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a 
A pár napoa .válság" megoldodott. 

Amire aaámitani kellett, bekOvetkeaett. 
Magyarország egész erejével bele kap-
csolódott a nagy élet-halál küzdelembe. 

A magyar közvélemény érezte ennek 
a lépésnek azttkaégazerQ elköveikezéaét. 
Tndta mindenki, hogy mi sem maradhatunk 
ki abból a harcból, amely az európai ci-
vilizációért folyik.  — A világégés ötödik 
eaztendejében reánk ia elkerült a sor. Nem 
lehet vitáa egy pillanatig aem, hogy he-
lyünket hagyományos magyar vitéaaéggel 
éa becaülettel állni kell. 

A helyaet tiszta. A suttogásnak vége. 
Ninoaen semmi ktllönőaebb baj mint a né-
met fegyver  barátságban vállalt köteles-
aégek teljesítése. Ezt Bem az a veszedelem 
teazi szükségessé mint amelyet az ellen-
séges hirveréa beállit. 

A német véderő ütőképességének 
teljességében van. A német harci aaellem 
legyőzhetetlen. Keleten egy-a tizhez arány-
ban vívják a világtörténelem leghőaibb 
harcait. A német tartalékok milliói odahaza 
érintetlenül várják a döntő beavatkozást. 

Egyébként a világ látja a töretlen 
német győzni akaráa példáját olaaz földön 
ia. Caaainonál egyetlen ejtőernyős német 
eared hetek óta veri viaaza a legeikép 
zelhetetlenebb angol rohamokat éa erő 
feazitéBeket.  Hat millió elBŐrendüen kép-
zett német tartalék pedig várja a beigért 
angol partraaaálláBt, amelynek kedvét 
egyelőre elvette az angoloknak Olasa-
országban elszenvedett vesztesége. 

Aggodalomra tehát nem aok ok van 
Európának ebben a Barkában. Ami történt 
aa nem egyéb mint a legtökéleteaebb előre-
látáBból eredő biztosítási intézkedéa kelet-
európa védelmében. 

Amiről ma köaöttünk legtöbbet BUS-
tognak az a magyar-román viszony. £1 
aem lehet képzelni, hogy ezek a függő 
kérdések ma szóba kerülhetnének éppen 
ennek a nagy küzdelemnek a közepén. 
Ennyi bizalommal tartozunk a fegyverbarát 
BzövetBégessel és a vezető politikával 
szemben ia. 

Ne izgaaauk tehát magunkat olyan 
kérdésekkel, ameiyek kivül esnek tájé-
koaottságunknak a lehetőségein. Minden-
nél fontoaabb  ezekben az elhatározó idők-
ben, hogy megőrizzük fegyelmezettségün-
ket, nyugalmunkat ÓB higyjünk abban a 
feladatban  amire vállalkoatunk. 

A történelem szédületes viharába ke-
rültünk. Mindenki számoljon le ezzel. Itt 
nem lehet gyermekes Biránkosápsal kibu 
vókat kereani. Elérkezett a férfias  helyt 
állás hősi kora a nemzet Biámára. Telje 
sitsük egéaa emberként kötelességünket 
aaon a helyen ahová a magyar sors rendel. 

Nem lehet eléggé hangaulyoBni, hogy 
kemény helyzetekben döntő jelentőségű a 
határozottság Ne tétovázzunk. Egységes 
hittel fogjuk  meg egymás kezét éa ne 
engedjük el. 

El a v á l a s z f a l a k k a l ! 
Irta:  Mité-Tőrék  Gyula. 

Bár háború van, a magyar muaaának. 
a magyar azellemnek, a magyar léleknek 
semmiesetre  sem szabad  hallgatnia,  ha-
nem ön udatoaan ós céltudatosan harcolnia, 
csatáznia  kell 1... Sót erősebben, mint 
bekében. 

Ez a mélységesen  magyar történelmi 
tudat  kényszerűi az én kezembe ia a toll 
tiszta  fegyverét! 

Sokan szinte kimerítették már nagy 
nemzeti  nyavalyánknak,  a hiúságnak, 
az Onszeretetnek mérhetetlen magyar ten-
gerét!. . . Mégis hozzá kell szólnom, mert 
az a meggyőződésem, bogy csak nagy 
nyíltsággal  és  csak teljes  őszinteséggel 
vihetjük előbbre elmaradozó nemzetünk 
és magunk sorsát 1... Mert a hazugság öl! 
Az igazság  felemel! 

Senki sem vádolhat elfogultsággal, 
ha magam, aki hivatalosan a Méltóságos 
oim szerény birtokosa vagyok, a Méltó-
ságos stb. megkülönböztetések ellen kial-
IOK ea felazólalok. 

Hadd alakuljon ki előbb-utóbb a mai-
nál egéazségeBebb, hamioaitatlanabb éa ma-
gyarabb nemzeti közőaaégi szellem és 
összetartozás érzet!. . . Ezt kell  akarnunk 
mindannyiunknak, akik magyarok, akik 
komolyan  és  mélyen  magyarok vagyunk ! 

Nagy magyar belső büszkeségem mel-
lett, emelt  fővel,  tiszta  szivvel  hitet  te-
szek arról, hogy mindig restellem magam, 
miért azólit magyar nemzetoaaládunk bár-
mely legegyszerűbb  tagja, magyar testvé-
rem : Méltóságos  uramnak?... Miért?... 
Hiaaen mi egy családnak  vagyunk sarjai!.. 

Minden, de minden elképzelhető éB 
elvárható tisztelet benne van abban, ha 
ezredesnek  szólítanak... Sót az ezredest 
Bókkal méltóságosabbnak és megtisztelőbb-
nek, B ami a fő  ősibben  magyarabbnak 
érzem a Méltóságosnál, Kegyelmesnél, 
Nagyméltóságodnál I .. A legoikornyásabb 
már aztán az Excellenciás  uram megszó-
lítás ő Fényessegel 

Mindez teljesen elavult és idejét mult 
valami. Mesterkélt, mü-tekintély tiszteleti 
A rendiség korába való. 

Igy egészséges, egységeB, tehát erős 
nemzeti éB történelmi magyar közszellem 
nem alakulhat kii De közö«Bégi élet sem 1 
Pedig ma erre olyan égetően  szűkségünk 
van, mint a mindennapi  betevő  falatra!.. 
Ez lenni  vagy nem lenni  ügyünk!.. Igy 
lehetetlen a magyarság 13 milliós töme-

gének egyetlen szétzuzhatatlan csatasorrá 
való tökeletes egybeolvadása 1... E nélkül 
soha sem lehetünk igazán nagyon erő-
Bek!.. Pedig ezek keil, hogy tegyünk I.. 
Ha csak pusztán íenn  akarunk maradni! 

Kinoaan széttagolt társadalmi élet-
forma  mellett nem lehet, nem nőhet ki 
nemzeti  egység! 

Ezért hatalmas társadalmi (nemzeti) 
megujulásra van szükségünk! A tartal-
matlan, üres csillógásu  cicomás cimek 
inflációját,  mely már fenyegetően  fojto-
gató,  a nemzeti élet aranyertékeivé kell 
változtatnunk!... 

Mai ciira  címrendszerünk  tulajdon-
képen szolgai  életforma...  A magyar alap 
és  ősegyéniség  azonban homlokegyenest 
ellenkező: nem szolgai, hanem azabadaág-
szeretől.. Tehát ez a mostanság oly so-
kat és fennen  hirdetett 

Magyar  életformával 
saögea ellentétben áll. . . Ezért le kell von-
nunk belőle magyarán a következtetést!.. 

Ez az igazi,  az ősi  magyar hagyo-
mány I . . . Kövessük ia I . . . 

Csak az a nemzet életképes, mely 
tulajdon népével, minden fenntartás  nélkül, 
egéaz azivveí-lélekkel, szent meggyőződés-
sel, testvériesen összeforr,  mely a kor-
szerű  haladás  utján bátran meneteli Sőt 
zászlótartója annak !. . . 

A magyar és magyar, közötti termé-
szetellenes, betegea, korhadt, nemzetietlen, 
iszonyúan magas válaaafalakat  önként 
bontsuk le! 

Míg nem késő!... 
Ébredj  Magyarország! 
Ébredj  minden magyar!... 

Uj középfokú  gazdasági tanintézet. 
Uj középfokú  gazdasági tanintézet nyilik 

meg MaroaváBárhely-'n folyó  ev szeptember l én. 
Az intezet négyévfolyamos,  megfelel  a köcép 
iskolák felső  tagozatanak. Az elBÖ évfolyamon  a 
gimnázium és polgári iskola 4 osztályának sike-
res elvegzésével lehet az igazgatóságtól felvételt 
kérni. A felvételi  feltételeket  ismertető hirdet-
ményt, valamint kérdőívet, mely egyúttal kérés 
gyanánt szolgál, az igazgatóságtól lehet kérni 
(Csíki m. kir. középfokú  gazdasági tanintézet 
igazgatósága Marosvásárhely.) Felvételért a tan-
intézet igazgatóságához kell folyamodni  folyó  év 
augusztus l-ig. Az uj intézet felszerelése  és ben-
lakása a legújabb követelmények szempontjait 
veszi tekintetbe. 

Az uj iskola számol az erdélyi, kiváltképpen 
pedig a székely gazdasági követelményekkel. ABért 
jött létre, hogy őstermelésünk elmaradottságán 
segítsen Értekes szaktudással felruházott  maga-
sabb értelmlségü gatdaközönséget neveljen. 

Az ÍBkola elvégzése nemcsak gazdasági aaak-
tudást ad a növendékeknek, hanem karpaazomá-
nyosi jogot, továbbá különböző fólakolákon  való 
tovább tanulásra is képesít. 

A székely gazdaközönség figyelmét  a Baját 
érdekében felhívjuk  az uj gazdasági intézetre. 
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Magyarország a 
harcoló arcvonalban. 

A hivatalos közlésekből világosan ki 
tűnik, hogy Magyarorsiág ós Németorsiág 
a maguk 6s Európa érdekében olyan rend-
siabályokat tettek, amelyek Bemmiben sem 
érintik Magyarorsiág önállóságát és nem 
csorbították jogait, hanem kizárólag aat 
a feladatot  szolgálják, hogy kifelé  és be-
felé  minden erőt tömőritsenek Európának 
a köaös vesaély elleni harcában és kikU 
saöböljenek minden betörési lehetőséget. 
Német részről ai utóbbi idóben ismételten 
utaltak arra, hogy a haboru — ugy látsaik 
valóban csucspontjáhoa, talán döntő for-
dulópontja fele  közeledik. Ilyen körülmé-
nyek köaött a végső győzelemhez hozzá 
kell járulni teljes felelősséggel  és nem 
szabad figyelmen  kivill hagyni a fontos 
szempontokat. Nemceak aa európai sza-
badságharcban vezető német nemzet, ha-
nem az azonos feladat  előtt álló szövet-
séges nemzetek is gondos előkészületeket 
kell hogy tegyenek olyan helyzetekkel 
szemben, aminők a kelet felől  való fenye-
getósrévén keletkezhetnek.Minthogy ilyen 
fenyegetés  jelenleg nemcsak propagandisz-
tikusan, hanem katonailag is kirajzolódik 
olyan szakasznál, ahol az ellenfél  az euró-
pai szárny puha helyét gyanította, szük-
ségessé vált ennek a védelmi szakasznak 
most megtörtént erősítése. Magyarország 
beállt a harcoló arcvonalba amely a Bal-
tikumtól a Földköaitengerig döntő beve-
tésre szorítkozik. 

Ai ifjnság  és intézet hálával gondol a lelki-
vezetők áldozatos munkájára, s mindkettőjükre, 
igehirdető, lelkeket mentő utjukon — Isten áldá-
sát kéri. 

A férüak  engesztelő  lelkigyakorlatit  is 
— a Kat Akció hitbuagalmi osztályának felkéré-
sére — P. Tornyos Gyula S. J. vezette. Március 
22—24 napjain a templomban tartott számukra 
mélyenszántó konferencla-beBsédeket.  A lelkina-
pokat márc. 25-én a résztvevő férfiak  fölemeló 
közös szentáldozása fejezte  be. (A.) 

Lelkigyakorlatok a gimnáziumban. 
Gimnáziumunk ifjuBága  és tanári testülete 

1. hó 21—25-én tartotta évi rendes lelkigyakor 
latát. Ezek a napok jelentős megállópootok az 
ifjúság  megszokott iBkolai életében. Megnyílik 
elő tük az örökélet pedagógiája, B alkalmuk van 
egy életre töltekezni vezető, irányitó elvekkel, 
magaBztos érzelmekkel. Megláthatják az értékes, 
emberhez méltó élet pé!d*it ÓB magaslatait, meg-
tanulhatják, bogyan kell mindig előre menni a 
jobb és nemesebb lelkeknek utján. Az örök igaz-
ságok fényénél  beleláthatnak az élet rejtelmeibe, 
csodás titkaiba; bistoB feleletet  kapnak az élet 
nagy kérdéseire: miben áll Isten nagysága, mi 
az élet rendeltetése, célja, a szenvedés értelme, 
mi a bttn, ez a legnagyobb rossz a világon, amely 
megbontja az összhangot a teremtmény és Te-
remtő, a gyermak és Atya között. Bz hozza a 
világra a romlást, pusztulást, a borzalmas hábo-
rút — s ennek nyomán a tengernyi BzenvedéBt. 
Megtudhatták, hogy egyetlen kivezető ut a pusz-
tulás örvényéből a bűnbánó visszatéréB Istenhez 
b az ö örök törvényeihez az egyéni, családi, tár-
sadalmi éB állami élet egész vonalán. 

A lelkivesető páter nagy nyomatékkal hang-
súlyozta az igazi, áldozatkész hazas eretet s a 
vallásos élet benső kapcsolatát. Aki Istent igazán 
szereti, az szereti a földi  é'et legnagyobb értékét: 
a hazát — aki hü gyermeke Istennek, az hüségep, 
rendületlen, minden áldozatra kéBZ fia  hazájának, 
nemzetének ia. 

Az ifjúság  fesaült  figyelemmel,  benső oda-
adással kapcsolódott bele a lelkigyakorlatok ke-
gyelmet, megigazulást árasztó gondolatvilágába, 
B hálát adott a Gondviselésnek, hogy a mai nagy 
viharban négy napot a legfőbb  értéknek: lelké-
nek szentelhetett. 

A nagyobbak a IV—VIII. osztályosok lelki-
vezetője P. Tornyos Ovula Jézustársaségi  afra 
volt,  az ifjúsági  Mária-kongregációk orstágoB 
prezese. Megkapó volt látni a kiváló pátert, az 
Úr egyik katonáját, amint az aszkéta alakból ki-
sugárzó szellemi felsőbbség,  tudás erejével a 
meggyőződés s az ifjú  lelkekért égő apostoli buz-
galom tüzével vitte éa vonzotta fiatal  hallgatóit 
a krisztusi élet magaslatai felé. 

A kisebbeket, I—III. osztályokat, Ipolyi 
Simon laiarieta  atya, a polgári leányiskola hit-
tanára vezette, a zsenge gyermeki lelket megértő 
nagy szeretettel. A klB diákok nagy érdeklődéssel 
hallgatták a rokonszenves fiatal  páternek a gyer-
mekvilág ezlvóhez szóló lelkes beszédeit. 

Kresz Géza tamamtaiM hanpereenye. 
A Székelyföldi  Művészeti Év csíkszeredai 

mÜBorának legkimagaslóbb eseményeként kell be-
szélnünk Kresa Géza kamarazenekarának váro-
sunkban megtartott hangversenyéről. 

A kamarazenekart KreBz Géza a Zenemű-
vészeti Főiakola tanára és a Nemzeti Zenede fő-
igazgatója 1937-ben szervezte. A maga nemében 
páratlan egyiiiteB ma már jelentős szerepet tölt 
be Budapest zenei életében. a mindössze 10 tagu 
kamara — (VOUÓB) zenekar olyan káprázatos elő-
adásban szóialtatja meg a zeneirodalom kamara-
jellegű gyöngyeit, hogy a már magunásig nép-
szerüsödött müvek is frissen  éB újdonság zerüen 
hatnak a hallgatóra. Ae előadásmüvétfzet  réBzlet-
flnomságaitól  a robusztusságig választékosak tud-
nak maradni a a magasabb müvéBzi szemponto-
kat sohasem áldozzák fel  BZ olcsóbb sikerekért. 
A tiz kiváló művészember egy test és lélekké 
forrva  ugy oldja meg művészi feladatait,  bogy 
teljesítményével az ország határain tul, bármilyen 
magas igényeket kielégítve, méltán tanuBkodbatik 
a magyar zenekultura magas színvonaláról. A 
hangversenyen közreműködött Szalay Eszter ki-
tűnő énekesnő, a m. kir. Operaház tagja. 

Sokat lehetne és kellene beszélnünk erről 
a hangversenyről. Mi azonban nem kritikát aka-
runk irni. Inkább az a célunk e pár sor Írással, 
hogy annak az ijesztő részvétlenség éB közöm-
bösségnek az okait keressük, amelyet e hang-
versennyel szemben városunk közönsége részéről 
tapasztaltunk. 

Természetes, hogy most is — mint mindig 
— ezt mondjuk: „Nem értjük a klasszikus zenét." 

Olvassuk csak ei — ha utólag is — a hang-
verseny műsorai s mindjárt meglátjuk, hogy az 
mennyire visszatükröz egy olyan szándékot amely 
a „mindenkit ki légiteni" elv alapján áll. Ebben 
a programmban igazán mindenki megkapta a ze-
nei igényeinek megfelelő  muzsikát. 

Ki merné azt mondani, hogy a Mozart: Kis 
éji zene, vagy a Boccherini: Menüett bizonyos 
fokú  „zenei képzettséget kíván? Vagy talán a 
Schubert: Rosamunde balett zenéjéről beszéljünk, 
amelynek dallamát a „Három a kislány' cimü 
operettből szinte minden ember ismer. 

Emlékezzék csak vissza kedres olvasó: 
„Csöll papa lányai mink vagyunk." 

Vagy talán a „Csitári begyek alatt" az 
.Erdő, erdő, erdő, Marosszéki kerek erdő" s még 
tötb ilyen kedves népdalunk megértéBéhez szűk 
séges valami elképzelhetetlen magas zenei kultúra? 

Senkit sem akarunk ml kioktatni, vagy ép-
pen korholni. Bz nem célunk, de jogunk sincsen 
hozzá. Csupán csodálkozunk afelett,  hogy a mi 
városunk közönsége, aki a múltban olyan lelkes 
támogatója volt minden mttvéBzi megnyilatkozás-
nak, ma mintha csak tudomást sem akarna sze-
rezni egy olyan hangversenyről, amely még Buda-
pesten ÍB csemegeszámba megy. 

Valljuk be; a muzsikának egy ilyen ünne-
pén nagyon kínos dolog volt az üresen maradt 
székek tátongó sorait lá'nl. Ez végre is az egész 
város intelligens közönségének az ügye. 

Az április havi engesztelő kilenced ájtatosság 
sorrendje: 

Nagy  szerdán  délután 5—6 óra között 
szent óra, a mikor kiki szent gyónását végezheti; 

Nagy  csütörtökön  reggel 7 órakor Szent 
mise közös szent áldozással; ezt megelőzőleg 
1/2 7 órától kezdve gyóntatás. 

A moBtani válBágoB időkben hazafias  köte-
lességet is teljesítünk, ha magyar hazánk épség-
ben maradásáért töredelmes lélekkel engeszteljük 
Mennyei Atyánkat. 

Csíkszereda, 1944. március 30. 
Az Országos Katolikus  Akció 

Hitbuzgtilmi  Osztályé. 

Egy millió Pengőt áldozott hazafias 
és kulturális célra a .Hangya". 
A Hangya Szö vetkeaetl Központ igazgatósága 

márclUB hó 17-én tartott ülésén megállapította az 
intését XLV. üzletévének mérlegét és üzletered 
ményét. A zárszámadások adatai ealdén is ujabb 
fejlődésről  számolnak be és azt mutatják, hogy a 
kisemberek érdekében végzett szövetkezeti munka 
eredményeB volt. 

Az alább ismertetett mérleg megállapítása 
előtt az igazgatóság a szövetkezeti célok szemelőtt 
tartásával vásárlási visszatérítésre 5,061359.53 
Pengőt (1942-ben 2,968 605.27 Pengőt) fordított  és 
ezenfelül  különféle  szövetkezeti éa jóléti célokat 
szolgáló intézményeknek és alapoknak az alábbi 
öszegeket juttatta: 

A tagszövetkezetek és egyéb Bzövetkezeti 
intézmények alkalmazottainak nyugdíj biztosítására 
léteBitett Bernát István Szöv. Nyugdíjintézetnek 
100.000 Pengőt. A Gróf  Károlyi SándorSzöv.aegély-
alapnak 197.81821 Pangót. A Magyar Hírlapírók 
Nyugdíjintézetének 5000 Pengőt. Egv«b haznfiiB, 
egyházi, kulturális és szociális cálokra 967.295 89 P. 

A mult évre megállapított vásárlási vissza-
térítés, a szövetkezeti és jóléti célokat szolgáló 
intézményeknek és alapoknak adott juttatások, vala-
mint a Hangya alkalmazottak Elismert Vállalati 
Nyugdíjpénztárának adományozott 600 000 P. és 
hazafias,  egyházi, kulturális és szociális célodra foly-
tatott adományok együttes ösBzege 8,718.729.33 P. 

Az ismertetett Bzámok azt bizonyitják, hogy 
a Hangya Központ és tagszövetkezetei továbbra is 
fokozatosan  és erőteljesen fejlődnek.  A számokból 
egyúttal az ÍB megállapítható, hogy a szövetkezeti 
eszme nemcsak, hogy semmit sem vesztett nép-
szerűségéből, hanem mindinkább terjed a földmi-
velő lakosság körében, amely az önsegély és köl-
csönösség 8' elleniében igyekszik gazdasági és 
kulturális törekvés it megvalósítani. Ilyen ered-
ményeket csaknem teljesen egységeB és teljes 
összhangban dolgozó szervezet érhet el és az ered-
mények önmagukban ÍB a Bzövetkezeti munka 
nélkülözhetetlenségét igszolják. Remélhető, hogy 
a Hangya Központ és a tagszövetkezetek örven-
detes fejlódese  a jövőben is folytatódni  fog. 

Átadták rendeltetésének a csík-
szeredai Vörös-kereszt kórházat. 

Március 25 éo minden különösebb ünnepség 
nélkül, az időkhöz méri komoly keretek között 
adták át hivatásának a csíkszeredai Vörös-kereszt 
kórházat. Amint megírtuk a magyar Vöröa-kereszt 
egyik legnagyszerűbb intézménye készült el a 
csíkszeredai róm. kat. főgimnázium  épületének 
északi szárnyában. A legkorszerűbb berendezéssel 
170 ágyas kórhá at állítottak be és az épületet 
ennek megfelelően  átalakították. 42 munkás dol-
gozott 51 napon keresztül. Az átalakítás 260 ezer 
pengőbe került míg a felszerelés  400 ezer pengőbe. 

Dr. Kovács Károly Csikvármagye főispánja 
a Vörös-kereszt csikmegyei elnöke, Ábrahám Jó-
zsefoó  dr. Vörös-keresztes főápolónő  és Dr. Nagy 
Béniné elnöknő, a katonai hatóságok a kórház 
vezetőségének, ápo'ó személyzetének ós munkás 
ságának jelenlétében adta át háborús feladatának 
elvégzésére a kórházat. 

Az épület alagsorában van a konyha, mosó 
konyha, vasaló személyzeti helyek, földszinten  a/ 
irodák, fürdő,  kisműtő, fogós?at,  röntgen, gyógy-
szertár. Az első emeleten van elhelyeave a leg-
korszerűbb felszereléssel  ellátott műtő, sterilizáló, 
moBdó. Rövidesen kiegészitlk orr fül  éa gége se-
bészette!. A kortermeket az első és második eme-
leten helyezték el. A belgyógyászatot szintén. A 
folyosókat  hatalmas beépített téglakályhák fütlk. 
Csupa melegség minden. 

Csikszareda városa és ezen keresztül az 
egész varmegye székelyBége értékes vagyonhoz 
ju'ott ezzel a Vöröskereszt kórházra!, amelyre 
ugy a háborúban mint aaután a legnemesebb 
hivatás vár. 

D I I O H A G Y I I A 
prima, makói, apró, beérkezett. 
Korlátlan mennyiségben kapható 

az „Anraferra"  R. T.-nál, Maroaváaárhelyen. 

— Hivatalok  és községi  elöljáróságok 
figyelmébe!  Kiselejtezett,  elhasznált  könyv-
táblát  vessünk Vákár,  Csíkszereda 
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Az élet utjai. 
J 6 , e l u , ' 4 t keresetül-kaanl robotoló 

lánnüvek laaaanklnt elkopnak, BB ereaatékek, 
kerekek, csavarok meglaaulnak, nyikorogni keade-
nek a egytaerre leállnak. Idején kell m«g a Je-
lentkeaö bajt orvosolni, akkor még kSnnyen leket 
segíteni. Állandóan olajosai kell a gépeszeket, 
hogy ne snrlodjsnak, hanem simán működjenek, 
könnyedén gördüljenek a pályán s aa Iramot bír-
ják. A jól gondoaott jármű sokáig tBrt, hoasan 
Ideig Daemképea, aaért jól felfogott  érdeke min-
den gépkocaltulejdonosnak, hogy jó karban tBrtsa 
a géplóvát. 

As élet ntján bandukolnak mindnyájan hol 
gyalog, hol kocsin. 111 a nagy emberi táraadalom 
résati vagyunk, kik a rendes munkakörben vál-
lalt munkánkat rendesen kell, végeznünk. Mint 
családtag, vagy egyesületben tar, munkabroan-
tásban tag a egyúttal a magyar bez» tagja kell, 
bogy áld&eoa működét! fejtaünk  ki. Itt IB adód-
nak súrlódási felttletek,  mert hiaa emberek va-
gyunk, ahány egyén, annyiféle  gyarlóság, itt ia 
könnyen meglasunak a társadalmi kapcsolatok 
a nyikorogni kead aa életDnk. Asonnal neki kell 
látni, hoaná kell fogni  az olajoaásbos, nehogy 
kéaő legyen. Ha Bokáig Igy fogjuk,  fölünk  hoaiá 
BBOkik a rendetlen hanghoz-sajhoB B lassankint 
tengelytórós, társadalmi su'yoB ellerdűléa követ-
kesik be. Láaadáaokat, forrt  d slmakat mindig lel-
kek nyikorgáaa elóate meg. 

Már pedig ea nem veset jóra, Itt as ördög 
arat buBáaan, a mennyoraaágba caak egyenkint 
BaállingóanBk a lelkek. 

A türelem olaját kell életünk csapágyaiba, 
aurláai felületére  önteni, hogy hangtalanul-nesa-
telenül végeaaük munkánkat. EgymáB terhét vi 
Beljétek el b Így teijeslijük Kria?tua parancát 
aa Apostol Baerint. Ezt a világharcol Id^gháboru-
nak neveaik a aa győa, ki tovább birja Idegekkel. 
A türelem a legjobb B legblatOBabb ldngcBlllapItó 
B idegerósitó. A Sientlrás Baerint ÍB : Türelemben 
kérjük a lelkünket. Aki ind türnl, annak helyén 
van a salve, lelke, esse, Idege. A türelmesek 
uralkodnak önmsgukon s eaael az önuralommal 
másokat is meghódítanak. A türelmes tud verni, 
mert nyugodtan nea a jövőbe. Nt-m mérgelődik, 
nem emésatődlk, Így töretlen marad ereje, egéaa-
Bégé B időt nyer. Aki pedig időt nyer, életet 
nyer. A türelmes mindig Istenre hagyatkoBik, ki-
nek parancsára viseli el másik terhét B tőle vár 
éB remei erőt, segítséget és sikert. Aa állandó 
tűrésben kicsinnyé válik, Jéauaa mellé almul, 
mert Jól tudja: „Mindent megtehetek Aa által, 
kl engem megeróait." Eaért boldogok a türelme-
sek, mert minden kedvűkre megy, mivel aat 
akarják, amit Iiten akar s igy Iiten ls ast akarja, 
amit ők akarnak. Mindig megelégedettek a türel-
mesek. A magyar tegyen saert nagy adag türe-
lemre, bogy a társadalma lelki egyentu'ya fel 
ne boruljon, bírja Idegekkel, hogy a háborúból 
győateBen kerüljön kl. A földi  B örök boldogságot 
caak igy lehet klvivnl. 

P. Réthy ApoHioiriaz. 

Milyenek a székelyek? 
Rég óla hallunk oly forma  panaaaokat ame-

lyek a SBékelyekre vonatkoanak. Bár eaek ko-
molyan alig vehetők, mégla nem főlöalegea  egyet 
mást elmondani B Bsékelyekiő). B Borok Írójának 
módjában állott nagy Magyarország öBBses népeit 
megismerni, hiaa több mint 40 evet töltölt köaöt-
tttk. Moson, Győr, B-ikés, Temea, Bácsbodrog, 
MaroBtorda, Ballágy, Zolyom, Komárom, Gömör, 
Torontál vármegyékben lakott több keveBebb 
évig, Járt Ausatriaban, a Rigát aok megyéjében. 
Köavetlen saolgálati vlanonyban volt a magyaro-
kon klvűl német, román, aaerb, török, tót, bolgár 
lakóaokkal. Nlnca Bemml oka elfognltaágra  a 
Baókelyekkel aaemben, hiaa magánBaempontbol 
éppen elég oka volna a panaszra, mégla a Baáraa 
lgasBág érdekében kl kell jelentenie, hogy kü-
lönb népet a asékelynél nem lamer. 

Aa oraaág legterméketlenebb hegyei kőasik-
lál köaött nord időjáráa mellett él éa küld ngy 
mint Bemml máa nép e haaában. Aa állami gyám-
kodáa jó teteményét kevéBbbé Ismerhette, mégla 
mintául aaolgálhai óletaalnvonala. De a saavak 
helyei álljanak Itt tettek. Haaonló anyagi VÍBBO-
nyok mellett van-e még egy nep, a mely annyi 
gyermeket lakoláatatott volna mint a Baókely? 
Meg aaükült nagyon a ruhanemű, de aaért foaa-
toa lgaal saékeiy ma sem látható, mert a saékely 
aaaaonyok fonó,  aaövő munkája, győaedelmeake-
dlk mlndan hiánnyal. Aa lgaal Baékely aaazony-
hoa haaonló aaorgalmat haaatalaa kereaaűk. Ki-
tűnő gaadaaaaony tlaata, nemeaaalvű. 

A aaékely vendégBBeretete salntén páratlan; 
nem kell B mostani szorult helysete után Ítélni, 
bárki lépjen a aaékely házába elaő dolga meg-
kínálni valamivel, ha egyébbel nem egy kis túró-
val vagy aaalonrával éa pálinkával. Ma, mivel 
eet akarata ellenére nem mindenkor teheti meg, 
inkább kerüli nagy aajnálstára a vendég fogadást. 

A világháborúk előtt a saálláakérőnek aszal 
válasaolt aa lgaal saékely gazda, Ijtené a saállás 
B a szebb ssobáját nyitotta meg a vendég előtt. 

A Baékely nem. tolakodó, nem hlaelgő, a 
miért Bok oly helyről le maradt, a mely egye-
neBen őt Illetné meg. 

Aki tud vele bánni, levetkeatethetl. Nem 
értve hoazá, haaaon helyett caak kárt csinál. 

Figyelő. 

Kormányrendelet a zsidókérdésben 
A H.vataloa lap pénteki Baáma több kor-

mányrendeletet köaöl. AB első rendelet Baerint 
tilos nemasidó nőt, vagy térül  háztartási alkal-
masonként ioglalkoatatni olyan háztartásban, 
amelynek zsidó tagja van éB amelyhea tartoaó 
háaban zaldó lakik. A tilalom alá eső alkalmaz-
tatások április 80 ával megazünnek. A háztartási 
alkalmazott fogaima  alá eBnek a bejárónők, báz-
veaeiők, neveiők, felolvaBÓnők.  A másik rendelet 
BBerint, a asldókat aa állam, törvónyhalóság, 
kóaség, közlnióBetek, köaüaemek Bzoigálatából 
el kell bocaátBnl. A BBldók nem lehelnek köz-
jegyzők, hites tolmácook, bírósági aaakértők, aaa-
badalml ügyvivők sem. Majna 31 ig a aBldó ügy-
vedeket törölni kell BB ügyvédi kamarából. 

A harmadik rendelet szerint, a zaldók Bajtó-
kamarai, szinmttvéBaeil kamarai lagBagat április 
30 lg meg kell Bsüntelnl. 

Aa emlllelt rendeletek a aaidó fogalmának 
megbaiároBáBában a faj  védelmi térvény, tehát 
aa 1941 evl 16 lk törvénycikk 9—16 lk parag-
rafusai  veBBlk alapul. Ehhez ktpjat a. rendeletek 
aaempontjából nemaaidónak minősül, akinek leg-
feljebb  egy nagyszülője aaületett iaraellta hlt-
felekeaet  tagjakent. Aaok pedig akiknek 2 nagy-
SBÜlóje keresatőnynek ea2 nagysaUióje lsraelitá-
nak aaUletett, nemzsidónak cjak akkor mlnőaül-
nek, ha kereszténynek saülettek, vagy legalább 
7 éves koruk betöltóBe előtt kereBBténnyé vállak. 

Eb utóbbiak köaül padig aaok, akiknek zsldó-
faju  BBűiöje a híaasaagkötes előtt nem tért át, 
caak akkor mlnŐBŰlnek nemaaidónak, ha nem 
kötöttek házaaaagot olyan azamellyel, akinek akár-
csak egy nagyaaüiője IB Izraelitának izületeit. 

Kivéielea helyaetbe juttatják a rendeletek 
aasldok köaül azokat, akiket vltéa magatartásuk -
ert arany, vagy legalább 2 I. osBlályu ezÜBt vi-
teaaégl érmet, vagy kardokkal ékealtett III. osa-
láiyu vaakoronarendet, illetve ennél magasabb 
kiiüntetéat kaptak, akik legalább 75 saaBalókban 
hadirokkantak és végűi, akik aa 1919 es ellen-
forradalmi  moagalmakban Baeraetl kimagasló ér-
demelkért, vagy bogy a vlssaacsatoit területen, az 
felcsatolás  Ideje alatt tanúsított klmagaaló magyar 
magatartásukért mentesiló okiratot kaptak. 

Mit adjunk a malacoknak. 
A malacok gyors fejlődésére  a ssabálysaerü 

takarmányoaáB rendkívüli befolyáaaal  van, a ml 
ugyanazon Idő alatt kétBaerea anlyban jelentkezik. 

A malacok aaopáaa tartson 7—8 hétig, ez 
idő alatt legjobb a kiberólés la. A kis malacot 
már a harmadik héttől kezdődőleg szoktaBsuk 
eaemea árpa evéBére éa ne moslékra, ö. ü nl saok-
luok mikor a malacok aa anyjuk mosiekara saa-
ladoak, éj jól tele Bslvják magukat. A aok mos-
léktól a malacnak nagy UBB a hasa mint a 
budunka, de erőtlen marad, hátsó lábalt veri öaaze, 
mert a moslékban aránylag kevéB a tápirő, s a 
kis gyomorban víz foglalja  el a helyet. 

A kis malacnak az árpa a legmegfelelőbb 
takarmány. R-gása köaben aok nyál képaődlk 
ami aa emesaieBt elősegíti, a rágó Ismok erősőd-
nek. Kevésbé alkalmas a aab, aok a pelyvája, 
bár árpa hiányában es ls adható. A roas nehéz 
emésaihetőaége miatt, a kukorica aránylag sok 
BBlrtartalma, a pityóka aránylag kevesebb táp-
anyag tartalma miatt csak később 4—5 hónaptól 
kefldódőieg  ajánlatos etetésre. 

Tej, tejhulladékok, állati vér alkalmsa for-
mában, aöld here, lucarna a malacok legjobb ta-
karmányai köaé tartósnak. SsabBd mozgás, nap-
fény,  jó levegő a malac fejődésének  előaegilől. 
Állandóan aaáraz aaalma legyen alattuk; általá-
ban a tlBBtaaágra nagy Bnly belyeaendő. A ma-
lacoknak annyit adjunk amennyit jó lattan el-

fogyasztanak  naponkint 4—5 ssör. As egéssaégea 
malacok napköaben vagy alaaanak, vagy játaaa-
nak, vagy eBBnek. Nem jó jel, amikor a malacok 
saanasaét éa nem egymáshoz bújva alsaanak. 

Szőke Mihály. 

Milliók hasznéljék Állandóan 
megelégedéssel a Darmol-t 
azért, mert megbízhatóan ós 
teljesen fájdalom nélkül hajt 
Legrégibb és tegetteijedtebb 
csokoládés 
hashajtó a 

Atilláról. 
Abból az alkalomból, hogy vltéa MlklÓB 

Gergely tanfelügyelő  Igen helyesen felvetette  aat 
a tervet, bogy Atillának emlékosalopot kell ál-
lítanunk a Nagyeomlyó tetején, elmondok egy 
eBetet, miként ábrándozik ma Íb a bánáti nép 
Aúiláról, ha nem ÍB a legyőahetetlen fejedelem 
Bsemélyl emlékei, hanem a NagyBzentmiklós (To-
rontál m.) határában talá l u. n. „Atilla kincsek" 
no meg az arany ÓB ezüst hatalmas értéket kép-
viselő koporsók miatt NigysBentmlklóson lakot 
Atilla, a nagysBentmlklÓBl monografia  Baerint. Ea 
volt a Hun birodalom BBÓkhelye. 1922-ben Nagy-
saentmiklóa szegedi utcájára hatalmas tömegű 
VIB kezdett folyni,  holott semmi eső nem volt. 
Tovább érdeklődve látom, hogy a községi biró 
kertjében nagy ember tömegtől körülvéve, Lu-
goaról hoaatott hitalmas szivattyúk emelik kl a 
földből  a vizet. Titokzatosan suttog mindenki, de 
biztosat nem mond Benkl. Egyszerre csak híre 
Baaladt, hogy megtalálták Atlila koporsóját, a mi 
engemet ls gondolkoBÓba ejtett, mert a dologról 
már a temesvári prefeclurán  félhivatalos  ulon ls 
tudták. Azonban alig telik el egy félóra,  egy 92 
évea öregember elmondja, hogy ott a hol sslva-
tyuznak gyermek korában egy kut volt, a melyet 
később betömtek, ÓB hogy sok föld  a töméahea 
ne kelljen két helyen Is gerendákkal a kutat el 
torlaszolták. A biró kertjében Bétálgatva éaare-
vette, hogy lábal alatt deng a föld,  álmában aat 
látta, hogy Atilla ott van eltemetve, saólt két 
köaell rokonának, aa ásatást megkeadették kösöa 
költséggel. Amikor aa ásásnak a második geren-
dához értek, a biró nem tudott ellenállani nagy 
örömének egyBzerüen betelefonált  a temesvári 
prefekturáhoa  hogy Atlila koporsójának nyomá-
ban vannak. A prefekturán  hitelt adtak, mivel a 
községi biró hlvatalOB saemély volt. A 92 éves 
öreg BB álmot megfejtette,  de már ea Időre BB 
ásatási költségekre reá ment a köaaógl biró tekln-
tóljea vagyonkája ÓB hogy ne bosssantaák tovább, 
a faluból  1B elköltösött. 

Nem Ilyen nemleges dolgok a Nagyssent-
mlklÓB halárában tényleg talált ugynevesett Atilla 
kiocaek, amelyek állanak 23 darab edényből és 
pedig: hét tálca, egy BBelence, egy ivó feürt, 
3 bl lkom, 2 pohár, 7 kor<ó, 7 cséase, 1673%, 
gr*m arany. Eleket egy Vuia Necra nevű roman 
pasator találta m6g a község Silget nevü réaaé-
ben, ahol Torontál megye utasítására 1881-ben 
a köaség emléklapot állíttatott. 

A kincseket a köaaóg (öldea ura gróf  Nákó 
Bécsbe vitte aa ottani muaeumba. A Balnarany-
ból álló kincs, ami ma százmilliókat ér, a mille-
nluml kiállítás fődlase  volt 1896 ban. 

Hogy ma hol vannak ób kié nem tudom, 
a megszállás ével alatt UletékeB tényesők érdek-
lődtek nálam la a megtaláláB körülményeire vo-
natkozólag. Annyit hallottam, hogy gróf  Nákó 
a megtalálónak a klnciek helyett egy telek földet 
adományoBOtt. 

Annyit aaonban óraek, hogy eaeknek a kin-
cseknek helye nem a bécBl, hanem a budapesti 
muaeumba volna, vagy még inkább a CBlkmegyel-
ben, amelynek aajnoB nem tudtak hajlékot bla-
toaltnnl. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj vltéiek. 1944. mirelui 28-án 10 

órakor a vármegyeház dísztermében vitéz Vlda 
Gyula nyug. vezérőrnagy, megbiaott aaékkapltány 
eiótt a követkelő uj calkl vltóaek tették le a 
vltéal esküt: Györgypál Gábor t főhadnagy,  Fa-
aakaa Jenő t. bdgy, Hargltay Gvörgy t. hdgy., 
Benedek Lajos. Banedek Jánoa, Caissér Károly, 
Csutak Imre, Gidró János, Kari Biláas. Kiss 
András, Kölló Miklós, Lnkáca Péter, Nagy Jóasef, 
Péter Béla, Bzőca Isiván, Tatár András tart. 
tlsateaek. 

— Caikeomlyón befejeződött  s két 
bónapoa gaadaeági tanfolyam.  Március 17-tn 
ünnepélyes keretek köaött fejeaődőtt  be Calk-
aomlyón a Garzovics Jóasef  gaid. felügyelő  ve-
aetéaével lefolytatott  kéthónapos gaidaaági tan-
folyam,  amelyet 35 önálló gasda hallgatott le és 
saereate meg aa eaSatkolássoa gasda c met. A 
tanfolyam  aáróviaBgáját Kozán Imre gaid. felü-
gyelő mlnlaateri blatos veaetie le B aaoa nagy 
köaönség vett résat. A fö'.d  tudomány* mindennél 
haszaoaabb ennek a népnek Baámára. örvend^teB, 
hogy a földművelésügyi  kormánynál kezdemá-
nyeaóaére rendjelt tanfolyamok  egyre o^psse-
rübbek falvaink  gBadB közönsége előtt. Bit bl-
aonyltja a csiksomlyói tanfolyam  ls, amelynek 
hallgatói köaött ott láttuk a község jegyzőjét és 
minden haladó gaadáját. 

— A gaadalányok saakképaéaéről Irt 
vaaetőclkket Doró Mária kiakuidorozzmal eaüst-
kalásaoB gaada a Magyar Föld legújabb Bsámában. 
A magyar falu  kép^s heillspja 24 oldalas terje-
delemben jelenik meg és róBaleiesen tájékoztatja 
a gaadákat minden őket érdeklő fontoa  ügyről. 
Egyes Baám ár» 24 fillér.  Ktpható aa ujaágáru-
soknál és aa IBUSZ-paviUonokban. Mutitvánt-
saámot ktt'd a Magyar Fö d kiadóhivatala : Buda-
pest, VII., Brzaébet-körut 7. 

— „Posta küldeményeinek bérmen-
teaitéBére a vóröskeraaatea belyegét haas-
nálja*. A Magyar Vöröskereszt támogatasára 
március hó 1-én feláras  postabélyegek jelentek 
meg. A befoyó  felár  a Vóröskereast Eţylet sok-
oldalú tevékenységének támogatására szolgál. 
HiZBflas  kötel-sségünknek teBEzOnk tebát «-leget, 
ha postaküldeményeink dijának a lero-áaára eae 
ket a bélyegeket haíználjuk. A 20, 80, 50 fllér 
névértékű és ugyanennyi fe'áru  postahely egeket 
a postahivatalok május hó vegéig árusítják, bér-
mentesítésre as év végéig htsíná bbirk fel.  A 
bé>yegek nemcsak torosaiban, htnem ta egyes 
címletek külön-külön la kaphatók. 

— A középiskolákban marolaa 31-én 
bofejoBÖdik  a tanév. A tormwv elhatározta, 
hogy a középiskolákban március 31 én befejeal 
a tanévet. Az erről azo'ó rendelet a n« pókban 
jţlenlk meg éa intézkedik a vizsgák és érettBsgl 
időpontjáról. 

— A aaidó telefonelflflzetőknak  bárom 
nap alatt be kall jelenteni adatalkat. A 
BudapeBti Közlöny mnit szerdal ssáma közli a 
m. klr. mlniBaterlun rendeletét a zsidó távbesBélő 
előfizetők  adatBio'gáltatáBl kötelesettsége tárgyá-
ban. Bsaerint a zsidó telefon  Mőflaetők  három nap 
alatt kötelesek bejelenteni adataikat: név, vallás, 
reBBlvett-e az 1914—18 háborubar, mi yen ki-
tüntetései vannak, hadirokkantsága milyen mérvű, 
kommunlsmua Idején tanúsított magatartása, a 
visszacsatolt területeken tanúsított httsége a ma-
gyarság iránt — AB adaljelentést \z illetéken 
postahivatalhoz kell tenni. 

— „Caaba hirado" a oaikaaeredai Ta-
rai moalban. Az eaévl Ciaba-alversenyekrői 
amelyeket a cslkBseredal Suta fenyőben  tartottak 
meg filmfelvételeket  kóezhettek. A fl  met a Turul 
mozgóban április 1—2 és 3 I elóedásain vetíteni 
fogják  és arra felhívjuk  közönségünk figyelmét. 

— Hadlárva örökbefogadások.  A To-
polyai Magyar Hirbp márclui 24 i saémáben 
saivbemarkoló bejelentést olvahunk. Ennek a 
bácskai he i újságnak a hasábjain kUenc család 
jelenti be, hogy h»d árvákat kere^ni-k, örökbe 
fogadnak  neveitetesiikrói gondost odrtrfc.  Magható 
ea a példa. A lf  göntudatosatb böaöaseg meg-
nyilatkozáHa. l<y li-h t̂ á doratot várni vagy kö-
vetelni. A társadalomnak lBmernie kell tö eles-
ségét azokkal saemben akik életüket á'dosaák a 
háziért. A hátramaradottakról való goodoBkodáa 
megoldáaa elsőrendű feladat.  Minél tökéletesebben 
éa Intéaményeaebben megoldottuk eat a kérdést 
annál blatosabban B? ámíthatunk a hŐBi áldoaat 
eredményeire. A hadirokkantak-hudlárvék  ób hadi-
özvegyek aorsát különösen esek btn a napokban 
fogadjuk  Balvflgyünkké  éa igyekezzünk eat tet-
tekben la klfejeaéare  juttatni. 

— HegaiUnt a Hargita expraaa. A 
MAV igaagatóBága 1944 márciue 80 tol keadő-
dőleg beaaüntette a Sepalaaentgyörgy-Bndapeat 
köaött köalekedó Hargita gyorsmotoroBt. Ugyan-
csak megaaünt a BndapeBt nyugati pályaudvarról 
Induló 501 BB. aaékely gyoramot̂ roa ea ellenvo-
nata. Magaaünt a Bjpslaaenlgyörgy— Kököa kö-
zötti 543 BZ. vonat ea ellenvonata 1B. 

— Aa Aloalki Vadaafltáraaaág  aapsaa-
bályalt a belhgymlnlBater jóváhagyta. 

— A nagyhét éa a huavéti ünnepek 
Báróraja. A nagyhét hétfőjén,  keddjén, aaerdá-
ján, csütörtökjén és ssombatján a nyilt árusítási 
öz etekben a déli ebéd idő tartása nem kötelező. 
Bhbea képeBt a reggeli nyltáBÍ Időponttól aa eatl 
aáráa Időpontjáig egyfolytában  nyitva lehet tar-
tani. Nagypénteken aa üaleteketaa egéaa orazág 
területén legfeljebb  déli 12 óráig tzabad nyitva 
tartani. HusvetvaBârnapra a rendes vasárnapi 
munkasaüneti rondelkeaesek aB irányadók. Hús-
véthétfőn  aa üaleteket legfeljebb  deli 12 óráig 
saabad nyitva tartani. Húsvéthétfő  a Gergely-
naptár Bzetiati ünnepek közé tartozik. Ezekre BB 
ünnepekre a nyitvatartási kcteleaettség nem vo-
natkozik. Húsvéthétfőn  tehát nem kötelező BB 
Daletek nyltvatarlása. 

— Megölte a barat ját. A boa Jenő csik 
madarasi legény előtt most hirdették kl a Kúria 
Ítéletét. A fiatal  20 évaa legény egyetlen kés-
szurásaal megölte Siőca Lásaló legénytárBát. 
Most végső fokon  a Kúria 6 évi fegyháara  Ítélte 
Abost. 

— Haláloaások Farén ca Mózeané saül. Szé-
kely Juliánná 62 éves sorában március hó 23 án 
meghalt Calkszentkirályon. 

— Stlló Imre nyug. caendőr főtörzsőrmester 
75 éves korában meghall Catkssögödöo. T.me-
tes? április len tolt nagy részvét mellen. 

— Fjritas István kovácsmester 67 éves 
korában meghalt CiikBzentlmreD. 

— Öngyilkosság. Rusz János gazdálkodó 
GyergyÓBcentiriKlóson feiakaaztolta  magát. 

— A tnanadl kÖBbirtokoaaag villa 
telket aaavaaott meg as újságíróknak. Cslk-
tusn&d köablrtokosaága legutóbb megtartott köz-
gyűlésén tárgyalta BZ Oraaágos Magyar Stjtó-
lamarának építésre alkalmas villatelek iránti 
ker'Bél. A köabirtoiosság tagjai megértéssel vet 
ték tárgy-lát alt a kérast ew naNdö szelieioüset 
dicséri az a i«ty, bogy roegf-leő  telkrl btc-iá 
toltak az uiaagirok rendelkezettre. 

— Bünteteeek erdörontaa miatt. B jgyó 
Rudof  c^lkszen'domokoei gazdálkodót 3 hónapi 
fogházra  Ítélték meri a közbinotosság t>rdejebó 
több darab épitéBre alkal maB fenyőt  ergidéy 
nélkül kivágott. — Ugyarc-tak erdőroatáB ir.iati 
áliott a lörvényzzók előtt B»ogh Lijos gylmts 
közeploki fö  dmüves akit 7 bó"t>pl bör'önre i el-
tek. — Ruia Ktroly gyira»*) csángó 72 d .rali 
fenyő  C3rmetei vágott kl 160 p ngő pmzDüntt-
tésre iteltek. 

— Elitélt gabonaeltltkolók. K-rcse An 
iái caií»z»ntlmrel gazdálkodót ez n i'elték 2 
hónapi fogházta  mert j»len ős gafconá'  tont el a 
kötfogysbatástól  azáltal, bogy a cscpléti ered 
ményt osmlsi:oita. — Nagyobb méretű gabona 
eltitkoláson tr ék K *B Garg-ly gytrgyóaifalvi 
gazdálkodót ÍB akli emiatt 6 hónapi fogházzB 
Bujtottak. 

— Hatvanhárom kaláaaoa gazda Ká-
asonajfaluban  Mul heten fíj*atek  be -«káacoi>-
ujfaivi  ghfldaaági  tanfolyamot  tnHyen 63 gíidái 
avattak ezüst kaiászoB gazdává Az avaias ünne-
pélyes keretek kösött zajlott le éB miniszti rl bli-
tos minőségben Szabó György vett részt a tiiB-
gakon. 

— Magaat gyilkoaaag. A Ktsioi-pa aka 
völgyében mngsatot találtak hmely tiltott műtét 
n'jan ktrülh-:eit oda. A magánt anyjának fe'-
derltésére mealr.du t a nyomozás. 

— Jani as 1 en megnyílik a borszéki 
.Badapeai* villa 4 S^^kesfó^hros  Alk»ma-
•oitak S gl'ő'lapja Borszékén vilist •i^orolt a 
füidóte  ep bejtratái ai t>melyet jutiu- 1-'n neg-
n itanak. 

— ElkéSBUt a .Vas Baekely " Gvergyó-
dltró község ssűlötte hiris azobráfz-müveFze  e'-
késcltelte aaülófanj  * számára a hőaök-emlét mü-
v»t. a meBter megíriotáata éa már klön«ötte a 
„Vaa-SBeke y" netü hatalmas alkotáBt. I<y ké 
ttaen van ennek a vármegyének eltő művészi 
értekü nagyobbszabáeu bőal emlekmüve amelynek 
felál  itására ÍB rövidesen sor kerül. 

— JoniuB 3-án lép élatbe BB o] me-
netrend. A Máv nyári menetrendje junlus 3-án 
lép életbe. Ezúttal nem less lényeges vál'otá* 
csupán helyi érdekeknek npgfelelő  tisebb javí-
tásokra kerülhet csak sor. 

— Egy pár olpöt találtak éa Bso'gá!-
tattak be a rendőrkapitányságra. JogoB 'u'ajdonos, 
kellő Igaaolás után, a hivatalos órák alatt átve-
heti. Bllenkeaő esetbsn a talált tárgyakat a ren-
dőrhatóság árverésen értékesíti. 

— Rövid hírek. Gyűmölcaoltó Boldog-
asszony napján aa esatergoml baalllkában fel-
szentelték a három magyar püspököt: Mlndsaentby 
Jóasef  veBaprémi, Kovács Sándor ssombathelyl 
és HamvaB Endre caanádl püspököt. — Március 
27-en volt Mályáa király BBÜletéBének 501-lk 
evfordu'ója,  amely alkalommal a nagy magyar 
király kolozsvári aaü őházát fe  lobogózták. — A 
hivatalos l»p szombati száma rendeletet közölt, 
amely sgerlnt a Sopronban 1894 ben «tületetl 
Ui-ln Rfvlczky  Antal dr. lovabba a Rámában 
1890 ben született Ambró Fererc és a Loeoncoa 
1900-ban született Hontl Ferencet magyar állam-
polgárságuktól megfosatotta.  — A magyar Bajtó-
élelben nagyjelentőségű változások következtek 
amelynek során megBaün'ek a követkeaő ujaágok: 
A Nepssava, a 8 órai ujBág, a Reggeli és Esti 
KIBS Újság, a Magyar Nemzet, aa Esti Kurír, aa 
Uj'Ag. Etyed Zoltán távozo'.t a Film Színház 
Irodalom c. Up szerkesztőségéből és helyét Bá-
gyonl Váró Andor dr. az Ismert jobboldali uj-
Báglró foglalta  el. — A képviselőház üléaét bi-
zonytalan Időre elhalasztották. — A tlsaal Báró-
vonalat megnyitották. — A rögtöniiélő bírásko-
dást kiterjesztették a rádió adó késaűlék vagy 
rádió adó-vevő készülék vagy berendeséa enge-
dély nélkül való létesítése vagy üzembetartása 
által elkövetett bűntettnek mlnóaü ő bűncselek-
ményre. — Sa'.tllnt BzéibüdéB'i rte jelenti a svéd 
hírszolgálati ircda. A betegsége tulyoBabb ter-
mészetű volt ugy, hogy orvosai teljes nyugalmat 
rendeltek. — A keleti arcvonal nagy elsaakadó 
ooadulalal során egymillió po gárl személy he-
lyezte magút a njmet véderő oltalma alá és vo-
nult el nyugat felé.  — Biky Liszló belügyi ál-
lamtitkár azomali hatállyal f-Mo'dotta  a nemzeti 
B<ocláMBta vezetők internálását. — Ugyancsak 
Btky b-IUgyl államtitkár nyilstkosata szerint rö-
tidesen felszámolásra  ktriil minden baloldali 
n m«!°»' l '*n̂ s tiSri=kvíp. 

Gyakorlott gépirőnő (lehet férfi  IB) 

állandó alkaimaaásra f e l v é t e t i k  a 
M. kir. Iparfeiilgyelóséghea.  Csiksze-
r^dt. Mî ó u'ca 45 s*ám. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ü r ó s z t  ( Q a t t e r t ) 

io- 24"-tói 36"-ig és iparvágányt 
B i ró András, Balatonszenteyörgy 

Makói dughagymát 
azonnali vagy későbbi szállításra, hosszú-
kás aprószemüt P. 140 métermázsánként. 

Továbbá garantált csíraképes 1943 évi ter-
mésű  hagymamagot P. 10.—, petrezselyem-
magot P. 10.—, Bárgarépamagot P. 12.—, 
céklamagot P. 16 —, salátamagot P. 18.—, 
uborkamagot P. 20.—. Jó  minőségű  almit 
P. 4 20 kg.-ként ab Makó utánvéttel szállítunk. 

Sárgarépát  és petrezselymet  a leg-
olcsóbb napi árban rendelhet. Csoma-
golást ö n k ö l t s é g i árban számítjuk. 

NT U H L ét* TÁRSA, MAKÓ. 
2—6 

T a n ú 16 l e á n y (komoly, munka 
szerető) f i z e t é s s e l  felvétetik 
a Vákár nyomdába, Csíkszeredán. 

— Munkaadók  figyelmébe!  Törzskönyv 
a bérázetéaekről  nélkülözhetetlen  az üzemek-
nél. Kapható  Vikirnil,  Csíkszereda. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj vitézek. 1944. márclua 28-án 10 

órakor a vármegyeház dlsatermében vltéa Vtda 
Gyula nyng. vaaérőrnagy, megbízott aiékkapltány 
elótt a követkeió uj csikl vltéaek tették le a 
vitézi esküt: Györgypál Gábor t főhadnagy,  Fa-
aakas Jenó t. bdey, Hargltay György t. bdgy., 
Benedek LajoB. Bined*k János, Cslsaér Károly, 
Csutak Imre, Gidró János, Kari Biláss. Kiss 
András, Köllő Miklós, Lukács Péter, Nagy József, 
Péter Bála, SZŐCB István, Tatár András tart. 
tisztesek. 

— CaiksomlyOn befejeződött  a két 
hónapos gazdasági tanfolyam.  Március 17-tn 
ünnepélyes keretek között lejeaődött be Calk-
aomlyón a Garzovics József  gazd. felügyelő  ve-
aetesével lefolytatott  kéthónapos gazdasági tan-
folyam,  amelyet 35 önálló gasda hallgatott le és 
aaereate meg az eBÜstkalássos gazda c met. A 
tanfolyam  aáróvisagáját Kozán Imre gaad. felü-
gyelő miniszteri biztos vezette le s azon nagy 
köaönség vett részt. A föld  tudomány* mindennél 
hasznosabb ennek a népnek saámára. örvendetes, 
hogy a földművelésügyi  kormánynál kezdemé-
nyeaéaére rendjelt tanfolyamok  egyre népsze-
rűbbek falvaink  gaada közönsége előtt. Eet bl-
aonyltja a celkBomlyóI tanfolyam  is, amelynek 
hallgatói köaött ott láttuk a köaaég jegyaőjét éa 
minden haladó gazdáját. 

— A gaidalányok azakképzeaérfll  irt 
vaaetőclkket Doró Mária kiskuadorozsmal eaűal-
kalásaos gaada a Magyar Fold legulabb saámában 
A magyar falu  képeB hetilapja 24 oldalas terje-
delemben jelenik meg ÓB résaleteBen tájékoztatja 
a gaadákat minden őket érdeklő fontos  ügyről. 
Egyes szám ár» 24 fillér.  Kapható aa újságáru-
soknál és aa IBUSZ-paviilonokban. Mutatvány-
számot ktt'd a Magyar Fö d kiadóhivatala : Buda-
pest, VII., Erzaebet-körui 7. 

— „Posta küldeményeinek bérmen-
tesítésére a vöröskorosstes belyeget hasa-
nalja*. A Magyar Vöröskeresat támogataaára 
márclui hó 1-én feláras  poatabályegnk jelentek 
meg. A befoiyó  felár  a Vóröskeresst Ejylet sok-
oldiu tevékenységének támogatására Bzolgál. 
Hazafias  kötelességünknek tesezBnk tehát >-leget, 
ha postaküldeményeink dijának a lerováséra ess 
ket a bélyegeket használjuk. A 20, 30, 50 fl  lér 
névértékű éa ugyanannyi fe'áru  postahely egeket 
a postahivatalok május hó vgeig árusítják, bér-
raentesltezre aa év végéig hrBfnábauk  fel.  A 
bélyegek nemcsak torosaiban, bt nem sa egyes 
címletek külön-külön is kaphatók. 

— A köuepiakolakban marolua 31-én 
bafojeaődik  a tanév. A tormmv elhatiroata, 
hogy a köaéplikolákban márciuB 31 én befejesl 
a tanévet. Az erről szo'.ó rendelet a n i pókban 
jelenik meg ÓB Intézkedik a vlasgákés érestBégl 
időpontjáról. 

— A zsidó telefonelőflzetőknek  bárom 
nap alatt bo koll jelenteni adatalkat. A 
BudapeBtl Közlöny műit szerdal száma közli a 
m. kir. miniszterin:» rendeletét a asldó távbesaélő 
előüaetók adatsio'gáltatásl köteleaettsége tárgyá-
ban. Esaerint a zsidó telefoaMőflietők  három nap 
alatt kötelesek b*j°lent»nl adatalkat: név, vállá», 
resalvett-e az 1914—18 báborubar, ml.yen kl 
tüntetései vannak, hadirokkantsága milyen mérvű, 
kommunlamuB Idején tanúsított m*gatartáaa, a 
visszacsatolt területeken tanúsított hősége a ma-
gyarság Iránt — AB adaljelentéat tz Illetékes 
postahivatalhoa kell tenni. 

— „Csaba hirado" a osikszeredai Tá-
rni moslban. áz ezévl Ciaba-Blverseoyekrői 
amelyeket a cslkaaeredal Buta fenj  őben tartottak 
meg filmfelvételeket  kóeziiettek. A fi  met a Turul 
mozgóban április 1—2 és 3 I elóidaaaln vetíteni 
fogják  éa arra felhívjuk  hozönaégünk ügyeimét. 

— Hadlárva örökbafogadáaok.  A To-
polyai Magyar Hirhp márciui 24 i saámábrn 
BBivbemarkoló bejelentést olvasunk. Enntk a 
bácskai be i ujságosk a hasábjain kilenc család 
jelenti be, hogy had árvákat keretnt-fc,  örökbe 
fogadnak  neveitetesúkrői gondost odrafc.  Megható 
ez a példa. A Ugöntudatosabb brsÖBseg m?g-
nyilatkoaása. I«y ^h*t ádorstot várni vagy kö-
velelni. A társadalomnak Ismernie kell kö elea-
ségét aaokkal saemben akik életüket á.'doBBák a 
háziért. A hátramaradottakról való gondoskodás 
megoldása elaőrendü feladat.  Minél tökéleteaebben 
éa IntéaményeBebben megoldottuk est a kérdést 
annál blatOBabban B? ámíthatunk a hősi áldoaat 
eredményeire. A badirokkantsk-bsdiérvák és hadi-
özvegyek aoraál különösen eaekbtn a napokban 
fogadjuk  BBlvűgyűnkké éB igyekeziünk eat tet-
tekben 1B kifejezésre  juttatni. 

— Magsadat a Hargita expresa. A 
MAV igasgatósága 1944 márciuB 80 tol keadő-
dőleg besattnlette a Sepalsaentgyörgy-BudhpeBt 
között köalekedő Hargita gyorsmotorost. Ugyan-
caak mecsBÜnt a Budapest nyugati pályaudvarról 
induló 501 BB. aaékely gyorsmotqros 6n ellenvo-
nata. Megssűnt a SipslBsenlgyörgy—Kököa kö-
BÖttl 543 BB. vonat ea ellenvonata ÍB. 

— Aa Aloalkl Vadeaatársaeág a apsia-
bályalt a belhgymlnlsster jóváhagyta. 

— A nagyhét éa a húsvéti ünnepek 
láróraja . A nagybét hótfójén,  keddjén, szerdá-
ján, csütörtökjén és szombatján a nyilt árualláai 
Öz etekben a d éli ebéd idő tartása nem kötelező. 
Ehbea képest a reggeli nyitási időponttól as esti 
sáráa időpontjáig egyfolytában  nyitva lehet tar-
tani. Nagypénteken aa Ősieteket as egéBa ország 
területén legfeljebb  déli 12 óráig fzabad  nyitva 
tartani. Húsvétvasárnap» a rendes vasárnapi 
munkasahnetl rondelkeaeBek aa iranyadók. Hus-
vétbélfóu  aa üaleleket legfeljebb  doii 12 oraig 
saabad nyitva tartani. HnBvelhélfó  a Gergely-
naptár Baeiiati ünnepek köaé tartozik. Ezekre bb 
ünnepekre a nyitvatartási kctelezettség nem vo-
natkoalk. Huavéthétfőn  tehát nem kötelező BB 
űaletek nyltvatartása. 

— Megölt* a baratját. Abos Jenő caik 
madaraai legény e'-ótt most hirdették kl a Kúria 
Ítéletét. A fiatal  20 éves legény egyetlen kés-
szúrással megölte Biőca Lásaló legénytársát. 
Most végső fokon  a Kúria 6 évi fegyházra  ítélte 
Abost. 

— Haláloaáaok Ferenci Mózesnó saül. Szé-
kely Juliánná 62 éves soraban március hó 23 án 
meghalt Csiksaentkirályon. 

— 8illó Imre nyug. csendőr főtörBaőrmeater 
75 éves korában meghalt Csikasögödön. T.me-
teBe április 1-en volt nagy részvét mellen. 

— Farkas István kovácsmester 67 éves 
koréban meghalt CdksBenilmren. 

— ÖngylIkoBaág. Rmz János gaidilkodó 
GyergjÓBaentff  ialóson felakasztotta  magát. 

— A tusnádi köabirtokoasag villa 
telket Biavaaott meg aa njaágiróknak. Csik-
tuan&d közbirtokossága leguiobb megtartott köz-
gyűlésén tárgyalta as Orsaágos Magyar Stjtó-
tamarának epitésre aiaalmaa vlllatelek Iránti 
kor sót. A köabiriolosság tagjai megértéssel vet 
téfc  tárgy-Iát aii a keresi ÖH naNdo «teli* mttsH 
dicséri az a <nry, bogy nx-gfieő  telket biciá-
tottak aa uiségirok rendelkezesere. 

— Bünteteaek erdörontáa miatt. B jgyó 
Radu f  ciiksatn domokoti gaidélkodoi 3 hónapi 
fogháara  Ítélték meri a közbiriokosBág erdejébő 
tebb darab építésre alkalmas ftnyőt  engidéy 
nélkül kivágott. — Ugyacc^ak erdóroatás miau 
áiioit a iörvénysaék előtt Baogh Ltjos gylm>H 
köaeploki fi>  dmüves akii 7 hó î-pl bor'nnre i el-
tek. — Bun Ktroiy g>irn»*t ciaoeo 72 d .rab 
fenyő  C3>metei vágott ki 160 p-ngö piozoöntt-
tésre ítéltek. 

— Elitélt gabonaoltltkolók. K»rcse An-
tal csi<r>ieoDtimrel gazdálkodót tz rt ítélték 2 
hónapi fogházia  mert j«len ós gatoná' \ont el a 
kötfogy  «hatástól aiáltal, bogy a cscpléii ered 
ményt nnmlsitoita. — Nagyobb méretű gabona 
elúikoláton tr ék K es Gergely gytr^yóaifalvi 
gazdálkodót IB akit emiatt 6 hónapi fogbáaaa 
sújtottak. 

— Hatvanhárom kaláaaoa gaada Ká-
szonujfaiuban  Mu t heten f-j^aiek  be -> kástou-
ujfalvi  ghadasági tanfolyamot  tm^iyen 63 g»idái 
avattak eaÜBt kalászos gazdává Az avatas ünne-
pélyes keretek kösött tajlott le éB minisalt rl biz-
tos minőségben Szabó György vett réezt B tiis-
gakon. 

— Magaat gjilkOBsag. A Ktaioi-pa aka 
völgyében mngaaiot találtak ^meJy tiltott műtét 
u'jan kiTÜlh-ieit oda. A magBat anyjának fe'-
derltéBérn meiir.du i a nyomozás. 

— Jnmaa 1 en megnyílik a borszéki 
.Budapest* villa A Sa<kesfó-Kro*  Alka'ma-
aottak 8 Kl'ő-lapja Borsieken villhi > nsnrolt a 
fürdőié  ep bejtratáiai amelyet juciu- 1- n aeg-
n iianak. 

— ElkéBBÜt a .Vaa aaekely." Gyergyó-
dltró kÖBBég szülötte birtB saobrátB-müvefBe  e'-
késf  Itelte BBÜlőfa  nj * számára a hősök-emlék mü-
vét. a mester megírIntésta éa már klön«ötte a 
„VaB-SBekey" netü bataimaa alkotáBt. I<y ké 
saen van ennek a vármegyének el tő müvésal 
ért"kü nagyobbBBabásu bősl emlekmüve amelynek 
felál  itására íb rö\ldeBen sor kerül. 

— Juniua 3-án lép életbo aa u j me-
netrend. A Máv nyári menetrendje juniua 3-án 
lép életbe. Ezúttal nem leBa lényegéé vél'orát 
caupán helyi érdekeknek migfelelő  liaebb javí-
tásokra kerülhet caak sor. 

— Egy pár oipöt találtak és saoigá!-
tattak be a rendőrkapitányaágra. Jogoa' u'ajdonoB, 
kellő Igazolás után, a hivatalos órák alatt átve-
het). Ellenkeaő esetbsn a talált tárgyakat a ren-
dőrhatóság árverésen értékesíti. 

— Rövid hirek. Gyűmölcaolló Boldog-
aBBaony napján BB esatergoml baaillkában fel-
szentelték a három magyar püspököt: Mlndaaenthy 
Jósaef  veBsprémi, Kovács Sándor szombathelyi 
én Hamvas Endre csanádl püspököt. — Március 
27-én volt Mátyás király BsűletéBének 501-lk 
evfordu'ója,  amely alkalommal a nagy magyar 
tirály kolossvári szü őházát fe  lobogéaták. — A 
hivatalos lap szombati száma rendeletet köiőlt, 
amely «aerlnt a Scpronban 1894 ben Hiűletett 
U i*-ln Reviczky Antal dr. továbbá a Rámában 
1890 ben született Ambró Fürére éa a Loeoncoa 
1900-ban születeti Hontl Ferencet magyar állam-
polgárságuktól megfosatotta.  — A magyar aaj tó-
életben nagyjelenlőaégü változások követkestek 
amelynek Borán megBaűn'ek a következő ujaágok: 
A NepaBBva, a 8 órai újság, a Reggeli és Esti 
Kiss Ujoág, a Magyar Nemzet, aa Esti Kurir, aa 
Ujaég, Etyed Zoltán távozóit a Flim Színház 
Irodalom c. lap szerkesatóaégéből ÓB helyét Bá-
gyoni Váró Andor dr. az Ismert jobboldali új-
ságíró foglal  IB el. — A képviselőház ülését bl-
aonytalan Időre elhalasztották. — A tlsaal záró-
vonalat megnyitották. — A rögtönliéló bírásko-
dást klterjesBtették a rádió sdó készülék vagy 
rádió adó-vevő késsülék vagy berendeséa enge-
dély nélkül való létesítése vagy üzembetartáaa 
által elkövetrtt bűntettnek mlnŐPŰŐ bűncselek-
ményre. — SB'allnt BiéibüdéB'< rte jelenti a avéd 
hírszolgálati ircda. A betegsége tulyoBabb ter-
meszetü volt ugy, hogy orvosai teljes nyugalmat 
rendeltek. — A keleti arcvonal nagy elsaaksdó 
moidulatal során egymillió po gárl személy he-
lyezte magát a nsmet v idQrő oltalma alá ÓB vo-
nult «I nj ugat felé.  — Btky Lisiié belügyi ál-
lamtitkár azornsli hatállyal f-iio'dotta  a nemzeti 
Bcoclá'ista veietői internálását. — U<yancsak 
Biky b-IUgyl államtitkár nyilatkoaata Baerint rö-
\id<>sen fehzámolésra  ktrill minden baloldali 
n in<!<>t<-|i<.n>'R tor«=k"̂ R. 

O y a k o r l o l t gép l r t fnő  (lehat férfi  is) 
állandó alkalmasáéra f e l v é t e t i k  a 
M. kir. IparfelUgyelőaéghea.  Caikaze-
r^d^. Mi<?ó u'ca 46 s^ám. 

Megvételre keresek: 
K e r e t f ú r é s z t  ( Q a t t e r t ) 

io- 24" -tói 36"-lg és i pa rvágány t 
B i r ó András , Ba la tonszen tgyörgy 

Makói dughagymát 
azonnali vagy későbbi azállitáBra, hosszu-
kás aprószeműt P. 140 métermázsánkónt. 

Továbbá garantált csiraképes 1943 évi ter-
mésű  hagymamagot P. 10.—, petreiBelyem-
magot P. 10.—, Bárgarépamagot P. 12.—, 
céklamagot P. 16 —, salátamagot P. 18.—, 
uborkamagot P. 20.—. Jó  minőségű  almát 
P. 4 20 kg.-ként ab Makó utánvéttel szállítónk. 

Sárgarépát  és petrezselymet  a leg-
olcsóbb napi árban rendelhet. Csoma-
golást ö n k ö l t s é g i árban számítjuk. 
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T a n u l ó l e á n y (komoly, munka 
szerető) f i z e t é s s e l  felvétetik 
a Vákár nyomdába, Caiksieredán. 

— Munkaadók  figyelmébe!  Törzskönyv 
a bérfizetésekről  nélkflMahetetlen  az Qsemek-
nél. Kapható  Vákárnál,  Csíkszereda. 




