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CSIKI LAPOK 
Felelőé kiadó: 

özv Vákár Lajosné 

Előfizetési  ár 
Egéaz évre Pengi 8.— Negyedévre Pengő 2 — 
FAlévie Pengó 4 — Példinyonkínti éra 16 fillér 

KMfOldre  egy évro 16 Pengó. 
Megjelenik minden vanéruap. 

Nyílttéri közlemények dija 8oronkl..t I Pengi. 
Kéziratokat nem adunk vlisza. 

Hlrdcténl dijakat a legolcsóbban Bzáinljnk. 
Kiadóhivatal: (.'nlkazarerfa.  Apáti Mihály-atoc 15. BZ. 

Felelős Bierkeaitő: 
vitéz R^ssegh Győző 

Nyerészkedés. 
Klvánsa nagy nyereményt ? eit hal d me*, Uzcrl 
Ha kergeted 3 haBinocíka pb*gát: 
Vágy embeil, oly áron amennyit megír; 
Ée add el, amennyire tartja magát. 

Arany János szavai ezek. A nagy 
költő megállapítása ugy látszik örök ér-
vényű. Mindenkor időszerű aroig csak em-
ber leai a földön. 

Időnként azért mutogatjuk meg a 
társadalomnak egy egy furcsaságát,  hátha 
gyógyitólag hatna betegségeinkre. Jó volna 
ha rádöbbennénk bajainkra, és igyekez-
nénk javítani azokon. 

Bgyik ilyen komoly betegségünk az, 
hogy as emberek túlértékelik magukat. 
Nem játék ez. Ha Arany Jánoa korában 
nyerészkedésre alkalmas tünet volt a buta, 
beképzelt ember, aklior ma ez a tömeg-
jelenség a világ legnagyobb üzletét je-
lentheti. 

Soha ennyire nem tobzodoit a h uság 
mint napjainkban. Tömegeivel találkozunk 
a közért soha semmit n^m áidoró embe-
reknek, a kik ma légy mód ján e heKez 
kedtek a járompálcin és ordítják, botry 
ók húzták és húzzák a nemz-t minden 
búval bajjal megrakott szekerét. 

Vigyázzunk csak. Bz az embertípus 
máma nem ritkaság. Mondhatjuk áradat-
saerüen fordul  eló. Ha nem vagy elég 
figyelmes  elüt az életutadon. 

Leginkább megfigyelhető  ez a saját-
maga értékelés a nemzetvédelmi keresz-
tesek tábora körül. Valahogy ugy van ez-
zel mindenki, hogy egyetlenegy ilyen ki-
tüntetést képzelt ei és aat kizárólag a 
maga személyének jutalmazására tartotta 
volna fel.  — Naponként halljuk minden 
vonalon a kritikát. Hát ez mit csinált, hát 
az miért jutott hozzá az elismerésnek ehez 
a látható jeléhes. Ha még ennek ia van, 
akkor nekem nem kell . . . és igy tovább.. . 

Pedig nem lehet ezt igy felfogni. 
Tessék beletörődni abba, hogy magyarok 
viselik mellükön a nehéz aora megpróbál 
tatásainak ezeket a dokumentumait. Mit 
csináltak f  Hordozták azt a keresztet, amely 
a nemzettől ezer esztendő alatt a legke-
ményebb helytállást követelte. Ennyi is 
elég. Ha valaki magyarnak vallotta magát 
történelmünknek sorsdöntő napjaiban, ak 
kor rássolgált a közösség megkülönbözte-
tett tiszteletére. 

Ettől a tiszteletadástól ne idegenked 
jünk. A testvéri együttérzésnek ez az első 
kívánalma. EnélkDl nincjen magasabbrendü 
kősösség. Az olyan társadalom, amelyből 
hiányzik as egymás értékeinek megbe-
csülése és a bizalom, a legszerencsétlenebb 
belső harcok színterévé válhat. 

Ma pedig es nem érdeke senkinek. 
Csak a jó Isten tudja, hogy milyen jövő 
előtt állunk. A nemset minden tagjának 
óreanle kell az elhatirosó pillanatok gu-

lyát. Tudnia keli, hogy kizarólag annyit 
erünk, Amennyit saját erőnk biztosit szá-
munkra. Nsm várhatunk senkitől semmit. 
Akármilyen biosi egy nemzet, erőit meg 
Bokszoroaza az egymás megbecsülésében 
való fölkészülés  a nehéz eshetőségekre. 

Ne bízzunk senkiben csak kizárólag 
magunkban. Ez az egyetlen amiben uem 
csalatkozhatunk. Dd csak abban az eset-
ben uem, ha a nemzetet az események 
egy hiten, egy véleményen a maga sor 
eaért minden áldozatra képea egységes 
szeretetbon találják. 

Még a szettünk előtt van a borzalmas 
példa, hogy miképpen ütik ei az esemé-
nyek a megoszlott, az egymás hajának 
esett közösséget. Nem jó arra gondolni, 
hogy 1918 vége mit eredményezett ami-
kor egy pilianatig megfeledkeztünk  erről 
a szabályról. 

Eurúpa aorsdüntő események előtt áll. 
Neküak magyaroknak nyitott szemmel 
kell lássuk az utunkat. Ez az ut nem lesz 
könnyű. Ezért kell egymást kezen fogjuk. 

1940 augusztus 30. 
Hei'iu->dik e«sieud*jo, no/y frlazabadultuok. 

Őrükre t mlekezews evfordulo.  Huszonhét cs.,tenJó 
ut.in ismét szabadok .e'.iiia* tzen a napon. Soha 
nem lehet elfeleiteni  azunat a napokat, amelye 
k-t u bécsi dóotés után átéltünk. — Hálásak le-
hetünk a sorsnak, amely inegangedte a vissza-
térés boldogságát. 

A betű i-ri-javcl nvm lőhet vieHza adni az 
akkori örömöket. Aki átelte, azt soha el neiu 
felejti.  E :lora boldogságot nemzet m- g ot-m ért. 

Huszonkét esztendei id'gen uralom utaa 
ÍBtnát szabadnak lenni. Nem m'.nilenuupos lehe-
tőség. Boldog lehet az a nemzedak amelynek 
me<,ad»'Ott. 

Emlékezzünk és semmit ne felejtsünk.  Kát 
évtiz- d re&nkszaLadt sz rencsétiensógeben éa ver-
gődét-ében sokat megfogadluu  . Látva árvasá-
gunkat és teheteildnaegünket hányszor megfo-
gadtuk, hogy a szabadságot ha még egyszer viasza 
kaphatjuk miodennél jobban megbecsüljük. 

Etu'ékezzünk ctak, hogy az idegen járom 
idején mekkora b:z-.k:>daasal bittünk egymáabin. 
Miképpen rag^szkudtuuk a testven ös-z^Urias 
egy>'égehez Éa milyen vakon bíztunk ennek a 
mmzeti egységnek a fdienyóben. 

Emlékezzünk milyen tökéletesen kezdett meg-
épülni egymás lelkehez az öaszekötóhid Szinte 
magasabbre dü közösségi élet indult ebben a 
megpróbáltatásban. Tarsad tlmi, tzociálif,  kultu-
rális életünket a kisebbsegi sora, egymás támo-
gatásnak tartalmával töltötte meg Ezeknek az 
időknek magunkra maradásban mi sok mind?n> 
tudiur.k. Tudtunk küzdeni, bizni éa hinni ajóvőnk-
beo. Megtanultuk, hogy ci>ak saját erőnkből îs 
megtudtunk élni. Láttuk, hiuy amennyiben ezt az 
erőt a testvéri szeretet jegyeban ösBzafogju't  ak-
kor az még félelmetej  súllyal ia latbaesik. 

Emlékezzünk caak tovább a nemzeti meg-
próbáltatás éveire. Soha olyan nagyok nem le-
tziink mint akkor voltunk. ÉgéBz közösségi éle-
tünkbe balelüktetett a nemzeti megmaradásnak 
lázia tevékeny Bige. Mindenki dolgozott. Nem vol-
tak válaszfalak.  Egymás mellett égett ebben n 
szeot munkában az iparos — te ügyvíd s mel-
lette a gazda — a kereskedő és mindenki aki 
magyarnak vallotta magát. 

Nemzetünknek ezt a vitszatéró felét  1940 
augusztu-i 30 a, értékelnek teljességében találta. 
Ma amikor eletünknek ezt a legboldogabb for-
dulóját ünnepeljük igyekezzünk tanulBágoBan vé-
gig piiiuutani íz  azóta eltelt három esztendőn. 
Tekintsünk magunkba ia ne féljünk  megvallani 
a bajokat. 

Amialatt a kormányzat egész erejévei és 
jóindulatával évszázados mulasztásokat pótol ezen 
az ősi földön  azalatt a mi soraink nem állanak 
a régi lendülettel az építő munka vonalában. Az 
i-mberek nagy része ugy érzi, hogy ő már meg-
dolgozott. Üresek a munkahelyek, elhúzódtak a 
pihe és kényeimebe. Nintsen kezdemenyezéB. A 
tamsgatáhtól megrontott tömegek várják a BÜlt-
galamb porciókat. Mindenki szerencsétlennek érzi 
inadat m rt netc kapta meg a maga ertékelése 
szerinti magas jutalmát eddigi nagy nemzetmentő 
szorga; máért. 

Ei tppen ma amikor a nemzeti egységnek 
legnagyobb szükségé forog  fenn,  akkor kezdünk 
tunyán felreilini.  Üroaek a dalárdáink, kulturális 
őrhelyeink. Nem erdekei a közösség ügye... 

Igen jól megy dolgunk. Mintha beteljesedik 
a tragikus végű nugy magyar Látnók szava. 

Ha van Isten, földtói  a fényes  égig 
Ringasson miuket végig 
Na legyau egy felpercnyl  békességünk 
Mert akkor vegünk, vegünk. 

Csíkszereda város közgyűléséből. 
Csíkszereda megyei vá'O-i kepv fe.őteatülete 

1943 augneztua 24-ón Szász O :ró polgármester 
elnöttletovel közgyiil.st tartott, a következő tárgy-
sorozattal. 

A vigaloiiBdó, bor, hua, aör és szeszfogyasz-
tás adópótléfcát  10—15 szazalékkal felemelik. 
Tekíoettei a minden vonalon jelentkező áreme-
lésekre a vároai költségvetés helyzete követeli 
ezeket az illetek emeléseket. Ezért a vásári .és 
piaci helypénzeket valamint a vágó éB huaviza-
g^lati dijakat is méltányos in felemelték  éB a vo-
natkozó szabályrendeleteket a tanács ennek meg-
felelően  modoaitotta. 

A Méntelep egyes épületeinek megépítésére 
hirdetet> verseny tárgy aláE ok eredménytelenek ma-
radtak. Ezért a tanács meghízza a polgármestert, 
hogy szabadkézből adja ki az építési munkálato-
kat éa még az öazön kezdje meg a méntelep 
építését. 

A Levente egyesület xportpálya-lőtér és 
gyakorlótér szükséglété megköveteli a mai Bport-
tflep  sürgős kibővítését. A vaauttöltéa felé  még 
3 éa fél  ho dnak a bekapcsolásával bővíteni kell 
a sportpályát. A képviselőtestület ennek a három 
e j fél  holdnyi területnek a megszerzésére elren-
deli a sürgős kisajátítást. 

Bemutatják a vároai szálloda alatti terü-
letnek a pirkoditaaára elkészített terveket, ame-
lyeket Budapest székesfőváros  főkertésze  dolgo-
zott ki. Ebben az említendőben elkészül közvetlen 
a szálloda és patak közötti ráazoek a lépcsőzetes 
parkohitasa. A r.ndkivül ízléssel kidolgozott dí-
szítése ennek a résznek tovább emeli a vároa 
szépségét. A muikának elvégzésére a minisz-
térium á tal nyújtandó összeggel 65 ezer pengő 
all rendelkezésre. A további tervekben szerepel 
a Hajnod fále  belaöaégen, egy tónak a létesítése, 
amely teljesen nagyvárosi jelleget biztosit Álta-
lában a nagy gonddal készült parkirozási terv a 
város fejlesztésnek  egyik legsz-bb müve. 

R-ivideaen hozzá kezdenek a kórház mel-
letti útnak járdával való szegélyezéséhez. A kő-
lapok teazerzéaére vonatkozó versenytárgyalást 
jóváhagyta a taiács 19 ezer pengő értékben La-
joa Bei* és tsai szállítják a járdakézzitéséhes 
ssükséges kőlapokat. 



-ik oldal. C S I K I L A P O K 3 . ám. 

A továbbiakban modoeltották a város 260 
eaer pengős ktHcaönél, hogy aat a piactérhez 
zsUkBéges telkek vásárlásáhós hassnálhaasák. 

A fdldmlveléal  kormáiynak as as elhitáro-
aáaa, hogy aa taaes hivatalai ssámára kSspontl 
ssékhásat épít. A város erre a célra Ingyen te-
lekről gondoskodik. 

Jóváhagyták a városi tBzoltóaág szervesé-
Bének Bsabályrendeletét 

A vároai villanytelepnek a Ganz céggel való 
szerződése december havában lejár. A villanyte-
lep beolvad a Székelyföldi  villany r. t.-ba. A vll 
lanytelepnek a beolvadással kapcsolatos értéke-
lésére Qal Imre dr. gépészmérnök iparfelUgyelőt 
kérte fel  a város. 

Jóváhagyták a város bérkocsi és hirdetési 
szabályrendeletet; egy motorfecakendő  beszerzé-
sére meghatalmasást adnak; elhatározták, hogy 
a városi Bzálloda körüli utrendeaésr.él kiesett ka-
vics tömeget a JósBef  utca töltésére ÓB rendbe-
hozáBára fordítják;  — aa épl ésl modokat ugy 
határozták meg, hogy a városnak a Docay-tol a 
megyeházig valamint a kőhidig terjedő azakaszán 
caak em-letea ház építésére adható engedély. 

Őseink nyomában — magyarul... 
A befejezés  előtt álló oeikeomlyói Kalot ezékely 

népfőiskola  épületcsoportja mögött, esti szürkületben 
hatalmas embertömeg gyülekezik. Mintha a régi idők 
elevenednének tel, amikor Őseink az egéaz Székely-
földről  ide sereglettek, hogy végignézzék a caiksom-
lyói diákok szabadtéri „misztérinm"-játékait. Ugy érzi 
az ember, hogy az ősök lelke életre kél • elindnl a 
Kissomlyó nyiresei, a Nagysomlyó fenyői  közül ide, 
Somlyópataka sxomoin füzei  mellé szemlét tartani 
telettunk. 

Ahitatoaan magokba elállnak az összegyűlt lel-
kek a kegytemplom esti harangszavára. Székely hAsAk 
éa hitvollók vére öntözte, termékenyítette meg ezt a 
földet.  Csiksomlyó erős és bevehetetlen vára a szé-
kelységnek. A Szent Imre Kollégium balladaegyüttese 
tehát jól választotta meg elAadáara a helyet. A lélek 
legmélyén matató gondolatok foglalkoztatják  az agya-
kat, amikor Kováts Károly dr. főispán  a nézőtér kö-
zepére áll. A Keleti Kárpátok euyhe szele borzolja a 
tájat, miközben Caik vármegye főispánja  megállapítja: 

— Szabadtéri elAadás következik, flai  magyar 
módra, ősiségét elevenítünk fel.  Sok-sok évtizedes 
tervezgetéaünk, álmadozásnnk válik valóra ma. Kö-
szönetet kell mondanom tehát az egéez ezékely nem-
zet nevében azoknak, akik a székely költészetet ele-
venítik fel.  Azokat a nép remekműveket, melyekkel a 
világ vereenypályáján kivUlóan megállottuk a helyünket 

— Ezek • remekmiivek, a székely balladák vér-
zivataros időkben születtek. Akkor, amikor a ezékely 
apa valahol tatár rabaágban ezenvedett. Családja itt-
hon küzdött a véraa verejtékkel váltaágdijat gyűjtött 
Ezekben az időkben és ilyen körülmények között szü-
lettek örökértékü remekműveink. Hála és köszönet 
azoknak, akik nemceak természeti kincseinkben gyö-
nyörködnek, hanem lelzi-gyöngyeinket is megnézik. 

— Az a lélek, mely a csodálatos székely bal-
ladákat kitermelte — ezntán is vállalja sorsát, telje-
síti kötelességét, megoldja feladatát  A ssékely feszült 
idegekkel, nyitott szemmel, elszánt akarattal, őseihez 
méltó módon áll határain és figyel. 

— Csiksomlyó lelkiség központja lett. Ennek 
a lelkiségnek a Boldogságos Szllz sz oltalmazója. 
Azért zarándokol sok-sokezree tömegben népünk, mert 
a történelmi távlatban jelentkező székelyt itt talál-
ják meg... 

Nagy helyesléssel csattognak a tenyerek, miköz-
ben fiatal  szentimrés jelenik meg az egyre sejtelme-
sebb esti szürkületben s messze csengő hangon je 
lenti be: 

— A magára talált ifjúság  hozza ősei szellemét. 
Ast az életet akarjuk élni, melyben őseink belytÁl-
lottak. A jövőben, közös kultnrában mindannyian öez-
szetorrunk magyarok. Mérhetetlen gazdsgaágnnkat ed-
dig oaak beszéddel fejeztük  ki. Nem vettük észre, 
hogy a tánc, a ruha, a móka, s tréta mind-mind nagy 
és pótolhatatlan nemzeti érték. Ezt hirdetjük moat I 

S a következő pillanatban a szomorn füzek  mö-
gül játékos jókedvvel, színpompás Asi viseletükben a 
nézőtérre száladnak Csikdánfalva  és Csikmadaras legé-
nyei s leányai... Játékos párostáncot mutatnak be. 
ösi ritmoet huz a hegedű. Ütemesen mozognak, for-
dulnak a párok... Életet, magyar életet sngároz min-
den mozdulat. A szemen keresztül s lélek kap táp-
lálékot . . . 

Kóczán Evs kalotaszegi népviseletben áll az ídA-
közben működésbe lépett kioainy fényszórók  kévéjébe 
s előadása nyomán valósággal megelevenedik a „Hej 
páva, hej páva . .o imt t székely népballsda... 

Másodpercek alatt változik a kép. Újból a fel-
csiki székely legények és leányok kerülnek a színre,.. 

Énekelnek, ugy, ahogy valamikor Aseink, egyszerűen, 
de szépen... Magyar módra. A második versszaknál 
•ár a közönság is bekapcsolódik. Sokszáz ember ön-
feledten  dúdolja a dallamot, tanulja a szöveget Ez 
az Ssi magyar dal varázsa. Megbabonázza az embert. 

Kétszer „szusszannak" a felosikiak.  Est az időt 
Tekeres Antal, a Csikmensságról elindult zeneakadé-
miai hallgató hasznosítja. Négy Asi népdalt ad elő, 
iskolázott hangon, igazi székely érzéssel. Könnyek 
ülnek a szemekben, hogy aztán nevetA jókedv jelen-
jen meg az ajkakon. A hallgatóság lelkesen ünnepli 
és újrázza a fiatal  müvéezjelAltat. Ez a felejthetetlen, 
kedvea jelenet bizonyítja: bnvárkodni, járni, keresni 
kell s székely falvakban,  mert nagy értékeket lehet 
felfedezni... 

Táncoló, oatlrdöngölő, verbunkos ezékelyek, caik-
somlyói legények vihsrzsnak színre Molnár Istvánnal, 
s pesti népfőiskola  művésztanárával az élan. Moat, 
ezekben a felejthetetlen  percekben látazik, bogy miért 
tölti minden szabadidejét Molnár a azékely falvakbau. 
A tánc „Kodálya lett" fi.  Az Asi magyar tánook figu-
ráit gyűjtötte ösaze tanuláa éa tanítás közben. 

Tábortüzek gyúlnak k i . . . Igy, ebben a meg-
világításban ropják a osürdöngölAt a székely legények, 
majd a keretből kiválik Molnár István e a székelyek 
leghíresebb táncát: a toborzót járja . . . Csodálatos ez 
a tánc. A müvéezi mozdulatokban a többévazredes 
katonanemzet hagyományai kelnek életre. Ez a tánc 
egymagában teleiét a ki és mi a magyar? kérdésére. 

Égnek, lobognak a tábortüzek... Két csoportban 
alföldi  jnhászok ülik körül. Sioka István hatalmas 
erejű, .Anyám balladát táncol" c. költeményének szín-
padi változatát mutatják be... Megrázó erővel bat a 
bemutató. A magyar töldhAI szikáran, kemény elszánt-
sággsl kiemelkedő és kétségbevonhatatlan igazságokat 
hömpölygetfi  költő szavai nyomán életre kél a táj a 
a nép... A szavak, az énekek s a mozdulatok nyo-
mán határozás születik a lelkekben: évszázados mu-
lasztások pótlásáért sorompóba kell állania én áll 
minden magyar... 

Még jobban lobognak a lángok tán, amikor 
Dózsa Lajos Ifiiakolai  hallgató ajkával ujlxíl Siuka 
szólal meg éa meeszehsngzóau figyelmeztet,  kér, kö-
vetel, sürget: .Kár neki sebbel lehullni" . . . Igen 1, 
Zsellér János sebét meg kell gyógyítani, országot kell 
épiteni 1.. S a sötétbe öltözött székely hegyek viszik 
s visszhangozzák a Fekete Bojtár szavait: . . meg 
kell gyógyítani hazám..." 

Fényszórók éa tábortüzek világítják a nézfiterat... 
A színfalak  szerepét betöltA szomorú füzek  mögött 
Asi dal száll a magyar tájban, magyar ég alatt. . . A 
névtelen krónikáé jelenti: Bíró Szép Anna balladája 
következik... A székely népköltészet egyik legszebb 
virága, A .magot" a szentimréaek, a .keretet* csí-
kiak adják... Magrázó erAvel pereg le a ballada me-
séje. . . A szabadtéran aokksl erAteljesebben, jobban, 
döbbenetesebben bontakozik ki a cselakméry... Min-
den jelenlévA magyar érzi: ez a mi szinjátazásunk. 
Innen éa nem sz idegenektől kell tanulni. Ez s mi 
világunk és nem a tingli-tangli... 

Parázslanak a tábortüzek... Egyszer-egyszer 
lángolnak fel  csupán. Ebben s megkapó. lenyűgöző, 
szinte megbabonázó hangnlstbsn üli körül a négy 
székely osoport a tűzeset... Monoton egyBzerüségben 
zeng, zug az ajkakon az Aai dallam... Igy énekeltek 
valamikor Aseink messze keleten, aztán a Kárpátok 
koszorni kösött nehéz csaták elAtt, vagy után... Eb-
ben az ábitatoa Asi hangnlstban karddal a kezében 
lép a térségre Molnár István. Zeng, zug, szinte sür-
get a kar... Molnár kezében villan a kard, mozdulnak 
a végtagjai... Minden mozdulatban egy-egy évszázad, 
tán ezredév bnja. báuata, öröme, küzdelme van.. . 
Karddal táncol s magyar. Karddal, mellyel megsze-
rezte, megvédte a hont... S ezt s gondolatot döb-
benetes erAvel viszi a lelkekbe Volnár látván tánoa... 

Áhítatos hangulatban buli ki a ksrd a táncoló 
kezébAI, aki töldöntnli hangnlstban hajlik meg a fegy-
ver, a nagy jelkép elAtt a aztán hangtalanul ül le 
sz éneklAk közé. Az emberben erAteljesen rajzanak a 
gondolatok: Molnár Istvánnak a nép között van a 
helye. A tánc Kodály-ónak gyűjteni éa tanítani kell. 
Igy teljesedik iuajd be minden vonalon éa maradék-
tslsnnl néhai nagy miníazterelnökűnk, T*-l.;ki Pál grót 
figyelmeztetése:  „Merjünk már egyszer magyarok lenni I" 

. . . A tábortüzek, utoleót, nagyot pialanva — 
kialszanak. Pillanatokig még néma csendben ül a kö-
zönség. Az elAbbi jelenet lenyügAzA hatása alatt van.. 
Aztán megmozdol s azzal az elszánt akarattal és el-
határozással indul haza a nézAaereg, bogy ezután ízig, 
vérig magyarul akar éa kell élni azon a földön,  me-
lyet magyar vér szerzett, magyar verejték öntözött és 
termékenyített meg. Ez nemcsak kötelesség: nemzeti 
parancsolat I 

Ferenoz Gyárfás. 
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Kászonujfalu  bensőséges ünnepe. 
Kássonujfalu  népe bensAséges ünnepet ült, Bartha 

Ferenc esperes-plebánosánsk 40 esztendAe lelkipásztori 
működése alkalmából 

Kászon népének a lelkéhez nAtt Bartha Ferenc. 
Négy évtized jó és rossz sorsban együtt hosacn idfi. 
A papi hivatástól különösen ezek az ntóbbi esztendAk 
áldozatos, a népünkkel együttélA komoly munkát kö-
veteltek. Elmondhstjnk, hogy megmaradásunk egye-
nesen s papnsk kötelességtudásától, gerincétül függött. 

A osiki papság vállalta népének s sorsát. Ebben 
s vállalásban Bartha Ferenc mindenkor elAljárt. Ert-
hetA, ba ma a négy évtizedes múltnak ennél sz állo-
másánál népünk elismerA szeretete ekkora hálával 
nyilatkozik meg. 

Öröm azt látni, bogy ez a nép igy megbecsüli 
a vele való becaületes törAdéat Ezek B jelenségek 
csak arra ösztönözhetik népünk vezetAit, hogy tovább 
is szeretettel tartsák kezükben az irányítást, mert a 
székely nép soha nem volt hálátlan azokkal azemben. 
akiknek réazérAI jóságot éa figyelmet  kapott. 

Kászonujfalu  saját magát becsülte meg akkor, 
amikor Aszfejű  lelkipásztorát ilyen impozáns meg-
becsüléssel éa melegséggel vette körül. Ae s hatalmas 
ünnepaég, amelyet egész Alcsik közönsége annyi szív 
vei rendezett mesBzire elhallatszott és ahba egész lel-
kével belekapcsolódott Csikvármegye közönsége la. 

Bartha Ferenc 40 esztendős lelkipásztori érde-
meit gazdag éa tartalmas templomi ünnepség méltatta, 
amelynek keretében György Gábor fSespereB,  Iuczr 
Domokos ny. tAesperes, György Elek vezetAjegyzA, 
Trioa Antal egyházgondnok, Nsgy László kezbirt. el-
nök, Csűrös Erzsébet a leányegylet, Nagy Lajos a 
legényegylet nevében mondott elismerA szavakat. 

A megható ünnepség részletei telitve vannak sz 
emberi lélek ragyogó BzépBégeivel. Annak minden meg-
nyilatkozása beszédaa bizonyítéka annak, hogy ez s 
nép öntudatos felkészültséggel  áll a vezetői mögött. 
Jól látja és megbecsüli a nemzetépítő munkát. Es 
mint a múltnak megprobáltatáaai között ugy a jövő-
nek minden eshetAségeiben is kész a hitéért, nemzeti 
megmaradásáért követni a becsületes vezetés útmu-
tatásait. 

Bartha Ferenc a pap büszkén tekinthet viaszs 
a 40 éves munkájára. Láthatta a feléje  áradó azere-
tethSI, hogy munkájának verejtéke, a népének drága 
gazdag talajába hnllott. 

Süely szívvel, székely banpánpk nyomdokán. 
| Sikoltó fékezéssel  áll meg vouatunk TnsnádtürdA 
I virágos állomásán. A hullámzó fürdAvendégak  tarka, 
| Hzinea képe togadja az utaat. A kristálytiszta hegyi 
levegA és a bólogató meredek fenyAerdA  zöld lombjai 
valósággal leliaazák a köhögA mozdony fekete  tüstjét. 
Pompás napsütéses idő van. 

Gyalogosan indulunk el az árnyaa sétányon. A 
tüdA kitágul, a napi robotoa munkában kifáradt  idegek 
megnyugszanak az ózondua, balzsamos levegAn. Mu-
zsika hangjai azüremlenek át az öreg tanyAk között. 

Átvágunk az erdA leié. Lombok zöld sátora 
fátylazik  felettünk.  A aok korszerű, de idegen atiluau 
villa közül megkapja egy egénzen uj, azékely atilusu 
épület a szemüoke'. Nam nehéz kitalálni: célunknál 
vagyunk. Tusnádi filthaa  Gyula dr. miniszteri tanácsos, 
egy. rendkívüli tanár, m. kir. kormánytAtanácsos épít-
kezését. akarjuk megtekinteni. Mert írni kell róla, bár 
előkelő házigazda és felesége  nagyon tiltakoznak 
ellene. 

Az uj épület, annak berendezése és az udvnr 
két székely kapuja szért kívánkozik nyilvánosság elé, 
bogy mintául szolgáljon: hogyan kell e azékely épít-
kezést, hagyományokat, berendezést, szokásokat fenn-
tartani, ápolni és átadni a jövA nemzedéknek. 

Mindjárt a fúrdőétterem  tőszomszédságában, a 
központ közvetlen közelében épült a tornyos, emeletea 
épület Nem villa: komolyabb annál, pompás családi 
ház. Emeletének déli és nyugati oldala félboronáa  fa-
burkolattal művészi székely stilnsbsn van kiképazve-
nam feltűnően,  hanem cssk diszkréten mindenhol észre-
vehetjük azt, hogy az épittetAk testestAI-lelkestAl igazi 
Bzékely emberek, akiknek van izléaflk,  érzékük éa 
mójduk a székelv motívumok alkalmazására. Ablakai-
ban due piros muskátli nevet. Kétségtelen, hogy ma 
a fürdő  legszebb ée egyben legjellegzetesebb épülete 
a tusnádi Elthes Gyula dr. éa (elesége családi házs. 

Két eredeti székely kapun lehet bejutni s tágas 
terráaazal rendelkezA épületbe. Az utcai arcvonalon 
lévA galambdnoos ssékely kapat Dávid Mózes hires 
tenyédi kspufaregómeater  készítette, ösi ceiktuanádi 
minta. 1843-ban készült tusnádi ezékely kapnról min-
tázta és örökítette meg Huszka József,  a „Székely 
ház" c. nagyért&kü munka szerzője. Finom, nagy mü-
érzékre valló Asi faragások,  színes székely motívumok 
teszik nagy művészi értékűvé a látványosságszámba 
menő kaput. Mindkét oldalán felirat 
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— „E kaput • flirdfl  alapítójának Tusnádi Éli bea 

Alsjosnak emlékére Isten aegítaégével állították Tus-
nádi Éltbe» Gyula dr. 4a telesig* martfalvi  Pap Margit 
ai 1942. évben — olvassuk az utcáról. 

A kapu belaS részén, az ndvar felöl  a távozó 
e sorokat olvashatja: 

— „Mi immár elmegyünk, vígan maradjatok, 
Az latén áldása szálljon Tireátokl" 
A második székely kapn ugyancsak kiváló mü-

véazi mnnka. Bálint András sepsíszentkatoinai székely 
taragómüvész remeke. Egy 1867-ből megörökített ősik-
acentkirályi székelykapn hű mintája. Valamikor Ázsiá-
ból. Asszyria szomszédságából bozták őseink álom-
szerben finom  mintáját. Valódi asizyr pálma négy-
szögű edényből nő ki itt is, ott ia két-két levél hajlik 
jobbról-balra, „kinyílt virágok," legyezőszerü eredeti 
színes diszitések ékesítik a pompás kapnt. Felirata a 
következő: 

— ,E kaput felszabadulásunk  emlékére állítot-
ták Tusnádi Elthes Gyula dr. ég (elesége máréfalvi 
Pap Margit 1942 -ben." 

Mindkét kapu hosszn időre mintáia lebet a di-
nien, ősi székely kapnkészitésnek. Azért ia tartottak 
szükségesnek részletesebben toglslkozni velük 

Sem nj dolog, bár egy kicsit fájdalmas  emle-
getni, bogy — különösen Háromszék megyében — 
mennyire kiveszőfélben  van a székely népművészet 
ápolása, fejlesztése,  szintelenedik, fakul  a népszokások 
ősi jelleg*, átalakult a népi viselet stb. Jó lesz tehát, 
ha érdeme és értéke szerint felfigyelünk  azokra, akik 
hagyományos népi fenntartó  erő átérzésével, ízlés és 
anyagi eszközök segítségével maradandót tndnah al-
kotni a jövő nemzedék számára. 

A belső berendezés is teljesen korszerű és mü-
véazi, de ízig-vérig magyaros t» székely. Az elafl  éa 
a toronyszoba bútorait KrÍBtú János csikkozmáBÍ hír-
neves taragómester készítette, csodálatosan szép szé-
kely motívumokkal, népmese és bibliai jelenetek mű-
vészi faragásos  kidolgozással, A többi szoba székely 
stilusu bútorzatát Simon Ferenc sepsiszentgyörgyi 
miiasztalos és Bálint András taragómester készítette 
a házigazda és felesége  tervei szerint. Minden bútor-
darabon rajta vaa az előkelő házaspár székely lelke 
és szeretete. Tusnádi Elthes Gyula dr. felesége  szűl. 
máréfalvi  Pap Margit azok közé az úriasszonyok közi 
tartozik, akik vásári rongyokat nem tűrnek a házuk-
ban. Tele a lakás szebbnél szebb székely varrottaBsal, 
házi szőttessel, székely kézimunkával. A méltóságos 
asszony néhai édesanyja, nagyanyja és nagynevű ősei 
példáját követve msgas rangja dacára ma is maga 
hímezi és varrja ki minden asztalneműjét, függönyeit, 
divánpárnáit, a gyönyörű ősi változatú székely min-
tájú és szövésű törülközőit, beleértve még a cseléd 
és konyhanemüeket is. Valóságos népművészeti ki-
állítás az egész lakás. A háznál található ma is száz-
évea, kitűnő állapotban lévő székely varrottaB törül-
köző lenből, kenderből. A csodálatosan szép és értékes 
holmikon ott láthatjuk az előkelő székely atyafiság 
révén a csikszentdi mokosi Sándor, a br. Szentkereszthy, 
a gr. Mikes és gr. Kílnoky családok művésziesen 
hímzett családi címereit ie. A ház úrnőjének nagy-
szerű érzékére és nagyvonalú kulturáltságára vall, hogy 
az épület terve, belső berendezése minden az ő elkép-
zelése szerint történt. 

Meg kell emlékeznünk mostmár pár szóval a 
házigazdáról is. Baszkén vallják magukénak különösen 
a csíki székelyek, ösí primori tusnádi családból szár-
mazik. Tusnádi Elthes Gyula dr. több, mint két év-
tizede a belügyminisztérium rendőri bűntebi osztályá-
nak tényleges szolgálatot teljesítő miniszteri tanácsosa. 
1983.-ban as ország első egyeteme: a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem a magyar anyagi és 
alaki kihágisi jog első egyetemi magántanárává ha-
bilitálta. Ugyanebben az évben a páratlan szorgalmú, 
úttörő mnnkát végső aagyképaettségü székely tudóst 
Gömbös Gyula miniszterelnök előterjesztésére kormáoy-
IStanácsosi méltósággal tűntette ki a Kormányzó Ur 
őfőméltósága.  Most egyéve ujabb kormányzói kitün-
tetésben részesfiit,  „az egyetemi oktatás és a jogi 
irodalom terén kifejtett  kiválő és eredményes munkás-
sága elismeréséül" egyetemi nyilvános rendkívüli tanán 
címet kapott. 41. éve teljesít közszolgálatot és izzó 
székely fajszeretetével  minden igaz magyar Bgy mellé 
állott teljes tudásával, lámogatásávsl. 22. éves korában 
szerkesztője as egyik csiki hatvanadik évfolyamába 
lépő székely hetilapnak. 32. éves korábsn már Csik-
megye árvaszéki elnöke. Nsgy felkészültségénél  fogva 
rábízzák a budapesti rendőrség közigazgatási szak-
lapjának: „A rendőrinek a szerkesztését. Az első 
világháború négy esztendejében, főleg  aa 1916. évi 
román betörés idejéa és az azt k ő v e t ő időkben fő-
ispáni titkár volt és vármegyéjének rendkívül írtMes 
szolgálatot tett 

Hő vágya teljesül akkor, amikor nyngdijaatatása 
után testvérei körében kiván élni és síre a céJn. 
„Erdély gyöngyéit, Tusnádfürdöt  váUsztotta lakó-
helyüL Hogy itt ia segíteni, irányítani ia támogatni 

tndja a székely törekvéseket példaadásával, székely 
atyjsfiai  segítésével. 

A fehér  tajtékot vsrő, zugő rohanással sziklás 
medrében szeszélyesen kanyargó Olt jobb partján 
emelkedő Bükkena és BUklentö magaslatai tisztán raj-
zolódnak az égre. Büszkén nyíltan szsbadon, amilyen 
a székely ember felszabadult  lelke. Onnan, felülről 
várja a székely nép ezekben a vérzivataros időkben a 
maga öa- és önerejében bizakodva sorsának jobbra-
tordnlását. Ami, hisszük a közeli megvalósulás kü-
szöbén van. A l b e r t I s t v á n . 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gApI, vaaany*gher«n<l07.£*4t legmaţaflebban  vknk-

roloru ouk .nagyban 
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Hl FtO ANDRAS 
Balalooezent^yörgy 

Magyarország lakóinak 80 9 szá-
zaléka vallotta magát magyarnak. 

A Központi Btallgatikal Hivatal a Msgyar 
Statisztikai Szemle legutóbbi ssámában közzé-
tette as 1941. óvl népssátnlálás anyaryelvl és 
nemsettaégl ndatslt. 

Rendkívül érdekes eredményeket mutat fel 
as Igy tökéleaedett rdatgyüjtós. Mintán a korábbi 
n< peaámlálások eltérő módszerekké] dolgoztak, B 
hivatal aa összehasonlítás alspjéu' ea 1910. évi 
népszámlálásnak a m*l orsaágterületre kiszámí-
tott adattlt vette. B 80 év alatt a következő |e-
lenlós változásokat tünteti fel  a nagy gonddal 
késaült atatlsstlka: 

1910 ben magyar anynnvplvÜDek vallotta 
magát, 9011.409 laté, ami 74 6 saásaléknak felel 
meg, mlg, mlg 1941 ben 11,867 842 magvar anya-
nyelvül mutat kl a népszámlálás, ami 77.6 szá-
zaléknak felel  meg, vegyis » magyar anyanyelv-
nek ssáma 8 százalékkal növekedett. A német 
«nvuBvelvOek ssám 80 áv alatt 896 688-ról 
719 762 re csökkent, 7 4 saAaalékról 4 9 saéza-
•ékra, a ss ovákoké 813 660ről 268 913 ra, 2.6 
ssázalékról 1.8 saázalekr» csökkent, trla a román 
anyanyelvűek szám* ez 1910 évi 960.243 ról (7.9 
esézalékkel) 1100 362 re növekedett, a ruszinoké 
padig 881220 rőt 664002-re. A borátok Bsáma 
aa 1910. ávl 180 696 ról 369.848 ra nőtt. Feltűnő 
a németek arányszámának c-ökkenése, de esek 
csak látBiólagoa és oka sa, hogy I9l0ben a né-
metek között mutattál: kl a német zsargonban 
beeaelő jiddis anyanyelvüeket. 

Még érdekesebb Magyarország népességének 
megoszlása 1941-ben nemzetiségek szerint. A 
elstlFsfikal  blvattl gondos és megbízható adatai 
alapján mag; arnak vallotta magát 11 881 466 
lakos, vagyis hssánk népességén:.k 80 9 ssáaa-
léke. — Német nemaetlségUeek vslimta magát 
686 046 (8.6 százalék) aslováknak 175 660 (1.2 
szaaalet) románnak 1061 026 (7.2 százalék), ru-
szinnak 647 770 (8.7 enásaiAi), horvátnak 12.846 
(01 saáaalát), saerboek 169.000 (11 százalék). 
Töredákstázalékokal jelentenek a vendek, salove-
nek, tunyevácok. sokácok, cigányok, csupán a 
zsidó nemzetiségűek 189 041 ssáma felel  meg 1 
teljes százaléknak. 

Rendelet a monkabér oimen szer-
zett kenyérgabona beszolgáltatása 

és visszavásárlásáról. 
A közellátásügyi miniszter auguaatus 10 én 

kiadott rendeletével saabályozta a lermésaeibenl 
muakebér elmén szerzett kenyérgabona beszol-
gáltatását és vlsssavásárlását. 

A rendelet többek kösött lntéskedlk arra as 
esetre, mikor a munkavállaló munkahelyén meg-
ssaraett kenyérgabonáját a kijelölt kereskedőnek 
vételre felajánlja  asért, hogy lakóhelyén ugyan-
ilyen nemű és mennyiségi kenyérgabonát aa 
ottani kereskedőtől visszavásárolhasson. Bsen el-
adás, Illetve vétel lebonyolításához a Gabona-
forgalmi  Központnak a munkahelyen Illetékes 
kirendeltsége által kiállított utalványa szükséges. 

Bs as Intézkedés aat célosaa, hogy a munkás 
ae legyen kénytelen kenyérgabona keresetét eset-
leg hossaabb távolságokra vasnton saállltanl, de 
nem érinti ant a korábban kiadott rendelkesést, 
mely szerint a munkavállaló megsaersett kenyér-
gabonáját a községi elöljáróság által kiadott ssál-
iiást tgaaolvéaaya) lakóhelyére Baélllihatja. 

Lakáscsere. Központi fekvést!  konfortos 
2 szoba, konyha, fürdőszobás  lakásomat 
eloserélném 2 aiobáa kerti lakással. 
Érdeklődni a kiadóhivatalban. i_ 

Bántott-e a magyar valaha valakit? 
A mióta Árpád a Kárpátok bércsll elfog-

lalta és Saent István knltur államot alapított, a 
magyar soha senkit nem bántott. Bgéaa törté-
nőimé as önvédelmi harcot és a nyugati knltura 
védelmét blaonylija. 

A nemzetiségek betelepítését, éa ások be-
sslvárgását játssl könnyűséggel kitudjuk mutatni. 
Hogy eaeknek nálunk jó ÓB csakis jó dolga volt 
és vaa, aat mint a napot aa égea mindenki lát-
halja, csak ha köaell környeaetél is vlnsgálja. 
Igas Indjs ezt minden intelleetnel magyar, de 
nem Így akarja eat tudni egy egéaz világ. — Ili 
van egy Igen sürgős teendő magyar réaaről, mert 
másoktól nem várhaljuk, hogy mellettünk pro-
paganda! csináljanak. 

SzédüluteB, hogy mily fölényes  nem törő-
déssel keaelték nálunk régen minden nemzetiségi 
kérdést. 1907-ben aa alacsony Tatrában legelőt 
járók be egy cseh uzármaaásu m. klr. kertésszel, 
a kl magyaráasa, bogy a cseh orssághatárl Itt 
fogják  maghnanl atb., majd kövé meredek, blss 
akaor Trlánoaról még Benki sem álmodott Mint 
a „Garamvidék" című újság felelős  sserkeBMÓJo, 
llletakeB kelyre asonnal Jelentőst tettem, aa ered-
mény : .Z41da beBZéd volt a felülről  kapott válasz. 
Aaóta a .zöld" besséd sajnos, érett valósággá 
vált. Az ntóbbl években Bok jó IntéakedéB tör-
tént, de ennek kiterjedtebb, rendszeresebb mé-
rateket kell vennie, hogy oraság világ tndja meg 
a magyar Igazságot. Idegen nyelveken ls aa IB-
mrriető fűaetek  millióit kell saét küldeni, aa 
országon belül senki ne legyen, a ki ne ismerje 
nemzetiségeinknek valódi tényállását. Aa lgaaaág 
ereje megteszi a maga hatását. Nam Bzükzég sőt 
nem ls kell aaért senkit bántani annál Is Inkább, 
meri sokan vannak akik Idegen eredetük dacára 
a köaös sora, a kösös föld,  a köaöB éghajlat stb 
altal annyira összeforrott  a tlssta magyarsággal 
hogy aanak csak bassnára váltak minden Időkön át 

Nebány,az érlelmlaéghes tartozó egyénnek 
a tájekozodoilsága, szórványosan megjelenő njség 
cikkek nem elegendók a magyarság résaéről saük-
séges felvilágositásokhos. 

Szőke Mihály. 

Utazásnál 
ó változó életmód zavarja a rendes 
emésztést. Ez émelygést, tajlálást 
okoz. Ne felejtse,  hogy utazáshoz 
szükséges a 
J4 hsthajti, 

Az üres házhelyek bejelentése nagy 
aggodalmat okoz az érdeltek között. 

Augusztus 16-én befejezték  a keleti és er-
délyi országrészen végrehajtott földblrlokrendezés 
során klsejáíliott, elóvásárolt vagy as állam tu-
lajdonában állott Ingatlanokból báshely céljaira 
juttatott, vagy egyébként megsaerselt, de 1948. 
évi julius hó 8-lg be nem épített Ingatlanok, flrea 
házhelyek bejelentését és ÖBSselrását. 

A bejelentési köleleaettaég a kisemberek 
egéaa tömegében okoa nyugtalanságot Olyan hí-
rek keringenek, bogy ezeket a beépítetlen hás-
helyeket elveszítik. 

Aa Ugy Igen sok magyar családot ériat Cslk-
aaeredában kűlöuösen. A beépítetlen háahelyek 
végleges megoldásánál olyan saempoatok merül-
nek fel,  amelyeket nem lebet figyelmen  kívül 
hagyni. 

A román megBaálláa Idején magyar kisebb-
ségpolitika! érdek volt ea, bogy minél több Ilyen 
román kézre jnttatott Ingatlan váltson gasdát. 
Annakidején a magyar hadirokkantakat la felszó-
lította, a magyar kisebbségi küsdelem arra, hogy 
éljen Igénylési jogával. 

Érdek volt, hogy a juttatásokból a magyar 
elem ÍB erősödjön. 

Da • kisebbségi öntudatot egy ntBgyar köz-
hangulat la bátorította arra, hogy a báahelyelktól 
menekülő románoktól megvásárolja eseket aa In-
gatlanokat. Saiveaen tették est a magyar kis-
emberek ÓB örömmel látta est a vásárló kedvet 
as akkori klaebbaégl küsdelem Is. 

Egysaóval magyar kisemberek becsületes, 
verejtékes pénsén Bzeraett tnlajdonról van zaó. 
Egéssen blalosra vehető as, hogy a háahelyek 
végleges rend esésénél eseket a saempontokat 
figyelembe  vasaik. N itn kell tehát nyugtalankodni. 
Aa össaelrésoknak hír aaerlnt éppen aa a célja, 
hogy elbírálja a Jogos ssersésaek a tényét éa 
véglegesen tető alá JnttaSBa eat an ntóbbl Időben 
annyi sok rémhír ter|e«stéaére alkalmas kérdést. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Hona aláakodank mag senki előtt. 
Kállay Miklós mlnlssterelnBk Ssent látván 

napjának előestéjén, csütörtökön este 7 órakor a 
magyar rádióban Biósatot Intéseit a magyar nem 
sethes. Beszédében többek kösött a következőket 
mondotta: litván király teremtette meg először 
est as egységet a maga népében éa a Kárpát-
medence minden népe kSaűtt, amelyeket akkor 
itt talált, esóta la Itt vannak éa most la velünk 
vannak, vagy független  nemaetl életüket élik. — 
Egy vonással aem aaabad eltérni tanításától. — 
István király keletról Jött népe a nyngatot vá-
lasatotta: a pogányság helyen a ktresnténységet. 
Beálpolitlka volt ea, mert a fennálló  világrendbe 
állította ba aa oraiájá', de Bzelltml elbalároaás 
la, mert a taebbet, az emberibbet válasatotta. 
Ml a magunk életet akarjuk éa fogjuk  élni: meg 
nem aláatodnl Benklnek és meg nem alázni aen-
klt. Ml máaok vagyunk éa mások akarunk ma-
radni, nem tndunk máról holnapra újra és újra 
válloanl. Ea a legnagyobb értékünk. — Ast 
mondják mégis, hogy pártok la vannak — hecn 
aa erazággyüléaen és kinn aa oraaágban. Hogyne, 
csak legyenek Is. Nem akarom egyenruhába öl-
töatetol a magyart, a lelkét akarom egyesíteni 
Szolgává tenni soha, — de mindent aa orezág, a 
nép szolgálatába álílanl. A lélek, a lelkek egy-
Bigét hirdetem, nem a küliősígekét. Ebben bl-
saek éa ebben biaom, tndom, bogy Így van jól. 
— Mi ls ég körülöttünk minden. Lyen nagy mág-
lyákat a vllftg  még Bohasem rakott. Mi eem 
gyujtottuk fel  óket, eloltsnl Bem vagjuok kepének. 
DJ a saját portánkra ha vlgyásunk, ha résen 
vagyunk és meg nem Ijedünk, majd kioisssn.ik 
a máglyák, nem kBpnak bolo kla bá:unk ere-
aaelbe es ml segíthetünk a tilág égő paráasénsk 
eiföideléaében.  Feleiőjaeg ea tz egasa népre, nagy 
rettenetes törltcfclmi  felelősség  a kormányzatra, 
amely rám blsatott. ÉJ vállaltam ra vállalom 
magyar népemért Is. — A lenni vagy nem lenti 
óráit éljük Egyesnek megadatik a választás jog", 
nemzetnek nem. Aa elfő  király választott, ml kö-
vettük — a msgyor él és élni fog  I 

— Spreiicx  llelén  augusztus  31.-én 
a budapesti  rádióban  hangversenyez. A 
magyar rádió  meghívására  típrencz  Helén, 
varotuok  szülöttje,  berlini otellimú  -es?r.ö 
Budapestre  érkezik.  Gordonka  hangverseny ét 
f  év augusztus bó 31 -én (kedden)  d.  u. 0 
óra 20 perckor  kőcveuti  a fővárosi  rádió 
(Budapest  l.) 

— Afö'dmiveléailgyi  al lamtitklr Caik 
bán. Konkoly Totge 8.: dor f  -d-rUpletB^yl 

'államtitkár C Ikba erkeeet1 as áll.nt?uvf  FZtétael 
kapcsolatos kérdéseink ttílü-gáluférn.  Bti mélyr-
B<*n végig látogatta több kézségünk spsálletlstá'-
lólt, legalógardsBágeit. As államaikért o'jíe B :sio 
lőre, Kozán Imre éa Kádár István gizd. fel 
Ügyelők kisérték el. 

— Borzalmasak an oroaa veanteaégek. 
Aa oroaa harctéren Ir-galább 400 oroB« hsdotztá.'y 
keidte meg a nyári támadásokat. Eziel se'-mben 
200 hadosztályból álló német haderő folytatja  B 
leghősibb ellenállást hónapok óta és borsalmas 
vesateségekst oVoa a szovjetnek A n*met ka-
tonai Bsskértók megállapítása azi-rlnt 'ren fzörnyü 
vessteségekkel végrehajtóit támadásokkal a szov-
jet 15 eaer négvzntklióméter teríletfl  sstrcett 
vla»*, tehát Umjn» agyhrnnloc-d r^Bzét. 

— A aaekelyföldi  kereastény magyar 
koreekedök osiksseredai értekezlete. A 
Marosvásárhelyi K»r<-vztény Magyar Kereskedik 
Egyesülete a Csíkszeredai K«n>akfdőt  Körével 
karöltve elhatározta, bo.jj 1943. ív augnsztus bó 
29-én délelőtt 9 órai kridettel B csíkszeredai 
kereskedői tőr helyiségében tárj* meg Il-lk 
ssékelyfoldl  érdekképvi'flletl  értekealetet, a kö-
vetkező tárgysorozattal: 1 Elnöki megnyitó, tarlja 
Soymoey Káro'y, a Csiksaeredal Kereskedők 
Körének eltöke. 2. A marosvásárhelyi május 9 Ikl 
értekezleten hosott balározetok Ismertetése. E ő-
adjn: Egey Jenő ügyvád, Marosvásárhely. 8 Tfg-
Bzervezés ez egyt társulatok területén. (Htrmatb 
Sándor M .roBvÉcárhely.) 4 Hi'e'Fzervezép, áru 
besseraés, szétoszlás a Székely K-rülrti K°res-
kedelml Kamara területén. I-imertetl: Kaiácsor.y 
János Csíkszereda. 5. A keresztény kereskedelem 
ás a sajtó. (Záiug Endre Székelyudvarbely.) 6 A 
szövetkezetek éa a magánkereskedelem. Aa rgye 
sületek és lntéamények kereskedelmi tevékeny-
sége. (Vltéa Olspár Ferenc Marosvásárhely, a 
Keresztény Magytr Kereskedők Egyesületének 
elnöke.) 7. A székelyföldi  kereakedő társulatok 
ssövetségének megalakulása. (Várady Árpád Ma-
rosvásárhely.) 8. Indítványok. 

— Kereskedők figyelmébe.  SaámoB pe-
nass nyomán as Illetékes hatóságok figyelmeztetik 
a kereskedőket a kösöoséggel szemben tanual-
tardó kötelerő udvariasságra. Komolyan felhívják 
a figyelmet,  hogy Ualetelket árualláUs vrgy más 
elmeken sérva tartani nem lehet. 

— Oalkaaeredal m. klr. állami polgári 
leányiskola hirel Nyilvános és tragántanniók 
Javltóvlzsgálata szeptember 1-én, felvételi  éa ma-
gánvlssgáia l Irésbeil vizsgálat sseptember 2-án, 
szóbeli vizsgálat pedig BaepU-mber 3—4 én leaa. 
Pólbelrások, évnyltáa későbbi értesítés arerlnt. 

Igaigatóság. 
— Törvényaaékl hirek. Kiss Pál kisteleki 

kubikos a GylmeBvSIgyében dolgozott. ABzeren-
csétlen ember lopásra vetemedett. MOBI otrend-
bell lopáa vádjával állott a csíkszeredai törvér.y-
szák előtt, ahol mátfél  évi böriEnrn ítélték. — 
Rtdul Veronika gylmesbükti aaármarásn cn>téd-
leány lopás miatt került a bíróság elé. A leány 
a Márla-saülők otthonában, valamint a kaszinóban 
meglopta a gazdáit, Négy hóné pl fogházra  Ítél-
ték. — Pataki árdráa kánoni Illetőségű nepezá-
mos legutóbb a tusnádfttrdői  K>ára-till» húmeB-
tere vot>. Bobén a mlnóséghi-n több lopíst kö-
vetett tl, amelyekért öasseaen három esetendóre 
és 10 bónepl fogbáirt  Ítélték. 

— Tanítóképző hlrel A csikFomlyít róm. 
kat. tanítóképzőben a Javító vizsgálatokat siep-
temt-er2-áp, s pőtlóvlfSgálaiokBt  ezeptfmbf.r  3 én 
éa a különbözeti vUsgá'alokat Bztptimber 4 én 
tartják. A vlasgálatok mind a három napon dcl-
u'án 4 órakor ketdődnek. 

— Gyergyóoaomafalva  kóablrtokoa-
aágának veaetősege a törvény előtt. L g 
utóbb Qyergyóctomafalva  közbirtokoüságápak ve-
zetősége került a esiksseredai büntető törvény-
szék elé. A közvBgyen kezelő vezetőségét alk-
kHBztáBsal vádoltak. Tárgyalta kőiben kldtrttlt, 
hogy Mkkuaaiáaró! nlicat-n saó, ellenben a vagyon 
kezelése krrül olyen mrgdobbec'.ő jfcrat'snság 
hoizá nem értéa forog  fenn,  ticely mAr a bünczés 
határán mozog A tárgyalást vezető bíró kemé-
nyen megleckéztette a blr okoHfég  vezetőségét. 
N^m srabsd feikésiületlenHI  ilyen negy atekely 
vagyonok vceftáe'-rp  vállalkozni. A törvír-vs»' k 
bizonyítékuk hiányéban felmentő  ítéletet hoiotl. 

— Javí tó ea meganvlnagak a helybeli 
rk. fögimnaainmban.  A jtvltó vizsgák a fő 
glmnaziursbBn sstptember 1. éa 2 ár, a bU'ön-
bözetl és mígAnvizsgák aa ptemb r 3 éa 4 ét 
lesznek. A vígpgak kezdete d. e. 8 ór<*. I g a a-
g a t ó B s g. 

— Tovább p n s z t l j i k a vadak an M 
latállomanyt. A havitcoe állaiállom-inyál an D 
vadi-.k egyrj tagyobb károkat okoanak. L-'gutóbb 
Hsromhuton ea BtlványoBhavaaán téptek ezét 
szs'vaímarhákat. 

— .Karda" vendéglőnél tt  épi kezée 
btfejpsódött  és sa udvar, bcái'ók részére uj'a 
megnyílt. Bijérat e törvény sz k tne lattl u'cában 
a hátulsó kapun. F dtttsiinalj, Iövezett nd.er. 

— Meghuroolt közbirtokossági vate 
tök. A jeleotgetKS és egymásiránti bizt'm-ttlaoság 
régi rákfene  közöttünk. Kilencem dlv»tos beteg 
a^ge a közbirtokossági el.tni-t J ilen hlrs-.dákunk-
ban Is egy Ilyen Rtoxoru esetünkről számo'uuk 
be. A Rsárhag?l kesbiriolrosaAií vezetőséget fel 
jelentették, hoty aa ügykt-zalésben nagyazabápu 
vlaeaiélósek történtek. A hatóságok p.ronnsl tlzs-
gá'atot rendeltek el. Eanek Borán kiderült, hogy 
mlrd?n gyununilés teljesen alaptalan, n vagyon 
teseles-it lelkllrmerAt'.el végfalét.  Aa eg'si kös 
ŝ gb-.B felháborodást  okoaott, feljelectéB  kl-
vlasgálát-a során tehát a meghurcolt vezetőig 
a legteljesebb elégtételt magkap'a. 

— Tlahonapoa kereskedelmi tanfolya 
mot nyit Budapesten a Baroas Ssövetség 17 lk 
életevüket betöltött keresatény Ifjak  és leányok 
Beáméra, ntik a polgári Iskolánvk, vegy a glm 
náslumnak l'galább 4 osztályát elvégezték, de 
beiratkozhatnak közt'piskótában érettségizett, vagy 
tanltéképrőlntéaetet végzett fiuk  és leányok ls 
Tantárgyat-: kereskedelmi és jogi alapismeretek, 
magyar kereskedelmi levelezés, könyvvlte1, keres-
kedelmi éB poMtlkal Baámtsr, gyorsírás, gépírás. 
Az e'ő:dások f.  évi november hé 3 én d u •/• 3 
órator kendődnek és dé'után 8 tél 7-ie lemnek. 
Bciratkoaáal d j 40 P-rgő. T.ndlj 300 P«ogó. 
mely bBVl 30 Pengős ráaalatskben fliethe'ő.  A 
belratknráfioknál  benyújtandó a saületésl anya 
könyvi kivonat éa aa iskolai végzettséget Igazoló 
blzonyltváp.v. Bílntkozcl hétkörn»porként d 
11-tól 2-lg VB d n. 5 <ő 7 lg VIII., Vas u ci 9. 
Bzám alatt lebet. Vidéki hallgatók beiramolhatnak 
a aaóbsn lévő két okmánynak és 40 Pengó be 
lratkoaásl díjnak postán való beküldésével. 

— Haaal Iskolák, nevelőintézetek éa 
intornátusok lamertetöje Értékes könyv Je-
lent meg a fenti  címmel A könyv aaeraóje 
Dr. Oioral Frlgyea főlgaagató.  A munka béaag-
potló munks, amely felöleli  a hazai latolák, ne-
veiólotéaetek, BzakIskolák és gyógypedagógiai 
Int^rméevek. valamint Iskolessr-nBtórlumok Ismer-
tetését. R'sz fteBen  foglalkozik  a mezógaadeságl 
tanintézetekkel ée a legkülönbözőbb Ipari snak-
Ist olákkal Is, eaok képealtéaelvel éa felvételi  fel-
tételeivel. A pályaválaaatáahoa saükségen, fontoa 
tudnivalókat kSsll és a ssülőket érdeklő iskola 
kérdésekben nynjt utmutatást. As Iskola-Ismer-
tető a könyvkereskedőknél, valamint a ssersőnél: 
Dr. OiorBi Frigyes, Badipast, III. Árpád fejede-
lem nlja 52 kapható. 

— Találtatott eg; nyakkendi éa gépkoosl alkat-
rész. Kellő igazolással átvehetik a rendlrkapttinysignU 
(I. 10. az. nlatl) a hivatalos órák alatt. 

Két kuruc beszélget. 
Irta: Ady Endre. 

„Merre, Baláss teBtvér, de merre, de merre? 
„Azt mondom én, testvér, jobb lesz ba semerre. 
Sorsunknak Borsával már régen Bzámoltak, 
M r n»m a mi dolgunk, hogy ml lesz a Holnap." 
„Hát várjuk pipogyán legcsufosabb  végünk ?" 
„Öreg Balog teBtvér. ez uem a mi vétkünk. 
Itt régik n bűnök. Itt régik az átkok 
S itt ujak a bűnök s Itt ujak az átkok.* 
„Da hogyha az ember mégis csak dacolna ?" 
.Igen, ha az ember Igen erős volna. 
Igy a szegény ember megmaradhat veszteg', 
Se nem nagyon hajráz, se nem nagyon reszket." 
.Ób, jó kurucoknak Ilyen rut. rossz végük, 
Ennen sziveikben lakik el enseţUk." 
„Hurcolj engem, testvér, az Isten trónjáig, 
Ott IB csak ezt mondom halálig, halálig. 
H» az Isten látná, látná az én gondom. 
Látná, hogy ezeket kea rveseo mondom." 
.Hát igy lakik benned a jóságos Isten ?* 
.Hát hogyha jóságo>, jöjjön és aegitaen. 
Addig pedi*, test<-é<-, smlg álljuk, álljuk, 
Kuruc oifitiinket  megállván CBináljuk, 
Lehet ho;y :is Ist>n nem rgndi vesztünk. 
De már ne rohanjunk és ne lelkendezzünk.* 

M E G H Í V Ó . 
TUSNÁDFŰRDŐ BIRTOKOSAINAK SZÖVETKEZETE, 

•Int a „SzővetFéo" Központ tagja 
T u s n á d f ű r d ő ,  Cslkmegye 

1043. évi aceptomber hő 8-án délelőtt 10 
Orakor. a Fürdőetteremben, Tusnadfűrdön 

s e a f t M  k e s s r & l M l tarts 
melţra a tagok ea aiapsaabályok vonatkosó sza-

kasza érte'mében meghívatnak. 
N A P I R E N D : 

1. Mull évi ÜB'etaredményról szóló jelenté-
sek tárgvüláaa 

2. Zársaámadások megvizsgálása és a fel-
mentvény megadása. 

3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelem feloaatáaa.  (Vesateség 

•elrâx») 
5 Az Igaagatóság 2 tagjának válasntáas. 
6. A felügyelőblaottBág  tagjának válaBatása. 
7. Az 1943 évi költségvetés letárgyalása. 

Aa Igazgatósig. 

B t t f t s s s e s  raiatt u n i t i k U i t 
tüszerúzlet, korcsma, pékség éB 
két erdöúzemnek a kantinja. 

Dávid Gyula, SepBibükksz&d. 1 - 2 

4 középiskolával fiatal  nö i r o d a i 
alkalmazást keres. Cim a kiadóban. 

Egy jó karban levő vaságy eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó 10 drb. uj rakodó rendszerű 
méhkaptár, 30X30 c|m. keretekkel. 
Csíkszereda, Vőrös<aathy u'ca 62. ss. 

Korosmabelyiségbe keresek ügyeB 
kiszolgáló l e á n y t , vagy flut. 
Cim a kiadóhivatalban 

2 drb 86130 cm. méretű 4 - 4 szár-
nyú ;külBÓ-belsö befelé  nyiló ablak, 
teljesen jó állapotban, festve,  va-
salva, ftvegezve  eladó. — Oim a 
kiadóhivatalban. 

Nyomatttöv. Vkár Lajosá könyvnyomdájában, Cslkssereda. 




