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Es ínegnyngovék a hetedik napon.... 
Írta: Dr. Ábrahám Ambrus, egyetemi ny. r. tanár. 

Mikor az Ur Istea megteremtette an eget, 
a földet,  a holdat ób csillagokat, amikor u'jára 
indította a vizet, a tüzet, a levegőt s a légür-
ben magánosan bolyongó földet,  mint aa írás 
mondja: ,megayu<oyék a hetedik napon minden 
munkájától, melyet véghez vitt vala". 

És ez a felséges  cselekedet bele van ik-
tatva minden folyamatba.  Benne van minden 
előben, kicsinyben és nagyban, növényben 
és állatban Benne van az egészben és a 
részben s bt.: ne van az emberben. B*nne van 
minden élő, működő kicsi szerveoskében, a 
csépléskor garmadába öntött buaa szemecjkák-
ben, benne van az útra kelő zsenge, emberi 
palántában és benne van az életnek minden 
látható s lá'hatatlan megnyilvánulásában. 

Munka és pihenés, mozgás és nyugalom 
szól hozzánk mindenünnen, ahová o?ak elér a 
messzire n^ző emberi tekintet, ahová eljut az 
érző emberi BZÍV S a gondolkodó elme, ahol 
nyugtot keres a bátortalan tekintet, a nagyito 
rendszerek httalmas láncolatával felfegyverzett 
kutató elme-

Mikor ugy ősszel leszáll a dér s szellő 
szárnyán tova repül a piros ró*«a pusztuló 
az i ro in l eve l r - , fiikor  a íissaparti füzek  ágairól 
lassan szállnak, hullnak a fakó  falevelek  és 
vadludak szólnak a komor őszi éjszakában, 
mikor az erdő rengetegek alján tova futó  patak 
partjáról hazatér a pásztor, lelkünket megüli a 
ború és körül leng az elmu ás szele. M'kor 
kutató tekintetünk tovasiklik a fagyos  hórete 
gen s az erdő hallgatásába bele merül a lel-
künk, mikor elhalkul a zaj s h deg fehér  szem-
fedője  alatt megpihen az életadó mindennapi 
kenyér b a selymes virágos rét, lelkünkben 
visszhangra találnak az Írás szavai: „és meg 
nyugovók a hetedik napon, minden munkájától, 
melyet véghez vitt vala." 

De újra megenyhül a lég, kibomlik az ibolya 
bársonyos bimbaja, illattal, dallal s mozgással 
telik meg a csalit, hosszú hallgatásából feléb-
red az erdő, a verejtékkel sózott magyar föld 
újra kalászt érlel s bőséges kenyeret igér. 

ás amikor leszáll az alkony s a látóhatár 
széléről piros üstökével visszatekint a nap, ami-
kor osend üli meg az erdőt, a patak mentén 
sóhajtozó fenyőt  s a pihenő nyájak nyakán meg 
koppan a harang, vacsoráját megfőzi  s nyugodni 
megy a pásztor. A műhelyekben elhallgat a 
kalapács s megáll a gép, az irodában kialszik 
a fény  s hogy a nap fáradalmait  kipihenje 
lefekszik  az ember. 

De újra eloszlik a homály s hűvös, friss 
hangulatával iBmét megjön a reggel. As ember 
megmosdul s mindennapi örömeivel, gondjaival, 
fájdalmaival  és reményeivel a vég felé  vezető 
uton újra elindul az élet. A test táplálék után 
kutat, aa ész terveket sző, a kés s a láb s az 
izomzat újra munkához lát. A szántóföldet  ha-
sítja aa ekevas s a szántó felett  szállva énekbe 
keid a dalos pacsirta. A nagy pőröly csapások 
súlya alatt szerszámmá válik a vas. Mozdul 
minden, ami él és mozdul minden, hogy éljen 

Az ember megszületik s néhány gondtalan 
év után vállán van aa iga. Esiét, izmait, szivét 
keményre veri as idö s ha nehés harcok árán 
feljutott  a hegyre, körűinél s lefelé  indul. És 
amint lassan lefelé  halad a háta meggörbül, 
fekete  üstöke ősibe csavarodik, a büszke tekin-
tet előre hţjlik s ráncba borul ai egykor üde, 
plroaló aroa. B aztán a rugó lejár, aa óra meg-

áll. Egy kis öröm, egy kis remény, aitán jó 
éjszakát. Az élelutra uj alakok lépnek, a temu 
tők fölé  városok épülnek s ai élet a nagy 
titokzatos talány marad a halad tovább... 

Kezdés és végzés, alvás l s ébredés, kép 
zelet és való, remény ée lemondás , vajkét nap 
és más semmi az elet. Vándorút bölcsőtől a 
sirhoz, amelyen sok az árok és sok a gát, a 
dermesztő hideg s a tikkasztó nyár, ahol sok-
szor gyötör a szomjú sáp s roskadásig megrak a 
gond, ahol megszaggat »z ág, húsúnkba hatol s 
vért ereszt a tövis. De <<z ut mentén virágok 
nyílnak, arcunkhoz simul az üde zöld levél, magá-
val ragad a csodás harmónia B ha Istenben 
bízunk megnyugtat a vég. 

És az uton olykor magunk is megállunk 
és megpihenünk, mint ó , ki „megáldá a h9te 
dik napot és megszen'elé azt..." Mert nem 
ptpolás, nem szalmacs: plés és nem kitalálás, 
h»nem az élet s a lét követelte szent és meg-
másíthatatlan igazság, hogy van Isten. Van egy 
örök Mindenható és mindentudó atya, aki nél-
kül érthetetlen a kezdet, értelmetlen a jeien 
és céltalan bolyongásként homályba borul a vég. 
Éi itt nincs tudós és ntens egyszerű, *anuia?ian 
ófjoer.  Á'a elet nágy verdesel egyszer mindenki 
előtt felvetődnek  s aki ezekre felelni  akar, 
annak a magyarázatból Isten nevét kihagyni 
nem szabad. Idestova 27 esztendeje annak, hogy 
minden erőmmel és minden tehetségemmel fára 
dozom azon, hogy az élet magasztos törvényei 
nek ismeretéhez közelebb jussanak. É etem na 
eyobb, munkabíróbb és talán szebb, mert flata 
labb felét,  a laboratóriumban, a mikroszkóp 
lencaéjei fölé  hajolva könyvek és preparátumok 
között töltöttem s bár nem érzem, hogy szak-
tudományomban akár osak egy hajsiálnyivai ÍB 
kisebb volnék, mint a világ bármiféle  tudósa 
és kutatója, mégis beosületes lélekkel meg kell 
vallanom, hogy az élet kapujánál minden tudo 
mány s az enyém is megáll. 

Kemény életküzdelmekben beigazolódott 
igazság, hogy a mi egész létünk, egyéni és 
családi életünk, multunk, jelenünk és jövőnk, 
örőmOnkésbán»'unk odakapc^olódikaszemélyes 
Istenhez s az ő létéből, az ö kinyilalkoztatá 
saiból s az ö evangéliumából folyó  fenséges 
kultuszhoz. 

Az élet tele van gonddal, tele van bajjal 
s tele van a kinos küzdelmeknek hosszú lánco-
latával. Mint sötét árnyék ott jár mögöttünk a 
gond, küzdelemre, munkára és harcra hajt a 
mindennapi kenyér. Sokszor nevet a szemünk 
es mosolyog az arcúak, pedig de sir a lelkünk, 
de fáj  ott bent valami, amiről nem tud a jó 
barát és nem itél a bíró. Magunkat mindig 
magunkkal visBZÜk, örömünkkel s bánatunkkal 
bárhol legyünk, mindig c » k egyedül vagyunk. 
A feladatokat,  melyeket elénk állit az élet egye-
dül magunknak kell megoldanunk s ha sokszor 
szorulunk a mások segítségére, ha sokszor esünk 
el az uton, egyszer végleg ott maradunk. 

Ezért van as, hogy mint a Bzomjas vándor 
ai üdítő forrást,  mint a sötét erdők szerelmeje 
a hajnalhasadást, mint a hegymászó a napsü-
tötte Ciuosot, ugy várjuk a vasárnapot, amely-
nek van hangulata, van Biine, amelyben benne 
van valami, amire hat napig vágyakozva vár 
aa ember, valami, amit nem ad meg a hétköz-
nap és nélkülöz a robot. Valami a gondtalan 
gyermekkorból s a szemlélődő öregkorból, va-
lami, ami felemel  a földről  és derűvel teríti be 

a borút. Valami frisseség,  valami Odeség és 
valami szokatlan mozgalmasság, melyben uj 
szint kap az udvar, a ház s a heti munka súlya 
alatt megkopott az ember. Mikor előkerül min-
den, ami jobbacska, minden ami siebbeoske, 
mikor kövérebb és nagyobb a falat  s ízesebb 
az étel. 

Mint afféle  nyugtalan életvándor sokfelé 
jártam és sok mindent láttam. Ilamburg-tól le 
Freiburg-ig, Edinburg-tól le Liverpool-ig és 
Páduá tói Salermó ig sok vasárnap színében, 
hangulatában éB áhítatában fürdött  meg a lel-
kem, de egyik sem tudott megfogni  ugy, mint 
a hazaiak és ezekből is azok, melyeket egy 
csendes faluban  ünnepeltünk, ahol születtem, ahol 
megkereszteltek, ahol először hívott templomba 
a harang s shová annyi édeB éB fájó  emlékkel 
kapcsol ma is az élet. 

Mintha még a nap is korábban kelne ffll 
az égre, mikor megjön a vasárnap. A falu,  amely 
a munkás) napok idején már hajnalban halott, 
lázasan megmozdul. FQrgo kezekben, ügyiben 
hajiik a seprüág s az udvar, a ház eleje s ai 
útszakasz egyszerre megtisztul. A házakban is 
angy a sürgés forgás.  A ládából, a szekrényből 
" s padokból s'-íkcrü/ník ss ruV-k. 
Szorgos gyerneki kezek munkája nyomán friss 
fekete  szint öltenek a cipők, a csizmák s mire 
megszólal a templomba hívó harang, színes 
arculatával megindul az ucca. Asszonyok, leá-
nyok, beszédes sorai mögött nagyapák és uno-
kák mérik végig az utat s a templom előtti 
fenyőfa  sorok között színes, szálas embertömeg 
hangja vegyül a fenyősuttogásba.  És össBehuz-
zák a harangokat. Megszólal ai orgona B az 
áhitatos tömeg aroán buzgón, igy csendül as ének: 

Eg, föld,  nap, hold ÓB csillagok 
tigyütt velünk igy szóljatok, 
D.csértessék a Jézus Krisztus, 
Mindörökké Amen... 

Ünnepi díszbe öltözött ministránsaíval oltár-
hoz lép a pap B ajkáról égfelé  száll a Glória" 
gyönyörű dal ama, mikor pedig magasra néző 
tekintettel csendes imába merül, az orgona 
nyomán igy hangsik az ének: 

Jöjjetek angyalok, mennyei szent karok, 
Örvendve áldjátok, szent, szent kiáltsátok, 
D csértessék a Jézus Krisztus, 
Mindörökké Amen.. 

Az adott hatalom Bzavára átváltozik a ke-
nyér és átváltozik a bor s a mindennapi kenyér 
ieesdéBe után együttesen igy szól BB ősi, siív-
béli ének: 
Oh felséges,  kegyességes Üdvözítő Jézusom, 
Dicsérteaél, tiszteltessél, énmegváltó Krisztusom. 
Jrijj bé Bzivem hajlékába, megértő lelkem házába, 
Oct nyugodjál, ott lakozzál, tőlem el sem távozzál. 

És ha elhangzott az áldás a Szent János 
evangéliumának mélységes misztériumában el-
merülve a mise végére ért a pap, megszólal 
aa áldástkérő ének : 
Aldl mez minket Juns, kik Itt egy begy Hitünk, 
A Ti á dákodban kérünk, legyen részünk, 
AUndékodit közöld bőven velünk. 
Hogy testedben, Bient véredben, végóránkon méltán 

[részesüljünk... 
Ne hagy minket, híveidet szentség nélkül, vl'ágból 

[kimúlni... 
Van -e ennél Biebb kérés és van-e szebb 

templomi ének, mint a népének. Sokaior elfog 
a szomorúság és lelkemig hat a kontárság, mi-
kor ai egyformaságnak  s a külsőségnek sien-
vedélyes kimért rajongói Gregoriánba akarják 
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öltözletui a falut  és a latin ssólók 
val hallgatásra kárhoztatják a hivők seregét, 
mert szent meggyőződésem, hogy ninos szebb 
templomi ének, mint a népének és nincs siebb 
ének, mint a régi magyar egyhásl ének, amely-
ben benne van a katholikus ember hite, alásata 
és rendithetetlen bizodalma. 

Kegyetlen, könyörtelen harc dal ma a vasár-
nap 9 alkotója a Mindenható ellen. As emberek 
s z á z á é i ontják verllkei ott keleten a keresz-
tes háborúban, mert keresztes hábóru az, ami 
a keieti frontoo  folyik  hóban, hidegben, fagy 
ban a legnagyobb kegyetlenséggel. Hiboru a 
bitért, a templomért s az Isten országaért, a 
családért s as emberi méltóságért. Szent meg-
győződésem, hogy ebben a háborúban győzni 
fog  aa ember éB győzni fog  as, ami az embert 
valóban emberré teszi. Éppen a magyar példa 
mutatta meg, hogy azt, amit elképzelt egy két 
rendezetlen agyvelejű szaddista kalandor, ideig-
óráig rá lehet tukmálni egy védtelen ember 
törnegro, de létalappá és világnézetté tenni nem 
lehet. Szét lehet rombolni a templomot, fel 
lehet akasztani és meztelenre vetkőztetve meg 
'ehet fagyasztani  a hitvaliók hatalmas seregét, 
de az eszmét megölni, a gondolatnak, a vágy 
nak a az értelemnek határt szabni nem lehet 
joha. Amig az élet nagy problémái tudós és 
tudatlan előtt egyforma  nagy kérdések alakjá-
ban rzjaolódaak a távolabb néző tekintet elé, 
amig az emberi testből nem lehet kiölni a lel-
ke: a az anyagi vilig felett  szárnyaló alkotő 
szcUbinet, amig l9ten nélkül nem lehet meg 
magyarázni az é.etet, a kezdetet, az értelmet, 
a celt éa a véget, addig könyvből és vérből 
patakok fakadaak,  de a személyes Istent s 
felséges  kultuszát az emberi életből száműzni 
nem lehet. 

Szárazon, vizén a a levegőbfn,  pirosló 
ember v»-r csorog 'Fajok, nemzetek, n^pek, 
elvek és égigérö vagyonok rettenetes harcában 
mérkőzik a mult s a Bej'elmes jövő. Mit boz 
a holnap, nem tudja senki. Lsho*, hogy reánk 
is kemény napok várnak, de nem félünk  tőlük. 
Vezérünk a hit, — védőnk a mindenható Isten... 

A közigazgatási bizottság ülése. 
Cslkvarmegye közigazgatási bizottsága Dr, László 

D'-,eő főispán  elnökletével pyüléBt tartott. A gyülÓB 
meleghasgon és hódolattal emlékezett,meg a tozmájyzó-
hslyettes választásáról. Majd a kormányelnökBégben 
történt változásai kapcsolatosan támogatásarii bizio 
BttotíB Káilay miniszterelnököt éa kormányát. 

Az alispáni jelentés felö'elte  aa egész vármegye 
közigazgatási, köaélalmeaésl munkáját, Megnyugtató 
kijelentések hangzottak el arról, hogy semmi nyugta 
lanságra nem lehel ok. Megtiltotta, hogy aslrt vigye-
nek ki a vármegyéből, A liszt és kfnyéradagot  rzulán 
hetenként adják kl. A megfalelő  takarmány biztosítása 
c41jábti Irend"! .«tett a eeriésáUomany ösFz^lrá'.e. 

\nta1 Áron Indítványára foglalkozott  az ü'iés ai 
e.aggott székely csa'ádpátoU honának fe'állításával 

Basln Imre gazdasigl felügyelő  arról azárool be, 
bogy előreláthatólag aa ősti vetésekben 10—15 szá 
zalakos kár mutatkozik Eddig 26 vegon árpa éa 16 va-
gon zab vetőmagot osztottak kl. 

A thztifőorvos  j'l°ntéze szerint f.bru&rban  520 
BBŰlstease! szemben 230 haláleset történt. 

Vitéz Nybrgea G-u'a df.  pánztigylgnBgató jalen 
lése Bzerltt a csibl BzékelyBég b< ctülétesen teljesíti 
ad^fiíeiií.1  kötelezettségei és sz évi előirányzatból 
edd g 21 tz-zsJékot fizetett  be. | 

Vitáz Bikó.Gábor müssati főtanácsos  Ismerteti, 
bogy a tavaszi hengereiéihez szübaégea anyagok elő 
készítése fo'yamBtban  ven. 

Miklós G»rgelv tanfelügye'ő  Ismerteti, hegy a 
tanügy helyzete Heégllő. 

Botár B tla árvasaékl elnök jelentése Baerint kevés 
tlszlvbölővel do'gozlk sb árvaszék, de a feiadaiokkal 
Igy IB IgyekBBik megbirkózni. Az árvneaékl ügyek elő-
menetele terén nagy haladás éBaleibető. 

Saabé vármegyei főállalorvo*  megállapítja, hogy 
aa állategésssógligy helyzete minden vonalkozásban 
klelígüő. 

Gál Károly dr ügyészségi elnök jelenti, hogy a 
fogházban  a legnagyobb rend uralkod'k. É elmezésl 
nehézségek nincsenek. A vármegye köa'iitonaágét 
nagyban olőaegltl, hogy a napokban elfnrlak  egy C*áH 
Imre nwveze ű birhedi bűnöző', atl 1939 br-n szöiölt 
meg a fogházból  s azóta kltebb-nagyobb lopásokká, 
betörésekbő' tartotsa fenn  magát. 

Btrabássy József  vármegyei erdőfelügyelő,  fő-
tanácsos réaz'etrapn ImnTtptl kb '-rd^'z '1 h"Kz»tef.. 

„Dóra* gőz- és kádfürdő  Csíkszereda, 
olyan g-'pésst keres, ki családjával eltudja 
látni a fürdővendégek  kiszolgálását és a fflr 
dőt bérbe is vesii. Bardóes Márton vegyes-
ára kereső edő, Csikszantslmoo. ^ 

A miniszterelnök beszéde. 
Káilay Mlklóa Magyarország mlniaalerelnöke va-

sárnap rádión kereaaiül beaaélt B magyar néphez. Ka-
nttal előjzör fordult  BB nj mlnlaaterelnök aa élő SBÓ 
kősvetlenaégével m'nden magyarhoa, a legsaélesebb 
néprátegekhea, a dolgoaó magyar társadslomboa. 

Aa onaágsaerte rendkívüli figyelemmel  hallgatott 
beaaédből kiemelkedett az a rész, amelyben a magyar 
-soclálpollilkáról, a bsocIbIIb igaaaág legteljesebb meg-
va'ó. u ésáról beszélt. Kimutatott trra, hogy ha nem 
Ib fenyeget  Ínség, da bőBéjrről, gondtalan topokról. er 
áldozatokat kívánó mai Időiben, n;m álmadozba'uok 
A nehéz napokat aaonban elviselhetőbbekké fogja  tenni 
éa eppen ezért, — mint mondotta — nem türl, hogy 
a szegénység még súlyosabb 1-gyen azáltal, ha mások-
nál tobzódásokat lát. ttz a kijelentése meggvózhet 
mindenkit arról, hogy a magyar szociálpolitikát Káilay 
miniszterelnök erős kézeei. mlrdvnklre egyen'ő mérték 
kel mérő lg •»eságszeretettel Irányítja, A FBoclál's ujjá-
saarveaés iránya bontakozik kl abból a bejelentésből, 
hogy a jobbágyok, a fdídmlveló  níp most fog  igaaán 
falazabadu  nl, mert földhöz  jut éi fAgg t̂len  megéibn-
téeéhez meglesznek a leh^ió^ég' l A< 1848-aa jobb&j y 
felszabadíts  ugyanis csak aa első lép'-'S volt a magyar 
tömegek főldhözjuttatásábos.  Akkor csak a lelk<-n job-
bágyok kapták m*g a jobbigytelkeket, ma n fö'dnél-
kül maradi zsellérek éa a földb'rlő  jobbágyok leezár-
maaottal la fö'dhVz  jutnak. A szociális po'ltlka rddlgi 
nagy eredményit jelenti a miniszterelnöknek aa a meg-
állapítása, amely fisarlnt  a muakáaaág nagy joga: a 
méltóan megbecsült és tisztességesen megfizetett  munka 
ma már vissza nem vehető, befejezett  Igazság. A me-
zőgazdasággal foglalkozó  népréteg éa BB ipari men-
káaság jobb sorsát bizonyltja a saocláüs kérdésekaek 
oz a két megoldása. A miniszterelnök f>zo"ban  nem 
á l mtg ennél a két pontnál. Tovább fo'ytatj*  a meg-
kezdett munkát, ugy boiy aa ul magyar vi.ágban a 
veaoiő, a katona is po'rár helyeztél véglegesen meg-
határozzák. D i amint 1848 ban is először a fegyver-
hes kelleti nyu'nunk t azt meg kel'ett ragadnunk, u y 
moat sem beszélhetünk s«abad embtr szabad földje-
'61, muokáró' és polgári jólétről, emberibb életről sd-
dlg, amig Európa nagy ellenségét, a szo-jet Baornyet, 
aa orosz kommunizmust, meg n'm semmisítettük. 

Amig a mu t saásid köaepén szövetsége? rellü1 

egyedül áilotmv». ma ha'a'maB szövetségeseink ven 
nak a velünk ngyüit htreol »z uj cun'pti rend-rt » 
világ jobbik és erő'Obblk fele  s ma a magunk ur-i 
vigyünk, aktor n»m vo'tuik azok, indoko't !i»hé'. a 
győieí^mbe vetett hitünk A végső leszimolá-tig atom-
ban még bosjzu az Miţ ma (próbáltatárok várnak 
rank, d ) ha mlndavá an fe^yelmizitten  élünk, ba kö-
tel-isségelnket lalkl amarata* pontasa&tgal te')®sltjüV, 
ha ez országban rind vac- akkor nem érbet benitin-
ket komo'y b'j. H«gy rend legyen arra vigyáz a ml 
n^atereloök a épp^n ezért Bammlfel*  bujtogatá^t n^m 
tÜr mag. Itmarve aa ő erólyét ós határozottságát, c>l-
rájibaa fojtja  el a nita^a helyzatet még lobban meg-
nehezíteni akarók esetleges láaltásalt. Aki küna harco1. 
titboa kitart, aki iflr,  aa laaa n jó magyar — mon 
dotta a miniszterelnök. 

Siivalt megérti p arok hoiyeaaégét átérzi minden 
jézanul gondolkozó magyar ember a m^rt tudja, hogy 
olyan férfiú  611 az élen, aki n szocla'H igaaság meg-
valósilására és a magyar f"j  előbbrehaladására hiva-
tott a mind a két t'ren eddigi közéleti működbe során 
nagy eredményeket ért el, fenntartáB  nélkül követi őt. 

N a g y a r á n y a l e l k e s e d é s s e l ü n n e p e l t e 
O s i k v á r m e g y e k ö z ö n s é g e m á r c i u s 15 é t . 

KÖBPI egv saézada, hogy aaon a szánt napoo. 
1848 március 15 én a sokat aaenvedett magyar nem-
zetre bociátotta a 8»abidJág napja á'dott sugar ilt. 
Közel egy BZÍZ idon ál niitotta meg évő'-évre a nem-
zet saent fogadalmát:  .Esküazünk, hogy rabok tovább 
nem leesünk I" — még akkor la, amikor a régi rolbad* 
liberális éra kormányai — a csend-s, boldog bék.ldó 
nek csúfolt  uralom alatt — nem engedték meg na-
gyon sokezor e n-pnak méltó, nyilvános tnagünnepl*-
sét D', ba Igy Is vo t, mágia csak üonape'iHok. ha 
zárt körbtn Is. D) a 22 éves elnyomatás -lati, c«ak 
a szivünk dobozott e napon hev-sebben, csak tekin-
tetünk vo't tüzesebb, a bi két azampár önsasvi lant, 
a szemek bő' kisugárzó p-rtselő lángból vllant e ő az 
esiBsió : .Ertűsaünk, bogy rabok tovább nem lessünk I" 
— Elmúlt ea aa Idő is 1 

A B'cb áltsl mánk kénysB rliett r*hlénctól egy 
nagy 8ssa« omlás: Trlánon átka révén, n 22 évea román 
ura'ontól "gy második nagy világégés minden aseny-
nyet e'perzse'ő ssent tEze közepette saabadul uak meg 
de caak résabeo, mert a f  jt stvérelnk közül még ma 
la Igen ankan óraik aa Idegen uralmat. 

Biabadok vagyunk) E«eh a satnl szavak szálltak 
el minden i-lakró1, et ől volt hangot a vérmegye mird 
a négy med^nc ja, eat vlaazh mgozták a bérek, eet 
zúgták a sötét fenyvesek,  e«t csobogták a hogyl pa-
takok B íz as édesen hangzó dallam caendült kl aa 
O t ts M rjs csendnBFn bömpölvgő babjaiból. Siaba 
dok vagyunk I Igen Rsnbadok I M r̂ másodszor köszönt 
ránk ea a aaent, ea aa áldott, drága nap: a Bsent 
Szabsdtiág napja I 

Oanepaloek  a falvak,  tizetek,  telepetek! 
A Sz tbedíág hajnalhasadáaának 1848. március 

15 ének méltó keretek köaött — na ÖSBzea'társadalml 
eryesületek bevonásával — való megűnaeplésére vo-
natkozólag a várm. N'pmüveléal Titkárság felhívással 
fordult  a belyl népművelési (ondnokokhos. B felhivás-

nak m»»; 1b volt a tivént i>rp,lm'nye. A hlvatáaa ma 
gazlatan álló tanítóság, amint eat a minden kfz'égbői 
befutó  jelentések mutatják, karöltve e Levente, Kalot, 
Kaláka és más kultúráiig egyesületekkel, fény«a  éa 
lelkes, hassflas  tűstől bevitelt ünnepségeken áldontnk 
a aaabadság eaaméjének és a lelkes márc^sl Ifjak 
emlékének. 

Voltak községek. am9lyekben aenés ébresztővel 
figyelmeztették  a lakósBágot a nagy napra. M&B he-
lyeken cásalók alatt hassflia  dalok éneklése kőaben 
f  -gyalmezett m?n%tban vcnu'tak a templomba éa onnan 
a Itgtöbb b-lyiO már felállított  OrHzá'-BáBBlóhor, kul 
turbázba, v gy Iskolába és ott 10—20 pontból álló 
roüsor Bzámmal fokozták  a lelkesedés tüzét, amely fo 
kozottabh m rtékben hevítette a Ifiket,  mint valaha 
Nigyoí :ok halyen még esti haasfUs  előadásokat Is 
tartottak. 

Méltó  módon  ünnepelte Qyerpjótzentmtklót 
várota ia március Idutit. 

Már reggel 7 órakor zenés ébresztő hargiat har-
santak a város u'cáln, 10 órakor sz*nt Miae ea Iüeni 
tlsaselet volt mlnd'n temp'omban. 11 óra 30 perc or 
«•zabadtérl ünnepség zajlott le a piactéren, mely >, 
Himnussaal kezdődött, á „Nemzeti dai" hatásos elsza 
válásü. u'án Dr Lengyel Emil polgármester mondott 
lg*r magas szírnyoiáiu b^saédet, amely után et Ipa-
ros D iérda elénekelte a H szekegyet a ennek bargjei 
után a L 'vente C tapat dlszmenete zárta be az igen 
jól sikerült hazafias  ünnepélyt. 

A délelőtti órákban a különböző iskolák tartották 
b£zt ünui-pilyüket, délután 4 órakor pedig a „Korona* 
saállóban vo I a nagy összefogó  ünnepBég, amelynek 
szerep-ól aa iskolák és különböző testületek tagjai küzül 
kerültek ki. 

Ctik»zereda  város, min t a megye-
székhelye,  fényét  ót megragadó 
módon  ünnepelt. 

A 48 '-s márciusi Ifjutág  forradalmi  megmoadn-
lásának dli.d-tlát, a magv»r szabadság bajnokát márc. 
15 én, vasbrnsp móllóképpen ünnFpalte meg virosunk 
köaönsége ÓB tsnuló ifjúsága. 

D lelőtt 10 órakor a gimnáziumban az Önképző-
kör rmd ze'.t ttnn^ps'yt a lanl>ó':épző hözremüködé-

v.-l. Httásos n szr<vr.itak : Bi ézs Bála VIII. e. t. 
Piiőfi:  F>l ezent Mborura I, Korídl Fsrerc IV. é. ta 
•i'ííje ii" L;v-«y: 0 >p* p ' z a BZ< p nap c. verBí'. Jártó 
Gtbor VIII o. f„  az 03 pzítor e nöke ünn»pi be 
-zjdrba-. m'ifrsjzi".*  a n"« z-tp* n^p t^rténet'-t és n 
mire'u i lfju«rg  p áriájából lívonha ó tanu'ságokat A 
kát htezet ifjúsági  ének- éa t neitars S.rk'dl zene-
tanár mesteri vezetésevei h.izfl.R  ób népdalokat adott 
elő; aa énokiő és zené 6 >fjussg  i«az gyönyörűséget 
•nerzíti a tornacsarnokot meg'.ö iő l ozönaegnek, mely-
n"k soraiban 0>t vol'ak d r . L'tszió p f ő i s p á n ,  dr. 
Pá! Gibcr o'Bíá'gyü Jsl k^pvlse'ő. dr. Á'-rahám J>zaef 
aii pan. Farkai P >1 rendőrkf  pltány s többen a honvéd-
ség és csendőrség tUntjei közül-

U<ystc-tak d. e. 10 órakor volt sz állami polg. 
I' áayl-iko a Unn pélye. K dícs, mrg'^pó lá'ványt nyuj 
0(t n ::zifpoTpis  ízőttesban filvonu'ó  leányifjuiég. 
A* ünoep-tiy sz^p «Ikerében kozrémüköd-»k sza- aiattal: 
Fodor Ibolya, C'lbi K'árl IV. o. t. és Vojlak I-én II 
o. t.; f-dolvasá  fsai:  I'léa Anna és Pop Báldl K ára o. 
tanú oi, összb ngea'os énét számokkal aa Intézni ének-
kar f-i;edh»tetlen  élményt nyújtott aa ünneplő közön-
aégaeí; a lányod r mnk p >'otás-tánca: magyar érzés, 
kellem é-i báj Bu»ár>ott a táncosok mDváaai ''gytittt 
síbő;. B >kó Kaitoín igazgttó le'kea saavakban mé: 
tatti n n p j <lo<rő égégét. 

D. fii  12 ^or ra orsaágzászló előtt vocu't fel 
a vá-os ifoeönségj  es a tanuló lfjmág  Pjtőrt N-mse-
dilat paiív h>tá-sal szavalta E ekeB András VIII. u. 
tanu ó, Pitakl Jizsef  gimn. Igazgató tartalmas, Idó 
szirü gondolatozban gazdag beszédében an egykori 
a mai tortitn^iml Idők o=imevi ágába éa hangulatba 
vitte bila ümiplő haligitóságát. „A 48 as muciéi 
Idók — inondo.ta egyebek köat mélyhatáBU bbózíi' 
ban — ma visszatérlek: ma is ve-izé'yben van 
nsmtet a i O i l i i ( t a htai Uti; a mirclusl Ifu 
ság p-Vidát mutat nekünk : ezek bb ifjak  nemcBak i•' 
vívták a szab«d ágot, nemcsak lnlkesf  dai, hanem m í 
is tudtak ba'nl ér.'.* Strkadl Bek tanár veaette az 
ifjúság,  a D >1 és Z neugvlet énekkarát A tökéleto 
művészettel e ő^djtt h-ia. fiiB  éae>ek a tetőfokra  emei 
ték az üoa'plő közinség lelkes bangnlatát. Az ifju^s.: 
és a tlaharco 'ot dUameneta fejezte  be a délelőtti fői 
emelő, magasztos ünnepélyeket. 

DVu'.in 3 órakor a Vigadóban a leventék dlsi-
gvüles keretében hódoltak a nagy nap emlékének. Lel 
kea besaédafcben  em'ékeztak meg a nagy történelm> 
évfordulóról  Bn<aek Gyula tanár, a levente egyeRÜlei 
dnote éa Firencs Jóaaef  a tanítóképző tanára. Duks 
JVnos lg. tanító remek aaavaló-kórusával ragadta el * 
V gsd^ közönségét. Busánk tanár javaslatára a leven 
ték megfogadtak,  hogy a káromkodás ellen mind n 
rejükkel küzdenek és sz országzászló előtt mindig 

Illő módon tisztelegjenek Aa ünnepi gyűlés végül egy 
hangú lelkesedéssel a levente-egylet dlfZ'lnökelvé  va-
'«sa'otta a jelenlevő dr. LV'a'ó D <«ső fVspánl,  dr 
Abr -bám J^zs»f  »'l»pánt Az 8'ás* G*rő po'zármeatprt. 

Székely oukorka, tésataáru és gyfimölcB 
feldolgozó  Qzem Csíkszereda, kereskedelmi 
vesetőt keres, esetleg társat. Bardóes Márton 
vegyesáru kereskedő Csikszentsimon. i - s 

Olasz ÓB németnyelvet könnya módsserrel 
tanltok. — Suler, Apafi  ut 33. 3-3 
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Nagyböjti megfontolások. 
6. I s t e n t i s z t e l e t . 

Aa ember termésaetébe mélven bele oltotta az 
Alkotó aa Iiten iránti llsateletet. T^remtőuk teremt-
nnnyeiői eat joggal elvárhatja éa követelheti, hogy 
dzceljék éa Imádják. Aaért dörögte oda aa ÓBaövel-

: <gl embereknek a Blnei hegyről a nagy parancsot, 
t: i vagyok a te Urad Iatened. Uradat, Istenedet imádd I 
No legyenek elölted Idegen isteneid, hogy asokat imád 
jidl A második parancaban pedig leikökre köti: Isten 
-••vit hiába ne vedd I Aa njsaövets gben Biel d < lkű 
üJ'öiltő Jéaui Krisztusunk gyönyört! Imádságában arra 
jktat, hogy kérjük, ssentelt^sék meg a te neved Bient 
l'á' apoBtol mjg méltán hlv fel  minket: akár esstek, 
akár Iáitok, akár bármit cselekedtek, Itten d'ciőségére 
'.egyetek. 

Isten őrködik tlsi'e'ote felett.  Ugy vlgyézi erre. 
nini a Bieme fenyére.  Ht ón Intenetek vagyok, — 
úgymond, — hol BI én tisite'»teiD ? Máéból nyíltan ki-
jelenti: dtcsójegim-t nem Bdom i»nkln-k 

É-tbető le. Iaten mindennek «lapja ée cálj*». Oi'tala 
lett minden, ami lett, nélküle nem lett semmi. Aiért 
a történelem kimutatja, hogy míg nem léteiettnép és 
or.aiág, hol Isten tlsate'etét nem lehetne feltalálni.  A 
pogányok ha mtodjart téves módon ls, d i a Legna-
gyobbnak akartak hído'nl. Hsi a mai műveltség Is 
ea isieni-tissteielnek ai eredménve. Knltnra a bu'tnsi 
szóból ssármasolt, fejlődött,  ami Iiten-tleiteletet jelent. 

Amig aa ember latent tlsitell, addig r ndben van 
aa ügye, jó nton jár. C»k amikor keid tlssteleukednl, 
vagyis megvonni Istentől a llealeleiet, akkor már letér 
21 egyenes mesgyéról. A bűnös latent nem tleatei, 
öamagát tolja előtérbe s ha lehetne tömjéneitetné is 
magát. Valahogy önmagának mord ellen eaael, belső 
termésietét tagadja meg, mert Isten ellen fordul.  Píd'g 
nem lud U{y meglenni, hogy valakit ne tiszteljen. Ha 
latent nem becsű;!. akkor más élő és élettelen teremt-
ményt kesd tlsatelni és Imádni. A vótken ember pogány, 
mivel bálványimádó. Sokszor saját énjét, véleményét, 
saenvedélyét, siesié'yét Imádja, de tz már lealacso-
nyu'áa, öntnagi értékének a led e gr ed ál aa a. Amíg kábult 
s szerencsétlen a bűn narkotikumától, n'ncs feirml  baj 
Ja mikor kitisilnl elméj», akkor ébred szánanrB ée 
-zoruyli öntudatár', hogv hová süllyedt le. I'ten nor-
mele leszaggatta magáról u kegyeim kö-itŐB t 
a a vétek roigvos ko dasguivM»* vette f-i'.  Ki sft 
Wten körelségé' ö', me^ie e'kerH!l iő -. A lel>>!r sírni 
>eid. rájön arr>>, hogv poru j r t , csúnyán rásied s; , 
két niék kőiött a fó  dn eaett, se itt len', sa ott f-nt 
nincs lelkének haiéja. E játBiotta köt nveltnü sierepáf. 
Sieretne visvif  jutni előbbi méltóiágába Báskcdva vallja 
be, bogy miért la Bdta f-jét  tl'almas do'gokr* Saját 
kárán kell beismernie, hogy mindennek ó aa oka. Ami-
kor bánni keidl wivből ballépéseit, akkor Iiten m«g-
bocsájt neki és vlasiaadja a kegyelem hófehér  ruháját, 
mert már megadta I'ten nek aat, amivel tartorik B Isten 
íj vls>iaadja as embernek, amit eldobott magától. 

Aiért ven roBii vPág. mert a mai kor g.ermeke 
igen kényes a becsületére <8 megkövet» !, hogy mások 
megadják a n?kl kijáró, őt m«glil«iő tl'e<e>etpt. d* 
hogy latent tlsitelje, srról nf=m  ls ak .r tudni. Bános 
az emberlseg és nem akar b'jr bánatot tt>rt«n|, az<-rt 
k*'1 oy keményen tüahfdn'e.  Adjál ok tnrg I tűnnek, 
ami Istenéi Enélbfil  Tnem Icai rend, béke, nyugalom 
a földön.  Bánjuk m°g oktalan tévedéseinket, tlsiteijük 
Istent, hogy fordujon  fölénk  ö áldó kesével s adjon 
nekünk lobb n»pokat. P. Rátbr Apollináritz. 

Lelkigyakorlatok a rk. főgimnáziumban 
Folyó hó 19—22 napjain voltak a fői'mnéz  um 

ifjúságának  lelkigyakorlatai. Hitvalláson Iskoláink éle-
tében igen jelentős megállópontok a lelkigyakorlatos 
napok. Alkalmat adnak as IfjnBágnak,  hogy magába 
asAlljon, s a legnagyobb értékkel, lelkével foglalkoiiék. 
A vallás-erkölcsi nevelésnek, mely iskoláink működé-
sét áthatja és Irányítja — mintegy a koronája a lelki-
gyakorlat. I t aa örök Igtztágok fényénél  megláthatja 
minden Ifjú,  hogy a nemes, a boldog örökéletbe lendülő 
rmberbea méltó földi  életnek alapja ea élő hit s aa 
ebből fakadó  tlsata erkö'c*. Hit, Ima, tlsata erkölcsi-
i g s eaek erejében fesaűlő  áldoiatoB munka, árok a 
pillérek, melyeken aa értékes, vlrágió, ÖBBihangaaloa 
"gyéci, családi és nemietl élet felépül. 

A IV—VIII. OFZ'ály lelkigyakorlatalt P. Ugrln 
Sándor ko'oasvarl jpz-ulta atya veiette. A fiatal  páter 
n ély meggyőiődéBból fakadó,  Idősierű, u| stilnsu 
Ij  -zédel, melyeknek minden gondolatát tapasBlalatl, 
.:;. ,tran a saját életéből vett tényekkel Igaaolta — 
' t n hatást tettek aa ljfnságra. 

Ai I—III osatálynak P Hajdú Liánder somlyói 
^rencB atva mondotta a sientbesiédeket. Aa intéiet 
nőmmel látta falai  köaőtt egyik u ódját aaoknak, 
H*ik ezt aa iskolát alapították ÓB siáiadokoo át öniet-
mül vezették. A képiett ferences  páter silvhea szóló 
basaedelt a kis diákok nagy figyelemmel  hallgatták 
* a rokonsaenves lelkigyakorlatos atyát sslvükbe lárták 

Boldog ai aa lfjnság,  mely Ilyen lelkigyakorlato-
kon vehet rése, hegy uivűk-Ielkűk megtelhet aa eiéai 
életet megvilágító és felemelő  gondolatokkal és érael-
mekkel. 

Ai iatóaet és Iflnság  hálás lmá|a kíséri mindkét 
pátert lg-hirdető, jó magvakat vető, áldoaatoB, nemaet-
Ápitő niju^on. ( ) 

Harcterek. 
A keleti harctéren a téli hadjárat lassan a vége 

felé  köaeledlk. Mlntáa a tél nem váltotta be a szov-
jetek reményeit még mindig hatalmas emberpaiarláa-
sal pr&bálkoanak támadásaikkal. Aa utóbbi héten Is 
nap-nap ntán megismételtek a német állások elleni ro-
hamokat sa egész keleti arcvonalon. Bkösben a szov-
jet caak március 17-én 131 páncélost és 68 repülő 
gépei vesitett. Amig a Btovjet eBitelen támadásai min-
den eredmény nélkül tartanak és omlanak cssie, az-
alatt a Biöveteégesek erős bittel es katonai fölénjük 
ogési felkéssmtségóvel  készülnék a tavesii nagy dön-
tésre. Hinnünk kell abb*n, bogy ea a végaó leBismo-
<ás meghorza Európa némára a győiedalmea békét. 
Ebben a döntő küzdelemben a magyar honvédBeg 1-
réeatves*. Aa á'doiatot a ml nemietüoknok ls meg kell 
hona. És erre nemseiűnk f>  i Is késaüil. Tud|a mindan 
magyar ember, hogy helyt kell állnia bárhová állítsa 
a kötelesB-'g A hivatalos megnx llatkoiások éppen elég 
v|lágos-<n utalnak ítr«, hogv a háború tavasai fordu 
lójában nekünk IB olyan Bier.p jut, mint amilyen su 
yuck leeed a jövő Európájában. 

TAVO',keleten « japán haderő győieímel sslnte 
álomsa< rQ 'n hatnak ai egéss emberiségre. Ehea fog 
haló eredményeket m^g nem jerrmtt fel  a hadtörté-
nelem. A jop nhid rő S nzspur—Burma—Java elfog-
lalásj után késien áll India és iuai'rália megtáma-
dására J pán eddigi sltarei nyomán aa RngolFzásiok 
»lveaitHtték kimeríthetetlen n* eraanyagforráBalkat.  A 
m-ghódltott területek adják többek köiött a világ 
kaucsuk én gumi termel' Bének fe'ét,  eaenklvűl több 
mim 12 millió lonna olajat. 

Egysióval a japán sikerek csak megerősítik a 
végső győielembe vetett hitünket, amelyben ma már 
kételkedni sem Írhat. 

Di a némát O'SBB tengeri haderő muukája Is síé-
dületes lendülettel harco'ja n végső gvői<>lmel. Anen' 
jalent'ip szer'n* »i angolok a báboru keidete óta 203 
hadihajót és 39 tengeralattjárót veB«tettek. Ea a vese 
teaég már több mtni 16 millió tonna. Olyan nagvaránju 
ei a vepzteség, hogy aa acgolsiáasok tengeri főlényét 
már e'tüntette. 

Afrikában  a mu't bét semmi ujat nem bovott. At 
ezv bótap előt<l nagy ssívetságea győnelem utáu ujavb 
erfievüit  a 'o'vlV 

hlielsiövetkeietl hálóiatával munkába állott. Aa u| 
nemes hivatás betöltése megkesdódött a munka foko-
sédott. Aa egéss Erdélyt behálóaó kis hltelsaővetkeae-
tek első Borsban saját erejűkből, saűkBég esetén pedig 
a „Ssővetség" segltaégaynjtásával munkába kesdtek 
ami !első sorban a meiögaidasági kis hitelek ellátá-
sát célosta. 

A ,Ssővetség" segítségnyújtását aa alatti saám-
adatok élénken megvilágítják, amelyek egyben tanú-
ságot tessnek arról Is, hogy á kishitel ellátás kérdé-
sének megoldása Jó kezekben van. 

A .Saövotség' által vlssileízámliolt váltók ősz-
szege 1939 december 31-én mlndöesie 480.268 pengő 
vo't. 1940-ben t, bécsi dön*és után a hiánytpótló munka 
aioannt megindult és az 1940 év vegére a klhelyeiés 
már 100 %-os emelkedéssel 962 638 pengőre nőtt. El 
azonban csak n kezdet volt. A fejlődés  már 1941 fo-
lyamán fokozódott  és 1941 év végéig a „SsövetBég* 
klhelyeiíie — amely ÖBBieggel tegsaövetkeseteln ke-
rcxettil főként  a falusi  tömegek megsegítésére sietett 
4096.266 pengőre emelkedett, amely már közel 350 
stáiahkoB növekedésnek felel  meg. 

V i g y á z a t ! 
A Darmol hashajtöt utánozzák. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
a „DARMOL" szónak és T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot-
tan eredeti csomagolásban kérje. 

Ér teşitei. C-l tiaeredában Ap fluca  6. saém a'att 
éielmiaaer éa oaem ga üzletet nyitottam. A n. é. 
köaönség salves pártfogasát  bérem. — Egy űcyes 
gyakorlott kisioigálónól felvessek.  Kwsates Béla 

A szövetkezeti monka eredményei 
a mezőgazdasági kisbitel ellátás terén. 

Al erdelyi — 22 évi kúebbléci soraban Binylő-
dött ÉB vergődött — népnek sioros kapc-olatai vannak 
a SBÖvetkrieli élettel ÓB munkával. Gyakorlati tepass-
talatok blaonyitják, hogy siövetkeiésr», egymással való 
össaefogásra,  ai erők egveLHéaére, mindig egy külaő 
kényszer VIBBÍ aa embert reá. Ei alapon Indul meg 
minden orsságban évtiardekkel eielőtt más ÓB más Idő-
ben a szövetkezeti mnnki. 

Erdélyben as 1914—18-as világháború után a régi 
sfrveistű  Biüvetkeieti háióaatnak csak « tt' ratei ma-
radtak f'm.  mivel a háborút követő lifl'ició  és gaz-
d .aávi vá'aig e bá'ós-atot ;e i»»1» rom^a döntötte. 
Minder.t f  lS'rő! kell> tt kezd ni. Nab&py évi eredmény-
telep. csodavárás után a m >?u iV-au'»ltsAe ^á tottn ti 
Erdélyben ls aa össaefogás  gondolatát éa « mera'p.tut 
két szövege? ti kötprnt seg-iit nyujtá ával fB  'rácyltá-
sával megindult as intenalv fzöveikeieti  mucks. 

Gyengék vo'íunk, k'calnyek voUuok, da a vál-
vetve végzett muika meghiata gyümölcsét. A kisebb-
ségi sorsban a siő'etkeietek nagy hlva'á^t tömöttek 
be, n'-pl és nemae'i sierveiatekké nő-tek ki és sok 
aepl m?Hmc?du ás szinbeiyévé váltak. J ivdalm^lk^t 
kSicélo^ra á'dozták, Iskoák fenntartásából,  O'VSBÓ-
körök, kniturháaak létetltéuéh-z, nem egysaer falusi 
Ifjak  taníttatásából, gaidakörök BegelyeiésébfB,  köe-
cált szolgáló gazdaaégl gépek besienéséhei, stb. nyúj-
tottak segítséget. Igy forrtak  eggyé a szövetkeletek 
a néppel. 

Tehát a szövetkezeteknek cak ai alapnabály-
sz'-rfl  hivatása volt a falu  hitelellátása, a tej köaös 
feldolgoaása  és értékesítése, vagy a falu  fogyasstásl 
árucikkel való kf-dveiő  ellátása, aionban a tényleges 
cJikttüsést sí egymásrautaltságban a népi össieta'tás 
megeierveiése ée segítségnyújtás, mlnd-nütt, ahol arra 
ssűkség' van, képeate. 

Ai erdélyi szövetkezeti kötponiok kisebbségi sors-
ban kifejtett  munkásságát, melyei ai utolsó kisebbségi 
években már a maximumig fokosva  gátolt AI állam-
hala'om, a felelőa  magyar veaelő sllaiifarfiak  Is 
jól Ismertek, eiért a bécsi döntés után rendeleti 
uton nyújtottak lehetőséget, eien körpontok munkájá-
nak továbbfolytatásáboi,  biztosítván önnállóságnkat és 
függetlenségüket,  azon bls'os tudattal, bogy ha a kl 
sebbségl sorsban la megállották helyüket, érdemesek 
arra, hogy létük a többségi sorsban is biitoslttassék. 

Ai erdélyi siövetkeaetek csucssserveiete a Ko 
loiavárt síékelő és dr. gr Bethlen Lásiló vesetése 
alatt álló „Siövetség" Gaidaaági és Hitelssövetkeietek 
Köipontja, a kisebbségi Borsban végaett munkájával 
a tűapróbán átesett, a bécsi döntéB után aj hivatás 
betöltése várt reá. 

A román konveralós törvény eredményeként Er-
délyben a hitelélet nagyrésst megszűnt. A kisbankok 
legtöbbje elaorvadt s a kls-hltelkérdés, főként  a ma-
aögazdaaágl hitel kérdése megoldásra várt' 

A döntés ntán Erdélyben uj élet Indult, a vér-
keringés aa erekbe vi»a*tért, s a hiányok pótlására 
tőkére volt aaflkség. 

A 2160/1941. M K. m rendelet alapján működő 
.Ssővetség" Qaadaságl és Hltelssövetkeaatek Központja 

A segítségnyújtás, biaa kihelyezés mérve öasieg-
sierűleg csak akkor fog  nagynak tönnl, ha fenti  aaá-
laléksaerű forgalmi  emelkedeBt, valamint a klhelyeiés 
aict'sitlkal megOBiláBát is tekintetbe vesBiük. A 4 millió 
096 ezer 266 pengő naevr'sae apró tételekben lett 
fo  yósitva. (öi^aeesn 10812 tételben). Ebből viszont a 
legnagyobb rési — darabaaám szarintl migositásban 
8346 tétel — 300 pengőig terjedő kölcsönökben. 

klhelyeiés résiietes 'statisztikai megosatása a 
köve'keió: 
1300 P. lg 8 346 drb. 77 20 '/o P. 1.419 538 33 34 65°/, 
300 600 . 1212 . 1120 , B 612 243.26 12 52 . 
500 1000 B 829 „ 7 66 . „ 641 895 46 15 67 „ 
1000 5000 . 366 „ 3 40 . „ 809 620 83 19 76 . 
5000 P f  .d 59 . 0 54 . „ 7 • 2 421 97 17 40, 
ö - z » r. 10 812 <1- 100 «/o P 4 09B 266 P4 100 -°/o 

Az 5000 pangón felüli  tít-.ekbin foJyOaitott  712 
ezer 425 pangót a „Ssővetség" lagBBÖveikeielei elfo-
gadványaik ellenében vették Igénybe, de eien ÖBíie'g 
tetemes réssét ismét apró tételekre felosstva  siolgálta 
a kisemberek megsegítését. 

A „Szövetség" és tagsiövatkeieteink munkája 
első sorban a meiőgaida falusi  hitelellátását saolgáija, 
as alábbi statlsitlknl adatokból ls látható : 

Foglalkozás szerioti mego^atás : 
meiAguda 9.485 drb. 87.72 '/,  P. 2.551.665 95 62.30°/« 
kere.*.«. ip. 368 . 3.40 „ . 223 292,— 6 45 „ 
egyóbb (kliitiflitv.)  719 . 
magánilBitv. atb. 719 „ 6 25 B „ 396 417— 9.67 „ 
BÍÖT. elfogadványra  240 „ 2 23 . . 924 891 89 22 58, 
ö.as.noeí. 10 812 < 10Ü - » / , P 4 096 266 84 100 -°/o 

A BBOveuezeii eifog  d Hnyo<<ia fo  yoaiiott osa-
ssegek a fintlek  sierint 924891 89 p^ngő. Ennek ls 
tatemeB rcSie kis m?zőgasda kölcsönök folyósítására 
forditotiáV. 

A Biövetkeietl elfogedvénvokra  folyósított  ösa-
siegek a frntlek  sprint 924 89189 psagő. Eanek ls 
tetemes réiss kis meiőgaida koicaönök folyósítására 
fordíttatott. 

A 8iövétség ai 1942. évben még rohamosabb 
mértékben fejlődik  és cíicltüiéselt valósítja m»«. A 
kilátások Bzerlut a klhelyeiés havi átlagos 400000 
pengővel fog  emelkedni, ami a fenti  atatlsatikal Biam-
adato't bizonysága alapján ait jelenti, hogy havonként 
cc > 1000 kisgaida kapja meg csupán a Szövetség köi-
vetett segítségnyújtáséval ait a támogatást, amely ré-
Biére lehetőséget nyújt a fokoiottabb  termelő munkára. 

Kibangsulyoiandó tehát, hogy a fenti  adatok csak 
e Szövetség által ny ojtott támogatás mértékét tűntetik 
fel,  amihez hosaászámitandók a fenti  Baámadalokat 
többsaöröaen meghaladó öasaegek, melyek a Saövet-
ség taghltelBiövetkeseteinek saját tőkéjükből folyósí-
tott kölcsön nagyságára vonatkosnak. 

A.Siövetség hitelműveleteit a hitelsaövetkezeti há-
lóaatán keresslül bonyolítja le B eaek saámai Is foko-
•atosan a saerveaő munka beindításával aa eddiginél 
iégyegesebb mértékben fog  saaporodnl. A bécsi dön-
téskor 131 hltelssövetkeset, .110 tejBaövetkeset és 19 
vegyeatárgyu, tehát ÖBBiesen 260 saövetkeiet tarlovon 
a SsövetséK taglntéaatel Borába, mig ezek saám a 1941. 
év végéig 309-re emelkedett. A hitelssövetkeaetek hi-
vatottak a tejsaövetkeaetek tagjainak fajállatok  vá-
sárlására ssolgáló kölcsönigényeit ls ellátni. 

A fentlekben  elénk táruló adatok a siemlélődő 
előtt is terméssetessé és érthetővé teezlk, hogy miért 
uralkodó Biellem ma a saivetkeaetl munka felkaroláiá, 
s miért hatja át a saövetkeaetl szellem népünket. Itt, 
a ebben éral boldogu'ásának lehetőségét B tud|a, bogy 
.ösBsetsrtásban aa erő*. A Saövetség munkájának leg-
felsőbb  elismerését jelenti, hogy B Saövetség nlinltó 
taglalnak Borába a M. Klr. Államkincstár is 1200 000 
p*ngős üiletrésitőkével lépett be, s eaael további fej-
lődési lehetőségét lényegében biztosította. 

Haas 8. Istria  a. k. 
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Háborús nyersanyagellátás és a dohánytnag. 
A vihg olujellatâs* még a liéke boldog éveiben ia 

S'.k te jtöríst o o'.ott. Amikor a nehezen megszerezhető As 
nélkiiiüzbeiutlen zsírról vagy ólairól volt szó. Ha kell imár 
pedig nsgynn kell t »kár a Jeges tengernek is nekivágunk 
néhány százezer tonna bálnazsirért, a kop ráért megfejjük  a 
ko'-uszpálma gyümölcsét) kipréseljük a napratorgót és a 
tokmagot ia... 

Csak legújabban. bukkantak rá a kiváló ma-
gyar mezőgazdák és vegyészek, hogy a dohánymagot eddig 
semmin sem használták fel,  — hacsak nem felhasználási 
mód az amikor a trágyadombon a tyúkok kapargálnak benoe... 

1IKI5 óta a dohánymagot — éppen a Dohányjövedék 
ielliiv-ftHHra  — már .szorgalmasan összegyűjti a dohányos-
gaziia és pénzt kap az olajgyárostól. Természetesen, hiszen 
a douánymagból sajtolt jótajta étolaj, amely ulyan mint a 
lesiinnmabb ixi olaj, a különbbzfl  ipari olajok minden pénzt 
me -̂mek' .Mindezeken teliil a gazdának még megmarad a 
páratlanul értékek melléktermék is, a magas hizlalóereju 
tápszer az olajpogácsa. 

Hímlezek'et a termelő eljárásokat, a kísérleti elindu-
lástól kezdve a sikeres belejezésig az idei Tenyészállatvásár 
Dohánypaviü'iniiban ismerhetjük meg élethű modelleken. 
Utána pedig rágyújthatunk a helyszínen gyártott remek 
luvialesUnkre, amnly nikotinmenteaen is kapható. 

a n g o r a g y a p j u t 
110 Pangd* kllógramm arlg bár-
mely kia vagy nagy mennyiaegben 

k i a i p é a i i i t 
viaárrl, vagy angorafonalra 

á t c s e r é l 
„ A n g o r a t e z " Aníorafoióés  kikéBaltí Kf« 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Lelki napokra hívnak. Március  22,23 éa 

24-én este 8 < rakor  a katolikus  templomban férSak 
és ifjak  részére konferencia-beszédek  lesznek.  — 
Nagy történelmi Időkben azől a legjobb gondviselő 
envi.nak, Egvbátunfcnak  szava hoaaátok. Aa Eizakl 
Je<es-tergnr Ő1 aa orosa pnsztákr.n ét a F'ketetetigerlg, 
Afrika  homoksivatagéitól le ez E-yvnlltő pálmallgeteB 
Bitgetvllágálg, a világtörténetben páratlfcu'  álló háború 
fariái  düböngenek s szedik mindennap megBzám!álha-
tati.1,1 áldozatalkat. — Nemzetünk lg élet-halál harcra 
•' du , m iym-k kimenetele évszáasdokra dönti el sorsát, 
H. vo.; v -,h . idő, mikor magnnkba kell Bzáilruik, 

L .T , ţ - wetnUan lelkünkkel s komolyan sacmba 
r . lua. s* - e' •'•=! ba'ál nagy kérdéseivel — ugy e 
C'poi ezok. Hallgassunk  tehÁt az Anya 
bivo í7'.rara. jőjiúvk  el a templomba s másokat 
is hozzunk  magunkkal  Ajánjns fel  imáirkat, ábita-
tunL.it h c l i i .-zii ő nemzetünkért, oiszakitott teat-
vsrjink^rt, f.-gyvt-r-lnk  gj őzeiméért, s mielőbbi Igaz 
sagos, iartcs iábíri. 

— ,A osikaneredai honved állomaaparanos-
nokaag f  hó 24 éa 15 Arakor u h 'lybeli Vigadó (mez) 
hewisiţabes a tarlalezos tisztek rész're előadázt tart 
U'gjelenni tartoznak a Csíkszeredán tartóakt d) östzss 
tartalékos tisztek ÓB tisztjelöltek. M. kir. cslkszered-l 
bonvéd áilomisparancinokség". Szebb jövőt I Virág 
alezredes. 

— Szülői értekezlet. Március hó 22-én d e. 
10 órakor a kat. gimnáziumban, a tornacsarnokban, 
aitli ői értekezlet lesa. As Ifjúság  olvasmányairól előad 
Aitai Áron tanár, a tanulók iskolán kitb l n»veléBÓ| 
ről A'bert vllmos. Erre az értekezletre a Hzü őiet és 
aa érdeklődőket tisztelettel meghívja PZ Intézet Igaz-
gatósága 

— Mr.roius 15. CsiksrentoUrţonban. M»g-
hité lat.áov vo i '.vei-? ifju-;ég  felvptu  áaa ésii z 
te.'gas* a bő--' k emléko^ opa előtt, mely u'án fol 
vacutaV rótr kat. iskola nagyterméb», ahol az 
ö;<>zeH katoo-n, po'gárl oArm>ive és, Isko'ák éB a nép 
bataimas tarlo'ta meg b fi  s ünnepélyét 
a LlUi-t^iő műsorral: 1. Hm-msz énakelte a közön-
ség. 2 Hírtvii.tt. H'SBakagy — Mátyás Anna. 3 Szavn'ó 
kórus: I ^zsárot M igyarorszAenat, »l*adí» a két köz-
s-(t fju-éga.  4 Hszekrgy: Éi»ke;te a közönség — 
5 Üinepi h^z'd. tartotta dr. Marian L^ss'ó járási 
fó*z  iiga' író.  6. T .-lpra magyar: szavalta B*c* Antal. 
7. Sz 'tely himnnsz. énekelte a közönség 8 Síékelvet 
vagvu u. szavalta Róka LMÍO«. 9. Zk'zló-eskö : előadta 
az állam' óvóda. 10. Márclu> 15 Ssaval|a Bálint Büa 
a Bocskai szásad lek. tan. 11. Szózat, énekelte a kö-
rön -.rg. 

— Htzaaasg. L W ó Gvula (C^iksz-red-) és 
Ba dosc E-í-i /mt (Djbrecn) raére'us 14 én házasságot 
kótbf  » 

— Köszönetnyilvánítás. A c itsz-r^dai róm 
kath. N5-a"' -' ts>'g as 0 'Aregylet nuvébe?> há ás köszö-
netei moudunk ruartzuna-., akik a „N'ma bál* jegyeit 
kiváltották -<s ezcl ieh tióvé tették aa ery'et további 
jótékony munkáját. A vezesŐBég nevében: .dr  Nagy 
Béniné, elnök.  — A Néma bál jegyeit kiváltók név-
sorát jövő számunkhan közöljük. 

— Meghalt Haroztorda vármegye román 
megsnállaa előtti ntoleó alispánja. Gyergyícsoma-
falvi  Köllő I;nic, Marojtord* vármegye román meg-
szálláa e'őttt utolsó alispánja, nyug. miniszteri taná-
csos, Hsrgltaváralja JslképBS község örökös főbírája 
március hé 11-én 64 éves korában maghalt Halála aa 
egéjz Székelyföldön  mély réuvétet keltett. 

— Bőviden. A nikkel aprópénzsket ebban a 
hónapban kl kell cserélni, meri csak március 81-ig 
maradnak forgalomban.  — Letartóztatták snnak a 
rablóbandának több tagját, akik aa ntébbl időban Cri'í-
megyébon sorozatos lopAsokat követtek el. A bard* 
tagjai Simon Pál és Smon Jósatf  már ülnek, a többi 
tagok után nyomon vannak. — A gyergyósaentmlklósl 
páaztorképső tanfolyamot  Igen jé eredménnyel sárták 
% mait héten. — Uţyancsak Gyergvéban aa elmúlt 
héten aárnlt egy csép ógépkeaelöl tanfolyam. 

— Dr. Kelemen  Károly  volt calksaeredsi ügy-
véd 88 évea korában márc na 17-én hirtelen elhunyt. 
A fiatal  magyar nemaedéknek egyik legtehetségesebb 
tagja volt. Kiváló felkéaaültaégü  jogász volt, aki a 
román megsaálláa Idején ügyvédi gyakorlatot tolytalott. 
A felszabadulás  után átlépett n bírói karba éa a cstk-
szentmártonl járéablróságboa kapott beoaatást. Eaen a 
h»lyén érte utói a váratlan halál. Tametéae március 
19 én történt meg vároaenk társadalmának osztatlan 
nagy réBsvételével. 

— Mi hiányaik ebben a váróéban. Sok min-
den hiányzik ebben a ml városunkban. Ez természetes. 
A vároa minden anyagi lehetőiég nélkül állott minden 
Időkben. Ugy neveaett saegény város volt. Az agrár 
kisajátítások utján bozz&jotott valami erdőblrtoVhoz. 
Most aat la veaaedalem f  myegetl. Ilyen körülménvek 
(özött alig lehetett szó nagyobbszerü fejlődésről.  Hogy 
mégis annyira jutntt, hogy váro-Ua külseje eifogtd 
ható keid lenni, aa va'óhan emberfeletti  munkát éB 
gazdálkodási mttvéoaetel Igenyelt. Arra akarjuk e*nttal 
a városveaetőaég figyelmét  felhívni,  hoev mégis » 
lehetőségei köaött mit valósíthatna meg.. Hiányzik egy 
ravatalozó helyiség a temetőben. Nem Ifbi  t aat rgy 
fejlődő  városban tovább néanl, bogy h«lél esetén r gyík 
házból máolkba butca jék » ravatalozó kelléteket. 
Tibb minden eg?zs>gvtde'm', izocláll» ezeepont Is 
amellett aaól, bogy oagyobb városok triotéj ra sflrgő-
s -n m'g k»ll va'ÓBltati a temptőbnn a ravatalozó 
h-lylséget, fhol  mfeden  család számára fdva  vsn 
>nnsk lehetősége, hogy ha-ottját tágas KB̂P helyiség-
ben elhelyeabesse és a látogatók fogadása  se okozaon 
gondot a sokszor kia'akésban. 

— Haláloaáaok. ö<v. Dámotos Andrá^né szül. 
Anta' Jizefa  72 éves korában március hó 14-én meg-
halt C-lkcsomortánban. 

— Antal M hVy nyug. főmozdony  vezető 65 éveB 
korában márclut 15-éa meghalt Csikszépvlzen. 

— Fried Samu csíkszeredai fnkereskedő  mérc 
15-én 73 éveskorában maghalt. Frled 8-imn kiváló 
magyar eizelmU emb«-r volt. A román megszállás ld°j(n 
számtalan eaethsn tett tsrubieonységot amellett, hogy 
egész lelkével vilalja a m>'gpróbáltatátokkal te i ma-
íyar eoraoi. Nemes-k a jólétben, de álkor ia mrgyar 
mar«dt, omlkor ezzel csrlr szenvedés járt. A mapysr 
klrá'yl miniszterelnök IB méltányolta Frltd Samunak 
eat a magBtar'.ását, amikor blvételez>ttséget engedélye-
seit számira. Ez » tény is bizonyltja, bogy ez a talp'g 
b'ci'dleteB ember epész roeg'pitettsí,gében hozzánk 
artozott, velünk érzett és velőnk egy sor?ot élt rnln-

d-n Időkben. Htlála m'ly r̂ BW t̂pt keltett tér-
Sfdilml  életünkben.. Mírc ut 16 án b^^eeiük örök 
pihenőre. 

— Kőaaégi jegyiő urak figyelmébe  I VAgó 
lajstrom n let ujabb rendelet saerlntl kivitelben kapható 
a Vákár-üaletben. 

— Tanfolyam-narás  Csiknentmártonban. 
Csizszen'márton éa C«ebefalvn  N-pmüve'fsl  B1-

zo tsága által rendezrti „Bo'dovu'áa utja* tazfo'yam-
nak ünnepélyes bezárása m^rem 22 én, vsaárnep, s 
d->ll órában fog  megtartatni a rom. kat. lakola nagy-
termében. 

— Köesőnetnyllvánltáeok. Mindazoknak, akik 
drága jó feijem  elhunyta alkalmával ért bánatomben 
részvétükkel éa együttérzésükkel fe'kereatelr,  ezúton 
mondok bálás köszönetet. Köazönöm a Cs'kszeredal 
Dil és Z neegye»ü'ntnek a Hf"Jf  «ésre juttatott érté-
kes hsrju részvétlratát éa a c'lkszorrdtl fodrásBoknak 
kartáral egyUttéraését. özv Szabó Lajosné. 

— Eiu on la hálás köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen  férjem  Illetve éd'Brpárk 
elhalálozása f«letti  féjda'munket  átérezve, rérzvéiük-
k-1 felkerestek  vagy bármi módon együttérzéseknek 
kifejeaést  adlak. 

Ő'V.  Fried  Samu né éa gyermekei, 

Keresek  megvételre  román consolidare  s kötvényt, 
5 vagy 10000 Leies n fivér  ték  ben. C'm  a kiadóban. 

M. Kir. Földmüveléaügy'Minisat^r un Gibonatárháaak 
Központi Építésvezetőség». 

126/1942. I. 
Kivonatos verseny tárgy Aláai 

h i rde tmény. 
A m. kir Föld^üveiéaBgvl Minlsatérlum G bona-

tárházak Központi E^ItésvezetősAge a m. Ur. Kioc-tiár 
képviseletében Caikaaéreda megyei városban épi 
tóndő gabonatárhas épltéeere a Köaellátáüi Sza-
bályzat 13 §-a érteiméb n nyilvános versenylárgva-
láat hlidatek. 8 

A vonatkozó tervek éa nyomtatványok a Köz-
ponti Epltéavesetőséfnél  (Bad«p«at, V. Kossuth Ltjoa 
tér 11 fél  emelet 54) má'c'ua 19 tői — díjmentesen 
besaereahetők. 

Aa ajánlatokat április hó 8-án d. e. 11 óráig kell 
benyultanl. Banatpéns 2*1». 

Bndapest, 1942 márclua hó 13. 
G abonatárháaak Központi 

Építésvezetősége. 

K c s U t l . 
KASZONSZÉKI HÁZIIPARI SZÖVÖK BESZERZÉSI TERMELŐ 
és ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE KÁSZONALTIZ, Caikm. 

1942 évi mároius bó 29 én d.  u. 3 órakor, 
határozatképtelenség rs-Un 1942 Ivl íprlls bó 6-án 

d. n. 8 órakor a szövetkeze saiát helyhégéban 
s « m i e « k S i s r s l é a f 

terl, melyre a tagok aa alapsaabá'yok vonatkoaé sas 
kassa értelmében meghívatnak. 

Napirend: 
1. Mult évi üaleteredményről saóló jelentését 

tárgyaláaa 
2 Zirszimadisok msgvlasgáláaa ás a felment-

vény megadása. 
3 Mérleg megállapítása. 
4. TiBSta jövedelemről való rendelkeaéB. (Hatá-

rosat a veBBteaég fedeséiére.) 
5. Eidlg érvényben volt alxpsaabály hatályonki 

vül helyezése; lgazralóság éa fvlügyalóblaottaág  le-
mondása: a 2150/1941. M. E ezimu rendelet 22 § a 
altpján .Siövetseg" Gazdasági és Hitelezövetkezetek 
Központja m sz. Ko.'ozavár által ÖBaaeéllitotl uj al»p-
azabálvn»k e'fogadáaa. 

6 I<azgatóságl és falügyelőblaottságl  tagok meg-
vá'as b'í'f. 

7. M-ghata.mazés ez igazgatóság réBzére, bogy 
aa a'apsaabályba .SsövetBég* által estkralendő eset 
leges módoslláBt köagyüléa nevében elfogadhassa. 

Indítványok. 
1941 évi január hó 1 én a tagok Bzáma ;10, Ui-

letrész«lr»k Bzéma p d'g 50 volt, na év fo'yamén  be-
lepett 101 tag 101 üzl *tréuazel, kllépitt 1 t»e 1 üt 
etréssaei, tehii marfdt  ea 1941 ó« végén 130 tnK, 
150 üzletrésszel. 1942 evl január hó l-'ői pedig a kr? 
vvülést megelőző fubiu^r  bó végéig belepett 20 tak 
20 Uz'etré»zel, kll'pett — tag — üaletréBizel, marad 
150 tag 170 üa etresózel. 

A fdiügyelőblzottaág  ált il megvlasgá t 1941 évi 
mérleg a saövetkezet helyiségében kifttggesatetett  és 
mindenki által megtekinthető. 

KAszoaaltlz, 1942 évi márclua hó 20-án. 
A a Igazgatóság. 

Vagyonmérleg.  Vagyon  : Berendezés P. 880 — 
Adéeok P 1195-43 Pénzkészlet P. ÍROIO. A'u leltár 
P. 1648 50 ö szesen P. 3874 03 --T^ber: Ü« etrisí 
tőke P. 3000 — Nyi resóg, mint egyenleg 874 03. öjsze 
Ben P. 3874 03 

Eredménvszámla.  Veszteség:  Általános költsé-
gek P 8 858 85 N^'-rea4?, miot egy»nleg 87403 — 
öiJ'«»en P. 9 732 88 — Nyereség;  B.utlo aiuiyere 
Bég P. 9 732 88. 0 -zesen P. 9 732 88 

KtB'onaltls, 1941 d cemb:r ló 31. 
Az igazgatóság: 

Balázs Albert, Bencze Béla, György Gábnr, 
Koncs, András Ignác. 

Megvizsgálta és mindenben helyesnek találta a Fe'Ugy.-Biz 
Konoz György, Pataki József,  Andráe József. 

Pályázat i h i rde tmény . 
Csiksomlyói „Hangya*. Szövetkezet 19-1-

iráju? 11 belepésra co tseaelőt ker«". Ptiyázbatn.H 
oly SB•kfcépze.t  kereskedők, akik 2000 Pangó ké^ 
pénz óvadékkal rendelkeznek és aa eng< délyt-k étlr " 
aáhoa szüiBégea ösaaea okmányokat bemu atbatj .c 
Jtvcdalmtsáaa 2 szob', tonyha éa mellékhelyiség ' 
3'/o forraiml  jutslék »z összforgalom  után s havi :.U 
P ogő fixftzetéa,  tnvábbá üzlet éa korcjmahelyi-iai 't 
'Utcai szukséglpttel 8 öl lüzift  éa villanyvilágítás. A 
Szövetkezet havi forgalma  7— 8000 Pengő, ami fol  gi 
ható. Palyáaatok folyó  évi m^rcui bó végiig a 'ő-
vetkeaet igazgatósága elmére (Cjlksomlyó. Cílknv 
küld'rdők. Igasgatóasi 

•pmalett VAUi Lajeiat klayvfyemdálábaa,  OsitowHa. 

29—1941. vgbt. szám. 
Árverési hirdetmény. 

D-. Nigv  J nő ügvvéd által képviseli Dr. Njf 
Jínó'javára 467 P 82 f.  tőié és több követelés e 
járu ékal erejéig, amennyiben a követelésre ldóközb 
részle flz»téa  történt, annak beszámításával, a ci< 
fzentmártonl  kir. járáablróság 1941 évi 1724. azán 
végzésivel olrecdelt kleMgltéei végrehajtás fo'vtét 
végrehajtá«t sreovedőtől 1941. évi november bó 29 er 
lefoglalt  2300 P. — fillérre  b- c-töl» ing^árokra a csiV 
saenlmértonl kir. járéablróBég Pk. 3823/1941 a*, vég?* 
B'vel aa árverés elrendelte.van, annak na 1908. ev 
XLI l.-c. 20. § a alapján a következő megnevezeu 
Dr. Ntgv J nő ü«yvéd állal képvlaelt, Dr. Nagy J t. 
lavára 467 Pengő 82 f.  a jár., továbbá a foglal** 
j g.aőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatók  javára 
az árverés megtartását elrende'em, de csak arra 
esetre, ha kielégítési joguk ma la fennáll  éa ha etlenhi 
halasBló hatályn Igénykereset folyamatban  nincs, -
végrehajtást szenvf  dó lakásár: Cslkcsatósaeg községben 
i»endi megtartására határidőül 1942 évi április bo 
10 napjának délelőtti 11 oraja tüaetlk kl, Bmlkor 
a bíróilag lefoglalt  2 dtb ló, 20000 kg. aaéna, 2 drb 
kövér Bérlés s egvéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
— da legalább a becsár 2/3 ad réaaéért — késapónt 
Ásatás mellett el fogom  adni, még akkor is, ha a be 
jelentő fél  a helyaalnen nem jelenne meg, ha ciak 
ellenkeaő kivánságot iráaban nem nyilvánít. 

Csikiiantmártos, 1942 évi máralns hó 18. 
• I h á l k a Josaef, 

kir. blróeágt V*greh«J>ö 




