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A nagy felelősség. 
A Magyar Élet Pártja íároértekezletei 

tartolt a parlament nyári szünete eiö.f.  Nagy 
számban vett részt azon az Erdélyi Párt IB, 
amely tudvalevőleg szorosan együtt hai«d ar 
ország kormányzópártjávai. 

Ezen az ériekezietea Káliny raiaiszter-
eíaök beszédet moiidoit. Az elhangzott beszed 
rőt tudomást kell azerezzeti az orazag ui.ndiu 
magyarjának. Meg kell azokat hallani "S egész 
háborús életünknek eszerint kel! igastodni*. 

A miniszterelnök kijelentette, bogy a há-
borút. helyzet a számításos tzeriai döntő sza-
kaszéba lepett. Ettói fUüg,  hogy haránk mt-g-
tartha ja e pozícióját os be?ö! i e »zt a biva 
lá8t, amoly reszere a Kárpa. medenceben meg-
áliapittaiott. 

Miniszterelnök és kormánypárt nem vi=eit 
még o:yan felelőss-  get, mint napjainkban, ami-
Kor egyetlen perc ne;ii évtizbdekre, hanem a 
megaeuimisüléBb ' sodorhat bennünket. 

Az egész nemzetnek tudomást kell ven-
nie, hogy ezeréves t.ör,ece!n.ünk ltgnehez:üb 
időazakat éljük. Kevés kormánynak kel tt: m g 
iiyen felelősségvállalássá!  f-s  aiutikávai s2ttn.oi-
nia, mint a mainak. Fokozott n:*rt6kb« n kt.il 
kérni tehát a támogatást, az egységes alias 
foglalást  és megfontolást. 

A nemzeti társadalom bármeiy rétegének 
ée az egész nemzetnek meg kell tennie a 
végtíő erőfeszítéseket  a küzdolera végső sza 
kaszában. Beszedet pedig azzai fejezte  be a 
miniszterelnök, hogy országunk sorsa: csak 
ugy vihetjük előre, ha a nemzet minden lagjăt 
az a meggyőződés hatja át, hogy munkájuval 
egyformán  erós tényezője a magyar nemzőinek. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy 
egy háborúnak megnyeréséhez az egéBz nem-
zet teljes értékét kell belevinnie, iígyforms 
ön udí'tal és mindenkinek ug>aaazzal a lelke 
sedéssel kell eorompóba állnia, szenvedni vagy 
nélkülözni, ha a háborús helyzet us>y k öveteli. 

Ilyenkor nincsen ideje az egymácliö'/.ti ma-
rakodásnak, sem az akarnokságnek. Fegyel-
mezetten hallgrBBuak az iiányitó szóra. Egy 
eoiber parancsol, a többi Löveli. Így megnyer 
hetünk mindent. Ha nem értjük meg az idők 
szavát, akkor végzetes megsemmisüleabe so-
dorhat egy háború kiszámíthatatlansága. 

A miniszterelnök szavát ezért hallgassa 
meg a nemzetnek minden tagja. Mérje ehhez 
cselekedeteit. Soh* ne felejtse  el, hogy belső 
ellenség is van, amelynek érdeke a haboruval 
együttjáró kényszetüsegeknek kiélezése. Híva 
tása, hogy a belső rendet zavarja és közöt-
tünk egyenetlenséget szítson. 

Egy öntudatos, történeim hivatással biró 
nemzet minden tagjának tudnia és látnia kell, 
mi a kötelessége. A nemzetünk már egyizben 
a szemünk előtt tönkrement azért, mert nem 
ismerte fel,  bogy háborús időkben az egység 
a legfontosabb  szükségesség. Amihelyt a belső 
rendet sikerül megzavarni, amikor a földalatti 
munka szétszaggatja a fegyelmet,  akkor tud 
juk, mi következik. Ezt mar nem kell magya-
rázni senkinek. Végig éltük, átszenvedtük egy 
keserves életen, 

Hisazük is, hogy ennek a nemzetnek az 
életében soha nem fog  megismétlődni, bogy 
elveszítse józanságát. De mert egy háborúban 
sok minden elkopik, igy vigyáznunk kell uzok 
idegeire is, akik könnyen befolyásolhatóak, 
azokra, akik sodródnak. Álljunk mellettük és 
sujtsunk le, ha uţy találjuk, hogy veszélyez-
tetik az egységünk erejét. 

Ami' az ország miniszterelnöke aioDdott, 
»!. ipBzaág Egyetlen perc a megsemmisülésbe 
rám hat. Ne téveöszük szem elől soba, hogy a 
felelősség  mindannyiunk vállán van. Mi va-
gyunk fyielőaek  n nemzőt kővetkező vneresz-
teodejéért. Ugy lehet tekinteni, hogy a rcáso 
dtk honfoglalást  kell végrehajtsuk nemzeiünk 
számára. 

Eanek a nagy törtenelmi küldetésnek éa 
kiváiHBZto'.t h.vatáanek ĉ -ak ugy tudun' meg-
felelni,  ha érezzük, hogy fe'eiőaséggel  tar'o-
u;ik. A felelőaseg'rze'üuk  élővalóság a nem-

zet minden ma élő tagjában. Senki nem jár i1 

<o't utakon, hiinem minden idegszálával igyek-
ezik magára vállalni valami' abból a nhgy fe-
f)iőatpgből,  amivel uradén magyar ember ter-
lozik a magyar jövőnek. 

A tnftgyar  miniaz'erelaök kijelealeito, hogy 
égési korinanyával vállalja a argy idői: fele-
lősségét. Ne feledkezzünk  meg egy ptiiiinali/ 
aem, hogy a nemzati b e<ü'et kötelessegi a 
kormánnyal megosztani ezt a feie.öaaegot  juiii-
den magyar embt 'nek 

Beszámoló a délvidéki eseményekről. 
Káilay Mi.-:ióe tmaiszterelaak a kepviaelő 

biz 1942. juíiua hó 15 én megtartott ülésében 
beszámolt a délvidéki eaemenyekröi. Azokról 
a véres napokról, amelyek a visszafoglalt  Dél-
vidéken zajlottak le, A miniszterelnök férfias 
nyíltsággal világított» meg a történteid í és 
rámutatott arrt", hogy mindazokért <tmi o't ki 
robbanh-tort, azért kizárólag a Balkán iárgba 
boritói a felelősek. 

D<; olvas.uk el a mimazterelaök felvilá-
gosító szavait: 

— Egy üerdon került a képviselőház elé, 
amely a magyar közvélemény, sőí némi vonat-
kozásban t. külföidi  Uözveieményt is fog'aikoz 
taiía. Neai is bánom, hogy idekerült, mert ez 
a legélénkebb cáfolat  mindazokra a vádakra, 
amelyek velüufc  szemben elhangzottak. Meg 
Ueil mondanc.m, hogy u kisebbségi és nemze 
tiaégi kordéshen mondottak kai nemcsak én, de 
partunk minden egyea tagja "gyetért. A Duna 
medencéjében nemcaak nemzeti cé'ok, hanem 
európai cjlok elérésére van szükségünk, isme 
r.'ia Pupovics k i pvHtílö mérsékletét, bár tudom, 
hogy aserb noinzetiaégéhess mindig hü Ebben 
a kerd'sben az ia bajija, hogy régebben a 
juiţosiiâv uralom a'att e^öke és vezetője volt 
a belgrádi antibolaeviata szövetségnek éa gy 
nagyon ia látja, tudja és érzi, hjgy ami it 
történ', UHUI a ná'uok élő szerb n^p felkehiSö, 
vagy lazadása vol', hunem aaok az erők ját 
a?o't«k jelentős az«repit, amelyek elieu ő 
auna^id 'jéa Jugoszláviában küzdött. A zsab'va>, 
iletve a délvidéki kérdésekkel kapcaolitban 
válaszolni óhajtok é-» e-.zel szeretném ezt a 
kérdést nyugvópontra hozni. 

— Az ezer éves Magyarors'.ágnak integer 
részét kép.ízö és a trianoni szerződés á'tai 
elszakított bácskai részeket 1941. áp.iiis havá 
ban szereztük viasza. Honvédségünk hadműve-
letei során a békés lakosságnak nem történt 
semmi baja. Honvédségünk a délvidéki lakos 
ságot a kormánytól nyert utasításokhoz mérten 
nemzetiségi tekintet nélkül igyekezett testvéri 
szeretettel ölelni keb'ére-

— Közvetlen a visszafoglalás  után csonti 
és rend uralkodott mindenütt. Néhány hónip 
után azonban akadtak Bácskában lakó szerbek, 
akik valószínűleg engedékeny magatartásunkat 
félreertve,  több csap»tegyBégg3l terrorcselek 
mények elkövetésére ragadtatták magukat; 
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kol kapcaoUíbtin n>gitiora h.dj- • indított 
eiienllok •> s^u-eg. - oi.>,- .ot-bs i V<g\ k ott 
tudomásul, hogy iuos; B tc u nd .. uyu 
galoui buzija. AÍ T a nr < a , a • aa H magyar 
houvítldü^, sem nztjrbs < ^ *m fe  . 's, hanem 
ugyanazok, akik Ungbiburituttán Balkáut. 
Azokat s n" 'eke1, a.n -lyek f  hozt a-, hogy 
velllk a tuagy ur Ka on,-. g, '-'igy Cícndorsi-g 
kegyetlenül b^ir, seoiaiif»-l«  uyuvaatartáaban 
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BígOw elől b :•>/tduk, a? ás oi g ma is itt 
van: emberi, rf  pi éa nem e.i jogaikul bizto-
si'ó hazájuk. 

— Az ösazes Mdoivji uévayrit elho"'im 
ide a Házba. Az eg sz idő aiatt az' összes >!4.<rb 
halottak szám^ 2600 Az ujvid < '>cr>tt>m*kn<tk 
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282 sierb áldozata van. Aa óbeoseieknek 89, 
a títelleknek 60 halálos áldozatuk van. 

— A nemaet rendalkeaik aaaal a férfias-
sággal, hogy amit tett, arról be 1B aaámoljoii ás 
ninos oka aat senki elAl eltitkolni. 

„A magyar uiióapert világhíre kötélül 
Tan ujjon meg mindenki nsani, 
Mert  osak igy tudjak  eat negirunil  (Ra.) 

Harcterek. 
Aa orou szovjet elleni hadműveletek nagy mé-

retei most bontakoanak ki teljes valéaágbao. Aa aagol-
BBáaa köavélemény IB megdSbbenéssal látja, hogy eaek 
válságos helyaetbe sodorják a Baovjetet A brit rádió 
hirmagyaráaéja nyíltan bevallotta, hogy a bolsevilik 
vesateaégei nagyon súlyosak. A német hadaró űtőké-
peasége ópp olyan, mint egy évvel eaelótt éa aa idei 
német .lámadéa erósebb a tavalyinál, mondja a brit 
rádlé éa boaiáfBal.  hogy amennyiben a saovjetek to-
vábbi területet v seri lenek, akkor katasatrofális  hely-
aetbe kerülnek, mert elvesatlk felvonulási  területeiket. 

KülSnben a saovjel arcvonalon egyre Jobban kl-
uéleaednek a tengelyhatalmak üidöaő harcai. Tlmo-
senko visszavonuló seregeit nyomon kSvellk a Don 
folyó  egésa vidékén és őrlési csapásokat mérnek aaokra. 
Német katonai vélemény saerlnl a Baovjet a déli arc 
vonaloa már nem tartja keaében a veaatósl es aa llt 
történt nagy áttöréseknek htdáaiatl likerei még caak 
eiulán bontakoanak kl. A saovjel forráaból  Biarmaaó 
hírek la aölétnek látják a katonai helyzetet. 

Egyébként aa egéaa aogoliiáaa köavélemény aaaal 
saámol, hogy aa oroaaok ellen&llása aa egésa déli 
Baakaaaon össieomléban vau és Tlmoseako hadseregei 
vlaaaavonulnak minden vonalon. A német vélemény ugy 
látja, hogy ea már meaeküléa éB nem a hadműveletek 
rendiieréhei tartoaó viasaavonuláa. Különösen mutatja 
a kőaeledó oroai Oaaaeomláa Jelelt aa la, bogy a vörös 
katonák egyre nagyobb tömegekben azöknek át török 
területekre, abol a török hatóságok már több internáló 
tábori Állítottak fel  eaeknek a foglyoknak  a réaaére. 

TerméBaeteaen aa oroaa propaganda kélaégbe-
eaelten haaudlk. A nagy déli kataaatrófa  ellenanlyo-
aáaára aal a bírt terjesall, hogy Moaikvátói délnyu 
galra Őreinél áttörték a német vonalakat. A német 
lelentéaekból tndjnk, hogy eaek a kétségbeesett teher 
menteBltó aaovjat próbálkoaások mindenütt öBBaeomlot-
tak, anélkül, hogy a legcsekélyebb eredményeket érték 
volna el. 

Az oroaaoknak mindan reménye abban a biaonyoa 
második arcvonalban van, amelyet aa angolnáitok 
nak kellene felhuani  valahol Európa nyugati partjain, 
s amelyet egyre fokoaédó  kétiégbeeséasel sürgetnek 
a vöröaök. — De nemcsak a Baovjet, hanem aa ame-
rikai lapok ls hova tovább nagyobb Idegeseéggel köve-
telik a rögtöni beavatkoaáat. A Moszkvában éló ame-
rikai ujaágirók lepleaetlenül Jelentik, hogy amennyiben 
ea a második arcvonal meg nem valósul, akkor a 
Siovjetunió katBBBtrófája  elkerülhetetlen. 

Érdekesek a avéd ujaágirók híradásai, amelyek 
azt a bírt jelentik, hogy Angliában óriási berak éplt-
keaések folynak,  amelyekben két milliós amerikai 
expedlclÓB hadsereget'akarnak elhelyeanl Enrépa lero-
han áaára. 

Miközben a tengelycsapatok ökölcBapáial alatt 
omladozik a saovjel ellenállás, aialatt Afrikában  la 
minden keademényeaéa aa olaaa éa német csapatok 
keaében van. — A Pöldköal tengerről egyre klazeru-
lóban vannak aa angol tengeri erők. A mult világhá-
borúban becsapott olaszok most keadlk elérni céljaikat. 
Hlaaen a P31dköal tenger olaaa élettér éa onnan a 
mull vllégháborua fegyvertársát  aa olaszokat legrntab-
bul kljátsaolták ai angolok. Kemények a harcok, mert 
egy befészkelt  ellenséget kell kiverni a Földköai ten-
ger minden fugából.  Minden ugy néa kl, hogy a ten-
gely hatalmak vitézségének éa katonai fölényének  ea 
elkerülni IB fog. 

Amlalatt pedig aa engoluásaok minden erejét 
lekötik a siövetiégeaek, aaalatt Japán bámulatos iier-
veiő erővel állltji be maláJfélBilgtti,  burmai kelelln-
dial klncielt a további küadelem aiolgálatába. 

Bármerre néiaünk a világban mindenütt a tengely-
hatalmak fegyvereinek  gyóaelmét látjuk. BOaakeséggel 
tölthetnek el a harcterek eseményei. A saSvetaégoaek 
katonai erényei mindenütt óriáal fölénnyel  lehengerel-
nek minden ellenállást. aa ellenség már csak Igasán 
aa évaaáaadok alatt öasaeharácaolt nagyság ravasa fur-
faagjávai  huaaa a dolgokat. 

Nem kétséges, hogy sokáig nem odáahatja a 
a döatéat, amelyet a világ Javaibél kitagadott aaegény 
népek feilarióahatlanul  kl fognak  kénysaerltenl. Erre 
mutatnak ennek a nyárnak moat klbontakoaé hadmű-
veletei, amelyek nap-nap után blaakodó hírekkel tölte-
nek meg a harcterekről. 

Nem lahetűak kétaégeaek afelől,  hegy ea a há-
ború már meg van nyerve. Est alveaaltenl nem lehet. 
Arról lehet caak aaé, hogy egy a Joléth°a görcsösen 
ragaszkodó, konok ellenség csak a végső megiioritott-
ságábau adja fel  a harcot. 

Erre a végső rohamra kell felkéssűlnűnk  minden 
áldoaatunkkal egéaa életünkkel. 

— MARTOK  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy aaékely  képtimúriat  megrázóan küadel-
mea élete.  — 66 atiaea éa mélynyomása képpel.  — 
Ara 6 Peogé. Megrendelheti  a Vákár kinyrkeree-
kedieben. 

A karnagy képző tanfolyam befejezése. 
A Calkaaoredában megrendesett tia aapoa kántor 

továbbképaó éa kamagyl tanfolyam  f.  hé 16-éa este 
meghitt háai üanapaég keretében befejeződött  A tan-
folyamot  vltéa Miklós Gergely klr. tanfelügyelő  kea-
deményeaéeére aa Oiuágoa Magyar Csdlia Egyesület 
readeate a vallás- Sa kösoktatásűgyi miaisater anyagi 
támogatásával. A tanfolyam  előadói sorában volt ase 
reaeséak látni a magyar nép-éaek éa népdal nagynevű 
nttörő meetereit. 

A aáréűanepségea megjelent vendégek és a tan-
folyam  hallgatói a főglmnáalum  kápolnájában köaöa 
Te Deum-on vettek réeat. Utána a tanltóképaő intéaet 
előadótermében megkeadődOtt a műsor. A magyar Hl-
ssekegy eihaagaáaa után Duke Jánoa kántortanító a 
hallgatók nevében űdvöaölte a vendégeket. 

.An elmúlt két évtlaed alatt — mondta — mi 
tanítók sokaaor vettünk réaal különböaő tanfolyamok 
végnélkűll során ugy, hogy biaonyoa idegenkedés lett 
úrrá a lelkeken, ba tanfolyamról  eaett aaé. Ne ia cao-
dálkoaaunk eaen, hiaa a tanfolyamok  legnagyobb réaae 
a magyar lélek megöléBél akarta. Annál nagyobb volt 
aa örömünk, hogy most olyan taofolyamnak  lebelUnk 
réaatvevői, amely a magyar lélek aaépaégelnak fel-
salnrehoaatalát tüate kl feladatul.  A lia aapoa tanfo-
lyamon előadóink megmutatták népünk aenel értékelt, 
a magyar egyhaal népének-ÓB népdalklncBÜnket. Meg-
tanítottak aa ujabb énektanítás módsierére, a karve 
aetéa mesterségének sok-aok fogására." 

Eaután köBiöaetet mondott az előadóknak, a tan-
folyam  rendelőinek és mlndaaokaak, akik a tanfolyam 
Blkerébea hozzájárultak, 

.Legnagyobb hála Illeti aaokat, akik a teljeaen 
Ingyenes tanfolyam  kiadásait fedezték,  Illetőleg a aaük-
séges pénz kiutalása érdekében közreműködtek. Háláa 
liivvel gondolunk Dr. Bialai Bála min. ositálytanácsos 
úrra, akinek a tanloiyam létrejöttét kösaönhelJUk. Er 
teiüléaünk sserlnt aa osztáiytanácsoB ur lskolaépltéa 
és JaviláB ügyében erdélyi körulon van. Nagyon saj-
náljuk, hogy a közbejött akadályok miatt zároünne-
pélyOnkre nem jöhetett el. Kdsiönjük, hogy a tanító 
aág minden ügyét aaerető gondoskodással pártfogolja.' 

Kósa Ferenc 0. M. C. E. ügyvezető igaagatója 
az uj karnagyoknak utravalóul azt a tanácsot adja, 
bogy legyenek óriállól a magyar éneknek, különöBen 
itt Cdlkban, ahol — talán — a legtöbb népénekel ea 
népdalt fedeitek  tel kutatóink. B egyúttal kiosztja a 
karaagyl bizonyítványokat. 

A besaédek elhangzása után az uj karnagyok 
egy-, két- éa háromczálamu egyházi éneket éa népdalt 
mutatlak be. Blaonyaágát adva annak, hogy a tanfo-
lyam nem volt pusztába kiáltó BIÓ. 

Ml távolról figyelők,  akik aa ének nevelő érté-
kével llaztâban vegyünk, a tanfolyam  hallgatóitól az 
ngktanlláa fellendítését  éB énekku'turáok klsaélesltó 

aét várjuk. A nép njkán eaer meg eaer ősi ének ma 
radl meg Ezek közül a legtöbb már felfedezett,  Iá-
mért közkloc] lett. Azonban mennyi iBmtretlen érték 
lehet még, melyet már caak egy-egy, napjait számlál-
gató saékely őriz. B ĉaUijtlk meg az öregek énekeli 
éa gyüjtsük össae, mielőtt aa éneklő ajkak örökre el-
némulnának éa alrba temetnék a pótolhatatlan kia 
eaeket. 

• •• 
A tanfolyamra  meghívott előadók mindegyike az 

u| magyar aenelrányant előharcosa. Igy: Bárdos Lajos 
Z ínemüv. Főiakola tanára, akit itt tartóakodáaa idején 
ért az a nagy aaerescíe, hogy megválasztották a ko-
ronásán! templom karnagyénak. Forral Miklós Z*oe-
müv. Főiskola tanára, aa 0. M. C. E. titkára. Dr. War-
ner Alajos teológiai tanár, püapökl tanácson, iiombut-
belyl saékeaegybáa karnagya, O. M. C. E. müvéBzeil 
blaoltaág tagja. Kóaa Ferenc aaékeafebérvárl  karnagy, 
aa 0. M. C E. köapon<i Igazgatója. Kertész Gyula ta-
nár, a Magyar Kórua Bzerkeaztóje. Pécai Sebestyén 
orgonaművéBi. Papp Géza egyházi karnagy. 

Tia nap alatt nagy munkát végeitek. M«gg>ó-
aődtünk a vegaett munkáról, meggyőződtek ai elindí-
tott, koraaakot Jelentő aenel Iránynál belyeBSégéről. 
Bepillantást engedtek a forradalmasított  magyar mu-
zsikába, faltárták  saépaégell. Eiért hálái aalvval gon-
dolunk rájuk. BUCÍUZÓUI ígérjük, hogy ml la veiiik 
tartunk. 

• • . 

Ha a mai magyar zenéró. akarunk beaaélnl, vlcaza 
kelt pillantanunk aa elmúlt évtizedekre. 

Szomorú a kép Müveit köiöntégünk legnagyobb 
r̂ Bze beéri a cigányzenével, a népszínmű dalaival 
Tagadhatatlan: mindkettőben vannak magyaroB ele-
mek, de aem adnak alapot a magyar lenamUvészet 
megeiUletésére. Hangu'atvlláguk, aenel mondanivaló-
juk aaükös körben moaog. A uórakoiáanak, a társas 
étkeaéaeknek hangulati klaérője aa effajta  nótáaáa. 
Bem a aenellog magaaabbravágyókhoz, sem a magyar 
falvak  népmllllélhoa nem tudott saólnl ea a dal. 

Volt ugyan egy kis aenel kör, mely megpróbált 
magasabb senét kitermelni a népszínművek aujtésoa 
dalaibél. A külföldi  operák, aalmfonlák  sablonos for-
máit lgyekeatek .magyaros' tartalommal megtölteni. 
Termésaetea, hogy e felemás  kísérlet erőtlen, termé-
ketlen maradt. 

A XX. aaáaad elején a magyarságnak egy .aagy 
peren* követkeaett. Számba kezdte venni képeaaégeil, 
rácaiméit a döbbenetes hiányokra a feaaült  figyelem-
mel keadetl hallgatóul a teate-Ielke mélyén háborgó 
évearedea erőkre. Ezek aa erők pedig hamarosan |e-
lentkeatek, formát  öltöttek, hogy a magyarság legmé-
lyebb valóját B Jövendó útját hirtelen, mlategy villám 
féaybea  megmutaaaák a aeauetaek. 

A magyar aeaében la forradalom  támadt. 
1905-bea Kodály Zoltán éa Barték Béla aeaei 

nagyságaink elindultak népdalgyüjU utjukra Kodály 
éa Bartók, majd később több más muakatáwnk hossau 
évek fáradságos  muukájávai ösiiegyűjtöttek a mai 
napig mintegy 18.000 népdalt. Nem a városok, uri 
saaloaok, kávéházak dalai eaek, haeem a föld  népé-
nek évearedea kincse. .Dalok, amelyeket talán még 
Aaslából boatnnk magunkkal, dalok, amelyekkel régi 
énekmondók, laatoaok biztatták, bátorították a nem-
ietet nagy megprébáltatáaok Idején, dalok, melyekkel 
viharvert kurucok indultak nehéa harcokba, melyek-
ben bŰBike főurak  vagy nyomorult Jobbágyok öntöt-
ték kl lelkük örömét-keiervét.' Igy Jellemal Tóth 
Aladár. 

Hasain Időre megfeledkeiett  a namiet erről a 
példátlan gazdagságú kincsről. Caak a mult aaáaad 
derekán keadenek Irodalmi köreink felfigyelni  a nép-
költésietro. De végletes hiba: csak a dalok saövegét 
gyűjtötték össae. Pedig a népdalban aaöveg éa dallam 
elválasatbatatlan teat éa lélek. Baereacae: a nép, a 
aaékely havasok, a dunántull lankák, aa Alföld  népe 
megőrlite Hámunkra — éa a művelt aenevllág Biá-
mára — eat a kimeríthetetlen gBadagaágu lenel klncaet. 

E dallamok a legmagasabb müvésil tökéleteSBég 
példái. .Klaasilkua példái annak, miként lehet lehető 
li-gkiaebb formában,  legszerényebb eaiköiökkel vala-
mely eenei gondolatot a maga frlaaeaégében,  arányo-
san, egyaaóval a lehető Ingtökéleteaebb módon kife-
jezni' — mondta Bartók Bila. 

Elvitáihntatian, hogy népdalaink értékben és mü-
vésileseégben ugyanolyan magaslaton állanak, mint 
egy bachl vagy moaartl remekmüvek. 

Megdöbbentő még rá Is gondolni, mi történt volna, 
ba nem akad Kodály éa Bartók. E feltárt  kincs nél-
kü1 azegenyebbek volnánk, elvár volna életünk. Boha 
sem tndjnk hálánkat leróni ennek a két géniusznak. 

Hila nekik I 
Boldogok vágynak, hogy ez a nagy anyag össze-

gyűjtve, feldo'goiva.  reud-nerbu foglalva,  előttünk áll. 
Bajinak van a sor. Tanu jui meg ősi kincsünket be-
csH.nl, Baeretnl. 

A megújhodott magyar dalkultnra tehát nemzeti 
k*rdéa. Ht nemaell kérdés, ugy a törvénynek védanle 
keli. 

Bárcsak minél hamarabb e'jönne ai Idő, bogy 
rádiónk Is az Ő«1 dalfciocjet  Bugároauá kl. Ei nevelne 
erőa lunol középosztályt, aki megtanulná értékelni a 
talált, felbecsülhetetlen  gyöngyelemeket. 

Cigányainknak pedig hazafias  kötelességük be-
azereznl ezeket ai értékeket, mert csak Igy végeihet-
aak Igazán ők ia nemzatl muikát. 

Ezt joggal elvárjuk tőlük 1 P. I. 

Margit-vásár. 
A Margit-vásár mindig júl szokott sikerülni, mert az 

eladni való marha tőrésze ilyenkor a bavaBOn VBn, a mé-
szárosok pedig elAre igyekeznek biztosítani a szükségletet 
a uyári idényre. Az idén iu az ütni való szarvasmarhának 
nagykereglete volt. Hiány Bem volt, mert a baromkert tömve 
volt azarvaHmarliával, tehát jelentékeny tartalékaink vannak. 
Az árak élősulyban 1*20—1*30 pengA kilogramonhént. A 
gazdák meg lehettek elégedve. A Bencében án a jobb ha-
vasokban hipuhitott maihák mái az elsA órákban vevAkru 
találtak. A l'ejAstehéunek ia jó ára volt 1100—1UU0 pengA 
egyedenként. 

Azonban az okszerű szarvaamarhatenyáeztéatAl még 
messze állunk. Tervszerű gazdálkodással pedig sokkal töb-
bet lehet elérni, mint amennyit eddig felmutattunk.  Ki kell 
választani áa ki kell alakítani a CBilnnegyei viazunyoknak 
megleMti szarvasmartiBfajlát,  amint kialakult Honyhádon, 
Tolna megyében. Nem szabad olyan azarvaBmarhákkal pró-
bálkozni. amelyek alacsony, sik vidékekrAI azármaznak. A 
kiválasztásnál arra ia kell gondolni, hogy C'aik megyében 
hármaa hauznuHitáai állatra van Bzükaég. Olyanra, amely 
neinenak ió teiet éa aok huat ad, banem ezenkivül iga elé 
ÍH jó. A mult azázail végén került hazánkba Svájczból két 
Hzarvasmarhalaj: a berni éa a azimentáli. Uindkét fajta  jól 
tenyéxzik hegyvidékeinken. A csiki talaj éa éghajlat inkább 
kedvez a azimentálinxk. Tudjuk, hngy a Dunántul aaarvaa-
marhaállominyának '.Mu/O B ilyen fajta.  KitUnA tejelA, jd te-
herbíró éa tiimütlhuau állat. Atlagoa magassága 143 cm., 
élAaulya: ti50 kgr. Negyedéves korban már másfél  mázsa, 
féléves  korban két éa fél  mázaa a anlya. Az egynapoa azi-
mentáli borjú 46 —110 kgr.-ot nţ.im. Az UszAt 2 éves, a 
bikát öt negyedéves korban lehet tenyésztésbe fogni.  Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a fajta  kitli-
nAen bevállik Csik megyében. 

A Földművelésügyi kormányzatnak elhatározott azán-
déka, hogy a caikmegyei azarvaamarhatenyéaztéat avájezi 
színvonalra emeli. EbbAl a szempontból valóban hazánk 
legmegtelelAbb vidéke C'aik megye. Magaalati lekvéaén kí-
vül nagykiterjedésű rétek, havasi kaazálók, dua legelAk se-
gítik eló az okuerti állattenyésztést. 

A hegyvidéki takarmánynak mag van az a sajátsága, 
hogy a szarvasmarha azivóaaágát, ellenállóképességét fej-
leszti ki. Izmai acéloaabbak, erAtermeléaa nagyobb leaz a 
hegyvidéken nAtt szarvasmarhának. Kiaebb leaz a feje  éa 
rövidebb a lába, de annál tökéleteaabb zömök testalkata. 
Szilárd csontozat, domború mellkaa, azélea far,  hibátlan láb-
állás jeliemii a hegyvidéki szarvasmarhát. lgai megállapí-
tás, hogy a tehén adja a borjut, de a talaj építi fel  az 
állatot Sok hasonlóság van a svájozi éa oaikmegyei talaj 
és éghajlati viazonyok köaött E« a hasonlóéig ia elég 
biztosíték arra, hogy hazánknak esen legmagasabb táján 
gazdag azarvaamarhaállominyt ia léteaithetttnk. 

Ezenkívül ai a körülmény ia biatoaitókot nyújt, hogy 



99. mim. O B I K I L A P O K í ík «tilal 
Caik •egyénekei illattenyé.itéae eddig ia ai alaAk kö-
zött yolt haxánkhaa. 

«4"n"k « lóviaámSl U, .mely délbe 
lett szabaddá téve. A gudik itt ia meg lehettek elégévé, 
mert a natal, sebesjárásu lovaknak 900—1000 pengO volt 
az éra. A oaiki jeUeg a lovaknü élesebben maUtkozott 
meg: a magura tűzött nyakban, a hegyvidéki teatilláaban 
éa a tüze. mozgásban. Ua jól jir, , k i lótenyésztéssel fog-
lalkozik, mert a faatal  ló felneveléai  költaégeinek dnpliji 
val fixat.  Ez pedig mir nem haaxonnak aximit, hanem sze 
r.'ucaének. A székely «mbar pedig axt tartja, hogy Ugyea 
leányt jó sióval lehet aiereini, de jó lovat caak axeren-
caével, tehit tenyéaazük hirea éa nemaa lovainkat éa ne 
hagyjak elfutni  a azerenoaét. 

Molnár L i n l ó 

Uj ház épül a Fővárosban. 
Egyik tóviroai hetilap egy szürkén hangzó, de mégia 

irömteljee hirt közöl. Hiriil adta, hogy Budapeaten felépitik 
R „Magyar Parasztság Háait*. 

Sokan talán éazre san veszik ezt a híradást Nem 
tsuda, hiszen a mai élet caak ng. ontja, percrAI perore a 
uzenzációsabbnál szenzációsabb híradósokat 

Budapeaten, országunk álomszép Újvárosában minden 
van, jobban mondva minden ott van, ami a magyarság tör-
•íuelmi életében legnagyobbá, örökértéküvé, oanooai ma-
^aeztoault, teljeaedett ki. 

Ott van a magyar történelmi élet Parnasszusa, a 
Kormányzósági Palota, az óai Kir. Palota. Ott vannak az 
ÓHSZSS magyar Miniaztériumok, ott az ipari, kereskedelmi 
rátermettségünket dokumentáló — valamint ai örök ma-
gyar (iéninet hirdeti különféle  művészeti intézmények ha-
talmas palotái. Ott vannak a Jövendflt  munkáló Alma Mé-
terek kincses palotái, de ott vannak a dicsó magyar Mul-
tat jelentó éa Srzó mnzeumok ia, és ott van minden, min-
im, ami egy örükkévalóaágra rendelt Nemzet életében nél-
külözhetetlen. 

Mindebból a aok — éa a magyar örökkévalóságot 
limletfl  hatalmas intézmények közül hiányzott azonban a 
l'alu Háza, az a ház, amely hirdette volna a FSvároaban, 
ii»gy ebben a Hazában él a fold  népének társadalma, a 
magyar Hazának kérges kezű, de nemes szivü gyermekei, 
azok, akik áldozatvállaláauk, munkájuk éa életük jogán ér-
ileineaek B megbecBÜléare. 

i >rüm tehát, hogy végre a minden magyarnak kedvea 
r4 ilrága Fóvároaba, annak sok örökértéku alkotása közé 
megépül — helyet kap — a „Magyar faraaztaág  Háza", 
az a ház, amely óltalma éa otthona laaz a falu  népének, 
l>a a Fóvároaba érkezik Ugyea-bajoa Ügyeinek elintézéae 
végett. 

Szimbólum éa dokumentum leaz ez a Ház. Szimbo-
lizálni éa dokumentálni togja azt, hogy a Magyar Nemzet 
a minden magyar öaazefogáBával  tnd a jelenben éa a jövA-
1'iMi eredményea munkát végezni fennmaradásáért  ée hogy 
••nak Aaszetartáasal tnd azilárdan, erAsen, egyenesen mene-
telni évezredea történelmi utján kitüxött célja telé, ha az 
• írezágépitó, alkotó munkának vállalója éa részese a talu 
népe, a földműves  magyar is. 

Az ösazeomláe óta minden magyar kormány népi po-
litikát folytat,  de ieglóképpen népi munkát végez, a lalu 
i/i'pének mageróaitéae, felemeléae,  életének jobbátétele ér-
dekében. 

OrBzágunk tragikna pusztulása megtanított minket ma-
gyarokat arra, hogy összetartás — ha kell, áldozatos össze-
tartás — nélkül nem tudunk boldogulni a ebból az öaaie 
tartásból egyetlen magyarnak aem ezabad kimaradnia. „A 
1-gnagyobb magyar" Széchenyi nem hiába éa nem ok nél-
kül mondotta azt, hogy ,az apagjilkoanak ia meg kell bo-
bátani, ha magyar". 

Ez a népi politika, a talu népéért való nemeB munka, 
nî ly az egész magyar közéletet áthatotta, a legendáa, hós 
.nézeit fehér  lovon vezetve érkezett FAvezér magyar azi 
. nt.öl sugárzott ki a Nemzetre B a több mint két évtize-
.̂-h iUA megmutatta, hogy áldást harmatozik a szent öaaze-

i.>gás, ösezetartáa. 
'i'ormay Cecil, a Nemzet hAa éa mttvéezlelkU írója 

-gyík írásában a Magyar Nemietet egy hatalmas, életerla 
.Tölgy1*-hűs, a rengeteg erdAk büszkeségéhez haaonlitotta. 
Azt mondotta, hogy az évezredea magyarság egy tölgyfa, 
melynek gyökerei a töld népe, törzae a szellemi munkát 
-.égzAk éa lombkoronája az arisztokrácia. Kifejtette  azt ia, 
li'jgy ez a büszke, királyi la caak ngy tud megmaradni 
ia élet viharaiban, ha egéazaégea. Az egéazaég legfAbb  kö-
vetelménye a lelki benaSaégea megértés, az egyttvétartozás 
áldott ereje. Lehet-e idAtálló, eoresal, viharral dacoló ai 
tölgy, melynek gyökereit férgek  rágjik, törzsét a BZU 
emészti és lombozatát harny ók dézamálják i Valóban azebb 
':a találóbb haaonlatot keresni aem lehetett volna. 

A (öld népe, a falu  embere pedig aokaior bebizonyi 
tutta, hogy mit ér, nemoaak akkor, ha kardot ragadva, vére 
hullásával védte a Uon szent éa áldott földjét 

A kommunizmus pokoláradata ia az A kemény éa el-
szánt kitartiain tört meg, de A volt, megint A, a föld  népe, 
ki a tulajdonában lavA éa aokaior gunyoa hangon emiege 
tett földet  a „nadrigazijy-at minden viharban megtartotta. 
Tengődött rajta, verejtékezett érte, de oaökönyöa, lehuiha 
tatlan erAvel tartotta éa tartja. TengSdött rajta, de mun 
kája elővarázsolta minden magyar azámára aa élet alfáját 
éa Omegáját: a Kenyeret, az Eletet A közmondás ii hir-
deti: „A töidmivea embernek kérgen a tenyere, da a leg-
nagyobb ur asztalán ia ott a kenyere*. 

Áldja meg tehát a magyarok Iatene, azerte a magyar 
Hasiban, a magyar barázdákat munkáló éa Kenyeret adó 
aok, aok drága kérges kezet, de ildja meg az orsiágunk 
lennmaradiaiórt életre, halálra dolgozó Nagyjainkat ia, akik 
sima, nemea kezüket kéxlogiara nyujtottik a föld  népének 
kérgw tenyere felé  éa ax együtt ea aaent munkával a je-
lanüa, Malik ax örök magyar dieaMgaa jCvaadőt 

A aima, tinóm éa kérgaa keaek Baaaafonódiaa  a kö-
x5z magyar munkában, arany peeaétje a magyar örökké-
valóságnak. 

Bir mir állna a tündérszép FSviroa palotái köaött a 
.Magyar Paraaitaág Háza", de kir lenne mégia ha ax épttlA 
uj házra, illetve annak homlokzatira azt írni: .Magyar 
Parasztság Háza". A „paraszt" szó lekioainyalóat, aoksior 
megvetéat, lenézéat jelentett a ezért fájdalmat  tövist rög-
zít almait, nehéz századokból. 

Ha ninoaenek párásítók, ma eaak magyarok vannak. 
Olyanok, akik a magyar életkfiiöaség  különböiA poaitjain, 
kioai éa nagy Arhelyeken egy aiivvel, egy akarattal dol-
goinak az óraiig fennmaradásáért 

Bár mir állna az az nj épület a FAviroaban, a ma-
gyar falvak  hiza, a Falu-Hála, a földmivw  nép otthona. 

Ezért örömteljes híradás az, mely a Falu Házának a 
FSvároaban való felépítését  hírül adta. 

J. M. B. 

Felhívás a Magyar Szülőkhöz 
és Ifjúsághoz! 

A Magyar Uaió Siövetaég hétévenként „Országos 
Uszó Hetet" rendez abból a óéiból, hogy ax uaiáatndáa 
fontoaaágit  a köxtndatba vigye, e köztudatot fenntartsa  éa 
ezzel aokezer magyar önt éa leányt birjon rei ax naxia-
tudás elsajátítására. 

E oélkitttzéaében a Magyar Uaxó Sxövetaéget a nép-
egészségügy, a honvédelem éa az életvédelem önzetlen 
Biolgálata vezeti és e célkitűzését a kővetkező jelmondata 
fejezi  ki legtömörebben: 

Tanalj meg helyeaen aszni, 
Hogy izmaidat fejlesszed, 
Hogy egéazaéged megőrizzed, 
Hogy életet mentheaa, 
Hogy kellemesen aaórakoihaaa." 

Az „ElaA Országos Uazó Hét* 1935. évben ayert 
megszervezést éa azon mintegy 30.0UU magyar tiu éa leány 
vett réait 

Ai ebben az évben megrendezendA „Második Orszá 
gOB Uazó Hét* olykép nyer lebonyolitáat, bogy minden 
uezodával biró helységben augusztus hó 211.—szeptember 
hó H. napja köiti idAben a helyi leventeparancanokaág, a 
köiépiskolák és a Musi helyi megbiiott közreműködésével 
Helyt L'azónapot tartanak, amelyen réazt vehet minden 11 
éveatAl 21 éves korban lévA úszni tudó Hu éa leány. 

Aki 50 métert leúszik tetszés azerinti módon (uaiáa-
nemben), rögtön a helyazinen művészien kiállított nEmlék-
lap "ot kap. 

A „Második Országoa Uazó Hetet" az Uazó Szövet 
nég ez alkalommal azonban egybeköti jelvényaieriA ver-
sennyel ia óa aki ax elAirt azintidAt eléri, diaxea jelvényt 
kap. 

Uaiáa-tndia nemzeti köteleaaégl Singapnrt a japán 
uazók vették be I Uazáa-tudáa harc a vizbeüalladás ellen I 

Minden magyar liu éa leány tannljon meg ez évben 
aazni éa vegyen réazt az Orazágos Uazó Héten I 

Budapeat, 1942. évi juliua hó 6 napján. 
fíajcsAnyi  Ferenc a. k. Dr. Rudolf  Lórin> a. k. 

ML'Hz ügyv. elnöke. Orazágoa Uazó Hét SzerveiAje. 
Zsingor  Láazló a. k. 

Országos Uszó Hét ElAadója. 

U t a l á s n á l 
a változó életmód zavarja ai améaztósL 
Ez émelygést ét tejlijid okoz. T*h<« 
ne lelejtie. hogy 
a M M I I hashajtó. 

Aa előjagyaéanél elsősorban keresztény kereske-
dők, Iparosok, vállalkozók, gaadák, továbbá eaek csa-
ládtagjal jöhetaek tekintetbe, máaok csak abban aa 
eaetben, ba a fentlek  Igényének klelégltéae ntán fI18a 
lgaaolvány marad. 

AB 1942. évi BudapeBtl Nemzetközi 
Vásár kedvezmenyel éa Igazolványai, 

Aa 1942. évi Bodapesti Nemzetközi Váaárt aug. 
14—24 ktiiött readezlk meg. A Vásár Bieal litván 
hetében kerül megrendeaéere, amikor bár korlátozott 
ervényeaségi ldóvel, a Ssent István heti kedveamény 
la éleiben lesa. A Váaár igaaolványal caak korlátoaott 
mennylaégben kerülnek klayomatáara. 

Aa GO'/o oa menetdljdedveaménayel kapcsolatos 
tudnivalók, továbbá ujltáaok a követkeaók: 

1. A féláiu  kedveamény érvényessége ebben aa 
évben: Badapeatre aug. 12 nek 0 órájától aug. 24 nek 
órájáig. Vlaaaautaaáara: aug. 14-aek 16 órájatál aag. 
26 aak 24 órájáig. 

A MAV, a magáavasulak éa a dunai bajójáratok 
vonalain, a IIAVAUT éa a MALERT Járatain kedvei-
meny ebben az Avben előreláthatólag nem fog  rerdel-
kaaéare állal. 

2. Módoaui a váaárigaiolváayok ára Is: a Buda-
peattói laamitott 80 km. köraatea belül érvényei u. a. 
rövidtávú lgaaolvány ára 2 paagó. Al orsaág egyéb 
éliomáaaltói, tehát 60 km-en tul is érvéayes u. n. 
hoaaauttvu lgaaolvány ára pedig 8.60 pengő. 

A legléayegeaebb, aa áruillái eddigi rendjének 
teljea megváitoatatáiát laBkaégeaaé tevő médositáa aa, 
hogy a kormáay lényageaea caökkeatette éa mixl-
málta a forgalombahoaható  váiárigaaolváayok iiámat. 

A korlátoiett mennyiségű Igaiolványok miatt iro-
dáinknak éa blaoméayoiainknak aa előiő évben a tény-
leg eladott igaaolváaymeuaylitgaek csak egyhányadái 
(kb. 76'/i-ét) küldhetjük meg áruitáara. A maradékta-
lan eladás érdekében a BNV a váaárigaaolványoknak 
elővételben való eladáaál kéri. A váiárlgaaolváayok 
caak Juliua köaepén kerülaek ugyan uélkUdéara, de 
aaokaak ára aa igáaylőktői sorsaámosett ellimervéiy 
ellenében eióre beaiedhetó. 

Az utolsó Báthory. 
(Nagyvárad  kastélya  Velence-utóéban 

1013. október  hó 27-én.) 
Abaffy  Miklós. (Tokaji kapitány a német cságáa 

hadieregében.) Amint jön Báthory Qábor, megdicsérem 
a kardját, amellyel Ballasiy János hoiott a török iiul-
tántól éa elkérem tőle, hogy megnéaaem. Ha Ideadta, 
maaten levágom. 

Oécay András. (Hijda vesér.) Própostváry grófnak 
mondotta Báthory Oabor: átadja Nagy Véradót a budai 
basáaak, hogy elfordltaa  Bethlen Qábor mellől a tőrök 
sereget. 

Abaffy:  Kéteier válogatott vitézem van Váradon, 
anal megsieriem Vâradot a német császárnak. Ha 
Rídey uram nem adja át Váradot, Dócay András a 
aaatmárl főkapitány  indul ellene, ha ai sem lesi elég 
Forgáci Ferenc gróf  a főveaér  Indul ellene a felvidéki 
hadakkal Káliéból. 

Géciy: Rédey gróf  nem fogja  átadni Váradot, 
mert Bethlen grófnak  uaokateitvére, anyai nagybátyjuk 
Láaár András gróf  ciiki főkapitány  volt. Nemaokára 
megérkealk Bethlen Qábor azaaeaer törők kopjáasal, 
ai erdélyi badakkal ei a aaékelyekkel. 

Báthory Qábor fejedelem  (bejön Abaffyhoi):  Sze-
retném megsiemlélnl a német csáaiár kéteier emberéi. 
(Blgondolkoiva). Mégae nézem meg, kétezer ember nem 
aéihet siembe a tenger áradattal. Trocuffal  ütöm 
Bathlent, átadom Váradot a Budai baiának. 

Abaffy:  A török aiultán kincseket érő kardot 
küldőit Neked, Fejedelem, megnéihetném ? 

Báthory Qábor (klhuaia a kardját). 
Bailaiay Jánoa hajduveiéa: belép. Ne add kl a 

kardot a keledből Fejedelem, nem hoz szerencsét. 
Abaffy,  Qéciy: (Meghökkennek). 
Qéciy: Nem akarod, hogy máa la láasa, pedig te 

Biilaaay Konstantinápolyiéi Szllágyaomlyólg néited. 
Billlaaay: Mohamed mondotta: Na hivd ki a Bor-

Bot magad ellen. Boraod keras téged, tubái maradj 
nyugodt éa ne keresd te, a kardod azoban ne ad ki 
a keledből. 

Báthory Qábor: (Vlaszateaii hüvelyébe a kardját). 
Abaffy:  Ugy látszik, Te ls törökké lettél Biillaaay, 

mint Bethlen Qábor. (Elmennek Qiczyvelj. 
Báthory Q&bor: Hol van Palócjay Anna ? 
Bzlllaiay: Hiszen Koloisváron hagytad a Feje-

delemnél, amikor Bethlen elől Ide vonultál. 
Báthory Qábor: Tehát Koloiaváron maradt ? 
Szlilasay: (higgadtan) Dévény várába kísérte haaa 

60 kóllől hajdú. Mikor Kolozsváron az oraaággyüléa 
megidézett él nem Jelentél meg ott, Fejedelem lemon-
dottuk nyilvánítottak távolmaradásod miatt éa a be-
tonúié Bitblen Qábort választották Fejedelemmé. — 
Palocsay Anna lem maradhatott Koloisváron, ahol mint 
Fejedelemnő éli Dévénybe vágyódott éa aa öcsém: 
Billaiiy Lásiló klaérte haia. 

Báthory Qábor: Nem hlnem. Mikor bejöttél, egy 
nő ment be abba a aiobába. Otl rejtegeted Palocsay 
Annál. (Indul a szoba falé). 

Baillassy: (Eléje áll.) 
Báthory : (Kardot ránt). 
Billlassy: (Kardot ránt. Megfontoltan).  Oda be-

menned nem Ba»bad Fejedelem. Te mondtad egy nő 
van olt bent. N<m aitbad bemenned, Báthory Qábor, 
mert örök hOaéget esUüttél Palocsay Annának, hüaé-
gesnek kell lenntd. (Magnéil a kardját). Aki Palucaay 
Annát nerell, annak nem aaabad senki után megin-
dulni. (Feltartja a kardját). £jjn Palocsay Anna. 

Báthory: (Feléje vág) ' 
SaillBasy: (kivédi. Higgadtan.) Nem hoi sieren-

csét Neked, FHedelem, Ochmed Sm>tán kardja. (Vív-
nak. Báthory Qábor hevesen támad, Baillassy hátralép, 
de Báthory Qábor beleszalad Bzillaady előrenyújtott 
kardjába. Báthory Fejedelem lehanyatlik a belépő 
Lóayay gróf  iiáraysegéde (elfogja) 

Báthory Qabor (Lónjalhoi): Fejtsd meg a rej-
télyt : kl győzött le most, a törik vagy a német ? 

Lónyai gróf:  Baját túláradó ifju-tágval,  Uram 
(Kihuaaa a kardját. Batlassyhoa:) Most nekem felelBi, 
Ballaaay I 

Ballassy: Nagy megtlaiteltetéinek vessem, Ló-
ayay (Vívnak. Billauy csak védekeiik. Lónyai meg-
vágja Billaaayt, aki egy belépő hajdú karjába hanyatlik.) 

SillaBay (hajdúhoz): I-imared-e aa élet törvényét ? 
Aa élet törvénye: a Jog. Verbőcay. Az élet király-
nője pedig ott lakik a kék Duaábaa, egy Bilgeten. 
(Elalél.) 

Dócay Andráa (uatmárl főkapitány  jobbról bejön 
tinijeivel, meglátja Ballaiayt): Bugéay Biilaasy, nem 
indiaiak mogoltalmainl a töröktől. 

Bethlen Qábor fejedelem  (bejön balról tinijeivel, 
meglátja Báthory Qábort): Biegény Bkthory Qábor, 
régi Uram, nem eit a lorsot kívántam Neked. (Meg-
látja Billaaayl.) Biegény Biilaaay barátom, latenltélet 
volt, ha te voltál Báthory Qábor elleatele. 

Própostváry gréfaé  (kilép a aaobából). 
Bethlen Qábor (elgondolkoava): A pótmó láto-

gatóba volt ? 



*4k oldal. C S Í K I L A?P O K 29. náa 
Prépostváry grófné:  Férjemet Tártam, aat mondta, 

Ida fog  (Soni ériem a Veloace-ntcába, ha Báthory fe-
jedelemmel megszemlélték Abaffy  ciapatalt Már ré-
gen várok rá. (Elmegy.) 

Linyay gráf  (előrelép) Nagyságol Fejedelem, 
kérek ítéletet, én öltem meg párbajban Rzilaseyt. 

Bsth'.sn Qábor fejedelem:  Saabad vagy, Linyay, 
Erdélybon vagyunk. Asszonyért helyt kell állni, életei 
kell adni auaonyérl, ea a magyar faj  M, íratlan tör-
vénye. 

Lónyay gróf:  Ea nem Indok semmiről. 
Bethlen Qábor: Mindent tudok. 
Dócay András: A német oásnárt érte a legna-

gyobb veBzIeaég Báthory Gábor halálával, mert olyan 
ellenfelet  adott a sora a csáaaárnak Bethlen Qábor 
aaemélyében, aki Bókkal veszedelmezebb, mint Báthory 
Qábor volt. Higgadtságával, megérd gondolkodásával, 
szívósságával együtt tudja tartsál a hatalmas magyar 
főurakat,  a bajduvezereket, a székelyeket, a magyar 
nomoaaéget éa a Baáaaokal. 

Bethlen Qábor fejedelem:  Várad azonban nem 
lezz Bem a németé, Bem a tőrükké, megmarad magyar-
nak. Ha a német császár olyan erővel támad a tűrök 
ellen, amilyen a lórik hadereje, én Is arccal izembe 
megyek a törökkel éa az erdélyi hadzkkal eldöatöm a 
csata torsát. Amig azonban a Rzjaal zerag meg nem 
érkezik: török kall lennem, meri an erdelyl várakot 
nem adom a basák kezére, Inkább beszélek nekük a 
Koránból. A német császár pedig, ha megindul ne cíak 
egyet lepjen Varadig, hanem lepjen egészen Brassóig 
éB Vaskapuig, hogy legyen helyén Erdélynek a szive 
(kez't nyújt Dóczy Andrásnak.) 

Dcczy A&dráa: Uocakay Fejedelemnek la ez voll 
a végrendalelo. 

Molnár  László. 

KÜLÖNFÉLEK. 
— ElAleptetéi. A Bed peitl Korlöoy 1942 ju-

lius 81 152. szama szerint a földművelési  mlniBzter 
Koean Imre ée Madár ht.án gBidixági felügyelőket  a 
VII. fljelenl  osztályba alőléptette. Értekei munka ol-
lsmereze ez * ket o'ólepletés, amibez az újságnak 
kötelessége hozzáfűzni  a maga klrgceittó eori.il. Kc 
lönöaen szemtiak eiólt folyt  le Koian Imranek a né-
pQnk gazdasági felerni-léséért  valú küzdelmes mttkö 
dea a. Azon a helyec, ahol a megpróbáltatásunk ívei-
boa állott, bátor kiáltással sietett zegitzégére népünk-
nek. Qazdasâţi tudását a b»lybell újságok bsBátjaln 
ia mini aliaitdó mnnkatárs igyekezett a frjiődes  szol 
gálatába fe,titani.  Szakelőadázttl, legelfijatltásl  munka 
tervel megalkuvást nem ismerő lelkesedéssel és biza-
kodásai sark,illák a csiki gazdái a föld  külön tudo-
mányának szeretetére. De aegitello sz EGE nagyvo-
nalú elgondolását. Qépsegélyjultatásoknai az akkori 
vlsaonyot szerint bizony kényes helyzetében Bem fe-
ledkezett meg arról a köteleBBé»ről, amivel a cdkl 
gazda felemelésének  tartozott. Az előléptetés ennek a 
lelkiismeretei munkának méltó ollBtneréBe. 

— Falhív aa. Caikvármegye vadászati felügye-
lője felhívja  a csikvármegyei vadászterületek bérlőit, 
hogy a vadvédelem vadórl szo'eAlat es a vadászati 
jog gyakorijára vonatkozó 168120—941 F.  M. ezámu 
rebdelet 1—4 § alnak randelkezesell BtlgorubD tartsák 
be ós orrevonatkozó jeleotfigeiket  Bürgösen jul'assák 
el akár a VBdásaall tndisltó urakhoz, Bkár kOzvetle-
nüi a vármegyei vadászati felügyelőhöz. 

— A Budapesten tannlnl zaéndikozo er-
délyi főiskolások  figyelmébe.  A Bjdipestin rnü-
ködó Erdélyt Diákok Irodája felhívja  mlndaaok figyel-
met, akik tanulmányaikat a Műszaki ée Gazdaságtu-
dományi Egyetemen (vegyész, gépész, ku'lur éB épí-
tészmérnöki, közgazdasági, állalorvoBi, képzómttvészell, 
iptrmUvóBzetl, zeotmUvészeli fakultáson)  akarják meg-
kezdnrl, i lelve folytatni,  bogy érdeklődő leveleiket az 
lírdélyl Diákok Irodájához címeazék (Budapest VI, 
Podman'cky o. 8.), abonnan a szükséges felvilágosítá-
sokat megkaphatják. Mallékeljenek bélyeggel ellátott 
mpgclmi'itt borítékot, amelyben válaszképen az Erdélyi 
Diákok Irodája szemé.yl Ispot küld. E lipol pontosan 
éa leltltBmereieeen kliö.lve, viasza teli küldeni az Er-
délyi Diákok Irodájának elmére. Tekintve, hogy a fent 
emiltett fbkn.lásokon  kívül a kolozsvári egyetemen 
mlod?o más fakultás  megtalálható, erdész-, bányász-
Bft  kch-inim'rnökl fakultások  pedi.;' Bopronbüo, ezúrt a 
Budapesten mtiködó Erdélyi Dlskok Irodája aem ta-
nácsolja, hogy Budupeatea a fentcmlitelt  fakultásokon 
kívül máa fakultásra  Iratkozzanak. 

Erdélyi  Diákok  Irodája. 
— A m kir. könellátáai mlnliater körren-

deletei adott kl & közellátási kormánybiztosokhoz a 
nehéa tenll munkát végző mezőgazdasági munkálok 
fejadagjáról.  Az alaprendelet szerint a kenyérgabona-
jegyre jogosultak évi fejadagja  16 éa 60 év köaött 240 
kg. kenyérgabona. Minthogy a rendkívüli helyzet kö-
vetkeztében több helyen saükzégesié válik az, hogy 
60 éven felüli  férfiak  végezzék ol a bevonultak mun-
káját, a miniszter feljogosítja  a közellátási kormány-
biztosokat arra, bogy a nehéz teill munkál végző 
60—66 ÓVM férfiaknak,  főleg  gazdasági cselédeknek 
ée Időszaki munkásoknak Íz évi 240 kg. kenyérfejada-
got állapíthassanak meg. A rendelkezés értelmében a 
közaégl elöljáróság (polgármester) aa engedélyei ed-
digi évi 180 kg-os (havi 16 kg-oz) kenyérgabonajegyét 
évi 240 kg oi (havi 20 kg-oz) kenyérgabona] egy re 
ezeréit kl. 

— Találtatott 1 drb IBidőaapka, 1 drb női ka 
bátka, 1 drb. gépjárómühöz való gumi, Igazolt tulai-
donosa a helybeli rendérkapltáayiágon, hivatalos érák 
alatt átveheti. 

— Vasárnap téraanét ad a Székely Határ-
őr TAraiienekar. Felhívjuk városunk közönségének 
figyelmét  arra, hogy jullui 19-én, vaiámap délelőtt 
11—12 óra köaStt a Határőr TSrnienekar térzenét ad 
a zélatérl parkban. A fuvii  zenekar njabb fejlődéiben 
van. Több értékes zenézszzl bővült éa Jelenleg olyan 
zenekari anyaggal rendelkezik, hogv hangversenyiör-
u'Jít megkezdheti. Bűnek a tervnek első éltomá** 
Kézdlváiárhely, ahol 1942 iullui 27-én az ottani Vi-
gadóban mutatkozik be. Aki hallotta a zenekar leg-
utóbbi p'óbélt, büszkeséggel tekinthet a küszöbön álló 
szereplés elé. Vaaárnep íremelvényeket fognak  kapni 
a térzene keretében ebből a programból. 

— Aa Brdélyréaai Qazdazágl Tanáoi kere-
tében működő muokakőnSaaég a napokban tartotta 
ülését Budapesten ai BMQB, aa Erdélyréazl Hangya 
központ, az Brdélyréiil Fatermelók Szövetsége, az 
Erdélyi Gyáriparosok Szövetsége elnökeinek, az er-
délyi részek Kereskedelmi éa Iparkamarái képviselői-
nek éa a Tanács több tagjának leienlétében. As ülés 
különösképpen két nagy erdélyi problémának: Erdély 
Iparosításinak él az erdélyi vasúthálózatnak ügyét 
targyalta i a beérkezeti beadványok B az ehíngio'.t 
felszólalások  aorán ezek á'.iásáról Itazla képst nyert; 
ezen tuimenóleg pedig a mai háborns helyzetben in 
elérhető kívánságokét olyképpen foglalta  öaeze, bog; 
a Gazdasági Tanács legközelebbi te'J-<B ülése már a 
részleteiben 1B előkészített memorandnm-lervekknl fog-
lalkozhassak H aaokat minél sürgősebben terjeszthess:* 
ar Illetékes kormány ta- yezők elé. 

— Müvészestély TuznádfQrdAn.  A Vörös-
kereszt tu<nidfürdM  fióke^ypsülete  1942. julm hó 
26-éo este 9 órai kezdetid, a haţyomAn; os Btent Anna 
ünnep ; alkalmából, bBrct-ren küzdő és Rebesüll hon-
védeink segélyezésire a BudapatrAI lit nyaraló kiváló 
művétznők B̂ helyileg jobb műkedvelők közreműkö-
désével müsoroa in.ivt-asefl'Alvt  rendez,a tu'nftdfflrdól 
„Baléza-rltét' ÖSBSÍ'8 termeiben, m*lyre h'íffi.i  sze 
retettel meghívja éa várja ve:'d3i*it a tn̂ nadfiirdől 
vSrösl. > r̂ Bfl  fiík»gveiiU  cién«k veífő-t'g".  A z n*' 
M'czi MisVa eBiker.eredal töilsm rt zenekara szolgál-
tatja. 

— Közellátási tájékozták. A m. iir K-ír-
ellátáfiigyi  M nl-':t"r n kóv. ik••v-6 c'Vt -t : n belföldi 
termelésű iombfBsnerfa  és sz pbbő! kószü't egye» f>r-
dei ffl-  és kéezgv r̂tmányok, vslemlnt a lotnbo^RiT 
fáhói  kéRtllit fllrA.  záruk árult áilapitottA meg; kállun-
korát (káiinm't'orlknm), a nyer* fonyógyanta  száiiitA-
Bát, egya>< gyjţyizerkiBi.tm'iaye-, egveí zslrad^-
BBţagok, továbbá a sertés vastagbél turm lésének. » 
polgári lnlósrég el'át^iri özűkségeo tix.i'irulr 
AHUását r-s forgalmM  Pii-bá yozts; a be ntm írelt ztb 
takarmányozás ra való feibaszoálásál  eltlllo'ts, a ĝ p 
jármüveken vsgy aiok alkutréeiiüiD végz' tt jtt̂ itéa 
mnnkélstok legra í̂aBabb diját éHapitolta m ĝ. Köb-,-
lobhl fpIvi'áKOslt&at  a c«ikBzeredai m. kir. Közellátási 
Felügyelőaég ad. 

— A. Közellátásügyi Mlolsztor rendalata 
értelmeben a t»rm?.Anek taiî q &rp<tterm"su 22°/0 át, 
teljes zab'ermése 30°/, át a Hombárhoz he kuli saol-
gáUatnl. A f°ntl  renribiet .»!ól restben vngy eĝ azben 
felmentést  EZ oy-rhat, aki a Magyar Állat ée Allatl-
termíkek Ki-oist-lt Stövetk thtial megélltptd .rt kiitött 
leghlább 10 drb. pgyenkónt leg*'*tb 146 kg. PUIÍU 
hlsottJertpH ufHrol̂ MtstiBf  rn. Aa 60 ^at. bo don :i'u i 
gazdálkcdék keayérjabona p&if.'jadagot  kapnak. 

— Ingyen kéthónapoz vízumot kapnak ha-
táron tul elö szüleik maglatogatázara a 36 év-
nél fiatalabb  diakok. A nagyváradi román konru-
Uiua a köve>k»zó t'zem'Dyt lette közzé: fi 
multban b m^gyzr ée a rom un kormány közütt I itri 
jött m-rgegyr-ẑ B alai-ján a M»gy»rországon, illetve Ito-
mánlá̂ an tann'ó mindizon diákok és diáklányok, síik-
nek PÍÜK',1 m'Mtlí országban laknak és 25. életévü 
ket még nem töltötték be, Ingyenes utazási engedélyt 
kapnak az orsrágbstár átl̂ péfére,  bopy a nvári vaká-
ciót o'stborn'tbiin töltsék el. Az engedély két hónapr • 
szól és ezt a raajţyiirorSrni d'áboi részire a buda-
pgBtl követség á'litja kl. A kölcsönös megegv<'zéb 
alaplán kizárólag a ezU'ók megl6togatáaára kapnak 
engedélyi. 

— Gyaszrovat. özv. Bániba M'Sze-'nA szül. Biics 
Katubr, 87 ÍVBB korában, ju'lns hó 11-éa megb-til C=ik-
pá.filvAn. 

— özv. TrohAn Ĵ zsffné  Brlii. Di' ld Ann> , fo'>ó 
évi lullu-t 12-'n, 77 év̂ e korábaa tchunyi Cnt 
Baerodában. Tomotése jnilus 14-én rai-ns vé^be álli-
lánoa részvÁt m-füett.  Elhun>tb»n Trobán Antal keres-
kedő, Dm'dlcs Feilzna BZUI. Trohán Juliánná édes-
anyjukat gyász.iiják. 

— Jánosi J :nos nynrr. Iznzgntó tanító, 70 éves 
korában, Julln« 16-án elhunyt Cilkkoz máson Tsmetéee 
18-án voll Igen nagy rénzvét melled. 

— Hogyan él ma aa ardelyi magyar tár 
aadalom? Kreo a cinen jelart meg a köi 'lmn'.tlpn 
Végb Józsefnek,  a kolozsvári Bilenzék c. napilap ẑ«r-
keiztőjénck, az Brdélyi Pán központi lajtóeióadójáBak 
társadalompolitikai tanulmánya. A könyv kimerítő él 
réizletei ktrrBzlmetnetét adja an ordélyl magyar lár-
sadalom jelenlegi életének. Fejezetenként tárgyalja r* 
egyes tánzdalml osztályok helyzetét éa a felszabadu-
lás óta IBrtént változásokat. Az Időzzerü tárzadalom-
pollllkal tanulmány ára fűzve  8 pengő, dlzzkölésben 
8 pengő. Megrendelhető n szerzőnél: Kolozsvár, Bilen-
iék szerkesztősége, Jókai ntca 16. 

— VőaaAnatnyUTánltáa Eanton la háUa kOaaSnatat 
mondónk mlndaioknak, akik )<J anyánk : Trohin Antaloi «1-
hnnyta (alatti ÜJdalmtuk liánt riaavMtal voltak. 

Trohán it  D aradioa oaaládok. 

— „Fülamlla mind eat fnjja*.  Eaen a dmen 
•ost jelont meg Rózsavölgyi éa Társa kiadásában és 
Tiboldi József  azerkesztézében egy dalgyUjlemény, 
mely kilencvenkilenc (»gy hljjén eréz) válogato't szé-
kely Dípd ilt larlalmBM. — Kii önöa jalon'óiéget ad a 
kötetnek na a körűimén'', bouy o yan rmber a?erke;z-
tette, aki maga ls s Ss'kelyfóld  esti ntte B igy ösztö-
f.öben  mcg[udja bUIrnbcztetct a tőrJImelszett góbé-
dalokat az idegenből átplántált dalodtól a abból ki-
folyólag  nem nalk ebba a hibába mint azok a gyűjtők, 
akiknek hBBoaló gyUjtaményaben aaámoa román dal 
sai-repel. — A gyűjtemény öBaaeáillláaáeM szerzőnek 
— mint az előzzóban mondja — az volt a célja, hogy 
az érdeklődők kezébe egy olyan gyűjteményi adjon, 
mely a székelység egyetemének dalol kedélyét híven 
vtaaaatOkröal. Ezt a célt ol li érte. A gyűjteménybe 
felvált  dalokból aa erdélyi havaaok üdítő levegője, a 
MaroB- éB a KOkűllőmentl erdők mezők virágainak 
Illata és a azékelyaég elpusztíthatatlan életkedva, hu-
mora áritd falénk  blzoayBégául annak, hogy a aaékely 
lélek dallamforráBa  olyan gazdag, olyan bő, miszerint 
semmi BBÜkBég nincsen arra, hogy Idegen aaomaiédok 
dalalt erőszakoljuk dallroda'mnnkra. A dlazea kiállí-
tású kölet ára 3 Piingő. Kapható minden könyv- éa 
zeoemükereekedésben. Könyvnapi ujdooság. 

— A Featl Tőaade n) azámában Kollmann Láaxld, Molnár Árpád Írtak otkkeket. A bankok film  váll alkozáaalrdl, a ,őzMdérói, a közjóléti azfivetkezetek  makOdáaárAl, a Namaat-kSz. Váaár esemányelidt, b 18 milliós átépítési versenytárgya-lásról, a borkereikadelem helyzetérdi, a bélyegkrachról, a leg-njabtj Ipari tranzakolókrdi éa azemélyl változótokról fontoa olkkek éa iníormáolók számolnak be. 
— A magyar reptitéaügy és a nemzeti repQlétá sada-lom népsznrü folyóiratának,  a Magyar Szároyakoak máaodlk íollnsl száma mogjplcnt. A lip tartalmának gazdagságánál éa változatosságánál fogvu  általános érdeklódéate tarthat azámot. Ulslta Tibor repilló alezredes baszámolója a léglhábora leg-ajtbb e8eményelrtil replilA szemszögből la teljea kereaztmet-szetét adja a világrészek glgáazl küzdelmének. ÉrdakeB és élvezetes elóadáa módja leköti a nem szakértő olvasót IB. — Vitéz Szrntnéinedy Fdrono repülő vk ezredes a ositahajó éa repülőgép küzdelmét vllAg t]n meg i legújabb események tlikrébi-D. A nemzolközl események sorában a magyar—salovák lóg 'or̂ i»lűm m-.glndalása jelent a)ahb )eldntóa állomást a magyar koroskcdalmi repQlé» történetében. £rrdt részletes, képes riportot ad a lap és ugy ncsab színesen Írja le dr. vi-téz Takáon Nándornak, az nj magyar rppQld-mllllomoanek élményekiien, harcokban, monkában gazdag repüióéletét. — T»snady László r afrya  erU aj vito Iázó teljesítményét la közel-ről Ismerjük m-g a Magyar Saárnyak q! számából. Az tjvldékl nagyülkerli repilldnip és û g több belföldi  vonatkozása ese-mény azorjpd az éi-dekos taruloinhan. Külföldi  vonatkozása olkkulben Ismerteti a M'gyar Szárnyak a hlreB német repülő-mérnök, Measaraolim dt életét és munkásságát, a RepQtőhdaök uioiélnek.. sorozat szintén aj vá'tozatos anyaggal folytató-dik. A l.p cikkírói sorából még klein" Haczkó Lajos, Hebosti László. László l-itván én nagy Itrnő reve A Magyar .Szárnyuk logoiabb száma ára 50 fillér.  Matatványszámot a kiadóhivatal (H[> Vli, lvlrá;y a. 93 11.21.) kívánatra kélz-séggel kü'd. 

O'.t  melletti  eltörendő  kaszáló  pénzért  vagy részibe 
kiadó  Szentiéhk  utci 8. 

End.k  elköltözés  minit, háló szoba, uriszobi, Író-
gép. szekrény,  koryhn  berendezés,  álló  óra. 
Oi'ktzereda  M'l/ó  u 21 

Egv két  holdaa  szántó, kaszáló  terület és egy bel-
telek  eladó  Bővebb felviligositást:  Csíkszereda, 
/iikóczi-u'c  • 22. I.  emelet.  |—a 

E! id  2 éves fehér  b;ka lenrésiigazolváryoe,  Bíró 
Zsigmondnál,  Csikizentgyörgy.  x—3 

séplőearnitura  800-a», ba- zinmotorrnl,  HofTber  él 
Schrertz-féle  gyirtminvu  eladó,  vagy bér-
ciieplésre kiadó  Ertikezni  Kászonjakabfalván 
vitéz Oergtly  József  tulajdonossal.  t -2 

Használt  htitorok,  elköltözés  miatt, jutányos áron 
eladók.  Cim: Csutak  Ernő  rádióüzletében. 

Egy Ogyes fin  tanulónak  felvétetik  Hajnód  István 
vas-, íüsrar-  éí  festék  kereskedőiében,  Csík-
szereda.  2—3 

Erdély  Károly  oiikménasigi  lakóa.  fakereskedö. 
egy drb  fekete  7sebp«nztárcát  elveszített  folyó 
bó 7 és 8 közötti  éjjelen. Megtaláló  szívesked-
jék  a benne talált  iratokat  visszajuttatni  postán 
vagy alkHlmi'i'g  — 20 Pengő  jutalom elleniben. 

Az ErdélyréBzi Hangya Központ 
tollgyújtő telepei: 

Bárót 
C s í k s z e r e d a 
Erdószentgyörgy 
Gyergyószentmiklós 
Kézdivásárhely 
Kibéd 
Makfalva 
•«áros vásárhely 
Nyárádssereda 
Parajd 
Sepsiszentgyörgy 
Síékelyudvarhely 
Szilágysomlyó 

A legmagasabb áron váltanak be min-
denféle  friss  és hasinált baromíltollat. 

8 - 1 0 

XyeauMM Vákár baloaaé kiayvayzBdálábaa, Odkuaroda. 




