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A Kormányzó Úrral 
19X9 novembdr hava. Aa orj'.ág eigyö 

törve, megalázva. A műit világháború keserves 
eoiékei ott pujv.itauak m£g a nemzet tes;ea. 
A megszáiláB, a kommunista vérengzés ki/or 
gaioí mindenünk bül. A vitf-a  magyar nenzet, 
az Europa védelmiben annyi vert aidozot' 
harcos nep hi «riive. S hol t-ţsy vigusataló je 
lensdg sehoi egy bee üiiúud hang, .íme y vé 
dóiméba vette volna «it a nagymul'u n?pei. 

1919 november hava. Éj inegindu. a ttein 
zdt a feitámad>id  tel'. Lassan, biz.odao, ín 
erejebó1. jiert vigytuzu ik magyarok arra, liogy 
a gazdag lórtOniilmUnk valamire tanit. Arra 
int minden szakaszában ez a történőiéin, hogy 
Ciak önerönkböl tamadhatunk fui.  Igy vol: ez 
mindig. Rijtuníi soha senki nem segi'ütt. Min-
ket osak mindig kizsákmányoltak, reánk csak 
mindenki az eipusz'iiásunk gondolatával iese! 
kedett. 

Igy volt ez akkor is, amikor 1918 ban 
ődszeoinlottuük. Atol tuu'aa lór rnr, arra min-
den magyar bildzken goudolti*! viasza. KM 
évtized alatt talpra all uak. Magunkhoz tértünk 
egy ellenséges rodazinduianaií vasgyü: Uje kü 
aöit. A szenvedő nemzet erói felfokozódtak  én 
csodába robbantak. A nzenved-is ea megpróbál-
tatás eggyé kovácsolt. A csonka ország es a 
megsiá;t rnszó* uiagyarja megjutaniii ott ̂ snze 
fogásában  a teremtő bit ereje elindította a 
feltámadás  utján... 

Gbbői az eleven hiiból született meg a 
nemzeti hads.Teg is, anely Horthy Miklós fő 
vezérrel az élén bevonult 1919 november 17-éu 
Budapestre. Bi az evfurduio  tehát voUakeppeu 
fordulópont  a nemzet éieteben. lauen számujuk 
az egyik legnagyobb nemzeti tragédiánkból 
való eleireketesünköt. 

Ertheió ha asóta a nemzjt a hálanak ós 
szeretetnek eoha el nem mu.ó ragaszkodásé-
val vésni körül a Kormányzó Urat, aki veg 
eredmenyben nemzetünkül a magyar feltáma-
dás leghősibb küzdelmebcn irányította. 

Ma ismét klladelmea időkbe jutottunk. 
Háború van, ismét vérzllnk. Njm látjuk lisz 
tán a véget. Csak egyet látunk, hogy nekQnk 
magyaroknak nem lehet mas utunk, mint a 
Kormányzó Urunkban való feltétlen  hitnek, 
engedelmességnek aa utja. Erről letérni nin-
csen jogában senkinek, aki magyarnak vallja 
magét. Mert a kemény idők olyan termeBieiüek, 
hogy abban csupán azoknak a népeknek van 
létjogosultságuk, amely nepek tudnak vakon 
hinni éa engedeimeakedoi. * 

A Kormányzó Ur parancsol és mi követ-
jak azt... 

Kormányaónk ritkán beszél, most tragikus 
alkalommal Uaent. Szinte minden aaava bölcs 
Intelem. Ha olvastuk ia, olvassuk újra, meg 
újra, a véssük a szavakat elmenkbe, szivünkbe: 

.Mindenki fokozott  mértékben állitaa mun-
kaereje!, szorgalmat éa ha van, tőkéjét a végső 
oél Bsolgálatábal" 

Mindenki megtegye I 
.Reformokra  élő éa haladó országunknak 

aallksege van, de eaeket lelkiismeretünkre 
hallgatva okoaan hajtsuk végre I' 

Igy, igy! Aki nem igy tenné, annak pedig 
fogjuk  le a keaét, mert aa nemaete ellen cse-
lekednék. 

.Veaiélyea, ha a nemaet oaak indulataira 
hallgat éa nem rendelkeitk a szükséges eriék-
kel a való helyiet iránt" 

Mladei oldalon aalvleljók u t meg, mert 

magyar honban átok el mi ia: Induiat éa vak 
sag, lOb.y a va'0 helyzetet fensuiorni  nem 
tudj» u nem is akarja, du szónokolni, irányí-
tani, befolyásold  es vezerkedm tiknr! 

„Sohasüiii szabiid a politikának az erő-
szakul a« ígazsagtuianaág Bzoigálataba aluiania.* 

Erőszak, igazságtalanság külön-kUiöu lb 
veszed, romo eitviiek. EgyUt: megöiöi a rend-
űek, veie az eletntk s a haladasnak. Caak 
gyouge vagy hitvány tud etöezakoa es ígasuag-
t ian lenni. Pod.g gyózni, meg gyoBni! — csak 
igazsággal lehel es — megnyugtatni ia. 

.A törvényes brlsó rend fenntanábávai 
atl vagy bukik uinden ország es ennek a 
szempontnak dzolg&.aia mindenkinek nemcsak 
uöieiusdt-ge, de iuterdeke is." 

Az egyesek, a kicsinyek ietérdeke a rend, 
ami: CjttK olyan .egyesek* tagadnak, akik a 
sziiaudo tűzben a maguk pec-ienyejoi szeret-
uek a bű a nyársán sUtOgetm. Jo magyar, igaz 
hazt.fi  ilyet uem fo.gat  Be a fejeben,  8c ttlz 
főiöti,  hanem ha buaul, ha kesereg is, hallgat, 
•űr es var. Mari mos; a lüs robbant s a tuei-
niduo hazával füezn.nanak  siet eletek, csala-
dot, gazdauagok. Minaen. 

.Tjrieneimüak so.an talán soha ueui voll 
nagyobb uzükueg a nemzeti egyoegre, mint 
enuek a most folyo  albi halai küzdelemnek 
idején, melynek kimenen i i laian evozazadokr* 
fogja  bidőnieui a magyar nemzet Boraat." 

Annyiszor hallottuk, hirdeltUk ezt. Halljak? 
Most a uiogyaroig első embere li^tliiottsil 
Arzi mindenai, hogy igy van, do aszerint is 
keil cselekednie mindenkinekI Mindenkinek! 

S a sok komorság és eros intelem utau 
megdzoial a bölcs vezer hite is: 

.RjndUletlen hittel bízom abban, hogy ei 
a kUadeiem a magyar igassag gyozeliueVüi 
fog  végződni." 

Igen Diiuak, bizauok a .magyar igaiBág" 
győieiinében 1 Mi magyarolt ludjut azt, hogy 
ez .igazjagoitkai" hadakoiú vuagban a m. 
igazságunk igazság. Az igazságot pedig el aeil 
ismerni mindenfele  elnyomások, taktikázások 
melleit is es tapossák, csllrjek csavarja*, bar 
aa igazságunkat löiisuieiketeilenne, ki fog  sar 
jndat s viragoani, mert aa aa isteni igatuag. 
A termeszen lörvenyekbe, a gazdaBagi rendbe, 
s a józan emberi belatásbu piantalt magasabb, 
egyetlen igazság. 8 egyszer megia osaic a jo 
zansag fog  uralkodni e földön,  eppen azért, 
mert ma akkora az őrlliet. 

De mig odáig érUnic, addig egy magyar 
ae veaaitae a leiket. Markolja cjak a kordját, 
őrizze a hitéi. S Kormányzónk mogJti egy dögben 
maradjunk: bizouy feltámadunk  1 

Az Emke csíkszeredai fiókjának 
irodalmi estólye. 

Aa Emke osikazeredai vaiasstmánya által 
folyó  hó 16 en megtartott irodalmi eately igen 
aaép sikert hoaotl ugy erkölcsileg, mint anya 
gdag. A válogatott, müveit közönség megtöl-
tötte a vároiegyehaa diaatermei JJI eaett, hogy 
ott láthattuk városunk höigyköaönsegének saine-
javát. 

Ábrahám Jóaaef  dr. aliapán nyitotta meg 
aa esteiyr, hangsúlyozva, hogy alig alaauit 
meg aa Emke ojiitaaeredai flokja,  maria mun-
kahoa látott a Igyekaaik bivatáaát aa egeaa 
vonalon betOiteni. Aa újra megalakult társulat 
igy a régi fiaiké  hagyományoa nyomdokain 
jár. Bemutalta a közönségnek aa estély elő-
adóit. 

Szilády Zoltán dr. ny. egyetemi tanár elő-
adásában, nyomról-nyomra haladva a saékely 
mogiuiCpUies ismertetésében, meggyőzően bi-
zonyiiouo be a hun-hagyomány igaz voitat ea 
a Bitílteiyaeg honfogiaiasanak  elsőseget. Ea-
utan Antal Aron c. igazgató, aa Emae csík-
szeredai fiókjának  as einöke olvasta fel  Bae-
iwoly largyu, nepiea elbeszeióaei. 

Peter Jenő dr. miniszteri előadó a uiagyar 
társadalom feladatairól  ea itötelessegeiról be-
szett a« uj Magyarország kialakuasat illetőleg. 
Öaismeret, fegyelem,  elHzaut munka ea minő* 
segi eredmények az uj nemsetl fejlődés  fel-
teiolei. A magyar társadalomnak egysegeaen 
Horompoba keli állnia aa orsaagépitea külön-
böző területein. 

Hajdú Anna énekművésznő egéaz aoroaat 
valódi népdalt mutatóit be a fesauiten  figyelő 
aözöusegnek. A mUvesanöt hangterjedelme, 
dongjanak Kifejező  erűje, egyenisegenek köa-
veiiuodege vaioban kepesse teszik arra, hogy 
a közönségét hajiekonnya legye a mar-mar 
feiedeube  morüiú népdal-kulturanak megaaere-
tedare es felkarolasara.  Egyes dalokat kön-
B.ivanaira tonbször meg is ismételt. Az erdő, 
urdu, erdil cioitlt egylia enekeue vele a kö-
zönaeg. 

Hajdú Anna népdalait méltóképpen egé-
Biiieitek. ki Toilt caurgói ref.  leikeea, zeue-
szakeriö fejtegetetiei.  Valóban szükaege van 
közönségünknek az olyan kerekded, könnyed 
s mégis aiapos ismertetesre, amilyent haiiot-
tuok a nepaai lényégéről, a pentaionikua aká-
laroi, nepdaiaink kvioieiö kdireiUsegeröl 6a 
azaiai ro«.onsagaroi. 

Pataki Jóüdef  gimn. igazgató zárta be a 
magad szinvouaiu esieiyt, ismertetve az Emke 
c jia.itüzeseit, hiuaág ea cafrang  nélkül való 
muukajai, amely löobek kosöil arra is irányul, 
nogy a sokfele  egyedüiei muakajat összefogja 
a aösös oel erdekeben, 

A közönaeg az egéaz müaort nagy figye-
lemmel, erdeklodedsei kísérte végig s minde-
nik eiöadoi lelkes tapssal ünnepelte. 

A költségvetési vita. 
Alkotmsuyos dieiuuK legfuntusabb  lenyzedése a 

költssgveios msgsaavazasa Aa egyes mutlaaieri tárcák 
aoitsegvetese a zozvelamsay eióu atleklniö kepal nyújt 
a korinany terveiró., bürubaaasalrúl. A kOltaegveiea es 
az aat tovotö megajanloa viiu|a a tor vény hosoznaz al-
kalmat ad arra, nogy oiralatoi mondjanaz a kormány 
po.itlaajaról, elmondjak mjgjegyaaBeizul as orsaagve-
zotsssei zapcsolaiban ea tanacsozal adjanal a beru-
doaasok aauzddgeasBgerói. Aa Itrdeiyl Port torvinyno-
aul aa eimuii evnen eiósaor vettet resal a kóltaegve-
tds vitájában. FdisaOiaiaaaiz a parlamentben éa a psr-
lamsnlen klvUi egyumnt általonoa eilsmerest keuelt. 
A aözvelamanyben aa a meggyőződés alakult kl, hogy 
az eidiiyt képviselő* uj Uangei nőalak magukzal a 
poriamsotbe. A aaeuvedslyeken felül  ailo, a szeme-
lyeazedő napi pouutai goadoaan kerülő, azjzazerit tar-
gyliaguaaág hsagiái. Aa Brdsiyl Pari saúaokal <.laősor-
uan aa erdilyi aerddaekei kiraaiak meglsmerteul a 
parlament eiőtl. Hissleieaan megvilágítónál a legzUr-
nósenn lennivaukai ea arra keriek a kormanyaawi, 
nogy a koitseg ve tea keretein beilU leramuen lehelő-
eegei ezeknek az erdaiyi aerdasekaez megoldásara. 

Tudjuk a mull avl lapaozialaiok alapjáa, hogy 
ez Brdeiyi Pori parlamenti azercp.eaenek meg von a 
ki;ant Bitere. Nagyon sok erdjiyt terdjil latestek el 
oz erdaiyi tepviseiői fetssólaiáial  alapján 0« a koll-
segveiea erdsiyl isieieiaek Ugy eben az Uieiékos mi-
nisztériumuk mindig megkerdoaiea aa ardslyl kspriae-
ióz veiemenyet. Azoibaa aa eaeiekbea, ameiyekne. tőr-
venynozazl uion nem lehelen latáakotfaai  hoanl, a kar-
maayaat Igyekezett modei laiáial arra, hogy rendelell 
utea leljealize aa erdeiyl klváazagekal. 

Aa qj ktllaágveiéa pirlamantt vitája lmatár aá 
aodlk hete taA Aa Brdalyl Pan aaóaafealt  fetasálalá 
aalkban ngyanaaok aa alvak veaeiU, mlai aa olani. 
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essteadőbea. Moat la gondosai kerülik • személyi el-
lentéteket éa a pártpolitikai viszálykodás!. A mai read-
klvűli Időkben aa aa érdek, hogy a magyarság mara-
déktalaanl megőrlaaa agyaégét éa a nemaet ellenilló 
erejének fokoaáaa  érdekébea aaámBaal kell aa egye-
netlenségnek koakolyhlatőlt. Aa erdélyi törvéaybosók 
eat a aaellemet hirdetik a képvlaelőbaabaa. Módot ta-
lálnak aaonban arra, hogy mladea erdélyi kérdésben 
a legtárgyllagoaabb ózamlezéggel feltárják  a valódi 
helyzetet a törvényhozás elélt. KSlönöaen figyelemre 
méltó volt aa Erdélyi Párt álláapontja a kultusz tár ci 
költségvetése aorán. An Erdélyi Pari a legnagyobb bl-
aalommel teklat aa nj vallás- éa köaoklatásügyl mi-
niszter működése elé, aki erdélyi látogatásai aorán 
különleges figyelemmel  éa jólndu'atial laouimányosla 
aa erdélyi kérdéseket. Hangoitatta aa Erdélyi Párt, 
bogy feltétlenül  ssükség van a ielkésaek kongiuiligyé-
nek véglegea rendelésére éa a felekeaell  Iskolák meg-
erősítésére. A belügyi tárna költségvetési vitájában a 
minél egyaaerübb köaigaagatás éa a bürokrácia teljes 
ssámüaéaél kérte as Erdélyi Párt. A kereskedelem- éa 
köalakedéüDgyl lárca vitájánál a gaadaaágl átállítással 
kapcsolatos nagyfontosságú  tennivalókat vitatták meg 
erdélyi ssemaaigból. Komoly eredmény, hogy aa Ipar-
ügyi lárci n| költségvetésé aa Erdélyi Párt Javjslatá-
nac megfelelőén  rendelte a muatafelügyeióaegek  kér-
dését. E<y előre négy munkafeiUgyeő  léget létesítene* 
Erdá yb in, amelyek hézagpótló szerepei fogaak  batöl-
i-̂ nl a mojkáaok sioclália he ysetének ellenőrzésével. 
A fó.dmlvelésUgyl  tárca vitájában aa erdélyi saónokok 
kiemelték, hogy a felaaabadn  l orsságrésa lakóaságB 
Danában van aaokkal aa á doaatotkal, amelyeket a 
kormánynál boaott érte. A fej  ódás még eredménye-
sebbé lételére Bsükség van a g«sdasá<l saakoktatáa 
további fejlesztésére.  Bllsmeréssei emlékestek meg as 
Eiddlyl Migyar Qaadaságl Bryeaűlel hatalmas mun-
kájáról, amely a klsebbsegl sorsban töretlen egységbe 
kovacsolta Erdély magyar gasdatáraada'mát. Erre ai 
egyesületre a felszabadult  intgyar élet keretei közön 
még aagyobb saüks'g van, mert klpróbáilan kltücó 
Baervtzalel révén átfogó  erővel irányíthatja aa erdélyi 
magyar gazdák ügyelt. Nagyon sok fontos  ssempontra 
éa tenalvalóra hívták fel  a lörvá&yboaús figyelmét  aa 
Erdalyl Part taónokal. A közvéleménynek újra alkalma 
nyílik arra, hogy a parlamenti vita tBkrében megismer-
hesse aaokat a kérdéseket, amelyek Erdélyt éa ai cr 
délylekel foglalkoalatják.  A megismerés nagy tettek 
megvalósulásának legblatoaabb útja és aa u) köllaég 
vetés vitájától Joggal remélhetjük, hogy Ismét nagyon 
sok erdélyi kívánság megoldáaát hozza magával. 

Meueleat a HÁT. qj ̂ da-szeretfalva-mvásárbelji 
lenelreodje. 

A szeretfalva—d«  dal erdé'yi fő»onalrésa  hlvata-
loz menetrendje maglelent. A MÁV Hivatalon Menet-
rend-könyvének 190. aa. részében már mint Bnd«peat 
Keletl-Nvugatl p u.—Nagyvárad—Ko'ozsvár—O '8— 
D 'da— S-tpalssenlgyörgy szerepel az Immár tejesé 
váló Baékelyfőldi  vazntl fővonal,  azaa', hogy a menet-
rend caak a szeretfalva—dédal  vasútvonal megnyitása 
napjától érvényes. 

Aa uj vonal megrövidül aa ulat, meri B'pilsaent-
györgy eaentul már caak 753 klióméterre ealk • '6 
várostól, vágyta 29 kllómélerrel köseíebb, aa 502-es 
gyorsvonat pedig mindvégig gyoravonat marad es as 
602-ea menetrend szerint majdnem másfél  érával előbb, 
mar éjjel 11 órakor befut  Sepsiszentgyörgyre. 

Igy gyorsul a kialekedéa ea összes erdélyi für-
dőkre is. Aki reggel 7 órakor indul Budapestről, éjjel 
egynegyed 11 óra helyett már este 9 éra 10 perckor 
Borsa? ken lehet, Tusnádffirdőo  pedig éljél háromne-
gyed 12 óra helyett már este 10 óra 10 perckor. 

Tdijój menetrend Dia és S<-pdssenlgyörgy kö-
zött egy gyors- és két sabesvonatpart fa  vonalrészek 
azerint több esemélyvonalpért tarta'mas. 

Budipest keleti pályaudvar éa Sepsiszentgyörgy 
köaött továbbra Íz közlekedik a Budapestről reggel 
7 órakor Indu'é gyoravonat éB ellenvonal*, amely 
Bepslssantgyörgyrői as nj voml rn-goyi áia után már 
nem éj|el 1 óra 55 perckor, honéra reggel 4 órakor 
Indnl, da változat' .oul este 8 óra 5 percVorkor érke-
zik Budapazire. — Budapest nyngati pályaudvarról 
közlekedik as este 6 óra 5 p*rckor Induló sebesvoaat, 
amelynek D ŝen csatlakosáza leás a Kolozivárról reg-
gel 8 óra 45 perckor Induló sebr avonotboz és a két 
egyesilett voaai déli 1 éra 30 perckor érkezik B-psI-
zsentgyörgyre. Oanan viszont délután 1 óra 40 perckor 
indul egy zebasvonal, amely Budapest nyugati pálya-
udvarra reggel 9 óra 25 perctor fut  be, aa egyik 
réaae pedig Dtsről Kolozsvárra ágaalk el éa éjlel 
11 óra 20 perckor van Kolozsváron. Kolozsvár—Dís 
Bepalaaealgyörgy köaött éa vlssoat, tőbbsztmé'yvonat 
la lesa. 

Köavellen vasúti öasaeköttetéal kap a saákely-
körvasut kiinduló pontja, Mtroa vásárhely Is. Dida lesz 
a csatlakozó állomáz éz a Budapaat—B»psise«ntgySrgy 
vonatoknak Dcdán át Marosvásárhelyre befutó  kös. 
vetlen vonalréssel lesanek. 

A szeretfalva-dédal  voaalrészt egyébkénl48larifa-
kiléméterrel uámítják, da a nehéa pálya miatt a 
gyoravonatokaak 1 éra 28 perc a menetideje maaei 
éa 1 óra 17 perc jövet. Négy állomáza lesa: 8«jó 
aagyfalu,  NagysaJÓ. Moaorfalva  és Alsérépa és három 
megállója: Bilak, Klaaajé éz Moaorfalu.  Bserelfalvál 
teljeaen álépitették. Didáa pedig az eddigi Dáda alaé 
megállátrelyaél nagysaabásu csatlakozó állomás épült, 
aa állomás bejárata előtt déltassert alágaaáaaal Maros-
vásárhely feli,  úgyhogy Bssretfalváról  as nj pályates-

ten haladva már Dida előtt alájaalk egy vágány 
Százarágeo—Marosvásárhely Irányában. Bsüzség esatén 
tehát Dédán nem kall a vonatokat. Marosvásárhely 
felé  fordítsál  és vlsaont. A budapesti köavetlen vona-
tokról azoaban caak Dédán kapcsolják le a maros-
vásárhelyi voaatrézzt és itt kapcsolják át a Maros-
vásárhelyről Jövő résst. 

B«*st>rce la köavetlen kooslkat kap a Szeret-
falva—  Btssterce kösll 10 kl'ométeres ingaforgalotcban 

A „visszaszabadulás" katonája. 
Irta: Vákár P. Aithor dr. 1 

á magyar honvédelmi minlsater a messze oroiz 
harcmezőkön meglátogatta a hadnavonult mngyar had-
sereget, a magyar nép fsgyvsrbenállé  fialt  s harctéri 
látogatáaáhos meleg Havakat füaött.  Bajtársi tzavakat 
Intézett a harcosokhoz s atyai Intelmet az Itthon éiő 
magyarsághoz. 

A magyar lelkek fslssabadu'ása  s a BaentlsUénl 
birodalom testrészeinek vlBsaaterése után a vlaazazia-
badu I Felvidék, Kárpátalja megkapták a maguk állam-
igaigatáal fóezervüket  s kéaóób, az erdélyi restek viaz-
ss>s<abftdu  ása után Ismél -lt órőmtűzelc  gyúltak  a 
Keleti-Kárpitok vonulatán, amikor a kormány sói kt.a-
trat előbb Btiff/  Dánlel báró", majd vltuz Nagy Vi.-
moa vezaresredsst a m. klr. miniszterelnök e őlerjeBt-
téae alapján megbízta a fö'dmlvelóBligjl,  i !etv« a hon-
védelmi minisztérium vezetéséről. 

Aa államfői  bölcieség az 0<1 Síékelyföid  szülöttel 
közül választott kl egy-egy friflut,  bogy egyik  az ál-
dott  mapyar főidet  gondozza,  a mink  a magyar 
hont védelmezze.  Amikor vltez oagybacionl Nagy Vi -
moa veaérearedesre esett a Kormányáé váUaatáaa, ea-
ael ogy határvédő kalon-taép sarja állíttatott a fegy-
verben álló mugyar hadsereg f*;elő*  ko maoyziiaaak 
az elére. A saékely államfőid  -k kiválaaziasan kereez-
lü' B széke'yeég iránt megnvlivánu ó szeretet, [.Italom 
éa m'gerés publlvá.'taiotl a Katpt.ok msdinctjeben B 
mtndaaon tAj-b fel»,  ahol tömböaben vagy Kietezórisn 
magyarok élmk. Nagy Vilmost, mint aa I hadsereg 
parancsnokát, msg'rtő aieretet < a gondoskodáa kísérte 
a magyar egyetememig réBzáról, amikor a vlsseaaaa-
baduláa nagy katonai feladatát  végrehajtotta s ei a 
m>-g'rlő aaeretet kíséri ntaln, amikor a K-imáijíO Ur 
blzimi folytán  a honvédelmet lráoyltjd. 

• • 

Nom megkülönböztetem aknr lenni az a m -ghaiá-
ro«As. boíy „tzék'ly",  mert hlazen <̂ ppen Uy b»' juk 
alnd-nn-pi el-itlrki-n, hogy „1 íst kun", .h»idu" 
ao" i.li', hogy CJS iroivln'náúr l- nrru hoyy H bü'fkr 
hajdalvadék as ő „hajdú" m'voitának k:h;n*fu»Oiá 
aával Ciökknatenl akarná n magyarság létszámát, ere-
tét, nrezága'kotó és orsaigv'delmeiő blrtoká'.gmánj át. 
Amikor a saéko'y e>nber magát ,székely'  nek n 
(nem értve EZ Itt-ott „«záke Y ptraaat'-kén* baaznáü 
nfejeae»»,  amelyet a Saéke'yfl'd  nem Istn- r) ers.d ta-
lán elíőtorbBn as ő töri'ök^s n>i(y»r<á<át s as ő •r-
d«'yt geografi  il különállását ak*r|n jelezni a ciak aB 
után azl a történelmi t'-nyt, bogv a aiékelytxig—való-
ban — a történelem r nd|nn mindig különállóan,  de 
mindig  szorosan a magyar nemzet testéhez simulva 
vette kl Maiét a magyar nemzet n*gy kUtdelmelből 
éa történelemformáláaánBb  mUvébő1. Akár kcletto szem-
ben kell-II v̂ dê meinüab lörtíne ml jogunkat, akár a 
nyugati batalmaskodáaokkal és tulkepíRokkal asembru 
kellett hadhaszállnl, a ezékelység mlrd ţ a nagy ma-
gyar érdekekel tartotta zzem előtt a fogadia  el élete 
Iráayltáaának sslnormérlékéül. 

A saékelyaég eredetét történésnek vitatják Erye 
aek szerint a zaékelység eredetét bomá>y fódl  z föl-
derllésre vár, bogy mltor és ml!y«n körblT nynk kö-
tött került a ssékelység a keloil végvárakba a hogy 
miként lehetséges aa, bogy a aséke'y ődlaég nvelvéb'-n 
éB I iiooyos ssokáaalban a Dunár<ul ts a Tore.tld k 
egyes réBzelben la él és vlrágil*. Mások szerint a szé-
kely ősfoglaláa,  as 6ai szállásbirtokok  megszerzése 
Attilával  éa Attila  idejében  történt. A magyar nem-
aet lörléaeime saempoatjából nem volt köanmbös aa. 
hogy eaer éven á>, vt«y mint u|abban vitatják, a XV. 
oaaiad fordu'éjától  ketdőrfő-n  a keleti bitárt bi tar-
lolla kezében. Nem vo t közömbö», hogy o yan eröa 
éa öntudatos nép lakta an ő<l földel,  mlat a azékely-
aég. MIQI thogy nem voll közömbös a saékelyaég egy 
tömbben való éíése akkor sem, amikor a trianoni kény-
zzerváltozáa u án viasza kelleti térnie ss oraaág ere 
detl form*j>nak  és azentMvánl blrtotálirmlntéoak 
egyrérzábez éppen aaért, m-rt a székelység  ősi  te-
lepülési  ténye, magvar történelmi  kontinuitása  pil-
lanatig  aem volt  vitatható. 

Ssép föld  a Székelyföld  s aépa, a ssékely nép 
országftnnlartásra  és bonvédelemre termeti s a ssé-
kely náppel testben ea léletbeu elválazalhatatlannl asz-
aaimliá.ódott s egy lesllé formálódolt  ssékelyföldl  öass-
lakósaág érdekes és ériékes. Ások a legnjabbkorl kró-
nikások, akik ntpjalnkben a vl'Rsassabadult Si'kely-
földdel,  annak természeti kincseivel s a Síékelyfóldet 
a szikelyBégbe beo'vrdt siázssáaaléklg uraló ö>B«fzí-
kelyaéggel foglalkoanak,  azok nem ludsak ssabadu'al 
a megkapó és lenyűgöző képek hatása a'u' a Ilyenkor 
a kréalkáaok hangjából klcsezdűl valami, ami a Bsé-
kelyfölddel  együtt a ssékely népet Is kellő pledesstálra 
emelt Bs aa a meglátás, ami aat jelenti, bogy a Ssé-
kely föld  valóban osa h italianul egy a ssékolységgel. 
de uţyaaakkor soha, semmi körO'méayek k"zölt sem 
válasalbató el aa egyelemea magyar nemsettói. Bt a 
magaaaágoa szentségi  erS, amely eggyé  olvasztja 
a ketholikuat  éa  a magyart,  ugyanazoaképpen  óaa-
azeolvaaztja  a protestási  Ui t msgyart  — a ma-
gyarral.  Nl:ci sorresdliég, ciak eismsl ás váriégi 

ősaaeolvadés. Ba aa öBSzeolvadáz aalllie aa Erdélyből 
világkörüli útra indult vallási lürelmeaaéget I 

Nam álomkép, de va dság. Nyugodtan vallhatjuk 
aat, hogy a asékelyaég létszáma meghaladja aa 1.000 000 
lelket, mart hlaaen a aárt egységben éló Baékeiyseg a 
beolvadt s a saékely néptől elválaszthatatlan nepakkel 
együtt 750.000 lelket számlál. Ha aa oraaág minden 
községében, városában, vármegyéjében fellelhető  s ma-
gukat öntudatosan asékelyeknek valló boafiikat  öaaae-
aaámláljuk, ugy a székelység  létszáma országosan 
megközelíti  az l.OOO. lelket.  Mint ahogy a székely-
ség a nyelvében éa történelmében vele köaös magyar 
oomaettői el nam választható, ugyaaonkfppen  nem vá-
íaailhatók el a ssóke'y néptől aaok sem, akiket az 
ádáz bnli-ora neoccsak a haaa haltraln kívül üldözött, 
de még a sengerekenlu rii IB szálzzórt, hogy olt Is erő-
Misék számban és Jelentőségben a magyar népet. M<ri 
fájó  éraéaael tndjnk azt, uklk Amerikái jartuz, bogy a 
22 éves megsaáilás alatt valÓBágos kiváltságos elő-
nyökkol és gyoram váadoroihatlak ki Amerikába, Ka-
nadába éa Dilamsrlkába a magyarok ea aaekelyek. Ei 
csodál :tto%, hogy valamint az eleó mpilgrim"nk  (llvan-
dorló saráodozok) kötött, okik Ameiua felfedeieaere 
lódultak, talalbalók saékely ssármezzau emberek, u<y 
Kossuth  Lajos emigránsai kizitt,  mint ahogy Rá-
kóozi  fejedelem  oldalán  is ott voltak  a magyar 
függetlenségi  gondolattól  elszakíthatatlan  tzekely 
nép gyermekei, a szukeiy Zigonyiak es u koiozavar— 
aaamo-ulvárt Csela tabornokut, a Baabadsagbt.rc ua a 
.viaszhüshbaduiás" katonái I « • 

• 
Aa erdélyi magyaraágot meg kell erősíteni ezen 

a fo:d;n,  — mondotta Koiozavart Sslnyei líitai  Ĵ nó 
Sultu-zminlít er s botziietle, hogy „ml Erdélytől min-
den Idősen, Igy az elszakítás  éveiben u nagyon so-
kat kapioak: izellemi  és erkölcsi  értéket, példamu-
tató magatartást.' 

Ki merae einomályozitanl aa eiaaakllás évelbea 
Bjtb ea litván Irányítása mellett E de yeri s a S«é-
kelyfii:d  ri do guaók „erkóiosi  értekét,  példamutató 
magatartását  ?.'" A kormánytól kei irat, amely Nagy 
Vilmost a bon vedelmenek elére reuddlle: ennek a 
reveláclónak kifejezője  I 

A történelmi Idők randjon, jó éa balsors között 
Magyarnrsseg po illkal ea gazdasági eleiének irányij-
aiból E diiy és a Szskelyfó.d  szülöttel mindig kivet-
ték réi-zHíüi. & lörtenelem lapjain ott olvasbok a Bil-
lenek. T^eilek, Kimanyek, Btthorlak, Aporoz, Ugro-
•ok, Btiff.ak,  W.-sBfl»nyÍBk  nőivel » nspjalukban aaok 
levet, am«';t a kurinia^zoi boicai-acg aa áüamkor-
nany.'al cialarlAacatia ul i'oil. Eaek a navek aa uty-
ÂVFT ll crÜMjl lórieneiml usz;alyt ei> aa eló tzaceiy-
ségut jeiuntik, da ugyanakkor a magyar alkotmány Bae-
rloi az egész székelyiég  i a székelţ  nemzetteit-
hez tartotó  s a szekely  néppel vérségileg  egybe-
olvadt  népek  (miol ahogy a jaaaok, luaok, h»jdu>, 
beasryőt btO. B magyarsággal) a kóaós Icrúicti egyúil-
eléB es eviiiaaadoa óasaehaaaeodaa ráVéc rexaoBelvé 
vállak a saekelyaég lörasenek. 

A „na" történelme államigazgatási Btempanlból, 
bölcs n'baiározás kove'.kotmecyekett emelte si ea Je-
gyeale fel  a tlsaián csengő Bzékeiy nevet: N^gy VI-
moa. 

Nagymezőn! Nagy Viimoa 1 hadseregparancanok 
oeveb't fűiődlt  a ket ev e.őill vlasaastabadu aa ka-
ojei kerestiU.vliele. Annak Idején, a békeaaerződeee-

kel megelőaó ztvaroa koraaakban egyik lelke, azerve-
zőjj von a ssékeiy hadoiatalynak, ameiy a bolaevli-
musl megelőtő Időkben, a viharvert Magyarország 
tgyeilt-n megbízható katonai treje volt. A fiatal  vezér-
tari eared' S ennek a kornak törlónelet Irta meg két 
bal-tlmaa lö eiben. N»gv Vnmoa ekkor—  reménység 
volt.  Most  a reménység biztató valora vált.  Dd va-
lóra váll a kultu'amlnlaaler megállapltáaa la: „Minden 
időben, Igy az elszakítás  éveiben is nagyon sokat 
kaptunk  Erdélytől.'  Az elszakítás  éveiből  kaptuk 
Nagy  Vilmos  tudását  i a s.iekelylégtől  a katona 
energiáját! 

*  « • 

Sokan aa erdélyi lelkiséget B az erdélyi ember-
aégel k-realk. Atlk eat keresik: aéaaék a mull törté-
oelm t a Ispizsák a köznlmu'l eseményeinek évköny-
vet. As erdtiyl lelek aemciak a külső megnyilvánulá-
sok fedőrétege  alatt jelenik* alk, a nyelvezet éa iráa-
mód küiónlegea urdalylségében, de oil éi a lórlenelmet 
loimaiók egesz egyenisegoben. Az erdélyi embarzeg, 
amely a bethlenlatvánl koponyákat és egyéniségekei 
kitermelte s amely a kii saékely falvakban  a Nagy Vll-
moaokai formálta,  olt él fü-fa-vlrághaa  a Biekelyfól-
dón — as egyetemes magyarság függetlenségéért  éa 
blaionBágáéri. 

Aa Idő, a kor aok vállozáanak lehet aaűlőaayja. 
Amikor m-jd elszállnak a káros és újszerű behatások, 
ameyek a régi M igyarorsságol ciak a percidő ked-
vééri akarjak kicserélal, amikor aa erdelyi Krlzá k 
„Vadrózsái" újra értékesebbek lesznek a gyorsan her-
vadó vlrághtat növényeknél B amikor a lelkiismereti 
szabadaágot  hirdető  aagyenyedl orsaággyüiéB békés 
otthoni keres es talál a nagyenyedi  „két fűzfa*  tö-
vében, amikor a Gyergyói Ilavasok  gyopárjait  el-
vihetik  a magyar hitvallók  minden  magyarok ol-

i térára: akkor ma|d a felszabadni!  a önmagát megu-
tált erdélyi lélek mély zaántáat végea a magyar főid 
lelevényében a magyar boa védelme érdekében, a oso-

i dáa magyar aaé erdélyi zenéiének Carmen Lugahraja 
i állal klaerve, mint Biriék—Kodály orchealere, amely 
i aa erdélyi lélek mélyaégéből száll a mérhetetlen aalk-
. Iák magaaaágálg I 

Amikor a zord idők emléke végkép slaaáll a lel-
| kékből, amltor a tiaértaijárái sem riogatja as ajssl-
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lőttet Síében tartó apit, anyát, testvért, amikor a ríg-
mult Idő s at átértikelbatetlen  magyar történelem 
termékenyítheti  ba a lelkeket,  akkor  oaeadűlbet 
fel  tiattin,  szabadon, giUát  nélkül  ei erdélyi  lé-
lek,  a saékely erő Aa akarat a tzingyaiaág élnlfAfa  je-
vftra,  mint ahogy a h-ogvereenydlrlgáló pódiumon DIÓ 
maşter hangvillájának krlstVvtiRiiTR hantja nyomon fel 
esendői a viesaaezabzdulas Rtkócsl-lndulója a harcba 
Indalók ÓB bAkepigvárók magyar nemaetl ItnátMiil 

Értékel i<l crfimBnn»p  't vér a magyar nóp. A ma-
gyar nép lelkéből Rsrj«dzo!t értékelben, függrllensé 
g jbí vetett bitében nam csalódhat a magyarság Ez 
aa ar.erévea tírtéoelem  rerelioiój*! 

Egymás megbecsülése nélkül 
nehéz a magyar sors. 

Sok embernek hitvallása a kényes, fájós,  tövlaea, 
sanróa problémáknak egyonhallgatáaa. 8 Jooa, aa Ilyen 
problémákat m-g aoha Bein o'dotta u „h«llgatnl 
arany' közmondáshoz vaió lgazodaa. Eteri » ballgatéa 
blaony — ?dott esetekben — a lehető Irgroasaabb me-
tódus. A tSvIs smrása akkor IB fáj,  akkor ls sajog, ha 
nem b°aaélüok róla. 

De van aa agyonballgatáanak, n fájó  érzés leta-
gBdáaának vagy lay^dnlnkAr idának míg egy c *•>{»; ká-
roB AB árlr.liBHs oldala 1«. Ver minek HcyoDbailgatáBá-
ból reEd*a°rnt egy mátl'. Ird.-mteli n b i r o r d i szo-
kott mérhetetlen « ónyöt»', haaznot tibuyisini a s*-
ját maga érdekeinek — nen egyszer tltkca érdekrl-
nek — eléresére, biaioaltesars. 

A hallgatás tehát nem mindig saran>* a ibből aa 
Igazságból Sóként adódik a brsaed bels>.ma Nltci 
olyan fájón,  kónyeB vagy tövlaea problómn ÓB h.'iyrel, 
amelyhez aaóvai — önaetli-njó én Igaz zzlvból fatudó 
saóvai — bozaá ne lehetne fernl  Örök magysr jóven 
dd> formáló  msgvar életűnk probletqál bizony snk eset-
ben várják, kívánják sói követelik a beazedoalzsaicot 

A jó éz lgtz fizó  hatalom — sók nngy hatalom — 
ciak nem szabad vele visszaélni, elfecsérelni.  A csön-
des, nyllváoooságiól mentes mfgbtazelestk  aokaaor cso-
dákat tesanak. A eiodaváráalól áthatott ea zengő ma-
gyar lélekre pedig soha nem vnll nagyobb Baükaég. 
mint most, psekber. az olmo», 6U)OB vaióaégokat gör-
gető időkben. 

Caak Igy lehet tartŐBsn óa eredményesen mun-
kálni »z örök magyar Jövendöl. 

Hi a BZÓ lehet bslzaam, akkor azaal élhet kicsi 
éa nagy egyaránt — ba a aalv lángol a hmi.Baeretet-
tói — hlaaen a nemzet életéhez nagyok éB kicsinyek 
ÖPSiePBégcnek á'dozata, munkája Rzükaégea. Volt Idő, 
mikor aa önkény kemény lakattal aérta le a beased, 
a aaó balaaamának méaát • magysr ajkakon. Ma nincs 
Így. Ma nem lehet ,po (tikomnak" neveanl a hazasze-
retetet, amilyet ez irt nyt vinttanl nem lőhetne. H 12-
szerető BBÓVSI, azlvvel ma mindenről lehet éa kell 1B 
beaaéinl a ml érdekünkben. 

A napokban a Kulin^atérca költaógvetéaécek vi-
tája hullámzott végig a magyar lelkeken. Nem caods. 
A kultuaakormány — őre, ereje, hodágnaaa a lelkeket 
formáló,  éltető éz megtartó Brok magyar kulturának. 
A vita során zzükzéglelen — azért fájdalmas  — kér-
déaek, mlartek la sodródtak éa torlódnak a fórumra. 
M lyen jó volna, ha ml magyarok, amikor a közért dol-
gozunk — legalább akkor — aoha egy percig aem fe-
lejtenék el, hogy portánkon nem lakunk egyea-egyedül. 
Mennyi á'dás fakadna  a magyar életre, ha erre min-
dig emlekesnénk I 

Felvetődik a vita során a kuliussmlnlsator kat 
hollkna volta. Aa ember megrendül ettől a valóságtól, 
bogy lehet magyar ember, aki ezt 1* sérelmezi, olyan, 
aki ezt aem tudja ssé nélkül elviselni. Való Igaz, hogy 
a magyar életre semmiből aem áradhat nat yobb, gaz-
dagabb áldás, mint a felekeaeti  békéből a eaért anntk 
megaavarása aem lehet máz, mint bUn. De kl aa, aki 
as Ilyen, szükségtelenül feldobott  problémákét béke-
bontóknak ne Aresne? Vannak emberek, aklkoek a 
lelkebe nagyon beleelte magát a vakoadssemléletnek 
perapektlvállanaága a eaért nem tudnak felemelkedni 
arra a szent, fénylő  és egyetlen magaalalra, ameiyrő 
minden közügyei, minden a nemaetéri végaő muntá 
néanl kellene: a magyarok vagyunk fényeaalges  or-
mára. Eaért sok embernek a közaletl tevékenysége 
legtöbbször abban merül kl, hogy felajzott  Id igekkel 
lesl, fltyeil  ast, hogy a magyar közélet melyik nagy 
vagy kical posztjára milyen vallású magyar kerül a ba 
minden aem aa ő elgoudo áaa sa-rlnt történik, akkor 
oraaágoa aérelmekről baraonáalk. Vájjon éstreveealk-e, 
gondolnak-e arra aa llyea eérelmetknreaők, hogy ma-
galartáankkal milyen sebeket Ölhetnek éa menayll árl-
hataak a magyar Dgynek ? 

Hizaaaerelő azlvvel meg lehat kérdezni, hogy 
van-e egyetlen proteeláaa, aki valaha roaasul lárl volna 
aaért, hogy a kaltosaminlizter kalhollkna? Ds aat la, 
hogy van-e olyaa magyar, aki ne tudná, hogy minden 
kultuazminiaater, Bőtvőa éta, katholltna voitnk dscara 
do goaoti valaha máaér', mint aa örök magyar kultu 
ráon? Di haaaazerető aalv vei aat la meg lehel kér 
daanl melyaégea llaatelettel, bogy lalálbatő-e ebben aa 
oraaágban egyetlen kalhollkna, aki valaha a kultusz-
mlaiaaterlnin államtitkárának proteatána volta ellen 
egyetlen aaét la aaélt volna? Ml ea és aa Ilyesmi, h 
aem a legnemesebb testvéri szeretet dokumentálása ? 

A vita aoráa felemlllódőtt  még aa la, hogy aa 
Irodai aal tanárok aa egyetemen mind protestáaaok. A 
neaaaa tealvérl aaerete tel, megértéat semmi aem blao-
nylthatla volaa fénylőbben,  mint aa a kösbezaóláa: 
.Baare aem vettük, bogy cznpa preteeláaz Irodalmi ta-
•ár van.14 A valláal békének arankáliaa mlndan ma-
gyarnak legfőbb  klteleaaéfe. 

Da miért la kellene az elit magyaraágnak, kat-
kollinsoknak éa protestánsoknak egymásra aciarkodal, 
féltékenykedni,  egymásáéi vlliooganl, mikor i'gy hatal-
mú nagy Illannak — a Magyarok htt-nénck óa egy 
aaeai hazának, aa őrök magyar hazának vagyunk küzdő 
gyermekei. Boae árt aa emlékeaéa, de liyen esetekben 
tüiöonseu nem, sőt használ, meri csak Igy tudunk 
eredményesen dolgozni a magyar ökkévMóságérl. 

Kl ae tudná, hiszen nnoa-nntal&n halljuk nz őr-
ségváltás JeisaOI es hl ne látna a jelszót kitöltő gigászt 
magyar erőfeszítéseket. 

Aa őrségváltás tényét, melyet a magyar élet, a 
magyar élnlakaráa köveiet, nem kathoilkus és nem 
proiesiáoB problémák erieltek es vetették fel  Volt Idő, 
ciitor as ország majdnem minden jelentős posztját, hl-
vBtaioi es magánórhelyetet, faiun  Oa varodon egyaránt 
idegenét foglalták  el, látazoiag éasrevetleabi, dr an-
nál szívósabb kitartással addig, amig öveké lett a ma-
gyar élet, a magyar sors minden klncae. A JakBl ea 
máa nagyok géniuszából eredő kincstár klaajailláiál 
kl ae ismerne? Et szókra, akit mindem magukénak 
mondtat ea tartónak már a pihenés nélkül munkálták 
a magyar romokon világhalaimukat, ó rajuk soha Benkl 
aem von léitekeny, nem hanytorgaiia Benti aa ő tér-
nyeréBükel éa nem volt aki sajnan volna tóiük valami 
magyar klnciet, ériékel. Aa igaa, hogy níim IB leheteti, 
mert a megBaaüaa menete o yan volt. ZienlállBan, 
eaarevelleukl mubkáilak erdekeiket. Paaaru. íuditik 
port blntunl mlndtnfe.é,  Ide la, odi la, noaszor arany-
poi; ls, iehet-e csodálkozni az eredmunyen ? H* időn-
ként emlékeznénk a magysr talvarlsr^, nem időznénk, 
nem tétováznánk Oiytn t erdőseken po.dau , hogy mi-
iyen vallású a kuituazmlmaztcr, banem miLdrn magyar 
(io.dog vo.na éa iirUine, bogy a nemzet egyeiemoíBt.-ge 
Ilyen nagy faj  és Baln<nagyarl, mint kuiiuumlnlsste-
rttnk, ajándékozott Eotvoa n^mea Bzskebe. 

N m szabad megfsiedkeant  arról aem, amit a 
magyar e et mmd g biaon>it, arroi, hogy egyetlen ma 
gyar erieket, tincset aem tellett sob j aem KBtho.izuB-
10I, aem proiesianstői féltéül,  de arról sem, bogy a 
mindi: cori vallási viitoniasotai mindig felelőtlenek, 
bojtereaőe, Irigyet rendezték puaatuiaeunkra es arroi 
Bem, hogy a keresztény Bneibusason bel- ea kttielien-
aeg egyaránt örbl, meri ebbói erit aa ó eidd&etnek 
eredmenye a keressleny eB magyar romoton. Ne adja 
oda a keresmény ea magyar lelet magol soha pasain 
insáuak muatalasáhoa a adót ÍB lrtózadk minden ma-
gyar, hngy őnmagánat lu ontnl beteges fcitriekeieae-
ból eredő eaetleges éa ven Berelmektfl  elegtetell ke-
ressen ott, ahol nem Baabad BB nem lehel. 

Ssi-resaük egymást lgaa szívvel, rendbietientti ml 
tereaateny mugyarok a akkor ereanl fogjut  szí, bogy 
sokkal Jobb es boldogabb a m*gy»r sors és mbyen 
nagy orom as a aatnt tadsl éa vaióaag, hogy magţa-
rot vagyunk es lehelttok . . . J. M. U. 

A Nói Öakentes Honvedelmi Maaka-
nzervezet toborzasa megindult. 
Aa első hónapok eredmenyekent BSázezrea tömeg 

nen Jelentkeztek a msgyar nőt ea reuat kérlek aa 
orazagol védő munkabo:. A magyar vldek magatartâsa 
különösen példamutató voll: a legeihagyaiotlabb ma-
gyar falvat,  a legküakódőbb kis magyar varosok 
leanybi, aazonyal letkeaeddsael éa öofeiatdoaással  ajan-
lollák fel  BogllBBgükei, keaük mu-ikajat es agyuk 
ludasát a hasa szolgálatára. 

S»k helyen aaonban, ahol a sservesés még csak 
Indulóban van, as öakent jalentkesnl óhajtó magyar 
néz nem nyerlek teljes kepet a Női öjtenles Hon-
védelmi Munkasaerveael jeleolóaegerői, Illetve arról, 
hogy ezen a nagyarányú azervezkedesen belül mikép-
pen kapjak meg elhelyezésüket, milyenek a Jelentte-
aés feltételei  éB mliyvnek a monkalehetójegek. Etekről 
a kérdésekről B Női öjkéntes Munkasservezet Propa-
ganda Oialalya a kővetkeaő tajeaoz atásl kdta kl: 

— Kőaludomáan, hogy az 1939 évi honvédelmi 
törvényünk erteimeben honvédelmi muukába állítható 
minden 14—74 életév köeóiu minden magyar állam-
polgár, nemre való tekintet nélkül. Ami a magyar nőa 
honvédő munkáját illeti, ismételten le kell aabgezaUnk, 
hogy en alall a munka aiali nem fronlsaolgaiatot  keli 
érteni. A magyar nók mankájál kizárólag az úgyneve-
zett belső front  igényli, mégpedig mlndeű gaidsaágl 
ea Ipari Uaem, kereskedelem, klBlpar, kórház, labora-
lórlum, közigazgatás, - agyaséval minden gaadaságl 
es sseileml fogialkoaáal  ág, amennyiben as eaelleg 
frontaaolgálatot  teljesítő faifi  munkaerőt pótolni keli. 
Tehát a baaa csupán a belső fronton  és a hiányzó 
ferfl  munkaerő pótlására vessl Igénybe a magyar nók 
honvédelmi sao.gálatál. 

— Nem arról van aaó, hogy eaetleg újonnan 
kreált Oaemekben munkára állilauk be a magyar nók 
tömegeit. Tómegea Jelentkezésre caak azért van szük-
ség, hogy nyilvántarthassuk minden olyan magyar 
munkáskénéi, amelyet a hiányzó férfi  munkáskéz 
belyeiieBlléeére alkalmasnak tarluak. Éntől követke-
zik, hogy aa öakénteaen Jelentkezeti magyar nőket 
nem fogjuk  esetleg egyik napról a másikra munkába 
állítani, csupán akkor, ha a fdrfl  munkaerők pótlására 
asDkségBnk van ri. 

Nyilvánvaló, hogy elsősorban zaakmnakásokra 
van saükségttak. Tekintettel aaonban arra a körül-
ményre, bogy a női naakmnnkáiok nagy tömegeikben 
általában már ngy la álláaban vannak, aaükaégea, bogy 
a aaakképaatlaéggel nem blré nőket aa»kmuakáaokká 
képezzék kl. Bzek a klképaéaek a NÖI öjkéntea Hon-
védelmi Mankaaaerveaet tanfolyamain  történnek. 

Aa öakéateaea jelöniként magyar nAk abban aa 
slőaybea riuesD aak, hogy kl-ld olyan fogialkoaáal 

ágban nyerhet klkópzőat őa eaetlegaa elhelyeaéet, 
ameív fizikai  éa eaolleml rátermettségének, érdeklődé-
sinek, családi vlszonyalnzk leg|obban megfelaL  Mádk 
Ügyelőmre méltó előny, hogy aa önkéntesen Jelentke-
zettek, amennyiben rá vannak ntalva, már a klképaéa 
Időtartam* alatt ia anyagi tamogatáaban, nevezeteaen 
.költaigmegtórltésbeu" réaaoaDlaek. Tehát minden ma-
zv«r nő ugy tanulhat kl egy blaonyoa mesterséget a 
NŐI öikőntes Honv^dtlml Munkaszolgálat keretein 
belül, hogy — a tanulásért fiaetnek  neki. A tanfolyam 
elvégzése után pedig, amennyiben beosstázt nyert, 
rend?a fizatéat  kap munkahelyén. 

— Je'entkeanl a NŐI öikéntes Honvédelmi Mnnka-
zzervezet szerveinél lehet. A felvétel  feltétele:  magyar 
állampolgáráé? ée egéaaségeB fizikum.  Ahol még nem 
állították M a NŐI önkéntes Honvédelmi Munkaaaer-
ves t̂ Írod ált, ott a községházán a Jegyaóaél, Illetve 
a városházán a polgármesteri hivatalban kell Jelent-
kezniük azoknak, akik munkájukkal a küzdő haza 
segítségére akarnak lenni. 

i. ^ »f  f  y kw ' 
a vá'.'.ozó /dvarî  üf  anés/lért, 
Ei émelyjcsl '.i lej!é,Ísl akor. Tel.jt 
".•k.í.TMa'. ö S E S E a 

Korszere technikai felszereleseUel,  bereodezéseUel várja a 
keleten tüzilö szüvetsei[es baderö Tultábomok iiadmuveleteit 

Honvéd hadltadóalto-aaéaad, 
Ferenoa Oyarfáa  hdp. órmaatsr. 

Járjuk aa atcvonalat Balnie óráról-órára ujabb 
éa ujabb megiepetea e:é állit aa emberi találékonyaág-
gal pároBult nagyaaerü háborús épltkeaéa. Végig a 
boBBau fronton  milliók költöanek föld  alá. A világ leg-
hatalmasabb és legkoraaerübb hadserege nagy előre-
íátáíBsl, körültekintéaBel kesabl a télre. A tavalyi téli 
hsdjarot ösaaea isnu'aágait vaBtövetkezeleBséggel hasz-
na: ja fel  a hadvezetőség, melynek fő  éB sarkalatos té-
tele: mlndin meglepetés tökeietea klküBaöböiéae. 

Aa elfoglalt  területeken vlseaamaradt propagaada-
fttaeteir,  falragaszok  és rajaok óriási tömege blaoayltja: 
Sstallnek már a mull télen döntő hadműveleteket vár-
lak Tat tábornoktól. As alattomosan és gyorsan be-
köBBöntő 1941—42-es lel előnyomniáaban találta a zzö-
vetaégea hadaereget, Moat egeaaen máa a helyzet. Hő-
napok óta kéaaü.nek koraserd fedezékek,  ellenállási 
támpontok, óvóhelyek és szállások. Most még arra la 
von Idő, ho/y minden has, minden istálló helyett föld 
alatt keszllaenek elő ember éa állat réBzére tökéieta-
ann megfelelő  óvóhelyet. Kóvetkeseteseu: a gyújtó-
bomba már nem jelent helyreboabalatlan vesaeiyl, 
«bogy eat a vörös hadveaelőaeg kepzell. öissébb hú-
sodnak egy klctll aa emberek, de másodperceken be-
iül térnek naptrendre a kérdés felelt.  A méterekre 
fóíd  alatt épült, nagyazerüen fűlhető,  fekvőhelyekkel 
ellátott óvóhelyeket, világos, adott helyzetben tágas 
parancznokl álláspontokat, hlrköapontokat, a világ min-
den iája feté  nagyaaerü lőreaekkel ellátolt klaerődöket 
nem lebet felgyújtani. 

A védelmiöveaeiekben bámnlatoa futóárokrend-
aaerl építettek. A rajokat, ellenalláal feaakeket  ugy 
helyeztek el, hogy állandó, lehjtőieg megaaaklthalal-
lan öBBaeköitetéBt tartsanak fenn  saomssedjalkkal, pa-
rancsnokukkal, a nehézfegyverek  és a tartalékkal. A 
nap bármelyik Idősaakában, a legsebesebb körülmé-
nyek közöli Íz jelentési, lájékoslalásl adhatnak éa ha 
a aaükaég ugy kívánja, Begliséget kérhetnek. 

Aa épltkeséaael párbuaamoaan halad a ruhásat 
kérdése IB. A „bolalk" híres nemeacaizoiáikra, paplan-
kabátjukra éa .ellenállóképességükre* blvatkoava ál-
lítják Tdl tábornok urat a maguk oldalára. Elfelejtik 
újból, hogy tavsty óta kerek ejy óv leli el a aa Idei 
ősa nem nekik, hanem a aaöveleégeaeknek kedveaelt. 
Müaaakl berendezések órlázl tömegét Bsálitloiták, sőt 
aaallliják mosl ls saerelvényeink kösvetlen as arcvonal 
mögé, ahonnan Jól megazervezetl menetoizlopok hala-
ddktalanol rondeltelial helyére vlsaik as anyagot. A 
technika csodál kerülnek állásokba. A világ legnagyobb 
anyagháborujában minden Oaem, minden ember a léi 
tnlnél könnyebb áthuaását kéBalletle elő, meri Jövő ta-
vasszal, ha addig a tulaó oldal meg nem gondolja ma-
gát — döbbenetes ütés késsül. 

Ma már a asövetséges hadseregnek ls van nemez-
cslzmája. A magyar Bávban 1B üzembe helyestek min-
den Cilsmakéasltő gyárat és műhelyt. B.sonyos: eaen 
a télen nem faalk  meg a saövelsegea kaioaák lába. 
Aanállnkább nem, mert váltó lábbelik la állaak majd 
tendelkeaésre ott, ahol arra aaükaég leaa. 

A ruhásat többi ágait a követelményeknek meg-
felelően  egészítik kl. Csodálattal nézi az ember, mire 
képes a nemet nép, a német ren41lhetetlen hittel pá-
rosai! akarat a háború negyedik eaatendojeben la. Vo-
aataaámra érkeznek német katonák részére a téli gylj-
tésl akdókbél aaármaaé gyapjn éa aaérmerahaaamlek. 
Mlndan Idejében éa pontozna readelletéal helyén te-
rül. A német nép mledea tagja tudja éa átérni: a nem-
aet aoraa aaon fordul  meg, hogy milyen körülmények 
köaött állnak helyt katonái a keloll arcvonalon, a leg-
enyhébb vonaikoaáaában ia retteneten keméay oroaa 
leiben. Ebből kővetkealk: mlndea téli holmit arcvo-
nalba kell küldanl. 8 a nagy nép gyermekül nyakáréi 
lekerülnek a meleg aálak, a gyapjumelléayek, aaőrme-
bundák éa katonákat a aaon kereaatül aa egéaa aőp 
lealél melegítik. 

O.-lia dolog ezl Gaadolkoaauak rajta I 
Honvédeink vadonatúj téli felszerelése  raodelte-

téal bolyén van már. Naprál*napra lUéleleoobk b»> 
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raadeata éa f-ílazereiín  tprér "(farán*  a helyist, mert 
mladea percet JA1 klhasaaáln&k. 

Munkássaátadok pássákr* kötött zaalmaesóvAk-
kal ]el(i> aa utvonalakat. Egy-bét kllómétereE távol-
Bárra, ehogy a körö'.ményt.k követellfe,  Biak&Wioţl 
munkéB̂ iBíémneV ít-l széDénoV,-.! calnáloab ntvo 
n-*lak mer.ttr. Eisk ac egyeégok — megfelelő  folsze-
roli8S9l — vigy óinak léim a lepn.igvobb hófúvásban 
la aa utakra. A közlekedés mm akadhat ei. Ai utar-
póllá'l vr.nu'̂ V. o:5sAgu oo, ; fl'.  le\e^ő1)'n por-
tosan k'doeoiou turvek szerint vnanik mee*aervet.'«. 
Ftttbutő géptocslBB'orlUn véraLcárok majd Induséra 
bármehik pi.'tanttbin k.Ssa gépkocsik ia rohamlövegek 

M'l«z9rek éa fagyvarak  pootoaan éa batéaoaao 
aaolgálják majd a c"l< a legnagyobb hidegben le, mer! 
tavaid tapanrtals'ok n'epján fugvmentes  Bcsmanyagok 
állanak rendelkezésre 

Tál tábornok bf.dmBvpl«telt  tökéletesen koras-rü 
felkésastltRcjgej  várj» r. ?-?tdő siövftzjge 
badaereg. Hlrpzrriók, fnglyok  éa máa felde'ltéBből  ssár-
mazA, m^blth-itó biret éa félr,árlhetri:-'n  J-«!enBége.k 
szerlit ebben az évben T-M táliornoV Sitiinknél okos 
nagy fejtörést. 

Az Erópa szillé  (Vnss  Gc/i  ) ixgytermébeo 
mindéi  vaiárntp délután  5 tói 7 rráig 

KitfnO  zene! Hel  i'tidlj  ririC»! 

K O Z ü A Z 1) A S Á 0 . 
A sertéshizlalásról. 

Hissais gyakorlati tapaaitilalok o ín a kiiv.t 
tetőket ajánlóra: 

1. Félh.ioit sertést lovit,bh!z\.iiUr.t caak rnty 
körültekint,anei v'Bfcro'juok,  ro-.irt FI asért kerül Tnn-
deaen eladásra, m' rt nem etel'- jé!. 

2 Hn'iucrro, bo'Bzn'ábn, ni Üansírtcjö, l..p!v, 
felhozott  haen, Izgékony e- ri-;-,: roset blii Ftokutt lannl. 

3. Miodlg vr; és n/ysn f03  °im.!;' "lea-T-n a 
napnak ugyan-non óráiban, mégpedig naponkint c(ík 

kélaaer: r̂ gg.'l *'n este. A di.l oSetea csak 11 ital aer-
téaaknéi indoko l. 

4 Annyit fd  uik naposként, amennyit jiilaüen 
megeatnet. a VH;UI mlr-dlg ti»ítára ny-ljak Ea ne 
Irányadó v  mennyisig magbat.'maapánál. Soha, p mroi 
kórölmóny .k kiactt meg nem r;g. db'iő, hô y a hlié 
előtt maradék á ljon. m rt y-t  nlőbb ntébb aa éívág;. 
elvecztéaéra vezet. Ht maradik maradt, atonial e) 
kell venni e'őiük B jövőre ksveinbbot adni. Ht keve 
Bebbet adtnuk, klaebb hiba, mintha Fokai. 

6 A nc.pl adag nsgyeárt a hizlalás e:5r>kalad a 
azerint vá'torlk, 2 kgr tói 7 kgr. darr.ig. E<y tiáa ki-
lós átlagoa cr.pl adaga 8 kgr. árpid^r^, 6 kgr. bu-
gonya. 8—4 kgr. bnrgonya egyenlő 1 rgr. dnrivn1. 

6 A hlaialás kőrBI tlaitaaág legyen, különbbe 
lábaikkal b'jaaennyeaik aa etelt,» klbullatott réntt p J 
dig a pliaokba betaposaék. 

7. Bem u nagy meleg, aem a negt hideg nem m'-g-
felelő  a htalaláura. Nálnak legmegfelelőbb  Idő f'brnár 
tál május vegéig éa augusslu«tói decemberig. 

8. A bitó B rtéBek keilő Időben való beoltásáró: 
ne feledtettünk  el. 

9 A legkitűnőbb aaalonni kapbaló na áip^d^ra 
As burgonyával való bislalás ntán. 

10. M ^könnyítené a i»'r>'látáat, ha a városban 
egy hltlaidában egyaaerre 200—300 drb. Bérlést hls-
latnának, amlaek keresiiüiviie e ntm okoana annyi 
gondot, amennyit mo<t n tblrhláay okát. U<yanla va-
gontételekban ngy a sertések, mint a kukorica, ura-
dalmakból beesereahelő. Még n m k.dő, m- rl a knko 
iicamori°o as id ĵe éa nagybani forgo-nba  valé bo 
aataia ápri ia—Qpjut bó. Társu att Kaövi-tki-aetl alapon, 
klllőnöeen ha a m Márueck iervbe vttt asövelkesete 
megalakulna, a töm gea hlaialás kinnyvbb éa erednie-
nye^ebb volna, min', moat at cgy-ssknél kUlön kU on 
valé bislalás, jabbao mondva a tti>Brmán)bláoy miatt 
— a kln'ódái. Haóke Mihály 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magánjavak uj igaagatója. flrleaUI*sUak 

sserlnt a calimegyíl Magánjavak igasgatójává Domo-
kos Báidor ay. árcaaadtl tt nökőt nevesték kl Neve-
nettben egy jóravaló, munkás aaékely ember került 

— Doktorra avatáa. Cslkaaeeimlhályl Konc» 
Antalt, Konca Ltjos marosvásárhelyi állami tanltó-
képső-latesetl Ignagaiő Hát, aki egyetemi tasu mányal-
aak elvégaéae uiáa Németorsaágban éa O aaioraaágban 
véges nemaetkBai jogi éa kereakedelmi tanulmányokat, 
a napokban a budapesti Páimaay Péter tudomány-
egyetemen Jogi doktorrá avatták. 

— Oredo-gyűléa. A Cr-dó Erveaület 1942. nov. 
28-én vasaraap a uentBlse utáa \il2íor sa ail elemi 
takoltban gyűlést tar>, melyre a tagokat ée érdeklő-
dőket tiu lelettel meghívja aa elaMaég. 

— FEf  HlVĂS  A Jfairrar  Vdrdíkereaeí o.'lc-
mtgjei tagotetának  tzooimlit  asakofztilja  felhívja 
mindazokat,  akik  a rérvixigiletcn  már ru' verőik, 
hogy legkéaib't  folyó  évi december  hó 1 ig jelent-
kezzenek  egv-egy fényképp»!  a?, igazolt  kinyvect 
kék  átvétele  végett  a Vöröskereszt  irodéjibm 
(Virm«gyehiw  fildtzint  10. tz. ejtr), mert ignzolő 
könyvecske  nélkül  nem fognak  'adni  eleget  tenni 
vállalt  hn7aű«t  kőteletlegüknek. 

— 1843 jaouar l-t cl rendezik a hadirok 
kantak ea öavegyek jarandoaagatt. A «ormait) 
moat mcgjeíeiit r. o(l-:ei«ü 'u n Buligoodoaávl p ctal-
á'-úank öB»Z'geit 1948 jannár első napjától kezdődő 
hitsllyal több ellátaBi cioporiban éa osztályban fel-
emelte éa u| rendelkezései kel |avlt a hadigondozottak 
he ytetén. A hadirokkantaknál a rendelet felemell  ez 
1914—18 évi bábom tiszti éB legénysegi ellátási cso-
port o a tartósé marodlk és harmadik osztálybeli hadi-
rokkantak járadékát, ngj ben m"gaztlntetl azokat a tll 
lönbBégeket, amelyeg a regi os aa n] rokki>nt|áradükok 
köiiitt fennállottá*. 

— Bzlromhullas. Kovica Pal helyt» ! ref.  loi-
keaz 6 evőn kis flicikeja  Btndlka az angyalok nooúba 
sbikoti't. Kolo-vuaron helyietek pltv nóie LOV. 16 ea. 

— Halaloats Ábrahám Biiáné BAIII. CíUfZjnt-
eyörgyl M irton G jol.'a uovombor hó 19 én meghall 
Ciikesertdáb.ic. 

— BoltoskepzA tanfolyam  tajekoatato. Az 
Erd-:'yt «zi HiT'gy^Dasveileaei. c M r̂onvéHartii-iyj Köi-
p INJA 1943 január 161 k zd-ti-.-i k t̂ hin-poa OUIVOB 
cpiő uufoj  îLo; rmdez. A tar folyamra  palyazhiinak 
24—30 evei4, iegalábü 5 '-kmlt vegactt magyar flata) 
ambtrek. Kóaeplatolában ls járt pály.'Zjk előnyben 
renf  «Btilntk. A tanfolyam  dljla'ho os bofiy  a jelöltek 
m ÍK.O bjiéaél ntő̂ egltaUk. kél hónapnn s r^tlUI b-,vi 
100 pengő tanu'manyl Begelyl f  ilyueliuik. É'clir.eii.Vti-
ró , atálianró' * jialyáiók kötelesek gondoHkodnl. A tan-
to vam vegén viasga !ÜBI. A laofoiyamra  julenitetők 
saj IHrrUlBji irt pHijaj. tl L>'ré»Ukef  november 25 lg 
kóluloBek tötpootuakhot bottrj ttten1. A kereabez 
ki.öltött kérdőív la cia'.oiardo, t.r.it a íióvetkcZditk-
odi kaphat aa erd^klidó. Felvételre csak az a paljátó 
azáTul.bit, akinek palyaBall kórvéay9l a Btovetket i 
igtttgalóbá^a kedvesó. n javasoija a i mellett az egybáz-
zoisag le i.-tzo, vagy iikola Igazgató t n.lfja  vole-
mĉ yuzl. F lvl águaiiádokk..l a körponl ssövetkesetl 
oatialya acoigél. 

— A nepmüveies kórebfll.  Cilk>z otmánon— 
Ci-kifa  va if.uatga  fo  jó bó 15 tn i H.o jol eiî eiUt 
miii d a é i-.ó d >e\ tartott. K ó̂adáara kcrlilt a Uj,-.' 
Qibr.r rarylód-.ik i^t (.'aoi-'-noa vígjáték, Irta Naĝ .-

ty M .rn. Az .1 '.ey.tti> ^\f  -l' on4eo» liohoaat, ma-
gy r̂rn ú.delicata IOd>íy Hugó. „Vilik aa aanaon * 
•gyle.von» os komédia M> cs<y V;cc itől Hs'lojtior 
bun: ,Q,ó«a! kin", irta R^iiti JirB-tf,  „Tjto.ló v 
iyok' D-. D-<ten,l Ejdraió, szavalta Tokát Aj:a' 
A ti UnO'»n Blkerttll d .rabok e ő+dól voltak: Qylljiú H--
<a nat, Gyiiuv Kiaa, K Teset-a Gia-xla, Tamaa Anne. 
Bidó Dani, TckBe Antal, D.mei r Gyuiii.lt saeg 
n c. Q^t'j ő K ro:y Bida J j B.f,  V ress Q-0"r, Kolü̂  
J itief,  Aibcr. Li>t o ?i Kr -zen L)ca. Ki 
T >máa Auür l.nito Ae •: 6 dán jövid loijt a tbtoltó 
f,  cskendö ieistere éaére ferdujak.  A sturoncásig meg-
te.t iat-olatirem köaouBíge elénk tetaatBsel ju'a;m>>sia 
>a előadókat. A rendeaőnek, a mükedvolőknek éa a 
Köaönsegnek a ba-ttnoi ctl erdekében lelt á'dotHtok-rt 
a helyi nepmüvelésI gondaos moodotl köaaönetel. 

— B vonjak a 20 pengflaAket  éa ujakat 
boosatanak kl helyettük. A MagyarNjmsetl B<nk 
a forgalomban  létö 1930 .vi janu<r 2 kelettel ell»'o.i 
20 penüős címletű bitu.je^y-tkel 1942 november 16 iól 
kezdődő n a forgalomból  kltoaja. A bevoaá-r* ktibcöit 
Idő-artam a kormáay hoztájárulaaával 1943 október 
31 lg terjed, ameiy Időig a bablvotl baakj -gyeket, ugy 
mtci edd d, flietéskepp-n  el kell fotadol.  Ugyanakkor 
pedig » Magyar Nemzeti B .n'< az 1941 jz-
DU r 15 keiotlel ellátott 20 pengős címletű ban»j-gy-k 
kibocsátását főintazeten*i.  fliklnieaeiflaél  ua kirendelt-
ségeinél 1942 nov> mb< r 16 án megkezdi. 

— Talaltatott folyó  hó folyamán  1 dtrab Baem-
ttveg éa 1 dtrab larc. Igazolt tulajdoro'al't a c-liere 
redat rendórkapllánytájoo a hivatalos órak a'att át-
vchitlk. 

— Ety aárgasslnü dlssoóbőr fél  kesalyli a Vákár 
úZielben fd  ej ődjtt. Tu ajdonosa ugyanott álveheil. 

— Közellátási tajekoatatA. A m. klr. Kitei-
lálá»l M oi z er karö.tve a taraiul ilssiérlnmokkal sza-
bályozta a baromfi  forgalmát  és felhaasnála'ál,  meg 
állapította a kél nóaapodnál fltlalabb  és 15 kg. éiőaulyl 
-1 nem érő siopis ma'acaól kl'ermelt malacbu», a 
marba- és bivalyhui f-ilbasanálasával  késaült bu Ip.rl 
lerm.'kek és a vágómarha és vágóbivaly, vilamlnt a 
m»rb« és llnalhyhui irát. F lvllájotl ásl bárkinek a 
m. kir. Kösellátéai F.-lligve óaeg ad, Cslkssereda, Saent 
lélek u. 8. aa T .lefon  107 

— November 35 lg három koroaataly aaldo 
munkaasolgalatoa köteles bevonulni, A Buda-
ptB 1 Kóalony legújabb rzama kca l a hoav^delmi ml-
aiBzter rendeletéi a asidó hadköleieaek jalentkeaés -ról, 
öaszeiráaáról, IMetve behívásáról. A rendelet saerlal 
egyelőre aa 1909-1918 évbea aaűlelell asldó hadkö-
telesek tarlósnak bevonulni, da jelenlkeanl köleleaek 
aa 1894 éB 1924 évek fcösöii  aaűlelell a«ld* f  >flaV  |a 
November 26-ig köleleaek beiozu nl as 1915,1914 i 

1917 évben aaületettek.d.camber 15 én as 1911 1912 
1916 évbaa aaü'»ieti(k, Január 15 ea P'dU aa 190B 
1911, 1912 éa 1916 évbea aaűlelell zsidó f«rfl  >k. 

Meghivó. 
A Mt: ô mrnti Brd̂ t̂ rmék F >ldo'gosó AB 

ártókaaiió S«9 "etkQzot 1042 évi november 
bó 29-én délelőtt 11 arakor MarodvSstr 
ha'ytn a KOgpo-x.. liáiió kia'crmóbaa 

alakuló közgyűlést 
tart, melyre a Szövet!.eze. tagjai ezu on ÍB 
meghivamak. 

Maroavásárhe'y, 1942 november hó 17. 
Ai a l a p í t ó k . 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Határozathozatal a Szövetkezet meg-

alakulásáról. 
2. Aa alapszabályok megvitatása óa jóvá-

hagy Aaa, iilot'f  elfogadása. 
8. Iíisgafóŝ gi  tagok válasttáta. 
4. Fe llgyelóblzottaági tagok vá'asatása. 
6. Ügyvozeió igazgató válaeetáae. 
6 Siakértó választáíp, illetve megbúáaH. 
7. B-iet'pgea indüványok. 

Eladó  egf  igen nép  át jó izobamelegitö  kályha. 
Fa-  ós ssén/dtésre alkalmat. Cim a kiadóban. 

Ajándékba rádiót 
o o in k t. 

ie arjegyzíkl ároo vitairolbat Bíró Ziltke ajból 
iiit gnyllt ridlóazlet«bi<n,Calk»«reda, lUkóczl-at 1 

464/1942 vgbt. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr Máthé Li'tst ó tirvvéd âital képvlce'l, Nagy-
galacl Jii^ -fue  | jvára 350 Pengő — fl  lér tőke és több 
követeies ea jáiuékti ere.lélg. fmtnnylben  a kiivde-
léBre idököabrn reszli ifiie'fH  töricnt, annak beBisml-
t»a<iv»:, n c-li Süer'd i kir. járásbíróság 1937 évi C. 
8604/1942 mcdo vegz nevfcl  e!rend? t klelégiitni végre-

foiyián  vi gr»h«it4i.t Rteav> dőiői 1942 évi jn̂ lue 
bó 2l-én lefogi  .'t, 437 P ngóre bec'liit lnaéxágokrx a 
cslktz ri-d i alr. jlraHbir6':ag Pk 2H96-1942. >t. vég-
t̂ ŝ vel aa árvréa olread >'tetvén,anuatr aa 1908 évi 
XLI t-c. 20. §-i > íp|an a következő m. íneveaell: 
Dr. Mtlbé litaalfr  Ucyvnd á!*.j| k"pvltelt Nigygalaci 
J;(>-?foé  javara 350 Pangó s jsrulukal, továbbá a 
fogialári  j-gviőkcnwbó1 kl nem tlíső máa fogialtatók 
javára I>J aa á>v-rea megtartását elrendelem, de c)Bk 
«rrn aa eoetr̂ , ha kleieglttsi joguk ma la (eanáll én 
ha eilenUk halaatló halál] n igénvkereset fo'vsmat-
bar. ntLCS, — végr hajtát.1 ssecvrdő lakásán, C-lkare 
r diZoíodón ln<r.dő megiartáaára httírdőbl 1942 
november ho 30 tk napjanak delelAttl 9 oraja 
tiaetlk kl, > di kor a bíróilag i> foglalt  ingók, u. tu.: 1 dri). 
kumbloá t kcinyvFzekrény, 1 álló fogas,  1 négynzögü 
atz al s egjéb loróságokat a legtöbbet ijfrőnek,  de 
legalább a btcér 2/3 ad rácséért, késtp^mfitelés  mel-
lett el fogom  hd. 1 meg akkor Is, ba a bejeientó fél  a 
hol>Bti?>.n nem j .lenne meg, ha csak ellenkező ki-
vénaagol Írásban n -m ryllvánil. 

Cji z red , 1942 évi október hó 16 ái. 
Hihalka Jóasef 
klr. blr. végrehajtó. 

Komplett keményfa  hi.lóazoba eladó. 
Cim a kiadóban. 

Qazd&k flgyelmebel  Vevók vagyunk lóber», 
lucerna, szart askerep, baltacím es az ÖBBies 
mfts  apró va^vakra, az A. K által megállapí-
tott áron. KurOnk eey átlagmiutát, hogy tud-
juk legmaga>abb ajánia'unkat megtenni, — 
Erdélyi Gazdák Magertekesitö Szö 
vetkezete, Kuiozavár, Ma'ál a utca 10. bs. 

9-10 

ELADÓ HÁZ. 
V  örösmarti  u. 6. sz. alatt  levő  ház eladó. 
Felvilágosítást  ad  Karácsony  János  ke 
reskedű,  Csikszereda.  Ugyanott  egy fii-
szerüzleti  berendezés  is eladó.  3-3 

VÁLLALKOZÓK! 
BérmaokáHok 
nyilvántaitfcaához 
saebkftnyv 
(s'chtakttoyv) 
kalSn havi éa heti 
beoeiUaaal 
kapható: 

a Vákár nyomda éa kOnyvkereakediabea, Celkaieredáa 

Vitézi címeres 6s frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár n y o m d á b a n késsAlnek. 
Vikte 




