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A Kormányzó ur hitvesének 
rádió szózata a nemzethez. 

VrAz nagybányai Horthy Miklósne, a Kor 
aiayjó u r ö(6míilsóagának hitvesi" hMfőn  ei'r 
rádtóM'JZ»:os iaióaett u magyar táraad ilomhji. 

— Kérd szóval fordulok  ismét a magyar 
társadalomhoz, kőzd e bestéd-t a Fórnókóbagu 
ANHÍONY. Kö'eh it messze kr-inU harctéren kll'.do 
hoivódein'< részóre, a>uk azent kfttp|fi5!flóa;Uk 
r^j-sBít^aével vódik az otthon biztonsági, 

— KÁrek ez itthonmaradjttak rós?éi i, hogy 
:ü.)gmrati>QI( í i e t a gondtó!, amig szerereik a 
i m* V ira-ati .:ö;el jaa>'gilkoi íeijt'sitik. K rtit 

n cyafinei:<niJr,  akii'uek apja a i i g ' bb 
adja hazá'ir, !:órek a hadTtTVi^nak. 

— A hsboru' «4̂ t arc^onK'on v vjulr. Hon 
v d >mk cdíkin', irlionis' p"d!g a po gari 
Kii -)!fea-*gi»>j  sitK-:u,rc vonalán. Sor; .̂ nni v..'ón<: 
\ tiu 1 Ojadod .od iUQk kKli katonaiakról óa itthon 
marad; hoüsá'.artozoikról. 

— Mindnyájunknak nd.koznuik k.\l e. 
háború3 t^:i B'ig.ilyakc^rp, második et/öcsi 
kü ui3Bd 'giln^ pudig: bii o.iiaounk kuli a b.»di 
arvî K neveltet'B: 

— Falhivo-n a mazyar társadalom fl^yet 
rí ah)ítv ds'g Kvi ruh-pryUjtő e:.cióra. B.< e 
f  >Ud<i'< valamennyi k<i*ül a legh-unarébb kez-
dődik. Káró czavam miodeak>h.>f  et.ó', dî ieţ-
in'.áhh Í'TO b >z B f.-rflakhox,  e'iik nyugalmat. 
Kény lai^t biitusi ó polgári környezetben, num 
vi azedr>j -.(HK között v>-gziU napi munkájukat. 

— Da BZÓIO< ound-ia >»ny*hoz, hiíve-lnz, 
nitjíooy Gi lEíányr.«3tvArein»h-3z! Mi nők iatnnr-
jllí legjobban ftzt  HZ  aggodalma szeretM'e', 
amellyel wrecteinket vieazav-irju'-f.  Az ftllsm 
lűiud-Q me.jiido, sz iithou w irtdottaknik. 
bmit teijeeí-ö k'.pesa ige hi áráig jfgudliu.uU 
Gondoskodott hnavodoin* m'U ió füiszei-  ,'i.mórő: 
és atiudHU iull!í8rtge« holmival üüáita a hitd*e 
rege . Da táuy a?, hogy a btborui bm/.arz^ai 
t'ehézaegek mittt a hoavódség még a legaa 
gyobb áldozatok árán sem tudja telj-a mi'nuyi-
négbon biztosítani :t azU^s^ge.) holmikat, mert 
nyersanyag hiáoy van. lg/  azQkaégaa liuz 
azokra a hoiiaikr» is, sme yek mtt használaton 
kivüi a poifári  társadalom tuiajdoná; képezik. 

— Nemcsak az a fontos,  hogy sokat adjunk, 
de az is fontoa,  hogy helyesen óa okosan ad 
jutik éa olyasmit juttatunk, amiket katonáink 
jól fel  <udua'i has7.Dálni. 

— Elsósorb&n huzatai ellátott egy, kettő, 
három vagy öt ujjas azörm t kea:tyUre vxgy 
gyapjú kesztyűre vau szükség. Pon'.o.-», hogy a 
:c8ztyU« 7 éd fniusoél  kisebbek ne logyennk. 

Kötött szvetter, meleg alao, úgynevezett jéger-
nadrág, pullover, ujjas gyapjutnellóny alkslmaa 
<< oélra. OyQjtdUuk ozörméB sapkákat, leginkább 
szőrme kuoamaff-lel  meg. De igen fontoa,  hogy 
lábazárvédóket ia adjunk kttonáinknak. Si 
felsíereléara  ia azQkség van. A sítalpak 190 — 
220 OM. nagyságúak legyenek, a BI-O pók pedig 
legalább 42 ea nagyságúak. Aa oroaz teli éj 
szakák hidege ellea tábori takarókat kórek. 
JUzenkivül hószemüveggel, szórmós mellények 
kel kell ellátnunk katonáinkat. Igen alkalmasak 
a siórmebélóBek, aa úgynevezett Mikadó kabá 
tok, a bór- óa asórmellények, rövid bekeoaek 
éa más szórmebórök, amelyekből mellény vagy 
Bapks készíthető. 

Semmi aem vész kárba, minden dsrab elíri 
rendel.oí^ai hely 'it. Az adakozók eiíd.7iervr;nyt 
kapnak. Szigorúan ellenőrzik az adnmAnyok 
elssáiiitáaát. A polgári a^ervek fa'rdgaasokon 
közlik majd a kÖEÖua^ggel ai augusztus 25 tAI 
Bieptember hó 6-ig tartó téli gydjtéa tájékoz-
tatóját. 

— H's.'í. iti, hogy a maftyar  tárdadaloan mt)g 
foi;  tirv..*«!, <üin. uddig. Moat meg ayoataióko-
saobaa «croK mindenkitől. 

— Adjatok, mori ea*k az a nsmaot remél-
heti a boldogabb jövendőd, oiöiy tdttel, ulduzat-
:a', Mdtt .o^aaaal ia tud harcolni. A mostani ak-
ció Bivern felór  egy megnyert csatával. Adja 
'ol.-, hogy méitóaic legyete.c azokhoz, akik 
vérükkel váltják inog a megyar népet. 

A Pőméltóajgu Asazony rádiószózut* ul.án 
aS udióbttn felesei,dilitek  a llimnuaz es U t- oczi-
indulo aíikordjiti. 

Felebaráti szeretetet, letkiimereti szatiadsápt 
visz a honvéd a vöröz-ramtöl msgszahadltott terűletekre. 
Honvéd ksrositapkk. — Kémeknek használt gysrmsksk. 

M. kir. 1. honvéd hadltadosito-aaáaad. 
Ferenoa Oyarfáa  hdp. őrmester. 

CdapBialak éltal blrlokba-vett hatalmas terüloíe-
ki.o u| úibt indul. A régit, roaaz álomhoz hagoolÓKn — 
luziírtri a íakésság. Az isleiil.ilecek, u támadás m ĝ-
kuzdéjisvei egyid jüiug csomagoltak. Tadták, ériztak: 
tarihatatlnn a hsiyzetlit. Cisp. tí.lnk megjeleceaével 
egyidjjli.eg döntötte kl a éi1;<;6í, aaioadaágátú! ós 
vagyonától egyarant megfo&itblt  i.p a főtereken  vörös 
oaziopon, sarlós ea kaíapác .oi z ŝziék kiizütt fe>aiiltuit 
vörös csillagot éa BZ előtte pooip tzó, pár órával még 
azu.őti hazugságot hirdaiő v jroHia mázolt azóazeket... 

Az anyagelvU, nemzetknzi zildé alapon lslenteicn-
aeget hirdető jolképek helyt i magyar mÜBaakl rajok 
aHh&ny ér» alatt gyqpnol a í̂Hly^aeit virágOBhertet 
varázsolnak, harataaîia.mol emelneg ea kettőBkerpsalei 
áiiltunaz. Bzael a knrésztéuy es oemzetl eBzmét hirdető 
msgasztoa jelképpel egyidejűleg érványbo iép a '.Jl éa 
(ei évtizeden keresztül mrgcsnfo.t,  m g^yaiázutt, kigú-
nyolt vallasl éd l^uiiöai. rsll t,ztibad ittggal igylitt a 
magántulajdon sérthetetlen eivo la. 

Két évtizeden át erdők mélyén, Ismeretlen vld^k 
kolchozaln munkás zubbonyban robotoló papok j'dean°k 
meg felBzabaditott  sözrii'gelkboD. Bokazor 400—500 
kl:émétert gyaio<olnHk, hoíy lorómbo i, jobbik eHetben 
megcsúfolt,  bepiazcoit, enytszelnek lndu t tecplomok-
Dan laieuttazteietet turihaaaanak, gyónluBBac ,k éa 
kereszteljenek. 

Piacik mélyén á^ott gödrökből kegyszerek, nagy 
érteket zepviseiő ikonok, gyertyatartók, feazületek 
Kerülnek eló H hevenyészett oltárokon iámét elfoglalják 
a helyüket. Könnyező szemekkel borul le a nép szét-
rombolt kerítések, kereait nélkül égre meredő omladozó 
tornyok, legtöbb eaelban pedig szakszerűen éa tökéle 
teaen felrobbantott  rombalmaa előtt. 

Végolátbatntlan sorokban érkeznek kereaatelendők. 
Van köztük 24—25 évoa, sőt ennél ldőaebb 1B. Naponta 
több ssáaan, sőt ezren veszik fel  a krmBalaág Bz»nt-
ségét. Magyar katonákhoz mennek, karonfogják,  templom-
ba viszik a kéaael-iábbal magyarázzák, kérik: vállalják 
el a keresztapaságot. A magyar honvéd, a magyar tlast. 
vagy llaaihelyetten szívesen teus eleget e keresztóny 
kö:e.uaségaeb. Bőt adott helyzetben, lohetőaége és 
módja szerint meg la ejándékoaza keresztfiát,  vagy 
kereaatleány át Katonáink és a lakóaaág közölt a leg-
nagyobb összhang, barátság alakul kl a felebaráti  ase 
retet jegyében... 

Aa alzttomoa utakon járó latentelenség, a világ 
forradalmat  hirdető emb*myomorgatáa, a azabadiág éa 
toatvbrlhjg gondolatát 6Íkt,pesalóen megcuufo.ó  társa 
Búg nem tnd belenyugodni a dolgok gyors és tökéletes 
váltoaásába. A rombolás és kegyetlenség eaakőzelvel 
Igyekszik hatni. 

Felvonuló és utánpétlé csapatainkra több helyen 
és több alkalommal orvul rálőttek. Bgy-egy helységben 
naponta jelentkesnek emberek, sőt házcsoportok lakói, 
s panaszolják, bogy fegyveres  parllaánok kl akarják 
őket zavarni a házukból, sőt azzal fenyegetőzaek,  hogy 
kivégzik őket, házaikat felgyújtják,  ha templomba jár 
nak, ha nem tartanak kl a vörös gondolat mellett... 

ÉsaBserUtlen s végeredményben haasontalan lővö! 
dözéz, vagy fenyegetéB  esetében aaonnall és könyör-
telen Intéakedeseket foganatosítanak  as Illetékes pa-
rancsnokságok. As orvlövéaznek felcsapott  kommunis-
ták tv. ratjdnem minden esetben azonnal elfogják  és as 
orvgylikosokat megillető sorBban részesítik. 

Az utóbbi időben egyes csapatteBtnk éa parancs-
nokságok közelében 10—12 éves gyermekik tűntek föl. 
Elhagyatottan, szomorúan, kétségbeesett arccal kódo-
rogtak a katonák közelében. A laagyar hoevíd csapa 

azlv. Nem Rzerotl nézni a ssenvedést, hát még a gyer-
nekét. Baci adtak as ertelmeanek latasu fiuknak.  Tol-
jiácH utjun kikérdezték. Érislmes, kerek mondatokban 
ál aszol tak a gyermekek: menekültök. A bolsevista 

natonák elkergettek r'tbonukbél. Az arcvonal mögéza-
arták. A gyorsan előnyomuló magyar éB német csa-

patok utolértek őket. A sür-zavarban oiveaziu'.ték szülei-
ket. Most azokat keresik. 

A megható történetet mindenki elhitte, annál in-
zább, mert lépten-nyomon szánalmasan siiány rongyok-
kal lakhelyükre igyekvő uenekUitcuoporto^k î talalko-
ilk a katona. Dédelgették, mlndenuel eliáttim a gyer-
mekeket a honvedek, miközben b.l;áucsl urdaklódáBzel 
kérdezóseedtek a fiacskák  a rangjelaeaek, lovak, fegy-
varek, felBzersléa  Iránt. Oly UgyeBen és zedveaen csi-
náltuk a dolgokat, hogy caak akkor tünt fei  ÚB váit 
gyanuaaa a viaelked6E.uk, amikor mttsn^p reggeire ei-
tiintek... 

Oyórs ús ariidiniiiyei kutató munka közdőd t̂t. A 
r,zill- ttő. eibZarfudk'  gy.-rmeL';̂  rövidi-BOL kttreatrUl-

tez. Bzéiuelyl motozás ea klhaúgaláB í.ezdódJtt. Biőübl 
Borii» megapú iigyeaen rajzóit terxepek, vi<zmtok körül-
iek ető. A .gyáoio.ta:i>n", „ultévedt" gyermoíok meg-
l'pő bgybZdéggei ée tudással rögzllcite v;. I&ÍOU eu 
teriepen a caapat menetvonalát, erejét íegyvereit. 
A pillanatnyilag állomásozó parancsnozaágoa harcaaáa-
pontja hajazÁlponttaan megvolt jtlu.vu. Kétségtelen • 
temeknek használták ezeket a gyermekeket. 

Vul.omáauk során elmocdták a gyermekek, hogy 
jól elrejtett fedezékekben,  Jól felBzeroit,  rádió adó- éB 
vevő-keazüiukkel ellátott, Jól képset! orvlovéftzcaoporiok 
tanyazuak, Egy-.igy ilyen osztaghoz .bir.nortâ" minő-
ségben fdlBzéznyl  10—12 ev id fiu  van l^otzl/a. A 
gyermekeket cBoportoukiot áiiitják, votiV muDkána. Errs 
a szolgálatra eve- :n át kéiialteíték elő őaet. A jé tsrk-jp-
r»jiot6knt É3 aika)mdZ^k, Mó.ő rî  luuya-
getaauti. 1 kényszerltettók BÜO {{álatra. 

Tagadhatatlan: pokolian ügyes ctlel. 
A puala azonban ezzel aa uitai vÍH«tafem  ault el. 

A gyermekek azt Is elmondták, hol éa miiy>n körül-
mények között tanyÁaznak én dolgosnak az orv.ijv azek. 
Nam e(<y ia"tb:n kld-r'ált: piacik alatt nagyHeerüen 
ktopiiett >::>ay.<lmus f.-dtzJkekből  Irányítottak, dulgozlak 
a par̂ izanoc. Miskor frdőbnn,  HÍ <m;-áprá?'.ato lî yes-
B ĝg-l rejtott f-jduztikekbco  lapu ta'í. Meg Bem .adtak 
üocc.nr.i, a meg epotCBtői, amikor klrte'en magyar 
g-ppu-kft  CHÖvet mortdlek rájuk, üzempllluntás alatt 
a .játék" vC-<Hii;'a c.rkeztek. A astáni goadols oknak, 
oiiBtel-nek ii megvan az „orvoBBága". A', cilfoglait  terü-
letek laifól  nyugodttá doigatbalnak a kerészteny, nem-
zeti gondolat, a valléa- ea lelkiismereti azabadaág Je-
gyében. 

Tu-, Bőt Bzit -ser számra koruaatailk meg a 
kényazerl:ől még B vöröa hadseregben baccolé katonák 
gyermekeit. Édesanyjuk állítja keresztviz alá őket. Az 
asazony érzi, tudja, — hogyne érezné, hogyne tudaa — 
az ura la baarJóan járna el, ba tehetné, ha módja 
éa alkalma voloa rá. Keresztapának magyar honvédet 
kérnek fel  tack az aaszonyok, aokasor mzguk a kereaz-
teleodő gyermekek. Rövldeaen eljön aa idő, amikor a 
vdróa rém által egymáasal azembeáilltolt nkomák" 
együtt nyesik ie a nemzetközl-hldra utolsó fejeit... 

„Gyergyó Barátai." 
Irta: Dr. Vákir P. Artlinr. 

Nemcaak a térképen, nemcaak a földrajzi  meg-
határozásban, nemcaak aa ujkeletü népdalokben Bae-
repel a .Qyergyó* BZŐ, mint egyaégea terület megha-
tároaáss, hanem a mindennapi közbeszédben la igy ne-
vezik ezt a medencét, amely kilenc közBégnek Bd ott-
hont éa életlehetőséget, ahol közel félszázezer  ember 
mint egy nagy cialád éli örömét S szenvedi bánatát, 
ha a sors ugy parancsolja a ahol a Urméazet ia hoz-
zájárni ahhoz, hogy a speciálisan „gyergyói társada-
lomba" tömörült emberek az öBBaesség jóléte érdeké-
ben a megértést keressék. Értékes tollforgató  embe-
rek még a békeséges időben megállapították, hogy 
Qyergyó mint földrajzi  és társadalmi terület, már a 
történelmi Időkben különálló és egységes életet élt s 
ezért volt lehetséges az, hogy komoly felkéssültségtt 
emberek Indokát találták annak, hogy .Qyergyó tör-
ténete11 elmen tanulmányt Írjanak, holott aa Irodalom 
oem sok példáéi mutatja a hasonló egeinknek. (Le-
gyen ez a pír sor baráti magmiék?a£s Kö:ön>a Bé-
léről, a tanárról, az íróról, nki neme lak BzUlűIöldje 
történelm inek, természeti csodálnak volt az?rolmeae, 
de egykoron egy lelkes, fiatal  gárda tevékeny tagja 
1b volt, akik Qyergyó jövendőjéről sok Bzépet álmo-
doztak s álmodozásaikat egy akkori sajtóorgánum ha-
"Abja'i torták Qynrgyó öntudatos po'.gtoága elé.) 
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Bir a viszzaemlékezéz zok-sok oknlái zzülőaayja 

lehetne, ezúttal nem • multakon akarnak »i—*i*»-i 
hanem a jelent él • jövendőt zzeretaók építeni, Gyergyé 
népének egyetemen érdakel Javén. Aa élet rohan I 
Egyiknek a gyalogjáró ember tempé|a saerlat, miáik-
nak a személyvonat sebezségével, lámát máaaak a 
gyoravonat Iraméban. Aa nj kor gyermeke mér a lö-
vegébe vágyik a a repülőgép asédületea gyonaaágával 
akarja átrepülni a világegyetemei 

Nekünk, Gyergyé fejleaatéae  szempontjából lehe-
tőleg egységesítenünk kell a haladáa tempóját, hogy 
aenki le ne késnék a kössiolgálat teljesítéséről a vl-
saont, hogy el ne saágOldloa önálló gondolatának lo-
ván, hogy ott lehaaseo a muaka aaolgáiatánál a aa ál-
dozatosáig oltára mellett. Baért kell a megértést ke-
resni s eaért kell megtalálal egymáa kesét, bogy együt-
tes erővel köselllhesse meg minden JósaándBku ember 
a célt. 

A megralótitáira  váré kérdések. 
Gyergyénak a mollban ls voltak problémái, ame-

lyek felmerültek  s estin megvalósulás nélkül a sem-
miségbe alátüntek. Voltak vlssont kérdenek, amelyek 
megértő és támogató barátokra találtak s Igy meg ls 
valósltiattak. Nem Boroljuk fel  azokat a kérdéseket, 
amelyek felvettettek,  de még máig Bem valósultak meg. 
Ugyanosen Bsempont által vezéreltetve, nem soroljuk 
f«l  azokat as elkotásokat, amelyek Gyergyé népének 
javára élnek és működnek. Aaok, akik jó és rosss 
Borsban szivükön viseltek Gyergyé népének boldogu-
lását, azok Ismerik a mult felvetett,  de megoldatlan 
problémáit, mint ahogy saámot tudnak adai arról is, 
bogy a világháború előtti Időkben, a boldog béke kor-
szakában milyen Intézmények létasüiiek, amelyek a 
megpróbáltatás évelboo erősséget nyújtottak a magyar 
nép önerejében ÓB jövendőjében bízóknak. 

A mull erőforrásaiból  s a jelen tettrekéssségéból, 
mint két hídfő  il' isiiól kell elindulnia annak aa össze-
kötő hídépítésnek, amely alkotni akar Gyergyé népé-
nek javára. Nsgy városok, kösüietek, eltolások és In-
túiméuyek aotak köszönhetik fejiődsaiácet,  hogy akad-
tak lelkes patrióták és Ugy barátok, akik oda állottak 
a jó ügy Bzoigáiatába, megbeczUltsk nemes törekveBÜ 
embertársaikat, önzetlen tlsstalelküséggel mérlegelték 
a felmsru.í  kérdéseket s egymásra találva, mint az 
eBsme barátai fogtak  kezei a közös cel megvalóeltáaa 
érdekében. 

A ku.tur világ minden részén találunk baráti tár-
aaságokat, amelyek áldozatos muskásal egy-egy nemes 
cé'nak. Mint ahog7 vannak „Badnpesl Barátai* elmen 
tömörült nemes emberbarátok, mint abogy a magyar 
BciujitssVnak Vf.nnak  leltea „Opsra Barátai", gyö-
nyörű Erd ilyünknek .Btdély Biratéi", ngyaaonkeppen 
lőhetnek CB vannak ls: „Györgyé Barátai*. 

Nsmcak a kél nzó tctaaetŐB, játékos kedvéért, 
hanem pzoknak belső t ártalmáért. Nem egyeBÜlelre, 
körre gondoltak azok, akik at eszme barátalt tömöri-
tették, han̂ m megértő társ faágra,  ahol mindnyájan 
egy célért s egyenként mindanylért dolgoznak. Iskolai, 
egyházi, közegészségügyi, szociális, gazdaaági célok 
vaenab, ame'yik egyaránt érdeklik Gyergyé legkisebb 
és legnagyobb köaitlolét. A hivatalos uton elindított, 
vagy éppen szabadjára eresstoll kérdések gyakran nem 
jntnak el a megvalósulásig, mlg hogyha vannak jé 
Hsándéku emberek, akik figyelemmel  és Jóindulattal 
kUérlk a hivatali útvesztőkön elindított ügyeket, előbb 
és hlénytalanol révbe Jutnak. A gyergyól medencében 
megvalósításra váró kérdések eaekért szomjúhozhatják 
.Gyergyé Barátaidnak tömörülését. 

Józan közvélemény teremtése. 
Minden tisztánlátó ember megállapíthatja, — mln-

d*n sértő ezindék nélkül — hogy a román megszállás 
22 éve nyomokat hagyott az emberek leikében. Eaek 
a ielkl nyomok aligha lllesslhetők be a magyar állami 
élet megnyilvánulásaiba és a magyar közgondolko-
aásba. Bpi n aaért, hogy meg l6gyen an együlemUaég, 
mog legyen a lelki harmónia, esért kell gondoskodni 
arról, bogy egy egységes, Jósán, megértést kereső köz-
vélemény teremtessék. Már a nagy Széchenyi hiányolta 
a .józan mxtyar köavéleményt* s Ideális lelke a gya-
korlati életben nem egysaer fájdalmasan  éreate a jó-
aan köavélemény hláuvá'. 

E<vb4al un viiágl embereknek kell megalkotnlok 
.Gyergyé Barii6la-t<ik leslületét. Ebből as öntudatos, 
Irányító, vizelő rétedből nem hiányozhat as Iparosság, 
fóidmlvts  osatóly s a kereskedelmi élet képviselőin 
klvfll  otl kell lenniük azokntik aa Intullektualekuek, 
akik ügyvédi, orvosi, tanári, tanítói, mérnöki pályán 
müködnbt-. „Gy6rgyó Barátaidhoz hasonló társaságok 
sokszor világrészek sorsát intézték és Intézik. Mindenki 
a maga köréb-n. Ezért mondják aat, hogy aa orazág 
élete akkor blatonségor, ha minden működési helyre 
a legalkalmasabb egyedek kerülnek. 

Mint ahogy més a Duna—Tiasa köaén termeti 
gyümölcsnek aa iae, illata, ugy .máa* Ize van a Szé-
kelyföldön  termeli gyümölcsnek. Mint ahogy más a 
dunántul! ember lelkülete, ugyazonképon .máz" a gyer-
gyól ember lelkülete. Még a felvidéki,  délvidéki cm-
bertlpuB sem téveszthető össze az erdélyi magyar, er-
délyi székely típusával. Aa egyik puha löldbeu, verő-
fényben  születik, nő éB erőaödlk, a másiknak a ter-
mészettel folytatott  örök küzdelem adja meg a tesle-
lelke formáját. 

Eaek as okok és felsorolt  körülmények Is hoaaá-
J árulnak ahhoz, hogy a gyergyól medencében élő Jók 
éa aemesek egymásra találjanak éa Baját különleges 
viszonyaik, különleges népű», különleges ssükségleielk 
msgaaerzóse érdekéb n keressek egymás kesét, meg-
értsék egymáa azlve dobbanását B elinduljanak aaon 
aa nton, amelyen a közérdek munkáihaté B amiből a 
Jóiul, megelégedés éa boldogság fakad. 

Az a kla országrész, amelyet a földrajzi  megha-
tározás .Gyergyó'-nak nevez, megérdemli aat, hogy 
a felvetett  gondolat mellett pár pillanatig megpihen-
tünk . . . 

JUfrioiü" álloiátozaak a „Hiyái". 
Magyarország  kormánygihelyettesének  tábori élete 

repüli bajtártai  kitt  egy nkrtjnei  erdőben. 
Erdőaaélen fordulunk  be. Balra évszázados cser-

fák,  Jobbra uelid mezőkön hullámáé gabonatáblák. 
Bgy erdei ösvénynél táblát látunk. .Caukás-teiep* 
— hirdeti a felírás.  Ciulás telep I Figyelmesebben 
nézünk körül... Most vessaük ésare: a cserfalombok 
gépkocsikat, váaaonsátrakat, lombkunyhókat takarnak. 
Egyik sátrat a másikkal dorong-gyalogjárók kötik össse. 
Valóságos rejtett falu  épült kl a fák  köaött... 

A levegőben motorberregéa hallatszik. Híják 
keringenek aa erdő felett,  majd leereszkednek. Két-
ségtelen : repűlóléran vagyunk. 

— Da nemcsak amolyan akármilyen repülőtéren — 
haagaik egy aömök töruőrmester ajkáról aa önéraetes 
felvilágosítás.  Vadászok tanyáznak ilt. Héják 1 

Ennyi önérzetre és bliBzkeBégre alapoaabban körül 
kell néanünk. Ninca itt semmi kivetni való, est mag 
keli állapítani. A sálor körietekben ragyogó a tlssta-
ság. Katonásan jár-kel III mindenki. Fesaes tisztelgés, 
rövid, értelmes szó. A .II<r* feliratú  sátorból egymás-
után fordulnak  kl a aöldlngas repülők. 

— Újból hevetea leszi — halljuk a megjegyzé-
zekel. — Ma Immár barmadator. 

Fiatal aásalóslól kapnak fuivliágosltáat:  alföldi 
és erdélyi „vadássok* egy-egy ssásadi táboroz aa 
erdőben. Itt ssolgál vltés Nagybányai Horthy István 
repitiőfóhadaagy,  Magyororsaág kormányséhelyeltese 
ls. Egyik vadáéira] parancsnoka. 

A szabályszerű postahivatallá kiképzett lombsátor 
közelében van kifotzltve  a Főméllósagu ur sálra. 
Blótto kis asztal és pad. Nyári repülő egyenruhát vi-
selő magnstermelü főhadnagy  ül éa dolgozik as asztal 
moliotl. Nemrég téri vlOBza mai második bevetéséről. 
A bilyzetet tann m 'nyoaaa. Bajával alacsony lámadáal 
hajtott vogre a Doo me.lolt okvetetlenkedő vörösök 
ellen. 

— Igy megy ez mindennap — h-ingoztaiják baj-
társai. — Nem hagyja el ezt az eidel tábori. Itt e! 
kösöl'.ünk és velünk. Ssmmlvei Bem enged meg tóbb 
kényelmet magának, ml ni bármelyik repülótáraa. Egyet-
len bevetést sem akar olmuiasatanl. Volt olyan nap, 
amikor három nt aoréa bet óránái többot répáit. Mai 
napig huz'zor paáltotl fel.  Ebből tizenhat repülést 
ellenséggel szemben hajtott végre. Kltüaő repüió ct 
nagyBserü katosa. 

Bajtársai, talonéi csillogó szemmel beszélnek róia. 
Mart mindenkihez van n~báoy azava, mindenkinek an 
ügye-baja érdekli. Sjervtettel foglalkozik  a magyar 
katonával. 

J 'llegaeleB esetet motd el egy Bzázados. 
— Minap duaéniull kaloawl raunkássznzad dol-

gozott a repülőosztály i-örcit»beo. ö.itorverésrei bíztak 
meg egy alacsonytBrmetü megynri. Miod n jói ment, 
de a aátorkarlua bmkaszlátiával meggyüli c baja. 
Sehogy sem India oiérnl a sáiorkírót. Ebben a pilla-
natban sétált arra Magyarosság hormányzlhelyeueai.'. 
Magyarnak segélykérően felbóha|t:  .Hej, ba én U 
olyan Jél megtermett ember volnék, mitil a főhad-
nagy url" 

? 
— Akkor könnyűszerrel beakaszthatnám tz. a 

sálerkarlkát — magyarázza a osipesskedéaben lazedi 
ember. 

A főhadnagy  ur mosolyogva odalépett, bea>.asa 
totta a karikái. A fessss  tlBalolgéesol köszönetet mondó 
embertől kézfogással  bucBuzotl. 

A közelben tartózkodó B a Jelenetet sssezimefckel 
figyelő  llzzthalyellesek nyomban értésére adták a dn 
nántuil öregnek, bogy Magyarorsság Lormányzóhelyet-
tesének más dolga IB akad, mint Báterkarlkákat be-
aggatnl. A honvéd bámulatéban majd sóbálvánnyá vált. 
Aatan a magyar embert annyira jellemző fejcsóválás 
aal megjegyezte: „Kl hltto volna, hogy en öreg Fő-
méltóságu ur tulajdon éd<>R fiit  ls elküldi ebbe oa 
Istentelen Muezkaorsaágba I* 

Ilyen és ebez haBonló történetek sokni-ágíi be-
szelik kormányzóbelyettoeünk közvetlen közelében élő 
bajtársai. Minden mor.dit szeretetet sugároz. 

Zászlóül rendfokozatban  lévő flntal  pilótával néziQk 
i körletet. Nsgysztrüen rejtve Híják tanyáznük a fAV 
al'itl, bármikor indulósra készen. Mér a kl- k»p«c>eVodA-
létrák is elő vannak készítve. A eegédszennlyrot 
résen van. 

— Ig; van ea III mindig — hangoatatja kísérőm. 
N?m lehet tudni, kinek, mikor kell indulnia. Amott 
vaa Horthy főhadnagy  ur g'pi. Bzael a kitűnő „Hajá-
val" repül. A minap éppen ellgezitás pillanatában 
merészkedett erre a tájékra két Hala és egy Martin. 
BsemplilsntáB alatt haton vágódlak a gépbe. A Fő-
méltóságu ur .madara" járt aa élen. Aa orossok ugy 
.pucollak11 lenen, mlntb» itt se leltek volna. 

Ilyen ilt aa élet. Ha aa arcvonalon valahol ok-
vetetlenkednek a vörösök, megsaólal a távbeszélő, 
vagy a rádiókészülék s a következő pillanatban saél-
véaaként érkeanek a belyBzlnre és csapaak ie a .Héják*. 
Bsek a nagyszerű madarak* tlsaleletet, megbecsülést, 
hírnevet ssereatek maguknak. 

Moloraugást halluok. Bgy vadisaraj gípelt készí-
tik elő. Ny&ri ruháben F sálinak be a pilóták. Zugnak, 
berregnek a motorok, egyre gyoraabban forognak  a 
légcsavarok... Neki futnak  a szinte egyszerre emelked-
nek a levegőbe a gépek. Szabályos ékalakbaa tarta-
nak a Don balpartja fölé. 

.Üdvözletet" viaanek a kommunistáknak. 

Csiki diák. 
Vakáolól l e v é l . 

Legutolsó levelem óta egy egész sor diák levele 
fekaaik  aaatalomon. A legkülönbözőbb vidékről. Nem-
csak székelyföldi  diákok jelentkealek Boraikkal, hanem 
a cslkaseredal diákkongregáciéa-köraet révén Udvar-
hely, Háromzsék és Marosváaárheiy környéke ia meg-
látogatott. Mindenik levélre nlncasn Időm külön vála-
savlnl. Esért esuton saélok ujbói hozzátok. 

Boraitokból körűi-beiül tájékozédiam, hogy kl 
mivel van elfoglalva  a vakációban. Alkalmam volt 
aatáa több cserkészcsapattal és kongregációé ifjúval 
is találkozni az ország minden réaséról. Igy megismer-
kedtem a pépei Bsenlbenedekrendl kat. Szent Mór-
gimnázium 159. sz. Corvin Mityáscwrkéaicaapatávai, 
találkoztam Kolozsvárról regi Jó izmerőseimjiel u 
196. sa. Baross iparos es kereskedő fiukkal,  Ut volt 
nálunk Prochnov Endre hittanár, a Kazinczy Ferenc 
gimnázium kongregációjával; ezen kívül találkoztam 
Gelencáre munkatáborba induló fiakkal,  levelet kap-
tam Koaépajtáról egy munkatáboros Zilivölgyéből me-
nekült volt diákomtól. 

Baekbői a találkozásokból és levelekből ast a 
laoulBágot vontam ie, hogy bizony a mai magyar diák 
vakéc ója nagyobb részi komoly munka. Ei ezt a mun-
kát a nemzet boldogulásáért mindenki odaadóan és 
lalkesan végzi. Aa egyik körzeti kongregánlsta diák 
írja: .Rousa írásomért bocsánatot kerez, de Itt a 
ĉ apidĝ p mellett nincs beodtlieiai asatai, amin irjtk". 
Sokan a diákok közül csépiőgép oilenórök. A bolti 
front  katonái.  A másik rcmuuykedvs Írja : .Maglnt 
itt vagyok ebben a kis faluban,  aboi a tavaly ta vol-
tam. ÉLmélem aa idén befejezhetjük  az utal ós mag-
Itsa a nagy üaneip. Hála Iüennrik a szigorlatom jűi 
sikerüli. Kl Íz faradiam,  de reméiem Köz .pajta helyre-
hoz. A bíró tonácúára eltiltották tőlem a vizei, csak 
tejet azabad inuom I" 

A levelek olvasása uián sŝ malyesen Is meggyő-
zöd tem munkátokról. K-jzelról akbriaiak látni Illatot, 
ezé'i mugtálogattaiáK ollhoooi.oabau. Bejártam Szépviz 
éa Gylmea völgyét. Mott már eiöttdtek U joi lamuri 
nevezkei tudok dobá:ózai: Pálos, Gyepoce, Antalok-
paluka, Htdagség. Goadolom mindnyáján kellemesen 
fognak  visszagoado.ni az egjlm eliöiloil időre: » 
pálosi szénahordasra, a sölétpaiaki fttrdesre  es a gyi-
mê vöigyi 30 kiiómetares uirj. 

B közös élmények meíletl azonban még mélyebb 
nyomo. iMgyoll ie;köinb?n na nj diá<tlpus, ameiyrói 
eaen utamon meggyózódbotlam. A jó.un diakja muokát-
szerető diák  Éi bogy minden e.m-jieti inagyur.ísg '.'.aji 
ea biaonyltáat meilóiaek iovoLm oefejeaéSvü:  Cdak 
ogy piidai mondok oí a Bzéí-iiydiák aoatas tnotaDÓl. 

Áipüd, a küiönb-.-n idko.alhatrotó, laikua diák aa 
egyik ev e.tjin ódvb.pjj e.c alt ea kijeieaii, hogy 6 
tovább nem tanul. Az tdt-(i.:pja mlathu viiiárnsu|ioita 
toisa, leke mi>yeiţ o;e^dcb!ien. Hn Idaow ĝ̂ a volna 
es? Hogy az ő j0 gyermeke, mi eddig ugy bzi>r-:>i4 
az Woi&t e;i aa.lert miud<iot meglett volna, csakhogy 
lanuit tmbür i'jgyen belőle — ea a aao.7galmaa gyer-
mek egyjzerre uem aaor tanulni? 

Amikor a flu  edjzapja felczóiitásalra  la maktcsu. 
kitartón szándaKa moilbti, a szegény síUiöi kâderuse^ 
fogla  el éd ielkeben uj oih t̂srosas Hzii:otitl mug: 
Hatha n̂ m akarsz laaumi, menj inasnak 1 Da nem 
volt tzivn elbucoájuul maga mellől. A fim  bealillolta 
a gasd .Q^bu. Arp.id iLOSt már öromm;l dolgozott. 
Teijssült a vágya. Az ő tltkoa vágya. E ŷ nap aaaal 
lepi meg az odöii-.pj;:;, bogy a rozoga ísialiót le kel-
lene bontani. Moat mar ó la ilibou van u nemsokára 
a háború is mogkezdődiz. Kl tudja milyen idók jönnaE. 
A Ciürl is fel  kellene opltenl. Aa edeaapának, aki 
előbb vonakodott az ajánlaton, szegett ütött a fejébe 
a gyermek gondolkozása. Hosszas töprengés uián hotsá-
fogoil  fiával  aa laláilo es csttr upltoû bna. Acpád lelkei 
kimondhatatlan öröm töltötte el. Égett a munka u 
kezük alatl. Micor elkuaaültek aa epületekkel a ko-
bzoru ttoDop melog áhl>aiabt.ú Árpad •.dcsapjához 
•iaó!: Édesapáin mô l már megyek jövőbe meglni 
lakoiába, ío  ytatom tanu'máoyaimal I Aa edoaapáuak 
kiszökött a könny a saomrtből. Es a fiu  csakhogy tel-
oplthê sek a gaadasági epUletet, .emondott az iskoláról. 
Moat mar mjjsritlto Árpád leikának útkáil 

Én hibzem, hogy még sok ilyen pe.dát lehetne 
felhozol  a saekely diák eleiéből. Esért nom la mondom 
nektek, hogy a vakációban dolgozzatok. Ugy Ismerte-
lek meg litetet, mint a jövő magyar élei munkásait, 
akik nemcsak az Iskola padjában, hanem oilhon a 
nyári munkában is megálljatok helyeiekei I Az ilyen 
mnnkás diákokra bátran építhetjük a magyar jövőt. 

Ebben a tudatban saeretatiel köszöni éz kíván 
további jó vakációt 

Csíkszereda, 1942 augUBstm hó 12-én 
Székely  Látzló,  bittanár. 

Csukott móheaszin, 20 drb kaptárral, 7 éló 
családdal, teljea felszereléssel,  elköltözés 
miatt oladó, Botár Gézánál, Caiksomlyó. i-z 

Csíkszeredában, Hargita-utoa 17. szám alatt 
egy drb takaréktűzhely egyes autóval ÓB 
három drb melegitó kályha eladó. i-a 

Kerea ik mtjgvéielro jó karóin l»vö h íd-
mér lege t , milyen 2000 —3000 kgr ig lehet 
mórni. Zakariás Z. György, Gyimesbnkk. 2— 
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Most kezdődik az uj gazdasági 6v. 
• gazdálkodásnál egyik mnnka a másiknak elA-

Begltője vagy elrootAJa. 
Bgy Jól vezetett gazdaság, ngy megy mint egy 

Jó Járó óra, csak időében fel  kell hural. A gazdaiÁg-
ban minden munkát R maga Idejében kell e'-veg-rnl, 
mert aa utolsó percben csak kapkodta, hlfayoBŜ g 
végBI pedig eredménytelenség követkealk be. 

Aratás után aionnal sekélyen a talnlokat fel  kell 
ssintanl, gyomirtás éB talaj beéredés céijából. Még a 
tél beállta elótt minden földet  mélyen még egysser 
fel  kell saáataal, a konyhakerteket fel  ásni. 

Hová mit vetBnk már most tervaaerDleg meg kell 
állapítani. Bitói nem kell eltérni. A gasda földjeit 
osatbatja 4 egyenlő csoportba. '/* résabe vet kapást 
trágyázáskor, alánná 7« résabe árpát herével, sántán 
jón here, majd bii, 

A kiindulási poni a gazdálkodásnál aa, hogy 
mlüden gasda tarteon annyi állatot, hogy földjel  min-
den 4 Ik ó"bs-n triTvéí kapjanak. 

Tudom sok éll ovasén hnsbaté fe!,  da ttllerdé, 
blstos és nagy termáaok cink esutoa biztosíthatók. 

Ka nem elégodhetDnk meg gyomon, fal  termé-
sekkel, ma a mezőgazdasági tudományos megállapítá-
sokat alkalmazni, minden gazdának hazafiul  kételesaoge. 

Bár blionyoa foka  h>ladás tapaBstBlható, mégis 
Igen eok hiba fordul  elő. 

Átlagosan legtöbb főidről  még fcie  t-rméflét  ucm 
kapjnk meg unnak, a ei o'SBzerC gazdálkodással meg-
kapható volna, bizonyítják ezt az uradalmi, Jól kezelt 
földek  termései. 

Szót*  M-bAly. 

Mészáros szövetkezet. 
Auţuaztui hó 11 én este a helybeli Ipartestület 

helyis igében értekezlet volt abból a célból, hegy a 
kösön^giiek buszai él zsírral való könnyebb ellátást 
cí'lábó! a mészárosok szövetlr?se»be tömörQlve, egy 
Kzbvptkezetl méRzárFz'ket állítsanak fel. 

Jalen voltok » feoV.zavérl  .Stővete't" kirendelt-
nigenek wzetőja (Mfcy  Mihály szövetkezeti ellenőr, 
» vároa r^z i r í l 8iás« Girő poltj'-rnrittpr, &z Erdélyi 
Párt riazí-ől S«5:;e M há'? titkár, Bakcty Károly 
ipurte'!fl  '-:l elaift,  VAc-r-y Gvuia )pt. titkár, a hílybeii 
és rldékl m4szároiokb4' többen. 

Az értekezlet t C-lbv MihAly ellenőr oylto'.tn 
me?, majd Bti=r Grfi  polgármester fejtette  kl B 
ez9Vft-eset  Iéteal'ivArpfc  oagv horderejét, meg'gérve 
r-ezéríl mlod o támogutáRt. Egy-egy részvényt 100 
Pengői n á!!;;plío'.!ak m-g. 

Valóbon Btött a 12 lk óra, hogy a húsellátás 
Bzyéb»n logy-r va'aml gyakorhll lnt£zk:dáH. 

Ma ugy áll n bVyzet, bo*" » mVrárcBok Cí b 
ao'/ n' ^lirí-fal,  hsTBOntalr.- fnvi»rocéFok  ipellr.tt jut 
r.sk va'erl'yen áruhoz, Vfifaéjrgs!  ró vsntw kécy-
Bc rilve p feketén  való átu ânr» vagy kényt' lenni 
becanknl liziatBkft.  Végül mlodent a fogyasztó  itözön-
ségoek kell megfizetnie. 

A szövetke.-etl tnásaéMzéfcnél  órlA?l megtskarl 
tátok lehatn®*. Közös b«sz«rzá», közös f-tldtigozáB, 
köcöa elárnaltnel helyisé;, atb., stb., rnlrd oly körlll-
mények, amiknek előnyeit kl nem használni valónágo? 
bün volna, 

Közérdek, hogy a tervbe vett szövetkezetet, saját 
jól felfogott  érdekében mindenki támogaFB*. 

Röviden. 
— Tőkés Er jő református  e.ipsrea neve jól Ismert. 

A bukaresti raformátn'ioknak  6 volt lelki vezetőjük. 
A politikával la Boknt foglalkozott.  Mindenkor a ma-
gyar kisebbségi kllzdelem ellen » román pártok olda-
lán „politizált". A bécsi döntéssel «Iszamodtunk Tőkés 
Ernő'ól. MoBt Ismét halinak róla. Tőkés Ernő mintegy 
125 hamis anyakönyvi klvocatot állított kl, amiért 
a romániai református  egyház vezetősége bűnvádi 
feljelentést  tett hűtlen szo'gáj* ellen, as llfovl  tör-
venyzzékro. Hlr szerint Tőkés Ernő a bűne elől Ma-
gvarországra eaökött. 

— A kolozsvári szabadkőműves ügy érdekes for-
dulathoz érkezett. Emlékezetes az a körülmény, hogy 
a visszatérés napjaiban nemcsak Kolozsváron, hanem 
majdnem minden városban egy névjegyzék forgott 
késen teljesen felelőtlenül,  légből kapott alppin sok-
szor a legkiválóbb magyar embereket fűrészelték 
kettőbe a saabedkómüvesség vádjával. I»y többek 
között Szatméry János dr. aa naltárlns egyház jog-
tanácsosa Is sserepelt ezen a listán. Bzatmáry dr. 
pert Indított annnk Idején Abrudbányal János dr, 
teologiei dékán ellen, mint akinek kezében látta a 
szabadkőműves listát. Bzen aa alapon elindult a per. 
A bíróság Igyekezett felgöngyölni  est a Jól Ismert 
felelőtlenséget.  És eljutott gróf  Dégenfeld  Krlstéfoéig, 
akiről szt állították, hogy A hosta forgalomba  a Halát 
A gfófsét  azóta soha nem sikerült előkapnia a bíró 
ságnak. Az Idéaés elől mindig elmenekült betegségére 
való hlvatkoaással. Most asutén előkerült és a blrózég 
előtt megtagadott minden nyilatkozatot, hogy ezzel ls 
még titokzatosabbá tegye a kérdést. Hisszük, h»»y a 
bíróság mégis csak megtalálja annek lehetőségét, hogy 
fényt  derítsen erre as utóbbi Idők legfelelőtlenebb 
vádaskodására, amelyek legjobbjainkat szemelték kl 
áldozata'. 

— Mladen Időnek meg van a maga ssilhámosa. 
Legújabban különösen a főváros  területén lelkiisme-
retlen emberek tűntek fel,  akik kinyomozzák a fronton 
küzdő honvédé', hozzátartozóit éa azokat azzzl keresik 
fel,  bogy a frontról  jlnnok óa Bzsaatet hoaaak. Kői-
ben kérik, hogy nomnkára vlsisa utasnak és szíve-

sen elvlzzlk a kfl'dsndő  rahaneműt éa élelmiszert. 
Mondani ta alig kell, hogy szélhámosok gaiázdálkodá-
sáról van szó. Migemütjük aa esetet csak asért Is, 
hogy a közönség tájékesódva legyen a hí boros Idők-
nek Ilyen elkerülhetetlen kinövései körül. 

— Romániában r.nguaztnn 10-én aséleskörtt ellen 
őrséét rendeztek, amelynek során több »z3r katona-
szökevényt tartóztattak le. 

«Vekre* székrekedésben la aroktik 
szenvedet. Oyaalur «oadotlicKM h«tl 
Dmd kasksJMvsl a |ó emtetéwél 

ŢJS&M*, I V 
Harcterek. 

A nagy mérkőzés fö  súlypontja a kaukázusi és don-
menti hadszíntéren vsn. A Kaukázus elleni harook tnlaj-
donképpen Uosztov városinak elloglslásával kezdődtek. 
Bosztov ntán a Don torkolatinál Batajszk községnél ki-
építették a bidiőillist és innen indult meg a tengelyhatal-
mak nagy összefüggő  hadművelete a szovjet dili védelmi 
rendszere ellen. Ezek a harcok a német is szövetséges erők 
teljes győzelmivel vigződtek is a szovjet csapatok az égisz 
vonalon menekülésszerüen vonulnak vissza. A Kaukizns is 
donmenti harcoknak csak moat bontakozik az eredménye. 
Az ellensig a visszsvonulások kétségbeesett módszerével 
igyekszik megmenteni csspatait a harapófogózáetól.  Mert 
akármennyire mestere volt az orosz hadvezetée a vissza-
Tonnlisoknsk, ma nem tudja keresztül vinni azokat. A né-
met hadvezetés villimszeriisige gyorsosspataival mindenütt 
nyomában van. A motorizált ssregek élei változatlan len-
dülettel fnrjik  be magukat a visszavonuló seregtestekbe is 
elképzelhetetlen veszteségeket okozva nyomulnak előre. A 
szovjet védelem igy sehol Bem tudja megvetni a libát. 
Hiába volt Sztalinnak a visszavonulást megtiltó parancsa, 
az orosz hadvezetés egy pillanatra sem képes kifogni  a né-
met támadások lendületét is szok éppen olysn leküzdhe-
tetlen itütő erővel folynék  ma, mint a hat hittel ezelőtt 
meginditott kezdéskor. Érthető Moszkva vészkiiltiss, ame-
lyet augusztus 12-én este olvasott fel  s moszkvai rádió. 
A tat héttel ezelőtt megkezdett német támadások tehát, 
amint ma világosan látszik, három irányban indultak el. 
Először keleti irinybsn, majd kierőszakolták s Don folyón 
való itkelást és azután délre fordultak  a Kaukázua falé. 
Amialatt pedig a Kaukázusban tovább tartaoak a nagy 
harcok, azalatt megkezdődik a hadmüveletek negyedik sza-
kasza is, amelynek célja Sztálingrád. Ez volna nagy vona-
lakban a keleti hadszíntér itpillantisa. Szédítően nagy te-
rületeket ölel lel ez a hadművelet. Ugy litazik, hogy a ni. 
met hadvezetis a legtökiletesebben felkészült  ezekre az 
óriisi tirsigekben duló harcokra, amelyekben a szovjet a 
legképtelenebb ember- is hadiaavsgpszarláat viszi bele. Igy 
a doni kozákok lovashadosztályait egymásután dobták bele 
a mult heti német előrenyomulás feltartóztatásának  harcaiba 
is azok egymásután morzsolódtak |fel.  A szövetséges csa-
patok a keleti hadazintéren az elmúlt hat hét alatt a világ, 
történelemnek legnagyobb méretű hadmüveieleit folytatjik 

Egy pir nap múlva a második világháború negyedik 
esztendsjibe lip. lHBtl. szeptember 1-én kezdődött. Es az-
óta vessünk osak számot, mit müveitek azok a népek, eme-
lyeket megsemmisítésbe akart kergetni a Pária környékén 
kötött békekötések eszteleneéga. Ha, három esztendő múlva 
Európában nincsen ellenség. Az elmúlt hétnek disdalmaa 
csatéiban szemünk előtt omlik meg az a vörös rém, ame-
lyet sz angolszász hatalmak Európára akartak azabaditani. 
Ha máa bttnük nem volna, akkor ezért is bünhödniök kel-
lene. Mert csak most látjuk, bogy sz orosz szovjet milyen 
hatalmasan fel  volt kiszülve Európa eltiprisára. Ha nincsen 

német hsderő hatalmas felkészültsége,  skkor a világnak 
semmi hatalma nem tudta volna megállítani azt, hogy a vö-
rös uralom igájába ne hajtson mindannyiunkat Már pedig 
látják, mit jelent a szovjet rendszer. Nem mi állapítjuk 
meg. Vörös töldön járkáló magyar honvédeink irják haza 
is mindenteli, hogy a vörös kommunista rendszer sz orosz 
lakosságot az állatnál alsosonyabb színvonalon tartotta. IHO 
millió smbernek a virit sajtolta ki, amivel busz esztendő 
alatt megteremtette azt a pár milliós hadseregét, amit s né-
met és szövetsiges haderők annyi diosfl  csatában vertek 
azét és semmisítettek meg 1941 junius '22 óta. 

Nem vitás az, hogy ez a háború meghozza a boldo-
gabb jövőnket Mi rendíthetetlenül hiszünk benne. Ez a há-
ború minden leigázott nipnsk a falszabaditásáirt  folyik. 
Ennek a jegyiben mozdnlt meg a föld.  A mult hiten ko-
molyra fordultak  Indiiban is az események. A 4UIJ milliós 
hindn nip is elirkezettnek látta az időt arrs, hogy lerázza 
az angol jármot A hindu kongresszuson Gandhi, a hindn 
nipvezir kimondotta a hindn nip határozatát Eszerint a 
hindu nip felszólítja  Angliát, hogy azonnal vonuljon ki In-
diából. Gandhit letartóztatták ée a töld égni kezdett az 
angolszászok talpa alatt Indiában is. 

Ezenközben a japán hadsereg is nagy átcsoportosítás-
ban van. Egy milliós hadsereget szállít át Mandsokuoba. 

A haroterekről a győzelmes hirek megnyugtató soro-
zata érkezik. Levegőben, tengeren és földön  egyaránt olyan 
katonai sikerek vannak, amelyek a szövetsiges haderők ka 
tonai fölényét  hirdetik. A frontokon  küzdő katonáinkhoz 
hűek kell maradjunk nekünk is, akikre a hátsó arcvonalat 
bizták. Kötelességünk mnnkinkkal ia egész lslkttnkkel tá-
mogatni itthonról a harcterek küzdelmét Ez a munka a hátsó 
front  nyugalminak ia termelő rendjinek megóvása minden 
zavaró körttlminytöL 

— MARTON  FERENC  ÉLETE  ÉS  MÜVEI. 
A nagy aiikalr  Jréprőmővézz megrázóan kőgdel• 
mez élete. — 56 színes és mélynyomása képpel.  — 
Ara 6 Peagt  Megrendelheti  a Vákár  kőayvkeret-
kediaben. 

Tallózás. 
Érdekes tünetei vannak a mai időknek. Többek kö-

zött megfigyelhető,  hogy mindenkinek szörnyen bokros as 
elfoglaltsága.  Amig azelőtt mindenre ráértünk, addig ma 
nem jut idő semmiféle  köztevékenységre. Egészen megható 
módon dolgoznak az emberek. Ebben egyébként nem volna 
semmi kivetni való. De mégis egy kicsit sok, hogy a kö-
zösségi gondolatról teljesen megteledkezsünk. Végeredmény-
ben a magasabbrendü együttélésnek elengedhetetlen keUike 
a közért való önzetlen munka. Amig kisebbségi sorsban 
éltünk, ez ment ia magától. Kulturális egyesületeink, szo-
ciális életünk hangos volt a mankitóL Most nem jut idő 
semmire. A legtöbb ember belefáradt  abba az erőfeazitisbe, 
amellyel kibokszolta a maga helyit. Most piheni a mnlt 
babirait vagy pedig tovább dolgozik égiszén ismeretlen 
vonalakon. Ez igy nem jó. Megirtjük, hogy mindenkinek 
meg kell sütnie a maga kis pecsenyéjét De a magánérde-
ken leiül mégiscsak létezik az életünknek egy közösségi 
része is, amelyet lélekkel kell villalni. Nem lehet elbnjni 
ez elől a feladat  elől. Most, hogy „magyarok lettünk", nem 
jelentheti a kényelmes elvonulást és „utánam az özönviz" 
álláspontját Szíveskedjék osak szemlét tartani mindenkinek 
a maga portáján. Meglátja, hogy egyre kevesebb benne az 
a tartalom, amivel a magyar jövendő közösségi részének 
tartozik. 

* *  # 

Közösségi feladatról  van szó. Ilyen lesz sz az akció, 
amelynek során a keleten küzdő honvédségünket kell ellás-
suk téli msisg holmival. A napokban hangzott el a Főmél-
tóságu AsHzony rádiószózata a nemzethez. Ebből is tudo-
másul kellett vennie a nemzet minden tagjának azt, hogy 
a háborúval kapoeolatos áldozatot vállalnia kell. Tehát a 
jövő ezer esztendőnk lerakásában nagyoknak kell lennünk. 
Éppen eziit egy szívvel, egy lilékkel álljunk a beindított 
ügy mellé. Előre hangoztatjuk, hogy ezt a gyűjtést társa-
dalmunknak ugy kell megszerveznie, hogy abból senki ki 
ne maradjon. Kötelessége legyen mindenkinek áldozni. Aki 
megmerészelné, hogy kivonja magát, azt azonnal ki kell 
közösíteni s közösségbSl. Nem lehet annak megtörténnie, 
ami a múltban már megtörtént, hogy éppen a legtehetősebb 
polgáraink egyik-másikát semmiféle  földi  hatalommal Bem 
sikerült adakozásra kényszeríteni. Pontos nyilvántartást ké-
rünk a nyilvánoaság számára arról, hogy ki mit ad. Sok 
beidegzettség van a múltkori háborúból, amelyeknek végét 
lógjuk szakítani. Abban lehetett elv az, hogy amig egyik 
a harotéren vérzik, addig a másik idehaza javakat gyűjt. 
Ennek vége. Ebben az élethalál küzdelemben legfdbb  erős-
ségünk a tökéleten közösségi öntudat. Az, amely idehaza 
vagy a tűzvonalban egyformán  megérti a köteles áldozat 
mértékét Nem hinnénk, bogy bárkit is külön kellene majd 
figyelmeztetni  a háborús társadalomnak erre a beállítására. 

* * * 

Gondoljunk gyakran arra ia, hogy nekünk egymást 
támogatni kell ég szeretettel kell körülvennünk ennek az 
egyre nehezedő életnek minden vonatkozáaában. Ne fásul-
junk el egymásnak a bajai iránt. Hiszen a háborúval egyre 
inkább rá vagyunk utalva a nagy nemzeti közösség támo-
gatására. Azután egy háború megköveteli, hogy a nemzet 
mindvégig a legkomolyabb felkészültségben  várja annak 
miuden eshetSségét. A „megBértOdéseknek", s „télreállásók-
nak" ma nincaen ideje. Minden magyarnak az elsS vonal-
ban van a helye. A sokat hangoztatott egységnek soha nem 
volt időszerűbb a betartása, mint ma. Vigyázzunk és ugy 
csináljuk dolgsinkat mintha még sok azenvedést tartogatna 
a sors számunkra. 

l O I Á I K . 
EGY KÜ.VVVliOL. 

Minden könyv — valameddig olvasgatni nem kezdi 
az ember —, titok, tehát vonzó és érdekes. Az érdeklődést 
felkeltheti  valamely könyv iránt az író neve, a könyv címe, 
sőt a könyv külseje, tormájs, alakja ia. 

Jól tudják ezt a ponyva termelói ia, a lélekmérgezSk 
s ezért rendszerint a lélekölő írásokat feltünS  és kihivi 
ruhákba öltöztetik. A batást, az ízléstelen, de tetszetős 
ruha hatánát még leifokozza  a könyv ára is. Pár fillérért, 
de sokazor még ingyen ia egész garmada olvasnivalót szór-
nak szét a társadalomban. Az ingyen szétszórt ponyva az-
tán busáB kamatot hoz, az .áldozatos" szivtt ajándékozók-
nak. A ponyva mérge észrevétlenül szívódik fel  a lelkekbe. 

Ezzel szemben meg kell nizni az örökértékü — tehit 
a nemee magyar lelket sugárzó könyveket —, akár a dísz-
müveket, akár szerényebb ruhás testvéreiket. A diszmüvek 
pompája olyan, amilyent csak a kifinomult,  sokezeréves ma-
gyar lélek adhat foglalatául  valamely arra érdemes magyar 
alkotásnak, annak megőrzésére. De az egyszerűbb könyvek 
ruhája és külssje is ízléses, simogatóan kedves. Ha az em-
ber kézbe veszi vslamelyiket, meghitt melegség, nyugalom 
sugárzik beli'llük s lélekbe. 

A könyvnapi gazdag termée titkaiban böngészve, a 
többek között egy egyszerűségében is kiváló is nemes 
könyv tünt tel a sokféle  és sok könyv között. 

Alskjs, ruhája nem sokat mondó. Külseje olyan, mint 
egy tanári vagy tanítói notesz, melyet zsebre tesz is ál-
landóan maginál hord a pedagógus, olyan, mely kevés he-
lyen észrevétlenül meghúzódik, elfir,  tehát szeriny, de olyan 
is, mint egy igaz jóbarát, nélkülözhetetlen. 

A könyv oime: „Magyar irodalomszemlélet1'. A köny-
vet nézegetve, elsfl  gondolatom az volt: ugyan milyan bű-
vös titkok lehetnek ebben a szürke, olosó kis könyvben, 
e mögött a hatalmas cim mögött? Mert a könyv írójának 
nevit eddigi nemes is nagyvonalú munkássága már fényesre 
csiszolta, olyanná, amely maga is érdekisdéat kelt 

A könyv titksit keresve, kutatva, nyitogatva, bizony 
sokat zsőrtölődtsm magamban az irodalmi alkotások kapu-
saival, a kiadókkal. Nem győztem eléggé osodálkozni azon, 
hogy hogyan lehet ilyen kinosesbányába bsengedni a néző-
ket ilyen olosó jegyekkel, mikor annyi selejtes tartalma 
könyvet kell drága pénzen megvenni. Ennek a könyvnek az 
ára mindössze 50 fillér. 
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A könyv irtSja haiaazaretö aziwel, lenyűgöző érde-
kességgel, hátálmaa távlatokat magvilági tva szemléli a ma-
gyar irodalom Panthaonját, da namoaak aaemláli, hanem bú-
várkodik ia aa örök magyar irodalmi kincsekben, öavényt 
matat, irányt jelöl a ami a legnagyobb ártáke a könyvnek: 
arohaeológiai — régészeti — mánk ára hivja fal  az ifjoaá-
got Nélkülözhetetlen, hézagpótló iráa a „Magyar irodalom-
szemlélet". 

Mágia, aki áhítatos ás büszke magyar lélekkel zzo-
kott a magyar irodalom Panthaonjában járkálni, azt a könyv 
lapjain itt-ott található azokatlan megállapítások ejtik oao-
dálkozáaba. 

Pld.: Kazinozyról, aki már annyira ás örökre a Nem-
zeté, igy ir: „A börtönböl hazatért költó, akit a íranoia 
szérum küldött a végzetes útra, a német érzelgősséget vá-
lasztotta a hajdani mámorító ital helyébe. A nématea izléa 
padig oaaknem kilorgatta eredeti terméazetéböl nyelvünket, 
gondolkodáamóduukat éa természeten érzelmi kultúránkat." 
Később megint ezeket irja: „Da Kazinozy tehetsége, szí-
vóssága, diktátori hajlama nélkül aligha emelkedett volna 
a német izléa olyan veazedalmea irodalmi tényezővé, ami-
lyenné tényleg felhuzalkodott.  Kazinozy nemcsak a dunán-
túli nemesi kúriák korlátoltságát kápviaelö Kialaludy Sán-
dorral került ellentétbe, hanem mindenkivel, aki nem fo-
gadta el a nyelvújítás gyanua szóáradatát éa az elvont haj-
lamú német ízlést. Fazekas, Caokonay és fierzsényi  háttérbe-
aaoritáaa — hogy kiaebbeket na ÍB említsünk — elsősorban 
az ö számlájára írandó. Ítésze van Daoaáuyinak a köztudat-
ból való eltüntetéaében, L'ayka és Kármán emlékének gyors 
pusztulásában. Megtört lelke, a logságból hazatérve, ártható 
éa menthető módon caonka élettormát teremtett magának, 
vétke abban rejlik, hogy ezt az életformát  rákényazaritette 
oaaknem a magyar azellem egészére." De még azt is mag-
tudjuk az Írásokból, hogy „Kölcsey Ferencre végzetea ha-
tást gyakorolt Kazinczy Ferenc, megfertőzte  izléaét, tévea 
iranyba hajlította kritikai erét, a Himnusz költóje caak 
hellyel-közzel meréazelte eredeti lírai hangját hallatni". 

Az olvaaó fájó  szívvel veszi tudomáaul a Bokát azen-
vedett Kazinczynak leitüntetett „vétkeit* a önkéntelenül 
arra gondol: vájjon nem lehetne-e a magyar irodalom Pant-
heonjában ugy Bzemlélőduí, hogy az ott levő halhatatlanok 
egyik-másikára árnyék ne ejtódnék, vájjon nem lehetne-e 
oda uj vagy régi magyar szobrokat ugy elhelyezni, hogy a 
régiek itt-ott meg ne rongálódjanak, szándékkal vagy vé-
letlenül i 

Nem hihető, hogy lehetetlen lenne ez, hiszen a ma-
gyar irodalom Pantheonja van akkora, hogy uj magyar ér-
tékek akadálytalanul — tehát nem a régiek rováaára — 
letehessenek. Az igen lehetséges, hogy Kazinczynak kor-
társaival voltak személyi vagy lelki ellentétei, de kétBÓgea, 
hogy minden ellentétet caak a Kazinczy azámlájára kellene 
irui. Ez szinte elképzelhetetlen. 

Egyébként irók, művészek a általában emberek között 
adódnak torzsalkodáaok. llogy úgyszólván tegnapi példát 
említsünk, köztudomásu volt a Jáazay Mary és líjházy kö-
zött levó ellentét is, de ez egyiknek aem ártott halhatat 
lanságukat illetőleg. Jászay ia, Ujházy ia, külön-külön is, 
együtt ia örök magyar értékek. Így C'Bokonay is, Derzaényi 
ia, Kármán ia — hiába Kazinozy állítólagos ármánykodása — 
mégia örök magyar irodalmi értékek. Tehát nem vesztek el. 

Arra aem volt soha példa sem a magyar, sem a vi-
lágirodalomban, hogy két vagy több tehetség munkájának 
értékelése, még ha kortáraak ia lettek volna, egyezerre ért 
volna be. 

Egyébként külön tiaztelet illeti a .Magyar irodalom-
szemlélet •'-nek „Feltámadás" c. fejezetét,  mely a kiadatlan 
vagy már teljesen ellogyott éa kiadáat érdemlő irodalmi 
értékekről ad bőséges éa nélkülözhetetlen táiékoztatáat. 

Végül meg kell mondani, hogy az olvaaónak lenti, 
azerény megjegyzései nem befolyásolják  a .Magyar iroda-
lomszemlélet" o. műnek kiváló, nemes és értékes voltát. 

EMINENS ÉRDEK. 
Sok félreértéat  el lehetne kerülni, az író is, az olvasó, 

da legfőképpen  a magyar irodalom érdekében, ha az író, va-
lamelyik történelmi vagy irodalmi nagyaágunkról, akár aze-
mélyi, akár tárgyi vouatkozáaban, valami uj vagy azokatlan, 
esetleg tévea adatokat hozna felszínre,  hogy akkor minden 
esetben a forrást  ia megnevezné, ahonnan adatait merítette. 

EZ SEM KÖZÖMBÖS. 
Ha az olvasó ligyeli akár a könyvkirakatokat, akár 

a könyvjegyzékeket, elámul és megdöbben a aok idegen 
könyvtől. Egyik-másik idegen könyvnek szinte égig érő rek-
lámja van, pedig minden idegen könyv idegen lelket au-
gároz. 

Miért van azükaég arra a tömérdek idegen könyvre, 
mikor iróink oly tehetségesek, oly termékenyek, hogy ha 
nem ia az egész világot, de Európát biztosan el tudnák 
látni szellemi termékekkel!1 Egészen biztos, hogy több az 
idegen könyv nálunk, mint magyar könyv idegenben. Telje-
aen igaz, hogy a küllőid lángelméinek Írásait nem nélkü-
lözhetjük mi magyarok sem, de legyünk okosak és mérték-
tartók. 

A külföldi  ponyvától ia óvni kell a magyar lelket 
J . M. B. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Sprenoz Helénke gordonka mű-

vész hangversenye a berlini rádióban. 
Sprenoz Heléna 1942. évi augusztus bó 18 án 
d. e. 11 és 12 óra közö t egy fóióráa  gordonka 
hangversenyt ad a beriiui rádióban. Közönsé-
günk figyelmét  felhívjuk  erre aa értékes aonei 
eseményre. 

— Háaaaaág. Deageleghl éa Czokalyl Péayea LUy, 
Féayez Endre a Nemzeti Bank cslkzzeredal flékja  Igaz 
tató|ának leánya és Attalal Wlnfrled  m. klr. fóhadaagy 
1942. auguaatus 12-én délután 7 órakor a calksomlyól 
cegytemploinban tartották esküvőjüket. 

— Városi közgyűlés. Csíkszereda megyei vá-
lts képviselőtestülete 1942. augusstui 11-án közgyű-
lést tartott Szász Q. Garő polgármester elnökletével. 
k tárgysorozaton a következő ügyek Bzorepeltel:. Az 
Országos MaatósgyeaUtaí részére magdzavaztatoit 
200 Pengő támogatás. — A városházával szemben 
fekvó  Horthy Miklós ut köveaésl munkálatai megkea-
dődtek. A munkaiatokat Fogarjasi János vaiialata végzi 
el 82 ezor Pengő órtákbm. — A homokszálUtáal Vitos 
Pál vállalta 1260 m* egységárban, a kövei Vorziák 1. 
18 60 ogységArban. A kövezés összértéke 72 enor P>*ugó. 
E-zM az öisaaggal átipltlk aa egáss ültettet ói pedig 
oiyaaformáq,  bogy a középra parkosított rész marad. 
A lAiác jóváhagyta a sz'jzelyftildl  méntehp épltkeaé-
jénik turvit. Atnenavibm :t f.ildmlvelénii.-ryl  kormány 
* kllá'.áíbi h-ilyaaait 400 ;>zir P ^ ő ópltkeaî i a^géiyt 
«tmiUS hó25 lgfolyi-itja.  akkor nv<l kezdek eţv 
100 lovat bofogadó  hiá'liuttk é* l'iginysâţl itkáso»-
nak aa építéséhez. — A régi tórviu?asjk miíí-Ht út-
nak a megnyitása vigirvéay.ijen eiiiitiroJtatoM. Ei aa 
ut 10 má'er széles — A hv iaie otthon r-nz-iri) n 
város megvá'iáro'.l* a Vozbir'.okosoágl székház épitintél. 
A vásár leboayolii&iát a tanács rittrţdsnet mondja ki 
á.i nnnak érdekében izoros ogyUttmlltiödézl tart fenn  a 
Ktizblriokvssig v 'iető^ugvei, ame'yoek köagyiiiétie rovi-
dnoa vói;log4Hlte3Í fo.;|  i a v s<irl. As épülőiért «vá-
ros 110 ezor P-jarfó;  ig.vt, a Kösblrto :ouság 150 oasr 
PonţO: kir — A ijrvtayasen'.ő; késdőlő utsza^aszn >L 
<ö''nzÍH>)vn| n jí>rrl:'".t»k át̂ pl'iésre szorulnak. Ezt a 
muisóia'oi a tanács ebitsroz'a én rövidesen horzá 
!»- zd .n̂ k ezeu a r'i aor, a jirdA építéséhez. — A várod 
vi iinyUzemni!1 84 raüdW< jövő évben i.jár, Bí-.y' 
kapcjolatoian a vnro:i l<y"k*«lk fo-oeots  gendo', fordl 
Unt arra, bojfy  ez Uaeml bruT"iaâao->>t t Guz-csgge; 
való közös H0 -r-:fldé.i  ej' gsallníiéuíj.k i>üfülm'>ny!>  no 
zavarj i. Az ez n c>lbó; m"gejreit vlzsgA'iit lih'nsése 
küliaöio-i patti» i»n?'< létj* at oszlopok átla-.dó AV 
oi9réljd-;t, vfclumlnt  « bekötő n ,íéke* jó <hrb»n lar-
>i->At. —A két vAroal nvida 1948. évi itöliv.gvri'-rir? 
3800 Pengői Irányozi.iit elő. — A "Jd5 és nemlbn<?g»k 
g.nd'jió Iniésatek ó?l tómogMiya 1000 P 1000 P.-í>*u 
tl'splt'ntatt meg. — Az Irdll^o^ok során Szítsa Q. 
G.t5 polgíraASior j ívsT itot t̂ rjenzt elő, amely kivá-
rj iô ts'. S>8«' a "íL'Ijb .'i polgirl leányiskolának, 
vlrnjá intnl fo-r  i való .'ine'éajt. A tanács i-ürgó-í.î 1. 
•eondj't aii ll;y I éi m-fîb'Kza  n polgarw ;t rt, bogv .• 
kS20;t»t4attgyl ''oroî --y h Áros köaecnejfé-tA  >:at 
az ó'aajét ker̂ cz 'II vlţyo Eţveb^nt o város koz'.n.íé 
körében Is mesindnli cţy erőinj -s mozgalom i'yi' 
irányban. A 3 s*ék->'v vár o'gv'ne* nhe nn lescygitn-
»é«!umi. Ea a ti.'ny egj ii in ábn szembetűnő. Ciik-
szeredi min', a Bz >k-lyftlda?k  iörpontjj eiiyedU'. ieg-
»11. a:3i..B ibb ean-'k r. Riük̂ égiiek pótláaéra. A megfelelő 
om óVIrato': rövld-'s-iQ •'í.'iésaülnek >'3 a legalk» masabb 
ludoko:úiíHal kerHimt a k~>zoV:at'.-:llgyl mlo^zinrlum 
o!é, amely hlsnzűk nem aárkó»lz aanak telj slté"i! 
<ílő'. — A váron m.-jf  h'ősn Indokolt eló efiofliic-sb::.! 
kéri ez illetékes mlolszt rinmtó1, hogy ei.ţpd'tlyeiz t a 
váron további kriveicsét I GÉZZEN Ztöjödfürdól<.  T )-.IJ-
tenel »rrA, bosiy ZiiigödfŰrdó  várost lulejdon, Igy i' 
fejlődésének  la /óiciléke a jó ut. 

— Október 31 lg minden erdélyi Iparosnak 
éa kereskedőnek kerale kell lparignaolvanyá-
nak felülvizsgalatát.  A hWatalos lap 1942 hugu<z-
tus 141 Bsám-i köf  l na Ip r̂Uazoivéoyok f  'IU'Vlzi'̂ -
latára vonatkoió rendeletet. Eszerint 1942 otíf.L-er 
81-lg mlodsn a visszatéri erd >iyl területiken éló Ipa 
roanak és kereBkedőnsk az lilelékcB ipar és kereske-
delmi kamarához benyújtandó teljesen llietékmentet 
folyamodványban  kell kérnie aa Ipnrigaaolványának r 
felülvizsgálaté*.  A kamarák n térésnket döutéa véget 
az Illetékes miniszterhez előirjeiatlk, aki jogorvosla 
kizAráfával  dönt a k r̂fénynk  f  ilí>tt. 

— Megdöbbentő naerelmi kettőz öngyllkoa 
ság a Tolvajoatetőn. Erdő ó famb™ífk  a Toivajos>m6 
köceléban augnsetua hó 11-én megdöbbentő leletre 
akadlak. A lolvajostetől antóbuaz megállötól mlntery 
ozer méte-re a Karo'kövo nevezstü szikla tö ábsn kél 
iinlla fekl'dt.  A hu' ák már opvlásn k Ir.dulw l., vegteg 
Jalkat a vrdak lerágták. A bevezetett vizsgálat a inba 
asebébsn talált Iratok éa levelik nyomán megáll<ipltolt: 
pontosan a loaajlolt tragédia résslutolt. Bar>.béB Bé>h 
43 éveb szüntlvénylaborfalvl  unitárius lelkécz és Mik'ó: 
Jolán Bsentlványlaborfnlvl  bíró 23 éves leánya vol<a>< 
na A'dos'tíok, akik közös elhatározással lettek öngyll 
kotok 1942. jn'lus 22 én. A hátrahagyott levelekbe, 
-llágosan megneveztek a mérget 1B amivel as ongyll 
ko>ságot elkövették E hlléternek én mothllalkoholnal 
keverékével mérgezték mtg ma;ukat. Több levelei 
bagytak hátra a CBaládoknak. A tragikus végű Barabás 
Béla as unitárius lelkézzi karnak nagyon lehetséges 
tag|a vnlt, aki vogyészettel IB foglalkozott  komoly 
eredménnyel. 

— Hatalmas erdótaa Oyorgyóban. A Oyil 
koztó körüli résseo, a Klsbékás patak balpartján nagy 
erdótüs keletkeaett a mult héten. A tüa oltására ki-
rendelték a honvéd alakulatokat Is. Bddlgl megállapt 
tások szerint as erdőtüzet kirándulók okozhatták, akik 
égő pr<r?z<iat hagytak bátra. 

— Tökéletea német köaéplzkolal tanárnő, 
ha kellő saámu t tnuló jelentkezne, szlveBen letelspedoe 
CsIkBaeredában. Kiadókét franciára  éa angolra taalt, 
Középiskolai Hsazez tantárgyakból magántanulókat elő 
kéazlt éa korrepotál. Leveleket „Tanárnőnek" Tosnád-
fttrdő,  Anna-villa kér. 

— Nagyssabáan gaadauáp Iosa városunk-
ban a béozl döntéz évfordulóján.  Augnsa-
tus 80 a a bócsl döntés évfordulója.  Ezt a rtapitaoba 
el nem felejtjük.  Bsévben Cslkvármagya gazdak&aön-
aáge azzal ünnepli meg vissaatórésánes bvtorda>óját, 
hogy egy nagyiuabáiu ^isdmip ;.fcr.ií  i'jen u-bz hii-
vallási a t.iruioléH r>nd]übi ía.o ÍKil<i.pcHO:'ódá4u uu.-
iwti, A gezlanapot os EMQE eelkuieft>«l  áiresdeUtaî J 
rendezi meg aa öaszus gazdasági Lzorvek támugutá-
áv î. 

— Moalhirek. Augusztus hó 19-én este 9 órakor, 
20-áu 6. és 9 érakor „Zugnak a szirénák' c. magyar 
fi  m. Auguss'-ui hó 22-on Bsombaton, 23-án vasárnap, 
24 én hétfőn  6. és 9. órai kezdettel .Rigl keringő* 
c. magyar filmat  jálsaák. A Turul mozi külön la felhívja 
a közönség figyelmét,  hogy augusztus hó 19-én meg-
kesdl a rendia sserda este 9 és asütörlököa 6 és 9 
órai kezdettel B hétköznapi rendes előadásait. 

— Halálozások. Az egykori cilksomlyól fóglm-
náalutnaav r^ţt tanir?, t-̂ sőtib n brassói ri-. fögtmn. 
Mnárq nvng. Igazgató]», Pál Q\>iy Igazgató veje: 
Kolossvárl-Sillv^ Bél», RIUJKAÍ ÉL-.MÉN'JK 67. évében, 
nshéz ĥ toţeBked̂ H után folvó  évi ju ina hó 25-én 
B<-aHr-óba eibuuyt. Koiossvárl-Sillye B-i'a tanári mókö-
d.SsGt 1900. Hupíomber l-én Citksooilyón kezdte, 1904 be 
;orüí'. Br-iS íúbi, ahol 1933-ban Igazgató lelt. 1939 oen 
nyug .lomba vonult, da az U'.QÍHÓ kát tanévben mint 
óraadó lanar ismét munkában étloti. 42 évi tanári mbzö-
dézs al»l< a dláknemzariékek :igiaz zorál nuveito a 
jóm, Zü pr.i, ii<;mesr9. T^nilv tnyalaak igész életén át r<z akarm r̂ó, N ^Itarió hzor̂ alom ÓD buigó kölelossiig-
teijo'lt is példáját tnuíaf.a  betegeskedve még két utolsó 
uiiháfl  ati nd jebr n la. A mijgholdo/.uit tsnért juilus 
ĥ  27-én n«gy r;.asv jt mellett ..lsórt̂ e utolni útjára a 
po t̂aráil temeiób .̂ 

— Bicsoni Karolvun »aiil. Birs Mária, 57 évea 
kordban, foivó  évi iiiiüu i ui b'> 10-nn mj<h"..l Cdn-
szer.-dábin. Tamntéj: a, u ztns hó 12 mant vegbe, 
iiag" r'nr.i i.t mellett. Ei :uayt bl. ' - végéig lelkeu es 
klltrló trigja TOU a C-TKW d".i DJI és ZJneegyeah-
lMtUrtl:. SzirnlKt % ós m ő^öd'dü.'i támogatta a rna-
gy.-.r 'iuliuránafi  est a v>.gv»rét a kis'ibbaogl oletünk-
beu és Di.x hn^yta e' a fc.iazib-.duiasuok  utaa Bem 
E'vhüsóg^ prildúu) Bzolgilbat uiiiidazokutk, akik nem 
ismerik a kitar.ó munkának és onzodenaégnek basonió 
-ötrtleBaígalt. 

— Qylmeabtlkkön hangoz moagósalnhaa 
nyílt. Autusatn'í hé 15 otí Qyim'̂ bttks községben, a 
F íjrAnini mozltsrméb Al^pilj mo'̂ ók^ptzioházcyiil, 
amely eiő^dá^alt J ikalna „S-"K :iiy gHtd iirok" c. 
rnp>:n}áre keszU1)!! m Aucudeiu-22 23 án 
• liotnwlni, huiţusa'id 29 éa 30-áu pedljf  a 30 tzer 
P ngú aa u.'cáu c fl  mr>k aii»';.doa .̂ Jegyes BIÓV-JWI-
bío ',;aph»:ólr a Fij T A' IhI t'-roBtedesabţn. 

— Talaltatott egv dir.b k-rékp^rfujtaió,  iga-
aolt vuiajdoíiosa a rendórk^pitásyságon átvubetl. 

— A Pesti Tflzada  ui iiiám iban dr. Binyása 
J -oó, dr. Sc'jr.scz Andr-» (K'>HBI ) irt k clk íüket. A 
b nios. f  j evi m.íl'.-g'.Iró', a Sz' ke'yfoldl  Villamossági 
Rt. >j»n'ii.Aról, k l-orkertiilípd'ílpm fii  iDsairozásá-
ról, u: rpl'ö'D. Jg'.fraH  ^dá^ kiii .öî b.rő'., hKx'llipar 
l ^ujibb .a-menyeiről érdeksB lnforrof.c!ék,  riportok 
ssámaloa: !)•'. 

— A oalkmagyal huslparoaok aaarveakedeae. A oslk-megyei hoslp.rosok termeli és ér'6keali&  Siövetkuzuta augnsz-taa hó 22 én eat :Tó -aho tariji alaknló kB«tya:*aAt az Ipar-t a'(1 cth>-n Ceik'7.1 i>i&u Tárgysorozat: Jopyzóktinyvvezetöéa két lii:*Jcs:ió iulöléeo. A aKövctkezet mcgcrakulá.énak klmon. dása éa az alapszali&lyok elfogadása.  Igazgatói tagok vélaBz" tása. Külügy .löbl-'.ct'.ságl tiguk vélanztása. A megalakult azO. vutkezut osatlakxzása a (IzOvetoéghez a 21J0-941 M. E ren" delet alapián Indítványok. 

Szerkesztői üzenetek. 
Q. A. Cikkét lapnak jövó hatl aiámában hozni fogjuk. 

M K: Q HÍVÓ. 
„ T u s n á d " F\Lrd.<5szS-7-eti£azet 

1942 évi augusztus hu  23-án 
d. e. 9 óinkor, Tuanádfúrdön, 
T»̂; . H L D O R A D Ü " kisiormébec 

évi rendes közgyűlést tart, 
x. >r a k: £,v»at »fi  érdv'vclukol eze r ol m î aívja 

Tárgysorozat: 
1. Ai igazgatóság éa feiUgyeiöbizottság 

j(jl'.'Utc8j. ua 1941. ilzlotévről 
2. Az 1941. KVÍ Uziátév mérlbg^nc-k meg-

âiiapilâaa. 
3. Aa igangatÓBágnak és felügyelóbiBott-

Bágnak. felmentvény  megadáBa. 
4. Aa igazgatóság soraoláa utján való fel-

újítása, illetve uj tagok választáaa. 
6. Felügyelóbizottság válasatása. 
6. A flirdóterOlet  bérletének éa a Szövet-

kezet újjá Bzervezéaének kérdéBe. 
7. Indítványok. 
Tusnádfürdón,  1042. évi augusztus 14-én. 

Az Igazgatósig. 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár-nyomdában készülnek. 
«Muti t t Vákár balaaaé Uwmyamdáláhaau Oalkaaarada. 




