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Mélységes megindulással és különleges 
szívbéli melfgséggel  köszöntelek Benneteket 
Kedves Birátaim abból az alkalomból, hogy 
30 hosszú, küzdelemmel, hányódáasal, harccal 
és reménységgel bőséges esztendő letelre után, 
ismét együtt vagyunk itt, az alma mater falai 
között, ahová 30 esztendőn keronztül annyiszor 
hittel, reménységgel és flui  szeretettel szállt 
haza a lelkünk. 

Köszöntelek benneteket szivem minden 
érzelmével. Kösrőnielek benneteket mind, akik 
megjelentetek itt, de a legmélyebb megindu-
lással köszöntöm azokat, akik nincsenek itt. 
Köszöntöm volt tanárainkat, és valamikor ve-
lllnk együtt küzdő d áktársainkat. Köszöntöm 
tanárainkat, akik ott a Nagysomlyó tövében B 
itt e díszes palotában atyáink helyett atyáink, 
tanítóink, vezetőink, megértő, htl barátaink 
voltak, kiket elfed  előlünk az édes anyaföld, 
de emlékük ragyog, s tanításuk munkái ben-
nünk és utódainkban. 

Köszöntöm egykori diáktársainkat, kik a 
duló csaták viharában forrón  szeretett hazánkért 
vérüket ontották, B azért, hogy ml tovább él-
hessünk, életüket adták. Es köszöntöm azokat 
is, akiket itthon, vagy távol a hazai földtől, 
életük dereka előtt ragadott el * kegyetlen 
halál, és köszöntöm mindeD tagjával együtt és 
ösBzesegben azt a nagy éa lelkiközösségben 
élő ideális családot, melyből 30 esztendővel 
ezelőtt innen elindultunk. 

Köszöntelek benneteket volt diáktársaim, 
akik itt VBgytok magánosan, vagy családotok-
kal egyetemben, és titeket is immáron öazülő, 
s az iskola falai  közül lassan távozni készülő 
öreg tanáraink, n atyai barátainkat. Köszönte-
lek titeket mindnyájan, akik velem együtt 
meBsze hordoztátok a székelytarisznyát, akik 
forrón  szeretett hazánknak minden részében 
elhelyezkedve kemény poszton álltatok éB áll-
tok még ma is, azért, hogy ebben a szépséges 
országban, metyet hüvős leheletével körülvesz 
a Kárpátok koszorúja, ahol a ringó kalász men-
ten magyar múltról beszél a négy folyó,  az 
erdő, a patak, a fenyő,  a csacsogó forrás,  az 
emlék, a remény, a a rendithetetlen hit, 
magyaré legyen a jelen, neki nyíljon  a jövő, 
ö legyen itt az örökös,  az ur és a parancsoló. 

Köszöntelek benneteket együttesen kod 
ves testvéreim és bár meggyőződéssel vallom, 
hogy a kézszorítás, amelyet egymással érez 
tettünk, a tekintet, amelyet egymással váltot-
tunk, elmond mindent a múltról, a jelenről s 
a bizonytalannak látszó, de egéssen bisonyoB 
magyar jövőről most, amikor itt együtt vagyunk, 
mégis megssólal a BZÍV, S beszédre nyitja aj-
kát a gondolkozó elme. Hadd jöjjön tehát az 
emlékezés, beszéljen a gyermeki mult. 

Emlékezzünk Cslksomlyóról, a kicai falu 
ról, hová 38 esstendővel ezelőtt 104 en gyűl 
tünk össze a osiki falukból,  s a gimnáziumban, 
az internátusban, a ssékutmenti kicsi faházak-
ban tanulni, s épiteni kezdtünk, ahol harcolva 
a természet mostohaságsival, a múlttal, s a 
szegénységgel, küzdöttünk, bíztunk, s a nagy 
életküsdelemhez oktatást, tanítást és biztatást 
tanárainktól oly bőségesen kaptunk. 

Csiksomlyó, te drága kicsi székely falu, 
30 esztendőn keresztül mennyit gondol.unk 
reád I Hányszor jutott essünkbe a kegytemplo-
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mod, s benne a csodatevő Istenanya szobra, 
az öreg gimnázium, az internátus, a Nagy bor-
víz a úiosi Somlyó tövében, a pünkösdi bucsu, 
a laboratórium, a veni sancte es te Deum. 
Harmino esztendőn keresztül óh hányszor gon-
goltunk rád szeretettel, melegséggel és gyer-
meki vágyakozással, kicsi nyires hegyünk, kál-
váriáB, Kicsi-Somlyó, ahová kirándultunk, ahol 
ródliztunk, szánkáztunk, ahol a virágillatos, 
ssines hegyoldalon lepkék után futkoraBstunk, 
s ahonnan május első napjan, mikor fakadt  a 
nyírfa  levele, tanulószobánk díszítésére, a haj-
nali ssürkületben, zöldelö gallyakat hoztunk... 

Óh hányszor állt meg előttünk 30 esz-
tendőn keresztül derűs, tlssta tekintetével, ka-
tonás, nyajas modorával, állásával, járásával, 
cselekedetével, gondolatával, Bsavával és be-
szédével oktató igazgatónk betlehenfalvi  Pál 
Gábor a vezető ember és jeleB pedagógus, 
akinek egyeneB gerince, éa nyilt tekintete 
irányt ssabott tetteinknek, akinek elméje, aka-
rata, éB sselleme éle vasakaratunkat aoéllá 
verte, szellemünk élét, ha kellett, mindig meg-
kétssereste. És hányszor nézett ránk jóságos 
tekintetével Jakab Antal a pedáns, pontos 
öregúr, aki kemény volt a tábla előtt, de lágy 
volt, éB ember volt, mikor kihajolt a ssékutján 
lévő hása ablakán, s nekünk, akik olykor se-
gítettünk neki, gyümöloBŐt osstogatott. Éa 
hányssor jutott eszünkbe Csató János as eser-
meater, a pompás megfigyelő  és természetbarát, 
Erős Józsi báCBi a történész, a favágó,  s as 
egyszerűségben mintaadó székely, Papp AndráB, 
az öregedő, de lelkes történelemtanár és a 
többiek mind, akiket elfed  előlünk a föld,  de 
él az emlékük, amig élünk, emlékezni, tanulni, 
hozzájuk mindig visssajárunk. Drága ssent öre-
gek, legyen pihenéstek csendes, emléketek 
áldott. Tanításotokat magunkkal vittük, a rá-
tok saégyent soha Bem hoztunk. 30 hosszú 
esztendő eltelte után jelentjük nektek tisste-
lettel, es jelentjük önérzettel, hogy a vizsgát 
az életben is mindenütt, mindenkivel ssemben 
BikereBen elvégeztük, helyünket mindig és min-
denütt becsülettel megálltuk. Emberek, férfiak, 
magyarok és ssékelyek voltunk, akiket nem 
bűvöl el a oiroei hang, ós nem kábit el a dics-
fény,  mert kemény az akaratunk, bátor a lel-
künk és érző a Bzlvünk. 

De emlékezem reátok is, ti régi öreg 
szolgák, akik ott kint a hosszú fehér  iskolá-
ban nekünk csengettetek, kézzel, s értelem-
mel küzdelmünkben mellettünk voltatok. Óh 
hányssor Bsállt visBza a lelkünk hoBszubás kö-
zépső bejáratához, ahol az öreg Balázs István 
oly sokszor állt, lelógó vastag szürke bajuszá-
val, roggyant térddel, de egyenesen, kesében 
a hosszú mogyorófa  pálcával és búzta a csengő 
kötelét. Hányssor jutottál eBsembe öreg Pista 
bácsi, mikor elnéztem és elhallgattam a teoh 
nika osodáit — hányssor gondoltam rád aki 
azt mondtad a gramafon  beszéd hallattára: 
„nem tudom elhinni, hogy lelkes állat ne volna 
benne..." 

És nekünk kellett megérnünk ast a di-
csőséges tavaszt, mikor as ősi iskola kapui 
besárultak a Csiksomlyó ssásados lelke meg-
indult, hogy tovább virulva tovább alkosson 
Csiksseredában itt, as ujkeletü, megyei Bsék-
helyen. Gyönyörűségesen ssépek voltak ások 
a tavassi napok, amikor 1911-ben elindulánk 
Csiksomlyóról bé a Ssékutján, hogy felsserel-
jük est a csodálatos szépségű pslotát, amely-
nél ssebbet nem alkotott emberi sseilem, és 
nem emelt emberi kés és emberi erő ebben a 
szépséges ragyogó hasában. Hogy hostuk, ami 
hosható és menthető volt onnan as Oreg isko-

lából, amelyet ssásadók előtt Szent Ferenc 
alázatoB gyermekei építettek Istennek és ha-
Bának, amelyben ók tanítottak, B amelyet nem 
sokkal ezelőtt ók adtak át a magyar kultúrá-
nak. Hogy hoztunk mindent a hátunkon, a ke-
zünkben, s hogy népesítettük be eszközzel, 
könyvvel, képekkel, szellemmel, székellyel, 
akarattal és önmagunkkal, és hogy nyitottuk 
meg ünnepaéggel, muzsikával B besséddel ezt 
a pompázó palotát. Hogy szerveztük meg a 
munkát, amelyet még a 22 esztendős idegen 
járom sem tudott semmivé rontani, magyar 
voltától, s jövőt épitó döntő szerepétől nem 
tudott megfosztani.  Mint juliusi rét tarka virág-
szőnyegéről az illat, ugy áradt szét innen az 
erő, a lélek, s rendületlen hit, amely hareoal, 
akarattal töltötte meg ennek a sokat ssenve-
dett, de nagy jövőre hivatott örök Magyaror-
sságnak völgyét, hegyét, virágát, a az élet 
nehéz küzdelmei között olykor megroppanni 
készülő, mindig felélessthető  bizó magyarságát. 

Milyen uj volt, milyen ragyogóan ssép 
volt nekünk a díszes palota, benne a modern 
telszereléB, és milyen felemşlA  volt számunkra 
annak as érsése, hogy mi vagyunk ások, akik 
elössör lépünk be ebbe a tündérorsságba, hogy 
mi vagyunk a láncssemek, akik belekapoBoljuk 
a tovatűnő multat as erős, elszakíthatatlan 
és elvághatatlan lánoba, az örök és elszakít-
hatatlan magyar jövendőbe. 

Milyen drága érték, milyen ragyogó osillag 
és milyen vonsó jelenség volt Kassai LajoB, 
az első nagy osiksseredai igazgató. Mennyi 
útravalóval, mennyi tudással, mennyi akarattal, 
nemes önhittel és milyen rendíthetetlen bisa-
lommal bocsátott as életbe ő as ideális lelkü-
letű, magasan szárnyaló szónok, ihletett ajkú 
póéta, a tudós, a kemény jellem, a szerető, 
de igasságoB atya. Óh hányssor haladt végig 
csendes lassú lépteivel a folyosókon,  a terme-
ken, hányssor állott meg előttünk fürkésső 
tekintetével, komoly kérdéseivel és bölcs ta-
pasztalatokra épített okos tanácsával. Mennyi 
életet, mennyi erőt, mennyi önbisalmat és 
mennyi jövendőt öntött belénk Kádár Ferenc, 
az aranyssavu magyar tanár, aki ifjúsága  virá-
gában reményei kösepén tért meg osendesen 
a hasai földbe  és Rés Jánoa a gasdaglelkü 
igazgató B hittanár. 

Hányssor hívtatok fel,  B hányssor felelénk 
nektek kedves mestereink. ÉB most újra itt 
vagyunk 30 esstendó után felelésre  késsen 
áliunk. Kérdezzetek és mi válaszolunk. De ha 
nem kérdeztek, akkor is felelünk.  Feleletünk 
rövid, egyenes és ennyi: Isten és ember előtt 
valljuk, és jelentjük, hogy megtettünk mindent, 
amire megtanítottatok, megtettünk mindent, 
amire megtanított a föld,  amelyen születtünk, 
a nép, amelynek vére ereinkben kering, és a 
fajta,  amely immáron hosssu ssásadók óta itt 
küzd az életért, amely nem kereB kényelmet, 
kitérőt és görbe utakat, hanem halad nyíltan 
éB halad egyenesen, mindig csak előre. Es fe-
leljük tovább ast is, hogy soha, sehol, semmi 
körülmények kösött szégyent nem hoztunk rá-
tok, iskolánkra, földünkre,  és mindenekfelett 
sseretett édes ssékely fajunkra,  fis  van még 
egy feleletünk,  és est legyen ssabad minden-
nél jobban hangsúlyozom, hogy azok a vizs-
gák, amelyeket itt, as egymástói alig másfél 
kilométerre álló két álma mater falai  között 
tettünk, nem osiki vizsgák,nem magyarországiak, 
de örök emberi vizsgálatok voltak. Mert be-
ssélhet bárki, bármit, egy egéssen bizonyos, s 
est vallom mindenki előtt és mindenkivel ssem-
ben, hogy es a oslksomlyól és osiksseredai 
diák, aki tanárai utasításait és tanításait bus-
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gin felhassnálta,  a Kárpátok gerineén belül 
Inferiori  tágban nem maradt senki mellett soha. 

De hát hallgassuk tovább a hasatéró mul-
tat. öleljen lágyan simogató karjai kOié as 
emlékezés, s tartson kellemes álomlátásban 
még tovább a visssatéré mait. JOJJenek visssa 
as utolsó iskolai órák, a buosusás kOnnyes pil-
lanatai, a munka, as előkészület napjai, a szá-
madás és a válás. Mennyi édes emlék, mennyi 
flrOm,  mennyi vágy és meanyl fájdalom. 

Alig néhány nappal eselAtt mult harmine 
esztendeje annak, hogy tul az épület másik 
végéa as internátus ebédléjében végetért a 
búcsúvacsora s mi, akiket addig megfogott  a 
munka, s rohanó lépésekkel vitt elére a köte-
lességteljesítés, egymás nyakába borulva so-
kogva ismételtük a fájdalmas  mondást: eddig 
legalább diákok voltunk, s most nem vsgyunk 
semmik. — fis  valóban ugy volt. A magára-
maradottság, as elhagyatottság s a semmiféle 
társadalmi osstáiyhos való nem tartésandÓBág 
keserű érsése vitt visssa a Bsékely falukba,  s 
a dránieával födött  kiosi faházakba,  ahol akkor 
már idegenek voltunk, s ahonnan tanácsot és 
támogatást többé már nem kaphattunk. Mert 
ha van keserűség a ssékely sorsban, ha van 
örömtelenség és van fájdalom  a ssékely falusi 
gyermek elöhaladásában, akkor kedves Bará-
taim itt van a legnagyobb keserűség s itt van 
a legnagyobb fájdalom.  A magáramaradottság 
az egyedülvalóság keserű érzete vitte el oly 
sokssor szeműnkről éjszaka az álmot s as újra 
vlsssatérö gondolatkör — eddig voltam valami, 
s moBt semmi Bem vagyok; lehetnék én is va-
lami, de nem tudom, hogy, hogyan, és nem 
tudom, miből; — megkérdezném valakitől, hogy 
mit tegyek, de itthon nlnos kitől. — fis  Jöttek 
tovább a kinsó kérdések, — s akarva nem 
akarva ott tántorgott a mélységes Or, amely 
ssülöt és gyermeket örökre elválasst... 

És mégis tovább mentünk. As alma mater 
ragyogó fényében  megvilágosodott, tisztánlátó 
éB kiosiBBOlt elme s a körülmények törvény-
szerűségével megbarátkosó ssiv megtalálta as 
utat. Tűnődésünket, tanácstalanságunkat elha-
tározás követte, s az élet, a szigorú biró s a 
kegyetlen kritikus a szekerébe fogott  Kemé-
nyen, dacosan vágtunk neki as útnak, s most 
30 hosszú esstendő lepergése után ssámban és 
erőben megfogyatkosva  deresedő hajjal, de 
gyermeki lé'ekkel visssajöttűuk újra. Vissza-
jöttünk, hogy erőt meritve Ismét elinduljunk. 

Nehés ut volt as, ut különösen nehés, 
amely idehosott. Nehés volt és olykor fárasstó. 
Ruhánkat sokssor belepte a por, megszaggatta 
as ág, a tövis, s az idő. Sokssor fájt  a szivünk 
éa sokssor vérsett a lelkünk, de mi nem csüg-
gedtünk. Velünk volt as Isten, kisért az alma 
mater őriző sselleme, és vesetett vezérlő, si-
mogató kese. S moBt, ha nem is mind, de itt 
vagyunk épen, itt vagyunk további komoly és 
erős munkára kéBsen. Itt vagyunk ngy, ahogy 
elmentünk, testben és lélekben épen. Itt va-
gyunk, mint székelyek, mint magyarok, mint 
testvérek, és mint munkatársak, akiket nem 
vakitott el a magas polc, és nem tett büsskévé 
s elbizakodová, önhitté aa elismerés, a siker, 
a mód, s rang. Székelyek vagyunk, testvérek 
vagyunk, hivő, bisó és dolgozó hű magyarok 
vagyunk. Székelyek vagyunk, olyanok, ami-
lyennek Bsült és nevelt as anyánk, olyanok, 
amilyenné alakított a vadvirágos rét, a mo 
Bolygó hegyolda', a beszélő forrás,  a cikázó 
villám, a munka s a dermesztő hideg. Széke-
lyek vagyunk, akik vállaljuk a kemény jzékely 
sorsot és dolgosunk asért a népért, melynek 
gyermekei vagyunk és dolgosunk a földért, 
melyet örökre szivünkbe záriunk, s amelyre 
30 esstendón keresztül a Duna Tissa tájáról s 
a nagy világvárosok fényéből,  árnyából, min-
dig visssavágytunk. 

Testvérek vagyunk a vér jogán, a mult 
jogán, a minden galádsággal, álnoksággal, és 
hazugsággal ssüntelen harcoló Bsent igazság 
jogán. Testvérek vagyunk, mert testvérnek 
ssülettünk, mert azzá tett a vér, a táj, a vidék, 
B az alma mater simogató kese. Azzá tett a 
mult ssenvedése, s assá tess a Jövő küzdelme. 
Testvérek vagyunk, akiket egybe kapesol aa 
iskola lelke, sselleme és varássereje, de test 
vérnek vallunk minden Igás ssékelyt, aki itt 
a Hargita oldalán otthont, basát, hitet és ke-
nyeret keres... 

Magyarok, hlsó, dolgosé, hü és hivő ma-
gyarok vagyunk, kik megalkuvás éB megssa-
kitáa nélkül Üssünk rendületlenül a magyar 
JOvóben, és vállallak mindig és mindenben a 
magyar sorsot, akkor ls, ha örOmetosstogató, 
de akkor is, ha keserű, és áldosatot kíván. 
Magyarok vagyunk, hivő, hü magyarok, akik 
hisszük és vallják rendületlenül és valljuk 
ssentséges meggyőződéssel ast, hogy tal as 
égen, tul a felhőn  és tul a látó határ ssélén 
tul as időn és tul a nagy mindenségen van 
egy örök Mindenható Isten, aki felel  a kez-
detre, és felel  a végre, aki hajtja as életkere-
ket, és fenntartja  a Jelent. Hissünk as élet ér-
telmében, oéljában, hissünk a magyarság jövő-
jében, és hissünk a hatalmas, önálló éB füg-
getlen, az örök és elpusstitbatatlan nagy 
Magyarországban. HlBsünk, s asért amiben 
dolgosunk, élüna. és ha kell meghalunk... 

Körülöttünk dühöng, tombol a vihar, dö-
rög ropog as ég, s a meggyötört emberi ssi-
vekbói vérpatakok folynak.  Mit hos a jövendő, 
nem tudja senki. De blsnnk, mert velünk as 
Igazság és velünk as Isten. O Írja a jelent és 
övé a Jövő. 

És most én aki esen a gyönyörűséges 
Junius! délelőttön elmerengek a mult emlé-
kein a kiesi osiksomlyói diák kérő, könyörgő 
ssavával fordulok  a Gondviselő istenhez, hogy 
áldja, védje a mi édes, drága, ssép basánkat, 
áldja védje est a gyönyörű alma matert, hogy 
viruljon, hogy fejlődjön  időtlen időkön keresz 
tOl. Adja, hogy mindig magyar, és csak magyar 
legyen ea as áldosati tOzhely, ahol székelyek 
éB magyarok as Isten örök dicséretére s füg-
getlen, ssabad Magyarorsság megteremtésére 
magyarul tanulnak, s aminek megmaradásáért 
ssivvel, lélekkel, karral, és karddal harcolnak... 

Legyen emlék és élmény es a nap. Le-
gyen öröm, de legyen intő jel és figyelmez-
tetés arra, hogy határon vagyunk, ahol őrködni, 
keményen dolgozni s teljes lélekkel hinni szent-
séges kötelesség és vérrel irott örök magyar 
parancs... 

Testvéreim áldjon meg as Isten, védjen 
vesesBen a oltalmazzon tovább. 

Zsindely Ferenc dr. miniszter 
személyesen adta át a 
csíkszeredai szállodát. 

Hálával gondolunk arra az áldozatos magatartásra, 
amivel a kormány a Székelyföldet  támogatja. A visszatérés 
ntán egész ügyeimével fordult  a kormány ennek a aok meg-
próbáltatást ért földnek  éa népének megsegítésére. Amit 
•zázadok mnlaaztottak azt megértő jövőbe tekintéssel pró-
bálja az nj magyar élet 

& nemset háborúban áll. llinden pénz erre a célra 
szttkséges. És a magyar kormány hősi erőfeszítésének  még 
marad lehetősége arra, bogy ezzel a néppel szemben jóvá-
tegye a történelemnek minden mostohaságát. 

Caak egy gondolata lehet minden székely embernek 
euel a gondossággal szemben. A hála. Nagy dolog az ál-
lamhatalom jóindulatát mögöttünk érezni Ui tudjak igazán, 
akik a közel múltban annyi keserűséggel láthattuk egy nép 
elkoldusitásának ördögi szándékait. 

Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy ismét hazatér-
tünk. Használjuk lel öntudatosan a történelem kedvezőbb 
hullámverését • megerősödésünkre. Ne civakodjunk, ne gyű-
lölködjünk. Egységen hittel és a komoly időkhöz illő meg-
békUléssel tagjuk meg egymás kezét, hogy igy legeredmé-
nyesebben nemzetünk javárt fordíthassuk  azt a sok jószán-
dékot amit a magyar kormány ennek a népnek felemelésére 
fordít. 

Ezekkel az érzésekkel várta Csík vármegye székely 
népe Zsindely Ferenc dr. minisztert és feleségét  Tüdős 
Klárát, akik Kardos Olivér dr. államtitkárral, feleségével, 
Imrédi Kálmán HaV elnökkel és kíséretével érkezett meg 
1943 junius 28-án este Csíkszeredába, hogy a városnak 
átadja a keieskedelemUgyi minisztérium által épített két 
emeletes szállodát. 

A szálloda gyönyörű ajándék. Barilon Alfréd  építész-
mérnök tervei szerint Dávid budapesti vállalkozó építette. 
Remek alkotás. Bátran mondhatják, hugy a Székelyföldnek 
ma a legmodernebb, minden kényelemmel ellátott szállodája. 
Az épület alagsorában van elhelyezve a központi fútés 
gépesete, a szálloda saját villanytelepe, a légoltalmi pinoe, 
raktárak, két hatalmas autogaráza és egy sörözi. — A föld-
szinten van a belépő, portásfülke,  telefonközpont,  éttermek, 
konyha, söntés, kiszolgáló berendezések. 

A két emeleten 36 szoba van elhelyezve a legtöké-
letesebb kényelemmel, fttrdflszobákksl.  ötveh ágy áll ran-
delkaaáare, szükség esetén 60 fekvőhely  ia beállítható. Rö-
videsen gondoskodás történik arról, hogy a minden háborns 
nehézséget megcáfoló  nagyszarllaággel megépített disze en-
nek a városnak megfelelően  parkírozott környezetbe kerüljön. 

Ennek az értékes ajándéknak hivatalos átadására 
hozta közénk hétfőn  este a Hsrgits-express Zsindely mi-
nisztert és kíséretét, akiket az állomáson Kovács Károly 
dr. fflispáa,  Ábrahám József  dr. aliapán fogadták.  Bekísér-
ték a magas vendégsket ax nj azáűodába, smslyaek hall-

jában Száaz Gerfl  polgármester üdvözölte a minisztert, 
feleségének  önbodi Margit, Márkos Olivér dr. államtitkár 
feleségének  pedig Pnskáa Márta adtak át virágesokrokat. 

Péter ás Pál napján reggel 9 órakor Csíkszereda vá-
ros képviselőtestülete teljes számban megjelent a szálloda 
előosarnokában, ahol elsőnek Csikvármegye alispánja Ábra-
hám József  dr. köszöntötte a minisztert. 

Zsindely Ferenc közvetlen meleg szavakkal válaszol. 
Hangoztatja, hogy minden magyarnak, aki hivatást érez 
ennek a népnek, a fajtájának  felemeléseért  ide kell fordul-
ni a székelység felé.  A szikelységre minden időben kemény 
hivatás várt. Ez a hivatás soha sem veszélytelen: Ennek a 
népnek minél erőteljesebb rajokat kell kiboosátenia a nagy 
magyar eélok felé.  Ebben támogatni ezt a népet köteles-
ségének kell érezze minden öntudatos magyar testvérnek. 

A miniszter szavai után Szász Gerő polgármester 
mondott köszönetet a kormány támogatásáért, amire a mi-
niszter njsbb gondolatokkal válaszolt. — Fontos az, hogy 
öntudatos magyarsággal álljunk helyUnkön. Sokat mulasz-
tottunk — mondja a miniszter. — Mai ásítottunk az ide-
gen megszállás előtt is. Sokat kell pótolni, különösen s 
magyar öntudat hiányosságain. De esentul hiszem, hogy 
virrad. A magyarság álmából oosudik. Meg Vígyok gyj. 
zfldve,  hogy megbirkózunk a nehézségekkel, mert ezt pa-
rancsolja a jövőnk, amely egy táborba parancsol minden 
magyar embert. 

A városi szálloda átadása szzel befejeződött  és Zsin-
dely miniszter kíséretével a Hargita fürdőre  gépkocsizott, 
ihol letette ax alapkövét annak a 16 szobás turista szál-
lodának, amelyet szintén a keresk. minisztérium építtet, 
még ezen a nyáron, Szilárd József  csíkszeredai építész 
mérnök tervei szerint. 

Hargita ftlrdfl  után megtekintette a miniszter s oaik-
szentmárton—nzvölgyi ntat, majd Tusnádon át Háromszék 
fslé  folytatta  útját. Tusnád előtt Márton Lásxló dr. töszol-
gabiró á községek küldöttségei élén várta a minisztert. 
Tolmácsolta a községek azon kérését, hogy a Szent Anna 
tóhox vezető utat s számukra nagyjelentőségű caiki terü-
leten vezessék keresztül. Miután a miniszter meggyőződött 
arról, hogy a kérésnek gyakorlati alapja van, elvben hozzá-
járult az alcsiki községek kérésének teljesítéséhez. 

Zsindely miniszter és kísérete csikvármegyei körútját 
Péter és Pál napján délután a Qyilkos-tó csodálatos szép-
ségeinek megtekintésével fejezte  be. A tónál töltötte az 
éjszakát, majd junius 90-án reggel a Hargita-expresszel 
visszautazott Budapestre. 

Hadiadót vetnek ki azokra, akik 
nem teljesítenek fegyveres szolgálatot. 

Az Oraaágoa Alföldi  Blsottság saagedi nagygyű-
lésén Raményi-Bchneller Lijos péaaOgymlnlSBter be-
asédet mondott. Hangoatatta, hogy a gaadaaágpeiitika 
veaérelve váltoaatlanul két Bsóbnn foglalható  ÖBSZS : a 
honvédelem mindenekelőtt. Valamennyien katnnál va-
gyunk a hátsó frontnak.  Dolgonnunk kell erőnk végaó 
megfeBaltéeével  ason a helyen, ahová a Bors állított 
bennünket. Tlsatességről éB becsületről kell tanublaony-
ságot tenni egyéni érdekeink háttérbe asorltáaával éa 
fegyelmet,  engadelmesaéget tanúsítani a fronton  küzdő 
katonáink példájára. 

QaadaBágl téren na előfoltétel  a harmónia a ter-
melési ágak és a fogialloaáBl  körök kösött és aa 
egyensúly helynntének megteremtése. Ea lényegében 
a kérdés. 

Ezután rámutatott aaokra a tényeaőkre, amelyek 
a háborn óta emelően hatottak aa ársalnvonalre. Esek 
a tényezők eddig mozgásban tartották aa árszínvonalat, 
de eat a fejlődési  folyamatot  moat la kell aáml. A 
menőgaadaaágl árakat, aa Ipari árakat, a munkabéreket, 
a fizetéseket,  nyugd jakst éa adókat harmónlkuaan meg 
kell állapítani és es as, ami most megtörténik aa uj 
gaadaaági évben. 

A mesógasdaságl árszínvonal a 40 pengős busa-
áron épül fel.  E i aem jelenti ast, hogy ugyanilyen 
arányban emelkedjenek a tőbbl mesAgazdaságl cikkek 
árai Is, hanem aat, hogy az Kssaea mazógaadaaégl 
cikkek árai a 40 pengős bnaáhoa vissonyitvn agymáa 
köaött is harmóniában lesnnek. 

As Ipari árakat ugy fogjuk  megállapítani, hogy 
a termelés polgári hasznot blstosltaon aa Iparnak. 

Igen nagy a probléma a kereskedelem kérdéBe. 
Szűkség van a valódi és ssakértő kereskedőre, viszont 
eaeknsk ls meg kell elégednlök n polgári hassonnal. 

A munkások, tlsatvlselók, nyugdíjasok, általában 
a flsetéaes  alkalmaaottak flaetését  Is hosaá kell idomí-
tani es újonnan kialakított áraalnvonalhos, különösen 
a kisebbekét, akik arra leginkább ráaaerulnak. Aa 
1988 óta bekövetkeaett áremelkedéseket terméssetesea 
nem lehet teljesen klegyenUteai a énért áldosatot kell 
kémünk ezektől a táraadaimi rétegektől Is. Sorsukon 
Javít a közeliátáz Jobb megsserveaéae. 

A gazdaságpolitika kővetkező feladata  as árszín-
vonalnak minden erővel való tartása, as áraknak, bé-
reknek és fizetéseknek  a rögaitéae. Hanganlyeata a 
pénaűgymlnlsater, hogy a kösellátáat csakis egyenletes 
és Igaaaágoa ssétesstásaai lehet blatositanl. A közellá-
táal snerveaet rendanerea klépltéaének máris vannak 
eredményei, mint aminő a kenyér- és llaatfejadag  eme-
lése, a textilellátás terén beállott Javulás. Ha aa elsA-
rangu ellátási cikkekből mindenki megkapja a háborús 
vlssonyokboz mért réssét as előirt minimálj áron, 
akkor meg fognak  ssflanl  a flzetéa-  éa béremelési tö-
rekvések. Da ea talán n legerősebb fegyver  la a fekete 
piac ellen. Ebben a kérdéaben as egéaa nemaet egy-
ségea öaaaefogására  vas aaűkaég. Mindenki lásaa be, 
hogy a nemaet elleni bűn a feketén  vásárlás. A fekete 
áru u t Jeleaţi, hogy valakinek a ssájábél elvoajuk a 
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falatot,  Bklaek n l h é i i vaa rá. olyaa agyán Javára, 
kl már megkapta a maga résiét 

A pénaűgymlnlsster eamán a péuűgyl politikával 
foglalkoava  rámutatott arra, hogy a péaiftlealeget 
vlnua kell VOBOIBI aa államkincstárba, Illetve meg-
takarítás ntjáa a péaslntésetekbe. Aa egyik aa adó, a 
máalk a hitelpolitika kérdése. As államháalarlázt a 
mait évben IB A hadviselési klltaégekkel együtt tul-
nyomórésat as adékbél fedeatük.  Tlsatában van aasal. 
bogy aa adók elég tulyosak ÓB e bolyról IB kössönetet 
mond aa orsaág lakosságának eaért aa áldosatkésa-
ségért. KÖteleuége anonban, bogy további áldonatokat 
kórjen a nemsottől. Elsősorban a fényűaóst  éa a luxul 
fogja  megterhelni, de aa állami saolgáltatásekért Járó 
dljaka», tarifákat  éa mladasokat aa adókat tételesen, 
tehát nem aaázaléksaerflen  állapították meg, aa áraala-
vonalnak megfelelően  fogják  megállapítani. A másik 
csoportba tartósnak aaok aa adóemelések ás a) adók, 
amelyek semmiféle  befolyást  sem gyakorolnak aa ár-
Balnvonalra. Ide lartoilk elaóaorban a rendkívüli hadi-
adó, amelyet aaok flsetoek  majd, akik fegyverea  uol-
gálatot nem teljesítenek, vagy nem teljesítettek a 
mostani Idókben. Megterheljük a teherbíró lakosságot 
la, a nagyobb vagyonokat s elsősorban aaokat a sse-
mélyeket, akik aa oraaág nehéa idejében a gasdasági 
váltaágon és a háborns IdókSn kereutűl vagyonokat 
tudtak Bseresnl. Ba elsősorban óa terméaaeteaea a 
ssldókat fogja  érinteni, de érlatl majd asokat a ke 
reaatényeket IB, akik nagyobb vagyonokat saarestek 
aa ntóbbl Időben. Megadóatatjuk aaokat la fokosot-
tabban, akik ma lényegesen magasabb Jövedelmet él-
vesnek, mint 4—5 évvel eselótt. 

A páaaügyminlsster esntán hangostatta, hogy ast 
saeretaé, ba a háború befejeatével  a meaógasdaaágnak 
nem lenne adóssága, annál kevéabé, mart nj feladatok 
várnak a magyar meaőgaadaaágra: a külföldi  verseny 
legyóaése a termelési átlagok emelésével és a meaó-
gudaság gépesítésével. Lehetnek egyesek, akik ast 
mondják, hogy benne vágynák aa Ízi) tolóban — mon-
dotta a mlnluter. Bseknek aat válasaolom, hogy más 
orsaágokbaa — még a semleges oraaágokbaa ls — 
vannak áremelkedések és mntatkoslk a bankjegyfor-
galom emelkedése. Nem lehet tehát nálunk lafláclóról 
besaélnl, hanem caak háborns fesaUtaégról,  amely 
feaaűltaéget  a háború befejeatével  könnyön le lehet 
veaetnl. Nam tudok elképaelnl kormányt, amely a bá-
bom befeJeséBével  ne venné Igénybe aulyoa adók for-
májában aaokat a Jogtalan hasasokat, amelyeket egyesek 
maguknak uereatek. Erre meg vannak as esskösök a 
péns lebélyegséBóa kívül Is, amire nincs semmi uBk-
aég. Aa ártartás harmadik tényeaője a tlasteuéges, 
fegyelmeaett  együttműködés. Aa együttműködés ellen-
aégelnek, a háború vámsaedólnek és a társadalom 
parazitáinak pnsatulolok kell. 

A pénsűgymlnlsBler végűi a mnnka, a becsület 
és fegyelem  követeimenyei mellett as összefogás  kö-
vetelményeit hangostatta, hogy kiérdemeljük a aaebb 
Jövőt. 

ANGORANYULSZÖRT 
a« ojonnan életbeléptetett legmagasabb irakon, 
bármely kla, vagy nagy mennyiségben, készpénzért 
vásárol, kívánságra tlaxta, vagy kevert aaftora-

lonalra átoaerél gépOaemll angoraiondda, ai 
A t l C n D A T C V " Angorafond  éa k'kéaztti 
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Drágább lett a posta. 
1948. évi Juilus elsejétől kesdve több postai, 

távíró, távbessélő ÓB rádió díjtétel megváltoslk. A fon-
tos dljváltosások a követkesők: 

A 20 grammos levelek dija helyben 20, vidékre 
30 fillér.  A levelesőlap dija helyben 12, vidékre 18 
fillér.  A nyomtatvány ea áruminta legkiaebb sulyfoko-
aatának dija (4 éa 8 fillér)  válloaatlaa marad, a to-
vábbi anlyfokoaatokbaa  mérsékelten emelkedik. A köny-
vek és árjegyzékek kedveaményea dija 100 grammig 
6 fillér,  as ajánlási dlj helyben 60 fillér,  vidékre 70 
fillér.  A csomagok dija általában 108, 40 fillérrel  lesa 
magasabb. As utalvány és aa uláavétell dijak átlag 
10—20 fillérrel  emelkednek. A csekkbefisetéal  dlj 20 
pangóig 10 fillér,  60 pengőig 10 fillér,  100 pengőig 80 
fillér,  ezenfelül  pedig 50 fillér.  A belföldi  köaönaeges 
távirat aaádlja 18 fillér.  Bgy távirat legkisebb dija 
R 1.80. Bndapeaten a kűlönvonaln távbessélő állomás 
belépési dija 160 pengő, as Ikerállomásé 100 pengő, 
a kűlöavoaalu állomás alapdíja 20 pengő, aa Ikerállo-
másé 14 P. Aa előflaetéal  állomásokról folytatott  helyi 
beaaólgetéaeh dija 1948. jullns 16-tól 24 fillér.  A nyil-
vános távbessélő állomásokról keademényesetl helyi 
besnélgetések dija változatiaaul 80 fillér  marad. A vi-
déki távbessélő hálósatokban aa állomások havi alap-, 
Illetőleg előflaetéal  dija salaién váltoalk. A beuálge-
téaenklat dljuabáan vidéki bálánatakbaa as előfisetől 
állomásokról folytatott  helyi beszélgetések dija 1948 
juL 16-tól 14 fillér,  a belföldi  távolsági besaélgetés dija 
u első díjövben 0.70 pengő, a második díjövben P. 1.40, 
a harmadik díjövben P. 210, a negyedik díjövben 
2.60 pengő és aa ötödik díjövben P. 2.80, n hatodik 
dl|övben 3 pengő. A rádlóvevőberendenések havi dija 
3 pengő, 1948 évi jullus hónapban, minthogy n rádió-
nyugták kiállítása megtörtént, aa eddigi 2.60 pengő 
rádlédljat aat dl be a posta. A Jullua havi diJkBlönbösel 
besaedése aa augutatus havi díjjal együtt fog  történni. 
Bnaek megfelelően  auguutua havában 40 fillér,  pluu 
8 peagó, tehát 8 40 pengő leu a rádléayugta öaaaege. 

A dljaubásváltosásról bővebb felvilágosítást 
postahivatalok adnak. 

Katonaiskolákatanemes székely népnek 
(Víszhaag  egy felhívásra.) 

Egyik Budapesten lakó saékely testvérünk: Saabó 
Jóuef  nyug. pénsűgyőri főblstos,  igen életrevaló Indít-
ványt adott be a Hargltaváralja Jelképes község főbí-
rája utján a ssékely vármegyék vezetőihez, a rzékely-
aég érdekelért fáradhatatlanul  küzdő hírlapok szerkeaz-
tóségéh a ÓB ezek utján minden hazafiasén  érző éa 
gondolkozó magyar emberhez. 

Az Indítvány rövid foglala  ja aa, bogy egyea ssé-
kely városokban katona Iskolákat állítsanak fel,  ds mi-
előbb. amíg nem késő. 

Tudvalevő dolog, hogy a székelység: katona-
nemaet. Ott, ahol a székelység története a legendás 
Idők minisztériumába ködösödlk: már Csaba királyfi 
táborával találkosunk, akt a hadak utján veseti népét 
A régi idők plxldáriusai, promopiluBal a a legújabb 
korban is köziamert .lófősaékelyek"  mind-mind beszé-
des bizonyítékai annak, hogy B Bsékely katonanemzet 
volt már a múltban ia. Sajnoa a változott viszonyok 
annyira átalakították eredet lelkivilágát, hogy — a 
költővel f  jezzem kl magam — „a képzelet aebea szár-
nyú Baa elfárad  mégla mire oda ér.* 

De azért, ha a kardot fel  la cserélte a békés 
foglalkozás  cs- ndeB szerszámaival, ha alkalom adódik, 
az ősi virtus mégis fel-fel  cBillog belőle. A csaknem 
egy évssázaddal ezelőtti szabadságharcunk idején la 
fény  Prnn klállotta a tűzpróbát Petőfi  Irta rólunk, hogy 
ugy mennek a halál elébe ők, mint más ember a 
mennyegzőre. Virágot tűznek kalapjuk mellé éa dalol 
nak a harc mezején. S a magyar azabadaág fenn  saár-
nyaló dalos pacsirtája, mintegy apotheoaiBsel dicsőíti, 
mikor azt mondja: 

Te lelkem szállj a Királyhágón által, 
Érzelmeimnek tündér világával. 
Legszebb ré»zét ad a székelynek. 
Csókold meg a uékely fegyvereket. 
Azok csókodtól tündököljenek, 
Ásóktól nyeij te uj erőt, 
Mely oly tündöklő a világ előtt. 

Biaony, eat a dicsőséget immár sokszor megsze-
rezték. A madéfalvl  veszedelem, a sernyestl csaták 
Erdély minden rög*, sőt Galícia, Bounla a a székely-
aégre nézve más terra lncognlta bizonyítékai 
hogy a uékely nép katonanemzet volt éa maradt. 

Ezt a lelki rátermetaéget krllett volna a múltban 
la kipallérozni éa magaara nevelni. Tudjuk az okokat, 
amiért azt tenni nem lehetett. Szegény azékely nép, 
akár merre lépeti, akár merre járt: az Itala könny, a 
k-nyere sár volt. Kénytelen volt kivándorolni elaóaor-
ban a legközelebb fekvő  Oláhoruágba, ahol Istállószol-
gák, darabontok, bojárinasok, később bérkocsisok és 
különféle  mesteremberek leltek. Aa én Időmben — 50 
évvel ezelőtt — I. Károly király és Erzsébet királyné 
udvari kocsisa is uékely ember volt. Ferdinánd akkori 
trónörökösnek lovászmestere, a szerszámljjak legfőbb 
felügyelője:  CBikl székely, udvari BzobráBza bélfalusi 
csángó, a kicsi Károly hercsg udvari cipésze, udvari 
ssállitója kézdivásárhelyi székely ember vala. 

Mlndeseket caak azért emlltóm, hogy bizonyíték 
legyen amellett, hogy a székely a .civil" pilyán la 
derekaran megállotta helyét ott, ahol ellenséges han-
gulat által fűtött  légkörben, a cigánynak la több becsü-
lete volt, mint a lenézett magyarnak. 

Hátmég, ba kardot és fegyvert  adtak a kezébe I 
Ha nem volt, csinált. Aa ereutevényl al' boltban nyugvó, 
dlcaőségea emlékeaetü székely hŐBŰnk: Gábor Aron 
semmiből, a hatalom erős akadályaiba ütközött akarat 
tal teremtette elő a halál oroszlánjait, az ágyukat. De 
ki ismert olyan székely embert, aki a maga portáján 
nem ezer mester? S mindezeknek legu ;bb ékessége a 
katonai óletbea való vonsódáa. 

Kérdead caak meg — nyájas olvasóm — egy kis 
uékely gyermektől: Ml ssaretnél lenni flacBkám?  Mind 
Járt ott a felelet  .huszár I" 

Tehát ezt a lelki adottságút kell kinevelni okoBan 
éa cólkltüzéuel, a uékelységben. 

Eaért üdvözlöm és Szabó Jóssef  asékely testvé-
remnek hazafias,  nemes érséstől átitatott sorait, mellyel 
— mintegy nehéz mély álomból — fel  sseretnó rázni 
a Bzékelyaéget, legkülönösképpen pedig aaokat, akik a 
aaókelyaég sorsát Intéslk. 

Legelső sorban — énszerintem — a uékely kép-
viselőkre vár halaszthatatlan köteleaaég, hogy a parla 
mentben szóvá tegyék és állandóan felszínen  tartsák a 
székelység katonai klképestetésének kérdését. Vegyék 
ugy, amint különben veonlök kell, hogy minden uékely 
fiu  egy-egy hadi dicaőaéget szerző Jövendő reménysége 
a basának éa a nemzetnek, akiket nem uabad — bimbó 
korában — elfonnyadni  eagedni aem szülőknek, aem 
társadalomnak, legkevésbé pedig a Hazának. 

Attila bűuke nemzedéke megérdemli, hogy a 
nemzet féltő  gonddal és szeretettel ölelje keblére éa 
faji  tulajdonságait a bátorságot, vitézséget s más kato-
nai erényeket a lehető legmagaaabb tökélyre nevelje 
kl benne. 

Csak ugy lehet Joggal remélni, hogy erdélyi bua-
térésflnk  njra aranykorát élheue B minden lecsapódni 
készülő ssékely vért meg kell állítani a határokon, hogy 
ne menjen Idegen földre  örökös rabságra és szolgaságra, 
hanem maradjon basájában slrlgtartó jólétben és boldog-
ságban. Hogy est a célt elérhesse, elsősorban adjon a 
nemaet hősöket nevelő katona lakolákat a asabadz" 
sserető nemea székelységnek. 

Bndapest, 1948. Junlus hó 24. 
KBRTuSZ JÓZSEF 

„Mindenki mást szeret" 
o l m ü filmi  t a n o l i á g s l . 

Odltő pihenőhely, oásls volt Ismét filmsalnbásunk 
a mindennapi élet nagy öusevUuuágának, aürzava-
rának sivatagjában. Minket, a magyar élet vándoralt, 
magyar boldogságot, békét, nyugalmat kutatókat caak 
a magyar életproblémákkal foglalkoaó  darabok nyug-
tatnak meg. Bs a film  ennek a követelménynek meg-
felelt.  Ugyaneat mondhattuk a „Negyedlzlglenről," 
.Dr. Kovács Istvánról,' .őrségváltásról" éa a „Har-
mincadikról.11 Félreértés elkerüléfle  végett: ml nem 
u t mondjuk, hogy a Játékfilmeket  uünteaaék be. 
Baekre Igea Is aaűkaég van. Csak esek nemes, fel-
emelő Bsórakoaást nyújtsanak. Nemu, önaetlea, ma-
gyar mnnkára ösatökélő film  legyen, mint es Is. 
amelyikről aaó van. 

Tisztítsa 
meg olykor szervezetét a bélben 
felhalmozódott  «ok kérőt «alaktól 
akkor 1«. ha ninca «zékrakedét*. 
Jó butító 
ha «hajtó a 

Nap-nap után hangostatjnk, hogy a pap, as orvoa, 
a tanár, tanító atb., agyaséval a tanult ember necsak 
a nagyvárosok utáni vágyakosásBal telített magysr 
legyen, hanem aseruun népe kösött dolgosai, verjen 
otl gyökeret, mert es a legfontosabb  nemaetfennlartó 
elem. Hangoztatás, hangoztatás I Üres aaóbuaéd 1 Példa 
kell I Minél több, amely meggyőaae aa embereket ennek 
az lgaaaágnak nemzetépítő erejéről. Namea, követóare-
mélló példaképeink eddig IB voltak ÓB vannak. De eaek 
aaáma még kevéa. Több leaa, ha Bajtónk éa filmjeink 
ilyen kérdésekkel többet foglalkoanak.  Ha „Dolgozz 
a baroolj a Hazádért, Sóként  ia önzetlenül" (Zrínyi) 
jeluavnaknak, — a lélekalakítás e bét báthatóa eaa-
köae által — minél több magyar, lelkeB követőt tudunk 
toboronnl. 

Thury Laju regénye alapján kéaaltett .Mindenki 
mást uerel" cimü film  a magyar életépités  mlndeaen 
követelményeinek megfelel.  Jó eat a filmet  látni mlod-
aaoknBk, akik egyebet sem tesznek, csak a nagy-
vározok felé  haladó gyorsvonatokét asaglásssák. Jó 
est látni a népnek ls, akikért a pap, as orvos, tanító, 
Jegyső annyit és annyit fárad.  .Fáradtságukat oaak 
egyetlen eazma, oól semlegesíti,  szervezetüket  osak 
ez nom engedi  őztzeroppani:  eegiteni a népen, a 
mi népünkön.  A nép Hámára nagy tanulság van benne: 
a tanult emberek  a mi tegitőink  ét nem ellensé-
geink. De jó est a népünkért  való biei küldetem 
épotzát  látni  az u. n. Aladároknak  it, azoknak, 
akik  a magyarságunkért aggódok,  érte önzetlenül 
dolozók  apostolait  (jelen eaetben: aa orvoB és a vé-
dőnő) megszólják  és lenézik.  Aladároknak neveaaük 
eaeket aa embereket, akik mindenegyes lépésükkel 
haaaárnlást követtek el, amikor nemselűnk lgaa nap-
ssámoealt nem támogatják 1 De, jó eat a filmet  aa 
olyan magyaroknak Is látni, akik Baját hibájukon kívül 
eddig még nem lamerlék a magyar Haaa fájó  aebelt. 
Ezáltal megismerik, hoazánk ssegódnek, országépilő 
munkánkban aegltenek. Esek a magyar Haaa tókoaló, 
megtérő fial.  Rokonsaenvesek, akárcsak Ferike, aaaa 
Feri gróf  a filmben.  De, jó est a ülmet látni  a nók-
nek, a feleségeknek,  az édesanyáknak  is, akik  a 
magyar otthonépités  őrzőangyalal, de  ugyanakkor 
egy szent o él, eszme teljes megvalósításának  aka-
dályai,  elparlagiasitói,  bepiszkitói,  megsemmisítői 
lehetnek.  Elégtétel ec a film  aaok aaámára, akik fér-
|Üket segítik, aaégyen éa gyalásal aaoknak, akik a 
nagyvárostól nem a jót, hanem osak a rosBaat tanul-
ták el: a fűtést,  u élveaethajhássásl, BB unatkosáa;, 
a felflleteuéget,  a nemaet testétől való elssakadáat. 
Örök msgvetetljel esek a magyar társadalomnak, mert 
egy becsületes, dolgos, Jó magyar férjnek  vagy férfinek 
csak ennyit tudnak mondMl: falusi,  vidéki  feloser, 
tanár, tanító  I 

Örömujjongva fogadunk  mindig Ilyen éa ezekhez 
huonló tanulaágokat. Örülünk,  hogy Slmkulturánk 
kiváló müvóanelnkat a fajépitét,  a megértés,  a 
tisztesség,  a hűség,  az erkölosi  érzék  kialakítá-
sának szolgálatába  kezdi  állítani  I  Csak minél többet 
BB Ilyen, Igul magyar filmekből  I Éi minél kevesebbet, 
egyet sem a ledéraég nyilvánossági Joggal felruházott 
(Caak 16 éven felülieknek  I) darabjaiból I 

Ml a nemes és nem életéiveseleket hBjbásaó mü-
vésaetért lelkessdűnk I Aat szeretnők,  hogy a lélek-
alakítás  e leghatásosabb  eszköze  osak erkőlosős 
és msgyar legyen! Ha  nem lenne az, legyen annyi 
őnbirálatunk,  bogy érezzük  meg a mélyeéget,  amely 
felé  rántja egy-egy darab  a magyar közönséget  ét 
az igeneket ne látogassak!!  (fj.) 

Karcfal  vl Erdőbirtokossági Társulat. 
64-1943. szám. 

S i i i s t a s a y , 
Karcfalva  köuég erdóblrtokoBsági társulata 1943. 

évi Jullus hó 18 án délután a órakor, a község-
házában lévő Irodai helyiaégében, haszonbérbe adja 
u erdöblrtokowág tulajdonát képező l.-aő éa II.-ik 
határrészben lévő összes területein a vadgyűmölca-
uedésl Jogot, 3 egymáBUtánl évre. 

Aa árverés zárt írásbeli ajánlatokkal történik. — 
Erdekeltek a föltételeket  az erdóblrtokouágl jegyaőnél 
megtekinthetik. 

Karcfalva,  1943. évi junlua hó 29-én. 
Bálint Ignáo, 
erdőb. jegyaö. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvosi hlr.lDr. Caáasár Láaaló gyergyóaaent-

mlkléai fogaaakorvoa,  12 havi harctéri ssolgálat atáa 
hasaiért es rendelését újból megkeadte. 

— Harminoevea talalkoaó. A cslkaaeredal 
fóglmnáúum  30 oBateadóvel eaelAtt éretlaéglsett öreg 
diákjai, Pater éa Pal aapjáa órettaégl találkoaóra gyül-
tek eaaae. Felemeli, leiekemelő ünnepség volt ea. — 
Tiaennégyen jöttek el aa orsság mladea résaébe elsod-
ródott öreg diákok kSsül, hogy lelkBket felfrissítsék 
aa ősi lnteaelnek, Cslksomlyénak levegőjében. Megje-
lentek: András Gyárfás  (géplakatos, 9 gyermek édes-
apja), Haiwlgh Vilmos a Caell-cég főkönyvelője,  Abra-
ham Ambrna egyetemi tanár, Darvas Albert plébános, 
Saekeiy fcasó  jnagáahlvaialnok, vltéa Lánlé Károly 
főmérnök,  Sándor Lajoa Máv. felügyelő,  Balogh Eiek 
főmérnök,  Bencae Bala k.-jegyaő, Karién Béla állami 
nyngdtjaB, Dr. Fejér Manó körorvoa, Molnár János nyng. 
aaáaadoa. Aa öreg diákok aaenimlset hallgattak a calk-
somlyói kegytemplomban, melyei Darvas Albertplebános 
mondott, majd bevonultak a aaeredal glmnaslnmba 
— Itt aa ünnepi bessédet — melyet lapunk más 
helyen teljen egeeaében köaiünk — Ábrahám ámbrua 
egyetemi tanár mondta. Különösen meghaló voll aa 
línuepaég aaon rcsse, amelyen elhatároaták aa öreg 
aiakok, hogy 1943—44. tanévtől vállalják egy ssegény-
sorau saekeiy gyermek taníttatásának teljes költségeit. 
Bsenklvüt egy dánfalvl  tanuló vlnsgndljail vállalják és 
letették alapját egy a glmnáslum falai  köaött felálll' 
landó hősi emlekmünek, amely előtt as Intései Ifjúsága 
éveakémámegemlékealk aa iakola hősi halottairól. 

— Nagy erdeklAdea olőal mag aa Eloktro 
mos oaiksaeredai vendegaaerepleaet. A CslkBse-
redal Testedaó Bgyeaület váiasslmánya Gedal Jóssef  dr. 
varmegyei tlssli főorvos  elnökiele alatt ülést tarlóit. 
A válaaatmany megállapította, hogy aa egyeaület fej 
lódesben lévő labdarugó csapatát megfelelő  cipőkkel, 
masaiel éa máa feiaaerelesael  kell ellatal a lehelő leg 
rövidebb időn bőiül. Aa egyesületnek 16 eaer Pengó 
kóaapena ált rendeikesésére, amiből a labdarugó caa-
pat felszerelésének  beaaaraeaáre Baükaégea ösBaeget 
ntalvanyoaaák. A latdsrugó aaakoBatály vezetője Ismer 
telte, hogy a pályán ideiglenes öltözőt építettek. Bal 
a kezdetleges epületet, annakidején, a pálya végiegea 
randeaeae Során koranerüvel belyetteaitfk.  Válasatmány 
otaaliotts egyik játékosat, bogy aaemélyeaen utazzék 
a fővaroaua  ea a lehető leggyorsabban szerezze be a 
labdarugó csapat felazereléaet.  Vaaárnap, julius 4-ikén 
már az nj felaaareléaael  áll ki a CSTB caapat a buda-
poail E ektromos ellen. Aa elnök bajelentetle, hogy an 
egyenülot alapasabalyail a vallás- éa kösoklalaaügyl 
mintsater, a btlügymlnlsalerrel egyelérteehen jóvá-
hagyta. A válasatmány utasította an elnökséget bogy 
a vármegyénél éB városnál tegye meg a saükBégea lé-
peseket aa egyesület anyagi támogatása érdekeben. 

— TArvénysséki hírek. Ferencnl Péter gyér-
gyóujfalvl  Illetőségű azoiga legény Antal Gymanal 
szolgait Cslkdánfalván.  Egyik Ette Horváth Ferenc 
kiséreiében gasdája gahonásáhon surrant Ferencai i 
mlg tára a kint „falasott"  — 70 klió árpát lopott. A 
gabonáját nyomban eladta 22 pengóárt Horválhaak 
Essnklvül két esetben kisebb össseget vett tel gasdája 
saámára, amit nem Juttatott rendeltetési helyére. A 
csivsseredal törvényssék bűnösnek találta a saolga-
ibgény; és bűntársát, amiért Ftranoa Pétert lepáB és 
alkknSBlâs miatt 1 évi börtönre, Horváth Ferencet bűn-
részesség miatt 8 hónapi fogháara  Ítélte. — Bariba 
Jóssef  gvargyótekerópatakl munkás Cslkaaenlalmonon 
Össsetilálkozoll Nyiaator JóaatfM.  A találkoaáa örö-
mére kocsmába mentek B alBpoBan felöntöttek  a ga-
ratra. Bariba bat na alkalmat arra hassnálta fel,  hogy 
N'yisztor Jóisef  434 pengői tartalmaaó pénatárcájat 
ellopja. A lörványaaék büntető egyesbirája 8 hónapi 
horibure ítélte Bartbál. — Deméoy Sándor koateleki 
lakos feljelentést  lett, hogy eielmlanerraktárából eltűnt 
ötven klió ilaat. Másfél  hónap muiva aa eltűnt asákokat 
6s?pen lilmoava Tunkó István kled lakásán as ágyban 
megtaiáltbk. Kihallgatása Borán aat állította a vádlett, 
hogy aa erdósaélen, egyik bokor alatt találta a aaáko-
kat, mintegy iétkliényl lisattfl.  Tankót Ingó vagyon 
jogtalan eltulajdonítása miatt 100 pengó pénnbflntetéare 
ttaite a lörványaaék. A vádlottat aaabadlabra heiyeaték. 
AB Ítéletek Jogeróaek. 

— Halálozások. Németh János géplakatos, 74 
éves korában junlns hó 25 én meghalt Cslkdánfalván. 
Temetése jnnina hó 27 én volt Igen nagy reaavét mellett. 

— Pál Gyula nyűg. tgasgató tanltó, 72 évea ko-
rában, junius hó 26 án meghalt Csiksneredaban. 

— Követ kötstt • derekára és a Ssent Anna-tóba 
ülte magát Pár nappal ezelőtt a Szent Anna-tóban iétfi  holt-
testet találtak. A holttest ruhájában semmiféle  Irat nem volt, 
amelyből személyazonossága megállapítható lett volna Már 
az első pillanatban kétségtelennek látszott, hogy Öngyilkos-
ságról van szó. Mint megállapították, az életunt ember nagy 
darab követ kOtO t a derekára és ugy hajtotta végre tettét. 
Hoaszaa nyomosáé ntán sikerült megállapítani, bogy a holt-
test Pál Imre kászonujfalul  nyugalmazott oaendírflr  mesterrel 
azonos. 

— FelQUlsetések a osiksseredai székely zenekar 1943. 
évi jnnins hó 3-án tartott jabUenml hangversenye alkalmvai: 
Horváth Aladár főhadnagy,  Dóozy András kerekedd 100-100P., 
Ur. Kováoa Károly fdlapán,  Bándy István főhadnagy,  Cseh 
latvár, hentes 50—90 P., Nemeady Ernő százados, Dr. Erfas 
Péter. Vákár könyvkereskedés, Dr. Balisay Kálmán fíorvos, 
Maorer Bila, Fehér Béla. 8záas Oerf  polgármester 20-20 P. 
Ur. Fényes Endre, Hajnód István, Elsksa Zoltán, Beess Zsig-
mond, Karáosony János, Bakkal Károly, Miklós Gyula 10-10 P , 
N. N. 8 P, Németh Öl«nné 5 P, N. N. 4 P , Lássló Domokos 
3 P. 10 fillér,  N. N. 4 P„ Császár Ferenc 2 P.a Bodor N. sskv., 
Horváth Zoltán sskv., Salló N„ Henyér N., Fehér Kirolvné, 
Csorna Sándor, Kováos Józsetné, N. N. N. N. l - l P.. Btró 
Károly 50 flUér,  N. N. 20 fillér.  A székely határőr zenekar 
vezetősége és taglal «salon Is kSasOnstel mondanak as ada-
kosóknak. 

— OslksMuttamás u j jOfyaAJe.  A belügyml-
nlaater Imre M. Elek körjegyző, eslkdelnel lakost Csik-
szeattamás nagykönaéghes köaségl Jegyzővé kinevezte. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépi, vasanyagberendezéaát legmagasabban vásá-

rolom oaak nagyban 

3* 
BIRO ANDBAS 
Balatonszentgyörgy 

— KAsaónetnyilvánitas. Mltdsaon Ismerőse-
inknek éB Jóbarátalnknak, akik drága Jó férjem,  illetve 
édesapánk elhalálosása feletti  fájdalmukban  osstostak, 
kegyeletüknek virággal, vagy másuton klfejssést  adtak, 
a temetésen réaatvettek, eanton la köaaönetet mondok. 
Karcfaivá,  1948. Junius hó 31. öav. Németh Jánosné 
éa gyermekei. 

Szám 746-1948. mj. 

Hirdetmény. 
A Csiki Magánjavak Ideiglenes Igazgató tanácsa 

a 6010—1941. M. E , Illetve a 31.062-1942. V. K. M. 
Bsému rendeletekben megállapított jogkörében pályá-
zatot hirdet az 1943. évi költségvetésben felvett  a a 
vagyon jövedelmei terhére rendszeresített íövetkeiő 
üsztöodtjak elnyerésére: 

1. 2 hányása akadémiai össlöndlj á — 1300 P. 
2600 Pengó. 

2. 4 erdészeti akadémiai ösztöndíj á — 1300 P. 
6.200 Pengő. 

3. 1 gazdasági akadémiai ösztöndíj á — 1 300 P. 
1.300 Pengő. 

4. 2 műegyetemi öaatöndlj á — 1.660 Pengó, 
3.120 Pengő. 

5. 1 közgazdasági egyetemi ösztöndíj í=1300 P. 
1.300 Pengő. 

6. 2 jogtudományi ösztöndíj á = 1.300 P ngő, 
2.600 Pengő. 

7. 2 orvostudományi öBZtöndij á = 1.820 Pengő, 
3.640 Pengó. 

8. 2 bölcsészettudományi ösztöndíj á = 1 300 P. 
2 600 Pengő. 

9. 1 képiőmüvéBaetl ösztöndíj á — 1.300 Pengó, 
1.300 Pengó. 

10. 1 állatorvoBl főiskolai  öBstöndij á = 1.300 P. 
1.300 Pengő. 

11. a) a m. klr. honvéd Ludovika Akadémiánál, 
vagy más katonai főiskolánál  1 400 Pengő, 

b) valamelyik középfokú  katonai iskolánál 
800 Pengő, = 2.200 Pangó. 

12. 1 kartéBzctl tanintézeti ösztöndíj á — 660 P., 
660 Pengó. 

13. 2 erdőőri szakiskolai ösztöndíj á — 620 P., 
1.040 Pengő. 

14. 6 ciksz'redei polg rl leányiskola ösztöndíja 
á = 196 P , 1.170 Pengő. 

16. 10 gimnáziumi ösztöndíj á = 520 Pengő, 
6.200 Pengó. 

16. 1 Madár Imre féle  ösztöndíj á = 890 P.ngó, 
890 Pengő. 

17. 2 posta és távlrdatlazti ösztöndíj á 520 P , 
1.040 Pengő. 

18. 2 vasúti tisztképző tanfolyamra  á — 620 P., 
1040 Pengő. 

19. 2 felsőkereskedelmi  iskolai, vagy kereskedelmi 
akadémiai ösztöndíj á = 660 P., 1.300 Pengő. 

20. 2 felső  ipariskolai ösztöndíj á = 660 Pengő, 
1.300 Pengő. 

21. 4 Ipari szaMakohl ö ztöndlj á = 326 P ngó, 
1.800 Pengő. 

22. 6 ditrói polgári Iskolai ösztöndíj á - 196 
Pengő, 976 Pengő. 

23. 6 kántortanítót képzői ösztöndíj á = 390 P , 
2.840 Pengó. 

24. 10 cálkazeredal m. klr. gazdasá i szakiskola 
ösztöndíj á = 196 P.. 1.960 Pengó. 

26. 17 gyergyőBzentmiklÓBl téli gazdasági Iakola 
növendékeinek á — 100 P.. 1.700 Pengő. 

26. 1 közIgazgatáBl tanfolyam  ösztöndíja á --= 780 
P., 780 Pengő. 

27. 4 rém. k»t. papnevelő intézeti öaztöndí| á 
650 P., 2.600 Pangó. 

28. 4 tanítónőképző ösztöndíj á = 890 Pengó, 
1.660 Pengő.' 

A felsorolt  ösztöndíjakon kívül még 20 000 Pengő 
külön, mint sepély- éa jutalorcpénz ia kl fog  osztatni: 
élből azok résaealllnek, akik ösztöndíjat nz*rt nem 
kaphattak, mert azokat érdemesebb pályázóknak kellett 
odaítélni, de akik az ösztöndíjak elnye-éBére egyébként 
jogosultak volnának. 

Az ösztöndíjak és segélypénzek elnyeréséért csak 
azok folyamodhatnak,  akik a cslkl aaékely határőri 
katonai családbél való leszármazásukat Igazolják B 
tanulmányaik tekintetében legalább általános jó ered-
ményt értek el. 

A pályázati  kéritek  baadáaiaak  határideje 
1043 ári julius hó 26. s azok a Cslkl Magáqjavak 
Igazgatóságához nyújtandók be, ahol az érdeklődők 
ezen ügyben felvllágozltást  Is kaphatnak. 

Csíkszereda, 1943. évi ju'lua hó 26 ón. 
Dr. Ábrahám Jáataf  aliipái, 

ac igazgatótanáoa  elnöke. 

Calkszsreda megyei város polgármestere. 
Szám 4687-1943. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csíkszereda m. város polgármestere nyilvános 

versenytárgyalást hirdet 7300 darab '/4-B kockakő, 
29.000 darab 26/26 cm.-es, 4 400 darab 13/26 cm.-ea 
és 1.200 darab 39/26 cm. ea méretű kőlap Bzállltására. 

A szállítási köllBégük szabályszerűen biztosítva 
vannak. A ezállitáa megkezdésének ideje, a jóváhagyás 
után 10 nap éa a befejezése  46 nap. Aa ajánlatokat a 
város mérnöki hivata a által kiadott ajánlati minta fel-
használásával kell teoni éa cégszerű aláírással kell 
ellátni. Az aláirt ajánlatokat sértetlen boriakban el-
helyezve, pecséttel lezárva Csíkszereda m. vároai Iktató 
hivataiánal, 1043 évi juliue bó 14 én d.  e. 11 óráig 
kell beadni. A bánatpénzt, az ajánlatszerlnti érték 2°/e-át 
kell letenni készpénzben, vagy egyéb értékben n városi 
pénztárnál. 

Az ajánlati minta ÉB a szállítási feltételek  a vároa 
mérnöki hivatalában, hivatalos órák alatt megtekinthe-
tők és díjtalanul megszerezhetők. Ajánlatot lehet I nol 
az öBSzea ssáliitandó kőmennyiségre, vagy pedig külön 
a kőlapokra éa külön a kockakőre. 

Csíkszereda, 1943. évi junius bó 28-án. 
Száaz  Q. Qeró t. k., 

polgármester. 

Pályázati hirdetmény 
Csíkszereda m. vároB községi iparos-tanonc isko-

lájának felügyelóbizott;ága  pályásától hirdet az újon-
nan Bzervezett: 

1. egy igazgatói megbízással egybekötött főhiva-
tású tanitói, 

2. egy főhivatáau  tanitói állásra. 
Pályázhatnak legalább népiskolákra képesített 

tanilók, vagy akik a törvényben meghatározott képesí-
téssel rendelkeznek. (Iparostanonc Iskolák Szervezete 
41. §•) 

A megválasztott tanítók kötelesek magukat tovább 
képezni éa az ' illeték s tanügyi hatóság felhiváBára 
megfelelő  tanfolyamokat  elvégezni. 

A választás eredményét a V. K. M. ur hagyja jóvá. 
Fizetésük képesítésüknek és Bzolgálatl idejüknek 

figyelembevételével  IBBZ megállapítva, melynek 90°/«-a 
államsegély. 

A 2 Pengős okmánybályeggelj ellátó t kérvényhez 
mellékelni kell a következő okmányokat: 

a) Születési anyakönyvi kivonat. 
b) Politikai megbiühatóságot igazoló hatósági er-

kölcsi bizonyítványt. 
c) Lugujabb keletil orvosi bizonyítványt. 
d) Családi állapotot igazoló bizonyítványt. 
e) összes működési bizonyítványait. 
f)  Képesítését igazoló okmányait. 
g) M. állampolgárságát igazoló bizonyítványát. 
h) Származását Igazoló okmányok, esetleg nyilat-

kozat. 
Pályázati kérésüket az Iparostanonc iBkola Igaz-

gatóságához címezve kell beküldeni. 
Pályázati batáridő: 1943. évi auguaatus hó 1. 

Felügyelő bizottság nevében: 
Bakosy Károly, 

elnök. 

Csomagolásra rigi o ja ág kilószámra 
kapható  Vákámál. 

100—1943, vght. szám 
Árverési hirdetmény, 

Dr. Márton Gáhor ügyvéd által képviselt OrOnsteln 
Adolf  javára, Bors János ktrily oaatóazegl lakós ellen 2227 P. 
10 t. tóke ás tabb követelés ia Járulékai erejéig, amennyiben 
a kOveteléave IdAközben részletbzetés történt, annsk beszámí-
tásával a eslkszentmártoni klr. járásbíróság 1942 évt Pk. — 
számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedétdl 1943. évi május hó 20. napján lefog-
lalt 3000 P. -- flllérro  haosOft  Ingóságokra a cslksasntmártonl 
klr Járásbíróság Pk. 1096/1943. sz. vágzéséval sz árverés elren-
deltetvén. annak as 1908: «vi XLI. t.-o. tO g.-a alapján a kS-
vetkezó megnevezett: Dr. Márton Gábor agyvéd által képvi-
selt Grünsteln Adolf  Javára 2227 P. 10 f.  s Jár. továbbá a 
foglalási  JegysókOnyvból kl nem tllnó más foglaltatók  javára 
Is aa árverés megtartását elrendelem, de osak arra as esetre, 
ha kielégítést Joguk ma ts fönnáll  éa hs ellenük halasztó hatályú 
lgénykareset folyamatban  nlnss, — végrehajtást szenvedd la-
kásán, Qzletében: Cslkssatóaseg késségben leendő megtartására 
határidőül 1048 évi Jaliue hó 10. napjának délelőtti II nrájt 
tűzetik kl, amikot a bíróilag lefoglalt  Ingók n m. 2 sárga 
BkSr s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a 
beosár '/.-ad résséért, készpénzfizetés  mellett el fogom  adni, 
még akkor Is, ha a bejelentő fái  a helyszínen nem Jelenne 
meg, ha eaak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Oslkszentmárton, 1943. évi Jsnnlna hó 8-án. 

Hlhálka Jóaaet, 
klr. blr. végrehajtó. 

2—4 középiskolát végzett saeredat vsgy a kornyékről 
vsló ügyes fiút 

könyvkötőtanalónak 
fizetéssel  felvesz 

a Vákái-nyomda, Oslkaaereda. 

Vákfc  bajwai 




