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Fa lu- lá togatás . 
Ai Erdélyi Magyar Közművelőd'•ei Egye 

sülét (EMKE) C3ikm°gyei osztálya elhatározd, 
hogy népünkkel állandó kapcsolatot teremt. 
Vasárnsponkint felkeresik  a csUi falvak  székely 
népát. Tisztán magyar [«'kesedóstői bájtot1 

emberek válla koznak arra, hogy hetenként 
kimennek a falvainkba,  hoey sorskérdéseinkről 
a magyar jOvA kilátásairól népünkkel elbeszél 
gessOnk. Igyekeznek, hogy ezen előadások egy 
séges gondolkozást teremtsenek, népünket sze 
retetre és egymás megbecsülésére neveljék. 

Nem lehet elég tisztelettel gondo!ni erre ai 
önzetlen munkára. Háború van. I yenkor tudjuk, 
hogy nehezebb az élet. A c iki embernek ka ön 
ben sem könnyű a dolga. Hát m^g olyan id'tk 
ben, amikor még szűkebbre foeja  az éla'et a 
kényszerítő körölmény. H-tmarább fogy  ilyenkor 
a türelem és gyorjsbbtn lazul a fegyelem. 

Érzi azt mindenki, hogy milyen idökbec 
nagy erkölcsi tartalékokra van szüksége a? 
emberi léleknek, hogy birja az iramot. Az a 
nép amelyikben a végső cMra vonatkozóan 
nincsen kialakulva BZ egységes bit, bizony nem 
számíthat semmi eredményre. ETO a legjobb 
példát mindig a román megszállás ideje mu atja. 
Nskünk migyarokuak, a (kor milyen világosan 
meg volt adva és muta'va az egységes maga-
tartásunknak a célja. Éí ennk megfelelően 
olyan egyek tud unk lenni, olyan egységet 
tudtunk kifelé  mu'atni, amilyenre alig van példa 
nemzeiflnk  életében. 

Igy keil ennek ma ia legyen. Hogy ezt 
elérhessük iámét meg kell éB meg is fogjuk 
találni aat az egységes magyar célt, amiben 
minden magyarnak hinnie kell éa minden ere-
jét, áldoaatát, kitartását és szenvedését ÖBBZ 

pontosítania kötelessége. 
Az EMKE csikmegyel munkája ezt a végső 

nagyBserü magyar gondolatot viszi ki a csíki 
falvak  népe közé. Ne veaaekedjaok, ne acsar 
kodjuok egymásra, hanem találjuk meg építsük 
ki egymás lelkéhez ast a közös nagy magyar 
célt, amiért érdemes egyik a másikát segíteni, 
támogatni és szeretni is. 

Ennek a gondolatnak jegyében fogadjuk 
minden községben aziveaen a közösségnek eze 
ket as önzetlen munkáBait, akik az EMKK 
záaalőja alatt kimennek népünk kőié. Hailgas-
Buk meg őket, szeressük éa barátkozzunk azok-
kal a magunk magyar világát építő kulturáva), 
amelyet esek aa emberek Biolgálnsk. 

jien ideje, hogy a világon aenki mással 
ne törődjünk, mint magúikkal. A magunk ma-
gyar életével és jövőjével. Próbáljuk meg a 
világnak minden kérdését csupán éa elaősor 
ban a magyar jövő szemüvegén keresztül látni 
éa aaolgálatunkba állítani. Főleg pedig tanuljuk 
meg, hogy soha ne veszekedjünk éa ne vész-
esünk össze a más bajáért. Van nekünk éppen 
elég aok éa nagy bajunk ahoz, hogy megért-
aük aa idők asavát, amely valósággal ordítja a 
nemsetek jövőbeli kötelességét. 

Az EMKE eairányu munkáját becsüljük meg 
fordítsuk  javunkra. 

— Kösellatasl tájekoatato. A m kir. Közel-
látásügyi Miniszter Ur karöltve a többi miniszterekkel 
megállapította aa egyes basanált árucikkek legmaga-
sabb eladási árát éa rendeletet adott kl a termelési 
saersődések nyilvántartása, a meaőgasdasági mnttka 
végnésének blstotltása és a muakabérmegá'lapltásra 
általánosan küteleső nj Irányelvek lóváhagyása tár 
gyében. A fentlekre  bővebb fe  világosítást ad a esik 
saeradal m. klr. KSaellátáal Felügyelőség, Szentlélek u & 

Drámai miM SztalionráH víilőiM vép küzdelmeiről. 
Sítalingrádbun e. deli csoport hősi vegsó 

harca után a bolsevikiek már január hó 31-én 
egesz támadó hadseregüket as északi szakasz 
védői ellen vonták össze. S.rtcker gyalogsági 
tábornok kötelékei az ipari városrészben mind 
azonáltai aa elhárító barcot mereaz kitörések 
kel olyan aikereBen folytatják,  hogy a bolaevi. 
Kiek több kiaerúdjet kifüstölték,  más helyen 
pedig BUlyoB veszteségeket okozva visszaverték 

Február bó 1 re virradólag a bolaevúiek 
számoB nehezágyut vittek állásaikba, amelyek 
I étfó  hajcal óta a védők állasán szakadatlanul 
lövik. TJzUk pergőiUzzé fokozódott,  amelyben 
a nehéz ü egek t-a aknavelők százai vesunek 
réazt. Mivel a nemnt tüzérség csekély lőszer-
készlete miatt nem >udo t hataaosaa valaszoini, 
érzékeny vcsztesegek elkerülhetetlenek voltak. 
A 8'ovjettUzeraeg valósaggal felszántotta  a 
nitnet vedók romokkal teli területét. Amikor a 
n*met tüzérek elhallgattak, — mert utolsó 
granáljaikat a páncélesoknak tariogatiák — a 
-zovjbt harcikocattc megindultak. — Mögöttük 
gy.fogság  hömpölygött. Alikor már caak n< hány 
meternyire vouak, a nemet állásokból, a löicse 
rekbea és pincékben elhelyezett álláBokból a 
nemetek megsemmisítő tüze fogadta  ea hatal-
mas résekéi vágott a támadók Boraiban Órákig 
t»rti> makacs harc után a védők mar teljesen 
eiiőttek lőszerüket ea CJttk ekkor tudott tert 
nyerni a Bzovjettámadaa. Sztálingrád védői 
^kkor ia helytálltak a szuronoya1, puskatussal 
szálltak szembe a tularóvel. A vontatógép gyár 
ban és az ágyugy&rbai, ha n^m ia tudták meg-
akadalyozui a azovjethbdobztá'yok számszerű 
fölényben  lévő erőinek elónyomulását, a betö 
rések helyét nagyszámú kisebb sündisznó állá-
sokban eltorlaszolták éa még tudták magukat 
tartani mindaddig, amíg az eja.aka véget nem 
vetett az egyenlőtlen küzdelemnek. 

• • 
• 

Sztálingrád sorsa tehát beteljesedett. Egy 
német hadsereget, két román hadosztályt es 
egy horvát ezredet, több mint ket hónapi hősi 
küzdelem u*án a túlerő felmorzsolt.  A nemet 
férfiak  kilőtték utoiBŐ töltényeiket, azután meg 
ragadták a rohamkeaeket ea utolBÓ leheletükig 
verekedve hősi halált haltak a nemet jövőért. 
Mielőtt rádió állomásukat felrobbantották  Hitlert 
éltették és az ő nevével ajkukon némultak el 

Hősi p uda. Amikor olvassuk imádaágoa 
lélekkel áldozunk bösi em.ékük előtt. HigyjUnk 
abban, bogy az u'olaó győzelem joga azoké a 
nepeké kell legyen, amelyek ilyen bösi módon 
tudnak meghalni hazájukért. 

* • 

• 

Sztálingrád hőai védőinek végső harciról 
a N^met Távirati Iroda t>zt közli: Az életre 
halálra viaskodó védőket; már csak rövid rádió 
jelentések kötötték össze a külvilággal. Amikor 
a veszély a legnagyobb lett, a 6. hadsereg ezt 
a jelentest küldte: SA belváros legmagasabb 
hására kitüztük a horogkeresztes zászlót. E jel 
kép a'att folytatjuk  a végső harcot 1* E pilla 
nattól kezdve a GPU épületén, magasan a 
romok felett,  a fagyos  Uli hóviharban ott lobo 
gott a német hadizászló mindaddig, amíg a 
köröskörül becaapódó bombák repeazdarabjai 
szét nem szaggatták a jelvényt. 

Január 27-én az egész város egyetlen tűz-
tenger volt. A bolsevikiek páncélosokkal és 
ágyukkal vonultak fel  a mögöttük özönlött a 
gyalogság, de Bemmit aem értek el. Caak a 
vontatógép gyárral acakadt meg aa összekötte-
tés éa nagyon fogytán  volt már a lAaaer, Éjszaka 

uj tömegek váltották fel  a szétvert kötelékeket 
ea hajnalban a bolsevikiek újra rohamoatak. A 
Zarica vonal mellett alig lőtték ki aa utolaó 
töltényt, már kivont karddal, aauronnyal és 
ásóval az ellenség aorai között voltak a bátor-
elkü védők éa eicsigazott testüket aa utolaó 

erőftídíitesre  kény szemelték. Ütötték-vágták a 
ssját pánoeloaaiktól előrehajtott bolaeviki lövé-
szeket, ezt az emberaradatot azonban megállí-
tani nem sikerült. A Zartoa-arovonal megtört s 
túlerővel szemben. Az ellenség további erőkkel 
akart előrenyomulni, de tetterős tisztek össze-
szedték a fizejjeiBzort  Laionákat, bezártak aa 
arcvonalat és előretörve három pánoeloet meg-
semmisítettek. 

A bolsevisták ekkor éazakfelé  húzódtak. 
Az északi nemet harccsoport aUndisanóáliást 
aikolot, erőteljesen visszacsapott ea elpuaatitott 
ket panceioat. Az ehensegnek ismét fedeznie 
kellett magát, da januar 29 en reggel ujabb 
tamadáBra induu. P.vncoloa gránátosok, nemetek, 
románok es horvátok ea műszakiak, tüzérek, 
legetharitók, írnokok, hajtók ea a talajazemély-
zet vállvetve állott egymás mellett aa elkese-
redett közelharcban a 14. pánoeloa hadtest 
paraneanokBágan a legelső vonalban éa a túl-
erővel szemben megtartva állasát, szétverte a 
támadó hullámokat. Smyoa veszteségeket szen-
vedtek, de az arcvonalat mégis tartották a 
nyugatról éa délről jövő támadna ellen utolaó 
erejükkel az utolsó gránátig. Másnap aa ellen-
aég megkettőzte erőfeaziteaeit.  — Mindenfelől 
pergöiU* seperte végig a terepet. Aa ellenséges 
páncélosok ia ujabb rohamra indultak ekkor. 
A azurony gyenge a páncélosok ea gránátoaok 
eiien. Vogüt mar csak néhány tttaer tartotta 
parancsnokaival együtt a sündiaanóálláat a QPU 
epülete körűi, mintegy 300 meterea körzetben. 
Ellenállásunk a veget jarta. Nem a fegyver  éa 
a tuierő, hanem a nélkülözés, a hideg ea min-
denekfelett  a lőszerhiány törte meg eat a hősi 
védekeaeat. 

Ridión ezekben a tragikus pilanatokban s 
következő üzenet érkezett: .HallgattukaFűhrer 
kiáltványát... A nemzeti Himnusa hangjainál 
talán u;oijára emeltük karunkat német köaaön-
téare... OJaiin tombol a haro... A bolsevikiek 
szétzúzták a magaa épület falait."  Igy aaólt aa 
utoÍBó üzenet, amikor Paulua veaértabornagy 
kiadta a parancsot: „mindent pusztítsatok ell* 

E jután gyoraan kővetkeatek a robbanások. 
A hatalmas epüiet összedűlt. A vároa éaaaki 
réazén harcolok ebből értesültek a csoport Bor-
sáról. Mviat már tudták, hogy felkészülhetnek  a 
legvegaő ellenállásra. Kia idő múlva pergAtfla 
zudult az északi városrész caarnokromjaira. Aa 
égisz csarnokot megtöltötte a lövedekek fülsi-
ketítő zaja, a láng éa a füst.  Aa éllenaég táma-
dott, de az első támadó hullámokat visszaver-
ték. A veazteaégek sulyoaak óa a nehézfegy-
ver, lőazer lassan kifogy.  Ennek ellenére kitar-
tottak. Február hó 1-én a tüa éa vaB poklában 
még tartotta őket kemény akaratuk. Febru&r 
2 án elküldték utolaó rádióüaeneiQket, amely 
igy szólt: 

.Legnehezebb harcban az utolaó emberig 
megtettük kötelességünket. Éljen a Fdhrer, 
éljen Németországi" EtZM lehanyatlott a német 
lobogó Sztalingiadban. 

— A Lsgoltalml Liga oslksseredal ozo-
portja 1943 februar  15 én daintan 16 Orator, hatá-
roaalkepteienseg esetén psdlg 1943 február  23 án 16 
orakor a városházán a képviselőtestületi teremben 
Közgyűlést tari. A Liga vezetősége kéri a tagok meg-
jelenesét, különösen foatos  a bán- és kSraslparaacs-
nokok és helyettesek meg jelenése. 

2x A Légvédelmi Liga vezetóeófe. 
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Néhány szó a Dohnányi—Zathureczky 
hangversenyhez. 

Nem kritikát, hanem megemlékezést írunk arról a hang-
versenyrOl, amelyet méltán nevelhetünk városunk ünnepének. 

Dohnányi ErnS, nemzetünk egyik bttaikesége, a világ-
hírű zongoraművész és zeneszerző, a kiváló karmester hang-
versenyezett Zathureczky Ede miivésztársával városunkban. 
Szemtől-azembe láthattok őket • hallhattuk ait a magas-
rendtl jnüvészetet, amelyet hallani ma már — Istennek bála — 
nem oaak a kiváltságosok előjoga, hanem minden emberé, 
mart módot találtak arra, hogy nagy,aink a legkiaebb vidéki 
vároaokat ia felkereahessék. 

Jóllehet, a zenei műfajok  legművészibb, legkomolyabb 
tormája, a szonáta képezte a műsort, amelynek megértéséhez 
— ugy mondják — bizonyon zenei előképzettség, mondjak 
agy kevés általánoa zenekultúrára van szükség a hallgató-
nak, hogy azt élvezheaae, mégis mindenki emelkedett lélek-
kel jött el a hangversenyről a mindenki érezte, hogy nem 
mindennapi miiélvezetnek lehetett a réazeae. 

Éppen ezért ninca igazuk azoknak, akik az ilyen él-
ményektől azzal az indokolással tartják magukat távol, 
hogy nem értenek a zenéhez, vagy éppen n i n c a e n h a l -
l á s u k . Az ilyenek nem számolnak azzal, hogy egéas éle-
tükön egy magákra kényazeritett tévhitnek a hordozói éa 
önként zérják ki magukat minden olyan művészi alkalomtól, 
amely a lélek művelését, felemelését  éa gyönyörködtetését 
hivatott betölteni. 

HÍBZen a zenei hallás — a jó Iatennek e uagy aján-
déka — minden embernek közöa tulajdona, amellyel eaak 
az nem él, aki éppen nem akar. Úgynevezett .botfülű"  em-
berek sokkal kevesebb számban élnek, mint ahogyan azt 
hisszük. Gondoljunk csak azokra az alkalmakra, amikor 
tömegéneklésnek vagyunk fültanúi.  Aki egyszer meghall-
gatja pünkösdkor a csiksomlyúi kegytemplomban ezrek aj-
káról oly fenségesen  felcsendülni  a „Jöjj el Szentlélek ls 
ten" cimU egyházi éneket, az hamar észreveheti, bogy az 
éneklik tömegében alig akad egy-egy, aki azt „hamisan" 
énekelné, kiér pedig a „botfülű"  ember egy dallamnak még 
csak elfogadható  éneklésére ia képtelen. 

Kétségtelenül vannak -bizonyos „zenei nyomorékok*, 
akiknek száma semmivel sem több azokénál, akik mondjuk 
vakon vagy bénán születnek. 

A hozzáértés kérdésében is ugyanilyen tévhitben él-
nek a legtöbben, amikor azt hiszik, hogy egy hangversenyt 
csak olyan valaki élvezhet, aki az előadott mü bonyolult 
szerkezetéhe belé tud látui, annak belső, eszmei tartalmit, 
felépítését  lépésről-lépésre tudja követui. Zenei szakismere-
teknek birtokában bizonyosan élményszerübb lesz a mü 
hallgatása, de aunak hiánya miatt még senki sem kerülhet 
a kirekesztettek táborába. A műélvezethez, gyönyörködés-
hez nem caupán a mü m e g é r t é s e , hanem legelsősorban 
a művészi szép m e g é r z é s e fog  elvezetni. Erezte ia a 
Dohnányi—Zathureczky hangverseny minden hallgatója, 
hogy valami rendkívüli dologban van része ugy az előadott 
müvek, mind magának az előadásnak tekintetében. 

Három szonáta került előadásra: Cezar Franok, Doh-
nányi és Beethoven: Kreutzer szonátája. Mindhárom mes 
termü egy-egy gyöngyszeme a kamarazeneirodalomnak. 

Az Erdélyi Párt programjából. 
Kát évtizedes kisebbségi Bonunk alatt sulyoBan 

éreztük a múltban Erdéllyel özemben történt mulasz-
tásokat. Ezért az anyaországhoz visszatérve, megragad 
juk a történelmi alkalmat, legfontosabb  erdélyi iétkér-
déaelnk megoldására. 

1. A Székelyföldnek  az ország vérkeringésébe való 
azervea bekapcsolását sürgetjük. Meg akarjuk akadá-
lyozni, hogy a székely népfö  ösieg a Kárpátokon tu'ra 
CBapédjék le a az elvándorlókat belső Erdelybe aknrjuk 
letelepíteni. Aaonnal meg keil kezdeni a székelyföldi 
vasúti hálózat kiépítését, utak éa viziutak fejlesztését, 
repülőterek létesítését, a Székelyföld  Iparosítását és 
gazdasági kérdéBeinek megodását. A keleti magyar 
határ biztonsága érdekében a székely határőrvidék 
szervezetének felújítását  fcttrgetjük. 

2. A magyarság már a világháború előtt tömege-
sen elvérzett és felszívódott  az erdélyi Kzérványokban. 
A szórványoknak a ezikely népfelesleggel  való etnikai 
megerősítése me'.'ett lehetővé kell tenni, bogy a Bzor 
ványokra a legjobb magyar vezető emberek kerüljenek. 
Elért n szórványokban élő magyar papok, tanítót, or-
vosok és az egészségUgyi személyzet azámára megfe-
lelő kedvezményeket kell biztosítani, hogy hivatásukat 
anyagi gondok nélkül végezhessék. 

3. Nem életképes aa a társadalom, amelyik min 
den feladat  megoldaaát az államtól várja. Erdélyben a 
románuralom alatt a magyar gazdaaági, társadalmi és 
művelődési mozgalmak eleven ereje tartotta összi a 
politikai védővonal mögött a magyarságot. Azt klváojuk 
tehát, bogy aa erdélyi magyar gazdaaáigi, társadalmi éB 
művelődési szervezetei továbbra is fenntartassanak  és 
működésűk minden tekintetben megköonyltteBsék. Csak 
igy végezhetünk el maradéktalanul minden olyan ma-
gyar feladatot,  ami as állam hatáskörén kívül étik, de 
az erdélyi magyarság megerősítése és az uj honfoglalás 
végbeavitele érdekében tovább nem ha'asztható. Ecél 
ból nem fogunk  dolgozni, hogy az erdélyi magyar gaz-
dasági, táraadaimi, közművelődési szervezetek tervszerű 
ós céltudatos együttműködése érdekében a .Magyar 
Szövetség" mielőbb megvalósuljon. 

* * 
• 

A nagy európai átalakulás Idején ns Erdélyi Párt 
a legteljesebb mértékben átérzi Bat a felelősséget,  ami 
vei egyfelől  Erdélynek éa Magyarországnak, máefe  öl 
Európanak ia tartoalk. Egyaránt köteleal erre ugy a 
kisebbségi sors mélyaégeiben megtisztult magyarsága, 
mist aa a történelmi erdélyi szellem, mely magyar 

módon képviselte ós sngárosta szit Európa délkeleti 
sarkán aa európai ssellem örök értékeli. As Idegen 
elnyomás alatt mélyebben nemaetivó vált ea a ssellem, 
as egyén helyett a kösösség nyomult előterébe; társa-
dalmi osztályaink közelebb jutottak egymáshoz, a ve 
setőróteg visszatárt az örök népi alaphoz, as egyházak 
beleilleszkedtek a nemaetneve ós munkájába; megta-
nultunk egyszerűbben élni éa magyarságunkért minden 
minden áldozatot meghozni. Ugy érezzük, hogy Erdély 
magyarságát esek a lelki éa táraadaimi váltoaások 
előkészítették és alkalmassá tették arra, hogy a nem-
set legjobbjaival az első vonalban haladjon azon az 
uton, mely az uj Európában megujult eróa éa függet-
len, örök történelmi feladatait  tudó Magyarország meg-
teremtéséhez vezet. Az Erdélyi Part az erdélyi magyar-
ságnak megpróbáltatásokban megedzett lelkét, Baellemi 
éa erkölcsi erejét ennek a colnak a szolgálatába ki-
várja állitsnl. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépt, vasanyagberendezését legmagasabban vásá-

rolom oaak nagyban 

10 
B1RO ANDRAS 
Bilatonszcn' györgy 

Az irodalmi ponyva kiirtása. 
Miért volt szükség az irodalmi ponyvát 

kiirtani rendeletre. 
Egyei könyvkiadók a középosztály rétegein aluli 

elemek szel emi iráoyi'á-at korlátozás nélkhi szolgái-
tat'ák ki a ponyvairodalomnak, a legiutabb haszonszer-
zés alapján A ponyvatermekek 95 Bzázaléka 10 20 30 
flüérea  fűzetekből  állott. Eddig ezek a nemzat lelke ben 
a It-gBU'yostbb mételyezHst vegeztek. Htvonta átlag 3 
milliós pod íny számban kcrü.t piacra a magyar élettől 
teljesen idegen szel emii, idegén tárgyú, iiiagea kör-
nyezetet ismertető olcsó poeyvatermék. 

Az uto'só tiz év alatt körüibelül buáz kiadicíg 
foglalkozott  úgynevezett fiiierea  „irodalmi* termekek 
ziadásával. Aa elmúlt évben 36 millió psidánysaámban 
jöleit meg a lewiláayabb, a legmergező-b lelkihata-u 
ponyvaregény. É-i ebhez 310 vagon papírt használlak 
fel.  A 10 fl  L>res p ínyvare^anyékből havonkint átlag 
100 dir-ib, a 20 Itilorjs-^kbói áilag 30 dar<.b, az 50 
filléresekből  5 darab, a 76 fillérek  ból 8 darab és az 
1 peigó-öiból havonkint átlag ugyancsak 8 darab je-
lent meg. 

Statisztikai aiaiok alapján végzett számi á.-ok 
kimutatták, h.'gy aoiig a pony vateimékek a kiadóvalia 
la'oknak évi egymillióhati-zazezer pengő hasznot hajlot-
tak, addig mintegy 144 „ironak", jotibun mondva, 
szellemi kulinak összegen Csak évi négyszázezer pengő 
jövedeli-m jutott. Az üzleti vallalkozók 27-dZrT nagyobb 
hasznot bizioiiiottak önmaguknak, mint az ő aaándá-
kaikat kiszolgáló egyeb > z -llemi munkásoknak. 

A pjtiyvak'ad :-k az alacio-ayabb szellemi Bzinto-
nalon álio tömgek alantasabb ö -ztór.eit, olvasási ket«z-
ségftt  és vágyait kihatuna-va, himU ismuretekru tmi-
touá*, lisziaiaian erzéee.ra müveltok, sót n«.-m egyszer 
egyeui'Ben bilnözwre CBábiiolták füzeteikkel  az erőtle-
nebb ifjúságul.  Ezért kellett a kormánynak a könyv-
termelés területén ia mielőbb rendet teremtenie. Nem 
várhatott a kormányzat arra, hogy az óriási példány 
tziimban piacra dobott nemtelen ponyvával valuha is 
verseny képea lehet az a nemes ponyvakezdeményuaés, 
amely a miniszterelnökség nemzetpolitikai BZO gálatának 
Nemzeti Köoyvtar, vagy a Vitézi Ratd Zrinyi C-oport 
jaoak Regényes Hóaiöriénetek e mii olcsó füzeteivel 
pedát mutatott ugyan, de a telje-en üzieti haszonra 
dolgozó ponyvakiadók közö.t követőre nem igen talált. 
A ponyvatermeléa konkurenciájának letörése természe-
tes uton, nemtB versennyel lehetetlen volt. Szükségessé 
váll tehát az allami teavatkozáa. Igy jön letre a ren 
daliát, ameiy pepirgazdasági szrmpon'okal hangoztat, de 
lenyegebeu H veszedelemestn elburjánzott ponyvairoda-
lom e-li-O! imérk-döbt jelenti. A gyökeresen mego'dást 
jelentő rendelet n-ni csupán a jövőre intézkedik, hanem 
az eddigi ponyvatermekek e len is. A rend le ben niaca 
*zó a ponyvairodalom megh«tározásáról, hmim cBnk 
formális  megoldásról, nmely a gyakorlati célt tartotta 
szem előli. A filléres  ponyva meghatározását adja a 
rendelet, ez irt van az, hogy a 3 pengőn aluli ertekü 
könyvek megjelenési t klilon engedélyhez köti. Ez for-
malisztiLus megoldáB, de a kormány n:m akart iroda-
lom politikát ciinálnl. 

A kormtnyrcodelet lehatóa íg-jt adott arra, hogy 
a nemzeted-Imi propagandsminiszier hivatalában meg-
Bzetvezett, 26 kitűnő magyar Íróból éa újságíróból álló 
Irodalmi veleményező bizottság (ektorátu) ki rtson 
minden bünügyl es bütre csábító, obnh^jiamot tápláló 
detektivregeoyt, hazug kalandponyvát, cowboyokat sze-
repeltető légiós éa knmponyvát. 

Aa Irodalmi véleményező bizottság azonban nem 
csak nagy takarítást végzeit a ponyvafronton,  hanem 
egyidejűleg épített is. összeállította mitdizokat az 
irányelveket és témaköröket, amelyekből bőségesen 
valiogathatnak a kiadók, bogy a régi nemtelen ponyva 
helyebe megteremthessék a nemes ponyvát, amely érde-
kességben semmivel sem marad el a régitől, de nyel-
vében, szellemében, meséjeben, Irodalmi és magyar. 

As olvasó magyar közösségnek kötelessége, hogy 
öntudatosan támogassa a magyar kormánynak a ponyva 
kiirtását cslzó munkáját. 

Őskeresztény hivatalnoknő delatáni 
alkalmazást keres, gépir. 

Ma azért harcolnak katonáink, hogy 
Európát megvédjék a pusztulástól. 

Január SO-án a berlini Sporipalotában s nemzeti 
asocltllsmus uralomrajutásának 10 éves évfordulójára 
Qöbbels dr. propagandaügyl mlnlsater 'ejnlyasta a Füh-
rer kiáltványát, amelyet as évforduló  alkalmából luté-
sett a német népben. 

A kiáltványban a Filhrer vlsaaateklnt n nemaetl 
FBOclaliamus tla eBstandejére, amely a német nép fel-
emeléséért folytatott  nagyBserí és békés muaka Je 
gyében folyt  le. Es a tlséves munka a német élet 
minden vonalán olyan elóhiladist és fejlődést  terem-
tett, amilyent egyetlen Idegen állam dsmokrata állam-
vezetése sem mutathat fel,  amelyhez hasonlót CBak 
üaizorsság fasiszta  rmdisere biztosított. A belső 
munka ével alatt több ízben tett a FObrer |avaslatot 
« demokrata orazigokkal való együttmühidésre, ame-
lyeket aaoaban minden esetben vlBssaulasltottak. 

H tler beszéde hangoitatta, hogy már tla évvel 
eze'ótt megkeadie a bolaevlamui a tervaserü előké-
születet — valóban órláal méretekben — hogy rajta-
üthessen Eurépán. M' lett vo'na a német népből és 
Eu'dpibó1, ba 1941 junius 22-ón a német véd»ró aa 
u dió pillanatban nem tartotta volna védópajnaát Eu-
rópa fdiá.  Ki hlBS ma már aa angolsaáaa férfiak  ré-
sséről hangoztatott garanciáknak éa pap'roaaknak, 
amelyek saerlnt el lehetett volna hárítani a vesaélyi 
, f y  olyan hata'ommal Bsemben. ame'y — mint az 
amerlki-l ulaánlrók ma Is nyíltan hangoatat|ák — busa 
esztendő óta forralja  tervét, hogy mint hajdan a nép-
vándorlás vsgy B mongol invásló Idején, Európát meg-
rohanja, ku túráját megsemmlBltso éB népit mindsnek-
e'őit a szibériai tuidrák saámára rabszolgaságba bejisa. 
Melyik állam lett <o'na ki'p^s BsembessáUnl ezzel a 
vt-es?drlfmmel? 

— M< cak két lehetőség van — folytatja  a Hit-
ler kláltvanya — vasy Németorsség éa a vele saövet-
kcaett népek győ .nek és eszel Rorópa győz, vagy p°-
dig -celet f-lőí  betör a legótlbb kuüuréju fóidrésare  a 
be'ső áaaiai bolsevista világ, éppolyan pusztllóan és 
rombolóan, mint sa Orosaorsaágban már m'g la történi. 
Ciak a világiéi elfordult  fantssaták  vehetik komolyan 
aat B zsidó f  'csrgést, hony bármilyen ango' vagy ame-
rikai papírokra vetett nvíibtkoaet feltartóatathatna  r.gy 
ilyen v átkaiBsatrófát.  Mindaz, ami bennünket egys-
ni-nkint érhet, pemml abbozképest, amit mlndannyluck-
nak >1 kellene ssenvrdnüok, ha a belet barbár hoidái 
áttömpöiyögnének földrészünkön.  Ma ónért harcolnak 
katonáink a kekt vég'e'«n térségein, hogy Európái 
megóvják a pu?zíulástó'. MUden egyra emberi éle*, 
ann'v ennek a bircnak áldozatéul esik. a jövőben 
• gépa nemzedékek életéi biztosltja Mér 1939 saeplem-
b:r MlBF-jén kijelentett! m, hozy mindegy barmi történik 
ii, sem aa idő, sem fegyveres  erő n>m fogja  térdre-
kéayasi-rltenl a n mat nemajtet. Annak felismerésében, 
bogy ebhan a háborúban nem lehet győző és legyőzött, 
hanem enk áletbenmaradl és megsemmisült, a nam-
ZAtl szocialista állam aaaal a fanatizmussal  fogja  a 
cütdelmet folytain',  amely a mozgalmat aa első pilla-
nattól kerdve lelkei-ii«ttp, amit or kézbe vette a hatal-
mat N m ttrszégban. Éppen rz^rt már 1942 jannír 
80-án kljdltntrttem, hogy ciak aa erős tudja a sors-
csapások próbált kiállani. A nemzeti ssoclallsta essmu 
mindent it rá fog  veaetal kötelességének teljesítésére 
és mindenkit el fog  pusatltanl, aki megklaérelné, bogv 
kivonja magát kötelrsiégei alól. Ba aa sssme sddlg 
fogja  vésetni eat a hircot, amíg eredményeképpen Is-
mét e'tövetkealk egy uj gyóaelem. Hi a mai napon 
vlssssplllantást vetek as elmúlt évtlaed eseményeire, 
akkor mély hála órsóse tölt el ások lráat, akiknek 
ebben a munkában olyan nagy réssük volt. Most a 
nemzet össsesltett munkáját még fokoBnt  kell. A Volga 
mentén küzdő katonáink hŐBlessége flgyelmeststés  kell 
hogy legyen mindenki asámára. hogy a lehető legtöb-
be megtegye Nimetorsság ssBbadságáért népünk jö-
vőjéért éB tágabb értelemben egész földrészünk  fenn-
maradásáért folyó  harc érdekében. 

— E lenségelnk akarták, hmy a torsa mas pusa 
tulés eízköaelvel fenyegessék  m»g a békéa városokat 
éa folvakat,  Da ma már bebizonyosodott, bogy cak 
házakat vagy embereket tudnak elpu'stitanl, a Baelle-
met azonban nem tudják megtörni, ellenkezőleg: csak 
megacéloaaák azt. 

Amit a háború elején sok német férfi  éa asssoay 
móg nem tudott, must már világos előttüok aa a harc, 
amelyet ugyanazok aa ellenaégek kényaaerltettek ránk, 
mint nmelyek 1914-ben népünk létéről vagy puaatulá-
•áról döntöttek. A Mlndenhntó a líglgasságosabb bíró 
Nsmaetl feladatunk  azonban kötelességünket ugy tel-
jesíteni, hogy előtte, mint a világ teremtője előtt meg-
álIhassunk a létért folytatott  küadelembea ugy, aho-

® rendelte. Ml est a kttsdelmet folytatni  fogjuk 
anélkül, hogy vnlaha ls meginoajnnk. Nim aajaáijuk 
aem a munkát, sem es életünket, hogy népünk eljö-
vendő óletét blntosltsuk. Ejysaer aatán ebben a küa-
delemben ütni fog  a nagy óra, melyben népünk meg-
ssabadul a külső allensigiől. Hősi halottaink áldoaatá-
ból városaink és fslvalnk  romjaiból uj éht fog  virág-
sanl hogy tovább fejlődjön  an állam, amelyben hlssünk, 
amelyért harcolunk és dolgosunk: a oemseti szocialista 
nagv N^metblrodalom. Ebben a birodalomban azután 
minden Időkre meg less aa aa erő, amely ssOkséges 
I . i ° ^ . 4 . O W u " , 1 8 . * a b e n ta " " « H a az európai nópak 
családját a keleti veasedelmektól. A nagy Nómetblro-
, . 7 I x J u ! "övetaiges nemzetek ezentúl blntosl-
. .?g Í..Jt,Í 8 e i 1 B , 0 k 8 t •• «««ereket is, smelyekre 

anyagi ÓMk fenntartása  érdekébea esekaek a népek-
nek malhatatlanul isükségük van 
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Szabadegyetem 
a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József 

Tudományegyetem és Csikvármegye Iskolánkivüli 
Nepmüvelési Bizottsága együttes rendezésében. 

Az előadások cime: 
Február 10., sserda: Klslégi Nagy Dénes dr, 

egyetemi ny. r. tanér: .Korunk nngy gazdasági rend-
szerei". (2 óra.) 

Február 12., péntek: Klslégi Nagy Dénes dr., 
^vetetni ny. r. tanár: „Korunk nagy gazdaBágl rend-
ő re i " . (I óra.) 

Február 17., BBerda : Jandrasslk Lóránd dr., egy. 
r, r. tanár: „Idegrendszerünk mU^ödése". Vetiiés ÓB 

-térietekkel kisérve. (2 óra.) 
Február )9 , péntek : Jendrasslk Lóránd dr., egy. 

v. r. tanár: „A magyarság részvétele a természet 
xlományok kialakításéban". (1 óra) 

Február 24 , szerda : Sávényházy Ferenc dr.. egy. 
•V r. tanár: „A közösségi eszme érvényesülése jog-

odsserUnkben". (2 óra.) 
Fabrutr 26., pántok : SövényhWy Ft renc dr, egy. 

:iy r tanár: „Auepigondolatjogalakító szerepe" (1 óra j 
Március 3., szirda: Virkonyi Hi'deb-ad dr., egy. 

r. tanár: .A szülók iskolája". n \kitűnők iskolája". 
Március 5 , péntek : Várkonyi H'ldebrsd dr , egy. 

r. tanár : ,A mai iskolánk". 
Március 8-, hétfő  : vitéz Páll Gábor dr., egyetemi 

r. tanár : ,A meddőség oka, jelentősege ó̂  gy''g\i 
^h". (1 óra.) „A nó bygieniája különös tekintetei az 

iDyasagra". (1 óra.) Csak 18 éven felülieknek. 
Március 10., szerda: vitéz Pali Gibor dr., egy. 

cy r tantr: .A vetélések jelentősébe nép^zaporodaei 
- . mpoDtbói". (1 óra.) Csak 18 even felülieknek. 

Márciua 17 , szerda : Antrl Áron, fögimn.  tanár : 
, \ sz kelység eredete. Szervezkedése. Mi maradt meg 

böl ? (2 óra.] 
Március 19., péotek: P. Hajdú Leánddr, csik-

omyói házfőnök:  „A csíki ferencesek  honvédelmi 
munkája". (1 óra 

Március 24., szerda: M >lán Mihály dr., egvet^ml 
:,y. rk. tanár: .A magyarság faji  összetétele". V.-titéB. 
i óra.) 

Március 
ny. rk. tanár: 
1 óra.) 

Március 
nv. r. tanár: 
i óra) 

Április 2., péntek 
r. tanar : .Uj rend felé". 

Az előadások a Vármegyeház dísztermében min-
den e'óadasi napon pontosan 18 (6) orakor kezdődőek. 

Belépés díjtalan. Micden faját  szerető megyar 
t-stvért föltétlen  elvárunk. 

26., péntek : Mulén M bsly dr., egyeemi 
„A magyarság faji  összetétele". W-tités. 

31., szerda: Kivrig Béla dr., egvetem' 
„A kapitalizmus ós szocializmus pare". 

Kovrig Béla dr., egyetemi ny. 

.,Székely-Ház" Budapesten. 
Ismeretes a Hirgitavára ja Jtlképas Székely Köz-

ség vezetőzégónek aa a nemes törekvése, bogy mind 
a jelképes köaaég, mind a ssókely egyetemi és főisko-
lai hallgatóknak, továbbá ssékely tanoncoknak és más 
isékely intézményeknek közös ottbona legyen egy sz 
orsaág fővárosában  iétealtendő Székely-Házban. 

A ssép gondolat most a megvalósulás útjára in-
du't, mert gondos ÓB önzetlen előkészítő munka ntán 
a Ssékely-Hás Saövetkeaet megtartotta alaku'ó köz-
gyűlését. As alakú ó köagyülós nagy érdeklődéa mel-
lett vaBárnap folyt  le és aat mint korelnök dr, Sándor-
1 jlvl P„p Itlván ny. knrlal tanácselnök nyitotta meg 
( B a J gyaókönyv veaetesére dr.Ucifalvl  Bodor György 
ügyvédei kérte fel,  Javaslatára as alakuló köagyüléa 
elnökévé vltés primőr pávai Vajna Viktor ny. altábor-
nagyot, a H irgltaváralja J*lk<pes Ssékely Köaaég fő-
bíráját válaaatották meg. Pávai Vajna Viktor lelkes 
bessédben mutatott rá a Bsékely-His létesítésének 
jelentőségére és nagy fontosságára.  Hangsnlyosta, hogy 
Ht egy teljesen altruista Bsövetkenet megalakulásáról 
-an ssó s klfejeste  ast a reménységét,bogy a Bukely-
Hii létesítéséhez minden ssékely ember legalabb egy 
Qatetréss jegysésóvel fog  hoazájáiulnl. 

Ezután aa előkészítő blsottság részéről Bodor 
György beterjeaatette aa alapzaabályt, amelyet a köz 
gyűlés elfogadott  és aa elnök a Székely Hta Szövet-
kezetet nagy éljsnsés köaött megalakultnak nyllvául 
tolta. dr. Bándorfalvl  Pap litván Javaslatára eantán 
egyhangú válaaatással 8 évre igaagatóaágl tagok let-
tek : Antal Oeaző, dr. lécsfalvl  Bodor György, Cslssér 
Aba, Fekete István, Kovács Kálmán, Nylrő Jásaef, 
belhlenfalvl  Pál Andor, Páll Ferenc, aalánl Szabó Mtk-
IÓB, dr. Bnenterssébeli SzakátB Pál, dr. saenlivántabor-
falvl  Szent Iványl Gábor, vltéa pávai Vajna Viktor, 
dr. árkost VereeB Gábor. FMŰgyelóblzottBágl tagok 
lettek: dr. c'lkaaentmártonl B csa litván, dr. bíECtedl 
Bencsédl Lász'ó, dr. gy3rgyó«entm!k'.ósl Piál Andor, 
máréfalvl  Pap Lásaló. A kősgyülóst elnök to/ábbl 
buagó munkálkodásra felhívó  szavaival bezárta. M:nt 
értesültünk, már eddig Is Igen Jslentős ssámu Uslet 
réssjegysés lörtéal mind a Hargltavára Ja JjképeB 
Székely Köaaég, mind a Székely Egyetemi és Főlsko 
lal Hillgatók Egyesülete, aa Brdílyl Fjrflak  Egyesü-
lete és a Kaláka asSvetkeset réssóról. A ««keljek 
megtalálták aat aa egyetlen formát,  amely miadenfele 
tekintetben a székelység egyetemei írd skót szolgája. 

Székelyföld munkaprogramja. 
A magyar életerő gazdasági magnyllvá'.u'ásának 

egyik legutóbbi nagy eredménye, sikere a deda—Bse-
retfalvl.  vacut Illetékes kormánynyilatkozatok Bserlnt Is 
CBUpán kezdő lépéz abban a hatalmas n j&ápltéal terv-
ben, amely résslnt már elkészült, részben pedig most 
forr  Illetékes helyeken. 

Érselml szempontból a leglelkesebb örömmel és 
á'dozatkészBéggel fogadunk  minden építő, betuháaú 
tervet, hiszen még ba áldozatot is hoanánk, nem pedig 
<zrcbb jövőt építenénk, sem szabadna Bokallanl as olyan 
befeHetést,  amellyel tokát szenvedett és mindig ma-
gyaroak maradi ssékely testvéreink könnyebb, ember-
segesebb életéért hosunk. Hi pedig a köagasdáss tár-
gyilagosságával, a gazdaBágl törvenyek alapján vizs-
ga juz a kérdést, megértjük, miért több a teonlva ó 
Erdeiyben és fóieg  Szekelyfö  dön, mint a trianoni Ma-
gyarorsaágon vagy a vlsssacsatolt többi orsságra-
rz-kben. 

Mlnd.nakelőlt azért, meri Erdéllyel kapcsolatban 
először a vaserhaióaatot kellelt most klepitenünk, a 
buios összeköttetés leheiődeget megteremtenünk és 
csak azután gondolhaluik az Intézményes, rendszeres 
áruforgalom  Mvét-Uro oly mértékben, mint ahogy aa 
25 — 30 évvel eze,óit volt. As energiaforrások  tezinle-
teben u-yancsak az előírói való felepliqs  feladata  sas-
kadt ránk. 

A Trianont kövelő Időkben az agrár Magyarország 
gazdasági összetétele megváltozott. Eddig Sem voil 
'tok, de ma már kos'udomssu, hogy a magyar Ipar 

Qatttiroai fijiődise  követkealében otm klaáióug ama 
•lyar mezőgazdaság jó vagy rosaa koojunatnrtja djnn 
cl a munkanálküilaég éB a megdlbetes problémáját, aa 
orsaág bo^dogu ását. Aa Iparosodás megállította a kl< 
vándorlási, emelte aa átiagos eletsslnvonslat, a szűk' 
segl-rtek bflíuidl  áruval történő kielégítésé prdlg egy» 
ztsen hatam;s ert dm; nyeket hozott, 

Ei aa atalakulaB egyá'talában nem követkeaelt 
ou a M >gyar S^cnl Koronától elaaakadtac lónöa 20 
e-iztemó alatt a Síécelyföldón.  0.1 nem épültek — 
legalább is a bícil donles folytán  visszakerült h.'iye 
ken — tömegesen nj gyárak, aa erdőilterme.es lrkaob 
profi  níimpontok szerint történt, ngyhogy a aaekeiyseg 
muakabin flataifája  elsősorban o cso dolgozódat je 
lrn;e:t lóKg a Kárpátokon tnl fekvő  Iparvtdakek ea 
nagyvarosok szamara. 

A« Idegenben vaíó muakavállalást Bzonban régen 
nem tartjak előnyösnek a szekelyseg vezetői. Aat mond-
jak, hogv a nagy város, aa Ismeretien, saoiatlan kör-
nyezet gyakran ktdveaóilenttl befolyasoija  a székely 
Inany vagy legény nemzoll ts erkö cil lu.ajdonsagalt. 
Míg a trianoni Mtgyarcrszág terül^isre történő idő-
saaíl munkavállalási kirándulásokká! kapcjolaibau is 
fenulartjak  est a felfoga  utat, hangoztatva, hogy a 
szskelyscg ssámára arjai tzükebb pátriájában, a Sza-
teiyfó.don  keil «B lehet ls muakaalaaimazat teremteni. 

Ez a Baándéka minden Illetékes magyar lenye-
aőnek. Hz nem lennének oly rendkívüliek as idós es 
o yan bu yosan nagyok a jelen nemaedaiz vadaira há-
ruló törlendlml feladatok,  máris több gyár állana, mint 
amennnyi aa elaiu.t ku-js ev alatt ott epüii. A aaiaka-
alapon vagy más módon megsservezbtt healipar terme-
leset még eredmenyesebben leheteti volna felkarolni 
gátló körülmények nélkül. A láissólag olyan egyszerű 
oorviz probiema mego dáaa blaonyara regen eUerült 
volna egyetlen üveggyár éB kösvetUn vasúti össze-
köttetés bBeteben. 

J6I tudjuk és látjuk ml magyar asemmel is a 
Székelyföld  újjáépítési programját, amelyet teaivéreink-
ael egyeteriesben atyai gondoskodásával es lermesse-
tesen as ottani gasdasági kincaek feltárasavai  Bseret-
nenk még az eddiginél ia gyorsabb tempóban folytaini. 
Mir pjdlg a dsda—saereifalvl  vonaisaakass megépíté-
séről Igazán nem lehet mondani, hogy bürokratizua 
laBBUSággal történt. Perlev  Lmjoa 

A magyar mezőgazdaság nagyjainak érdemeit 
méltatja a mezögazdasagi kiállítás. 

MHjíb  király  gazdasági  alkotásai  a kiállításon. 
A mesőgasdaságl kiállításon a földművelésügyi 

minisztérium gazdasági szakoktatási kialiitáBa ebben 
aa évben a magyar mezőgazdaság nagyjainak Ismer 
tetésót tűzte kl feladatni. 

E kláiiitásra as adia a gondolatot, hogy ebben 
aa évben eppen a kiállítás megnyitásánál napján less 
as lgazBágos Mtlyás király születésnapjának 500 N 
évfordnlója.  A nagy klráiy hosizu eB böics uralkodaaa 
alatt as ország gazdaságilag la fdlvlrágzott.  E teren 
kifejtett  áldasoa munkásságát és alkotásait klváaja te-
hát ea a klaililás elsősorban bemutatni: Mátyást, a ki-
váló gazdát és több mezőgazdasági növény meghono-
sítóját, á laiienyéBsléBÜnk egyik fejiesstőjet  ünnepelve. 
Málieje sorakoanak majd fói  a törtenetem Időrendjében 
a magyar meaőgaadaság többi bölcsei és nagyjai, aki-
ket éppúgy megillet a gasdakösönség hódoiata es el-
lsmerea*, mint a népBssrü királyt. 0,t látjuk majd 
Maria T.-reslát éa munkatársait: Bagyvátby Jznoat, 
Festetlch Györgyöt, T^ssedik Siimueit, a vetőgap leg-
első sserkessiójst: P. Nişy Jutosi, a gasdasági lakóiét 
alapító Nakó Kristóf  grótot, Albert Kasmer herceget, 
Balthány Lijos grúfol,  Szschaoyl litván grófot,  vala-
mint a köaelmult nagy magyar agráriudósait; Llnbard-
tot, Barosst, Cielkól, Moaostorlt, Újhelyit ós masokat. 

A mesőgasdaságl kiállítás látogatóit blsonnyal le 
fogják  bilincselni a ssakoklaláal klalllláa csarnokának 
látványos saópzégel éa történelmi tanulságai. A kepek, 
a saoDrok és a rajzok aat a sok évasászdos nenéa, 
alkotó munkál fogják  aaemléltelal, amely a jelen emel 
kedstl sslnvonaláhoa veaetett. 

PelkéazüléB a tavaszi gasdasági 
munkára. 

M nden talpalattnvl földet  H kell hasauálnunk I 
O y Boksaor elhanrsoit már e flgyelmestetós,  hegy 
mint a kopott seprőt, el kellene dobni. Da nem lehet. 
Eltekintve a még mlzdlg található ugartól, vetésmeaő-
kön ls láttam még a mult évben la vetetlen fBideket; 
kertek töve, füves  barásdák, gyomos utcasarkok, ke-
pár kösterek bármily jelentéktelennek le látaaanak, 
mégis csak kárt Jelentenek, n Illetékesek minden le-
hetőt elkövetnek, hogy minden föld  klhaasnáltassék. 
Asonban Ida a vérslvataroa ldókhös Illő törődés ssük-
séges a nem Illetékesek résséről ls éa egy általáinoa 
lelki össsefogás  kell felrásza  aaokat ls, akik még mia-
dlg a rágl sablonos megsaokáa és életmód évelődéaó-
ben Bsenderegnek. 

Egy nagy gazdasági erófessltésre  kell taneaaed-
nünk minden erőnket. 

A hirtelen beállott fagyok  miatt nálunk aa őaaön 
Igen sok föld  maradi szántatlan; állatállományunk a 
tavaszon még gyengébb lezz. A mnnkáa kezek hiányát 
ls kezdettük érezni. Egyetlen segítség a tervszerű üzz-
szefogás,  ami senkinek nem engedi meg a félrebusást 
ÓB csak aa édes magáról való gondolkodást. 

Már most számba kell venni, mely földek  nem 
számíthatnak a tavasaon megművelésre. A ssékely 
gazdák nagy tömege anrylra saeretl a földjét,  hogy 
"Zt i omoly ok nélkül nem hagyja megmunkálatlanul. 
Kllörjösebb megfUyelés  alá eBnek a nadrágozok föld-
jel, a pör alatt áilók, hadbavonnltak és öavegyek földjel. 

A megyében lévő szántógépek még 2—8 darab-
bal megszaporítva, elegendő benzinnel készenlétben 
álljanak, hogy amlheiyt a föld  annyira enged, a na-
gyobb földeken  Bsántáshos kezdhessenek, hogy még 
majui közepéig még egy második ssántás Is lehetséges 
tegyen, Igy pitolva lenna ugy ahogy as elmaradt Igen 
fontos  őszi szántát. A kedvező fuvaroaásl  viszonyok 
oe terelj ik el a figyelmet  a fontoaabb  talajmüveléatól. 

Mijus köaepe táján a gazdasági elöljárók üljenek 
ssekérre vagy lóhátra és dűlőről dűlőre Járják a kös-
sagelk ha,árát, a műveletlen földeket  vegyék Jegysákbe, 
megművelésükre és stlrgós bevetésükre (ten, fekete 
borsó, burgonya, köles) bármi uton gondoskodjanak. 

A különféle  Igénylések, Írásbeliségek mellett n 
gyakorlati kivitelre helyezendő a fő  sn'y. Eaért jó 
lenne vetési célokra blaonyoa vetőmagvakat fölös 
m nnyiságben késsenlétben tartani, bogy minden for-
maság mellőzesével aa arra reá zsoru.tak abból kap-
janak, később az esetleges nmlaastásokért kit-kit fe-
lelősségre vonhatnak Most as a fő,  hogy egy baráada 
fö  d vetdtlen ne maradjon. Még mindig kisebb baj, ha 
valamely tartalékban tar'ott mag megmarad, mert aat 
utóbb ls fel  lehet használni, minthogy a fóid  üresen 
m.r adjon; egymásba nemes gabona után csak 5 máp 
asát kapjunk uj termést, a kösellátás ssempootjából 
es is soiat jelent. 

Mar most ssámot vessen esért minden földtulaj-
donos a Jövő termés blstoBltása érdekében. 

Sróke  Mihály 

C s l l e y t l z e d . e s l e v e l e . 
A 245/26 tábori postáról a gyergyéditról levente-

alakulat parancsnokához as alábbi levél érkesett: 
.Mint a helybeli leventealakulat parancanokát, 

eauttat tisatelettei kérem, levente-fin  és leány bajtár-
saimnak legősalntébb köszönetemet tolmácsolni aaérl 
a szép éa nemes cselekedetért, mellyel lgaal ménét, 
hazai édesBéget küldtek nekünk a messzi orosa Ide-
genbe. 

„A karácsonyi Bseretet-sdományokért ezúttal ugy 
a magam, mint többi bajtársaim neveben ls köszönetet 
mondok. Hisszük ÓB reméljük, hogy as a sok áldosat, 
mit közösen kell még ezután ls vállalnunk, meghoaaa 
a maga gyümölcsét rövidesen. 

„L iventék I M«-holnap néktek ls czelekvő résse-
tek lehet a saebb magyar jövendő megalaposásában 
és csak akkor tudjátok meg Igazán, milyen Jóleső ér-
aés as, ha az otthoniak ngy gondoskodnak rólatok, 
mint most ml ró'uak, 

Bicsuaónl Isten áldását kérem haaaflas  munká-
tokra. Bij társi szeretettel üdvösül: Calby István tlnedea*. 

A katonás rövidséggel fogaimasott  mondatok mö-
gött elszánt, bátor lélek ragyog. A levélíróval utoljára 
két hónappsl ezelőtt szorítottunk kezel a .csenden" 
Dan pírt; ta. MtBlersóges ködfelbőbe  bürkeit harcko-
cijalrk fcökött  vitt motorkerékpárján parancsot aa ak-
kor órveaetől hajtókát viselő Cilby Istnán. A dltről 
keménykötésű, kerekarcu legény szsmóben őzei ren-
díthetetlen öntudata ragyogott. Akna ugatott, gránát 
csttlant, Sitalln orgonája esaeveaaetleo dolgozott. 
Tisbe, füstbe,  acélba öltöaött, remegett, alrt, nyögött 
aa anyaföld,  da Cstby tlssdss motorkerékpárján tovább 
robogott. HsjwáipontoBan oldotta meg feladatát:  telje-
sítette a parancsot. 

L 3vele betűi mögött megelevenedik a sok kemény 
Htköaetben edződött ssékely katosa. Kötelességünkre 
figyelmeztet  oman, ahol elképpesatő erőpróbát áll U 
a test ÓB a lélek egyaránt 

Cstby tlsedss le vale bizonyíték: a gyilkos, min-
den képzeletet felülmúló  erőpróbában a magyar test 
*s lélek egyaránt helytáll, sőt olyan felesleggel  ren-
delkezik, bogy nekünk la jut abból. Da vájjon ml Itt-
hon hogy álljuk a sarat? Vannak-e lelki tartalékaink?! 
Kinek mit tudunk adni? 

Cjlby tlaedes sok-zokeser társával gránittömb ott, 
ahová a magyar becsület és kStelességtudás állította. 
Da ml ls cselekvően vessünk résat a uebb magyar 
jövendő kiépítésében. Igy lenn. Üzenjük: példájukat 
követjük, teljesíteni fogjuk  kBteleHégflaket  ott, ahol 
éa amikor kell. Fartooz  Gyártás 
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Kii ne irdekelne, hogy mikor leu vége a hábo-
nuak. A kerdea mindenkinek olt motoaskál a leikeben. 
Érthető lebat sa a jelenae(, amikor a fantáala  ilyenkor 
átveeal a aaot, Éi doigoaik megcsodáld valé lendülettel, 
aagyaaerü deruiataaaai. Laaaunk csak egy Ilyen kön-
keaen fergé  jovóoeiatast. Aa egyik, a legaoalamertebb. 
Hal.oils, ml lörtent Sumiyon? Egy 12 evea Itányka 
reggel lelebredt. Aa erdooe keaauiódo edeaapjat ova 
intette, hogy ne indmjon nmek. Nom leaa sserencsea 
ea a nap. B.iOiik a laba. Aa apa nem hallgatott a 
leaaykara. Ugy la lelt, amlni Jéaolta. Kitörölt a iába: 
A csodára fe.figyeltek.  A haai haaanaiaira oiyan kltü-
nóan bevált josmheiaégei meginterjúvoltak ezután a 
habom veget hluiőieg. Nem jón savarba. Aat ia meg-
joaona eaeaen ea a aovetkeaóaeppen. A habom pedig 
aboaa aa bvhun Itsjeaódik be, ameiy pentekl napon 
keadódic éa penieki nappal végződik. Egy kalendanum 
aegitaegevei bartl meggyőzödből igen kOnnybsaerrel, 
hogy ea a aaerencsea eaaiendó: 1943. 

— Magyar nota ea Irodalmi eat Calkaao-
redaban íoDruar 25 en. A h.dtavOLml honvedet 
családtagjainak faigtguiyeatise  ceijaboi Ciikaat rcdau 
fóvaioal  mnvesaek zoaremdbcdaaevei 1943 fetruar 
25 en, cahioriöaön a Vigadó moainan este 6 érai kez-
dettei nagy magyar aOta 6a írotlaiuii eat lesa. A mű-
sorban H jdn Anna hangveraeyenekeBnó, a radio ene-
keanóje, Riday Laea:ó aeneaatrzó, aa Ojitrahas tagja 
magyar da.o*at enekel; Uuiio Ernő eioeaaeieaét ol-
vasna (el; Oardoa Koromia, a Nemzeti Szinnaa tagja, 
eióadomhveaanó pedig M.cs Liotlo, Gyom Gaza, Uu.io 
Ernő, Koos Lajos, Erdeiyi Joactf  aa Qatdonyi Gaaa 
veraelböi ad tll. A aenesaamoaat Tnegau-Qorner táik-
léa aenjiBaeizA-aarmeaier, nenol-aolai igazgató aongo 
rán kiaeri. Helyarak: paboiy ea I. hely 6 pengő, II 
hely 3 60, 111 bely ptdig 2 psngő. F-eiu flz  jieaekei a 
jéieaony cei erdtkabtn ssivtstn tógádnak. Jcgytk e.ő 
vetelben Pater Ferenc könyvkereaaedcaeben ktphatok. 

— Aa O. T. I. caikssertdji keiüie.i pacatâra 
ért esi ll a biatoaltouakai BS csdittdisgjiif,  hogy calL-
aaeredai köraetl keae.óorvosa Saasane dr. LmacCiky 
AltXtndra orvoaaő 1943 február  bo 4. napjatol atid.t 
a biaioanoitak es caaiadtagjaik rsaaere rendeieai idcjei 
llikó nica 22 Beam alatt aaiuian (el 5 ea tel 6 óra 
köaött tan ja. 

— ZOldkoreaatoa tea februar  20-ttn. Az 
EgéssségVbdeimi S.örel*3g 1943 februir  20 an daiuiáu 
5 érai kezdettel tea-dalu;ani rendez n Huuer kavehba 
termeiben. Teajagy azemalyenként 2 pengő. Tanc I 
Tombola I A jotskonycélu lea-de uián rendezösegü min-
denkit szeretettel var. 

— A oslksaentmárton—osekefalvl  Oltar-
egylot a Vöröskereszt javara fulyO  hó 2-an eBle ren-
deate mag műsoros estelyei, meiyen aalnre kerblt 
,Bsüa Maria Bal. Bsive" 5 (eivonásban. A mindvégig 
sikeresen lejáisaott ds»rab Bzertp ől voltak : Nagy Panni, 
Holca Eiia, Bíró Ibi, Kádár I«án, Bálint Eta, K ress-
tea Giz;., Knopp Annus, J»nosay leu, Matyas Panni, 
Albert Erasébet, Knopp Raaalza, Mirion Panni, Albtn 
ErzBéhet. Bsavalt: Nadasdy Panni. A vallásos tárgyú 
aalndarab kitűnő előadásban kerblt salnre. A saarep.ó 
műkedvelők minden dicséretet megérdemelnek. Tahet-
séggel, lelkesedéssel vitték sikerre a darabol. Aa er-
kö c :1 éa anyagi tekintetben BaépsIkerU estet Botskor 
Domokosne rendente. 

— Cslksaentkirály könaég a honvédekért. 
Cslkssentklraly koaaeg elöljárósága köaö le lapunkkal, 
hogy a honvédek hozzátartozóinak aegelyeaéaer* 2239 
pengő 82 fi  lart gyűjtöttek. Általában a vármegye min-
den réaaeben tart a gyűjtés. A lakosság megértő áldo-
zatossággal adakoalk. Jávő héten önssasltlk a gyűjiéB 
eredményét. Amlhelyt módunkban less, kczölnl fofjak 
a gyűjtés réssletelt. 

— Salgetl aongorahangolö érkesik, jelent-
kezni a Vákár-üaletben. 

— A Vöröakerosat altal rendeaett beteg-
ápolael tanfolyam  végétért. A V. rjakereaat ci-it-
varmegyei szír verne hást betegápoló tanfolyamot  ren-
deaett CslkBaerrdén. A tanfolyamot,  amelyen 22 hall-
gató veit rBBat, űnnepélyea külsőségek köaön moat 
aárlák. A naróünnepélyen megjelent dr Ábrahám Jó-
aae(né, B Vöröakeretat vármi-gyei Vfze  ó|e, Bzása Q.rő 
polgármester, Osdal Jósa°f  dr. vármegyei tisstifóorvos, 
Bilié János dr. járási éa E ibes Ecdre dr. városi tisali-
orvobot. Mtgnylló beaaédeben a polgármester rámuta-
tott a mai aasaonyok köteleaaégere. A szóbeli vlasgán 
tanubisooyságot lettek a hallgatók, bogy ac elmúlt 
heteket nagyaaerűen klhasanáltak. Aa előirt tananyagot 
a lehető legjobban elvégentak. Viz'ga nián dr. Ábra-
hám Jóssefne  lelkes aaavakkai flfyeimeatetie  a hall-
gatókat, hogy a magyar nemaet a múltban a legmos-
tohább körülmények közölt ia vállalta sorsát éa telje-
sítette feladatát.  A mai asssonyok ls kemény, sors-
döntő Időket élnek, amikor lettekkel kell a nemaet 
aaolgálatába állni. A benaóségea, meleg, családi je.Iegű 
ünnepély a Hmnusaaal ért véget. A vizsga anrán be-
jelentették a csíkszeredai tábori ápolónóiépaó tanfo-
lyam megnyltáaát, amelyre eddig 20 hallgató jelent-
keaetl. A vesetőség még örömmel fogad  újonnan je-
lealkesőket. Aa előadásokat a városháaa föidsslntl  ta-
nácstermében tartják. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik Bálint 
Károly ny. városi panntárnnk elhalálozása alkalmával 
fájdalmuakban  és ssomoruságuakban bármi módon réas-
vétűket fejesték  ki, fogadják  hálás köszönetünket 

ÖJV, Bálint Kir  oly  né ii  lainyai. 

— Hirdetmény. A m. klr. Balügymlnlsater Ur 
880 000/1941 aaámu rendeletének 10 §. 1. bek. a) pnntja 
értelmében mlndaaon fiúgyermekekről,  akik 12 élet-
évüket és mlndaaon leánygyermekekről, akik 16 élet-
évüket aa 1948 év folyamán  betöltik, njbtl bejelentést 
kell tenni. Fiihlvom aa érdskelt ssű'óiet, hogy a ren 
delkeaéa bn'.álya alá eaő gyermekeikről elkésaitett be 
ieltn'ólppokat a randőrkepllénységnál (Kossuth L-|»a 
u. 9 I 14 sa siet1) haladék nélkül, de legkéaőbb 1943 
évi február  hó 14 napjáig nynjiaák be. A bejelentéshez 
ssűksegea nyomtatványok a dobáiylóasdékben kap-
hatók. A rendelet laerlntl bejelentések elmulasztá» 
vagy kéaede'mes beterjesatéae kihágást képes és 16 
napig terjedhető elnárással büntetendő. 

Farkaa  Pil a. k  m. klr. rendőrtanécsoa. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
KO LOZBVÁR 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslksssreda, Qyergyósaentmlkló'-, Zilab. 

LEáNYINTEZETE: Billágysom'yél Takarót pénztár rt 

Kiigazdikoak,  kiskereskedők-
nek, iparosoknak  és háztulaj-
donosoknak  tiz félévi  egyenlő 
részletben  leendő  visszafize-
tésre, a Magyar  Nemzeti  Bank 
mindenkori  kamatlábán  felül 
2B'Io  kai magasabb, jelenleg 
5>/>% kamat  mellett  váltrbfil-
oaóndiret  folyósít. 

BETETBKKT legelőnyösebb  kamatosába elfogad. 

ATUTAL4SOKAT sa orsaág bármely piacára ?Bzköaö>. 

— Meggondolatlan klsaólaaok, amelyek 
miatt a vadtottak padjara kerülnek egyesek. 
T .;'-n a legtöbb ba|t BB okozza aal emberek öletébeu, 
hogy tulentnl sokat f  csegnek a valahogy előbb jár a 
cyivttk, mint na esiűk. Amikor ez'áu bajbajumak, 
elvesztik egyenFulyukat a mint a par'ravetett hal, 
kapkodnak a levegő nwm I y van ea a u'mietgyalá-
aási p<r»kkel, am kor e véd otlak iz; Pt-m ludjék, hagy 
saabidu janik a maguk tiramtette hínárból. A tlróság 
lermésaett-aqn a törvények határozott szempontjait ér-
vényesíti FB elkövetett bűncselekményekkel szember. 
Eiérl kell m'ndenklnek ketszer ls meggondolnia, mii 
beszól éa bogy vé t vagy ténylegea sérelmikkel kap 
ciolatoBan 1B mennyire megy bírálatban. Tá pig becsü-
let! s magyar ember, névszerlnt Qaáll János saögödl 
óss nyugdíjas állt a marosvásárhelyi Tabla ö<ös ta-
nácBa előtt. A 76 sss'tndSB nyakas ssékely cmher a 
legeltető katrnskkal Bzrmb^n bassnált hedseregsértő 
kifejeaésekat.  Mint véd^keaéaéhen mondotta, nem le-
hetett megálppltsnl, bogy kik ls a napknráaó fl  italok. 
Másfelől  aa öregúr a romén uralom alatt állandó haj-
asának volt kitéve a bizony aa Idegeivel sn'yoa bajok 
mutatkoznak. A blróaág mérlegelte a dolgokét a bárha 
elítélte a vád oitat három hónapra, de a menlő örű -
méryík fi<yelembeviteio  nyomán sa Ítélet végrehaj-
táséi három esztendőre f»lfűggesaiette.  Az Ítélet jog-
erős, mert mindenki beleny n<cdott. 

— Oy^rgyóízentmíklóson aa ottani cul rásadábsn 
Kölcsönös .vlecalfld-s"  fo  y imányaképpen M-rlon Irén 
feltűső  sacpségű nrllánv lu'oitnl kemény viccet enge-
dett m?g a bogy a veleévódöknek kellőtépp-n vissaa-
végjon, blsonyos általénositésot r< ragadtatta m«gát. 
A tanuk egyérielmű vallomása saeriat azaval kimerí-
tették a nerrs t brc-űlete elleni vétséget, a<nl mind-
annvlukat felháborította.  Valami vlsssa dolt jeggyűrű 
körűi történt a vita. A biróság ítéletében mérlegelte la 
a tényeket a mlndiasse hatsaása p>ogőre ítélte el a 
magáról megfeledkeaett  urliányt, aki az itéietben meg 
la nyugodott. 

— TAllaportlehetdaégek Keletmagyarorasá-
gon éa Erdélyben. E<en » elmen H fiy  G>uta An-
dor tanár HaerkeiztAsében a K 'Ietmagyarországi éa Er-
déiyrészt FJrdók Biöveisége Igen hssanoB zsebrétB 
tálékostatót bccá|t hizáik r-nd^lkeaénére. A kis ka-
in us aa Avaa'ól éa Kőhattól kr-adve a M r̂amnroai ha-
vasul nn, a Rtdnal havasokon, a aaékelyfóldl  határ-
menil éa hel>ő hegyvonnla'okon és Kolos'vár, Kalota-
szeg éa B har hegyvidékéig hazánk keleti réasének 
valamennyi téllBpotvIdékét felöleli.  A 17 télisportterűlet 
(hegyvidék, illetőleg fenslk)  mindegyikét egy ntt élő 
léllsportssakember összeáliitásátian tárgyalja a kalaus. 
A hasai sportirodalomban úttörő könyvecske könyv-
Arusl forgalomban  van. 

Almát veszek 1 Keresztes Béla OBemegés, 
Csíkszereda. Apafi  u. 6. 

I i « g M t í i o i á M w a i l w . 
Idegen vároBban Idegen utas ül, 
az étteremben bent roasz cigány hegedű', 
a csizmás emberek hangosak, vérmesek, 
ci-öndes szivemmel jaj én hová leszek ? 
Egy  réBzeg öklével as aBztalon dobol, 
szék dől fel,  dörömböl, kiömlött ott a bor, 
kint Bzellden remeg a finom  boldezüat, 
megfojt  a zsirezag és megfojt  a füst. 
Felkeresem a bus Baállodaaaobát, 
viszem magányomat és vár a hideg ágy; 
lelkem tavára nés két becsukott szemem, 
a lágy holdtücdökléa a a béke van velem. 

Cala l á t v á n . 

f e j -
és derékfájás, émelygés, aranyér, 
tisztátalan teinl gyakran csak 
emésztési zavarok következménye. 

— Palyasati hirdetmeny. A Biaknly K-rflietl 
Kereeted-'ml Iparkamara köa'l, bogy as ipírűgyl 
miniszter ur 1943 évben tlsenhét, egyenként snéa p*ngő 
pénijuta'mat valamint el'ameró oklevelet aaándéknzlk 
adományozni a Kamara tírűletén lévő Ipartelepeken 
boi.szabb idő óta a'ka^Bzásban álló éa minden tekin-
tetben érdemes Ipari munkások rásaére. A jutalmakra 
csak olyan Ipati vagy gyári munkáBok pályáabatnak, 
aki1' jelen'egl vagy volt munkaadójuknál megtaakltás 
nélkül legalább is betöltött 26 óv óta vannak vagy 26 
évig voltak alka'-nazásbaq. A pályázatokat február 
28 lg kell benyújtani. 

— Halaloaaaok. Id K-'»tó Inre csiksaentlmrel 
lakó-i folyó  év jai u*r 31-én, 74 évi>s torában elhalt. 

— I'j. Futsak Inr né B-lln M>rirlt cslksaeredai 
laiós folyó  év febroár  1 én. 30 éves korában elhalt. 

— Dirad'cs ţlles c'lktap'ocz^i latós folyó  év 
f«bruár  8 án, 62 éves korában elhalt. N igy rokonság 
gyásaolja. 

— ÓÍV. Gál Károlvné Kopact Erasébet csiktap-
Iccznl lakóa folyó  év feb'uir  3-án, 80 évea torában 
elheit. 

— Cementtolvajokat Ítéltek ol Calkeaero-
dán I'j O'ot II'.VBO Ni»y Imre csíkszeredai FU-
bitcoi behvoiiik a Varoiíhása r pttóanyagraktárába 
éa ha> zták cm- B'et ellop'ak. A lopott anyagot azon-
ban n*DI Indiák PIPES! ilaol, mert a szántó öspzMörött 
a Ofh"j  Bo y a'^tr. a 'elltS'k m^Bnap reggel késre 
kerü tok. Aa etsó f̂ ltevA-ţ»k  sscrlnt a bBnc">|ekmény 
elkövei^sn néhány p rcc I as elBötéiités Idejébe Is 
h< 1 nyu t. Az ügyészség asonban Ilyen Irányban nem 
látott s°mml blBonvItélot s Igy a büntető egyesblró 
elé ál'itotte. A vádlottak törédtlmearn belemertek 
mindent. H ngoatatták, bogy éppen abban a pillanat 
ban riadtak el aa u cát világi é lámpák, amikor a ha-
todik seá* c-mentet a szánkóra tették és megindultak. 
A törvényesét lfj  Orot litvánt mint tettest 8, Nagy 
Imrét bünrésaesBég elmén 1 hónapi fogházra  Ítélte. Aa 
ítélet jogerŐB. 

— Megkönnyítették a hásaaaágkötéat aa 
Erdélyi Part elAtorjesatOsere. As Erdélyi Párt 
orsságos köspont|a nemrégen em'éklratot Intéseit aa 
Igaz^ágUgyminiszterhez éa kérte, bogy a básasságkö-
téB'k megkönnyítése érdskében rendelje el a miniszter, 
bogy sz első básasség felbontása  után a tilalmi Idő 
alóli felmentést  ssegónysógl bizonyítvány alaplán bé-
lyegm^nteaen lehessen kérni. Nagyon sok nő vaa 
ugyanlB, aki első háaaBsága után nem várhatja kl a 
ils hónap leteltét, akár anyagi okokból, akár pedig 
amiatt, mert leendő férje  harctéri ssnlgálatra van be-
blva. Aa lgazságügymlnlstter Indokolt esetekben fel-
mentést adhat a tl'alml idő alól, ea ealrányu kéréa 
aaonban tlaenöt pengő költségbe kerül, amit tokán 
nem ludnak m»gflsetDl.  As igaaságügymlnlsater most 
válaaaolt sa Erdélyi Párt beadványára és közölte, bogy 
ssegénysógl bizonyítvány alapján aa Iganaágügymlnlan-
trrl felmentéB  dl) éB llle'ókmsntes. Ugyarcsak dij- és 
Illetékmentes ssegénysógl blaooyltvény al>plán a fel-
mentés Iránti kérelemben melléklendő hatóaágl orvoel 
biaonyltvány la. 

— Ne politlsáljon a színész — írja Réca Vll-
iros a Bilnháal M >g«aln uj számában, amely képes tu-
dósításokat hoa a G illyatető moagalmas életéről, a 
balatonkenesei sportnapokról, valamint a Midlkus-
estélyröl és a Bsepeal-mulatságról. Érdekes riportok 
saémolnak be Honthy Hmnáról. a bo'dog Saelecaky 
Zitáról, Diyka Margitról éa a Tábori Sslnbáa előadá-
sairól, Botond Györgyiről, a jég klrálynójérő1, a Slmor-
Kováci pár alpesi turnájárál és as o'.asa fl  msslárok 
pesti tartóskedásáró). Labár Ferenc uj daljátékának 
•rrdítl kottáját engedte át a Bzlnhásl Magaalnaak, 
Bil assy László pedig u| asarepben mutatkoalk be mint 
keresstapa. M'gtudjuk, hogy a női kalBpdlvatbaa a 
keleti stílus dominál. Pontosé játékban minden felesóg 
klssámlthatja aat, bogy ]6 háaiaasaony-e. I lós Endre 
poétikus cikke nsövegmagcaráaa'ot ad n sairelemhen. 
Hámos G/örgy és lfj.  Kóráry György két kedves egy-
felvoná̂ oBSal  nevettetnek. Hmobágyl éa Vasi, aa el-
válassthatatlan humorista As karrlkaturlata pár aauttal 
Fedákot cslkdesi, Rőiler Endre rádlóbessádst tart. A 
Vicc Magaaln gondolkodik a jókedvről. 

Ügyes kiszolgálóleányt felveszek, 
Narldsáoy András, Csíkszereda. i_ 

Ryuutatt Vákir 1M|NIÍ ktayviyewUliba^ CUkmrada. 




