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Ismerteti Gaál Alajos dr. még a villamosítási IpaAlcazár és Sztálingrád hŐBi példáit neosak csodáim tudjuk, hanem azt ha rákerülne a eor, rositasi terveket. Hangsúlyozza, az Idegen nemaetl
akkor egy emberként, egyforma ssivvel és politika által elvett földeket juttassák Ismét magyar
kézbe. Bejelenti: a kormány aa Idegenek által
Hősi példa nélkül nincsen örökéletű ncp áldozattal boldogan vállaljuk is a hősi halál kisajátított erdóbirtokok ügyét rövidesen rendesi és
Ma, amikor a Sztálingrádban bezíirt ném?t had- boldog piilanváig.
magyar nemzeti azempontboi hasznos ssolgálatba állítja.
Figyelmezteti a azékelyseget: minden teren csak maosztályuk k^t hónap
el <t hM«l UlzdsmUk-t
gyar vonalon szabad haladni. Ennek a népnek juhászai
vívják a tízszeres iu!-röv»>l ezcinbt-n, hki-or
es pa-.ztorat, d j nem mlndon rendű és rangú vesetői
minden tisztelgünk*
ü' : a kell f vdu junk a
Mult vasárnep 1943 jxnnnr hó 24 en BE Erdélyi is tegyenok magyarok.
Volga melíelti A cazarhor.
Part c*ikvármegyei tagozata Qy> rgy< dilró és GyergyóGaál dr. kiemeli a háborús helyzetből adódó neMeleg szobákban ü;ünk. Az Isten n ^ g meg- r-mi te községekben tartotta meg be<zátroió gyűléseit. hézsegeket, bar a világ többi népeihez vissonyitva jó
Az
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Párt,
amint
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községek
adta a mindennapi kenyerűnköí. Odakint 30—40
helyzetben él a magyarság. Nincs helye békétlenségnek.
fokos hideg. EJ ezalatt egy
német had nagyréi-zet mar mr-glátoga'ta. K-pvis lői állmdó össze- A bikeilen, Izgató embereket egyaorba kell helyesni a
köttetésb-n uiíaroak maradni a népünLkel. Vogtred- remhirterjeszlókkei. Az ilyen emberek paraaltál a társereg körülzárva, bizonyságé* tesz a világ e:ó t, m>'n ben ennek »z ia a rendje. A kii-emb r ^ tudjak,
sadalomnak. Sopánkodás helyeit dolgozni kell. Terhogy egy iiy n nép, ame.yn^k fiai ekkorit hős: ismeri'-: a köteles.-égilk-tt. M -gis joi euu, ha a törvény- meljünk miaél jobbat és minél többet. Az egyes soraa
hozó
tţBtUlet
emberol
érdeklődőek
mindennapi
élote
áldozatra képesek, azt megHemmisiteni nem lehet
nem lehel io, ha a közönségé Bzomoru. Egyesült erőM'Tt az u^y van, bogy a kisemberek nagy bálái- vel, egy akarattal meg fogjuk nyerni ezt a háborút
Két hónapja elvágva miod<n utánpótlás ól után.
ból tevődik usHze a nemz t élete. Épltó feladat tehát,
Ciipak Lajos dr. kanonok, országgyűlési képviküzdenek esek a hősök Sitaiingrád romjai hogy '-z^kben a nehéz idókb n kéz'en tartsuk az embeközött. Éhesen, eliHgázvi, hilalra dermedve rek lelkét. Ez a fe'adat t .rmészeteien elsősorban a selő szerint: a székelység minden Időben tudta a köteiesseget, de figyelmeztetni kell, hogy a mostani a
Bzori'ják a fegyvert ea ha n: ponként szorui is képviselők kötelessége.
világ legrettenetesebb küzdelme. Ezt a küzdelmet nea gyürü, azért kitart .nak és még esekben a
Az Erdélyi Párt képviselői hivatásuk tökéleteB ailnk keii megvívnunk. Ebből a harcoól a magyarságnak
percekben is visszaverik a szakadatlan őrjön átéiz -«Kével teljesítik ezen kötelességüket, amikor faluról- nem leheteit kimaradnia ÓB azért haicolunk, mert minfaljra járnak és mindenhová elviszik a biztató, a kitar- den nemzetnek egyformán joga van leülni a népek
géssel tombold szovjet rohamokat.
tásra buzdító b:ciü!etes szót. Mert nem lehet leérté- teríteti asztalahoz. Kenyeret éa Igazságot követelünk
Van-e fogálma unnak, aki háborút nem járt, kelni azt az aku-.muokát, azt a suttogó rombo'ást, ebben a haboruban. A gazdag ÓB ssegeny népek kerülhogy mit jelent a hősiességnek ez a haláliaieg amivel az ellebséges propaganda dolgozik. Egyetlen tek egymással szembe éa ugyanakkor két ellentéten
vető magaBztoBsúga. A mánaíc halmozó é i a il!enf,ulyozá-a ennek a ftiforgiió mér <ghiutésnek a világ harcol egymasaal: a gonoszság szelleme és Isten
legkisebb háborúi megszori ásra is felhördülő felvilágosító muaka, a közösségi Bzellembeo való erő- bataima. Ma az Isten táboraban harcolunk a hitért,
siidss.
a nemzeten, családért, lélek- éa lelkiismereti ssabadpolgárnak van e ériébe annak a hősköiteményAz Erd ilyl Párt képviselői erre vállalkoznak, ami- ságert. Istenért 1 Helyűnket magyarokhoa Illően meg
nek átérséséhea, ami most Sztálingrád gránát kor egymásután felkeresik a c-iiUi f ilvak ez^kely népét. keil állanunk, bizuulc vezéreinkben, elaŐBorban vitéz
tölcséreiben lejátszódik.
Mult héten Gyergyóbsn mozdu'tak meg, ahol nagy lel- nagybányai Horthy Miklós Kormányzó ur ÓfőméltózáEgy halálraítélt hadsereg minden németje kes^dáHnel, megértő szer^tH- »i fogadták. Dr. Kolumbán gában, aki hus es vér ebből a népből, tehát tudja:
József folBŐbázi tng az Erd >lyi Párt csikmégyel tago- mit akar. Csipak dr. kanonok után Lássló Ignác főesáthatva a nemzete jövendő sorsától boldogan zatáu'ik elnöke, Dr. Kováct Károly főtitkár, Csató peres-plebánoa, főrendiházi tag a magyar kötelességeállja a kilátástalan haroo». Mind ;n pilUnaioan Árpád a párt gy^rtyól tagozatának elnöke, László Ig- ket vaaoija fel. Ismerteti a szovjetelképseléseket ellenkész a i életét áldozni a nagy végső cél érde- nác főeBperes, felsőházi tág, C*ipsk Lajos dr. Osal séges győzelem esetére. Ismerteti, hogy ellenségeink
Alajos dr. kepviselót Lórincz Jszíef dr. beszéltek Ázsiába akarják telepíteni a pánszlávizmus útjában áUó
kóban.
Gyergyó népésez ás mlndsotttt ezrekre menő tömegek magyarságot. Teljes erővel küzdenünk kell a félelem
As emberi elhatározásnak éa nagyszerűség- hallgatták veglg összetartásra, pártf>.gyelemre tanitó diktálta eikc-pzolesek ellen. A családból, a nemaet
nek is véges határa van. Lihar, hogy ez a értékcB beezédeiket.
gyökeréből kell kiindulnia és klterebélyesülnle a küahősi tragedia ott a Volga mellett rövidesen
Kolumbán József dr. felsőházi tag, országos alel- delemnek.
beteljesedik. Nem változta! semmit azon n lé- nök többek között megállapítja: az Erdélyi Part tulajHornpot Ijnic hangsúlyozza: ennek a földnek a
nyegen, hogy a történelem számára a legra- donképpen nem politikai párt. Nem szavasatokat akar népe heiyt akar es he yt ia fog állani. Tamási Károly
gyogóbb haditettet irták ezek a német gráná- gyűjteni, m-m törekszik kormányhatalomra, nem BzMad ipartestületi elnök iparoskérdéseket tár a pártvezetők
rózsaszínű ábrándok után, hanem felismerve a nép
tosoií, akik visszautasították as ellenségnek helyzetét, józan tárgyilagossággal IgyekBzik a kötöz, elé. A gyűlések a Himnusszal végződ'ek.
minden .nagylelkű" ajánlatát és u.olsó lehele- nagy kérdéseket megoldani. A mult bűneit kell jóvátükig harcolnak a német győzelemért.
tenni mlnel előbb. A pnrt Kolumbán dr. szerint a délerdélyi magyarság sorsát élénk figyelemmel kiséri s a
Lélekbemarkoló es a hősiesség. Ne men- Délerdélyből
Az Erdélyi Magyar Kösmüvelódósi Egyemen külő magyxr testvéreket felkarolja
jünk el mellette elfísuii Bzivvel. Csodáljuk meg és elh-i'yeel. Az orságos aieloökfigyelmeztatte a gazdá- sület felhívást kapott a Kormányió Ur neje
és merítsünk belőle. Próbáljunk meg It-galább kat, hogy ebben az esztendőben még többet éa még öfőméltóaága magas védnöksége alatt működő
annyit, hogy velük együtt erezzünk. Vizsgál- jobban kell dolgozni, mnrt több és jobb termelésre van mozgalom orBságoa vezetőitől, hogy a hadbajuk meg magunkot tudnánk-e ekkora áldozatra szükség. Nem Bzabsd szem elől téveszteni, bogy ezek- vonultak éB elesettek hozzátartozóinak téli
ben az időkben tenyérnyi helynek Bem szabad megvállalkoinl.
megsegélyeiésére 1943 januáa 17-től 1948 febmüveletleaül maradnia.
Soha nem lehet tudni, mit hoa a jövő.
Erdőgazdálkodás terén egyre több panasz hallat- ruár 7-ig tartó időszakban meginduló ób kiMég a magyar társadalomra nagy hősi falada ázik a főárakkal kapcsolatosan. Az Erdélyi Párt részle- zarólag pénzadományokra kiterjedő oraiágos
tok hárulhatnak. TőrténJmi fordulóban vagyunk. tben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Adatokkal felsze- gyűjtési mozgalomba teljes erővel kapcsolódIlyenkor a történéimi végzet szokott egy-egy relve még e hó végén felkeresik a földmlvelesligyi jék bele. A felhívásban as illetékes magas venemzedékre különleges szerepet kiosztaui. — minisztert és az árkormásybiztosBágot, hogy a tőára- zetők arra kérik a i Emke elnökségét, hogy
kat a gazdisági helyzetnek megfelelően emeljék fel.
Hátha éppen mi vagyunk eiek u kiválasztottak. A deszkaárak rögzítése mellett a gömbfát szabad keros- ebben a gyüjtóaben köipontjával és vidéki
Nem tudhatjuk.
kedelem tárgyává kell tenni. E végre a ezikmáját értő fiókjaival együtt a nemes és hazafias eél érTartBunk komoly önviogá'atot. Mire képeB fakitermelő és értékenl^őcek tudnia kell, bogy a rögzí- dekeben minél nagyobb lendülettel vegyen
deszkaárak mellett mennyit szabad adnia a fáért. résit és a i anyagi sikert a maga réaiéről is
egy olyan emberi együttélés, amelynek a sim- tett
A jelenlegi rendszer mellett óriási korosodás éri Csík
phónia gondjai már az első riasztó hírre égig varmegyét, ahol óvente 350 ezer köbméter fenyőt ter- legteljesebb haaafiaa lelkesedéssel támogaasa.
nőnek, amely as életet nem tudja egy napig melnek ki. E hatalmas mennyiségen köbméterenként
As Emke régi hagyományaihoi híven tersem elképielni oigaretta füst nélkül. Vájjon 20 pengőt vesztenek a tulajdonosok s Így évente 7 mészetesen örömmel fogadta eat a megtísatelö
van e bennünk elég egyo6!uság éa egyöntetű ml l.ó pengővel károsodnak. i!.bból az összegből a vár- felhívást ós magyar ssivvei-iélekkei kapcsolóség, amely áldozatunkat Alcazar, vagy Sztálin megye egész évi adóját fedezni lehet.
dik bele a nemea gyűjtési mozgalomba, ugyanGaál Alajos dr. országgyűlési képviselő beszédé- akkor padig felkéri össies szervezeteit, fiókgrád magasságaiba fokozná.
ben m>gá!bplt]a: ősi székely törvény, hogy minden
Minden magyar ember t «kintsen magába. székelynek támogatnia Le l a másikat. Ebből követke- jait, tagjait és ac Emke minden barátját, hogy
Amikor kényelmes, nyugodt otthonunkban biz- zik : a népből kinőtt embereknek mindig és minden % szent eél érdekében példamutatóan, minél
tonságos pihenőre hajtjuk fejüoköt tegyünk irrg körülmények között fajtájuk érdekelt kell szolgálniuk. nagyobb mértékben hoiaa meg lelkesen minannyit, gondolkozzunk ezekről. H i azt látnánk, Ezt A parancsot nem szabad és nem 1B fogják elfelej- denki a maga kizárólag pénzbeli áldoiatát.
•enl. A székelység minden buját, baját, fajdilmát és
hogy a magyar társadalom minden pillanatban örömét nyliván tartják és asfz-rint intézkednek. Ennek Nagy nemzeti érdek, hogy a Fóméltóságu Assfel van készülve arra, hogy ilyen hősi áldoz a a Bokát szenvedett főidnek minden fiáról gondoBkodnl izony magas védnöksége alatti gyüjtómoagatokát vállalni tudjon, akkor adjunk hálát a* kell. Biztositanunk kell mindannyiunk megélhetését. A lom minél szebb és minél nagyobb sikert érjen
Istenünknek. Ha pedig ugy viigtődnAk es as r-zikelv kérdésnek két sarkalatos tétele van; a telepí- el és hogy a legiettentőbb küzdelmeket férfias
önvizsgálat, hogy nekünk ped g még sok fegyel tés és a helyi gardasági lehetőségek tökéletes kiakná- daccal és 6si hősi magyar vitéiséggel vállaló
zása. A mezőgazdasággal párhuzamosan üzemeket kell
mesésre, sok iskolára van szükségünk, akkor létesíteni, hiszen már csak as erdélvl fejedelemségek honvédőink mélységesen éressék, bogy a nemkoaotyan lássunk hoisá a mulasstáaok pótlá- Idején virágáé ipari központ volt a Székelyfőid. Újból zet egósa szive lelke velttk és hozzátartolóiksából. Siessünk, t a l á l j u k egymásra, hogy sorompóba kell állítani a Székelyföld ternissetl kínoséit. kal együtt érez, de nemosak éres, de érettBk
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fogja a munkásságot a Jogos és méltányos ós Igazsá- •rtbiég, hogy • birodalom sspmbe tudjon nésnl aa
gos óhajának beteljesedése felé, bogy tisztelt lehess, eseményekkel. A szovjet most végső kétségbeesésében
tisztelj másokat ls és tiszteljed szokat, akikkel egy- aa utolsó erőfesaltéselt tessl ellenünk és ea elkövetsorb in dolgosol. Lígyen a munkás előzékeny, munka- kező napokban erőz szive krr, biztos akaratra ós feadójával szemben és Igyekeznék annak ssándéka sze- gyelemre less zsflksé f. ;Bármily nehezekké Is váljanak
rint, örömmel teljesíteni munkáját czsel megbecsülést a harcok, est a hál-orn . a német népnek meg kell
fog kiváltani muoknr.dójától. Ha a munkaadó látja, nyerni éa meg Is fjgja nyerni.
hogy minden körülmények között szolgálatára áll az ő
• *
munkása, ha látja sz előzékenységet és becsületessé•
get a muatában, ugy ő ls htsonló előzékenységet fog
Harctéri híreink a téli háború emberfeletti küatanúsítani a munkások sorsa iráni.
delmelről számolnak be. Kemény ea a háború. Minden
Igy lesz a munkás tisztéit a társadalomban éa eddigi vérantátnál kegyetlenebb Kétségtelen, hogy
nagyok a vesates^gek. Ds es a háborv. Abbén nemIgy tudja maga sorsát rendezni.
csak osztogatni lehet aa űtéBcket, kopni ls lebet beHaláleseteknél gondoskodjon arról, hogy a munkáa- lőlük. A siovjet boraoímas emherá'doaa'tsl dolgozik.
aág miden temetésen bizonyos Bzámban megjelenjen A tengelyhatalmafr, köaöftűk honvédségünk Is mosgó
Ünnepélyeken pedig testületileg vegyenek réazt azokon. háborúval IgyeVsdk kifogni esaket a ssovjet ütéseket
A munkásnak a mai korban önmagát la nevelni és elképzelhetetlen vesste-égeket okoznsk es ellenkell, tanulnia keil, olvasnia kell. M4g a mai napon ségnek.
megalakítjuk a műkedvelő színtársulatot.
E'd^ksa jelensége rt közéletünknek aa, bogy miMegazarvezaűk a diiárdat, mely ünnepélyeket! és lyen h jlamos a borúlátásra. Aa első harctéri blrre,
haláleseteknél temetéseket ÍR énekével, aln ek finomo- ame'y nem pvőseiemrő: számol be, már Idegesség tadását közös műveltségűnket fogja szolgáin).
passtelbató. Kűlüntzen a városi élet Ilyen kishitű.
Ismeretes önök előtt, hogy a község vezetőcége
As «-üenségot lebecsOlnl nom ssabad. Végeredmozgalmat Indított rz-ránl, bogy Gyergyóhodos tőz- méDybBt tudni kell, ho;y ehhen a bábomban túlfelől
sénben mintegy 100 lakóhiz épüljön fe>, amely lakó- U ér ési erők torakornak. Hi es°k Időnkén* vl=psshazak nagyrésri (,-ppen a munkások reszere van ter- vágnak, aVkor ez termé^set»". I)<;decéa helyett hinni
gr. Béldi Kálmán
dr. Szathmáry Lajos vezve, ahol gyermekeik virágos kis kertjükben fognak kell saját erőnkben; és a végsőkig való kitartásunkban.
es a szükséges konyhakerti véleményeket az A kocka el v.n îe v>. Bs na Igazi háhoiu csat-, rcoet
elnök.
Ügyvezető alelnök. játszani
önök felesége nem a piacról veszi, hanem meg» fogja = ''zdîdi'r. Oyan ea, mint a "erseny. Az utolsó menetet
Walter Gyula, titkár.
trnne'nl éa igy élvezni fogják a szabid önálló liikás az nyer! meg, aki nra marad Idegeinek, rendben tartja
lelket nemesítő Udiló légi-őrét, : mely más eletei fog küzdóképesHégát éa helyin őrzi aa esaét. Vigyázzunk
• •
•
öuök ele tárni a gyermekeik lelkét is nemesebb* -sebbé estekre « fiitételekre. L'gyen helyén a szivünk és
fogj* formálni.
eszünk. Na Ijedjünk meg as árnyékunktól, mert győsnl
Megindult az Emke gyűjtése
E^y t kirek még,
iu"0.{va intézzük j-íjat sor- cshk Igy lehet.
a Főméltóságu Asszony akciójára.
eu ikat, hanem nyilán álljunk ele álljon oi-i mindenki
Ai bmke által a Főméltóságu Asszony téii Baját sérelmével es fi falé ia ilyen nyíltsággal mondjuk
segélyakciójára kezdeményezett gyűjtés meg me;; óhajuukat, mert a nyílt férflai elő dísa annak,
indult. Eddig a következő adómányok folytak emit óhajtunk mindig tisztázza a munkád és munkaadó
A magyar mult nagy hagyományaiból és tépi
kr.zölti eltéréseket éri világoB és igazságos kópét tud
be az Emkn központjához:
műveltségűnk értékelből táplálkozó, a nemzetnevelés
tárni, mindkét fél elé.
gr Béldi Kálmán felsőházi tag,
H.s önök is ezt ak&rják, amit >;o itt önökcek fel- Céljait ssolgáló magyar művelődéspolitikáért kCzdfirk,
és
ai Emke elnöke
— — — — P. 1000 olvastam, akkor egyti'.t k-'zdh^Un'; i-gy sz?bb jövő me'y a magyar nép széles rétegeinek mUveilsét
:
ai Emke — — — — — P. 1000 kia!a;it/.HáDHk munkájához. Hs m?gbizn<k ben- szellemi-erkölcsi felcmeüRét hivatott szo gálnl. Heg
hogy történelmi hivatásunkat csak akkor
ai Emke tinztviselóksra — — P. 200 nem ; 9 erge i a többi vezető 'egg-l követni fognak, győződésünk.
tölthetjük be, h-s n^'pl és
történeti magyar műveltség
i
i
[
>
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akarják
val-jHitanl
u^y
óu
Kolozsvári Husárugyár k. f. t. P. 2600 ul>í,-eu a gondolatban szives>-n í.lo'< senili egükre, mert határrma meg a t -mi"1* tariull réttgéneí; gccdo'koDr, Szathmáry Lajos az Emke
bisz-n éo rn^zv»;yok g*, ó?ődve, bogy mied nt ellehet aArmédját, érzénvlíííá^ és erkölcsi magatartását Is F
figyveaető alelnöke — — — — P. 200 TLÍ becsülettel, fdjezta be elcöki m-gnylióját Józsit utryaneg a n'pl éa történelmi műveltség érvényesül
IsVo ilokban és az Iskolánklvüll népnevelée^ien.
S»ndor.
Dr. Bartha Ignáo üsyvéd, orsa.
Egyébként frlíín/r :
gyűl. képviselő az Emke jogtanácsosa P. 100
1. A Is^piii^'bb kf'-í msgysr
-vr-íés gyors
Deénv Jenő színművész — — B.
20
ns bürdkréel-m-inri
rvegését. Eiban n szolgáGál György altiszt — — — P.
10
íítfri" iö;öd!'Ks- n.'er-p h'ztoBltpndó
egvbásaknak
As i?lir.ult n^pni.bm a keleti n;cvon*l minden -s az arra <ka'm<.s társadalmi rs^rvis'tekcek. A sajösszesen P. 6030 "zakp-scán
nem ca^ik- nő hevességgel tartottak a ber- tét, h nzlnháRek^', f morl' és rádiót ls c&sserUen és
A gyűjtést folytatjuk.
caK A Dontól északra a némst töielnfcík er^dmétye- fokozoítKbban a n^ps*ve!ó<s ssolgá'atiba kell állítani,
állásaikat. A Don közép ő vld k~n
Az Emke elnöksége. en tsrct'ák nj
2 Ilivelr a °sa-netalán as utóbbi éveVben tett
nítr.at jyi'0'0-1 1 k9tM<-k>~-kn*k >•« g*pealt*tt csspategységefrnea erő- , nsg>f''>-yü «II n»;gtB párc^Of kfi<e- sik res (n!in polHlkal Apásak elloc re Is még mindig
Megalakult Gyergyóhodos községben
Hb m-'-rtékben szerepel a magyar közöklékefckc) I-••lírtt R«f irteizál'nl. E-irek során nagy re-^yT-d'isrib^.:, kívánlak uj ihs mnztgaadaiégl,
a gyári munkások közösségi szerve. ségb^n su yos ba co. r krrPl ro*. A bj'M'vina <íimdó •pari í'Sr ^crepksde'ml
elemi, középiskolák és otthonok
bui'ámok bátána rih y^n In.ra 't takmeró előretöréGyergyóhodos község az utóbbi időben nagyvonalú seikkel egÁNZ taitaszokon ska&e:otlák meg a ssovjat o y«n -rínvu es pyors felállítását, amely megfelel anmunkát kezdeményez Öröm nézni, hogy még marad- olőryorau ását a német csapatok. A közi psó asakaszoa nak a tf p- nek, ho?y M-gyororsság agrárállam, és antak vezető embereink, aţi'-iben él a közösségi munka lanybn'tak a harc5 cjelekmények. Vellklje-Lnkl mellett nak a követelménynek, hogy a legsürgősebben életerős
önzetlensége. Ilyen megbecsülhetetlen érték J >zsn Sán- aem került Bor nagyssabé.RU vállalkozásokra. Aa I men- magyer Iparos- is keresirdőtársadalom nevelődjék.
dor hodosl tanitó hazafias lendülettől izzó munkássága. téiéi délkeletre egv német robamcsoportflgyeleinr >
8. A magyar aevelés minden fo'rán céltudatosan
Hodos közBégb°n 1943. óv január hó 24 én ünne- méi'ó slktrl aratott. A Ladoga-tótól délre súlyos har- keresstUl kell vlrnl <-a á'laTipolgárrá és közteségi
pélyes keretek között megalakították r.z ottani nagy- cok után a német vonal tlő»l ujabb 27 nehéz ssovjet lénnyé való neve'éi elv^í. Az uj nemzedéket a magyar
Bzámu gyári inunkig összefogó szervét» nemzeti munka- páncélos maradt ssétíőve.
ka'oiai hsgyomátiyoVn<tlr megfelelő fsgyelmeZ3tt, tá'or
közösséget, amely egyhangú le'knsedéBsel Józsa igazB viííal Bsell-mben kell nevelni Szükségesnek tartfuk
Sztálingrád
aorta
gatót választotta meg e'nöVéül. Az uj elnök székfogN met híradás Sztálingrád bolyáétól ecseteli a aa Ifjúság szamára a köt?lnső mnnkassolgálat bevezelalójábanrámutatott arra. hogy ujvi'ág küezöbán álunk,
tését.
amelynek eléréséért harcolnak, véreznek, szenvednek haditudósító köa^sel nlapjfn. A ném9t védócaapatok
4. A nevelésügy tr.rén az erdálvl magvar egyháhe'yzete
rendkívül
su'yos
Aa
emberi
arőf>Bzltéa
bőiles
érettünk keleten dicső honvédeink, azért vállalja minz
tk
hitvalláBoz
Iskolái több évsaázsdos múltra teklnpéldáját
adják
Saa'lnţr^d
védői,
aroaban
el
kel!
kédenki Ittbon becsülettel, alázatos léi kkel a munkát,
tio«k vissza. Aa ősi hltvalláfos Iskolák voltak törtéengedelmességet az önmegtagadás áldozatkészségen «atiinünk arra, hogy KS emberi erőiek Is vsnnak ha- nelmünk
folyamán a m»gyar mOve'ődés és tudomány
lelkierejével, büszke e'szántságával és Jobb jövő remé- társi. As Itt kürdő csspatokst hóntpok óta nem tud- fáklyavlvői,
na ideţ=>n urVom alatt pedig enikben taták leváltani. Egyébként ai elmuH napen többórás
nyében vetett hittel.
lált otthont PI állami iskolákból klüiött magyar nyel".
Újvilág küszöbén ál uok, melynek átlépését nem heves küfdelem u<án a város és éssakl és déil negye- Éppen eaért ezt klvúnjuV, hogy es-k ea iskolák ne
adják ingven r.s át'épés küzdelmet, á dozatos hazaszere- deiben vlessavotulíak megrövidített vonalaikba és ki- ssorlttaesan^k bá'.térh», hanem ellenkeaőleg: bőséges
tetet kivan. Ezen ujvl ágban nem a pénz lesz ez em épített állásslkt ' n ném>-^ csepatok.
állami támogatás**! m g rísltvo éa továbbfejlesztve,
berek fokmérője, PMU ez l»sz - z értékmérő, hanem a
A c é ^ ' t Vcd«iő ffip r t c rok^i.ga j lectl: Sita- aa erdélyi ni'.gvar k:>smüv° ódásl politikának ezu'iu
munka teljesítésének szelleme, jót-ás-e, ignz-ágo^ lelte ngréd h- yz:te íi^ftőd^". A NTI küiön Ueuel az Is gerincét alkossák.
as amivel önök mindennapon köszöntik egymást, a «mberaey.sgical és ff gyérben egysrAot tu'su'tbao 1-ívő
fferesztónjr Magyarországért küzdünk 1
.becsülettel* kltö '.<>» munHi élet.
»EOvj't csapatokkal p aem ben p. német védőcfspatok
cemzelek fi i
Ezen nemcsak a n"mkeresstény elemeknek a mmA Baéke'y embert az jellem'zte a múltban és as bősl>ss"gét. A t^ngfllyhflz kapcsolódott
r
kell jellemezze a jivóban is, akár llszltise'ő, akár egyaránt híslfs?n ţilcdt>Ea! Borópa remével, a totse aetl és í-Hem! élet blsonyos területeiről vsló klsárá>át,
munkás, iparos, vagy fö'dmlvea, hogy munkájáról az vlsmussM 1 f-9 t e . - é ' e l ö k M kcc^írs Eur^p?-. vala- hanem a történőin?! m»?ver egyházak m'ndenirányu
Sat^lngrsd v dfll megerősliését Is énjük. Ksf bfcségl sorsban világórán
Isten félelem az ő erejében való bizakodás ég hsaa- mennyi la ,ól, de v»lam"ncyl közö<?
1
szere'et t-ugárzott. Azért maredott fenn annyi viszály, nrk sors» érd<iin'l kl a le^ősalgt'b ^ méltánylást. Sztá- felismertük aa egvhlaak erkHlcs-^p'.tő, társadalomsierB r! In ben — m'nd vezó és nemaeti műveltséget ápoló hivatását. Al egyannyi balszerencse között. Erről az erős, erről az Igasl lingrád vádől — hangsn't ózzák
addig t.8ad«n-)k ís kltartnnat-, sntlg lő.'B.' r és fegyvar házaknak est a Eurepót az egész országban támogatni
alapról mi sem térhetünk le.
van a telükben- Msgaaitop, egyedü álló píldija a hőA szeretet vlssaa kell költöződjék a munkás sles á'dosatnak 8it--lln?rád védőinek hr->rct e hadvi- es bls'.oültaal kívánjuk.
Féltve őrlazük aa erdélyi magyar egyhásak köegyéni, valamint együttes életébe, hangoztatta Józsa selés történetiben ós eatel a katona! kötelességteljeaöttl hagyományos jóvlszonyt és elősegítjük azok szer^lnök. Önök, ha azt akarják, hogy együtt eredményesen sítés legragyogóbb pé'dája Iz.
ves együttműködésit minden nemaeti és társeda'ml
dolgozzunk, ha ast akarják, hogy a mai tehéz Időkhöz
„Itt ac ideje."
munkábao.
méreékelt, jogos kívánságaik teljesüljenek, elsöBorban
A német lapok „M aa ldej%* elm alatt felhívást
as egymás iránti saeretethen kölc.-önös bizalomban ke'l
A román uralom aiatt ai erdélyi magyarság teáerejüket kimutatniuk, ősöknek vigyázni kell egyéni közölni a birodalom lakosságához. Megállapítják, iéról önként levált asldósággal snemben helyesIOak és
életükre és vigyázni kell munkástársaikra, ha lenne hogy a polgári életet minden tekintetben alá teli ren- lürgstünk mit din o ' y a törvényesén kormánylntéskeönök közül lelki gyenge, aki nom érti meg aa idők delni • nemiét érdeleinek. A döntés óráit élj Ok — dést, mely a kérd is általános európai rendezéséig a
saavát, azt önöknek kell jó útra téríteni. Ha van testi írják a német lapok — é« ezekben as Időkben aa ott- zsidóságot a nevelés, köavéleményalakltáz és jogszolés lelki elesett önök között, kit talán a csapások súj- honnak Bem lehet több Joga a polgári élet adta köny- gáltatás terültéről ta'jesen kliárja, a gasdasági élettanak, eseknek kell segítségükre (.telniük. Kl kell Irtani nyebbtégekre, mint a front hőselaak. Kemény meg- ben pidfg sürgős módot nyújt arra, hogy helyüket
a munkás életből tz egymás iránti Irigységet, bogy próbáltatás előli állunk, da meg Leil küsdenünb.
magyar ssakamber.ik foglalhassák el. Mivel a termelő
esen rossz emberi tulajdonságot kl Irtsuk a nemzeti
A vasaló német lspok kivétel nélkül nagy cik- tőkét nemzeti vagyonnak teklnt|ük, a tőke éa a termunkaközösség szervezetéből. Ennek kiirtásával fog kekben foglalkoznak a keleti front kialakulóban lető melés Irányítása nem maradhat asldó kéaben. Da
Jönni egy jó fenntartó, embert méltóságára emelő köz- eseményeivel. Lasiöjezlk, hogy ebben a háborúban ugyancsak felemeljük szavunkat a .Strohmeaa^rendszellem, amely meghonosodva nemes gondolattal eltöltve minden kockán forog, ugy a birodalom aorsa, mint aa szer ellen, mert eit a keresitény éa nemistl gondolat

eseleksslk la, példát matatva
Igail nemaeti
Ossietartáara.
Ai Bmke tehát mindenki ulvéhea uólva
felhívja OBBiea fiókjait, sserventeit, taglalt és
aa Oaaaes Bmke barátokat, hogy adományaikat
a fenti idő alatt (1943 jannár 17 —február 7
köiött) juttassák el központjáboa (Kolozsvár,
Magyar u. 1. sí.) As Elnökség gondoskodni fog,
hogy aa adományok megfelelő nyugtásás mellett asonnai jussanak el as országos moigalom
irányítóiból.
Aa adományokat időnként a lapokban
nyugtáin! fogjuk.
Minden igai érzésű magyarnak ssive és
lehetőségei aierint meg kell bosnia a szent
célért a maga készséges áldoiatát és hissiDk,
hogy a magas helyről jött hivó sió egéss Erdély lelkében mély és nagy visszhangot Is
nyer. Nemzetünk sient hagyományai, honvédeink hősiessége és magyar önéraetünk és igy
kősőaségi érzésűnk követelik eit.
Szivek, táruljatok m»g és adjatok 1

Az Erdélyi Párt programjából.

Nagy hevességgel folynak a harcok.

elménket ás uivünket anyagi dolgainkban ls vesérslnl smber léte. Aa ertk felfokosott megfeszítésére vaa ollw való legnlyosabb Bsréiylstaek tarjuk
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A magyarság Duaa-vOlgyl hivatástudata arra kötnlea, hogy a basánk földjén évaaásedoa múlttal rar
delkesó nemseUségekkel a saentlatváal rondolat n>l
lmében élJBnk együtt.
1. Aa erdélyi németnég sok évsaáaados mnt*ájé val beblaonyl tolta e fö.'d Iránti hlségét. Klrâ'ţl prl
vüéalumok helyett ma nomsetkürl megáKpod?» hlntoaltj • népi fejlődésüket. Bit annái la Inkább tlssie'rtbso kívánlak tartani, mivel iueggyőaődéf.ünt, bogy BI
uj köíépeurépal elrendeződésben a magysr éa némtl
népre veneiőaserep vár
2 A magyar államepimét magáévá tevő román
nép aiámára blatoaltanl kívánjak nyelve haaanálatát a
kősoktatásban, köalgaagatáabau éa a bíróság előtt, egy.
báaal megbccsBléaét, a munka ssebsdségát, nemaetlaégl éraése védelmét, politikai Jogai gyakorláaát. de
mlndeaeket eaak olyan mértékben, amilyenben a romániai magyarság jogokkal rendalkeil':.

Feloszlásra kerülő gyár, Üzem

fC^pi, vaKAuyggbareüileiéftét legoiagtahbbaD vásárolom csak nagyban

HIRO ANDRAS

B h) »tonsientRyOrgy

A magyar dal a magyar lélek kincse.
Ssabo'c^ka Mihály, a natsr?t édss'.sü dalnoka n
lbrtobágyról aat monda:
Isten e földet tán
KBlön teremtette
B mint egy srlyem kendét
Ide terítette.
Amit a köl'ó a HorlrfcAr.ró! dilo!*, sa H j - a n
ráillik aa egésa ssantlstvánl magyar fó.'dra, hiszen duaasb, Bsebb föld alig van f ti'dóc amagyer földnél.
Eaen aa á:dott fö'dSn minden meg van a vl'égon,
eml egy n4p aiivének. leikének, életének, munkájának
'SKkBégea. Mintha a Ji Isten ar?rt teremtette volna
i\eo szépnek, dásnak, változatosnak, bogy n^pp, a
magyar aohaae kivánkota^k máshová.
Aaonban a magyar fő d legnagyobb értébe, kincse
mégis a rajta é ó magyar nép s Így táj éa n'p együtt
t-silk, alkotják aa örök nagy. megbomhatatlsn marvar egységet.
Evearedekea át mennyi n<p dBbörgött át a magyar rónádon, bírc>n és egy aem tudott mpgmar°dnl
azon CBak ml magyarok.
Nem véletlen ea, hanem a magyar lélek csodája,
mt-ly m'ndörökkön csak s paép, a jó, as lgaa, a bit,
a becsület, a haaaaseretet klnoselvel lelkében dolgosott életéért.
Ha néaaBk a dlc'ő magyar mult eseményeit,
mindig jobban ea Jobban beblzonyosod k, hogy sa ellenség a heje-bujáa vendégeskedés, cigányasnés mu
lataágokba való felejtk»aések, tehát a magyar lélek
e^ernyd-ieének, patnyu'á=io»k Idejét várta meg minden alkalommal a támadásira.
A msgysr lélek elernyedését mindig na t'llpnség
munkálta ki, legutóbb is, en elmű t vl'ágháborokor.
Mindenkin úrrá lett n beteges békevárás ugy hegy a
hasával anembeel köteleaségre alig gondolt valaki.
Hit sátán aa lgas, meg Is jött a béke, de köszönet
nem volt benne. Ba a béke gyilkosabb vo'.t, mint s
legsaöraylbb háború és salveaen Is felcserélte volna
esael minden hannaaeretó magyar.
Hogy a oemnet elk«rBIJe, elkerBlhease a aserencsétlenaógeket, meg kell órlaoie lelkének örök életet
munkáló képeaaégelt, tulajdonságéit.
Résen kell tehát állandóan lenei, m»rl aa ellenség aat hlsal, hogy meg lehet lsmáteinl aat a lélekveaatéat, mely Trlanonhoa vesetett.
Sajnos, nemcsak hlssl, hanem munkálja is minden téren.
A nemset lelki klncieinek ssétporlasstó munkája
például a magyar dalnak Atymálás», háttérbessorltása
idegen, lélektelen nnnékért.
Van-e a világon nép, melynek salve asebb, aengóbb, nemeaebb aenét tudna kldscoinl, mint a magyar.
A magyar dalnál nlcca saabb a világon. Eat nemcsak
m' mondjuk, hanem sa egésa világ. A magyar dal ugy
noaaá tartozik a magyar lél»kb?a, hogy aat an -km
al Bem lehet képze'ni. Van-e n»p, m«ly slrvn vlgxdna?
S mágia. Bgysaer ciak elindul — mert elindítják —
a föld valamelyik Bugából egy Idegeket klnió, zenének
neveaett aagyvaság a «gysaerre oly divatossá lesa,
mintha pótolni tndná a magyar, a hüvöavaráaau magyar dalt.
Ilyen Idegtépd aagyvaság a daaesss, mely mlsdlg
lobban elterjed. O yan a helyaet a daaesssel kapcsolatban, mintha a kertész kitépné aa Illatos róaaákat,
bogy annál Jnbbaa nójjön a gyom.
Hála Isten, nemes, haaasseretd lelkek régóta
kongatják a véssharaagot s mindent elkövetnek, hogy
a magyar Bslvból ördögi módon klsandsslrosott magyar
dal ojból vlsssakerfll, Jön oda.
Nemrég a fővárosi nemen sejtő egyik orgaoumá
ban Máté-Törók Gyula ny. testdresredes hasasacretettől lángoló, égd magyar salve mutatott rá a msgyar
dal veaaedelmóre.
írásában eaeket mosdja: .A nemset nemcsak
ayelvóben ól, hanem a sene, a dal, a tánc, viselet,
népszokások stb. egyetemes megnyllvánuláaában Is
Dalklncielben ós aenéjében is él a nemset. Nem bírom elfeledni életem egyik legkilrthatatlanabb élményén... Amikor la egyik városunkban, melyet felasabadl tettunk aa Idegen Iga alól, a gyönyörű, telivér
magyar mlsoros eat ntán Mvstkeiő táacjzlélyés a
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f. !k «Mal

megnyitó kBteleaó eaárdáa után felbődBIt aa Idegen
nemaetkösl daaesss s a magvarruháa párok mit sem
sejtve hogy mit eselekasenek, dólnmerlkal éa néger
Fiaykipni
LeAoyok ós Fiuk l
néptörzsek táncait lejtették magyar fdlsaabaduláiuok
Leventék, Cserkészik, Diákok I
örötenapján... Egy Jttvakurbell, egyearü, fekete maO vsstátok-e néhány héttel eselOtt egyik budagyarruhás Nemaetes Uram lelkéből Basttaösen, lávaként tört fel a saó ÍB égő ajakkal, vérző rstvvel hör- pesti napilapunkban egy bajai hölgy levelét, melyben
dBlt fol Imigyen: Basel a aaellemmnl teremtettük met felhlváBt Inténett a fényképező ifjúsághoz? Aat Irta
önmagunk Trianont. Nam bírom hallgatni * Uián* mint ebben a levélben, hogv nyáron egy Ms eldugott aaékely faluban felvételt k>izltett egy aaékely naládróL
egy lelki letaglóaott támo'ygott kl a teremből."
A képet azután elkü d e a caaládfónak, Ssllveazter
A dzsesssről esőket írja igen találóan Málé Tö- Móaeanek, nkl azóta valahol Orossorsságban harool a
rék Gyula tes'órearedee: ,H> daaessssenót hallok, ott vsa vale, mint legdrágább ereklye, család]áaak
ugy éraem magam, mintha cr-m i" mflvelt Migyar- fényképe. „Lshet-e kint harcoló honvédnek nagyobb
orsaágon lennék, hanem valahol msase, legsötétebb őrömet szerezni, mintha elkBIdjnk neki családtagjai
Afrika őserdejében s ott Irnl, olvasni nem tudó au'u- képét?* — kérdeat a levél írója éa felaaóütla a mak'fftrek vagy bantn négerek lejtenék orglasserBen gyar fényképesé Ifjúságot, hogy készítsen minél natörssl táncalkat. Valami kificamodott, elfordult, nyegle, gyobb ssámban ilyen felvételeket.
jampec, elvénhedt, te'Jesen kiégett éa kiélt, önmagát
Nos hát a Diák Poto felszólít benneteket, hogy
megunt, beteges (perven) leUls-.'g-ssellemlBég lebujaeneje*. Meflnt tovább <>iţt tv ord)a: n A léha, A'^rme- fénykepenógépelteket állítsátok be e nemes cél ssolsse"- dett, 1 érán elvénbedett Hberáliemuj (a satbadsá- gálatába is én féuytcépannelek le aaoknak a harcoló
gossâţig fajait saab°d"lvBség) lelkiségé*, illetve ssörke honvídiknek családtagjait, kik olyan szegények, hogy
ssakfónyképésshes menni nem tudnak, vagy olyaa elleleknélkü-lségét kifejező zene".
dugott helyen élnek, ahova aaakfényképésa nem Jut ol
A népdalról eaeket mondja: .A legegyaaerBbb, s ajándókossá'ok meg őket 1—1 Ilyen képpel, hogy
a Ifgţyermefclbb, a leghprdatleg^sebbnek
vélt
n'pdal
elkü'dbeBeék aat messae Idegenbe. A bennünket vidd
k-onyi'tet tud Mcsiho n1 lelifmbó1. A leghatalmasabb bősök, ha elül a harc saj», elővshetlk eaeket a nekik
d>'mil (ip-rf-) megráróan mr-g tudjtt remt-sţ^ rl laté- o y k?dvea sasmélyeket ábráaoló képeket és aa oross
aem égess huroaatáí. Da a dast-asa láthatatlan saa- tél d'rmRSs'.ó hidegében ls éreshetlk néhány pillanatra
saérnyalm tolleaatát tépdesi, boţ.y klkcm mélyéből a családi tüsbely melegét.
vérezzek. A dzsessz lassan, ésarevetlenBI belopakodva
Bajtársi Baolgálatnnk pályáaatot hirdeti Két kóa lélekbe, rombolóm hat, inert ah9bntt, hogy »a emberiség abnekedve'ólhea elvlnnók a nemes, féifljB, el- pat kesaltastek minden felvételről. Aa egyiket ajáadébBvö'ő^n lélethemrrkoló maty r
éa daiklnc^Bn- koaaátok oda a hatcoló honvéd családjának, a máalkat
ket, elatm'eKeBlt B«ját aenel nyAUCnkkel saemben. p«dig küldjétek he eserkesstőségünkbe. En utóbbi hátSolida már o'y rabj'-l ae ld?g"n zenének begy már lapjára írjátok fel a családfő nevét, Itthoni elmét óa
nem tudnak iíftr'n lelkeBedol a magyar zace, a ma- tábori postáj* saAmát. kl folyó év november hó 1-lg
a legtöbb Ilyen képst küldi be, an elnyeri a Fiák Foto
gyar dnl és a maiyar táréért."
Bijtársi Serlegét, a helyeaaetek pedig fényképósnetl
V-iţlil ez'ket mondja nz Iró: „E««>ncel tetemre sa&fetBskőzöket, aaakkönyveket kapnak nemes mankóhívom A dzsesse kedvelők tévelygőit, tírlfcek vissza juk jutalmául. Oklevelet minden résstvevó kap. Aa
aa U'sa, egyf dtt Bdvöiltő örök magyar útra".
okleveleket aa Iskola Igaagatójának, caerkéaa- vagy
Bf-k a megráaóan lgaa gondolatok élethBen mu- leventf>pararc;nokának küldjük el.
tatják meg a vesa;;dilmet, a b«*|t. Aaonban nem elég
Jó munkái I
Dr. Pataky Foreno fősssrkesstó.
meglá<gl a bajt, cat kl la kell kBsaöböinl, mert csak
ea hosbat sikert. A bajt a salvóB, kitartó mu«ka Javíthatja meg.
á p e r m e k e A ,
Nem elég hmirnl a dzsessz ártalmas, lólekmérinként kérik a hashajtót, ha mai
agyazer Darmolt kaptak. A 0«mol
geeő hstását, ártalmatlanná Is kell rat tenni.
ize kitűnő éa fájdalom nélkOl hal
Hogyan?...
Darmolt adjon On
• •,
Híla Isen, te!n vnn mlrdan város nsssonyssövetia gyermekeinek VJ .N'AxVéa
ségetkel, ő rájuk vár ai ly?""- mun^^V Hvéga-'i-e. A
nemes, lóa^gos magyar o61 sriv és lélek secylt tud
tenni minden téren, hlRsaD*', bogy eaen a téron la slkerbsbérokat fog órlelnl áldoaatoa munkája.
— A JOaseffalvl énekkar hangversenye SaaA munka kezdete aa leano, hogy a város ssssony- badkán.
JaaBifftlva népét Ismerjük. Láttuk nat a
Btövetsfg* magáévá teaal a magyar dalnak védelmét rendszeres
munkát, amelyet Dr. Németh Kálmán lelUéB a dasesss terjesakedásének határt szab s megnyeri pásator Irányításával
Köavetlen köaelból
tsgjsll r-cnek a munkának. Asntán szövetkezik a tára- láttuk hő'l életüköt aaalvégetek.
tengerben. Végig kíséregyeBBIetekkel a skcKját kiterjeszti a m-gye éa as tük Jutiau megmentett Idegen
aaékely népét a földig égett
nrssáít ssaaonyalnak a eeglt"égére. VégQI megkeresik JózB'ffiivától le a felaaabsdult
D)1 vidék ul boafoglaaa iüetékcR hatóaágokat, snt-l hatóságokat, forumokat lásáig. Most Ismét hallunk testvéreinkről.
1948 Jannár
s kasaaaerató salvvel kérli-, követelik, hogy s magyar 24-sn a jóasi ffilvl éiekkar Saabadkán hangversenyt
dal mit d:n mfleor ÖPSZÍA Utásánál megkapja aa ót rendeneit. Ö ea p'akátjuk eljutott hossánk ls. Büszkemegillető dlashelyet. Mindea nem elég, állandóan ré- séggel veessBk tudomásul h&ngverBenymflsorukat, amesen kell lenni és nem ssabad tflrnl egy esetber Bem lyet, amlct ők mondják, a bukovinai fenyők súgásából,
a dsseszs grazBzálását.
mrdéfalvl sU oltásukból, bnjdosók fájdalmából, a megNemrég egy mBsor méltatásánál est olvastuk: tartó-bit vlgasstalásából, tlsstaszlvB örömBk ujjengá.As egéss est legnagyobb sikerét persse dssesss aaá- aalból ssBrt össse aa élet ós müvésaet. Jól érik halmok Jelentették*.
lani a Józ'tffalvl testvéralnk élnlakaráaáról. Különöaen
A dssesasre nlnca szBkaég. a magyar földön pláne ma, amikor idehana annyira ellanyhult mindenféle H nincs. B ég gasdag a megynr lélek ahoa, bogy a maga, sösségl munka, akkor mint példát mutatjuk be a Délsőt a világ ssámára Is dalklccset — nemes dalklocset vidékre ssakadt véreinket. Dolgosnak, énekelnek. Pedig többet ssenvedtek életükben, mint ml. Mégis matermeilen.
Egyetlen magyer se feledje el éif-téhen egyetlen radt életkedvük. Több mint amennyi bennünk van.
Jiaaff>lva énekkara Siabadkán hancversepillanatra sem, hogy addig él a magyar, mlg lelkének Amialatt
nyea, aaalatt Cslkvármegye két városában óe 61 MsklEcaelt, a dalt, a mövésaetet, a hitet, a vallást, a ségében
egyetlen dalosegyesBlet sem mBködlk. Nem
haaasaeratetet, ssokásait, becaBlntét, vltéaségét mag- jól van en
Így. NésaBnk csak le Saabadka felé a évórai abban a szánt formában, nbogynn nekBnk elődeink százados elnyomatás*
testvéreinket csodáirjánd3koaták, hogy majdan ml ls Időtálló kisenként luk meg. öc érslk ast,ssenvedett
ho^y egymásban, n közösségadhassuk oda n'ódalnknak, mnnkálva a msgyar örök- ben nagy aa erő. Est évaaáaados kisebbségben tannlták
kévalóságot.
J. M. B. meg U«y látszik, nnkBnk nem volt elég husaonkót
«sstendó. bog; megtanu'Juk egymást jobban sseretal
és a kösüB'ég-rt többet do'goanL

A Diák Foto bajtársi szolgálata.

KÜLÖNFÉLÉK.

Parancs a rögtönbiráskodásra.

A m. klr. kolors?érl honvéd hadt st parancsnoka
mint lileték»B p^rbresnoz » ka:ontl büatetőblráakodásnak alávetett bonvedneiyécekkel aaemben, a rögtBnblráskndást a katonai bBntetőtörvénykbnyv életbeUptetéséről asóló 1980 III. t. c 44. § elaó éB utolsó
betesdése alapján a m. kir honv«d«Bg katonai bflovádl perrendtartásának (1912 XXXIII. c.) 437. § a
ér'p'máben klfelrd 'tem; a ka<onal Düntalőiörvénykönyv
(1980 II t. c) 93 § ába Btköaó és n kihirdette után
elkövetett ssökés büntette miatt a rögtönblráskodás a
klhirdstés napján és e nep ói kesdődóen a fenti bBnctel«kmény tekintetében azonnal hatálvba lép a nem
katooallag alárendalt éB parancsnoksági körletemhez
(a m. klr. kolossvárl honvéd hadtes'psrancsnokság körletében) tartósé minden honvéd egyénre.
Felhívok mindenkit, hogy H katonai bttntetótörvénykönyv (1980 II t. c.) 93 f ába Btkösó ssökés büntettéaek elköveiéaétól tartózaodjék, mert aki e kihirdetés ntán a fenti bűncselekményt elköveti, rögtönItélő eIkrás alá kerül ós agyonlövóssel végrehajtandó

halállal bBatettetik.

— Ax Országos Mexögaxdaságl
Kiállítás
éa Vásár caikmegyet képviseletét lapunk s*erkesztösége vállalta. Az Országot Magyar Oaxdatagi Egyesület 1948 évben mároiaa 27—áprilia 4
napjain rendeli Budapesten at ötvenkettedik Országot Mezigazdaaági Kiállitáat ét TenyéaaUlatváairt. A Váaár képviseletét íelkérétre lapunk
szerkesztísige elvállalta. Szért kérjük azokat aa
ipari, kereskedelmi villalatokat, népművészettel
foglalkozókat, akik a kiállitáa gép ét eszkőzkiállitáai oaoportjában résztvenni akarnak, mindenféle
felvilágosításért forduljanak a Caiki Lapok anerkeaztSségihaz. Terüliti igénylétek ugvanosak általunk történnek és az igénylő lapokat bárkinek
rendelkezésére boosátjuk, a területdíjakról
stili
kimutatásokkal együtt. A kiállitáai katalógus részére a kiállitáa tartama alatt működő hangot beszélőre it felveazűnk hirdetéseket Jelettük, hogy
a vásár alkalmával szokásos félára jeg vek lapunk
szerkesztőségiben (Dohányaagyáruda) szerezhetők be.

— Credo gyfUéa. A Credo-BgyesUet 1948. évi

nemea dilaoki Veresa Lajos a. k. február hó 7-én vasárnap, a saentmlse ntán háromnealtábornagy,
gyed 12-kor aa áll. elemi Iskolákon gyűlést tart, melyre

m. klr. koleaavárl honvéd hadtest pa- a tagokat éa aa édskiódóket tlsstolettel meghívja as
raaeznoka.mlnt Illetékes paraaesnok. elaOkaég.
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5. ocAa

LAPOK

— Belflgyminlaster ellsmeréae a vidéki
— A Határőr tOrxmenekar
hangversenye
— UJ honfoglalón hltelsaAvetkeset A c^lkl
a honvédekért: február hó 6-én. A Határőr ronddraig munkájáért. A m. klr. B;IBgymlnlaater tanítók .Uj honfoglalós hlteiaaövetkeaste* mull vasártörzsi enekar februar ho 6 éo ese fel 9 órai kezdet- ur a vidéki rendőrség fó^apltényáhoa a mait hó végéa nap tartotta alakuló ..közgyűlését.
tel a Vigadó cagytermében hangvarsenrt rendet a követkeió tartalma leiratot Intéate: A háborút álla— Elv essett J a n a a r 27 en a oálksa^redal ála honvédek hozzátartozóinak segélyesésére. A hang- potok folytán a rendőri eaolgálat súlya nemcBak ma- latvánárlsren egy bórp^nsi^rca, 250 pengő os 2 marversenyen közreműködik Oyortyieff/ alezredesné gáné k n saolgólatnak Jelentőségében banem an egyra halevei voi» oa&ao. M g.aia^ó aere li, hogy Farenoa
ét Tompa Puű A 32 tagból illó zenekart Nyers aaervekre háruló r^ndklvBlI teljesítményekben la fot o- JanoBüak.Ssdpvlsrd kiiidja el 60 p ^ ő viBsaaiarfásaval.
István karmester vezényli. Jegvek elő jegyezhetők aidlk. Aa a tény, hogv a rendőrség feladatkörét I y
— MesAgaadaaagl gepkeaelől tanfolyamot
a Vákár úr.latben I. he'y 4 Pengő, 11. 8 pengő. rendkívüli vhaonyok között la hiánytalanul tölti bo, renden a i BMGS.Koioaavaron ea Maroavaaara
m.
klr.
rendőrség
tagjai
Közönségünk ágyelmét felhívjuk erre a heingver megnyugtatóan igazolja, hogy
helyen. As Brd Jiyi Magyar Gazdasági E<yesttiet ások
!
tenyie, amelyet bonvédemk hozzátartozóinak "egé- v> ^ !:.tst h«tva aliói a udat:ól, bogv nemB?;Bn'í «Ss résasre, akik a mu.i avbsn udm vagaihiiiJ».
a kötárs
da
mi
bereed.'zkedoisBnk
coredör'ó
óráit
éli,
amilvezésére rendeznek. A célra mir előűtettek Ajváss
telező mezőgazdasági gapkeaeiői tanfolyamot, folyó év
kor
n
n
mí
t
mloden
'ísjAról
a
m?ga
helyén
ssBkséA 60 pengő, Nemetdi Ernő százados 20 pengő ét
március hó 8— 27-e koson Kolozsváron és MaroavágeB önmrgtagadáat ÓB önfeláldozásig menő erőkifejtést sárhelyen háromhetes.maaőgaadaaagl gepkeaelől taaHorváth A. főhadnagy 10 pengő
— Pályását. A nelligymlniBztar |snuár hó 25 lfcl klv?n. Bs a tudat bitioa aáloga snnak, hogy a rend- folyamocat rendea. A beirataai éa tandíj aaemélyenklnt
belettel pályázatot hirdet CauvAroofgya törvényható- őrség tfgH ödöb érdetBket félretéve, áldozatna lélek 16 pengő. A jelenikenásl határidő folyó év február 20.
ságánál e;y vârmacyel mtoodfőjegyzől 4b a f yrgyó kel továbbra bármely h?lyaetben eredményesen fognak A tanfolyamra belratkoanatlk minden 18 életévet betölgy-sí Jsráí főszolgabírói állásra. A pMyésat elftlrj^ kfltdenl a reájuk háruló feladatokkal. Amidőn est töltőit kereaasany egyso, aki n traktor, cséplőgép és
a gyírgyctöigíesl járáa főszolgabírói állasánál a romáu- ó-z'nti örömmel és megnyugvással megáll. pltom, aa veiőaugtlsstitógtp .VdnetéBével és késelésével onajt
nyalvben való telje» jártasságot. Ht Ilyen pMyáaó n^m évfurdu'ó alkalmából felkérem a Főkapitány urat, hogy foglalkozni. A tanfolyam idaje aialt eliáiáirol és lavona, klnevi-aéat eaak az ksphtt, all köteleal magát a veaetóaa alitt álló főkapitányság és aa aUr^nde'! kásról a ha lgató sajaimaga gondoskodik. Sasrenyebb
arra, hogy a román: nyilat *>gy (ivi-!» belBI Msl. gli6>n rendórhatóségl sssuvek teljes saemélyaetének kiváló saailásról esetleg minddel nsiyon a tanfolyam venetóela>játitja. V ilami or nem la o yan régen rmlAk^a.'Bnk munkájáért Ugteljesebh eilüranréssmet és (öszödste- sége 1B goudostodifi.
csuk vissza mrnnylm nem aktrék megérti ni B gardá- met nyilvánítani azlvesbedjék.
— Halaloaaa. B.iilot Károiy nyugalmazott városi
— A névtelen levelokrfil. Stabó Zolién és pínzlarcok
ink, bogy minden (vp .^k |o?a van n nvelv-hfa éa
73 eves sor.-a'&u mégha.t, Csikt^ploczán.
Imre ká-zonlmpérl IfttíoovM i- c?lkfE?rfdai
kuliurájé^oa. Minryl k>Bírtt>Aa t keltett a'- n't ílf-n'i
nyelvűnk 6idöz;.-usa ml;- '. M tdig hangos-Mink, bog.? terv iiyfa >k f >'m"nt- t'''. A nevoaellet elir.n n'vte'en
fe jeleat 'i ..l.pjáo indult m-g a nyor-oaés. Kid rl'It.
egy B03Fa.ufl or-ság cs*t i î-.ksr f i'ódhot, h*. tl?E»nle'ben tartj.» aa pg^más m'i^tt 4 6 rnpe.: nylvét. N111® hnţy a tévlelsn l-^vé ben emlHatt v. d, b-?v>ív Ba-riat
I-vre í- -.r/tsiml Hz-i'iá'f l !•. Érleltek meg. A migyar állarareíHlCB cö c-wf-'g'-n - U Szabó ZDí^n és B
i pg'déiy r^i'iül .-:hígytát-. hnmls. Ijsn Hdvöa
aa, bogy tat n íérdeat a mutbeli kesrrUssgt-k <:l tníre I;ö
KOLOZSVÁR
l't'9, ha a küzövs^g erről a Jellcmasnek egyáltalában
la magasabb Eaempoctkói tndja kesMtl.
Alapíttatott
1872. évben.
n^m
nrverhető
BzokáBíról
leszoknék.
Akinek
va'aml
— Haaaaeág. Szimonlss Anton!», Dr Salmonlw
László klr. járáhlróségl e n'ák é; n-j >: Ko dray Anto kifogásolni valója vai < mb«ri'<rién3^ mfgatar'áBáa,
nin lísnya én Dr. J-.ti'koi Érdre ügvvrd, vármegyei M jn?i v»'p tgy n«6cn. i;y|:tan e'ő. A katonai hatós^gnk FIÓKOK: Caiksaarsda, Gyergyósaantmlklóp, Zllah.
tb. MBgy^s,: Jaí-ot-o-i G-rg».y ry. posUhlv. I?r.zz'..ó p.'r-Tdvl'f-k, hogy ré'-telm f-ijelr-itéfi'. nem szabid
es uajy: S:l ágyl E a^tei fia 1943 februsr 1-en d'!i flgy .lembe :vmcl. Mennyivel Iccökker'pr.^k trunláju- LEÁNYINTÉZETE: Stiiágysomlyól Takarékpéastár rt.
12 órakor tartják esküvőjüket a c imectmártoil rém ka« Kegy-h ii pü!fi?lr ls, hí e-t a nagyon szükséges és
Bdv s nll- 'ist szintén bavei'.'n k. A o p Igv legalább
ka-b. ump ómban.
á, ho?y n
oknéikU'i c9 hiábavaló blrál— A Légoltalmi Liga oalkaaeredai oso- ms
portja 1943 fdbruw 16 én do"i<*n 16 oraí or, hité- gB'i."4 r'a a'.-p céKü 1 Jalsotgetóo.i f^les'eges erőpabáíba rij^ncr ^t k ss emb.: :k, bory as llyesroíiisép « f Esrg
ti-r p*dig 1943 f bruár 23 4n 16 zar7s
Kisgazdáknak, kiskereskedőkórakor h víroeht-z -n a fe. pvL i ótevü'ttl t> r ml.: y mlr - fo dlto't Időt okosabb és eredmtafnssbb munkára
nek, iparosoknak és háztulajközgyűlés tsrt. A L'gi veze<Ő3-g- >rl a tagok msp- is fordíthatják is p«-dl,e a maga portája előtti sepredonosoknak tiz félévi egyenlő
jelenését, különösen fontos 3 ház- es I crceiparüiic - get'^rp.
— A msnyassaony viselheti hdal halált
nokok és helyettesek m'-rjí'^néae.
részletben
leendő visszafize2x
A Légvédelmi Liga vezetősége. hait vdiegenye nevét. A hWa.a^oa lap köall a kortésre,
a
Aagyar
Nemzeti Bank
mény
resd«l<itét,
air.i
'y
sr;
rlnt
a
menyasazony,
nklnek
— Palatínusa Jóaaef h rom havi f o ţ h u a .
mindenkori kamatlábán felül
Iim reie : aa a réga omh-.diér->, . m ;'yot PVJ-<OIPB vgvjripţ.,, ffii.1 ha 4lt halt, kárhotl, borv ^nnak nevét
Jirt-af iró, a M .gyéreiig 1942 ép.iü* 51 BzAmáben akként viselje, nrmhn n feleségi I«it vo'ns. Ar Bgy26'h kai magasabb, jelenleg
iiditoti erdélyi iejaieü fáiflak
A-i-' vrdo t r a g b=r a bp.llRymíol'i'^ r - z lgazségBgym!rl?-.;"t rrel pgţ^t^rivr. bat rt>i. .4 » , * . - p i g r d lv ia^s^t a ső kéó'/i'/o icamai mellett váltókőiegóRson su'yo' kcsals'l emU-reke»,
hevy
nrfbadkümü
veBek. Ba; nyliian terjesait-i1.* í ttor, airikor es a vfd reimér'.' szBletésl My<>köR7<.ében f 'l Ishet je°yesnl.
csőnőket folyósít.
— Egyévi bArtAn hamlstanazásért Tó'h
a hazaérni áasal egvor.r:-Lgcrak eaémlioit. E n éa nr
r
tortont, hogy aa erdekeit:''; r«i> itbí -h m'.^tt Bel'íp rt Bá'i t Byprgjóslf lvl ieptry bniristinozéH miatt berBIt
a csiksaer d-i törv'nysaék eH A vádirat Hserlnl gy
bdliottak Pa'atlnaí) Jóas.f i-p. A p^rt most tárgyalt."
íiylb barátja
a Olróság, amely mlcdei* í i-«;>i.-n tlzonyitolInxK !á4,a könnvü t^itlgértésl bll^O-ybi n, ams'y
a rág.ilmaiM bttsét és es.rl P atlnna Jj~ rfct J9 n<od- vn'í r. Ti'id o'i) i, a ev"rgy'tzantml*->óffl járásbíróság BETÉTEKET legelőnyösebb kamatosáara eifogad.
bea rágalmuaáaéti 8 hÓL-^pl fog^átr-i ltsita. íme fzsel í-Ht. tudatosan eihs 'g.it'a. amit tuda'.t. A tirvénysaék
v^geódótt i<a a nagyhaogn vádaskodái, imny
o'ysn bBnö»ni V tul Ha a vád oti?.t 8 sa enyhltó kc'rfllmények
5 évi hivatal-ÁTUTALÁSOKAT aa orsaág bármely piacára essközöl.
divatos feb'óiieDS^gg^i rugdosott bo«i m; jd^-itibe, flgy-'letnbevételével 1 '-l bür'Pare
akit blil-hátul tálait Bmiii.eastek csak vta»% mityen vesztésre Ítélte. A vád olt — ártatlanságát hangosá'taiánnB e'v veit ea egym is b^cailletében vt»ló véjká- taíva — f>-lmentésért f 'l-pbbeao
láí. Annyi vidéki Pah.lnui voh i;t a vlsn^at- rés n?p— Birtokba? vették as építendő méntelep
JalöiD, bogy alig lehut hf tjíerl t-ct a tok -ea rBsé1 területet. A rs'f d' ^ziarsj ér i s trrnyéken épl^tdő
— Kosaönatnyilvanltas. Mindaaokaaü, a'ti:
»9t, amit egyesinek f-íelőnetül o?oatt^. Sok'n v, - mén rp terOloiHt a klucstnr k i k ü l d ő t . é s a város
tak Itt la, akiket ártatlanul meghurcollak ss^badltí- kfpiselet» a n <pckb n Mríokba votte. T z rlét hold drága mtivriint C ita r Ii.ván (Aroa^), veit közréj,i
mlvds és egyéb vádakkal. Tit-a'ul a helyzet ugy Iá:- terü'etr? az egyessüg b^^ésen történt, mlg 8 ho'dra psnsîsrnok eihaiá otása alkalmával temvt^sán r -ezt
aalk. Még rá ^stl kerBljön a sor frr=>, hogy ue-k a klSbjátli^H lndu:í. m^g. Ercei a lépésié! A mén'al-p vettek vagy máa módos nagy szomorúságunkban víkSaöttBnk meghurcolt embsrek la megkapják elégté- Ügy9 Is a mrgvslósn ás sUdlumába került. Megk^idó- gasztalul .jöttek, faj.Jjáí hálás ktiizoaötüasat. —
Citsaár G .bor és Mirglt.
telüket.
dlk ss nny^gbesaeraés éB tavasson aa építkezése«h^r
— A Hargltaváralja, a aaékelység egyeli ín
— Aa EHKE válasatmányl gyQIAeébfll A» kezdeC'k.
— Cslkaaentmárton éa Caikoaokefalva kfln- fnlyi lra ána"'. stáma a ezokoit gaadag tartalommal loBrdéiyl Migyar Kizmüv.ióúéb! E.y- ü>t (EMKE)
cslkvarmegyei tago atáp^k téicBe ruényo A'IIE1 Aron aégek Vóröskereaaiflokegyloto Dr. Mir-nţi Láaa- pogtaio t be rz oióflsdtó;:, aa ót azerbtók éB megbec. gimn. Igsígaió ehökietév-l i ylil^st tartott A vá- ion- főízo'gal iró r ej f~r«dhá;ot nem I s ^ r ő l i üi ő csülcc bjkűln. A cimlspoc ,As Iitent bitd harcra' c mü
lasztmány a mlnlsztr.re'n'ikRígre h rfidftlt Dr Nam»B r->ndasésév>!l nagyilkerB mHsorrs ^Btélyt inr o'l s mu't rera blrdstl aa örök lg;;t, Dogy Isten segítsége neiftül
31 éc n ciiksz' ntmértonl r. ta!h. Ist-o'a nem lőhet ko do.n til a fú.dön. A vmírclkktt J. Marlitván limâr belyene vita» Mik ói Girg^yt főMtVftrDFk. év dicem^or
: 1
Pjogrács
VitroB bsctgta'ó lionferá'ás'ival, ion B ríti Irta „Ămi a háborúsai Is rcssaabb" clmir.ci.
S.-^l e y Giaá; titki.roak, Gtl I oaka tari'írő; jegyzA- t«-rm It *!!.
!
rrono'óvj^val, valaulnt G r^ely n \ Bié&o.-ysl. tei-. pi.isijió." iizó faji szeretettel .Bán&n * v^mBaioiiJ meg. A ssi '.kosí á'yl b -sztmo ék során BDJB P,.n a nsgi"lVírB
!
Fdrencz J.zscf a i>ózmU"<:6déM rb .ío'-z.AIv mnilá- Jal!;-nna, B dó M '••s y, Bed* Vi moi t^s J6a?ff D?mo- fa.vi Bm&er" iri i-il-.aíaijca gondosatokat. Hird»M a
járói K ámo í.'i. Eh.ta'o rii. fcogy a f ilt. kb.'! so- «"r GyuU. Bed D.Uid, M tlós Ardris, R--.»z»g Ignéc, citkiró: » nagy igaas^goi, hoj;y Bakt a sníkeiy egy»^rosaioi ció dáaoki. tartsak 8'ész G t6 roígírm^t- r T-lre Art >i pb B c ' nr M»rl i Igfn jn pzer p-érOi^el g-it m' gbBOijn, sa h hszi i-i^grltásán lit beiyra nf-m
as i^^zságot is, hoţy a aaekt iyt
az e't fTi.gl és erröíc-l slk^r^bst. iiothato Hebet* es
a 9ok e<ya>lll»-.B-k «ty i i ísl- Irdit^'nyoíZ i. Msd 'r trl-.d hoiB j^ru'*»^
,:
litván gaid -sPtft felügyelt íe h vja t épünk flgy!n»t, A mU'or.s « :t iö-.d-<'ir.? 415 pM,-:ö^l izxpsrltotia p ,a hîîlipira tano.ta fern eaer eve es ceui a cee:?dhogy most aiiujá • ri:.-za a virmegy^ meadgazd^aá<>l, h irct'^r o tiB-dó honvéd* ink st-belai V rnyhltéséro fS')!- aoru id getb;t". Adá^i i£va „Egy Bzái ely nemsetcs nr
•'iotító.* motd ei szivet melegítő eseményeket. A
Ipari nUkiig - t l. V city Gyu'a . t, pari é^-tben nttik- ?.il0 -l pot.
fo yóira: gaadag turiaimát kiegészül a Lármafa es a
eegea beruház'ao'»t Bírg^ii. T.o^ fe^zé'aíSH evőn én
— ftonlhlrek. F bruár bó 2 r. kedden 250B GóbóiágOx
rovata. A folyóirat sugározza sa örök saac határoasak, -o t y a c-.Ui muiruml 'árg sir k^zek>sét 4 80, 7 16 r X rlin 4 30 7 16
.E 'rpo«t t|i 0 t .
átvesaií. vltca Miriöa G.rgüjy
B'orváoy'-ATd-.-ről Saors h«ion 4 80, 7 15, v-<B^rn p 2 30, 430 715 hét- Kuly-m.tgyar iolisüt. K sugaraik bs ő,e a bjt fensagc, j
tesz jelentést. A múltban tor é.aí neiy mnlascta^okat főn 716 „Ejfe r* tld«ri'il". ( C s H 6 é<«n fiiBüeknek.) muaku kticdotais, a Q=s»asn rcte! üí di iíízö a a saibangnstatva iiró'sijjb munkát l<-ér ezen a jövtnkra Kívrtkorő mfsor: „Félvér" i'B 2000 p ngőa férfi
ember áldott,
IeUének derűje. Főaaarkeaa'ő:
olyan fontOB niunkát^róleten. Pa.vtl J iza'.f f-'saólalá— Ujabb bolteetanfolyam
a Székelyföldön ló?ó csUaa^ntgyörgyl Jósa Jánns. Megrandolhető a fo1
aára megkure>:!k s-a Erdéyl Mus^u negy»sület?t, bogy Aa elműt nvb n t v c - r ú t ' * bcl'oitarifolyam, p.me- yoirat: Szagod, Casm^gl u. 4 Be,
esovl vándorgy'üléa<)t Csíkszeredában r tdrra *.
y n h-rmtnc széVf Ív lf'nt k p z 't' U ^t-reakedő1 gya'rr'r-.lr-i
-r. Erd lyf-il H •'-f' nspy v'BBahangot
kel— Traglkaa hirtelenséggel meghalt Bartók
!
Daniel. B r.ís D -nlel c<ikcae< rfalvl irto^oa es vn- t »t i ri-zíg-z rlp. / z rrd ti H ngya se' vetkrfetl kös- Vennék kisebb t e l k e t , vagy h á z a t .
d^gió 1943. J <nuár hó 27-.-n BsKBíf hiíd sb 'n meghalt p-nt aa ld> Is m^grnndenl a tanfolyamot s ^ íy iorOim a kiadóhivatalban.
CsíiBíírcdabtn. A tekinsélyvs ip ron, haliţi do gelnak ihtl M'- 'p-^a a nagyobb szíveltvZH.) bo toshe ; m^;'
Intéatidérc lirtóakodott a vároa»an és a Ha'tT—tái'c- is V rdfld'iít jvu'.r 15 n. Tibl-wiz l-len^ íő tö<B
dábao tó.toile an éj>zakát. 8*ávod: l sro^tjiban érte vá!. »,it<t)a ti a t^Lfjl.vsm rindeiős-ue a tanfolyamon
u>ol B H^lái. A hirtelen ba .Vn Bzéi»s körben a lógna répatvpvő 66 Eaékely Ifiu», akiknek n harmincnapos Gépírót vagy géplrónAt lehetőleg érettgyobb resíVniet keltette. H ilálit óavsgT», éds^anyjs éa üaíetl klképa^a Idején 100 pongó segély* Is ad a községivel felvess a M. klr. Iparfel3 gyermeiéu klvBI kiteij-dt rokonság ®íá*»o'Ji. A 44 pont. A gyaţror'a',1 k'k^ţz s után, t>hát február 16 én
ttgyelöség Osikszereda, Miko n. 46.
évea korában váratlanul nihunyt Bsrtó'a Dánlelt váro- kezdődik m«g Müreaváeárh»ly«n aa elméleti tanfolyam.
nunk köaöoaégénak nagy réazvft« mellett tanították I t árul3m>-ratr\ keresVfds'ml frâtit^nr», Bgyvltslri és
haza és h eaiak örbk nyugalomra a cilksaentmártenl a többi tw>i-a<ék lfm r trl-e oktatjék kl a hallgatókat s »rre as időre uvyaccsak 100 p ngós segélyben
temetóaen.
— Megaafint a oaomagkorlátoaáa. A m. klr résa^liik őket. A tanfolyamot végaett növendékek ss Gyerek sport kooBlt keresek megvé
paBtaveaérlgaagatóit^g kóail, bogy keddi éa c^QtrrtBkl Idei tanfolvam ut^n Is atiár uívetkeseteknél mint
telre. Oim a kiadóhivatalban.
csomagkoriaioíérok meg^aüatek. Bzsn'ul Irhát minden Üslelvzsntók hülyéskedhetnek el, akár önálló Baletet
nyithatnak.
nap lehel csomagot feladni.
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