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Felhívás a magyar társadalomhoz. 
Kontinensünk időjárása pár év óta szokat-

lan ingadozásokat mutat. Dsrinesatóen hideg 
telek váltogatják egymást, fagyos  tavasszal és 
esős, bűvös nyárral. Mindnyájunk élénk emlő-
kezetóben van az elmúlt három esztendő téli 
időszaka, amikor izeliiót kap unk a Sarkvidé-
kek és Szibéria, eddig csak kónyvben olvasott 
hidegéből. Megismertük a uagy oroBZ síkság 
fagyos  szeleit ée fázósan  ösaiehuaódva kesereg 
tünk az idójárás e szokatlan megnyilatkozásai 
miatt. 

Síinte el is feledkeztünk  arról, hogy há-
ború van. Az ellenséges hírverés által bejelen-
tett .tél generális" megjelenése nem váltott kl 
belőlünk semmiféle  hatást. Nam töródtQnk tél 
tábornokkal mindaddig, amig részt nem vállal 
tünk az uj Európáért folyó  küzdelemben és nem 
került arra sor, hogy véreink, hozzátartozóink 
és fiaink  is megismerkedjenek az ellenségnél is 
sokszor veszedelmesebb téli idójárás szeszélyé-
vel. Hála Istennek, a korszerűen felszerelt 
hadseregeit játszi könnyedséggel szállnak 
szembe az időjárással B a modern stratégia, a 
legújabb kor hadvezetése nem hagyja btfolyá 
Bolni magát a tél hidegétói és a nyár forró-
ságától. 

Mígis arra kelt gondolnunk, hogy az elkö-
vetkeíö télen a magyar fiuknak  he'yt kell áll-
niuk mindnn körülménye1: közö't. Elibez a helyt 
áMáshoz pedig segítséget kell nyujteni minden-
kinek, aki a tel viszontagságait odahaza, békés 
po'gári környezetben és » viszonylag meleg 
szoba mnghi.'ta'-gí-ben éií á*. Az itthonlévók er-
kölcsi köielass *ge, hogy nomc?ak gondolatban, 
hanem tettekben is megemlékezzenek azokról 
a hós honvédekről, akik él«»tOkoi és egószsé 
gttket t-szik kockára azért, bogy a magyar 
földet  megóvják a háború borzalmaitól. A ma-
gyar katona a legkorszerűbb folszerelésanl  veszi 
fel  a harcot az ellenséggel, ds az időjárás 
sajátosságai sokszor különleges védöfelBzere 
lést kívánnak meg. S ez a védőfelszerelés  a 
magyar társadalom hálájának és szeretetének 
kűlBŐ megnyilvánulása, amikor a távoli harc-
tereken küzdő magyar honvédek réseére nagy-
szabású téli ruhagyűjtési akciót kezd meg. 

Naponta ezrével érkeznek a levelek a 
levelek a szerkesztőségekhez a a levélírók egy 
hangulag annak a szükségességét hangoztatják, 
hogy nagyarányú társadalmi akció keretén beiQi 
intézményesen szervezzék meg a téli ruhagyűj 
tést. Egyszerű falusi  emberek ajáu'ják fel 
egyetlen meleg ruhadarabjukat, hazafiaB  érzésű 
úriasszonyok bundáikat, sportolók téli felssere-
léaUket, munkások egyetlen melegpulloverUket. 
Bi aa óriási érdeklódóB, ez az áldozatkész fel 
ajánlás arra készteti az illetékeseket, hogy 
országos viszonylatban intézményesen elóktv 
szitsék, illetve megszerveszék a téli ruhanemű 
gyűjtését. Addig ie, ameddig a gyűjtés részletei 
ismeretesekké válnak, már most célszerű elő-
készíteni aaokat a holmikat, amelyeket felaján 
lünk hŐB fiaink  megsegítésére. 

Felesleges rámu'atni arra, hogy mindenki-
nek elsőrendű kötelessége valamit adni az 
akc'ó javára, hiszen az eddig b«erkezett fei 
ajánlások arra mutntnak, hogy a magyar társa 
dalom minden rétege beosületbeli kötelessé 
gének tartja eziel ia réazt kérni a háborús 
terhek elviseléséből. Rövidesen megjelennek az 
orazág minden városában, minden fa'uban,  sót 
a legtávolabb eső tanyákon is a gyűjtők. Fogad 
juk jó azivvel óket ÓB adjunk At nekik mindent, 
amit osak nélkülözhetünk, mert aioknak adjuk, 
akik értünk, népünkért 6a fenn  maradáannkórt 
hanoinak. 

Báró BMf  Dániel roldmirelésiiiLTi minisztef 
gyorssagitaege aa oroaahegyl tUakarosuit 

Igaadak réaaére. 
Ismeretes aa a borzalmas tUavésa, ami Oroszbegy 

kösaég magyar lakésaágát Bujtotta. A lakósaág jófor-
mán meg magábos Bem tért a saörnyü tragédiából, 
amikor báré Bmffy  Daniei földmlvelésügyl  miniszter 
a gaadák megsegítésére sietett. UlaBlloita a földml-
velésügyl mlnlsstérlum erdélyi kirendeltségét, hogy a 
legsúlyosabb helyaetbe jutott és gasdaságt feleaereléB 
nélkül maradi 22 gazdának aa orosahegyl domborzati 
viszonyoknak megfelelő  váltóekét sseressen be és 
osason kl. 

A kirendeltség 22 drb váltóekét már Orossbegy 
kösségbe asonnal la ls saálilltatott és aaokat a napok-
ban klosstjn. 

As ekék juttatása ciak egyik moaaanata annak 
a nagyarányú aegltésnek, amellyel a földmlvelésügyl 
mlnisster a sierencséllenül járt gazdik Ügyét felka-
rolni kívánja. 

A fóldmlveléBÜgyl  mlnlsstérlum erdélyi kirendelt-
lége most állítja ósase egésa pontosan a tüaveBz által 
okozott kár nagyságát, amelynek alapién javaslatot 
teBa a leghathatósabb segítség nyújtásénak módjára. 

limeretes, hogy 0:osshegy egyik legszegényebb 
azékely falu,  amelynek szorgalmas és beciülelea lakós-
saga kordból 32 családnak a b ijleka puMlult el. A 
megnyilvánult gyors segiiseg átmeneti megoldás, aa 
altaianoa és melyre hatoló íeguseg megszervezése, 
alapos kimunkálást Igényei, amelyből a földmlvelés-
ügyl mlnisster jelentős résst kivan magának. 

A fóldmlveléBÜgyl  mlatsaler ea aaonnali, valamint 
ua ezután meg klutaiaadó tamogatáaal méltó klaérője 
annak as éppen tető alá kerüli törvénynek, amely be-
aihalatlan ívhetóaégekel tér 'el a mesőgaadaaág fej-
lódcae eióil ea lehetőséget teremt a magyar gaada-
ôzönseg megeiő icdaére. 

Járkálás a csiki mezük között. 
A noaaaaa óját ea tavaast eaósések miatt nem 

kis aggodalma volt gazdáinknak. A határok moBl bon-
takoatak kl teljes pompájukban s aa aggodalmakat 
megnyugvás váltotta fel.  Aa őulek általában gyengék, 
di a tavasalak pótolják. 

A Jelen év la Igazo'ja, a mér annyiszor hirdetett 
lant, hogy Cilkban kar aa ő.'zlek termeléaót annyira 
oróaaako.nl, hanem a helyett a kapások, Ipari növé-
nyek, takarmányok éa tavasziak vetése Indokoltabb. 

Bijuos találunk vetetlen földeket  la, még p?dg 
olyan beiyeken, ahol a vlz ó: lehetett volna do'goanl. 
Vetőmag la ailt készen, hlsa moat Is több mint egy 
vagon len vetőmag van megmaradva, amelyek a gaa-
dák rendelkeaésére álllak, kö csön alakjában. Kár volt 
Igénybe nem venni, hlsa mindenfelé  oly szipek a lenak, 
pedig nem Igen kophattak kellő talaj előkéssltéat. Et 
ast bizonyltja hogy Caikban nagy területek alkalma-
sok leoiermehare. 

A pltyókák Is legtöbb helyt aaépek, kár, hogy 
nagyobb területek nincsenek beültetve. Mindaddig, mlg 
as összes határok '/< résae nlaci kapással ültetve, 
addig okaz-rtt gaadáikodanról nem beszelhetünk. 

A cilpvavel ls baj van. R maijttk, hogy artláskor 
a saokaalói slleró.eg magnak nem btgyják meg. 

A halaim ia, nagylorm-iett fekete  borsók, aa uga-
rok fóiöaleges  voltát blaonyliják. 

A mezók most sok mindenre tanítanak, ciak 
ti.Itolt M-mTOni vlaagá |u*. S'ók»  Mihály 

Magyar Nö! Áldozd véredet a hazáért. 
Az egész országban önként jelentkeznek a 

nók véradáBra. Nem kényszerből jelentkeznek 
es a véradást nem tekintik kellemetlen köte 
lesBPgnek. Lelkes, boldog örömmel sorakozuak, 
arzal a büszke iud->ita', bogy er fink  szenvedő 
h mvadeinknnk ezzel is segi B-*get nyuj aoak, 
sót gyakran életűket ie m>gnentik. 

Varosukban varm^gv^n^b n a M»gy»r 
VörösKereuzt oiik megyei saooiál B szakosztálya 
szervezi meg a vértadó mozgalmat ÓB fogja 
nyilvántartani azokat a lelkes nőket, akik vér-
adásra jelentkeznek. 

Nók fogják  felkeresni  városunk éa várme-
gyénk asszonyait, leányait a jelentknsók össze 
Írására. Fogadják őket megértéssel, Biereiettel. 

A Magyar Vöröskereist 
O sik varmegyei Baooialls BaakosatUya. 

Délvidéki elbeszélők. 
Egyliit érző szeretettel olvassuk a délvidéki el-

beszélők most megjelent kötetét (Diófa  árnyékában, 
Budapest, 1942. II. Klr. Egyetemi Nyomda kiadása). 
Testvéreink ők, akik ngyanasl a fájdalmat,  Raenvedóei 
és megaláztatást, hosssantartó reményeket táplálták 
sslvükben, mint ml. Jól eaó érzéssel veasaUk kezünkbe 
eat a müvet és oivasva a magunk aaomorn kálváriáé, 
de kemény és kitartó éleiét lamorjtlk meg benne. As 
az Idő elevenedik meg előttünk, amikor mit számított 
az, hogy fiatal  éveink vesztek el egy látsaólago] tehe-
tetlenségben, ami fontol  volt ssátnoukra ai ügy, ma-
gyarságunk saeretele es csendes diadala érvényre 
jutott Abban a sokBaor letárgiás állapotban, amelyben 
voltnak, egy vlgaBalalásunk volt, bogy ragaaakodnnk 
népünkhöz, melyből vétettünk s melytől esar prakti-
kával sem tndolt elszakítani aa ellen. S volt, Bki eat 
as Irodalmi élvezet boldog melegségén át IB tudatosí-
totta valünk. Délvidéknek Is meg voltak a maga nagy 
Írói, ha nem ls tudtak oly irodalmi aikerdkat elérni, 
mint a felvidéki  éB erdélyi Írók. 

A délvidéki elbassélók Iáikéból megalkothatjuk 
magunknak Irodalmi arculatukat, melyet atircaak az 
erdélyit először is aa erős tájszemlélet  ja'.lemez. 
Eoben a BZdmléletben megjelenik előttünk a muraközi 
magyarság. Iroja Kramarlla Erna (Virraazíj ik Málék 
Jinlcál). E etkapeln látszik a hervát népi hatás. Mennyi 
Bseretel van ebben aa Íróban, akt a kisebbségi életen 
tul meglátja aa ezeréves saantlstváni higyományt és 
felhaBanálja  a hozzánk vendégül befogadott  nép táji 
Bajátságalt s aaokat mint a magyar fold  és ég ható 
értékeit, a mBgyar haaa áldr.l hatáaut közelíteni 
tudja a in?gaaabdalt, agyoscioakitott 8 mágia uj ezer-
évébe lépő magyar népaek. As ilyen Bzeretetlel eltelt 
Író megmutatja, hogyan lehet a nemautlségl kérdést 
megoldtnl az Irodalom terén es Innen átvitel a gya-
korlati éleibe. Ebben a táj^zemleletbei megjelenik 
iló tliok a Hazamenti  paraszt  (C<lráky Inra: Kaland 
* tarlón, KavargáB a félpspuc*  korll ) Bu or F reac 
ben fjjtáokra  Ismerünk rea, aki aaai.-tl a fiiidrt,  tele 
van életbátorBággal s aki amilyen kemény ep oly 
szelíd IB tnd lenni 1 

Müveikben megjelenik a kisebbségi  élet  eori-
bordoró magyarja. Dalvidék Íróinak vezere az id >gen 
urilom a'att Szenteleky  ez a faját  életénél jobban 
saerjiö maţyar. A legnehezebb idókbsn talán irodalmi 
sikereit la feláldozva  megy kl a vidékre, a falnra  kör-
orvodnak, csakhogy népét vigasztalhassa. B nemcaak 
a teatét, bauem a lelket Is gyógylig.:t|a a szegény 
magar lentvérelnek. Addig, mlg vértanúja leBz ennek 
aa emberfilettl  munkának. A kl .ünó szirveaővel Cinka 
Zoltánnal indítja el 1932 ben a Ealongya  cimb folyó-
iratot a délvidéki magyarság egyetlen átfogó  szellemi 
orgáuunát. M.-gbocsájtó saeretelte! nézi a kljebbBégl 
eletben megalkuvó testvéréi és ea a szeretet észre-
térltl a megsaéddlt embert. Balállatja vele, hogy igaal 
elismerést ó* őszinte saareletel caak magyar testvérei-
nél talál. (E'venyeattlnl I) Bimutatják a szürke kis 
hivatalnokot, a magyar végrehajtót, akit CBak Bzána-
lomból hagynak míg aa ldageu sztüemü nyelvű hiva-
talban B mlbe'yt egy alkalmas többségi vállalkozik e 
masteraégr̂ , BUtba dobjéz minden kielégítés nélkül 
as ör-g magyart, aki aioiban népi kcz^etiennégével 
és faji  ügyessegével, m-tg a miniszternél ls protekciót 
aaeraa. a nebaaség ctnpán aa, hogy mlnlsateronek 
pártja máról-ho>napra megbukik. 

A tzooiilis  magyarság  as, ami jellemzi még 
d-tlvld̂ kl íróiakat. A aziaadok bűnének eredménye a 
fjldaélküll  magyar a megrúgott, a klseomlantt nap-
-«áuios, a-inliar, .tklnek korbács kell PB nrm Jutalom". 
(Kristály Iuván: Áradás) nem htgyja fi{yelm?n  kívül 
a délvidéki Íróinkat. Meghaló, amial aa öreg háborús 
falábú  Haagay a csonttá aaaaolt lovával Mtdárral jön 
btza, de mire haaa'rnek aa öreg már halott. Aa 
uolaó bubik gödröt neki ásták (K k*it a kublk) A 
• Uivaro'ok promtar m«(y«r|alntk eletet mesteri keaael 
ci I» I h .tán István (A Tambása-ház). 

D vidAkl Írótoknál, akárcsak minálunk a végzet-
szerűség «ra tkeiieleaei ls megtaláljuk. — S l uiban 
(K ,d F r oc: Paur haiigi.t|a Antóniát, akt Istent 
nrat ea eleisaemlélaibec (Hircjg Jtnos: Aa étel álom). 

A D ilvidék Iról ngy érzik, hogy a aok fáradság-
gal m*g z<;r>9tl kü önállóságot, egyéni Ízt továbbra Is 
meg kell éntnlök. Aa eredményeket, amiket elértek 
folytatni  akarják. Ennek a munkának jelenleg H rc>g 
JÍBOJ a Kalongya sserkesstőj') as Irányiiója. Ml la ugy 
éressük, hogy a délvidéki irodalomnak, melynek jogo-
sultságot a husa nehéa kisebbségi élet ad, még sok 
mondanivalója van aa Bssamagyarág számára. 

Székely  László. 
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Magyar ifjúság. 
A Duna-medenoót uraló, örökkévaló ma-

gyar faj  lótfenntartáai  ösitöne legparanosolób-
ban sürgeti, hogy ne osak Aal, feledóbe  menó 
eszménykép, hanem Mmegeibeo la újra éló 
valóság Ingyen a testileg erős éa egésiséges, 
a aiellemiieg ragyogó, a világ legkiválóbb 
népeinek fiaival  is teljeaen.egyenrangú alkotó 
magyar ember. 

Ai úszósport ia — mlkónt minden más, 
helyesen irányított sport — eat aa ósi magyar 
eszmenyaepet szolgálja, mart egéazEeges, eróa, 
a sporton keresztül fegyelmezett  a szilárd 
jelemU es erós akaratú ifjúságot  kepei eB 
állit a nagy nemzeti oélok szolgalatába. 

űz^rt örömmel üdvözlöm a .Második Or 
szágoa Uszó Hei" megszervezését, amelynek 
legfóbb  céja aí. uszasiudás általánoaitáBbn 
Keresztül az egyet-mea magyar usaúaport 
rc^gteremtéue — es feihivok  minden magyar 
fiút  es leányt ezúttal is, hogy az uszaa-iudaui 
utsióbb snjVitBt» el éa vegyi n részt a „Maso 
dik Országos Uszó Hit H iyi Uszonapj n". 

Budap st, 1942 evi lujius hó 4 en. 
vitéz Béldy  Alajos, 

ai.ftmrcBfcy, 
aa Ifjúság  H jbVddciml Na-
velaaenek .s a Tsinevele-
Bénak Orazagoi v-autöje. 

A Második Országos Uszó Hot 1942 évi 
augusztus 29 — szeptember 8. 

Eiysip arcvonal — e i p p magatartást követel. 
M. klr. 1. honvéd hadltudoaitó-aaaaad. 

Peronon Qyarráe hdp. őrmester. 
A Dia mellett, fedtsakoen  hibnii. Eibco a hato 

ruban nem Iggi mutogatják magosat aa emberek. 
N.gysserüen tordé, gyorstüzelő fegyverek  csöve le-
ntieden mozdnlalot B asonnti küldik aa .űdvöslelei". 
Aa emberjnyaggal pedig táu egyetlen haooruoan Bem 
takarékoskodtak ngy, mint most a gyóaeimrsen eiő-
oyomu é magyar és aâmut h dseregnei. A vórcsöi kl 
miletlentil kü.di* blatos hilálb» aa oroaa tdmegekei. 
Ndhány órával saelóit páoolosiiakkal bámu'atOH osa 
hangban mli.cdó fegyvern  m ink egy egész hadotzlá ti 
semmlsllt ttek meg. A klóit barcikocBlk, lbvogek, jármü-
vek köaött huila ballal er. N .pok éta részegen larioti. 
felvad  csUrhe.t hajlottak oroea eaam>rikt>i gyártmániu 
tankok f  'desete mellett a mai y -r pánoorokka) -aembi-, 
— vágóhídra. Oop éB ember mind ott maradt. M gbak 
vajiy fogaagba  elett. 

Ei igy mc-ţy c p nap ntán. Ormótlan, lassú JérfcFu 
hatalmas harckocsik pánĉ lsornyai mögött heriogmodr 
fekszenek  geppltz o iyal, gyomUaelő puskákkal, kést 
gránátokkal felszerelt  vörös gyalogosok. Igy Indulnál 
ellentámadásra. Iiy akarjak megakbdalyosnl gyort 
előnyön: u éfuotat,  Időt nyírül a veszélyben levó anyag 
juk (-B ieiBaere.esük megmenteaére. HidveattesUc* 
gyorsan es gyökeresen vég«z esekkel n kísérletekkel. 

A gyalogság fedezékekbe  busódva átengedi a 
nagy aakalolás, elfogás  kcz°petle megbatárocott cé 
fele  Igyekvő ellenséges tankokat. Rmdaaerlnt f  rra sen: 
Bd alkalmat a vörösöknek, bogy vessedelmes fegyve-
reiket bBSsnáihtEsák. Könny U lövegek éa páncéivadá-
f-iok  állónak leBben. EgéBaen közel engedik a gépeket 
Pontosan irányoznak. Egyszerre dördül el a löveg ÓB 
a mindi n páncélost á'furó  pázqéltörő... A hatás leír-
hatatlan. A repessek darabokban söprik la a tankon 
Bsorongó gyalogságot... Füstölni, lángolni ktad a harc-
kccsl. Brról aa aayag ÓB emberpocsékolásról csak annak 
van fogalma,  aki Itt Bajit saemével látja. A német éB 
magyar bsdljelentéaek pontos számokkal dolgosnak.. 

Ebben a méretei és kivételében egyaránt elké-
pesztő harcban a magyar honvéd nagysserüen állja a 
helyéi. Tdijesttóképosségél, önfeláldozo  bátorságát cso-
da ják. A magyar honved aokeaer kilométerre hazájá-
tól vtdl és megtartja otthonát. Oyermekelnek Jobb éh 
saebb Jövót biatoait. Nem gondol, nem latolgatja az 
Áldozatokat, nem scpánkodlk, Ingadozik, hanem ponto 
nan és Jól teljesíti a kiadott parencEol. Tökéletesen 
oldja meg a feladatot. 

Estben, sárban, ellenséges pergótBaben helytáll. 
Haláltmegvető bátorsággal, magyar módra füstöli  ki aa 
ellenséget ellenállási vonalaiból éa feliartéatatkatatle 
nul B'döal. 

Es a példa kötelea. Ba a példa aal parancsolja 
aa otthoniaknak, hogy egymás kölcsönös megértésével 
aa ellentétek klkBazöbölésére törekedjenek, lia egyet-
len saempont Jöhet Ezámllásba csak: a minél Jobb, 
saebb és boldogabb magyar élet feltételeinek  megte-
remtése. 

Minden gondolkoaé ember tudja: a minden ma-
gyarokért való munkát caak egységesen tehet és kell 
elvégeaaL A küzdő arcvonal eat csinálja. Aa otthonnak 
haaoolóaa, fegyelmeaellen  kell aorba állania. Aa egész 
nemaetnek egy emberként kell menetelnie a nagy ct ' 
felé.  Idekint negy, Boksaor legnagyobb áldozatot köve-
tel a feladat  elvesze. A magyar honvéd hivatástudat-
tal hoaza iteg aa áidoaatot. Mindenkinek éreanle kell: 
ennek as áldozatnak nem ssabrd blábavalóaak lensl 
Bal aa áldozatot meg kell, kötelesség megbecsülni, 
értékelni éa hasznosítani. 

Ttslvérl T<)dd félre  tahát a személyeskedést. 
KOsaöböld kl aa eiientétakat. Pogd meg a másik ma-
gyar társad kaaét. Szeresd a fajtádat  B ha valaki 
aaomély aaerint vétett — bocsáss meg neki. As egyenek 
életéből alakul U a nagy család, a nemaet önsaefogáaa. 
inzekben a nehéz éa aorcdöntő Időkben egységre van 
ssttkBég. Mag keli mutatnunk, hogy tudunk, aa Időz 
szavát megértő, igaa és okos magyarok leanl. 

Testvari Erre kar és eat ttaeai ueked a kiiadó 
arcvonal I 

Nemzetiségi politikánk. 
A debreceni Nyári Egyetem augaaztna l-én, Kállay 

Miklóe miniezterelnök, Szinnyei Merse Janó valláa éa köz-
oktatásügyi miniszter ÓB LÍosouozy István közellátáai mi-
niszter jelenlétében megnyílt. 

A Nyári Egyetemnek egyik legérdekesebb munkáját a 
nemzetiaógi tanfolyam  elóadáaai képezik. Egy pár gondola-
tot közlünk a tanfolyam  megnyitó előadásából, amelyet Pa-
taki Tibor miniszterelnökségi államtitkár tartott. 

Erdély magyarjai szomorúan emlékeznek vissza hu-
szonkét aaztendóa kisebbségi életükre. A világ legrosszabb, 
legszűkebb látókörű nemzetiségi politikáiét vergődtél ke-
reaztUl. Ea ezen a szemüvegen keresztül aláírjuk, helyesel-
jük azt a vezérgondolatot, amelyet Pataki Tibor előadass 
leazögez az örök magyar állam érdekében. Mi élőtanui va 
gyünk annak, hogy nemzetiségi politikát nem lehet ngy 
oainálni, amint azt velünk agy balkáni rendszer elkövette. 

Éppen azért közlünk Pataki Tibor elóadáaából egy 
pár elvet, bogy láaaa a világ a különbséget, miképpen togja 
lel a magyar nemzet éa államvezetés hivatását a Duna me-
dencében. 

Az államtitkár elóadáaában ismertette a nemzetiségi 
politika alapjait. Kiemelte, bogy Kállay Miklóa miniezter-
elnök már parlamenti bemutatkozó beszédében a legfonto-
aabb kormányzati kórdéaek egyikének jelölte meg a nemzeti-
aógi kérdéat, olyan kérdésnek, amelyet jellege éa lontoaaága 
tolytán ki óbajt emelni a pártpolitikai diszkussziók köréből. 

líjjá születik «n ujjá rendeződik Európa. Az ujjáren-
deződéa tartóaaágánák egyik mellőzhetetlen követelménye 
erős, kiegyensúlyozott magyar állam a Duna völgyében. 
Ez az erőa magyar állam — benne egy népileg kiteljesedő, 
élettől duzzadó magyaraággal — vsn hivatva a több nép 
által lakott állam területén a magyarságnak éa a vele együtt 
éló népeknek békés, nyugodt, harmonikus fejlődést  bizto-
sítani. 

Nemzetiaógi politikánk alapjai: 
Továbbra is meg kell tartanunk nemzetiségeink irá-

nyában azokat az elvi bázisokat, amelyek történelmi alkot-
mányunkba gyökereznek. Jogi kifejezése  ennek az, hogy a 
nemzetiséghez tartozók, mint a politikai magyar nemzet tag 
jai, jogilag éa tényleg egyenlő jogi polgárai a magyar ál-
lamnak, ugyanolyan szabadságjogok élvezői, mint a magyar-
ság tagjai. 

Elvi alap, elvi bázis, hogy a nemzetiségekhez tarto-
zóknak joguk van szellemi ás gazdasági, kulturális erőiknek 
megtartására, azoknak akadálytalan fejlesztésére.  K célból 
iskolákat, iskolai intézményeket, kulturális, gazdaségi, szo-
ciális célú egyesületeket, társaságokat alakiihainak és tart-
hatnak lenn. Ea mindezeklen nemcsak hogy nem szabad 
őket akadályozni, hanem lenti türekvéaükben gyámolitBni, 
aegiteni, azeretettel gondozni tartozunk őket. 

További elvi alap : ezután is, mint eddig, a nemzeti-
ségekhez tartozóknak különleges joguk van nyelvlik hasz-
nálatára a magán-, az egyházi életben, a gazdasági életben 
éa a technikai lehetőségek szerint a hatóságokkal, hivata-
lokkal való érintkezésben ia. 

A nemzetiaégi politikánknak további alapelve hogy a 
nemzetiségi jogok minél teljesebb érvényesülésének tormá-
ját éa módját aajátos viszonyaink, sajátos történeti fejlő-
dóaünk szabják meg. Ez azt jelenti, hogy uj helyzetek ál-
tal kivánt teendőknek tartalmi éa időbeli megállapításánál 
történelmi módazert követünk. A tormák éa módok változ-
nak a kor különböző igényei azerint. De nem változik az 
alap, a történetileg kialakult aajátoa magyar alap. Es ez az, 
hogy a magyar nemzetteat történelmünk folyamán  mindig 
magába loglalta, teatvéri azeretetben egyesitette a hazának 
minden Hát nyelvre, azármaxáara, nemzetiségre való tekin-
tet nélktll. A vérea, ádáz harcokban, iazonyatos küzdelmek-
ben letűnt azázadok mindig egyesitették e honnak népeit, 
mint ahogy a moat tolyó gigászi küzdelemben ia az egy-
máarautaltaágnak, a aoraközöaaégnek kényszerű, tőlünk tüg-
getlen ténye öaazefogáara,  békéa testvéri együttélésre int, 
egymás jogainak respektálását irja elő magyar éa nem ma-
gyar részére egyaránt. 

Hogy a nemzetiaégi szintézis tekintetében teljea ered-
ményt érjünk el, annak egyik eszköze a jó, a szakszerű, 
pártatlan éa mély azooiália érzéstől áthatott közigazgatáe. 
Ennek viazont egyik igen fontos  előfeltétele  a nemzetiségi 
probléma szempontjából a nemzetiségek mindennemű viszo-
nyainak alapos megismerése. Egéaz kiemelkedő jelentősége 
van annak, hogy a nemzetiaégi vidéken működő köztiaztvi-
aeló jól biija éa használja ia az illető nemzetiség nyelvét. 
Fontoa az ia, hogy a közigazgatási tisztviselő tudatában 
legyen annak, hogy nemzetiaégi viszonylatokban való hiva-
talos eljárása során, de egéaz működésével ia hivatást, kül-
detést teljesít 

Egységes felfogásnak,  egységes akaratnak kell érvé-
nyeaülni nemzetiségi politikánkban éa ezt el fogjuk  érni, 
mert bixtoaitani lógjuk, hogy a nemzetiaégi kérdéaben a 
kormányzat jól átgondolt politikája érvényeaüljön. 

A nemzetiségi tanfolyam  oélja — hangoztatta az ál-
lamtitkár — a tanfolyam  hallgatóiban és a hallgatókon ke-
resatttl oéltudatosan hatni a nemzetiségi kérdéaben egysé-
ges, helyes köatellogáa kialekitáaához. 

Ez a tanfolyam  oaak kezdet, kezdete egy nagyobb-
szabáin felvilágoaitó,  nevelő munkának, tejeate be előadáaát 
Pataki Tibor. 

A mezőgazdasági termelés rendje. 
A mezőgazdaság fejlezztéaéröl  azóló törvényjavaslat 

külön fejezetben  foglalkozik  a mezőgazdasági termeláa rend-
jének bixtoaitáaával és egy egészen uj fogalmat  éa szak-
kifejezést  alkot meg azzal, amikor kimondja, hogy minden 
birtokos kötelea a közérdek éa az okazerüaég követelmé-
nyeinek megfeleli  gazdálkodásnál beilleszkedni az orazág 
általános mezőgazdasági termelési rendjébe. A javaslat aze-
rint tehát a hatóság, amely hivatva leaz a törvényt végre-
hajtani, — elsősorban a földmiveléaügyi  miniszter — meg-
állapítja az orazágra vonatkozóan, különböző tájaknak meg-
felelően,  általános mezőgazdasági termelési rendet. A gaz-
dának annak a támogatásnak ellenazolgáltatáaaképen, ame-
lyet a mezőgazdaaágfejleaztéai  törvény keretében az állam 
kaaazájából minden törekvő gazda élvezhet, természetszerű-
leg kötelessége lesz az orazág mezőgazdasági termelési 
rendjéhez alkalmazkodni. Azt jelenti ez, hogy senki aem 
hanyagolhatja el birtokát, aenki aem termelhet például ha-
azontalan és a talajnak meg nem telelő növényeket, aenki 
aem tenyéazthet korcsállatokat, aenki aem préaelhet érték-
telen közönaégea borokat. 

A törvény bizonyos kényazerintézkedéaeket is, bizo-
nyos retorziókat alkalmaz azokkal a gazdákkal azemben, 
akik szándékosan, hanyagságból vagy tudatlaneágból nem 
akarnak vagy nem tuduak beleilleszkedni az okszerű ter-
meiéi rendbe. Megállapítja a javaslat, hogy azokat a gaz-
dákat, akik nem folytatnak  birtokukon közérdekű, a nemzet 
nagy érdekeinek megfelelő  termeléet, el lehet mozdítani bir-
tokuk kezelésétől. 

Az eljárás a következő: 
A gazdaaági felügyelő,  mint ellenőrző hatóaág, ha 

megállapítja, hogy valamely gazda nem közérdekű, sőt a 
közénleket aértő, a nemzeti vagyont nem gyarapító, hanem 
apasztó gazdálkodást folytat,  egyszerűen birtokkezelűt ren-
del ki az illető birtokára, akinek csupán egyfokú  fellebbe-
zési joga van ez ellen a közigazgatási bizottság gazdasági 
albizottságához. A birtokkezelő kirendelése egy termelési 
enztendő tartamára azól, vagyis feladata  az, hogy abban az 
eaztemlőben, amikor a gazdálkodó részéről mulasztások tör-
téntek, még megmentse a ineguieutlietőt, még biztoaitaa azt, 
liogy a kezelésére bizott ingatlan meg togja termelni azt a 
darab kenyeret, amelyet okszerűen és közérdekből meg kell 
termelnie a nemzet számára. A birtokkezelő természetesen 
szakember, aki a gazdasági felügyelőség  ellenőrzése alatt 
működik és akit, ha meg nem telel, a gazdaaági felügyelő-
ség javaslatára a gazdasági albizottság elmozdíthat állá-
sából. 

Olyan esetekben, amikor az a veszedelem fenyeget, 
hogy a gazdasági év eltelte után *em lehet kilátás az il-
lető birtokon racionális, közérdekű gazdálkodáara, a gazda-
sági leíilgvelőség az ingatlan fekvése  szerint illetékes já-
rásliiróxégnál javaslatot terjeszthet elő a birtok hatósági 
gondnoki kezalésalávételének elrendelése iránt. A biróság 
által a léi meghallgatása után kirendelt hatósági gondnok 
a birtokot a birtokos számlájára kezeli, egyébként azonban 
a gazdasági felügyelőség  ellenőrzése alatt saját hatáaköré-
ben üiiÁll'ian jár el és szabiidon gazdálkodik. A birtokos-
nak gazd.isági évenkint köteles elszámoloi és díjazását a 
teliigyelŐHég javaslatára a birtok nagyságához és jövedel-
mezőségéhez képeat a járásbíróság állapítja meg. 

K/. i\ gondnoki kezelés megszűnik, mihelyt az illető 
birtokon helyreállott a gazdálkodás rendje és ez a jüvőre 
nézve ia biztosítottnak látszik. 

A bírósági eljárás és a gondnoki kezeléa részletes 
szabnlyoznshra vonatkozóan az igazsagügyi miuiszter és a 
fiildiniveléHíiyryi  miniszter külön rendelelt»! fognak  intéz-
kedni. A/.t azonban megállapítja már a javaslat ía, bogy 
gondnokul elsősorbnu a birtokos egyenes és oldalági hozzá-
tartozóit kill kinevezni, ha a fel'.eteleknek  megfelelnek,  ki-
mondja továbbá, hogy a gondnoki kezelést a haszonbérlő-
vel szemben it el lehet rendelni, akit ilyen esetben még az 
a veszedelem is fenyeget,  hogy a bérbeadó azonnali hatály-
lyal felmondással  élhet vele azemben. 

Végül a mezőgazdasági termelés rendjének biztoaitáaa 
érdekében a fölitmíveléaügyi  miniszter kezdeményezheti a 
tagnaitást, megállapíthat tenyésztési vidékeket, előírhatja, 
hogy milyen vetőmagok alkalmazhatók, kötelezővé teheti a 
nemesített magvak haaználatát éa ilyenek termeléaét, a köz-
legelők fásítását,  trágyázását, szakaszos legeltetését, bár-
mely szántótiildi növenyuek kötelező termeléaét éa a mező-
gazdasági munkálatok elvégzését. Nemkülönben kötelezővé 
teheti közösségi birtokon a miniszter az állatok törzaköny-
velését éspedig nemcsak a tulajdonosra, hanem az ilyen bir-
tok haazonélvezőjéro nézve ia. Ezenkivül lényegeB ujitáaa 
a javaslatnak az ie, hogy a tenyészállat ellenőrzését kiter-
jeszti az anyaállatokra és a magántenyéaztéaben használt 
apaállatokra. 

A csíkszeredai Levente Egyesillet 
folyó  hó 2-án, sportfelazereláaének  céljára, járáai oéllövő éa 
atlétikai veraenyt rendezett. Mintha a Teremtő jó Isten do-
kumentálni akarta, hogy kttlönöaképen szereti a tiaztavérü, 
lélekben-teatben egészséges ifjúságot,  mert az előző zápor-
eaőa hűvös eiombati nap ntán verőfényea  meleg vasárnap-
pal ajándékozta meg az egyeaület első izben önállóan meg-
rendezett ünnepét. 

Reggel 8 órakor a céllövő veraenyt a .Sutá"-bau 
rendezték meg a délután 4 órai kezdettel a aportpályán 
műsor keretében az atlétikai versenyt. 

A műsoros délután hangulatát igen emelte a hadki-
egészítő parancsnokság figyelmével  kirendelt fúvós  zenekar, 
mely lankadatlan szorgalommal játazotta a szebbnél-azebb 
zeneszámokat 

A közönaég pontatlan megjelenése miatt osak délután 
háromnegyed 5 kor vonulhattak az egjbesereglett leventék 
imához a zászlórúd alá s a tuvósok által eljátazott .Him-
nusz" hangjai mellett vonták fel  félárbóora  a záazlót Majd 
Bussak Gyula tanár, a Levente-Egyesület városi elnöke 
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osót, tikon,  göröosíalvi, vaoaáraai, madansi, dánfalvi,  karó-
falvi  te azantdomokosi kösségek leventéit te oktatóit. Eb-
iéi untán kezdetét vette • verseny. 

A ÜL koroaoportbtn i 
A 100 méteren síkfutásban:  1. Kezei László, Csik-

eiereda: 11 mp. 06 tip., L helyezés. 2. Waozel János, 
Csikezeredn: 11 mp. 09 tip., IL helyette. 8. Nagy Dénei, 
Ciikrákoe: 13 mp., IIL helyeiéi. 

A 400 méterei likfntáiban:  4. Raji litván, Ciikiie-
reda: 62 mp. 03, L helyeiéi. 6. Kopaoz Dinee, Csiksze-
reda: 63 mp. 02, a helyezte. 6. Péter Irtván, Clikiiereda: 
66 mp. 01, III. helyeiéi. 

Ai 1000 méterei siklatásban: 7. Mesei László, Csik-
szereds: 2 p. 66.01, L helyesés. 8. Kiss Béla, Csíkszereda: 
2 p. 56.02, 11. helyezés. 9. Kajz litván, Csikssereda: 2 p. 
57.06, liL helyezés. 

Magasugrásban: 10. Sohmidt László, Csíkszereda: 1 m. 
45 cm., 1. helyezés. 11. Kopaoz Dénes, Csíkszereda: l .m . 
40 cm., IL helyezés. 12. fiajz  István, Csiksiereda: 1. m. 
3U cm., IU. helyezée. 

Távolugrásban: 13. Waczel János, Csiksiereda: 6 m. 
Mii cm., L helyezés. 14. Mezey László, Csiksiereda: 5 m. 
Cs cm., 11. helyezés. 16. László Sándor, Csíkszereda: 5 m. 
Ul cm., 111. helyezte. 

Sulylöaéeben: 1G. Kopaoz Dénes, Csíkszereda: 11 m. 
H cm., L helyezés. 17. Kajz István, Csíkszereda: 11 m. 
-10 cm., 11. helyezés. Itt. Sohmidt László, Csíkszereda: 11 
in. 34 cm., 111. helyezés. Antal Adolt, Csomortán, I., verse-
nyen kívül. 

Korongvetésben: 19. Somogy vári János, Karcfalva: 
35 m. 70 cm., I. helyezée. Antal Adolf,  I., versenyen kívül. 
20. László Sándor, Csíkszereda: 32 m. 20 cm., II. helyezée. 
21. Schmidt László, Csiksiereda: 26. m. 70 om., 111. he-
lyezés. 

Gerely hajításban: 22. László Sándor, Csikszereds: 32 
m. HO cm., I. helyezés. Antal Adolt versenyen kívül 1. 
23. Somogy vári János, Ksrcfslva:  26 m. GO cm., 11. he-
lyezés. 24. Sohmidt László, Csíkszereda: 25 m. 30 cm., 
111. helyezés. 

Ezzel kspcsolatban a II. korcsoportbsn: 
100 méteres síkfutásban:  1. Balogh Barna, Csíksze-

reda, versenyen kívül: 12 mp. 05 t., L helyezés. 2. Vitos 
Ltezsó, Csíkszereda: 12 mp. 07 t., II. helyezés. 3. Waczel 
József,  Caikszereda: 13 mp., Ui. helyezés. 

400 méteres síkfutásban:  4. Balogh Barna, Caiksze-
reda, versenyen kívül: 1 p. 02.7, I. helyezés. 5. Waczel 
József,  Csíkszereda: 1 p. 04.2, II. helyezés. 6. Bsrtha Já-
rnia, Csíkszereda: 1 p. 0-4.0, Ul. helyezés. 

1000 méteres síkfutásban:  7. Balogh Bsrna, Csíksze-
reda: 3.05—2, I. helyezés, tt. Fodor Zoltán, Csíkszereda, 
versenyen kívül: 3.0!)—4, II. helyezés. 'J. Bartha János, 
Csíkszereda: 3.15—00, Ul. helyezés. 

lUagasugrásbsn: 10. Fodor Zoltán, Csíkszereda, ver-
senyen kívül: 1 m. 50 cm., 1. helyezés. 11. Balogh Uarna, 
Csíkszereda, versenyen kívül: 1 m. 45 cm., II. helyezés. 
12. Waczel Józaef,  Csikezereds: 1 m. 30 om., III. helyezés. 

Távolugrásban: 13. Waozel Józant, Csikszereds: 5 m. 
ul cm., I. helyezés. 14. Bslogh Bsrna, Csíkszereda, verse-
nyen kívül: 5 m. 2H cm., II. helyezés. 15. Fudor Zoltán, 
CaikBzereds, versenyen kivül: 4.U3 cm., III. helyezés. 

Súlylökésben: 16. Vitos Dezsfl,  Csikszsreda: 11 m. 
25 cm., 1. helyezée. 17. Kojnok Lajos, Caikszereda: II m. 
Ml cm., 11. helyezés. 18. Bartha János, Csíkszereda: ö m 
.14 cm., Ili. helyezés. , 

Korongdobásban: 19. Fodor Zoltán, Csíkszereda, ver-
senyen kivül: 26 m. 65 cm., I. helyezée. 

Uereiyhajításban: 22. Fodor Zoltán, Csíkszereda, ver-
senyen kivül: 30 m. 60 cm., I. helyezés. 23. Vitos DezsA, 
Csíkszereda: 29 m. 30 cm., 1L helyezés. 24. Bene László, 
Csiköomlyó: 25 m. 20 cm., Ul. helyezés. 

A délelőtt megtartott céUövészetben: 

III. korcsoport: 
1. Zsook Ignác, Csikdánfalva:  I. 2. Kósz Béla, Csík 

rákos: II. 3. Bogyó András, Csikszentdomokos: III. 

IL korosoport: 
1. Dániel Kálmán, Csíkszereda: I. 2. Kojnok Lnjos, 

Caikszereda: Ili. 3. Bene László, Csiksomlyó: II. 

Leventeparanosnokok' 
1. Kristó Endre, Csikszentkirály: I. 2. Tóth Miklóe, 

Csikszsreda: IL 3. Kurkó Sándor, Csikszentdomokos: Ul. 
A labdarugó mérkőzés a csikszsntdomokosi és csík-

szeredai válogatott oaapat között folyt  el. Uangsnlyozottan 
ki kell emelnünk, hogy a játék dicséretes sportszerűséggel 
és igen fegyelmezetten  folyt  le. Semmitéle disszonáns vi-
selkedés nem történt sem a játékosok, sem a közönség ré-
széről. Oroszlánrésze volt ebben a játékbirónak: Nagy Rezsi 
testnevelési tanárnak páratlan döntései te higgadtaágával. 

Ests 8 éra felé  járt az idö, amikor Bnsiek Oyula 
egyesületi elnök a közönség áUandó lelkes megnyilatkoiáaa 
meUett a versenydíjakat kiosztotta. Utolsónak a táradságot 
sohaaen kímélő Eiohner Fái oktató tisztnek elismerő aza-
vak kíséretében nyújtotta át a járteparanosnokság ajándé-
kát Végül megköszönte a járteparanosnokhslyettes Dugo-
nics Aladár záazl óznak gondosan előkéesitett munkáját. Le-
ventéink ezután a zászló alá sorakoztak és a .Hiszekegy* 
elmondása ntán zászló bevonásával véget ért e lelket ne-
meaitő ünnep. A közönség általános óhajának teszünk ak-
kor eleget, ha itt is arra kérjük a járás levente egyea Illet 
vezetóaégét, hogy minél többiiör adjanak alkalmat a leven-
ték azép te fileaalő  munkaeredményeiben való gyönyörkö-

A szultán formánja. 
(Folyt, te vége.) 

n. KÉP. 
(Sfllágysomlyé,  Báthv Qábor várában a vár te-

rmién áll Imreffy-né  éa Báthory Gábor.) 
lmreffyné:  A kunsági pnszt&krél miért la jöttem 

Szilágyságba. Aa én hazámban el lehet látni a végte-
lenségbe. Olyan egyenes és nyílt mindenik, mint as 
alföldi  puszta. Itt a dombok és a hegyek elfödik  a tá-
voli láthatárt és homályban maradnak a férflgondola-
tok ls. 

Báthosy Qábor (felnevet):  Igaza van, aa alföldi 
nő nyílt éa megmondja, ha sieret. Igasa van, ha meg-
mondja, mert éppen essel bolondltja ol a férfli.  As 
><rd*!yl nő hallgat, ha sseret, de hallgatásával erősö-
dik a Bzlve éz biztos a kese, ha egyezer oda adta. 

lmreffyné  (tlénk jókedvvel): En nyílt vagyok 
is elvesaem msgát as erdélyi nőktől. (Lebontja fehér 
bolyéra Rájst, B*thcry Oábor ayaka körül csavarja, 
nzyhogy ket vége kesében marad. Báthory Gábor 
egy hirtelen mozdulattal magához ólnál.) No ez tnl 
gyoraac elkerült, ktnnyen mrgadtu magát. (Mindkstten 
nevetnek.) 

(Itnreffy  jön.) 
Imreffy:  A Tiszától jöttem, kegyelmes Uram, 

hegy elmondjam nekşd: ta egész Alföld  te reád te-
kint, Báthory név a jelszavuk a kunBAgl magyaroknak. 
Váriak, bo&y fejedelem  légy, Uram, azonnal caatla-
coanaz Erdélyhez I 

(Kornias grófok  jSznek.) 
Báthory Qábor: Murtjknk. (Hárman elmennek.) 
Korniss  Elemér  gróf:  Aa alföldiek  mt>r körül-

vették B ithoryi. Befonták  kellemeB be&zedUkkel. 
Kornias  Boldizsár  gróf:  H.jlimos nagyon a 

fejeraep  beszedre ea itttvlben a flatai  vor féki9ieaaége 
vezeti. 

Korniss  Elemér:  Ht fnjedeirm  ieai, megteszi 
zauc?i arntii Iar- ffjl  ae uktzonya miatt, aki nem fog 
tiltakozni, ha f.  jedelmi feiaóbbsígi  jogait asszonyára 
la zuerjtHili. 

Korniss  Boldizsár:  Ha tiltakozunk Imreffy  kan-
cdiáruAga ellen, uradalmainkat Imreffy  alyafliagának 
juttatja. 

Korniss  Elemér:  Erdély vtgzfts  lenne ez az 
aa-zooy, de bitóm a B.ilhoryak hadvezéri kepeaaúgel-
£i n, bogy amint mag&hoz manó feladata  lesz, fel-
hagyja b£ af>Bzonyoat!»l  való játékot. 

Boldizsár:  Bi izünk I 

Utazásnál 
változó életmód zavarja sz sméutésL 

émelygést éi lejfijist  okoz. Tahit 
lelejtse, hogy 

a kedvelt hsaltajtó, ^VVIAAV 

(Bitnory Omor v.BoíH'.tf  E.uely lói űiberelvui.) 
Imreffy:  A lengyei urak elismerik Erdély elaőbb 

gégét. Kel hatalmas c^ásur köaöti megállni éa vlté 
zül megállni, magyarnak VRIÓ feladat.  Nagy Lajos kl 
raiy éta mindig n m^yarok jobbját kereui Lengyel 
orMZág. Akkor jött « BitSoryik őae mint legttM len 
gyei főár  Migyaroruzagra. Ecssd és Soinlyé ura lett 
h*dvezcri lioguimejíarl. Asóta hiányzik a Bitbor 
c-tolad LwgyeloMzagnak ea a lengyel urak Bíihtry 
nemietsegeriói ktraek királyt most ls. 

(Kttrlszé hallalzzlk, B thlen Oabor jön kezében 
a láss.ovrtl éa Szilassy János a lörak ainllán kard-
jával. 

Bethlen Qábor: Achmed atuliáo fermánt  küldő t 
oa itbory Q inor feĵ d̂ iemme  val»BiláBfra.  Nagyságos 
U.uak, «.holtam a f  jodeltsmn^z 01, hogy győzelme-
sen hordozz<d Erdély ellenségéivel özemben éa a krimi 
tatár khao Üienilat bonam, bogy kéaa caatlakoznl az 
erdelyi bndtkhos 10.000 .ovaaaal, hadjárat esetén 

Szilassy  Jaoci: Ac ímed síu tan vei?rl kardját 
bozim aona ĵ inu , hogy a feimli  los török Bt*r«goek 
N<gy«ágoB Uram, te vagy legeiéi |aré vezére. H-t lo-
du rz, a torok hadstir>-g ls vo.td iadul A naryvi-BT 
d "slet.it hoso.n, aki 6 e«re eiengedm E d <-yack 

10000 aranyai kitevő adóját, a kajmakám 60 rend 
fejcdeimi  óltonttel küid a azuiián követével. 

Báthory Qábor: Knetnek a szivét hiába kere 
â d Nyug tton. A töret aauiiao bat.nmazabb nr, mlol 
a adinei CJaSier. Aiért lobb uralkodót vonz m-gi>tor. 
Kósiöaöm, B <th en Qjbor faradoiéna  dtl, mai oxptél 
fogva  Botednek az ura vagy K-Miooóm Sziiaasy J-t 
nos a hűsegedéi, Almás es az Eaküilő völgye a tied 
ea a Kalota hegység. 

Qioay András  hajdú veaér: Most Jövök Possony-
bol, Nagyaágoa 7-jnd-nem, a nemei caáazar elvette 
vő iod Daveny várai, aa ország n>U{atl k»puiában, n 
Duna köztp^n, meri megiudta, hogy Jelölve vagy er-
delyl fej'd-lemnek.  P^locial Hjrvá.h 1 Iváné lett a 
vár, aki 8000 lovas szín hadával melléje állolt. 

Komáromy  Pál: A legzzibb várban a legszebb 
leány fog  lakai, •réfkiaazszony  less a bűbájos nép-
ségű Palociay Horváth Anna. 

Báthory Qábor: E{y várat megér egy lgaai 
leány. Di csak egy várii érne mag? Legyen ti'd a 
vir>m Pzlocday litván, da a leányod as enyr-m IPSS 
PiioCdzl Anna. Éa egy országot teazek lábaihoz. Sil-
isssy, készülj 60 oajdnvai, leánykérőbe mégy Dívénybe. 
Mi»g nem felejialték  el a hajdúkat Dévény falai  és 
-•miekeaaek a várbeliek Ptftaeházlra,  aki Dévényt éa 
Orárt bevette. 

ID. kép. 
(Dévény sslgeto. A fák  kösttt Jön Ssllassy egy 

hajdúval, akinél festőállvány  van.) 
Ssilassy  János:  Menj is fesd  le a várat, Tury 

András, aauláa a kék Dunát ls, hogy megmutassuk 
állóba, ha hasa megyünk, hol Járlnnk. 

Tury  András:  Onnan festem  le a halésshástól, 
ahol egy magános ssál fá  áll, mintha aaért állna ott, 
hogy a várbeliek alatta találkonnanak a szigetekkel 
napzzáltekor. (Elmegy.) 

Paioosai Horváth  Anna (|ön tollas kalapban, 
lovagló ruhában, csizmában. Megáll egy ssllfa  és egy 
nyírfa  kösötl.) 

Szilassy  János  (egy fatönkön  olvassa Werbőcsy 
hármas könyvét, felnés.) 

Peloosey Anna: Kit váras, jó vitéz f 
Ssilassy:  Téged várialak. Tudtam, hogy Jönni 

fogsz.  A tündér nem maradhat fenn  hűvös várában. 
Le kell jönnie B szigetre tündérkerljébe, a napsugárba, 
te is napaugarböl tagy ÍSŐVD. 

Paloosay Anna: Eat mind abból a nagy könyv-
ből olvasod? 

Szilassy:  Ei Werbőczy látván törvénykönyve. 
Belőled olvaaok, mert te vagy aa étet törvénykönyve. 
Lóháton JárBZ, te tndod, hogy az élet eiazBlad. Jé lány 
tehelBz, ha szereted a lovat. Téged ilielne meg az 
erdélyi fejedelemnő  ménese éa a fejedelemnő  vára Fo-
garaaon. 

Paloosay Anna: Kl vagy, jó vitéz, hogy olyan 
messsiről Jósa? 

Szilassy:  Érted Jöttem. Báthory Qábor erdélyi 
fejedelem  küldött, hogy megkérjem a kezc-d, csak te 
lohetBB a fejedelemnő.  clrdáiyorBzág várja a legszebb 
leátiyl. Téged várnak és neked hódolnak erdalyi fő-
urak ea bajdn vezérak. Harcban kipróbált vitézük vár-
jak, hogy láasák egyetlen mosolyodat. 

Paloosay Anna: HaBonilt hozzád a fejedalcm, 
vitéz? 

Szilassy:  Mi, Erdély fl.l  mind egyformák  va-
gyunk, dj ő közönünk a fngerőaebb,  a legmerészebb, 
a leggazdagabb. Legmerészebb reményének a Jele, 
hogy hozzád küldött, mert jól Indod, mit jelent, bi 
aem fogadod  el a felajánlott  kezet. A noraáv s te ke-
zedbe telte le, bogy legy a vezérlő caiilaga, hiszen 
Bzomoruság VAU Erdélyben, nem tudnak függeni  es 
mégis függeni  keil a tőröktől. Ez a l' ikl küzdelem 
Erdaly szomorúságának az oka. Tudom, hogy eljősz 
Erdélybe, hogy légy vigasztalója a harcosoknak, hogy 
ne legyen Bötel a fejedelem  arca. 

Paloosay Anna: Most kösel órtnm magamat 
bozzád Elhoztad nekem Erdaiy le'két. E nie(;y i Er-
ddiybe, lgereiu, de ugy e, te is melluttem mar .daz? 

Szilassy  János:  Teatöröd î^ze* a hajdúimmal 
éi) én faleleu  » bo do*"»god-)rt. K .rdomra esküszöm. 
(Kihuisa a bárdját) Eljes Paociuy Annál 

Molnár  László 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dr. Varga József  Iparügyi mlnlzster 

szemelyesen nyitotta meg a hargitafürdői  utat. 
Dr. Varga Jóasef  iparügyi mir.Uz ir 1942 au u etua 
hé 1-un hlvataloSHO iz megnyitotta a Toivajo. rjtőtől 
a HtrgUsflirdóra  vneié nj utat. Ez sz ut, amely a 
nagy irtekli H-trgltafiirdAt  kö̂  Jebb hoizi a világhoz, 
mindössze 7 kilémetcr hoaBZU. Raadea körtliméoyek 
közöli egy ilyen ntaak a megnyitása nem olyan 
esemeay, amelyen egy mlnl̂ zifrnek  szemé.y'jsen kellene 
megjeleljen. A Szekí-lyföld  iránti Viilanca szereletU9k 
ea megbi'C*Uleanek a jele az, bogv a magyar kormány 
egyik ifgprodnntlvab'i  tagja dr V»rg>i J&astf  iparügyi 
miniszter t óienk Jött mar mafodisbec.  Hilásat ia va-
gyunk erle eti igyekBiünk bi cülelef,  lelkilsmereteH 
iDuakAvnl beki-pcHnlcdnl a nemzet feladat  körébe. 
Kijelenthetjük, h> gy mind'-n befektetést,  amit a magyar 
kormányzat ennek a népnek boldogu á-a érdekeben 
befektet  azt öntoditosan fogjuk  fel  és kéBzek vagyunk 
-rhd-D á doiBtra n<<mz-tbnb jövőjének blztoBltnaáért. 
D". V*r<» J J2B -f  mlolsziert C Unitr d» vsroa közön-
4-ge ebben a goodolatban meg-doti Bzerel.iltel várta 
»a fogidia  abbéi az alkaomból, bogy a htr<llafUrdól 
nj ul m-gniitéB*r« C-.lkvBrm°gyíhe érkezett. Az ut 
ntHgnyltó Unnt-pa>-'g augUBZius hé 1 én a Toivajosielőn 
történt meg. A minisztert BB a kl' ̂ relében levő magae 
vendégeket Dr. Lábaló 0>sa miniszteri oi>zt. főnököl, 
Q<i Ltzzló dr mltlstierl '.aaácaoat, aa Oraz. Magyar 
llegaoforga  ml Hivatal vezelőjel megérsei -stlvkor a 
CMfcaaeredni  DnJ- «B Z oaegyestilel énekkara a Hlmzuaz 
banglalv-il üdvözölte, Barkadl E ek karnagy vezetésé-
vel. Esu án a vármegye neveben Dr. Abrabám József 
alispán mondott köszönetet azért az áldozatért, amivel 
a kormány ezekben a nehéz ht boruB idókben la támo-
gatja G dk vármegyét Pter Józaef  calkcslcsél jegyző 
* községe nevében köszöntötte a miniszteri, majd a 
Székely hlmnnsz ea zzézat eléneklése ntán a mlolazter 
e(éas kíséretével fnlhajtatott  a Hugitafüidőre.  A cso-
dálatom síép nt a Toivajos-patak völgyében vesel fel. 
A mlnlzster legteljesebb megelégedését hangoztatta az 
nt megépítése fölött.  A fürdőn  megtekintette az Uz-
Bence mnnedékbázat és a késő délutáni órákban uta-
sott tovább, 

— Klnevesés. Opra Benedeket a cslkaaeredal 
rém. kat. főjl'nn.'z  um tanárát ezelőtt egy eeztendővel 
megbíztak a aziláuyaomlyél állami főrlmnizlnm  veze-
tésével. Magyarorsság Kormányzója a Vallás éa Köaokt. 
mlolszter előterjesztésére moat Opraa Benedeket a 7-lk 
flaetésl  osztályban Igaagatóvá neveaie kl. A klneveaéz-
ael a magyar tanügy egyik legkiválóbb mnnkásáaak 
érdemelt Ismerték eL 
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— Tleatvlaelő áthelyeaéa a vármegyei 

zzámvevöaegen. Csiszár Béla vármegyei aaámvevő 
Bégi tisztviselői Bsszierczére helyeslék ál. Cdsaér Bila 
BI egéas román megazálláz alatt a kösssolgálaiban 
maradi magyar tisztviselő keserű kanyarét ette. Nahéa 
dolog volt ea. Sok lelki megprébáltatáat lalenlalt ea 
a aora. Ml iad)ak, akik naponként tanai voltnak annak 
a hősi türelemnek, amit eae < aa emberek aaenvedtok. 
Jól esett tudni aal, hogy a kösszolgálat egy-egy poaat-
jan velünk együttéraő emberek ls vannak. O.yanok 
mint Cdiazér Bala, akiről ssás uáaalékos bialonaaggal 
tudiuk, bogy a miénk, velünk érea. Végtelenül roaaaui 
esik moat megválni ettél a becsUetes ttulvlaaldiól, 
aki végeredmenyban fegyvertárs  volt aa egésa klaebb-
Bégl küzdelemben, akivel együtt nyomorogtuk végig 
életünk legaebeaebb Idejét. De nehéa aaivvei hagyja 
itt eat a földel  Cilaaér Bala ia, akii végeredmenyben 
minden ssai ldeköl. 

Men dekhaa-avatas Hargitafűrdön.  Lslek-
emelő nauepseg aeraieoen adia* ai readelletesenaa 
aa Brdaiyi Karpál Eţyaattlet .Ua Bence* menedék-
házat, amdiy diaae H.rgllafürdónek  Aa avaiás 1942 
ovi tujuii ud bó 2 a sajloll le, a fdrdó  kápolnájaoan 
idr.oit laioniiíztelet uian. As Ünnepi köagyttiesen aa 
EKIÎ  zoiossvarl kóapouija képviseletében dr. Ba'ogn 
Eruó eg.utemi ny. r. tanár, egyesületi einók, Bike 
LJJO-, ea Cseh Ferenc központi kUüidöllek jelentek 
mojţ. Aa unntpi kozgyümsi Dr. Karaay Handor tor-
Vjayiínti a.ao., aa j£KE c»i<i oiziáiyánac e.nóke 
ayt.oiía mej(. Iia i.tima m inedttnaa epueaenek lör-
; i . a i rvB-e Hziiard JMA-IÍ  UHrnóc aeaalteue. 
Aí apu 3. Kriui. Muus mirnok nlinoóruie ea veaetlr 
• Az > [i -h-i .1, ber̂ od íaésuai k^pc-ioiatos eddigi 
iiad^ut 77 öOO P ngői leoznflt  ai. K^aaoneiel mou 
daii caiud na*., asik mbei6ve teiiua a menedékháa 
Ijxpliueat, Igy nl:ő<oroad CalCió koaseg Vnautóságe-
Dck. Az eiuoai benz<m0i0 u.an dr. B .iogh Ernő egyo-
i ml uy. r tanár, egyeaüiuti einöa bonz ii, A barom 
at-ibi, ud.»mt'i,l ea a mirosiurdal testvérek üdvöz.e-
t-A dr. Liaz.ó F.-renc, Zirug Andráa ea Halién Kai-
m .űua io mácsouak. 

— Rombolási hajlam. Aa ember sok mindent 
mê fî yei.  E üuaem, hogy a varoa lorüielen több vaa 
keriidnnok aa alkatrészéit elhajillják, clmiáblákal, cia-
torná<al megrongálnák. Afdrdóiuiajdonosokpanasaoiját, 
hogy iamerelien tettesek minden alkalmai megragadnak 
a rombolásra. A kabin ajlókal lelépik, Bhol caak lehet 
kári csinálnak. Mindenesetre saomoru, bogy a magasabb-
rend a embertől még olyan measse usünk. As iskola, a 
caaiad van hivatva arra, hagy valamit vélloataason eaen 
aa Áldatlan és sivár helyselBnkön. 

— A Hatarör-töraaaenekar müaoroa eatéiye 
A fúvós  aenekar most már eiő valOaag, Augusztus ho 
4-én egésaen komoly hangverseny kereteben bnmntai-
koaotl a fuvés  ssoekar, amily Koltay Zoitáa ssásadoe 
gondolatában ssttieteit meg és aalvős kitartással ő IK 
va.ósltotta meg egéssen rekord Idő alatt. E<y pár hónap 
Blatt a saerveső akarat nyomában c-ioda iórft:nt.  Varo 
euak köaönsegének szeretetteljes támogatásával olyan 
ériekhez jaioiluak, amely városias jellegünköt cak 
emeli. A zenekarnak kiváló karaagya Nyers István 
mlndósBsei 2 hónapi munkával boats leire » bemuWoti 
mlisorl. Mindaaok, akik hallották a legteljuaebb ellsme-
rebsel méltányolják a karnagynak boazáértéBet éa in-
dáaát. A bemmaioll aenesaámok Induiékből, kerlazós 
bó:, egyvelegekből állottak. A teljesítmény értéke 'óeg 
abban all, hogy kllarló mánkéval éa hittel a lehetetlen' 
is le lehet győzni. A zenekari réaat meleg éa köavet 
len hangutatu műsor egéssllelle kl. Különösen kiemel-
jük Bini ke Ájl szolo láncát, úgyszintén Szabó Erssite 
énekszáméi, amelyekel a közönség nagy telkea-déesm 
fogadott.  Pdtrea B tba, Ki'fis  Olga, Csáka Klári, Ferencz 
Migoa, Román Juel, M «gyári Iea társas táncjelenete BŐI tapsol aratóit. D.ma Jósse müveasl értékB hegedű 
száma as esi fénypontját  képeaie. Á'ialában as est a 
legszebb erkölcal zlkerl aratta. P»pp Jancsi sselleme-
aen és közvetlen kedvességgel konferálta  a Tórassene-
kar bemutatkozó hangversenyét. 

— Aa erteimlaegl munkakörben foglalkoa-
tatottak szama. A Bséteiy Kerületi Kereskedelmi 
ea Iparfe»m  >ra kosil, bogy a juliua hó 23-áo életbe 
lepait 4410—1942 M. B száma rendelet erielmében 
olyan zerei-ő foglalkozásban,  amelyben as értelmiségi 
muokakörben foglalkoztatoltak  ssáma ötnél kevesebb, 
értelmUegl munkakörben egy aildót Is csak akkor le-
het alkalmazni, ha értelmiségi munkakörben nem aaldó 
ls van foglalkoztatva.  Aa olyaa munkaadó ellen, aki 
a rendelet hatálybalépése előtti időben a közölt ren-
delkezésnek nem felelt  meg, kihágás miatt bBavádl 
eljárást Indítani nem lehat aa eaelben, ha a mnnka 
adó a kereső foglalkozását  abban hagyta vagy aa Idé-
zett rendelel rendelkezéseinek megfelelő  inléakedéat 
a rendelet hatálybalépésétől uámllotl 80 nap alalt 
meglelte. 

— KÓEellátásl tájékoztató. A köaellátáal Imi 
nlszter ur megállapította a fagylalt,  az ecat, a köa-
gyógyszjreliátas lerbére engadélyeaetl egyea gyógy* 
zaerkeaaltmanyek, a ssárilolt tésstafélék,  a ktaönségea 
rum, likőr ea egyéb égetett Baasaesltalok és aa 5 
dkg-oa csomagolásban klsaerelt szódabikarbóna ára-
és Baabályoata egyes cikkek paplroaból történő elő 
állítását. A fentiekre  köaelebbi felvilágosiláal  a cal<-
Bseredal m. klr. Köaellátáal Felügyelőség (Ssentiélek 
ulc«) ad. 

— Magyar gyermekek a magyar honvédért. 
A honvtd kemény harcban áll. A világtönéaelem leg-
elkeseredettebb háborúját vivja. És ennek a harcaa« 
véga előre látható attól függ,  begy ebbe a háborúba 
milyen lélekkel tudjuk moagéfllleal  a nemaet eleven 
erejét Itt nem elég a honvéd bard értéke éa aagy-

saertisége. AB egéaz magyar életerőaek fel  kell vonul-
nia a Don mellé éa oda ball állnia a honvéd mellé. 
Idehaza egy pillanatig sem saabad megsaakitanl a kap-
csolatot a küsdő hoavédekkel, Városunk társadalmának 
la tudomásul kell venale ezt a bábon» veaérelvet. 
Ebben a tekintetben biztató Jelek mutatnak arra, hogy 
a mai magyar nemzedék megérti a legmélyebb kötelea-
ségelt. A mai napon például gyermekek keresték fel 
a sserkesstőaégünket Tudomásul adták, bogy ók ma-
gyar gyermekek a Don mellett kBadő honvédekké' 
való ogyBttérsésBk klfejesésére  háai műkedvelő elő-
adást rendestek és annak Jövedelmét 18 Pangót átad-
ják kérve, hogy aat Juttassuk el honvéd célokra. A 
kezdeményezés Varjú Béla Máv főmérnök  H>dvlgh 
leánykájának érdeme. As III nyaraié kial&ny B ró K árt, 
Baép I onka, Gáspár Kató, Qtspár Ilus, Mwarl Piri, J1-
nás Béla, Ferencsy Tibor, Lórlncs B moi. Qispár E dm, 
Petre» Jtasef  támogatisá al olvan kedves mBsoros dél 
uláot rendeseit, hogy valóban dicséretet érdemel. A cél 
amelynek érdek»bsn rend?zt<k a kedvna tU megtnoz-
du'áaukal aa pedig Igazán mefcNzIvlelendó  es lránymu 
«aló a felnőttek  társadalmának ls. A magunk r̂ aaóiő 
caak ast mondhatjuk, hogy eaek a CBlk'iered 'I gyér 
mekek megerdomllk, hogy covüköt megörökítsük. Ami> 
csináltak az számol tarthat a megörökítésre. K-rjbk 
bogy ezeknek a gordolkoaó és c<ebkvó kla magyarok-
nak a példáját kövesbe a o»mz°>tnek mlod'-n tagi , 
mert bábomban vagynok ós azt csak egyképp n leh > 
megnyerni: ha egv formán  meghozzuk a manuak á'dn 
satái a magynr jövőért. 

— Kóael aaazötveuezer penaóc Juttat aa 
Erdélyreaal Hangya kózmüvelödeai oelokra. 
Ja iu< 23 m »* Erd-nyr*sel H.ntya szíveis-z il sun 
pooi Igaz7«tóaái(n és fe'ütv-  óblzoitaácH m'r.eím e 
állnpitó gyűlést tartott. A m'rleg a 9aftvetk««"tl  Kóa 
poo egy e> I mü<öd is"rói ndo't képit. As lgaz7-'A-<>r 
H h'.tározi» hogv n >.öt ri-l «sivi k-BMte.n-k 365411 
pen̂ ő vásárlá-il vi* zitnrlt » in'tatâsât j v̂ ô | . a to<-
gyül-i>n»k, » pb'-iI tl HVÍ8.-IŐ N agdijp^siá-
raa-k p-rlU 269874 p >ni;6i iu 'it Kóím lv • ód >i e-
ló etl ci'otr 132 200 p-ngó l«o an-ivi; I n-p iHaiás 
c>ljair« p-dg 1600 peoKŐt id.<manvoa az Erd >ly-
r»i-z H D yi. 

— Aa Erdélyi Iskola máBodik bnt'te Vereaa E-nA szer-
keaztésáben, tetszatós kikllitknban, 128 oldalon h-gyta el a 
«ajtót. A gazdag tartalomból kiemeljük a kOvetkezd cikkeket: 
K.rl Jánoa Ir Comeninsról jubellnira alkalmából, Bálint Zol-
tin a koloiavárl egyetem lélektani Intézetének rourktaságét 
lemertetl kQIOnOa tekintettel a kéHAlvea tOmegvis/gklatra, 
FOldea Zoltán a nyo'cnsctályn népiskolát állítja be a .Székely-
föld  viaannylatalba, Fnn.y Tibor a néptekoU Ünnepélyeit dol-
gozza fel  módszertani alapon, Angi Dtaea a közóaaAgl tulatra 
neveláa, ErAsa Alí-éd pedig az egyéni hat&a pedagogiáiát frij. 
tegetl aok IdAszerQ szempont'at. Grdélyl olvavó sok Ardnkea 
éa njase 0 dolgot talál a szegedi polgár* lakolal tanárképzőé 
leírásában Veaozel József  az K'délyi lekola megacálláli alatti 
munkáját mutatja be. M'kó Gábo- lamertetf  a magyar nyel r 
és Irodalom tanítás nak nj segédkönyveit, űáapá riy 8ándo* 
pedig a maroaváaárhelyl tankerület adatalt dolgozza fel.  A 
népneveié részben Írtak: Ge-encsér István a népművelés el"-
szerQtégéról, Csizmadia Andor a népfAlakolákról,  H tazke Béla 
a népoevelA belyaa magatartásáról KIAa'láavázlatokat és rész-
ben egészen kl lolgozott • lóavlénokat közól: Szűcs Fer n : \ 
kenyér és a magyar emlier, Zithnr cky László: Vit-minnk 
éa az lakolás gvermek, Mlkó O.bor: íjz^bely aora — az'ke'y 
lélek. VégUl teljes eg^azében kOzl* a folyólia*.  a bnkorinai 
székelyek jnlloa 5-lkl nagy Qnn«|<l játékát: „D.lol a t^rg>r-
Biem-. Németh Kátmán tollából. As évenként nóKVh/.er (egyen-
ként 128 ldala«) megjelenA folyóirat  azerkesztóaége AB kiadó-
hivatala Kolozevár, Magyar ntoa 38 

— Tajekontató a maroavasarhslyl letnygfmnáaium 
Internátuiaról A maroavásáihelyi leái.yglmnáz:nin Icinyn -
velólntézete az 1942—43 tanévre felveazl  a leányglmnáz om 
növendékeit A benn akásba való felvételt  a nzdlAk a T-nke 
rOletl Klr. Félgaxgató árhoz olm'ett Iráabelt kérvéniyel kér 
hetik angoBztnB hó 2ó g (Kérvényminta r z laknia Igazg.tó-
jánál k.phato.) A kérés az lakola lgazgatóságá< ál nyaitandó 
be. A növendékek a lakásért és ellátásért évi li',0—700 pengót 
fizetnek  ötödévi ţ2 hónául) előleges réazletekbun Az Interná-
tus vezetAsége fennta-tja  magának a jogot, hogy a drágaaág 
e|4tlegee emelkedésével az ellátás d i já t emelhesse. BAvebh 
felvllágoarásaal  az Intézet vezetAsége naponkint délelótt 11 — 
12-lg szolgál. 

— Bók<ty János „Szagény Ádám" elmü clkko dlailtl az 
a| Baámot, melynek vezéralkkét Ráaz Vilmoa dr. Irta Tasnády 
Ilona elmondja a Baép magyar beszéd titkát. Ka*ády natalin 
kla bndal házat akar váaá'olnl. A hévízi nyaralók életéiAI 
n.gy képea riport nzámol be. Hettey Aranka salzburgi utjá-ó' 
ad íelvllágoaltást. Uak.y Margit nj tehetaéges fiatal  ailnéB/.. 
nAt matat be. Orosz Julla azahadté-1 hangversenyt ad a Sváb-
hegyen. BeBzámolók a Travlata elóadásáról, a Royal Revd-
ezlnhásról éa a Clrknasról. Vasi, a h rus kar:katarmta n>egaö-
röztetl a aitárokat. A atrandolók eaimára érdekes iá'ék a 
Csodakerék II. Kati Kltty, Katlnko a BZ'nHarabja a Hzlnházl 
Magazin legnjabb Bzámáuak, melynek gyoimekmelléklete a 
Kia Magazin. 

— Aa Erdélyi Tudóaltó augnaztnal asáma mos1' jelent 
meg Vereaa E rné Bzerkeaztéaében gazdag éa IdAazexO tarta-
lommal. FAbb elkkek: Szentlványl Hóbert dr.: Egyelni va-
gynok? Aa erdélyi leventevándorláa éa a vallásos neveláa. 
Kari Jánoa dr.: A vezetAréteg felfrissítése  Gróf  Hanyady Bé-
láné: A betegapostolkodáa mozgalma. Gerencién latvan dr.: 
Erdély fiatalságának  találkozója A gyermekek vallása vegyea 
háaaaaágoknál. Venozel Józeef  dr : Aa Erdélyt lakola a m-g 
asálláa alatt. Baláza Andráa dr.: A Galamb fial.  F i g y e l A: 
A béeal dSntéa évfordulója,  .Itt Járt a magyar hadeeregl" 
A miniszterelnök a lalkéaakedé papaágról, A hltvalláaoa la-
kola erdélyi Qgy, A ponyva megfékesese,  Szoclálla tanfolya-
mok az egyetemeken, A azorványok léleklnaége Btb. Könyvek. 
BzerkeaztAség éa kiadóhivatal: Kolozsvár, Magyar u 38 

— A magyar repfiléaflgy  népaaerü folyóirata,  a Ma-
gyar Baárnyak ansnaztnal elaA száma megjelent A lap gaz-
dag éB változatoe tartalmának jelentékeny réscéhen a keleti 
arcvonalon kQsdA honvéd léglarAk ha'oáról ezámol be. Képaa 
oldalak, aalnea éa érdekes elbeazéléiek mutatják be hAs re-
pQIAlnk hareeaelekmésyelt. Vltéa Sz.ntnémedy Fereno repfllA 
vezérkart ezredaa a német—angol légi háborúról Ir. Blalta Ti-
bor repülA alearedea lamert éa ealveeen olvasott Léglháborn 
olmfl  bear&moléja aalDkén általánoa érdeklAdéere ta-that aiá-
mol Gáoh Györgyöt, a nagy sikert aratott repüló szobrász-
művészt mutatja be Baoskó Lalos k tOnóen llluaatrált riport-
jában. Láailó István éa Padoa Pál érdekei tudóattáaat aalntén 
a magyar repBIéa tevékenységének tannjelel, Konaea Nárolaa 
padig a finn  ifjuaáe  veietójének a vitorlázó repfllé  erepen tör-
tént látog-táaáról hoa riportot. Udvary Jené repUlA órnagy 
npOlé-hliel Ogyaa Oaaiefoglaláaban  adják aa egésa világ leg-
Irúebb repQlA voaatkoaáaa eaeményelt. A lap kttllBidl vonat-

kozású anyagából kiemelkedik Umberto Savola mérnöknek, a 
FIAT repOlígépgyár vea«rtgaagató)ának olkke a hadi lepüló-
gépek förártáaáról.  Az n) BDcker Beatmann iskolagép buda-
pesti bamntatójáról léaalet'B ismertetést közit Nagy Erné; 
meg kell említenünk még a lap olkkiról Borában Nagy Béla 
repUlé azázados, Monos Fereno éa Ifj.  Antalfia  Jené nevét. A 
Jánoay István azerkeBztésében éa a Horthy Miklós Nemzeti 
B'ptlA Alap támogatásával megjelenA Magyar Sz.rnyak n) 
számának ára 60 fillér.  uatatványazámot kívánatra a kiadó-
hivatal (VII. Kuály-u. 93) kDld. 

— Ifjúságnak  kedvelt rep&lölapjának, aa Ifja  Be-
pSlónek moat megjelent angnBztual száma a lezajlott nagy-
alkerU ors -ágoa repQlA'modelveraeny jegyében jelenik meg. 
De nem csapán erril ad Kozák La|oa képelvei lUoaztrált aal-
nea beazámolót a lap, hanem Ismerteti a Paoalrta alklómodelt 
éa a lioazkltó vlilmodelt. A kalföld  modelezéaánek tevékeny-
aégéból Itt látjuk a legjobb német vltoriásó éa gnmlmoMroa 
modell, valamint aa amerikai modeleiéa legújabb vívmányait. 
A model benzinmotorról, a Caupaazárny, a Danevér modelek 
berepttéaárél la találunk tájékoztatást, valamint Nagy Béla 
ezázadoa érdekea éa tanuleágoa elbeszélését la közli. A Já-
noBy látván fÓBzerkeaztA  vezetéaével szerkesztett Iijn BepOlA 
nj Bzámának ára 30 fillér.  Mutatványszámot a kiadóhivataltól 
(VII. Klrály-n. 93.) kérjen. 

— Aa „Éouklj Ifjúságról"  Irt érdekea cikket Jankó-
vloh Fereno a TUkör legnjabn, angoaztnsl számába. Cikket ír-
tak még br. * lUani Lajoa Loronzo ll Magnlficoról,  az olaaa 
rena'ssanoe nagy alakjáról, Aldobolyi Nagy MiklÓB Szhmoa-
njvárról, KörtvelyeBsy oónes az afrikai  Aranypartról, SaQoa 
Láazló a klasszikus Bzlnházt műsorról. A szépirodalmi réaz-
ben a humoit N.gy Lajos Írása képviseli. Verset Írtak: Weö-
res báudor, Keéri-Szántó Imre, Caanády György. Novellával 
Kádár tirzBébt-t éa Lovaas Gyn'a szerepelnek. Az érdekea ro-
vatokon felül  gazdag fénykép  és rajzanyag dlazltl az lzléaee 
kiállítása folyóiratot.  A Ukör Uévay József  dr. Bzerkeazté-
aében éb a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg. 

Eladó  2 evei feher  bika, teoféiiigazolvioyoi,  Bíró 
Zngmoodnal,  CBikazenlgyirgy,  8—3 

Keresák megvételre jó karban levó híd-
mérleget , mtilyen 2000—3000 kgrig lehet 
it^rni. Zaüanad Z György, QyimeabQkk. 1— 

96ö—1942. 
Pályázati hirdetmény 

Oy r̂gyóH«enrmikiÖB éa vidéke iparteatttlec 
a vend *g ó üílo'v-zotői állásra 1942. évi szep-
tember hí 15 ;ki b-M.-p̂ a-icl pályázatot hirdet. 

A páiyázónutc gazolnia kell, hogy óske-
reaít^ny, magyar állanpoigár, nóa éa a ven-
d -glóa aíaWmábiri nemi jártassággal bir. 

Fá'ytzuú feltételek  m g'ekin lietók az 
ipartesiU ut i odali ?lyiaegéb(ín mindennap a hi-
vatal ns órák aUu. 

r»sb aiz pilyá^atoknak beadási határideje 
1942 úvi augu-u'u^ hí 22 > n déli 12 óra. 

Qyt rjjyóazentmiklóa, 1942. évi aug. ? én. 
Bli'.ökaóg. 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat 
TEI NA Vakár Lajoa, Csinarereda TBI BB 

GYANTA helyett azijoauRzás ellen 

w 
A Kőzt..:iátá«i Fel Ogy -löség által kijelölt eladáal telep. 

OSÉPLÚTULAJDONOSOK, IPARTELEPEK. 
A M. Klr Any.gb.vatal közllle valamennyi közeállátáal 
felügyelőséggel,  bogy a szOkös gyantakéazlet miatt 
gyantát urftn  booaáthat rendelkezésr-. Egyben felhívta 

a kijelölt régeket, hogy gyanta he lye t t 
ASLIPPAL lássa el az igénylőket. 

Kizárólagos képviselet és lerakat AS LI P szljcanazáa 
gátlóra. LevélmsgkereBéare 2 kllógiammoa dobozban 

r.iánvéttel azálll-.onk. 
Törött va^y hasznavehetetlen, hlbáa Írógépét megjavít-
juk, njiá alakítjuk éa átépltjok. Minden tlpnan írógép 

és számológép javltáaa, havi karbantartása. 
UJ Iró- éa zxáaolégépak kizárólagos képvlaelsto. 

Fakereskedök figyelmébe  I 
Készletbeje.öntési ivek: 

Fenyőfa  gerenda, 
Peayó dapzka éB iemer, 
Fenyó palló, 
Fenyő gömbölyegfs, 
Fenyó-léo ÓB fenyó-heveder, 
Fenyőfa, 
Bükkfa  áru kimutatások kaphatók 

Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a legazebb éa legtartoaabb 
kivitelben a legjutanyoaabb 
árak mel le t t eaakAaftl  a 

V á k á r üz l e t , Csíkszereda. 
Vitizi cimeres és frontharcos jelvényes 

névjegyek 
a Vákár-nyomdában készülnek. 

Ryematatt Vákár Marnyaadáltbaa. (Mkaaarada. 




