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JVlinden magyar emberhez szól a miniszterelnök beszéde. 
Kállay Miklós magyar miniszurelnök a 

Magyar É et Pártjának nagyválasztmány» elölt 
nagy bessfde:  moodoU A hes^íd az c'géaz n-n' 
zoihez szólt. Fjlöleilt? minden sorskérd^sünket. 
Megnyilatkozott háborút viaeiő nymzeilinknek 
összes feladatáról. 

Kivonatosan ismertetjük ezt a beszédet. 
Minden magyar embernek ismernie kell erek 
IJI'Ü a döntó pillanatokban a kormányvezotéfl 
álláspontját. Azokhoz alktlmiizkcdoi, azokban 
bioni szeot kö.-.-isEseg. 

A miniszterelnök becsületes magyar em-
berhez méltó oyilisággal, őszinteséggel beszeli. 
A hangját, a meggyőződéses hitét át keli ven-
nie minden magyar embernek, üiznuik keli 
saját magunkban, a nagy magyar k ö z ö s i g 
egységes gondolkoaásanak erejében. Ma n.-n 
kinek ninos^u joga elkalandozni azokról a-i utak-
ról, amelyeket az orazág korwányelnöke ebb<<n 
a buszédeben minden magyar számára mu'.ai. 
Ó vassuk azt és használjut ezeket a gondola 
tokát az egységes nemzeti lűtak Kiformálásához. 

— Fólévo annak —kezdte meg beszédei 
a miniszterelnök —, hugy a költségvetési vita 
során ós * megajáui<*si vitával kapcsolatosan 
utoljára nagyobb bőszedben fejtettem  ki állás-
pontomat országunk és Kormányzatom alapvető 
és időszerű kérdéseiről. Hogy azóta nem ke-
restem az alkalmat nagyobb megnyilatkozásra, 
a külügyi bizottságokban tar ott beszánioloiuion 
kivül, azt két körülmény indokolja. Az egyik 
az, hogy moai sincs és az aiau az idó aluit 
sem volt semmi változás, semuii e hajlás azok-
ban a kul- éa belpolitikai alapvető telelőkben, 
amelyekkel a kormányt átvettem és az első 
perctől kezdve vezettem. (Nagy t»pj és liu-
tyesiés.) Da alkalmam sem adódott reá. Nem-
csak azért, meri ez idő nagyobb részében az 
országgyűlés nem üléseseit, hanem azárt sem, 
mert hadrakeit seregünk kint voit a Doa partján. 

— Ma a 11. hadsereg itthon van, leszere-
lése folyamatban  van, számadással tartozunk. 
Ez a számadás pedig — bármennyire SOK is 
a veszteség, a mérleg a nemzet szempontjából 
nyereséges és dicsősegea. (Nagy taps éa eijenzés). 

— Most, amikor itt állok és szavaimat in-
nen, közületek az egéBZ országhoz intézem, 
első szavam, tiszteletem éB hálám a háború 
hőseinek, halottainak, rokkantjainak es minden 
szenvedőjének szói. Ami rendelkezésünkre all, 
egy darab föld,  kenyér, állás gondoskodáB — 
elsősorban ezeket illeti. 

— A legrövidebb időu belül vagy rende-
leti uton vagy törvényhozáBilag javaslattal fo-
gok élni és a szükséges intézkedéseket meg-
teszem, hogy a végrehajtás még ŐBBzel meg-
induljon. 

— Nem as én kormányom alatt döntetett 
el, hogy részt veBzünk as 1942 es orosz had-
járatban. Nem kétlem, hogy igy kellett dönteni 
és ha elhangzott ssövetaegesünk hivó szava, 
azt követni kellett. De az én feladatom  és 
Bsent kötelességemnek tartom, hogy az elve-
szett helyett uj hadsereget teremtsek az ország 
nak, uj életet a háború veszteseinek és uj 
hitet és lelket adjak az esotteg elosüggedők-
nek. (Viharos taps éB helyeslés.) 

— Sajnos, néhány tünet azt tette szük-
ségessé, hogy a Hás einapoláBát javasoljam, 
mert osak ugy lehet zavartalanul megőrizni 
nyugalmunkat. Csak jó ssolgáiatot tettem ép-
pen ennek as ügynek, amikor nem engedtem, 

hogy egyed — nézetem azerint — meggondo 
lati un felszólalások  vagy nyilatkozatok ugy el-
routsák a légköri, hogy a nyugodt parlamenti 
műim:», esetleg lehetetlenné váljék, (l'gy van 1 
Ugy vanl Helyesles.) 

— Nem is koli elmondanom, hiszen min-
denki tudja, hogy az elnapolás semmiképpen 
sem jelent a parlamentárizmua vonaláról való 
leterést. A magyar hagyományok erejet es er-
iékét az adja meg, hogy azokat egy ezeresz-
tendős történelmi tét tapasztalatai alakitolták ki. 

— A mai magyar külpolitikára nézve is 
érvényesek ezek a megállapítások: Nemzeti 
és áltctmi létünk biztosítása a legfőbb  cel, ame-
lyet a vállalt kötelezettségek hüaéges betartá-
sával szolgálunk, azzal az erkölosi magatartás-
sal, amely a magyart mindig megbízható ba-
ráttá ós ertékea szövetségessé tette. (Tapa es 
eljenzús.) Lelkiismeretünk nyugodt lehet ebben 
a tekintetben: mindig megtettük azt, amire 
válla köztünk. Da a lehütősegek természetesen 
liutar, szabnak uz áldozatnak is, mert az ál-
dozat nem öncél — a cél a nemzet erdekeinek 
szolgálata. Ezt az alapvető szempontot soha 
sem tévesztettem Bzem elől ós ezért csak olyan 
aidozatot vállalok, amely a nemzet urőivel 
arányban áli. (Viharos taps és éljenzés. 

— Az utóbbi időkben Bok mindent hallót-
• uiik a kis nemzetek eletkíptelensegeröl és 
»rrűl, hogy tulajdonképpen caak a nagy nem-
zetek árnyékában voinit joguk élni — érdek 
szférákban,  mindig meghajolva a hatalmasabb, 
az eiő&ebb kívánságai eloit. (Nagy taps ós he-
lyeaies.) Magyarország azokat az elveket vallja, 
amelyeidet a tengely államférllainak  legutolsó 
és küiönöaen az oiasz államtitkár legutóbbi 
megnyilatkozásai oly ékesszólóan éa meggyő-
zően szögeztek l e : a kis nemzetek elidegenít-
hetetlen jogát az önálló élethez. Tisztában va-
gyuak azzal, hogy mint minden jog, ugy ez ÍB 
kötelességekkel ésfelelŐBdégerzettel  jár együtt 
és ezeket a köteleaaégeket készségesen vál-
laljuk. 

— A legfőbb  ilyen kötelesség a Baját jo-
gokhoz való törhetetlen és áldozatkész ragasz-
kodás mellett a megértés és a tisztelet mások 
megalapozott jogai iránt. Hasonlóképpen igyek-
szünk kiküszöbölni mindazokat az akadályokat, 
amelyek többi szomszédainkkal való jó szom-
szédságunk útjában állnak. (Helyeslés.) 

— Ezzel kapcsolatban elsősorban a nem-
zeti kérdést kell megemlítenem, mint amely a 
legtöbb súrlódásnak forrása  volt éB sajnos, 
még jeienleg ÍB az. A jogok kölcsönös tiszte-
lete és az emberiesség az a két elv, amely ezt 
a kérdést nyugvópontra juttathatja. 

— 1. nemsetek köaött tartós együttműkö-
dés csak akkor lehetséges, ha a nemzeti sajá-
tosságokat kölcsönösen tiszteletben tartják, ha 
önérzetes nemzetek önérzetes fiai  munkálják 
azt. (Ugy van 1) 

— Coriolánuaok, sértett lelkű és osalódott-
emigráosok sem képesek mást elérni, mint 
esetleg egyéni posiciójuk átmeneti biztosítását. 
KülönöBeu akkor nem, ha multjukat bűnös éa 
mulasztások hosszú Borosata terheli. Szinte 
hihetetlen, hogy olyan személyek, akik Ma-
gyarorsság történelmének egyik legsötétebb 
szakassában mint emberek és mint politikusok 
megbuktak, most beszélni merjenek a magyar-
ság nevében. 

— Ezek a gyászmagyarok tudják, hogy 
itthon senkinek sem kellenek és esért lelken-

dezve keresik annak a férfiúnak  kegyeit, akit 
a legnagyobb felelősség  terhel az 1919-ben el-
követett igazságtalanságokért. Benes volt oseh 
Köztársasági elnökre gondolok, Trianon géniu-
szára, aki Károlyi Mihálynak, Lónyay Károly-
nak, Vámbéry Rusztemnek és társainak többet 
jelent, mint a magyar történelem legnagyobb 
alakjai és vértanúi. 

— Csak azt csodálom, hogy azok, akik 
inóg szóba állnak velük, nem tudják, hogy 
ezeknek az uraknak ebben az országban senki 
de senki, egyetlen párt, CBoport, de — mere B' 
állítani — egy ember Bem áll a hátuk mögött. 
A magyar ember beszél belőlem, aki aem fe-
lejt, aki nem felejti  el sem 1918-at, sem ast 
a dicBtelen szerepet, amelyet ezek az ÖBBze-
omláB alatt és után betöltöttek. A magyarBág 
levonta 1918 tanulságait és esért nem falejti 

— És le kell szögeznem még valamit 
Amit ezek az urak állítanak, amit a kisantant-
államok emigránsai állítanak, mindabból egy 
szó sem igaz, mindas szemenszedett hasugság. 
(Viharos taps és helyeslés.) Magyarorsság soha 
egy talpalatnyi földet  el nem vett senkitől. 
(Ugy van 1 Ugy van I) Magyarorsság eseréves 
területét Trianon megosonkitotta, annak egy 
részén más államok rendezkedtek be, e terü-
letek egy réBze visszakerült most az anyaor-
szághoz, másik réssé nem. Egy eseréves bir-
toklás áll szemben, egy husséves uj birtoklással. 
Ennyi a puszta valósági (Viharos taps és él-
jenzés.) 

— Éppen ilyen igastalan vád a nemzeti-
ségek elnyomása. Mert hissen hogy élhetnének 
itten megszaporodva, megerősödve teljes nem-
zeti öntudatban nemzetiségeink, ha asokat év-
századokon keresztül elnyomtuk volna? 

— A fontoB  most az; amit már ismételten 
mondottam, hogy minden erőnket a hadsereg 
felszerelésére,  a termelésre és a háborúban 
oly nehezen megvalósítható, elsősorban a köz-
szükségleti cikkeknek a megfelelő  helyre el-
juttatásában rejlő feladatra  össspontositjuk. 
(IJgy van I Ugy van!) 

— Da szükségea a ma problémáinak meg-
oldásán tul a jövő feladataira  is gondolnunk. 

— De le kell szögeznem, hogy hadsere-
get fejleszteni  és szociális intézményeket meg-
teremteni, anyagilag alátámasztani, a kösjólétet 
emelni és háborút viselni egysserre és egy-
időben uem lehet. 

— A jövőt azonban elő kell késsitenünk. 
A magyar szociális törvényhosásnak fel  kell 
kéBzUlnie a jövőre. Nem áll módomban a kér-
désekkel most réssletesen foglalkosni,  esért 
méltóztassék megengedni, hogy felsoroljak  né-
hányat aaok kösül a kérdések kOzül, amelyekre 
vonatkozólag a kormány törvényjavaslatot kí-
ván előterjessteni. Ezek: a mesógasdasági be-
tegségi biztositáB megszervezése és a mesö-
gazdasági társadalombistositás egyéb Irányú 
továbbfejlesztése,  a szolgálati és munkavissony 
szabályainak korszerű tovább fejlesstése;  as 
ipari 03 kereskedelmi alkalmazottak kamarákba 
szervesése; a muukavissonyokban felmerülő 
ellentétek békés kiegyenlítésének előmosditása; 
az állami muokaközvetités továbbfejlesztése;  a 
kisjövedelműek szabadidejének helyes felhass-
nálására (pihenés, üdülés, ssórakosás) irányúié 
gondoskodás; a tanoncügynek a gazdasági élet 
fejlődéséhes  igasodó rendesése; a ssOvetkesatl 
jog korsserü továbbfejlesstése,  különösen a 
termelő- és fdldbérlfiszövetkezetek  ssabályal-
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nak megállapítása; mesó- ia erdőgazdasági in-
gatlanokra terhelési határ megállapítása; egyes 
termelési ágakban a hitelnek és a hitelesés 
bistonságának elAmosdltása; a mesógasdasági 
birtokok túlságos elaprésasának meggátlása; 
gasdasági munkáaháiak, kis családi kásák és 
cselédlakások építésének és Javításának eló-
mosditása; a gyámügyi köslgasgatás tovább-
fejlesstése;  örökbefogadások  eldmosditása; a 
sokgyermekes családok életfenntartásához  to-
vábbi megkOnnyitese; a háztartásban alkalma-
zottak egéssBégügyi és erkOlosi védelme; a 
házasság, a család, a magsat, a gyermek és a 
gondozásra Bsorulék hatályosabb büntetőjogi 
védelme, a megjavítható bűntetteseknek a dol-
gosé társadalomba való vlsssavesetéBe (u. n. 
.utógondozás"); as örökösödési éa az ajándé-
kozási illeték kulcsának megállapításában a 
családvédelem fokosott  érvényesítése, stb., stb. 
Ehhez járulnak még természetesen földbirtok-
politikai törvényeink végrehajtása és azoknak 
a háború adottBágaihos és tanulságaihoz való 
alkalmasáBa. 

— Hiszem, hogy a törvényhozás, amint 
munkáját megkesdi szeretettel fog  esekkel a 
javaslatokkal foglalkozni,  de lehetséges, hogy 
egyeseket addig már törvényes rendeleti uton 
fogok  óletbeléptetni. (Nagy tapa ) 

— Ma természetesen és érthetOen a gasda-
sági kérdések is érdekelnek bennünket. Há 
rom év rosBs termése után reméljük, hogy egy 
jobb küssőbén állunk. 

— Először is meg kell állapítani, hogy ha 
a mult éveknél jobban is lessünk ellátva elei-
misserekben, aszal mégis nagy beoutáBsal kell 
élnttnk, hogy mindenkinek egyformán  jusson 
éa ami em'uert megillet, abban különbséget ne 
a gazdagság, hanem a munka teljesítménye 
tegyen. 

— Bejelentem, hogy a kormány már dön-
tött as uj, kiegyenlített árszínvonal kérdésében 
és annak kimunkálása a legsürgősebben folyik. 
Ennek alapját és lényegét a mesógazdaBági 
árak, és ipari árak, a munkabérek és a tiszt-
viselői fizetések  teljes összhangja szabja meg. 
Erről a jövő hónapban fogom  és fogják  a szak-
miniszter urak, elsősorban a pénsügyminiBster 
ur, mint gasdasági miniszter is és a közellátási, 
a földmivelési  és iparügyi minisster urak as 
orsságot és minden érdekeltet tájékostatni. 
Már most kijelentem, hogy elsőrendű gondos-
kodásunk a köztisztviselők fizetésének  és as 
üzemekben dolgosó állandó ipari és mesógas 
dasági munkások bérének megfelelő  és méltá-
nyos megállapítása, életsiinvonaluknak biztosí-
tása, hogy ast as értékes osstályt, amelyet 
köstiaztviaelóink és munkásságunk jelent, tö-
retlenül mentsük át a háború nehés évein. 

— Most még ssoolális és gazdasági éle-
tűnknek de nemzeti problémáinak ÍB egyik ne-
héz kérdéséről, a zsidókérdésről akarok pár 
szót szólni. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Oslk vármegye fő-  és alispánjai. 

Irta  Tuaoidi  Éltbe*  Qyu'a dr. 
Tusnádflirdő,  május bú. 

11. 
(XoljUtál) 

Becze Antal. 
Beoie Antalról nagyon sokat lehat Irol, de hely-

szUke miatt csak a legszükségesebb adatokra szorít-
kozunk. 

Beoze már flatai  korában feltűnt  éles eszével és 
később képzettségével. Erős függetlenaégl  érzelmű volt. 
bár később hivatali állásaiban bizonyos mértékig hang-
fogót  kellett használnia. Oeoző  Jánoa ügyvédi Irodájá-
ban sokat tanult. Nála a politikai tanácskozásokban ÍB 
résztvett. Törvényszéki bíró, majd országgyűlési kép-
viselő, 1876-ban pedig tlsati Ügyész lett. Az 1882. évben 
választották alispánnak, melyet az 1906. évig, huszon-
négy éven át viaelt. 

Becse Antal aok értékes Bzékely történelmi adatot 
mentett meg éa asolgáltatott Szabó Károlynak a Szé-
kely  Oklevél  tir köteteihez. Közismert volt, hogy ilyen 
adatokat legfőképen  Beoie adhatott, aki vármegyéjét 
legjobban ismerte. 

A megye és a calkl azékelyzég érdekelt a kor-
mánnyal azemben la mindig erősen védelmezte Nem egy-
szer erős feliratokat  terjesztett fel  a minisztériumokba 
és nem teljesített kéréseit meg-megujltotta. Általában 
.vaakesfl"  alispánnak hívták, ami inkább székely erős 
akaratát, kötelességtudását és lelkiismeretességét, han-
gya szorgalmát jelentette. A király a vaskorona-renddel 
tűntette kl. 

— Külföldön  és belfOldOn  sokan nem ér-
tik, hogy miért foglalkoztat  bennünket annyira 
a ssidókérdés. Esek nem vesslk figyelembe 
u t a tényt, hogy Magyarorsságon ma kb. több 
ssidó él, mint egéss Nyugat-Európában együtt-
véve. Hogyne lenne tehát es minden gondol-
kodó magyar embernek, akár nemseti akár 
ssociális vagy gasdasági ssempontból egyik 
legfontosabb  próblémája? Természetes as is, 
hogy lörekBSünk est a kérdést megoldani. Eb-
ben as irányban átmeneti intézkedések szük-
ségességei mutatkoznak és a végleges megol-
dás BBŰkBégessége. 

— A végleges megoldás, mint sst egy év-
vel ezelőtt már kijelentettem, más nem lehet 
— amint megvan annak lehetősége —, a zsi-
dóság lehető teljes kitelepítése. 

— Ugyancsak rendssabályokat kell keres-
nünk, amelyekkel a lakásínségen segíteni tu-
dunk. És mivel as uj épitkesési lehetőségeink 
anyaghiány miatt is korlátozottak, a meglevő 
lakásokhoz IB hozzá kell nyulnunk és azokat 
elsősorban ásóktól kell elvennünk, akik jog-
talanul tulnagy lakásokat foglalnak  el, vagy 
pedig a nemseti munkában kevéebé fontos  sze-
repet töltenek be. 

— Gazdasági problémáink legelBŐje és 
legfontosabbika  as államhástartáb és a hadse 
regfejlesstés  fokosott  kiadásainak fedezése, 
fibben  a tekintetben, ahogy már mondottam, a 
konszolidált és elsősorban a tisztes polgári va-
gyonok teljea kiméléBe mellett azokat a lehe-
tőségeket kell megkeresnünk, amely mellett 
fokozott  teljesitésre kénysseriihetjűk azokat, 
akik a nemset munkájából, ssenvedéseibói még 
eddig legkevesebb részt vettek ki. (Nagy taps 
és helyeslés.) De ki kell jelentenem ast is, 
hogy minden felesleges  vásárló erőt, a lul nagy 
jövedelmeket mind, mind igénybe keil vennünk, 
egyrésst hogy államháztartásunkat egyensúly 
ban tarthassuk, máBréBzt, hogy a mindenáron 
árut kereső, árakat felverő  pénzeket megfogjuk 
és ezáltal is lehetetlené tegyük as árdrágítást, 
amelyeknek előidézője nemcsak az, aki ma 
gasabb árat kór, de az is, aki miuden árat 
habssoló mohósággal vállal. Természetes, hogy 
a takarékbetétek és a termelésben értékes 
munkát végző tőkék szintén azok kőzé aoro 
landók, amelyeket kímélni fogunk. 

— Amikor fentebb  gazdasági és pénzügyi 
vonalon besséltem a zaidóságról, de ugyanolyan, 
a zsidóság szellemét átvevő, uj, mohó gasda-
godási vágyat mu'ató rétegről is szólok, meg 
kell emlékesnem egy esekkel összefüggő  tű 
netröl, amit közéleti tisztesség névvel nevezünk. 
Sajnálatos háborús iűnet es is A könnyű le 
hetóségek gyenge jellemű embereket megssé-
ditenek. Ast hissik, hogyha a zsidó kiszorult 
a gazdasági pozícióból, ennek abban van a je-
lentősége, hogy ók ülhetnek a helyére. Sajnos, 
nemcsak a munkahelyre akarnak, sót elBösor 
ban nem a munkahelyre akarnak sokan beülni, 

Aa 1877. évben résztveit a raboabán Ugrón  iii-
borral a „«zéJrelf  puocs"-ban. 

A nemzeti ellenállás alatt Beozét fóispánsággal 
többször kínálták meg, de nem fogadta  el. Igen uebéz 
helyzetben igyekezett a megyei ünkormányaatot men-
teni és a törvénytelen kormány törekvéseit meghiúsítani. 

Beozét névtelenül az Uz- ÓB Veresvizvülgyi erdők 
eladáaával kapcsolatban gyanúsították, de bizonyos, hogy 
Beozét méltatlanul érte a vád, mert mindvégig pgy tata-
rékoa, kis Igényű, szorgalmas ÓB hecBŰletes tisztvlaeló 
volt, aki Iájáért élt ÓB halt. 

Calk megye a közgyűlési terem szamára Mikó 
4ntal,  Láxír  Dénes, Mikó  Bálint főispánok,  Mihily 
Qergely alkirályblró, Beore Antal alispán, Koatutb  ée 
II  Rikcozy  Ferenc, továbbá Oec ő Jánoa arcképeit 
featette  meg. E képeket a háború alatt a románok el-
puBzIltották. A törvényhatóság moit újból megfestett. 
Uiké  Bálintot Fodor  Róza, Rtkóczyt Nagy  István, 
Beozét Márton  Ferenc festették  meg. 

Kállay  Ubul.  (1906-1910.) 
Nagykállól Kállay  I/buJtCalk főispánjává  aa 1906. 

évben a koalíciós kormány nevestette ki. Appohyl Al-
bert Bzükebb környezetéhez tartozott. Bár nem volt 
cslkmegyel, a vármegye közvéleménye a kinevezésbe 
belenyugodott, mert Killay  ősi családjának hagyomá-
nyaihoz méltónak bizonyult. Müveit, Igen jó megjele-
nésű, képzett, kitűnő modorú és főként  melegaslvü, 
lángleikü magyar volt, aki a székelyeket, akik éppen 
olyan ŐBfoglalók  voltak, mint a Kállay-nemastség, ha-
marosan megsserette. 

Miké  helyett ó lelt TusnádfUrdó  birtokosai szö-
vetkezetének elnöke. A fürdől  tovább fejlesztette  és 

hanem a nagy nyereségek, a kOnnyen ssersett 
péns és a még könnyebben, léhábban, meg-
gondolatlanul elkölthető péns lehetősége isgatja 
Aket. Ebből kerülnek ki a kOséleti erkOlesnek 
megrontói, hiénái és bisony essel járhat kOny 
nyen as egéss nemseti morál megrendülése. 
(Taps éB helyeslés.) 

— Sok ítéletet hosott bíróságunk már 
esekben a dolgokban. Nem ssivesen engedem, 
hogy esek a sajtóban megjelenjenek, mert ssé 
gyenlem, ha egy magyar ember, egy kOstlszt-
viseló, vagy bárki máB foglalkozású  esekben 
a nehés óráiban a nemzetnek megtéved és nem 
szeretem, ha ország-világ előtt ki kell pellen-
géreznem, bogy akadnak ilyenek a különben 
olyan nemes, olyan tűrő nemseti társadalom-
ban, de mégis ehhes az eszközhöz is hoszá 
fogok  nyúlni, mert az elrettentésnek ezt a 
módját sem mellőzhetem el. 

— Pigyelmestetek azonban mindenkit, bogy 
ami hirek ezzel kapcsolatosan itt ott felbuk-
kannak, ások túlzottak. 

Bz a nemzet ÓB annak elsősorban tiszt-
viseiőrétege tiszta és beoBÜletes. Dolgozik, 
szenved és nélkülöz. A rágalmazók sokkal, de 
sokkal többen vannak mint a vétkesek. A be-
tegséget inkább abban látom, bogy mindenkit 
gyanúsítanak, mindenkiről mindent feltételeznek 
és ezáltal ártanak a legtöbbet a közéleti tisz-
taságnak. 

— Beszámoltam a háborúról, szóltam ka-
tonáinkról, megfogadtam  megsegítésüket. Vilá-
gossn leszögeztem álláapontomat, nemzeti létünk 
külpolitikai vonatkozásaiban, viszonyunkat ba-
rá ainkboz és ellenségeinkhez. Kitértem az 
elmúlt hetek belpolitikai eseményeire. Szóltam 
nemzetiségi kérdésünkről B igyekeztem felvá-
zolni nemzetünk jövendő céljait. Bejelentettem 
szociális programomat, a gazdasági kérdéseket, 
amelyek előtt állunk és érintettem ast a sok-
sok kérdést és problémát, amely megoldásra 
vár éa amelyekről más alkalommal fogok  nyi-
latkozni. 

— Most besftédem  végén itt állok a nem-
zet Bsine előtt. Ugy állok itt, mint ahogyan 
jöttem ezelőtt több, mint egy évvel. Csak egy 
programmal, csak egy hittel éB csak egy aka-
rással : hogy est a nemzetet átvezessem a ma 
világának szörnyű krízisén. (Viharos taps és 
éljenzés ) Küzdök a nemzetért dolgozok annak 
jövőjéért, minden magyar c-a'ádért, minden 
magyar emberért. Vállaltam és állom a rám 
bízott feladatot.  Nem csüggedtem semmit, hitem 
a nemzet jövőjében csak megerősödik, bisal-
mam a nemaet erejében oaak fokozódik.  Amit 
hittem, azt ma már tudom, hogy ez a nemzet, 
ez a nép megállja a helyét a ránk következő 
időkben és évszázadokban egyaránt. Népünk 
ereje kimeríthetetlen. Ennek tanújelét a mező-
gazdasági és ipari munkásság széles rétegei, 
nrnt a magyar tisztviselőosztály egyaránt meg-
adta. Ha ki?arlu'ik, ha ason az uton, amelyen 

ott eleven életet teremtett. Igen nagy érdeme, hogy a 
földmivelésűgyl  minisztertől 400.000 korona kölcsönt 
szerzett, mellyel a Urdőt magaa azinvonalra emelte volt, 
hogy megalakította a II erdólyrészl Bzlnlkerliletet, a 
gimnázium Csíkszeredába áttételét előaegitette, pénaügy-
Igazgatóságot állíttatott fel,  helyreállította a megye 
békéjét, kiépítette a Oyergyóazentmlklóa—tölgyesi utat 
éa számos Iskolát emeltotett. 

Mikor a munkapárt uralomrajuláaával állásáról az 
1910. évben lemondott, a csíkszeredai választókerület 
képviselőnek választotta meg. Támogatására lejött gróf 
Apponyl Albert, Magyarország legnagyobb Bzónoka, aki 
a régi Faaakaa-placon háromezer választó előtt olyan 
megragadó, gyönyörű beszédet mondott, hogy a szélső-
baloldali függetlenségi  jelölt, Híjnód  Ignío,  bár tábora 
rendkívül ügyeB és eleven korteaekkel rendelkeaett, — 
kisebbségben maradt. Pedig Killay  sok aaavaaatot 
veBztett azzal, bogy a jó kedvű választók egyrésze 
.Oállaji" úrra aaavazott. Ezeket a szavazatokat meg-
semmisítették, de e lensulyozták a febérselyemsásslós 
Várdotfalva,  CBomortán, Caobotfalva,  Cslkssentklrály 
kösségek, amelyeknek választól egytől-egylg Killaira 
szavaztak. - Aa Ilyen közaégek kaptak Kállaytól fehér 
aelyem záazlót ÓB ráadáaul a csikzzentklrályl rezes-
banda a menet előtt húzta a Hunyady-lndulót: 

„Meghal* a oaelazővé,  ninoaen kőztünk  viaaily! 
Éljen  a drága hon, éljen Liazlé kirily  f 
A csomortánlak ólén Fereooz  Jinoa  községi bíró 

fehérabaposztó-harlBnyában  táncolt végig Cslkssereda 
utcáin a Bzavazókűldöttség elé. 

(Folyt, köv.) 
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eddig mentünk, továbbhaladunk, ha a aemiet 
önmagába vetett bisalma nem vóai el, meg is 
maradunk. 

— Megmaradunk, mert a nemsetnek van 
vesére, aki mögött mint egy ember mögOtt áll 
mindenki ebben ai orsiágban. (SiOnni nem akaró 
lelkes taps és éljenzés) Soha a magyar nem-
iét még igy nem állott Benki mellett, mint ma 
Kormányzó Urunk mellett áll. Az A hite a leg 
nagyobb biztosítékunk, sz A ítélete a mi igaz 
aágunk, as A ereje jelenti ma as orsságot I As 
Úristen éltesse Atl (Megujuló, peroekig tartó, 
lelkes taps és éljenzés.) 

Magas színvonalú müvészeat Csíkszeredán, 
Soha aem volt Csíkszeredának ilyen magas szín 

vonalú ünnepi estju, amilyennek a könyvnap alkalmá-
ból megrendezendő irodalmi és müvépzeti est ígérkezik. 
Az a szerencse ér bennünket, bogy olyan orsságoB 
Inrü irók és énekművészek saerepelnek Csíkszeredában, 
akik a mai magyar művelődés tetejét jelentik 

Kétszerestu kell örülnünk azonban annak, hogy 
HZ országom nevii Irók személyében éppen azok jönnek 
tüzénk, akik az alföldi  magyarság I gméltóbb éa leg-
jellegzetesebb képviselői. Általuk találkozik a ualkl 
•zeke yaég a tiBzavölgyi magyar nép méltó és hivatott 
képviselőivel s a tiszai magyarság kifrjrzóivel.  Ven 
ilégeink lesznek magyar irók, akik a legtisztább magyar 
nora szülöttei s eevb-n a legszegényebb népi réteg fiai 
I». Kora ifjúságukban  végigélték mindazt a tenger 
Hzeovedéat, amely a szegény embernek a a sajátos 
magyar tehetségnek kijár. Volt erejük és tehetségük 
kiemelkedni s van e'ejük megállani a nemzeti eazmék 
en becsület talaján. 

Veres Péter: 
A bajdumegyei magyarság (ia. Gyermekkor óta a 

legnehezebb munkákat vegai, volt pász or a Hortobágyon, 
rspszároos, munkás, feleabérlő  a ma ls"kétkfzl  dolgozó. 
Müvei: a Számadás, Az Alföld  ptrasztsaga, A gyepsor, 
Szocializmus Nacionaliamua, Mit ér aa ember, ba magyar, 
F alusi krónika, Szűk esztendő: megannyi tanitás és 
példaadáa a kFzöaaógi eBzmék mellett való helytállásra. 
Az iró dólgozó embernek született s bár müvei és or-
szágos hire megengednék, hogy elhagyja az életformát, 
melybe született, nem teszi, mert-esz-1 la példát akar 
-zolgáltatnl, bogy mindenki annak a köaösBÓgnek szol-
gáljon tesetségé > el, amelybe született a amely a nem-
zet gerincét alkotja. 

Sioka  litván. 
Egész 30 éves koráig biharmegyei juhász volt 

Kl kell olvasni a Fekete bojtár vallomásalt, hogy meg-
tudja az ember: micsoda hallatlan szenvedéseken megy 
at a magyar tehetség, mig eljut az őt megillető helyre. 
A Vád cimü kötete foglalja  egybe legszebb veraeit, 
melyekben az alföldi  legmélyebb magyar világ életéről 
kapunk hiteles éa művészi tudósítást. Örök fájdalmak 
és ezeréves magyar keaervek szólanék Slnka verseiben 
a legszobb magyar nyelven. 

Darvas József. 
Az orosházi faluszéli  szegénység követe volt a 

taoltóképzóben, B a tanítóképző elvégzése után a ma-
gyar Iroda'omban. Fiatal ember, mégla kötetek sora 
áll mögötte. A Vízkereszttől Szilveszterig, Elindult 
szeptemberben, A legnagyobb magyar falu,  Egy paraszt-
j a i d élete, Egy paraBatcBalád története, Szakadék, 
Máról ho'naprg cimü müvei, regények táraadalomrajzok, 
színműtek. Ó egész tehetségét ée műveltségét annak a 
néprétegnek kifejezéeére  és szolgálatára szenteli, ame-
lyik ót a magyarságnak adta. 

Az Operaház tagjai éa a Oamma kórui 
A prózai műsorral egy aalnvonalban van a kima-

gasló müvéazet zenei programja. Kiváló operaénekea-
nok •> Budapest leejobb munkáskórusa szerepel. Bartók 
UH Kodály s a többi nsgyneiü zeneszerző legszebb al-
kotásai hangzanak el méltó és hivatott tolmácsok elő-
üd^ában. A Gamma gyár az uj magyar vezetésű és 
rzi-liemü iparvállalatok legkiválóbb képviselője, amely 
n gyökeresen magyar müvélődÓB céljaira Igen sokat 
jlrioz. Művészi együttesét Laskó Emil, a kiváló karnagy 
vezeti. 

Nagy nyereBég Csíkszeredának ez a műsoros eat. 
Kivárjuk, hogy nemcaak a város, hanem a c< ki falvak 
társadalmának minden rétege képviaeli magát az 
ünnepi esten, bogy a magyar kultura legkimagaalóbb 
eredményeinek elhangaása, nagy magyar müvéaaek 
személyea részvétele, a székelyfég,  aa Alföld  tlainak a 
főváros  munkásainak találkozása során tentvéri együtt-
érzésben teszünk hitel a magyar minőség mellett. 

A művészéét: 1943. junius bó 8-án. 

A csiksomlyói pünkösdi bucsu. 
Hagyományos c ilkaomlyói búcsúnkat ebben aa 

évben is a régi fénnyel  éa bensőséggel tartjuk meg. 
Székely népünk mindig nagy aaeretottei látogatta 

óal kegy helyünket. A nehéz megpróbáltatások Idején 
CaikBomlyón nemcsak vigasztalást, hanem erósltéBt, 
utmutatáat Is nyert. A mai nehéa Idők ben őseink buzgó-
aágával és bizalmával jöjjünk minél számosabban Csik-
somlyóra, hogy a székelyek Nagyi-sszonya tekintsen 
kegyesen népünkre s Hazánkra. Adjon békeaéget a 
zaklatott világnak. 

Egyébként az idei búcsúra a somlyói Ferencesek 
kérésére a Máv különvonatot indít junlua bó 12-én, 
szombaton Dilróból. A külön vonat a reggeli órákban 
fog  indulni. Megáll minden állomáson. Ezen vonaton 
utazók 50 tzázalékoa kedvezményt élveznek. A külön 
vonal vaüúrnap délben indul vissza. Utasai az otthon 
megváltott jegyükkel utazhatnak vissza. 

12-én Sepsiszentgyörgyről 11 órakor induló menet-
rendszerű személyvon»>. utasat szintén 60 százalékos 
menetdíj kedvezményben részesülnek. 

A bucsu napján Csíkszeredából, a Harcsa-vendég-
lőtől óránkint autóbuszjárat lesz ki Caiksomlyóra. 

A bucsu rendje a régi. Megnyitás 11-én, pénte 
ken este G órakor. 

Alcsik székely népének hitvallása 
az egységünk mellett. 

Az Krdélyl Pírt csíki tsgozata nagy és á!ta:ános 
érdeklődés mellett tartotta meg mull vasárnap Calk-
íusnád kőaségben besaámoló érlekealetét, meiyon Cslk-
'usnád, Ujtusnád, Tusnádfűrdő  és Csikvarebes kősségek 
lakossága vett részt, AZ értekealetet Anda Géaa plé-
bános. helyi tngoaall elnök nyitotta meg. Megállapította: 
ta Ed j ly l Part a Magyar Biővetség, a Magyar Párt éa 
a Magyar Nápköaöaaég egyenaa leaaármaaottja éa ntóda. 
B'délyl tmbernek saükaége van erre a pártra, mert 
abbén meg tudja tnrtani annyisaor bangoatatott egy 
ségét és egységesen kflsdbet  célkllűaéselérr. 

Kolumbán Jásaef  dr, felaóháal  tag, a párt oraaágos 
alelnöke Ismertette, hogy a vármegye Öasaes köaaégelt 
túlnyomó résaben meglátogatta a párt. Ilyen alkalmak-
kor nem szorozna vett pártpolitikai, hanem nagy éa 
általános magyar kérdéseket besaéltek meg a párt kép-
viselői, felsóháti  tagjai éa veaelői a mai Idők szelleme 
és követelményei jegyében. Bejelentette, begy Kovács 
Károly dr. főlapén  máa elfoglaltaága  miatt aem tudott 
aa értekesleten megjelenni. A főispán  melegen üdvö-
zö te a megjelent négy köaaég kiküldöttjeit a üaente, 
hogy ennek a főidnek,  ezeknek a kSaségeknek a tanl-
láaát nem felejti  el BohB. Minden körülmények kösött 
népe, fajtája  ssolgálatában áll. 

Kolumbán dr. a továbbiakban elmondotta, hogy 
a asékelység körűi sok elgondolás és tevékenység sal-
lik, foglalkoaaak  véle. 

A ssékelységnek hivatását, a nagy magyar keleti 
pillér anerepét be kell töltenie. Bal várja aa egéss 
orsaág tőle. 

Érdemesnek kell lenni arra, bogy a saékelyt as 
egyetemes magyarság oaathatatlaa aalvébe sárja. Éppen 
énért a veaetőknek BZ a hivatása, hogy ennek a nép-
nek minden komoly kérdáaét nyilvántartsa, foglalknaaék 
velük éa megoldja. 

Calk vármegye felsóháil  tagja elmondotta, hogy 
a ssékely leányok a kívánatosnál jóval nagyobb tömeg-
ben rajsanak ki Budapest éa máa nagy városokba, 
Baeket a leányokat plllanalnyllaz még nem tudják 
megfelelő  felügyelet  alatt tartani. Eaért kéri a aaékely 
anyákat, ne küldjék el, ne engedjék olyan messzire 
gyermekeiket, mt rl a nagy, még hozná vIlégvároB nem 

jövendő ssékely anyának való. Ha saolgálnl akarnak, 
betyeskedjenek el kicsi aaékely városainkba, mert a 
jövendő aaékely anyáit eaen a földön  kell megtanítani 
aaenvednl, örülni, blvatáat vá'lalni éa kötellességet tel 
J eslteni. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KOLOZSVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

K1ÓKOK: Cslksaareda, Gyergyóassntmlklós, Ztlab. 

LK ÍNY1NTÉZETE.- Ssliágysomlyól Takarékpéaatár rt 

BETÉTEKET legeliaytaebb  kamatoaásra oifogad. 

VALTÓKOLCSÖNÖKBT folyósít . 

ÁTUTALÁSOKAT aa orsság bármely piacára esakösöl. 
19-

Bnnek aa oraaágaak minden voaatkoaáaban ma-
gyarnak kell lennie, mondta. A magyarság vérét hul-
latta ennek a főidnek  védelmében, mlkftabea  idegeaek 
belopakodtak, beaettenkedtek éa a harcoa aemaotet 
silány földekre  zaufolták  öaaae. A magyar polltlkáaak 
nlnca, aem lebet nagyobb faladata,  mint eat aa orzzágot 
minden iaében magyarrá tenni. A Jövő IIagyaroraaágá-
nak goodoskodala kell mindea fiáról. 

A javakat Igaaaágesan kell elesalaal. A föld  bir-
tokosává aat a magyar tSmegel kell tenni, mely meg-
védte, s bn kellett, meghalt énért a földért... 

Bs aat jelenti, hogy minden Nldműveld magyar 
embernek saját földjéből  kell élale. Bs ast Is jeleaţi, 
hogy ennek a népnek felemelését  minden readelkeaéere 
álló esakösael saolgálnl kei). 

Bssséde további során ast réaalateate Caipak dr. 
képviselő, begy a magyarságot sselleml téren ls fel 
kell entBlnl. As Erdélyi Párt munkájának élvonalában 
erdélyi kérdések állanak, de mindenI aa egyetemes 
magyar célok éa érdekekbe akarnak bellieastani. Külön 
feladata  a pártnak a ssenvedő magyarság sorsának 
enyhítése, melyért ssakadatlanul harcolnak. Bzzel kap-
CÍOIBÍOBBO erélyesen kikeli a .marakodás", elvakodáa 
éa pártoakodáa ellen. A gyülöleihtnló, a fajtájára  acsar-
kodó éa roBssal mondó ezekben as Időkben a leg-
nagyobb fajáruló,  mert a legnagyobb erőt, as annyira 
szükséges egységet kesdi kl, bontja meg 

Annál nagynbb éz megbocsálhatatlaaabb aa ilyea 
vlBslkedéa, mert aa idegenek arovonnla töretlen egy-
ségben jelentkealk. . 

Továbbiakban hitet teu a szánok a határvédelem 
mellett éa a Biékelyföld  felbecsülhetetlen  terméssatl 
kincseinek feltárását  éB kihaaanáláaának saükaégeaaégét 
hangoatatta. Végül megállapította: eaért n földért  és 
népéért alkotmányos formák  kösött kell, kötelesség 
harcolnia minden magyarnak. 

Hoissantarló teiasásaylivánltáa elültével Bnőke 
Mihály ny. földmüvea  Iskola lgaagató, aa Brdélyl Párt 
Cslkl tagoaatának ügyvenető titkára, nagy elméleti éa 
gyakorlati tudással mutatott rá a helyi jellegű gasda-
ságl kérdésekre. 

Ast tanácsolta hallgatóságának, hogy földjeiket, 
egéss határukat o ássák be ugy, hogy ugyharmadreaaben 
kaláasost, a másik hsrmadrsssben kapáal és a harma-
dikban takarmányt termeljenek. Igy aztán elérkeznek 
odáig, bogy hassnot látnak munkájuk utáa. Persae nem 
lehet, de nem 1B ssabad figyelmen  kivül hagyat a föld-
művelés alapfeltetelét:  minden negyedik évben meg 
kell tr ágy ásni a földet. 

Arra Is kitér a Bsónok, hogy n ssékely gaada aaa-
kadetlanul öli, nyomorgatja a munkával önmagát, mart 
esstelenűl dolgonlk. A gépek világában gépesíteni kell 

gaadaságot ts s Így őaasehasonilihatatlaaul kevesebb 
munkával sokkal nagyobb eredményt érnek el. Aa u|l-
táaektól nem asabad Idegenkedni. Például Calkban mil-
liókat flaetnek  kl fűmagén,  noha sehol a világon olyan 
fűmag  nem terem, mint itt Ba aa egyetlen példa Is 
blsonyllja: mennyire nem hiaanálják kl a klnálkoaó 
Uhatóaégeket 

Végül arra kérte a hallgatóságot, hogy blaalom-
mal forduljanak  taaáosért a párthoa, amely bárkinek 
rendelkesésére áll. 

Aa élettapaaalalatoktól augáraott s köatetazéat 
aratott basaéd után Ferenca Gyárfás,  a párt Calk vár-
megyei titkára besaélt, kifejtette,  hogy ma aaoros és 
töretlen egységre van snűkségo n nemaetaek. 

Aki aaéthuaást, pártoskodást hirdet, vagy arra 
buzdít — a nemnet ellensége. Magyar földön,  magyar 
életért, egy embarkéal kell harcolnia, porondra állania 
minden magyarnak munkával, aaóval s ha kall, puhá-
val egyaránt. 

Ne sugolódjon, elégedetlenkedjék senki, mart esael 
a nemset erejét gyengíti. Ne sugolódjék, mert nincs 
miért. Bbben aa országban még mindig kivételesen jó 
aa élet. A bajokat pedig köaös erővel kell lekűsdenl, 
a nehéasigekot egységes fellépéssel  elhárítani s aa 
Igaaságtalanaágekat, a vissaaélésekel lelepleanl, mert 
háborúban áll a nemaet, melynek a következményeit 
egyformán  kell, köteleaség elviselni. 

Anda Géaa plébános, helyi tágosatl elnök aárla 
be aa értekealetet. 

Komoly éB nyílt hangon figyelmezteti  hallgatóságát 
Kolumbán dr, hogy ne .feketéaacaek*  a saékelyek. A 
terményhalmoaáet, rejtegetést és árdrágítást teljesen 
kl kell törölni n aaékely életből Bal követeli a mngyar 
jövendő. A belső arcvonalnak a lehető legssllárdabbnak 
kell lenni, nehogy 1918 hoa érkeznünk. Mlndan aaékely 
viselkedjék tehát ugy, bogy felemelt  fővel,  becsületesen 
állhasson bármikor a nemaal aalne elé. Annál Inkább, 
meri a háború nem meggaadagodáera való... 

A faértékesitéssel  kapcsolatosan bejelenti Kolum-
bán dr, bogy ebben a tekintetben Intéaked éteket sür-
getnek. A ssékely gaadáknak a lehBió legmagasabb 
árat kell kapnia a Iájáért, mely megélhetésének egyik 
alapját képest. A faitermelés  és értékbsltéa terén 
olyaa állapotokat akar teremteni a párt, hogy a atrob-
manók és Aladárok ssóbos ae Juthaaaaaak, hanem a 
becaűletoB magyar, a nagy nemsell érdekeket és cél-
kltűséseket esem előtt tarló fajláukbellek  vegyék ke-
afikbe  est a kérdési. A háborús kötelességekkel kap-
csolatban kifejtette,  hogy dolgonson minden seékely 
becsületesen s ha a helyaet ngy kívánja, őzeinkben 
méltóan éa ssellemében puskái fogunk  a ugy teljesítjük 
kötelességünket, mert as élni akaró éa élni tudó nem-
selnek a feladatvállalás  elől kitérnie nem ssabad, da 
nem Is lehel. 

A nagy telssés és helyesléssel fogadott  besséd 
utáa Caipak L íjos dr. kanonok, országgyűlési képvlaeló 
emelkedett saólásrs. Többek kösött megállapította: a 
magyar SOM mindig nehéa volt. 

Amig  'Oh  alszik 
t Darmol dolgozik Éjjeli nyugalmi! nem 
zavarja é< mégii éjiétől reggelre |6I 
él birtoian hal. Fájdalom nélkül hajt 
kdnnyü éi (eljes ürüléit idei aló Elért 
kallemei halásu . • 1 ,1" l . i a 
hathajtószer a V U ^aV O 

Qözsy dr. párbajtórgyöselme a hetedik 
HTVK-bajookságot jelentette 
Honvédtisztjelnk páratlaa alkeraoroaata. 

Laiajlott Immár aa utolsó bajaoki vlvóvaraany, 
a párbajtör egyéni bajnokság is s azael aa 1948-as 
esstendő bajnoki versenyei véget értök. 

Aa utolaó, a nyolcadik bajnokságot a várakozás-
nak és jóslatunknak megfelelően  Göaal dr., a HTVK 
kiváló párbajtőröaóje nyerte megs eaaal a győselem-
mel feltette  a koronát a bonvédUaatek eaévl páratlanul 
pompás saeraplésére. As ujabb HTVK-győsslom utáa 
« nyolc bajnok a kövatkeaő: 

Kard csapatbajnokság: HTVK ; 
Tör egyéni: HTVK (Hátaaegby); 
Tőr csapatbajnokság: MAC; 
Párbajtőrcsapatbajnokság: HTVK; 
NŐI tőrejapatbajnokaág: HTVK; 
Kard egyéni: HTVK (Bsrcaelly); 
Nöl tőr egyéni: HTVK (Garevlehné Bógálhy Erna); 
Párbajtőr egyéni: HTVK (GSasy dr.) 
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A hősök ünnepéről. 
Míg üóa Heavedetnk a mosási Kásákon vlaskodaak 

a pusatuiást, a halált Jelentő bolaavlsmuaaal, aa alatt 
••erte a Halában, a halotti Hősök fenséges  áldoaata 
előtt hódolva emiéfcealk  a Nemaet. 

Meghatott iiivD magyar aaráadokok vlazlk min-
denhol a tavasz virágait a bősök sírjára, bogy lerójja 
a Nemzet háiajat, szeretetet, tiszteletet aaok iránt, aaU 
a legtöbbet, a legnagyobbat — remánydna, virágáé éle-
tűket — aiüostek a legsnentebberi: a Magyar Hazáért. 

Valami csodálatos erő 6a hatalom sogárstk kl, egy 
magasstoa esamánek — azftr  vallási, akár haaaaaerető 
eszmének mellette való demooztradójából. Caak ilyen-
kor látni igasáa as egyetemes Nemzetet, amikor a 
nemes essmélól áthatott leiekkel együvé gyUeksala 
mindenki, gaadagek és ssegények, hatalmasok, nagyok 
es kicsinyei, ifjak  és öregek egyaránt. A hatkösaapok 
mnnkájanan uétasóródik mindenki, egyik mlheiyne, 
másik gyárba. Irodákba, laktanyakba a végat mindenki 
a Bors altal neki kijelölt mánkat. Aki p o a s t j á n lgaa 
Bzlvvel, hűségesen vegal a munkáját, akkor la a Hazaért 
dolgozik, ba önmagáért s ceaiadjaert dolgozik. 

Varoaunk apraja nagyja, a több mint két évtlnedes 
rattsag aaenvedeaelban eimetyttii leiekkel hódolt a Hő-
sök emlekenek. A aaeavedsaektői áuiatett leiek tud 
csak Igaaán emlékeanl. 

Hősök napján nemcsak a honvédetadó édesanyák, 
hitvesek és árvák sírtak, da alrt aa 6g la. Aranyal érő 
dna májnál eső hullott ata jelképül, meri valamint aa 
eaő megtermékenyíti a földel,  ugyanugy a Haaaerl ho-
aoit áldoaatok biatoaeágoaaa, örökkévalót á teszik a 
NemaeleL Nincs nép a világon, mely valaha Is nagyobb 
áldeaatokkal biztosította volna óröa életet, mint a ma-
gyar. 

Da a aaakadó eaő aenklt sem gátolt meg hálás, 
lgaa magyar leikenek parancsa szerinti kegyeletének 
megnyllaikoaáaábaa. Szakadó eaóoen érkezeit a hősök 
temetőjébe a Levente kttldiiitsag a aaatadó esőben 
tették le koaaomjokat az ismeretlen Hós airjára a Hym-
nuaa éneklése köaben. A szakadó eaóoen menetelő, 
Hymnuizi énekelő Lavanték felidézték  aa eíaő, örök 
Március 16-31, amikor saintéa aaakadó eaőban hallgatta 
a jobb magyar jövőt esdő* magyar tábora a Főváros-
ban Petőfi  saavaiatál. 

Da elhoaiák kegyeletük virágait a Nemaeli Had-
seregnek vároauakbaa eiő nagyjai elen a Honvede», a 
Város, a Vármegye ural, elén Főispán urunkkal, a Kar. 
Egyhaaak veaetói, a Hatóaégok, a Rendőraég, a Poala, 
aa Ipareataraadalom küldöttségei, a Tanfelügyelőség, 
a Kultura Hidasrege, aa Elemi, Potgárilstolák, a Gim-
náainm, tanáraik, tanítóik veneléaavel. Gyönyörű fehér 
orgonakosaorut boaolt a Katb. Nósaövetaég ls, da el-
hozták virágaikat aa egyea emberek, a névtelen emlé-
keaók, apró gyerekek éa Öregek Is, mindenki ugy hoata 
és adta, mintha a virágokkal meleg, dobogó, haiáa Bal-
vét ia hoata éa adta volna. S mig a gaadag ünnepi 
műsor számai peregtek, a ssárnyaló lélek átauhant a 
tövisből font  halárokon túlra, testvéreinkben, akiknek 
nem ünnep a mi ünnepeink, akiknek nem muika a ml 
munkánk, nem aaabad, hogy aa legyen, de aktkel méglB 
örök sóvárgással várunk baaa aa örök ssentlatvánl ma-
gyar Hasába. 

NemaetiaaiaB aáaalók lengenek mindenhol, váro-
sunk házain Is, Integetnek, visszaköszönnek a aaep 
Orazágaáaalóaak, annak, melynek legelaeje a FővároB 
Ssabadságtéren lengedealk, annak an Oraaágsaaalónak, 
mely nem la olyan régea aa orsság reménységét: Horthy 
Iilván kormányzóhelyetteat ünnepelce, Ői, kinek fény>ó 
élete, a bolsevlnmnssal vívott küadaiemben lnbbaat zl. 

Árvák és Hitvesek szive szerte as orsaágban ma 
együtt dobban legelső Árva éa Htlvaa aalvevel a aa 
emlékeaés fájdalma  mlat áldoaatl Ima saáll a Magyarok 
Isteaéhea, áldási, győzelmet kérve a magyar küzde-
lemre. A bolseviamua ellen badakuaik ma la a magyar 
éa ellenségeink mégis mozi ia or jságunk bolsevlaálázát 
követelik, Igen, mert a világhatalom eléréaének fegy-
vere a bolBevlamus. 

Ssnkl aem tudja előre, hogy mit hos aa óra, de 
ha egységes erővel salklasailárdan állunk helyt aa ősi 
rjgökön, ha lgaa magyar aalvvel élünk éa dolgozuik 
ugy. o!yan egységesen, mint ahogy egy fenséges  ess 
mét ünnepelünk, akkor nlacs az a fó'dl  haialom, mely 
minket magyarokat le tudna blrnl, le tudna Igázol. 

J M B 

52 hold  aaántó-kasaáló  élő és holt felszereléssel, 
vagy anélkül,  bérbeadó.  Cím  a ki adóhivatalban  . 

Az EMKE rendezésiben Caiksz-redában 

junius 9—1U—11-éll 
a legjobb magyar irók 
személyes részvételével 

KÖNYVNAPOT 
tartunk. Sátrainkban árusít-
juk irodalmunk legkiválóbb 

müveit. 
ELEKES  ZOLTÁN 
SZABÓ  ILONA 

TANÍTÓK  SZÖVETKEZETE 
könyvkereskedők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
—Hangjegy-olvasó  verseny a Segitő  Mária 

főgimnáziumban.  Áldozó csütörtökön  a helybeli 
SegitS-Uiria  főgimnáziumban  értékes esemény zaj-
lott  le. Egyéni jelentkezés  alapján hangjegy-olvasó 
versenyt tartottak.  A jelentkezőknek  alsó látásra 
le kellett  énekeljenek  teljesen ismeretlen  dalokat. 
Ezenkívül  bemutatkozott  egy negyven tagú négy-
szólama énekkar,  amely azintén ismeretlen  kar-
müveket  (anoIt  be éa adott  elő  a hallgatóság  jelen-
létében.  Az eredmény megosodálnivaló  volt.  Meg-
állapíthatjuk,  hogy a gimnáziumban az énektanítás 
magas színvonalon  mozog. At egyéni versenyre 
30 tanuló jelentkezett.  Egészen ismeretlen  dalokat 
kellett  leénekeljeoek  első  látásra.  Bnnek a ver-
senynek két  első  helyezettje  teljesen egyforma 
eredménnyel  Fenke  Fere  no és Jakab  Lajos, 11. Dima 
József,  111. Veress  Péter,  IV.  Sárosai  Béla. A kar-
müveket  a dalárda 9 pero alatt  énekelte  össze. Az 
ogjroa szólamok:  a azopran 4 pero, alt  8 pero és 
tenor 8 pero alatt készültek  el, mig a 9 ik percben 
ősszeíujták  az iameretlen  müvet. Olyan eredmények 
ezek,  amely előtt  elismeréssel  állunk  meg. Az in-
tézet  is büezke lehet arra, hogy falai  kőzöl  az 
utóbbi években zeneileg olyan felkészült  ifjúság 
rejzik  ki.  Biztosan tudjuk,  hogy ez rövidesen  meg-
látszik  a ciiki daloséletben  ia. A versenv eredmé-
nyek Serkedi  Elek  ének és zenetanár tervszerű, 
hozzáértő,  lelkes  munkáját  diosérik, 

— Saekely aenekar ünnepi hangveraenye. 
AldozicslUöriőkön este dlBabangveraeny keretében Un-
nnpalte a aaékely fujóeaenekar  fennállásának  első ess 
tendefét.  A 40 tagn fuvóa  zenekart asemlink előtt a 
semmiből Koltay saássdoa nsgysserli tzervtaő k-jze 
létesítette, Ma váro. unk zenei életsnak Bzámottnvő, 
kemo'y művészi teljesítményekre képas inieznrsoye, 
amely Nyers István karm?Bter vezetésével sok zenei 
élvezetei nyújt, a díszhangverseny ünnepi miisora ve 
lóban kiemelkedő zsnei eseménye volt városunknak, 
amelyen köaönségünk melegen ilonspalte a aaekaiy 
zenekari éa köaremükcdó művészeket. 

— Bíró Antal aa OTI élén. A csíkszeredai 
Oraaágei Tiriadalemb'aiosltó Ialéaat vezetésé?*! Bitó 
Antal pjnzlár főtisz.viselőt  bízták meg. A m gblzás 
hire örömet kelt a biztosítottak köaött. Arra érd imes, 
komoly muakás .isatvlselót ért ea a kltüotsléa. 

— A KözeiUtáal Hivatal rádlOelöadaaaoro 
aatában Junius hó 7-en délután 17 órakor Saöta 
Gyula köaeltataal tanaoaos elfladaat  tar t mind 
arról, amit a gaadeknik az uj termelési Cs b.íío gál-
i» ási r-^ndaaerrel kapcsolatosan trdnia kel1. 

— Belratkoaaa a oaikaaeredai róm. kat. 
Segltfl  Maria gimnáziumban. A glmo4a!um lgaa-
gatótága kcz'l a mélyen tlsatelt sattlőkkel, hogy » 
beiratkozás a gimnáziumba és a vele kapcsolatos b* nt 
lakásba 1948 junlut hó 16-én reggel 8 Arától eata 6 
óráig tart. Stükaégea okmányok: tacu mányi értesítő 
kerosatlevél, njraoitáBi b'Bonvttvány és keresstény saér-
masáat igazoló okmányok. Bilratástor űiatendó 48 P 
belratáai dij ós 20 P taudijresalet. A bentlakásban fize-
tendő 7 P belratáai dij ós 26 P félhavi  élelmaa isl dij. 

— Folhlvaa. A c Iksefrddai  msţv. klr. állami 
népiskolában aa 1948—1944. la-olal «vr-> a beiratto 
a ások f.  é. jnnlus hó 10,11 éa 12 ón délelőtt 8—12-lg, 
délután 2—6 lg lesanak. Igazgatóság felhívja  azokat 
a aaülókel, kik Iskolaköteles gyermekelkel ebbe az 
Iskolába akar|ák járatni, kogy a kltüsött napokon, tan 
köteles gyermekeiket, Írassák be. A népiskola I. osz-
tályába csak aat a gyermeket lebet feivennl,  aki 6 
életévét 1948. juolus hó 30 napjáig betöltötte Aiok 
a gyermekek akik a 6 életévüket f.  é. saept. hó 16 ig. 
betöltik, csak ugy vehetők fel  aa I. osztályba ha a 
szülők eat Írásba kérik a Gondaokaágtól. A kéréshez 
csatolni kell aa anyakönyvi kivonatot ea hatósági orvosi 
bizonyítványt arról, hogy a gyermek teatl éa sa^llem! 
fejleltaégénél  fogva,  aahkoláaáBra»lkalmaB.l(aagatóság 

— Gépkooalutakat építenek Erdélyben A 
tervek már eíkéaaűllek. Így többek köaött aaó van a 
Békáa-saoroshos veaetó autóutról, valamint a Saent 
Anna tó vidékét feltáró  uivinti mpgtpÜéBeről. Eleken 
kivül in ág több máa gépkocsiul ls épül éB a knreBke-
delml minisztérium saándáka na, hogy E-d--tv területét 
ea annak minden helység» ! gép'iocalv»i ia m°gkóaelit-
hetóvé tesz1. 

— EgyaserQsltlk aa OTI lgaaolványi űrlap 
Jalt Az OTl vezetősége trosl kesaítette el as erre 
vonatkeaó tervet et, melyeket még * gyáripari érdekelt-
ségekkel Is megtárgyalnak. Mig ez év derekán éieibe-
léptetl az OTI a s*rv*k aaerlnt aa nj Űrlapjait. 

— Hirtelen halál. Lukáca P.ter 46 évea esik 
manaBágl gaada s cslksapredal áilomáBon rosaru leit, 
B «szállították a köakórháaba ahol r3vld idő múlva 
kiBaenvedett. 

— Caikaaeredal n>. klr. Állani Polgári Leánylakota 
hírei. Igazgatóság közli az érdekeltekkel, hogy a hátrálásokat 
jantua 12-én, leivé teli, kltlOmbOzeU magánvizsgálatodat janlns 
15-én, ráabetl magánvizsgálatokat jon'us 17 éa lfi-áu,  javító 
magán Izagálatokat janlna 21-éo, aióball magánv.zag.latokat 
pedig janl-.s 22-til Jnnlos 30-lg tartja 

— Haralnoévaa *r«ttaé(i Ulálkoaó. Janin* 29-én, 
Péter ée PU napjin érettségi talUkozAra gyStaek Baaie az 
fal  inléMtnek ezelAtt három évtizeddel végaett Breg d ákjai 
Kwa alkalommal tervbe vették egy, a glinuázlnm ad varán 
lelálilUndó hisl emlékma kéltségeinek eliieremtéaéi. Az érett-
ségi találkozót ezéleakOrO bizottság készíti eló: Ur. Abraliám 
Ambrna egy. Un ár, Dr. Calky János tAo.-voa, Helvlgh Vilmoa 
ia Andris QjkitU  Irányításával. 

— KoaaornmegTáltáa. Ozv. KOm ôy latvánné halála al-
kalmával Baka Jánoa «állatorvos lapnak ntján 20 pangót lát-
tatott bad lárvák segélyezésére. 

— KSuönemyilvánltáa Mindazoknak, akik szeretett 
nagymamánk elhalálozásával ért fájdalmunkban  lésivátnkkel 
oaxtoatak, ezaton Is hálás kOasOaetot mondánk. 

Szopós Qáspár és osaládja. 
Vákár 

— OyámántbSlosók. Eaen a olmen tart nemzett érdaktt 
aUsdást a Hádléban dr. Németh Kálmán Jósseffslvl  plebánoa 
Jonlos 10-én, oafltartSkSn  d. a. 6 óra 20 peresa kezdettel. 

— Érteétek egyet, tarteatok óasso, ma-
gyarok I Alig mult a sáaalóaaenteléBi szép ünnepség, 
Calkjenőfalva  megint kitett magáért a Hősök Napján 
IB. A Nagyboldogasssony templomában gyönyörű laten-
Usnlelettel hódoltatta népét a Magyarok Iiteaének aa 
agilla plebánoa: E'dély Andráa. A várlemplom alall 
össaegyüll sokasághoa beszélt antánDr. Fóidaa Zoltán 
lgaagató a tőle megBsokoít hévvel éa lelkesedéssel. A 
höiöitől Bsálotl. Eanek kapcsán ezilott a belső front 
sailárdaágáról, keményen elítélve a klahilttaégel a a 
koakolyhlntőket. B irmit besaeibal bárki — mondta — 
a kereaatény eszme gyóaelme biztos. Magyarorsság 
iegdicsőbb napjai aövetkeanek I Asután a leventék 
m.:gkoe*eruataz a hóaök emlékművét. Aa Iskolások 
veraeket mondtak. Leventék éa gyermekek énekszámai 
következte?. Majd a leventék diBameneta. A hatarvédó-
aiakulatok dlasfeivonulasavalertve^etalelkea  ünn-.pufcg 

— rsik vármegye klsgyQléaeböl. Calk vármegye k lá-
gy ülése Kovács Károly dr. töiapán e.uukletével májas 2-án 
Qlést tartott. A klagytlléa mély azerewttel Uanepelte az aj 
főupánt  Bakó Kálniáu polg. .skotai tga^gstú örömmel állapí-
totta ineR, hogy Kováoe Károly dr. azauielyében a azékeiy nép 
egyik nagytehetségű, lendületes, barolaa egyénisége került 
Ca.k vármegye főispáni  azékébe, aki Ismeri ennek a földnek 
minden kérdésé-. Isten áldásit kéri uankájára és annak a 
reményének ad kifejezést,  hogy Calk vármegye minden magyar 
lelke az egységhez való r&gaazkodás köttfleaaégével  támogatni 
logjn fólapánonbat  ezekben a nehéz háboraa ídflkben.  A kla-
gyülés tdbb k0zlgazga«á«i kérdía között  toglalkozott Uya/gyó-
remete küzaég Indítványával. A képvlteióteatalet életbeléptatl 
a killtinféle  közellátási jegyek kézbesítését. A kisgyűlés jóvá-
hagyj* eien határozatot és a jegyek kézbesítési diját 12 hllér-
ben állapítja mrg. 

— Káromkoditt a biroság előtt: 8 napi fogháa.  Ve-
ress Póior oaibszentalmoul gazdáikodÓL tanaként hallgatta kl 
a bíróság. Közbeezólásai miatt a biro megszakította, amiért 
tana elkáromkodt* magát. A bíró azonnal letartóztatta • a 
tárgyalás végén 8 napt fogházra  Ítélték Veress Pétert. 

Eladó  íróasztal,  2 fehér  vaságy, 1 sodrony,  1 éjjeli 
siekreny,  rubafzekrény.  iónőrmatreo,  fekete 
férfikalap,  Veseienyi-ui  16. 1—8 

A csíkszeredai kir. jarasbirÓBag, 
mint tc'ekköayvi huc>ság. 

298—194;i. -ikvi sz. 
Árveré3i hirdetniéuy-kivouat. 

Dr. B-tluch L.jot) csíkszeredai ügyvéd áltál kép-
viselt, Ktidn Karuly, Gidró Alajos éa Gidró látván karc-
fitvi  Itkós vdgrebjítaioiinak Pantei Györgyná szül. 
P.n ye Lioa gyergyob^kási lakós végrehajtást szenvedő 
e I n iudiiut*. v-ţr bitjt:isi ügyéb n a telekkönyvi ható-
ság a végrehajtási arvi-rósl 171 P. 60 fiiler  tóüeköve-
teloa éa jiruékai behajtása végstt a Qyergyóbekas 
köz'e?tea fekvő  a a csikmad*r*Ji II. li. 566 sztjkvbea 
fogiau  s az alábbi ingailanból a Pan tea Györgyné Jánosé 
aţii1. Pánt.a Angelina uevén atlo B 9. alatti 92/1920. 
re*z ceisz járaníló^ágárd A + l rdsz. 347, 348/a/b, 
349 - 3Ü1, 352/ayb, 354/a/b/40, brazamu erdő ingatlan 
fent  j -lzBit jarandósagra 5(X) P. t-z innel m^gáltapitou 
kikiáliási arban,-

továbbá a csikmidara^l 11. K 97. Batjkvben foglalt, 
a alákti iűgttllanból a Pitnidtt Gyö-gyné (Jánosé) szíil. 
Pantea Aogeiina nevén álio B. 8. 19. alatti 1920/5760 
retz egész jarandóBágra A + l rdsz. 143/1., 143/2. 
hrazámu fali  .z éa azántó ingatlan most jelzett járan-
dóságra 100 P. ezennel m 'gáilapiiott kikiáltási árban 
eirendelir. 

Az árverést 1043 evi junius ho 15 i.apján dói-
elóit  11 orakor,  Gyergyóoékás községházánál fogjak 
niagtariaei. 

Aa árverésr-< kerülő caikmadiraai 11 R. 97 sztjkv-
bea A + 1 rdsz. 143 1., 143/2. hrszámu ingatlanból juta-
lékot a kikiáltási ár felénei,  a többi ingatlan illetőségek a 
kikiáltási ár kdtliarmadánál alacsonyabb áron nem aidba-
tók el. 

Báuatpánz a kikiáltási ár 10 Bzázuléka, amelyet 
n magaiabb ígért t ugyaoaiinyi százalékára kell kiegé-
szíteni. 

Caikszareda, 1943. óvi jauuár hó 31 napján. 
SZUPüS LAJOS a k., 

A kiadmány hiteleill jarásbiróaági alelnök. 
LÁS/LÓ, 

pli ti.-zH'íse.'ó. 
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Feloszlásra kerülő gyár, iizem 
gÁpi, vMaaya^bereodttxését v4sá-

tolom óink nagyban 

BIRO ANDKAS 
BalatoossentgyOr^y 

Árverési hirdetmény. 
A gyergyóalfalvi  erdóbirtokossági Társulat 

1943. évi janlaa hó 16 án d. e. 9 órakor, 
nyilvános árverésen bérbeadja a tulajdonát ké-
poző erdós és legelós területén található vadon-
termő gyUmölc3, gombafélék  és gyógynövény 
Bzedési jogát 1948. junius hó 16-tól 1948. év 
december hó 31 ig terjedd idóre. Kikiáltási ár 
2000 pengó, bánatpéns 10 ssásaléka. Árverési 
feltételek  megtekintketAk a gyergyóalfalvi  m. 
kir. erdófelűgyelóségi  kirendeltség Qyergyó-
ssentmiklós és aa erdöbirtokosságnál Oyergyó-
alfaluba. 

Gyergyóalfalu,  1943. május hó 26-án. 
Fejér Liazló, Baláss János, 
e. b. t. elnOk. e. b. t. jegysö. 




