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A győzelem felé. 
Bit a háborút meg kell nyerni. Úréi tudja 

minden magyar emb'T, hogy különösen nekünk 
magyaroknak eat a háborút elveszíteni nem 
lehet, — halálunkat, megaemmisüliVün öt je-
lentené. Ezért megfogjuk  köteleaBíggei a munka 
végét. .nagyar i-or-uttny és magyar nep egy 
formán  á!l a l.fl»dő  vnelhen. A kormány meg 
fesaitett  erővel do gt s k acon, hogy errr> a 
nagy erőpróbára va'ó feUésflitea  ugy lelki!»;;, 
mint közeletünk egéaz vonalán atuiö<rp*d 
legyen. 

A harco'ó M igyurországöt a tettekre nev» 
lik. Eiól a harcvonalban tt hátsó fromo'̂ on 
egyaránt tettekre van szükség AB óieiünkei 
ennek megfelelően  át kell hangolni. Nem ugy, 
mint a mult világháborúban. Akkor a katona 
vérzett, a frontmögöt'i  részek "igadtak. A kor 
mánynak különös gondja van arra, hogy ebht-n 
a háborúban mindenki kivegye a részftt.  De 
ennek igy ia kell lenni". Minden kormány 
in'ézkedís nélkül, az őntul* nak, a u;- izcti 
kö T»:eas«gn 4k bBBŐ hnngj» szerint ÍJ. 

Amig a hoov^d a Don kanyarban niet:t 
veazé'yeüeti, aaiialaU a téli uz^nvtd sekel 
hóai vitéz8C-ge°l vállalja, azuiatt id.hira ia 
áidorni kell. Mindenkinek jóazivvel, öntudattal 
a maga munkahelyén. Kormánynak éi népnek 
öoazcdolgoiáaa Bza»o6gar. H győiulcmbo;. Ezt 
vállalni kel', ezt meg kell erieni különösen 
azoknak a nemzeteknek, amelyek már egyszer 
vAgig szenvedték <>gy vesztes háborúnak min 
djn gyö'rMmét Bizalommal fordu'juok  hát » 
vezetés fele.  NJ idegenkedjünk, ne fjljünk  a 
a háború* gaidálkodáa kényszerítő bcoBztáaoB 
életótól. Higyjünk abban, hogy ai élen álló 
iráoyitás be'átji, átpillantja egy nemzőt egéaz 
háborús szükségit és ezek azerint a -egjobban 
intézkedik. 

Bízzunk n kormányzatban, amulyen olyan 
nagy a felolóaaég.  Ojszuk meg a gondokat. 
Sorakoizunk fel  mögötte lélekkel, a v^geö 
győzelem akaráaival. Ligydnk nagyok. Olya-
nok, mint amilyent e várnak ettól a történel-
met oaináló nemzedéktől. 

A kormány a maga háborús munkatervet 
már jóréazt tettekre ia váltotta. Kiterjed a 
gondoskodása mindenfelé,  — a magyar élet 
egész vonalára Hóai ez a munka. N^m kerüli 
el a figyelmét  semmi. A dolgozó ti.z'.viselötól 
egészen a vitézül harcoló honvéd iránti nem-
zeti áldozat kötelességéig kész intézkedések 
kel szolgál. Ors^ágépitő ez a kormmyzati 
munka, amelyet szeretettel vegyünk körül 

A kormány a győzelem érdtikében beve 
veti a zsidó vagyonadót. Ekészitetie a zaidó 
birtokok kereszténykézre ju tatáaát a elrendeli, 
hogy az a magyar höa, aki odakint a tűzvonal 
ban arany vi'ézségi érmet kap, minden külö-
nösebb éa hoaasadalmasabb eljárás nélkül rög 
tön földet  kapjon a megváltott zsidó birtokok-
ból. Segíteni fog  a kormány a rendelkezésre 
álló minden lehetőséggel. Ezért bevezeti a 
hadkötelezettség! adót éa a hadmenteaaégi 
váltaágo'. A honvéd vért á'doz, az itthonmara-
dott pedig vagyonával szolgálj* a győzelmet. 
Igy van jól. Mindenkinek le kell rónia a maga 
áldozatát. 

Általában elv legyen közöttünk, bogy tette-
ket akarónk látni. Sokat dolgozni éa keveset 
beszélni. A kormányzat jó példával jár elől 
Követnie kell as egóss nemaetnek. Eredmé-
nyes munkát osak kormány ós nemzet'egyaé 
ges lelkesedésével végrehajtott tetteitől remél 
belünk. Mert nehös idők kOvetkeinek. A háború 

még sok és nagy áldozatokat fog  követelni 
tölílnk. Erre készüljünk rá. Tudjuk meg, hogy 
amit remélhetünk, azt ciak u magunk,erőjé-
től és összefogásától  várhatjuk. Fogjuk meg 
hát egymás kezét és ne eresszük el soha. — 
Lehet, hogy BaenvednUnk kell, lehet, hogy a 
magyar aora még kemény probábat tartogat. 
Eane<( aem ezabad minket taiblatianul erjen. 
De nem ia úr, ha es a nemzet végre egyse-
ges gyózniakitraaaai áll a cél szolgalatába. 

Az Egyesült Nöi tábor alakuló gyűlése 
Csíkszeredában. 

Értékes eseménye volt varmegyénk nói 
társadalmának uz Kgyeallit Nöúabor aiitkulű 
gyütoae. Caikeztredaban a vármegyeház kis-
termeiben 1942 november 11-én Bzerveztek meg 
azi a szolgalatot, amit magyar nőknek keli olve-
geani abban az élet-halál küzdelemben, amelybe 
ídtnet belesodródott nemzetünk. 

A gyllieai Dr. Ábrahám JoaBefne  divta 
ödBze s azon az idő rovidsegere valő tckintei-
tei csupán a n;ár létező egyesületek Vbzeiö 
s^gt-i vette* re=zi, miui ama. boiuditják ezt a 
hazniiaa munkát ea az Egyesűit Noi labor nagy 
szabású munkbtervtneu. kivueiezebere beszer-
vezik ennek a varmegyeiek minden magyar 
nőjét. 

A szervező közgyűlést Dr. Láazló Dezaö 
fóiapaa  lelkesítő szaval vezettek be. Buzdító 
besz-de rávilágított arra a hivatasra, amtlyet 
a magyar nőnek ueii vállalnia a vegaő győze-
lem erdekébon. Iamcrteue a be:ügymiuiazturne 
öaagymoltóaagának irány imaa aiatt ailo Egyesült 
Naitaboruali uemea cíikiiüzoueit, ame>y az 
ordzág miuden nőjét egybefogja  a nagy hábo 
rua feiadatok  megoldaaara. 

Az Egyeaült N Juábor kiküldöttjeként vitéz 
Belházy J íüőné ismer.ette a azervezes felada-
tait éa a következődet mondotta : 

Kedvez Assaonylársalm I 
As uj világrenden narco.ó kordzakuakban az 

egyeatties, tömorttlea aaüzaageeaegei tol keli ismer-
nünk es enaek erejűi keilöieppea kell eriekemOnk. 
Mi össse keil kovacsolúdauos, mint a luncisemez-
nek, egy zzivvS, egy azaratta, egy leieake keil 
furmáiodoutz,  nogy uröses, aiagingaibaáaiianoz le-
beSKÖaz az eiet baicaiban. Ma mar lejari az az ido, 
amlzor aa országért a felelősseget  a (erilaknak kel-
lett vállalni, amizor a KOZdrt ciupan a fertiaznak 
keileit dolgozni. M J a nőnek is ROOZI keil vaiiamia 
az oraaagmentes fmelősaegieijua  nagy muakájanoi, 
ott kell lenni minddnnil, ahol aa uj rend kijeleli 
bolyéi, abol aegltbei, aboi (elemetbei, abol azo.-
galbal. 

Aa B. N. T, mslynak fennkölt  le.Ili elnöke 
vltéa Keresztes Kiacaer Fertincae ŐiagymauOsaga, 
megteremtene le.kea muuka arsaiv.ii az egyaegnon, 
tömerliiasnL>k formajai,  a Jöori, aa-pjri, oameseri 
kttsdők táborát, prograoioi, tartalmai, peidat, lendü-
letei adoli, csaa bu ke.l állnunz a magyar loiea 
muiaá asaba, a Wikek eietenet gondozaaaba, mjg-
eröalteaebe. BJ Kell alinnnk aa B. N. T. keretei 
közé z végre kell bajianunk a mt-gvaliuzoti Időz 
céikliUaézeli ls. 

A anmzal lelki erejét már a maliban is a ma-
gyar nók lenek naggyá. Kesttzben nevelkedtek a 
nemzed jkek. N^masdezek noaaau soraaak ifjúsága 
mxnietl a nóz bitdböl, erköicil aailards-igaböi becsü-
letet, ezd'ieml és erkoicai javakal. Ma mladesek ái-
mentésere m ig nagyoob aaúkseg van. Kuleiesaegnua 
tehát a kőző* mua^ába Oeaiiai, nogy eiódainz azep 
éa felemeló  muakája aa elkövetkezendő uj vliagread-
bea feanakadasl  ne saeavadjen. 

Bslvezea akarnak goadoini a szebb éz Jobb ma-
gyar eleire, mely fele  mladaanyiaa lörekaannk, vá-
gyódunk, de a uabb és boldogabb éieieri aekAak 
nőkoek la helyt kell állanak. 

A társadalmi elhelyeakedéBban értékmérő a nem-
neti kösözaégben végaell szsrveaeiek mnnka aaolga-
lata leheL Ma annyii érőnk, ammayit a köaaek 
ssolgáluak. Lsgyea az gyermekvédelem, hoavsd*-

lem, közéleimeaéal vagy máa akció. Terméaaeiea 
egyeneuseui ia vegeauelöu onfeiaidose,  aemaev-
vedő, épuö muakái, de ennez a munkának sohasem 
lonet o.yan erteice, mim amit megbalároaoti ker̂ lea 
zozött, egyesliietl aietnan vegezodliiak a aöz iri, a 
magyar csaiaddri, gyermeaert, ogysaúvai a magyar 
baaaerl. Mtaei tooo aa erö összetevők száma, annál 
au yoâ ba, oukadaiasauu, oensOsdgeseoo ea batajo-
sjuu, erudindnynuea g^dagabo nemzetmentő inuo-
aái VjgjídB.Uuí. A "li eves rauiaa uralom dsjrvo-
í jiiens-.goi es maiaaatasaii kd;i poioinoioí, újra 
bzivvdi-ieidkkdi magyarra keli lemidtdz, nugy 11 ea 
gy r̂mo^diie* tlaz.a, moieg, ösaiuie magyar azivvel 
ba.dug>u eijetea a du ât oarcjio, aoaal azeavadatl, 
da öjjdiTdnao bv.dogauo nagy Mjgyuror.aágban. 

Kzert ken mogaiaaumia aa K. N. T.-nak,. tzérl 
ken íntjgaoadaoruiuUcla a Ujiugymialcaterna Oaagy-
msltúaaita taoorauaü itt Brdüiybda u, nogy ne legyen 
magyar nö, aki ai ne ereazd a magyar kozoaseg 
Ij.diOsSBgeraetet, ^uieiessegdraetét es ne vegyen 
rdsat az uj M^yurjraaagoi inegaiapoao, eiökeazuö 
munkában. 

ÜZUIBU megejtettek a választásokat éa az 
Egy o a UH Noitfcbur  oluokoüi Di. Abrahau J.-ue 
aiiapanuet vaianziottak mag. — Dr. Abrahamué 
oiuoai meguyuoja kUlönöuen hangoztatta, hogy 
a háborúd toiadatoknak egeaz aura oiyau ter-
mej^etU, ameiy a uoi lelkület levegőjébe tar-
tozik. Nem aiaáui tohat ez a Nóitabor egyet-
len letezo egyesület eiion sem. Ellenkezőleg, 
az egeuznek a uiuukajat akarja naasuoaiiaui 
ea beaiuiaui a magyar koidleaaeg erófoaziteaebe. 
Ehes kerte mindea magyar no támogatását. 

Az Aittkuio kozgyUies ezután megválasz-
totta J. Marcou Banat ai Egyesüli Nóitabor 
főtitkárának.  Ezzel a vamsztaaBal egy hatal-
mas munkateijesitéBtt, hazatiaa íeikesedéaben 
ego öuzetlen magyar muuaaa keaebe került a 
osiki nOk boaapcdoiaaa a kozösaegi munka 
dzoigáiatba. Mijd megvaiadz.ottak a vezetóae-
get, amely kejooo kiegeazui magát a Nóitabor 
Bo.retU cjikitdzéjetnek megfelelően. 

Uövideaen tehát sorompóba szólítja a há-
borúd kóteleaseg varmegyénk aaazonyait ia. 
Hiaaaük, hogy aa elvégzendő munkában méltó-
nak bizonyulnak a kemény történelmünk aorán 
mindenkor áldozatos tettekre késs magyar 
nőhöz. 

A Kath.  Xó'szörétség  december 
J-én  műsoros  teadélutánt 

rendez  a Vigadóban. 
A csíkszeredai  Kath.  Nőszövetség  kará-

csonyi szegénysegélyezésre  december  l-én 
délután  műsoros  teadélutánt  rendez.  Ez az 
egyesületünk  évenként  sok szeretettel  látja 
el társadalmi  életünknek  ezt a fontos  köve-
telményét.  Hivatásénak  egyik  legszebb része 
ez az emberbaráti  munkaterület,  amely ka-
rácsonykor  szegényeinkhez  akarja  eljuttatni 
a karácsony  melegét.  Ezért  közönségünknek 
fokozott  mértékben  ajánljuk  ügyeimébe ezt 
a teadélutánunkat,  amely nemcsak szórako-
zást ígér,  de  lehetőséget  nyújt mindenkinek 
arra a keresztény  világ legszebb ünnepén, 
hogy ott segítsen,  ahol legnagyobb  a szükség. 

=> Magae-a tette a penzügymlniazter aa Er-
délyt Part indítványát, hogy Brdély ben ne ker-
Jenek uj adó vallom ast. A Hta piizügyi blaoitsága 
targyalta a paniögyi köitségvetéBI. A vitában sz Br-
dnyl Part rézzérói elsőa»'< Palakó Elemér m igéi lapí-
totta, hogy a köi'Hztvlsdói fl  te lések nem tartottak 
lépiBl a drigu ássál. PdnaBgyl politikánknak — mon-
dotta — aaátnol kell vetnie a realitással, a valóság 
padig azt mutatja, hogy a hivatalos árpolitika mellett 
fakete  piac alakult kl. Birlha Ifaác  zzóvátette, hogy 
Erdélyben nem kellene Isméi adóvallomáaokat kérni, 
mert a köaöazégel faleslages  aaklatáanak tesslk kl, 
ehelyett a tavalyi ad ivallomásokat vegyék alapul A 
péaaBgymln'jster magáévá tette aa Indítványt. 
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Hitler beszéli 
Hitler november 8-án nngy bénádét mon-

dott. Megállapította, hogy nincs még egy olyan 
nép, melynek annyi sikere lett volna, mint a 
németeknek. 

— Most együtt vannak ellenünk külső 
vonatkoaáaban in a nemietkOsi saabadkőmives-
ség titkos főnökétől  éa ssidó agytrösajótöl 
keidre egéssen a bolsevik! Orouoruág zsidó-
ságáig. Éppen ugy nem véletlen, hogy ugyan-
on ai állam, a mely akkor ait hitte, hogy 
N érne torsi ágot a haiug hír veréssel rombadönt-
heti, moat iámét előtérbe tolt egy embert 
ugyanaaaal a feladattal.  Akkor Wilaonnak hív-
ták, ma Rooaeveltnek. Annak idején Német-
orsság áldosata lett ennek n támadásnak. El-
lenségeinknek aaonban óriáai a tévedése, ha 
aat hiaaik, hogy megismétlődhetik ugyanez az 
eaet. Ha akkor talán a legjobban megsserve-
aett nép voltunk a világon, akkor ma kétaég-
telenül a legnagyobb mértékben mondhatom 
eat. lV40-ben még egyaaer megkíséreltem bé-
kére nyújtani a kezemet, akkor ia visaaauta-
aitáara találtam, mert gyengeaégnek minősítet-
ték eljárásomat. Aa utolsó békeajánlatot 1940 
ben tettük. Most már osak a harc maradt. 
Bgy másik hatalom ia tapaaatalta eat időközben, 
amely előtt világosaá vált, hogy a nemauti 
saooiáliata jóslatok nem üres szólamok. As n 
a nemzetközi aaidóaág. Aa a hatalom, amelynek 
ml minden Baerenosétlenségünket köszönhet 
jük. Ha a ZBidóeág azt hiszi, hogy Európa faj-
kiirtására háborút vezethet, ugy ez az európai 
aaidóaág kiirtásával fog  végződni-

— Ellenségeink a legkisebb siker esetén 
ia bukfencet  hánynak örömükben éa mindig 
megsemmisítenek bennünket. Ha ezután nem 
minden ugy történik, ahogy aaeretnék, kétaégbn 
esésüket átlátszó h>rveré?s^l igyekeznek lep-
lezni. Olvassák el a saovjet hadijelentéseket 
juniua 22 tői. A megsemmisített tonnaturtalom 
a Keletitengeren már is jóval nagyobb, mint 
Németoraaág egéss hajóhadának tonnatartalma 
a háború előtt. A Szovjet annyi hadosztályun-
kat aemmiaitette már meg, amennyit egyálm-
lán fel  aem állíthatunk. E-edményeaen harcol-
nak állandóan, mindig visszavernek bennünket 
a ebben aa állandó visBznUtésben kalouáink 
mégis egéaaen a Kaukázusig jutottak. 

ök elvárták tőlem, hogy a középső szaka-
saon támadjak éa moat joggal méltatlankod 
hatnak, bogy ehelyett Sitalingrád mellett táma-
dunk. Ez pedig egyaaerüen aaért történt, mert 
egy blaonyoa helyen elakartam érni a Volgát. 
Hogy véletlenül Sztálingrádnak hívják ezt a 
helyet, aa jelentéktelen. Jelentékeny hogy 
30 millió tonnás forgalmat  vágtunk el, a többi 
köaött 9 millió tonnás kőolaj forga'mat.  Egyet 
len hajó aem mehet fel  a Volgán éa ea a Ion 
toa Csak egy lehetőséget innunk fzem  előtt: 
a százszázalékos eredményt. Aa ellenBég most 
ia ugy tesz, mintha támadni akarna, de a nagy 
kéaaülődéanek megint aa lesa a vége, hogy a 
keli6 időben, a kellő helyen mi avatkoaunk be. 
Ha ai amerikaiak aat mondják, hogy ennyi éa 
ennyi hadihajót épitenek évente, mi ia ugyan-
ezt mondhatjuk. Mi ia annyit építünk, osak 
haaanálható hajót. 

— Érthető, hogy ilyen küzdelemben nem le-
hst minden héten ujabb sikereket aratni. Pontoa 
aa, hogy következeteaen olyan állásokba jus-
sunk, melyekből aa ellenaéget legyőzhetjük és 
aa álláaokat meg is tartsuk. Ami egyaaer a 
keaünkben van, aat aenki ki nem veheti onnan. 
A legnagyokb bizalommal néaek a Jövő elé. 
Miután az elmúlt telet kiállottutr, ma egészen 
máakép látom a jövőt. Hs ez a tél olyan ne 
héa ia leaa, mint a legutóbbi, aa ami ez elmúlt 
télen történt, nem fog  megismétlődni. Bárhol 
lennének az aiovonalak, middig tudunk véde 
keani éa támadni. Pillanatig sem kételkedem 
abban, hogy végeredményben győzelmesen ke 
rülünk ki a karóból 

— Ha Rootevelt ma megtámadja É»»V-
afrikát  aaaal aa ürüggyel, bogy védelmébe kell 
vegye Németoraaággal éa Olaazoraaággal aaem-
ben, erre a hazug aaólamra kár aaőt veaate-
getni. Rooaevelt kétségtelenül a feje  a velünk 
nemben álló gonoaatevőknek, de a döntő éa 
utolaó saót nem ő mondja kl. — Mint mindig, 
minden támadáaunkat alaposan előkéultjük. 
Eddig még áriadig kellő időbea érkestQnk. Aa 

ellenség égyetlen ütése aem jáit sikerrel. A 
veaetéa és a véderő mindent megtesa, amit 
tennie kell éa tenni lehet. Eaen kivül uilárdan 
aa a meggyóaédésem^ hogy mögöttünk ott áll 
a német otthon éa mögöttem különösen az 
egéaa nemaeti ssoolálista part, mint életre-
halálra BBÓIÓ köaösség. Aa egykori idővel 
aaemben a nép élén nem olyan ferflu  áll, aki 
valaha ia válaágoa időben eaetleg külföldre 
távoana, henem olyan ember, aki mindig oaak 
a harcot éa mindig osak eat aa elvet iameri: 
ütni, ütni ÉB iámét ütni. A háborn kellőa köze 
pén néphadaereget építünk fel,  aminőt még 
aohaaem látott a világ. Ma odahaza aa egéaa 
nép dolgoaik. Ma a német munkáa tudja, hogy 
ő kováoaolja a fegyvert  kintiévé bajtársainak. 
Eat a háborút egéaa Európáért folytatjuk.  Ren-
dithetetlen elhatároaáaunk, hogy a jövő békéje 
valőbau európai béke lesa. Bizonyos előttem, 
hogy ebből a háborúból gazdaságilag egészsé-
gesebben kerül ki egésa Európa. Ennek a 
háborúnak a vége kifele  is aa arany uralmának 
bukása lesa ea annak aa egéaa társaságnak 
bukása, melyet eaért a háborúért terhel a 
vétkesség. 

Ezután a Führer emlékeztetett arra, milyen 
hivatAat töltött be a nemzeti aaooiálista nemet 
munkásság bent az oraaágban. Minden régi 
azociálista társának hűségéért köszönetet mond 
és felszólítja,  a legnagyobb fanatizmussal  higy-
jonek ennek a döntó harcnak győzelmeben. 
A német nép létéről vagy nemlétéről van mosi 
szó. 0 yan ellenfelekkel  állunk szemközt, akik 
nem ismernek pardont — mondotta — cíak 
egyetlen lehetőséget, vagy elpusztítják a német 
népet, vagy pedig ők pusztulnak el. 

A harag keserűsége szőrirja össze szive-
met, amikor a német városok elleni gyáva 
légitámadásokról hallok. Ellonn-gcnk azonban 
olyan válaBzt kapnak, hogy se látnak, se 
halhnak. 

A Führer beszéde végén kijelenti !»e, hogy 
csak a lugri'.kább esőkben fog  s?nlan<, rirrf 
az acrovonal beszel a li-ghu ásoathban. t'nui-k 
aa aicvonulnak beszede p 'd g elég hangos és 
viiágos. 

Amikor Hitler a német népre rákényszu-
ritett szabadságharcéi mondott beszédet be 
feji'zte,  szűnni nem akaró lelked ünnepiben 
részesítették. 

l á S Q f B E S I . 
A saombairői vasárnapra vlirado . j-exka nem-

aetkiial vlazonylatban óriáai saensáclól hoaott, «meny-
nyiben Amarii» ÉB Anglia ormi megtámadta A'rlka 
nyugati partjainál volt Baövetség°aének, Frsrc aorsság-
nak blr.otsllominyúl. Algír ÓB 0<*an köaöu több bo-
lyén aiá'lottak partra amerikai csapatoV ea a megle 
patt francia  hslyőrsegek úgyszólván lebeteMenül en-
gedték benyomulni ai ellenségen clapatokat h*aé|u^ 
szuverén területére. 

Hogy mi lesz ennek az afriial  parirasaálláaoHt. 
a kövstkeaméoye, ma még num lehat todil. Kstaég-
lelen, bogy a bonyolult afrikai  helyzet erz-1 míg bo-
nyo'nltr.bbá válik. A látsani az, minthogy Antri«a éa 
Anglia Burépa területén sehogysem tudja megkér ni 
a Bilalln által BÜrgolelt második a'cvonalat, a demok-
rata ssemfényv?BBtéa  Itt kiaer'l m -g volt saövelségese 
test ín kereaatölgézilnl az Immár hírhedtté vált máao 
dlk arcvonal fe'áhltáaát 

A köveik*'ló nagy lépés az, hogy B német ÓB 
OIBBZ ctt-palok tzerdán reggel parancsot keptek a meg 
aomfaállt  Franciaország határainak átlépőre. H ilor 
köaölte Pet.iln francia  államfővel,  bogy a némát csa-
patok megasá'.IJák egéas Franciaországot, bogy bizto-
sítsák BZ orsiág védőmét. Hzngoiivts, hogv a f.-arci  a 
néppel és hadsereggel vállvetve akarja blatoaltanl 
Franciaország syuzamát. 

A gyora elhatárolás várható volt. Európt t-<nger-
parljal moat már blalOBliva voltak. Btyet'eo gyenge 
pont caak a d-slfrjncla  ptrlvldek, «melynek megv^d1-
i ti i leromlott frjncla  baderó nem elégséges. É te-
alelve pedig mindentől, a Vchy kormányban la blao-
nyoa gyengeségek eaalelhetök, amelyek BZ angol t-aá-
saoknak lehetővé tettek a könnyű partrssaállási Afri-
rában. Már az elaő nap kltBot, bog(r a Vchy kormány 
helyeitea mlnlaaterelnökének, Dtrlan tengernagynak 
sötét és gyanús aaerep* voll a partraaaálla<b-<n. Káért 
oem lehetett lovább bil-oanl a tengely határa skn<sk és 
«aok aa afrikai  események után gyora Iramban meg-
kezdték a megnemaaálll Prsnolaoraaágba vaó bevonu-
lási. A ozapatok már el Is érték mlndenUtt a Fó'dköal 
tenger partvidékeit, hogy megakadályozhassanak min-
den partraaaálláal kísérletet. 

A Főhraraek Pétala lábornagyhoa latéaett levele 
kifejti,  hogy érlesBléee szerint an angol—amerikai tá-
mad aa legközelebb Korzika éa Fraaclaorazág ellen for-
dul. Biaek megakadáiyoaázára voaulaek be a német 
aa olaaa ciapalok a megnemaaálll réraekre, hogy a 
ieghalékoayabban blatoalthaaaák Bnrépa védelmét aa 
sagol—amerikai merénylettel mm ben. 

Az Erdélyi Párt 
a költségvetési vitában. 

A képvlaelőhás mozt tárgyalja a köllaégvetéat. 
A vita torán aa Erdélyi Párt veaémaÓBOka dr. Paál 
Árpád volt 

— A kBltaégvalée — mondotta — a reodéaaetre 
ugyanolyan ösaaeget ad, mint a köaegéazíégflgyre, 
gyermeknevelésre, társadalomblatoalláara vagyla a köa-
lólétl intézményekre. Mi terméezelezen csak ellameréz-
sel fogadjnk  eat a törekvéal éa eaért aa Brdélyi Párt 
nevében a kBllaégvetéahea heaaájárn'ok. 

— A köaigaagetáat — mondotta továbbá Paál 
Árpád — nem lehet előre meghatározott nzabályokkal 
formákhoz  kötni, ennak célokat lehet kitűzni éa In-
kább azokra kell a kormányzatnak aaoritkozala, mint 
a aaabá'yok készítésére. A köalgazgatáe nem lehet 
öncél, a népi életet kell á'landóaa segítenie. Ei a segí-
tés nyilatkozik meg éppen a költségvetés népjóléti In-
tézményeiben is. Di nem titkolhatom el aal a meg-
győződésemet zem, hogy éppen a népi élet megsegí-
tésének biztosítására a közigazgatást olyan reform  alá 
kell vetni, amely a természetes népi élet kifejlesztő-
iévé válik, meri jé közlgazgatáz táraadalml egyBltmB-
ködéB nMkül elképzelhetetlen. Ezért fontos  aa önkor-
mányzhl. Aa önkormányzat Igazi hatályosaágát éa életre-
valóságát kell a vármegyékben éB városokban iélre-
hoanl. Ea a köalgaagatás lgaai refomja. 

— A kormány nagy átmenetgazdasági programja 
öntudatos Jövőkereaést jelent. Bal aa öntudatot a vi-
déki tBlajon la meg kell valóaltanl. Mag kell valósítani 
a faln  éa a vároa belső nagy kölcsönösségét, kialakí-
tani a terméaaetea piacokat a falu  éa a várás köaött 
ÓB így meg kell előzni n munkanélküliséget és a me-
nekülő várô bnársmláRt. A városok Bsövetségót nagyra-
becsülöm, de gyakorlatibbnak tartom a városok éa fal-
vak aeövelBérét. Hogy M'gyarorsaágon az ONC<A ki-
emelt'1 n néplóiét aaUkaégeaségét és egésa országon 
tervel kíván, ezt cíak Ddvöaőlnl lehet. M -glévő törté-
nelmi öntormánvaa'unkban aaosban aa O. N. C). A. 
nem kapcsolódott be satr»4Ben. A gyönyörű Intézmény, 
az ONC-A tulajdonképpen köaponiban ápolt virág éa 
csak eslnea beUhajláaal érnek el a megyék és váro-
sok közigazgatáséba. Megindult tehát egy ujabb hlva-
l«'l aa-rvezot amely vraeng a megyék lörténelmlleg 
már klala' ult köalgeagBlánl szervezetével. Kérdem, 
hogy aa árvaszékek és (yámbalőeágok ml részt vesz-
nek » népié ét Intézésében? Vagy aa ó költségvetésük 
vsgy aa ONC<A-é feles'-ges  Hs p>dlg egyik se felee-
'eges, akkor e«y Blté̂ sel jobb népjóléti köalgasgatást 
leh»tne mfgazfrveznl. 

— A bnlügvmlnlaatfr  urban ea önkormányzatok 
bi>r>'iiját látom éB mert a költségvetés annak a népjó-
létí iniéaménynvk köllnégvetóae, am <iyért bátor voltam 
'SÓt emelni, n költs'gvtéot qifogsdcm. 

Minier főszolgabíró nyugdíjazása. 
C-lksanntvIhólyl Mlnlir L jos, « BB('p?ltl járta 

fősaolgstiréjs,  a cslkl mogyar töaélet egy csendes, 
hAkés. dt mlnd nVi által Barrttetl tagji vonult nyug-
díjba ea év november havába. 

Ha na lgaai tlsatvlsnlő mintaképét akarnók meg-
r-jjo'nl, kr-r̂ ave »"m tndnánk szebb példát magvar 
Hiem-éők elé A'iits-i, mint a távozó Minier Lijoz fő-
azo'gshlrót. 

M ge">iven- dli r-l't tluk sz a rz*rénvnéff,  melv 
keverik adolt'ágn, ra^vet canpán klfl-ioicodotl  lelkek 
di tn»k őnmsguii klü-es'.t sével. 8 mégla ta a sae-

rényŝ g az, amnly mind-n tlaztvl'<slő trll^rlunA kell 
bogy legv-n A .sterény, ds örtoditos trunka állbat 
ma aa orBiág'citéB aaent hzo'gálstébít. Cser des, fel-
1 Ultőjet né'kbli azSrke a-nklk legţBak aa egvrégvár 
felf  plténebep. Ennek sürgetésében Igen jól eslli Minier 
Lijos ny. fősaolgablróra  ví«f>z>gondolnnnk. 

H i mii boncolgatjuk a tlBztvIzelót, aa emberi 
lulajdoiBig után a numa«tl aaent éraBletél la m<g kell 
<laigáijuk. 8 ebben n keresésben nyugodt lélekkel hi-
vatkozhatunk példaként M dlir Lsjopra. A tlsebbzégl 
sorsra ţutott m«gyar tlss'vIsMöt ragvogó padija, ami-
kor magyarsáza ilsatsBágAért és rendlthetptlen további 
fennállásáért  vá>lslt4 a íhebbeégl élet Igsn nehéa nt-
iát a U-y m iradt a többlnkkel együtt öntudatos hivő 

mÁaokb«p is reményt olló m'gjBr. Hényfzor  látlnk 
ót mint kereskedőt, bUiosliéal Bgynököt, banklgaagalót 
es otthonában dolzozó trltnonl áldozatot. A sors ke-
gyes volta metengpdte Ba-nvedéséaek és vágyának, 
mindannjlnnk vágyának cancapont|át, a csíkszeredai 
állomáson m^ghlprő dlcsőségea H idurnt éa aaékely-
ru^áa hltvcaét, amint moso'yával lelörBII ngy Minier 
Lajoa, mint aokak gord'erbes homlokát. 

A magysr vér átBIŐ ereje, a magyar Bntndal ren-
dithelalien hite kell hogv Irányítson minden magyar 
tlsalvlae'ót ma és mindent ov. Banek ezolgálalábao kell 
allanl, kezdeni éa végezni. N-s legynn elaő és utolsó, 
kicsiny és nagy, fVust  éa városi, caupáa magvar ée a 
jövő. Tanu'junk a mu'tból éa aanik bordoaóltól éa 
'pltsUnk uj magyar jlvendől. Mlcd -a nem máaok fel-
adata, mini aa orsaág által klálllto't tlsatvlaelőkké, sok 
Mialerekké, a többié, mindenkié, nki csak magyar. 

Sorsiak sárul|anak Minier Lajos táveaó főazolga-
biró Jegyzőihez Intézett bucaukBrlevela aaavalval: 

.Egéaa életemen át vallottam — nem aaéval, ha-
nem taitel — csendes, békéa, kitárté mnnka fajomért 
éa népemért mlndsu munkánkat nemaetivé, áldottá éa 
magyarrá l*aal és Így felaaáll  még a hegyeinkre a 
várvavárl Turul madár, a aaebb magyar JBveadő.' 

Oaikuemtmihályi  Jf.  AJáert 
^ Ifjai-
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Az Erdélyrészi Gazdasági Tanács 
a napokban tartotta Ülését Budapesten gr. Béldi Kál-
mán elnöklete alatt. Ugyancsak aanap volt a Tanács 
kebelében tnUködó mnnkakösösaégnek aa Illése li>. — 
Mindkét ttlésnek Brdély legfontosabb  gazdasági kér-
déseinek a megvitatása éa aa aaokkal kapcsolatos 
javallatok felteijesatése  volt a tárgya. 

A Tanács örömmel vette tndomásnl, bogy közben-
járásának eredményeképpen a kormány aat és a Ma-
gyar Nemzeti Bank az erdélyi hitelakciók során a 
kolozsvári „Szövetség* kötelékében mUködó hitelBzö 
vetkezeteket Iz bekapcsolta eaek lebonyolításába. Igy 
Erdély legkUebb falvaiba  Is eljut a kisemberek meg-
erősítését célzó akció. A Tanács elhatározta, hogy 
javaslatot teea a kormányaatnak a szövetkezetek még 
hatékonyabb bekapcsolására, ami a hiteligénylők hely-
zetét sokban megkönnyítené. 

A Tanács támogatásával a m.-vásárhelyi Hsngya 
központ bo'toskeaelól tanfo'yamot  rendez, melyen há-
rom hónapoa kiképzéa alatt a résztvevők elsajátítják 
a szükséges elméleti és gyakorlati tudást. 

A Tanács foglalkozott  a Szeretfalva—dédal  vasút-
vonal ügyével és örömmel értesült arról, hogya vaf  út-
építés most már utolsó stádiumába jutott. Igy tehát 
moit már rövid idő választ el attól, hogy a Székelyföld 
az ország vasúti bálózatnba teljes mértekben bekap 
csolódhassék, aminek fe  bec lilhetetleD jelentősége van 
elsősorban a Székelyföld  éa Erd ily, de az egdaz ország 
szempontjából is. 

A faipari  problémákkal kapcsolatban megelége-
déssel értealilt a Tanácj BZ Erddlyrészi Faterme-ók 
ökövetségének faipari  átképző tanfolyamának  megtil-
tásáról. 

Erdély gazdisági életében mindig az volt az Irány-
zat, bogy a munkáskérdéa a munkáaaág éa a munka-
adók teljes megelégedésére intéződjék el. A Taoáci 
a muakásaágban a nemzatgazdálkodás egyik fonto.s 
tényezőjét látva ismételten foglalkozott  a prob'émávai 
ós a munkáskérdés megnyugtató és intézményes ren 
dezése erdekében emlékiratban kéri a kormányzittól 
a munkások törvényes érdekvédelmi azervenek mi-
előbbi felállítását. 

A szövetkezetek éa a magánkereskedelem érde-
keinek gyakorlati összeegyeztetése már eddig ia leg-
főbb  célkitűzése voit a TanácBuak s e téien komoly 
kezdeményezéseket ia tett, melyeket a kereskedelem-
Ügyi mlniBzter megfelelő  rendelet kibocaájtásávAl mél-
tányolt. Ennek ste'leméhnn döntött az Brdnlyrészi 
Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén ÍB több H ingya-
iparigazolvány ügyében. 

Mind a Tanác*, mind a kebelében milködő munka-
közösség foglalkozott  az iparrevlzlóvsl éa az bikaima 
záaa során felmerliihető  kérdésekkel. Az iparrevizió 
aorán, melynek célzata a keresztény kereskedő- éa 
Iparoaréteg megerősítése, szlikBég van a keresztény 
vállalkozások Fztporltáaára, minek előmozdítására a 
Tanáca javaslattal fordult  a Nemzeti önállósitáHi Alap-
hoz, bogy az erdélyi önállósításokat egy ujabb nagyobb 
hiteik .Tettel támogassa. 

Erdély gazdasági élete megkívánja, hogy a mos-
taninál lényegesen több gazdaaági szak It-kola álljon az 
ifjúság  neveléaének azolgálatában. Elsősorban ipari 
középfokú  iskolákra van ezlikpég. A Tanáca a kereak. 
éa iparkam rák jelen voit képviselőinek meghallgatása 
után javasolja a kormányzatnak több erdélyi szakipari 
középiskola felállítását. 

50 pengő jutalomban 'ÜZF.^&X 
elveszett vadáazkDtyémat vlaaiahozsa vagy nyom:a vezet. A 
kutya leírása a kO vétkezi: fekateazioll  kopó, — la] éa lákal 
sárgák, azAre félhoaaza,  hátsó liba' aarkantyosak. NagyuOvéaU, 
fajlett  kankotya éa Tisza névre hallgat. 

Andory Aladioa Zoltán, féerdémérnók,  Calkazereda. 

M O I A I K . 
„Az erdélyi  írók  összefogása." 

Egyaégben aa erői Nam lehetetlen, hogy ez a 
köamoadáa valahol aa erdélyi bércek alján BzUletetl 
és Indult útjára. Bizony, aa erdélyi végeken sokssor 
leás éló valósággá ea a néhány aaó. Például: világra 
jön valamelyik kicsiny básban egy édes kii apróság, 
az Ég küldöttje s kérés nélkül egysserre mrgmoadal 
a falu  salve, mlatha mindenkié lenne aa apréság. Az 
egésa falu  saeratettel gondoaza a klcalt la, aa édaa 
ányját la. Igy van ea aa élet ma|daem mladen ritmu 
Bábán, akár saomoruság, akár öröm orcájával Jeleai 
kesaék is. A'dáa éa élet fakad  aa egység erejéből, 
mert van e nagyobb bistonság annál a tudatnál, hogy 
jóság sagáraik felénk  és van-e aagyobb kötelesség an 
aál, mint eat a jóaágot Jéaággal vlzzonoznl. 

Aa erdélyi Írók öaaaefogtak,  mondja a hlr, „a ma 
gyar rsellem értékelnek megvédésére, saéleaeífrkörü 
terjesztésére''. Sz4p, nemez, ssiate spoaioll mnnka a 
mire vállalkostak a alig ls vannak többen, mint aa eM 
apostolok voltak. Mlndössae tlsennégyen vannak. Ti 
aenaégy fiatal  Iró ugyaaólváa aa élet keadítén, de lel 
kükben óraik a dicső magyar mull klocaelnek megbe 
caül'sét B abból eredően életük munkáját adják a cél 
eMréaéüL 

Erdélyiek ók I Ssékely magyarok a a „sséthulló 
nemaedek"-aek gyermekei, mégia lelkében hordja a 
nagyon nagy Dr: Attilának latelmeit, aal, bogy „aki a 
multat nam becaUli, már megéreate, bogy Jövő|e alnca". 
Érzik eat aa intelmet a .tiaennégyek", hogyne éreaaék, 
nrifcor  benne van aa erdélyi levegőben, bércek nyugal-
mában a virágok illatában, de benne van minden azé-
kely ealvnek dobogósában. 

mag u agy sstwel delgeaó ttasaaé-

gyek munkáját s érleljen dua sikereket arra. Várják 
aa IgazBsIvü leBlvérek a .termés és vadrózsák' kln-
cteil, a faluért  éa faluval  valé együtlas erő gaadag 
lelki kincseit, gyümöCell. 

H aaüak gyóaelmükbea. A munkára laduló tizen-
négy a magyar kultura harcosai, a magyar mult meg-
becaüléaének katonái, aaok, akik a honvédek kiharcolt 
Igaaságalt lélekkel töltik meg. 

A tiaennégyek elladuláaából aa örök erdélyi lélek 
láagolása lsalk, melyet — a ssékely és magyar köaé 
éket verők éa felelőtlenek  — nem egyezer gúnyos ak-
centusai emlegetnek. Da hála Isten, nem árt meg ea 
as erdélyi léleknek, ami nem más, mint as örökkön élő 
ea fényló  magyar lélek... 

A múltból. 
A XVni. század utolsó évllsedelben Irodalmunk 

akkori nagyjai lelkét adviatl noastalgla hatotta át. 
Bposa- éa regénykísérletek Igyekeatek aa égi homály-

Oan r»Jlő régi dicsőséget felidézni.* 
Cmczor Gergely lelke zugáraott talán a leginten-

zívebben az épozavárakozázlél. Legelső Ilyen munkája 
aa .áugaburgl ütközet" címmel érkéz ilt, melynek 
poénja ma is életet lángol: .Nam Jó bántani a ma-
gyart, meri vérrel védi hazáját." 

Arany Jánoa adta a nemzetnek legnagyobb époan-
(lucaelt, de sajnos, BS utána Jövők lelkétől meg as 
adventi vágyódás ls el>üot. Vaió lgaa az ls, hogy a 
magyar sora olyan voll miséig, nemzedékről nemze-
dék ra, hogy a nemzet nem lrla éB Írja, hanem élte és 
éli aa épotzokat, de mégis nem asabr-dna megelégedni 
a könnyű és o'csó Blkerakkel, malyel BS rpró, „mo-
dern*, Bokszor Bilg rímelő, egyéni formában  elcilcser-
getl d ilocBiák jjlentenik. 

Magyar Ifjúsági  Melyik azlvben fog  felzendülni  a 
miudent betöliő árogaló azava, a d:cső magyar mul-
tat hlrdeió époaa — eposzok? .. 

Melyik ealvben és mikor, hiBson egyetlen nemset 
dainokR a-m merlihot és merített a gazdagabb o u t 
alccjclből, mint meríthetne a magyar dalnok a ma-
gyar múltból. 

Éposat vár a magyar lélek, mely azájról szájra 
aoag és szívtől zzlvbe suhan s eggyé forrasst  minden 
magyart, bárhol la éljen ezen a földön. 

A jelenből. 
A aaólómüvéaaetek berkt-.ib'io aem fonákig  lejfel 

>z élei, ugy látarlk. Ptnaazo^ hallatszanak mlndenttn 
nen, majd halk, m»jd erős hangos, rhogy a helyzet 
parancsolja. 

Van, aki a nemzetnoveléBt kifogásolja,  soka'IJa, 
mások megint azon p'nsBskodoak, bogy rosszak a Baln 
darabok, de van olyan ia, aki ea V'.gy amaa a mű 
véazl Intézmény vezetőségét kifogáso'ja.  B őfordull  már 
az la, hogy hetekig jól mező színdarabot .levág" a 
kritika, máskor megint fslrójja  aal, hogy a közönség 
„tisztelettel és áhítattal' hallgatja a darabot, meri 
.nem érti" stb. 

Saóval nagy a aürgéa forgáa,  csűrés-csavarás a 
mBvéatb rkekben Ki ne látná és kl ne tudná, hogy 
mindez miért van?l 

Az őrségváltás nemcsak Ipari és gazdasági téren, 
de müvésal, lelki téren sem megy könnyen és vannak, 
akiknek nem lelBalk. 

A ptnasaok. a lótáa futás  ékeBen bizonyltja azt, 
hogv leás éa jó u'oi lnlad a magvar élet. .. 
Jó  karban  levő  egyes futókocsit  keresek 

megvételre.  Cim a kiadóhivatalban. 

Ha igaz, ha nem — nem érdemes elhagyni aa 
árkol. 

A gondolat még kl Bem kerekedett, amikor Isme-
rős motorsugáat közvetít a levegő. Négy „Héja* köae-
ledlk telje* aebezaéggel. Kettesével széthúznak. 

— Vájjon mit akaraek? — tttnődOnk. Da nem 
sokáig. Ujabb motorangáa, nyomában bombázáa hallat-
Bzlk. Poatoaan abból aa Irányból, ahol a aásalós „meg-
Jósolta1'. 

Jönnek az amerikai gyártmányú „vörös madarak". 
Géppuskáznak, gépágyúnak, klaebb méretű bombákat 
dobnak. A nagy aanebonát légvédelmünk óriásira fo-
kosaa. 

Minden figyelem  a gépekre és a füalpamacBokra 
Irányul. 

— Kétszer la aalkrát vetett aa egyik gépi — 
kiáltja valaki B a következő pillanatban meginog, me-
réss ívben, füstölve,  lángolva auhan. Egetverő hajrá-
val Odvöaötjük tüséreiak sikerét. 

Feladatukat mladeaképpen el saeretnék végezni 
vöröaek. Újból célra röpülnek Ujabb gépjük bánja. 

A dombok mögött vágódik földbe  a második acél-
madár. 

A feketeleves  még bátra vaa. Hétből csak öten 
vannak, amikor vlllámsaarUen megjelennek a „Hé|ák*. 
Kettesével egy-egy gépet vesznek üldözőbe, kergetnek 
zl nagy gyakorlattal a tűzből. Kint egy .kezelésbe" 
veail as ellenséges gépet, mlg a másik „ttnat* keres. 
Parvladalok, káprázatos leglharc keletkezik. 

Négy gépünk ugyanannyi elleueggel birkózik. 
Az ötödik vöröz „megpucolt*. 

Tüneményen látvány Játszódik le a Donnal agy-
magasaágban. Gjppnskáuák, kergelik egymáal a re-
pülők. Már aa első máaodpercekben látaalk: a mieink-
nek Jobb a klképaéBŰk, több éa nagyobb a tapaszta-
latuk. 

— Szúrjad testvéri Eres ad bele a fulánkodat!  — 
biztatják a „Hsjákai". Látjuk, salaié Idegeinkben éres-
sük a géppuszagolyók nyomát. Nem sokáig tarthat már 
B harc. 

— Bgyik gép suhan I — kiáltják sslnte egyszerre 
a légoltalmi árkok tetején álló honvédek. 

— Hajrái Olt znban a máalkl — tör taletorokkai 
égfelé  a diadalkiállás. Híjaink nam tágítanak. Társaik 
segítségére sietnek. Most már nem kétséges: a „be-
fogott"  gépek közül egy Bem meneküli 

— Ejysserre zuhan a máaik kettői Mondtuk 
ugy-e: B.megy a kedvetek a .játéktól 1" — kiabálnak, 
órilluek a legények. Minden bonvéd elégtételt, diadalt 
érez a jó munka nyomán. 

VadáBzatnk egyvonalba sorakoznak. Győzelem fe-
letti örömet sugárosnak még BZ alumínium ssárnysk ls. 

Keaő este értesülünk: kél nap alatt, saját vess-
leség nélkül 13 ellenséges repülőgépei lőtt le légvé-
delmünk és légierőnk. Nagy teljesítmény. A legujanb 
amerikai ssálllimány nagyon meggyérüli. Holnap, hol-
aapuián aligha leaz. 

A Darmol hathajlót utánozzák, 
ügyeljen, mert minden tablettád 
a ..DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
ta* eredeti csomagolásban kérje. 

Amerikai népet és manyar „lejjál" a Don felett. 
Honvéd haditadóaltó-eeáaad, 

Perenoa Gyárfás  hdp. órmeater. 
Légiriadói Mi már aegyedaaer. Aa élaaaka sem 

hagytak aiudnl. Védelmi övezetünkben tegnap óta túl-
ságosan megélénküli az ellenséges légitevékenység. A 
vörösek baleken keresslOl „lllede'mesen' viselkedtek, 
Vadáazrepülőlok éa légvédelmi tüzéreink erre tanítot-
ták. Voll olyan nap, amikor 14 gépUket lőtték le és 
egyel teljesen épen, Uaemkép-sa állapotban kényaierl 
lellek fő  dre. A „feketeleves"  kezerü asájist csinált a 
„bóléiknak*, abba kellett hagyni a .aaórakoaáat*. 

— Valahonnan újból gépeket kaptak I — állapítja 
meg a szomzzédoz légoltalmi árokból a nagy gyorsa-
sággal röpködő, Ide-oda csapkodó gépeket figyelő 
honvéd. 

Látaalk: megaaabott felBd«tol  hajtanak végre. 
Uláapótláal vonalak fölé  kanyarodnak, géppnskásnak, 
gépágyúnak, bombásnak. Ebben a pillanatban halén 
.do'goanak*. Légvédelmünk toljes erővel „kapcaol*. 
H hetetlen gyorsasággal .pamacio'ják* körűi a gépe-
ket. Z<ng, sug, ordli, bömböl a táj. Lélegzetvissza-
fojtva  figyeljük  a fe|leméayeket. 

— Moat I Mosll Lehúzzák aal a gépet I — kiált-
ják a honvédek a mintha nagy bajnoki labdarugó, vi-
aipoió vagy máa mérkőaéaen volnának — biztatják a 
légvédelmi tüzéreket. 

Egyre Idegfeasltőbb  less a barc. Gépágyúink, 
ágyutűlegelnk saünet nélkül tűseinek. Az ellenaége* 
gépek cikk-cakkba röpülve Igyekeznek ki a lüavezaé-
lyes területből. I yeakor legjobb menedék a felhő. 
Akadnak marésB pilóták, kik zzlote függő  legeaen Igye-
keznek magasba. 

NagysaerO látvány. Aa ember alig vasal éssre, 
bogy golyók és vlssaahulló repeszdarabok röpködnek 
körűlöttüak. 

Elmentek a gépek. Nyele—tla kllóméterrel arrébb 
dolgozik légvédelmünk. 

— Abból a felhőből  fognak  10-16 paro malva 
vtsaaajtaal — Jósai* egy flatai  sáulós. 

Árdrágitási ítéletek. 
Az alábbiakban Ismét egéss tömegét közöljük aa 

árdrágitási Ítéleteknek. Meg kell értenie mindenkinek, 
bogy ea nem mehsl Így. Köleleazége minden lelkiisme-
retes magyar embernek belátnia aat, hogy nlnezen Joga 
öakényez áremelésekhez. Egézzen elképezzló Jeleaaé-
geket lehet megfigyelni.  A fuvarozástól  elkesdve vé-
gig as elsőrendű köaezükzégletl cikkekig mindenütt ta-
lálkoaunk a legkegyetlenebb uasorával. Bgy öl fát  még 
a tegnap 60 pangóért fuvaroson,  másnapra már képea 
15—20 pengővel emalnl éa felcsapni  csupán a mun-
kájának értékelését. Hát eat Igy nem lehet csinálni. 
Mindennek van határa. Aki ezt aem akarja megérteni, 
szokat kemény éa megjóaanlló Ítéletekkel flgyelmea-
teli a blróaág arra, bogy háború van éa abbaa előre-
néző kölelezzégek, lemondások is léteznek. 

Lacakó Dénes gyergyóalfalvl  lakéat, mert 10 véka 
aabot vékánként 6 pengőért adott el, a blróaág 1 hó-
napi fogházra,  20 napi elaáráara változtatható 100 
pengő pénzbüntetésre és a köasógben falragaszon  való 
kihirdetésre ítélte. Aa ítélet Jogeróa. 

Barna Ferenc gyergyédltról kereskedői, mert a 
borszéki borvlzet literenként 60 fillérért  árusította, a 
blróaág 80 pangó pénzbüntetésre, behajthatatlanság 
esetén 16 napi napi fogházra  való átváltoataláBra ítélte. 
Aa llélet jogerős. 

ö >v. Vargas Ferencné Lacakó Erzsébet gyergyó-
alfalvl  lakést, mert 2 véka árpát, elvelés céljára, 10 
pengő késspénaért, 6 kgr. kanyérllsstért éa 8 kgr. f6-
aöllaztért adott el, a bíróság 1 hónapi foghásra,  60 
pengő pénsbüntetésre éa a községben falragazzon  valé 
kihirdetésre llélte. Aa ítélet jogeróa. 

Puikás Bua Iatvánaé Goga Mária gyargyóreme-
lel lakóat, meri as eladóit ;8 éa fél  kgr. gyapjú kgr.-
ját 2 peagó 98 fillér  helyett 9 pengőért adta, a blró-
aág 100 pengd pénabűntetáare éa behajlhatatlaaság 
esetén 60 aapra átváltostathaté fogháars,  valamint a 
községben falragakaon  való kihirdetésre Ítélte. Aa llé-
let Jogerős. 

Saőca Ignác ős neje Cslkl Viktória gyargyóreme-
tel lakósokat, mert több egyénnek 1—3 véka kenyér-
gabonát felőrölve  llutaak, vékáakéal 8 peagó árban 
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inal tolták, • bíróság SiAci Ignácot 8 bóaepre éa 900 
pengőre, Bafca  Igaáciél 1 héaapra éa 800 pengő péaa-
b ültetésre, * dudát • kSaaégbea falragaaaoa  való ki-
hirdetésre ítélte. Aa Ítélet Jogerőa. 

llolaár Péteraé Qoga Ana gyergyóremetel lakéit, 
mert aa árpallaatet vékánként 4 pengőtől 12 pengéig 
éra«ltolta • lakéaaágnak, a blréaég a havi fogháara  és 
200 pengő pénabOntetéan, hasonlóképpen a községben 
falragaaaoa  való kihirdetésre ítélte. Aa Ítélet Jogerős. 

Bsahé litvánná Porlik H*gyl Anna gvergyóreme-
tel lakóat, meri 1 véka kenyérgabonát 20 pengőért 
adott el, a bíróság 1 héiapl fogháara  éa 200 pengő 

ÍiéasbBntetéere Ítélte. Aa Ítélet Jogerős éa a köaségben 
alragaaaon ugyancsak klblrdatendő. 

Vajdos Qáboraé Klnda Anna gvergyóvaslábl la-
kást. mert 4 éa fél  kgr. árpallaatet 7 pengő 60 fillé-
rért, majd Iámét 4 éa fél  kgr. árpallsstet 6 pengőért 
és 1 liter petrőlenmért adott el, a bíróság 1 hónapi 
fogháara  éa 60 pengő péoabtkntelénre Ítélte. As ítélet 
jogeiős és a krzségban kifüggesztendő. 

November  21-én, eate 
disznótoros vacsora 

a Holló-vendéglőben,  Hargita-ut. 

Körzeti egyedárusitót 
keresek 

a bőr- és cipőszakmába vágó, igen nagy le-
hetőséget  nvujtó, szabadalmamat képező uj 
tömegcikk forgalombahozására,  megyei kizá-
rólagossággal. 

Megfelelő  gyakorlattal, referenciával  ren-
delkező cégek ajánlatait kérem 

F á / b r y X j a J o s negykereBkedőhöz 
Budapest, VI., Jókai-ucca 16. tz. 
alá küldi ol. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Termeljünk  sütőtököt. 

A Biuavuaa a te.! noanpjioo bt fiilatdkn  '.de 
van a piac abioiokkei, amelyet a városi közönség 
ne-gy elöszereteitil váaaro1. Egy alkalommal egyik is-
merősöm biztatni kezdeti, bogy vegyek én la legalább 
egy darabol koatolóu:. 

— Csíkban caak a dlaanók easik a tököl, eaekkel 
pedig nem akarok egy aorba ktrilml — voit a válaszom. 

Bjyazer azonoan hirielen eitünl a sütőtök a pite 
ról, uiána érdeklődtem és akkor mocdj .k, bogy sz 
egyik szegedi kórház vagonléltlekben ósaaevasáreltalts, 
meri egészségi zzemponiból igen jó télen a sütőtök. 
Erre én Is megpróbáltam enni éa annyira megszeret-
tem, hogy CtlzDan la lermeastenl kesdlem, BŐI Itt a 
roasa paeredal zzikáiyoa takjoton la remenyen fe'BI 
sikerüli, úgyhogy lermesateset melegen ajánlom. 100 
nagyazógöión terem annyi, amennyi egy családnak eieg. 

A magol már mozi jó összegyűjteni éz 6zt ta-
vaura olyan Baellőa helyen eltartani, hogy as egerek 
ne egyék meg. A talajban aem válogatós, caak napos, 
déli fekvést!  tegyen. óissel megtrágyaaandó, felásandó 
vagy felasánlandó.  Majna eiejaa fesackbe,  egymástól 
kei méternyi lavolsagra elültetjük, egy-egy fesaekbe 
kereken 4—6 magol teaaünk. Hs moat nincs trágyánk, 
lavnaasal feeaeklrágyáaáai  alzaimaaunk. 

A mai élelmezési nehézségek köat a BÜtőlök két-
sseres figyelmet  érdemel. 

Szőke Mlbály 

Ősszel  kell  szántani  a tavasziak  alá. 
As okaz 'rüan elvegzeti őszi azantas után a la-

vaaaiak nemcaak nagyobb ea jobb termest adnak, In-
nem a gaada, ba egyébként annyi őszit vetett, mint 
tavaly, akkor aa őszt melyazániaa mán panaiuta.ombsn 
ta réazezül. Aa orsaag eat aa áldozatot tzrrl nona» 
meg, meri a Jelenlegi háborúi vissonyjz koztiti igen 
fonioz  termelkBi éa köaellátáal eidekek fűződnek  ah-
hoz, bogy a gaadak minél nagyoob meaőgazdasagi te-
rületen vegeaaék el aa őazi azáaláaokai. A katonai 
igénybevételen miatt kevesebb erő all ugyan a gsadfck 
rendelkesésere, da a munka Jo beoaatáaaviu és a muoka-
ldő helyes klhasználasaval taz A a aehezsigjei meg 
kall és meg ls lehel küldeni. 

Aa óaaael mélyen szántott talaj a téli caapadakot 
jobban fogadja  be ea megfelelően  raztáiozza el, mintha 
a tavasszal zzáatjuk. Saáraaságra bajlo egh»jiaiuok 
alatt eaaek Igen nagy Jelentősege van, meri as őatst-1 
saáalotl, kellő nedveasaggei blro lalaj kevosbo ssari.d 
kl éa benne a tápiáló anyagok a növénynél nagyobb 
haaanára válnak. A Jól átfagyott  őszi taanláa eimun-
káláaa tavaaaeai sokkal könnyebb, a votea általában 
gyorsabban éa Jobbaa végeahelő el éa a tavasai mnn-
k a torlódása klaebb. 

Tehát a gnadának nagy előnyére ssolgál, ba ősz 
aaol mlaél több aaántáat vegez, de ea.egyeneaen kö-
tslaaaége a köaérdek zzempontjából, mert a mtzögaz. 
daaág leljealtőképeaaégél fokoaauak  kell, meaayiaeg-
ban éa aMaégbon a lőhető legnagyobb termést kell 

Ai a gazda, aki őazi azáatáat legalább 16 cm. 
mélyzégben december 81-lg végez, minden kataazterl 
hold után 10 p°n"ő Jutalomben réaieaM. D) Ismétel-
Jük: caak abban az eaetben, ha aa Illető gaada leg-
alább annyi őaalt vetett, mint tavaly. 

A gaada, aki erre a ssáatásl Jutalomra Igényt 
tart, kérjen a köiségl elöljáróságtól bejelentőlapot éa 
ast kitöltve legkésőbb Január 16 lg adja be aa elöljá-
róságnál. Aa Így bejelentett óul saáatásokat a gaada-
Bágl felügyelők  ellenóraik éa pmennylben a bejelentés 
a valóságnak megfelel,  uty as érdekelt gazda még a 
tavasa folyamán  megkapja a kataaslerl holdanklnt 10 
pengős lutalmat. 

Ea a Juta'om Igen Jelentékeny támogatást jeloht 
a gaadák rétzére, aflk  olyan Időpontban Jnthatnak 
pénzhez, amikor forgótőkére  a legjobban izüksAgOk 
szokott lenni, de necaak a Jutalomért végezzük «1 az 
őszi aaáatáBokal, hanem azért Is, mert aa okzaerü gaz-
dálkodóé eat klvánjr, inert Igy blatoalthatnnk nagyobb 
terméaeredmAoyekei és több jövedelmet, végül — de 
nem n o'só sorban — r-z'rt la, mert ma a ttrraalesl 
kfzţrdeket  szolgálni mindéi gazdinak elsőrendű hí-
zaflta  klteleaeége. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vöröakereest-tea november 22 én aa 

Európában. Nov-mb-r 22 én « Vóröskorepz; tead .̂l-
utánt rundea «a Eur'pi vend'g'őo n, amelyre '«u'.on 
ts m-ghhj , '.ár«un^ ób videle közönségét. K.lön 
m.sgh'vókat nem bocsátását ki, eaért a l'pok u |án 
«Ibocsáoit felhívta  mlndsnklnek m^gblvést j*len<, aki 
etuton akarj* lorónl áldontit a V0r3sk»resi! nemes 
célkltüzéSBi iráni. 

— Ai EMKE ozlkaioredal fiókja  megkezdte 
mOkfldezet.  S*rtioszt>t yoak^nt oly»n ai uM.s. e.«|re-
vagó íruokHiervet álll ott cssse, »melvo> k mrgvh.óel-
á->án m'nd-n kereactenv msgyar embi-rnek sz'vvel, le-

iekkel munkakedvvel dolgozni keil, ha a szebb, Jobb, 
magyarabb életet akar)» Ez p>d g mlrd-n magyarnak 
• cti l.aségt I E'BŐ nyilvános ezer̂ p'eserK ns"r te"e| 
f»'bU]u'  a nnrvrdemtt közönség AgieWt Az E'-
d iyl Magyar K'izmhvelód-bi Egyesül t Cslt z-red 
Vil8HBln!'" v» fo  yó évi nov> mbi" bó 16 n dé u án 6 
ór»Vor i> Vérm'gyh'a dl-«t-rmét>n ir<da'mi 
re- d 'r,  rn i\ro n i •>-'  n<<?f«t  •'•rta'/t- m-rhlvjs Mii-
sor: 1. 0 IvcBŐhüH êd, t-r'J' D . A rab i" J *h f  a 
lepáo. 2. A az <kelv bi-nforUlá',  "lőadM, t -r j» dr. Bíi-
lády Znióo ny. egyetemi tanár. 3. A mazy r bip.da'mi 
npimi-, elójdáa, tartja dr. P <>er E'nő m. r. mlcbeu>rl 
előfcdó.  4. Népi dalokat ad v ő H j<lu i'ons <-n»kma 
véstnó. 6. Elbpssélés, fmo  ?ss»a Arta* Aroc c. flmn 
izargeté. 6. A magyír ncpda'. e'őodáx. tar jt Tétb 
Kilraán csursól r-.formá'n  lelkéar. 7 Z róbeaz>H i 
mind Patskl József  r. t. főgimnáiluitl  Igatg tó. ö i 
k«ntPB adományokat h roorgalom iav/r.s kösB n̂ett< ! 
fogad  a renüeiónég 

— A deoember havi naoatervliagtk lefolv-
tatasa A Ha kuv K-rU'-il K r-M > d Imi â Ip rt--
m-ra f<  hlvjt a mfeit-r  !z eAru |-li-n't'"ők fl  y rret 
arrs, hogy ">s lp<irlgaz<>'VHpyclr f'lUivii^gá'ásr.tHl  t xp 
ctol'itds mun'álHtok mln't a K msrs fo'vómld  c m 
ber h vábHn csak aroknak a m"sterv!z-gáját fo'.tit 
hu')» le, akik a pjíbi yamTll n feianerelt  kére trHk-l 
legkésőbb novemb>rhó 20 e K murához b-njuj'n'-
ták. A vonstkoió rendeiktaések aaerlnt * vlzegatAl-
nsk a meatervlargéióblrotteAgboz c me»elt és p K -
maréboa benyújtandó, neját keaü'eg Irotf  tírvAn-.f  n 
kell vliBgára valé bocsit A'ét kére'trteznle. A lír-éry 
hea melléklendő a vlaagáaó aiakki'pzettaég't Igp.to ó 
okmányok: lenorcblzonyltvénv, segédievé', munka-
köryv vagy Idelglenee lpar|ogovitvánv, vsl-mlot a ké-
relmező BBÜletésI anyakönyvi klvonntn varv knrdP»t 
levele. Azok, akik IdeUlenea Iparjogo-hvány nl>p-
|án kérelmezik m<>zteri'lzagár« való bocsatétukM, 
azoknak az lllelékeB Iparbaóság meBierHZ'gárs 
bocsátáal határoaatál éa ez-nfeltl  PfBlet'Pl  Anvskönyv 
kivonatot vsgy k r Hat'evelet kell csilolrl. A k*rvnvre 
2 p ngős oVirái>ybAlv>-g ra'aBatvrdó s »k-"ériyegy 
Id 'lfl  bead^ávai a Dea*ervlz>ga dlfa  I» — 18 pergő — 
* K mara p^naiárába b>fl'atendö.  A m 'Ht rvIzBiiá'a-
tokkal kapcsolatos bővebb felvliágoltáa  n K im^ráná1 

ée az Ipartestületnél tudh»tó mer,' hol a mrstervlzpra 
e'mélell anyagál tartalmaső tudnivalók li bcez^r-z-
he'ők. 

— A oilkazoredal Vadizatarsaség vpiaaat-
manya tndom«aéra boaaa IBUHHB'', hogy 1942 rov. 
22-én m''zksrdődneb a h Jtóv»(téH«a'ok. A váiaNM-
mány halAroaata érte!mébnn v.dé'aaloton csak saok 
vehetnek réaat. akik a t=gsógl dil' ikst Ir-'jea egépr''-
ben kUrvenlitalték és ezt tagsági jegyükkel lg-tolni 
'odJs*. E»yb"n (4rt« taglalt, hog» fo'̂ ó  Avl november 
22-én a „Kőd"-ben társas büjtóvadéBsatot rerd z. M nd 
uot , akik ezen vad-S^aton részt ébal>anek venni — 
1942 nevember 20 lg a v-<dá«aiár»naág lltkárAn l̂ Jelent-
>eaaenek. — T IHDOÍAS Csikrátoa ki<Méghéaárá1 r.ov. 
22-én rergel 7 órakor — A vA'wpalménv 3 c op-̂ rioi 
T iltott öasan: I. Dr. KO urebén Jóasnf,  II KUF-B Á'OO, 
III. D -' Id Ferenc, mint csoportvezetők. A fenti  ctopor-
•oton kívül kBlön hajtévadésaalol tartenl n«m lebet, 
mivel a lerflletek  csoportonklnt be vannak osatva — 
A vidéki vadésaok a boaaájuk legköaelebb «tő lerBle 
let hajtő cioporlhoi osatatlak be. 

— A m. kir. KAaollátáafigyl  Miniaater a 
következő cikkek árell aaabályoata: Tungsram, Orlor 
él O iram Izzólámpák, lavaívltott koaaerváru>, tej éa 
tejtermékek, árpa, zab éi I uVorloa vámőrléfl  ée vám 
diráláil dija. Falvllágoeltáat bárkinek ad a m kir. 
KBsellátázl FelBgyelőzég, Cslkuereda, Bieitlélsk n 8 

— Honlhlrik. A Turul mozi kBvetkeső műsora: 
.KBzbelép a feleségem*  18 áa, *a°rdán 7 éri 16 perc-
kor, ciMBrtlkBi délután 4 óra 80 perokor ée eete 7 
őri 16 perckor. „Rtdélsierelem* 21-éi, asembalon 
délután 4 óra 80 éa eete 7 őre 16 perckor, 22 él, va-
sárnap délntán 2 óra 80. 4 óra 80 él eate 7 óra 16 
oerokor, hétfőn  7 óra 16 párakor. Kivetkező: .ítél a 
Dasuegel", „Két lány aa uteán', „Hét évig nem leaa 
eaerencsém". 

— Foglaláamentea minden gép ea aaor-
alám, amely a kisiparos kereaetenek íolytatá-
sáhoi ziükaégee. A Kurla Jogegységi tanácaa 89. 
siámn határozatában klmoadta, hogy a kisiparosok 
keresetének folytatáséhoz  saBkaégea gépbereadézézek 
és gépjármüvek aa 1908 évi XII. tc.-bra megjelölt éa 
B végrehajtás alul kivont aaeraaámok, eszközök és mü-
sserek közé tartoznak. Ameateaaég a klalparozok ke-
resetének folytatáaáhoa  szUkzégez emberi, motorlkua 
vagy elemi erővel hallott gépek éa gépJármBvek min-
den fajtájára  kiterjed, fBggetlenBl  aaok értékétől. 

— Calkaneredáról Hargltafürdöre  a Káv-
nut-járat allandóan közlekedik. EPentélbsn aaok-
kel a tévrs hlressteleaekkel, mintha ez őszi Idő beáll-
téval a birgltaftlrdől  Mávaut-járatot Ideiglenesen be-
szüntették volna, felhívjuk  olvasókfzilnRégünk  figyel-
met arra, bogy n Mávaut-Járat hétköznap egyszer, va-
sár éz Uoneprap. szombaton éa ünnep eiőttl nsp két-
•zer knvlekedlk. A n«pl lártt Csíkszereda á<'omáaról 
Indul 7.36 órakor, H trgltBfUrdór  > érkezik 846 órakor, 
H riltsfOrdő'ői  vleaea indul 11 66 órakor ea Cslksae-
r dira érkealk 1306 órakor. A mombatl. vasárnapi éa 
ünnepnapot mege:öaö hAtfcö«n«pl  második jsrat a vá-
riBh'as elő; Indnl 16 16 kor. Hirgltafrtrdőre  érkesik 
17 20 órakor, H>nrllsf  <rdór6l indnl 17.40 éralor, Calk-
«ceredára ^rknzic 18 60 órakor. 

— Mind nagyobb jövedelmet jelent a saé-
kely gaad*knak a tollertékoaltoa. Kit évei ea-
fióít  m i CBsk a áldó háaalók sstd'ék n tollat Erdély-
ben. Ae E'd-lyr'-z' Hingvs rztán megkezdte n toll 
értékerltnst s asóta mir löhbsaAa zir pengőt jnttatotl 
ke«zp̂ nzbep, hivatalos m»gis árfolyamon  s gardák-
nak. Srfcmos  to lkerc-akf  dő ezakembert képezett kl a 
AaiWet'Pzxtl hálózat és ezen a t'-r"n la nnme-ak * 
írm-ónk hin'maz érlék-'»ltőknek ls Jövedilmit 
Mro-lt O yxn jiv»ri-t'tn«t, • m-ly eddig nem leteaelt 
Tiaey.r «-m̂ -er «fámirs.  Azi> a falvak  p -dlv, amelyek-
h. i. r báa'sePkPtiyô  f̂ gi'rte  t'-lr PZ 'dő* SBPV.I é« 
c i" '-rtfz  i I' komo y öBHP"gi,t kspt»k » IO-IT;, ms 
aá' i)'-h ;D'OŐsigU to' Ht ndó bvoiflt  ínrlanuk a ast 
sa'>t>'<- rü--n "z»r-voi t- p k m .g A |óv«di len prdig 
mind nagvoijh '«ss, p^ld-tiuvil a tdhbl erdélyi fslvak 
iq követni fog]á',  mert m!rdsn magyr cseléd léda-
flib  n bő̂ en v»n mér b?iv igvk's p na saámára. 

— Arveresl hirdetmény. F^<ó hó 16 án dé'-
e'óíi 10 r>r >tor Gylm ŝf-  lHÓ ukon h 32-ős ha<árvid:JZ 
aj, psrsrcŝ nkKAg C dar b klccatAri lövet árverésen 

f-ip-  udei B "y-vti'et̂ ket a vevő vlpejl. 

Ajándékba rádiót 
D ü m t A p, 

do kijegy^k* áron v&aárolhat Bíró Z^ltka ajból 
inefţDYlIt  r44lóUzlet6ben,CBilci2c;eda, Hákócz!-at 1. 

Eladó  két  üres beltelek  a Gimnázium szom-
szédságában.  Érdeklődni  Borbély Sámuel 
íüszerkereskedésében  lehet. 

EGY  HÁZ  KÉT  ÜZLETHELYISÉGGEL  Csik-
csicsobnn 472 szám alatt  november hó 
15 én délután  2 órakor  elárvereztetik. 

Zongorát  (esetleg  pianinót) veszek. 
CMtk jó gyA'lmányot l.-tfogkatiilnii  kl'cpHban levók. 
Szíven ajánlatok*t kArek ármrgjelMAsbel és a zongora 
rOvld lelrkAáviil a V&kár papIrQzle'b", Calkaz^re^a 

Oatdrtk figyelmébe!  V <vók v-g. unk lóher , 
lucern», B?8r'ft'Vcrrp,  btUhcm nz összes 
maa apró sa^vakra, az A. K Alttal megáPapi 
tott áron. KArllnk otry át'agmintét, bogy tud-
juk legmaea abb ajánia-un' ai oirgtenni, — 
Erdélyi Gazdák Magertékeaitö Szö 
vetkezete, Ko ozsvár, Majái s uic* 10. sz. 

8-10 
ELADÓ HÁZ 

V3irösmarti  u. 6. sz. alatt  levő  ház eladó. 
Felvilágosítást  ad  Karácsony  János  ke-
reskedő,  Csíkszereda.  Ugyanott  egy fii-
szerüzleti  berendezés  is elaoó. 2-3 

Az Frópa  szálló  (Vass  Oéza) nagytermében 
miadai  vasárnap délután  S-til  7 óráig 

teadélutáa és tánc 
KitOnő  zene! Beléptidij  ninos! 

• I N M M I Vákái 
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áraaltották, a bíróság Szőcs Igaioat 8 hóaspra éa 900 
pN|(n, Szőcs I(aácsit 1 hónapra éa 800 pengő péaa-
bflate  lécre, valamint a kösségbea falragasion  valé ki-
hirdetésre ítélte. Aa Ítélet jogarőa. 

Molnár Péteraé Qoga Anna gyergyóreiaetel lakést, 
mert aa árpallaatet vékánként 4 pengéiéi 12 pengéig 
árul tolta a lakóaaágnak, a blréaág 2 havi foghásra  éa 
200 pengi pénzbüntetésre, hasonlóképpen a kBaaégben 
falragaaaon  való kihirdetésre ítélte. Az ítélet jogerős. 

Szabó litvánná Porlik Hegyi Anna gvergyóreme-
tel lakéat, meri 1 véka keayérgabonát 20 n'ngőért 
adott el, a bíróság 1 hónapi fogháara  és 200 pangó 
pénabDntetéare Ítélte. Aa Ítélet Jogeris és a köaségben 
falragaaaon  ugyancsak klblrdeteadi. 

Vajdoz Oáberaé Klnda Anna gvergyévaalábl la-
kást, mert 4 és fél  kgr. árpallBalet 7 pengi 60 fillé-
rért, majd lamét 4 éa fél  kgr. árpellsstet 6 pengóért 
és 1 Uter petróleumért adott el, a blréaág 1 hónapi 
fagháara  éa 60 pengő pénabttntetésre ítélte. As Ítélet 
jogeiőa és a krz*égben kifüggesztendő. 

November  21-én, este 
disznótoros vacsora 

a Holló-vendéglőben,  Hargita  ut. 

Körzeti egyedárusitót 
keresek 

a bőr- és cipőszakmába vágó, ige n nagy le-
hetóaéget  orujtó, szabadalmamat képező uj 
tömegcikk forgalombahozására,  megyei kizá-
rólagossággal. 

Megfelelő  gyakorlattal, referenciául  ren-
delkező cégek ajánlatalt kérem 

F á / b r y L a j o s nagykereskedőhöz 
Budapeat, VI., Jókai-ucca 18. tz. 
alá ktildinl. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Termeljünk  sütőtököt. 

A Biuátoaa a ie.1 houhpaton bi ftllardkn  lile 
vaa a piac abiotokkni, amelyei a városi közönstg 
nagy elöaaareieitil váaaro1. Egy alkalommal egjik IB-
merőiöm blalaiol keadeit, bogy vegyek ón la legalátb 
egy darabol koaiolóui. 

— Csíkban caak a disznók eszik a lököl, ezekkel 
pedig nem akarok egy zorba kerdinl — voit a válaszom. 

Ejyszer aaonoan Ulrielen euUnl a sütőtök a plic-
ról, uiáaa érdeklődtem és akkor mocdj-.k, bogy ez 
egyik ssegedl kórház vagonléit lekben osaaevasároitelti), 
meri egeazaégi szempontból lgm jó télen a aüióiok. 
Erre én ls megpróbáltam enni és annyira megacrrel-
tem, hogy Cilaoan tz termeszteni kezdtem, aőt Itt a 
rossz pzeredal aalkályoa laUJot ou ls remenyen fr'01 
Blkerüil, úgyhogy termessleiiel melegen ajánlom. 100 
nagyasögölön terem annyi, amennyi egy családnak eieg. 

A magol már mosl Jó öassegyüjidnl éB azl ta-
vaura olyan saalióa helyen eltartani, bogy aa egerek 
ne egyék meg. A talajban nem váloga.ós, caak napo*, 
déli fekvéab  tegyen, ő jssel megirágyaaandó, felásandó 
vagy felaaánlaadó.  Majna eiejan feaaekbe,  egymástól 
kei materayl lávolaagra elültetjük, egy-egy feaaekbe 
kereken 4—6 magol IsaaUnk. Ha most nincs trágyánk, 
lavaaual faaseklrágyázázi  alkalmazunk. 

A mai élelmezézl nehozaógek köal a sütőtök kéi-
sseres figyelmei  erdemei. 

_ Szőke Mihály 
Ősszel kell  szántani a tavasziak  alá. 
Aa okez.'rUjn elvegzeil ósal saantas mán a la-

vasaiak nemcsak nagyobb es jobb termest adaak, ht-
nam a gaada, ba egyébként ennyi őaslt ve toll, mlat 
tavaly, akkor aa őszi melysaáaiaa ntán penaiuia.omban 
is réuesül. As ország ezt aa áldozatot azrri nozaa 
meg, mert a jelenlegi háborúi tijaonyjk koabli Igen 
fonlOB  termeltsi éB köaellátáal eidokek fűződnek  ah-
hoz, hegy a gaadak minél nagyobb meaógudaBagi te-
rületen vegessék al aa ólai Mániaaokai. A katonai 
Igénybevételek miatt kevesebb erő all ugyan a gazdák 
rendelkezésére, da a munka jo beoaaiUavai éa a muaka-
idő heiyeB klhaaanklaaaial tzz^i a nehezziggei m<fg 
kell éa meg la lehet küadenl. 

Aa őauel mélyen ssániotl talaj a téli csapadekot 
jobban fogadja  be ea megfelelően  raktározza el, mlniha 
a lavaaaaai aaántjuk. Száraaságra hajio egb»j>a.uai 
alatt eaaek igen nagy Jelentősege van, meri as óatsel 
uáalotl, zellő nedveaaaggei biro talaj kevésbe uar<.d 
kl éa benne a tápláló anyagok a növénynél nagyobb 
hasznára válnak. A Jól átfagyott  óssl tsanlás eimnn-
káláu tavaaaaal sokkal könnyebb, a vatea általában 
gyorsabban és jobbaa végeaheló el és a lavaaai mun-
kák torlódása klubb. 

Tehát a gazdának nagy előnyére ssolgál, ha őu 
sael minél Mbb zzánlásl vegei, de es. egyenesen kö-
leleaeége a közérdek uempanijából, mert a mczógaa. 
daaág lelJaallőképeMégél fokoaauk  kell, meaayiség. 
hsa én •laőségben a lehető legnagyobb termést kell 

Aa a gaada, aki őaal saántást legalább 16 cm. 
mélységben december 81-lg véges, mladen katassterl 
hold után 10 p'U'ő jutalomban réssesül. Da Ismétel-
jük: csak abban az esetben, ha as Illető guda leg-
alább annyi őzalt vetett, mint tavaly. 

A gasda, aki erre a saáatásl jutalomra Igényt 
tart, kéljen a köiségl elöljáróságtól bejelentőlapot éa 
ast kitöltve legkésőbb Január 16 lg adjB ba aa elöljá-
róságnál. Aa Igy bejelentett óul saántásokat a gazda-
sági felügyelők  ellenőreik én rmennylben a bejelentés 
a valóságnak megfelel,  uty as érdekelt gssda még a 
tavasa folyamán  megkapja a katassterl holdanklnt 10 
pengős lutalmat. 

Ba a Juta'om igen Jelentékeny támogatást jalebt 
a gudák részire, akik olyan Időpontban Juthatnak 
pénzhez, amikor forgótőkére  a legjobban aaükaégOk 
szokott lenni, da nacaak a Jutalomért végezzük nl aa 
őaal zaántáaokal, hanem ezért Is, mert aa okzzerü gaz-
dálkodás esi kívánj», mert Igy biztosíthatunk nagyobb 
terméseredményeket As több jövedelmet, végül — de 
nem u o'só aorhan — rz^rt Is, mert ma a Itrmaleal 
kfzírdeket  szolgálni mladei gazdának elsőrendű ha-
zafi  »z kötelesaége. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Vörözkoresat-tea november 22 én aa 

Európában. Nov»mb' r 22 én a Voroskoreczi t?ari-.!-
ntáat rindea •>« Enr'pi v«nd;g'őon, »mel>M • tu'.on 
l-i iri"gbltj , 'érvünk ós vldHe közönénél. K .löo 
migh vókat nem bocaátara'; ki, eaért a l>pok u |éo 
• lboc-iá ott felblváa  mind̂ oklnak mogbMat j*len', aki 
einton akarja iorónl áldoi-tUl a Vörösk r̂esit nemts 
célkitűzései iránt. 

— Aa BMKE onikaaeredsl fiókja  megkezdte 
működését. Sintoeru yoak-p' olŷ n a> U*I.K. e ei<-i--
váftó  ír unkKiervet álll ott osaae, »m»ívoi k mrgvh;óel-
á*án m'nd-n keresr.t*nv magyar (.mi»-rneh gz'vvel, le-
iekkel munkakedvvel dolgozni keil, ha a sifbh,  jobb, 
magyarabb életet akar)» Ea p-dg mltd n raagţBrnak 
«bti-l.aaége 1 Eső nyilvános pze^p'enerb si"r t«"e| 
f"!bt>-ju*  a nnrtw'rdemü közönig flgte'met  Aa E--
<i lyl Magyar Kirmtivílód-el Egyeaöl I Csik-z-redi' 
VilBi atir̂ -VH fo  yó évi nov> mbtr bó 16 o dé u ár 6 
óraVor 1« Váriri' gy h -e dl'it'rmAi.in ifda'mi  n>:,i:i 
re d 'r, in i\ru p. >.»-' neegwt '*»»tp' i' m rhlvj» Mii-
BOT 1. 0 lvÉB'ö>iHH*td, I r j ' D . A rab i' J f  a 
trpán. 2. A Be'kelv bi.níorltlá-. 'óndfiH,  t -r j'i dr. 8ii-
lédy Zi tán ny. egyetemi tanár. 3. A maty r biri da'mi 
•ipim:-, előadás, tartja dr. P-OT E'nö m. r. mlcbzirrl 
flótdó.  4. Népi dalokat ad '̂ ő H jdu i ora "uukmO 
véPtnő. 6 ElbesaéléB, f.vo  ?ss»a Aptal Aroe c. fiain 
•zargató. 6. A magyar ncpda'. e'őndáa. tar ji Tálb 
Kálmán cauraól r-formá'u  leikAnr. 7 Z róbeaisxt i 
mind Pataki Jóa-<ff  r. k. főg-mnáilu-w  lgatg. tó. üi-
k«ntcs adományokat » raorgalom iav/-r« kö»ainPU' ! 
fogad  a rendezőig 

— A deoember havi me^tervlaagtk lefoly-
tatása A Hs kilv K r̂U'-il K r?* > d Imi <-e Ip rí.--
m-ra f»  hl«Ja a m"Pt̂ r !z'íér'< j li-n't»"ő* fl  y m<?t 
arra, hogy •>• lptrlgaz>. váDvct' f  'lli virgá'áv.iiii i »p 
Ctol'.ios raun'áiatuk mln't a K mar» fo'vóó\ld  c m 
ber h váb»n csak arokoak a muRterv!e-gá|át fo'.t^t 
ha'jK Ip, akik a PZAbA yaptrU ö 'oisrpreit kérő rrBk i 
legkésőbb nnvemb'rhó 20 <g » K m r̂áboe b' DjuJ'n'-
lák. A vonalkoró rftndeibtzé-'rk  Bf»rlot  vl?sgarAt-
mk a meslervlzpgAiibirottEaghoz c me*"tt éf>  p K -
maráhoa bpnynjtacdó, spjái k'-süleg lro'.t k̂ rv̂ q-. t r 
kell vlisgárs valé bocaátá'át kére'ntPZDlr. A Itr-íry 
bez melléklendő a vlzagáaó '•lakki'pioitaég-t Igpio f 
okmányok: trnoccbltonylivrnv, Regéd'evé', mnnka-
köryv vagy idelglenra IparlogOHitvánv, v»l> ml«t a ké-
relmező szflletéBl  anyakönyvi kivonata v.iîv k"re»rt 
lavele. Azok. akik IduUlenea Iparjogo-ltvány al' p-
|án kérelmezik m°sler>lzsgára való boc-<aiáf  ukat, 
asoknak az lllcMkeB Iparha'ŐBág mpaíer îz'vára 
bocsátási halárosatál fZ:-nfelHI  n(Hlet°a| anvakönyv-
kivonatot vagy k r nat>evelnt kell c^atolei. A k^rvmre 
2 p ngős oVrráoyhAlvg ra»asattrdó s a k.'" éey egy-
ld"H beadóéval a Brs'frtlr»ga  dl|a I» — 18 pprgő — 
« K mars p'naiárába bi fl  ">t<>ndő. A nvat rvIzBiíá'e-
tokkal kapcaolatoí bővebb felvliáĝ îtáH  a K im^ráná1 

éf  aa IpariPS'üleinél tndh»tó mrr, < hol a imatervlruja 
e'málell anyagál tBrtalmasó tudnivalók li bopZ:r-i-
be'fik. 

— A orlkszoredal Vadásatarsaság vrlaaat-
manya ludom'aAra hoaaa tasjKba1', hory 1942 to» 
22-én m''irkardódnek a b JtóvadáHia'ok. A válaHat-
mány ba>ároaata (-rlft!mtbnn  v^dá'zalo^on caak azok 
Vdbetnnk rásat. akik a t»gBi*l d lvikal tr-'jes eĝ sr-"-
b»n kî rvenlitalték ph ezt tagsági j»gyHkknl lg-tolni 
'Dd)Jk. E»yfc"n  árt'a'H taglalt. t-og« fo'«ó  Avl novt-mbar 
22-én a „Köd"-ben társa* bujtóvadássatol rerd z. M od 
aaok, akik naen vad'a^atnn réaat óha|i«Dek venni — 
1942 november 20 lg a v^dáeiiáriaaág illkáránál jelnnt-
'eazeix-k. — T líltoíés C-nkrátoü kíazégb'zárál rov. 
22-én reggel 7 órakcr — A vá'»f>atmánv  3 c oppnoi 
•» lliolt öafa»:  I. D". Ko nm bén Jóasef.  II Ku,;a Áron, 
III. D iild Ff.revc,  mint coportveaelők. A fenti  csopor-
•ötön kívül külön haJtóvadáBaalol tartani n«m lehet, 
mivel a területek caoportonklnt be vannak óvatva — 
A vidéki vadáBBok a boaaájnk legköulebb (tő terüle-
tei hajtó csoporlhos osststtak be. 

— A m. klr. Kóaellátásügrl Miniszter B 
következő cikkek árait saabályoata: Tungsram, Orion 
éa O iram Isaólámpák, savaavltoll koaaerváru'r, tej éa 
tejtermékek, árpa, aab éa I ukorloa vámőrléfl  és vám 
darálás! dija. Felvllágosliáat bárkinek ad a m klr. 
Köaellátáal FelDgyelóaég, CzIkBsereda, Baeatlélek u 8 

— Moalhlrek. A Tnrnl meni következő müaora: 
.Közbelép a feleaégem'  18 án, aa>rdin 7 óra 16 perc-
kor, ciütörtlkSn délután 4 óra 80 perekar és este 7 
óra 16 perckor. „K'détzaxrelein* 21-én, saombaton 
délután 4 óra 80 és estn 7 óra 16 perckor, 22 én, vn-
aárnap délután 2 óra 80. 4 óra 80 éa este 7 éra 16 
nerckor, hétfőé  7 éra 16 perekor. Klvetkeső: .ítél a 
Dzsungel", „Két lány aa uteáa', „Hét évig nem lesa 
szereccsém". 

— Foglaláementes minden gép ea aaer-
ssám, amely a klaiparoa karesatenek folytatá-
Báhoa BBükaeges. A Kurla Jogegységi tanácsa 89. 
saámu határosalábaa kimondta, hogy a kisiparosok 
kereaetéoek folytatásé  bos szükségeB gépbereadózések 
éa gépjármüvek aa 1908 évi XII. Ic.-ben megjelöli éa 
a végrehajtás alul kivont BBersaámok, eaaköaök és mü-
sserek köaé tartoznak. A mentesség a kisiparosok ke-
resetének folytatásához  szükséges emberi, motorlku 
vagy elemi erővel hajtott gépek és gépjármüvek min-
den fajtájára  klterjxd, függetlenül  azok értékétől. 

— Csíkszeredáról Hargltafürdőre  a Máv-
aut-Jarat allandóan kOalekedtk. Elleniéiben azok-
kal a távra híresztelésekkel, mintha es ő«zl Idő beáll-
tával a hargltafürdól  Mávant-járatot Id'lgieneBen be-
azünletlék volna, felhívjuk  olvaaókrzSnxégtink figyel-
mAt srra, hogy » Mávaut-járat hétköznap egyszer, va-
*ár ta ÜDneprap Bzombaton éa Onnep eiőlil nap két-
"zer k-i-lnk^dlk. A t«pl lártt Cdkazereda á"omásról 
Indul 7.36 órakor, HtrgltBfUrdőr"  «rkeiik 8 45 órakor, 
H rzltafUrdó'ői  vioaia Iodul 1155 érakor ea Cslkau-
rdira r̂kealk 1305 órakor. A hiomball, v^aárnapl éa 
ünnepnapot mege;óaő hétköin«pl második j.tral a vá-
r^h'B4 elő; Indul 16 15 kor. H•rgltafHrdőre  érkezik 
17 20 érakor, H>riritsf  <rdórői indul 17.40 óralor, Calk-
sr.er>-dára ^rknilc 18 60 órakor. 

— Mind nagyobb jövedelmet Jelent a aaé-
kely gazdiknak a tollertekesltéa. K)i évei ez-
ciő:t m-'ir cs.k a áldó házalók aaed'ék n tollat Erdély-
ben. Aa B'd-lyr'-z H n̂gva nziáo megkesdle a toll 
értékerlteal * aróu mír tohbazés zir pengőt juttatott 
keK£p*oztiep, hivatalos magaa árfo'vamcn  s gaidák-
nak. Slinos 'o'lkereakf  dó ezakembert bép»aett kl a 
»aü"et-fî '.l  há'ózat éí azon a t-r"n la nnmc-ak .i 
trm" ó n k ban 'tn az érlék '«itőknek Is lövedtlm';! 
Mao-lt O ysn jiv.d^roet, im-ly eddig nem léteaelt 
r><>ty.r  f.i:>er  "lámir-i. AziV a fa>ak  p dl», amelynk-
h. >, k báe'n̂ Ktoriyo • <• .«g'rte t-l' az 'dŐT saavut és 
c -i'" '-e\FZ J I' knmo'y OTKÂ ĝ ' ksp*»k » lo-I"r:t 
a,á i >' h n nÓĴ U toní ndó b r̂oxflt  tartanak H aat 
Ha it-í rtt n »znrjíOi t p k m ,g A |óvedi i«;n prdig 
roind nfcgvobb  p.-ld.ju'7'»! » tdbbl erdélyi falvak 
is VSvtnl fogjá',  r»'ort ui:rd-io magyír cialád láda-
fiák  n bőt-en van m4; b-tiv < gv k's p na száméra. 

— ArveresI hirdetmény. F-'-ó hó 16-án dé1-
e'ő'i 10 í>r it or Oylm'-sf.  Ih6 utoa » 32-ŐB ba<árvi d :.as 
a j. p'ntic^nkiag G dar b klccstárt lövet árverésen 
•>1 fie  xd"! B 'y-vinet^kel a vevő v!a»ll. 

Ajándékba rádiót 
D o in kap. 

do éíjp^y/éki áron v&alrolbat lllró Zoltán ajból 
inefţnvllt  rárllóUzletében.Caikaze.-eda, ltákócz!-at 1. 

Eladó  két  üres beltelek  a Gimnázium szom-
szédságában.  Érdeklődni  Borbély Sámuel 
füszerkereskedésében  lehet. 

EGY  1IÁZ  KÉT  ÜZLETHELYISÉGGEL  Csik-
csicsóban 472 szám alatt  november hó 
13 én délután  2 órakor  elárvereztetik. 

Zongorát  (esetleg  pianinót) veszek. 
Cnak jcS Kyáitmányot é* t-tfogáetilaa  ál'ip^than levdt. 
Szlvep ajánlatokat kérelc ártnpgjplfíléaaBl  éa a zongora 
r ö v i d leírásával a V á k á r paplrüzle'b", Calkaz-rei'a 

Oaidák flgyeimebe!  V >vók v-g,, unk lóher , 
luorn», a?»r' a»kcrrp, b^^cm >9 az 5aazea 
mita apró oaívakra, az A. K itltai megál'api 
tott áron. Kérünk etry át'agmintét, hogy tud-
juk legmaea abb ajAnU'un' al rnrgtenni, — 
Erdelyi Gazdák Magertékesltö Sző 
vetkezete, Ko'ozavár, Majái B uict 10. sz. 
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ELADÓ HÁZ 
VÍfrösmarti  u. 6. sz. alatt  levő  ház eladó. 
Felvilágosítást  ad  Karácsony  János  ke-
reskedő,  Csikszereda.  Ugyanott  egy fü-
szerüzleti  berendezés  is elaoó. 2-3 

Az Erópa tzálló  (Véts  Qáze) nagyterűiben 
mindet  vasá*nnp délután  S til  7 óráig 

tsadálután ós táie 
Kitind  zene! Beléptidij  nines! 

RiesutsM Váfcii  b M Uananmdüáte , Ozlfeassnda 




