságunk  ÓB 
kösönségűnk lelkébe ők ültetik bele őrökre a már már 
elfelejteti  Igaal magyar aenél. L )gyea neki köaaönetünk 
kedves. Folytassák munkájukat eddigi lelkesedésükkel. 
Ifjúságunkat  vlssont Irigyeljük aaért a mélyen magyar 
aeaelségért, melyet tanulni éa kSsvellteai alkalmuk 
vas. Ha mlaket annak Idején egyáltalán komolyan 
tanítottak volaa aeaére, elsősorban zeaéssekké akartak 
volna nevelni. A mai flatalaágel  elsősorban magyarokká 
nevelik a seae utján Is, de ugy, hogy aaalnt a hang-
verseny megmntatta, aeael műveltségük alaposan tul-
teaa a régieken. Irigyeljük őket éssssbb Jövőt várnak 
tőlük. 

Az Erdélyi Párt célkitűzései és működése 
Minél inkább tanulmányossuk az Erdélyi 

Párt programúját és figyeljük  képviselőinknek 
működését, annál inkább meg kell győsödnünk 
arról, hogy esen pártnak történelmi hivatása 
van, amit as elmúlt idők is igazoltak, de a jövő 
még jobban fog  bizonyítani. 

Nincs Erdélynek egy oly megoldandó kér-
dése, ami programmjába ne sserepelne, még 
pedig ugy, hogy ebben nem separasticus törek-
vés, hanem Magyarorsság testébe való szurveB 
beilleszkedés domborodik ki. 

Hogy az Erdélyi Párt hatalmas tömegében 
is vannak oly személyek, a kiknek egyénisége 
egyik másiknak esetleg nem tetssik, az oaak 
terméssetes különösen ha nem tárgyi igazsága, 
hanem személyeskedés alapjára állunk. Ma nem 
asokat az időket éljük, hogy a Bzemélyeskedők 
vltásói közé álljunk, legfeljebb,  figyeljük  és 
feljegyezzük  az egység bontásra törekvők ne-
veit, hogy annak idején bebizonyíthassuk, visel 
kedésűknek káros következményeit msgyar 
szempontból. 

Az állami polgári leányiskola évzárója. 
A miniszteri rendelkezés szerint a polgári leány-

iskola ÍB folyó  hó 11-én zárta a tanévet, minden kliiső 
ünnepélyesség nslkill, de annál nagyobb bensősággel, 
mely emlékeztetett a szülő és gyermek közvetlen, meg-
hitt viszonyára. 

A d. e. 10 órai Te Deu<u-os szentmise után a 
tanári teBtület és az Ifjúság  a distterembe vonult, hol 
Bakó Kii  min igazgató,  aki az életet ismerő, kipró-
bált pedagógus bölcaeségével és okos tapintatávil ve-
zeti aa intézetet, beszámoló beszedsb9n rajzolta az év 
neveaeteaebb mozzanatait. A mult nyáron az Iskolát 
kívül-belül Ízlésesen rendbehozták, a vasárnapi szent-
misék tartására kápo'nát rondeatek be, az idén a benn-
lakás ls megnyilt 45 növendékkel, ugy hogy sz intézet, 
mint tiszta, gondos mintaaterüen vezetett családi otthon 
állott a székely leáttyifjuság  rendelkezésére. 

Aa 1942—43. tanévben 325 tanulói írtak be, elbí-
ráltak 301 et. Egy tárgyból elégtelen 20, kettőből 18, 
többől 12, összesen 50=16°/,; javilbat 38. Kilüaó 18, 
jeleB 12, jó 83, e:égBÓge J 138; sikerei végzett 251—84V, 

Az adatokból megáliapltható, hogy mind maga-
viselet, mind tanu:mány tekinteté en az iskola igen jó 
eredmenyt ért el. A tanári testületnek megértő, e ne-
h:z időkben sok szempontot mérlegelő, az iftuság  szere-
tetétől vezérelt magatartása alapján nevelők ÓB tanulók 
közölt meleg csaláidiaa viszony alakult ki, ugy, hogy a 
növendékek a szigorú fegyelnm  mellett ia szeretettel 
ragaszkodtak az iskolához. Általában elmondhatjuk, 
hogy leányiskolánk, mely már a múltban a vároa szivé-
hez nőtt B amely ma ia oly fontos  hivatást tölt be 
leánygyermekeink nevelésében — hála a tanári teatület 
alapos, tUrelmea, önzetlen munkájának — minden te-
kintetben hivatása magaslatán áll. 

A tanulók évvógl jutalmazására pénzt és könyve-
ket ajándékoztak a következők: a Magánjavak 200, a 
város 200, a mugyo 100, a Nemzeti Bank 30, dr. Ábra 
hám Józsefné  25 Pengőt; Kö .y veket: a Vakar könyv-
kereskedés és a Székelyföldi  Tanítók Szövetkezete. A 
kitűnő és jeles tanulók valamennyien pénz- vagy könyv-
jutalomban részesültek B az Igazgató az adományozók-
nak az iskola nevében hálás köszönetét fejezte  kl. Meg-
indító jelenet volt, mikor a tanárok éa növendékek 
nevében bucsu; mondott, az Intézet egyik legképzettebb 
ÓB legkitűnőbb tanárának, Ágoston Máriának, aki a 
Jövő tanévben a gyergyóalfalvl  polgári iBkola igazgatá-
sát fogja  átvenni. Majd megkapó bucsussavakat intézett 
azokhoz a tanulókhoz, akik a jelen tanévben befejezték 
tanulmányaikat. Záró^zavaiban különösen kiemelte: a 
több tanultság nem jogodtja M arra, hozy elszakad-
janak a falu  világától, sőt agt a többletet, amit a/ 
Iskolától kaptak, állítsák a falu  művelődési életének 
szolgálatába s járjanak jó példával elől a távozók otl 
— ahová hivatásuk rendeli — a legegyszerűbb munkák 
elvégzésében la. Ima, müvelt<ég, munka — ez a három 
a virágzó nemzeti jövő biztos a'apja. Forduljanak be-
rnikor jó tanáéiért az iskolához, ez mindig a szülő 
szeretetével várja vissza őket. 

A tanév utolaó napján rendezett kéaimunka- ós 
rajzkiállitáa kedves eseménye volt az intézetnek. A 
látogatók hoBBau sora gyönyörködött a tanulók ízléses, 
remek munkáiban s maga Hinkiaa közoktatásügyi állam-
titkár is, aki Junlus hó 10 én megtekintette a kiállítást 
— a legnagyobb dicsérettel szólott róla. A kiállítás 
szép Blkere Király Mária, Szőke Ilona és Jakucs Róza 
tanárnők érdeme. (A.) 

Tudnivalók  a jövőre. 
A javító és as őszi magán vizsgák Idejére, az 

Iskola kezdetére, a bennlakásra vonatkozó és egyéb 
tudnivalókat az igazgatóság a lapok utján Idejében 
közölni fogja. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak as Ismé-
id jelnknek, Jóbarátalnknak, akik felejthetetlen  feleségem 
Illetve drága jó édesanyám halálával ért fájdalmunkban 
egytttléreztek velünk, ezúton mondunk köszönetet. 

Oyiaöt Qyula ée vitás Rénegb Oyóti. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gópl, vuaayágberaadMését legmagasabban vásá-

rolom oaak nagyban 

B Í R Ó A N D R A S 
BalatonazantgyOrgy 
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Évzáró a rk. főgimnáziumban. 
Fóglinuáalumuok folyó  hó 11-óa, pénteken d. a. 

6 órakor tartotta évsáróját. A kápolnában elhangaott 
Te D>am utón a tanári kar éa aa Ifjuaág  a torna-
csarnokba vonu'.t. Bér aa Idén n mlnlaaterl rendelke-
z i értelmében aa Ünnepélyesebb külsőségek ulm árad-
tak. mégis a ssfllők  éa aa Iskola barátai köaül többen 
eljöttek, hogy réaatvegyenek a tanévnek e fontos,  be-
fe|  -sö mozzanatán. A megjelentek soraiban voltak: 
Ur. Kováca Károly főlapáo,  Dr. Ábrahám Jóaaefné. 
Dr. Kolnmbán Jóaaaf  felaóháal  tag, Száaa Gergely 
polgármester, Farkas Pál renddrtanáeaoa, Dr. Pltner 
Árpád IBrvényaaékl tanácselnök, Domokos Sándor a 
Magánjavak Igaaga tó ja, Dr. Brőaa Péter köajegyaő, 
Kovács Janó ny. pénzügyi tanácsos, Dr. Btlló J*noa 
vármegyei tlsstlorvoa és még ssámosan a vároa köaön-
*é;e koréból. Pataki Jóaaef,  as Intéaet flatai,  tevékeny 
igazgatója beszámoló beaaédáben vlsssaplllanlott a 
lefolyt  év fontosabb  eaeményelre. A beeaámolóból 
meglehetett állapítani, hogy a tanév hótkSnnapj «In 
tomoly, nekifeszült  mnnka folyt  as lakóiéban s ha tán 
szigorúbb mértékkel mért aa Intését aa elblráláaban, — 
bár ea caak látszólagosan aa — eaael la nevelni akart, 
az Ifjúig  j»vát szolgálni: rá akarta szorítani a I«tűié-
től s a-héa Idők parancsolta fokoaott&bb  kötelesség-
te jesítésre A háborús légk'rr Ingatott hangulata vlssaa-
taatott aa lakola éleiére la: éa e hatáa nem nevelheti 
jótékonynak, A lelkek háborna fessüllaóge  nagy mér-
tékben fokoaaa  a aevelők Idegmnnkáját, kiknek nem 
ctekély erdfeaaltéat  kellett kifejteniük,  hogy a lázas 
Idők ellenére blatOBltanl tudják a tanlláa óa niveléa 
zavartalan menetét. 

Aa 1942—43. tanóvben belratkoaott 497 flu  éa 
y bejáró leány, össsesen 606; elbíráltak 489-et. Egy 
tárgyból elégtelen 92, többói 36, Busásén 128 = 26°/,; 
átment 861 = 74°/.. — A bukási százalékot as egy 
tárgyból elégtelenek nagyobb ssáma emeli fel.  Maga-
viseleti éa tanulmányi eredmény általában Jó. Majd aa 
Igazgató hálás örömmel sorolta fel  aaoknak nevét, 
akik péua vagy könyvadományaikkal hoasájárultak as 
ifjúság  évvégl Jutalmasásáhos. Janius 13-1 aaámuok-
ban köaöltük a Farkas Pál randórtanácios, Dr. Balló 
Jánoa orvoa óa Domokos Sándor Ivén adakoaókat; 
ezeken kívül még a kővetkezők küldtek zdományokat: 
Dr. Kováca Károly főltpán  n mull tanévben 30 P., 
larcádl dr. Sándor Láanió Bndapeat székesfőváros  ny. 
főkapitánya,  aa Intézet régi diákja 800 pengő, Albert 
Ödönné Székely I ona 100 P., Bariba Balázs ny. pB. 
főtanácsos  40 P.. dr. Saacavay Jóaaef  Ügyvéd 60 P., 
Hargltaváralja jelképes ssékely kösség Saombathely 
100 P., Csíki Magánjavak 400 P., Márlon Aron püspök 
ur 100 P-, dr. Csipak Lajos régens 100 P., Nemseti 
Bank 50 P., a sümegi áü gimn., testvérinténet 60 P , 
dr. Veress Daaaő ügyvéd 80 P. Könyveket küldtek: 
Székelyföldi  tanítók Saövelkeaete, dr. Kolumbán Jó-
aaef  8 - 8 drb., Vákár kőnyvk. ÓB Páter Ferenc 6—6, 
G.ekea Z illán 6, Baabó I oaa 8 drb. Mindegyik kitűnő 
és jBies, vagy valamely tárgyból kiváló taauló réneaDU 
pénz éB könyvjutalomban. Gróf  Andrássy Mihály felBŐ-
báal tag, saigetvárl birtokos 2000 pengős adományából 
400 -400 P t kaplak an Internátus! költségek fedezé-
kre : Ambrus Zoltán és Sárosl Bálint VII..' Veress 
Péter IV. és Krlstó András II. o. tannlók. As lgaagató 
a tanári testület éa aa ifjúság  nevében háláa köszö-
netét fejeata  kl mind a lelkes gyűjtőknek, mind sa 
adományosókaak, akiknek nagylelkűsége lehetővé tette, 
bogy az Intéaet aa Idén oly bőkeaüen adhatott arra 
érdemes fialnak.  A julalml össaeg egy róBBét — melyre 
nfave  aa a|ándékoaók nem éltek külön klkötéaael, — 
pályatételek jutalmaaáaára fordítják,  hogy eauton ia 
aa lfjuaágot  önkéntea tevékenységre serkentsék. A téte-
lek. melyeket a nyári asOnolben kell a pályázóknak 
kldogoanlok — a nép- óa nemzetismeret szolgálatában 
állanak. Céljuk: alkalmat adal aa Ifjúságnak,  bogy 
tanulmányoznák és megismerjék népi sajátosságainkat 
eB értékeinket. Amint as egyes ember életében fontos 
az önismeret, ugy a faj  és nemaet életében ls. Bs a 
gyökerekbe hatoló, mély mngyarság-lsmerot egyik fel* 
tétele népűnk művelődése hatékony ssolgálatáaak. — 
A pályatételek a követkeaók: 1. A karácaoayl, husvetl 
es pünkösdi ünnepkör aaokáaal nálunk. Pályadíj a felső 
osBlaiyokban: I. 100 P., II 60 P., aa alsóknál: I. 60, 
II. 30 P. 2. A aaületéa. háaaaaág éa halállal kapcao-
latos népi azokáaok. Pályadíj a felsőknél:  1. 100 P., 
11. 60 P., ae 'Bízóknál L 60, IL 80 P. 8. Gyűjtsd öasse 
pontosan falud  határaaak nevelt kiejtés saerlat Pálya-
díj csak felsőknek:  I. 100 P., IL 50 P. — 4. Náplea 
gyógymódok (babonák, szokások). Pályadíj felsőknek  : 

I. 60, II. 40 P., alsóknak: I. 40, II. 20 P. — 6. A ssé-
kely bás és környéke. Pályadíj felsőknek:  I 60 P., 
II. 30 P., alsóknak: I. 80, II. 20 P. 

As Igazgató beaáró saavalban hálát mondott a 
Gonovlseléanek, hogy a világégésben ls aránylag nyu 
godtan elvégaahetták és befejeshették  aa Iskolai mun-
kát. Háláját fejeate  kl katonálakaak, kik a mesaat 
harctereken őrködnek a nemaet élete fölött.  Megkö-
szönte a megjelenteknek aa érdeklődést, mellyel haté-
konyan ápolják aa iBkola éa társadalom aaaylra saük-
Bégas, bensőséges kapcsolatát A fiuknak  a lelkére 
kötötte, hogy a vakádékaa Is őriasék meg lelkűk-
testűk épségét, legyeaek hűek as Iskoláa klvűl ls az 
lakola eaaméayeihea és tarvéayelbes, melyek a saűn-
Időben Is köleleaők. BsgHseaek a MŰlőknek minden 
tnnnkájnkbaa, s a hívé ásóra frias,  rugalmas, egésasé 
gea testtel és sseUemmel tárjeaak vlsssa aa Alma 
Mater falai  köaé. (•) 

Tájékoztató a jdvő tanévre. 
• Rendtartás aaerlnt a pétbeárások, Javító- és 

magáavtssgák ssoptember 1—8-lg vannak; a vlasgák 

poatoz aapját később köalik, valamiét aat Is, ha a 
körülmények miatt a Readtarláatól eltérés less. A mnlt 
évi tankönyvek — kevéa kivétellel — a jövő évre la 
Jók leaBnek. A tanév kezdetét a aa Iskolával kapcso-
latos mlndon tudnivalót as újságokban Ideiében a ssü-
lók éa Ifjúság  tudomására hoa aa Igazgatóság. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Calkssereda, Gyergyóssentmlklós, Z lsb. 

LBANYINTBZETE: Ssllágysomlyól Takarékpéaatár rl. 

BETBTBKBT Jegelónyósebb  kamntoaáara elfogad. 

VÁLTÓ KÖLCSÖNÖK BT f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁSOKAT aa orsság bármely piacára esaköaöl. 
I»— 

A baranyai falumunka. 
A magyar köavélemény aa ntóbbl évtiaedben Igen 

aokat emlegette Birányát. Aa eoilegetóa oka kettős: 
1. Ott a fésake  as egyik legvessedelmesebb magyar 
népbetegségnek, az egykének. 2. Ott teremtettek pél-
dát, bogy miként kell megaservesnl a koraserü Bsoclá-
lla és társadalmi mnnkát Ahol legnagyobb a baj, olt 
van legköaelebb a aegltaég: a baranyai nagy bajból 
példamntató keadsmónyeaéaek ls ssülettek. A munka 
nyomán már aok jel mutatja, hogy gyógyul aa ottani 
egykébe éa lelki BŰllésbe fordnlt  sslnmagyaraág. 

A Magyar Népművelők Táraaaágáaak folyóirata, 
a .Magyar Lilék' legújabb aaámában, miközben a 
calkl BMKE falumunkájáról  la megemlékezik, réaale-
teaen lemerleil a baranyai njrendaserű faluneveié 
mnnka rendjét és eredményeit. Mivel a ml vármegyénk-
ben rokonmnnka folyik,  fel  kell figyelnünk  a Jelenségre. 

A célkitüsés aa volt, hogy aa egykés, sivár, 
kietlen lelki életet élő, aaelleml aűlléabe rohanó ma-
gyar falvak  lelkületét Jobbra fordítsák:  a falut  Islklieg 
felráaaák.  A pécsi egyetem aslgorló férfi  és női hall-
gatóiból 4 - 5 főből  álló falujáró  csoportok alakultak. 
A falujárók  felkéssűltségét  egyetemi tanárok ellenőriz-
ték. A csoportok tagja tanárok, orvosok, kösgasdák 
stb., voltak. A klaaemelt község történelmi, gaadaaágl, 
művelődési, társadalmi, Bsoclálls helyaetét éa lelkiál-
lapotát már előre tanulmányozták. Ilyen elókéssűletek 
után ••állt kl a csoport a falnba  8 olt végiglátogatta 
a családokat. Egy-egy családlátogatás legkeveaebb 15 
percig tartott. A látogatás alatt Igyekeatek lelki kap 
csolatot teremteni a családdal, vagy annak egyes tag-
jaival, akiken kereutűl megnyerték a testvéri magyar 
gondolkodásnak a többieket, a falut  Is. Egéss napi 
látogatások után a ssemályesea meghívóit caaládok 
réaaóre eatl előadást tartottak. A mnnka Így Ismétlő-
dött 4—6 napig. A caoporl távoaáaa ntán pár nap 
múlva ujabb caoporl látogatta meg a falut,  mely aaio-
lén 4—6 nsplg volt olt hasonló munkarendben s az 
előaő CBopori munkáját klegésaltelte. As Időhös mér-
ten aaután valamennyi csoport felkereste  a falut. 

A falajárók  aalgoru fegyelem  alatt mintaképei 
voltak a magyar teaivérl saellemnek a magatartásuk-
kal Balnte a krisztusi parancsolatok magasaágába emel-
kedtek. Nem fogadlak  el egyetlen meghívást asm, 
mindenfajta  vendégeskedést, ajándékosást, kerültek. 
Bemml olyan kijelentést és megkűlönböstetést nem 
tettek, ami magyart a magyartól vallási, társadalmi, 
vagy pollUkal okokból elválBSStbatnn. Ssmmil nem 
Ígérgettek. Minden akadály, (rosss Idő, eUensaeavea 
fogadtatás,  stb.) ellenére randes ütemben folytatták  a 
munkát. A muaka erkölcsi tisztaságára kéayesen ügyel-
lek B eaért személy sserlnt mindenki felelősséggel  tar-
tozott Munkájuk Jelentőségéről és sikeréről soha aem 
ayllatkoatak. 19 kösségben tartottak 129 falunapot, 
643 komoly éa 865 saórakoatató tárgyú előadást. Meg-
látogattak 2166 családot s előadásaik ÖSSBBS hallgató-
sága 27.600 fő  volt 

Ezekből a aaámokból egy hallatlan jelentőségű 
kulturmunka körvonalai és eredményei bontakosnak 
kl. A lelkileg átalakult magyar Ifjuaág  lelkileg átala-
kította a magyar falut,  asl a magyar falni,  ahol a 
nagy nemaethnlál bomlasstó csirái teremlek. Eivadnlt 
embereket BBclIdltettek vlasaa aa emberaégbes, ha-
ssontalen családokat fordítottak  hassnára a termő 
magyar közösségnek. Hihetetlen doknmentnmokat saol-
gáltatott munkájuk nyomán n tartóskodó éa nehesen 
melegedő magyar nép. Ast mondták: még a földet  is 
megfordítják,  ha mégegysaer vlsssajóaek és kívánják. 
A közlgaigatáa vesetőt Jelentésekben mondtak kősaö-
aetet a légkör áa mnakalehetőaég megjavítása miatt 
s öreg papok sírva — köuőnve bucsustak a fel  nem 
mérhető segítség láttán. 

Nálnsk Is folyik  falnmunka,  ha nem Is olyas ré-
gen, de ugyanolyan Jóindulattal és késnaéggel, öakén-
telenűl Jönne a gondolat: est csináljuk Csíkban Is. A 
baj csak as, hogy nekünk nincs egyetemünk a nincse-
nek ealgorló főiskolásaink,  akik heteket tudnának fa-
lun tölteni. Ml hivatalokban erősaen elfoglalt  emberek 
vagyunk a csak aa egyetlen hali pihenőnapunkból te-
lik, hogy Uyes ügyben falnra  jussnak. Ha megjöa as 
ósa, meaal fogunk  ajra, a mnnkát folytatjuk  s hogy 
tökéletesíteni ls tndjuk be kell uámolnunk néha a 
kassaié vállalkozásokról és ások eredményeiről. 

Páldy Róbert. 

Vitézek esküje. 
Czlkvármegye vltéal zaékónek ünnepe volt. Két 

tlastl vitásáéi egyidejűleg 40 várományos tett esküt 
As eskütételen megjelent a törtéaeteaea Cslkaomlyón 
Idősö vltéa Ador|án Agoaton ny. altábornagy la. 

Ai üanepaéget a Hlanekegy elmondása utáa vltéa 
Vlda Gyula ny. vezérőrnagy, Ideiglenes aaékknpltáay 
nyitotta meg. A hódolat, a sseretet éa a ragaaakodáá 
hang|án emlókoaett meg a saékkapltány Kormányáé 
nrnnk 76-lk uűletéanapjáról. 

— A calkl asékely vltéaek a velük együtt aa 
egéaa aaékely nép kőBBÖal a legelső magyar embernek, 
bogy aa eltemetett, földig  igáaott nemaetet megmen-
tette, — mondotta. — Kössösnlk az uj, diadalmas had-
aereget. Kösaöntk ast a sok hósát, amit saegény magyar 
családok feje  fölé  bnsott, a földet,  amit nincstelenek-
nek juttatott. Baek aa emberek éralk, hogy eata sok-
aaor megaaentelt főidet  védeni a ha a helyaet ngy 
kívánja, érte meg kell halni. Sohasem tndja eléggé 
megkössönnl a nemaet, hogy blllncaelt letépték éa a 
történelmi föld  egyréaaét vlaaaaaaereate a Kormányáé nr. 

Aa egybegyűlt vltéaek felállva  hallgatták asék-
kapitányuk aaavalt. a perceken kereutűl éljeneaték 
Magyarország Hadurát. 

A továbblak aorán a saékkapltány bejelentette, 
hotv Albert Vilmos t. hadnagy, gimnáziumi c. lgaagató 
éa Tuaaády (Vlscher) Jánoa t. főhadnagy,  dohányárns 
éa negyven várományoa vltéal eskütételét elrendelte 
aa Országos Vltéal Bead. Figyelmezteti aa eskütétel 
előtt állókat, hogy aa eskü nagy ÓB saeat dolog. 

Eskűtélel ntán a vltéal Jelvényeket tűsle fol  a 
aaékkapltáay, Aa uj vltéaek és várományosok egyen-
ként léptek a veaérőrnagy elé. A várományosok köaött 
sokan honvéd formaruhát  viseltek. Túlnyomó réesük 
már tlaatea. Ketten: vltéa Adorján András t. aásslós 
ÓB Baláas Lsjos t tizedes hónapokat töltöttek a Don 
pariján kemény harcokban. Utóbbi as ellenség előtt 
tanúsított bátor magatartásáért a klseaűal vHésségl 
érmet ls megsssreale. 

Vltéa Adorján Ágoston ny. altábornagy, cslk-
ménaaág asülötlje űdvösölte aaután a vltéaekel. 

— Saókely csapataink harckéauégakkel minden 
alkalommal dicsőséget sserestek — mondotta. — öil 
hagyománya népünknek a harc, a vltóaség, hlas Árpád 
elővédjei, előhadal la azákelyek voltak. Astán évssá-
aadokon keresztül őrlatók a magyar földet,  harcoltak, 
verekedtek. Hunyadi Jánoa, Mátyáa király, Bem apó 
Idején aranybetükkel Írták be nevüket a magyar tör-
ténelembe. Legyetek tékát méltó fial  ennek aaépaek. 

Vltéa Antal Aron c. glmn. lgaagató a régi vlté-
aek nevében mondott fldvüalő  asavakat. 

Aa újonnan esküt tett vltósek nevében vitéz 
Tusnádi János mondott besaédet, mlg aa eaküt tett 
várományoaok nevében vltéa Ador|áa Andráa bessélt 

A felemelő  ünnepély a Himnuza hangjaival ért 
véget. 

Gyermekek 
önként kirlk a hashajtói ha aur 
egyszer Darmolt kaptak. A Oaratol 
Ire kltünó 4« fájdalom  nMiOI hat 
Darmolt adjon Ön , . . 

Erös csontozatu állatok nevelése. 
Terep vlaaonyalnk, aord Időjárás, nagy mnnka 

teljesítmény kívánása, a belterjesebb állattenyéaatéa 
felé  való törekvés, a legeltetés saükebb keretek köaé 
vonása, mind oly Jelenségek, a melyek arra flgyel-
meatetnek, bogy állataink caont kópzéaóre fokoaettabb 
anlyt helyezzünk, különben aa eddiginél gyakrabban 
fognak  találkoaal a gyenge cBontuak hátrányaival Így 
aa angol kornak nevezett aulyos betegséggel Is. 

A csont legfontoaabb  kél anyaga a méss, és 
fossfor;  takarmányozásunk olyan legyen, hogy ezek 
ne hlányoaaanak. 

Elég méaa van a jó réti aaénábaa, lucerna, éa 
lóherében, baldaclmben, szarvaskerepben. 

Kevéa méaa van a szalma és polyva félékben,  a 
aás Bsinában, burgonyában, répában a általában aa 
abrak takarmányokban la. Asonban fosaforban  gaada-
gok aa öaBaea abrak takarmányok, eaért a gyakorlat-
ban foaafor  hiánnyal ritkábban találkozunk. 

A mósshlány sokkal gyakoribb, kűlöaöaen ba ke-
véa a aöld takarmány, legelő és e miatt több abrak 
takarmány etetésre vagyunk kénysserltve. 

félen  gyakori a malacoknál éa süldőknél a angol 
kor, mert főleg  abrak félékkel  élnek. Bllensulyosásul 
Jó saolgálatott teaa a lehullott lóhere, lucarna levélzet 
etetése la. 

A ménahlány pótlására általában a aséasavas ta-
karmány meBBet hassnálják, a ml aem egyéb mint 
megörlött mósakó tlaatitotl alakban. Régea Ansstrlából 
bosták be, n|abban basánkban Dorog vidékén Is talál-
tak. Ugy gondolom Saentmlhály, Ssentdomokos vi-
dékén nálunk Is található lenne. Megérdemelné egy 
Ily Irányn vlssgálat megejtése. 

Mennyit adjunk naponkint? Vemhes, és ssoptatós 
kocának, malac, süldőnek minden megetetett 1 kgr. 
abrakjáhon 2—2'/« deka takarmány méss kell, egyen-
letesen Jól elkeverve as abrak kösé. Borjuknál, csíkok-
nál minden 1 kgr. nbrakhos 1—l1/, deka aaűkaógea, 
mert esek Jó réti saénát, herét la saoktak kapni. Ki-
fejlődött  állatoknak, vagy ha sBId takarmányt bőveb-
bes etethatűak a sséasavas méss adagolása elmarad-
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bat. Hlsó sertéseknél a hlslslás elsA faléban  egy kgr 
nbrakboa 1—l'/i dakn adható, kéeőbb nem ssttaégoa. 

Sem többet aem kevesebbet ni Itt Jelaett rnenyl-
aégeknél ne adjuk. 

A f01  «for  pótláaára a foaafor  aavaa méaa, vagy 
caoat Hsat alknlmna; mintán aaonban aa abrakfélekben 
elegvan foaafor,  a|áalatoaabb a eaoatllaat etetéBe he-
lyett több abrakot adat. 

Ktvánatoa, hogy a takarmány méaa etelóae, oly 
mérvű elterjedéat nyerjen nálunk la mint a konvha ni. 

Saóke Mihály. 

Csiki diák. 
Vakáolói levél. 

A aaelloml honvédelem. 
(Pályáaatok.) 

Kedvea Flukl 
Egy éven át magatoknak tanultatok. Mont olyan 

muukát kívánunk tóletek, ami elaóaerban nem aaját 
érdeketeket, haaem a nemaetet, a népet aaolgálja. A 
nemaetérl vógaett munka peraae vUaaahat aa egyénre. 

A pályánnttnl, amit Igaagatdtok meghirdetett a 
aáróértekeaietea nemaetl éa egyéni értékű munkát 
végeitek. Ba a munka a pályáaat lényegénél fogva  a 
népiség Jegyében történik. An utóbbi Időben aokat be-
széltek a népről, de keveaet teltek érte. Mulaad meg 
moai mit teaa a calkl diák népéért. Nem dllettána, 
hanem komoly tudományon munkát akarunk végenni 
népünkért I Baael a tudattal mégegyaaer meghirdetjük 
páiyáaalunkat éa jelea levélben réaaleteaaOk la aat 
megadva a penloa utaailáaokat munkátokhoz. 

1. A karácsonyi,  húsvéti, pünkösdi  ünnepkör 
szokásai  nálunk.  Ba a paly tétel aem okoa nagyobb 
gondol, meri hiszen ba elóveaaed a aaertartáskönyve-
det, amit negyedikbon tanultál pontosan öaaaeállithatod 
magad la a paiyáaalod gerincét. Vessed aa egyháal 
ünnepeket (Ur ünnepel, Boldogságos Saűa Mária ün-
nepei éa maa aaentek Ünnepei) éa mindegyikkel kap-
caoiatban megkérdened a aepet: milyen anokáat Ismer 
aa ünneppel kapcsolatban ? (Saentelmények, gyógyítá-
sok.) Aki a neprajal anakoaatáíyunkban Ilyen irányú 
munkát végnelt, annak aem leaa nehés est a pálya-
tételt kldolgosni. 

Pályadíj: felsősöknek  1. dij 100 P., 2. dij 60 P.; 
alaóioinak: 1 dij 60, 2. dij 80 P. 

2. A születés,  házasság- és halállal  kapcsola-
tos népi szokások,  (radina, kereutnevek, kemaaág, 
legénység, párválasntáa, lakodalmi saokááok, betegség, 
halál, temetés — fl  italok, öregek, legények, lányok 
temetése — búcsúztató tér, a temető alb. atb. réaale-
lea leírása a pályatélelben megneveaetl eaeményeknek.) 

Pályadíj: ugyanolyan, mint aa elsőnél. 
tt. Gyűjtsd  össze pontosén falud  határának 

neveit, (düló ée határnevek; Melartosnnk a vlalutak 
emlékeit öraó helynevek; tarképakel Is mellékeljünk; 
babonás történetekkel kapcsolatos helynevek atb.) A 
helyneveket, ha lehet történelmi formájukban  kutas-
suk) okmányok, régi levelek-asaraódéaek, anyakönyvek 
alapján) éa Így a történelmi tudományos klmntatáat la 
szolgáljuk. 

Pályadíj: 100 P., 60 P. 
4 Népies  gyógymódok.  (Aa emberi és állati 

betegségek gyógyltáaa. Tejelvltel. Vérea lej. Rto'.va-
Báaek. Állati éa aövéayl gyógyaaerek. Gyógyító füvek 
éa fürdők.  Rontás.) 

Pályadíj: 1 dij 00 P. 3 dl] 40 P. (felsősöknek); 
40 éa 20 (alaósókaak). 

6. A székely  háa és környéke.  Aki e kérdési 
Baaksaerüen akarja feldolgoaal,  annak meg kell Ismer-
kednie n falu  településével, a hás fekvésével,  formá-
jával és beoaatáaával. A hásat a legapróbb réaaleteklg 
bontsuk ssét, a fundamentumtól  a tetórésalg minden 
módját kérdennük kl as épltkeaésaek, rajsoljunk és 
lehetőleg fényképeaaflnk  mindent, kérdezsük kl-miféle 
anyagból épül a háa és honnan sserslk be aa anyagot, 
tanulmányoaauk a gaadaaági éa melléképületeket Is. 

Páivadij: Felsősöknek : 60 és 80 P. Alsósekaak: 
30 és 20 P. 

AB ösaaes pályatélellel kapcaolatban Jegyead fel 
a gyüjtóB idejét, helyét, an ndaiköaló nevél, évét éa 
foglalkozását.  Rtjaaal, fényképfelvétellel  ellátott pá-
lyamunka értékesebb. 

Ba a munka méltó leaa a mai időkhöa. Mlg teat-
véred, édesapád a harcok meaején védi édea haaánkat, 
addig Te Iliben enael a nyári pályamunkával saelleml 
honvédelmet végael. Mladskettó fontos  I Hinnem, hegy 
sokan Iesanek, nklk beállanak a honvédelmi munkába I 

Bbben a tudatban kívánok nektek Jó vakációt I 
Ssékely Lássló hittanár. 

Kirándulás a Hargitára. 
Aa Erdélyi Kárpát Egyesület Gslkaaéki Oaslálya 

aa eaévre megállapított Mátyás király emlékév kereté-
ben első Mátyás király túráját julius hó 8—4-én rea-
deal meg. 

A kirándulás utvonala a követkeaő: 
Indulás Calksnersdáról 8-án reggel a vasútállomás-

ról Induló MAVAUT-Járattal Hargllafurdóre.  An Un 
Bence menedékbán éa a fürdőtelep  megtaUatéae. Ebéd 
Hsrgltafürdón.  18 80kor laduláa a cataaól Hargitára, 
majd a madéfalvl,  rákoal éa madarasi Hargita érlelé-
sével a Hargita meaedékbáahoa. Hálás. Julius 4-óa a 
madarasi Hargita megteklatéae, 16 órakor Indulás 
Kápolnásfalura,  laaea MAVAUT járattal CaUzaeredára. 

Vezető dT. Kováts J>nő. B kiránduláson való résat-
vételre bejelentette magát a Magyar Turlzták Orsaá-
goa aaövntségének több vaaetője, valamint a Tőrakvés, 
Sport Egyesület öt tagja. 

Felkérjük turista társatokat, hegy a asépnt k éa 
könnyűnek Ígérkező klránduláaon voayenak részt, hogy 
enael MdOjanak Mátyás király emlékévek. 

Jelenthez *z autóbusahely bletoMtáaa céljákó; köte-
lező, legkéiíóbb jn.lus bó 2. déli 12 óráig. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Szent Láaaló emlékeaete. 

Bihar-Várad alaplláaának 860. évfordulója  alkal-
mából aa Országos Nemzetvédelmi Blsottság kebelében 
megalakult Saent Láaaló Kolékblaollság folyó  évljun. 
27-én vasárnap — Saent Láaaló éa a magyar honvéd-
Bég hagyományos emléknapján sserte as országban 
mindenütt nagyobb aaaháau mogemlékaaéseket rendez 
a régi magyar dlcBÓségről, nemaetl öntudatunk erőzl-
tézére. Különöaen most, a háború köaepette van erre 
nagy aaUksége a magyar nemsetnek. LáBsló király a 
lega agy obb magyar hadveaér éa a Iegnépaaerübb ma-
gyar király ugyanla régi easményképs minden Idők 
magyar katonájának. A mai létért való küadelmUak-
ben mindenekelőtt való a haaáját védelmező katona 
éa a nágy eszményekért harcoló hős. Minden Ilyen 
katonának éa hősnek örök eszményképe marad Láaaló 
király, aa Európát fenyegető  pogány vassedalem ellen 
egyesült európai kereeales badBk egykori lmperáiora. 

— Julius 1-töl felemelik  a konyér éa ilsat 
fejadagot.  A kormány legújabb rendelete julluB 1-től 
kendődé hatállyal felemell  a kenyér és llsst fejadag-
Ját. A fejed  ag 20 d«ka kenyér. Felemelik a flaem-
llsst adagot, valamint a aehéatestl muakások kenyér-
pótfejadagját. 

— Emlékérom a Kormáuysó Ur 75 ssü-
letésnapjára. Legmagasabb óhBjra ebben aa eaaten-
dőbsn minden ünnepi külsőség nélkül ülte meg a nemaet 
Kormánynó Urunk saületésnapját, de hálatelt lélekkel 
kössönl meg a Mindenhatónak, hogy történelmének 
legsúlyosabb koraa*kában ói asemelte ki a migyarok 
veséréül. Mindnyájan éraaaűk és tudjuk; elsősorban 
vltén nagybányai Horthy M klÓB érdeme, hogy meg-
nagyobbodott baaábBn éa építő munkában egyesülve 
blaalommal tekinthetünk a jnbb magyar jövőbe. A 
nemzet hálájának, hódolalának éa szeretetének Jelké-
pes klfejeaásére  elhatároata a kormány, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Mtklóa BsUletésének háromnegyed 
aaáaadoa évfordulója  alkalmából arcmázával dlaaiieli 
uj ötpsngóa váltópaezt hoz forgalomba  és kül«n emlék-
érmét veret. A müvéBzl kivitelű, bronzbevonalu 60 m/m 
átmérőjű em'ékérma a Magyar Vöröskeresztnél sze-
rezhető te 20 pengőé áron. Áa érmek értékesítéséből 
befo'yó  ösBaeg a magyar vörüskeresat támogatására 
szolgál. 

— A fürdés  elad nyári áldozata. Magdöb 
béntó szerencdótlínség történt Felcser János gyergyó-
ujfalvl  Igasgató-tanítóvá!. A flitsl  bánaa igazgató a 
Maroson fürdött.  Brokása sserlnt fejesugrással  keadett 
a fürdéshez.  Aa ugrás uán pár pillanat írulva Ijedten 
vették éasre, hogy a tanító nem buiik fel  hanem 
ehelyett hataimaa vérfnlt  jelentkezik a víz sslnen. 
Utána ugrottak partra buaták. As IgszgBtó fején  ha-
taimaa aeb tátongott. A ezereccaétlen ember fejjel  rá-
ugrolt egy cövekre. Segíteni nem lehetett, ezörnyelbait. 
A fiatal  Igazgató-tanító tragédiája vármegye saette 
mély résnvélet keltett. Ntm győzzük hangoatatnl min-
den nyár elején, bogy a aaabadban való fürdésnél  eló-
vlgyáaatoaak legyünk. Aa Olt éB a Maroa minden nyáron 
megköveteli a maga áldoaatát. Nrm szabad ugrálni es 
vlrtuskodnl enekben a folyó  vlaekben. Mind a két fo-
lyónk Baesaélyes, tele rejtett örvényekkel amelyek 
sokBsar a legjobb úszókat la megeaufolják:  Ha meg-
hallgatnánk eaeket a Űgyelmeatetéaek6t ós óvatosab-
bak lennénk kevesebb aaerencaétlenaég történne. 

— Nagyváradi lovonték a pOmkAsdl bu-
osun. A somlyói kegyhelye a pünkösdi Lucnu különös 
vonzóerejének megkapó blaonyságaképpen pflnköEd 
saombatján egy, 180 főből  álló váradl levente-csapat 
la réaatvett a klkrrllléBen. Sióp katonás rendben ott 
haladtak a diákok mögött egy fiatal  kapucinus páter 
a Molnár Bila aáaalós, levente-p&rancsnnk vnaetéaevel. 
Este Somiyón tábortüae! rendeztek, melyen a búcsú-
sok és a köaaégbellek nagy asámban vettek részt. A 
parancsnok leikea besaédet tartott: Eljöttünk — úgy-
mond — Váradról, Erdély kapujából ide, hogy keset 
SBorltaunk a calkl aaékelyaéggel. Pünkösd másodnapján 
labdarugó versenyen mérköstek a aaeredal leventékkel. 
A váradl leventék parancannka, Molnár B da, tla évvel 
eaelótt a zaeredal gimnázium tanulója volt. A hagyo-
mányok, na ősi saent helyek Iránti mély ragazzkodá-
aáról tett bizonyságot, mikor leventéit elhosta a pün-
kösdi bnciora. 

— felvétel  a oslksomlyól tanítóképzőbe. 
A calksomlyól róm. kat. tanltóképső I oastáiyába aaok 
a középiskola IV. oeatályát végaett tanulók vehetők 
vehetők fel,  akik 1926, Jaauár l-e után aaűlettek. A 
felvételhea  a blaonyltvány, a aaűletéai enyaköajvl ki-
vonat, a keresetlevél éa aa ujraoltáal blaonyltvány 
benyújtása éa 88 P leflaetéae  ssükséges A tan- éa 
bennlakáal dijnk a máa Intóaetekben ssokáaoz összeg-
ben lennek megállapítva. A sssgénysorau éa jelea, 
vagy Jó előmenetelő tanulók teljes, vagy réaalegee 
dljkedveaménybsn ráalesülhetnek. Kívánatos, hogy aa 
erre vonalkoaó éa aa Egyháal Hatásághos cimaott kér-
vényeket aa érdekellek minél előbb eljuttassák aa ln-
téaet Igaagatóiágáhoa. B kérvényben batóaágl vagyoa-
talaniágl blaoayilváayt éa hittanári, vagy plebánoai 
ajánlólevelet la mellékelni kell. 

— Halálosáé, öiv. Slmó Ándrásná saűl. And-
rási Judit 81-lk életévében folyó  bő 22 én meghalt 
Csíkszeredában. 

— Pénst éa pénatároat találtak rs szolgál-
latiak be a csíkszeredai rendórkspitényaéghos. A Jogoa 
tulajdonos aat kellő Igaaoláa meliwtt, a hivatalos órák 
ülalt átveheti. 

Légoltalmi homokzsák, Szabó Ilonánál. 

ACSOKAT, 
kAmtiveaekot munkakönyvvel lelveaiilnk. 
írásbeli jelentkezésre feltételeket  közöljük 
éa vasúti jegyet ktlldtlnk. 
Ilébaa vasútépítés, Zsibú. 

Ülö fürdőkádat  kereaek megvételre. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Gyimesbűkk község elöljárósága. 
Szám : 2815—1943. 

Hirdetmény. 
Gyimesbűkk község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy az erdei vadgyűmőlcs szedésijogot 
1943 janii» 30-án délelőtt 10 órakor 
nyilvános SBÓbeli árverésen haszonbérbe adja 
az 1943 évre. 

Gyimesbűkk, 1943 junius 23. 
Elöljáróság. 

Csíkszeredában, Rákóci ut 60. szám alatti ház 
eladó. — Cim Ofűowald  Irén Kolozsvár, 
Fellegvár-ut 104. 

74/1912 vght. azAm 
Árverezi hirdetmény. 

Dr. Slnka Ovala ügyvéd által képvlaelt Hadnagy Zoltán 
Javára, — ellen SIS P. — f  tóke éa tobb kfivetelés  éa járu-
lékai erejéig amennyiben a követelésre IddkOzben részletti-
zdtéa történt, annak beszámításával a oslkszentmártonl ktr. 
Járásbíróság 1942 évi Pk. 779—1942 száma végzéaével elreo-
delt kielégítési végrehajtás folytán  végrehajtást szenveddtil 
1942. évi áprtlta hó 24 napján lefoglalt  1100 P. - flllérra 
osfllt  Ir gósigokra a calkazentmártonl klr. Járásbíróság Pk. 779/ 
194*2. sz. végzésével az árverés elrendeltstvén. annak aa 1908 
évi XLI. t.-o.rű §.-a alapján a kSvetkezd megnevezett: Dr. 
Slnka Uynla agyvéd által képviselt Hadnagy Zoltán javára 
515 P. — f.  a jár. továbbá a foglalást  jegyzőkönyvből kl nem 
tllnő máa loglaltatók javára ls az árve-és megtartasát elrende-
lem, de oaak arra az esetre, ha kielégi :ést jogak ma 1B fennáll 
és ha rllenQk halaBztó hetalyu Igénykereset folyamatban  nlnos. 
— végrehajtást szenvedd lakásan, üzletéhen: Csikosatószeg 
KSzB/gheo leendd meictartá'ára h.tirtddiil 1S4S óvl május ho 
7. napjának délelőtti B - rzji tűzetik kl, amikor a bíróilag 
lefoglalt  Ingók a m.: 1 fek-'te  ló, 1 malaa, 1 kanoa, 2 barua 
pej calbó. 1 azekér a <»gyé>' ingóaágokat a legtOnbet igA-dnek, 
de legalább a hecaár •/, ad részéért, készpénzfizetés  mellett el 
fogom  adni, még akkor ÍB, ba a bejelentd fél  a helyszínen 
nem Jeleond meg, ha oaak ellenkezd kívánságot írásban nem 
nyilvánít. 

Oslkszentmárton, 1943 évi április hó 10-én 
Mlhálka Jói.ef, 

klr blr. végrena|tó. 

Nagyobb mezó, vagy erdőgazdasági in-
gatlant és bázat megvételre Osikme-
gyében keresünk. Cim a kiadóhivatalban. 
lürdóblrtokoBsági társulat Csikeaomortán. 

27—1943. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikcsomortáni erdöbirtokossági társulat 
eladja as erdb. iroda helyiségében 1943 évi 
janius hó 30.-án délntán 3 órakor kez-
dődő sártirásbeli tárgyaláson as 1940, 1941, 
1942 évi mintegy 26 4 kat. holdat kitevő vág-
térnek faanyagát. 

A vágterfllet  I. ba^árrész „Csobányos ferö-
fényben*  van mely a csikszentkirályi állomástól 
29 km. távolságra fekssik. 

Bánatpéns a felajánlott  árnak 10 '/.-a. 
Az árverés és ezersödési feltételek  az 

Brdöbirtokosság alulírott képviselőinél, továbbá 
a osiksseredai m. kir. erdöfelűgyelöségnél  ren-
delkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek as árverési fel-
tételektől eltérnek, vagy bánatpénssel ellátva 
nincsenek, figyelembe  nem vétetnek, utoaján-
latok el nem fogadtatnak. 

Bladó as ajánlat elfogadása  vagy vlsssa-
utasitása tekintetében ssabadon határos. 

írásbeli sárt ajánlatok aa árverés meg-
kesdése előtt az árvereső blsottság elnökénél 
nyújtandók be. A megajánlott össseg számokkal 
és betűkkel is klirandók és as ajáalatban ki-
fejezendő  as, hogy ajánlattevő az árverési 
sserződési feltételeket  teljesen ismeri és asok-
nak magát aláveti. 

Csikesomortán, 1943. évi junius 22.-én. 
Nagy Sándor Domokos Ignác 
erdő hírt. JegysA. erdóhlrt. alatt. 

VákJf 




