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CSIK LAPOK 
Peleiéi kiadó: 

öiv. Vákár Lajosáé 

Egéaz évre 
Félávre 

Eliflzetéal  ár : 
Pengi 10.— Negyedévre Pengi 2.B0 
Pengi 5 — Példányonkénti ára 16 fillér 

Külföldre  «gy évre 20 Pengi. 
Megjelenik minden vaairnap. 

Nyílttéri közlemények dija soronklat I Pengi. 
Kéziratokat nem adunk viasza. 

Hlrdetéal dijakat a legoloaóbban azámltjuk. 
Kiadóhivatal Calkazereda, Apafi  Mlhily-utoa 15. az. 

Felelős aaerkesatő : 
vitéz R4ssegh Győző 

A kibontakozás utján. 
Magunkról van seó.Abelső éleiünkröl. 

Közösségünknek arról a készségéről, amely 
a nemset erejét a nagy időkhöz mért űtő-
kípesség állapotában van hivatva tartani. 
Keressük ai u'ját annak a lehetőségnek 
amely eiekben as elhatározó napokban a 
nemset minden fiát  ennek a közös célnak 
a szolgálatában egyesíti. 

Bbben az irányban az ország külön 
bözó pártjai tárgyalásokat kezdtek. A volt 
kormányzó pártnak egyik vezetője nyilat-
kozott. Azt mondta: ezeknek a tárgyalá-
soknak az vo'n» a célja, hogy M»gyar 
ország a jövőben ne lehessen a különböző 
politikai pártok küzdőtere. Meg kell ta-
lálni as utat a kibontakozáshoz. 

Szomorúan vtsezük most az ujabb 
hirt amely arról számol be, hogy a jobb 
oldali erőknek az összefogására  irányuló 
igyekezetek egyelőre elakadtak. Vitéz Im-
rédi B Ma kijelentette ezzel kapcsolatosan, 
hogy as eddig annyi sok jósiándékkal 
folytatott  tárgyalásokon bebizonyosodott 
miszerint a tárgyalások ideje végképpen 
lejárt és hogy a magyar erőknek az egye-
sülését nem várhatjuk. A nehézségeket 
és véleményeltéréseket nem az áthidaló 
formuláktól  hanem a cselekvéstől várhat-
juk. Semmi értelmét nem látom annak, 
hogy a pártok közötti további tárgyalások 
folyanak.  A belpolitikai történés súlypontja 
arra a tényezőre helyeződik át amelynek 
nemcsak a cselekvés lehetősége de egy-
ben kötelessége is megadatott a kormány-
zásra. Meg kell teremteni a feltételeit 
annak, hogy a kormány még erélyesebben 
még gondosabban tudjon dolgozni ÉB egyre 
jobban át tudja helyeani tevékenységét 
az alkotás a felépítés  terére, fejezte  be 
nyilatkozatát Imrédi Béla. 

Nem vitás, hogy a végnélküli tárgya-
lások ideje lejárt. Nem azokat az időket 
éljük, amikor a különféle  bölcsködéseknek, 
hiúságoknak szabad folyást  engedhetünk. 
Szakítsuk már végét a jó békeidők poli-
tizáló világának. Bizcuk magunkat a kor-
mányzásra. Egy ember paraccso), a többi 
álljon a helyére éB becsülettel dolgozzon. 
Nem jó amikor mindenki irányítani és ve-
zetni akar. Háború van. Jól néznénk ki 
ha mindenegyes katonának bele szolási 
joga volna a hadmüveletek kiteljesítésébe. 
Igy kell lennie a belső front  munkájában 
ie. Amit parancsolnak azt vakon kövessük. 
Tovább nem lehet szava senkinek. 

Kár tehát tárgyalni. Sem erre sem 
arra. Senkivel. Be kell mozgositani az 
ország minden polgárát. Katonai fegyelmet 
kell teremteni az egész vonalon. Aki nem 
engedelmeskedik azt a katona törvényé-
vel el kell intézni. Ugy ahogy az ilyenkor 
szokás. 

Végeredményben ezt minden küzdő 
állam igy csinálja, figyelőre  csak mi ra-

gaszkodunk az alkotmányos avu tságokhoz. 
Nincs értelme. Kísérletezni nem lehet. A 
kibontakozás azonnal megtörténik, ahogy 
kemény ököllel bele vágnak ebbe a sok 
szinü akarásba. 

Majd ha a háborúnak vége less, ak-
kor választhatunk, akkor fáklyás  mene 
tethetOnk, akkor mindenki kiélheti a ma-
gában szunyádé politikai rátermettséget. 
Addig azonban mindenkibe bele kell foj-
tani ezt az ártalmas örökséget, aki nem 
érti meg azt, hogy ma a nemzeti erő egy-
ségétől függ  as egész jövőnk. 

_ Beiktatták az uj főispánt. 
Vitéz Kicsóy Uhlarik Baia hirdely had-

területi kormánybiztosa 1V44. május 12 én 
iktatta be Csikvármegye főiBpáni  méltó-
ságába vitéz Oaáiy Ernő ny. m. kir. vezér 
őrnagyot. 

Csikvármegye törvényhatósága nevé-
ben Ábrahám József  dr. alispán köszöntötte 
a kormánybiztost. 

Vitéz R osóy Uhlarik Béla meleg sze-
retettel üdvözölte az uj főispánt.  Hangoz-
tatta, hogy szívesen jött a szép Csikvár-
megye székely népének körébe. Különösen 
a mai nehéz időkben, amikor határainkon 
a világ legelszántabb ellensége áll, minden 
magyar ember egy kötelességet kell ismer-
jen : a győzelemért való munka kötelessé-
gét. — Kéri Csikvármegye székely népét, 
hogy ennek megfelelő  öntudattal és lelkü-
lettel támogassa az uj főispánt,  aki Caik-
vármegyében a nemzet győzni akarását 
képviseli. 

A hivatali eskü letétele után vitéz 
Gaaly Ernő fóiBpán  katonás határozottság-
gal szólt a vármegye székelységéhez. Ki 
jelentette, hogy munkáját a nemzet háborús 
erőfeszítése  szabja meg. Honvédségünk a 
Kárpátokon áll. Kutynál már vites székely 
honvédeink verekednek és nekünk idehaza 
egységes összefogással  kell biztosítsuk 
ennek a harcnak eredményét, nemzetünk 
jövőjét. 

A főispánt  lendületes szavai u'án Ábra-
hám József  dr. alispán, majd a törvény-
hatóság tagjai nevében Szakács Balázs 
üdvözölte. Biztosították Csikvármegye szé-
kely népének nevében, hogy mindenki a 
helyén áll, ismeri az idők követelményeit 
és a főispán  számithat népünk katonás 
fegyelmére,  támogatására. 

Bocsánatot kérünk. 
Sok baj van a mi életünkben. Nem árt, 

ha eteket egyszer-egyszer szemeink elé 
tesszük. Egyik ilyen gyakori jelenség köröt-
tünk, hogy nem nézhetjük ha valaki, közü-
lünk élhet. Naponként találkozunk ezzel a 
kellemetlen betegségünkkel. Mennyi ellen 
ségeskedéBnek, gyűlölködésnek az oka. 

Nézzük csak egyik most zajló történe-
tünket. Egyik minden kétséget kizáró ős 

keresztény építészünkről a „jóindulatu" 
akarói kisütötték, hogy zsidó származású A 
hirt elültették ebben a kitűnő talajban. 
Nem kell busulni. Hihetetlen gyorsasággal 
megfogant  és terebélyesedni kesdett. A 
város suttogni kezdett és hozzá látott ennek 
a csemegének a fogyasztásához.  Habzottak 
aszájak, csattogtak az agyarak. A.kisváros 
élvezett, ősi szokás szerint. Úlvezte, hogy 
rosszat csinál, hogy másnak a becsületébe 
vájkálhat, hogy gáncsolhat, mondjuk, egé-
szen kiteríthet valakit. Valakit, akihez nincB 
is egyéb köze csak annyi, hogy nem néz-
heti, miszerint becsületes munkája után 
-negé). Mondjuk jól él. Jobban él mint azok, 
akik nem dolgoznak, hanem elégedetlen-
kednek. 

Szokjuk meg egyszer, hogy becsüljük 
meg egymást. Ne fájjon  olyan irgalmatla-
nul, ha azt látjuk, hogy valaki közülünk a 
becsületes munkája után tisztességgel élhet. 

A Szebb Jövő c. levente újság 1042. 
karácsonyi számában Árpád vezérről egy 
cikkecske jelent meg. A cikk szószerint 
igy hangzott: 

Árpád vezér meghalt 907-ben. A ma-
gyar honfoglalás  legendás hőse az első 
magyar királyi dinasztia névadó őse. Csodá-
latos, hogy e sorsalkotó nemzeti szerepe 
ellenére ÍB minő kevés történeti tényt tudunk 
róla. Azt sem tudjuk, mikor, hol született. 
Az egyéniségéhez, politikai szerepéhez 
fűzött  legendák nagy részéről is kiderült, 
hogy egy későbbi kor alkotta meg őket, 
például a vérszerződósről szóló leírást. 

Csikszentgyörgyi Jósa János történe-
lem tanár ugy látta, hogy Árpád vezérről 
a fennti  értekezés megsem egy magyar 
ifjúsági  lapba va'ó E».ért a Csiki Lapokban 
szóvá tette a Szebb Jövőnek ezt a köny-
nyelmüségét. Helyenként élesen ítélte el 
a magyar ifjúság  lelkével való veszedel-
mes játékot. 

Ahelyett, hogy a Szebb Jövő belátta 
volna tévedését, meglepetésszerűen bűn-
vádi feljelentést  tett a Csiki Lapok fele'ős 
szerkesztője, valamint a cikk írója Jósa 
János ellen. 

Többször tűznék az ügyet főtárgyalásra, 
mig végül május hó 8 án ítélethozatalra 
került a sor. A törvényszék vitéz An'a' 
Aron országos nevü történelem tudóst is 
szakértőként kihallgatta. A szakértői véle-
mény is hangoztatta, hogy a Szebb Jövő-
ben Árpád vezérről leirt sorok semmikép-
pen nem voltak alkalmasak a magyar 
ifjúság  épülésére. Vádlottakat a törvény-
szék felmentette. 

— Gazdák  figyelmébe!  Váltaágmentes 
bérfüréezeléahez  Engedély  nyomtatvány Vé-
káméi  kapható. 

— KöaaönetnyUvánlcáa. Mindazoknak, akik felejt-
hetetlen férjem.  Illetve édesapánk ld. Balása Andrát 
elhunyta alkalmával kifejezett  «szinte részvétükkel fáj. 
dalmnnkat enyhíteni Igyekeztek, hilás k&saönettlnket ez 
uton nyilvánítják. A gytasoló ««alád. 
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Erötartalékoló magyar értékeket! 
Ferenoz  József. 

A nagy számadás órája ütött. A magyar nem-
zetnek ia számot kell adnia erőtartalékáról. Arról 
a belaó erőről, amely eddig éltette. Arról a fenn-
tartó erőről, amely ezntánra la életképeasé teszi. 
Arról aa erőről, amely csak egyedül éltetheti 
Magyarországot. Valamint a gőzgép munkabírását 
egyedül a gőz feszítőereje,  ugy Magyarország 
fennmaradását  is csak a magyar erő biztosíthatja. 

Mert minden nép csak annyiban életrevaló, 
amennyiben sajátos, faji  ereje van. Ezt az igazsá-
got nagyjaink mindig átérezték és hirdették. Ma-
gyarországot azért nevezik Magyarországnak, bogy 
a magyaroké legyen, Németországot azért, bogy a 
németeké legyen atb. Ennek az igaraágnak elter-
jedését az idegen erők minden eszközzel megaka-
dályozták. Nem ölthetett testet, nem valósulhatott 
meg a közéletben. Minden igazság próbaköve a 
valóság, a tett. Az az igazság tartozik csak a 
valódi értékek birodalmába, amely megvalósul, él, 
előbbrevlBz, nemesit, erŐBit. Ilyen igazságnak akar-
juk tudni, ezt az igaiságot is: Magyarország a 
magyaroké. 

Ha e megtisztuláai folyamatban  ezt az igaz-
ságot meg akarjuk valósítani, ezért senki semmit 
nem vetbet a siemünkre. Mi sem vetjük egy nem-
zetnek Bem a szemére, bogy saját hazájában, 
elsősorban saját fajtájához  tartozó fiait  I oldogitj». 
Ebhez Istenadta joga van minden zemzetn-'k s jaj 
annak, amelyik;nem él vele! Csak ennek uz igaz-
ságnak a magyar élet minden vonalán való alkal-
mazásával tartalékolhatunk annyi nemzetfenntartó 
erőt amely Magyarország jelenét ÓB jövőjét biz-
tosíthatja. 

1918. egyre több magyart ábrándított ki a 
minden nemzetiséget egyformán  kezelő politikánk-
ból. Ettől az elnemze lenitett, kiheré t m igyar 
érzéstől kaptak vérszemet az idegenek. Kezükbe 
kaparitottak minden jövedelmi forrást  s mi a nagy-
tömeg a Bok szónoklás, ígérgetés közepette egy-
szer csak azon vettük ésere magunkat, bogy 
„szolgák lettünk a szabadságban és idegenek ott-
hon". (Probáezka.j Minél több magyar győződött 
meg e Prohászka által hangoztatott igazságról, 
annál több emberben öltött testett a másik: 
Magyarország a magyaroké kell legyen, ha fenn 
akar maradni. Ennek az igazságnak a térhódítása 
adott erőt nemzetünknek a megujulásboi. „U| 
tavasz, olajoB rügy, fakadó  kikelet nemzetünkben 
az a nemzedék, mely hisz a feltámadásban  ! Van 
ilyen, fejlik,  erőbül s lelkét, erejét b»fekt  ti majd 
a nemzet életébe, hogy az egészet föltámassza*. 
i Prohászka. > 

Egyre több és több örömm»l telik meg szi-
vünk, ha nemzetünkben látjuk az egyre HZHporodó 
fiatalos  tavaszt, nemzeti feltámadást  előkészítő 
erőket, amelyek szemben vállnak a nemzetünköt 
hitéből és erkölcséből kivetkőztető törekvésekkel. 
Ürömköny jelenik meg szemeinkbt-D, ba látjuk at 
egyre szaporodó magyarokat, kik szembeszálinak 
nemzetünket ideálizmusától, valóságérzetétól, mű-
vészetétől, Ízlésétől megfosztó  áramlatokkal, a 
hazátlan érzéssel, a pusztító felfogással.  Ezeknél 
a magyaroknál a nemes, erötartalékoló értékek: 
— Istenhit, tiszta erkölcs, mély meggyőződés, 
jellem és az erős, kipusztíthatatlan fájó  érzéB — 
egy sikon mozognak. Egymástól elválaszthatatla-
nok. Léhaságukat és ürességüket nem fedik  hang-
zatos jelszavakkal, mint pl. én elsősorban magyar 
vagyok s azutan katolikus vagy református.  Ter-
mészetesen ez is csak az anyakönyv kivonatában. 
Mert nagy káromkodásain és önső gőgjén kivül 
— amelyeket e jelszóval akar takargatni — semmi 
egyéb nem vall arra, bogy magyar. Igaz ezek sem 
magyar tulajdonságok, csak a romlásunkon kár-
örvendők fogták  rá, hogy a?ok. Nem I Az igazi, 
épitő magyar ilyen üre?, értéktelen kifejezéseket 
nem haBzoál, hanem éppen vallásába, hitebe bele-
kapaszkodva küzd, épít, hircol a magyarságért. 
Mert érzi eB tudja az igazságot: minél vallásosabb 
annál jobb magyar és minél jobb magyar akar 
lenni, annál vallásosabbnak is kell lennie. 

Igazi, kipróbált értékeket, — mint a vallás, 
nemzet stb. — akarunk élővé tenni. Mi magyarok 
nem vagyunk az értékek terén útkeresők, AZ út-
keresésekben már nem ingadozunk. Hiszen erő-
tartalékoló magyarjainkat cs»k egyféleképpen  is-
merhetjük meg: biszuek-e a fent  emitett értekek-
ben és azok szerint cselekszenek-e? 

Erötartalékoló. értékes magyar tehát mind 
az, aki igy gondolkodik és igy cselekszik Lehet 
az aggastyán, vagy 15 éveB suhanc, ha teljes 
magyar feltámadást  BkBr, a mi emberünk, Magyar 
orBzágé. Aki pedig nem ebben a szellemben törek-
szik, hívhatják Árpádnak, vagy Attilának; lehet 

20 vagy 25 éves, számunkra öreg, tehetetlen, 
halott, sőt mi több, ellenség. 

Szent István, Szent László, Zrínyi Miklós, II. 
Rákóczi Ferenc, atb. azért lettek hősök, a legna-
gyobb hazafiak,,  mert hittek Istenben es az örök 
eriekekben. — És semmiképpen sem azért, mert 
erősek voltak, senkitől Bem féltek  s ezért nagyo-
kat verekedtek, káromkodtak. Hacsak ilyenek let 
tek volna, akkor ugy emlékeznénk meg róluk, 
mint bénákról, tehetetlenekről, szószátyárokról ÓB 
politikai Bzéluámosokról. Azért lettek magyar 
mintaképek, mert megingathatatlan iBtenhitük erőt 
adott, lelkíegyenBulyt biztosított a legkélBégbe-
ejtöbü pillanatokban is, hogy minden tettüket a 
Haza azolgálatába állítsak. Örök értékekkel akar-
ták megtölteni a magyar lelkeket, hogy Magyar-
ország es a magyarság örökké éljen. Egy vezér 
csillagba kapaszkodtak bele éB caak azután men-
tek. Nem kapkodtak, nem szónokoltak. Cseleked-
tek és azután cselekedeteiket megmagyarázták. 
A tett, az epitő munka volt magyar hitvallásuk. 
S hogy jól cselekszenek azt a magyar haza szá-
mára kamatoztatott laton törvényei igazolták. 
Mert ezek a törvények csodálatosak. Minden nem-
zet gyümölcsöztetheti a saját Hazáju hí ám áru és 
csodálatos: egy nemzst Bem lesz tőle nemzetközi. 
Csak legfeljebb  jobban megfentek  egymás mellett 
és egy mUS kiharcolt békéjét jobban értékelik. 
Akik ezt a békét, jólétet Irigylik a nemzetektől, 
azok Isten törvényeit, Egyházat nemzetköziséggel 
atb. vádolják, igen. S ezt sokan el is hiszik. A 
telt, a cselekedet helyeit véres, vagy inkább nyá-
las szájjal lázítanak az Igazi, valódi erötartalékoló, 
nemzeiepitő ertekuk elltn. Az isteni törvények 
ellen. Poganykodoak. Uj magyar valllátt fogal-
maznak B őseink vérével megszentelt egyseget 
ahelyett, bogy továbbépítenék, szétmorzsolják. 
Szétmorzsoljak, mert ugyan a tzé.es népreteg — 
ezereves vallási éB isteni törvények ktr teibe zárt 
— indulatait nem lehet olyan könnyen egy másik, 
általuk feltalált  keretbe illeszteni. De követőkre 
akadnak mindig a felszínes  magyarok közölt, 
kikn:k e pogánykodó jeiszivak müge könnyebb 
megbújni, miot az áldozatos, önzetlen, gazdago-
dásra nem vezető magyar munkai váltatni. Ezek 
a mozgalmak csak az ország betegsegfejlesztói. 
Ennél szomorúbb szerepet a magyar nemzet éle-
teten nem is vallalhattink! 

Az örök értékek nemzetfenntartó  szerepét 
bizonyítani nem kel1. Kzt a törtenelem igazolta. 
Hogy az örök értékek leple Matt — talán még 
kepvise:ö is — sok gazemberséget kö ettek e', 
az biztos. De beló:ük azért ki nem abrándulha-
tunk, mert kepvUe ói, hirdetői, az emberek gono-
szak. Az örök értekek továbbra is az örök ma-
gyar sze lem hordozoi. Ók továbbra is n- mzetünk 
erőtartalék» i. S most, különösen e nehéz urakban, 
nem hagyhatjuk cserben, mert akkor az Istei 
is cserten hagy bennünket, magyarokat. Ha nél-
külük harco unk, élünk én küzdünk, nevetségesek 
leszünk es ugy fogunk  megjelenni a történelem 
szinpadán, mnt bénák kezében mintaképeik, 
Zrínyi vagy Rákócz: kardjai. 

Sajátos, faji,  magyar erőtartalékaink i iztosi-
tékait: iBten törvényeit félre  nem lökhetjük. De 
nem lökheti félre  eiy józan nemzet eem Mert 
csak igy és ekkor le-z miuden nemzetnek Hazája 
és csak igy és ekkor lesz végre Magyarország a 
magyaroké 1 Rang, pénz és származás korlátai 
nélkül I 

Levél az elégedetlen őstermelőhöz. 
Körüibelól egy hete hogy szompz^dom áthí-

vott tanúságot tenni arról, misztrint az öl-fából, 
melyet ön, kedves őstermelő testvérem, hosszas 
megbeszélések és többféle  cimen felszámított  felül-
fizetések  ellenében hajlandó volt az említett fázódó 
ur udvarára beszállítani, jó negyedm ternyi, FZBZ 
az ölnek ugv egy nyolcada, pajoálatoaau hiányzik, 
sőt bála a körültekintő fe'rakásnak,  hézagok for-
májában is ugyanannyi, ami viszon* «zekém mélyén 
visszavivésre készen találtatik, öi, igen tisztelt 
őstern elő testvérem, dacára a kezemben sárgá'ló 
coliatoknak, ezt nem akart* tudomásul venni, a 
kikötött és meglehetősen fekete  árból nem volt 
hajlandó engrdni. Viszont lutározo't feüépé.-em 
láttán, ékes fen  szóval, hogy ugy mondjam: kere-
setlen Bzavakkal fejazte  ki azon vé en ényé*, m -
s érint engem,szomszédomat minden pereputtyunk-
kal együtt rövid uton alkalmasabb he yre szám-
űzne ha módjában volna. Min'bogy azonban ez 
nem á'l módjában, felhívja  figyelmünket  azon 
gyorsan köze gő boldog országra, melyben a tnzzám 
hasonló nidrágot viselő egyénikre jól megérde-
melt akasztófa  vár, viszont önr és hasonló őster-
melő testvéreinkre paradicsomi bo'dogság. 

Nem kellett nagy elmeél kitalálnom, hogy 
ezt a boldog országot bolsevizmusnak nevező4 On. 
igen tisztelt őstermelő testvérem, ha nem félne  az 
egyelőre még éberül őrködő hatósági fülekiől. 
Viszont azt is látnom kellett, hogy ön ezen bol-
dog országra vonatkozólag — hogy ugy mondjam — 
tárgyi tévedésben leledzik. Ha idegei nyugodtab 
bak lettek volna, már akkor felhívtam  volna erre 
szíves figyelmét.  Dé ajánlatosabbnak tartván hall-
gatni, most montom el, miben téved ön és még 
Igen sok tisztelt őstermelő testvérem, óhajtva, 
bogy ezen írás kezükbe kerülvén, okulásukra 
szolgáljon. . . 

Elsőizben ia abban lévtd ön, igen tisztelt 
őstermelő testvérem, bogy abban a boldog ország-
ban az őstermelőre, a gazdaemberre egyáltalán 
szükség van, éppen ezért olyan kedvezésekre szá 
mithat, mint jelenleg a mi jó hizánkban. Ha be-
szélt orosz frontot  járt katonákkal, talán hallotta 
tőlük, hogy ott a mezőgazdaságot egyesitett nagy 
gazdaságokban végzik, mely sem az öné, sem az 
enyém, hanem az államé. Ezekben persze szükség 
van munkás kezekre, de épen ezért nincs sziikBég 
az on pár holdas kis gazdaságára. Az ilyent utt 
— finoman  igy fejezik  ki azt a durva dolgot, hogy 
elveszik likvidálják. Főképen azért, mert az 
ilyeneken engedelmes munkás helyett elégedetlen 
ÓB nagyseáju elemek nevelődnek, mint őn, tiszte 
letremélto őstermelő testvérem. Akik nem érlik 
iu"g, hogy nem fontos,  bogy nekik házuk, ruhájuk, 
élelmük legyen, hanem az fontos,  hogy az ország-
nak legyen repülőgépje és géppisztolya. Az ilyen 
nehezen értő gazdákat ott szintén — likvidálják, 
ami azt jelenti, hogy vagy beáll dolgozni semmiért 
(olyan közmunka formán,  amitől ön nagyon fázik 
és amelyik alól állitó agos reumája miatt mindig 
szabadu'ni akar; pont csak annyiért, hogy az éh-
halál utol ne érje, vagy jön a likvidálás: tarkón 
lövés. Az a i o'dog ország nem az őstermelőkért 
áll fenn,  hanem állítólag a muokásokért, valójá-
ban pedig önmagáért. Hogy valamiképpen össze 
ne omoljon elégedetlen lakói miatt, azokat kellő 
erővel tudja hidegen tartani. Ha pedig még jobban 
megfigyeli:  egy csekély számu, de nagyonis élel-
mes társa»ág kedvéért, kik nálunk ma sárga csil-
laggal vbnnMk kitüntetve, de semmiképen sem 
azért, hogy önnek, igen tisztelt őst rmeló testvé-
rem, megad ia a lehetőséget, hogy különböző címe-
ken tu'-feketézrtt  fajából  megspórolhasson magá-
nak egynyolcFdot és a végén még haragudjék is. 

. . 
On kedves őstermelő testvérem nyilván nem 

hiszi ezt, msrt én mondom és önnek sokkal jobb 
birrzolgálata v»n. Voltak viszont, nkik a bolseviz-
mus áldásait nem hitték. Ha érdekli, megmocd-
hatom — evei bizto-an nem henc g a moszkvni 
rád ó, fém  azok a wzépnevü úriemberek, kik nem 
sajná'ták öntől bizalmas suttogásra az időt, mig 
szabiidon jártak — csekély 34 millió embert kc -
lett Szovjetoroszurszágnak likvidálnia, amig végre 
megértették a többiek, hogy ott vagy megszokni 
lehet, vagy megszökni, de önmagának élő és ke-
reső. még hozzá bókételen emberekre nincs szük-
ség, akár őstermelő, akár nadrágos ember az illető. 
Vagyis önt, igen tisztelt őstermelő testvérem, aki 
dolgozni csak mérsékelten szeret, akkor ÍB csak 
jo h-isíónért és csak önmagának, de meg a száj-
befogás  sem kenyere, éppen o'yan gyorsan várja 
ott az akasztófa,  azaz ennek finomabb  változata, 
a tnrkón lövés, mint engem, akinek pedig ezt 
melegen kívánta. Mert nyilván ön sem ugy kép-
zeli e1 bz igé-et fö'dj4t,  hogy ott a*s ember életen 
át másnak dolgozik es személye a műtrágyánál 
kevesebbet ér. Tudniilik én sem igy képzelem el 
Ebben tehát együtt vagyunk. Csak abban külön-
bözünk, hogy én tudom ezeket, ön pedig nem es 
valószínűleg rzen írás után Bem fogja  tudni, mert 
nem akarja Egyébként tudja ön, igen tiszteli 
őstermelő testvérem, mennyi az a 84 millió em-
ber? Tiihb, mint kétszer a mai egész, megnagyob-
bodott Magyarország. Es arról hillott-e, hogy H 
mostani háború an eddig körülbelől 45 millió em-
b-rt hajtott a halálba a szovjet? Gondolja, hogy 
ahol ilyen o'csó az emberi éUt, ott el fogják  tűrni a feketézéet  és még hozzá a kiabálást? * 

• * 

Valószínűnek tartom, hogy arról sem hallott, 
igen tisztelt ős'ermeló testvérem, hogy egy kis 
oroszországi faluban  12.000 tarlón puffmtoti  len-
gyel katona és tiszt tömegsírját f  deztek fel  nem-
régiben, amit még csak letagadni Bem lehet, hi-
szen egész Európa minden szakembere megnézte. 
Gondolja, hogy ezek k zül kiválasztották tarkón-
övés előtt, hogv az illető hive volt-e a szovjet-
nek vagy sem? Egész biztosan nem kérdezték 
Csak lelőtték őket, mert alkalmatlanok voltak. 



20. mára. C S Í K I L A P O K 8-ik oldal. 
Miből gondolja ön, Igen tlsstelt őstermelő testvé-
rem, hogy ÖDt kitörő lelkesedéssel fogják  üdvö-
zölni? Mert nagy szája van? Van abbéi ott is 
elég. Hiszen as öregeket már kiirtották és nevel-
tek helyettük olyan fiatalokat,  akik sohasem lát-
tak jobbat, tehát épen ugy elnvellk a maszlagot, 
mint elnyeli ön az Ígéreteket, önnek BZ átképzé-
sével ott egy percet sem fognak  vesztegetni. Majd, 
miután önt, mint felesleges  és békételen elemet 
tarkőn likvidálták, gyermekeit fogják  összegyűjteni 
és átnevelnl, Bhogy teszik most az olasz gyerme-
kekkel. 

És még egyet mondanék önnek, Igen tisztelt 
őstermelő, vagy ha oroszul jobban tetszik: kulák I 
Bz az egéBz levél abból Indu't ki, bogy ön kelle-
mesebb éghajlaton klvttl a azovjelparadlcBom 
akasztófáját  helyezte nekem kilátásba, mondván, 
bogy eljön az idő, mikor a szegény embernek 
IBBZ igaza. Csak azt mondom: öi voltaképen nem 
szegény ember. Hiszen annyit keres, amennyit 
akar és akkor pihen, amikor jól esik. Szegény 
ember ma a tisztviselő, aki fizetésénél  többet 
semmiképpen Bem tud előteremteni, mégis szó-
nélkül túlórázik, végül pedig ki van szolgáltatva 
önnek, mert enni muszáj, önnek, kedves kulák, 
naponta másfél  pengőt kotkodácsol tyukocakája, 
feketetejét  csak nagy kegy árán Bzabad tulflzetnl 
íb, eldugott terményeinek nem is kérdik az árát, 
cBak kifizetik,  ön ma nem Bzegény ember, kedves 
kulák, igy akkor sem lenne igaza, ha abban B 
bizonyos országban minden csak a szegény ember 
igazát keresné. Mert az olyan embert, aki más 
megkárosításával és a törvények kijátszásával kí-
ván magának előnyöket Bzerezni, mint ön, kedveB 
kulák, ott Bem szegény embernek nevezik, hanem 
gazembernek. És ha annyi eBetben Igazságtalanul 
ÍB, de ebben aa egy eaetben igazságosan buazák 
a nyakára az akasztófa  kötelet... 

Csiki diák. 
Vakációi Levél. 

Visszapillantás az elmúlt 
Iskolaév m u n k á j á r a . 

KEDVES FIL'K ! 
A hirtelen bezárolt iskolaév éa a n«gy vakáció 

lehetővé éa szükségessé teszi, hogy legalább levélben J 
érintkezzünk egymással. Az iskola szellemi életelek 
alapja, amelytől egészen elszakadnatok sohasem sza-, 
bad. Az iskolával való kapcsolatotok nem szűnik meg 
HZ iskolaév végével. A vakáció nem jelent külön éle-
tet az igazi diák számára, hanem az iskolaév szaba-
dabb folytatását.  Megható a volt diákok leveleit ol-
vasni, akik RZ iskola hivatisinak és szellemének meg-
felelően  most is megtartják a kapcsolatot az Alma 
Materrel. Az iskolával valú érintkezés különösen ka-
tolikus iskolánknál eleven. Vannak iskolák, ahol Diák-
szövetségek alakulnak, a testvériség, az együvétarto-
zás, a mult emlékeinek ápoláséra, amibOl egy életen 
át táplálkoznak. Ezek közé tartozik a .SegitO Mária" 
gimnázium ÍB. Sajnos ennek a testvériségnek még ki-
fejezett  szervezete nincs, de csak a keretek hiinyoz-
uak a tény maga a testvéri eggyüvétartozis esz-
méje, testvéri találkozók, az intézet támogatása megvan. 

A fenti  megjegyzés csak egy kis bevezetfl  azok-
hoz a levelekhez, amelyekkel a diákkapcsolatokat 
lenntartjuk a reánk szakadt vakációban. A vakációi 
munkához, amelyről szólni fogunk  a következő leve-
lekben kitünfl  lendítőerőt ad a múltév iskolai mérlege. 
Kzuttal azonban nem a tanulmányi előmenetelről írok, 
— errSl egyénileg értesültetek vagy értesülni fogtok 
a közös értesítőben, hanem az önkéntes munkáról, 
ami a vakációi munlinak is az alapja és minden 
lelkiismeretes igazi diáknak mértéke éB ismertető jele. 
Ez a munka teljogosit arra, hogy higgyünk a csíki 
diákban, a székely ifjúságban.  A visszatekintés a már 
megtett útra mindig önbizalmat és ujabb munkalendü-
letet ad a lelki ismeretes munkásnak: uj tervek, len-
ilület, erű sugárzik belőle. Ezért mielőtt a vakáció 
és az idflk  követelte munkatervünkről írnék, szemlét 
tartunk az elmúlt iskolaév önkéntes munkáiról, amit 
főleg  a csiki ifjúság  legrégibb egyesülete a kongre-
gáció és az ujrahajtott kis kongregáció mánkájában 
•szemlélhetünk : 

A Mária Kongregáció hagyományos szellemben 
uj ösvényeken járt, amennyiben a korszerű diákkon-
gregáció eszméit és eszközeit magáévá tette. 4 szak-
osztályban működött (hitbuzgalmi, világnézeti, szociá-
lis, néprajzi szakosztály i. A hitbuzgalmi szakosztály 
főleg  s szentmise liturgiájába mélyült el és a gya-
kori szentáldozást szorgalmazta. Igyekezett a diákság 
kezébe liturgikus imakönyvet adni (Misszálé és Opus 
bei). A világnézeti szakosztály főleg  az nj eszme-
áramlatokkal (népi írók) szemben adott katolikus po-
zitívumot, amikor nemcsak a népi írók hibáira muta-
tott reá, hanem ismertette a katolikus írókat is, akik 

ugyan nem nevezik magukat népi Íróknak, de a kato-
likus népi értékeket minden munkájukban hangsúlyoz-
zák. (Tömörkény István, Harsányi Lajos, Antal Aron, 
Bálint Vilmos). A szociális szakosztály a nagy pápai 
körlevelekkel foglalkozott  (Rerum Novarum, Quadra-
gesimo Anno) Mindezt az anyagot nem száraz elő-
adásban tárgyaltitok, hanem ankét tormájában. A 
néprajzi szakosztályban kidolgozott kérdfiivek  alapján 
ebben az évben ÍB eredményes munkát végeztetek. 
Ezt a munkát a kiadott kérdflivek  alapján a szak-
osztály a vakációban is folytatja.  A néprajzi munká-
nak egy része az „ünneplő székelyek" c. füzetben 
és a .Határőr", c. kongregáoiós értesítőben megjelent 
vagy megjelenésre vár. 

A Kis Kongregáció, amely a nagynak előkészí-
tője a fentihez  hasonló munkát végzett a kíssebb 
diákok szellemiségének megfelelOen.  Ebben is négy 
szakosztály működött. Eredeti volt a karácsonyi vál-
lalkozásuk, amellyel Tusnádon és tiyimesbükkön visz-
sza&llitották a már régebben kihalt betlehemezéa szo-
kását belevonva a játékba volt osztálytársaikat is. 
A betlehemjirissal egyébként 132 Pengőt kerestek, 
amit a borgóprundi katolikus szórványoknak adomá-
nyoztak. 

EbbOl a munkából láthatjuk, hogy nem begye 
pesedett ösvényeken, hanem az idflk  szavát megértve 
uj utakon járunk. A munka, amit végeztetek az idOk 
követelményeinek megfelelő.  A lenti mérleg valóban 
önbizalmat adhat a további még öntudatoaabb mun-
kához. 

Abban a tudatban, hogy ezt a korszerű munkát 
továbbra is, még teljesebb tormában folytatjátok  sze-
retettel köszönt hittanárotok. 

Csíkszereda, 1944. Segitö Mária hónapja. 
Székely László. 

U. i. SegitO Mária hónapja a csiki diákra több 
kötelességet ró. A kongregáoiós avatást sajnos ebben 
az évben nem tarthattuk meg, de a fogadalomujitáat 
(renovo) mindenki elvégezheti egyénileg is. Erre a 
legalkalmasabb a májusi ájtatosság. — Áldozócsütör-
tökön gondolj elsOáldozásod napjára, emlékére végezz 
szent áldozást. — Valamilyen formában  kapcsolodj 
bele a csiksomlyói buosuba is. Ma a laborium ünnepi 
körülbordozás nélkül is a kettőzött mnnka jelképe. — 
Május végén van a hOaök vasárnapja. A hősök tisz-
teletét sajátos módon ápold (temetOgondozás, a talu 
hősi halottjainak számbavétele, vázlatos történelmi 
ismertetése, mit tud a falu  róluk ?, tanulmányozd a 
most folyó  küzdelmek hőseinek életét). 

J é t é k o D y e é l a 
zn. k i r . Á l l a m i s o r s j e g y e k 

ţ ţ Csikhzereda^nn a Dohánynagy-
^ ^ árudéban nee rezhe tők he. 

likárppal együtt, aki hoaicu éveken át abénnautakon 
bölcs, tehermentesítő hü kisérflje  volt. Csiszér tőatyít 
magányában a mostani Fflpisztor  is sokszor kereste 
fel.  Koporsójára gyönyörű koszorút küldött ezen feli-
rattal : Egyházmegyém felejthetetlen  példaképének. 

Csiszér fOatya  oaak 3 napig volt beteg. Be-
tegégyán is gyónógyermekeire gondolt és sokat em-
legette a mult nagyjait, kimagasló egykori munka-
társait: László Polikárpot, Dávid Antalt és Kory 
Ottót. Ezek — ismételgette halkan — már mind el-
mentek ; most rajtam a sor: Istenhez megyünk, 
haza, a fényes  szűlfli  házba. 

Csiszér Elek lelki nagysága abban van, hogy 
ssent életével, hitvalló tanításival, a lelkek páratlan 
buzgalmu gondozásával az erdélyi katolicizmnasal 
szorosan egybenOtt Ferencrenden keresztül korszak-
alkotúlag termékenyítette meg 63 év alatt egyhizme-
gyénkben a vallásos talajt. Képe méltóan foglal  helyet 
azon legújabb galériiban, ahol a MajlAtb alakját it-
karoló László Polikirpok, Divid Antalok, Kory Ottók, 
a Steinitzerek, Sebestyén Mózesek és Botár Gispárok 
képei diszlsnek. 

t P. Csiszér I. Elek emléke 
1866—1942. 

P. Csiszér Elek volt vitathatatlanul éltetO lelke 
a reoollectuaok mozgalminak. Több izben volt hiz-
fflnök  Vajdahunyadon éa Mikhizin, 1911— 14-ig tar-
tominyfOnök  (provinciilis). Ezt a nagy felelősséggel 
jéró hivatalt csak Róma parancsára fogadta  el. Atyai 
szigorral, de testvéri azeretO szívvel kormanyozta a 
provinciát, intézkedéseit imádságos, alázatos, szent 
élet példaadisival támogatva. Szerzetesi életének majd-
nem felét  Brassóban töltötte. Itt volt 1914—1927-ig 
hizfOnök  és több izben megválasztott tartominyOr 
(Custos). Nagyon egyszerűen élt; kenyér, turó, soviny 
leves volt éveken it egésznapi tipliléka. Bort nsm 
ivott 25 éven keresztül. Polikirp fő  atya beszélte le, 
hogy trappista legyen. Majdnem naponként gyónt, mert 
érzékeny lelke nem tűrte, hogy birki is nehezteljen 
ri valami keményebb szóért vagy atyai intelemért, 
kérve sürün a boosinatot. Levelezett Prohiszka püs-
pökkel, Bangha Bélával, különösen lelki ügyekben és 
a gyóntatás körüli elvi kérdésekben. Brassóban meg-
szervezte szive legféltettebb  kincsét: a harmadrendet 
s általa, nsm látott virigzisba borította a legtekin-
télyesebb egyházközség hitéletét. A harmadrend gyű-
lésein elhangzott, szívből fakadt  s szívbe taliló méz-
édes szavain kivül a gyóntatószék volt az 0 páratlan 
sikereinek ildisos munkatere. Naponként gyóntatott, 
többször is, órik hosszatt; rózsafűzérrel  kezében, 
imidkosó ajakkal várta a feléje  sietO lelket, akikkel 
szomorúságukban együtt könnyezett, aggodalmaikban 
együtt tépelődött, lelki megkönnyebbülésekben együtt 
vidult. A gyermekét vesztett gyiszfityolos  anya, a 
hű feleséget  sirató özvegyember, a szerelmében csa-
lódott vOlegény, az ifjak  csapodirsiga miatt ibrind-
jaiból kijózanodott leiny, ezek mind, mind a gyón-
tató Csiszér fSatyiail  kerestek, szizan és ezren, sza-
kadatlan hosszú sorokban, gyógyító irt ssbeikre. Mert 
Erdélyben ugy gyóntatni, mint 0, senki nem tudott. 
Majlith püspök valahányszor megfordult  Brassóban, 
hozzá ment gyónni; szerette és becsülte Láazló Po-

Temetését a főpásztor  megbízásiból én végez-
tem, s a sirnil sz egyhizmegye nevében én buosnz-
tattam el a megboldogultat, erdélyi nagyjaink egyik 
legnagyobbjit. Ezen kegyeletes megemlékezés kiegé-
szítéséül közzéteszem beszédemet is, a maga egé-
Bzében, remélve, hogy nem l'ogom vele untatni az 
olvasót. 

A püspöki székvárosból jöttem : elég menszirOl 
és eléggé sietve, nehogy a mostani közlekedési ne-
hézségek miatt a boldogult Csiszér fOatyinak,  terenc-
rendi pitriirkinak adandó végtisztességrOl lemai adjak. 
Jöttem, mert hajtott a lelkem; siettem, mert fflpász-
torom megbízott, hogy flt  az egyházmegye papaigát 
a temetésen képviseljem. 

Igy hajtott a lelkem akkor is, 14 évvel ezelOtt, 
amikor Csiksomlyóra mentem, ahol aranymiséjét volt 
elmondandó a osiki Miria lábainál a 74 éves, hajlott 
testű szent barit körülvéve szülOfalujinak  népétől, 
véreinek, viligi és papi tisztelőinek sokaságától, de 
főleg  ama sok, fiatal  a meglettkoru szentferencrendi 
atyitól, akik Erdély minden szegletéből verOdtek össze 
a somlyói kegytemplom hatalmaB boltivei ali, hogy 
mint küzdő és dolgozó testvérek, mint hilás-szivü 
lelkigyermekek körülállják a szentet B kenetteljes ke-
zéből vegyék az arany-mise ildisait Ott voltam köz-
tük én ÍB és littam a fáradalmaktól  megviselt töré-
keny, gyenge testben az erOs apostoli lelket, a hom-
lok rsdOiben, a kiszélesedő rincok között sz arany-
mise minden örömének és hilájinak izzó, tulviligi 
fényét.  Igy littam azt először életemben, mir kiadiik 
korombsn, ezelOtt 64 évvel, ugyanott ugyanazon klas-
tromban, amikor éreztem, hogy végigömlik szivemen 
vslsmi csodálatos melege, malaszt-fakasztó  irama a 
primiciinak, annak az elsO szentmisének, amelyet 
1879. VII. 26-in mutatott be az Urnák a fiatal,  sze 
líd és alizatos P. Csiszér Elek. öt már akkor a szent" 
szerzetesi élet glóriija övezte ; Ot éppen emiatt faluja, 
népének, tirsainak, ismerőseinek ösztönszerű érzése 
és meglátása mir fiatalon,  kiemelte a becsülés hét-
köznapi rendjébfll  s helyezte a tisztelendfl-névre,  való-
ban ritermett igaz és hü oltirszolgik közé. 

(Folyt. kSv.) 

4 középiskolát végzett flut,  vagy Isáayt 
t a n u l ó n a k f e l v e s s e k . 
Biró József  fényképész,  Csíkszereda. 

Férf lSI tSny  éa eipff,  alig használ t 
e l a d ó . Kossuth Lajos utca 13. 
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Küzdelem a gyomokkal szemben. 
A föld  minden grammnyi termésére nagy szük-

ségünk van, azért a gyomok ellen az eddiginél sokkal 
nagyobb mértékben kell küzdenünk. L'gyanis a gyo-
mok miatt, a termés hozam sok esetben egyharmad-
résszel CBÖkken, mivel a gyom a növényektől vizet, 
táplálőanyagot és levegőt von el. Hintán a gyomok-
nak igen mélyre nyúló gyökereik vannak, könn)ebb 
az irtásuk levélzetük elpusztítása állal, ugyanis le-
vélzet nélkül a növény elpusztul. Erre vezethető vissza, 
hogy a régi ugartartás mellett a vetések tisztábbak 
voltak, mert az ugaron legelésközben az állatok a 
gyomok leveleit állandóan rágták le, ezen kívül, a 
talajmivelésre is több idő állott rendelkezésre. Azon-
ban a gyomirtás kedvéért nem szabad az ugart vissza 
sírni, mert a gyomok irtásának ugaron kívül sok és 
tökéletes módja van. Szabályszerű talajművelés : tarló-
törés idejében végzett kapálások togasolások, helyes 
vetésforgó,  kalászosok, kapáso'-, takarmánynövények 
rendszeres egymás után való termesztése, mind hat-
hatósan segítenek a gyom irtáson. 

Legveszedelmesebb gyomaink a csipke iacat, 
rosszsebb, palamidai a perje, és a sárga vadrepce. 

A csipkét a liiburák, illetve a tiatal vetések 
körül, kis ásocskával, u. n. acatolóval ki kell hög-
dösni, a mi más vidékeken régen elterjedt szokás, 
nálunk is többen végzik. Ha elhatalmasodik szúr, és 
a későbbi munkákat is neheziti. Igen rossz szokás a 
mikor a gabonát körülöttük le aratják, és tovább 
hagyják magzani. A perje a rossz szántások követ-
kezménye. Némelyek a villával szedik össze. Legjobb 
amihelyt ki zöldül azonnal sekélyen alá szántani, 
ami szükség esetén megismételhető. 

Legfeltűnőbb,  tavaszi vetéseink közt sárgálni 
szokott a vad repce. Ez igen sok van mezőinken, 
különösen a tavasziak közt. Azért terjedt el, mert 
ennek olajos magja 7 —* évig is megtartja csírázó 
képességét, és igen könnyen hull ki. Megtörténik, 
hogy fent  virágzik még, alul a becökből a magvak 
már kihullottak. Ezért legjobb még virágzásuk leg-
kezdetén kitépni. A repce kipergése hihetetlen gyor-
sasággal történik. Néha egy-két órai jó meleg idő elég 
ahhoz, hogy a reggel még zöldes liecő szét nyíljon. 

Legjobb gyom irtó növények a takarmány nö-
vények, lucerna, lóhere, feketeh^rsú  ; kevésbé irtok 
a kapások, még kevésbé a tavaszi kalászosok. A fü-
ves barázdák is okozói a gyomok elterjedésének. Köz-
ségi mezei utak szélén bérbe adott füvek  lekaszálása 
alkalmával, a bérlők köteleztessenek a gyomok le-
vágására is különben száraz korói egész éven át ék 
telenitik az utak szélét. 

Bevetetlen területek. 
Május lilén írom e sorokat. Mégis látok oly 

felületeket,  amelyek a mult évi terméslevétele óta 
semmi müvei ésben nem részesültek, igy természeleseu 
nincsenek is bevetve. -Néhány napou heliil még a ná-
lunk szokásos növéuyek elvuthetők főleg  a burgonya, 
a talajnak is megvan a kellő nedvessége. Nincs tehát 
komoly akadálya a területek kihasználásának. Igaz, 
hogy mezőink általában szépek, hála a csiki székely 
gazdák mindenkori élniakarásának. Azonbau mezőinket 
ne csak messzetávlatból nézzük, hanem kutassuk a 
dűlő utakra huzodó löldecskéket. Itl is ott is mintha 
árván elhagyatottan állanának, pedig ma egy talpa-
latnyi földnek  aem szabad vetetlennek maradnia. Ez 
hazafias  kötelesség. A miképpen egységet kiván a 
helyzet ma mindenkitől, és a miképpen el kell min-
denkit ítélnünk bármily cimen igyekszik megbontani 
az egységes sorokat, azonképpen mezőinknek is egy-
séget kell mutassanak a bevetés tekintetélen. 

A bevetetlen területek tulajdonosai főleg  olya-
nok, a kiknél a gazdálkodás nem jelent élet lehető-
séget a régi jó időkben pénzűket löldbe. kertbe he-
lyezték el. A moBtani helyzet követeli ezen löldek 
bevetését is, tekintet nélkül, hogy terméseikre a tu-
lajdonosnak szüksége van-e vagy nincs. 

A gazdasági elöljárók üljenek lóhátra, járják be 
egész halálukat, vegyenek jegyzeteket, s ha kalákázás 
vagy más uton bevetésük nem lehetséges kérjenek 
katonai segítséget. 

Megnyugtató azonban az, hogy a nagy többség-
ben lévő gazdák bármennyi ideig tartson is a háború, 
földjeiket  miként a múltban ugy a jövőben sem ha-
nyagolják el, m*it vérükben van az igazi kaláka 
szellem, vagy a mint legújabban nevezik a bajtársiasság. 

Szőke Mihály. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r é s z t  ( O a t t e r t ) 

10- 24«-tói 36"-lg és iparvágányt 
B i r ó András, Balatonszentgyörgy 

KÜLÖNFÉLÉK 
— A Csíki Magánjavak elnökválasztását 

a kormány jóváhagyta. A Magánjavak igazgató-
tanácsa amint ismeretes Kolumbán József  dr. felső-
házi tagot választotta meg elnökéül. A választás kor-
mányhatósági jóváhagyást igényelt. A vallás és köz-
oktatásügyi miniszter most a választást jóváhagyta 
és Kolumbán Józsefet  a Magánjavak elnöki tisztében 
megerősítette. 

— Ez is az ő háborús módszerükből való. 
Most látjuk a bőrünkön, bogy nem hazugság az au-
gol-szász hadviselésnek ártatlan életekre törő szokása. 
A budapesti Szt. László kórházat 'irgalmatlanul le-
bombázták. Az áldozatok nagy része ártatlan gyermek. 
Most ujabban mérgezett borotvapengéket adnak lel a 
gyanútlan emberek címére, ezeknek a lelketlen gyil-
kosoknak megfizetett  ügynökei. Figyelmeztetik a ha-
tóságok, hogy aki ilyen postacsomagot kap azonnal 
szolgáltassa be. A borotvapengék mérgezettek és azok 
használata életveszélyes. 

— Tlznapi zsoldját adta a bombakáro-
sultaknak. Szalfreter  László honvéd lapunk utján 
tiznapi zsoldját juttatta el a bombakárosultaknak. A 
H pengős adományt a l'ef.  Nőszövetség gyüjtöivén 
illetékes helyre küldtük. A helybeli líef.  Nőszövetség 
négyezernégyszáz pengőt gyűjtött kibombázott magyar 
testvéreink számára. 

— Átváltják a birodalmi pénztárjegyeket. 
Illetékes helyről közlik, bogy a uémet véderő egyes 
tagjai március 19 és 25 között Bok esetben pengő-
bankjegy hiáuyábau birodalmi pénzzel fizettek.  Akik 
tehát ebben az időben birodalmi pénzt fogadtak  el 
kérhetik a pengőre való átváltást. Az idevonatkozó 
kérést cimek csatolásával Írásban kell benyújtani bár-
mely pénzintézeti központ kötelékébe tartozó pénz-
intézetnél. A kérelem jogossága esetén az átváltás 
100—lli-l.20 árfolyamon  történik. Csikmegyében is 
igen sokan vaunak akik a Márkát lizetésül elfogadták. 
Felhívjuk figyelmüket,  hogy május II -20 között 
jelentsék be átváltás végett a kezükben lévő biro-
dalmi pénzjegyeket. 

— Megverte a szája. Szilágyi Lijos 11 éves 
uapszámos a csíkszeredai haromtér korcsmájában töb-
bet beszélt a kelleténél. A vége az lett, hogy letar-
tóztatták. Nem kétséges, hogy gyors eljárással meg 
is büntetik. Nagy kár, hogy a mOx'ani nehéz időkben 
még ilyen meggondolatlanságokkal is nehezítik az 
emberek az életűket. 

Meghalt a Csikmegyel Tanítóegyesület 
elnöke. Tragikus hirtelenséggel meghalt Ferenc Sán-
dor gyergyószentiniklósi tanító, a csikmegyei tanítók 
közösségi életének vezetője. A fiatalon  elhunyt tanító 
Hokit! dolgozo't u tanítóság érdekében. I - éves volt 
amikor szívbaja elszolitotla munkahelyéről amelyen 
annyi önzetlenséggel dolgozott Iájáért. A kisebhségi 
időkbeu a felekezeti  tanító nehéz sorsát élle. Öntu-
data, fajszeretete  példátmulató volt. Korai halála mély 
részvétet keltett az egész vármegyében. 

— Négy hónapi börtönre ítélték a gyer-
mekét elhagyó leányanyát. Kiőző számunkban 
megírtuk, hogy egyik luadélálvi üzlet küszöbén egy 
síró gyermeket találtak. A nyomozás sor-in megálla-
pítást nyert, hogy a gyermek édesanyja egy a fővá-
rosból hazatért leányanya aki a szégyentől való fé-
lelmében akart menekülni a g, érmékétől. Ezen az 
alapon a csíkszeredai törvényszék elé került a fiatal 
gyimesi leány, akit négy hónapi fogházra  ítéltek. 

— Idegenforgalmi  hírek. Az Orsz. Magyar 
Idegenforgalmi  Hivatal hargitafürdöi  szállodaépítkezé-
sét dacára a háborús nehézségeknek tovább folytatják. 
— A turista és diákszállók kevés kivétellel a kö-
zönség rendelkezésére állanak. — Az Omib berlini 
kirendeltségét a súlyos bombatámadások decára is 
fenntartja.  A máramarosszigeti szálloda az igény-
bevétel alól mentesült és igy tovább is a közönség 
rendelkezésére áll. — A vendéglátó ipari üzemek fo-
kozottabb ellenőrzése ezntán is az idegenforgalmi  hi-
vatal fögondja.  Felhívjuk a figyelmet,  hogy ezeket 
meglepetésszerűen tartják meg. (iondoskodni kell a 
hiányok pótlásáról mert a vizsgálatok szigorúak lesz-
nek. Ilelirecen városnak az 1943 évi idegenfor-
galma 55 ezer vendég volt. — Hazánknak jelenleg 
17 magaslekvésü gyógyhelye van Hargitafürdö  (1350 
m. a tenger feletti,  Kékesszálló ^O0o m.J, Gyilkostó 
9H0 m.i, (inlyatető i940 ni.i, Borszékfnidő  (*80 m.), 

Maroshéviz iNOO m.j, Homorodtürdő 75ti m.l, Uadna-
borherek fúrdő  (710 m.l, Máfreháza  it!50 in.i, Tus-
nádfiirdő  iGóO m. . Előpalakfiirdő  .024 m.i, Kovászna 
("itiN m.i, Málnástiirdő (ülili m.', I/zsok "»'»1 ">.), Ti-
szsliorkut (535 m.;, Szovátafürdő  520 m.), Volóc 
i50O m.l. Svábhegy (500 m.l — Az országos Magyar 
Idegenforgalmi  Hivatal a Székelylöldről diapnaitiv fil-
met készit. Anyaga felöleli  Erdély táji szépségeinek 
gyűjteményét épugy mint a városok nevezetességeit 
és a Székelyföld  etnográfiái  értékeit. — Légiveszély 
miatt jegy nélkül felszálló  utasok a vonatokon nem 
fizetnek  pótdijat. 

— Adakozás. Pálffy  András ny. jegyző Csik-
somlyó, Balázs András koszom megváltás ciméu 20 
pengőt adományozott a vörös kereszt javára. 

Á L O M 
de 

VALÓ 
h o g y e g y e t l e n s z e r e n c s é s 

ÁLLAMI SORSJEGGYEL 
m e g n y e r h e t i a z 

50.000 pengős főnyereményt! 
Egész sorsjegy 4 P., fél 2 P. 

— Halálozás. Márton Antal birtokos életének 
U9-ik évében hosszas szenvedés után (Jsikszentkirá-
lyon meghalt. 

— A gyergyószentmlklósl róm. kat. ta-
nítónőképző 3 éves múltja tanulságos adatokkal 
szolgál. 1. A bécsi döntéssel Erdély róm. kat. tanítónő-
képzője Nagyszebenben maradt. Márton Áron püspök 
ur ideiglenesen Kolozsváron, a Máriánumban nyitotta 
meg 1940 szeptemberében. Ounan 1941 szeptem-
ber 1-ével helyezte át (jyergyószentmiklósra, a Fo-
garassy Leánynevelöintézetbe azzal, hogy mielőbb 
felépül  itt az uj intézet. Sajnos, a háborús idők miatt 
bizonytalan időig elmaradt az intézet fejlesztése,  pe-
dig a bennlakás hiánya iniatt ez kev-éBbbé lesz le-
hetséges. 2. Az intézet növendékeinek adatai az 
osztályok és a tanulók létszáma képet ad arról, hogy 
mikép lejlődött az iskola. — 1940 -41 tanévben 
I., II., III. és IV. osztályban a létszám 13; 1911 — 
42-ben az I., 11. és III. osztályban 73; 1942-4:1-
ban az I., II., 111. és IV. osztályban: 109 ; 1943 
4-1 ben RZ I., II., IU., IV. és V. osztályban: 1 R, 1. 
A jövő tanévre az eddig jelentkezett I. osztályosok 
létszáma 70. Azonban a felvétel  korlátozott, csak 
osztályouként 45 növendék vehető lel. 3. Az 1943— 
-14 évben lelvett növendékek közül CBÍkmegyei 99 
ül,5 ",!)), háromszéki 30 18,0 , udvarhelyi 9 
r>,7 "/„ marostordai 20 12.4 °/u , más vidéki .': 

11 "/" , gyeigyószentiniklósi 35 121,7 " o , gyrgyó-
vidéki 2ti (111,1 °/0 csiki 3ö 23,li "/„). 1 Szülők 
foglalkozása  szeriut-% töldmives 41} 2«,ü , iparos 
39 21 2 °/<, kereskedő 12 (7 4 ü/ol. tanító, tanár 
211 10,1 % , egyéb értelmiségi 3« .23,11 0/o 5. El-
helyezés szerint szlileiuél lakott 4 1, bennlakásbau HM, 
szálláson 32. ti. Tanulmányi előmenetel szerint: ki-
tűnő és jelesrendii 2* , 17,4 u/o , jó rendű 09 42,9 0 o . 
elégséges rendű 04 <39,7 . Ez év április 29-én 
tanitóképesilővizsgálatra állott 7 növendék. Ezek kö-
zül : kitűnő: Kovács Mária, kézdivásárhelyi, László 
Erzsébet gyergyószentmiklósi, Lőrincz Irén csikkoz-
mási, jeles rendű Schweigbotfer  Livi a csiktaplocai, 
jó rendű Boda Máthé Mária baróti, Szente Piroska 
görgényszentimrei illetőségű. 7 Vallás szerint: róm. 
kat. -vallású 1 öli, gör. kat 2, ref.  2, unitárius I. 
8. Nemzetiség és anyanyelv szerint: magyar 161. A 
fenti  statisztika arra jó, hogy lássuk, kikből alakul 
majd az intézet népessége, R fejlődési  lehetősége itt 
Gyergyóban meg van-e V — Legyen rajta minden arra 
való közösségi tag ÓB közösség, hogy e színtiszta 
magyar és katolikus intézmény, amely jelenleg a fej-
lődési nehézségekkel súlyosan küzd, külöuösen helyi-
ségek és felszerelések  hiánya miatt, a részvétlenség 
és közömbösség iniatt el ne sorvadjon. Minden kósza 
bir ellenére megnyugtatásul közölhetjük, hogy az in-
tézet végleges helye : (iyergyószeutmiklós. 

NYILT TÉR.*) 
K ö z i e m é n y. 

Tudomásomra jutott, hogy származásommal kap-
csolatban valótlan és rosszindulatú híreket terjesztettek, 
ngy Csíkszeredában, mintja vidéken, miért is.szükséges-
nek tartom közölni, hogy a koholt hír szerzői ellen 
a bűnvádi eljárást folyamatba  tettem és minda?ok 
ellen, akikről a továbbterjesztést megtudom ugyancsak 
lolyamaiba fogom  tenni. 

Csíkszereda, 1944 május hó 11-én. 
S z a b ó D e z s ő 
építési vállalkozó. 

E rovat slatt közlötUkért nem vállal felelőn 
•ágat a Snrk. ia 

Nyomatott osv. Vatár Lajognü könyvnyomdájában, Calkaaereda. 




