
Kézdivásárhelyi utcarészlet.

13. A Romániától visszakapott ré-
szek megszállása rendben befejező-
dött

14. A kormányzó hitvese felhívást
intéz a magyar társadalomhoz, s
„Erdélyért!" jelszóval gyűjtést indít
azoknak az érdekében, akik a visz-
szakapott területen önhibájukon kí-
vül segítségre szorulnak.

19. A kormány rendeletet adott ki,
amellyel zár alá helyezte az ország
1940. évi búza-, kétszeres, és zab-
termését

Október.

1. A Magyar Elet Pártjának érte-
kezletén gróf Teleki Pál miniszter-

A Békás-szoros.
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elnök helyzetképet rajzol az erdélyi
részek visszacsatolása utáni közálla-
potokról.

2. A képviselőház nyári szabad-
sága után megkezdte ülésezéseit

3 A képviselőház egyhangúlag el-
fogadta az Erdély egy részének
visszacsatolásáról szóló törvényja-
vaslatot

i. A minisztertanács 7%-kal fel-
emelte az Ipari és bányászati mun-
kabéreket

5. A felsőház elfogadta az Erlély
egy részének visszacsatolásáról szóló
törvényjavaslatot

7. A Kormányzó ÜT és a Föméltó-
ságú Asszony megkezdte a Székely-
föld több napig tartó bejárását,
amely valóságos diadatút volt.

9. A képviselőház törvényjavasla-
tot fogad el, amelyben kimondja,
hogy a visszac<iatolt részekről 46
névszerint felsorolt képviselőt hív
be a törvényhozásba.

10. A képviselőház kitörd lelkese-
déssel fogadja a bevonuló erdélyi

képviselőket. „Többé nem jutunk
• rabszolgasorsba, inkább egy szálig
i elpusztulunk" — mondja Pál Gábor,
jaz erdélyiek szónoka.
| 12. A képviselőház elfogadta a ko-
j lozsvárí egyetem helyreállításáról
i szóló törvényjavaslatot
; 16. A felsőház megszavazta a ko-
| lozsvári egyetemről szóló törvényt.
\ 18. Teleki Pál miniszterelnök Ko-
lozsvárott értekezletet tartott, ezen
az erdélyi élet vezetői tájékoztattok
az országrészt érdeklő kulturális,
gazdasági és szociális kérdésekről.

22. A képviselőházban Reményi-
Schneller Lajos pénzügyminiszter

! beterjeszti az 1941. évi költségvetést
Ez az állami alkalmazottak fizetését
7%-kai, a nyugdíjasokét 4 t̂ -kai
emelL A költségvetés összes kiadása
2084.4 millió pengő, bevétele 2036
millió pengő, a deficit tehát 48.2
millió.

24. A kolozsvári egyetemet a kor-
mányzó úr jelenlétében fényes ün-
nepségek között megnyitják.
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