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Káilay miniszterelnök nagy beszéde után 
a Haz donapalyaa egyhangúsággal Megszavazta a Kormány-
lóhelyettea emlskenek megaritaitéserbl aiólé javaslatot. 

A képviselőház kedden Ünnepélyes külső-
ségek között letárgyalta és általánosságban nagy 
egyértelműséggel elfogadta  a részletes tárgya-
lás alapjául a hósi halált halt vitéz nagybányai 
Horthy István kormányzóhelyettes aniiékenek 
es a nemzet hálájának megörökítéséről alkotott 
törvényjavaslatot. 

Rámutatott az előadó arra, hogy a kormány-
sóhelyettesnek nem az elaó arovonalbeli repUló-
főhadnagyi  szolgalat voit a hívaiáBa és annak, 
hogy ezt önként vállalta, a nemzeti öntudat 
peldatadó, hatalmasan feltörő  erőforrásának  kell 
lennie. 

Petró Kálmán a javaslat átfogó  eszméinek 
és câijainak vázo;áaa után részletesen ismer-
tette az egyes saakaszokat, majd kérte a javas-
lat elfogadását. 

Káilay Miklós miniszterelnök emelkedett 
ezután BZólásra: 

— Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
mondta, — s ezért ködaönetemoi is kell kife-
jeznem —, hogy az elöltem szóio képviselő uron, 
iiíutve ta altala képviselt tárgycsoporton kívül 
a parlamentünkben képviselt minden párt, a 
Haz minden tagja os minden magyar ember 
nevében szólalhatok fel. 

— A töt vO^yjavuoU., úiu^iy ciótliln*. fok-
szik, szövegezésével, indokolásával éa aa előadó 
ur ismertetésében világos kifejezője  annak, amit 
ebben cölsott: a nemzet hálájanak kifejezését 
és ezen mindnyájunkat összefogó  erzâsauk meg-
erősítéséi a jövendőre vonatkozóan ia. 

— Uinden törvény kétségtelenül a nem 
zeti akaratnak a kifejezésé,  amelynek minden 
állampolgár magát alávetni köteits. E törvény-
javaslat mögött azonban olyan nemzeti elhatá-
rozás all, amely nemcsak megfontolásból,  vala-
mely szükségesség feiismereseből  éa szándék 
elhatároaásábói keletkezatt; nem tilt és nem 
rendel el semmit a nép széles rétegeinek — itt 
egy nemzeti eihatározaB jön létro, amely az 
orsaág, a nemzet, a magyar nép millióinak 
véréből fakad,  amelyet az javasol, az formuláz 
éa szentesit. 

— Ünnepi törvényt készítünk ma elő, amely 
mögött ugyan gyász van, veszteség, egy fiatal 
élet elmúlása, de a gyász, a veszteség es halál 
felett  mégis ott van a legfelemelóbb,  legünne-
pibb, legnagyobb áldozat, dicsősége: az életnek 
feláldozaaa  a hazáért, hs ebben a kimagasló, 
önként vállalt alduzaiban volt a másik nagy-
szerűsége a hősi halálnak: Horthy litván, a 
kormányzóhelyettes, akit kiemelt a nemzőt, ma 
gas po.cra hulyezett, most teljes egyenlőségben, 
el nem választható közösségben olvadt össze a 
nemaet annyi hll fiával,  minden magyar hősi 
halottal. Ha életben maradt volna, én tudom, 
mit, milyen sokat jelentelt volna a hazának. 

— Hiszem, hogy aa egésa nemzet ösaae-
forrott  volna vele, mögé állt volna a ránkjövő 
nehéa időkben, — de talán lehettek volna ellen 
felei  ia. Most már egy olyan szentélyben nyug-
szik, amely felu  csak áhitatoa lélekkel, fedetlen 
fővel,  megnemesült emberaéggel lehet tekin-
teni: a mult, a jövő, a ma, aa esetleg ebben 
a pillanatban összecdukló magyar katonának, a 
magyar hősöknek Pantheonjában. ö a legtöbbet 
adta: fiatal  életét. A legtöbb nem lehet több, 
vagy kevesebb, mindenkinél egyenlőt jelent és 
a vezető legnagyobb dicsőségét érte el, a leg-
nagyobb irányítást adta, midőn egyenlővé lett 
aa áldozatban, hazája szolgálatában, minden 
aaenvedójével a nul magyar világnak. 

— Tárténelmünknek sok lapját kell visBza-
feló  lapuzuunk, aoiig ism>;t eljutunk azokba az 
idlkbe, ainitfor  a nádor, vz ord*ágbiró és az 
ogyhaznalc pancélbtt öltözött, főpapjai  személye-
sen szólta* hadba. Ezeknek a daliás időknek 
emlékezeteit idézi fel  a Kormányzóhelyettes ur, 
aki az ország legmagasabb közjogi méltóságá-
ban, — noha aem tiszte, sem törvényszerinti 
kötelessége nem volt, — nemes becsvágytól, 
fiatalos  tetterőtől, p^ldaacó hazaszeretettől sar-
kalva, önként állott a kll'dök közé, még pedig 
nem vezéri sisakban, hanem szereny tiszti rang-
gal, a főhadnagyi  két csillaggal. 

— Ilyen ragyogó példának törvónybeikta-
láttával a nemzet netresak Horthy Isiv&a iránti 
báláját r>jja le, hunom történelmi értékét őrzi 
meg az utókor ezimára. 

— További különös indok, ami a törvény 
javailt!*; elóturjásztesére liőtztet az, hogy a 
namzet legméltóbb formában  kifej  űzhesse rész-
vétét, hUségét, szeretetét az iránt a ferfiu  i.únt, 
akinek fajda:ma  mindnyájunk fajdalmanal  mé-
lyebb, gondja mindnyájunk gondjánál, BUlyosabb 
éa mégis legerősebben ,vid li a fájdalmat  és 
legsziiardabttn hordozza ^ gond terhet. 

— ÉíjcD a Kormányzo! — kiáltják minden-
felől,  majd az egész Ház felült  helyéről es 
hosszantartó tapasbl Ünnepli a Kormányzót. 

— Ugy érzem, — folytatta  miniszterelnök 
, hogy a KoruUuy«ó c. őfötüöLooAgtt  iram 

unnék megnyilatkoztatasa nemcsak nemzeti, 
hanem emberi kötelesség is. 

A miniszterelnök felszólalását  a képviselők 
felállva,  hosszantartó lelkes tapssal fogadiák. 
Több felszólaló  uem volt. Tusnádi Nagy AndráB 
elnök kérdésére a képviselőház általánosságban 
nagy egyértelműséggel elfogadta  a KormáDyzó-
holyottes emlékének ós a nemzet hálajanak 
megörökítéséről szóló javaslatot. 

• 

Vitéz nagybaezoni N»gy Vilmos honvédelmi 
miniszter, szerdán dölu an eiiaóul. a keleti arc-
vonalra, hogy látogatást tegyen a közel 2000 
kilómeter messzeségben harcoló honvédcsapa 
toknál. A miniszter először a mögöttes terüle-
teken lévő froatszakasaokat  tekinti meg, majd 
kimegy az első vonalakba, hogy közvetlentli IB 
megtekintse a ősapátokat, érdeklődjék helyze-
tűi és ellátásuk felől. 

A miniszter látogatását felhasználja  arra is, 
hogy képet kapjon az összegyűjtött téli ruha-
neműk mogórküzéséről s mikénti szétosztásáról. 
Ugyancsak alkalmat talál »rra is, hogy tisztelgő 
látogatást tegyen a PUlirer főhadidzállás  u is. 

Itt maradunk. 
Irta:  Szentivinyi  Róbert dr.,  fiiakolai  tanár. 

Lóháton járt és oldalára szablyát kötött; 
övéről nyilas tegez osUngött alá s lába kengyel-
ben pihent. Termete köaépmagaa volt B íeje 
szép kerek. 

Még a Pruih partján született a a kelő nap 
a szarmata aikság felől  köszöntötte öt. Anyjá-
tól mélyen bugó s édesen csengő magyar saót 
tanult; apja nyeregbe emelte a hódítónak és 
urnák nevelte. Fegyverét, ékaaereit áisiai és 
szarmata formák  ismerője alkotta. 

A borgói hágón vagy a gyimesi szoroson 
nyargalt be ac uj és maradandó hasába; kelet-
ről jött éa nyugatra néaett. 

Nyugaton akkor váltak el tartósan a aainte 
végzetesen Qallia éa Oarmania utjai. A karolingi 
impérium saétmoraaolódott a a Kelet lovaaát 
nem fálemlltette  meg. 

A Rflgnum  Teutonicorum elfért  a Rajna éa 
BZ Elba kőzött. Francia pedig nem terjedt tul 
a Sche den és Loireon. Wessexben ugyan I. 
Edvárt főjén  a korona, de WaleB óa Skócia 
még nem tértek az angolszászok hűségére. 
Itáliát az Appeninek politikailag ia keltéválajat-
ják 8 Velencs gályái akkor bontanak vitorlát 
távoli partok felé.  A San Marco moaaikjai még 
eg'Bznn frisaék. 

A skandinávok és szlávok pogányok még, 
de N>ugat- és Dáleurópa homlokát kereszttel 
jelölte meg. 

Ennek a világnézetében már össaeforró,  de 
államjogi szervezetében még darabos Európá-
nak peremére érkezett a keleti lovas. Mögötte 
rokon népek s a KakukáBus északi lankáin 
a: önálló magyar testvérorazág, előtte a kato-
nailag gyengo Nyugat. Mögötte a nagy róna 
ftlvellő  pusztái, előtte az ekével feltört  tiurópa. 
Mögötte mozgékony nomádok, előtte erdőirtó éa 
földit  turó állandó telepeseit. 

A föld,  melyet messzelátó szeme kémlelt, 
akkor még sioki országa. Róma, mely a Kis-
fz-inios  és Nádas összefolyásánál  Napúoát ópi-
'-•UP, rógesr<:gen visszavonta már légióit a Duna 
jobb partjára A hunok testvérnépe, az első 
uralultaji haialom, mely uz Atlanti óceánig jutott 
előre, elmerült a múltnak tengerébe, mert el-
mu'aezto'ta felvenni  a keresztséget. Aa avar 
ro'-ton is «'étporlHdt itt Nagy Károly vaaökle 
alalt. (Jitok, vandálok és gepidák, salávok éa 
törökfaju  bolgárok mind megfordultak  a nagy-
ttlfö  di rónán s a perem hegységekben, de egy 
se maradt. Mind nyugatra és délre fordult  aa 
Imp.'riun Komanum ígéretének hódolva. 

A keleti lovas pedig leverte sátorfáját  a 
'-ót rokun ural altáji nép sirdombjai fölött  kije-
leulette, hogy itt marad. Ahol a két tokon el-
vérzeti, hazat alapit, államot szerves a szembe-
néz eljövendő viharokkal. 

A honvédsereg jöttének évfordulóján  1942. 
szeptember 11 ón tarla fel  Láezió Qyula avatott 
keze a kolozsvári Kövespsdon annak a tegzes, 
szab'.yás magyar lovasnak sírját, aki meg a 
honfoglalók  nemiedékéhez taztozott. Fegyvere, 
kengyelvasa megbizonyította, hogy magyar. 
Köntösének pitykóje bizonyság amellett, hogy 
az i'lső nemzedék tagja volt. Hanyatt feküdt, 
min'ha a föld  szemfedőjén  át az eget kémlelte 
volna. Ke'etnek fordult,  mintha a hajnal pirka-
d t á t Ieste volna. Férfikorának  teljében fektette 
a hs'ál a hUvös nyoszolyára. Nem egyedül pi-
h"n'. Mtgyar testvérek közeli sirjait ismerte a 
tudomány immir 30 éve. Hogy a Pruth mellől, 
a hsgyeken 'u ról jött, elárulta maradók ékaaere. 
Hogy messze járt e innen, hogy vegig robogott e 
4 Pó völgyen, hogy látta-e Bréma fölött  aa 
északi tendert s a Qaronne torkolatánál aa At-
lanti óceánt, arról nem szól már e néma levente. 

De éppen jókor kelt fel  ezereaatendóa 
sírjából. 

Perben állunk, mi ősi foglalók  a jövevény-
nyel, a régi gazdák aa asztalunkhoz Hitetett 
idegennel, a nagy tusákon megfogyottak  a 
biztonságban elszaporodott néppel. 

Megbizonyítottuk igazunkat faragott  köve-
ink kongó szavával a nemzetek Ítélőszéke elAtt. 
Nem hallgattak a kövek aaóaatárs. 

öai jussunkat igazoltuk suhogó pergamen-
tek ékea Írásával. Nem olvaaták el. 

Felkeltettük ódon latin krónikáaainkat, te-
gyenek biaonyaágot igaaunk mellett. Hallatlanba 
vették. 

Megaaóllaltattuk kereaatfák  óa kopjafák  vá-
aott betűit; temetőbe IdóatUk őket, aoraunk bí-
rált. Nem jOttek el. 
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S ima feltámadaa  Te, eloaOndealllt Testvér 
B eljOaa a nemietek itölA napjára. Eljösa eaer 
eaatendö continui taaának bizonyítására. EljOsi, 
mint foglaló  kósói ivadékok vitathatatlan jogá 
nak igaaoláaára. Lóháton jöttél, nem sompolyog, 
tál be; Biablyát viseltél, nem kéreidkedtel. 
Fegyverrel jöttél minden mást megelóive roko-
nok 6BÍ földjére  s ugy határoltál, hogy itt 
maradsi. E föld  lesi otthonod, pihenőd és vegeő 
nyugvásod; gyermeked köiosejet itt ringatod; 
Sbtrad oövekjét ide rögzíted, sslllédet ide teme 
ted. Ha idegen földet  ver ÍB fel  paripád, hasa 
ide társi; ha azúrkék partok pálmái alatt 
bolyongást s a Canale Grandé visén ring OBóna 
kod, ott nem felejtkeiei.  Ssived hazaparancaol 
e sietős vii, ei üde saénafllvek,  es áldott föld  felé. 

Otthonunk nekllnk ÍB, véredből vétetett 
ivadékodnak; basánk nekllnk is, késő magya 
roknak. Közllnk van hosza, mert birtokba vetted. 
Közünk van hozzá, mert vérrel szerelted. Ko-
allnk van hona, mert iu szazad, harminc ember-
öltő vérével permetezett. 

Inkább meghalunk, de itt maradunk I 

A jövö magyar-ifjusaga. 
Amint megírtuk a csíkszeredai Sdgitó-Marta fó-

gimnázlumba az 1942—43. iskolai évre 600 tanulót 
írtak be. Nagy szám. Rag nein látóit a csíki szekely 
gyermekeknek ez a nevelő műhelye Uyen lüktető eletet. 
Az alBú évfolyamokon  parhuzamoz osztályokban folyik 
a tanítás, a felsőbb  osztályokban iz eleg nagy a tovább 
tanulasi kedv. Mindent összevetve biztató es örvende-
tes jelenség a csíki kuzelet számára a magyar jövőnek 
ez az olyan sok életkedvet es eloi akarást sugárzó feszke 

Látogatást tetilink a főgimnáziumban.  Különösen 
érdekelt az iskoiakba bevezetett uj nevelesl-rend. Aki 
egeszzégeB ifjúságot  akar, az mindenkor erről álmodott. 
Nem túlzsúfolni  éa megg/óm oszolni a gyermekei a 
tudománnyal. Csak inertekkel. Hagyni kell valamelyes 
lélegzetet a test szamára ÍB. AZ uj idők különösen 
vallják ennek az elvnek nemzetepitó hasznai. Ls most 
igy van. A heti rendszeres két óras torna ea jatek-
deiutánon kivül az intézet egesz ifjúsága  minden nap 
delelott a 11 órás szünetben 20 percet az osztalyokboi 
énekszóval kivonul a friss  levegőre. Olt módszeres 
tornával kiszellőzteti a tanterem bárom óráa gózet a 
tüdőkből, az Bgyból éB azután megfrissülve  feazül  neki 
a lelke megépítéséhez. 

Hát nem ideális ez. Meglátszik egyébként az ifju-
zág kiÜBÓ képén ÍB a testnevelésének ez az okos éa 
előrelátó rendszere. A „szellőzésre" kivonuló 12 osztály 
maga a duzzadó egészség. Igazán gyönyörű anyag van 
együtt. Boldogság nézni ilyen izmos, kemény megepi-
tésü magyar jövendőt. A tanári kar megfigyeléae  sze-
rint ez a napi 20 percea óra-közötti üdülés pompásan 
érezteti hatását az előmenetelben éa tanulási kedvben 
la. Állítják, bogy ebben a busz percea felfriaaüieaben 
valósággal újjászületik a gyermek agyanak befogadó 
képessége. 

Érdemes a öegitó Mária főgimnázium  falai  közé 
bepillantani mindenkinek, aki aaivügyének tekinti a 
szekely ifjúság  nevelését. A gimnázium fiatal  igazga-
tója Pataki Józaef  lendülettel végzi azt a nagyszerű 
köteleaaéget, amely végeredményben a (Miki jövendőt 
formálja.  A mnnka amit elvégeznek komoly ea céltu-
datoa. Boldog lehel minden csiki szülő. Gyermekének 
sorea jó kezekben van. Biztos lehet, hogy amit a ne-
velés kihozhat a kapott anyagból, azt enuek az inté-
zetnek fegyelme  éa rendje a legtökéleteaebben elvégzi. 
A Bzttlónek nem marad egyéb gondja éa kötelessége, 
mint a azeretet bizalmával összedolgozni az lntezeltel, 
annak azellemét megbecsülni, támogatni éa a nevelés 
nagy munkáját ezzel elősegíteni. 

Az Erdélyi Párt beszámolói Csikmepelieii. 
Dr. Cilpak Ltjos kanonok. Erdélyi Pari képviselő 

folyó  hó 11-én beszámolót tartott (Mkcsatóaaeg, Baent-
almoo, Baentlmre, Szentkirály köi légek lukéi réazére. 

Kíséretében voltak aa Erdélyi Párt Csikmegvel 
Tagozata részéről Dr. Kolumbán Jjzaef  elnök, D;. 
Kováta Károly főtitkár  éa Baöke M.bály. 

Cslkaaentalmonon, ahová Csatóaacg lakósBágál 
Barabós Karton plébános vezette fel,  a köasfcgl  párt 
tagozata nevében Lnkáca Dávid elnök, Cslkas-ntlmrén 

Íolnár Lázár plébános, Szentkirályon pedig György 
goaton elnök fogadta.  Mindannyian nagy örömüknek 

adtak klfejeaést  és a községek lakólnak háláját tolmá-
csolták, hogy ezekben a nehéz 6B Bok munkál adó 
időkben la as Erdélyi Párt módot talál a lakósság fel-
keresésére. Bzntáa felkérték  Dr. Csipak Lajos képvi-
selői, bogy beszámolóját tartsa meg. 

Örömmel jöttem Alcslk a szép éz nép»s községeibe, 
keadé beszédét Dr. Cilpak képviselő, a ná.a már lamerl 
kaéaokl lendülettel. Ma a harcok éa tettek korát éljük, 
ma aem annyira a beazéd, hanem a mnnka a fö,  mégis 
lelki zzBkségét érezte, hogy kedvelt híveivel aatmlől-
szembe álljon, velük gondolatait kicserélje és aa által 
na eaetleg caüggedőkbe lelkeaedéet öntaön, erőjen egy-
séges magatartásra buadttva. 

Bokán aat saeretnék kérdeanl tőle, mikor less a 
hábornaak vége, aem aa a fő,  hanem aa, hogy ea jól 
végződjék. A háborn végzéeérs biztos feleletet  ma aeakl 
aem ind adni, de hogy aa fog  győzni, amelyik kéaaen 

van a nagyobb összetartás, egység és kitartás, aa 
bizonyos. 

Ez a világtörténelemben páratlanul álló háborn, 
már a mnlt világháborn! követő Igazságtalan békeköté-
eokkel kezdődött. 

A világ javai Igazaáglalaanl voltak megosztva, 
volt Idő amikor Amerikában a mozdonyokat bnaával 
fűtötték,  Brazíliában a kávét a tengerbe hányták, caak 
ezért, hogy olcaó ne lehessen. Történi pedig an akkor, 
amikor az emberek milliói éheztek és éhen IB hallak. 
Est csinálták aa angolBaácn hatalmak klasákmányoló 
uralma. Bs már tovább mm volt tűrhető. A bolsevla-
mns aa ő minden kn'tnr életet megsemmisítő hatalmá-
val 22 éven ál kcBsüit fel  ellenünk a ha aa Men Hit-
lerrel meg nem sejteti az egész müveit Európát fenye-
gető vessed?lmat, ma házaink Itt romokban heverné-
nek, hadszíntér volnánk, hlaa határainkon keresztül 
akarta a bolsevizmus N imetorsságot megtámadni a 
közben mlaket ls leljeBen elpnsslilanl. 

Tehát a háború minket la a legközvetlenebbül 
érint, bár hála az Iitennek határainktól me«»ze folyik 
a harc. Azonban egy percig ze feledjük  el, Btnlkor 
dicső honvédeink mewire küzdenek, Idehaza nekünk 
la kell az ók segítségükre Blattok, az u n. bálsó-
belaö frontot  lartanl, kltart̂ BBal, á'dozitkéBz^ggf-l  és 
a nxpl munkák pontos végzésivel. Juasoi esaUnkhe, 
hogy a mnlt hábornt Ithon vnnzte'.tük el. mert n beltő 
frontot  megronto ták aa egyéni baiaonlesők, a zavaros-
ban halá»rók, a asídók. 

Aa Erdélyi P&rt aron be'pő front  érintetlenség n, 
szl árd-'ágan la ul.mkm őrködik '>• aml-or te'Jea r--
levcl ogység.̂ aen á'l aa órUfl!  folelő^éget  vállain hur-
dotó kormány mngett, a mag» cszköielvi In Igyekealk 
invnl tartani a b» ?ó front  megromlásért törekvő:"! 
Há ii I-ltinnek C l tien Ilyenek Igen kevFnn vannak, 
mi-rt a PB'>ke!y nl-I katona n'p, mindig todt« mlv> 
lartoalk bazáiánik. Tudja, bogy >-zok akllr ma nyila-
soknak és máB pAr'o'nak n pz'lerM ezeronék tolni, 
azok ha |ól m> 8vlí»f  A'iuV, s oiu'l Időkbi n Bem állltV 
«gységíseo « Mtzy-ir Pirt mögött, han>'tn ezt saerMték 
tolna Jobbról'bilról meg'orkálpl, hu' liberálisok, ho1. 
Aí >re'tánosok, bo' pv Hztp r̂tUk voltak, nazerlq' a 
honnan többel remélheti, k ntaţân ArdekeU kielégítésire. 

At Brdélyi P.<rt I orraAnyt támogfitó  párt és mint 
|!yn i> M>k>»r É et pár'.jAv-ii siövelB^'S vlaienyok 
bun all. A tormi-ny m'gerdeme1 a azekelyi ég rt-Bzérői 
minden támogatást, mert bár körlsm-rtek bizonyos 
H ir«'muk ée panaaaoV, mágia a kormány minden tőle 
tr h-iőt megt'Pz a ba'ok orvoa'ánám. 

L ẑlöbb pmKPi n közellAtAa és éVmeséa körű 
van, ezeint jól Izm^i ő li többi képvî 'fl  lArail a -z 
»g*-a Ediyl Ptr;. \B'<gl'.̂  'rdekéb-n ? plllsoitbsn 
s Budapestsn vsn a főlsp\n  aa n'lapánnal együtt. N 
felejtsük  el, bogy bíhorui Időké*. é'Urk, m ŝ or̂ câţok-
ban még ssktv roâ zabb a helyzet, el fog  jönni pgy 
sashb és bo'riogahb Jövő, Ciak moat egyaAges kitartás-
sal érdeme'jük kl BB!. 

A lormAoy a nebés időkben IB Igen fontos  «9 
géóa kösélelünkr* melyen kiható törvényeket hoaott. 

ezek közöl bármit cm'lt meg A* pedig a kftaAlet  tl'iin-
s'gáró', a zsidó bír oVok li nybevételéről ér a meaő-
g«zdaság f.»'.s®EÍiAaArö:  szóló törvényeket, nr utóHhl 
ipp B aa Erdé'yl Párt i gvik t ájától hAróBhff,  D -
ulel fö.dmlvelésüg'1  minisztertől került kl >̂s POV-I 
segítettek a mpg=zövHgeré̂ 4ben sz erdélyiek. 

Ha vlBsangondoluak a megsaálláa íde|éb«n tspsB"-
talt korrup' mind nklnek a mpgvesaiegeth't̂ Bére, lm 
mnp.flgyeljük,  hogy a mldók a földMrto>otnál  la mily 
hnlaimaa térhódítást cMn.Mtsk méltányolhattok e tnrve-
nyekel. Jövőre a főid  leaa, aki aat megérdemli, aki 
sat megmnotá'j* éB emallntt tnigyar. 

A meaőgaidaeég ni' gsegltópérő! szóló törvíny 
egézzen korszsk olkotásír" bivniott. A foldnetr  HÍQIÍD 
többet johbst kell teremt") le, a meaőznzdaaAg rz •'•ér-
telem fejiH-zléaé'H1,  nagyobb számú g pek hiwenVt-
táva1, tökélHt»nr>hb tala| mlveléasel, n»gvobb t»rmr í 
képraségü állatok lenyéBHt-B»vel, amelyek mindössze 
nagyobb |£v^delembea jutatják n gazdát és egy boldo 
gatb jövőnek alapját vslll: meg, 

A beszédei miudenült nagy megérléBBel, lelkese 
dénsel es é'jenzéssel fogadlék. 

EzuiAn Dr. Ko.áls Káro'y főtitkár  rmelked-vt 
pzólAsra. F rzUH flityelf-mmel  ba l<s',ták nigv h.itásu 
b< HZ'-díit. Az Brdélyi P..rtuak Cslkmegyébi n történt 
besvorvezÓDéről • mlékezel! meg, n>"Jd gyakorlati uta-
sílást itdotl » Párt Igény bevételér* vonatkoiélog. A 
gyorB és ertdTiényvBebb közbenJáráB érdekében fltyel-
mi'ztette a tagokat, bogy ponxBaalkkal, k rilm'ikkul a 
közaégi tagozat veae'őség» nt|án előnzör a Cslb. ««re 
dábxn lévő tagozat Irodájához fordu  Ĵ nak, ahol minden-
kor dljtali-nu: ügyükben eljárnak éa kérvényüket oda 
juttntjék, n hová saü^séges. A pártnak Koloasviron IB 
van ogv köapon'l Irodája ás Budap's en or;z->ggyüié»l 
kípvlst ő'nek; ba elórzör fent  adják be a kérvényt, 
onnan véleményezés végeit viaaaa küldik éa es a dol-
got csak késlelteti. 

Bsn*An aa árdrágítót snlyos tfivtlkeamíöveire 
blvtn fel  b flzyelmnkel,  majd hitel nyerés cAlját ó' a> 
orsaágos (öld hitelintézetei ajánlo<ta a gaidák flgycl-
mébi-, ahonnan o'c'óbb éa ko saabb lejárata kölcHünö-
ket kaphatnak, smalyek a aaék"ly gaadák Igényelnek 
jobban megfelelnek. 

Aa Igen nagy saámbBn Bssaegyült köaönség férfiak 
éa nők le kas tapssal és éljsasésekkel honorálta minde-
nütt a a«ónokokal és külön Is mngkösaönlék s aa 
Erdélyi Pártot törhetetlen bizalmukról biztosították. 
SaeoiBimoaon Barabás Mórion plébános, Baenllmrén 
Molnár Ltaár plébános ésCalkasentklrályonKrlatóBállnt 

Ba alkalommal Saentlmréa a megüresedett kösségl 
pártelaBkl állást ts betöltölték, egyhaagulag Vlrágb 
Menyhértet válautották mag. 

Árdrágítás miatti ítéletek. 
Alábbiakban bírósági Ítéleteket Halkak. Vala-

mennyit trdráglláal ügyben bosták. Bizzomorltó jelen* 
Bégre hívják fel  eaek az Ítéletek a figyelmet.  As em-
berek tekintélyes része nem akar hlanl abban, hogy 
eat a háborút a nemzn mindenegyes tagjának fegyel-
mezatt áldozattal kell végig küzdenie. Egy betegea ra-
gály puszilt a lelkekben, ameiy egy haszontalan hal-
mozásra kergeti a kedélyeket, fihenhaláatól  vagy mi-
től félnek  aa emberek, de ngy gyűjtenek, mint soha 
eddig, Termésset3B"rQ <>g ezzel együltjár aa árak drá-
gítására va'.ó hajlam. Világosan megállapítható, hogy 
ebben az erő;teteti levegőben azt Bem Indja a termelő, 
mrddlg merásikedhet az árakban, ötletsaerüen álla-
pltja meg munkájának éa árujának az értékét Mart 
vannak, akik ebben az őrült gyüjtéal mániájukban meg-
adhatnak minden árat. Szóval fegyelmezetlen,  közön-
aég és eladó egyaránt Csakhogy eat tovább türnl nem 
lehet. Aki nam érti meg aat, bozy Ul egy élet-halál-
küadelemnek a aoraa IB függ  öntndatOB magatartásunk-
tól, sat drákói módou figyelmeztetni  kell orra. 

1942 október 9-én 15 vagyonos aaékely asssony 
állott sz naoorablrósóg eiőil azért, mert folyó  év ta-
vaszán a krumplinak v^kájá' 6—6 pengóa árakon ad-
ták megazorn'it azskely testvéreiknek. Esek: 1. Licakó 
D<vid Mibályné: Ltczkó Éva; 2. Portik Bikái Ist-
vánod: Laciké Erzsébet; 3. Biláza K*ilké Ferencné: 
Csorl&n Anna; 4 Pór ik B >kal Jánosoe: Ferencz Róza; 
5. Pordk Jtoosné: Cnor.án Rlza; 6. A'berl Jiaaefoé: 
Bikos KÍOIIÜ; 7. Pjrltk Jóaaefa :̂  Fsri-nca Anaa; 
8 Fcrencsi P it-rni4: Angi Auna; 9. L cikó Martoané: 
Krőss H >aa; 10. Por U F >rencnh: Qjgs Mir.a; 11. Por-
tik La«Act Jo'S'fné:  Porilk Éve; 12 Ivácson Eekne: 
Mid TAHZJU.laka; 13 F-MDCB Iitvánne: Portik Áţnaa; 
14 F rerciy Józiefaé:  Pa: Rjza; 15. Bakos Itlvanné: 
Kiss lióza, gyergyór^m-t' I lakósok. A bíróság őket 
1—1 hónapi fogbiz  ÉB 60—50 pangő pénzbüntetésre 
Ite'.te. Az liélflt  Jogerőd. 

Udvari Antulní: Vi.os Qiaella ciasaentkirályi la-
kóat, m-rl folyó  év áprllla htvában 2 véka krump li 
vakánkínt 3 pengő 50 filtr-ri  árusított, a bíróság 20 
pengő p oabün'eiésre iteite. 

Gr-ncsa Ltjon inad -falvi  lakóat, mert 2 méter 
sárguvuízq t̂ mnrrcnvlnt 7 pi-nzóérl, majd 2 es fj: 
m f̂-r  sárgavánzaat mner.'n.i.'.l (j pengőért Brnsllott, 
a birópúg 1 hónapi fogházra  eü 50 pengő pénzbünte-
tésre llftlie. 

P<ki Imr.i gyergyóujfalvi  lakóét, mert egynegyed 
ól bü«kfA-ri  28 p ngőt követeli, a bíróság 2 heti fog 
>̂ázra és 00 piogő pínabüntete.ire ltélto. 

Hp'.H L .|OH gyergvéasentmlk ósl lakónt, mert 1 
vHk* ftrpfti  13 pengőeri, 2 vék i hurgony st 10 pangóért 
adott, h vid oit belairi t^h.' ><s tuiöreg korára v !̂ó te-
kluiettel a bíróság 500 p:ogő penabdntetéssel Bujtotta. 

Htfiermáyer  Ölóon^: Ambrui Anna gyergyóte-
k> rőptlakl lakÓMt a bíróság 2 bell fogházra  éB 60 p. 
p nri'ün'.etéare, B.log Jtnosné: Htlftermáyer  Anna 
gyergyéf  kerópitakl lakóst 2 hónapi fogházra  éa 100 
p cgő p^nibttntetósrn ItAUe. m;rt erylzben 4 vék» éa 
-gylib:n 2 -eta burgonyái vjkánklnl 6 pengő árb:n 
4ru>ii>;>ttsk n1. 

Bijkó Imráné: Qiürgy Ktzi éa JiVab Ignácné 
gycri{yófli.">lm|i;:ó»i  lakósokat 'i bíróság 2—2 heti fog-
házra éi 50 — 50 p n«ő pírz'ibnletÍBre, Csergő An-b-
ruBie: B recz Julláoni ós G,örgy Fereccaé: Pál Ka-
M.n gy-r<yó)üentmuiópi iskóioí-at 1—1 hönapl fo<-
házrn es 100 p 'ngő p-inzbünteténre l'.olte, mert egy 
pár véka burgonyát 5—0 pengőa árban árualtoltat. 

Valamennyi  ügyben az Ítéletnek  a községek-
ben falragaizokon  való kifűggeaztéae  ia alrend*!-
tetett. 

Csöndes nap a Don egyik 
védelmi szakaszán. 

Honved hadltudoaitd.aaáaad, 
Ferenoa Qyarfás  hdp. örmeater. 

O a Von. Aa orou pusatsBágon akadá'ytalarul 
táncol a Bséí. Hullanak, peregnek a megsárgult fa  e-
vi let. Hiáraa avart zörzet a I vegőáramKt. Birálaá/-
ta'an ilyenkor CB nz órláKÍ méretű táj. Ötszebb bui-
tuk köpsnyüsket a figyeljük  : mit rejt a környezet... 

Hibornban vagynnk. A világ leghatalmasabb em-
ber- ea anyagmérköaásében. Aa öasaea tudományok, a 
technika mind«n vívmánya, nmbarl agy éa kéalmunka 
a bábom szo gálatában áll. Pillanatllag aem saOnetel 
a harc. Tdaszünetben a gyárak, a nyomdák, rádiók ét 
máa, elmésebbnél elmeanbb kesattl̂ kek Intéanek táma-
dást a lelkek ellen, mert tndják: ebben a háborúban 
az anyag mellett aa győz, akinek nagynbb a hite, ha-
tártalan a lelkesedése, aki fegyelmea l̂ten,  egységeB 
gondolat Jegyében teljesiti vita éa blrálgatáa nélkül a 
kapott psrancaot. 

Ebből önként következik, hogy nemcsak aa első 
rónaiakban találunk ellenséget, hanem masase az arc-
vonalak mögött Is. Aa árdrágító, a anttogó propagan-
dista, a c üggedő arca, a .minden mindegy* jelszavá-
val járkáló, (gyénl érdekekel hajháaaó, becstelenül rá-
galmaaó, bomiasató, alattomosabb ellenaége a hazának, 
mint aa, aki kazében fegyverrel  támad. 

A koreaerü háboin egyik legfontosabb  és legcél-
raveaetőbb eaaköae as álcáaás, a rejtőzés. Aa erőket, 
a tUsfegyverekei,  a harc kimenetele érdekében elen-
gedhetetlenül aaükaégea anyagokat rejtik, álcázzák éa 
a lehetőségek aaerlnt fedezik.  O'yan ssabály ea, mely-
ről a harctéren senki sem feledketlk  meg, mert et Ő1 
függ  a siker. Attól, bogy as erőkel lehetőleg sértetle-
nül jnltaasnk readalletéal helyükre a rajta!téaaaerüen 
verjük fejbe  aa ellenaé|ot. 
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N» hlgyje aenki, hogy ea caak harctéri szabály. 

Nemi Aa ellenséges bomlaaatás hitvány emberek kö-
peayébe barkolóava ezlntén álcáivá, Jól elókéaaitett 
•ervek alapján dolgoalk. Egy-egy megjegyzés, egy-egy 
félvállról  odavetett mondai, caflgg  sjtó kijelentén, rladi 
viselkedés felmérhetetlen  károkat Idéa eló. Puaallló 
rákként lopja be magát 6a ni a linkekre. 

A viliig öaazea hadaeregetnek saolgâlatl saabá'y-
aatában a Igy a miénkben la megtalálható a kegyel-
met nem ismerő Baabály: a harcban gyáván vUelkedó 
katonát nyomban, mindan Kihallgat áa neklll agyon kell 
lónl, hogy ae okoaaoa pánikot, hogy ne veszélyeztet 
heaae a küzdelem kimenetelei. 

Ma katona aa egeaa oraaag. Harcban áll mladeníi, 
mert a termeléa époiyan fojtoa  a bábomban, mint a 
küzdelem. A lélekrombolók, a lelki elleaálláa gyóngl-
leaere törekvők nem érdemelnek, de pem la elámít-
hatnak elnézésre aankltól. 

Eleken a gondolatokon töprengünk, mlköiben iár-
tatjak a uemttak éa hegyezzük a füiünk.  Pillanatnyi-
lag lüzsaünel van,da aa írdsg Bcĥ sem alszik a Don 
mentén. Fül éa aaem egyaránt éiea Ut. Teljesítőképes-
ségük caucaara jutnak a saarvtink. Oiyan dolgokat la 
meglát a aaem ea olyan hangokai la (elfog  a (ül, me-
lyek rendel körülmények köaöii el i«m jutnának ér-
•ekelbetóen aa átlagember agyáig. I.t látásik: mire 
kópea aa elalöaalon?! 

Caatianáat rögali aa agyam, öikéntelenül ma-
gasba lendül a fejem.  BaempliUntáa alatt felcsapom 
KBakom a már a lóresael eiiutoil klserődben vagyok. 
Mlndea olyan boaaorkányoj gyorsasággai történi*, bogy 
ninca a világnak olyan kikepió altlpftje,  aki betakö-
rúlmények köaött igy meg mdná csinálni.. Mar b«-
oltja, aiell a levegői aa ellenseges lövedék . . . Püdbóa 
tapadva varjúí a becsapódást... Most nagyon, d-i na-
gyon bossiu egy-egy másodperc . . . Csiu... fcum  . . . 
Bjvágoll. Fdil ea aceliengtr köiepelte löoér tmel-
kadlk a fö.dból...  Kjpeszd arabok nlpolnak a levegő 
Den .. . Nem löriaot aemml baj. M041 monban moiogol 
nem aaabad, de nem la laoácioa . . . 15—20 p;rc alali 
nyo.c lovast lesanei erre a lerHlelro a város lünrek. 
Aaiaa ujoól elcsöndesedik minden. Jil be vagyunk 
aava. ÖJordUCiére nem történi telitalálat... 

K.6 lehet bujnl ea tovább tijókoaódnl... 
— Amoli a gyümölcsben a mieinktől jobbra 

negy nemet harckocal IB lapui, éhei Baájnk mottón leal 
az ellensegcs moadulatokai — fl.-yelmeatet  egy gya-
logos biakaízparancrnok. 

A jelzdti iráoyba lnduiunk. Eféaaen  közelről lá-
tom: aarga lantokat takarnak pi őszt lovelek. Eẑ k a 
korszerű hiborus acé szörnyek teljeaen beleolvadnak 
az ónál tájba L genységük moBt ká.-aáiódik ki aa 
„ágy" bói. Kiben a cselben az *ágy"-Ht a tank alá 
vaji ea Hzaimival belelt .kényelmes" gödör képviseli. 
In, 24 tonna acJitömeg alatt blztoaaágben ptheunek a 
fekete  «gyenrunal viselő h tiálfcjes  fi  ital namot legé-
nyek Tagnap-tegnapelőtt Igen kemény napjuk volt. 
Utal csinálták Baját gya'o^á^nknak az eisaantan vé. 
daieiő vörös földerödóveaeiben  — teljas sikerrel.. 

M Jglepateszel taptwia'om: egy aaakaszveze'.őaek 
íuoteroflíier)  Kiaezlisl van a msllén. Büsakttn viselt az 
ellő- ea maaodositáiyn Vaskereszt mellett. 

Sípért Adolf  aaakaszvez'itő kcraaimre elmondja, 
bô y tegnap került Dr. xer Paul fő  órzeörmester es 
Lívlts szakazzvi zelóvel együtt a mo'lükrd a Ktseiüst. 
Ugyanakkor Bizrobt lövési, pincálkocalvtzetó Nagy-
eanslól kapott. 

— Ellenséges kUeródöket tapostunk le — mondja 
csillogó saemekzel aa alig 23 éves alilezt — s Igy blz-
loaltoituk gyaiog-águnk elónyomu ásál, mely saoroBan 
és oredmenyeaen kapcsolódott bnle éa zárkozotl fai  a 
magyar gyalogos ós gépesített kötelékek pánce.ozok 
állal támogatott támadáaáhoa. 

Bssséigatés köabeu ujabb csoportok érkeznek. 
Mir mind a négy kitüntetett az e.'nő aorban áll... 
Pd douff  főhadnagy,  a pánc «Io-coporl parancsnoka lel-
kesen besaól E.aroht lövészről: 

— Mindig a legvesaedelmesebb helyet válaaatja. 
Eddig magyar és nemei kötelékekkel karöltve 60 ro-
hamban veit réssl. 160 korasertten épített vö'öi föld 
és belonklserődót foglalt  el. Hilá.lmegvblő bátorsággal 
halad kllüaölt faladata  ielé a legnagyobb ellenaeges 
tűiben ls. Hirckocilját olyan ügyeaen ea Bserencsésen 
veseli, bogy még komolyabb természetű BérüléBl aem 
kapott. Moat Is könyörtelenül gázolta le a vörös ellen-
állani fésakekel.  Látod: a Vaakeresatet bárom laben 
Ibitek a zubbonyára. Legbüszkébb a magyar Nagy-
eattstre. Ugy-e Esrohi? 

Pirulva áll eló a flatai  ssőkeség: 
— Î y van I Biiaakéu viselem est a nagy magyar 

Lltűnleléai, mert látom, mlorl, mllyan teljesítményekért 
kerül magyar páncéloB bajtársaim mailére egy-egy ki-
tüntetés I Tisztelem, becsülöm magyar bajtársainkat, 
akik bámulatos ludassal, mindent lehengerelő lendü-
lettel, eaaaerüea éz eredményesen hatolnak be éa le-
esik tönkre, lapítják össae a vörös rdlderósltézeket... 
Ételem egyik legbo dogabb pillanata volt, amikor mel-
lemre Matek esi a gyöayörfl,  csillogó érmei. 

Apró fűllyjelek  szakítják meg a bessóigetést El-
leaséges repülőgépek köaeledaek D ahogy köaeledaek : 
már itt ÍB vannak . . . Szemkápráztató gyorsasággal thn-
tetnek el maguk köaöU, egyik harckocsi alall német 
bajláraaink. Már ssólnak a prédára vadáaBÓ ellensó 
gea .madarak" géppuskái, másfélcantis  gépágyul óa 
egymásután érnek földet  kiaebb bombák... Lapulnak... 
Légvédelmünk telj48 erővel .kapcsol" a gépekre... 
A második hullámra már nem kerti sor. Heten jöllek. 
Egyet MaUük .lesssdtek* a gépágyuk... Hatan esae-
veaaetlea lgyekealek vizaaa... 

Kikáaaálóduak a tank alól... A mal egylk legcaönds-
aebb, legnyugodtabb napja ennek a védelmi szakasznak... 

Kiáltás az udvarházból. 
(Folyt, ia vége) 

Az udvarházat Ketieli Jánoa építtette 1747 körül. 
Mg  olvashat6 a beépített emlékkőről a faliráa:  „Ketzeli 
Jánoa—Kaboa Borbála építtette. Az Ur az in világossá-
gom ia szabadítóm. 27. Za." Egymáa mellett állott kit ud-
varház, malyet ketten örököltek. Mikor Abrudbányay tulaj-
donába jutott, a másikat, felealagea  lévén, omladozó álla-
potban volt, aokba került volna a javítás, lebontatta. Ré-
gebben a hatalmas fenyők  egiaz az udvarházig állottak, de 
Dalma aaazony egészséges érzéke levágatott belőle, hogy a 
házat ne veazilyazteaae a napfinyhaz  juttasaa a ügyessé-
gével parkot liteaitett helyibe. 

Az udvarház hadakntja volt a múltban a az most ia. 
Bárki jött a faluba,  oaak Abrudbányayt kareata Tel, mert itt 
a völgy bezárul, tovább haladni nem lehet. Állandóan ,akadu 

vendig. A gazdatiazti lakhan a csendőröknek pihenó azobát 
bocaájtott rendelkeziallkre, azipen be van bútorozva, egiaz 
kia könyvtár B zongora lelhető ott. Van a házigazdának 
azip miheae, tekintélyen BzSlója a azzal hátorilgatja a hívja 
veniligeit, hogy jfijjenek  el a jövö nyáron ia, mert aaját 
termelésű, jó borral fogja  megkínálni Sket. 

Állandóan naponta 2U tagu azemélyzetirfll  kell gon-
doakotljik. Minden héten kétszer-háromszor egy-egy juhot 
vágat le, hogy a megtelelő husioennyiaéget biztoailaa nekik. 

Félbe kellett azakitani a diakurzust, mert telt az idS, 
11 órakor következett a szentmise, addig a helyet rendezni 
kellett. Segítettem a ház urnójének, ketten l'elcaaptunk ol-
tárépitönek. Hoztuk-vittük a szükséges holmikat: padot, 
széket, teritAket, csengőt, gyertyatartót. Az etsO istentisz-
telet fényesen  sikerült, lialma aaazony azeme a boldogság-
tól örömkönnyekben úszott. O'uzejüttek valami 110—40-en 
a házból ia • laluból. Pedig nem volt harangszó, hanem 
Judit kiaaaazony pár asszonynak megmondta a azok tovább 
ailták. VaUmi Irtiieéges látvány volt: a nap meleg sngar<»it 
onliittu az oltárra, a lenyök tetejin a vadgalaiubok oila-
szálltak d cee.ndt-sen hallgattak, a kertből a pulykák teljot-
tuk s letelepedtek, még a Bogár puli is aaazonya lábai elé 
heveredett. Hallgatták a szentmisét a a szentbeszédet. Iaten 
teremtményei emberek, állatok, madarak dicsérték az Urat. 
ilintha S/.ent Ferenc lelke szállt volna egy pillanatra a tő 
tflri  udvarház kertjébe. 

Itélután kirándultunk Uagyaiazarvaskeudbe küziie is-
merflHÜukhüz,  Madarász Jánoa róm. kat. paphoz, hogy a két 
évvel elfibb  ntt megkötött barátságuukat megpecsételjük. 
Hatalmas szekérre tel^pediiiuk, a kúriából Abrudbányay fa-
milia három tagja, Tonicsányi ur éa jómagam. Négy ükür 
húzta a jármüvet ai öreg l'unduluca vezetett. A 4 km. utat 
hegyeu-vülgyiiu hamar megtettük, sokszor féltünk  a szaka-
dékok mellett, meredekeu, rossz utakon, de a „aoilórUnk" 
derekaBan irányította az állatokat. Ugy képzeltem el az 
egéaz helyzetet, mintbB telelevenülue a mult: őseink jönnek 
be Vereckéii át hazát foglalni,  nekünk is újból el kell fog-
lalnunk E r d é l y t szellemileg —lelkileg; oltári kell építenünk 
a nagy letennék, nehogy a pogány eszme lelüsee a tejét. 
Azért minden mag, ar oltáripitőuek caapjon tel, az egész-
aégea, hamisítatlan kereBZtény azellemet terjesztve. 

Kitűnően éreztük magunkat. János pap derekasan ki-
tett magáéit. Kéaö órákban tértünk viasza, énekszó fakadt 
ajkunkon, imádság azállt a lelkünkből a magasba, hogy ma-
gyar sziveink oly azépen öaazedobbantak. Harmadnap Já-
nos papék adták viasza a látogatást, ezzel is mélyült a ma-
gyar—azékely barátság. 

Uásnap Dalma asszony elkísért, hogy megmutaaaa az 
állítólag már Árpádház korában épült templomot, mely k£-
Hubli ret. imaház lett. A haraugláb még áll, de az épület 
roiiiiikbnu hever, (iyiinyörü goukua ablakai, ajtaja éa a azó-
azék azonnal bámulatba ejtett. A romhalmaz mellett is hir-
deti, hogy az igazi kulturát sohasem lehet megsemmisíteni, 
bárhogy akarja a azovjet, mert azt az istentisztelőt hor-
dozza, gondozza és biztosítja. 

Sijioa Dávid művészt dicséri a gyönyörű munka, me-
lyet 17li2-ben készített. Az oszlopok öt dicsérik a romok-
ban is. K kiváló művész jellemzését dr. Abrudbányayué 
egyik könyvben eként olvaata: „Elragadóan gyengéd tonatu 
virághimzéa, Unom kezű faragóját  ismerhetni meg, ki a szó-
székek kőlapjain minteg, a virágos menuyezetek hasonló 
szellemű párját alkotta meg." ^Balogh István: Sípos Uávid 
néhány iameretleu müve c. könyve.) 

A társadalom B a műemlékek bizottsága kellene, hogy 
megmentee Tötórben a teljes elkallódéitól ezt az irdekes, 
régi idők műveltséginek beszides relikviáját. 

Délután a ház úrnőjének léltett kincsét, legszebb bi-
rodalmát látogattam meg. Itt azeret legjobban dolgozui, 
szivéhez nőtt a konyhakertje. Bámulattal álltam meg para-
dicsomitokra! előtt, melyek caak ugy roskadoztak az idea 
trhertől. Egy-egy tőről 6—7 kiló paratlíoaom kerül le. Ezt 
Tomtaányi ur tanácsára a tolytonoa kacaoláasal tudta a 
kertészoő elérni. Krdekeaek a karalábéai ia. Mikor leszedik, 
nem tépik ki tövestől, hanem a karalábét az alaó héjáról 
levágják, mely kisőbb kiújul. Így láttam hármaa iker-kara-
lábikat ia. Ugy vettem éazre, aieratik a virágot a kúria 
lakói, kedvelik a veteminyea kartat ia. Aki a virágot aze-
reti, caak jó ember lehet. Azért éreztem oly jól magamat 
Tőtőrön nigy napig. 

Egyik reggel kinizek vendégszobám ablakán, mely a 
konyha négyszögű udvarára nyilt, ott láttam kaoaát, tyúkot, 
pulykát. Mi tárult szemeim elét1 Egy lalfuvalkodott  pulyka-
kakas illegette-billegette magát, feazengett.  Jött a kakas, aa 
udvar höae, nem Ötogatta magát. Megjeleniaira a pulyka-
ellenfele  megiutamodott. Eszembe jutott a mai ilet. 

Mostanság ia sokan járnak ai ilet udvarán pulyka-
módra falfuvalkodva,  idegen tollakkal lelikitettan, hangos 
szóval hirdetve maguk dioaősigét, érdemeit, mert máaok 
nem veazik éazre is nem emlegetik. De ha jön a megjele-
nik a azintiren ai ilat igazi hőae, harcosa, kakuiiavára 
elpárolognak aokan, mivel tennen hangoztatja hármai ku-
korikoláiával tokák hütlanaigit, árulását, megalkuvását. 

Dr. Abrudbányay udvarbálából kitűnő k i 1 á t á a nyí-
lik az egiaz Tötőrre, da egyúttal ikea k i á 11 á a hangzik 
országszerte: 

.Magyarok, na törtenetek előre, mart nem a könyök-
kel tolakodók mentik mentik meg a hazát, hanem a oiend-
ben dolgozók, kiket ha a haza szólít eló, kiazaigaaan ott-
hagyják azerény otthonukat a beállanak a munkába. Mert 
as országot nem a hangos szavak, hanem a fényei  tettek 
mentik meg. Nem ielazinea emberekre van szükaigünk, ha-
nem akik a lelkek milyire ia la tudnak ereszkedni. A ma-
gyarságnál a milyenaig fontoaabb  a meunyiaégnéL Az igazi 
értékek kerüljenek a csatasorba, a talmik maradjanak, mert 
osaí ártanak a közügynek. Mikor uj világ van kialakuló-
ban, félre  minden pártoakodáaaal, a nemzetnek létérdeke az 
egyetirtéal Fogjanak öaaze az igaz magyarok, mert moat 
arról vitatkozni, hogy ki a magyarabb, a legnagyobb vétek, 
valóaágoa öngyilkoaaágezámba megy egy nipnil. Ne ásóval, 
hanem tettel mutaasuk meg hazafiaséig  ónkat. Faota loquan-
turl A nip üdve a a kösjólit legyen a legtöbb törvény 
minden vonalon I 

Egiaz Tőtőr lakóasága jótormán román, oaak Ede 
barátom udvarháza az egyetlen fókusz,  ahonnan éltető ma-
gyar levegő áradt szerteszét mindenleli ugy a múltban, 
mint moat s a jövőben is. 

Esirt üdültem fel  itt testileg-lelkileg, szellemileg pár 
nap alatt, melyet volt szerencsém dr. Abrudbányay Ede ba-
rátom házában eltölteni, ezért logadja el e helyütt ia leg-
hálásabb köszönetemet. 

Most már ugy-e Viktor Barátom, nem haragszol / Hosazu 
levelemmel pótoltam eddigi hallgatásom. 

Szeretettel ölel barátod 
Tőtőr, l'J-12. VIII. 2H. Körösi Lajos 

gyíkra* aiékrakadiabia la snMak 
" • " W Braakar saaóoalradnl Ml 
Oamal keakiptral I améolivM. 

.Hagyjunk békét a csángóknak. 
A .Bzdkely Nip" 1942. októbar 16-lkl számában 

Pecöy Horváth Riaaő aialrással cikk toglalkoalk aa 
egyl* gyergyól csángó településsel. Turista szemmel 
teiri benyomázok. Siloeaen nyargalász a gyergyól ha-
vasok aziizi lenén. A begyvilág tiszta, tökéletes csendje 
határozottaa megihlette a budapesti kirándulót. 

Ebben az ellágyult trana-állapolában csángó ma-
gyarral la találkozik a „legeiöblrodalom zelyem fdvén*. 
Bisiélgenst keid ve.e éi eu a besaálgetézl közli a 
Bzékeiy Nsp. 

Hát ebez a beBsélgeléshez ssólunk hoaaá egéaaea 
röviden. Figyelmeztetjük a csángó-kérdéssel foglalkozó 
szikeriőkei, kirándulókat, hogy a település ügyének 
van egy egészen meBSse előre tekintő iránya. Nem 
szabad ennek aalneB riportokkal elejébe vágni. Nam 
siolgálja a calt a csángek köiötll olyan természetű 
mitaiás, amely végeredményben ennek a hegyi aépnek 
a nyngiulsnaágai es elégedetlenséget eradményeal. — 
litenem, ma nem tejfel  as élet. Sem a hegyekben Bem 
a városokban. Háború van. Ilyenkor nagy kár a csán-
gók kóaöit a háborús nyomorúság egyes jelenségeinek 
megállapításáért fölfed«0  körútra Induliü. 

Egyénként la a települaai kérdés abécéjéhea tar-
tozik aa, bogy a csángó magyarnak pedig itthon keli 
maradni 1 a hegyek között. Olt, ahol nagyzaerű hegyi 
megéplteitségeael fogva  a legelőnyösebb arra, hogy 
felvegye  a versenyt aa erdélyi hegyek köaött még éló 
egyéb fajla  lakói kai. 

Nagy kár ennek színes riportokkal elejébe ke-
rűinl. Bln foielóilen  jóindulattal Balnes vágyálmakat 
fesleal,  aaklalnl éa lelkük nyugalmát aavarul ezeknek 
a becsületes magyaroknak, akiknek gyökere mégis-
csak a Bilkla és nem aa alföldi  televény. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Komoly elsőtétitésl flgyelmeatatea.  Meg-

állapítható, hogy a város területén egyeaek nem a mai 
időkhöz mért komolyzággal teljesítik aa elaötétltéal 
rendeletet. Ezek éppen azok, akiknek jé példával 
kelleae elölj árnl. A rendőrség a legkomolyabban figyel-
mezteti a közönaéget, hogy a legpéldáaabb szigorú-
sággal fog  eljáral azok ellen, akik nem értik meg a 
fegyelemnek  mindenkire egyformán  kötelező bccaOletét. 
Az eiBÖtéiltés kesdete fél  9 óra. 

— Cslkvármegye tórvenyhatóaágl Iskolán-
kívüli Nepmüveieai Biaottsága a vármegyeháa 
tanácBtermeben folyó  évi október hó 19. napján 11 
órakor ávl rendes köagyűiéat tart. 

— Krédó-gyaiéB. 'Október 26 én, KrUztua ki-
rály űnaepón, a BsentmlBe után 8/4 12-ker, aa állami 
elemi Iskolában a Ciedó Bgyeaűlet évmegayltó gyűlést 
tart, melyre a tagokat éa aa érdeklődőket tlaatelettel 
meghívja az elnökzég. 

— Munkatáraalnkhoa. SierkeBStőaégűnk meg-
becsüléssel lát mladen köztevékeaységet Mlndazokhoa 
Bsólunk, akik Írásban szokták köatlni gondolataikat. 
Kérjük, hogy Igyekezzenek röviden, tömören Imi. A 
mai ember nem saereti a hoaatadalmaa írásokat. Nin-
csen türelme és Idege elelvaanL Ds egy hall lapnak 
a keretei aem bírnak el tanulmányáért elmélkedáae-
ket Amaanylben lehetaégea tehát ehhez aaabjak aea-
daalvalólakat. 
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— HM halált halt a volt kftaellátáaügjl 
mlnlaater fla.  Győrffy  Beagyei György, a volt köa-
ellátásOgyl miniszter fla,  mint m. kir. főhadnagy,  saá-
aadparaacsnok, október 5 éa a keleti harctéren, életé-
nek 27-lk évében, uáaedénak élén, a haaéért hősi ha-
léit halt. Láthatjuk, hogy a nemaet flil  minden válo-
(atái nélkül teljesítik köteleaaégüköt. A mlnlsaterek 
flal  éppen olyan hóal elsaántsággal éldoiaák életükőt 
ea nj Magyaroraaágért, mint bármelyik fl*  a hasénak. 
Kivétel nleca. Ennek Igy kell lennie. Nemcsak a harc-
tereken. Idehaaa ia kötelesség megérteni ast, bogy Av-
as ás adókra dél el a sorsnnk. Ennek megfelelően  áll-
jon minden magyar ason a helyen, ahová a sors ren-
delte. 

—.Milyen korhatáron belül Jelentkenaonek 
honvédelmi mnknasaolgalatra a nOk. Kérdé-
sünkre: hogy milyen korhatáron belül Jelentkezhet-
nek önkéntes honvédelmi ssolgálatra a magyar nók, 
a Kőspontl Munkabizottság elnöknijétól aa alábbi fel-
vllágoaltáat kaptak: — Köstadomásu, hogy as 1989 
ben napvilágot látott törvény a 14 éves korhatáriól a 
70 éves korig mindkét nemre nézve kötelesévé tesal, 
hogy a honvedelem érdakéb^n testi és szélit ml képes-
ségének megfelelő  mnnkát végeaaen. Tebát a honvé-
delmi aaolgáiat a nók aaámára 1b köteleié. Közludo-
másn aaonban aa 1b, bogy ugyanez a törvény módot 
nynjt arra Is, hogy a magyar pök honvédelmi szo'gá-
lala önkéntes jeleotkeaea alspjAr. la megBBervéahetó 
legyen. Ilyen formában  a magyar N61 öit'nles Hon-
védelmi Munkaszervezet nem BBOOOB pé'űáa! n flnr 
LoUa-saervenellel. A magyar nók a törvény nlgoodo 
láaa, illetve rendelk'-aéae aaerlnt ciek a beiaö fronton  : 
iparban, köagazdapágban, ker̂ Bkrdelemben, mezőgaz-
daságban és mindennemű saelleml foglalkozási  ágban 
nyernek beosatáat, llletvo elbelyrz'st. T.hat aa a fel-
adatok, hogy a fronton  kttadó ferfl-tk  helyét a magyar 
élet minden területén hiánytalanul éB |ól betöltsék, 
hogy helyettealtaék a feifl  munkaerőt. Mint már mon-
dottuk, minden egéssségeB munkáskénre ezükság von. 
Szakmunkásokra elsősorban, di olyanokra !B, akik 
eddig klaarólag csak a saját hAztnrtácukkal foglalkoz-
tak. Eaeket, ha azüíBégeb a Női önkéntes Honvédemi 
Mnnkasserveaet szakmunkásokká klpeaik ki a küiön-
böaó időtartama tanfolyamain  A Fnnnkagao'gálalra 
beoaatott nőket megfelelő  d>| ázásban részehlil, Bőt H 
klképaéal Időre is biatosllanak megfelelő  javadalmazást. 

— 60 éve, hogy a hargitai Kosauth-asiklat 
megkereszteltek. Mmd»nki hai'otta mar a rádió mü-
aoran gyakran szerepő Erdélyország tr.du ót, melyet 
szerzője 1938-b..n irt. Ebben na Igaz ezákcly lélekkel 
megírt dalban éneklik: „F<»llüzöm a Koasuth-azUla 
CBncaára, Erdély a miénk, fel  i-> irom reája 1" Munka 
társunk beBaélgetéat folytatott  H caikaaerrdal RiUletésü 
zeaeBaeriővei, kl egy fővárosi  letoAban tanéri állást 
tölt be. E;mondta, hogy tudomása sierlot a KosButh-
Bsíklát ezelőtt 60 évvel keresztelték, a h«rgltM Közön 
ség, a csikmegyei éa kolozsvári elitláraaaág tagjai je-
lenlétében. A keresztanya BtlAs Emma c-lksteredal 
flatai  leány volt, ő a seneBseriő édesanyja. Aaétn Bo-
kán eífelejlkeait-k  a aalkla léleaéBéről, csupán a fürdő-
vendégek aaokták megtekinteni, mint a featól  sa^paégü 
fürdőhely  egyik nevezeteaaegét, mig a vi»sn ctatoláa 
boldog hangulata uj uhlro nem keltette egy kis da'b .o. 

— Heghalt Hunyadi Sándor. Huny-dl Sán-
dor, a kitűnő rz'npadl ssxrrő éa nagyszerű to'ln újság-
író hirtelen megholt. 60 éven korában fejrati  b> éle-
tét. Színdarabjai ÓB AltalAbnn minden leirt bflttj"  t.--
betaégre vallott. IrÁaalt salvesen o'va t̂a a közönség. 
Apró karcai, m. rflgyHísel  megölt mindi? m'g lehetett 
találni na éraősaivllea Igaaán crtt'kea ieikü H inyadlt, 
aki aaelieml éa anyagi kincseit egyaránt bőkeaü'n 
szórta egész életén keresztül az embtrek köaött Mtt-
véaae volt a magyar lráBnak. Példa arra, hogyan kell 
gondolatokat rövldeu tovább köavcillenl. H<'nla nagy 
veszteség. A Kerepesi temetőben helyezték örök pihe-
nőre eat a melrgBzIvü emberi, ragyogó tolla ajBágirót. 
Koloaavárnak a BBRrnlmeaét, »kl különöaen a román 
me&aaállaa idején Bzolgálta tollával a kisebbségi ma-
gyaiaág küzdelmeit IB. 

— A m kir. Közellátaaügyl Mlniaatar a kö-
vetkező cikkek ársii szabályozta: co lordó, cuVorka, 
keksa, traktorral vi gzeíl bértzánléR, 1942 évi ti'rméPü 
cukorrépa, hagymát lek lejeler'.'Be, >Ar alá vét. In I>B 
igénybevétele, köab sanálaiu vl •mosmüvek állal fei-
Bsámubató lejtm-igftHabb  értik, 1942 évi terménü Inr 
gooya, clrokazskáii, egyrs ipari erőtabsrmá-<yok leg-
magasabb eladási ara. 

— Negy évoa saoolalla kózeplakola N-tgy 
középlakoiAt végzett fiatal  leántok számira m geyliia 
négy évea saocialls kóaépiskoláját a KHIOIIUB NŐI 
Szociális Képző Budapesten Ea a legmodernebb saik-
IskolB, mely méltán Borakoilk a gimnáziumi, merő 
gazdasági, Ipari éz háztarláBl leányaöieplakn'ák melle 
és a kor fejlődési  Irányának élén halad. A Katód-na 
Női Saocláila Képzőnek köselteió tagoaatalba Iratkos-
hatnak be hallgatók : 1. Az előkészítő szaklakolába 
Negy évea kepaés, BaakérettRéf  Iv.-I egy nő vltagával 
Belratkoahatnak n'gy közepUVolí.1 végznM 14 éves 
leányok. Foyamodasl határidő: október 20.2. Aaalap-
kepzőbe Ketevea elméleti kf.pzée.  B .-Irstkoahntnak 
negy középiskolai végzettséggel reodelkeaó 16 éven 
felüli  leányok. Aa Iskolaév már mngkezdődött. Pót-
felvételek  október 20 lg. A folyamodványokhon  csato-
landók : anyakönyvi kivonat, lakolal bizonyítvány, ajánló-
levél az osalá yfőnöktő'.  vagy lelklatyátó). Iidokolt 
eaetben 300—800 pengős tacu'mányi Brgélyek. Bok 
gyermekes családok leányai előnyben. FelvllégoBltáa» 
ad aaéban vagy Írásban aa Igazgatóság. Budapeat XIV. 
Thököly nt 67. Válaazbélyeg melléklendő. — Bővebb 
Ismertető 60 éa 70 fldér. 

— relhlváal Calksaereda és Vidéke IpartestB-
letének Blől|árősága felhívja  az Iparosság figyelmét 
arra, hogy ne mulazBsa el aa Iparrevlzlóval kepco'at-
ban a felülvizsgálatot  kérni. Kőlönös nyomatok Ka! blv 
Jak fel  a fl;y«jmet  arra, hogy annak la koil kérje a 
revíziót, aki román lparlgaaoiványát átcserélte volna 
nj magyar lp»rltaao váuyra. C'npin aioknak n-m kell 
kernl, akik 1940 dtc;mb^r 22-lko után nyertek Jogo-
sítványt és aaeiőlt semmiféle  lpar|ogosltvánayal sem 
rendelkenlek. A városlak réssére kórvényürlapokat 
IparleslUletünk ad díjmentesen. Nem kell semmiféle 
keresstlevél, csak a régi IparJogoaltvánj vagy aa ezt 
belyetteallő halyhatóságl bizonyítvány. Aki nem Intézi 
el 1942 október 81-ig as ügyet, annak Oaletét vagy 
műhelyét beaárják. Költaégbe nem kerül aa Iparenge-
délyrevlzló és aki elhanyagolja a kérés beadását, az 
saját megát okolja, ha iparát elveszti. 

— Siversonyaök figyelméből  A mult télen 
Ukrajnában a megsaálló csapatoknál hioktatól saoigá 
alol teljesítetek részére e II. Kir. Honvéd Vezérkar 
Főnökének dlcaérő elismerése ÉB AE atrajnai slklkép 
zéz emiétplakettje folyó  hé 6-én került kiöntésre. Az 
ünnepélyea átadás alkalmával a kitüntet»' lekn; k tndo-
máaára adlák, hogy folyó  évi november hó 15 <ói keadve 
az akrajnai aloktatól különltményhea 200 önként Je-
lentkező sloktatóra less azükeér. Slvers.'nyzók, ailk 
oktaláara kép?sok. a következő címre jeleotkaazeneV : 
U. Kir. Honvéd VeaarkBr Főnöke, V-ik vkf.  osatá'.y, 
Budspeet, Silnház U'ca Az Iráabell Jnientk "zéthez CBS-
toliii kelt egy, a jelentkező  pontos postai oim ére 
megoimzett  ét 3 Blléres  postnbélyeggel  ellátott  rá 
leszboritékot.  Slveraonyzól I Ai Aoy»orHaág fiitnlságit 
a Djn melletti fron'on  a boln>.vlaa)Umt»l. Uirsjn^ má< 
ternletMn pedig az orvlövévaekkel harcol. A SiAkely 
föld  if.Uiágának  egyelőre n Hlo t̂itól m«gi|«ate ö f  l-
adat juiott. A megadott címre mlalőbb jileatkeaa tek 1 

— Felhív aa a magyar baalaaazony okhoz. 
Varga József  m. ur. Ip rógyl mlol<ztur ur Öiagymél-
tÓBága a hu ladlkptplr besaolgáltntásAnak előmoidr 
láaa érdekében a magyar háilasBsonyokhoz na slAbbl 
felhívásai  fordult:  nA hAboru okozta nyersanyaghiány 
leküadose nagy gondol oxoa. A m'ndankltöl hazuflas 
magalrriáat követelő nihea Időkben felk'rek  mlndin 
báilasBaonyt, bogy a lntH°ban (8 a lakáaboa tnrtozó 
egyéb kelytâ gekben c l̂ta ' rul heverő régi u<ságokat, 
folyóiratokat,  füzeteket,  könvvekvt, p;piro-dobozoknt, 
levtleael stb. bocjABBa a tu 'adékpapIrosgyUjtó saer-
veai-tek uiján rend i'keaâstimre, bogy ezt aa oitboi 
mtjdnem ertektelt.0 hullsdéijnnyajot uj p̂ plroB gyár-
tási cjjából a magy .r p :piros«yártó Ipirnak ja<t-»t-
hnsíuí. Amennyiben fe  hívásom m ĝ̂ rl̂ Rro tal ii, kt 
rím, bogy aa ö>az'°z d :tt p plroisnycgot ad|a át aa 
érte jelentkező IgHzo.í gybjtóne-, aki aaén kivonatra 
megl»rill a hatÓBigilag m-'g-íllspitotl ellenertéket. A 
gyűjtő közegek eliHnőrzése cMjából kérem, toţy mb 
a taluk átfcdott  gyüjiőlvel szíveskedjék atlátkeaülsg ki 
tölteni éa bnnne aat la feltüntetni,  ha nem lenne ál-
Hdható builadókpapiroakésalete. B aom abban, hogy 
mai nebcs időkben fe  blvásomat mieden magyar házi-
asszony örömmel fofadji  ós támogatni fog  az orzaág 
pipiroaszüksszielAnek > HálAsát c-'laó munkámban." 

— Ca. T. E.—Komando K S. E. labdarugó 
mérkőzés: 1:1. K műit v»̂ i>rnap nnity crd-'.:ód s 
raei.0,1 jhi.zolla le bajnoki ro»ríóiés^i a to>n'>ndói 
Sport E^yi'rü'et a cilksa Ted̂ l Test'dió Kţ\e.<H'"i 
labdaiugó ĉ itpn ávul, A m r.őii's rendkívül nívós i>üz-
dclmel bozoit. Örömmel ianuk n hJlybnll labdnu^ó 
cispatunk nagy zerü formájút  es határozni f.  j!őil-<s <t. 
M 'glátezotl, hofjy  a csnpat ügyét komoly sportember -k 
vettek kezb,., aill lólekicl törődnek váro-uak ifiUB'i-
gának nevelésevei. A sz'.-r.d'lak vez ló gólját Q t > 
lő'.te. D i kitűnő formái  j.Vi-io:t H«jdu 'B Klsa. E ne.n 
a helybeli c-i pst kfizdó  rtj't K menylcaVy főgimná-
ziumi loibatanár jaieka ls. ntl u cî p.nnak lel,-»-oit 
tagja lett. A muri őséül 400 fón£l  naţyobb kősót,ŝ g 
Bsurkolta veglg. Azt jt-len i, hogy a hi lybell köiöns g 
támogatja hZ ir.eket jaienió sporti sem^nvt éa báláa 
érte. A jövőre mlnd';neae!ru Itgyn irácymatntó és 
buitditó p.ldi ea »a efi-z  sportéletünk Ri'imári. 

— Halalozázok. Btlcty KArolvné Biül. Kovücs 
Veronika, elt iennk 32 ik, háasa AgAntk 14 ik évtben, 
folyó  kó 11 n C-lktz r'dán elhuiyt. 

— K-dvi-B I<n«c clkbántf  ilvl I .kAn, élűiének 
55 lk és h ZJSBagának 33 i> cvAbc n fllu:  '-. 

— karc fa.ti  Id llibály I<tván birtokos, 64 óvta 
korában, foyó  bó 13 án Csikkarczfaiván  e'b> lA'oao't. 

— Taxtilkiakereakedők reszvéiole a gaz-
dásági munkaaruhazatl akolo lebonyolításában 
A Bzttk« y K rü etl K>ro»t«fd>-  mi ** Io-trv-.,-. r H ki z> . 
nogy a l i at-lláiasügyi min> z^r ur «a 1042 évi gaa-
daaBgl muokftsinbáísll  akció Icbonvollt^aabs a l< x I1-
klBkeroHki dókét Is bB kivárja krpcHo'ol. A I- x IlkN-
kereski dót az alcicbaoa törvényhaióiág el«ő tl 'ztvl-
se.ójjnet megbiaáB^ nlapj-in veaanek resal ÓB A kls-
KereBktdóknvk a r Bavelel'el velő megbízást a törvény-
halóság cl só tlPztvlBi-löjebez Intézett kérvénvben bell 
kérnlök. A K-m-ra felbivja  azokat n t> x'llkl»kereske-
döket, nU« .-a akcióban reszt akarnük venni, bngv » 
migblzis Iránti kerv̂ nyüVel legk.'.<;öbb októb r bó 15 
lg keii b lorvényhitóság első liiztvlBalőJAnAl előtér 
jeaatenl. A kérvényben büntet'jogi felelősségre  hivat 
koava nyllalkotnl kell a t. x llclakereakedőtnek arra 
vonatkoaólag, hogy Iparlgaaolványnk !• xtllklskereske 
des gyatorláaára JogosliJa-e, foglalkoalk-e  a l»x l'áru 
kon klvüi máa cikkek eladasával la, hol van BZ utcára 
nílió nyílt árndtáai Üzleti (község, ntci, hái aém) »» 
1941. XV. t. c aaemponljából zsidónak minőaDi-e ée 
bogy tz akcióba való réawótel cellelra mennyi tőke 
áll rendelkeaéaére. A Kamira felhívja  az érdekelteket 
arra, hogy aa akció alkere érdekében minél többen ve-
gyenek részi. 

— Moalhlrek. A Tarul mozi Jövő hiti mUser« 
„Végtelen nf  c. film  folyó  hó 21-én, aaerdán 7.16, 
22-én, csütörtökön 4 80 és 716 órai kesdettel. .Ejy 
njsaakn Erdélyben* 24 ón Bzombaton délután 4W él 
715 26-én, vanáraap dVu'án 2 80, 4 30 és 7.16, 26 én, 
hAifőn  délután 4.30 és 7 16 órai kezdettel. „Rabláson* 
28 án, szerdAn 716, 29 AD, csütörtökön 4.80 és 715 
éral kezdettel. Következő műsorunk: .Psplia kabát", 
.Rtménytelen esel*, „Lelki klinika*. 

— KAaaőnotnyUvanltáe. Mind ason kedves Ipa-
rnstestvéralnknek, Iskoláknak, barátainknak és jóisme-
réseinknek, akik felejthetetlen  feleségem,  drága jó édes-
anyánk elhányta alkalmával felmérhetetlen  fájdalmun-
kat réaavétükkel lgyekeatak enyhíteni éa temetéaén 
réBat vettek, eantoa mondánk háláa kősaönatet. 

Bekosy Károly  6$ esaládja 
— őaal róasák: Laaaló Imre vorael. Lá<sli 

Imre atyánkfia,  cslkkoBmásl ssékely gaada ember O dal 
rózsák elmen verseskötetet adott kl. A nép egyszerű 
gyermekének legőszintébb érzései, benyomásai kerül-
tek bokrétába. Ktfjüz  olvasóinkat, fogadják  saeretetlel 
eaeket a veraeket, támogaaaák megértéssel. Jóakaratú 
éa ilsataaaándéka, Igazán szívből fakadt  rilmoBok. A 
veraeBkötei kapható a csíkszeredai könyvkereskedések-
ben. Ara 1.60 pengő. 

— As uj aarórarondolat. As ttaletl sáróráról 
BZÍ.Ó 1942. évi VI t. oKUbir 17-én lép hatályba. — 
A rendeibt a gépjármüvek árusítására berendeaell üa-
ietekre, valamim a kiaáróan lovábbárnaitókra kiszol-
gáló bzUtekre a délelőtti 8 órától délután 4 óráig 
terjedő nyitvatartási Időt éa eaael az osztatlan munka-
időt kívánja bevezetni. Siombalon azonban ezeket az 
üzleteket uz orsaág egésa területén délután 2 érakor 
zoll aárol. L^nyges változást jelent a tórvényea mnnka-
sattnetl napnak nem minősülő Gergely-naptár szarlntl 
ünnepnapodra az nrszjg egész lerületere szólóan min-
den kereskrdslml szakmara kiterjedően kötelezővé tett 
djil 12 órai záróra. A rendelt! az ország egéaz terü-
letarrt saólűan szabályozza az üzletek nyltvatartáaál a 
pályaudvarokon, gyógyhelyeken éa üdülőhelyeken. — 
UjyanciaK orsâ gos hatállyal azabüyoaaa a kiaáróiagoa 
píiinkamérasek ea bortermelői kimérések nyitvalarlá-
sat ea podlg olyképpen, bogy eaek csak az elelmlszer-
kereak-.diaez nyitvatartáBának ide|e alatt Baabad nyitva 
tartani. A Kávemeréaê  es tejlvóciarnokok aa orsaAg 
egsez urúletén reggel ü órától, a klfőzések  regg-1 7 
óratoi este 11 óráig larlh tlók nyitva. A fodraszttzielez 
vároaokhan reggel 7 óraiói, kis- ea nagyközségekben 
ffRgiil  6 órátoi est'i 7 orilg, szombaton este 9 óráig, 
G r̂ niy-u r̂'fcr  aicriotl ünnepnapon dul 12 óráig, Bzll-
vcss.er napján varosokbju i su- fei  10 óralg taribatók 
uyltva. Hia Gdrgaly naptár szerlatl ünnepnap azom-
o»Ti iái', a fodraazüzleiek  eaen a napon dsíutan 5 
óráig lariuatóJ nyltvn. A koimttiaol, manlkürüzle'et 
ea ped.kürüaleiek reggel 8 órától eate 6 óráig, szom-
baton elte 7 óráig, a O.Tge y-ntptár azerlnti Ünnep-
napokon ea Nigypsntnken deli 12 óráig tarthatók 
nyitva. Ezatei aa üzletüket szombat és országos kl-
rakóvitaar napja kivételével, dslután 1 órától 2 óráig 
zarvu k«i| lírtanl A törvény r-otleikeaéselnek ollen-
órzás.- cdijtból egy-egy, muak adókból éa a kalmaiot-
t'ikbol du oll9rjórzó blzoti:tgjk felaiiiládát  tesal kő-
le.izóvd 

Ö r l G S . ígke/dodött a vómőrlés a Papp 
Kiro y folo  mümalombiin.üibjnit 

atVt-bzUak öru drt-, Apafi  M. ut 59. ús Kosauili 
L. ut 3. szám alti''. — Előzetes bejelentésre 
helyből el >'s V.BSZH íjzáiiitjuk. 3—3 

:iii ÓV óta fennálló  jó menotelU füdzer  és gynr-
mutam Üzlet, szî p berendezéssel és teljes 
folazerrléHd-l,  betegség miatt eladó. Cim a 
kiadóhivatalban. 

Alkalmazunk minden központban Icncso, 
büvoly;«, fekutüborsó,  lóheremag éB más 
aprooíigvak vásáriadéra, garanciakép^s föbi-
zomnnyoBOk̂ r, »Wik ebben a szakmában már 
do'gozia»-, Erdélyi Gazdák Magértéke-
sitó Szövetkezete, Kolozsvár, Majális-
U'Ct 10. B—« 

Jo caalaribnl való flu,  vagy lány tanuló-
nak felvetetik.  Fo otczky József  keres-
kedő, Csiktmereds, Apaü-u. 53. 

Gazdák figyelmébe!  Vevők vagyunk lóhere, 
lucerna, szartaskerep, baltacím éB az összes 
mas apró magvakra, az Á. K. által megállapí-
tott áron. Kérünk egy átlagmintát, hogy tud-
juk legm*ga°abb ajAala'unkat megtenni, — 
Erdélyi Gazdák Magertékealtó Sxö 
vetkezető, Kolozsvár, Majái s-utc* 10. az. 

3-10 
Qomb behúzást géppel, ugyanott fehérnemQ 

javítást is vállalok, Tamási u. 4. 2—3 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Váká r -nyomdában készülnek. 

Rywatott Vákár bejemé MapnyaBdálában, 




