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Az Erdélyi Párt álláspontja 
a mai helyzetről. 

Aí Erdélyi Párt elnöki tanácsa és par-
lamenti caoportja május 8-án és 0 én foly-
tatólagos UléBen foglalkozott  az általánost 
politikai helyzettel. 

Az értekezlet megdöbbenéssel vette 
tudomásul Teleki Béla einök bejelentését, 
hogy az utóbbi betekben megindult és a 
jobboldali pártok Összefogásának  megte-
remtésére irányuló tárgyalások eredmény 
telenfll  végződtek. Az Erdélyi Párt kép 
viselői és felsőházi  tagjai mélyen fájlalják, 
hogy az elkerülhetetlenül szükséges ás az 
Erdéiyi Párt által megalakulása óta állan-
dóan szorgalmazott nemzeti összefogás  a 
veszélynek ezekben a nehéz óráiban Bem 
tudott megvalósulni. 

As Erdélyi Párt n?m akarván elébe 
vágni az eseményeknek, a tárgyalások 
tartama alait mindenféle  megnyilatkozástól 
tartózkodott. Mivel azonban a tárgyalásé); 
nem vezettek eredményre, elérkezettnek 
lá'ja az idői arra. hogy az adott helyzet 
beu ál!á3tfogla!jon. 

A? értekeslet ugy iátja, hogy a tár 
gyalások jelenlegi meghiúsulásának elle-
nére is vannak a nemzeti iétnek bizonyos 
alapvető kérdése , amelyekben minden 
nemzeti alapon álló magyar embernek 
egyet kell érteni. 

Ezeknek tisztázása és meliettflk  való 
állásfoglalása  Önmagában is megteremtheti 
előfeltételeit  a nemzet annyira kivánatoB 
lelki éa politikai egységének. Ezt az egy-
séget parancsolóan kOveteli meg Európá-
nak a bolsevizmus elleni élet-halál küz-
delme, amely egész állami és nemzeti lé-
tünké* függetlenségünket  megsemmisülés-
sel fenyegeti.  Ezt a harcot a Németbiro-
dalutn o;da!án az őszinte magyar-német 
fegyverbarátság  jegyében kell megvívnunk 
és a győzelem érdekében az ország népé-
nek teljes fegyveres  és lelki mozgósítása 
szükséges. 

Elengedhetetlen itthon, a fronton  küzdő 
katonáinkhoz méltó fegyelmezett  és ál-
dozatkéss magatartás: béke a magyarok 
között 1 

Erős és szilárd kormány, mely a szél-
sőséges kilengésekkel szembeszállva, a 
magyar nép széles rétegeinek érzései és 
akarata szerint vezeti az országot. 

Egészséges fOldbirtokmegoszlás  első-
sorban a frontharcos  főldmivesek  és a 
sokgyermekes családok fOldhOsjuttatása. 

A tőkének a nemzeti célok szolgá-
latába állitása, a kisipar, kiskereskedelem 
és a szövetkezeti mozgalom támogatása. 

Egységes munkásszervezet: bér és 
beszerzési kérdések rendezése a munkás-
jóléti intézmények revíziója, munkásblzto-
sitás kiterjesztése. 

Szociális közszellem kialakítása. A 
közéleti tiazinöág cs hivatásbeli felelősség 
elvének könyörtelen ?rvényeBitéee. Köz-
tisztségek elnyerésénél eeak a szaktudás, 
becsületesség és rátermettség lehet irá-
nyadó. 

A zsidó vBgyonoknak a háborua károk 
he yrehozását és a ("ociália kiegyenlítődéit 
kell a magyar nemzeti szempontok szerint 
szo'gálniok. 

Népi és történelmi műveltségre tá-
maszkodó kultúrpolitika : Erdélyben a ma-
gyar eşţyh&Kak, hiívaliáBos iskolák és in 
iéznjónyek erőteljes támogatása. 

A szórványmagyarság intézményes 
Regerősitése, az utódállamokban élő ma-
gyarság erőteljes védelme, a moldvai csán-
gók azonnali hazatelepitése magyar kör-
nyezetbe. 

A magyar vidék és a felszabadult 
területek szellemiségének érvényeBiieae 
az ország vezetésiben. 

Az országépitésben résztvállaíó nem-
zetiségek jogainak és érdekeinek tiszte-
letbentartása. 

Esek a legfontosabb  követelmények 
teremthetik meg a nemzet oéltudatOB egy-
seggnek alapját. Az Erdélyi Párt parla-
menti caoportja ugy iátja, hogy nincs 
semmi oka eddigi magatartásának revízió 
alá vételére, mivel célkitűzései a mai idők 
követelményeinek teljes mértékben meg-
felelnek.  A part mindig a legmagasabb 
nemzetpolitikai célokat tartotta szemelött 
és a pártérdekek háttérbe szorítására tö-
rekedott. Az Erdélyi Párt az ország egye-
temének érdekében igyekezett erősíteni 
az erdélyi magyarságot a legtöbb veszély-
nek kitett keleti végeken és ugyanakkor 
a kisebbségi sorsban kialakult történelmi 
magyar, harcosan keresztény és korszerűen 
szociális gondolat jegyében igyekezett a 
magyar élet megújításához hozzájárulni. 

Az Erdélyi Párt programja mellett 
továbbra is kiiart és hűségben a Kor-
mányzó Urhoi, az ország függetlenségének, 
alkotmányoa szabadságának és történelmi 
igényeinek biztosításáért küzdve azzal aB 
erős hittel akarja szolgálni az átalakulás 
előtt álló magyar hazát, ami népünkben a 
22 éves megszállás legnehezebb óráiban 
is ébrentartotta az örök magyar célkitű-
zések biztos reményét. 

Bocsánatot kérünk. 
Osnf  örökség. 

Mindig szerettük a politizálás'. Szíve-
sen osztottuk mindig a semmit. KűlönOsen 
a jó békeidőkben. A kis világháború előtt. 
Akkor voltsk itt jó tokányszagu, a záptojás 
politikai érveivei megfűszerezett  akarások. 
Azután megkomolyodtunk. Nehéz idők sza-
kadtek reánk. A megpróbáltatás mintha 
kijózanított. Közvetlen közelről láttuk egy 

megszédült népnek politizáló őrültségét, 
hatalomért való szerleien caürteíe.aőt. Meg-
undorodtunk tőle. Mi magunk jobban össze-
bújtunk ea a magyar testvéri Bzeretei egy-
ségében megfogódzva,  sok fölénnyel  szem-
léltük, miképpen végzi ki saját magát az 
a román főhatalom,  amelynek népe bábei-
szerüen elveszeti a politizálás zagyvaságá-
ban. Emleitezzünk csak. Láttunk mi nem 
egyszer olyan választást a kisebbsegi idők-
ben, amikor kereken 26 fele  pártállás 
hozta el közünk a megváltó eBzméit. Láttuk 
az uralkodó nép fiait  patkányként mene-
külni egyik pártból a másikba. Aszerint, 
amint a lehetőségek ide vagy oda billentek. 
Oh mekkora iskola volt Bzámunkra. Nem 
hiszem, hogy ilyen rövid idő alatt bárki is 
elfelejtette  volna azokat a balkáni politi-
kai nagyváaárok&t, amelyek olyan szemér-
metlenül adták és vették a lelkeket. Cauf 
volt, undorító volt. Egy pillanatig sem volt 
vitás, hogy az a nép, amelynek lelkét 26-fele 
maszlagoiják, elvdazii a talajt. Hát elvesz-
tették es iáituk azt az öngyilkosságot, ami-
vel kivégezték magukat, — Nekünk nagy 
iskola volt. A sületlen politizálnának iiyon 
látása minket magyarokat eggyé kovácsolt 
ea soha el nem felejthető  egysegünk ere-
jében magabiztosan vártuk a biztos feltá-
madást. — Hil id jött. Magiöríent. Éj mintha 
sok mindent kezdünk elfelejteni.  Magyar 
testvérek, vigyázzunk magunkra.maradjunk 
együtt, egy véleményen, egy akaráBon. 
Nagy idők előtt állunk. Jó lesz egymást 
kezen fogni.  A most kővetkező napok 
sokkal komolyabbak semhogy a politikai 
kalózkodás és házaglás egyeni utjain szóra-
kozhatnánk és gyöngíthetnénk Borainkat. 

Koránk zenéje. 
A Bziréna üvöltése egyre gyakrabban 

figyelmeztet  am-, hogy vége a könnyelmű, 
A testvért testvérrel szembeállító gyűlöl-
ködéseknek. Korunknak ez a feieimetea 
hangszere mind közelebb hozza telkünkhöz 
annak megismerését, hogy elérkezett az 
ideje a nagy belső megbékülésnek. A harc-
teret járt ember jól ismeri a léleknek ezt 
a felszámolását.  Az óvóhelyekre azorult 
közösségünk most ismerkedik a megtisztu-
lásnak ezekkel a lehetőségeivel. A légitá-
madásokat átélt nagyváros már tudja, hogy 
az együttesen átélt nagy izgalmakban, oda-
lent a földi  poklok melyén, leomlanak a 
válaszfalak  magyar és magyar között, eltűn-
nek a rangok, a gyűlölködések és a halál-
félelemben  megszületik Eleiünknek az az 
ideális közössége, ameiyról álmodozni szok-
tunk. A zenének a nyelvét aem minden 
ember ertette. A zeneirodalom melységei 
nem tudták as emberi lelkek széles rété-
géit erre a j&vulásra alkalmassá tenni. 
Korunknak a zenéje alka'masabb a tömeg-
fogyasztásra.  A repülőbomba vijjogásának, 
a szirénák üvöltesenek beszédet inkább 
megérti az ember, mint a lágy fuvoláknak 
az oboáknak lélekszépitgető hangulatát. 
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Ha majd egyaiar itt is komolyan felordít 
éB tépni keadi aa idegeket a mai kornak 
e ia félelmetes  orohesztere akkor bizonyára 
megértik majd közülünk is igen sokan ezt 
a nagy tanítást, amely iránt eddig érzéket' 
lenek voltak. Akkor talán mi osiiti magya-
rok is megszelídülünk és vallani fogjuk, 
bogy eredményes életet számunkra esak a 
testvéri szüretet, egymás tám&ga'.áea és 
egyet akarásunk biztosit. 

Árdrágítók alkonya. 
Vitéz Gaali Ernő ny. vezérőrnagy, Csikvár-

megye főispánja  az árdrágítással kapcsolatosan 
értekezletet tartott a rendőrség a kőzeteimen és éB 
a város bevonásával. Megállapította a főispán,  hogy 
a hivatalos árakat mindenkinek kötelessége betar-
tani. fiién  a téren nem tür Bemmiféle  visszaélést. 
A legcsekélyebb ártullépésre azonnal és kegyetle-
nül súlyt le. Most nem lehet a zsidókra hivatkozni, 
mert elkülönítették őket. Érezze mindenki hazafias 
kötelességének a kérdés napirenden tartását. Le-
gyen mindenki becdületeB, a fogyasztó  és keres-
kedő érdekeit egyaránt szemelőtt tartó árellenőrzó. 

Mindenki panaszkodik és jogosan panaszko-
dik az árak miatt. Lehetetlen helyzet, hogy a 
társadalom bizonyos kiváltságos helyzetben lévő 
egyedei, a helyzet könyörtelen kihasználásával 
vagyonosodjék — mig mások kötelességet teljesí-
tenek. — Csikvármegye főispánja  a legerályesebb 
ós legkönyörtelenebb árellenőrzést rendelte ' 1. Az 
árdrágítót pedig — sajnálat nélkül — érdeme 
szerint elintézik. 

A fontoa  kérdésre legközelebbi számunkban 
visszatérünk. Addig is mindenki tartsa ahhoz ma-
gát, hogy árdrágítás, hazaárulasl 

Hódolat a magyar Édesanyának! 
Forencz  Józsii. 

Egyházunk bölci intézkedese május hónap-
ban az édesanyák lélekalakitó azeretetécek üune-
pet szentelt. Ilyenkor minden hivő nemzet meg 
emlékezik az édesanyákról. Mi is megemlékezünk 
a mieinkről. A magyar édesanyákról ni"g nem 
emlékezni, megünnep'ésilket elhanyagolni a legna-
gyobb hálátlanság lenne. 

Minden magyar a magyar élet foly  toros-(ágá-
nak, a magyar haladásnak és jövőnek <-gţ"-egy 
láncszeme. Ez a ml,földi  rendeltetésünk. É ethiva-
tásunk: nemcsak önmagunkról gondoskodni, ha-
nem másokról is, a Hazáról is. Aki kép seggeivel, 
szervezetének utolsó erejével nem e kettős ceh 
szolgálja: az ideig-óráig lehet megbecsült ember, 
de semmiképpen Bem e Hazának hűséges apródja; 
Bemmiképpen sem a aaját bo'dogságán kívül mások 
boldogságának is előmozdítója. 

As Isten egy nemzet kebelében ezeknek a 
szeretetparancsolta törvényeknek alkalmas talajt, 
termő melegágyat adott. Ez a melegágy: a c-inlád, 
az otthon. Itt, ebben a melegágyban ápolják, ne-
velik a Haza oszlopait: a becsületes, áldozatkész 
magyarokat. Itt ápolják, Itt nevelik nemzettemplo-
műnk hüBéges látogatóit, kik a n mzet szó halla-
tára kalapot emelnek és neki, csak neki szolgál-
nak. Itt ápolják és nevelik azokat a magyarokat, 
kik nem a ruhákért, fényűzésért,  élvezetekért, 
vagyonhalmozóéért, mások kizsarolásáért, semmit-
tevésért, ezüstrókákért, kávéházakért, mások meg-
Bzóláaáért dobják oda egész éietüket, hanem önzet-
len, pénzzel meg nem fizetett  munkára is kaphatók. 
Itt, ebben a melegágyban ápolják és nevelik a 
nemzet építő munkásait, Makjukat a gyermek-
áldástól nem féltő  nőket ós gyermekeket vállaló, 
eltartó édesapáknt. Itt ápolják és neveiik azokat 
a meddőket in, kik testük hiányonságába nem túri-
nak belenyugodni és örökbefogadott  gyermekekre 
nem pedig ebekre vary m»s kötekedasi alanyra 
költik keresetüket. De itt ápolják éB nevelik a 
Haza legelszántabb fi  kit: nemzetünk bokrétáit: 
honvédelnket is. 

Mindezt természeteden enak a jó melegágyról, 
a jó otthonról, mondhatjuk el Arr6l a melegágy-
ról, arról az ottbonól, amelynek van leiket, éietet-
adó Napja: jó édesaryj H» ő nincs, akkor ex a 
melegágy a Hazának cnak ellenségeket, betegség 
terjesztő sarjakat nevelhet. A jó édesanya étet 
példája, szeretetének „napsugara aranyozza be a 
kis magyarok életét. Ö élesztgeti 'e keikben azo 
kat a csirákat, amelyek Idővel a magyar fajsze-
retet, az összetartósi érzés, a V.ölc önös tegitén én 
osztozkodás gyümölcseit termik, ő élesztgeti lei-
keinkben a tudásvágy ós önzetlenség csfrMt, 

melyek nemzetünknek az előhaladás és egyensnly-
érzéB gyümölcseit termik. Az ő fajszeretetének 
napsugarai élesztgetik telkeinkben aa Igazi magyar 
célokban való törhetetlen hitet, reményt éB Bzere-
tetet. Az ő nevelésének és ápolásának köszönhet-
jük, hogy azok vagyunk, amik vagyunk. 

Erről, mindig caak a mások boldogulását 
Bzemelőtt tartó, önfeláldozó  anyai szeretetről irnl 
bárki avatatlan. Lánglelkü költőink világnyelve is 
Bzegényes, hótköznapias azoknak a hálagondola-
toknak kifej  jzéBére, amelyekkel hódolni szeretnénk 
a magyar édesanya előtt. Az előtt a magyar édes 
anya előtt, aki nem egykézett, kettőkéz'tt s 
utána minden babakelengyét felretett.  Az előtt az 
édesanya előtt, aki 4, 6, sőt több gyermeket is 
felnevelt  a magyar Hazának, utánpótlásról gon-
dosko:Ioit. AZ előtt az édesanya előtt, aki nem 
higlelkü magyarokat, festékkiállttásokat,  bunda-
hordozó állványokat és ruhabábokat nevelt, hanem 
gyermekei leikébe égette Isten és e faj  mindenek-
fölött  való szeretetét. Az előtt az édesanya előtt, 
ki a legnehezebb körülmények között is — ami-
kor a Hara nem tudott róla gondoskodni — ma-
gyar maradt B gyermekeit nem engedte át idegi n 
érdeket fczoigálatára.  Az előtt az edesanya elót;, 
kinek soha nem szűnő gondoskodása mindezeket 
a nemz?tfeDDtartó  értékek t-s leikeinkbe égette. 

Hódolat conek a magyar édesanyának. Fü-
rössiük meg lelkeinket legalább a csupasz emlé-
kezés révén ecnsk az édesanyának simogató, vi-
gasztaló, bátorító, n< velő tekintetébeo. Máris szere-
tetének szellője megerint s enuek kellemes érze-
tében gyönyörködünk. Ugy érezzük, hogy szivünk 
összedobban az ő szivével ÉB mindent legyőző 
akaratának lendülete erőt ad nekünk, hogy leg-
alább ünnepnapján — bár szegényes, de egáaz 
lényünket kitáró — háladalt zengjünk. 

Jel esik magyar szivünknek, hogy ebben az 
önző, mások éioterdekeit semmibevevő világbau 
még igen sok jó magyar édesanya előtt hódolha-
tunk. Hödolank előttük, inert szelíd, tiszta lelkük 
önbizalmat hd. Hódolunk elöltük, m»rt jövőbe 
vetett reményünket megerősítik es bizakodókká 
tesznek e nehéz időkben áldott állapotuk mabb es 
ujabb vállalásával. Húdoluuk előttük, m«rt ők 
csak azer.-inek. adnak, teremtenek, nem ezáaoit-
gatnak. H* kell önmagukat is adjak, de ók vajmi 
keveset kaplak eddig tőlünk. Hódolunk előttük 
különösképpen flnze  len áldozatvállalásukért. 

De hódolnunk kell előttük míg egyébért is. 
O'i a magyar tukoz'ó fiuk,  s:íimüzött hercegek, 
megbotlott es félbemaradt  törtetők vtdói, felemelői, 
megbocsájtói. Ők •« remenylve.-ztbttek taipr™á:',itoi. 
ók a munkakerülők megtéritői. Ok a magyar 
gyermrkek, ifjak  igazi megtecsülői, értékelői, ők 
minden magyart nagyrahivatottnuk, királyfiunk  lát-
nak. 8 ha bánatuk vau, az nem más, mut nagy, 
élő költőn'-, M-scs László bánata: 

„...mért oe:n tudja látni 
igymást a sok m-gynr, a sok-sok királyfi, 
Qgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?" 

Ugy, hogy testvér-testvért na vessen meg; 
magyar-magyart ne kicsinyeljen le rang, pénzhi-
ánya, állás, ruha miatt. H»nem minden magyar 
néz.-.en minden magyart ugy, íVut az édesanya 
nézi gyermekeit. S ha igywáat img is hántottuk, 
tudjunk az Istenhz oly vözel ei:. Ikedni, mint az 
éderianva: «gymásnak m-.radékt^i ;nul megbocsáj-
tani. Ne feledjük  sohasem 8z;ch ,nyi István mon-
dását: „Egymást megbántani en-iieri, egytnásuak 
kölcsönösen, megboc'ájtatii isteni do og " Ez. az 
isteni dolgot cselekedjük állandóan a magyar édes-
anyák példájára. 

Hódolunk még a magyar édesanyák előt-
mindezek föiölt  azért is, mert ilyen eszményi 
édesanyákat csakis az Intcn akarata szerinti, tiezia 
nőiesség adhatott nekünk. É-tbizményünk: tiszta. 
Belső küzdelmünk : másodéit dolgozni s ezá'tai az 
ólelef  szebbé, békésebbé tenni. 

DrAga jó ruugyur Édesanyák I Mi » magyar 
Haza ilai, — akik a tietek vagyunk — ünnepete-
ket! méltók szerntuőnv i-anai arra a helyre, amelyet 
sziveitekben foglalunk  el. Nem iikttrjuk, hogy 
amit l.jlko nkb 'Q epitelietek rombudöljön. Nem 
akarjuk, hogy st^retetetek példaadó munkája önfő, 
idegen érdekek msrtn'ékflvá  váljon. Mi is azt 
ntvarjuk és ezért dolgozunk, lio^y fakndj-.n  rügybe 
H ivetek sugarainak melegán a magy.-.i fajHzentet. 
Aíérí dolgozunk, hozy r'uraesüljön m»g környt za 
tft'-k  én a magyar Haza erősödésével mind több 
>ÓH anyagi elismerést kapjatok az erkölcsiek és 
értnek molMt. Azért dolgozunk, hogy a t apsaik, 
önzők íb segítségetekre k-gvenek — ei;yke —, 
t bjárulékaikkul stt-. — a 6—14 gyermek felneve-
lésénél és á'dozatvállalásánál. 

De mindezeket nemcsak ígérjük, hanem meg 
is tesszük. A kezdet szépen megindult. Ezt ti Is 

láthatjátok édeB Hazánk eddigi lntézkedéBelből. 
De, ahogy a lehetőségek jobban megengedik, 
egyre kézzelfoghatóbban  fogjátok  éreatiaz igazi, 
jó édesanyák támogatását. Erre biztOBltékok azok 
az egyre B: áporodó, testvérig szeretettől fűtött 
magyarok, akiknek még a gondolat is elviselhe-
tetlen, hogy veletek valami igazságtalanság tör-
ténjen. Ez a legkevesebb, amit a Haza értetek 
teBz. De tenni fog  még többet is. Megbecsülést, 
tiszteletet biztosit nektek, hogy a páváskodók ne 
mondhassák: ugy szaporítanak, mint a nyulak. 
Hogy ez megtörténhetett eddig, az is a mi, a ti 
gyermek itok kötelességmulasztása. Miért enged-
tük meg ennek a minden értéket letipró, istelen 
felfogásnak  a terjedéséti? 

Ígérjük, hogy ezután nem leszünk köteleaség-
mul.' Sztók. Nem és nem lehetünk azokl Csupa 
önzésből sem I Mert, ha aímagyar édesanya áldozat-
vállalásából csak a sárfészkek  és nyomortanyák 
számát sokszorozzuk és belőle nem nemzettempio-
muak köré huzunk erődöket, mi is elveszünk. 
Ezt a megbecBtelenitést csak az Idegenek tehették 
meg veletek. De az igazi magyarok soha sem! 
Ezután sem fogják  megtenni. 

Hok megaláztatások éB arculc^apnstok elle 
n 're nemzetünk világító fáklyái  maradtatok. Példa-
adó életetek tanulságát különösen itt ma, egy 
•03b. merértőbb és igazságosabb raagyarlátás 
küszöbénél kötr önjük nektek. Ennek az igazságo-
sabb tnagyarlátásnak el kell jönnie. Csak a m 
kérünk, hogy az eddigi hálátlanságokért ne hagy -
jntok cserben es fogadjátok  ígéreteink zálogául 
egyelőre meleg kézcsókjmnknt. 

.A legáldoltabb kéz a földön 
A tu két kezed jó Aoy.nm. 
Mindenki áldja közeledben, 
Hát ón hogyis ne áldanám'?! 
Tudom megáldja Istenünk is. 
Az örök Jiság s Szeretet — 
Némán, nagy, forró  áhítattal, 
Csókolom meg a kezedet". 

Dsidn J e n ő . 
Hódo'alunk é.s h^ánk e csekélységét pótolja 

a hervadísaélküli érdemkofzoru,  mehet magyar-
nemesi tó tounkátokért Isten és nemzetünk illesz-
tenek homlokotokra. 

Hüseg vagy hűtlenség? 
Ott voltsm, Hmikor — sz 'ii rendetss változáskor 

— nemes Nsay táborunk, a törzsökön kálviniara szé-
kely, R csikszrredai vsrosliáza előtt felállitotl  erael-

j vényen elmondta smléküzetps beszédét. 
| — Itt vsgyunk ismét, magyar honvédek... B» 
; kell ismernünk, hogy ezt a Csiksomlyói Segitfl  Má-
1 riának köszönhetjük 1 

Nagy tábornok igazsigszeretfl  lelkéből, tértias 
Oszintfiséggel  beszélt, ţlitet tett égi Védelmezőnk 
mellett; 

És mi ne ragaszkodnánk Szlizanyánklioz, ne 
őbenne bíznánk elsősorban ? A szivet megerősíti, » 
magyart még szikrázóbbá teszi a hagyományos, drága 
hi t i . . . 

Vagy hitványmódon várjuk az ellenség kegyel-
mét ? . . Milyen is csak az az orosz-zsidó „boldogság?" 

Most történt, amit elmondok, az egyik német 
lazaretteben. A németek valahonnan orosz nflket  is 
hoztak és alkalmaztak ápolónőknek.. 

Az egyik papÍBmeifisöm,  két magyar hölgy je-
lenlétében, beszélgetett velllk. 

Miféle  köntös az magán? — kérdezte a 
magyar papot az egyik orosz némber. 

Ez papi ültözet. En pap vagyok. 
— Mi az, hogy „pap" ? Mi az a pap t 

A pap az Isten szolgája. 
Ks mi az az „Inten* ? . . 

Farázsvita következett. De a muszka tojérnéii 
tagadúau lázta a lejét. 

— Maguk hisznek Istenben és imádkoznak. Mi 
nem hiszünk Istenben és nem imádkozunk. Ka mfgin 
uii gyŐ2Uok ! 

No, no . . . Végén üsattan az ostor! 
. . . Magyar testvéreim! Mit is mondott Nagy 

tábornok, a derék saékely katona 't. . . Igenis, Mária 
segit! Az fl  hatalmas közbenjárás» isteni Gyermeki, 
nél II*ui lesz hatástalan. 

* 
* • 

NK íeledjein NL még mondott valamit az orosz 
ufl.  Szégyenlem. de — okulásul — idejegyzem 

— Külöuös, liugy itt a nők egy térli oldaláu 
élik le életüket. 

Náluk nincs meg egy lecHkepárnak az össze 
tartása s e . . . Náluk nincs hűség. A gyermek ez •> 
szegény kis téreg — nincs tisztában azzal, kik is az 
ö szülei... Ezt a szégyenletes ocsmányságot a Szűz 
Mária saékely nemzete visszautasítja I Nekünk Isten-
nel, emberrel, önmagunkkal és barátainkkal szembeu 
hűségeseknek ksll lennünk . . . Dr. Földes Zoltán. 
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Katona ösök nyomán... 
A fagyo.wei.tek  világa még kiaárt. Felhők usz-

nak aa ágán, szél száguld a vidéken, niha szomorúan 
pszemerkél az e s i . . . Ha kiderülne, éjszakára meg-
fagyna  minden - hajtogatják az időjáráasal isme-
retségben lévő székelyek. Ilyen hangnlatban szalad 
be motorkerékpárunk a nagy f a lu  főterére.  Mindenhol 
polgárokat, katonákat látunk. Az ősi viselet példa-
mutató tiszteletadással vegyül el a földszinbarna 
formaruhák  között. Már az első pillanatban látszik: 
az ölök magyar hagyományt, a katonaeszmét nemcsak 
ápolják, de szeretik is itt. Vérében él mindenkinek a 
ludat, hogy önvédelmi felkészültség  nélkül nem ember 
sz ember. Itt, ezeken a tájékon minden időkben ka-
tona volt a nép s amikor egyetlen egyszer az élre-
keriilt idegeuségnek sikerült annyira félrevezetni  a 
népet, hogy pillanatnyi ingadozás közepette megrezdült 
a fegyvert  szoritó kéz — 22 keserves, szenvedések-
kel teli esztendő volt a jutalom. De most aztán ér-
telme van h „m m lesz Budáutöbbször kntyavásár I" 
kifejezésnek  . .. 

Ennek a gondolatnak jegyében készül ünnep-
ségre a két arcvonsl a nagy székely község közmű-
velődési házában közös ünnepséget rendeznek a ka-
tonák és polgárok. D. és K. ezredesek, M. százados, 
a Bzékely zenekar karmesterével, Nyers Istvánnal 
egyetértésben már hetekkel ezelőtt megállapították a 
műsort. Aztán badapródörmesteri rendfokozatot  viselő 
iró és tanár összefogta  a falu  fiatalságát  B M. száza-
dos irányítása alatt példamutató eredményt értek el. 
A falu  közművelődési házának többszáz embert bete-
gedő terme immár ötödik es'e zsúfolásig  van tele, 
hogy meghallgassák a magyar muzsikát, a magyar 
dalt. a magyar szól. Igaz székely testvéri szeretetben 
ni egymás mellett itt az egyszerű bonvéd, tisztes, 
tiszthelyettes és tiszt, mezőgazda, iparos, munkás, ke-
reskedő és tisztviselő. Örömmel állapithatjuk meg, 
hogy itt, ezeken a tájakon nemcsak az ősök, nemcsak 
az elnyomatás ideje alatt vihar által egymáshoz so-
dort emberek, hanem most is, söt leginkább most 
értik az idők szavát a jóban, rosszban örökidőkre, 
elválaszthatatlanul egymás mellé rendelt és egymásra 
utalt fajtestvérek.  Ennek az ellentéteket becsületesen 
felszámoló  s minden magyart egymás mellé állító lel-
kiségnek a kialakításában óriási Bzerep jut az ilyen 
igaz, testvéri és bBjtárBÍ összefogásnak,  amelyből ma-
gyar lélek, magyar bzív küld üzenetet magyarnak. 

Kitkán volt részünk ünnepélyesebb pillanatban, 
mint amikor a „Magyar Hiszekegyu-et játszotta itt a 
székely zenekar, majd — a kisdobos humoros bekö-
szöntője után — Kéler : .Magyar vígjáték" nyitányá 
val bizonyította be Nyers István karmester, hogy a 
hétesztendős múltra visszatekintő, csupa — saját-
nevelésü — fiatalokból  álló zenekar óriási lépésekkel 
halad előre s minden vonatkozásban lépést tart az 
idők követelményével. Látszik: tudás, fegyelem,  rend 
uralkodik a zenekar tagjai között. Egyakarattal töre-
kednek a nagyobb, szebb, jobb eredmények felé,  mert 
tisztelik és Bzeretik azt az embert, aki élükön áll, 
a! i tanítja s aki minden szigorúsága mellett meg-
becsüli őket. 

B. b / -né „Ott, ahol zug a négy folyó  c. haza-
fias  dalt óriási sikerrel adja elő. D. A. Flórián Tibor: 
rFinn anya" c. versét vetíti a közönség lelkiazemei 
elé, majd általános derültség közepette szaval sikere-
sen összeállított versparódiát... 

Valóságos bokrétává változik a színpad, amikor 
székely legények és leányok töltik be festői  öltözet-
ben. A „Rossz feleség"  cimű székely balladát viszik 
népdalszerüen ismert formájában  a nézők elé. Ez a 
megrázó kép egymagában megmutatta azt az utat, 
amelyen népnevelőinknek és népművelőinknek kell ha-
ladniuk. A magyar falu  életéből egyszersmindenkorra 
ki kell küszöbölni şz idegen lélek által kitermelt mü-
érzelmeBséget, mely elpuhulás, ellágyulás telé vitte a 
nemzetek Sohasem volt sirő, rivó, pityogó emberekre 
szüksége ennek a földnek,  ahol mindenre elazánt fér-
fiak  éa az életre tökéletesen felkészült  fehérnépek 
állták az idők viharit. 

Kedves éa élénk azine volt az előadianak K. 
E.-né románc és kupié előadása. 

Honvédeink a koratavaaz minden virágát össze-
gyűjtötték, csokrokba kötözték éa tisztelettel nyúj-
tották fel  a színpadra. Igy köszönték meg a szerep-
lést a fontik  erősebbre azt a láthatatlan lincot, mely 
egymáshoz erősit, egymáshoz köt minden magyarokat... 

Flórián Tibor: „A honvéd imája" éa „Árva 
népem" c. költemények szerzője a előadója az örök 
magyar katonasors mélységes igazságait világit|a meg. 
Aztán két azakaazvezető talpraesetten bizonyította be. 
hangveraeny és zeneparódia keretében, hogy nemcsak 
a korszerű fegyvereket,  hanem a xilotont és szak.zo-
lont ia tökéletes hozzáértésééi kezelik. 

A székely zenekar Borsai: „Erdély bércein* 
székely dalegyveleggel, Kacaőh-Pongrio. : Jinoa 
viti." egyveleg *< Strana. Jinoa : .Tavasai hangok" 

kermgőjivel nyújtottak felejthetetlen  élményt a hall-
gatóságnak . . . 

Aztán székely katonák, határőrök sorakoztak 
fel  a deszkákon. Uenetnótik csendülnek fel  az ajka-
kon. Apa, fin  együttmennek, menetelnek a állnak helyt 
ott, ahol a haza, a magyarság aoraa megköveteli 
utolsó leheletükig, mert igy csinálták ezt az ősök a 
igy van megírva a sors könyvében. 

Nem lehet csodilkozni, hogy komolyra eaap át 
az addig élcelődő bemondó, B. Gy. hangja a nekitüze-
sedett .lélekkel állapítja meg: minden erő, akarat, 
munka éa életmegnyilvánnlá. honvédelmet szolgilt és 
szolgál itt, ahol minden időkhen keményen fújtak  a 
szelek a erőteljesen, félelem  nélkül dobogtak a szivek. 
Ennek a földnek  lehettek roasz, eltévelyedett, maguk-
ról pillanatnyilag megfeledkezett  gyermekei, de min-
den időkben és minden alkalommal villaltik és végre-
hajtották a nemzetük által rájuk rótt feladatokat. 
Most íb egyemberként, egységesen, egy óéiért, egyaka-
rattal sorakoznak fel  az egyetlen magyar uton, mely-
nek végéu a „győzelem I" szó ragyog... 

Néma cBÖudbeu, áhítatosan hangzanak fel  a 
Himnusz méltóságteljes ütemei. Miuden sziv egyaka-
rattal dobban össze. Önkéntelenül a költő jut eszünkbe : 

„Legyeu az erdő bármilyen sötét, csak el ne 
engedjük egymás kezétI..." 

Ferencz Uyárfás. 

• f ö t é k o u y e é l u 
m . k i r . ü l l a n a i s o r s j e g y e k 

Csíkszeredában a Dohánynagy-
árndában s z e r e z h e t ő k be. 

Gazdátlan rossz ügyek. 
Az elmúlt liberális időknek örökségei közé tar-

toznak azok az ügyek, amelyeknek rosszaságáról min-
denki megvan győződve, de javításuk érdekében év-
tizedeken át mégsem töténik semmi. 

Ilyenek: járhatatlanságig rossz és sáros utak 
a községekben, sőt még városunkban is. Minden elő-
feltétel  megvolna, hogy ezen segíthető legyen, mégis 
Bemmi komoly megmozdulást nem látunk. Ma háborn 
van, ezért magyarázható a késedelem, de miért nem 
oainálták meg 60 év óta ? Erre komoly mentség nincs. 

Évtizedek hosszú sora óta mindenki panaszkodik 
a közbirtokosságok  rosBZ kezelésére. A perek és azok 
költségei megdöbbentően kiáltanak felénk,  mégsem 
látunk semmi kézzelfogható,  komolyabb eredményt a 
javítás körül. 

Hasonló az általános panasz, a aok alkohol fo-
gyasztásra a nélkül, hogy számottevő korlátozásról 
hallanánk. 

Tudott dolog, hogy egyik másik községben, 
minden hájjal megkent egyének, a község lakóinak 
félrevezetésével,  mnnkanélkül hatalmas vegyonra tesz-
n-k azért. Segítségük az ital, nő meg valamely hata-
lommal rendelkező egyén megtévesztése. Mindenki 
szidja, ennek ellenére évek hosszú során vezéri sze-
repet tölthetnek be a köznek kárára. 

Ezekhez hasonlóan még sok minden hozható 
volna fel,  de minek, amikor az ily ügyeknek nincs 
gazdája, a ha mégis akadna valaki, a törvények pa-
ragrafusainak  tömege közt annyi a kibuvójuk, hogy 
azon keresztül vigan szaladhatnak. Marad a gazda a 
kárral. Miért minden lébe kanál ? Ili baja vele ? A 
hói osak lehet rúgnak egyet rajta. Érdemes-e igy 
közügyet szólgilni? Csodálkozhatunk-e, hogy a köz-
ügyek iránt napról-napra ősökként az érdeklődés. 

* 
* * 

Akik nem szeretik a jó tanácsokat. 
Minden községben van néhány olyan ember, aki 

nem szeret templomba járni, nem szeret semilyen elő-
adást meghallgatni, mert hiaz ők mindenkinél oko-
sabbak, mert még a bolsavizmuat ia titokban magasz-
talni tudják. Igy sokszor megtörténik, hogy éppen 
azok nem hallják a jó tanításokat, akik erre legjobban 
ri vannak szorulva. 

A falukban  ezeket az embereket elég jól isme-
rik ; ezeket bizalmasan nyilván kell tartani, a adandó 
alkalommal, kényszeríteni kell őket, hogy a közérdekű, 
éa rájuk leginkibb vonatkozó tanításokat hallgasaik. 

Ma nem olyan időket élünk, hogy kiki aajit 
kedvtelése szerint tinooljon, ma a nagy közösségnek 
alá kell rendelnünk magánkat, s a ki erre azép sze-
rével nem hajlandó, módot kell találni arra, hogy ne 
legyen közülUnk senki félrefaragó. 

Figyelő. 

T e h e r a u t ó p ó t k o c s i t , v a g y g o l y ó s -
e s a p á g y a s n a g y f u v a r o z ó k o e s l t 
k e r e s a z o n n a l i m e g v é t e l r e , 

a csíkszeredai m. kir. mezőgazdasági azaklakola. 

Csiki diák. 
Vakációi Levél. 

Az Ifjúság  honvédelmi munkája. 
K e d v e s f i n k l 
Ha figyelemmel  kísértétek a lapokat az utóbbi 

időben sok megkapó példát olvashattatok a magyar 
ifjnaig  honvédelméről és igy is van ez rendjén : a 
sorsdöntő időben az ifjúságnak  ia kikeli vennie ria.it 
a uemzet és orszigvédő munkiban, amikor ideaapátok, 
testvireitek élethalál harcaikat vívják a legszentebb 
eszményekért, ti sem tölthetitek időtöket haszontala-
nul gyermeki könnyelműséggel. Ma az ifjúság  lelkit 
ÍB komoly férfi  öntudatnak kell betöltenie. Szabadidő-
det is azzal a tudattal használd ki, hogy az nem ha-
szontalan, terméketlen elpazarolt idő számodra, hanem 
nemzet és országépitő munka. Ma a kemény ifjú  esz-
ményét idézgetik, aki szorakoziaiban ia a jövőt azol-
gáljs. Ha az ellenség ifjúsága  a játékparkokban aszal 
„szorakozott*, hogy ejtőernyős játékban lengrott a 
park fáiról,  kemény táborokban vett részt, ahol al-
landóan edző játékot játszott, — nekünk ia njből 
visszakell térnünk a magyar állam eszményi ifjúsági 
táboraira, amit már ezerkilenoazictizenkettőben megin-
dítottak, az ifjúság  lelkének és a jövőnek nagy is-
merői : egy Tóth Tihamér, laaof  Alajoa és;a többiek. 
Sajnos a parazita nemzettestet gyengítő elemek azt 
az eszményképet, amit a magyar ifjnaig  látnokai ré-
gen felfedeztek  és amit nevelő értéknek az ifjnaig 
elé állítottak, részben elhomályosították a sekélyes 
kulturpótlékokkal (selejtes irodalom, film,  társadalmi 
élet romboló hatása). 

Még nem régen íb az ifjnsigot  terméketlen vi-
tákba (szárszői értékeiét) vitték bele, ahelyett, hogy 
felvértezték  volna a kemény honvédelemre. A honvédő 
székely ifjúság  mögött egy történelmi mult áll (gon-
doljunk a török-tatár betörésekre, a azabadaig-haro 
eseményeire). Ennek a mnltnak a. alapján illithatjnk, 
hogy a székely ifjú  mindig megtalilta önmagát a ne-
héz időkben. 

1. Jól tudom: alig hogy bezárultak az iskola-
kapui, már jelentkeztetek a behivottak helyettesítésére. 
A falu  diákjait reggeltől esti szürkületig a mezei 
mnnkiban láthatjuk. De a régi munka mellett uj fel-
adatokat is kell vállalnotok: 

2. Légoltalmi segélyoaoportok szervezése. A 
gimnáziumban légoltalmi kiképzésben ia réazeaültetek: 
az ismereteket most otthoni viszonylatokban ia ka-
matoztassátok. A légoltalom ma honvédelem számba 
megy. Megkapó példákat olvashattok e téren a nagy-
városok hősi ifjúságáról, 

ü. A bombakároaultak rátok ia feladatot  rónak. 
Szervezzetek az ősi székely „tízes" rendszer szerint 
családi falusi  segítő sejteket éa a . összeadott pen-
gőket küldjétek be a Csiki Lapoknak nyugtázás ia 
továbbítás vigett. Egy legyen ma a nemzettest az ál-
dozatvállalásban. 

4. Volt iskolánkban egy intizminy amit vall-
junk be őszintén felületesen  kezeltünk. Caak ip a 
statisztika kedvéért emlékeztünk meg róla: az Ifjú-
sági Vöröskereazt. Emlékeztek arra, hogy a kia kon-
gregáció volt az elaő, amely komolyan gondolt erre 
az egyesületre ia az iskola évben megtakarított pin-
ziből 65 pengőt adominyoiott a Vöröskeresztnek. 
Ma azonban ennil többet kell tennetek: a diák tize* 
szervezeteket haaználjátok fel  komoly munkára. Az 
ifjuaigi  Vöröskeresztnek a nagy nyiri s.ttnidőben i . 
dolgoznia kell ia a caiki ifjúsághoz  miltő eredménye-
ket kell elérnie. 

5. A nagyobb diákjaink népünk viligné.eti irá-
nyításában ia részt vehetnek. A kongregáoió világ-
nézeti szakosztálya a helye, kareaztiny világnézet 
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harcosaivá nevelte • nagy kongregáció tagjait: pél-
daadó magatartás, okoa beazéd népünkre nevelő ha-
tással van. A talu éa vároa egy felsős  diáktól már 
aokat el vár és elfogad.  Amit a négy szakosztályból 
merítettél aa iskolaéven át, — azt most add tovább 
népednek éa ezzel ifjnsági  apostolságot végzel a va-
kációban. 

Talán nektek ia lesz még eszmétek, amit nem 
érintettem itt: Írjátok meg terveiteket, hogy egy épitő 
gondolat ae vesszen el ma a megpróbáltatás és helytál-
lás idején. Fiam ma te ia honvéd vagy. Vájjon tel-
jeaited-e köteleaéged te is ngy, mint édesapád és 
testvéred a tronton ? Hiszem, hogy megérted szava-
mat éa a mnnka, amit felvázoltam  életté válik ben-
ned és ez az élet gySzelemmé lesz. 

Szeretettel kiván további jó munkát hittanárod 
Csíkszereda, 1944 Segítő Mária hónapja. 

Székely László. 

t P. Csiszér I. Elek emléke 
185(1—1942. 

(Folyt, és vége.) 
Ez a primicia Erdély vallásos életében a várva-

várt hét kövér esztendő megnyitója; P. Csiszér Elek 
elaő miséje egyházmegyénk történetében egy uj kor-
szak kezdetének határköve. Hatása alatt a kimondott 
nagy pápai szónak: „restaurare omnia in Christo — 
megújítani mindent Krisztusban", még a mult azázad 
80-as éveiben indul meg Erdélyben is a történelmi 
nevezetességű ferencrendi  reform.  Nem kívülről jön, 
külső kényszer hatása alatt, hanem belülről, a rend 
caodáa, belső életösztönéből, olyan lendülettel, aminőt 
csak a mindenáron való élniakarás, az uj életrekelés 
hite és elszántsága támaszt a lelkekben. Ez a híres, 
korszakjelző ferencrendi  reform  a Kómából akkor ha-
zatérő hires Láazló Polikárp vezetése mellett, a ki-
próbált életazentségü P. Dávid Antallal és a fiatal 
azelidlelkü, jóságos tekintetű, simogatóan édesszavu 
Csiszér Elekkel indult útnak. A nagy tehetségű, erős 
akaratú Láazló Polikárp, e kettőre, ezeknek szilárd 
szerzetesi jellemére, mint alapkőre helyezte az ujjá-
szervezés nagy müvét. 

Amikor Majláth püspök 1897-ben átveszi az 
Egyházmegye kormányzatát s megindítja erdélyszerte 
a hitélet reneszánszát, kimondhatatlan szerencséiére 
már egy újjászületett Ferencrendre talált, mint fel-
becsülhetetlen segítőtársra. A felfrissült  erejű egyház-
megyei papsággal és a szentierencrenddel együtt arat-
hatta fővezérként  az általa fellendített  katolicizmus 
áldásos győzelmeit. A templomok megtelnek imád-
kozó lelkekkel, püspökjárás, bucsuünnepek alkalmával 
százak és ezrek állják körül a gyóntatószékeki t, nem-
csak nők, de hitvalló férfiak  ; a női világ jórésze napi 
áldozóként keresi az oltár lépcsőin a vigasztalást; 
az ifjúságot  Mária Kongregációk nevelik, öntudatos 
katolikus életre. Az egyházmegye a hitbuzgalom uj 
korszakát éli, melynek felépítésén  együtt fárad  a vi-
lági papaággal a fereucreudi  szerzetes. A rendnek 
szellemileg képzett, erkölcsi erőktől duzzadó lelkes 
tagjai bámulatos elszántsággal szántják u kemény 
erdélyi ugart; szóval, tollal, példával hintik a rögök 
közi az evangéliumi magot s a világi papsággal ne-
mes versenyre kelve hordozzák körül a missziós 
keresztet. 

Ez a korszak, megfontolt  elgondolásom szerint, 
P. Csiszár Elek elaő miséjével kezdődik és mint egy-
házmegyei történelmi periódus e koporsóval zárul. 
Meit ha a világi papság képezte Mujiáth püspök had 
seregét, ugy ennek jobb szárnyául joggal t-'kintendő 
a Ferencrend, ő lévíu akkor is és ma is e hadetŐ 
repülőosztaga. Most látjuk igazán, ki volt x megbol-
dogult Föatya; most tudjuk azt, hogy kit lemetüuk. 
Egy ilyen élet, áldásos nagyság, hősiesség, egy ilyeu 
halál megdicsőülés. Ezért, ba szemeink ma nem köny-
nyekkel telnek meg, banem mosollyal, ó távozó drága 
Főatya, még pedig a szent hilálkodás, a Rád való 
kegyeletes emlékezés derűjével, éppen igy a szülőfalud 
zöldelő rétjei, az égbenyúló csiki fenyők,  a somlyói 
Salvator virágszegélyes ösvényei sem fognak  magukra 
gyáazt ölteni, ha majd napok, betek múlva hozzájuk 
is elért boldog kimnlisod híre. Gyász helyett fele-
melő. megnyugtató öntudat tölti be akkor a csiki 
székely medencét is, hogy népe az ő szülöttjének 
vallhatott, s hogy a különféle  élethivatások kiemel-
kedő alakjai mellett a szentéletre való hivatásnak is 
egy ilyen kimagasló megtestesítőjével ajándékozhatta 
meg Erdélyt. Mikor egy ilyen földi  élet zárul le, a 
búcsúzkodó szavakban nem illik a könny, a fájdalom, 
hanem himnnsz, győzelmi ének, Te Deum, amellyel 
kezeinket imára kulcsolva áldjnk és magasztaljuk a 
Gondviselést, hogy egy ilyen szép lélek kincseivel, 
egy ilyen élet példájával erősített meg ősi bitünkben, 
hitünknek azon, minden megpróbáltatást legyőző, örök, 
szent titkában, melyet az édes Üdvözítő soha el nem 
mnló igéi igy fejeznek  ki : „Én vagyok a feltámadás 
ia az ilet, Aki bennem hisz, ba meghal is, élni fog, 
mert in feltámasztom  őt az utolsó napon." 

Isten veled, drága főatya  I Ne szűnj meg értünk 
közbenjárni Istennél, hogy tudjunk, miként te, a sze-
lídség, alázat utján járni mindig, s hogy ajkunkon el 
ne némuljon soha, de főleg  halálunk órájáu, lelkünk 
elköltözésekor, az apostoli bitvallás „Hiszek egy 
Istenben, hiszek a szentek egyezségében ; hiszem a 
testnek feltámadását,  hiszem az örök életet, Ámen." 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Doktorrá avatia. Folyó évi május hó 13-án a 

kolozsvári egyetemen Ambrus Dénea m. kir. állam-
pénztárt I. oszt. tisztet államtudományi doktorrá avatták. 

— RÖVIDEN MINDENRŐL. A honvédvezérkar főnöke 
engedélyezte 1944. május 2U-1ÓI tábori posta címekre magán-
csomagok feladását.  — Június 30-iki hatállyal megszűnik az 
ország területén minden zsidó iskola. — Május 21-én meg-
alakul Marosvásárhelyen a székely határőr egyesületek szö-
vetsége. — Miután Törökország a Németországgal fennálló 
szerződések ellenére a krómérc szállítását megszüntette, a 
birodalmi kormány Papcn nagykövet utján ezen szerződés-
szegéssel előállott helyzetben álláspontját a török kormány 
értésére adta. A mull héten fclelmeles  hatású magyar 
fegyvereket  mutálták be. A biztosító intézeteink önkormány-
zatát felfüggesziették.  Az intézkedési az tette szükségessé, 
hogy a munkás biztosifás  körül baloldali szellemisét; érvé-
nyesült. — Baky belügyi államtitkár egyik legutóbbi beszé-
dében kijelentette, hogy rövidesen olyan intézkedések Iáinak 
napvilágot, amelynek az alapján ebben az országban becsü-
letes munkája után mindenki tisztességesen megélhet. — A 
Loniási faipar  Erdély legnagyobb laipari vállalata 1 ti faház 
felállítását  ajánlotta fel  a budapesti főpolgármester  utján a 
bumbakárosull családoknak. A rendőrség göngyölíti a 
.Béke pártot." A napokban Budapesten letartóztattak egy 
ilyen nyomtatvány terjesztőt és ezen a nyomon elindulva a 
Csikvármegyében is jól ismert .Béke párt" felgöngyölítése 
rövid idő kérdése. 

— Bendelet aa ebtartasról. Május 9-én életbe-
lépett az ebtartáaról szóló rendelet. Ez a korszerű In-
tézkedés szigorúan körvonalazza a kutyatartást és ren-
det teremt ezen a téren. — Általában megemlítjük a 
rendelet azon Intézkedését amely kimondja, hogy vároa 
-.erületén csak szájkosárral ellátott, felügyelet  me 1. tt, 
porázon vezetett kutyát Bzabad megtűrni. Éppen ideje, 
hogy a városi hatóságok a legszigorúbban érvényt sze-
rezzenek a rendelet ezen Intézkedésének. Végeredmény-
ben egészen balkáni képet mutatnak sokszor az utoálnk. 
A felügyelet  nélkül kóborló kutyákat kl kell Irbant. 

— Széttépte a kéalgránát. Catranolu György 13 
évea gyergyótölgyesl gyeimek a mezőn kézigránátot 
talált, amolyet addig piszkált m!g kezében szétrobbant 
és a szerencsétlen gyeimeket valósággal széttépte. Ez 
az eset lemét figyelmezteti  a szQlAket arra, hogy gyer-
mekeiket naponként okURBák ne nyúljanak semmiféle 
Ismeretlen tárgyhoz Kiton&l alakulatok mladen község 
határában elszórhatnak valamilyen robbanószert ami 
gyermek kezében tragédiákat okozhat. Egyetlen véde-
kezés *zzel szemben ha a osalAib^n, gyermekeink előtt 
minél többet beszélünk erről a veszedelemről. 

— Halálozások. Györgypál Márta é'ete 22-lk évé-
ben május lti-án uieeha.lt Cslktaplocán. A kotán elhunyt 
fiatal  leányt mi;aH 18-án temették el nrgy részvét mellett. 

— özv. Kedves Józsefné  szili, vágási Juliánná 
89 éves kr.rnoan .uájus 16-án meghalt Cslkml>i<is«pnt< u. 

— f'eri  noz Ignác osiplőgéptulajdonos 32 éves ko-
rában rövid szenvedés után mája* 17-én meghalt Csik-
madéf  alván. 

— Szabó Féltxná sz. Kelemen Ágnes 67 éves ko-
rában hoaazaa betegség után május hó IR-án maghalt 
Cstkeslcsóban. 

— A osikszeredai rendőrség saigoni rendel-
kesése as elaőtétltéaről. A csíkszeredai rendőrség fül-
hívja a közönség figyelmét,  hogy az elaötétltésl rendel-
kezéseket a legszigorúbban tartsa be. A következik ben 
a végrehajtást minden éjlet a leglelkllsm9retesebben 
ellenőrzik éa klméet nélkül megbüutetlk azokat, akik 
nem akarják megérteni hogy az elsötétítés mindenkinek 
magával és embertársaival szemben való kötelessége. 
Ezen a téren a legkisebb mulasztás esetleg kiszámít-
hatatlan bajokat zúdíthat reánk. Az ellenséges repülő-
gápeknek egyetlen fényonlk  ls kellő tájékozódást nyújt. 
Megfigyelhetjük,  hogy a jól elsötétített holységben a 
legkisebb fényklszűrődis  milyen szembetűni erősségű. 
Repülőgépről pedig éppenséggel a legnagyszerűbb oél-
pontul szolgál Esténkint minden polgárnak elaő köte-
lessége legyen • pontos és lelkiismeretes elsötétítés. 
Végeredményben a fegyelemnek  legelemibb követelménye. 

— Calki lakolal ssővetkesetek Jutalmazása. Az 
Iskolaszövetkezetek közötti elsőbbség eldöntésére hir-
detett pályázaton a követk9ző oslkmegyel Iskolaszövetke-
zeteket jutalmazták: középiskolák kösül a oBlktomlyól 
Róm. kat. Lloenm és Tanítóképző intézet „Széchényi 
iBtván" Isk. szövetkezet vezetője Dr. Rajka Óéza igaz-
gató. A népiskoláinkban működő és díjazást nyert szö-
vetkezetek : Róm. kat. Néptako'a „Láno" lsk. szövetkezet 
CsikoBiosó vezetője Alklerné Kelemen Erzsébet. M kir 
áll- Népiskola „Szé.-.henyl" l«k szövetkezet Cslkdánfalva 
vezető tanl'ó Sebők Béla. M. kir. Állami Népiskola 
.Olt" Iskola szöv. Cslkszenttamás vezető tanító Kerencz 
Lajos. M. kir áll Népiskola „Törpe" lsk. szöv. Gylmea-
bükk verető tanító D ér Béla. M. kir. áll. Népiskola 
„Csángó Gyermek" lsk. szöv. gylmesközéplok vezető 
tanító Bányai Margit. M. kir. áll. Népiskola „Széchenyi" 
lak. szöv. Gyergyószentmlklós vezető tanító Orbánná 
Csuosl Emília. Róm, Kat. Népiskola „Hangya" lsk. szöv. 
Ditró vezető tanító Szabó Fereno. Róm. kat Népiskola 
„összetartás" lsk szöv. Tekerőpatak vezető tanító Gál 
Fdreno. Ezek a legjobb eredményeket eléri oslkl Iskola 
szövetkezeteink. Büszkék lehetünk arra a munkira ame-
lyet elvégeztek a jövő magyar nemzedék gazdasági ér-
zékének és tudásának fejlesztés  érdekében. 

— Baerenosétlenaég. Borbély Józaef  vasúti mun-
kás súlyos szerencsétlenséget szenvedett. Vaslábról ki-
induló pályamunkások egyik osoportja a Marosfő-felé 
Induló egyik tehervonat után kapcsolta a pályakocslt. 
A vonat által vontatott pályakooslról útközben Borbély 
József  lezuhant és olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a gye gyósientmlklósl kórházba kellett siállitanl ahol 
meghalt. 

Rápitnag t s á r m á n y cukor, az&rvus-
kerep, angolptrja, réti korcocsin, tarló-
répamag, marhat «poszt», murokrópa, 
tml'acin magvakat éa dughagymár, 

va'FTT.ir.t silótöltőt, 
gép- éa kézihajt»sofl  a-eeskavágót ae 
AGROFERR\ R. T rabár ró l sz i l i t . 
G vzdíköröknek '.et.ízénHí.enati du^higymÁt 
kii.duak ac/al, hozy *z ő.-z folyamán  n tor 

ra>.-!t hagyma 3Öu/o-át beszolgáltassák. 

junius 6-án 
ÁLLANII SORSJÁTÉK 
Sorsjeyg árak: egész 4 P„ fél 2 P. 

— Törvényszéki hírek. Száva Gergely osikszent-
mlhályt órabéres vaantl munkáit megbüntették mert 
mnnkahelyét engedély nélkül elhagyta éa máa alkal-
mazásba lépett. — Páter Elek gyergyól Illetőségű gaz-
dálkodó tehenet vásárolt de nem Íratta át a nevére. 
Közben a tehenet ismét eladta és az átírást egyenesen 
az uj vevő nevére íratta. Emiatt száz pengi pénzbín 
Vetésre Ítélték. — Kozák Mlhályná maroetordat Illető-
Bágü olgányasszony több oslkl községben megfordult, 
házalt. Egyik vevő feljelentette,  hogy arany ékszer he-
lyett rezet adott el a olgányné A törvényszék 3 hónapi 
börtönre ítélte a olgányasszonyt. — Kedves József  ca'.k-
madarasl 39 évea nős, napszámon ember meglUogítta 
egyik osikszeredai barátját A látogatást arra használta 
fel,  hogy mialatt a osal-d tagjai távol voltak a lakás-
ból, azalatt barátiának négy eaztendőa kisleányán liliom. 

| tlpiáat követett el. Ai elvetemült embert letartóztatták 
I éa a törvény szigorával eljárnak eileue — Krrkó La-
Joané aslkszentdomokoal asszonv a szomszédja gaboná-
sából árpát lopott. Két hónapi börtönre ítélték 

SÍeke;yfö!d'  Küzigazgat. ép Gazd. Parancsnokság. 
191. szitu. Kt. 1944. 

Hirdetmény. 
Az ÖBBZÜB állami, vármegyei éa községi ható-

ságok vezetői és alárendeltjei tudomására hozom, 
hogy mindennemű és a m. kir. honvádjég, avagy 
a námat hadsereg alakulatai részéről felmerülő 
kívánság és kérelem a az ezekkel kapcsolaton 
.érintkezés csakis a területileg illetékes Közigaz-
gatási és Gazdasági Parancsnokságokon keresztül 
teljesíthető, tehát minden ilyen irányú kérelemmel 
a hozzáfordulókat  oda kell utaBÍtani. 

Ilyen karelmeket sem a polgári hatóságok, 
sera a m. kir. honvédség közvetlenUl, — a Köz-
igazgatási én Gazdasági Parancsnokságok, — köz-
vetítése nélkül nem teljesíthetnek. 

Vitos Körraendv Géza oarodoa sk , 
Székelyföldi  Kö-lgazgatásl 
és Gazdasági Paranoanok. 

4 kftzéplakolát  végzett flut,  vagy leányt 
t a n u l ó n a k f e l v e s s e k . 
Biró Józaef  fényképáaz,  Calkaierada. 

Nyomatott özv. Vákár La|oaná könyvnyomdájába!, Calkaaereda. 




