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A nagy események,» 
A nagyobb magyar városainkat végig 

bombázták. Megdöbbenve látjuk testvéreink 
életének, vagyonának pusztulását. A ten-
gerentúli lelketlenség nem kiméi minket 
aem, akikhez végeredményben semini köre 
nincsen. A gyilkolás ösztönével bombázza 
halálra ártatlan gyermekeinket, asszonya 
inkát. A iovsgi&tlan rabló-erkölcs aötéteé-
gével szórják reánk a halált a nyugaíi 
kultura nevében. 

Az ország területén sok száz ártatlan 
m»gyar testvérünket vetetettük el. Siras-
suk meg és gyászosuk meg őket, akiket 
ez a vad gengBzter világ kibombázott a 
közösségünkből. Hipyjünk abban, hogy 
ekkora galádság nem maradhat büntetlenül. 

A háború elfajult.  Mi magyarok har-
cos n^p voltunk. Történelmünk során so-
kat verekedtünk. De igy, ahogy nyugat 
vad-fiai  csináljak még eoha. Az ilyen had-
viselés, amelyet békés városok lakossága 
ellen folytatnak,  előttünk ismeretlen volt 
mind mai napig. Ma ezt ÍB megismertük a 
világot megváltani akaró nyugati demorá-
ciák nagyobb dicsőségére. 

Alig tehetünk egyebet ezzel a felhá-
borító tömegmészárláasal szemben, mint 
azt, hogy mi magyarok még jobb&n szorít-
suk meg egymás kesét. Hiszen annyi min-
den történhetik ezekben a kiszámíthatatlan 
viharokban. Kapaszkodjunk egymásba, a 
n*gy magyar testvériség közösségébe. — 
Szorítsuk össze fogainkat,  fogjuk  marokra 
a puskát éa egy pillanatra Be lágyuljunk 
el a kapott sebek nyomán. 

Lehet, hogy az eddiginél is sulyoBabb 
megpróbáltatásokat kell elviseljünk. Ez a 
háború. Ebben a háborúban nincs irgalom. 
Az eszközei kegyetlenek. Nem eegit raj-
tunk, ha békülékeny szívvel meglódulunk. 
Ellenkezőleg. Csak mindenre elszánt kitar-
tással nyerhe'jük meg a jövőnket. Aki most 
ebben a küzde'emben csak egy pillanatra 
is elveszti a oélt, azt irgalmatlanul elti-
porják. — 

Tehát minden okunk meg van arra, 
hogy a belső életünket, a magyar egysé 
günket féltve  őrizzük. Mi egyéb csodában 
nem reménykedhetünk. Csak magunVbBn, 
a magunk erejében. Ne gyengitsük ezt sz 
egyetlen életlehetőségünket. — Keressük 
egymásban mindig a teBtvért és ne az 
ellenséget... 

A testvéri keressük egymásban, mert 
olyan idők szakadnak reánk, amikor caak 
a közösségnek ebben a fejlettebb  légköré-
ben találhatjuk meg számításainkat. 

Gyakor lo t t g é p l r d n t (lőhet férfi  ÍB), 
állandó alkalmazásra felvétetik, 
a m. kir. Iparfelügyelőséghez,  Csik-
azereda, Mlkó utca 46. Bzám. 

Bocsánatot kérünk. 
Nem mi mondjuk... 

Kár a háborgii- rt Nud mi rcoDdjuk. 
Nálunknál nagycbb területeket átí&t.ó, ez 
'•mbereket sokkal jobbén iarrerő könéteti 
nagyságok, kormány frfl»k  áMapl-ották meg 
hogy túlságosan mefgyarapodott  azoknak 
a napraforgó  barátaiukn&k a száma, akik 
igyekeznek az idők járását kihasználni. 
Reményi— SohnelUr L»jos péitztigyroimsz-
tnr Újvidéken boBZfdft  mondott a főispáni 
beiktatón. Igy fogalmazta  meg az 41t,álunk 
is szóvá tett azon rosgyar testvéreink irgtt 
t a r j á t , akik ma itt, holnap ott... Ma ido 
iratkoznak, ho'nsp oda iratkoznak, azután 
amoda. Szóval a pénzügyminiszter ur igy 
mondta: .Minduntalan találkosunk o'yttnok 
ka', akic. bizonyítani igyekezni k, hogy már 
régóta vallják a mai idők jobboldali Magyar-
országáéi VP.IÓ kiállást. Ezek DBgyrmét 
azonban nem láttuk soha asokben az idők-
ben, amikor harcolni íb kellett volna ezórt 
és a kiállás veszedelmekké 1 járt. Ezek 
közül — mondja a pénzügyminiszter beszé-
dében — sokan ni* ,ui akarji-k egymást 
licitálni a jobboldali keresztény gondolat 
hMngOBtHtásában éa nem elég nekik semmi, 
jobboldaliabbak akarnak lenni minden jobb-
oldalnál'.... 

Ismételten hangoztatjuk, a pénzügymi-
niszter ur merészelte ezt igy a fejükre 
olvasni azoknak, akik már egészen ízlés 
telen balkáni módszerekkel csinálják ezt az 
úgynevezett politikai átállást. Milyen mo 
csók dolog ez az örökség. A megszállás 
éveiből maradt itt a lelkekben. Megmé-
telyezte őket annak két évtizeden keresz-
tül való látása, hogy milyen fertelmesen 
hányódtak az emberek 27 féle  politikai 
pártnak a húsos fazeka  körül. ö s azt kép 
zelik, hogy a magyar élet sokkul fejlettebb 
levegőjében ezt éppen ugy iehet folytatni, 
ahol elhagyták. Nem kedves barátaink. I<t 
lehet háborogni éB arcátlankodni, de mindez 
nem zárja ki ezt, hogy ne láBBunk világo-
san. A mai idők sokkal komolyabbak annál 
pemhogy azt a vidéki, egyébként b c~üle 
tPB polgári foglalkozással  küzködő embe-
rek „politikai" napraforgása  szerint lehetne 
irányítani. Maradjon osak mindenki a maga 
becsületes kaptafája  mellett. AB orazágve 
zeté*t bízzuk a magyar kormányzatra. E1-
végzik azt helyettünk. A közhangulat kö 
zöttünk pedig az kell legyen, hogy it,' 
mindenki mozgósított honvédnek kell érezze 
magát. Honvédnek, aki nem politizál, hanem 
parancsot teljeeit. Parancsot, amely ha azt 
mondja é letet kell adni, akkor azt minden 
gondolkozás nélkül oda adjuk a hazánkért, 
amely történelmünknek legkomolyabb sora 
fordulójába  jutott. Nefenekedjünk  egymásra 
még most is. Ne fenyegetőzzünk  a pártköz 
pontok megtorlásával. Rosszul áll ilyen 
gondterbes időkben az ilyen gyermekes, 
lámpionoséB fákly&ssenéB  egymásrarohanás 

K l k a p e a o l n l . . . 
Az cjiber egy hosbzu eieten keresztül 

sokat lát. L<ttja, bogy a közélet teren doi-
goüü emberek nagyrésze telítve van egész-
ségtelen hiúsággal. Láttam már ilyenek 
reBeéről olyan leveleket, amelyeknek meg-
írására normális leiküiet képtelen volna. 
E ófordul  esek között az önimádásnak 
minden fajtája.  Van aki ugy látja magáról, 
hogy a képviselőház nélkülözi értékes sze-
mélyét, a máBik megállapítja ugyancsak 
magáról, hogy a nemzet nem becsüli meg 
kellőképen nagyságát, hogy nem emeli 
méltó helyére. El nem lehet azt mondani, 
hogy mekkora ezeknek a közveszélyes 
betegeinknek a száma. Egy pártvezetésben, 
egy l«p életének irányításában általában a 
közélet ei foglalkozó  mesterségek körül 
van alkalom ezekkel a kórostttnetekkel 
ialálkostui. Legfőbb  ideje kikapcsolni aa 
életünkből a tolakodásnak ezt a veszedel-
mes válfaját.  Várja meg mindenki, amig 
munkája, szerénysége ós tehetsége kiemeli 
a közkatona sorából. Itt van a legjobb al-
kalom. A háború. A harcterek legszélesebb 
iehetőséget nyújtják az egyéni érvénye-
sülésre, A bátorságnak, a férfiasságnak,  az 
akaratnak, a veszedelmekkel szembenéző, 
az állagból kiemelkedő tulajdonságoknak 
érvényesítésére alig kínálkozik nagysze-
rűbb lehetőség. Tessék ezekkel a levelek-
kel a hadvezetéshez fordulni.  Egész bizto-
san alkalmat adnak arra, hogy bizonyíthassa 
eletretermettségét, hasznosságát és ezek-
ben a levelekben annyit hangoztatott nél-
külözhetetlenségét. Ne csak a polgári ólét 
kényelmes partjait rohamozzuk ezekkel az 
invásiós levelekkel. Lássunk már ezek 
részéről olyan írásokat, amelyek arról 
panaszolnak, hogy harcikedvét nem enge-
dik az elBő hullámokba, hanem lekötik a 
hadtáp szolgálat körül éti igy tovább. Hábo-
rúban élünk. Ki kell kapcsolni minden 
haszontalan ballasztot az életünkből. Első-
sorban ezeket a magunk érdekében leve-
lező betegeinket. 

Nemzeti lelkiismeretünk mákonya 
— a turáni átok. 

A nemzet haladásának, jólétének, erkölcsé-
nek legbiztosabb, legcsalhatatlanabb ellenőrzője: 
a nemzettagok lelkében gyökerező lelkiismeret — 
a nemzeti lelkiismeret. Ez a történelem nagy ala-
kítója, az uj idők árjának érzékeny mérője és a 
nemzet jobb, legbiztosabb utjának kitapogatója. 
Bz a nemzet erőforrásának  tartalékolója felhasz-
nálója. Ez a nemzet céljának, nagy eszméinek 
őrzője és állandó figyelmeztetője.  Ez a tettekre 
kényBzerltő csendőr és rendőr. 

A magyar nemzet története régi. Véren 
vette meg hazáját, az egyház töltötte meg évszáza-
dokra, sőt évezredekre szóló életfenntartó  érték-
kel, hogy ne pusztuljon ki, mint annyi más nép. 
Létfenntartása  mellett még világmlasziót ÍB kapott 
a ezt lilveo teljesítette is. Ó volt egészen a XV111. 
századig as európai keresztény kultura védőbás-
tyája. Más nemzetek életbiztosításának vértanú 
nemzete voltunk, amelyért szóbeli éB írásbeli elis-
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meréanél egyebet móg e földön  vajmi keveset 
kaptunk. De kaptunk mégis valamit: orsiágunk 
megcsonkítását, főldaraboláaát. 

Most újra akarnak aaületni. önálló magyar 
erőket akarunk moagöaltani egy önálló magyar 
világsaemlélet védőpajzsa alatt. Baael nem aértttnk 
meg senkit, hiaa minden nemaet eat, a aaját fajá-
nak megfelelő  nemaetl szint ölti magára. Mlárt 
volna caak éppen a magyar kivétel ea alól? 
Egyik nemaetnek aem tűnik ez fel,  hiaa ea min-
den nemzet lényege, élete. Ezt éli, cselekszi s ez 
a természete. Csak közülünk vannak sokan, akik 
a nehéz magyar kiállástól félnek  éa a kényelme-
sebb önelhagyás, önlemondás politikáját követik. 
Azért egy barátunknak sem vagyunk és nem le-
szünk ellenségei, mert mi is aat tesszük, azt cse-
leKsdjük, amit barátaink tesznek otthon, a saját 
nemzeti életükben. Egyébként íb: ez az önálló 
magyar erő és összetartás politikája erkölcsi kö-
vetelmény. Erkölcstelen az a nemzettag, akinek 
cselekedeteit nem ez a világszemlélet irányítja. 
Az önálló világszemléletü nemzetek öaazefogása, 
barátsága is erősebb, mint a megalkuvóké. 

A magunkról, nemzeti függetlenségünkről 
való lemondás dicstelen vészharangjának kungatól 
egyre csak ezt zogják: hiába minden I Hiába a 
fennkölt  éa prófétai  szellemű magyar emberek 
összefogó  munkája, hiába ábrándozunk az egység 
óazishirói, hiaba várjuk, hogy eléljük a magyar 
beké szigetének révét; hiába minenl A magyar 
nép cem született összetartásra, mint máa népek, 
a msuv'T n^p nem tud nagyot alkotni, nem tud 
meggazdagodni, keraskedni, stb., mint más népek. 
N*in tud p9dlg egyszerűen azért, mert ilyen a 
természete. Ez a lényege, ez a tulajdonsága. Ezt 
.1 sorinészptet igy hoztok magunkkal, igy örököl-
tük őreinktől. Ez a tnráni természet, melyet átok-
nak is Inh tne nevezni. 

Mindamellett kényelme? takaró ez a turáni 
átokl A magyar felelősségrevuüás  elől menekülők 
e^yritlen menedéke. Csak ezzel a takarovn: is 
U3ZV baj van. Az 1.1., hogy ezt már ezután nem 
földiül;  el. Nsm fogadjuk  el még pedig a^ért, 
mert <d«gen. Idegenek hoztik, ők takartak ránL", 
rotHz -mókásainkra. 8 tették ezt er.zel a káröröm-
mel : fulladjatok  meg magyarok rosBz szokásai-
tokban. Askálódjatofc,  pletykálkodjatok, zuvatolja-
tok, gyöngítsétek ÖBRzetartó erótöket-egységteket, 
h sz mi ia ezt akarjuk. S ba néha-néha zsörtölő-
ditek : en a veszély tudatára ébredtek, takaródza-
tok be ismét a turáni átok meleg, kényelmes 
lepedőjével éB aludjatok csak, m g álomkérotok-
bun el nem pusztultok. 

Ne légy kíváncsi. 
Légi Kiadói Üvölt a sziréna, verik félr"  a 

harangot I Te mlut fegyelmezett  polgár ödsze*ze-
«t-id báz'd népét és szépen lementek az óvóhelyre, 
va^y a fedatt  árokuvóhelyekr.1. Ezt kellene csele-
kedni. A józan ész is ezt diktálja, de mi nem 
vagyunk fegyelmezettek,  mi kíváncsiak vagyunk 
arra, bogy mi is van már megint azokkal az ame-
rikai ÓH ánglius gépokke) ? Jönnek? Nem jönnek ? 
Hinzen ai'-e  a zugásukat sem ballani. És ba jön-
nek vajon mennylen jönnek? Inoen nem látni 
semmit, gyerünk kl a kert végébe, onnan a domb-
ról jobban látni. Gyerünk fel  a tetőre, onnan van 
aztán kiirtás. Mi az gyerekek, tisem láttok még 
senimit? Éd.'S.ipám jöjjek csak kiált be Pista 
gy>r.-k *z utcáról .Jönnek már, ahun iátni is 
ükét, mint a méhek annyian vannak. Erre már a 
p.zomsz ;dok is f>;lfi?y<jluek  éa verődik a tömeg. 
Lassankint az utcák is megtelnek kíváncsi embe-
rekbe i. Egy-két okos ember is akad. akik szak-
értnlemtn<!l magyarázzák : „Igy jöttek a fronton 
Is, az ián ledobták rakományukat. Volt ugyan r>un-
kerunV, de fene  ment be ab'oa I Néztük ükét, 
aztán ha dobott, hallottuk a bomba Blvitását, le-
hasaltunk a földre  I 

Igy nagy a tere-ferel  mig a gépek végig 
dü örognek a város, vagy falu  fölött.  A légi riadó 
kicsa'ja az embereket lakásaikból. Nyugodtan 
állith tjük, hogy a városokban, falukban  soha 
annyi ember, asszony, gyermek, nem mozog az 
utcákon, tereken kertekben, mint a légi riadó 
elhangzása után Mintha az ördög búzná ki áldo-
z t»it a véres táncra. C-<ak nem maradok el ettől 
a látványtól? Hátba még légi harc 1B lesa? Az 
meg különösen érdekes. Nincs az a hatalom, mely 
a kíváncsiságnak gátat tudna vetni. És hol ma 
radna a jól értesültek kara, kik belehalnának, ha 
egy napon hír nélkül maradnának. De meg a tör-
vény, vagy rendelet ide vagy oda? Nekem aztán 
ne parancsoljon senki, ne féltse  az életemet. Igy 
okoHkodnak a magukat karakán legényeknek tartó, 
fegyelmet  nem ismerő bonpolgárok, nem gondolva 

arra, hogy rossz példájuk mennyi áldozatba kerül-
hetne, ha történetesen megszólalnának az ellen-
séges gépek puakál ÓB gépagyul. 

Sajnoa aa emberek klváncsiBágát, könnyel-
műségét, nemtörődömségét, fegyelmetlen  maga-
tartását, aem jóakarata azóval, aem törvénnyel, 
rendelettel, de még csak fenyítéssel  Bem lehet 
megmásítani. Hiába a szigor, a rendőr, a csendőr, 
— hiába a büntetés, csak egy mód képoB az 
embereket jobb útra téríteni. A vérét áldozat. 
Dohát miért kell embereknek, gyermekeknek akkor 
ls meghallnl, ha e;t el lehet kerülni ? Miért kell, 
annyi ember i kezét, lábát, amputálni, mikor ez 
mind elkerülhető lett volna ? Miért követeljük meg, 
hogy légiriadó elhangzása után, mindenki menjen 
óvóhelyre? Mind olyan kérdések, melyeket még 
egy kiváncsiskodó sem vetett fel,  amikor kiállt a 
nézők tömegébe. 

Nézzük meg már moat, hogy mit mond a 
tapasztalat, a siatisztika? A légitámadások áldó-
satunak  több miat ICP/t-f.  szabadban tartózko-
dók  közül  kerül  ki.  Ezek  nagy része maga 
kereste  vesztét  Ezeket  nem lehet hóii halott-
nak tekinteni! 

Napról-napra érkeznek jelentések, haiáleae-
tekről, sérülésekről, olyan helyiségekből, ahol 
bombázás nem is volt. Néző, leső, kíváncsiskodó 
emberek ezek a bzerenc ellenek, kik nem tűdnek 
magákra vigyázni. Gyermek-halál én súlyos BÓrü-
lés, sok szomorú bejelentés tariaima, — szúlők 
bűnei, kik meg gyermekeikre sem vigyáztak, 
ahelyett, hogy óvták volna őket a veszélytől. 

Ember vigyázz magadra  és gyermekedrel 
Hogy milyen veszély fenyegeti  a szabadban 

leső, kíváncsi embert, erre nézve elegendő lusz 
felsorolni  a következő eshetőségek? r: 

1. Az átvanuló hullámok gópí»i leszórhatnak 
robbanó tárgyakat, apró bombákat, stD., cz'knek 
levetését a gépek dübörgése miatt ne:n hsllani. 

2. Megnyithatják » géppuskák, gépágyuk 
tlizV. 1 — 1 városban, fit  lu van álló, vagy mozgó 
tömegekre. Piilnnitok alatt ezer és ezer lövedék 
kerül a földre. 

3. Dobhatnak bombát oda ib, hol nicci cél-
pontjuk. 

4. Légiharc alatt a lövedékük százezrei re-, 
pülnek a levegőbe, melyek már nok embert talá'-
tak halálosan súlyosan. Ezek a lövedékek vég-
eredményben a földre  kerülnek és vagy a házak 
tetejét ütik át, vagy a földbe,  fákba  fúródnak. 

5. Ahol a saját 1> gvéde'mi tüzérségünk mű-
ködik, ezek lövedékeinek repeszei is voszflyez 
tétnek, 

Bombatámadás  esetében: 
1. A bombák kioldása jóval a colpontok előtt 

történik, tebát a legtöbb esetben a gépiik erő-3 
mo'orz tja miatt nem hallod a bombAk sivitá.-uit 
és ne<n .íred el az úvóheiy^t. 

2. Minden támadásnál gyujtúhasábok ezrei 
hullanak. 

3. Támadás előtt közben és után, pu.íka és 
gépágyú tüz érheti a szabadban tartózkodót. 

4. Saját légvédelmi tüzérségünk lövedékei-
nek repeszdarabjai hu'lanat;, melyek szintén ve-
szélyeztetnek. 

Emberi öreg, ifjú,  férfi  és nő térj magadhoz. 
Háborúban élsz. Csatatéren vagy te is, ahol golyók, 
bombák pusztítanak. Hogy mikor én hol érhet a 
halál, va?y sérülés, »zr te nem tudatod, de l't 
leselkedik mindnyájunkra, mind n órában, uiindun 
percben, minrt sietsz elébe ? óvd magad és ember-
társaidat! Ne áltasd magad azzal, bogy most már 
százs>ur is végig né ted a gépek elvonulását és 
nem történt bajod. Itt is fennáll  az a kozmoidás, 
bogy „Addig  jár a korsó  u kútra,  mig ei rem 
tőnk." 

Ne  légy kíváncsi! 
Tömök  Karoly. 

Ady Endre a magyar honvédről. 
Ady Endre halálának január hó 26-án volt 

25 évea fordulója.  Megemlékeztek erről a költő 
barátai éa ellenségei egyaránt. Ady Endre 1917-
ben ezt irta az iBonzómenti Tárogatóba: 

„Megpróbáltam, nincs, nem lehet hozaájuk 
méltó óda, magyar honvédekhez, lélek, test és a 
végzet héroszaihoz. Magyarul megállni a messze 
pokolban: ezt CBak a honvéd tudja széles e vilá-
gon, mert ez másabb minden máénál. Magyarul 
megáll, magyarul rohan, magyarul töpreng, ma-
gyarul kételkedik s néha egy kicsit kétségbe is 
esik — magyarul. 

S mert iiyen magyarul áll mindenütt, hova 
rei delték, mert megszokta már. hol a sors leg-
jobban veri, níncB emberebb H magyarnál. A hon-
véd hősiessége, ez az elszánt akarat, mellyel, 
kivel a magyar meg akar maradni a Nap alatt, 
sőt a Nap fölött.  Minden fájdalmaimhoz  szeretném 
még a honvéd bakák fájdalmait,  pzervedéselt 
bozzá lopnt. Minden szeretetemet, csodálataimat 
a utolsónak, bénult, de mégis jó szivrmet kUldöm 
az Isonzómenti testvéreknek. Magyarul állják s 
megállják a fronto*,  jöhessenek vissza mindnyájan, 
minél hamarabb. m?rt itthon sok a dolog.* 

A falu  között. 
Egy somlyói leány oly bizonytalanul beszél az 

ottani gimnáziumról éa székházáról, mintha BOG évea 
távlatbau lettek volna azok lakói Szeredába hozva. 

Fitodban egy idősebb asszonyt kérdezek meg, 
miféle  sir vau az ut mellett, llgyeB nyírta kerítés közt. 
Azt mondja egy huszár fekszik  oti. de annál többet 
nem tud rólu. Csekef»lvában  egy utca végén egymás 
szomszédságában i la ke reszt áll. Okát a fiatalság  uein 
tudja, egy idősebb ember egy régi kolerajárvány meg-
szűnésének emlékével hozza kapcsolatba. Ez igy is van. 

Több faluban  régi kuzdaságok, kúriák nyomait 
riijtetik a még ineglt'-vA terjed Imeaebb belsőségek. Az 
üregek tudják kiké voltak er.rU valaha, azonba>) az ifjúság 
iieuj törfidik  velilk, nem is induak annál tiíbbijl róluk. 

Sventmártouuii n Nagy Sándor-féle  borvizről az 
idősebbek annyit tudnak, bogy a bort. jól főzte,  éa 
hogy forgalomba  hozatala un gkezdildött volt. Elpc-
csojásodott helyét még megtudják mutatni, de egy 
pár év múlva erről is msgfeli-ili.eznek,  pedig feljegy-
zések szerint évszázadok előtti építkezések nyomai 
találtattak ott. 

Sok Ittlusi gyermeket kérdeztem, hogy nevezik 
nagy szülőit, nem tudták, hasnulólag a rokoni kap-
csolatokat ssm ismerik, csuk annyit mondanak, szülői 
„sógornak" szólították, de hogy miért arra nézve 
inAr uem volt felvilágosítás. 

Jelentéktelennek látszó dolgok a lentink, azon-
ban b* meaxzibbre tekintünk, nem szabad oly küny-
nyen feledésbe  engedni ezek.-:. Hozzátartoznak az ön-
tudatosításhoz. Mii;d.-n m-guiozdult körülöttünk, s ha 
nem gondoskodunk saját magunk dolgainak mégis 
mertetéséről, az utókor zür zavarnál nem talál egyebet. 
A sziilők, tanítók lehetnek e téren ma sokat minden 
különösebb megterhelés nélkül. 

* 
* * 

Ne szégyelje magát asszonyom. 
A mult pénteken az Apafi'y  utcában egv uri 

Bsszonnyal találkor-.tam, akin a terhesség jelei jól lát-
szottak. és miül ha szégyelte volna, nagyk&bátjit igye-
kezett összébb huzni. Én pedig önkényteleuül köszön-
tésre emeltem kezemet, eszembe jutva Szabó Dezsil 
azon Ügyelmtsztef  és«, hogy mindttu terhes asszony 
köszöntést érdemel. Ez igaz is, minden ilyen asszony 
nemzeti bős, aki vállalja a szülési láidalmakat, áll-
matlan éjszakákat, gyermek sírást, nevelési gondokat, 
az egészség miatt érzett aggodalmakat stb.odadobja 
az utcai könnyű életet, áldozatot vállal a családért 
ezzel a hazáért. 

A jutalom aem m>nad el. A gyermekben meg-
kapja azt az auyei örömet, amit lehetetlenség kife-
jezni. .Nem adnám a gyermekemet a világ minden 
kincséért' baljuk elég gyakran, s az életbeu tapasz-
taljuk is. Van-e nagyobb boldogság az édes anva felé 

A Hargita-fürdő  megnyílt!  ^^^^r^^rr^vl^^V1  e i ^ ^ I ^  ^íídi 
Junius  hó elsejével  a közkedveltségnek 
örvendi  Hargita-fürdő  megnyílt,  tenát ugy 
a fürdő,  mint a Vendéglő  a közönség  ren-
delkezésére  áll.  Jó  és előzékeny  kiszol-
gálás biztosítva.  1—3 

0zenetek a harctérről. 
AZ  orosa arcvonalról üdvözletüket küldik 

hozzátartozóiknak: Erőss Antal tiz. Cslkborznova' 
Kökösi Ferenc honv. Csikszareda, Péter József 
bonv. Csomafalva,  Csata Antal honv. Csomafalva. 
Lakatos Bála bonv. Cslcsó, Antal G4za honv. 
Szépvlz, Meder Lajos honv. Csicsó. 

családi boldogság gyermek nélkül. Es mégis mégis 
mennyi hun 'iövetődött el « téren, és sokan nem fél-
nek az Istenre hivatkozni, moud -án nagy ártatlanul 
nunm adott". Vigyázzunk avatatlan kézzel ne nyu!-
junk Isten legszentebb müvéhez a teremtéshez. Bün 
büntetlenül nem marad. A harangok el némulnak, 
családok, népek, nemze-.ek kipusztulnak. 

A terhes állapotba jutott lányok ÍB nagyobb 
megbecsülést érdemelnek azokkal szemben a kik kü-
lönféle  fogásokkal  évek hosszú során át tudják mu-
tatni ártatlanságukat. 

Nem a terhes állapot, hanem ellenkezője, a ter-
méketlenség, a festék,  az ujjak alaárgnlásáig terjedő 
cigarettáeás a szégyenleni való. Figyelő, 
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A vörös diktátor. 
Irta  : Satalcff  4 leMaadvr  Mthajlovie*. 

II. fejezet 
Amelyben bankot éa vonatot rabolnak ki, vfiröe-

bor éa kecskepörkölt mellett folyik  a zsarolás a rube-
lekkel bélelt szalmazsákon alszik a csillagvizsgáló 
öreg tudósa. 

1907-ben már egész Oroszországot behálózták 
a forradalmi  mozgalmak. Fojtott tűz izzott a végtelen 
mezőkön, minden pillanatban fellángoltán  készen. A 
szociáldemokraták és mensevikik jelentettik a mér-
sékletet, a szoeiálforradalmárok  és bolaavikik a rob-
banásra kész, felforgató  energiát. A módszerek közölt, 
amelyet a bolsevikik használtak, agyra elfogadottabb 
szerepet játszottak az exek, az a ton állások, rablások, 
zsarolások. Ezek as ezek aa egyszerű rablókat ia fel-
háborították. A hegyek között betyáréletet «10, poli-
tikával semmi kaposolatot nem vállaló szegénylegények 
megdöbbenve látták, hogy az úgynevezett aktivisták 
a legélesebb versenyt támasztják és elveszik kenye-
rüket. Jelentékeny részük nem látott más megoldást, 
minthogy felajánlotta  szolgálatait az aktivistákrak. 

Egy tifliszi  szövetkereskedO Üzletében 1907 
nyarán sötétkinizisü georgiai nyitott be. A kereskedő 
bevezette látogatóját belsO szobájába, felbontott  egy 
üveg vörösbort és megkínálta vendégét. Pito Osknri 
hamarosan megitta a bort, majd egy levél borítékot 
kotort elfi  zsebéből. 

— Diugasvili Zozo barátom küldi ezt a levelet, 
aki azzal foglalkozik,  hogy a nép baján segítsen. 

A kereskedfi  felbontotta  a borítékot. Helyesírási 
hibákkal telt rövid, határozotthangu irta volt, amely-
ben felszólították,  hogy minden héten egy napi bevé-
telét ajánlja fel  „a nép javára." Aláirás volt a levé-
len és egy kis illusztráció két egymást keresztezi 
tör, kit bomba és egy koporsó. 

Az öreg kereskedő mélyeu megdöbbent. Ujabb 
üveg bort hozott és elkezdett Pitonnak csendesen pa-
naszkodni, mennyi baj, gond és kiadás terheli. Pito 
uem sok' megértést matatott a panasszal szembeu. 
Kijelentette, hogy uiost távuzík, de egy hét múlva 
újra eljön. Az egy bi't lejártával azonban már maga 
Sztálin jelent meg. Késztetésen elmagyarázta, hojry a 
pénzre feltétlenül  szükség van, de biztosította erről 
is, bogy más irányból jövő esetleges hasonló fellépés 
ellen meg fogja  védeni. Viszont, ha a pénzt nem 
kapná mag, nem vállal telelősséget a következmé-
nyekért. 

A kereskedő mindent végiggondolt és végül is 
dzstett. Nemcsak akkor, hanem rendszeresen, hétről-
hétre. Mindaddig, amig haza nem érkezett Pétervárról 
a fla.  As ifjúnak  nem tetszett az üzlet a a rendőr-
séghez fordult.  Detektívek bújtak el a szobában, ami-
korra Sztálin újbóli látogatását várták. De Sztálinnak 
szerencséje volt ö maga es alkalommal az utcán 
maradt és Pitot küldte be a pénzért. A georgiait le-
fülelték  a detektívek és elfogták  az utcán várakozó 
Sztálint is, de Pito tagadta az összeköttetést s az 
öreg kereskedő sem mert Sztálin ellen vallani. Csak 
közigazgatási rendszabályra került sor. Sztálint egy 
szibériai faluba  toloncolták, de hamarosan ismét meg-
szökött. 

Pár hónap múlva Sztálin ismét Tifliszben  volt. 
A bolseviki párt fellélegzett:  nagyon várták már Sztá-
lint, mert kiürült a kassza. Megkezdődtek a tanács-
kozások és Sztslin kit társával, Lukariavilivel és 
Ivanovval felkészült  az uj exre. Egy bankot raboltak 
ki. A délutáni órákban, amikor már sötétedni kezdett, 
hármasban állítottak be a bankhelyiségbe. Sztálin a 
kasszához megy és odasngja a pénztárosnak: 

— Azért jöttünk, hogy kiürítsük a pénztárt. 
Közben Ivanov villámgyorsan bezárja a bank-

ajtót is táblát akaszt ki: A bank egy félórára  zárva 
van. LaskariBvili két kezében tart egy-egy bombát 
és Sztálin megtömi zsebeit bankjegyekkel. Aztán el-
vonul a bárom elvtárs, kttlőnbözO irányokba. De hogy 
ez az ex mennyit hozott a konyhára, az nem derült 
ki soba. Sztálin ugyanis hazasietett is gyorz rejtek-
helyet keresve, a kályhába dugta ba a pinzt, majd 
eltávozott, hogy az elOre megbeszélt helyen talál-
kozzék társaival. Ott azonban csak Ivanovot találta 
meg. Jódarabig vártak, aztán elindultak hazafelé.  Már 
a ház elOtt látták, hogy a szobában pislákol a mé-
cses. Laakarísviliinek tehát otthon kell lenni. Meg-
nyugodva léptek be, de a következő pillanatban Sztá-
lin felhördült: 

— Mit csináltál te boldogtalan? 
A mit sem sejtO Laskarisvili ugyanis begyúj-

tott a kályhába is vidáman melengette kezeit, nem 
tudva, hogy bankjegyeket lobogtat a láng. 

Sztálin dühöngött A párt pedig tttrelmetlenke 
dett, mert attrgOs szükség volt a pénzre. Elhatározták 
as azonnali ujabb exet. As uj választás vonstrablásra 
esett Pontos adatokat szereztek arról, hogy a közali 
napokban a Bostovtól Kaukázusba haladó vasút na-

gyobb pénzszállítmányt vizz. Odautaztak is a vasu-
tasokkal összebarátkozva kikutatták, melyik vagont 
kaposolják a vonathoz. Egyszerű paklikoosi volt, kis 
ablakkal is kit fülkivel  a vasúti reudOrsig számára. 
A fülkék  melletti mosdóhelyiségben rejtOzött el Sztá-
lin és két barátja. Végignézték a postassák elhelye-
zését és látták, amint a rendőrök elfoglalják  helyüket 
a koosí belsejében. Utána lezárják is lepecsételik az 
ajtót, majd fütyül  a vonat is zakatolnak a kerekek. 
Néhány óra eltelik, a rendőrök bóbiskolni kezdenek. 
Észrevétlenül nyílik a moadó ajtaja, hirtelen megro-
hanás, pillanatnyi közelharc s a rendörök Sassekötösve, 
betömött szájjal fekUssnek  a kocsiban. Feltörik a 
vagon ajtaját, kidobják a pénzeszsákokat s aztán 
maguk is kiugranak. As ujabb ez teljes sikerrel járt, 

A rablásnál sokszor még nehezebb volt a nyo-
mok eltüntetése, illetve a pénz elrejtése. Mert a so-
rozatos ezek terméssetessn határtalan megdöbbenést 
keltettek Oroszországban, sOt bejárták a világsajtót 
is. A cári rendőrség hatalmas apparátust mozgósított, 
de néhány egyszerű rablón kívül a tetteseket nem 
sikerült megtalálni, sem a rablott pénzek nyomát fel-
kutatni. Sztálin mestermunkát végzett. 

Egyik alkalommal például a tifliszi  csillagvizs-
gáló intézetben rejtette el a pénzt. Az obszervatóri-
umban világtól és emberektől visszavonultan éldegélt 
egy öreg professzor.  Az rt hálószobájában surrant be 
Sztálin éjszakának idejéu. Felvágta a szalmazsákot, 
elhelyezte a pénst, majd újra bevarrta és nyugodtan 
távozott. Az öreg tudós sohasem sejtette, hogy a vi-
lág legértékesebb szalmazsákján piheni ki az éjszakai 
csillagvi'/sgálás táradalmait. Hónapok múlva, amikor 
az izgalom lecsillapodott, Sztálin hasonló uiúdoo viez 
szalopta az összeget és Pétervárra juttatta. Itt már 
csak a forgalombabozatal  okozott gondot, mert a bank-
jegyek sorszámait nyilvántartotta a lendflrség. 

Krassinnak, a párt pénzemberének azonban az 
sem volt megoldhatatlan feladat.  Meghamisították 
sorszámokat én megkezdték a forgalombahozatalt, 
részint Uroazországban, részint külföldön. 

Nein ia volt semmi baj. Csak a párt egy Fran-
ciaországban élö emigránsa fizetett  rá. Észrevették i 
hamisítást s a páriái rendőrség lefülelte  és börtönbe 
zárta u emigránst, akit egyébként az orosz bolse-
visták egymás között Apuskának becéztek. 

Apuska kéBObb többször járt Párisban és Genf-
ben, de akkor már senii sem emlékezett a harminc 
ivvel ezelOtt történt incidensre. Ellenkezőleg. Dísz-
kordont vontak az egyenruhás rendörök feszesen  tisz-
telegtek s elflkelő  urak mily hajlongással fejezték  ki 
meghatódottságukat Mert a látogatót ekkor már nem 
hívták Apuakának, sőt Finkelsteinnak sem, — hanem 
0 volt Litvinov, a szovjet nagyhatalmú külügymi-
nisztere. (Folyt. kOv.) 

Csikvármeeyo Vit.ii 8<é'«e. 
Értesítés a vármegye vitézi-jelöltek számára. 

Az Orsaágoa Vitóat 8z4k dúntMO al pján »z 
e s > v lághvboruhao ré*zt*ett t< «ti ie^nye^gi 
-gv»n. li a V éti R n ihe felvételükért  c«ak 
1944. é;i december hó 31 i? folyamod  . <tnak 
Azortu1 a Vitézi Sz-̂ k n kérvé yeket az emülett 
egyé ektól nem fogadja  el. 

Cjiiiv>rm*?re  Vitézi  S-rke. 

írták tehát a munkatervet, amelyet sajátos tartalom-
mal kell megtöltenünk. Ninos más feladatunk,  mint a 
munkatervet beállítani a koagregáoiónk szakosztályaiba 
is nekilátni a munkának. Ma minden elénk állított 
munkatervet az idOk komolyságának megfelelően  kall 
megvalósítanunk. Dolgozzunk már a vakációban az 
Ifjúsági  Katolikus Akció programmján. 

A hitbuzgalmi szakosztályra vár a legkomolyabb 
és lelkiismeretesebb munka. A munka ereje az imád-
ság. Munkánk enélkül osak lilsknilküli amerikásás. 
A Kongregáoió az áhítat iskolája. Gondoljunk a nagy 
kongregációs szentekre (Szent Alajos, Kosztka szent 
Szaniazló) A hitbuzgalmi szakosztály Majláth püspök 
Ur nevét viseli. As 0 szellemiben kell nekünk is 
gyakorlati iletet ilni) liturgikus szentmise, gyakori 
szentgyónás-áldozás, fegyelmezett  tiszta élet, apos-
tolkodó szeretet. (A hitbuzgalmi szskosstály faladata 
az Akció Katolika szerint a Nagyasszony-kultusznak 
(fatimai  jelenések) elmélyítése. Kongregációnkat a 
SegitO Mária szelleme hatja át. Tiszteletét terjesztjük, 
ha ünnepeit példásan tartjuk meg. — Emlékezzetek 
az imafrontra.  Szervezzétek mag újból a nyár folya-
mán községek szerint Minden vasárnap más-más köz-
ség diáksága végezzen azentgydnást-szentáldozást. A 
liturgikus naptárt könnyű összeállítani. Központ a 
gimnázium. Diákkörieteket szervesünk, amelynek élén 
az ifjúsági  vezetO áll, aki majd veletek egyetembea 
beosztja a szentgyónáa ís áldozás randjit is időnkint 
jelentést tesz a megvalósított programiéról. 

A világnézeti szakoaztály Bangba Bila szelle-
miben harcoljon a Katolikus Akció vezérelve szerint 
Krisztussal haladunk, Krisztussal maradnak! — 
Három témával foglalkozzék  a tanító, megszentelő 
és iiélfl  Krisztus. Készítsünk vázlatokat arról, hogy 
uit tanít Krisztus a mai élet sorskérdéseiben (faji-
ság, szociális reformok;,  hogyan szenteli meg életün-
ket a külső ía belső bábom idején «szentségek fel-
vétele, ovóhelyimák, tökéletes báuat, az erősek ke-
nyere atb.) milyen lélekkel álljunk meg itilO Bíránk 
elOtt, ha hív. 

A szociális szakosztály a gyakorlati Katolikus 
Akció iskolája. Sok gyakorlati munkát végezhetünk 
ebben (a bevonultakat helyettesítő diákmunkások, 
légoltalmi szolgálat, a Kabsz-Katolikus Akció Baj-
társi Szolgálata ifjúsági  csoportja, Ifjúsági  Vörös-
kereszt szervezése.) Egyszóval ebbe a szakosztályba 
tartozik a háborús helyzet követelte ifjúsági  munka. 

A néprajzi szakosztály munkáját, amely a osiki 
gyermek, a székelység hiedelemvilága, nipi gyógyí-
tással kapcsolatos adatgyüjtiasel foglalkozik  egyéni 
levelezéssel bonyolítjuk la. 

A szakosztályi munkák jelentőségét mig külön 
méltatni fogjuk.  EzekbOl láthatjátok, hogy a Kon-
gregációnak az iskolai szünetben is működnie kell. 
Abban a tudatban, hogy as Ifjúsági  Katolikus Akoió-
nak lelkes apostolai lesztek szeretettel üdvözöllek 
mindnyájatokat 

Csíkszereda, 1944. Junius hó. 
Székely László hittanár. 

Csiki diák. 
Vakációi Levél. 

Az Iţjusăg katollkn» akciójának uj munkaterve. 
Kedves fiuk! 
A világkatolicizmus ma egy zárt falat  alkot 

minden ellenséggel szemben. Ennek a kömény falnak 
neve: Katolikus Akció. Az erdilţi katolicizmus a 
szervezet külső formáját  nem rig vette fel,  a kato-
likus akció belső tartalmi lényege nálunk már régen 
meg volt és Bajátos intézményeinkben (Kat. Státus 
éa szervezeti ágai) történelmi mult áll mögötte. 

A Katolikus Akcióban az ifjúságnak  különös 
hivatása van. A katolikus ifjúság  egyesületi szervei 
(Szivgárda, Kongregáció, Missziós Ifjúsági  FrOut stb.) 
sajátos feladat  előtt állnak. A diákság számára ná 
Iunk a Katolikus Akoió hivatalos szerve a Kongre-
gáció, amely 1731-ben alakult és nem egy szip ered-
ményt könyvelhet el a történelmi idOk folyamán  (nem-
zetvédelem a török-tatárdulás idején, ősik somlyói miaZ' 
teriumok, diáktalálkozók, 200 ives jubileum stb). 

A Katolikus Akoió munkatervit három azak-
osztálynnk (hitbuzgalmi, világnézeti, szociális (valósítja 
meg. Egyéni is sajátosan uj szervezet a néprajzi 
szskosstály, amely nagy elődünk és példaképünk a 
csikssaatkirályi Vitos Mózes plébános szellemiben egy 
nipi uijászülstist akar a hagyományok szellemiben. 

Az ifjúsági  Katolikus Akoió sziví munkatervit 
már jóvá is hagyta a püspöki kar. Számunkra ia slO-

Adományok a osikszeredai 
Vöröskereszt hadikórháznak. 

Az alábbiakban közöljük axoknrk az adakozók-
nak a névsorát akiknek áldozatosságából megszületett 
a csíkszeredai Vörös kereszt kórház. 

Sok mnnka is szeretat hozta litre ezt a gyö-
nyörű háborús intézményünket, amely annyi lélekkel 
végzi kötelességét. A szervező kis városunk asz-
szonyaié, akik Dr. Ábrahám Józsetni főápolónő  irá-
nyításával tisztán a magyar társadalom áldozatossá-
gából teremtették meg est a nagyértikü közvagyont. 

Ágyalapitványra fizettek: 
V. K. Fiók Tusnádujtalu 800 P., Lux' József 

Csíkszereda 600 P., V. EL Fiók Szárhegy 400 P., 
V. K. Fiók Gyergyószentmíklós, Gyergyóaltalni Da-
lárda, ErdObirtokosság Csikszenttamás, v. Kerekez 
Lajos Qyimesközéplok, Közbirtokosság Csikbánktalva, 
V. K. Fiók Csikbánkfalva,  ErdObirtokosság Csatószeg, 
Orbáu Lajos Csikszentmihály, V. K. Fiók Csikssent-
györgy, Közbirtokosság Bákos, Közbirtokosság Csík-
szereda, Nsgy István Gyimesbükk, ErdObirtokosság 
Kászonujfalu,  Ganz Üzemvezetősége Csiksssrada, 
ErdObirtokosság Csíkszereda, ErdObirtokosság Kászon-
altiz, Vákár Lajos könyvnyomda Csíkszereda, ErdO-
birtokosság Madéfalva,  ErdObirtokosság Csekeíalva, 
V. K. Fiók Gyimesbükk, Hompóth György Ditró, 
Közbirtokosság Csiktaploea, ErdObirtokosság Csik-
somlyó, Orbán Józset Karcfalva,  Dobál János is Jó-
zsef  Csíkszépviz, ErdObirtokosság TekerOpatak, SzOos 
Pétsr Gyimesbükk, Dr. Lázár Piterni Gyergyószent-
miklós, Ajvász Árpád Csíkszereda, Barddoz Márton 
Csikszentsimon, ErdObirtokosság Csikszentdomokoz, 
Telepitvényes ErdObirtokosság Bélbor, Dr. Kolumbán 
József  ügyvéd Csíkszereda, Ssokolay Béla Káazon-
feltiz,  ErdObirtokosság Csikszentsimon, Radvánaaky 
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Kálmán Csikssentdomokos, Mátyás latrán Koamáa, 
Sslstinssky Pál Toanád, Nagy G. Gáza Gyimesbükk, 
Gál Imre Csíkszereda, Vajda JanO Gyergyóhodos, 
ösv. Imrah Elekné Karafalva,  KSabírtokosság Csík-
caiosó, Bara Márton 4a Tártai Csikszenitamá*, Bor-
bély Sámuel Csíkszereda, Dr. Zakariás Manó és JsnO 
Csíkszereda, Boeskor Domokos GyimsabOkk, Puskás 
és Romteld Gyergyószentmíklós, Csali Sst. György 
Sörgyár R. T. Csíkszereda, ErdObirtokosság Csikpál-
falva,  Szabó DesaO Csíkszereda, Simon Ákos Gyer-
gyóbodos, Dr. Ssentkovios Andor Gyergyószentmíklós, 
Horváth Miksa Gyergyószentmíklós, Kiss Dénes Csik-
szépviz, ErdObirtokosság Szárhegy, Kárpát Erdő GOz-
tttrész Gyergyóbékás, Közbirtokosság Lázárfalva,  Nagy 
Géza Csíkszereda, özv. Balogh Géziné Csíkszereda, 
Fejér Béla és özv. Dr. Kováos Gyárfásné  Csíkszereda, 
v. Balázs Ferenc Csíkszereda, Rajna Imre Gyergyó-
szentmíklós, ErdObirtokosság Csikdánfalva,  Csutak 
Gáspár Rákos, Demetropulos János Gyimesbükk, Rim-
ner Lajos Gyimesközéplok, Tucsek Andor Gyimes-
középlok, lmreh I. Tivadsr Szépvis, Közbirtokosság 
Gvergyókilyénfalva,  Tarsay Sándor Utódai Csíkszereda, 
Ur.  Makkay Domokos Gyergyószentmíklós, Lázár Dé-
nes Gyergyószentmíklós, Feiger Mihály Galócás, Hó-
dos Ernfl  Galócás, Lórenc Ernő Galócás, Dajbukát 
Jakab Gyimesbükk, Bara Ágoston Csikkarofalva,  Lá-
zár Kálmán Gyergyószentmíklós 200—200 Pengőt. 

Gyargyóalfaln  község 600 P„ Csikcsicsó köz-
ség 500 P., Csiksomlyó község 600 P., Csikszent-
mártón község 200 P„ Gyergyószentmíklós 8000 P. 
l'sikjenöfalva  698 P., Gyergyóujfalu  600 P., Közs. 
Elöljáróság Kászonujfaln  200 P., Köss. Elöljáróság 
TekerOpatak 118 P., M. V. K. fiók  Gyimesbükk 600 P., 
Közs. Elöljáróság Gyergyóhodos 414 P. 56 6U., M. 
V. K. fiók  Borszék 1260 P., Közbirtokosság Tusnád 
200 P., M. V. K. fiók  Csikszentimre 400 P., Kászon-
jakabfalva  Kalot Ifjúság  103 P., M. V. K. fiók  Csik-
szentsimon 134 P. 94 fill.,  Közs. ElOljáróság Gyi-
mesbükk 572 P. 82 fill.,  Közs. Elölj. Gyergyóhodos 
170 P., Közs. Elólj. Csikmenaság 9 P. 22 fill..  M. V. 
K. fiók  Borszék 260 P.. M. V. K. fiók  Csikpáltalva 
60 P„ M. V. K. fiók  Szépviz 500 P., György Ágos-
ton által rendezett táncmulatság jövedelme Kilyén-
Inlván 204 P. 38 fill. 

Magyar Vöröskereszt Ditrói Fiók egyesületétől: 
2 drb. jó törülközO, 1 drb. asztalkendő, 62 drb. konyha-
ruha, 286 drb. portbrlő, 7 drb. zsák, 210 drb. pabló-
törlö. Itt azt hiszem, hogy még utólag a kórháznak 
is küldtek. 

— Házasság. Orbán Éva óvónO és Jasenovioa 
László erdőménlök, Ksrefalván  házasságot kötöttek. 

— Sürgősen rendet kell csinálni az ál-
lomás kornyékén. Minden állomás a viros képét 
tSkrSsi. Az átutazó idegen az állomáson kereaztül 
kapja a városról az elsO benyomást, No aki Csik-
sseredáról ilyen módon szerez tudomást az kiábrán-
dulhat belőlünk. Először az állomás közvetlen köze-
lében tekvő Erzsébet-kert ugy néz ki mint egy nyil-
vános szemétdomb. Az állomás épületébe az utazó 
közönséget nem engedik be. A vonatokra rendszerint 
ebben a kertben várakozik. De milyen környezetben. 
Jobb nem is beszélni arról. Elégedjünk meg aszal, 
hogy est nem lehet tűrni. Azután as állomás épüle-
tének az előterében egy kimondott szemétgyűjtő domb 
éktelenkedik. Ha nem láttam volna saját szemeimmel 
el sem hinném, hogy ilyen létezhet egy megye szék-
helyének az állomásán. Nem tudom kinek a hatás-
körébe tartozik ez az Hgy. De engedelmet kérünk a 
vároanak sttrgOsen meg kell gyOzOdnie azt itt éktelen-
kedő állapotokról és ott azonnal rendet kell teremteni. 

— önkéntes katonai szolgálatra lehet 
jelentkezni. Falragaszok jelentek meg Budapest ut-
cáin, smelyeken a honvédelmi miniszter önkéntea ka-
tonai szolgálatra szólítja fel  az ország lakosságát, 
illetve mindezokat akik a szovjet veszedelem ellen a 
katonai szolgálatot önként vállalni akarják. 

— A román lej átszámítása. A pénzügy-
miniszter rendelete jnnins havára a lej árfolyamát 
ugy állapította meg. hogy 100 lejért 2 peugő 60 fil-
lér fizetendő.  A kifizetések  .devizák) árfolyama  2.75 
pengőben szerepel. 

— Lopott. Varga Dénes udvarhelyi illetőségű 
frereekedO  segéd csikszentgyörgyi gazdájától egy pok-
roeot lopott amelyet mindjárt el is adott Demeter 
Károlynak. Vargát lopás miatt 8 hónapra ítélték, a 
vevőt 100 pengő pénzbüntetésre. 

— Csíkszereda villanyellátását a Székely-
földi  Villamossági r. t. biztosltja. Csíkszereda 
1944 január l tfll  házi kezelésbe vette a villanytele-
pet. Közismert dolog, hogy a villanytelep kibővítésre 
szorul. Mai állapotában a gépek nem biriák a terhe-
lést. Sürgősen megoldásról kellett gondoskodni. A 
városi bizottság legutóbb ugy döntött, hnpy a Szé-
kelyföldi  Villamossági Részvénytársasággal 42 esz-
tendOre szerződést köt. 42 évi időtartamra bérbeadja 
a részvénytársaságnak a város tulajdonát képező vil-
lamosüzemet, a hozzátartozó hálózattal, felszereléssel, 
az összes jogokkal és terhekkel. A részvénytársaság 

A Magyar Vöröskereszt tusnádujfalui  Ilók ter- b é J , e t
m

n i ! n é " " közfogyasztás  bruttó bevételének 12 
. _ aveenláb ot nvufi  ha a írnriin nannfárana  lt ntalan&tlní. mészetbeni adománya. 18 drb. párna huzattal együtt, 

2 drb. párna huzat nélkül, 10 drb. párnahuzat, 69 drb. 
törülközO. 19 drb. ágylepedO, 18 drb. pohártörlő, 1 drb. 
alsónadrág, 5 drb. pléhkanál, 1 drb. villa 1 drb. mély-
tányér. 

A gyergyószentmiklósi Vöröskereszt fiók  lelkes 
tagjai kézimunkák, vázák és hamutartókat gyűjtöttek. 

A Csíkszeredai közönséget köszönetei illeti 
természetbeni, pénzbeli adományaikért. 

Még érkeztek a Hadikórház részére külön ado-
mányok, melyet a kórház külön fog  megköszönni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A Kormányzó Ur fogadta  Csikvármegye 

főispánját.  A Kormányzó Ur őfőméltósága  junius 
3-án kihallgatáson fogadta  vitéz Gaáli Ernfl  vezér-
őrnagyot, Csikvármegye főispánját,  aki a vármegye 
székely népének hűségét, ragaszkodó szeretetét és 
hodolatát tolmácsolta az Ország ElsO Emberének. A 
Kormányzó Ur személye ma különösen ssent kell le-
gyen minden magyar ember szemében, ö jelenti szá-
munkra azt a kapcsot amely személye körnl minden 
magyart egyesit. A Kormányzó Ur szeretettel éa 
figyelmesen  hallgatta meg a csiki székelyek hódoló 
köszöntését és közvetlenül mondta el egyik legna-
gyobb élményét a székelyekről. Arra emlékezett, hogy 
I. Ferencz Józsefet  szárnysegédi minőségben BécsbOl 
Péosre, majd nagy katonai szemle után Bécsbe kísérte. 
A kimért, nyugodt mozgásn uralkodó szokatlan élénk-
séget árult el az uton s a Burg közelében többször 
kinézett az udvari hintó ablakán, miközben megje-
gyezte : — Most teljesít elsflizben  Őrszolgálatot a 
„Burg'-ban a 82. gyalogezred. Ez a legjobb gyalog-
ezredem. — E nsgy dicséret után mindig figyelem 
mel kisértem a 82. székely gyalogezred dicsőséges 
útját — mondotta Magyarország Kormányzója. — 
Ijáttam soha el nem muló hőstetteit, amelyekkel arany-
betűkkel irta be nevét a hadtörténelembe. Nagyon 
szeretem a székelyeket, vigyázzatok reájuk, gondos-
kodjatok róink 1 

— Vitéz Jaross Andor, — egyik legutóbbi 
beszédében kijelentette: Semmi létjogosultsága 
annak, hogy politikai pártok mérgezzék a magyar 
egység légkörét. 

százalékát fizeti  be a város pénztárába. Kötelezettsé-
get vállalt a részvénytársaság, hogy a szerződéshez 
csatolt táblázatban feltüntetett  árak mellett adja köz-
fogyasztásra  az áramot. A szerződés jóváhagyásától 
számított két hónapon belül köteles a részvénytársa-
ság átvenni a városi villamosmüvaket s annak kor-
szerűsítését minden tekintetben megkezdeni. Addig is, 
mig a nagy, az egész Székelyföld  ellátására tervezett 
nagy villanyüzem felépül,  köteles a bérlő Csíkszeredán 
nagyobbteljesitményü áramfejlesztőt  épiteri, hogy a 
korszerű követelményeknek eleget tehessen. Értesülé-
sünk szerint a villamossági rt.-nak már megfelelő 
áramfejlesztő  áll rendelkezésére, amit fagázmotorhaj-
tásra állítanak be s még ebben as évben üzembe he-
lyeznek. 

— Felhívás. Csíkszereda éa Vidéke Ipartestületé-
nek Elöljárósága felhívja  a város területén működő Ipa-
rosok figyelmet  arra, bogy az öaszes alkalmazottakét 
meg kell vizsgáltatni hatásági orvossal és orvosi bizo-
nyítvánnyal kelt ellátni, hogy fertőző  betegségben nem 
szenvednek, a munkakönyvet Is el kell vlnn' az orvosi 
vizsgálatra az eredmény bejegyzésére. Ezt büntetés terhe 
mellett minden munkaadónak telj*sltenl kell. A vizsgá-
lat díjtalan. 

— A volt m. klr. 24. brassói honvéd gyalog-
•arad tőrtéseto. Vitéz Qaáll Ernő nyug. vezérőrnagy. 
Csikvármegye főispánjának  szerkesztésében és a székely-
ndv.rbelyl könyvnyomda kiadásában most jelent meg a 
volt 24. hgye. népfelkelő  tábori ezred és pótzászlóalj 
története. A kOnyv emléket akar állítani annak a dl. Bő-
séges ezrednek, melynek haroosal a ml fiaink,  véreink 
voltak Nem vonhatja be em!ékük<" a feledés  homályával 
az Idők futása  azoknak, akik az első világháború véres 
és vésses küzdelme-ben rendíthetetlenül megálltát helyO-
kel hazáinkért, nemzetükért. Az Idők változása megszün-
tette a 24 honv. ezredet, de nem szOn»etta mag hőst 
teljesítményeit, melyek hervadhatatlan babéral Övezik 
as ezrednek a m. klr. Hadtmuzeumban őrzött záilóját. 
Ai ezred háborús történetéből több kötetes munkát la 
hetne Írni, de az Idő sürget, hosszas Iroda'ml munkára 
nsm alkalmas s Így meg kall elégedni a most kiadott 
szerényebb kareta könyvvel, mely az ezred legkiválóbb 
tettalt OrOkltl meg. A kOnyvet vitéz Oaály Ernő, Bl'ó 
Lajos, vltéa Antal Á'on és Nemeady Ernő írták meg 
hitelen adatok alapján, avval a szeretettel, mely magától 
értetődik, volt ezredük Irint aszal a tárgytlagoNséggal, 
melynek nlnos szüksége semmiféle  ssépltésre A könyv 
ára 8 P. Kapható Csikvármegye Vitád Székénél és osik-
szeredai könyvkereskedőknél. A kOnyvre kolön Is fel-
hívjuk figyelmét  a volt 24-eseknek. 

— KOssOnetnytlvanltáa. Mlnda«on Jó barátaink-
nak és ismerőseinknek, akik felejthetetlen  édesanyánk, 
nagyanyánk, Oav. Nagy Sándorné szül. Orbán Anna el-
hunyta alkalmával réssvé'.Okkel fájdalmunkban  osstoztak 
a temetésen résitvattek, unton Is hálás kOssOnetat mon-
dunk. A gyászoló család. 

— A légitámadás tanulsága. A legutóbbi 
terror támadásoknál igen sokan életükkel Szelték meg 
könnyelműségüket. Legtöbben a riasztést nem vették 
komolyan és nem mentek óvóhelyre. Igen sokan pe-
dig az óvóhelyeket elhagyták mielőtt letnjtá>< volna 
a támadást. 

— Az Emge elnöke Csíkszeredán. Teleki 
Béla gr. az Emge elnöke székelyföldi  körútja során 
Csíkszeredába érkezett, ahol megbeszéléseket folyta-
tott a vármegye minden mezőgazdasági kérdésében. 
Ezen alkalommal Teleki Béla gr. mint az Emge éa 
az Erdélyi Párt országos elnöke udvariassági látoga-
tást tett vitéz Gaáli Ernő csikmegye főispánjánál. 

— Halálozások. Cslkborzsoval Balogh Elek bir-
tokos 88 éves korában Junius hó 4-én meghalt Csíksze-
redában. Juntus hó 6-án volt a temetési szertartás Csík-
szeredában Dr. Balogh Lajos házánál, mely után as el-
hunytat Calkborzsovára szállították és a osaládl sírbolt-
ban helyezték örök nyugalomra. 

— András Ignáo földmlvea  60 éves korában, Janlua 
hó 4-én meghalt Cslkszentslmonban. 

— Köszönet. A csíkszeredai Magyar Vörös-
kereszt választmánya hálás köszönetét fejezi  ki a 
Vöröskereszt Hadikórház részére beérkezett adomá-
nyokért. Caikszentdomokos községből 1134 drb. tojás 
és 2 zsák posztó t«z utóbbi papucs készítéshez i. 
Csikszenttamás 1017 drb. tojéa és b zsák posztíV 
Csikdánfalva  650 drb. tojáa éB 1 zsák posztó. Karc 
talva H00 drb. tojés. < 'sik enőfalva  75t> drb. tojás. 
CsikcHÍcaó 50 drb. tojás. Caikinadaraa H25 drb. tóján. 

— A slketnémák kolozsvári m. kir. áll. inté-
zete 1944—45. tanévre felvesz  vallás, nemzetiségén 
nemre való tekintet nélkül olyan 6—10 életévüket 
kivételes esetben 10—12 életévet betöltött siketnéma-
gyermekeket, akik nem szenvednek testi vagy szel-
lemi ttgyatékosaágban, mely eredményes nevelés-okta-
tásukat meghiúsíthatná. A felvételhez  szükséges nyom-
tatványok az intézet igazgatóságától egyszerű levelező 
lapon kérve díjtalanul szerezhetők meg. üa a szülő 
vagyontalanságát igazolja. akkor a gyermek felvétele 
éa oktatáea ingyenes. A tizető növendékek a szülő 
vagyoni állapotához képest 48, 24, 12, ti vagy 5 pen-
gőt fizetnek  havonként tápdij fejében.  A kérvényeket 
a siketnémák kolozsvári m. kir. áll. intézetének igaz-
gatóságához címezve iHunvéd-u. 40.) junius bó 30-ig 
kell beadni, a siketnémák m. kir. áll. intézetének 
igazgatósága Kolozsvár. 

— Kössönetnyilvinitás. Mindazoknak, akik drága 
édesapánk Balogh Elfek  birtokosnak a temetésén fájdal-
munkban velünk osztozni szívesek voltak és részvétüket 
nyilvánították ázattál ls hálás köszönetet mondanak Dr 
Balogh Lajoa Ogyvéd és testvérei. 

Egy ü r e s Bzob&t uí b á t o r e l r a k á s r a 
i/« é v r e Os i sze redába k e r e s e k . 

Ajánlatot a kiadóhiv&'aíba kérek. 1—2 

E l k ö l t ö z é s miat t 2 ebAdlő kredenc, 
1 konyna krede- c, ÜB'ufi  berendezések, 
1 aü'yeszíős varrógép, főttelek  és .ok 
más berendezési tárgy e l a d ó . Ugyanott 
ogy 5 éves ns.eym horjedzó bivaly eladó. 

Érdeklődni Pototzky trafikban  Csíkszereda. 

F a j t i s z t a b o r j a k és t e h e n e k e l a d ó k 
Zsögödben , N a g y Imréné l . 9-3 

Elveszett  Madéfalván  a vonatról  egy kis 
böröi.d  ö7ioii könyvekkel.  Beosü'etes  meg-
találó  300 Pengő  e'lenében  adja  le C»ik-
azeredábiti:,  Hargita  utoa 47 vagy Maros-
váaárbelvaD  Kemény  Zsigmond  utoa 25. sz-

3 0 — 4 0 év körül i komoly , beosü le tes ' 
n ó m i n d e n e s n e k j ó fizetéssel  fel-
ve t e t i k . Cím a kiadóhivatalban. 1-3 

Eladó szabadkézből ^mytszabó 
Lajos As neje tulaj donát peeő, Voa^iényi utoa 28. ház-

szám aUri ingat!in belsőség a rajta lévő 
kőház eiţy^b melléképületekkel együtt. 
Ira.íbe'i ajAnla'oU a vételár megnevezése 
mellett, Dr. Koiu*nbán József  ügyvéd, 
Csíkszereda Apafi  utca 19 házszám alatti 
címére küldendők, mint ak: as örOkOsOk 
megbízásából jogosított eljárni. 

Vaskereskedő segéd 
azonna l i b e l é p é s r e fe lvéte t ik . 
Ajánlatokat kér Aşroferra  R. T., 
Marosvásárhely. 2 - 6 

Nyomatett Ösv. Vákár Lajosa* köiyvnyomdálában, Czlknaereda. 




