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RÉBZBGH GYŐZŐ 

Vén diák-találkozóra. 
A csiksomlyói M&ria lábánál ünnep kéazü 

ismét. Deresfejü,  élettől megtört öreg legé 
nyek: a oiksomlyói tanítóképző és főgimnázium 
véndiákjai gyülekeznek ünnepi találkozóra 
Sarlós Boldogassiony napján. Az ősi intézet 
megifjodott  falai  kitáru n*k, hogy msgutba 
zárják pár fölemelő  órára aa öregdiátoka', 
kik ai ország minden részéből visssazarándo 
koltak testvéri Olelkezésre — egymással, sz 
ifjabbakkal  és as intézettel, amely sok sok 
évvel eselőtt utjukra bocsátotta őket. 

Sokan kidőltek a megpróbáltatásokban, 
amiket a mai élet előir minden egyes lelkas 
lény számára. Da akik élnek, eljOnnek mind, 
hogy ai ősi székey imádkoaóhalyeu adjanak 
hálát a csodatevő Síüzaek. Hilát azér', hogy 
u jukat a csiksoinlyói őr^g intózatba vazéayelte. 
Htlát azórf,  hogy ez az ÖMg intézet és annat 
mindenkoron kö elesa^gfudi  tanárai felruház 
ták óket a tudásnak, a kötelességteljesítőnek 
és as egymás megbecsülésének mindason fegy-
vereivel, melyek a mai étet nehéz küzdelmein 
óket átsegítették. Él végül hálát mondanak 
azér, hogy megérnittk engedte a mai napot, 
amikor ismét ÖBBieölelkezhetik ezen a helyen, 
az ősök iránti tisztelet, a székely történeti 
mult hagyományai és a vallásszabadság szim-
bólumának szent gyülekező helyén a székely 
nép apraja nagyja, hogy erőt merítsen a további 
útra a felszabadult,  rabláncait levetett hazában. 

Nagy, szent taláikozó ez. Egy kétfelé  sza-
kadt nemzedék találkozója. A hu^zonkétéves 
rabságból ssabadu.t ó lma fiai  a szabadságtól 
mámorosan ölelik keb.Ukre azokat a testvére-
ket, akiket sorsuk két évtizedre e'kény szeri tett 
a szülőföld  virágos tájaitól. Megható, fölemelő 
érzés, amikor az elszakadt gyermek hosszú idő 
u áu szülőföldjére  visszatér. A bö!osődaltól a 
gyermekkori emiekek özönén át minden meg-
ujul a lélekben. Fü, fa,  virág, ennek a kis 
Bzókely életnek minden zuga hemzseg az emlé-
kektől. Könnyes szemekkel, fölemelő,  szent 
érzésben egyesülnek újra szülők, gyermekek, 
testvérek és egy magára talált nép minden fia, 
hogy egymást segítve, támogatva, a somlyói 
Mária minden székely lélek fölött  őrködő vé-
delme alatt együtt haladjanak tovább azon az 
utou, amelyet a ssékely nép boldogulása meg-
követel. 

l9ton hozott, öregdiákok I Testvéri Bzivve), 
a viszontlátás örömeitől könnyes szemekkel 
köasöntünk Benneteket esen a napon, a várva-
várt találkozás es örömünnepén. Veletek örül 
ma ai egész ssékely hasa, a hegy, a völgy, 
erdő, meió és Minak szántó-vető, fadöntő,  szikla-
törő népe, a Ti teV,véreitelt mind. S veletek 
imádcoiuuk mi ia ai ősi védsaenthez, hogy a 
mai találkosás örökös legyen. Ne savarja ast 
meg sem be'só maghasonlás, sem ezeknek a 
történelmetiró időknek siörnyü vihara. S ha 
majd tovább ballagtok a mindennapi kötelesség 
utjain, vigyétek magatokkal innen aat az erőt, 
amit a cnksomlyói Mária kölcsönös a hozzá 
folyamodóknak  és ast a szeretetet, amit aa 
édesanya adhat rég nem látott öreg fiainak. 

A találkozó ünnepség aorrenéje: 
8 órakor: Találkozás a oslkaomlyól szeminárium adva-

rán Küldöttségek megkoszorúzik a Calkaomlyón eltemetett 
tanárok sírját. 

9 órakor: „Laboilnm" és „faolgerek"  kíséretében bevo-
nnláa a kegytemplomba. 

9 óra 30: Hálaadó saentmlee, melyet dr. Balázs András 

Kr e l á t o e - k a n o n o k a j á n l f e l .  A a z e n t b e a s é d e t d r . Á b r a h á m A n -
n i e g y e t e m i tanár tartja. M i s e e l i t t B s é k e l y l o h á a z , k O z b e n 

A d M á r i a é n e k e k , v é g O l a H l m n n a z . 
11 érakor: Fényképezés a templom terén, majd záazlók 

alatt hármaa sorokban bevonulás a oatkazeredal idglnmáslnm 
dísztermébe. 

12 órakor: Ünnepség a díszteremben: 
1. Magyar Hiszekegy 
2 A jelenlegi tanári kart üdvözli dr. Botár Béla árva-

széki elnOk. 
3 A tanári kar részéról üdvözli az Öregdiákokat Antal 

Áron tanár. 
4 Ax Ifjúság  részéri 1 QdvOzll az Öregdiákokat Karda 

Attila V. oBzt. glmn. tan. 
5 Ünnepi emlékbeszéd az elhalt tanárokról és tanítvá-

nyokról. Tartja dr. Ábrahám Józsjf  alispán 
6. Az összejövetel emlékére alapítvány, Illetve ösztöndíj 

létesítését Ismerteti Biró Fereno fiesperes. 
7. Százat. 
1 óra 30: Közös ehéd csoportokban 
A raiksomlyól tanltóképzó és figlmnázlum,  valamint a 

csíkszeredai figlmnázlum  minden Öregdiákját szeretettel meg-
hívja és elvárja a Rendeziseg, 

Ősik, H á r o m s z é k , U d v a r h e l y , M a r o s -
s zék készü l az „fczer  s zéke ly l e á n y 

n a p " r a j a ' i u s 2-án. 
A leányoap reggxl 8 Arakor Cslksomlyón a kegytem-

plomban kezdődik. A s*entm'sét mondja : Sándor Imre püs-
pSkl helytartó. Prédikál P. Sz£ is Dénes házfőnök.  Ezer azékely 
ldány közös áldozása Gazdag és értékes mQsor: 

I. Jel'ge, énekli 1000 kbláka-lány 
2 Szavalókórus. „Lobogjon a magyar zászló", előadja 

Oslkverebes. „Zengj kalakaszó", Irta Fábián Mihály, eliadják 
Ssépvlz, Ajnád, Szentmiklós, Taplooza, Szentm'hály, Dilne. 

3 Ön gyergyól énekek, rezénylt Petres lgnáo. 
4. Háromszák. Marosaiék, Udvuhelyszék kalákáinak 

szereplése. 
5 Száz kicsi székely lány játéka. 
6. Tapsoa — g zsalyastáno. Csíkszereda, Taplooza, Som-

lyó, Csomortán, Szentlélek, Fitód. 
7 Caikiak közOe énekei, vezeti László Laios 
8. Gyergyól fonó:  a) OBrög Ilona játék, Uifalu.  Alfalu 

Csőm -(alva. b) Gyergyól lakodalom részlet Ceppel, közös táno. 
9 Honvédkerlngó. tánoolja 100 pár. 
10. „Jelenti magát Jézus' (székely ünnepek). Volly Ist-

ván rendezésében: 
a) Karáosony: f'slosó,  Madéfalva,  Rákos. 
b) Húsvét: Karozfalva,  f  z ntdomokoa, Szenttamás, Jeni-

falva,  Dánfalvc. 
o) Pünkösdi játék: Cslkszentmárton, bezárja karikázó 

tánacal egész Aloslk. 
II. .Virágok vetélkedése", vezeti László Lajos. 
12. Székely hlmnnaz. 

Az Erdélyi Párt állásfoglalását 
a gazdasági és hiteléle» rendjének törvényjavaslatához 
a képviselőház Junius 23 ikl ülésében Albrecht Dazzó 
mondotta el, 

Aa Erdélyi Párt nevében a felbatalmaaáBl  javas-
latot elfogadta.  Rámutatott ezen kXaben arra, hogy ai 
E'délyl Pártnak nem célja sem a Hiaon belül Bem a 
Háson kívül, hogy a pártpo'ltlkai harcokat élesítse. 
Kifejti,  hogy aa Erdélyi Pártot éppen a kisebbségi élet 
tapasatalatal éa a magytr sorskérdések vlaaeálata 
gvóaték meg arról, hogy eeekbea a nehéz időíban 
kötelessége a kormány mellett felvonulni. 

Magyarország Itt áll egy forrongó  világ közepén. 
Faladata rengeteg — mondotta Albrecht — éa egy-
Bzerre vár megoldásra valamennyi. Kormány éa ellen-
zék egyek abban, hogv a magyar élet minden vonalán 
reformokra  van saükség. KülönbBég csak abban van; 
hogy milyen méretűek legyenek és mely ldópont alkal-
mas a magyar életben ssükségeB reformok  megvaló-
sítására. Az ellenzék egyik fele  elismeri a nehézsége-
ket, a szélső elleoaék a mélyreható reformok  azonnali 
keresztülvitelét sürgeti. 

Albrecht Daaső beszéde rámutat Brra, hogy a 
magyarság a történelme során, amiatt, hogy aa állami 
éa népi erői nem f'dték  egymást Bohasem tudta egy-
Időben megvalósítani á laml és népi feladatait.  1848 ban 
egyszarre próbáltuk mego'd?nl nemsetl függetlenségün-
ket és népi feladatainkat,  a reformok  megvalósítását 
és belebuktunk. 1918 ban még rosszabbul döntöttünk, 
midőn a két feladat  közül a társadalmi reformok  meg-
valósítását akartuk és nem éreatOk meg, hogy abban 
az Időben klsárólag as állam megvidése lett volna 
feladatunk. 

Mindebből as a tanulság, hogy sorrendet kell fel-
álltán! a feladatok  végzésében. Ml, akik megtanultuk 
22 éven keresztül mit Jelent a magyar hasán kívül 
élni, habozás nélkül kl|elentJOk, bogy legelBŐ feladat 
aa orasággyarapitás müvének végheivitele. Aa Erdélyi 
Párt éa Erdély egésa magyarsága est a munkát minde-
nek fölé  belyeat, a megvalósításra váró feladatokban 
legelsőnek állítja fel  s aaért minden áldozatot vállal. 
A továbbiakban a bensőd arról ssól — bogy a visssa-
tért erdélyi magyarság tapasstalatát az nj magyar utak 
keresésének ssolgáletába kell állítani, mivel ösztöne a 
veszélyek között jobban kiélesedett a nemzeti élei éa 
magyar sorsot formáló  erők megismerésére. — Meg-
említette, hogy a magunk elnyomatása védelmi vonat-
kosásban, a nemzeti közösség alsóbbrendűségéről, as 
egymás Iránti felelősségről,  a nép jelentőségéről, a 
társadalmi éa osatályellentétek lebontásáról a köaösaégi 

életnek olyan termésaeteB formált  alakította kl, amelyek 
a magyarságot a nemzeti ellenállás véghezvitelére 
éppen olyan alkalmassá tették, mint a nemzeti sao-
clallamuB a aaészságot. 

Albrecht Dezső aa Erdélyi Párt nevében nazal 
fejezte  be nagyszabású beszédét, amelyből fentlekben 
egyes részleteket kaptunk kl csupán, hogy saámunkra 
a Jövőt az blatosltja ha nagy céljaink elérésében a 
rorrendol helyesen meg tndjuk választani éB a magyar 
nemzet Jövője azon dől el, bogy a háború után leez-e 
bátorság bennünk a reformok  megvalósítására. Tudunk-e 
annyi áldoaatot hozni népünkért, mint most országunkért. 

Gsiksomlyó. 
Irta: Dr. SZAG'SVAY JÓZSEF. 

Julius 2-án, Sarlós Boldogasszony napján 
gyűlnek össze a csikaomlyói csodatevő sziiz Mária 
lábainál a csiki véndiákok, hogy lerójják a fel-
szabadulás öröme fölötti  kegyeletüket. Hogy mit 
jelent Csikaomlyó a csiki székelység életében, 
azt legjobban megvilágítja Dr. Szacsvay József-
nek az alábbi cikke, melyet a pünkösdi bncsu 
alkalmával irt a Hargitaváralja cimii azékely 
folyóiratban.  (Szerk.) 

Ahhoz, hogy valamit megérthessünk a hogy valamit 
megismerhessünk s annak a valaminek lényegérfii  tudomással 
is bírhassunk és értékelhessük nemcsak idfire,  de tapaazta-
latra is van szükségünk. Minden ami benniink van, ami 
körülöttünk él a általában minden élet- megnyilvánulás akarva 
vagy akaratlanul felhívja  a figyelmünket  s igy annak létezé-
séről fogalmat  alkotunk. A fogalom  a különöaen annaK meg-
határozása adja a dolgoknak a lényegét. Néha a lényeg olyan 
hatalmas és gazdag alkatelemeit tekintve, hogy egyetlen 
szóval azt kifejezni  nem tudjuk. Körül kell írnunk, hogy 
benne legyen mind az, ami nélkül teljes nem lehet. PetOfi 
„István öcsémhez" c, gyönyörű költeményében az édesanya 
fogalmát  igy írta körül : 

„S anyáikat, azt az édes jó anyát, 
O Piatikám, szeresd, tiszteld, imádd I 
Mi 0 nek'jnk 't azt el nem mondhatom, 
Mert nincsen rá szó, nincsen togalom ; 
De megmutatná a nagy veszteség: 
Ha elazólitná tfilünk  St az ég-..u 

Az anyai szív semmi mással össze nem haaonlitható 
nagy jóságát, az anyai lélek fennköltaégének  azépaégét éa az 
auyai szeretet mindent magában foglaló  gyönyörűségét nem 
egy szóban a nem egy szóval, hanem hat sorban éa hat 
sorral irta körül, de ugy. hogy hozzá hasonlóan, sem előtte, 
sem utánna egyetlen emberfia  oly magasztosén éa szépen az 
anya fogalmát  adni mind a mai napig nem tudta. Ezzel a 
körülírásával az anya fogalmát  olyan piedesztálra emelte, 
amelynél azebbet és nagyobbat aem költO, sem iró, sem 
bölca, sem államtértiu emelni nem tndott. Igy és ekkép állí-
tott az édesanyáról örök eszményképet nemcsak a saját 
maga, hnnem minden embergyermek számára. Így lett foga-
lommá ez a szó: édesanya és marad ia az idflk  végezetéig 
mindazok számára, akik életében hüségea gyermeki szeretet-
tel vették körül édesanyjukat a akik holta után soha meg 
nem szünó hálával gondolnak reá. 

Ugy mondjuk, hogy minden szónak megvan a maga 
értelme. Némely szó azonban annyi mindent hord magában 
s olyan kifejezéateljes,  hogyha leírjuk, vagy kimondjuk, 
éppen a gazdag és nagy értékénél fogva,  amelyet megteste-
sít, nyomban fogalommá  válik. Többet jelent és többet mond 
s fflleg  többet sejtet, mint amennyit vele éa általa mondunk. 
Az ilyen szóról mondjuk azt, hogy fogalom.  Iyen fogalom 
minden székely számára ez a szó : Csikaomlyó. Fogalom, 
amelynek eredete évszázadokba visszanyúló, meg nem alknvó 
nagy azékely akaratban gyökeredzik. Ennek az életakaratnak 
erflt  a lélek megtörhetetlen azilárdaága éa fenaéget  a hit 
tántoríthatatlanaága adott Ez a magasztos hittel párosult 
életakarat rakta le egykoron messze-messze Csikorazágban 
a tarkoponyáju Eiasomlyó tövében elterUlfl  dombháton a 
.kegytemplom" alapköveit a épitette meg annak talait a 
húzott azok lölé födelet. 

Évazázadok viharai nem mindig nyomtalanul zúgtak el 
fölötte.  Igen gyakran omlottak porba a „kegytemplom" falai 
az égbenyúló tornyokkal együtt és igen sokszor áztatta e 
romokat a azékely nép patakokban omló könnye. Nemcsak 
régi-régi iráaok megsárgult lapjai, heuem az egymást követfl 
azékely nép nemzedékeiben frissen  élS hagyományok ia hü-
aégeaen Őrzik a nagy múltnak okulásra méltó azent emlékeit. 
Csikaomlyó nélkül nem volna egész, nem volna tökéletes éa 
nem volna megérthető a azékely sora, de nem volna meg-
érthető É.dély sem. Annak, hogy a székely nép azon a nagy 
hegyekkel szegélyezett és mély völgyekkel szabdalt földön 
egy évezredet meghaladó idOn át megmaradhatott, igen nagy, 
mondhatnám aoradöntS szerepe volt Csikaomlyónak. Ebben 
a szerepben padig oroszlánrésze volt a Szent Fereno fiainak, 
a aaékely Ferenceseknek, akiknek a földhöz  ós fajtájukhoz 
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válj ragaszkodásoknál osak a Mindenható Úristen iránti 
szeretetük imidáank 4a a boldogságos Szttz Mária irinti 
nagy tiszteletűk volt nagyobb. Megtartani a földet  a haza 
számira i s megmenteni a azikely nipet a bit magasztos ia 
felemeli  erejével a magyaraig (lámára, ez volt a azékely 
Ferenoeaek nagy ilatoilja, mondhatom ngy is, hogy iletaka-
rata. Valiban a nip fiai  voltak a égisz irzis- ia gondolat-
világuk nem osupán a hitélet, hanem az élet megnyilvánu-
lásának minden térin lelkiekben ia anyagi vonatkozásokban 
egyaránt ezt a oilt szolgálta mindenkoron is ezt szolgálja 
ma is. 

Megfakult  Írások bizonykodnak arról, hogy valahány-
szor vihartelhSk tornyosultak a azikely nip égin, elaSk vol-
tak a Ferenorendi barátok, akik a közelgő viharral, férflaa 
bátorsággal szálltak szembe. Kereszttel a kezükben, Isten 
szsnt nevével ajkukon nemosek buzdítottak, hanem példát ia 
mutattak. Bátor kiállásukkal lelkesítettek éa igen sokszor a 
szikely nép aorsán — annak előbbre vitelében ia jobbátéte-
lében — emberi mértékkel lel aem mirhetfl  médon nagyot 
lendítettek. 

Sok szip és nagy dolgot vittek vigbe is bizony igen 
gyakran osodáa dolgokat miiveitek. Mindig is minden gyOze-
lemmel vigzfldfl  harcban és elért eredményben a jóságos 
Isten segedelmét ia a boldogságos Szent Szűz pártfogását 
látták. Soha elbizakodottakká nem váltak. EUenkezóleg min-
den nagy oaelekedetük is tettük vighezvitele ntán még sze-
rényebbek, még alázatosabbak lettek. A véghezvitt jó csele-
kedetük arányában egyre erósebb lett a hitük ia megingat-
satatlanabbá vált iletakaratuk, de egyre nagyobb lett tekin-
télyük éa hovatovább mind jobban megszerette óket a szé-
kely nip. ük a székely nipirt ia a azikely nép velük ilt 
ia él egyazon érzésben éa egyazon gondolattól vezéreltetve 
jó ia roasz sorsban egyaránt Egy a nagy egymásra utalt-
ság is az egymásirt élés igen nagy kihatással volt ia van 
ma is a székelynép magasztos hitéletére, hivatástudatára, 
műveltségére, gazdasági, szociális és politikai viszonyaira is 
arra a nagy egységre, amely a szikely nipet mindig jellemezte. 

Caiksomlyó jelentőségét már a nagy Hunyadi János 
felismerte  ia nagy adományával aietett az ellenség által 
földig  rombolt .kegytemplom" és Szent Ferencrend zárdá-
jának újbóli felépítésére.  A megaárgult fóliánsok  azt bizo-
nyítgatják, hogy a azékely Ferenoes barátok lelkeaaége is a 
székely nép nagy áldozatkiszaige igen rövid idd alatt fel-
építette a „kegytemplomot" éa zárdát. Ámde arról ia bizony-
kodnak ezek a megsárgult írások, hogy az elkövetkezett 
századok zivatarjai újból i s újból elpusztították a templomot 
éa zárdát éa azt is bizonyítgatják, hogy sem a rombolások, 
sem a tűzvészek nem semmisíthették meg a .kegytemplom" 
legszebb díszét és ékességét a boldogságos Szűz Mária 
csodákat tevfl  azip szobrát. Bármilyen nagy pusztulást ia 
idézhettek sió a vérben ia könnyben nyögő századok a 
akárhányszor el is pusztnlt a „kegytemplom" és zárda, mé-
gis mindig újraépült mindkettő és oaodálatoaan mindig szebb 
volt az nj, mint a régi. 

A mainak alapkövét a mult század elején rakták le i s 
azóta is áll Isten azent hajléka, a azékely nép örök azentilye, 
ahová 1567 eaztendO óta Pünköad napján elzarándokol az 
egéaz székely nép apraja-nagyja, hogy háláját a Mindenható 
Úristen elótt lerójja ia aegedelmét alázatos lilekkel kérje s 
a boldogságos Szűz Anya pártfogásáért  eaedezzék. Köztu-
domású, hogy a legutóbbi földrengés  a „kegytemplomot" és 
a tornyokat megrongálta. Miként a múltban, ugy moat aem 
lssz rest a székely nép templomát helyreállítani. A múltban 
azonban az anyagiak bővebben álltak rendelkezésire, mint 
most. Éppen ez orazigos gyűjtés megindítását tette szüksé-
gessé. Fóméltóaágn Kormányzó Urunk fennkölt  bitvase volt 
az elsó, aki adakozáara hívta fel  nemosak a tOpapokat, ha-
nem a nagy magyar társadalom minden tagját. Reméljük, 
hogy ennek a legfelsőbb  helyről elindított nagy és szép 
mozgalomnak rövid idfl  alatt meg is leaz a várt eredménye. 
Siessen minden azékely ia magyar adományát a azékely 
Ferencesekhez eljuttatni, hogy mielőbb kijavitva álljon a 
szép „kegytemplom" megújhodva a székely nép számára, 
mert a .kegytemplom" helyrehozása nemosak hitöleti, hanem 
egyben nagy nemzeti érdek ie. 

Sokat bujdoaott a oaodálatoaan azip nzobor az emberi 
gonoaz indulatok által felkorbácsolt  a a azékely nép sok-
aok nyomorúságát előidézett — iletet a vagyont elpusztító 
— zord idOkben. Bnjdoaott, akárcsak a szikely nép a reá 
nehezedett i s elviselhetetlen kereszt súlya alatt. Bujdosott 
a Szent Szűz szobra, de meg nem semmisült. Bujdosott a 
székely nép is sokszor i s sokáig, de most újból hazatért. 
Ali a szép szobor a ismét ékesíti a „kegytemplomot*. Él a 
székely nép s védi njra a határokat, ngy mint tetts egyko-
ron, hogy ellenség ide többé lábát soha be ne tehesse. Él 
a bit a széksly Ferencesek és székely nip lelkiben és az 
egymásért dolgozó szivek szeretete újból egybefüzi  Okét. 
A visszanyert azabadaág életadó ia megtartó nagy ereje a 
legnagyobb záloga a boldogabb és szebb magyar jövendőnek. 

Huszonkét esztendőnek kellett besuvadnia az idflk  vig-
telenjébe, hogy a szikely nép njból felemelt  fflvel,  szabadon 
zarándokolhasson el Csikaomlyóra a pünkösdi búcsúra. Meg-
győződéssel, egyre növekvO reménységgel várhattuk ezt a 
nagy napot. Eljött. Itt van. Hála érette az isteni Gondvise-
lésnek, hogy ezt megengedte érnünk. A Szttz lláriáa zászlók 
és lobogók alatt ma újból eljöttek éa elérkeztek a .Szék-
utjára" a „Keresztaljak", hogy azon tovább haladva elér 
heaaék az annyira áhított „kegytemplomot* éa alázatos lé-
lekkel leborulva a boldogságos Szűz Anya osodákat tivO 
szép szobra előtt, hálát adjanak visszanysrt szabadságukért 
i s kérhessék az Uriatennek aegedelmét a azebb is boldogabb 
magyar jövendő mielObbi elkövetkszésaért. A meggyötört test 
22 esztendei azenvediainek bna fájdalmával  átitatott aziv 
minden keserűsége s a rabigától megszabadult lilék vigas-
ságos öröme zeng ma a azikely nip ajkin, amikor felosen-
dül a dal szárnyán. 

,3zip Liliomszáll, szüzek virága 
Ki mindenkor zzipen ngy virágozál...* 

örök azip melódiája. Száll, száll az inak a .kegytemplom-
ból* a nagy térre a onnan a Kissomlyó hegyire a a Har-
gita báróéira s mire a Hargitához ir zengő himnusszá arösbödik. 
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Kászon ünnepe. 
Nagy ünnepe volt a kászoni községeknek junius 

10-én; e napon Iktatták be György Gábor plébánost 
kásson-elcslkl eepsresl ás tanfelügyelői  saékébe. 

Erdély püspöke nem küldhetett piros esperesl 
övet méltóbb embernek, mint György Gábornak, aki 
a kitüntetésre már régen rá saolgált. Aa elnyomatás 
Ideje alatt csaknem emberfeletti  munkát végaett, csak 
hogy ssékely faját,  lskolá|át menthesse. O a saerosan 
vett egybásl teendőin kívül la nagy munkát végaett; 
templomot építtet, politikai harcot viv diplomáciai 
ügyesaéggel; hiába settenkedik még éjjel 1b a román 
csendőr lakása körül, egyenkint oktatja híveit msgyar 
magatartásra, amig aaok hajnali misére menegetnek. 

JIL tndja, hogy népét gazdaságilag la erŐBSé kell 
tenni, eaer elfoglaltsága  köst elsők köat saerepel as 
B. 11. G. B. munkásai köaött; ssövetkesetl, gasdaköri. 
g. tanfolyami  vagy bármi ügy, amt népét anyaglakban 
la erŐBlti, benne hú pártfogóra  talált. 

Biért örömplr ragyogott as egész Kászon völgyé-
ben a beiktatás ünnepén. 

Az ünnepély 10 órakor Bsentmlsével kezdődött, 
aminek végeatével Incae Domokoa kásaon-alcslkl fő-
esperes megasstoB beBséde ntán B trtha Fer«nc kászou-
ujfalvl  eaperea átadja a piros eBperesi övet. 

Majd a plébánia lakon egymás után vonulnak fel 
a tlsatelgő küldöttségek. Az egybéztanács nevéber 
Nagy LSJOB, a tantestület nevébnn Becae E'ek, a kös 
aég elöljáróság nevében Bancse BNa jegyző, a csendőr-
szárny nevében annak parancsnok tiszt helyettese, a 
Lagényegvlet nevében Bnrcsl Albert, a Leáiyegyle' 
nevében Csűrös Erzsike köszöntötték. Egvik lsko'áa 
kislány gyönyörű virágcsokrot nyújtott ét. Valamennyi 
besséden keresztül érezhető volt a négy szeretet és 
tlBBtelet, amellyel körül vesalk papjukat. 

Aa ünnepelt esperes-tanfelügyelőnek  válaszára 
könnyeatek a izamek B mindenkinek sslvéből egy bála 
Ima saált az ég felé,  hogy a Jó Itten soká'g éltesse I 

Az E.M.G.E. közgyűlése. 
Csikvármegye gasdakösönséeének lelkéhez egé-

szen közel áll aa Erdélyi Magyar Gizdaságl Egyesü'et 
(E.M.G.E.). Már a román magsaál'áa Ideién volt alkalma 
megismerni aat a komoly, eredményes munkát, amellyel 
a föld  népét támogatta. Dr. SsáBa Pál vszetése mel-
lett 1936 ban született njra eB a közel százeszteodős 
egyesület B et'ő< kezdve mentsvára lett Erdély gasda-
kősöuBégének. Taglalnak a Bsáma egyik napról a má-
sikra ezerről negyvenötezerre emelkedett s aa Erdélyi 
Gaada mint hivatalos Up elkerült minden calkl gazda 
asstalára la éB kitartó meggyőződéssel, nagyszerű szak-
sserüséggel tanította olvasóit a föld  tudományára, as 
ősi röghös való ragaszkodásra Tanfolyamot  tanfolyam 
ntán rendeset! közöttünk IB. Gizdálnkat felvértez'e  a 
tudás fegyverével,  a többtermelés áldásával. Vetőmag 
és tenyéasállat akcióira hálásan emlékezünk. A kisebb-
ségi életünknek leglendületesebb munkása volt az 
EMGE, amely aa életünket ott fogta  meg, ahol kallett. 

A bécsi döntéa után kétfelé  eaokedt »a EMGE 
munkája. As egyesület nagy réssé dr. Siász Pál elnök-
kel együtt tnlmaradt az'nte tlzeser taggal. Ijy aa el-
nöki teendőket Talekl Bila alelnök vette át és * m 
klr. földmivelésügyi  kormány méltásyolva az HMGR nek 
aromán elnyomatás éveiben vágaett sikeres munkáját, 
teljes Unalmát előlegezve továbbra la ráruházta a kelet-
magyarországi ÓB éssakerdélyl mezőgazdaság és állat 
tenyésztés IránvItáBát. 

Bs az EMGE tovább Is megtartotta kesében annak 
a Elvált munkának irányítását, amelynek C Ikvármegye 
gaadaköaönsége ls oly sokat kössöahat. Voltaképen az 
EMGE jelentette ssámtra aa öntudatos gasdává való 
fejlődést.  Igy érthető, hogy vármnevánk tovább 1B egésa 
lelkével támogatója maradt az EMGE nek és annak az 
elmuit vasárnap, Junta * 22-én Kiiossváron megtartott 
kösgyülésére sok aseretettel vonult fel. 

Ennek a nagymu'tu elhivatottságnak szellemében 
tartotta meg évi közgyűlését az EMGE Teleki BUa 
gróf  elnökletével. A közgyűlés httalmas érdek ődésael, 
ImposánB megnyilatkozás volt Erdélynek aa anyaor-
szággal való lelki egyaége mellett. 

Aa elnöki megnyitó saél«8 látókörben elkéBsltett 
Iránymutató, amelyben gróf  Talekl B'la rámutatott a 
fe  szabadult EMGE jövőbeli muakájár». H tngsu'yozta, 
hogy Erdily gasd«társadalma sz EMGE-ben, aa uj ma-
gyar életben még Inkább el akarja mélyíteni ea egy-
más kösött fennálló  testvéri kapcsolatokat éa azt a 
Namaat és H >z« Bsolgálatába állítja. As egymáara-
utaltságnak a megtartó gondolatát, ami minket a ki-
sebbségi életünkben ösaaehoaott, nemcaak meg kell 
őrlsnl, hanem Brdély népének ezt a hatalmas lelki 
kincsét át kell adni az egésa nemzetnek. Amint a múlt-
ban sikerült sorainkból klküsaöbölol minden társBdalml 
ellentétet, ugy brdély magyar gaadanépe a Jövőben 1B 
aa elvégaett munka arányában fogja  megítélni, hogy 
kinek j^r kl a tisztelet éa megbecsülés — mondotta 
aa elnöki megnyitó. — Közöttünk nincsen különbség 
aaok köaött, akik szaretjtU éa gondozzuk a földet.  — 
Bejelentette, hogy Erdily gaadatársadalmának feleme-
lésére saolgál a földmivelésügyi  kirendeltség felállítása, 
amsly esen a napon megkesdi működését. 

A« elnöki megnyitó külön fejesetet  Bsentel a Bsé-
kelyföldnek  éa kl jelen'i, hogy ennek mezőgaadaBágl 
fejlődéséi  különös gonddal kívánják eJójegitenl. Az 
állattenyéastésre nagy súlyt helyesnek és biztosítani 
kívánják as ipari növények termelését, valamint fel-
dolgozó gyárak létesítését. 

As elnöki megnyitó befejesésében  minden magyar 
gaadát felwéllt,  bogy gazdakörein kereaatűl lépjen ba 
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aa EMGE tagjai Borába, amelyben nem politizálás a 
cél, hanem a becsületes testvéri mnnka. 

Csikvármegye gazdaközönségének a nevében Sza-
kács Balázs CBlkborsBOval és Kedves Ferenc cslkaaeat-
domokesl klsgasdák mondottak köszönetet sz EMGE 
nek Különösen hangsúlyozták a cslkl gazda hálálát 
azért a munkáért, amellyel aa EMGE az elnyomatás 
éveiben sietett a cslkl székelyek segítségére. 

AB EMGE közgyűlésének zárósaavalban gr. Teleki 
Béla elnök ismételten kijelentette, hogy minden lehe-
tőséget Igénybevesa a Székelyföld  aajátoB kérdéseinek 
megoldására. 

Apróságok. 
CsodálatoB dolgokat lát BB ember. Általában 

minden nép ápolja maga köaött BB egymáshoa való 
tartozás testvéri érsését. A magyar is. De kiaárólag 
csak akkor, ha Idegenbe sodorta a végzete. El lehet 
képzelni, hogy két magyar egymás szomsaédságában 
nagyszerűen megfér  Alaaaka Bslgetén. Még azereti és 
támogatja 1B egymást. Ds mihelyt nagyobb tömegek-
ben fordnl  elő — Idehaza — ott már nagy bajok 
vannak. 

* • 

Ne 1B menjünk VIBBSB meassire. Amig kisebbségi 
sorsban saenvedtünk, egész reményteljesen kezdett 
kiformálódni  egy kötelező összefogás.  A bajban. Ösz-
tönösen megértettük, hogy a hullámok nem sodorják 
»1 BB ÖBBzefogódzott  társadalmat. Kezdtük erőltetni hát 
ezt aa dBszefogóaást.  Még Boksaor követésre alkalmas 
példákat is kiizzadtunk. A végén már szerettük 1b egy-
mást. Ha nem látták fogadtuk  még egymásnak a kö-
szönését is. Mondom a végén minden ugy nézett kl, 
hogy a huszonkét esztendős megpróbáltatás megtaní-
tott úgynevezett össBetartanl. A Bsenvedés klboata 
belőlünk a legtüzállóbb népi értéket a faji  ÖBSzetartosás 
CBodákat művelő öntudatát. 

* • 

« 
Ezután ennek la vége lett. Következett avlsssa-

téréa. Mintha ketté vágtak volna mindent. Tessék csak 
Bzejjel nézni micsoda ssétesés aa egéaa társadalmi 
életűnkben. Itt már nem lamer senki áldozatos köte-
lességeket. Egy saörnyü acsarkodásban éa jelentgető 
lásban égnek a kedalyek. Egéssen beteges és gyógyí-
tásra szoruló állapotok ezek. 

e • 
• 

Htllora a tisztviselőt, hallok minden rétegű em-
bert arról keBeregnl. hogy jelentgetik. Kétségbe vonják 
ló magyarságát, aa elmuit Időkben való magatartását. 
Olyan esetet is tudunk, amikor az anyaországból ide-
terlllt, nagjaaerü-teljeBltményü tisztviselőt áztatták el 
felfelé.  Ea ezeken a tökéletesen öncélú beállításokon 
folyik  a lelkek megkea«rltése, félreállltása.  Nagy sza-
kadások, hasadások keletkeznek kösöttUnk, amit min-
denkinek kell lásson, akit ez Isten a nemlátás BBÖrnyü 
vakságával meg nem vert. 

• • 
• 

Ott tanunk, hogy ez a lelki flloxéra  nemcsak 
magunk köaött pusatit, akiket a sors egymás közelsé-
gére kárhoztatott. Az anyaországbeliek felé  is egyre 
terjeng egv olyan átkoa eltávolodásra vezethető levegő, 
ami semmiképpen nem kívánatos. 

• • 
• 

Mindezek JeienBígek. Ma még létező hibák, holnap 
veBaedelmek. Emlegetni kell tehát azokat. Nem lehet 
kitérni előlük. T >eaék megoldásokat keresni. Programra 
tűzni ezeket a bfjokat,  hogy ne rágjanak rajtunk. 
Legyen mindenki elaő Horban a maga helyén apoatola 
a magyar testvéri összefogás  gondolatának. Legyen 
mind in magyar a másiknak testvére, támassa. Akár 
hivatali he yén, akár aa életben, próbá ja meg a köaöa-
séget szolgáló öntudattal közelebb kerülni a másik 
magyarhos. Bgyssóval munkáljuk aaokat aa utakat, 
amelyek öBaaehoBnak és ne Induljunk szokon a saaka-
dékokon, amelyak elválasstansk egymástól. 

A nagy háború. 
1941 jusins 22-én, vasárnap hajnalban kirobbant 

aa a feszültség,  amely Saovjatorosaország külpolitikai 
magatartása ml-tt Berlin és Moaakva köaött már 
hoBsaabb Idő óia lappangott. A német csapatok vasár-
nap hajnalban megkezdték a támadást Ssovjetoross-
orsaág ellen s eszel elindult a világtörténelem legna-
gyobb háborúja Es a háború 3 eaer kilóméter hosszú 
arcvon^on zajlik le, a Keleti tengertől a Fekete ten-
gőig. E zakón beleli pjtt ebbe a bábomba Flnnorsság, 
a román—SBOvjetoroBB batáron pedig harcba kezdettek 
a német hadaró által oktatott román csapatok. — A 
Föhrer, mint a német véderő legfőbb  parancsnoka 
kiáltványt intéaett a keleti harctér katonálhoa, amely 
megvilágítja aat a kétaalnü játékot, amelyet a Szovjet 
folytatott,  majd a világ legnagyobb háborúját bevezető 
kiáltvány a következő Bsavakkal zárul: Német Kato-
nák I K'mény és su'yos felelősséget  jelentő harcot 
kezdetek, mert Európa sorsa, a Német Birodalom 
Jövője, népüik léte immár klnáróan a ti kenetekben 
van. As Ur Iiten Begttsen mindnyájunkat éppen ebben 
a harcban. — Aa események következtében Magyar-
ország kormánya is mecBsakltotta a diplomáciai vi-
szonyt a Ssovjettel. — O'aszország azonnal hadiálla-
potba lépett a Szovjettel. — Szlovákia szintén hadat 
Oaent aa oroszoknak. — A hadműveletekről hivatalos 
jelentést még lapunk aártakor nem adtak kl, azonban 
általánosságban az egész fronton  a németek nagy 
sikerei bontakoznak kl. — Aa orosz repülők juniua bó 
26 án több repülő támadást intéatek a magyar felség 
területen. Két Isben jelentek meg Kassa fölött.  A tá-
madások nagy felháborodást  váltottak U a magyar 
köavéleményben. 
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Az Erdélyi Párt nyilatkozata 
a Kövér OusztAv kilépése ügyében. 

Ai Erdélyi Párt elnökaége m alábbi nyilatkozatot 
tette köaaé: 

„Kövér Gusstávnak aa Erdélyi Pártbél való kl-
lépésével kapcsolatban a pártvesetóség nem laéndé-
koiott nyilatkozatot adni, mégis a köavélemény he'yes 
tájékoztatása érdekében saHkaégesnek tarjuk leuaögeanl 
a követkeaóket: 

Kövér Guaatáv éa aa BrdMy Párt veaetőaége 
között valóban elvi ellentétek álltak fenn,  amelyek 
arra vezethetók vlszza, bogy ó a román uralom utolsó 
nyolc évét külföldön  töltötte és Így nem tarthatott 
lépéal aa erdélyi magyaraág politikai éa vllágnéaetl 
feifogéaának  átalakuláaával. Erre példát mutat, hegy 
a zsidó kérdésben olyan ilberálla álláapontot foglal  el, 
amivel nemcsak a párlveaetóség, han^m aa erdélyi 
magyaraág nagy többsége nem azonosíthatja magá-. 
De Kövér Gusztáv kilépésének közvetlen oka az Er-
délyi Párt alakuló nagygyűlésén tsríott besz/de volt, 
amire aa elnök kénytelen volt aválaaat aaonnal meg-
adni. Brdély magyar népe fajvédő  politikát éa aa anya-
országgal való lelki egység helyreállítását követeli. 
Ha valaki eaekben a kérdésekben aa Erdélyi Párt 
vezetőségével nem ért egyet, akkor Jobb, ha klUp aa 
Erdélyi Pártból, mert ezáltal nem bogy gyengítené, 
hanem egyzégesebbé tezzl ezt a pártot, amely Erdély 
mai ziellemét maradéktalanul akarja képviselni". 

Hazajöttek a bukovinai csángók. 
HOBSZU hetek után befejeződött  a bukovinai ma-

gyarok hazatérése. lllndenkl iButPri a történetet. Ezek-
nek a visszatelepített saékelv véreinknek egy résae 
177 évvel eaelótt meBekült ki Bukovinába, Moldovába. 
Szinte két évszáaadon kérésztől hányódtak Idegenben 
a madéfalvi  veBaedeiem ntán 1764 ben elmenekült szé-
kelyek, akik Zöld Péter cslksaentléleki plébános vese-
lésével vették nyakukbt a világot éB alapították Bu-
kovinában Istensegits, Fog*d isten, Józs< fftlva,  H>dlk-
f.ilva,  Andrásfalva  kösségeket, amelyek örök büszke-
ségünkre aa évBaáaados balsorsban és Idegen tenger-
ben is megtartották nyelvüket, vallásukat. 

A magyar kormány bölcs gondoskodása most eze-
ket aa olyan sokat saenvedett testvéreinket emelte kl 
reménytelennek látsaó sorsukból és hozta haaa. A ma-
gyar kormány május havában kötötte meg a román 
kormánnyal e buko'loal magyarok vlasaatelepltésére 
vonatkozó egyezményét s aaóta megindult a boldog 
népvándorlás. 

Mintegv tizenhárom éa féleser  bukovinai magyar 
jött baza a Délvidékre, ahol 53 eaer bo'dnvl aárt te-
rületen telepitették le őket 24 fa'ubac.  Ezzel be is 
fejesédött  a magyar kormánynak ea a nagyszabású 
telepítési akciója, amely egy aokat szenvedett népnek 
a sorsát juttatta nyugvópontra. 

Ml p?dlg véreinknek ebből a nagy éa majdnem 
két évszázadot kitevő kltasaltottBágából merítsünk hitet 
és reményt a aaékely aors rr'k hivatására. Elpusztít-
hatatlan értékek vannak a mi népünkben, vihartálló 
tulajdonságok. A történelem nem volt kegyes ebez a 
néphea. Kemény munkát, aok saenvedést jelölt ki saá-
mára. Ds szívós, sok életrevalósággal felvértezett  népi 
eredetisége alkalmas minden megpróbáltatás átvésse-
lésére. 

A bukovinai testvéreink haaatérése aok boldog-
sággal tölt el. örvendünk, hogy Bsomoru környezetük-
ből megszabadultak, de még jobban lehet örvendeni 
annak, hogy a magyar kormány ennek a nagyszerű 
katonanépnek erényeit oda állította déli határalnkr», 

Az öntudatos hazaszeretet. 
i. 

A hazaszeretet a legfontosabb  erény, amely min-
den polgárát a hazának, mindenki', aki magyarnak 
vellja magát, magyarul gondolkozik és érez, márvány-
sserű alapra állit Ea aa erény aa, amely mlrtegy 
saüil a többi erényt, mert aki eat öntudatosan átérzi, 
jó munkát végezhet ott, ahová a maga zoraa állította. 
Szivének minden ritmusos dobbanása aat fogja  kiáltani, 
bogy jé - mun-kát, jó - mun-kát - a - ha-aá-értl 

AB akit ea aa érzelem ural, a haaaszeretete alap-
ján a becaület, a köteieBaég büszke harcosa leaa. Egy 
szóval nem fogja  járni a bün a éa hibák ntját, mert 
a hazaszeretet tüze minden ilyen alantos bajiamtól 
visszatartja. Az ilyen ember önkénytelenül minden 
nemez erény birtokosává válik éa ezáltal mindig a 
a tökéletesség felé  emelődik Nem arra fog  goodolni 
soha, hogy minek végeaaen ő éa csak ő Jé munkát, 
mikor mások aat nem tesaik, hanem aat tételes! fel, 
hogy minden máa embertársa, a katona, a pap, a 
jegyző, a tanító, a miniszter, a foidmlves  atb. 1b jó 
munkát végen külön-külön éa ea a aok egyénileg apró 
jó munka egy nagy jó munkában teljesedik kl, mely 
elvezet minket a nagy várva várt Feltámadáshoz, nem-
zetünk boldogabb Jövőjéhea. 

Aa ilyen ember tudja aat, hogy hova veaet egyé-
nenkint és egy nemaet össaesaégében a rosaa mnnka 
végaéa. Olt áll előtte 1928/19. szomorú példája. Ami-
kor megaaüntettDk a tekintélyt, megtagadtuk a paran-
ciot, leromboltuk aa erkölcsöket ÓB tisztezzéget, be-
mocskoltuk templomainkat éa családi életünket, el-
hánytuk puskáinkat éa abban a forradalmi  őrületben 
akaaatéfát  állltottuak minden köaaég határában a rá-
feszltettűk  félrevezetett  embertárzalnkat éa ntáaa a 
jé munkát végaő veaetőlket követő romások Bssae-
saedték a puskát éa beaétáltak gyönyörü'fóvárosunkba, 
meggyaláava történelmünket a megcsúfolva  népünket 

A leírtak alapján nem lehet kétaégea, bogy aa 
öaaaea eréayek gránit alapjaként, vagy csillogó gyémánt-

koronájaként a haaasseretet, mint a Jó mnnkavégaés 
főtényraójé  kldomborltottan kell a magyar előtt álljon. 
Tudnia kell, hogy ea fogja  át aa összes többi erényét, 
ea olajoa, ea bátorít, ea teszi elviselhetővé a fájdal-
makat és ea soksBoroaaa meg benne a kiérdemelt 
örömöt, ea aa ó lelki ztruktnrájának tengelye. 

Bet a hazaszeretetet kell alapos neveléBBel a 
gyermekben, If/akban,  nőben ÓB férfiban,  a katonában, 
de még Inkább a hivatását teljesítő, a magyar szsat 
koronát azlmbollzéló csend őrében, a kakastollasokban 
kltenyéssteni. 

E-re ott van előttünk a német példa I 
Hogy a német totális háború, amely 16 éve tart, 

olyan elképpéeztő eredményeket ért el, a német aaer-
veaett nevelő-művészet gyümölcse, amely a bö'ceőnél 
kezdi el a nevelést éa a sírnál fejeal  be. Eat a neve-
lést megkönnyítette a némst nép köalBmert fegyelme 
és önkéntea alávetése, Jól felfogása  a blsmarkl axiómá-
nak, hogy a népek életében nem a beszéd, banem a 
vas éa vér dönt. Ezért edzlk a német nép lelkét Góthe 
tyrtalosi költéBset^vel a hBrcra. A tanulságok hadá-
szati levonáaa a váratlan éa meglepő tettek sikerében 
való vak hit aaért veaette őket a harcászati elvek 
ruganyos átalaki'á'éra is. A támadó Baellemre való 
hazaflaB  nevelésre, mély bátorságot, kitartó elssántBá-
zot és alkalmazkodó képességet klvén a katonától. 
Erre a békegyakorlalok tervesése döntő hatással simul. 
A rövid taofolyamokon  való továbbképzés ÍB e saellem 
ébrentartását célozza. Aa Ifjúság  nevelésénél Is ez a 
fontos.  Mivel az egy emberként fellépő,  összetartó 
népeké a jövő; legfontosabb  az uj embertípus kiala 
kltása, a haaaaaerető hősi leikek összességén nyugod-
hat csak a nemzet önállósága, nagysága éa műveltsége. 
Ezért már aa lako'iákbél kiűzik aa önaő embert'pust 
kemény jellemn* vléíeel. Buly a történelem nagy alak-
jainak és eseményeinek oktatásán van s aa ifjúság 
minden oknélküll túlterhelését okosan mellőzik. Nem-
aeti becsületre, szociális Igssságérzetre nevelnek és a 
fajtlsataságon  őrködnek. Egy uj német bumanizmuB él 
most, mely az öntudatos hazaszeretet jegyében mindent 
a köanek áldoz, mely még a szellemi termékeket is 
gondosan tála1 ja aa ifjúsága  elé. Ahol a vezetők faji-
lag össze vannak forrva  a néppel, ahol a társadalom 
tökéletefltese,  aa egészségvédelem, a saaporaság foko-
zása a hazaszeretetből fakad  éa mind a nemaet jővője 
érdekében áll. 

A köztudatba beleette ez a neveléa aat az örök 
igazságot, bogy egy nemzet jövője Ba°mpontjából a 
hazaszeretet adta gyermekek száma és BB lazó fajsze-
rető cselekvő ember a döntő. Így olvad ösnae a nem-
aet ób katonanevelés, a polgári éB harcos erény min-
dent hasáért áldozva. Hitler kancellár szavával élve, 
Igy less a német ifja  .nyúlánk és karcsú. fürge  mint 
az agár, szívós mint a bőr és erős, mint a Krupp se él." 

A haBsazeretet öntudatoaltása, annak nagy hord-
ereje miatt, minden veaetőnek elsőrendű köteleBBége 
kell, hogy legyen. Erre minden eszközt és alkalmat 
fol  kell hasanálnl. Tudnia kell annak, aki nevelésre 
hivatott, hogy a hasaaaeretet nem egyéb, mint büsake 
érzete aansk, hogy magyarnak BBÜlettünk és vágyni 
tudás a ssentlBtváni nagy magyarhaaa után. 

Ebből látható, hogy aa öntudatos haaasseretet két 
alkatelemből tevődik öasse. Egyik a büszkeség, a má-
sik a vágy éraete. Kérdéa, hogy miként lehet ember-
társainkba, vagy gyermekeinkbe beoltani eat a két 
alkatelemet, hogy ne okoasunk nekik felesleges  szel-
lemi megterhelést és mágia észrevétlenül átjárja őket 
ngy, hogy a BBÓ Igaai értelmiben hazafiakká  evoluálód 
janak. — A kérdés keresi'ülvltele Igen egyszerű. 

Széchenyi  litván : 
A magyarnak  aemmi időben  nem volt 
nagyobb ellensége,  mint önmaga. 

A N a a 6 k « l y M 

Friss levegővel mosakodtak 
és napiugáiral törülköztek, 
a holdtól balladát tanultak, 
erdő-mezővel takaróztak, 
vlg madárdalban Bseaderültek . . . 
Mikor maraoltak, döngűtt a föld 
a aa Isten tapsolt eaer kéaael, — 
angyalok Jártak csűrdöngölőt 
a nótáaó regiment fölött 
a a táj bételt lobogó kéjjel I 
Saemelk mint a vésatüaek égtek, 
ha a debot rohamra verték 
és Istentől csak annyit kértek: 
se nekik, se BB ellenségnek 
ne segítsen — csak csodálkoaaék 1 
Hol harcba keadtek mindig győztek, 
ha dideregtek, ha koplaltak, 
nem lehetett aenkl BO hőaebb, 
vagy halottabb a temetőknek, 
ahogyan ók dalolva haltak. 
A nagy Horniaat már lefnjt  mindent... 
a múlté már a sok dlesőség... 
de feltámad  e Regiment, 
ha caataaajjá lesa a Csend 
éa BBivárváayos lesa aa é g . . . 
fis  levegővel mosakodnak 
éa napsugárral törülköanek, 
a holdtól nj époaat tanulnak, 
a Kárpátokra ráborulnak 
B vlg madárdallal Baenderlllnsk . . . 

Dr. vitát QeroiSy  Oéta őrnagy. 

Junius 1-vel megszűntek a lapok tlszto-
letpéldinyai és az Ingyen közlemények. 

Aa OrsaágoB Magyar Sajtókamara körültekintő 
pártatlansággal tárgyalta aat a régóta napirenden levő 
kérdést, bogy a tömeges tisateletpéldányok nyújtása 
éB aa Ingyen köalemények aulyos teherként nehesed-
nek a lapkiadó vállalatokra. Aa a felfogás  jutott ér-
vényre a Bajtókamaráoál a aa a minden vállalatra 
köteleaő elhatároaás történt, hogy a mai rendkívüli 
nehéz gaadaaágl helyaetben, amikor a munkabérek 
80—100 Bsáaalákkal emelkedtek, a papír, a festék  éa 
máa ipari cikkeknek aa árait is állandóan, Balnte ugrás-
szerűen emelik — a lapvállalatok sem adhatnak Ingyen 
semmit. 

Éppen eaért aa Országos Sajtókamara elhatáro-
sásának megfelelően  a politikai lapok köteleaek lap-
jaikban köareadni, hogy aa 1941 évi junius bé 1-vel 
megsaűntetnek minden tiszteletpéldányt, aa előfiaetésl 
árakból aemmi kedveaményt senkinek nem adnak. 

Társadalmi éa jótékony egyesületek, Iskolák, 
köaűletek, népkörök, amelyek tagaégl vagy különféle 
megrendeaett ünnepségeiknél, eseményeiknél belépő-
díjat Bzednek, (belépő-díjnak saámit a ruhatári dlj ÓB 
a müsormegváltás ls) közleményeiket ezentúl csak 
díjasással köaöltetbetlk. Díjasáé alá eanek a bálák, 
táncmulatságok, tea-délutánok, ünnepi vásárok, gyógy-
saertárl, orvosi és ügyvédi birok, továbbá házasáéig, 
temetés stb-ről szóló értesítés. 

Szíves figyelmükbe  ajánljuk ezt a rendelkezést a 
különféle  egyesületek és intézményeknek, mert jnnlna 
1-től keadve egy lap sem blalOBlthat aaok részére 
nyilvánosságot díjtalanul. Amiut fizetni  kell a vigalmi 
adót, fűtéat,  világítást vagy a különféle  Ipari munkákat, 
ueyanugy a jövőben Sietendő a nyomdal munka la. 
Kivételt egyetlen esetben sem tehetnek aa ujBágok, 
mert a megállapodás ellen vétőket rendkívül aalgorn 
büntetésael sújtják. 

Kérjük Igen tlsatBlt olvasóinkat és aa érdekelte-
ket, salveekedjenek tudomásul venni mlndeat azzal a 
belátással és megértéssel, amelyet aa adott belyaet s 
a Ippok által nehéz körülmények között végzett munka 
megkíván. A .Csíki  Lapok"  kiadóhivatala. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A oalkmegyoi állattenyésztézi egyesület 

megalakítása. 
1941 évi junius hó 26-án népes gyűIéBt tartott 

a köaponti (felcslkl)  járás gaadaköaönségének meg-
blzottalval Szatbmáry Akoo m. kir. gazdasági felügyelő, 
e Szarvazmarhatenyésztők Országos Ssövetsége, Szé-
kelyföldi  Kirendeltségének veaetője. Hosszazan Ismer-
tette az állattenyésstéBl egyesület megalakításának 
BBÜkségesBégét, a cslkl állattenyésatés megteremtése 
Illetve fellendítése  szempontjából. 

Az Ismertetés után aa állattenyéaBtésI egyesület 
megalakítása mellett besaéltek, Bosln Imre gazdasági 
felügyelő.  Péter JéaBef  cslkcslcBÓi gazda, Gaál Sándor 
E M. G. E kirendeltségi veaető és Kosán Imre. 

A gyűlés tagjai elhatéroaták, hogy mindannyian 
a falvakban  megbeszéléseket fognak  tartani, hogy meg-
győaaék a gaadákat aa állattenyésatés fontosságáról, 
felvilágosítván  őket, hogy ezt sürgősen elérni, meg-
valósítani csak aa állattenyéBatési egyesület megalakí-
tása után lehetBégeB. 

Ebben aa elókésaltö mnnkában igen nagy szerep 
vár a gazdaköri elnökökre éa a lelkes gazdákra. 

Reméljük, hogy a felvilágosító  munka után rövid 
Időn belül életre lehet hivnl ezt a nagyon fonton  és 
szükséges egyesületet. 

Caiksaoreda, 1941 Junius hó 27-én. 
Kozán  Imre. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Beiratkozás a róm. kath. tanítóképzőbe. A Csík-

szeredában, a róm. kath. gimnázium épületében e hónapban 
megnyíló róm. kath. tanítóképzőbe a beírások megkezdődtek. 
Beiratkozni lehet a glmuázlnm Igazgatót irodájában Jallaa hó 
15-lg. Pót-belráa szeptember 1—3. Az I. évfolyamra  belrhatók 
olyan 14—18 éves tanalók, akik a glmnáilnm vagy polgári 
Iskola IV. osztályát sikerrel elvégezték. Az intézetben van 
bennlakás la. Beírást dlj és járnlékok 25 P., az évi tandij 100 
P. Arra érdemes tanalók tandíjkedvezményt kaphatnak. Az 
erre vonatkozó kérést a kelránkor be lehet nynjtanl. A jelent-
kezéskor szükséges okmányok: IV. oszt. btionyitvány, kereszt-
levél, születési anyakönyvi kivonat, községi bizonyítvány a 
szülők vagyoni helyzetéről. 

— Julius 6-án hajnalban tértink át a jobboldali kés-
lekedésre. Az earópat szárazföldön  kivétel nélkül minden 
országban a (obblránva közlekedés van érvényben. Magyar-
ország egyedül volt kivétel a „balra hajts" Iránya közlekedé-
sével. Uost nálank ls megváltozik a hajtás Iránya. Jallas 6-án 
hajnalban 3 órától kezdve az ország egész területén, Buda-
pest kivételével áttérünk a „jobbra hajts, balra előzz" hajtási 
Irányra. 

— Doktorrá-avatás. Dobrlbán Vilmos oalkazeredal flgy-
védjel&ltet jogtudományi doktorrá avatták. 

— Koioaavári lapok nyomán közOljük, hogy Márkos 
Ella, Márkoa Sándor osiksomlyói jegyző leánya a Marlanumban 
a tanképesttől kitűnő eredménnyel tette le. 

— A négy aaékely megye flgyvédl  kamarájának ala-
kuló kSagyflléaét  janlns 25-én tartották meg Marosvásár-
helyen. A négy vármegye ügyvédi kamarájának 210 ügyvéd 
tagla van. A kamara választmányába Calkmegyéből dr. Kolom-
bán Józaef  és dr. Zakarláa Jenő ügyvédeket választották be. 
A kamara eln&ke dr. Sebese Jenő. A oalkmegyel helyi bízott-
aág tagjai: dr. Balogh Lajoa, dr. Botár Adolf,  dr. Daradlos 
Féllz, dr. Oál József,  dr. Kolumbán Józzef,  dr. Kováes Károly, 
dr. Márton Andor, di. Todor Béla, dr. Tanber Józaef,  dr. Za-
kariás Jenő. A választmány tagjai osak Stévi gyakorlattal 
rendelkező úgyvédek lehetnek. 

— AS a j kéményseprő árak. A m. kir. Iparügyi mi-
niszter 20.030—1941. sz. rendeletével a kéményseprési árakat 
agy szabályozta, hogy megyei város területén 15 fillér,  kla 
éa nagykSiaég területén 18 fillér  az alapdíja a kémény egy-
szert tisztításának. A rendelet jallas 1-én lép életbe. 
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l i í a t t f t k S t . 
Beüst (Ökörben ku;atva Bobse kémlel), 
A multat látod benne ée u"m a jelent. 
Eltűnnek a magkopott, febér  bajssáJak, 
Csak a régi iz'ved kalapál odalent. 
Elönt tükörben fáj6  meaák inhannak . . . 
Orgonavlrágoa régi emlék-kes tek. 
Pergő levelek köat, halk musalka siál dea . . . 
. . . Éi ceukott saemekknl ilral kezd a lelked. 

Baliasyaá  Haas  Olga. 

— Elkéaaültek m háaadó kivetések. Aa adóhivatalnál 
elkészültek a házadd kivetési munkálatok. A magyar adókive-
tési jogszabályok saerlnt megállapított házadókról a napokban 
mindenkinek klkéibesltlk a fizetési  meghagyásokat. Felhívjuk 
a figyelmet  arra, hogy a fizetési  meghagyásokon szerepi! 
összegek osak • megállapítandó körQlbelQl 42 százalékos adó-
nak 226 százaléka, ami azt jelenti hogy végeredményben a 
házadó a fizetési  meghagyáson szereplő összegnek kétszeresére 
emelkedik. 

— Bövld hírek. Marosvásárhelyen életbeléptették a ke-
reskedik hétvégi munkanapjára vonatkozó rendeletet. Esze-lnt 
a mizer, könyv, textil, vas és üvegáru kereskedik szombat 
délután 2 órától héifin  reggelig zárva tartanak. — Az udvai-
helymegyel Fiatfalva  közelében egy román repüligép kényszer-
leszállás közben lezuhant. A súlyosan sérüli román pilótát 
beszállították az udvarhelyt közkórházba. Egy másik román 
gép Marosvásárhely közelében szállott le és pilótája megadta 
magát. 

— Felvétel a m. klr. pénzügyőrséghez. A pénzügy-
minisztérium juliua 15-lkl határidővel pályázatot hirdet pén-
zügyőri altiszti állásokrs. Pályázhatnak négy középiskolát 
végzett, 1914—1920. évfolyamban  született nitlen egyének, 
katonai altlBztek 87 éves korig, vitézek, hadirokkantak és tüz-
haroosok 43 éves korig. Részletes pályázati feltételek  megtud-
hatók bármely pénzQgyirl szakaszon. 

— Aa eaöaéaek. Vármegyeszerte nagy károkat okuz 
a folytonos  «sizés. Nap mint nap zuhog az áldás. Az Olt, a 
patakok kiléptek medrükből és nagy károkat okoztak. Az Olt 
lelazapolta, tönkretette az összes oltl kaszálóinkat. A Szent-
domokos—bálán* ányal útszakaszt végig elmosták a hegyipa-
takok áradását Általában Felosikon sok rombolást végzett az 
ár. Nem is beszélünk arról, hogy a osiki nyárnak mindjárt 
vége van és még el sem kezdidöti. Az Idi állandóan esis és 
hideg, A fürdőket  nagy károsodások érik. 

Nemesség Igazolások A m. klr. belügyminisztérium 
347.185—1940. II. a. sz. alatt rend«lkezésére álló hiteles adatok 
alapján megállapította, hogy .sikszectgyögyl Jó*» János oki 
középiskolai tanár a „Hargltaváralja* o. székely folyóirat 
kiadó-tulajdonosa és gyermekei isi székely lófői  ranglukat, 
úgyszintén a oslkszentgyörgyl elinév használatához való Jo-
gnkat Igazolták. Igazol ák ugyanis egyenes is törvényes szár-
mazásukat abból a törzsökös családból, amely a oslkszék! Csik-
szentgyörgy községben az elsi foglalás  isi jogával bírt székely 
öröksége alapján a „oslkszentgyörgyl" elinevet használta es 
székely lófii  ranggal bírt. 

— A belügyminiszter dr. hatolykal Pap Gyula buda-
pesti ügyvéd, hatolykal Pap István a szegedi Belvlzszabályrzó 
és Armenteslti Társulat Igazgató-főmérnöke  és Gizella nnvü 
oki. tanttóni leánya, valamint néhai vitéz batolykal Pap Ár-
pád volt szegedi utás'irnagy zászlóaljparanoenok fial:  vitéz 
hatolykal Pap István műegyetemi hallgató és hatolykal Pap 
Árpád Lndovika akadémiai növendék, rzegedl lakósoknak a 
törzsökös székely Pap családból való szá-mazását, valamint a 
háromszéki Hatolyka községben az elsi foglalás  isi jogával 
bírt székely öröksége alapján a „hatolykal* elinévnek a lófii 
rang használatához való jogát igazolta. Fentlek, valamint B 
Soós Lászióné h. Pap Irma, Bálint Vlnoéné h. Pap Ilona, 
Kozán Imréné h. Pap Irén néhai hatolykal Pap András figlmn. 
tanár gyermekei. 

— A Pesti Tóasde nj számában Rubohlch László, dr. 
Polinszky Gyula irtak olkkeket A Diákkaptár-verseny győz-
teseiről, az értéktizsdéril, a biztosítási, textil, vas és gépipari 
élet köréből érdekes riportok számolnak be Közli a lap a tex-
tUhulladék gyűjtésre vonatkozó, valamint a növényvédőim' 
szerek eladására vonatkozó fontoaabb  és legújabb rendelke-
zéseket. 

— A beroséplésre jogosító vizsgák-tanfolyamok.  Ju 
Ilus elsi felében  Sepsiszentgyörgy megyei városban és Szé-
kelykeresztur nagyközségben béroséplésre jogosító tanfolya-
mokat rendeznek. Az érdekeltek forduljanak  ezen tanfolya-
mokkal kaposolatos bivebb útmutatásokért az Illeti helyeken 
levi Ipartestületekhez. 

— Sailassy Lásaló a kínpadon, Kováca Aladár olkke 
Sérti Kálmánról, Fendrlk Fereno levele B»jor G zih?s Bordy 
Bella evezis tréningje. fi<port  a legszebb pesti manneklnrii. 
Bökk Marlka vakáelózlk a Színházi Magazin uj számának ér-
dekességei. Péter-Pálkor leaz a Mlhova-bajnokság nyilvános 
eredménykihirdetése a Corso mozltai. Divatrevü a derby-n. 
A .Tokaji aszú" elmü színdarab befejezi  része és külön gyer-
mek melléklet tarkítják a Színházi Magazin uj számát. 

— Saáaeser aaflló  aa állatvédelem oldalán. A Magyar 
Állatvédők Országos Egy.sülete ezer éa ezer számra hozta 
forgalomba  állatvédelmi propaganda plakátjait. A fővárosi 
Iskolák évvégl szülői értekezletein állatvédelmi eliadások hang-
zottak el B a népes szülil értekezletek szívesen tettek foga-
dalmat, hogy gyermekeik lelkébe osöpögtetlk az állatvédelem 
kötelmét s a fák  és a természet szeretetét. 

— A köseUátásl miniszter a következő falta  birta'pn 
lábbeliket a zár alól felofdotta:  fehér  férfi  félolpi  nnbuk éB 
velour, továbbá kollodinmos és egyéb lóbir felnőréspzal.  Férfi 
félolpi  düftln  felsőrésszel.  Lukaosos férfi  szandál, sarn éB 
vlkendoipi boa, lósevró, oslkósevró, lótükör, sevró, sevrett 
felsőrésszel.  Fehér és azlnes nil regatta, sport é« troitir fél-
olni nubuk és velonr, továbbá kollodlumos és <gyéb lóbir 
felsőrésszel.  Nil regatta, sport és trottir félolpi  düftln  felsi-
résszel. Febér éa szlsea nil zárt és pántos, kivágott és köröm 
félolpi  nnbnk és velonr- továbbá kollodinmos és egyéb lóbir, 
sevrett felaiiétazel,  végül lakkbir felsőrésszel  és pedig az 
utóbbi színre tekintet nélkü'. Arany éa ezüst nii zárt és pán-
tos, kivágott és köröm félolpi  sevró felsirésazel.  Nil zárt és 
pántoa, kivágott és kö-öm félolpi  düftln  felsirésazel.  Nil es-
télyi oli i , szandál, ssandalett és sarn box, növényi Cssrzéali 
zsíros és durábel valamint halina, posztó, melton, nemez, 
düftln,  teveszőr felső  ésszel. Fehér gye-mek-, fiu-  és leányka 
magasssáru oipi 23—34 számig nubok és velour, továbbá kol-
lodlumos és egyéb lóbir felisirésszel.  Fehér ás színes gyer-
mek-, fiu-  és leányka félolpi  23-38 számig nnbuk ia velonr. 
továbbá kollodlumos és 'gyéb lóbir, sevrett felsőrésszel.  Arany 
és ezüst gyermek-, fia-  éB leányka félelpi  23—38 számig sevró 
felsirésszel.  Gyermek-, fiu-  éa leányka félelpi  23—38 Bzámlg 
düftln  felsirésszel.  Házioipő kollodlumos és egyéb lóbőr, to-
vábbá savrett felsizésszel.  Kecske és jnhbir felsirésszel  clrők 
a sevró, sevrett, velonr és nnbok felsirésstel  készültek ki-
vételével. 

— An 1941 ea béoal ösai vásár. Scpt^mbr 
21. és 28, köaött tartják ra»g t-zárco* külfóidi  f.ühtc 
hivata'os réssvételével aa 1941 "S bécsi ősal vásárt. A 
mliitavásáron válogatott kéBzáruk, iparművészeti tá-'-yak 
éa dlvaiárnclkkek kerülnek bemutatásra, ml? a b-cal 
ósal váaár '-«cinlkal r*sae D ilkaiet Európa igâpţehes 
alknlmarkodik. 

A n. é. hölgyközönaég szíves tudó-
mására hozom, hogy 

2STOI 
árukészletét nagyon jutányosán 
I K I I - Á - I R T T S I T O I M : . 

Egyben felkérem  mindazokat, kiknek alak tásra hozott 
kalapjak nálam van, hogy azokat julius 31-1e üzle-
temből vitessék el, mert tovább', felelősséget  érettük 
nem vállalhatok, 

Ifj.  C E H I 8 T V Á N N É 
1—3 Csíkszereda, Apafi-ut  Ili szám. 

Elcserélném  bukaresti  10 szobás lakásomat,  Erdély 
bármely váróiéban levő  megfelelő  lakóházzal. 
Érdeklődni  8zókely  Lajosnál, Csikmadéfalván, 
477. szám alatt.  2-2 

E L A . B Ó : 
négy.ábas Hofl'herr 1 drb. háromlábas é* 1 drb 

herefejtó, 
tizemkflres  Hcffherr  gőzlokomobil 5 lógk. 

„ Máv gőzlokomobil 7 légkórös, 
030 mm. Uáv h.ssnált de javított oséplö-
szekrény. golyósosapágyas, 
720 mm. Primus hasznait de javitott - séplő-
ezekrény.i 
720 mm. Hoffherr  használt de j a v i t o t t 
oeéplöszekrény, 
600 ssebályozos, földreterö*  Bieger-gyárt-
mányu osép isaekrény, 
Fords 'n traktor, használt de javitott álla-
potban, 
kéthengeres 12 HP benzinmotor, 
26 HP ssivógázmotor, 
50 HP C max nyersolajmotor, 
bétméterea asalmrkaaaloBÓ. 
Megtekinthetők.: 1—2 

AOROFE&RA R.-T., Marosvreirhely 

M e g n y í l t ! "f lM 
A CSIKI SZŐTTES HÁZIIPARI BOLT 

FESTŐÜZEME 
Csíkszeredán, Kossuth Lajos-utca II siám alatt. 

Gyapot — kender — len — gyepju-fonal  éa 
•«övet festését,  fonal  fehérítést  olosón vállal. 

7—ÍJ 

ELADÓ Dunaharaszti főváros  melletti  villamossal 
és vasúttal  közlekedő  nyaralón 9 helyiségből 
álló  2 lakásos  modern,  adómentes,  komfortos 
osaládi  ház gyümölcsfákkal  és melléképüle-
tekkel,  16 ezerért,  Bagossy hadirokkant  fő-
hadnagy  ugyanott.  Fele  része kiadva.  4-4 

T o n n l n Inánu t felvesz  V e n o z e l t a n á r n é k a l n p -I a l i u i u - l c a l l j l s z a l o n j a . Csíkszereda. 1 - 2 

Növendék-jószág osontképzödésére 
kiváló hatással van a 

DOROGI 
SZÉNSAVAS TAKARtyÁNYtyÉSZ 
Nagy r a k t á r : 

Q E B S C H TESTVÉBEK Qzle'ében 
9— Caikssereda, Apafi  Mihály uooa. 

"U"r l m a l l é k f o g - l a l l í o z á B !  "Wt 
Komoly, saorgalmaa és állandó k é p v i s e l ő t keres 
magas jnta'ék mellett Csíkszereda és vidékére 31 éve 
fennálló  fuvarlevél  felülvizsgáló  Iroda A képviselő teen-
dője: FZ Itteni kereskedőknél havonta r. vnsat.1 fuvar-
leveleket összeszedni és a kereskedik é-dekében .zokat 
a rzAtett fuvardíjak  helyességének felülvizsgálása  oél-
jából Irodámnak beküld* ni Evekig tartó naffy  k«rrsetl 
lehetiség. Csak levélbeli ajánlat kü'dendi: S hflfer  M 
rég,  Budapest, Népsslnház uto« Sl. 

Székalyföldl 
gép és malomtulajdonnsok figyelmébe  I 

Tudatom, hogy két drb., a Székelyföldön  h 'ányó 
gépet szareztem be nagy áldozatrk á~án : 

1. E g y e t e m e s m a r ó g é p e t , 
amellyel válla'ok fogaskerekek,  antótengelyek és 
bármilyen marási munkákat. 

2. Kombinált hengercBiszolö 
é s r o v á t k o l ó g é p , Ganz gyé tmányn, 

teljesen uj, amellyel vállalom malomhengerek 
logpreoizebb rovátkolását. 

V á l l a l o k : 
Villannyal heggeeztek kazánokat, főteng"lyeket, 

helyszínén hengerfarásoka*.  Készi'ek vízturbinákat, 
fegiz-generátorokat  autókra Is és faipari  gyulo^épn-
ket,-bármilyen gép éa 'akatosmunkát, vasszerkezetet 

Tisztelettel: 
Cál Antal gépjavlté műhelye, 

I —" Gye-gyossentmiklós 

Tisztelettől értesítem a n. é. közönséget, hogy a 
KakAozl-ut 25 sz. alatt levő 

FÉRFISZABÓ MŰHELYEMET 
áthelyeztem 

Hargita-utca 18 szám alá. 
Szíves pártfogást  kér 
Bakcsy Gyárfás 

3—3 férfiszabó  Csíkszereda 

a x x x x x x x x t x x x x x x x o o c a 

3 M O D E L L KALAPOK 
3 tla í a p e z k é i t í j formák  eloaé 
j g Árban, - f * - "  « •*» ^ 
M VBNCZBL T A N Á R N É N Á L 

Ugyanott kéaaOJjtek mLadea-
semfi  mól kalapok alaArendü K 
anyag keuáadáaáyal . Kalap* U 
Italakítáaa a legrövidebb ldó alatt. C 

x Cslkaaereda. OlnanáBlua-ueeall t . aa., w 
Q a SArháa kftaelébea.  Q 

Újonnan nyílt órás, ékszerest, precitios szaküzlet 1 
Bákóozi-ut 6, nagytraflk  mellett. 

Egyetl ro szakképzett vésnök! 
Bá'inilyen ó a vagy óramú prje ziós müize-, pl lanatzár szak-
azeiü javítását • áll-lom, Éüzerknsz tő üz^ui I Brlll'áosok és 
gvémántok Ktí.jg^a'á^át szaksz^rü^u mégsem Oiszitö és plakett 
vésoük. Uill.-f-tuoüo^rauunok  ós csiki emlúk-inedálok vésése 
művész kivitelbno. A n é. közönség szíves pártfogásán  kéri . 

HOLCZER GÁBOR, frontharcos.  17-

Angoratenyészállatok 
Importált tenyészanyag kiváló Ivadékai, 
legjobban vásárolhatók M a g y a r o r s z á g 
legrégibb és legnagyobb, aranyéremmel 
kitüntetett angoranyultelepén 

o- r . K A S O L Y I J Ó Z S E F N É 
a n g o r a t e n y é s a é t é n é l , 

F E H É B V Á B C B D B G Ó , F E J É R - M E G Y E . 

— MARTON  FERENG  ÉLETE  ÉS  MŰVEI. 
A nagy székely  ktpiőmüvúsz  megrázóan küzdel-
mes élete.  — 65 szines és mélynyomásu képpel. 
Ara 5 Pengő.  Megrendelheti  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

A m fcir  f ö l d m i v e l é s ü g y i  minisztérium fenn-
hatósága aiatt működő 

Szarvasi m. kir. középfokú 
Gazdasági Tanintézet 

földbirtokosok,  gasdak es bérlök négy közép-
iskolát végzett gyermekei és általában az önálló 
gaadalkodájra kessü'ó ifjak  középfokú  gazdasági 

ssakiskoléja. 
A tanintézet 487 kat holdas tangazdaságának közel 

harmadrészén öntözéses gazdálkodás folyik,  a tan-
intézetnek hár. m öotörőteleue 20 kat. holdas bolgár-
kei tje es öntözött gyümölotöse, IU8 kai. holdas mező-
gazdasági öntözőtelepe és 8 kat. holdas kísérleti 
rlzstfilep9  van. 

A tanintézet elvégzése a legalkalmasabb mód az 
öntözés,» gazdálkodáshoz szükséges különleg 9 szak-
lsmen tek és gyakorlati fogások  elsajátítására. 

A tanintézet minden Irányban korszerű felszere-
léssel és tanuló-otthonnal rendelkezik. 

A tanintézet elvégzése a katonai szolgálatnál kar-
paszományos jogot biztosit. 

A végzett növtndékek, mint „képesített gazlák" 
önállóan gazdálkodhatnak, vagy tanulmányalkat foly-
tathatják a gaz íasáKl es ke téazeii akadémiákon, a 
műszaki és gazdaságtudományi egyetem mezőgazda-
sági és gdzdnsági tnnárl osztályán, jegyzil én szám-
vevőségi pfclyára  Is mehetnek. 

IJ jtalnn ieWételi tajékoztutót és jnlentk^zi Ivet 
készséfrgel  küld a Tanintézet Igazgatósága, Szarvas 

írógép javítás, jékarbantartás HOLCZER -nél 
őskeresztény üzem, a nagytraflk  mellett. 18— 

E l a d ó egy jókarban tartott, llzumképes HoÖ 
h-rr & Schrantz gyártmányú, 1000 ea 
c a é p l ö s z e k r é n y , egy 4 lóerős, kevés 
vi?et és f.4t  fogyasztó  g ő z k a z á n n a l . 
Érdeklédni Síánthó Parencnéuél, Árkos, 
HáromBzékmegye. 2 - 2 

Asztalossegédek és tanoncok felvétet-
nek, jó munkások előnyben. Nagy G. 
József  asztalosmester Osikszereda-
Zsögöd, Mártonü ut 49. 2 - 8 

Nyomatéit Vákár ba|eaaé könyvnyomdájában, Cslksaereda. 

Eladó egv rendes méretű u j ajtótok 30 cm. vaatag-
aágu falhoa,  belad éa külső ajtókkal, vaaaláasal 
teljesen felsaefelve.  Qál Sándor-n. 19. 




