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U E 8 Z E Ü H OYÖZÖ 

Bárdossy miniszterelnök az Erdélyi PArt országos intézőbizottsági ülésén. 
B&rdossy László dr. minia«terpinö* 1942 

.a: U!»r 17 «-n ea 18 An két 0fipoî  Kolozsvárén 
•> :öt(..Ae ors'áz raini"ztcreÍDÖ'.'v» es«n ;dó &i»?? 

r -z-vett az Erdélyi Part o m á g c s intézöbizoú 
iganak '.örlcnniníi ülésében, «melyet óriási ^r 

i-klódós mellest 1942 janu r 18-an dóiban rar 
io'.tafe  mpg. 

Az ErdMyi Párt intp£őbizo!'Fági ttlfs^nc-.I: 
(1 önös súlyt «dott h miniszterelnök m?gj >le 

: • An felszólalása.  E d*»ly magyarsái-a jól is-
rafri  Bárdo^y ra;n sstt reinö'-öi. A*t lehet mon 
d .ni, hogv kisebbségi megpróbáltatásain- ieg 

em^nyenb id j 't eeyütt szenvedjük ő voi1 

a magyar álianbat-lcm í'U arceti kövt-lp, a l j 
v iüv^ lenUl figyelője,  nyilvá>ít>iroja vo eg*?? 
is ibs'ui eyVrőd^ ün'rnek. Ríszese volt na-

a Dijh . diplomáciai munkának, aoisiy vég 
•dm-Dyb*ui vM8*-isdt* szabadsáeun a' . 

Énho'ö tehit, ha a viosMtí'T' tnrUie = ^n k 
, E>d yí Par b*n • gynsü! tn-gyar nép^ olyxD 
zeret-'ttüi, melegé,íg«l vár'a és f<  g*d !a Bár-
ossy m'niszíere női>öf. 

Az Erdé'yi Pár; or-tzágo.! ia^zőbizoUsag* 
,'\ekr!íe't kifeÍHzé?rp  juttatni ezt u ragai-z*o 

l i - es Te eki Béia gr. elnöki c.ipgnyiieja Er 
y viesíaî -rí. n.ngyjrságárak báifcjá*  <!b Miz 

•f  <í'ér m >Uó módon lo'mftcsoí'a  a< ülésen roeg-
nr Bírdoasy niin sítere nők, nt-mküiönber: e 

• • .Ó Btnffy  Diniéi fö  dmüve esügyí mi 
ia"er 6a Zi ode'y F^-rsn-j &!:amtirkár iráni. 

Teleki B»la gr. megnyitójában hangeu 
oz;a, hogy »z Erdélyi Pir t a ':ormánRya! k 

messzebbmevőeű együttműködik. A« Erdélyi 
a felszabadító  t lerüieUk Eo.'yyfcr  egyse-

képviseli éa tiaz»» mexiíyózödAseve! kö e-
segenek lartj-v a kormány iátrog>>.tái'á!. Eb 

minden visszatért magjar < gy ítért. 
Teleki Béla beszéde rfszletesen  ramuta 
mt-goidandó kérdéseinkro, benu atta azo-
a teunivalókar, amelyeket a kormányzat-
FU'íösen mpg kell va önitani gazdásági, 

urális mt-gr-rősitéBünkór". Általában a Csík 
'ed-—Ud^nrhelyi va3Ut kiépirreének s^ük-

ól, uz adózások körüli rciití-nyosságokig 
3 t s kimerítő kepet adott a visszatért 
jról . 
Dr. KolumbAn József  jelentése 

a székelyföldi  helyzetről. 
ii-.rdospy L-szlő trmisetHrelnök éicnk fi 
aimel h>*l)<<ttta tutg Dr. Koiumbftti  JjSief 
az Erdélyi Párt orezagos aoinCk>nek, a 
;egyet tagozat elnökének a Szekelyíö dde 

MOi»tban előterjesztett jeleutesét, amelyet 
nakban teljes szövegeb* n ismerteiüük : 

Mélyen tisztelt Intézőbizottság! 
Áz Erdélyi Párt székelyföldi  tagozatai nevében a 

;körü Székelyfölddel  kapcsolatban az alábbiak-
zem meg jelentésemet: 

'. talanos vonatkozásban leszögezni kivánom. 
i Szcktlyföld  ellátása, hála a magas Kormány 
i előrelátó intézkedésének, az egész vonalon 
va van. Elsőrendű élelmi cikkekben figyelemmel 
rendkívüli nehez háborús helyzetre inany nem 
"zik és igy a lakosság nyugodtan és bizalommal 
ovo elé. Termelő munkaját a megnagyobbodott 
zoígálatába állította annál is inkább, mert látja. 

• a hazatért szekely teslvérekröl nagy szeretettel 
zor erőt meghaladó módon gondoskodás történik, 

sekély népünk az Erdélyi Pártban tömörült, más 
• levő párt a Székelyföldön  nem létezik, ennek 

ndoka, hogy az Erdélyi Párt a Kormányt támo-
amelytől a székely nép boldogulását és felemel-
• várja, továbbá, mert az erdélyi magyarság eme 

-•illése képes csak a pártharcokat, a szetlorgácsolo-
kiküszöbölni. 
Vannak székelyföldi  s p e c i á l i s problémáink, amelyek 

"'egoldásra várnak, ezeket ébren tartjuk és központunk 

utján szorgalmazzuk, 'mert • vagyunk győződve 
arról, hogy sokat szenvedet; szekely népünkre jobb 
napok virradnak és a jóváte' 1 az igazság el nem ho-
mályosuló erejenel fogva  hamarosan bekövetkezik. 

Legyen szabad ezen stladatok közül a fonto-
sabbakra pár szóban rámutalni: 

1. Kívánatos a mező- és erdőgazdálkodásunk 
nívójanak emelese és ennek kapcsán az elhanyagolt 
allaitenyesztés íejlesztese. Errj annál is inkább szüKseg 
van, mivel a terineszeti adottság ezt parancsololag 
írja elő. 

2. Közutaink kiépítése és jókarban tartása meg 
fogja  szüntetni a ma meg fennálló  közlektdesi nehez-
segeket, az egyes székely megyek vasúti hálózattal 
való összekötese pedig eiős.giti a tervszerű gazdál-
kodást. Ezért szükségesnek latszik Udvarhely vanne-
gyeneK Csík és Háromszék vármegyekkel vaió vasúti 
hálózatainak minél eiöbui kiépítésé. A Déda—Szeret-
falvai  vasút kiépítésé, amelyert a szekely nép hálás 
köszönetét nyilvanitja a kormanynak, haialinas lendü-
letet ad a vegek lakosságának, az anyaorszag verkeringe-
sébe való bekapcsolodasaba és egyben igeretet arra, 
ho^y az elmaradoitsag érzese, amit a szerencsetlen 
határmegvonás idezeti elő, végleg megszűnjek. 

3. A kisebbségi sorsban jol bevált intézményeink 
fenntartását  es tovább fejesziéset  elsőrendű feladatunk-
nak tartjuk, ezekert minden áldozatra keszek vagyunk, 
mert tudjuk, hogy netnzetneveló hivatást töltőnek be 
a múltban es fognak  betölteni a jövóben is. Egyhá-
zaink és felekezeti  iskoláink megerősítése annál is iiiKabb 
kívánatos, mert székely népünk ezekhez lörhetetlenül 
ragaszkodik, tudva azt, liogv <?zek minden vihart ki-
aiiolldn. lucg a leguagyouK . iu^^iuuauaiás íCcjvu is. 
Erre tanított minket Erdély múltja és az utolsó 22 
esztendő emberfeletti  küzdelme. 

4. A Székelyföld  szapora népességének telepítési 
célokra való kirajzását annál is inkább kivánatosnak 
tartjuk, mivel az egészen törpe és nagyrészt terméket-
len birtokok nem tudnak megfelelő  inegélhetest nyúj-
tani az ott élő lakosságnak. A telepitest elsősorban az 
erdélyi szórványvidékre látjuk celszerünek azzal az 
elgondolással, hogy az egy valláson levő fiatal  csalá-
dokból önálló községek alakítandók, amelyek arra 
hivatottak, hogy összekapcsolják a jelenleg elválasztott 
magyar tömegeket. 

5. Szorgalmazzuk a hadirokkantak és nyugdíjasok 
helyzetének minél előbbi vegleges rendezeset, mert 
élénk emlekezetünkben van ezeknek a megpróbáltatás 
idején kiállott emberfeletti  szenvedese. 

6. A délerdelyi menekültek ügyének nyugvó-
pontra helyezése a Székelyföld  tehermentesítései szol-
gálja, miért is azt a telepítési akció kapcsán hatható-
san támogatjuk, 

7. Szövetkezeteink fenntartását  a már megadott 
és jól bevált rendszer mellett kívánjuk előmozdítani, 
mert tisztában vagyunk a tömörülés adia nagy erőnek. 

8. A Székelylöld terineszeti kincseinek feltárása 
és kiaknázása elindítója kell legyen az ott elő nép 
anyagi boldogulása és megerösödesének, ezéri ugy 
látjuk, hogy ugy az anyagi tainogatast, mint a szellemi 
erőkifejtést  e tekintetben megerdemeijük. 

Megemlítjük, hogy a kárpáti végeken a határokat 
ma már a székely haiarőr vidéki ezredek késő utódai 
őrzik és ezek acélos elhatározása mögött nyugodtan 
alszik békés falvaiban  az ezredeve olt lakó es ott küz-
ködő maroknyi székely nép, amely annyi értekes egyen-
nel gazdagította a szentistváni magyar birodalmat, tuda-
tában leven az ő történelmi hivatasának. 

A szekely nép az ö egyszerű nemességében és 
fajfenutartó  erejeben bízva, meg van győződve arról, 
hogy kelet és nyugat határán a nepek eine nagy ország-
útján, ahová a sors annak idejen rendelte, a jövőben 
is meg tudja vedeni a kereszteny nyugati kuliurat, 
amelyert eddig is annyi veráldozatot iiozott és ezert 
őszinte szívvel és nagy testveri szeretettel ölelkezik 
össze a nagy magyar család minden egyes tagjavai, 
amely meghozta számára a várva várt felszabadulást 
es lehetővé tette az elválaszthatatlan egyűve tartozast. 

Illesse köszönet és hála mindazokat, akik lehe-
tővé tették a székely nep feltámadását,  egyben igéretel 
teszünk arra, hogy a szentistváni birodalom kiépítésé 
és felvirágoztatásának  mindenkor áldozatos lelkű har-
cosai leszünk. 

Szivünk teljes melegével köszöntjük a nagyméltó-
ságú Miniszterelnök Urat, mint aki jól ismeri a nn 
munkás székely népünket és arra kérjük, hogy fel-
emelkedésünk és megerősödésünknek legyen a jövő-
ben is gondviselésszerű támogatója. 

KjiUuioaü Jozsbl dr. je eniotet a minisz-
terelnök nagy erdeaiCdessei hallgatta, tobDiz-
bon mtfgtapdui'.a,  majd azután Albrecht Dezső 
orsz. üepviselö alelnök ísmurieue az Erdélyi 
Pari inUködeset. 
j Bárdossy miniszterelnök beszede 

M:Utan a uuaisziereinoK végig hailgaita a 
visszatért Erdély hangjai meleg szeretetet su-
gárzó beszedbeu uzott miuauyajunahoz. 

Azzal kezdte bőszedet, hogy num áldozat, 
hanem öröm a mi HörUukoen lennie. Amint 
üoudo^a, ozereny^eienseg neiktli aiutom, hogy 
zok. &Ö/.U1 akik. mas orczagreszükbbn nevel-

>ied',ek, aug van valaki, oki naiam jobban ismer 
aeuneteke , jobban ismerne szivetek dobOana-
íat, e inetek csinogó ragyogását s almaitokat, 
auioiyek gyötörne, aiuiauokat amelyeket a 
jovúrol ÉiOiiok s amelyekben a muu emiekei 
«isúríenek. Éa jol tudom — mondotta Bárdossy 
— mi>yen Uchizsogeken, milyen szenvedese-
ten es megprobaltaiatsokon at juttatok ide. Én 
udooi, hogy az erdélyi magyar nep hogyan 

isuoua meg nem a nepi veguiativ eier, hanem 
a nemzeti eiet színvonalán azokat az ideaiokat, 
amelyei! el ezer even at mindig szolgait. Éa 
udom, bogy amikor megszűnt a magyar állami 

Oc-.roadosLudJS s z e r v á i n a k xaliködsBe, e ^ j s s a -
pásra hüiyllkbe lepnek a tuagyarsag ÖSÍ szer-
vezetei, a magyar egyhazak, hogy átvegyék 
Ősi feladatukat  es keztlkbe vegyek a nep írá-
ayuasaaak munkáját. Mint mas országrész szll-
lor.tje mondhatom nektek, az egesz magyar 
ueniüet melyen haiás az erdelyi magyar egy-
uazak miüdon egyes magyar lelkészenek azért 
a jiunkaórt, amelyet az elmúlt huszonkét éven 
at öúzetienUi lelkesedassel ea aidozatkezsőggel 
vegeztek. Az ő áldozatos, tiszta kezllkböl vette 
á£ a magyar állami szervezet-gépezet újból a 
ti sorsotok intézését s igyekszik azt tovább 
vinni ugy, hogy a közös tlgyet közösen jól 
szolgáljuk. 

A miniszterelnök minden szavából a min-
det megbeCjUlö szeretet áradt feienk.  Elismerte, 
h lügoztatta: ,mi jói tudjuk, hogy az erdâlyi 
nagyaroag a magyar törzs legdúsabb ága, tud-

ju i mennyit szenvedtetek és igyeusziink nek-
jjk megadni aze a kárpótlást, amit megérde-
aeitok. Dá háború van. Gondoljatok arra, hogy 
íeh j i küzdaiemben atiunk s ebbe bele kell 
remiink minden erőnket, mert egesz Europa 
sorsaüaa most dói ei a mi sorsuuk is kedves 
jstvereim. 8iemba keü n^zutlak ezzel a teny-

nyel s az ebbói levonható konzekvenciákat 
akarnunk keil, vállalnunk kell es vállalni is 
fogjuk". 

Migiöszöute a miniszterelnök Teleki Bila 
gr. einök es KJ.U nban Jjzsefdr .  alelnök altal 
3ióterjesztett reszietes hiiyzetkepet és mind-
járt kíjdieaieite, hogy a kormaay keszen áll 
ígesz leikevel támogatni, segueni es a magyar 
estveri szeretet kózöisegi erzaseben magahoz 
jieini eat a fóidat.  Kijelentette : goadja lesz 
» kormaaynak, hogy az erdelyi kardesek mi-
jióbbi magoidasat előfeszítsük. 

Bárdossy min.sztore nö& minden szavát lel-
ces azerettíttel fogad  a az ürdaiyi Part incező-
Jizottsaga e azon keiesztUi mindan visszatért 
ü agyar. 

Nam lehet vita sem akörül, hogy a magyar 
;ormanynak azt a tamogatásat, amelyet a mi-
uszterainök hangoztatott, naponként érzi is 
mnek a földnek  minden magyarja. Különösen 
d.stnorjük ast a uagy jóakaratot, testvéri se-



9-lk oldal. 

gltA keiet amivel a kormány idenyalt a Síé-
kelyföldre  a amelynek kOvetkestében a világ 
legjobban ellátott helyén éreibeti itt mindenki 
magét. 

Politikailag tehát egy kötelességet kell 
ismerjen ea a nép. Hnssonkét esitendfl  minden 
fegyelmével  ós Onlodatával támogatni ast a 
kemény munkát, amelyet nemsetlluknek ebben 
a nehéi, történelmi sorsfordulójában  el kell 
végesnie a magyar kormánynak. 

Lahatnek panasiok. Háború van. Ai idík 
különlegesek. Bit meg kell értenie mindenki 
nek. O oaó siker máma a panasiok hangolta 
tása. Hi valamikor együtt kellett lennie ennek 
a nemzetnek, akkor ma vigyáinia kell annak, 
hogy egységben találja a történelem minden 
esetleges bu lámverése. 

As Erdélyi Párt est a minden erdélyi magyart 
egybefogó,  egy testvéri sieretetben egyesitó, 
egy közös célt szolgáló gondolatot ssolgálja. 
Arra kéri minden magyar testvérét, bogy a bu 
azonkétóvea nagy iskolának tanulságait ne rog 
juk fel.  Fogjuk szorosabbra sorainkat. Ugy 
mint régen. ÉrtsQok egyet. Ne huzzunk síét. 
Az idők ezt parancsolják. Egy minden eddigi-
nél rettenetesebb világégés kellAs közepén 
értsük meg, hogy minden magyarnak egy ápitA 
sieretetben, egy kOiOs gondolatban, egy tábor-
ban van a helye. 

A visszacsatolt Szekelyld pzflatóni problíiái. 
CMHE'nínáriooi Dr B CÍA litván a Magyar 

N mifi  B tnb főellenóre  eNó« között jött baza a vissza-
tjréskor. Hczta a szive erre a cslil földre,  emellywi 
ősei minden Időkben egybeforrtak.  Hozta a kötelesség, 
bogy a kösgezdá z ssemével lássa BsOlőföldjcnek,  as 
eget z S-isbelyföldaek  gazdasági A'etét. 

A ki üoő csiki ssékeiv szakember akkori tapaes-
tala;alt megírta „A Rab Erdély Krónika]*" cimti tör-
ténelmi mü Baámára .A visszacsatolt Székelyföld  gas-
dasági problémái* elmen. 

Csikszentmértoni Dr. B?c*e látván mnnkája nagy 
szíré tettel foglal  koaik a Székelyföld  minden kínálkozó 
lehetőségével. ÉleB szemmel, elfogultság  nélkül Iá'Ja 
a do'soVat. Ahogy volt, ahogy van éa amint lennie 
kell. Látja B háborn előtti balokat, feltűnő  jártasság-
gal Ismeri a román megszállás gazdasági megnyomo-
rltásait és okoa fa!bé:-BiiltséBgi=l  mn'atja meg B Sai-
k.lytö'd njjáépitésének gazdasági munkáját. 

Foglalkozik a fü'dmfivoiésttnknek,  az á'lattenyeaz-
tésttnkcek ügyével. Világosan mu-at rá, hngy eaen a 
munkaterületen a Székelyföld  kü 5n«sen n«gy lehető-
ségek «lőtt éli. H ilyes annak hangén'yoséaa. hogv as 
állami beavatkozástól nem az annyira költBégez Intéz-
mények létesítését várjnk, hanem sokkal Inkább, tanuló-
boay, eleven észjárású fajtánk  msgénvália'ikizáat kez-
deménveiő szelleminek felráiáBát. 

Erdőgazdálkodásunk, fakitermelésünk  átállítása, 
közbirtokosságaink korszerű átszervezése, fürdőink, 
bazllparnnk mind megfelelt  értékeléssel vannak be-
állítva a jövő ntjalsk keresésébe. 

Nagy reményeket nem lehet táp'álnl. Amint töb-
bak közölt mondja a mű írója: fentiekből  kitűnik, 
bogv a Széke'yfáld  egyáltalán nem tekinthető tejjel-
métzel folyó  Kánaánnak. Természeti adottságait te-
kintve az őstermelés terén egvedűl as á'lattenyész-
tésnek vannak komoly fejlődési  lehetőségei. Ebtől 
köv-átesik, hogy a folyton  szaporodó népfelesleget 
cnpán az őstermelésben foglalkoztatni  nem lebet. 
Komoly eredményeket r nlpfelesleg  lekötésénél és az 
életszínvonal emelésénél csáb céltudatos Iparosítással 
leh tne elérni. — A széke'yföldl  gazdasági önel'étés 
kényszerű PZŰksépeesége is fst  követelt m«g. N'fy 
ezererce, he^y M'gyarorazág az e'mult 22 év ala t 
m"ga i< je:ent< t<-ry |p> rí á:|.rmmá fej'ődött.  Irv az 
ipiroodés tpr'n szerzett t-panamaiatok a Szabály 
fö  d*t a berdet neh > égeln átsegítik, rofc  bn'fiigástól 
megkímélhetik*. 

A mű megamlll! azokat a l.hetóségfket,  amelyek 
a tlmárlpar Bzsmér» kínálkoznak, a brassói bőrrrárab 
l^maradasa miatt. É d̂ k*B megáj:sp<tása ez Iparpoli-
tika Irányi ól Bíámára. hozy az nl bőrgyárakat és 
timsrm^b^yeket a Székelyföldre  k"ll Irányítani, de 
gondokioi: kall arra, hory nem annvlra nagyobb bőr 
gyárakra, mint inkább löbb kisebb műhelyre ven szűk-
ség a munkaalkalmak az?pnrl«ása miatt. 

A'taiáVjHn azt mondhatjuk, ho»y Dr. B°cze István 
munkája n vla»z >CB»to't Székelyföld  gazdasági problé-
máihoz b komo'y közgotd'sz tudásával, a helyeit 
l»meretév=' egeszén gV'- orlatlas értékkel eyu't bossá. 
Nam üres cipelés. Illődén sora a számokra és a 
valÓBágra i-plieti tanulmány, am»lv |ól»só*n íö'lhell fl 
enn^k a f  ódnak sorsáért, jövőjéért dolgozó minden 
székely testvérünket. 

.A Rtb E'd^ly króMkila*. amelyből ssemelvé-
nyezve van C dksaentmértonl Dr. B cza I-.Ivánnak 
.A vlaszacBalo't Székelyföld  gazdasági problémái* 
eimü tanulmánya, a követkeaö gondolatokkal vl'ágltja 
meg célját 

Ast mondja, hogy „A Rab Erdély krónikája": 
N'tnietflnk  nagy vádirata 
H báloknak feltárója, 
Jivöaknek ntmntatija 
Brlékelnk btbUá|a. 
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Nos, Bcae Istváa dr. ssékely test vérünknek 
meglátásai, snnyl szeretettel feldolgozott  értékes adatai 
komo'yan illenek bele ebbe a nemzet építő munkába 

Balassa Bálint. 
A XVI. saáaad magyar arát nagy távolság v á l -

totta el aa egysaerü maiiyar embrrtól. A törőkvesse-
delem Is ennek a lelki Baakadéknak követkesménye 

A lelki egységet magyar és magyar kösött aa 
oraaág 8 részre vrló ízet adása terrmtl meg, amikor 
mindenki látta, hogy a magyar többé már nem ur a saját 
birtokén, más pmtcso' Kéül, — ea ellenség — akfro' 
mintegy önmagától nűlet tt mi g magyarságunk éltető 
eleme: a szellemi közösség. Mindenkit öBíaebspc> o't it> 
ugyanazon rrsés, a csonka basa védelmének p»r>ncsnló 
szüksége. Es za érzés minden más irzéet einémlcit s 
Így lel! a magyar fínr,  tlpzlvi-elő egy sasai a néppé', 
amely erszágnnk nag.tobb részét alko'Je. 

Különösképpen kla akltotta est a k Hegységet e 
végvári élet, végvári bő. tk. A végvirl éit>t erő eil̂ H, 
fl  .tăios felemelkfdésl  ..elént a Pzéttmzó. mob^cs! vészt 
o>oziS cemzedékisl szeţpbr-n. Ez az uj flittlgés:  Z iryl, 
Lososcsy ^s BíO-di v-i^bői, Nsd-t̂ dy éa Do^ó hősies 
életéből sarjadzott, kik testűkkel a'koMab v --várab.et 
a törör előnyomulása elé. 

Ennek as öoz'.tarió, megújuló U<gt»rorFzág<!e!i 
lantosa aa ekó szárnyaló töltőr1- : BaUs-a Bá Int. — 
E tó Ircdaiml truakeja 1572 b-n, Krabtében Jf'ent  rr-2 
ut-ől as Időponttól Bz.-muják ^rtékrB muikáspágsn-<k 
leidet .', ö már »s ég sz magyarság nevi-btn Icdu' 
ifja  társai élén vitézi, végvári gyttl'abc: 

...vlg és scahad elmévé', 
Gyűlésbe lndn>r.n jó ruiás legényekkel, 
Hi'tAva ha-otilókb'j!, 
Vití's iflií  tsl : 
Nem kirbe^ó várisikéi. 

A flttai  Magyarország élniakaráB» uliocr Baleken 
végvári énekeiben, ame^y-bben n»"yur és haid^ m"!eg 
szeretettel hazódn->k eeymá'boi. E b"n a v ftv-jri  é'et 
ben, ieiM rgyjégben tincs mér |obbápy sz<po;ozó nfjiy 
nr, csak m-jgértő, magyar teatv r^it védő eetd*z. »t| 
— Balassa ÍZBVSÍVBI — Így bucsnslk szegéryebb, fl  -
cionyabb sorsú társaitól; 

„S)k jó vltés legény, klkst f.  I?m> !;• 
S kikkel sok jé! tetten-, taiío'tsm. neveltem: 
Maradjon ná'atok Jó rmlékezetaic, 
Jasson essetebben Jótétemrűl nev m 
Vé*v4rl költőnk éppon ast a magyar eitva^get 

d'csöltl, amely a tár*rd-lnil oFstálykfllöntbsége^  f,<on 
tartása mellett Is me<ţ tudja valóiltatl a m^gy^r tÍFaa-
dalom békéjét éa helyre tndfa  állítani a régi Magvar 
orss&got. „Vitézlő oskolába" jár ebb»n az Időbér min 
d-n magyer, abol tiFB^ss^get, vltezséeet tann*. ama 
;y«r fi>'d  sz'pségéi l<m<rri meg. Bdassa m^r kijárt»: 
rst AZ Iskolái éB bátran m-.gy harcolni édes hazánkért 

.Oi én édes h zátr, tn jó nl^gysrcrszág 1 
Kl K r"sstfn*  e-̂ sf̂ k  vlsaied p^izsát, 
Viaelfz  po^ánv v.'rr.l festett  «jSpb -r-b'yá". 
Vitézlő o-ko I 'mmár I.fn  hosfál" 
Vlgm, Frömm'-i h:-rco't m'ndlţ éd-s hasinkért) 

Esztergom győsa'mra bevételénél halálos S'.b?t t-apo". 
M od a k^t lábá« !n kellett vágni. Rivldóalgen klnoe 
pz9nved'a után 43 i»veB borábpn m»zhali. — Sorsába 
vallásos b'zalommal nyugodott bele. Utolsó szaval PSÜ̂  
voltak: 

.Krlaslus meghalt érettem, 
Mórt kéttlktdjem? 
Uram, a te katonád voltam 
A t* seresedben jártam." 

A magyar jövendő utja 
Az uj esxtendö ni feladatokat  hárít ránk és kemény 

mánkéra, áldozatkész lélekre van szUbség, hogy megvet-
hessük alapját a magyar jövendSneb. Ha végigtekintünk 
köz- és magánéletünk megnyilvánulásain, azt látjuk, hogy 
eddigi msgatsrtásnnbbAl jórészt hiányoztak egy heroikus 
életforma  elemei. A nemzeti nevelés fpladsta  az kell legyen: 
kogy magunkévá tegyük a szorosabb életközösség elvét, 
szokjunk hozzá a kollektív élettormákhoz. Fegyelmire, bá-
torság s, lemondásra, heroizmus» bell nevelnünk iljusngun-
bat, hogy a tettvágynak tiszta inditékei feltörjenek  szivttk-
bCl. Ennek a nevelésnek az legyen a célja, hogy ha bizo-
nyos mértéhben el is fojtja  as egyetemes emberi nz-11 m 
tinomságait, hivatástudatot ébresszen és nemzeti hivatásra 
készítse elő ifjúságunkat,  fegyverezze  tel flt  n pjhkcrlali 
kérdések meglátására, a magyar tömegek életeorsánsk meg-
javilását munkáié áldozatkészségre, egyszóval a nemzet uj 
életére és annak uj feladataira. 

Ennek BE uj nevelési eszménynek a iegyében mtlködik 
a levente-mozgalom. A leventenevelés azonban esek egészen 
itju nemzedékre gyakorolhat hatást. Ne-ttnk gondolnunk kell 
azokra is, akik már nem tartoznak a leventenevelés hatás-
körébe, akiknek munkájára nagy szüksége van a jövendő 
Magyarországnak. Ebben az óriási feladatban  mutathozik 
meg a lövészmozgslom el ntflsége,  mert a lövészegyeslile-
tekre hárul az a hatalmas feladat,  hogy megadják a felnőtt 
magyar tömegeknek azt a nevelést, mely szttbséges a ránk-
váró nemzetépítő feladatokkal  való megbirkózásra. A lövész-
egyesületek eddigi mttködísttb alatt — anyagi InhetAségeib-
hes mérten — szUk keretek között kifogástalanul  eleget 
is tetteb faladatuknak,  a nevelték tagjaikat a honvédség 
szellemében, abban az egyedüli szellemben, meljre most a 
a magyarságnab szüksége van. 

A lövészmnnka azonban nem haladhat agy. mint kel-
lene. Ennek okit azonban nem a lövészegyesBletekben bell 
keresnünk, hanem azokban, akib még nem érezték it a 
Mvésaaoageloa assazstvédtlai «a Masetépitési fontosságit, 
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z vagy kösönbösen baladtak el meUette, v a g y pedig, m i 
még rosssabb lebios inylésss l átnéztek felette. 

Ezeb abban a tévedésben élneb, hogy ba ők a kon-
szolidálná védelmi vonalai mögött nyugodtan élnek, s cser-
benhagyták a magyar tömegeket, vegy a osak magukat te-
kintő osztilyönzés politikáját követih, akkor rendben van-
nak és örökre biztositottik sorsukat. Ezeknek is ri bell 
essmélniöb arra, hogy seukisem választhatja külön sorsit 
a nemzet összességéoeb sorsitól, s as egész msgysr tár-
sadalom, az egész magyar fajta  ugyanannak a rendelteiéi-
oek van ilivetve, egy a hivatása, együttes erővel kell meg-
vívnia harcit ugyanazon belső és kttlső ellenséggel szemben. 

Senkisem vonulhat vissza elefintcsonttoronyba,  de 
minden magyarnak, abi élni akar, ki bell vennie részét a 
harcbél és az áldozatos nemzetépítő munkából. Az k, akik-
jólétben élnek nem zárkózhatnak el az ildozatok elől. A 
lövészmozgslom senkitől sem követel elbírhatatlan terheket, 
de munkija és az eddig elért eredmények alapján joggal 
kivinhatja minden magyartól azt a támogatást, amit sz meg 
tud adni, hogy a lövésznevelést minél szélesebb keretekre 
helyezze a magyar jövendő biztosítására. 

A magyar jövendőért folytatott  küzdelembe csak a 
sorsközösség, sz egymásrautaltság tudatival, csak az egész 
magyar társadalom együttes munkijival indulhatunk. A 
nemzet életéért, egy ujabb ezer esztendőért harcolunk, • 
nem akadhat magyar ember, aki hívásunkat meg ne hallaná. 
A nemzet életéért most tolyó küzdelemből nincs egyéni 
menekvés. EgyUtt, egységesen jutnnb bi az uj Euró. 
pit koviosoló lángokból, vagy eg,ütt egységesen veszünk 
bele. Nemzeti összefogást  akarunk, mert élni akarunk I S t 
végsfi  pusztulások idnjén olyan nagyszerűen működő magyar 
faji  életösztön ösztönözzön most is olyan erkölcsi és anyagi 
áldozathozatalra, olyan egyéni és összességi önfeláldozásra 
mely által nemcsak megmenekül, de uj virigzó életre kél 
uj nagy feladatokra  indul az u? M  g;'-.ror*y  g ! 

O>'••-•» .Ferenc. 

= Vasárnap,  január 25-én nyitja meo 
képkiállitását  O/ikszeredában  Nayy  Imv 
festőművész.  Nagy  Imre  festőművész  budapesti 
es koiozsvari  ki"llitssa  utéo összefoglaló  kép 
uDvagát Csíkszeredában  is kiállítja.  A nagy szé-
kely  művész kiállítását  a Vármegyeház  kis tanács-
termében ünnepélves keretek  kőzött  1942 évi 
január 25-én dili  12 órakor  nyitja meg Antal Aror. 
főgimnáziumi  tanár. A kiállítást  nagy érdeklődet 
e őzi  meg. — Végeredményben  a ma élő  székely 
művészek  legkiv*lóbbja  mulatja be életének  egész 
munkásságát,  művszeténeJr ivelérét  Eo.etje nyo-
mán megelevenedik  a nehéz székely  sors, a szé-
kelv  falu  kemény küzdelme  Elmondhatjuk,  bogr 
Nagy  Imrét  idehaza  ismerik  legkevésbbé  Da ez 
igy divat  nálunk  felé.  Nemoaak  a művészetek  kö-
rül. Mindenben.  — Mindig  felhördülünk,  amikor 
arra goodu'unk,  hogy vi agh'rű  székely  festőink, 
szobrászaink  ke.'éből  hullott  ki  a teremtő  szerszám 
anélkül,  hogy szűkebb  hazaja idehaza  egyálta-
lán kivánosi lett  volna művészetükre,  életűk mun-
kájára.  — lg?  van »z valahogy,  vagy legalsbb 
is eddig  igv volt  Nogv  Imre  körűi  is. Alig-a!i% 
hajlandó  a közéletünk  észre venni, hogv Zsögődón 
az ázsiai léleknek  egyik  legnagyszerűbb  hajtási 
virágzik  a művészetében  Hinni  akarjuk,  hogv 
idők  jótékonyan  öntudatositják  egész életűnkó! 
Rádöbbenünk  végre, bogy kultúránknak,  megmf. 
radásunknak  sajátosságait  csak a magunk  lelké-
nek négy indító  erejétől  remélhetjük  Eit  mát te.' 
biába várjuk.  E-ért  volna olyan fontos  találkozá-
sunk a mi igazi művészetünkön  keresztül  saját 
magunkkal.  — Szemlélődjünk  Nagy  Imre  értéke/ 
képeinek  mélyen ülő  gyökérig  Utó  gondolata: 
kőzött  ezzel az őntudatcsult  magyar életszemlélet-
tel.  Keressük  mindenütt  ós mindenben  egymást 
Meglátjuk,  bogy találkozni  fogunk. 

Nagy  Imre  kiállítása  megtekinthető  nap őr-
ként  d.  e 10—2 óráig és délután  4—6 óráig a vár-
megyeház kistanácstermében. 

Kiállítás  tartama  1942 j»nuir 25 — február  1. 

Uj könyv érkezett 
T  .ni cirok  és Költők II.  Bokritija 

Küzdelmes, vérzivatarnn időkben érkezett és érkéz-
sével élni abarist, szépséget hirdet egy uj bönyv, a Tani', 
írók és Költők II. Bnkrétáia. Bevezetőt .A bertéiz. . 
csokra" címmel Dr. Hsnkiss János, a nagyszerű ludos, ir. 
egyetemi tanár, a tanités&g igaz barátja irt. Szava CSD, 
szeretet, büszkeség, öröm. Mii en melegen zeng, ahe«v 
mondja .A tanító ablaba, kiskertje, házatája, tantáziv 
csupa virág". Igy is van, de megmondhatjuk, hogy a tt» 
tónak mindezeken t ívül, a szive is, s lel Ve is csupa vii.' 
A Bokrétát gyűjtötte — ahogy az elflszó  mondja — lí"> 
vezetésre hivatott kiváló tanító, Kiss József  és Köm. 
László. A Bokréta a tanító lelkét, éleiét sugározza valói 
Szinte látjuk öt a tanterem világában a .Kisdedetu köz 
0 fogadja  sz iskolába elfiször  érkezőket, fl  dolgozik fa;* 
hatatlanul a „Kisdedek" leibének oaiszolásin és ő is 
csnzlatja az iskolából tivozó, életbe indulókat is. ő ir 
pedig egy helyben marad egész életében, a lélekmühely) 
a tanteremben. A lélek kertésze ö és természetes, L 
lelkében is bi virulna' a művészet nemes virigai. Az Apo-
lógia édes testvére ruhára, lélekre' ez első. — nsgy sikert 
hozott Bobrétánab éa mégis, mennyivel gazdsgabb, meny-
nyivel tündöklflbb  az uj. Nem osoda. Két őrlő — évs;*-
zadnab is beillő — évtized utin, hazatért a driga Kei-t, 
Dél és Eszab egyrésze és sokat szenvedett pedagógusai ia 
elbüldöttéb most lelkük virágait, a Bokrétába. Bold< c»n 
mondunk Isten hozottat. Hála Istenneh mir ezután roir.d-
öröbre együtt dolgozhatunh a megnagyobbodott Hazában. 
A trianoni határokon belül is, asokoa kivttl ia, sgylo»4s 
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• olt mindnyájunkat » halálon kin. Legyen ex a aok szén-
ié, szent záloga, a további egyBttea munkának. 

A Bokrétát egész eereg szebbnél, «zebb vera, novella, 
mány teazi gazdaggá. Szépségét emelik a kép éa kotta 

arnk ie. A könyv ára 4 P. Megrendelhető: Jászberény 
Vi Uige n. 1 a. 

Őszintén kívánjuk, hogy a Bokréta sikerét egészítse 
j tegye maradandóvá, további sikerek alapjává, az anyagi 

Ha a Bokréta nem fog  hiányozni egyetlen tanitó ke-
gyetlen tanitói, tanári könyvtárból sem; de a tanítót 

tő éa becsülő magvar család asztaláról sem, akkor 
iába érkezett a Bokréta. J. M. B. 

-'.lónk érdeklődés mellett folynak  az 
. i-zágos Mezőgazdasági Kiállítás és 

Tenyészállatvásár előkészületei 
Közöltük már, hogy a magyar gazdasági életnek évről-

megismétlödő nagy esemén' ét : sz országos mezőgaz-
kiállitást és t^nyíezállatvásárt idén március 21-től 

a húsvétot wfgelőző  héten tartják meg. A mezőgaz-
kiállitás és a vele kapcsolatos tenyészállatvásár meg-

ősének a mai rendkívüli viszonyok között fokozott 
'-ége van, nemcsak azért, mért a magyar mezőgazda-

i nemzetfenntartó  jelentőségét szemlélteti, hanem azért is, 
évről-évre jelentősebb szerepet játszik a köztenyész-

k megtelelő apaállatokkal való ellátásában és igy az 
.-'tenyésztés minőségének fejlesztésén  kivtil, a tenyésztő 

és nagyobb gazdák an\agi boldogulásét is előmozditja. 
női a szempontból fokozott  jelentőségbe?. jut a tenyész-

• atvásái a keletmagyarországi, erdélyi és délvidéki részek 
^zakapcsolása következtében, mert ezeknek minőségileg 

. fiAs  javulásra szoruló állattenyésztése részére a nagy 
-zámbau hiáüyzó apaállatok jelentós részét itt fogják  be-
izerezni. 

A kiálli'ás alkalmat nynjt arra is, hogy a kiállító 
nvész'fik  ujabb tenyésztési eredményeiket az egész ország 
itt 1 eroutatbassák és egymással versenyezhessenek. A 
tn>»e versengés ösztönző hatáe» örvendetesen nyilatkozik 
e már az pzévi kiállítás előkészületei során is. A tenyész-
v lejelentések január 6 án lejárt határidejéig az ország 

-- es jeles tenyészetei és a népies tenyészet nevesebb ! ör-
olyan nsgy Bzámban jelentették be részvételüket, hogy 
lentett állatok száma meghaladja az istállók befogadó 

, -ssígít. Növekedi számban jelentkeztek már a vissza-
üt területeknek a szerv. zett tenyésztési munkába be-

j - lodott állattenyésztői is. Végleges adatokat a kiálli-
• n ilfi  gadott tenyészállatok számáról még cssk a minő-

;^lülvÍ7sgálat ntán lehet majd közölni, annyi azonban 
" bizonyos, hogy az idei tenyészállatvásár keretei mÍD-

'•u előző évit meg fognak  haladni. 
A budapesti tenyészállatvásáron előreláthatóan élénk 

s!et lesz a jó apaállatolt iránt. A szükségletet növeli 
•sszacsatolt területek vásárlásainak fokozott  bekapcso-
lása is AZ apaállatok jelentős részének pótlásáról gaz-

< a tea észállatvásár válogatott anyagából kivánnak 
i • skodni. 

K a r é a a a S n k s t t i k a . 
FV.Mrabadu'á'unfe  után egy nj koraiaknak kell 

kővetkesnle, nem csak politikai, de erkölcsi Mempont-
ból is. 

A minden oldalról körülvett Idegetek csak akkors 
értéket tulajdonítanak nekünk, a míkiora értéket ön-
magunkból kl tudunk term iül. 

A hazafiság  leplével, ür?a szólamokkal kUî Asé 
gekke' tv m takarható rí a sok szenny, »mi jobbra-
balra f  ibslmosódik, akár b-sugások, nkár plariob kocá-
méi é'et, a'vár hirtelen meggazdagodni akará^ot »lak-
jábap. P*pábbak aktiunk lenni s pápáknál, öimr-4un-
kat, mint nprozetneve ő mártírodat sfesrjut  feltöntetnl 
tîkîor, atrlkor a kngtri annyi áldo?f»tot  sem Rfci.ruifc 
îtezbfgtil  pacaBa nelfettl,  amenDjiery életét feláldozni 
késg bonv.daak, 2—3 napi élelm=réBt jelent. 

N*f  yon jól tudjuk Msok mennyit ér a harsfl^gs, 
mert erre a* einyomatáí hosstu évei megtarltottak. 

JM todju'í kiknek a tárcába folyik  o Inden lo-
•ro'y ninüVa eéltü*, a faivak  népének keserves kere-
sete, ezt I* bftnnyen  me?tudba'juk, hogy ebből rí 
uíBori». in ódra öntz hr.réc?o't vpgvorhől mennyi megy 
k-'fc^okrt,  bisz e.s edatozásr::''kibocsátott Ivek min-
dent rentstnsk. 

E' k»ll jinnls noe«k »« dónck, amikor mteden-
kioek valr-dl trck'pí Ipíí í^tho'ó, andbor eankl ion 
hnjĥ t ftrtst'sn  ítccr! p regv tiimrgrk mögé. 

M» porkl s-im óihot cíak öoöb c-'-lo^^rt, «rol'-or s 
«ftgy  sBíd-ilem éd»» mirdry ĵunfefrr!  kiiK ŝt-n folyik. 

As snyígl r-Bgyon cssk pillanatot< célt pitolgá'hat 
Retí tn- egţitra p*m ;«lkslmaa arra, begy aa#rt r iz?-

ţpny, d> hecBli'ets» embort hátrAbb állítsa. 
Mitíd -tinf>p  vegyük sz'.mbs muskónVR», t-)z'gá ju1? 

DPg HeigoruHu m-tsnyit t'îttBnk a hősért és mennyit 
' ehetne m^í» t^-ntl. 

Bő*égc<8 alkaitDf:  van, klcefe-tinek  jóWkonytodni, 
^gvs^íís, Evl't, b"CílM'.'tts magatartáiéval erősíteni eat 
* frontot  ami !tt beoi C'eVnem oly fontos  mint a külső 
bsrctéri. 

CB'ík rolsdig m4feot.Ht  i ritiyiA'juB ,̂ a hibásat 
knr.-fií-lik  ós '-slájus meg jó mn^uakbas in, mert ai 
líiiti öt)iemrret krrd ie egy Bicbh jovőoek, smire 
•nifdiyftjunVnik  ei?vformin  MÖ&»í-ge van. 

Szót a Vihilv. 

Betegek 

jutalta a kormány az erdélyi magyar 
•Ikószek kongrua segélyének második 

részletét 
Az erdélyi magyar lelkészek kongrua tigyében az Er 
Pirt számtalanszor közbenjárt a miniszterelnöknél és 

rii.iny illetékes tényezőinél. A parlamentben részletesen 
tte az erdélyi magyar lelkészek helyzetét László 
•'iszággyiilési képviselő is, aki a vallás- és Rözok-

t'yi tárca költségvetésének vitájánál teljes tárgyila-
/gal éB őszinteséggel feltárta  az erdélyi magysr lel-
nar sérelmeit és kivánBágsit. Az erdélyi magyar lel-

kongrnáját májusban állapították meg, eddig az idő-
a lelkészek előlegeket kaptak az államsegélyre, a z . 
Párt azt kérte a kormánytól, hogy a kongrua meg-

liig eltelt időre utaljon ki megfelelő  segélyt az er-
iagyar lelkészeknek, akik a huszonkétesztendős 
--gi sorsban a mag\ar összetartás és nemzeti 
ígvári harcosai voltak. Magyar lelkészeink a ro-
perium idején az idegen államhatalomtól minimá-

^-egélyt kaptak és ennek a hel zetnek orvoslását 
. i törvényhozók már a parlamentbe történt behivá-
sürgették. Az Erdélyi Párt közbenjárásának hatása 

Kormán elhatározta, hogy a felszabadult  országrész 
lelkészeinek segélyösszeget utal ki, amellyel orvo-
í.gi helyzetüket és teliesiti kívánságaikat. A se-

'.eg első részét októberben ki is fizették  a leiké-
rt. második részlet kifizetése  iránt grót Taleki Béla 

'•lyi Párt elnöke a legutóbbi napokban ismét eljárt 
inynál. A közbenjárásnak meg is volt a kivánt ered-
Bárdossy László miniszterelnök táviratilag értesi-
Erdélyi Párt elnökét, hogy közbenjárására a pénz-

-zter az erdélyi magyar lelkészek számára kiutalt 
;jabb részletének azonnali kifizetését  elrendelte. 
- -1 táviratozott gróf  Teleki Béla pártelnöknek Hóman 
állás- és közoktatásügyi miniszter is, aki közölte, 
segélyösszeg második részletét az erdélyi magyar 

' <nek a miniszterelnök és pénzügyminiszter felhatal 
a! ni ár január 15 én kiutalta. 

téoy megápltéaárői besiéU rendkívül nagy tndással éa 
felkóBittltBéggel.  Basiéde, aa aj öntudatosait magyar 
nemtedéknek a hangja volt, amelyet aa lntéiőbliott-
ság nagy tetBiéBaei fogadott. 

Beszáll végül Albrrcbt DaiiBŐ orea. képviselő. 
Ai Erdélyi Párt lntéiőbizottBág^ a besaárnoló 

besc>d"kl<ől, az ottan elhangzott gondolatokból mpg-
áll^pitbatta, hogy összes sorskérdéBetnk magfelelően 
felkéPzült,  ac idők faaladó  acellemébon nevelt frlBB 
rrsgytr nemzedeknek r kpz'ben vannak, akik viBilk. 
vallslják éB Inlkilsmerettel képviselik aeokat, aa Erdélyi 
Pártnak a kormány támogató munkáiéban 

Ad Erdélyi Pírtnak ertékes és tartalmas csíki 
intésőbiíott-ági Uléae a magyar imádság e'éneklégével, 
hí egyaégsí mankára való készségnek lelkes banga-
iatában ért véget. 

An orazágOB elnekaég innen a déli vonattal tovább 
ár to t t a pír ' gyergyÓBientmlklÓDl nagygyűlésére éa 
ţ ni'urpBtî rfl. 

t-k 
hllP 

Er 

E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z I Tlaatelottel kórjuk. 
Kik elóflzetesi  hátralékaikat még nem egyenliteţ-

azt postafordultával  aaiveakedjenek beküldeni, 
• tben lapunk tovább küldését kénytelenek leaauna 
'Btnl 

OBites. Ertesfjuk  a csikvármegyei juh és 
ánybőrt érlelő gazdákat, h^gy érlelésre 

h íadott bőröket h»ladóktalan«l váltsák ki, 
v&gy dolgozassák fel.  Tisztelettel: 

Osikvármegyeí bzüosok. 

gyakran székrekedésben is szoktak 
szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell 
Darmol hashajtóval a jó emésztésről. 
Betegségben 
szükséges e 

Teleki Béla gróf 
az Erdélyi Párt csikvármegyei intéző 

bizottságának ülesen 
Teleki B la gr. a? E-düvi P.út orsi*ágoij elcöne 

Albrecht D z«ő Ugy?. al̂ in-sk, L\s3 ó w s kérv. 
Páll Györgv főtitksr  ós P ;d*iy! Quiyás J»nő a M« 
gyar Émt P tríiána't orna. k'pvijeiőj'j klaéretéhem 1942 
|4on'»r 24 ea délé 6U róíztvettek ar Brdélyi P»n c-ta-
vármegyei és Ciikszur-d i várcsi «áeozutának Cjiksee-
redában rneg arsott egyttJes intétőbiioitBági Uiéefben. 

Ai Erd^iyl Párt oraiá^os elnökének eidkftiyfo'd' 
köru-lái mindenütt n»sy lelkesed-tHReí és e* retettcl 
fogadják.  I<y a c.ikm-gyei intézőbftot^á;  i« teljes 
síárama! és nagy érd'1? őd^ssel gyiiit egybe, ho?y meg-
balgr.ag'-, a páriveietőségne^: sorsirrd^Belnkrő.: adott 
besiámolóját. 

At intíaSbiiot'eági U':és5 Dr Koiumbán Jizsef 
s« E'd :!yl Pírt országos alelnöke a ci.m»íy«i t«»n-
ist e'nöke nyi'ja meg. Maleg P*rretattel l'dvr'E i Ta-
eki B ' b országos elnököt, aVÍ r!ppen rí erdél>i sn pat 
írin'ő nagyfontosságú  tárgy^lá-iU mint tcbbizb -n e' 
íMlett ha!as«a csíki látog.ítí.Hát. B 'jelenti, Hogy Bár 
doí«y LVjz'ő dr. miniíiterwlnöi SE E'délyl P^rí meg-
hívására ráüítvett rí intéüőhlzot>sifg  lo'oiBvéri Kylilé-
-iébm, ahol a p^rt leggondoíabbin f»'dolgoíVA  táj?-
;oz;^.tt > a koroiáayVinoköl az erdélyi éUt mí&d -n 
érd-sérő1. 

rizusin T B gr. or-igá^os elnök laTjertetts 
4S Erdélyi Párt és p .rlimenii cjopo'i)áas»b m'áködéaéi. 
Ez»lks;omoiíi'i kitart »2 int̂ íőblfoitrifig  logu'óbbl ha-
tiroí!«tárí, araelv P» Q^bor dr. o";z. kípvlselőnek » 
pariim ntb^n 1941 évi december 3-cn almDHdc1,* be 
léddel fogialkoíott. 

Esnek randjén Teleki Béla gr. elnök méltatta 
dr. Pal Gábornak a lisebbBégi forsbun  végcntt murt 
.-áját, amiért elis-.oerÓBBel bdózoit. Ugy látja, hogy 8 
m-.l n-hee idői ben a rcu'tst le kell tárni (a  ar Er-
d'lyl Pártban, an itt élő magymágnRk cssiefogó,  egy 
•égés gierveaet<lb»n mirden^inek a termelő, na éplió 
munba Biolgélatában kell állania. TelfH  Bila gróf 
orsiágoa alrök kihangsalyoiva ismételten kijelenti, 
hosy aa Erd -.lyi Pírt sí őrsiig újjáépít -aébfn  n ma 
gyar kormánycatut táir,oí">'ó munkájáhoif  mind n ms 
gyar testvériot Síivref-n  várj» és fogadja. 

At intézőblzotieág etuián m««hailgatta P d^ry' 
Gu'yás Jíoő orsi. k^pfiieiő  begxÁdét A Migy«r É et 
P r'.jának budtl kerületi képviaelőjo vároua a Cionks 
Országnak a fsitámadbsér;  folytatott  CD udatos ktildéi-
mét. kitűnően fölépített  gondolatokkal mutatta be a 
magvar öBgietartásnnk és öaazehangolt lelkiségének a 
legnrőaebb fegyverét. 

Eantán Lánli Dezső orsz. képvist 'ő sz uj Európa 
vésető gondoiatalró', a tirsidalml, nemzeti keress 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Crado-gyüléí. A Cr?do-EiţyeRUlPt folyó  évi 

február  1-én, vaa«»rn«p a SBantmiíie u;án, 12 traSor 
RÍ áilsm; eterni Is'-otebao gyfilést  tart, meiyre a tago-
üat taglalt és az érdeklődőket tiBí'elettel m ghlvja aa 
elnökség. 

— A honvédalmi miniszter leirata a oslk-
megyai hadigondozattak acervezetehea. A badl-
goa-'o io»*!: ügyének recd.iése L-mi: előtérbe került. 
Általában a kormár-yzatot a legtisztább siácdékok 
vfzitik.  A csojkaország nagy níhéziégtil között, alig 
vo;t lehetőség rí érdem szerinti megoldásokra. Trianon 
eü egésí cemseteí r.gyocsnitotta. — Amir.t nz ország 
kezdte hré-ioi r rabblincsfkit,  czonnal hozzá látottá 
mu t vilájbáhoru á'do*at>iloak elrecdBíéséhei, Sak még 
a teorl V3!ó. Est ta'iî» n boivédeimi mlnisíter éppan 
o'van jM iudjt és érzi, mint akármelyik hadirokkant. 
Erre RU'at mo«t a min'^ztîr azon lépése, amellyel 
aiesrVsrestn a h^dlroV^snt Bftrv: zeteket és kérte ter-
je'Sí^b elő j-tnuá' 30 i? migo disra v^ró sírelmelket. 
A c<H'i UpdU'Oidoeot'âk nevében a HONSZ csikszéki 
osztálya da'goz'R bi "zt az emlékiratot. Igyekezett 
r-jndszerbe 'ojol micd^n pinasít és a miniszter elé 
tárni azokat. A kormánynak egy nehéz baboru köse-
pitto U ven fcosdja  erre a kérdésre. — Bizakodással 
i'hetün'í eltelve, h»gy » hoi-véde'ml kormány mindent 
elkövet, hogy a hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák 
ă n?meet minden tiszteletét és á doiatuk ellenaiol-
gáUa'ását megkapják. 

— Az erdelyi hadtest leventéinek álver-
senye varosunkban: január 25 en. Cdsaaeredát 
af  a kitüotetés ert«, bogy 1942 jsru^r 25 en itt ren-
d slk meg a hadtest leventéinek givirsenyét. Több 
mi"t 100 levente ifjú  vesz részt a versenyen a had-
test korz téből, tkik a mult vasárnapi versenyeken 
ü!fő  éa íDáfodik  heivfzlst  nyertek. — A versenyeket 
díkv'őu 9 zaögödl Kih-Vár o'd »lán milí.-BlklásasI, fató-
v?r? ny-'kkel k-urdlí és d-'u »n 2 órakor bonyolítják 
le Kí uíróv^rs'oyek t a sut i u^rósáncon. 

— Februar 1 en : a Csaba serleg aiverseny 
napja. F^sru r hí 1-én a sutái aiterfpen  keriil sor a 
0<»bi ft'rleg  wiversenyiire. A serlegei az O -aaágos 
Migy*r Idsgenforgálmi  H "«tai alaoitotta a csiksieredal 
klrecd Itség j^vsslí-térs. Céljs, a fslusl  fz^keiy  gyer-
mekek situdásánsk fej!e8ztése.  Eíért a versenyen csak 
falusi  székely gyermekek vesznek részt. 

— Február 2-án az Erdélyi Kárpát E?yesület 
Calfe°íiéfci  O ztálya, sz Il^enforgaliri  Kirendeltséggel 
közösen t-iespot rendez. Ez»n a sit mmt tömegsportot 
mutatják be és azon 6 éves kortól 60 évig mindenki 
r^sz; vehet, a kl mtiveiój<í ennek a csodálatos testet, 
Iáikét edző síép téli szórakozásnak' 

— Febru*r hó 8 án keröi megrendezésre sz 
.Erdély visszitér'." s* r eg versenvo, melyre megbivást 
kapnak ez ország 8»a*es eiegyesüietel es legjobb elaői. 
E< lesz az évad iegfoptosabb  versenye. 

— Február 14—15-én a c=ikfzjred»i  válogatott 
slzők SzíkelyudVirhelyen versenytzjek a .Székely-
földi  Knpá'-ért. 

— A maroivásarhélyi botrány. B 'számol-
tunk már egy izben arról a jágkorootütő mérkőzésről, 
e.melyi't » tosroivésárhelyl játékosok ezelőtt 3 héttel 
CNiksz^rediban produkáltak. R>?i rportember vagyok. 
E'mondbatom, eletemben még olyant nem láttam, de 
nem is hallóit^m, amit ezek a vásárhelyiek itt ren-
dezel m< r̂ SK«líek. — Aontán megértettem sok mindent. 
Azt rcondlák, ho.ív ezeknek a játékosoknak egyik fele 
a román „Murea" nevű egyesület em'őln eőtt fal.  Bit 
ez meglátszott a január hó 18 án M irosvásárhelyen 
lejátszott reváns mérkőzésen is, amely ugy végződött, 
hogy a csíkszeredai játékosoknak a sorozatos és botrá-
nyos viselkedés miatt abba kellett b?gyniok a játékot 
és a pályáról le kellett vonuljanak. Sajnálatos, bogy 
a „küídelem" ide f«jult  Nem sport ez. É'thetetien at, 
hogy a Sportszövetség megtűri sz ilyen balkáni nívóra 
való leztiiiesztéBét sportéletünknek. 

— Kemény hidegek. Az utóbbi nnpokban minus 
34—36 fosra  sülyedt a kőmérő. A tel k-pytíenül hi-
deg. Gondoljunk arr8, bogy izeiben a csattogó téli 
dőkben is h«t"k óra tgrL=-.r.ak a legvéresebb elhárító 
tiHrcok. Éhez mérj?k miden gondolatunkat. Ét adjunk 
hálát ez I'teüEeír, ho<y ebben a pltlBn^tbsn a világ 
legboldogabb krrUlmenyel között éihetüak. 

— Nem lehet rádiózni. Tsbb izben besiéltünk 
róla. A felelőtlenül  dolgozó villsnygepek aa éterben 
olyan aiörnyü módin rendetlenkednek, hogy a rádiót 
aem lehet használni. Ismételten kérjük b'.okkoltassák 
gépeiket. 
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— Februar L: Vöröskereastest a varrna-
gyehaaan A voroaaereasi esiavarmegyel válasatmányn 
1942 Í Urujr aO 1-en oaia 9 órakor a Vartnsgyebázén 
D/. L >a*io Djiaó, tó.apan einozaegével VórBsVeraBBt-
enat raad<.a. Az esi alkalom akar lenni arra, hogy a 
larrf̂ düom  leróhaaaa aidosatai aaok lráot a n-maa 
Lu.Kidddĵ dk lrant, amelyet a Vóroakeresstaek vállal-
uii teii Mdkbtin a lekdi Idősben. A cil tehát nem a 
EkU.aiaa. A Vorod«er*«ai lamogaiaaa, bogy egésztn 
ma f̂dtatbdaaen  a ftanora*  ldóahís mért sosféle  biva-
tij^aai. Emn mrja* a közönségünkéi fogadja  atwe-
Sjii a Vjr.H«drea4< mugnozdüiiaai éa tamogaaaa a 
nagy coii inegt.rd<sm:ó aoteieseeggel. 

— Haialoaaa. Gjrgoiy Viatorné aatti. Prekup 
Jojaa 68 n«ed aoraoan jaanar be 18-án rövid saen 
vadm u>an tunau Qyim<jaoUtcon. Tdmeiese jao. 21-en 
von, amjiyea Gyimsdvö gydűő. Igen aokan ressivaiidk. 
U .uiiui íorja Gergely Via.or gör. kat. eBparea .ód nyolc 
gyuinnsÁB gyatzoija. 

— Nem fontoa,  da igaa címmel Maaey Maria 
irt urdeáta ciaset u Biianasi Magazin uj számába. — 
Bo-sy J-iuoa c^te „Kia oavanomae m^gdinroi", ke-
p uurjn a fuigyogyu.i  H^anyi ZioiMa:, Rilkk Ma-

<=:o»egudou Vaazory dkuuz, icepos ludoaitaaok a 
B jiviioni cportneirói ea » Bzin&aasamiifa  ünneparói, Hor-
loa.^yi ea Vaat rajsos humortMazje a dlaózókrói, a 
li.mpslyasat gyózteauiaök nyuauoiilal, a C.aao grof 
iidí..).o.díd roudjaaii edidíy legsaubb loilettjol ea mag 
bus crJj»ejBjg, viccmagazin, konyba, kézimunka ea a 
gyormuktt úruma a Kia Magazin egéaaiii kl a küttnó 
nj baamo;. 

— Nemzetközi éa Oraaagoa Fodráaaveraony 
Budapesten. A Badapajü F»d;a**e:i Iparterülete 
1942 ovi janu.r Hí 25. ea 26 .in nemzet ost ea orsaa-
gus iodtdavvi.rdt-cyi rendez a Pos.i Vigadóban. a ren-
d siiiio&je a vid=ke» lt> bokapcioiiák. A diazjB tiaili-
iaau niagnifúüuii  a dizünökOí közo» Culsazerdt 1b 
kepVid -íVd vauvu<.-a (?l) Bariba G-.*a áatyotui fodraas-
uieaéci- aital ea a rena^aok kozüU Tdblái Ferenc la lel 
vau uoro.va. 

— Egyre jobban erősödik a beoiület. Aa 
nióbOt idjvtiu bgjro labu  oiyan unendoua easirói 
Bkauiu.tUük oe, amikor egaaava asogeuy emberek el 
veaaott ua meg.jlaií pjűnate". aaoi^áltaitak ue. L^g 
n.ouo 9iv. PuUiovibna v> aiUett ei a poaiai nagy to 
ion&aaban 20 pengői. Aa e;veBdd(t peiui Eeaójo a 
pos.u bpaieibiteti megiaiaí(a Aogi B^ndor a helybeli 
forgaioii  OWuiai, 5 gycimeKea atilaatje, aki a pao** 
BBoaotu beaaoigaitaas a pomafőiibanes,  aki a pasat el-
jntutia a kbroaUtt P̂ .u.ovlifen  >nak. Kgdüitn feiemsió 
jotbnaegdk. Nem la gondolja? aa ilyen becáttlelca em-
beraa, bogy mekkora BBOigalasot teacnes aa alialános 
jű aaempuntboi. An egeaa köaóaaegl eleinek a magola 
bbtóaag», btcallieie fordu'.  meg aaon, bogy aa emberek 
b<. aaotgaiiaiják a taiali tárgyakat. Milyen paidaa ugy 
oiyun kdsöaaég amelyben nem íopnak. Vannak ai 
easaíi auamoa köaiiil olyanok, ahoi bármit batran cint 
lehet hagyni a nyílt utcán anatkiii, bogy bárkinek 
esetbe juma aboa boaaa cyu-nl. Ml kisatbaögl eletei 
ái-.l. magyaroa, ituöabaon lánui, aliyen boraaimaa 
BBdrsncjeilenaag egy megbiabacatlan, egy tolvajláare 
b=rend.-adli kbxaieiiem, mnyen bltonytalan egy olyan 
viug amelyben lopnak aa emberek. Kiiiön meginaaoc.-
jöt minden aika^oinmal aaocna* a magyar «mberek-
n >s nagyaágát éa leiai emaliedelta-iget, akik UmerU 
ko-.tíU * jdgúiet amikkel emoertaraaisnak tartoanak. Angi 
Biodor aa 5 gyermekes oaladapa a talált 20 pdOKÖi 
bizonyara itst voma hová fordlua.  Nem eac leiie. Be-
Btoigaitalta, mert eai dlktaila a becaülete. L ígyen 
nyugodt, olyan b fektetea  ea a becabtui, amely Iattsn 
a-gitddgevBl neki, cialadjanak éa aa egeaa magyar 
koaoBBegi eíetnjk kamaloa-kamaiokkai meghozna a 
gybmö.caet. 

— Aa erdélyi aaövotkoaetek munkája. Aa 
eídi:yi Bzóvjikezetl oaioaai a mu.i ev folyamán  ja-
lentóaan kibővtlii. A keleti ea erdelyl r»azek viasaa-
caaioláaa utaa „ErdalyréBBi Hangya* nevén megaiain t 
a ci*ioiVó8árheiyi önaiiO Bzövotaeietl kczpon>hoz mer 
386 azovett\-iai urtoslk. Az erdalyl iz jveues^tl moa 
gaiom tovább fo  yt-iija k mnn&át, anszcuite'.óveK 
ld gcn ffiijij'i  í j a;ait v^gz^tl. Amlat mar maglrtut 
igea c»gy m^ocyiaegii vadon tjrinó gybmoi-
cíói gylij w.t.-í Oẑ ae «a do goaiak tal  a nyáron. E***: 
a iwgaKe^jobb erd-ljl magyarság, a fo>d  né.bti.i iá-
inál rbteg joleniőa joiedvltmhez jmott. A gyiimoiciiü 
j.et a azvkeiyfö.dl  M iggyu&fatv&a  ictealllt azövetkezeit 
üzemalben dolgoztbv fel  kész eruvá. ab trdmyl mlat 
vryagztes teren Ib Dígy eredmaayaket éri ti oa Er-
dai/reuti H>ogya a hlzi&lâei kö caonök klbelyezéBével. 

— Hzlyroigasitáa. Dr. Föld ia Zoliau lapnak 
muo~a.arcj, a „C îki Lipoa* vlsaaaterea utáni tUö 
ujeeatendri azámacuk, „Aa ujav kbaasbén* eimU költe-
meoyei adta at ieköaUa végett. A köliemásyt a nyomd » 
klatedtd ea leközibBro elózeazltetto. Azonban anyag 
tonódn miatt, akkor nem hoz ok le. Megĵ :entviút>p 
elmaradt :»pnnk ezevi 1942 január 1-i aaamaha. 8z-r 
ke'jüiOHÉylr.i arra gondoii, hogy a töltemccyiik vagy 
bármilyen mllveazl alkotasok, n»m vt-aziik tl egyiz év-
ről a maiikra idódaarUajrfiHei.  — Fjldea Zoltán dr 
most .btciúiote erdekében* anjek ba.yrslgázitáaára 
kerl ibpnasat, bogy: .a v.ra a mai helyastere egyál-
talán n.-m inlá'. Amikor aai megirta flaeieae  még ren-
dezetlen voll a et volt keseredve. Azóta rend^aett vi-
fczonyog  zöaöli él, ha nem la a neki meg feieió  aikal-
maaaabao." — A kaiésnek megfelelően  aaaal tezazűk 
meg heivr-lgaaliáaunkat, hogy a kérd^nea köitdmény 
a köiiö 1941 januar 1. előtti bangulaUban Baületett. 

— Hirtelen halál. Vial Anna ozlkjenófalvi  21 
évea leány hUieiea daaaeeeeu ea maghalt. A viaagáio 
bíró eirendeiie a holileat feiboncolaat,  a Halál okának 
megállapltaaára. A halál oka vakbélgyuladáa voit. 

— a j gaadakör varmegyénkben. A gyergyé-
hodoal Ba^ely g»aditk gazdakörbe íömörH^ek Józas 
Sándor Igar^até-iaDitó elnöklése nlatt. A <cazd tVör mtl 
ZödéBének Unn ip l̂yea m&gnjltárát '"uár 1-éo mü-
aorral ö-iss'k'jtötl estélyen tar ji'í. ÉrthsO ü - ^r^-
rlat a szomszád gazdakörük Is képvhelíeil: m-tn*** 
a aznrvány migyaraágnak megmozdulásán. 8;kert, kí-
vánnak a nem-.H munkához. 

— A varmegyebdl. A cjikmadaraai áil. isiob 
tanulói 59 ermalegl ót ja.tattak a herc:óren küzdő 
Kaionákbos. — Koaaa Juoa caisaa ntklráiyi ilüar-
meBter basüflia  koialeBaég^nek tartotta, hogy egymaga 
es családja neveben érmeie&ltókei ju'.taaaon et hon-
vedelnkhes. — Cnlksseredában több gepkocaltu ejdoso.-
ellen eljárás ludult, meri kociljukat engedély nólkiii 
eladták a a gumiz at nem jelentettek be. — Calksaent-
•Imoa köaiégoen Btranás Antal veselésével megk.-zdta 
mbkádéaal a ládagyár. — Jóltuóan jelentjQz, aogy rz 
avben u kemény tél beáiUávnl as Ideget fo'̂ .ilc-ia  is 
emelkedőben van vartuagyoaaarie. — Q/b gyoaarjt-
mUióiioi bírtelea m?g<:.- t Blinv Árpád, • ? •} (?.' I h -d> 
(OíkautaK Vudetóje éa m Krd-ii.-i Pa'i ctlyi titkára. 

— Leegett egy emeletea villa a Harglta-
fOrddn.  Hirgii^iirdó.,' 1942 január hól3«n c, .is - • 
fold.g  âgeti, a serdOAti gyat igazgitájásak a .Ljvoic*-
fdrdoréaaon  cpttlt emoiotea vll-aja — A tkiz tam^ay-
iQniői kelelkoaatt. A villában tdil.-portoiók :V 
asallátiolva, akik a birtui^u lámadl ejasazal tózbu? 
alig tudták megmenteni puazta eletttket. 

— Leventék alveraenye Calkzaeredán. Vasárnap. 1942 
jannár 18 án zajlott le ai Erdé yl Kárpát E^yesüldt Cs kszs .i 
Osztálya ia a városi levente pirenosnokság közös rendeződé-
ben az alsö caikszarjd.il levor.te >'erssny. mjlyon * . s.k iz-í-
redal és szépvlzl já-ás leventéi, mlnt-î y 60-an vett-k liszt 
A versenyt klttluA IdAbec, jó tióviaiünyok uiullutt lartounk 
meg és luy lemreméltó vredm âyt értek el, öin-jrny ben tö. b 
nj tehetség tQnt fOl.  A 6 és 12 km-es fa  ló 76 seuyc, va'emlf.t 
az ag óvoraenyt az EKk* sai-ui s tulepéu rfíaatzték,  m g a uiü-
leSikloveiBunyt a zsógOdi Kis Vár uldalábhn. A vyia.nyzók 
fegyelmezetten  viselkedtek, nem mondható el ez a osiksz-re-
dai kOzBnségröl, aminek szomorú következményeként a ér-
tény befejezése  atán 2 lábtörés tBr*éut. Elekts Zoli* sport-
átakereskeli éa Pal Oabor g mnázioml mi .ló o yan hevesen 
ütköztek össze, hogy miniket tét lábtörésaol kellett a koiházb* 
szállítani. 

— Ismeretterjesatő előadás Oslkszeredabavt. F hó 
19-én esta 8 órat ktziettel magas színvonalon a:ló ísaieret-
teijesztA előadást tar ott az Ip&rtes'.U.ut nagytermében Fu-
ronoz József  tan tóképzd Intézeti tanár nc kb 50—60 / >ro t, -
hetó h-.'lgaióstLg elfitt,  Oirdouyl Gazáról, luini, 1 ju.Gi, rn.ui 
tanitó-aepnevelóról és mint lió<ol. Meglepő egyszdtü és mégis 
élénk es mladeak t lebll.n seló elAadásaval magávai ragadta 
hallgatóságát. Nsmosak azok, akik talán nem is hajoltak Gár-
donyiról, hantin azok U, akik sokat olvadtunk Tőle és >ÓU, 
sok olyan '-olgut tndtank mfg,  amiket — ka u m muul.Unk 
volna el az előadásra — sohasim todtank voln^ V.ost 
már neinoBak sejtjük, hanem tndjnk. hogy mi volt az ok* co 
nnk: miért vonóit felre  Eger. e s miért vaiasit»tta a remete 
eletet. Kereste a szeretetét, a boldogságot, sehol sem találta, 
osak a uiagany adhatta meg, mert ott n-m az embereket, ha-
nem az Istent találta m.igához közel, a Kit oly n-gyou sze-
retett. A tanár or érdekes eidduásat énekbjtétekkel lilsz rezto, 
aine'yut a tanítóképző nö?eudék )i adtak old szép n, ameiyert 
tapsot ts kaotak. Nagyoj szép volt Tanár nr I Kár. ho^y töb-
ben n-m hallgatták. Hunéljak, hogy jö?A ĥ tfdo,  26-án, szűk 
lesz a hely.sAg. Adja Isten, hogy ugy legyen I Egy j-.lcn volt. 

— U ghlvó. A Cs'kbZcrodal Tesineve'ó Egylet 1942 
jannár hó 30-an, pénteken este 7 órakor az „'Vitna* «iI mo.ii-
ben taitja remes e/l közgyOu-set, melyre kérjük a tárgy fon-
tosságára való tekintetül ôntô an oiegjelecm fz  esküdjék 
As tsutlexea Indítványokat kérjük Dr Gcday Józs ii 0. v, 11-
nökcek váriuogyeháza, három nappal a közgyUlé i elóts irás-
b>n bejelenteni. S .avazatl jogok osak oly egyesületi tagok-
nak van, aki nlnos tagilj hátralékban Tirţyaoroz t: 1. El-
nöki me-nyi:ó. 2. Dj vezetőség választása 3 FAt.tkárl jelen-
tés. 4 Pénztári jel intés 5. Alapszabály módosítás 6. Indít-
ványok. I)r. Gdday Józdet, 0. v. elnök. Fórls Bél; fá>.i  kár. 

— Aa Erdélyi Gasd. Tanáoa a nehéa munkásokért 
Az Erdélyrészi Gtsdaságl Tonass legntóbil Olésen elhaiá-oz-a, 
m szerint a nehéz mnnkát végző erdélyrészl famaukáaok  ka-
löabözd kategóriáinak kenyérfeja<lag-emelése  érdekében lép i-
seket teez a közellátási miniszternél és kérte egyben a nebéz 
testimoiikás fejadag  megállapítását a Uttirmelésbon foglalkoz-
tatott minden faipari  mnnká̂ ra. 

— A Peatl Tössdenj számában dr. Slmontsits E - mér, 
Farkas Akos tankosuok es mások nyilatkoznak. A svájol tőzs-
dék elmnltévl ál mozgalmáról, a badapestl értéktőzsdéről, az 
Iparvállalatok n] tn-nz&kstóliól, a bankok mérlegaléa..lről, a 
várható osztalékokról, atb. érdekes informá-jiok  számolnak ke 

— Dtoal világitáa es a fak.  A Bivár janaá-i -zív.n 
Írja: Még a habom tllirés- előtt, amikor az '.toKláuma.at 
nem aötetltettek el, mtgf  gyelhetö volt, hogy cz n óbbl icők 
felfokozott  utcai világítása nem h-nástalan a n-ivényẑ t-. . 
Laubort, Berün mellett D hiemben, Höltr |iod.g Frn-;i.l :t-
bas ésala te, hogy a lombozat közé benyúló, vai.y a íözvut-
len köz-lben égő lámpa meghoaszabb'.totta a lomb éleiét. A 
f  ankluitl B smarok-utou áüó jegenyefák  lombja n- vember 
6 an minJei.Qtt ő îl szmt öltött, de az Izzólámpák kbzvethn 
szomszédságában álló fáké  élénkzBld maradt, sót mlu.a« iná 
lehullott a lomboz.t nagy rész<<, a lámpák közelében ekko: 
is még soka megmaradtak a levelek. Dahiemben ngy# .'zt a 
jelenaegut vadgesz'.enyvfákon  észlelték. 

— Klrendaltseget létesített Eoioisvirott a Sertés-
forgalmi  Egyea&lee. A öartésforg  .Imi E ;ye»Ulés, mely m'ut 
lame etas n. gyfonlosBaga  közellátási fe>t.d«tok  megoldásával 
van megbízva, elha'á.ozto, hogy Kolozsvárott a felszabadult 
erdélyi es » székely ö.ct számara kulon kirendeltséget állit fel. 
Az áittkezlet eih .tározta hogy az erdély( s -rtéskereskedók 
és • jogos tványia jeluotkezA kereskedők részzétulévcl érte-
kezletet h vnatr össze január 31-én Kul.izsvárutt. febiuár  2 án 
pedig i-aiosvadA.helyt, am. ly értekezleten a Sertésfo  ga ml 
ngyesalés központja leszóiői S hiier Antal Ogyvezető i-a:. 
gató vi-sz részt, aki részle'es tajékoztutast és f.  Ifiláfics  tást 
ad a jogosítványi, szervuzésl és adminisztratív ké désekról, 

— A Béesl V*zér kirendeltségének hivatalos kös> 
lése. A Beosi Vásár Siágy«országi K.rendaltsége ez,ton ta 
felhívja  a Béosl Vasáron réaatvennl szándékozók figyelmét 
arra, hogy Uietek-s helyről nyert értesfllá*  szcint a je.en»-
ktsési határidő végső terminau f.  hó 31-e. As ezen a napon 
tul benyújtott kérvényeket a kirende .aeg aajnos nem tad el-
fogadni,  illetve azokat nem vállalja továbbítás céljából. M n-
deiiklnok i deke tehát, hogy a fentjelzett  Időig a neki leg. 
megfelelőbb  ut«áal irodához J tiasa. el kérvényét. U nden 
felvilágosítást  ad: . Biast Vásár magytrorezág kirenleltsége. 
Budr.pest, V. Vörösmarthy tér 1. Telefon:  187 -750 

_ IdegufóigXoÍ  Kon^eeMu»t<iendes!*rmel08n ^ 
KféaatMi  Váiát 

— Aa Brdályrézal Oaadaságl Tanáos keretébea neg-
alakult munkaközösségi szerveset, amely a vezető e-dály. 
részi gazdasági Intézmények eddigi szaros agya tmOkOdésinek 
további fokozása  éa a célkitűzések egységes Összehangolás^ 
érdekében jött létri, Kolozsvá-ott tartotta >lakuli ülését, ami-
lyen Béldl Kálmán gróf  felsőházi  tBg elnöklete alatt • vetető 
erdélyi gazdasági szervesetek valamennyien képviseltették 
magokat. 

— HflkedvalA  előadás Oslkssentgyörgyfln.  A csík-
szentgyörgyl Levente Eey isffl'et  a frUŐszeutgyö  gy- Xéplsko. 
•ábrn f  hó 6-án este ugv n-tolosl. mint anyagi tekintetben 
fényeden  i'került mOkedv-M i-lflalást  rendezett. Színre került 
az nA a van boldogsáj^iak" o Wnnlságos nénszlnmB. A le-
venték kl liní-n játizottsk, ngysz'ntén a leányok Is. A ren 
dezés^rt hála és tröszönat Illet' Ba'án Géza lg. tanítót, aki 
nehéz Madatát kcanően oldotta meg. As előadáson jelen voll 
a várm. népmOvelésl bizottság klkaldSttje ls Király lstvác 
lg. tnnltó aki előadás után beszédet Intézett a leventékhet 
Ö9Bzetartá«ra, egymásirántl szeretetre, hazaszeretetre éa val-
lásosságrs bnzdltetta őket, mert osak Igy lehet igazán dol-
gozni magyarorazágért, a szebb jövőért. — Szép volt, jó volt' 
Csak előre a megkezdett uton I 

— Az éhínségben saenvedő méhek onkor szükség-
letének beje'entése. A kitasztréfálls  idó;ár-s mlaU rz évben 
« méhek önkorral való *t<^és-e szorulnak. Erdélyben a cukroi 

K-délyríszI *4éh*si Egveaalet o«ztis l-l. A mkor klosztá> 
u f i  tsl-n mn>it?Q:k biztositá*-> é-d ţ>âH..n a tn. kir. méhé-
szeti folllgyj'ő"ég  az alábbi Ic'ht' 9-. b caüj o ' t i lil .A Föll 
mO • tlésüpyi M' szU'.-irm 299 5001942 sz. reod-lete alapján 
a kotüíetl TI. kir. méhészeti í 'IQgyelds^gik a járási főscolga-
rilról h'vnta'ok utján eljuttatták a méhészeti kérdőíveket • 
községi elöljáróságokhoz kitöltés végett. A kérdőív 14 poitja 
szerint mlnda méhésznek személyn«en kell a kózségl elöljá-
róságon bejelentenie ónkor szükségletét. A bejele-.*és határ-
ideje 1942 évi fibruár  bó 1. Felkérjük a méhészeket, hogy 
saját jól felfrgott  érdekükben felszólítás  bevárás' nélkül ia 
iel»nt ék he oakorlgénylésükot a községi előliáró-ágoknál s 

ylhi->i j •lenlkezéssükkor azt a választ kapnák, hogy a 
kérdőív 5 Fő-zo'gablrói hUet«1tól még nem érkezett In, sür-
gessék "7t, ha kell többBzőr ls, hogy as adatok kellő Idő-
ben besz ilgálcathatók legyenek". Ezen felhívást  annál <s Ín 
káhb lijirelmAbs a<ánl|< az e»y stilet a méhészeknek, murt a 
minlszi-erlnm a b"j»l ntések flgyelemhovételévnl  fogjt  a mfhJt 
)•%•Izsóra szárt enk ot rz o'Szághan szétosztani a méhész egye-
-.0 ^tek közöl*. Am nnyiben a méhészek nem jele:.tenék bă a 
szükséglet'flket,  ez esetben az erdélyi méhészek nem kapn&t 
mi g a nzükséges ellátmányt, ami az erdélyi méhés7.etre kBny-
a.ven ksttsztrofálls  lehet. 

— Megjelent a repülök két lapja. A Horthy MikM« 
Nemzeti K"pJlő A'sp támogatásivá' »z<i ke-ztett rejiOlésUsyi 
fo'yólrat  uj ezáma most jeinnt m g R'pülő emlékek a hídi-
mnz-<utn renülőtnrmében olr\im^l r ndktvül érd.'kes ilkket kö 
zöl a l'P fticzlíó  Lrjos tollából Különös f'gyelmet  é'drrunl 
még vréz Hefty  Frigyes dk'-r* a r- pQlókönyvekről, vilaruin 
Szllass Tibor és Na^ylványl Zoltán novellái. Képekkel tarb 
tott oikk keretében számot h-i e lap német légie-ők • j is-
kolagépéről v»ln:ulnt s repülőgép anyahajókról. A légi krón--
kát M s ts T hor repü'őőrragy, m'g * világ repü'őblrelt L' i-
ve-y JanA százado< -smerte-.l. A szokásos rovatokoa kívül re-
píllA'Fgényt Is kö?öl a- nj szá-n J4no-y István sze kesztésV 
ben ir.'g eK'nt Vagyír Stárnyik m nile-iütt kapható Ara 5U 
fillér.  A m'gy«r f  uk r pülőlapja » • „llţa Rtpüiő* uj száai> 
s most jelent meg Egy moHtl elludu ciinmel lg-z történetet 
közöl a lup a v|i/tghá-oru előtt- Időkből A vöröskeresztes rj-
pnlők m-akáiá-ól dr P».los Pál, a zárttén „kaoia* m • lel éjil-
•éséről B n^lpk György Ír. Az é dok»s beszámolón kívül « 
lip teljes m<"iel tervr^zit. valimlnt model építéssel knpo-«o 
latos Ismoite'ő oikket közöl. A rendkívül szépen lHosztráll 
folyóirat  íuind nütt kapható. Ára 30 flllé-  Unt .tvánvszámot 
a két lapból k'adóhlv. tul, Bad pest, VII. Király utoa 93 
klvái ptr- ingyen kOld. 

Poloskairt&st és lakások fertótleoiteset 
feielösaéggel  vállalja: 

Bogdan Árpád Orala rovarirtó vállalata 
2-9 Maroavásárhely, Vasvári Pál a. 1. 
kitermelhető erdők ro^vaia're kerastet-

neü. Érdi klódhütni 37. telefonon,.  3 
QYER'&EKKO  "81T,  jó karban,  használtat,  kert 

íűíilr.  Cím  VokárnÁI 

C l -Hsan-di megyei város poigármeaiere. 
14 -73/1942. Ik*. sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon h tatu «Horosok figyelmét, 

aVIk a román ura'om Id^jaben 1935 évi asepierobT 
15 lke u én vették újonnan épii't btrta kat haasnala^a 
aa esi igaaoinl tudjâţ lakhatási engedéllyel, vagy ba 
Ukhatásl engi>daiyr3 saBknég nem volt saiVuhine ő 
wsomssédokltai éa Píyéb eifogadaaió  módon, amennyl-
i<an a magvnr uralom alatt mft-r  nsig ad-ák «o'na is 
t kArpónyt, u y sít legkésőbb 1843 évi febraar  Lo 
28 ig nnpjalţ a várot>h««áná' ofv.meottl  nyújtsak b>. 
in-rt az ea<>o batáridő utá-i b.inynjlott kéralmek érdami 
^rgya'^a nél'íül fo^^at  niutBB'ntatnl. 

Caikazer da, 1942 ávl jam^r hó 20 án. 
Polgármaater mb.: 

Davld Oabor a. k., 
adh. főnök. 

UayvayaakdájákM, C^kawoda. 

Ciikss-otgyorgy Kozbirtokoiaaga. 
S tm 302 1941. 

Árverési hirdetmény. 
A caikasenigynrirvl köab rto^oaaag vezetőcége kos-

h'rré teszi, hogy 6571 kat. hold terttlntara ér.-ényan 
v d^zati jogM 10 ivra, 1842 ev marolaa hó 1-en 
dalatan 2 órakor, a bösbinoiossag irodabaiylsj|{S-
ppü nvlivanoa ftr-eraeen  barbeadja. 

Vadálomány: msdve, farkaa,  róka, nyeet, bon, 
óz, s ?a-vsa, nyu', fíjdkatrag,  vaddlsanó, atb. 

KlVlái.táal ár: evi 500 Pmgő, aaaa ötasás Pjorő. 
B ̂ natpénz a klklálláai árnak 10 aaáaaléka, meiy arverái 
9 Ő»t készpénzben Itflieiendó. 

Árverési fellételak  a közblrtokoaaág Irodájában 
betekinthetók. 

Árverésen osak engedéllyel ellátott egyének ve-
hetnek részt 

Cslksaentgyörgy, 1942 fabrnár  hó 10 én. 
Potovaiky, Kovaoa Lajos, 
kOzb legysé. kösb. elaök. 




