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RÉBZBGH GYÖZÖ 

^ E á t x c i u L S I S . 
A magyar feltámadás  voltaképpen eBeiőtt 

i esztendővel kezdődött. As akkori magyar 
.uság 1948. március 16 én állott taipra, bogy 

•a azóta minden magyar lelkében emiekezetes 
izénkét ponttal a nemzet Bzámára megszerezze 

i szabadságot. A Habsburgok négyszáz eszten-
lós elnyomása alól igyekezett szabadulni a 
nemzet. Nemsokára 100 esztendős fordulója  lees 
tiűQak a tavasznak, amelyben olyan sok remé-
nyek fakadtak  az újjászületés után vágyakozó 
magyar lelkekben 

Kossuth, Petőfi  szelleme járkál közöttünk 
ezen a szent napon. Azoknak a nagy lelkeknek 
világa, akiknek lángolása az^ttíp e a rablánco 
kat és a nemzet egy emberként vailalta a ha.cot, 

minden magyar legszentebb vágyakozásáért, 
a szabadságért. 

Tudjuk mi lett a vége a magyar szabad-
sag harcnak. Vérbefojtotta  a luierö, a zsarnok-
aág. Annyi sok dicsőséges barc után Világoshoz, 
az Aradi Tizenhárom Vértanú kegyetltn bosszú 
müvéhez vezetett. Da minden magyar érzi a 
lelkében, hogy nem volt hiábavaló a szent 
kezdeményezés. A magyar lélekben örökre be 
van irva azoknak emléke és áldozata, akik 
azon a 94 esztendővel ezelőtti tavaszi napon a 
nemzet életének uj irányt mutattak.... 

É i azóta a nemzet iBsonyatos próbákat állott 
ki Trianon, forradalmakon,  kommunista vérfür-
dőkön keresztüli elesettségéből ismét csak ta 
vaszi nap hozta meg a feltámadást.  Tavaszi, 
márciusi nap, amely kitörülhetetlen hordozója a 
Hzabadságnak azóta is, hogy 1848 március 
15 én szent iogada'ommal fogadta  a nemzet azt, 
hogy ,rabok tovább nem leszünk".... 

1920. március... Akkor is kemény tavasz 
<nhezedett reánk, de a nemzetben élő, oitha-
:atlan szabadság vágy megküzdött a lehetet-
lennel is. A szegedi gondolattal elindult azon 
az uton, mely 22 esztendő alatt visszaszerezte 
megrabolt lelki és vagyoni javainkat. Ország-
épitő Kormányzónkkal aa élén 1920 márciusá-
ban elindult a nemzet arra az utrs, amely végül 
is a magyar feltámadáshoz  vezette ezc az olyan 
sokat szenvedett nemietünköt. 

Ma ismét nehéz tavasz előtt állunk. Hábo-
rúban vagyunk. Minden eddigi idők legnagyobb 
:n"rk6zésp folyik.  Érezzük, bogy életre, balálra 
megy a küzdelem. Az elkövetkezendő esemé-
nyekben helyén keli lennie a nemzet egéBz 
küzdőképességének, öaiudatos kötelességeket 
vár ez a barc a nemset minden tagjától. Ha 
szenvedni, h« nélkülözni, vagy vérezni kell, 
^kkor ast vállaljuk minden idegszáiunkkal, mert 
.n* inkább, mint valaha jövőnkért, szabadsá-
gunkért hozzuk az áldozatot. 

A mai magyar ifjúság  érzi és tudja mit 
ár tőle a nemzet. Márc us idusának szelleme 
ia is ott ég an ifjú  magyar nemzedék le ké-

•;en. É j amikor a i iskoláink ifjúsága  minden 
onalon felajánlja  szolgálatait a háborúba aod 

-ódott nemzetünk küzdelmében, akkor büszke-
léggel tekinthetünk a magyar jövendő elé. 

A magyar ifjúság  ma is mint ezelőtt 94 
-sztpndővel, hüsegea maradt magához és az 
újjászületést magában hordozó gondolathoa-

Kérjük Istent, hogy ennek a iobogó lelkű 
nagyúr ifjúságnak  a számára ez a tavasz, 

amelyen ismét olyan sok lelkesedéssel kész a 
véráldozatra, bozia meg a szebb a boldogabb 
magyar jövőt. 

Olasz é s n é m e t n y e l v e t könnyű módsierrel 
tanítok. — Suler, Apafi  ut 33. 1-3 

Nincs válság. 
Bárdossy László min^ierelnök éa külügy 

miniszter hosBzu hónapodnak nappalt éa éjjelt 
igénybevevő nehéz és nemzetépítő munkajaban 
megbetegedett, amint ezt az ország közvéle-
ményé melyseges sajnált tcal veite tudomásul, 
szanatóriumba volt kénytelen felvétetni  magát, 
majd pedig — érthető — benyújtotta lemon-
dását. Benyújtotta, mert hiszen a mai súlyos 
időkben az országoaK fe  tétlenül szüksége van 
aktiv, cselekvő felelős  miniszterelnökre, *z 
aiiamfő  ezért a hazai közéletnek egyik regi 
kipróbált és közbecsüléBoen álló egyenistget, 
Kallay Miklóst, a Gömbös kormány volt fűid-
miveiesQgyi miniszterét nevezte ai miniszter-
elnökké. 

A régi politikai ideoiógia törvényei Bzerint 
az emberek nyen változás aikaimaboi vámagrol, 
kormányválságról szoktak beszelni. Vatsag es 
kormányválság azonban — hala a magyarok 
Istenének I — immár hoss;u esztendők óta nincs. 
Változhatnak emberek, de nem változik as ut, 
amelyen ezt a nemzetet felelős  tenyezöi a bol-
dogabb jövő fele  igyekezaek vezemi. 

Egyébkent mi történi? Kallay Miklós as uj 
miniszterelnök ideiglenesen vállalta a külügyi 
tárcát, egyebkent azonban személy szerint tel-
jesen valtozatian a régi kormány elén mutat-
kozik be és vaiiozatlanil foiytaija  ugyanazt a 
kei'eaatciijr úoi luci i juilxwld&ll s£ fújV^uu  pGíl 
tikát, amelyet a magyar kormányok n^hai Göm-
bös Gyula kormanyraiépése ota folytatnak.  A 
szegedi magyar nemzeti poiitika ez. Az a poli-
tika, amelyből kisarjadt a feiujulás,  kisarjadt a 
mely hullámvölgyből való felemeikedes,  az 
ország megnagyobbodása, hatalmas szövetsége-
sek barátságának megszerzése és biztosítása. 
Ennek a politikának volt egyik legelőkelőbb és 
legjelesebb hitvaliója Kállay Miklós már eszten-
dőkkel ezelőtt, még szabolcsi főiapán  korában 
éa ezt a politikát vallotta magáénak akkor, 
amikor a földmivelésügyi  miniszteri székben 
egymásután alkotta gazdavédő, legeisősorban 
kisgazdavédő éa szociális törvényéit, amelye-
ket annakidején a nemzet legteljesebb megéi-
tésBel és elismeréssel fogadott. 

Nincs válság és nem is lehet válaág a ma-
gyar politikában. Hiszen esztendők óta osak 
egy cel vezérelhet minden magyar embert, aki 
felelősségteljes  pozícióba kerül — a nemzet-
építés gondolata. Azoknak a meliorációknak 
törvény utján való megvalósítása, amelyek 
ennek az ezeresztendős országnak a tov-bbi 
létet és felvirágzást  biztosítják. Belpolitikánk 
ina is a regi kipróbált egyenes Uton, a határo-
zott és'megaikuvast nem ismerő irauyban halad. 

A zászló magyar kézben leng. Oiyan ma-
gyar ember kezében, aki elmondhatja magáról, 
hogy keleten nőtt törzsöke fajanak,  mert hi 
ssen Káiiay Miklós osaladfaja  a honfoglaló 
Szabolcsig nyúlik viBaza. Ha nem is ismerné öt 
a nemset, ha nem mutatta volna már meg poli-
tikai arcú atát aa országnak ea nem alkotott 
volna maradandó, ériékeB törvenyeket a gazda-
társadalom érdekében, akkor is mar maga a 
neve is márkát jelentene magyar markát, ami 
mindennél értékesebb. 

Kallay Miklós miniszterelnök ideiglenesen 
vállalta a külügyminiszteri táicat ea bizonyos, 
hogy rövid időn beiül meg fogja  taiaini a 
megfelelő  egyéniséget ennek a felelősségteljes 
pozíciónak a bdtöitesére. A nemzet teljes biza-
lommal tekint a i uj miniszterelnök es a régi 
kormányférfiak  további működésé elé. ILazi es 
reméli, hogy as uj kéiben ia magasan fog  lo 
bőgni a háromszínű zászló éa hogy az a kormány 

zá?, amelyre az uj miniszterelnök vállalkozott, 
sikeres és eredményes leaz. 

De vár éa remél a nemzet egyebet ÍB. 
Várja és reméli, hogy Bárdossy László volt 
miniszterelnök betegsegéből mielőbb felépülve 
újra hasznos éa értekeB tagja lesz a nemzet-
epités nagy munkájának. Est nemcsak várja és 
remeli, haoem őszintén kívánja a volt miniszter-
elnöknek minden jó magyar ember. 

JAPÁNI EMLÉKEM. 
i r t a : Máté-Tórék  Qyula ny. testőrezredes. 
É elem roppantul hányatott, büsake gályájával 

brfulott  pályámon, ha vegtg tekintek, Bok-Boz erdeke-
eebbnél-erdekesobb k«p ködlik fel,  hol elesen, hol már 
csak elmosódottan, a törtenetem avarjavai befedve... 

É etem kitörölhetetlen emlékei fcösé  tarloalk a 
í»páuokkal való eisó, siemeiyes ittlaikoiaa, 1910 óssen, 
32 evvel, tehát egy emberöltővel eae.ói, mim flual 
a ciasaárl es alraiyi 82 ái Bidselyudvarhetyi, sseaely 
<yaiogeirtdiiél teljeai.aUem sioigtttaioi, aa Idegen 
B.caben. 

M g élek el nem feledhetem,  bogy miiy boldog 
voiiam, mikor a paruncBban megjelent, hogy tiaenkei 
jupani tiaitből al 10 katonai kU.ditlaOg keresi fel  és 
.atogatja meg remeli magyar saesely eiredünket. Ki-
mondhatatSbn magyar nemaeti katonai büsikeseg on-
iudata tö iöit el, hogy az oszirák fóvarosban,  vagy 
12 ott állomásozó eiríd köaui a mi magyar-siekeiy 
mrediinkei erte aa a nekünk kimondhatatlan megtlsa-
teltetés, hogy eiredánket megmutathatjuk a dicső 
jupaniaknak I... R pesesl a szivem örömeben, hogy 
mint oiyan tiaat, asi sajnos még n*>m leheltem háború-
ban, a iegkOHaerübb, aa 1904—1906. evi jap hl—orosz 
háború, lélekben megcaoda.t, eBamenyi hőseit most 
sacm ó. «-aembe lá:h>iom. E mélyedbetek egesa lényük-
ben . . . azoknak a bó) h»rcoaoknat, akik csak 5 evvel 
aielőtt viviftk  kl a győielmel aa orosa óriás fölött. 

Bi a japáol tlsaii küldöttség aa o«Birak-magyar 
hadstregel tanulmányozta eiredünkb6n. Örömömet még 
csak fot  ózta ua, hogy ón kúön szerepet ls kaptam, 
mint csapalteaiünk egyik legtiatalabb lisztje. G/Utacs 
hnrcaaerU lövészetünk módszerét kelleti gyakorlatilag, 
Bzemleltetően bemjtatnom. 

As egész délelőttöt génybevevő tövlrői-hegyira 
menő, gyökeres, alapos Mernie végén esredünk felállt 
lisilelgó dlszmeneihei, a hőj japáni tiailek e.őit. Nem 
tudom elég megkapóan festőien  hangsulyoini, hogy aa 
égess Riemle Ideje alatt a i yen templomi csend honolt. 
Ai egéss japáni tlsitikar egyetlen síiklasailérd egy-
ségbe kovácsolt, élő szoborcsoport lenyttgöiően fegyel-
meiett, felletlen  tlsiteletel parancsoló bápei mulatta 
a sokBzor oly gőgösen fennhejéió  Nyugat földjen  I.. 
Ai áKBlal, a keleti ősember vaskosan jellemió, éveire-
dek gaidag történelmi távlatában látó, Bemmin sem 
ciodalkoió, mindent teljesen termésaetesnek vevő, 
mérhetetlen önnyugalom fenségeB  fölénye  jellegzetes-
ségével I •• Egyetlen kíváncsi tekintetet sem lehetet 
láínl náluk. Bgyeilen ssó sem röppent el ajkúiról. 
Arcú* egyetlen rándnlatával, egy mozdulattal Bem 
aruuák el tetsaéBÜket vagy nem teiBaéBttket. A saemttk 
pinája sem reidttlt meg. Mintha nem ia eltek volna I 
Egy sióval: élő Biobrok vo lak I... A jepanl nemietl 
es katonai egyetemes vasfdgyelem  acélba 00lóII 
sióbrai IKatonáink, Biékeiy talpasaink, tisatjeik vese-
tese alatt Vdlóaaggal remekeltük, hogy felmutassák  aa 
óibIbí őshaiaból meBSzire elsaakadt örök magyar ka-
tona kü'BÓ s blionyod tokig belBŐ arcát I Earopi kellős 
köaepén áaalai ÓHieBtverelnanek 1... Verteslverl lalál-
koiónkon I.- A disimenet alatt dübörgőit, megremegett, 
ailnte sukrát béoyl a bécsi Idegen föld  as OrOk ma-
gyar katona, A iiia hun ivadékai, ketnsny iába alait I 
Cuba királyfi  Dwéoy kapuja f̂ lől  könnyes siemavei, 
nuiyorgntva gy inyörködóa má'tó, késel ei-Sokaiban I 
A eauat Snkeiyfó  d Jiüiodeloen I . A japaoits neuek, 
ui ta i , d> egy siót sím sió lak 1 il >g mindig nemak 
m«r>día«l.. Aaaal löteietesebben ea ateióboen figyel-
ek. F mattit fi(yelmU«et  n-*m fo'gício  ták fZJt  apró, 
issinfdggoitelen  eil.áoko.r.l Mny m^gfityeieeuiei 
n-m d<rib d Tiboltak fel  ho mi ur-B n>U(>ti ul'^riaa-
<odi o<rdl N im iima d p 0 u %t4<. biQjin tetótói-taiplg 
ka<oaat Bieme neieti r»ái. I Emel laou sagosabban 
"npiaálóob it sobi -nm latiam, s^m an ó,t, aim aeut»n, 
pid < a vi ágo. 14 ezir Km misaieíág g oesaiandos-
tam s rendtag mp n, nenntet, f.ji.  legküiönfe.eob 
Hadseregeket volt »a Teucíé-u látni I 

A sorsnak mcwdi különösen klssámlthatatlan 
BBesiólyesen forgandó  játéka, hogy aa idegen árja 

Bacsben kellett össaeialálkoanaok, nekünk, taránl ma-
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gyaroknak a ml legtávolabbi keleti fBjteatvóreinkkel  I 
Idegenben és nem tulajdon baaánk annyi tengernyi 
hós turáni vérrel áatatott aaent I81d)én I... 

A aiemle ntán a japáni tlsitlkart átkelő termünk-
ben silves katonai áldomáson láttnk vendégül. Aa ebéd 
fo>yamán  ezredparancsnoknak, francia  nyelven pohár-
köszöntőben aaólat kedvei vendégeinkbea, de ők még 
mindig nem olvadtak fel...  Bgyiaerre csak, amikor 
ezredesünk, üdvóiló serlegbesiéde végén a japáni csá-
szárt éltette, a cíásiár sient n é hallatára a kistér 
malii lapánlak talpra ugrattak és percekig tartó, em-
bert nyeiven leírhatatlan lelkesedés mámorában, csata-
rladÓMerüen, háromsior kiáltották; 

Baatij! — Banzij! — Baotij\ 
Valahogy ugv álltak lelkem saeme előtt, mint 

b'tregBl (mitológiai) lángosalon alakok I... Valahogyan 
magasabban önmagunknál!., Önmagunkat felülmúlóanI 
Megnyúltak I Kicsapott katona lelkűkből a hpán hasa-
szeretet felülmu  hatatlan aaent tűse I — 2600 éven át 
vaió hős őseik Bieot sselleme folyama  hömpölygött 
várrokoni ősmagyar lelkem e'őttl 

Éa eit már akkor ÖBitőnösen megértettem és 
teljeisn átéreitem I... Ma aaonban, életem 65 évi, 
történelmi távlatából értem meg, mint olyan mély 
magyar, aki vérem minden caöppjéig, cFontom velejeig, 
lelkem legmélyéig, minden porclkámban, egész ésa-
járáaomban, elsiaklthatat anul keleti, áaaiai ŐBmagyar 
barcos katona vagyok I Aióta aa emberiség bölcaejét, 
Nigy Ázsiát 1b megismertem, aa Uraitól majdnem 
Keiet-Aiaia óceánjáig, MandituVólg. 

Akkor tapasatalatlan fittel  tlBst létemre, de mint 
síületett lélekbúvár előtt, vakító világossággal tárult 
fel  és terült kl valami tltokaatos távoli meg'riéiBei 
a japáni lélek minden acélos fegyelmeiettságe  mellett 
való, mindent elsöprő, vad, viharos, dlmabus, vulká-
nikus fttnatiemusa  éB egyben lebilincselő lelki ssent 
egysége I Elbűvölő volt számomra, BB a látvány, amely 
a sió legMlgorubb értelmében neműnk elé robbant 
és villámlott I... 

A japánlaknak 6 évvel BB égési világot a leg-
nagyobb csodálatbaejtő győzelme uián volt ez. Aat 
mondtam a tisateknek és Barpora siókely katonáink-
nak: el tndom képzelni a Japáni hrdsT^get, amint a 
tlsítek mindeneket eitlpró, vsd, ellenállhatatlan rohama 
és feltétlen  győzelemre veiérlik hós katonaiéit véreiket I 

Mludei annyira elevenen él, sőt ég, 'otrg ma is 
emlékeietembes, egy világtörténelmi emberöltő ten-
gernyi más eseményképe ellenére is, mintha ugy lát-
nám ma, mint a diadalmasan felkelő  nap; általam 
Imádott, szent sugarait I 

A japáni tlrztekkel való drága, örökké smléke-
letes, feledhetetlen  találkoiásomról van egy hatalmas, 
kitűnő, Igen éles cBoporif«nyk*pem,  amelyen kösösen 
állunk V9iük. Est a fényképet  máig Is mély kegye-
lettel éa féltő  ragasakodással őraöm sok érdekes és 
értékes történelmi emlékem között mlndoddig, mig a 
magyar H idimuaeumuak nem ajándékozóm további hA 
me^óriesre... 

TdSil ÓB lelki saememmel én már akkor ráébred 
tem a Japáni nemzet klfejeahe'etlen,  mind»n képzole 
tünkön tulronió nagyságára, Ea e felismerés  serkan-
tyuna aióta feszült  érdeklődésemet és romlatlan keleti 
képzaletemet a jápániak tltokaatosan mély lelki és 
erkölcsi világa felél... 

Lelkiismeretemet megviasgálva, ngy éraem, hogy 
a jfpini-magysr  testvériség nagy és mély valóságával 
ssemben bűnös mu'asitást követtem volna el, ha est 
aa Ifjúkori  Biép emlékemet, B mai, élő magyar nem-
iedéinek éppen most, de különösen annak a nemie-
déknek el nem mondtam volna, amely bármely perc-
ben fegyverbe  ssállhBt vagy már Is fegyverben  áll 
japáni nagy seövetségesűnk o'dtlán, bogy köiös erővel 
vívjuk ki a többi nagy frlgyestárs  nemsetekkel a vi-
lágtörténelem legnagyobb háborújának teljes győzel-
mét s vele a magyBr iellámsdáBt 1 

A ml o'di'unkoa a világ leghőalesebb, legősibb 
katona nemseteil Velünk ssemben a bolsevizmus és 
kalmárnemietek I 

Ebből ai alkalomból nem muUsitbatom el, hogy 
igen ceiaierűnek és nagyon Idősierünek vélvén, Java-
soljam, hogy a latin és ó görög ho't nyelvek éi bo'1 
siellem gyötrő és eredménytelen tanítása helyett, a 
Bok más Idtgen nyelv oktatáBa mellett VFieltessék be 
ei élő japáni nyelv a glmnáiiumokba, de különösen 
ée kiváltképpen a felBŐkereskrde.mi  leko'ákba, a Ke-
reskedelmi Akadémiákba és mlrd as öt Tudomány 
Egyetemünkre. A turáni faji  esime gyakorlati ápolá-
sára éa a gaadasági, kereskedelmi kapcsolataink meg-
könnyítésére, köivetlenebbé tételére, felfokoiáiára  1 
Ai öt Egyetemünk pedig verjen ékei hidat Japán felé  I 
Cseréljük ki művelődési javainkat, Ismerjük meg egy-
más Irodalmát, müveBsetM, iene- és dílklncsrlt I Álljon 
csatasorba a Magyar Tudományos Akadémia éa a 
Zeneakadémia laI Léptessük életbe kölcsönösen, a 
miivési citera Intésményét I A rádió és a moigófány-
kép iiinháialnk terén is tegyünk meg minden me>-
tehetót. 

E' végre nem a holt ó-görög és holt latin n*m-
•eltel állunk örök növetiégben, hanem ai élő, dlsdil-
ról-diadalra saáguldé, japán világhatalommá! 1 

Meg kell még említenem, bogy a 82 saékely 
gyalogeired, amely 1910-ben még csak bókevértben 
mutathatta meg magát a japáni tisiteknek, aa 1914 «61 
1918-lg, több mint négy éven át, a lehelő legvité-
sebbül verekedett minden ellenség ellen éi óriási vér-
á'doaatot hoiott a haaa saentségéért I As earednek a 
Hidak utján való jártából csak egyetlen, élesen Jel-
lemző, fényes  hadltettét mutatom fel  röviden éa tö-
mören. Aa ellenséget meglepte aa eared és „Isten ae 
•agitai... Csak csodáftouálI*  rögttniölt oaatakláltáa-

sal lerohanta ób polyvaként teljesen saéiFsórta annyira, 
bogy a hetedik faluig  vakrémülelben menekült, aat 
sikoltván ssűntelen: 

.Jönnek a magyarok I"... 
Ei teljesen aaonos aa eaer évvel eaelőtti gyöie-

delmelnbkel, amikor Nyugat-Bnrópában végig vlssa-
hangsott a jajkiáltás: 

„A magyarok nyilaitól ments meg Uram Isteni" 
Hogy milyen klfdrkésshetellen  a nemzitek pálya-

futása,  a történelmi sors, Innét ujmutatássBi látható 
abból, hogy hadnagy koromben a legvérmesebb fan-
tassta sem ábrándoilott arról, bogy egykoron és nem 
1b olyan sokára, CBupán 32 évre, ssövetségesekként 
harcolnak a Japánok oldalán... Ebben, ha elmélyedünk, 
tengernyi történelmi tannlság rejlik és prd g az, hogy: 

nincs gyarlóbb gyavasag egy nemaet és egy lgaa 
hasai) hitetlenségénél 1.. 

E<y nemsemek s hoziá olyan ősl-hőai katona 
nemietnek, mint a keleti magyar, 

hinnie kell 
aa Isten által veaérelt történelmi sors váltoiásában, a 
magyarság halhatatlanságában, elpnsstlihaiatlenBágá-
han, őrök életében I 

A véges emberi lángelme elólt is kifdrkésahetet-
lenek egy hivő, hinni ludó, önmaga csodatevő erejé-
ben rettenthetetlen blió es mindenkor, minden harcra 
kéBi nemiét életútja! I.. 

Ha még oly fojtogató,  fuldokló  helyaetben, lét 
ÉB nemlót, élet és halál, a pokol minden ördögi kínja 
könött ÍB fetrengi 

Sihasem a legvadabb ellenség a legvesaélyesebb 1 
Nemi Nemi 

Az élő sorainkban ténfergő,  tu tanult, tuokoB 
hitetlenek csuBaó-máeió. minden b cileicnséggel meg-
alkudni kéBi, llberállapacifLta  pnndró ie'.klsege nem-
•etünk élete fajának  leggyilkosabb Biútöut rágó mérge. 

A hitetlenek, a lemondást, a megakuvást hir-
detők a nemaet méregkeverő! I 

Ai örök harc hirdetői éa hő* bajnokai a haaa 
sientjti I 

A gyáva lángelme a legrombolóbb I M nden világ-
birodalom leghatalmasabb repüíő hadserege, minden 
gyilkos bombájánál Is szörnyűbben, issonyubban puii 
•itóbbl... Mert a követkesmányelben legfélelmetesebb 
fegyver  aa 

ördögi demagóg demorallaác ó I 
Amikor ii egy nepámiió, nepbolocdltó népveaér 

téves snsa'latavai e'ernyeaitl a nem önbiaalmai el-
okoíkodja öntudatát és t-nel kiöli nemieti önbecaülése 
sitnuegél I... (Karolyi Mináiy 1918 ban). 

A vakbnigón blvő lánglelek, B nemzet Bi>*ni lelke 
a legieremtőbb, mert ea emberfölötti  és a magyarok 
intene fényes  arcát képviseli! 

Ml aem kényelmesebb, mint egy 25 fokos,  bódlió 
böiponti fűtéses  helyiségből megállapítani, hogy pd. 
«Hatástalan a 

nemset becsületéért 
alkraazá Uni I... A namzit becsülete mindennél e földi 
világon szentebb I A legsientebbl 

namzat becsületéért minden magyaruak min-
denkor, mindenét fel  kell á'doanlal 

Nemzeti becsület vagy halál I... 
E kettő között ninca és soha aem lehet arany-

közápu'.I 
A mai roppaat, tetemrehlvó történelmi idők törp 

ösBietöpörödött és szűklátókörű, bagoly lelkeknek 
lssonyul... Linglelkek réaaére a nagy törlenelmi aratás 
harcának, felBaabaditó,  megváltó, saent Ideje I 

Mist lehet astán Iaienl Igaaában megmutatni, 
biaonyságot tenni, hogy 

kl lgai magyar és mennyire magyar?! 
Mojtl A megpróbáltatások vlisga idejan I 
Mostl Mikor a történeiemmei keii egybe kelnünk, 

kemépy Mgyre lépnünk I... 
VegBŐ és örök taoulBágl 
Magyaroki Mindenkor, minden legnagyobb ve-

saéllyel nemben ls 
hinnünk harco'nunk kell! 
Egyetlen más ul nlpca saámunkral 
Ea éppen örök magyar sorsunk legdiadalmasabb 

gyönyörűségé. 
A magyar sorB a legférfiasabb,  legkalo aibb sorB I 
Dlcő őaelnk vállalták I . Nekünk Is mludon iva-

dék nemiedekünknek ls megsaentségesült, vértanú', 
meggyőiődéssel vállalnunk kel). 

Criak aa önmagunkba veleit, BilklaezlIárJ. v. d. 
fauaiUuB,  dinsmilus, vu kanlkua, saent hlittnk eohe se 
bagjjoa el, Boba se ha'jon kl belőűnkl... 

Ba aa én általam, a legfanatikusabb  magyar által 
hitt és hirdetett bil megtartja nekfiak  a 

magyar őrök életetI.. 
Éppen a megtévetitóen, csalókén, legbalálosabb-

nak látcső, legklioiubb korsaakainbban legyen (cent 
hitünk, klölhetetlenül, égig *rő tüioFzopl 

A magyarok -I lene adja. hogy ugy legyen I 
Eteket a penaelő'n forró  gondolatokat és tOiee 

érzéseket váltotta kl örökké nemietemért lango'ó lel-
kemből a japánNkra va'ó bo'dozltó em'ékei^s I 

„Dóra" góz- és kádfürdő  Csíkszereda, 
olyan g'piszt keres, ki osaiádj&val eltudja 
látni a fürdővendégek  kiszolgálását és a für-
dőt bérbe is veszi. Bardóez Márton vegyes-
áru keres, edő, Csikszentsimon. i_3 

Székely oukorka, tészlaáru és gyflmOlos 
feldolgozó  Qaem Csíkszereda, kereskedelmi 
vezetőt keres, esetleg társat. Bardóea Márton 
vegyesárn kereskedő Csikszentsimon. i_8 

Bárdossy volt miniszterelnök 
buosuja az Erdélyi Párttól. 

Bárdossy Lásaló dr. volt miniszterelnök 
lemondása alkalmából a következő levele: 
intézte dr. gr. Teleki Bélához az Erdélyi Pár 
elnOkéhez: 

Igen tisztelt barátom 1 A Bors ugy akarta, 
hogy amikor megköszönöm az Erdélyi Párt folyó 
évi február  18 án hozott határozatát, ugyao 
akkor már búcsúzom ÍB tőletek. A Gondviselés 
rendelése, hogy egyeseket hova állit a meddif 
tartja egy heiyen. De bárhol is álljunk, egyfor 
mán kötelességünk a nemzet és mindenekelőt 
a nemzet egységének biztosítása. Mert nemset: 
létünk éppen mindazoknak teljes szellemi é 
erkölcsi harmóniájában testesül meg, amit mr 
gyar földünkön  a különböző tájak, vidékei, 
szokások és sajátosságok az ezer év ala'-
kiatakitottak. Ti, kedves keleti és erdélyi f's 
tes'véreim, 21 év keserves megpróbáltatásai ta 
rabszolgasága után a rabság gyötrelmes emléke 
mellett magatokkal hoztátok a közösségi szellem, 
a magasabbfoku  társadalmi együttérzés e-.' 
szociális iga*ság szolgálatának különösen eleveu 
készségét, őriztétek lelketekben ezt a készsé-
get, fokoztátok  kemény elszántsággal s szolgál-
já'o'í hittel, meggyőződéssel és szeretettel. — 
Amikor a kormányzati ügyek intézésétől 
csaknem * gyidejüleg a poliiiksi élettől íb vissza-
vonulok, meg akarom köszönni ragaszkodásto 
kat s szíves támogatásotokat. 

Legutoljó kolozsvári utam s mindaz, Bmit 
szivem örömére olt töltötteur, láthattam, hall-
hattam s veletek megvitathattam, mindig éle 
tem egyik legkedvesebb emléke marad. Fogsd 
játok ezért is köszönetem. Sajnálom, bogj 
'öletek nem iudtam külön külön és svemé'ye 
sen is elbúcsúzni. Ezen az uton kü'döm tehá' 
mindnyájatoknak szívből jövő üdvözletem. Ne 
ked p?dig, Kedves Barátom 3 az Dirdélyi Párt 
elnökséginek külön is hálásan köszönöm baráti 
sziveBSrgte^ s kérlek, hogy ezt a búcsúlevelet 
Pártod előtt tolmácso'ni szíveskedjél. Szívből 
üdvözöl: Bárdossy László dr., s k. 

Nagyböjti megfontolások. 
4- A félelem  nyomott, szabadulást 

kereső érzelme. 
A blin önmagában hordja már a büntetést la. Aki 

előbb nagy dérrei-durrai bősködöt*, begy igy, mesr hív 
aa a vétek u án mnghu,iyá8BVodlk. óaszüiclnk liten; 
saemélyesen ismerték, Öl tilnról-Balnre látták, vbln 
élő azival basiéigettek, de egyner csak ea a natj, 
tekintély és kiiüntet̂ B fejükbe  siá'lott, aa R'rdör CHH 
bltására nem eléged ek. meg kiváló méltóságukká 
többre v.ágytak, olyanok akar'ak lenni, mint Isten. S 
mlvl Lucifer  nceptje sierlnt erre aa egyetlen fe; 
tétel és eszkPz, hi esznek a tiltott fa  gvümö'esebí 
hát ebbe ia be'e m»n'ek. 8 ml történt? Vájjon oiys-o'. 
lellek, mint Iiten? Atkor miért bújtak el? Hiab̂ . a 
bűn nem Istenit senkit, mert csak egy I^ten van. ic:/u 
nem lehet. A iúthr>eaés után mindjárt kérdi I-teu 
hol vagy Adám? Stól a bűnös: elbújtam, mert fali'. 

A fde'em  mélió büntetése a véteknek, ámlg ii 
nem történik meg, nincs mitől rettegjen. Iaten n o: 
ember ljesitő, hlaa aa^ret minket b magáboi biv, t - s 
get. Csak a búi ttsz ijedőssé. Mikor vétkerltak, i 
ördög ait súgja fülünkbe,  hogy BB nemistúi, enéH: il 
nem lélnzlk ember, a vétkezés után már ait harso 
hogy bltoiy nagy tűit követett el 6 félni  kell, 
Isten ra»gv*r frie. 

Saent P;ler ls hősködik, hogy isteni Me-' 
nem tagndja mi>g, bogy hí mindenki megbotránt-1 

őbenn», ő sohasem, J 'ia" véd«'m-'re még knrd 
ránt s a sio'ga fdiét  levágja: mikor pedig a „'i'?'" 
aiolgaBiemélyiet i lőtt Mesterét szágyelve, Ői 
tagadja, már nem vltéakedlk, hanem elvonul ás b-
Judái keiét-lelkét ég-f'i  a ivérdijba kapóit h r̂ v 
ezüHlpénz, visBsamegy afőptpokhoB,  odaváija kör;' 
aa össaeget és kétségbeesva, bevill|e, hogy eiau 
elárulta ai iţea v4rt Miért tette eat ? Mert fé't. 

Mitől félt?  Mitől, ki ói féln»k  a bflnöaök  ? 
tői. Vétkük udatára ébredve, jól iudják, hogy 1 
végtelenül IgaiBágOB B ró, aki Jutalom nélkHI 
hagyj» a jót, de megtorlatlanul sem a roesiat. 

Rettenetes kii a lelkirsmereifurdalás,  mn;\ 
ember siemére veti a büot, bogy miért tett», ml 
'e t be'ő'e. Bi nem hagyja nyuţodal sem éjjel, 
nuppa'. Akár egyedül van. akár társaságban, m i 
hallatja saavát, ettől egykönnyen nem Baabadu'bat n 
Sokakat kergetett es öngyilkosságba aaial a gofd? 
tal, hátha megsafinlk  a lélek háborgása, biiony • « 
morutn kellett a másvilágon arra felébredni»,  i^. v 
csebtrből-vcderbe eBtnk : retteneten aa lgai B ró bl' " 
tető karjai kőié jutni. Mások bele őrültek a bűn ul»-'"'. 
hogy mivé lettek. Voltak Iiten gyermekei B ai Öni':* 
csatlósaivá váltak. Minden bünöB Idegeit a vétek fe.-
őrli. Aa Idegességet nem a sianatorlutnok, nem * 
tengerpart, nem a klimatikus helyek, ciend éa magány 
gyógyítják és asQntellk meg. A lélek fél  Istentől, aam 
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r a teremtmény Teremtője nemébe néni eiért 
gas, nyugtatna a fardai)»  a lelkiismeret. Bieretaé 
•g nem történtté váltoatatnl túielt, emiatt laklatolt 
itoit egén élete. 

Minden gondolata, vágya. célja csak egy • ettől 
>lelem nyomott Bangnfatától  valahogy megssaba-
ni. Sokan nem jönnek rá, boty milyen hamar elér-
jék eat. Isten tőlünk egv aéhajtánylra van. Cuk 
•son Atyja ntán. mint aBtétben a gyermek éa aaon-
megmsntl. A búi sötétségbe visai a lelket, ott 
g mindenki félni  aaokott. A bűnbánat a sötétből 
ast a világosságra. Atyám, vatkeatem, bánom tű 

•etl — kiáltom igy • aa Atyn megbocsájt. 
A mai büaös ember mindentől fél,  remeg, még 

• •'ját árnyékától la, nnnál inkább Istentől, tartson 
.o'y bűnbánatot éa elosallk minden halálfélelme  éa 
-zanyerl életkedvéi. 

P. Rithy ApoHináriát. 

Dr. Káilay Mikiiig az oj miniszterelnök:. 
BárdoBsy László dr. minisiterelnök meg-

i dilit egészségi állapotára való tekintettel, 
Arcius 7-én felajánlotta  lemondását a Kor-
ánysó urnák. Ugyanakkor aa alkotmányos kor-
ánynak megfelelóen,  a kormány többi tagjai 

zíutén viaszaadták megbízatásukat. A Kormány• 
ur Bárdoaay Lássló dr. lemondását elfogadta 

az uj kormány megalakulásáig a miniszter 
elndki teendők elvégzéaével a belügyminisztert, 
sz ügyek további vitelével aa eddigi kormány 
agjait, az uj kormány megalakitáaával pedig 

Kallay Miklós volt fOldmiveléaQgyi  minisztert 
bizia meg. A megbízott kormányelnök már le ia 
f.i'ytaita  tárgyalásait a jelentése alapján Káilay 
.VI klós nyugalmazott államtitkár lett Magyaror-
szág uj miniazterelnfike,  ugyancsak ő látja el 
ideiglenesen a külügyek vezetését ia. A többi 
tárcák ellátására a Föméltóságu ur a kormány 
előbbi tagjait nevezte ki, illetőleg erősítette 
meg eddigi megbízatásaikban. 

Nagyböjti gondolatok. 
Van-e földi  ember, aki, bi lenne véve a Minden 

bitó Nten által, a földi  emberre kirótt sorsa aló ? 
Világbires — emlékükben örökkön élő — embe-

rek jártBk mér eaen a fo'dön  és fognak  Járni ea után 
1", de olyan hatalmas ember még sem járt eaen a 
földön,  aki elmondhatta vo'na magáról azt, h.gy p'd. 
-járazság idején, .legalább egy harmatcsrppet tudott 
sdoi, ea eltikkad', szomjas földnek.  Vagy volt-e valaha 
o'yao erős, hatalmas em^er, all elébe tndott volna 
'.ílnl a azél rohanásának?... 

ás van-e, a négy—öiezermlllló ember közül 
-gyetlenagy Is olyan, aki elmondhatná magéról, hogy 
..eki sem kérni, sem kőaaönnl valója nincs aa Égtől 
- aa Égnek? 

Éi lehetne sok-sok kérdést még felsorolni,  a 
•aelyekre mind csak .Nam'-mel leb»t megfelelni. 

Mire való tehát akkor, az aa Éjig érő emberi 
íőg éa dölyf  ? 

A gyarló emberi aalv örökké tusakodik minden-
kel még aa örökkévaló éa örökkönélő hatalmas, nagy 
. ttennel la. Örök földi  gyarlóság aa is, hogy ha valaki 
êk jó dolga van, akkor alig jut aaaébe aa I<ten, ugy 

tonylre, bogy földi  várát; a templomot 1B messze el-
kerüli. mintha nem IB vo'na templom a világon. H«-
nem, ha Itt-ott, egy egy kis eaomornség, fájdalom, 
tikerielenség éri azt az elbiaakodott Embert, bizony 
akkor eazébe Jut a jé Isten B a templomajtét is meg-
találja. sőt ml több, kérni, könyörögni is tud a Baját 
maga saámára. 

Hanem Itt éral még aa Igaal fájdalom  aa olyan 
><ígöaködő dölyföB  lelket akkor és azzal, ba könyörgő 

ára, mindjárt na első-szóra, kérése nem talál 
m hallgatásra. B keaeredése nőttön nő a keserüaégé-

sokszor kifakad.  I yenkor aat mondja: „Nincs 
l-icn. ba ea a kéréa sem teljesedbetik". 

B zony, sajnálni való sz ilyen vakmerő, kotor 
-.beri BZÍV, melyben ilyen Istent klsériő gondolatok 
életnek, születhettek. 

Pcd'g milyen egyszerű a do'ogl Ha valakinek 
•rése nem talál meghallgatása, annak senki és B<-mml 
•m az okn, abban senki nem hibás, legkevésbbé at 

hanem a rossaul Imádkozó, a rosszul kérő ember 
íjat maga. 

Mielőtt valaki kéréssel oatromolná aa Eget, néz 
n be a asját lelkébe éa LcZae meg milyen a lelke? 
áfőtéppen  Hsata-e az? 

H igy kívánhat valaki Istentől meghallgatást ne-
•2 belyaetében, hogy kívánhatja, hogy kéréBe előtt 

Ég kinyíljon a áld*a harmatozzék rá, ba lelkében 
ztátalan. Mert tlsztae sa olyan lélek, amely kftaöm-
s»n tudja néanl felebarátjának  aaenvédését? Klván-
t-e a maga számára valamit Iitentől aa, aki másnak 

;d véteni, rosaaat tenni, még annak is, aki» nem la-
-r, vagv annak, aki neki soba sem vétett? I... 

Ht kérésünket aa latén nem bellgatja meg, aa 
okszor figyelmeztess.  a Jóra intés. D) emberi gyarlí-

aa IB, hogy aa É< fl<ye'mez»Atéaeit  nem hallgatjuk 
' mert lelkünk képtelen aa Égi fénysugár  befoge 
isára. 

Ne okolja tehát senki a J6 Istent, ha kéréae nem 
talál meghallgatásra. Tiszta — gyermeki lélekkel, 
o szinte azlvvel kell könyörögni Istenben, akkor teljealtl 
a ránk üdvös kérésünket J- M. B. 

Két székely vezér. 
Balnálattal olvaatuk, hoty Bárdossy Lásaló mlnlaa-

terelnök megvált állásától. Nekünk aaért ls fájdalmas, 
mert őae saékely vesér volt á címerében benne van 
a nap éa a hold, a sgékelyek Jelvénye. Párducénak 
bivták aa őaét, mert rettenthetetlen hőa veit- Három-
aaéknek volt a veaére, Brdővldékel, Bárdoca-saéket 
róla neveaték el. Idők folyamán  ép ngy átváltozott a 
név BárdoBsyre, amint Megyerből Magyar lettrTöbölöm-
ből Tétény. 

A máalk aaékely veaér Bogát volt, Szabolcs 
honfoglaló  vezérnek a fli,  aki Csíkban szállott meg és 
Cslk-Saan'-Tamáaoo volt a vára Szabolcs veaér Kál-
Horka töréséből saármazolt. Ea a töraa volt Árpád 
fejedelem  megválasatása előtt aa uralkodó. Ennek a 
•örasnek a fajé  vnlt LebédláB», akiről elnevessék n 
Fekete tenger melletti őshazátLebédlának. Labédláss-
nak a fla  volt E ód veaér, E ód veaérnek a fl<  Saabocs, 
aki a nagykállél Kallay család őae. A Kál-Horka törase 
»dta a főorp-fejt  de met a magyaroknak. (Kélhása-
Horkász főpap.)  Azért jutott ea a töraa a Nylruégbe 
a honfoglaiáakor,  mart Hadarnak nyirfa  ligetekben 
mutatták be aa áldozatot. Nyírfa  volt a pogány magya-
roknak a szent fája.  Nyírfából  faragták  ki Hadúrnak 
a szobrát 

A Kál-Horka törai adta a kalandozás korának 
legnagyobb vfaérét:  Bn'c-ui, akinek adtSzelője voll 
Gurmtala, Gallia és Hispánia. 

Nngv L'joB király Idejében bét lovag jutott fel 
elsőnek Aversa f-dalra,  maga a király éa Káilay gró'. 
AB olasa történetíró, all Averaa ostromát leírta, gróf-
nak nevezi Káilay vezért, meri aa olaszok a normán 
hódítás után veaéralket nem duxntk, hanem grófnak 
bivták. 

Czlkvármegyének 1912 ben Andráasy Gyula gróf 
blza'ma folytán  Káilay Ucul volt a fól«pánja,  aki 
>zu:án Cslkszertd* orBiásgyülési képvlse ője lell M nt 
honfoglaló  vezért csodáltuk d*lláa alakját, amuor 
véglghalsdt CMkaaertda utcáin. — Miniszterelnökünk 
la a nagykállél Kállay-család sarj*, amely család 
vakmerő vea^rel és lángeFcUállamfeifl-tl  átal tűnt kl 
a m«gv»r történelemben. A jó I->ten ránk tekintett, 
mert újból egy ősi magyar vesér keaében van a nem-
zet sorsa. 

Az ősök tisztelete éa a verérelk szeretete miatt 
a legn m<*B»bb nemzetnek tartják a magyarokat a 
német irrténetlrók és éppen ezen jellemvonása miatt 
n'alkndó faj  a magvar 

Betegek 
gyakran székrekedésben la azoktak 
azenvednl. Ilyenkor gondolkodni kell 

y l Darmol hashtjtóval a Jó eméutátrAL 

Értekes jakállományt mntatnak be a budapesti Mező-
í i ú m Kiállításon. 

Aa 1942. évi Mezőgszdasági Kiállítás juhászati 
pavlllonja már a Baentlstvánl Magyarország minden 
számnttevő fajtáját  be fogja  mutatni. A főiömeget 
ugyan aa alföldi  ób dunántull tájakról származó merl-
nék fogják  adni, de Igen aaép (kollekció képviseli a 
bácakal clgáját, nem különben a pörgeszarvu borto-
bágjl racka mellett a Székelyföld  havasainak rackáit 
la bemutalják. 

A kiállításra falboaott  kosok aa orBaág legjobb 
töraBjuháaaatalnak legsikerültebb Ivadékai. Hivatalos 
ellenőrzéssel megállsp tott, az országos átlagot maga-
san meghaladó termelő képességű apa- éa anyaállatok 
Ivadékai kerülnek Itt eladásra Nem cBoda, ha ma már 
ml'dsn célludatoBan do'gozó jubtenyesatő a kiállítás; 
haaanálja fel  koBBaükaégletének fedezésére  b Igy m-rlt 
a nemaaités legmegbízhatóbb forrásából. 

Uj akolé lesa a jnhkiáliltáa keretében a kosok 
árvereae. Aa elsőrangú torzsjuhászatok legjobb egy-
kéi tenyésBkosa kerül majd kalapács alá- Aki tebát 
aa árveréaen résBtvetz éa nem retten vissza ném; 
á'dozalló', ea blzioB lehet a felől,  bogy elite-tenyésa-
anyagnak jut birtokába. 

• 

A március 21—29 lg rendeaendő országos mező-
gaadaságl kiállítás éa tenyészállatvásár látogatóinak 
elszállásolását a kiállítás r:tde»ő bizottságának fel-
kérésére e« évben ls Budapeat SzékeafővátOB  Idegen-
forgalmi  Hivatala vállalta magára. Aa elszállásolás 
elsősorban a budapesti aaállodákban éa penaiókban 
történik, ahol mindenki Igényelnek megf îejő  árban 
kaphat saálláatés ellátást. Vidéki tziu mányi és gazda-
csoportok olcaé csoportos ebzállásoiásáról hasonlókép-
pen megfelelő  gondoBkodáa tartén|k. Ajánlatos, bogy 
a kiállítás látogatói aeálláalgényUket halogatéB nélkül 
azonnal bejelentaék Bndapeat Székesfőváros  Idegen-
forgalmi  Hivatalénál, (Budapeat. IV. Daák Farenc-
utca 2, Interurbán telefonaaám  18 12 13), amely eaeket, 
ha még lehetőség van rá elinteni ea postafordultával 
válasst ad. 

Baenkivül lakásra ellátásra vonatkosőlag felvllá-
gositáat nyújtanak az 60 BaáaalékoB vasúti kedveamény 
Igénybevételére Jogosító lgaaolványok árusításával fog-
lalkoaé megblaoltak és a kiállítás rndnaőblaottaáta 
által megbízott Corvin ntaaásl Iroda 1b (Bodapest, VIII,, 
B'»kn Lu'»a-t*r 1—8) • 145—056 telefonaaámon. 

ELADÓ méhcsalád, ksptárak, méhaiin, mfllép-
pel keretek, méhviaaa, méhkasok éa felaae-
reléaek, Bájer Csikaaereda, Rákóozi-ut 33. 

Ujabb 22 vitézt arattak Csiíban. 
1942 évi márclua 12 én ujabb 22 vitást avattak, 

a vármegyeháa dlaatermében. A világháborn hős aaé-
kely flslval  erősödik nap-nap ntán a VllésI Rsnd, 
amely a megfelelő  Igazoltatást eljárás ntán csoportok-
ban tflal  kl aa eskütétel napját. 

A mai napon lamét 22 Bsékely vltés esküdött. 
Kemény katonák, akik a mult világháborúban as ősi 
katona saellemhea hűen teljesítették kötelességüket 
hazájuk Iránt. Többsaöröaen kitüntetett hősök, akik a 
világháborús aaékely ezredek legendás hírét saer^zték 
meg an egósa világ csodálatával éB megbecsülésével. 

Vitéz PO'CB earedea Bzékkapltány veaette le aa 
ünnepi eskütételt, amelyen megjelent Dr. Liaaló Dezső 
főispán,  Ábrahám Jóasef  dr. Bllapán, Loor ciendőr-
alezredes. Ssása Gergely polgármester, Dr. Ferencay 
BalázB, Miklós Gergely járási hadnagyok és nagyssámn 
közönség. 

Miután Dr. Brősa Sándor széktartó felolvastB  aa 
eBkü BBÖvegét éa a vlléajelöltek ajkán elhangaott a 
„Becsülettel élek éa vltéaOl halok* eskünek aaentaége, 
vltés Polca ssékkapitány minden vltéanek feitüate  a 
VltJBi Rmd jnlvényét. Ezután mély gondolatokkal 
emlékezett a Vitézek Főkapitányáról, Magynrorsság 
Főméltéaágu Kormány Bójáról és latén áldaaát kérte 
orsziggyarapité, nemaetépllő munkájára. Flgyelmea-
tette a vitézeket mindazokra a köteleeségekre éa ál-
doaatokra, amelyekre nemcsak as esküjük, de becsü-
letes magyar aalvUk és örök katona lelkük la kötelezi. 
A vitéznek jó pé'd^val kell elől járni a nemzeti munka 
minden vonalár, őrködnie kell egységes magyar éle-
tünk fölött.  Könyörtelenül le kell cazpnia azokra, akik 
bomlaBatól a közéletünknek s eaael ellenségei kOsdel-
münknek. 

Vitéz Po'ca ezredes mély hatáau saaval ntán aa 
uj vitézek nevében vltéa Dávid Antal éltette a Kor-
mányáé nrat éa bajtársai nevében ígérte, hogy vitéal 
eBkUjllkhöa mindhalálig hűek maradnak. 

Dr. Lisa ó D ziő fől  pio lelkes Bzaval aérták 
be a mélyen haai-fl<B  vitéal ünnepet. Dr. LÍBBIÓ Deaső 
beszéde felhívás  volt az egé?z saékely nemaethes, 
hogy teljesítse kötelességét a most reánk kényaaeritett 
bábomban IB BBBBI az őst vitézséggel, amely katona 
lé< linkkel együtt aiülntett. 

Magyar osendör induló.*) 
Kakastollas katona vagyok én, — 
.csendőr" nevem féli  a világ, 
becsU'ettel, blven éa vitAzűl 
saolgá om a H durt és H>aátl 
Mikor kell a verem la kiontom 
érettük, ha rájuk tőr a vésa, 
caendőr vagyok a a csend néma őre 
e azent földért  élnl-halnl kéaal 
Saobor vagyok: törhetetlen márvány, 
büszkén tekint rám minden mag) ar I 
Feltámadunk: hirdeti a hitem 
a honszerelmem nagy hazát akar I 
Apostolja vagyok aa erénynek, 
Odöaöm, kii ront a kárhoaat, 
meleg szívvel ölelem a gyengét, 
Isten óvja kakastollBmatl 
Vagyok tengely, ami Osssetartja 
eat a földet,  ahol magvar él I 
áiUBt-abroncs, ami átalfogja 
a rögöt, mit megaaentelt a véri 
LmiI a Blkon a fent  a Kárpát ormán 
kakeatollam lengve szerteszét 
hirdeti, bogy Arp-d apánk földjén 
hilnalodtk egy uj earedévll 
*) Irta: Dr. vitáz Gareáffy  Qáza őrnagy, oalkl teatvárOnk. 

Ezen 'ndnló a m. kir caendiraíg hlv-taloaan elfogadott  eleö 
Imlalója Ennek zengzetes hangjaival vonnlt fel  február  hó 
14-án, a osendőrnapon, az udvari Ars^gvAltáe-a a oaeodör-
diaz-szakasz. Azoap este a hinglemezekre vett Indnlót a rádió 
'a közvetítette, „hangkép- k Innen-onnan" alatti m09orában 
Öömm-I vesszük tudomásai, hogy lapaok illnsttrls kQlaó 
munkatársát ezattal le egy ajabb dlogóslg árte ezen ind-ló-
val maradandóvá téve eayébként az eg^sz o-azágban kOzlem^rt 
áa nngy-abecsQlt haltát hírnevet Az Indalót a rád ó tObbazOr 
fngia  közvetlten éa miniig büszkék leszünk, amikor az éter 
hallámaln 'el fog  oaendolnl a volt cslksomlyól Sreg-dlák al-
kotása, mellyel a legmagyarabb áo leghíresebb testületnek 
állított Arök dloaóaégetl 

Az E r d é l y i P á r t 
Odikmegyei Tagozatának felhívása 

— a gazdaközónséghez. 
A minisztérium elrer delte na 1942 Ik évre vonat-

kozó gazdasági statlsziikai adatok ösBz irását, Bmelyek 
vonatkoznak állatokra, gépekre, legelőkre, atb., ugy a 
mint aa e célra klbrc tátott űrlapokon fel  VBO tüntetve. 

R'gl tapasztalat, hogy a közönség attól tartva, 
hogy ea sdőaáa cé'j tból történik, amit lehst eltitkol, 
talán nem la annyira roasa Indulatból, mint óvatos 
elővIgyáaatOBaágbél, amire elég ok volt aa elnyomatás 
ideje alatt. 

Most aaooban lényegesen megváltozott a belyaet 
e tekintetben. Bien össaelráaokhoz aa adózásoknak 
semmi köaük ninca. Ezek közgazdasági okokból tör-
ténnek, éppen a nép érdekében. Ugyanis a kormáoy-
zás pontos adatok nélkül nehéa; a helytelen adatok 
téves IntéskedéBekr» veaethetnek. Pi. egy községnek 
«an a valóságban 500 drb nagy állatja. Bemondanak 
300 darabot. Kfaőbb  e községnek legelőre van ssűk-
ssge, de mivel csak 300 drbot vallottak be, a be nem 
vallott 200 drb résaére kl blatoslthat legelőt? Vagy 
Itt vainak moat a rekvtrálások, egyik másik helyen 
caépléskor kisebb területet mondottak be a valóságnál, 
begy nagyobb mennyiségű gabonára no némítsanak 

• 
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Moit jőn a vetőmag saflkséglet,  eat mir a gaada iltal 
önkényt bemondott területre hagyhatják meg; Igy bo-
nnija meg egyik btba a másikat. Egy nj boldogabb 
gaadaBágl életnek alapjait kell leraknunk. Kl-kl tartsa 
hazafija  kötelességének csak aa if.;sal  bemondani, 
hogy erról ugy saját magunknak, mint a bénánknak 
hamnot clnáihaaguik. 

Keleti testvéreink. 
Irta: 

Pákakeretzturi  és oaikazentimrei  Székely  György. 
Nam Is gondoljuk, hogy nekünk magyaroknak 

Keleten, az ásílai steppaken, az éssakl tundrákon a 
mongoli ni óriás hegysegek vidékén még ma ls milyen 
koaeii rokonságban eiöiestvérnepelnk sokaiága tanyázik. 

AS Oral hegyaSg közeieben fekvő  Cseljablnsk 
városkában járt egy regi magyar utasé, mldón fülét 
magyar saO ütötte meg. A ssomsséd oldalon ket kucs-
más utyag tárgyalt nagyban. Amikor kösel ért hoaiá-
jut, akkor kidciriiit, hogy baskírul beaieltek. A hang-
hurdoiátuk aaonban teljesen a magyaréhoz hasonlított. 
Nam akarom tziel aat mondani, hogy a ket nyelv 
annyira hasonlít, hogy aki magyarul tud, as feltétlenül 
megertl a baskírt, csak tény aa, hogy a köaös eredet 
folytán  nagyon sok aa azonoB, illetve a hasonló ssé. 

Érdekes a ml .kacakariogós" szavunk. A baskírok 
nyeiven ez azt jelemi, hogy .kecske saarv alakú". 
„Kaoske"  ugyanis a nyelvükön kecskét  jelent, ring 
pedig: saarvat. „Terlngittt* szavunk is használatot 
a baskíroknál. Annyit jeleni, mint „ördögetie*. „Td-
reng" ugyanis a baskírok nyelvén — ördögöt jelent. 

A baBkirok egyébként aaoknak a magyarodnak 
utódai, akik BZ öahaaában vissza maradtak. A tatár-
járás ssétdulta őket B a tatárokkal megmaradt résaük 
a bódítókkal öjaaekeveredatl. Baámuk kétmillió ós 
Mosskválól délkeletre laknak. 

A kirgizek  salntén a baskírokéhoz hasonló nyel-
vet beaaólnek ós velünk igen közali atyafiságban  van-
nak. A kirgia sálor roppant disses berandeseaü ÓB nem 
hiányaik belőle a tulipános láda sem. Sőt kirgia földön 
lehel igasi saép tulipántos ládákat látni. A klrglaek 
ma Is nomádok, akér caak őseink voltak ÓB nagyBsámn 
állatot legeltetnek a gaidag Bteppéken. Ha aa álialek 
leeilék a füvei,  akkor tovább váidorni.nak. Sitiuk egy-
keitőre aaélsaedhető és szállítható. Érdekes náink a 
leánykérés. A kirgiz atya — klrglattl .Ma" — fiának 
még kicsi korában vAsárol menyaaaaonyt. Lóháton 
elmegy a klBzemelt leány apjáboa és leteszi satra elé 
a pipaját. Ha elazivjék, akkor hajlandók a leányt ferj-
htz adni. Most jön aa egyeakedéB a leány áráról. 
Vegü! la IS rubelért — ami e'.ég gyatra ÖBsaeg — 
vagy mókua prémért magvessi fiának  a leendő fele-
séget. Moat a következő mondókát mondja a leánykérő 
apa: „HÍ aa ár llt viharaik báaad előtt, ssivesen 
lessek o.talmaaó gátad, ha nekem fütyülsa,  bennem 
meglátod a kutyádat. Ha nem üisa fejbe  drága apa, 
azlveaen lépek a háaadba*. Erre aatán megvendégeli 
ól. Nálunk magyaroknál is eladó lánynak blvjuk a 
felcseperedett  hajadont. AB ifjak  CBak 16—18 éves 
korban kelhetnek egybe. A menyasazonyert lóháton 
Jönnek és a lakzlu való rlgmus-mondás teljesen a 
magyarokéhoz hasonló. As apa nagy Jajvessékeléssel 
bucaualk leányától és aat mondja .Jakai bala csór" 
— .jó gyermekem menj I" Násaéjsaaka u'án a kirgiz 
pap kiveaetl aa lfju  párt a Bátorból, bogy megnéaiék 
a felkelő  napot. — Hi fiu  születik, akkor nagy dárldót 
ülnek, ha aaonban leány jő napvilágra, akkor Jajga-
tásba kezdenek- A kirgia gyerekkel nem sokat törőd-
nek. Már 3 - 4 éves korában felültetik  a lóra — kir-
gizül „laura" — és hagyják, hogy bnrátkoziAk a pari-
pával. A kirgia fiu  roppant önálló. M«regy8—9 evrB 
gyerekre rá blsnak sokszor 60—70 állatból álló csor-
dát. Egy Ilyen pásatorgyermek gyakran 60—60 fűfélét 
ia lBmer. 

A turkomiook,  aa Arai tó vidékén élnek. AB 
Ifjúság  versenyiovagláaokat tart szabad Idejében. Meg 
a lányok Is. Nekik aaonban nyereg nélkül kell a lovai 
megü nlök. Hi a legény utólérl a leányt, akkor CBÓkot 
kap, ha aaonban elleoBsenves a leánynak a turkomán 
dalia, ak'ior bőrkorbácacjai verni keidl és most ő 
kergeti a menekülő ifjút.  Jaj annak a fiúnak,  Bkl 
vlasaaü.ne. Annak nem cink a leány kaparja kl a 
szemét, hanem a többlek egyBa r̂űen agyonverik. 

A mongolokat és tatárokat szintéa nem tagad-
hatjuk kl a rokonságból. Vitii lovas nép mind a tet'ó 
fa  megveti a gyáva embert mert a „batir" — bátor 
nála mindannál fontossbb.  Érdekes egy pár közmon-
dásuk: .Anya nröme gyermekében, gyermek öröme 
a puaziaiagban". — .Kát láb" nem fér  meg egy 
calamában". — „Akinek a kocsiján ülsz, annak a 
nótáját fújjad".  — „Aki nem lamtri őseit, aa hite-
hsgyo't". 

Rílunk, magyarokról a műveltebbek tudnak ép 
büszkén baazálnek a „Nsgy Njugatl T Btvernéprő " 

Legérdekesebb aa öaaseB közt a krimi  tatárok-
kal  va.ó tspctolatuik. É{yrés«ü-et ugyanis II Rtk^cal 
György telepilette 1660 körül Erdáyba, Ka'otassrg 
videkere és egy emberöltő alatt elm«gy»roBodott ea a 
rokonnép. A kalotaszegi nők ma la felró  scoknyájukat 
felhajtva,  övükbe dugva hordják, mert igv bajdanában 
a lovsg'áaban nem voltak akadáyoava. ErdekeB, hogy 
a krimi tatárok ls cigánnyal'mulatnak s ha a „Vart-
lacsot" táncolják, salnte aat hlsBsűk, hogy a csárdás 
egyik figurája. 

Hilytelen klfejeaés  egy magyar emberről, hogy 
.árja' I Ugyanis sem nyelvünk, sem fajunk  nem »b. 
Árják a germánoV, sslávok, románok, blndoutanlak, 
de ml nem vágynák aaok. Ml a mongolok  nagy tör 
aséhea tartoaunk, mely a Lajtánál kezdődik éa Aulán 

átvonulva, a Felkelő Nap orsaágánál végződik. Es a 
fény  csábítgatta Körösi Csoma Sándori Is Mongollá 
felé,  aa ,uj gur" törzsek felkutatására,  di DsrdíBil'ng-
ben megtorpant. 

A legtöbb rokoi nép a Ssovjeiunló területen 
senyved A saovjetn k a lg 60 saâaalâka saláv, a többi 
a velünk rokon lurk. mongol ÓB flanuror  nép. Ne fe-
lejtkeaaűnk meg tehál a Bud^pist—Tjklo hídjának 
két vége köat levő Biovjet—saláv tengerben ibyődó 
rokon népéiokről aem. Mi magyarok a civlllaácló aési'ó-
Iával as é'en járnnk, siembeu állva a veaérnépnet 
kijáró vesiedeimekkel, megpróbáltatásokkal, de bitünk 
a jőverdíben, hogy a magyarok Illene nem hagy el 
B megjulalmaiia a más népekért véraő, szenvedő ÓB 
úttörő nnmi*tűnket I 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Doktorrá avatás. Cslizér Istvánt, Cslazér Vilmos 

legyzó tíát i lyó évi márolns hó 7-én orvos-dokto rá avatták 
a kolozsvári Ferenoz József  Tudományegyetemen, 

— Távbeaiélököapontot állítanak fet  a vármegye-
halán. A mrgyeházáu a kornak minden tekintetben megfelelő 
újítást vezetnek be. Távbuszé.íközpontot BZ -reli ek az épülethe, 
minden liodáHan készüléket helyeznek el, úgyhogy n'hány nap 
mnlva azzal a tisztviselővel t>«síélhet a köz- vagy magánügyek 
ntán érdeklődő, akivel akar. 

— Pater Ssőos Dénes has főnök  gyásza. 
Páter Siőc* Dínes cdksomlyoi háztőoök édaaanyj*. 
oav. Siőct Oiakárni Száíelyudverh'lyen meghall 64 
éves korábai. As egész Sekély (ód benső.tégns együtt-
érséssel osilozik Pater HzSci Dinei gyászában. 1{«i 
tlaalelettel vesil körül a koporsóját annak KE édes-
anyának, akinek korai halálát mindaz a sok iagalom 
okoata, amelyet el kelleti sunvednie annyit hurcolt 
gyermekének fogsága  Idáién, amikor a román hatósá-
gok hasaárnláa éa össiepküvés vádjáva'' pjrbe fogták. 

— Caiksaentléiek oaüatkalaaaos gaadakat 
avatott. Mirciu) 8 án üinepályes keretek KÖZ ătt bu-
zâru t a calksientlelekt bárom hónapoB te.l g«idaBági 
tanfo'yam.  Több isben besiámoltuok, hogy a tanfolyam 
Ssőke Mihály nyug. földmivealsboial  igaagató veieté-
sével áldásos munkát végzett s aat nagy érdeklőd jaael 
látogatták a gasdák. A mult vaaároap megtartott aáró-
vlasgán mindenki meggyőaődbetett arról, hogy a munka 
nem vesiatt kárba. A vli'gáió gasdák meglepő tudás 
ról és falkeseUltségről  tettek blaonyBágot. A vlisgén 
Dr Gtjár>> Lábaló ct'kssfredal  földmlves  islo *i Igrz 
gató elnökön, aki t'izdltó szavukkal avatta fel  aa uj 
sasntléleki eaUstk-aUhaos gardákat. 

— ítélet tüaifa  árdragitasa miatt, A tűzi-
fával  aa idin sok b*j vo't Altalábae art B<-m tud at 
mit kérj nek érte saékely testvéreink. Vígül a ható-
ság Bogiiéit nekik. MarállapUolta a faára  ta*. Erre 
jött aa árak kljáwaáaa. E keadlék, hogy rendben van, 
a faára  legyen 60 P<ngő, ujy amiként raegállrpitot-
ták. DI H fuvi-rdija  10 Pengő, FC tdó 4 P^ngő, aa 
illeték ób Igy tovább. Voltak, «ti» ilyen közbn-
iktatott furfanggal  képesek voltak 80 P-ngőrői álmodni 
bsy öl lűcifáérl.  Hát ea lebatetlen. Megérdemlik a 
büntetést mindazok, akik ilyen meggondolatlanul ne-
healtik a h'lyzet^t. Mu't héten a törvénvMB<>k meg-
büntette Birabás Ignácé Mátéé c'ctól és B r»0 örgy 
Iţnici FZ«nttamásl girdatht, akik a ttiafdt  a meg-
állapított áraknál jóval msgaBabban hoiták forga  omba. 

— A Csiki Magánjavak erdövagyonát hsai 
keaeleaben termalik ki. A Magán ja vak ideiglenes 
Igasgatótanácia Ábrahám J iasef  dr. alispán elnökleté-
vel ülést tartott, amelyen komo'y megbeeaéles tárgyát 
képeate a vegyon Jövőbeli kezelésének ügye. A magán-
javaknak 62 ^ser ho'd területe van. A j«i»nleg keae-
lésbe veti területok é<i vágterü'ete 40—60 rüer köb-
méterre t«hető. Esert legkomolyabb kötelességének 
tartja a M >gáoj«vak vemtősége. bogy m^gva'ójiisa 
a haiikeielésben való kitermelésének rendsierét. 

— Kihantoltak a meggyilkolt rákosi gaada 
holttestet. Fodor Kisa Gyula olkráko^l gaidti míg 
a vlssiatérés előtti időben meggyilkolva találták 
egyik gabonaféldjén.  A nyomosást a román csendőr-
ség mpgkeidle, majd a magyar csendőrség vette ke-
iébe. Most alapos gyanú m«rü t f-1,  bogy Fodor Koaa 
Gyn át annak id-tjén megmérgeiték és bogv a nyo-
mosást megtéveasaék fejet  ös-ietörve kluálllto ták 
egyik földjére  Elért a hatóságok most elrendelték a 
bolttest klhanto'ását, felboicalását,  ami megtörtént és 
a hulla bílsóréBflsIt  v»gyelemsósre elküldöttek a btne-
tani Intéietnek. 

— f*séplógépe»«k  figyelmébe.  Felhívjak modazon 
CRéplÓKéptolaidonos ügyeimét, hogy aki csípMgApkezelől tan 
folyamot  nem végzett, tanfolyam  nélkül a nyári cséplés' Idény-
ben nem dolgozhat Ezé t H.-n>k(>zzen mindenki, aki míg nem 
végzett tavfnlvamot  Ca knznreda éa Vidéke Ipartestületénél 
tanfolyamra  1942 márolns 20 lg 

— Köszönetnyilvánítás. Drága jó férjem  és édesapánk 
fájdalmas  elhalálozásáéit kifejtett  nagy részvétükért rzoion 
mondánk köBzfinetet  mindazoknak, kik mély bánatunkban oa<-

Özv. Gáspár Á'páHné és gyermekei. 
— Folyó év február  havában tároában levő pénz talál-

tatott. Igazrlt talajdOQOsa a cs kszered.l rendőrkapitányságon 
a hivatalos óiák alatt átveheti 

— A m. kir. K6>ellatá;figyi  HlnUater ur a következő 
olkkek .ralt szabályozta: dogb.gyma, Uxtl holladékok, epysé-
ges mosószapp n. folyékony  pzénsav, hántolt árpa éa árpahán-
tolásl «rőtakarmányok. sznperioszfátmfltrigya,  egységes movó-
por. Közelebbi felvilágosítást  ad a m kir. Közellátási Fel-
ügyelőség Csíkszereda, S«»i tlélek-nrca 8. ez. 

— Vltemtadna étrenl aaaka.erQ Ismertetése ahábo-
n u konyhanélkfilSrhetetlenklnoae:  Hog->an táp'álkouunk 
A m. klr. Közellátásügyi Mlnlezterlnm a Felügyelőségein ke-
resztül Intézményes munkát klváu végezni az Irányba, hogv a 
" Î R " . . " ^ 'eB"l^'e8®bb rétegének táplálkozását és f«zés 
módját helyee Irányba veseiBe. Minden oaaládban nélkfllBzhe-
^ i 8 » • Közellátási M'nlszterlam kiadásában megjelent 
„Táplilkozionk helyesen" olmO ételreoept füzet,  mely hathatós 
segítséget nyújt a háborús konyha ezer gondja között. — A 
helyes táplálkozás egéez-égvédelem ls, ezt szemelőtt tartva 
gondoskodjunk családunk egésaségérAI. A könyve ske kapható 
• „Hangya- fogyasztási  éi értékesítő szövetkezetben éa Vákár 
könyvkerekedésben. 

Eladó: 2 oaillár, 1 ebédlő asztal 6 székkel 
1 darab Linoleum, csebrek, vedrek, stb. 
Rákooziut 69. 

Értesítés. C-hsi«redában Ap Sac» 6. siám aat 
éiaimiiaer éi osana go üaletet nyltoltem. AÍ.Í 
köaönség silveB pártlog^Fát kérem. — Egy üaye-
gyakorott khzolgálónől feivesiek.  K resstes Bált. 

A calkeventmártonl kir. járásbiróaág. 
Pk. 2332-1941. ss. 

Végzés. 
A klr. járásbíróság aa Alcaiki Mdmalom ÓB Faipai 

R.-T. végrehajtató calksaentmárlonl cag kárelmére, at 
1941 évi sseptember hó 18-lk napján foganatoBiic, 
vegrehajlás során lefoglalt  ÉB Fieiscber ÓB Fröhllcl 
külföldre  távozott cég tulajdonát képeső és a P» 
3232—1941. Biam alatt levő végrehajtási jegysőköny 
1—6 létei Biámal alatt foglalt  ingóságokra, mini roin 
landó aeeon árura az árverezést eirendeil — ann 
foganbto l̂tásSra  1842 evi maroius ho 26. napja j 
d. u 2 orara tüa ki hatarnapot — B aa arve-
fogxna  oiiiáBarrt a CdikHientmérloni kir. járásblróe,^, 
végrehajtót küldi kl, aiaa', hogy a befolyandó  vetb 
arat helyeize birói letetbe. Umeretien helyen tartó, 
kodó vagreh»ilá*t aienvedő részére dr. Bjtár Ado.i 
calasaentmarloni ügyvédet ügygondnokul rendeli kl. 

Csiksientmárinn, 1942 evi márcina bó 6. napj to. 
Dr. Síimonisa Lasilo a. k., 

tir. járasoiróságl elnök. 
P. H. A kiadmány hiteléül 

Molnarne s. k., 
írodatlait. 

Pályázati hirdetmény. 
Ciiksomlyöt „Hangya* Siövetkezet 194. 

rráju? l i beiepasre boiumelőt ker->«. P îyáthaioHfe 
oly sitiképaett kereskedők, akik 2000 Pdngó ke«-
péni óvadékkal rendelkeztek és ai engtd-jiytk átlrn 
aáhoi eiükségpi ösaies okmányokat bemu aihatjak. 
Jívedalm-iiása 2 szoba, konyha és mellékbelylseg^k, 
3Vo forgHlml  jntalek ai összforgalom  után B havi 20 
Pmgő fixftzetes,  továbbá Uilet és korcsmabalyiségek 
füfgi  Biúkséglettel 8 öl lüxif*  éa vlllanyvilágiiéa. A 
Siövetkcaet h»ti forgalma  7— 800 Pengő, ami fokoi 
ttató. Palváaaioi folyó  évi márc U4 bó vegéig a Hío 
vetkeaet I^aigatóaága clmire (C l̂ksomlyó, Caikm^gy i 
küldendők. IţaBgatoaag. 

11—1942 vght. siam. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Kováts K>ro'v ügyved által képvln-ll L<r.er 
József  javara 448 P. 28 f.  tőié és több követeleB és 
jiru ékii erejéig, amjnuylbes a követelésre időkölben 
résaleifltetéi  történt, annak beozámltátával, a c;il-
Hzentmárionl klr. járásbíróság 1942 évi 66/2, staxu 
végzésével elrendelt klelévitéei végrehajtsa fo  >:»• 
vigrehajtást a «önvédő ól 1942. évi február  ho 4 eo 
lefoglalt  1643 P. — fi  lém b csbl' ingó- á'okrj a ciik 
szeutmáriom sir. járáabiriBág Pk. 262—1942 sí. v*^-. 
sável BB írver^s elrendeltetvén, annak aa 1908 
XLI t. c. 20. § a alapján a következő megoevei»-tt 
Dr. Kotá^s Kvrolv üívved állal képviselt, L-rk.̂ r J, 
î i-f  javára 448 P. 28 f.  s jár., továbbá a foglais-: 
j g'iőkönyvból ki nem tliiő más foglaltatók  javái^' 
i-z árverés megtartását elrendelem, de caak erra se 
esetre, ba klelégitésl joguk ma ls fennáll  ea ba eiier/-!; 
balesztó batá'yn Ir^nyker Bet folyamaiban  nincs, -
véirshujtást sienvr dő iaká»án: Tu^nádffirdó  köiseg^ 'E 
leendő megtartására határdSbl 1942 ovi április ho 
10 napjanak délután 3 oraja tüietik kl, amikor 
a fcirói  hg iefog  alt bútorok, 20 Bcdronyos vaB .̂v 
sodronyokkal matrácok,szekrények,saekek, függönyök, 
PBitalok, függöny  tartók, tükrök s egyéb lngóS'<sn̂ Hl 
a legtöbbet Ígérőnek — de legalább a bec-ifr  2/o 
résaé^rt — keszpéntfiz*tés  mellett el fogom  adni, i. 
akkor Is, ha a bej»len<ő fél  a helysilnen nem jele na 
meg, ha ciak ellenkelő kivánaágot Írásban nem r 
vánlt. 

Calktzantmártop, 1942 évi mércluB bó 11. 
Hihaika Joasei 

klr. bírósági végr. .. . 

— É r t e s i t e s . Csikvármegye közöns " 
tisztelettel értesitem, hogy 1942. évi februar 
16 tói a csíkszeredai dohánynagyáruda eng 
ményese vagyok. Dohánynagyarudám meli 
kisárudára íb engedélyt ksptam. A kövétke? 
b n tehát a Kossuth Lajos ucca 14. az. 
mellett) nagyáruda helyiségeben kisárudát 
tartok, ahol mindenféle  dohány éa cigarettaptu 
gyufa-áru  mellett postai értékcikkeket, okmu 
bélyeget is tartok. — Szivea támogatást k 

R é B z e g h G y ő z ő 

Kywutott Vákár 

A Királyi Magyar Természettudományi T < 
sulat kiadásában megjelent alábbi könyv< 
a legjutányosabb áron e l a d ó k lapunk kön;-v 
nyomdájában, teljesen uj állapotban éB ped ^ 

.A természettudomány legújabb állomása", 

.A nyughatatlan fOld", 
.Haro a petróleumért", 
,A gépmadár", 
„A levegő birodalma', 
.Félmérföldnyire  a tenger uine alatt". 




