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Bizalom a kormány iránt. 
Az ország parlamentje elölt ietargyal-

ták a költségv-.ue-it. Tilkoloz&s nelk&l fel 
tárták é>l'3tm metUoknek, gazdálkodásunk 
nak ttssses adatait. A kormány a legőszin-
tébben kiterítette a nemzet letét bisiositó 
munkásságát az egész alko.mán>os éleiUnk. 
elótt. Mindenki megkritizálhatta a kész 
munkát, elmondhatta véleményét. A vita 
befejeződött.  Készen van az ország jövő-
esztendejének legfontosabb  létalapja a 
költségvetés. 

A vi'ában rész; vett a mi po.itikai 
képviseletünk az Erdélyi Part is. Minden 
szónoka felkészülten,  tudasRal és jószán-
dékkál elmondta a véleményei, feltárta 
bajainkat. Kihangsúlyozta, hogy Erdély 
magyarsága bízik a magyar kormány 
tes véri szereiében és felemeléeütiBért  foly 
tátott áldozatának őszinteségében. 

Bz igy is vaa. A visszatérés u'án min 
den pillanatban éreatük a kormánynak ide 
tekintő, minden gondolatával m.nket se-
gítő támogatását. A háborús erőfeszítések 
ellenére oly»n produktivan igyekezett kár-
pitéin! e földnek  múltbeli szenvedéseit, 
hogy a ; csodálattal tölthetett el. 

De mindezeken felül  nézzük osak meg 
a költségveiest közelebbről. Hol van még 
ma egy orBzág, ahól a háború ötödik esz 
tendejéb?n .alkotmányosan" kiterítenek 
valamit, bemondhatjuk, hogy Magyarország 
a diktá'urák viUgábun ebben a tekintet 
ben is ocdálatra méltó. Pedig ilyen ne 
héz időkben egyre lehetetlenebb széle* 
körök ítéletére bízni dolgokat. Nehéz mert 
ilyenkor kevés a produktív erő de annál 
több a tétlenkedő gáncs és értelem nél-
küli ^irálgatáB. 

A magyar kormány a háború ötödik 
esztendejének költségvetését ugy készí-
tette el, hogy az kiálthatott uinden birá 
latot. Csak egyet említsünk ez a költség-
vetés még mindig kölcsön nélkül készültei. 

Nagy különbség a mostani éa a mult 
háború gazdálkodása között a hadikölcaön. 
As 1914 ben kitört négy és féléves  há-
borúban nyolcszor jegyeztek hadikölcsönt. 
Most ne beszéljünk arról, milyen pro 
pagandába és milyen költségbe került 
eseknek a hadikölcsöaöknek az összegyüj 
tése és mennyi keserűcaa'ódás keletkezett 
astán abból, bogy a hadiüölcaön a háború 
után elveszet', az abba fektetett  vagyonok 
megsemmisültek. Rá kel! mulatnunk vi 
szont annak a fontosságára,  hogy mit je-
lent, ha a háború ötödik évében hadiköl-
csOn nélkül költségvetési előirányzatban 
megjelölt bevételekkel tudja fedezni  az 
ország a természetszerűen megnsgyobbo 
dott kiadásokat. Ennek a költségvetésnek 
a legnagyobb hatása abban a nyugalomban 
jelentkezik, amellyel az orsság közvéle-
ménye a kormány gazdálkodását figyelem-
mel kíséri. A kOsOnséget nem kavarja fel 

a ligdt^öiCün jegyzése, ami n mult világ 
h*borub>n inadon ft-ievben  megtörtént 
A közvélemény nyugodt, mert tudja, hogy 
hűségeden fsa  nyiiváoosság ellenőrzésével 
sáfárkodnak  az ország pénzével. A nyu-
galom és belső rend pedig a legjobb biz-
tosítok» annak, hogy ez a háború ne ugy 
végződjék, mint a megelőző: belső össze-
omlással és forradalommal. 

A magyar kormánynak minden alapja 
megvan nhoz, hogy munkáját ép sortunk 
irányiiását vállaló nagy felelÓPBégét  biza 
lonimal támogassuk. 

A román uszitás. 
Románia december 1-en ünnepelte 

az egyesü'éa 26 éves fordulóját.  Ebből aa 
alkalomból a román rádió valamint az 
egéaz román saj'ó a legféktelenebb  izga 
tásba kezdett Magyarország felé.  Az izgatás 
hangját ismerjük. Huaronkét esztendőn 
l^resztUl volt alkalmunk közvetlenül szem 
lélin ennek a lármának felelőtlenségét. 

Általában Români.» résziről nem ezzel 
a nappal kezdődőit meg itz ellenséges 
maga ariás. Hioapok óta tart. Megdöb-
benéssel fogadjuk  a d-^erdilyi magyarság 
h»!yz-'téről szóló híreket amelyek napon 
ként arról Baámolnak be, hogy szomszé 
daiok milyen felháborító  modon bánnak 
testvéreinkkel. 

Éuakerdély magyarsága nem követte 
ezt az utat. U*y éreztük, hogy sokkal ké-
seuf  ikvóbb és nagyobb az Európát fenye-
gető veszedelem semhogy ily. n tyukperak 
elintézésével szórakozhatnánk. Néma cao 
dálkozásBal tudomásul vettük a szomszédos 
tüzokádást és végeztük a magyar köteles-
ség munkáját. 

Nem lehet azonban a végtelenségig 
tűrni éB saónélkfll  hagyói ezt a román 
hangoskod ást. Lehetetlen oaalekvés nélkül, 
tétlenül nézni azt, hogy mit művelnek a 
ma olyan nsgyon szükséges európai öss-
szefogás  kárára 

A legutóbbi román nemseti ünnep 
megnyila'kozásair* ma a legméltóbb vá-
>aszt megadta a magyar miniszterein dk aki 
a következőket mondotta: 

— Erdélyt ezerévea történelmünk fo-
lyamán n-ost F-lőször a bécsi döntés sza-
kította ketté. Volt eaet, hogy 20 éven át 
nem tartozott hozzánk, voltak periódusok, 
«mikor a kényse rü körülmények folytán 
fejedelemség  kormányozta, de szétsiakitva 
sohasem volt. Az erdélyi kérdések súlyos-
sága moBt elsősorban itt keresendő. Közel 
kétmillió magyart osztottak ketté. Ezek-
nek a magyaroknak a kisebbik része oda-
lenn maradt Dílerdélyben. A kormány a 
bácsi döntés u'án, amelyet ma is meg-
nyugvással és hálával fogad  és amelynek 
alapján mind e percig rendületlenül áll, 
megtette a kötelességét: ha egyBser alá-
irta, vállalja a felelősseget  is. E< a fe-
lelősségvállalás kettős. Ússakerdély népét 

istápolunk, lelkileg, anyagilag minden te-
kintetben hozzánk szorosan visszakapcsol-
nunk, megadni neki a fejlődési  lehetősé-
get, a legdrágább vértestvérünknek tar-
tani, ssent kötelesség. 

— Másik feladat  a délerdélyiekkel 
való foglalkozás.  Itt nem sok jót mond-
hatok. Minden diplomáciai igyekezet, szö-
vetségeseinktől ismételten kert támogatáB 
megtört aaon a vak gyűlöleten, amelyet 
odaieon mesterségesen BBitsnak. Már sok 
példát tudok arra, hogy az odalenn lövő 
roman nep segítségére sietett magyarok-
nak, amikor a hatóság őket a legbrutáli-
sabban akarta elnyomni. A bírálatot esek 
felett  maga a román nép gyakorolja. 

— Mi őszerintük feudálisak  vagyunk, 
ők azonban a demokracianak as alap-
felteteleit,  a politikai, a gazdasági, a kul-
turális és a polgári egyenjogúságnak még 
caak a minimumát aem adják meg magyar-
jainknak, akik odalenn vannak, sőt arról 
van ssó, hogy egyszerűen fizikai  létüket 
sem tudják elviselni. Mi sem bisonyitja 
ezt jobban, mint as, hogy ezren és esren 
menekülnek odaátról. lanen is mennek át, 
de ugyanolyan számban jönnek visssa, 
mert rájöttek, hogy — noha odaát mint 
refugiátokat  reklámnak tartják őket — 
nincs olyan jó dolguk, mint aminővei őket 
kecsegtették. Gondoskodni fogunk  róla, 
hogy esek a visszatértek amnesztiában 
részesüljenek. 

— Most sajlott le odaát a gyulafehér-
vári népgyűlés ünnepe. Az egyik minisster 
beszédben nyíltan kritizálták as általuk 
Kért ós elfogadott  bécsi döntést. Ismétlem: 
az általuk kért és elfogadott  béosi dön-
tést. Én csak azt mondom, hogyan kriti-
zálhat valaki, aki kapott, mert hissen Dél-
Erdélyt a béosi döntéssel kapták meg. 
Eleket a beszédeket, amennyiben sértőek 
nem voltak, bizonyos politikai megértés-
sel nézhetem. Azonban többet mondanak, 
annál is inkább, mert elárulják, hogy bi-
•onyoB .tudományos alapon" indult meg 
az izga ás odaát. Am mindez a sötétben 
félelmében  éneklő gyermek benyomását 
teszi rám. 

— Kérem az Erdélyi Párt képviselőit, 
mondják meg otthon: minden magyar ssive, 
mint egy emberé, értük dobog. Az éBsak-
erdélyiekért, akikkel szorosan összeforrot-
tan és a délerdólyiekért. Elért a magyarsá-
gért dolgozni kötelesaégUnk és feladatunk. 

Tdhát látjuk világosan a túlsó szán-
dékot. Magyarok I egy pillanatig sem kell 
iebeosülni ezeknek a gonossinduUtu sötét-
ségeknek a fenyegetését,  amelyek minden 
magyar emberben elsősorban ast a régi 
gondolatot kell öutudatositBák, hogy egye-
dül ÓB magunkban vagyunk. Senkire nem 
számithatunk a magunk erején kivül. Mi 
következik ebből. Szeretettel egymáshos 
való ragasskodással készüljünk fel,  hogy 
meglepetések többé ne érhessenek. 
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Egy vasmegyei néptanító uj világot 
teremt az Urm iskolában. 

I i t a : Sa. Solymoa Baa. 

Megérdemli, bogy aaok derék magyar tanitó 
kösött példamutatás ssempontjából la mogemló-
késsünk egy kicsi vasmegyei községnek, Nagy-
rákosnak lelkes, flatai  tanítójáról, Várnai László-
ról, aki egy üres Iskolába lépett be két évvel 
eselótt, ahol semmi saemléltetó esskös nem volt 
s mert szegény a falu,  örülni kellett, bogy lega-
lább uj Iskolaépület, egésaséges és tlssta falai 
fogadták. 

Várnai Lásaló asonban nem Ijedt meg az 
üresen ásltosó falaktól,  üres szekrényektói és fió-
koktól, hanem szépen nekilátott a leleményesség-
gel as orsség egyik leggasdsgabb felszerelésű 
iBkolájává varássolta át e pasi ián ásítozó Iskolát. 

Nem az elkeseredés, nem a kétségbeesett 
tespedés, panasskodás és nemtörődömség lett árrá 
felette,  hanem egybefogta  minden hépes'égét s 
maga elé célul tűzte kl, mint egy jelmondatot: 

— Ezen aa iskolán n m fog  meglátszani a 
hiányosság, a szegénység s fogadom,  nem marad 
egy tenyérnyi hely Urasén itt. amerre csak a sae-
mem ellátt. — Igy is lett. Két év sem múlott el 
s a nagyrákos! iskola csodájára jár a környék 
népe. 

— Egy asztalt, két sséket, a padokat, üres 
szekrényeket ÓB egy fali  táblát kaptam. Bz volt 
az iskola minden folsserelése  — mondotta sze-
rényen Várnai LÓBSIÓ. 

Most pedig BrDI a ssem, amerre néz, mert 
mindenütt valami érdekesség fogadja.  A fad  egé-
ssen a mennyesetig tele van saemléltetó képekkel, 
ábrákkal, tájképes levelesólap gyűjteményekkel, 
kicsi OvegBBekrényekkel, plakátokkal, táblákkal, 
grafikonokkal,  népmüvóssetl alkotásokkal, Bzem 
léltetést szolgáló naptárakkal B faragott  állvá-
nyokra helyezett muskátlis cserepekkel. A tanító 
derekasan beváltotta fogadalmát.  A falon  egy te 
nyérnyi hely nem maradi üresen. De ezzel még 
nem fejeste  be munkáját, mert egymásután nyíl-
nak kl fiókok,  azekrényajtók s meglepődve látjuk 
a Bok saemléltetó gyűjteményt, ami akár egy 
budapesti gimnáziumnak ÍB dicsőségére válnék. 

Nézzük meg közelebbről, miféle  varázslatot 
müveit a nagyrákosi tanító? 

A katedrával szemben például egy Ízléses, 
hoBBBUkás dobosban üveg alatt a selyemhernyó-
tenyésztés minden fokozata.  A gubók sokféléé  ige 
osztályozva a tanulók eló varázsolja a modót, 
hogyan késsül a gubóból a különféle  selyemfonal 
s hogy készül a fonalból  a selyemszövet... Még 
a kelme fi-stése  is fokosatokban  ott mesél a ta-
nulóknak a gyártási módozatokról. Szeműnk uj 
gyűjteményen akadt meg. A vasgyártás menetén. 
A Rudabányából kapott nyersanyagok liliputi gyűj-
teménye vezeti rá a tanulókat, hogy iodul el a 
rozsdás kőből a vas s miképpen lesz belő e szeg, 
drót, kassa, kard, stb. 

Nem tudományos alapon ismerik meg mia-
dest, hanem as ó tanmenetüknek éa értelmi fo-
kuknak alapján a szemléltetéssel — teszi hozsá 
Várnai Lássló. 

— De hogyan jutott a tanitó ur mind e 
gyűjteményekben hozzá T — kérdezzük, s ő késs 
Bégesen világosit fel: 

— Szükségesnek tartottam, hogy Magyar-
ország gyárainak nyersanyagkészletéről szemlél-
tetést tartsak s Igv nekiláttam és levélben f-1-
kerestem a vezető, nagy magyar gyárak igéz 
gatóságát B kértem iiják 'e számunkra a gyártáBi 
menete', s küldjenek a saját költségükre egy-egy 
Boroaatot orról. Igy kaptunk például a Hungária 
pap'rlemeBgyárból nyersanyagkollekciót és a gyár-
tási menet leírását. 

Csakugyan felsorakozik  a papirlemeagyártás 
minden fokozata  mig csak elkészül a bőröndanyag, 
vöröa lemez, cipótalpbélés, febér  falemez,  fény-
lemeapótló, rádióhátlaplemes, stb. Itt tarkálllk a 
Bzrgedi paprikegyár minden színe. Igy a héjától, 
magjától és más durva anyagoktól kezdve a kész, 
finom  paprikáig különböző fiolákban  majd kész 
csomagokban. Megtudjuk, hogy e bemutatás után 
a tanulók lera zo'ják füzeteikbe  a paprikamalmot. 
A paprikagyártás gyűjteménye alatt Magyarország 
térképét fedezzük  fel,  amelyen felvannak  tüntetve, 
bol működnek magyar paprikamalmok. 

De Itt van megrögzitve a pala és cement-
gyártás s ezek gyártáai menete kettős szemlél-
tetést esolgál. Magát a palagyártást a nyersanyag-
tól a késs áruig s különböző mértani tormákba 
vágott soksztnü palalapok a mértant, számtant 
támogatják derékszögű, háromszög, trapéz, rom 
busz, kör stb. formákban.  Ezeket a palalapokat 

külön a taaltó óhajára vágták Igy kl. Ilyen kér-
dések kapcsolódhatnak hoasá — szól a mester. 

— Bgy négyzetméterben mennyi pala kell t 
Menoyl kell egy késs háshos, ssámltsuk kl. Igy 
vlassük át mindjárt a tapasztalatokat az életbe. 
Megnézzük aa üveggyártás menetét a látjuk a 
címkékkel ellátott tégelyekben as üveg majd a 
porcellánok nyersanyagait A Zsolnay ós herendi 
gyár gyártási menetét as üveggolyóktól a késs 
kehelylg. Van e gyűjteményben nyers eséssé, 
égetett edény s a mással való bevonás szemlél-
tető darabjai. Ha aztán földrajzi  órán Bzóbakerül 
például Szeged, Pécs, Herend atb., mindjárt meg-
emlékesünk gyárairól s Iparáról, amiknek termé-
keiket Itt BsemléletUeg megtekinthettük. Külöuö-
Ben a IV. osstaly besaódértelem gyakorlati éráival 
kapcsolatban sokat megtanulhatnak a tanulók a 
gyárakról éa Iparról o minták segítségével, de 
rendkívül nagy érdeklődéssel szemlé'ik mindezt 
a legapróbbaktól a legnagyobbakig. 

Mezlepődve Játjuk az értékesnek látszó lá-
dákat, dobozokat s tartókat. Vá'nal László fel-
világosít, hogy ezt ő és a növendékei közösen 
gyártották cigarettás, gyufás  dobosokból a kési* 
mnnka órákon formázták,  dlazltették, befest  tték. 
A cukroaládákat a tanító ur sajátkesüleg gyalulta 
egyik nagyrákos! asatalos műhelyében s a kép-
keretekei IB Ő csinálta. Kiderül «közben, hogy a 
tanitó a képzőn felül  még négy éves Iparmüvósseti 
tanfolyamot  ÍB végsett s két évig volt ipariakolal 
tanár. Moat ezt a tudást ós ügyességet kamatoz-
tatja a falusi  kis iskola javára. Azért kaptak ilyen 
cslnoB keretet a Hangyaszövetkezet által adomá-
nyozott füBsernövényekból.  textllanyagokból ösz-
szeállilot: gyűjtemények. De tápanyaggyüjtemény 
között látjuk pl. a pehelyrizst, a falu  táplálkozá-
sába bevonva s a többi gyári kollekciót az Iskolai 
tanmenet csoportosításában. 

Megtudjuk, hogy a falu  nagytudásu kato-
likus pleiánosa, Scbuller Qéza is sokat tett as 
iakoláért s segítségére volt a fi  ital tanítónak e 
Bzemlóletl anyagok beszerzésében s elrendezésében. 

De nincB az a tantárgy, amit ne tudna Vár-
nai László eredeti ötletességével támogatni, ki-
egészíteni a tanulókat ÍB belevonva az alkotás 
ürömebe, Így használták ki például a Nemzet-
politikai szolgálat plakátjait mint egy naptárt két 
lfc  közé szorítva. Ea áthajtható s alkalmilag csak 
felhajtják  a lapokat a szükséges képnél. Ilyenek: 
a szabadságharc husaárrohama', Pe őfl,  KoBBUlb 
képei Blb. 

Nem tanítunk, hanem beszélgetünk, jegysl 
meg Várnai László. 

A'tanulók felírják,  bogy mit láttak például 
Petőfivel  kapcsolatban s akkor rákerül a sor 
mondjuk: „Egy gondolat bánt engemet" cimü 
versére ÍB. De látunk Itt a történelem ta itásához 
egész sorozat tussrajzot B más illusztrációt, amit 
Várnai Ltszló készített, mint történelmi jelene-
teket. Különösen érdekesek és egyéniek a tör-
ténelmi számmemória tanítást segédeszközei, llytn 
pl. vöröBszinü CsonkamagyaroMzág gyászkereiben, 
alul nagy fekete  szám jelzi: 1920. jun. 4. — A 
román megBzállás képe román katonát ábrázol 
Magyarországra taposva Alatta a történelmi ssám: 
1919. A forradalom  ötágú piros cillagot mu at 
kicsapó lángnyelvekkel s a számmal 1918. Az 
utolsó Árpád házi király halálát egy ravatal jel-
képes!, felette  angyalok elvlBaik a magyar koronát. 
A képek annyira le vannak egyszerűsítve, hogy 
a gyerekek le is tudják rajzolni. — Egy nagy 
térk-p clmergyüjteményt foglal  magában. 

A történelmi vonatkozású képeke i jelentő-
sége van a Bsineknek s már ez ráirányítja az elsd 
percben a figyelmet,  hogy vig vagy Bzomoru ese-
menyt jelent-e a nemzet siempontjából a kép. 
Igy a forradalmak  színe piros, a dicsőségé zöld 
s a gyászé fekete.  A fali  gyűjteméoytáblán sora-
kornak fel  a földrajztanításhoz  szükséges szebb-
nél-szebb levelezőlapok formájában,  amiket a ta-
nitó és tanulók közösen hordanak össze. 

DJ ftűnő  eredményeket mutat fel  ez a 
tanitó a zsinóriráa terén is a nemcsak a nyolca-
dikosak, banem az I. és II. osztályosok is gyö 
györü betűket vetnek. A tanitó annak tulajdonítja, 
hogy egy állandó mintatábla van a falon,  amit 
ö m«ga készített kemény papírból s frk  te lak-
t al megfestette,  pirossal kivonalazta a febér  minta-
betüinek tökéletes vonalai állandó becsvágyat 
ébresatenek a tanulókban hasonló n Írni. 

Nem utolsó értékei ennek az Iskolának a 
falakra  és sarkokba erősített faragott  állványok, 
amiket a tanitó és tanítványai együtt faragtak  B 
a környék híres vereméri éa gödörházi agyagipar 
CBerepeit mntatja be, benne magyar virággal, a 
muskátlival, tizeket a tanulók ülte ik B gond zzák 
anyák napjáig,hogy akkor klkimegajándékozhassa 
saját édesanyját a magaápolta virággal. 

De es as iskola s a növendékei híresek n 
ÜBataságápolásról is. Kíváncsiak voltunk, mit tesz 
érte a tanitó. Mosolyogva Jegysl meg: — Kevés 
beeséd és sok cselekvés a jelszavunk. A gyere-
kek minden füsete  s Így a rajafüzete  la minta-
számba megy a tisztaság tekintetében la. De a 
legjobb magyarázat erre a gyerekek .zzenatoroa" 
doboza. Ugyanis minden ótkesés alkalmával a 
tanuló maga eló teáz a padra egy szépen kt dí-
szített ilyen dobozkát, amit más haszontalan llm-
lomkópen eldobna és ha eszik, aa ételbulladékot 
ebbe gyűjti. Am itt es sem megy ki a szemétre, 
hanem a madárvédelmet szolgálja. 

A gyufásdobos  ls hasznossá válik, mert eb-
ben hoznak a tanulók magot a gyüjtemónytárhoz. 
Igy pl. ha a busáról tanulnak, ók hotnak e do-
bosokban konko yos búzát. — A kis dolgok hasz-
nosítását s a Bsépnek a szeretetét itt jókor meg-
tanulják a kis vasmegyei faluban.  De még egy 
nagy értéke van ennek az iskolának s ez az, hogy 
Itt minden magyar s minden vonatkozásban a 
magyar szellemet szolgálják. 

Várnai László valós gos csodákat müvei e 
gyermeki lelkekkel, akik már maguk lesznek le-
leményesek, hogy méltóak legyenek mesterükhöz. 
Igy láttu ik itt sörösüveg haszontalan pléhkupak-
jából sártörlő küszöbvédőt. Dó a nyári cipóhiányt 
ÍB megoldják, mert Várnai Lássló megtanította a 
falu  kicslnyét-nagyját a kukorica .csuhéból" 
(háncsból) tartós s könnyű c pőkószitéBt épp igy 
B tökmagból a szép ősrégi dlazkosár ÓB lábos 
alá való asztal védő tálca készül. S hogy nem 
vess semmi kárba, bizonysága, hogy az eldobott 
parafadugókból  és Börösparafavédókből  színesre 
festett  számolólapocakákat készítenek az első 
elemisták. 

Várnai László a nyári hóaapokban sem 
hagyja magára népét, hanem velük és érettük 
dolgozva, tanfolyamokat  tart. hogy egy maroknyi 
magyarság élén járva, apostoli példáját adja, mi-
lyennek kell lenni a hivatását szerető magyar 
tanítónak. 

Uj vitézek eskütétele. 
Csikvármegye Vl'éaí Széke a Kormánysó 

Ur névnapját bensőséges melegséggel ünnepelte. 
As ünnepségen megjelent vités Vda Gyu'a ny. 
vesérörnagy Ideiglenes ssókkspitány. As ünnepi 
beBsédet Albert Vilmos gimn. tanár mondta. 

A Vitési Sséknek Kormányzó Urunk neve-
napján rendezett üanepaegln, eló járóban, meg-
emlékesüok a Vltéal Bndről, — kesdte beszédét 
— arról a sservesetrő , amely éppen a Kormányzó 
gondolatából vált valósággá. Mikor mindörökre 
feledhetetlen  feipsabadultaunk  után ktsOnkbe 
kerü't a Vitézi Bard kis kátéja. * ebből olvas-
hattuk a B mdre vonatkoaó tudnivalókat: a köny-
vecskében különösen három dolog ragadta meg 
figyelmünket: 

c ősaör Is aa első nagy magyar lírikusnak 
a hóslslkü végvári vltésnek. Balassa B«Untnak 
legasebb katonadalából, a Végek dlcséretl-ből, a 
könyv élén álló Idézet: 

Vitézek, ml lehet 
B ssóles föld  felett 
Saebb dolog a végokáéi? • 
A végvárak sorsa roll nemsetűakaek csak-

nem egéss története: a harcra mindig kéaaen 
kellett állania. S ha valaklaek, ugy valóban Jól 
Iliik a R)nd könyvének elejére e remek verse 
Balosáénak, aki méltó fla  volt katoaa-aemaeté-
nek: gyönyörűség volt neki a harcos, a halállal 
bátran ssembenéső vltéal élet, melynek acéllsmu 
daliáiról mondja tovább: 

A Jó hírért, névért 
a ssép tlsstasségért 

Í mindent hátrabagynak. 
Emberségről példát 
Vltéaségről formát 
Mlodeneknek ók adnak, 
Midőn, mint Jó sólymok 
M->zón széjjeljárnak, 
Vagdalkoanak, futtatnak  — eaért aa életért, 

e gyönyörűségért égett el fiatal  élete. Mint Igaal 
>ov*g áldoala fel  magát hitéért és basájáért: 
1594 ben Esstergom ostrománál egy ágyúgolyó 
halálra auata. 

A Vltéal Besd teladata Balassa Bállat és 
végvári társaiban testet öltött katosa-essményaek 
ápolása, követése, a legasebb msgyar katonai 
hagyományoknak as utódokba való átültetése. 

A második; ami megkapott a kátéban, — 
s ami saoros kapcsolatban vaa Balasaának a a 
többi vétvárl vltésnek hősi lelkületével — a Dl 
lejeset 18. poatja: a Vitési Bead Zrtnyl-caoportja. 
Ba a csoport sa említett katoaa-ssaméay Intés-
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méayea aaelgálatát végal tudományos, Irodalmi 
éa mflvéasetl  téren Rs'rt IB érdemea lőtt volna 
életre hlvnl a Vitési Rsadet hogy legyea egy 
sserveaet, melynek működésében a köspontot, a 
lelket a Zriayl-kultusa laolgálata alkotja. Hlaaea 
válasstbat-e katonai sserveaet annál méltóbb esz-
ményképet, mlat a lalgotvárt hói dédunokáját, 
a kard éa keresat hóiét, aki nagy volt, mint 
korál felBlmuló  hadveaér, mlat bölcs államférfi 
éa lánglelkB kBlió, a aki hármaa nagy tehetsé-
gót: a katona a kardját, aa államfaifl  bölcseaé-
gét, a költő tollát egy célnak: a bitnek és ha-
sának ssolgálatába állította. Zriaytaek Is, mlat 
egéss család]áaak tragikus volt a sorsa. Nemcsak 
aaért, mert tragikus saerencsétlenség áldoaaténl 
esett, hanem, mort életének nagy célját — basája 
felsnabadltáaát  a törők Iga alól — a mostoha 
vlssoayok miatt nem érhette el. Da nem kBiső 
sikerekkel mérjBk lángelméink értéktt, hanem 
tBses nagy lelkBkkel, mely essmónyl célokat IB-
aött ki, célokat, melyekért élelBket áldoaták, 
vagy elégtek aa értfik  vívott kDadelembea. 

Irodaimnak nagy epikusa tollával la hal 
batatlaaaá tette a nevét, de a peanánál többre 
tartotta a kardot: 

Nem irom pennával, 
Fekete tentával, 
De uablyám élivel. 
Blleaaég vérivel 
As éa örök híremet. 

Akár farkas,  akár emésssea meg holló: 
Mindenütt felBl  ég, a föld  léssea alsó. 
A Muraköa nagy végvári vltésénok hamvai 

leat a löidbea pihennek, de bdal lelke lelBI van: 
a magyarégen — a világit mis den ldók magyar-
jainak. 

A harmadik, ami megragadó volt a Vltéal 
fond  könyvében: aa a réss, ahol aa lntésmény 
hivatását fejtegeti.  Nagysaerű hivatást tölt be — 
úgymond — es as lntésmény. Vlisssssáll a múltba, 
ellátogat a harcterekre: Q illcla meséire, aa oross-
pusstákra, Brdélv bercal, a Kárpátok ormai ós 
völgyei köaé, a Doberdó fenslkjárs,  a Piávo völ-
gyébe, s össsegyBJtl a feledésbe  ment tetteket, 
asokaak nevelt, akik étlen-ssomjan, hóbaa, fagy-
ban, sárbta, vérük hullásával védelmesték a 
haaa földlét  — s célja állandó JellegB, erós 
oemaetvédelml sservesetet teremteni, bogy soha 
többé sem klvBIröl Jővó, sem belső romboló erők 
ne dönthessék a trlanonlboa hssonló tragédiába 
a nemsetet. 

B Kormányáé Urunk mai 76 névn*pjáa, — 
s sa év mladea napján, bálás salvvel gondolha-
tunk errs, hogy a Gondviselés nagy Jótéteménye-
képen, van nemaetünknek a végvsrl vltósekbes 
hasonló nagy katonája, kiben a Hunyadiak, Bt-
lasaák, Sioodlak, Zrínyiek bösi lelke él: a es a 
Vitési B-nd főkapitánya,  a Kormányáé ur, a 
porba sújtott orsság főlemelóje,  akinek rendület-
len hite, államféiflal  böcsasége, tettekben be-
SBÉLÓ mély haaaBseretete, s a nagy valóság és 
egyben fenséges  salmboium: Kassára, KolossvárrB 
diadalmasan bevonuló fehér  lova mladörökre utat 
mutat aemsatéask. 

Abban a bensőséges, csendes ünnepiéiben, 
amellyel 75 BaBiotésnapjáa nemaete körBlvetle 
— ml ssékelyek Is egésn sslwel ott voltunk — 
s egy képes Albumra ssrgaődött tekintetűnk, 
amelyet as Ifjúság  Honvédelmi és TeetaevelSsé 
nek Oraaágos Vesetóje adott kl a 76. ssfiletésnap 
tlssteletére, s amely a Kormánysó Ur alapította 
leveate-iatéBmóay példás mnakáaságát mutatja 
be mBvéssl felvételek  boa. Magyaroruág Kar 
mánysójáaak arcképével kesdődlk a képes reas 
A Kormánysó Ur előtt fesaesea  áll egy leveate 
Ifjú,  kinek vállán snerotattel nyugtatja kesét a 
főméltóságu  ur. Sseméből atyai saerotet ós bl-
aalom sugárslk a fiira,  a Jövő magyar katoaájára. 
A leveate srcáa olt IBkrösődlk a meghatottság, 
de ogybea aa ígéret la: mindenben eloget tenni 
aa orsaág vesére parancsainak. A kép alatt a 
Kormánysó saJátkssB Írása olvaaható: .Bisom 
a magyar Ifjúságban  I 

Ba a törhetetlen hit és blaalom a Kor-
mánysó nagy egyéniségének egyik legjellemsóbb 
ós legértékesebb voaáaa. B ma, nevenapján, a 
világégés saörayB viharának ötödik évében, a 
magyar levett kalappal s fohásskodé  lélekkel te-
kint aa Égre: a blstk a Gondviselésben — és 
miként ő aa ifjúságban,  ngy blalk as Ifjúság  a 
as egéaa aemaet Vesérében — s aa ó példáján 
Indulva readflletieaBl  hlaal, hogv Istenbe vetett, 
s a mai ítélet Időkbea felfok4ott  reményével, 
nagy Veséréaek követésével gyösadalmeskedal 
fog  a raatáa felett. 

A Karméayaé Ur aévaapjáaak Bnnepi ke-
retei kösött vltes Vida Gyula tábornok aaék-
kapltáay a következő nj Wtasakét avatta: Dályal 
Jikab t fhadgy,  GylmesbBkk; Kristály Albert, 
Bsealdomokos fBira  Pater, Bieatdomekos; K*rda 
Pater, Dánfalva;  Bsőes Karoly, Vacsáreal; Basa 
Albert, Csatéezcg; Gal Karoly, Cslkaaeaigyörgy; 
Jakab Lijos, GírOCefalva  ; Mesei István, D,irO; 
Kiss Antal, Atfaln;  Gal Sándor, A,falu;  Bsaedek 
I<tván, Gyergyóaaenimikióa; Maroafói  (M.rdlrosz) 
Gyula, Szarhely; Pal Jánoa, Gyergyóaseatmikiés. 

As uj vitásokét vltóa dr. Nyerges Gyula 
pénaBgylgasgató melag unvakkal BdvönOiie a 
Vltéal Baud aevóbea, ameiyert asnj vitesek ne-
vében vltes Dalyal mondott kössóaetet. 

A felemsió  Banepseget a Hlmnuss hangjai 
aárlák. 

Bocsánatot kárlink. 
Igy sem lehet azért. 

A kisebbségi aUadeiembó! köslsmert. hogy 
mennyi keserBseget okosott a kösösségnek a 
mogtevodt, a kösösség ellen fordult  magyarok 
magatartása. SaJaos, Ilyen sok akadt. Nem mond-
)Uk ast, hogy most eaekot a magúiról megfeled-
keaett testvereinket agyonverjük. Do vlssonl aat 
sem lehel elképsalal, hogy «ifelejisBk  nekik a 
multat. Itt van mindjárt Tőkés Brnó volt buka-
resti református  lolkeas ur esete, ói ismerjük, 
mindenki tudja róla, hogy a legaehesebb Időkben 
nagyolt vetett a romániai magyar kisebbségi küa 
delem eilen. O.yan súlyosan vettasott, hogy aaért 
igenis meg kell bűnhődnie. Da nem .Igy történik. 
Amint Ismeretes Tóaés ur nyakáa a vlasaaterés 
után ssorulnl keadelt a hurok. Annyira égett 
talpa alatt a talaj, hogy minden mulila dacara 
ataaökött Mtgyarorssagra. Otl hagyta Bukareatet 
politikai porondját. Bobói aa alkalombot Dr. Bsáss 
Endre a volt Magyar Part hlvataloa lapjának 
aserkessiője azonnal felhívta  a figyelmet  ennek 
aa embarnek bűnös múltjára. Sorosatos cikkek-
ben ideale fel  mlndaaokat a magyarellenes cse-
lekedeteit, amelyekkel egysegünket bontogatta 
aa akkori romáa kormányok aaoigálatában. Ne-
hogy aat hlgyje valaki, bogy TŐKOI Ernő ur meg-
riadt a cikkek hatása alatt. Nem. Meg ó állott 
aa erdő felöl  és psrbe fogta  Ssaaa Ferencit. Mert 
ugyneveaelt jogáiam esjogass nep vagyuak.bat 
meg ea Is lehet. Hjsisadaimas klhallgatasok után 
végre elhangnoli aa lielet, amely vegBI Is fel-
mentő Íteletet hosott Bsáss Ferenc dr. ellen, aki 
állításait lgaiolta. TÓTES ur pedig tovább sétát, 
vígan van es még örvendhetünk, hogy nem Ssáss 
Ferenc dr. kerBli a hűvösre. Nem, est megsem 
tehet Igy csinálni. Bocsánatot ktrűnk, túlságosan 
rövld'atok vagyunk a Ti«*s Broó oktet ssemben. 

kiverte Brdélyböl. De nemcsak kIBatBk őket, ha-
nem csapataink leverték a román hadsersg ma-
radványait ls. Blstossk voltunk benne, hogy amíg 
esküjüket hlvsn tartó magyarok élnek Itt, lábukat 
Ide be aem tehetik. A harcok márcsak mossse 
0 sas- és Franoisorsságban dúltak és ott ls kös-
vetlen küszöbön állott a győaelem, a tartós béke, 
amikor akadtak bsaaáruló emberek Itt Is s Né-
metorsságban Is, akik elbolondltották mind a 
magyar honvédet, mind a német katonát. Zsidók 
és ások rövidlátó, félrevesetett  barátai minden-
áron uralomra akartak jutni. Mindegy volt nekik, 
bogy Magyarorsságnak hlvják-e továbbra la azt 
a főidet,  amely feiett  uralkodni akartak. Aa ér-
dek ea volt: akadálytalanul kisslpolyozol a főidet 
és népét 1 Céljukat csak a háború elvesztésével 
rhették el. A háborút pedig eaktjjéhez hűtlen, 

iBéisülloBBtett hadsereg vessltbette el. Suttogni 
kezdtek a magyar honvéd, a magyar asBzony éa 
munkás fűiébe.  A hoovt doek eat súgták: minek 
harcolni Idegen földön,  ideg»n érdekekért? Ne 
harcolj tovább 1 MsnJ hasa. Tedd le a fegyvert. 
Akkor baldog bike less. N-m kell hősi halált 
halni és nyugodtan dolgozhatsz I A munkásnak 
éa asszonyoknak mesés gesdagBág ÓB munktnál-
kttll élet kecsegtetésével toldották meg aa ígé-
reteket. 

Honvéd-eskü. 
A Kormanyao Ur névnapjai impozáns kere-

tek köaött Ünnepelte a vármegye asékely népe. 
Cslksaeredában eaen a napon eskBdlek fel  i 
honvéd újoncok. A nsgysserB külsőségeknek lé 
lekemelö hangulatában óriási kösönség osstosott. 
Bűsske öntudattal láttuk a honvédség tagjaivá 
avatott gyönyörű aayagot. M -gtelt as ember lelke 
bittel és blsakodással. A nemzet jüvőjére olyan 
katona Mellem vlgyás, amely melló ennek as 
*al földaek  katona múltjában. 

A különféle  honvéd alakulatok újoncai Csik 
aaeredában as Orsságsáesló elölt sorakoatak fel 
as Bnaepélyes eskűbös. Pontosan 11 órakor hang 
aott fel  a parancsnok éraesését Jelsó dlsajel. Ke-
mény veaénysaavak, majd a "Szósat elhangaása 
után a dandárparancsnok lépett as emelvényre: 

Honvédek I — kesdte beszédét — Cslk-
aaereda helyőrsége és a vele egyBtt éraö magyar 
láraedalom. ma kotlós Bnaopet Bl. Üinepeijflk 
legfelsőbb  H dórunk, országgyaraplló Kormány-
sónk névnapját. A magyar nemaet os a honvédség 
eme legkedvesebb nóvflnnepéiyét  felhassnáltuk 
arra, hogy legfiatalabb  honvédelnk Bnaepélyes 
formában  letegyék a legsúlyosabb kötelesettsé-
geket jslealö bonvédeskBt. 

— Mt Bnaepélyes formát  adnrk OBkUvése-
teknek, bogy annak híre as ezeréves határokon 
tnlra ls eljussoa. Bsűkség van erre, mert volt a 
"•agyar uemaetnek egy gyássoa pillanata, amikor 
26 évvel eselótt, 1918 ban hasaárnlók és áltálul 
(elrevesetell gytnge jellemű, uBklátókörű, rövid 
emlékesótehetségB emberek elfelejtették,  hogy ók 
Is esküdtek egysser. Bifelejtették  a hoavédesktt 
befejeaő  Baavalt, hogy: . . . . Isten minket ugy 
segéljen 1" 

— As 1916-baa' Ide orvai betört románokat 
a magyar honvéd, sémát saövelaégesével együtt 

.Vessetek jol SBÍVetekbe aa eskü szavat." 
— A honvéd elfelejtette  ünnepélyesen tett 

esküjét, elfelejtette  ast a rsgl magyar lgaaságot, 
amit Árpád vezérünk is ludott es alkalmaaotl 
eserevvel eselótt, hogy jobb az ellenséget minél 
messsebb Bsnl a Bajai határainktól, mint belül 
kűsdenl ellene. Jobb aa Idegen falvakat  feldumi, 
mint a sajátunkat. E feledaeztek  erről éB laBBan 
keid.ek hasa ssálllngéani. A honvédség nagyobb 
es becsületes résae aaonban még akzor la fe-
gyelm.zett maradt. Sajnos, kérte a haaasBálUtá-
sat, hogy itihon vedekeahaasék as ellenseggel 
saemben. Amikor hasaérlek az Időzösben ura-
lomra került kommunista zsidók es fairevesetelt 
baraialk letétették velük a megmaradt fegyve-
reket s hasakűidlék falujukba.  Ezael megsannt a 
hadaerag, de megasűnt Nagy-Magyaroraaág Isi 
Vesaély nélkül nyomulhattak be a vedtelen ma-
gyar határokon at románok, csehek és sserbek 
egyaránt Meaitláb, vagy bocikorban, madzagon 
lógó öreg puskákkal és ökörvonlatta écaka agyuk-
kal akadály nélkül elfoglalhatták  eaereveB ha-
aánknak loguagyobb réssel. Őz éa a asidók lettek 
urak a magyarok szent földjdn,  gaadalkodtak és 
gasdegodtak 22 esstendóa keresstül. Ezután nem 
itheil be földünkre  Idegen a lábat, ha nem felej-
titek el Isten bBntetését, ha nem felejtitek  el a 
anlyoB tanulságokat, ha kiirtjátok belaó ellensé-
geinket, ha klkősösltltek magatok kösűl azokat, 
akik ma la félre  akarnak vesetnl, akik be akar-
nak csapni. 

— Ebben az flnaepélyeB  pillanatban véssé-
tek Jól sslvetekbe as eskü minden ssavát, hogy 
ast soha, semmi körülmények kösött ne feled-
jétek el. Akkor as Itten sem feledkealk  meg ró-
latok. Megsegít titeket, rajtatok keresstBl a hasát 
és minden magyarokat... 

A honvéd-eskü fenségeB  hangjai után kato-
nai kitüntetéseket osstottak kl, majd as alakula-
tok kemény, fegyelmeaett  elvonulásával befeje-
aódött az ünnepség, amely mlndsu magyar ember 
ssámára sngárosta aat a kőtelességei, amelyet el-
várnak tőlünk aselkövetkeső nehés történelmi idők, 

Aloslkon egy kaszáló e l a d ó . Oim: 
Csíkszereda, Apafi  at 10. 



4lk oldtl. C B I K I L A P O K MX Hidra. 

Ilttímiiletfik  a jiM iuMq ém. 
A téli hosasu eatéken elmélkedjünk a jövő 

év gasdaságl megaaerveaáséről, mert aem tndjok, 
meddig tart a háború. Ba évben Csíkban a ssén? 
kérdéi állította súlyos helyaet ele a gaadákai 
asért, meri nálunk aa egéaa állatteayéaatéa jó-
formán  a aaénaterméaen alaptalk, holott ea pó-
telhati volna aokféle  midan. 

Baek köaűl cink egyet említek meg, a ml 
nálunk la minden nagyabb aebéaaég nélkül ke-
resstül vihetó. Ez afAUeaatée  kéaaltéa, a ml répa 
ÓB polyva keverekéból áll. Hatalmaa területek 
vannak egyea vidékeken, ahol egy azál uéna 
aem terem, mégla aa állattanyéeatéa vígan megy, 
mert aok répát termelnek. 

Nálunk 1B a répa legtBbb helyt jól megy. 
Bgy kat. holdoa megterem 200 mássá ia. En jól 
elvermelhetjűk, Illetve földelhetjük  prlmaaserűleg 
a aaabadban. 

Bgy darab állattal naponkint teletelhetünk 
15—30 kgrol. Étihez vegyíthetünk 1—9 kgr. poly-
vát, BŐI többet 1B Aa Istállóban vagy mái meleg 
helyen calnálunk egy három eaakaaaoa ládát, egy 
szakai inak ártartalma legyen akkora, a mekko-
rába aa egynapra aaükaégea felvágott  repa éa 
polyva belefér.  Pi. ba van 5 drb. állatunk, egy 
darabra Baámltunk 15 kgr. répát éa 1 kgr. poly-
vát, ea öasaeBen: kltena 80 kgrot. A aankaaat 
kesdjük tölteni polyvával rá vágott répát és Így 
váltakeava, amíg a'aaakaan megtelik, taposhatjuk 
ia, sót ba aósvlsael lécaoljuk, külön sósásról nem 
kell gondoskodnunk. Hí megtelt a ssakass, egy 
deaakafedelet  reá helyeaünk éa kóvel lenyomtat-
juk, bogy jól össsefüUedjen.  3 asakaaa asért safik-
aéges, hogy a fülledésaek  legalább 2 asplg kell 
tartaon éa eat ugy érhetjük el, hogy amikor egyik 
aaakaaa megürült, as ónnal töltjük meg, Igy mire 
aor kerül rá, már 2 napol fülitdi.  Ugy eaalk a 
marhák, bogy öröm néanl. Lóvaknak jobb a répát 
egéaaben adni fülleasiéa  nélkül. 

Füllesstés etetésével, as eddig etetett sséna 
mennyiségnek elég Vi—'/4-része, Igy sséna ínség 
nem állhat eló. MJSI kezdett terjedni örveadate-
sen a siló ÍB, náiun* ia elfog  jönni, addig IB 
aaonban fUllessaünk.  A silóhoz knkorlca kell, a 
kézzltéae 1b körülményesebb. 

Szőke  Mihály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A blrtokértékolési blsottság osiki 

tagjai. A aaldóblrtokok végleges recd zcsjre 
alBiult erlékeléBl bizottságok tagjait klneveate a 
földművelésügyi  koricány. Calkvármegye részéről 
ebbe a bizottságba a következő tagokat neventék 
kl:Siőks M.biy nyu«. föidm.  iskolai Igasgató, 
Bálint Pál es Qajárl Lász ó dr. földmlv.  Iskolai 
igaagatók. 

— Mátráiékos  előflzetőinkhex.  Több-
szöri felhívás  dacára  is még igen sokan van-
nak, akik  hátrálákaikat  nem rendelték.  Ismé-
telten  felhívjuk  ágjelmüket,  hogv a felsza-
porodott  elöStetéai  dijakat  küldjék  be, hogy 
ne legyünk  kénytelenek  a behajtáa nekünk 
ie kellemetlen  eszközéhez  folyamodni. 

— A Katolikus Akoió mogssorveaés» 
Calktaplooaa. A Katolltua Akció, mely okt. 
vegén Koloaavárl a hercegprímás réaavételével 
ünnepélyes formában  aáaslót bontolt Erdélyben 
Is — november 28-án, a mult vaaáraap d. e. 
népeB egybánkönatgi köagyűléa keretében alakult 
meg Calktaplocán. An elnöklő Márkoa Endre ta-
nácaoa-plebáaos megnyitó bssaéde után za egybe-
gyűltek élénk flgye'me  és érdeklődése mellett, 
vltéa Albert Vilmos c. glmnáaluml Igaagatá mon-
dott bessédet aa Actio Cttollca eredményes mun-
kájának alapfeltételéről:  a katolikus öntndit ki-
alakításáról és a férfiak  kötelességeiről a katolikus 
akclóbin, amely voltaképpen nem egyéb, mint a 
világi hivek tevékeny réssvetele as egyháalak 
apostoli mnnkájábtn a krisztusi saeilem és tör-
vények ura ómra juttatáaa érdekében aa egyéni, 
családi, táraadaimi éa nemaetl elet egésa vonalán; 
Ilyen arteletnben a Katolikus Akció nemcaak 
valláal, hensm a legmélyebbre ható nemrutepltő 
tevékenység. Majd aa elnök ismertette aa Ac.lo 
Catol:c» aaervf  ai tót, Qyörgypá' Oábor fóazám-
taeácBoa, egyhaz^ondeok — ptdlg javaslatot tett 
a Katolikus Akció hitbuzgalmi, szoclál — karitatív 
és kulturális saakosstáiyelnak megalaklláaára. A 
közgyűlés a javaslatot elfogadta  s egyhangú lel-
kesedéssel caatlakoaott a katolikus akciónak uj 
életet teremteni hivatott nsgysaabásu mosgal-
máhoa. Az egyhásklsség assrvező gyűlését han-
gú'alossá tették e Bocskor Ferenc ig.-tanitó éa 
dr. Minier Károlyné t&n'tónő veaatésével előadott 
énekek éa asavalatek. 

— A kóaónaég Agyaiméba C-lkszer-
daban akarácaan-.l orssagoa ailatvásvtd-'oeiEbi'r 
18-án tartiák meg. 

— Vagy-báosl ünnepélyes buosuzta 
táaa Amlot JelentettBk, N»gy Sálhá'y postás 
boBBŜ B kösHolgálat máa jóliregérd^mell nyu-
galomba vonnlt Nagy báesl é^tls-d"k"n ktresz-
tül hoaaánólt ennek a városnak köaöniégéie». 
Hűséges és öntudatos Jó magyar szivével trlnd>n 
Körülmények között ugy végezte el kötelesség* t, 
begy arról csuk az elismerés éa megbecaülea 
Baavával emlékezhetünk meg. NjUíalomba vonu-
lása alkalmából tlsalelől ünnepélyes keretek kö-
nStt bncBuatatták a mu't aaembaten megrendezett 
vacsorán, amelyen Kocals poalafőnök  megható 
Havakkal nyújtotta át a mlnlsster elismerő ok-
Iratát. 

— Tilos a kirakatokat kivilágítani A 
vIllanyfogyaBstáa  korlátozására kiadott 6190/1943 
M. E. sz. rendelet 12. S-a értelmeken II:OB ea 
büntetendő cselekményt képea aa üzletek kiraka-
tainak kivilágítása. 

— Borbála-napi ünnepély. Cslksseredá-
baa december 3 án rendeatek első alkalommal 
B írbála-ünnepséget. Délután négy órator nagy 
tömegben vonult fel  a vároa társadalma a Vlgsdé 
nagytermébe, hogy megnézse a tüzérek védő 
Bzentjének évente minden helyőrségben megis-
métlődő ünnepségét. Calsaár István ünnepi be-
széde keretében Ismertette a BirbáU-ünnepély 
jelentőségét. A tüaérek védőssemje nem hBgyta 
és nem hagyja cserben aa lgBaságért harcoló 
fegyvereket.  A magyar tűaerség, a magyar ka-
tona évsaáaadokon krrseatűl a kereszténység 
saolgálatában küzdött az egass emberlaeg Bzebb, 
Jobb, boldogabb jövendőjéért. A magyar kaiona 
ennek a nagy és ssent hivatásnak a indaiában 
harcol ma ls an egéss emberiség és a magyarság 
Igazságának diadalra Juttatása érdekéhen. Ezután 
őal magyar katonadalokat adott elő aa énekkar, 
majd Puskás Mirta müv-iael szlntonslon mozgó 
asavalattal szerepelt. Oubódy M-irglt zongora-
játéka uian O ty 1 ona migánsanma bmgolta de-
rűre a megjelenteket. Kivid szünet után magyai 
táncoBl nyitották meg a mii tor második részét 
aaekely aióiteabe ölióaöll leaa; ok. Boroe Karoly 
keményen megtapsolt éneksaama ntán B<ranlcs 
I'tván adta e ó nagy batásaal „Borbála n. pjúr«* 
clioű költeményt. Csery Láneio nagy derültség 
köaepette olvasta fel  a „Borbála tefcerciel,* 
amelyben szellemesen, lgaa magyar tesiv-rl sae-
retettel szárnyalt a humor éa út'ut soeg Ropogf 
katonadalok után a meleg, bajtársi* sz rejtet 
ébresztő éB kötelességra figyelmeztető  üuntpség 
n Himnussaal ért véget. 

— HogasOnik a aárt levelezőlap. A 
postaveaérlgssgxIÓBOg köali, hogy F posta a aárt 
ieveleaólap további előállítását egyelőre meg 
ásüolette A pOBt-.blvaiKlok c«4k addig <>dnak zárt 
levelező .-pot a kösaneegnek, amíg a mos'.tni 
Sessloiflk  tt-r:. 

An Erdélyi Rom. Kat. Népsaóvetseg 
1044 evi naptárai megerkeatek s a helyi 
lagoBit csoportvezetői most fo.jáí  uokat azt-v 
o-z'anl. A népszövetség vezetősége ieri a tago-
kat, hogy a cslnoa kléilitésu váüoza'o?, gazdag 
tartalmú naptári, amely már a megBaé iás nap-
jaiban minden erdalyi kat. családnak meghitt ba-
rátja lelt a amelyben aa év fouioŝ bn  eseméayel 
mellett értékes irt dtlml, gesd tsáel. erépzsegűgyl 
B máa cikkek talá:batók — az 1 P 50 f.  tag-
a-igi dij fajében  átvenni ssivexkedjenek. 

— Fe1 jelentés egy tusnádi gaada ellen. 
Kereestes Atilal aaboial lakóa felje'ect^st  telt 
Bilngh György nagyiusnádi gssda al-t-n, hony 
kabátját a vasull fülkébői  eiv'^'e s ast fs-szóll-
tására Bem akarta vlssaaadul. Rtbláa mist'. Indu't 
eljárás Balogh ellen. 

— Öngyilkosság. Báiul Jiaaef  gytrgyó-
ssenlmiklési 48 éves hadirokkant feIek»szlotta 
magát. 

— A belügyminlaaterium lajovahagyta 
CsedA Imre lnternaiáaát. Aml-it i nnret-'S, 
Csedő Itnrn cslklap.ocal gazdái gabona eltitko-
láson tetten értek, eijáráat Indítottak eliene, 
amelyoek során a csíkszeredai főpzolg  .bíró ti ren-
del»;.' ss lnternáláaál. A Csedő élt»' megfr-ebbe-
aett Ítéletet Cslkvármegye aií>p4c|ai* lóváharvta, 
amely ellen végül Is a b-.>10gyinlnlszterh?s fordul, 
kérva az ügye felülviaagáláaát.  M>st fagla'ko«iott 
aa üggyel a belügymlniBzter um Illetékei) saerv», 
amely alspas vlasgálat után megerősítette Csedő 
Itnrének aa Internálását. 

— Talált tárgyak. A helybeli rendőrkapi-
tányságra beaaolgáliattfck  egy pár kesatyüt éa egy 
drb. caavarbuaót. Jogoa tuialtlonoiok átvehetik a 
hivatalos órák alatt I. rn. 10 sa. helyiségben. 

— Meghívó. AzO- zá».-. Eg^isséf-'delml 
Saofeiség  C-ilt-sser-d-l Fin-ííi-v t'ége 1948. évi 
decorrber 18-án "ioa'"--tfi  d. u 6 éraaor a 
vármegyehása gylllr--aw»p>*t>»-n i-a i'-SiM tirg>-
"crozs' mellett t , 1 9 4 8 ">'l r.'nde« í̂ipgvü-
I(BM. Títgysorornt 1. En-kl megnyitó, 2 1942. 
évi rárssémad^e, 8 F^l.* ari j imt jp, 4 1944. «vl 
költségvetés, 5 1944. évi p n k^frv,  fi.  T.üll-
ksr és vé'asz raáuv i.i-gi » z t " 7 . Ete!Í°Res 
Irdltvénvok. Cj»>?e red>), 1943 d^e mber 8 An. 
Siopos Atbert s. k. rótttiár , Dr. Ko'umbán Jó-
ssef  B. k. elnök 

— Halalozás. B icsVor B tol hentes éa mé-
száros d cembar hó 9 en 61 óves korában hosszas 
betegség után meghalt GylmeBbűtkön. 

— Meghívó. Az OrssAţos Egészségvédelmi 
öíöve aé«" C itvármegvel FlókszövetBége 1943. 
ev| r.»nd-a vösyy iléfiis  1948. évi d c^mber 18-an 
Bzombstoa d. u. f  -1 6 >r». or Í Jr;|:» Cslksaaredáa 
a vérm-sy hisn syü:eatermeben alábbi tárgy-
Roroaat mellett. Targysoroent: 1. E nökl megnyíló, 
2. Fő-I'kárl Jelentés, 3 1942. évi záresamadás, 
4 1943. éB 1944 évi mun.i^rv és költségvetés, 
5. Fóv dó v.vasatáea. THiirtar kleg"s«ltése. 
6. Esetleges indl'vácyok. Olnezereda 1943. dí-
c^mber 3 , Dr. R sfaln  Imre főtitkár  B. k , Dr. Bíró 
Ferenc elnök a. k. 

— Kössónetnyilvanllea. Mladasokaak a 
barátainknak. Ismerő-töknek akU drága jó édes-
anyánknak Űiv. lovag dr. Fejér Antalné elhalá-
losása alkalmából cgyütteraéBllkkel felkerestek 
ea fajdalmunkban  oaz'.oztak, eiu ou mondunk 
hálás köszönetet. Ceikíz<-reds, 1948 december 9. 

A ry» ' 'dó c<alád. 

SzerkeBztói üzenetek. 
Isméte ' -i korem n muikatárealnkfít,  hogy 

cikkeiket szatják a lap terjed-ilmsbez. Na nyújt-
sák el a mondanivalójukat. Vígeredményben az 
olvasó türelmévé! ls azámo al kell ezekbtn a 
rohanó Időkben. A «apa«z-.alat is azt mutatja, 
hnív a racld cikkek inkább cVravasető*. 

Ucazóbunda es labzs&k báránybőr-
belessel, kifogástalan  allapotban 
Osikszeredan e l adó . — Oim a 
kiadóhivatalban. 

M e g h í v ó . 
A Csikvármsgyel Közjóléti StövaUeiet Cilkizsrsda 

1943 decambsr 21 én d. u 4 Örskor tartja 
Cs ksrZ-.-redábaD, VarmegVLhnegyiil íHtetmébc-n az 
1943. evi reodkivüli közgyűlését, 
me'yre a részvényeseket tiaz'-.'lettel tmgblvja. 

T á r e > k o r o z »t 
1. F -lugyylöhizottaii jelante-ie. 
2. Az igazgatósás; ét felügyelőbizottságnak  a 

felmentvéoy  megadása 
3. F.'iiiíyAló'jizo'-tflá?!  tagok vá'a^ztása. 
CsikBz.- eds, 1943. cvi deceruhrr hó 4 én. 

Ado:jtn Fareco, De Eiga>, 
)ii\.  igazgató. alispán, szöv. elnök h. 

Cstkv :rm"gye Alispánja. 
Szám 616-1943 

Hirdetmény. 
A ra. kir. B'.-liig) miniszter ur az 548 340— 

1943. OSZF. számú randelelévul Nép e9 Cxalád-
védulmi ö-ztöodijal letaaitett. Az ösztöndíj feladata, 
hogy a sok gyermekea családból származó Iparoa 
és kereskedő tanoncik, nzaktanfolyami  mezőgaz-
daBi.gi HA ipari Hzakiskolat, egyetemi és főiskolai 
hallgatók, köz pi>>kolei taou r>« taníttatását eló^e-
gits-. öiitfndijra  jogosult a fentebb  fal?oroit  kifo-
gástalan magaviseletű jei- s tanulmányi tlőmene-
telü trtculo, ha mis helyről ödztöodijal, vagy 
segélyt nem elves. 

AZ ösztöndíj elnyeréséhez szükséges bélyeg-
telen kérvényt a m. kir. Belügyminiszter úrhoz 
k-'li elmtzni en a pályázó laki-helye szerint lile-
tekes ;örvenjbatóBár első tisztviselőjéhez, megyei 
vnro.ib.MI lakóknak a vá os polgármesteréhez kell 
benyújt»! i A Kérvényhez mellékletet csatolni nem 
kell. Az öBZtö.idíj időtartama áitalaban egy év, 
mely inroklot esetben meghosszabbítható, illetve 
a tanulmány megazatiiáBa vaetében a tanulmány 
folytatásakor  uj a folyósítható.  Az ösztöndíj öss-
szege iparos es kételkedő taconcok, szaktanfolyami 
hallgatók és középiskolai tanulók esetében havi 
80 P.. egyetemi es főiskolai  hallgató esetében 
havi 120 Pengő. Az öiztöndijua az öaatöodj el-
nyeréséről éB annak kiutalásáról érdesítést nyer. 

Csíkszereda, 1943. évi november hó 28 án. 
Alispán helyett: D? L«nár Oéaa, 

vm. fójegyzó. 
Nyomatott öav. Vákár Lajossá könyvnyomdájában, Cslksaereda. 




