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| ELTEMETTÜK A NEMZET NA6Y HALOTTJĂT | 
As orosz harctéren hősi halál' halt vh. * 

nagybányai Horthy Iaiván repll ő főhadnagy 
hamvai * mu î kodden, 1942 auguajtui 26-éu 
érkeztek magy »r főidre  es cnütörtöuön auiţuiz-
tus 27-^n temettük el a nemiet maiysógos éa 
őazinta részvételivel. 

KormányzóhalyeüaaOnk halálával a nemzet 
egy páratlanul í'-Lé'Cűs, alisoavazet-iare hivatol: 
férfit  veszteti. A képviselőház gyttszgyüléié" 
Káliay miniszterelnök a kővetkező gondolatok-
kal búcsúztatta eí a nemzet nagy Halottját: 

— Gyászol az o.BS'-g gyászolja a KormAny-
zóheiyettjHt, az ország veuziyaégtsr, gyáazo j-i *z 
apa fájd»  mit, gyászol i'£y r> ptt'őfóhadnagyoi, 
egy hőst halalt halt sorkatona', airat egy pom-
pás fiatal  életet. 

— Mert pompás volt az erabar, a tn.-- ,ji.r 
fiatalságnak  kivirágzáaa. L'li.éb^n, testiben 
pompás, dalián, i^gészaegea, erő*, aeaiea hós. 
Bátor, több: vakmerő katona, de nyu<odt ós 
higgadt fővel  iţondoi ,ozó az étet, H nemz"t, 
népinek nagy kérdéseiben. Nem ismer^K ele-
gen, nem tudtak alegea, b gy milyen kép-sség, 
tehetség, köte SBB^gtaijesitear»} teremteü.i^g 
van beniif,  — a nagy magyar eiiiber tp jktruia-
ban kevés hovzáfogbaíót  ismertem. Most már 
megmotidhd'ou ezt nyiit^n, mert ninoa többé. 
Megmondhatom az*, amit szerénység» meg'inott 
volna, hogy elmondjak. 

— Miad- nk ppen ea mindig kerülni akarta 
azt, hogy akár Bzüietéae, helyzete, vagy állása 
valakit feszélyezzen.  Mikor Amerikában hóna-
pokig mint lőzönaéges ismire-ien munkaadói 
gozott, érezte magát a Icgembenbbnel;, függet-
lennek, elégedettnek. 

— De aki csak egyszer közeljutott hozzá, 
az annál jobbtn beosttlte, szerette. 

— Hivatott volt arra a feladatra,  amit a 
nemzet reábízott. Mégis mindent elköveutt, hogy 
elháritea magától, amig caak a fcötolr.s-j^grtjlje-
uitós au'yoe érvét n-ím ao akoztatiák fel  előtte. 

— A szerénység, a bajtársiasság éa a 
kötelességteljesítés vo:t jellemének a'^pvonaa;. 
M-nt a külföldi  gyáraU vunbása, mint az állami 

gépgyár tisztviselője, mint as államvasutak 
elnöke, a legpontosabb, a legazorgamaaabb, a 
leglelkiismeretesebb végrehajtója volt a rábízott 
feladatnak. 

— Mikor katonai szolgálatra jelenkezett, 
— mint tartalékos főhadnagy  vonult be, — az 
eiaó tartalékos a repUlóknel — taián a leg-
idősebb a haiCTeptlióif  köaött — meg jobban 
eiótérbelépteii azon atuladonaágai es mindenek-
felett  hallatlan szemeiyes bátorsága. 

— Magyarország története, hala Istennek, 
gazdag iiidozatoa dalnak höti l.gendaiban. De 
többet meg a namzeiuuí áldozatban ket ge-
neráció nem &do:i, mim Horthy Miklós, a Kor-
mányzó ca Horthy István, a helyetUa, az api 
es a flu. 

— Bz u hódi halá: a többi áldozatok GlOn 
kölalessegot parancsol ni-künv a szenvedő apa 
fiMti,  ttkmcit t.t joieutom a nemzet reazv-jtot, 
büsi'gé;, hiit^r.'u an üzeneté!, — de köteles-
séget a n&mzet feió  is, m< rt caak a hóaök 
formálnak  nemzetei, nemzet csak az, amely a 
i.óseit megbeCsüi. 

— Az apa elete, a flu  halála, a mi faj-
tánk felmagasztalása.  Úristen adta őke: 
nemzetemnek eletUitben éa halálukban. Példá-
zat van elő ti Unk, ha köveijük, ha méltók aka-
runk éa tudunk lenni, felemelkedünk,  ha nem, 
ugy elárultuk ót, az eiőt, ót, a halottat és 
minden hódét, áldozatát, szeuvedőjét küzdel-
münk oi-i. 

— D-) magyarok vugyunk, ezeréves urai 
ennek a földnek,  ezereves gondozói üurópa 
eszméinek, ezerevea jövó megalapítóinak Kell 
lennünk a Honliy látván, B hódi halált halt 
fóhiduagy,  as apa fiának,  a kormányzó h«lyet 
tesenek koporsója mellett felegyenesedünk  és 
kiáltom B veiem együtt kiáltja a nemzet min 
denkinek, mindenünnen és mindenllvö az or-
szágban, az egész világon, hogy ha'iják, hogy 
lássák, tudják: Mint egy ember áll fel  ez a Haz 
a nemzet képviseletében ea áll könnyes sztm-
m-.<l, eskilre emelt kézzel tizenötmillió magyar, 
d* töretlen lelkesedésből felharsan:  Éjen a 
Kormáayzj! Éljen i* Hazai 

A. élen álló ember. 
Azt gondoijuk mondani seot kell azt, hogy 

az eien álló ewberaak példán m-igatar ast kell 
tanúsítania a köüélut miuden vor.iUkozftsában. 
Ha valamikor ez Bzabáiy volt, tikkor kUiönöseu 
as keli legyen háborúi időkben. AkkOr amir.or 
a háborús gazdálbod.s b-íonz ása rövidebbre 
szabja a kenyértől kezdve midenféie  közazilk 
ségleti oikkQnköt. 

A háború romlást jelent. Anyagi óa erkölcsi 
SQIIÓB egyaránt velejárója az ilyen nagy eró 
feszítéseknek.  A háborús helyzet sok lemondást 
kflvetel.  Végeredményben háborút lehet nyurni 
vagy elveszíteni azon, hogy melyik népnek a 
nevelése felkfeazültebb  a háború kényszerű 
szenvedéseinek a viselésében. 

Ilyen körffllmények  között természetesen a 
népünk a példaadást figyeli.  Sokkal inkább 
rajta van a szeme az élen járó ember minden 
lépésén, semhogy a«t gondolnánk. 

Esért kSiasellemet kell teremteni amellett, 
hogy háborua idókben egy nemset vesetA réte-
gének a megpróbáltatásból többet kell viselnie, 
mint másnak. Nem saabad annak véletlenQI sem 

< Uifordu  ni, hogy amig egy mindenkire kötelező 
btíOHütasiíKi oíUnk, azalatt bárki is duakaihaason 
a javakban. De le kell szokni a patkánykodó 
gyűjtésről és hinni kell abban, hogy aki a köz-
eiiátast iuiési az gondoskodik minden polgár-
nak. n azerény háborús udugjáról. 

N )m asabad nyugtalan líapjaiaágbol, amá-
aik világháború helyteien beidegzettBeg'̂ itöl 
vezéreltetve olyan mbgatartást tanúsítani, ami 
veszélyezteti a lelkek békéjét. Vigyázni kell 
aa ólén álló, vezetésre hivatottaknak arra, hogy 
semmiben kivételezést ne úlvesaenek. Ez olyan 
fontos  kívánalma egy háborús társadalomnak, 
hogy anólkQI gondolni sem lehet komoly ered-
ményekre. 

Most osak aa a kérdés, hogy es a társa-
dalom megérett-e ennek aa elvnek vállalására. 
Ha nem, akkor figyelmestetni  keli a legirgal-
inatlanabb módszerekkel. De gyorsan. Késle-
kedni nem lehet. Minden percért kóaö. Aki 
visszaél bármilyen vezetó helynek a bizalmával, 
aki a maga javárai a] legcsekélyebb mérték-
ben is kihaaználja as adottságokat aasal le kell 
ssámoini, mert ellensége a nemaetnek éppen a 
legaoradöntóbb napjaiban. 

Iit nem lehet elnézónek lenni. Épptin olyan 
baiu t.H uumzetaruló az, akinek a kamrájában 
i lei't-kiden e.eicaiaseroK vannak felhalmozva, 
fint  í'ppeu a iegutoiaó és legbeosteienebb áru-
lásokra ktpea gazember. Egyik ugy rombol, 
mint a máaik. Az elóbbi éppen olyan veszedel-
mesen aláássa a kücdelem tartó ossiopait, mint 
a másik. 

firtsUk  meg tehát az idők szavát. Ne tflr-
jUk meg magunk között azt, hogy bárkinek is 
egy jotányival is több juthasson, mint a másik-
nak. Ez az öntudatos háborús társadatomnak 
tlaft  számú kötelessége, es a fejlett  es maga-
sabb h vatást betölteni képeB közösségnek az 
ismerteióje. Amink van azt osssuk meg becsüle-
tesen. A reánk mért szenvedést is valialjuk 
egyformán.  Na igyekozzUok kibújni alóla. Köny-
nyebb elviselni közöaen valamit, mint meg-
osztottan. 

Mindig mondjuk, egy háborús kőaösségnek 
minden meglepetésre keazen kell állnia. Sebe-
ket aem csak osztogatni, de kapni is lehet. 
Ezért a magyar társadalom ÍB keBzen kell álljon 
arra, hogy a háború hullámverése bármiként is 
fordu  jon az egy a szenvedésekben öaazeková-
cuoli nemzetet találjon. Egy olyan nemsetet, 
umelynek eróit százszorosan megoólozza az 
egyforma  szenvedésnek vagy vállalásnak nagy 
erkölcai támasztéka. 

Egybióval: a háború a nemset minden tag-
jára kötoleasógtsketrü. Krról megfeledkezni  nem 
l"h'>t. Ugy kuli éljttnk és cselekednünk, hogy 
a p 'lda épitó erőt képviseljen. Ez elv legyen 
mindenkire, de kUiönöaen a veaetó magyar 
omberek azámá.a. 

Harcterek. 
A német védbröparancanokaág kedden ki-

adott jelcutéae közli, hogy a Kubau torkolat-
vidékén szövetséges csapatok, házrói-házra 
vívott kemény harcokban elfoglalták  a Temrjuk 
kikötóvaroaát, a keresi földazoroaaal  szemben. 
A fo'yó  aisó folyásától  délre a német csapatok 
ellentámadásokat h uaitottak meg B a szovjet-
eróket visszavetették a hegyekbe. A Kaukázus 
nyugsii ribzén több fontoa  átjárót foglaltakel 
a birodalmi kötelékek, binnek során 21-én dél-
eló't egy hegyicaapac az 6630 méteres Elbruasra, 
a Kaukáüua legmagasabb csúcsára kitUste a 
ném 't hadilobogót. Sztálingrádtól északnyugatra 
oa d. kelu'r." — noha t>z ellenség azivóa ellen-
állást Unuait — a aómet csapatok további tért 
nyertek. Esőkben a harcokban 52 bolsevista 
barckociit elpuaítitoltak. A doni arcvonalon 
olaaz kötelékek, részben keminy közelharcok-
ban, viaszavurtek az ellenseg támadásait. A 
lé<ihaderó tovább támadta a szovjetarcvonal 
mögöttes terttletoit s különösen Sztálingrád tér-
ségében okozott nagy puaztitásokat. A Volgán 
2 szállítóhajót bombatalálattal elaülyeBZtettek. 

Elkeseredett küzdelem Rzsevnél. 
Kalugától délnyugatra éa Medintól észak-

nyugatra eróa ellenaégea támadási kísérleteket 
hiuaicot'.ak meg a birodalmi erók. Rzsevnél 
változatos, elkeseredett küzdelem folyik  as 
ellenaégea gyalogsággal. Eaekben a harookban 
63 bolaevista páncélos puaatult el. As Ilmen 
tótól délkeletre és Leningrád elótt oaupán helyi 
jelentóaégU támadások folytak.  A német légi 
kötelékek hétfőre  virradó éjszakán Arohangelsak 
fehértengeri  kikötó fontos  katonai célpontját 
támadták. 

Ésaakafrikában  a könnyO harci kötelékek 
Kairótól éaaaknyngatra nagy aikerrel bombáz-
tak egy katonai repülőteret. 
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Augusztus 24-ón délután német aknaszedő 
hnjik a Csatornában saámsaerint fölényben  levó 
ellenséges gyorsnaazádflottlilát  támadtak meg B 
1 gyorsnaszádot, valamint egy még meg nem 
állapított osztályba tartoaó nagyobb jármüvet 
elsQlyesBtettek. Egy máaik gyorshajó kigynladt 
éa moadulatlanná vált 26-re virradóra a birodalmi 
elAóra hajók a Csatorna északi bejáratánál to-
vábbi két brit gyorsnaszádot sülyesstettek el. 

Erdőtüzekkel füstölik  kl a 
kaukázusi szovjet csapatokat 
Svájci lapjelentéaek szerint a aaovjet had-

vesetőség már megkeadte a nagyobb Bztalin-
grádi hadQzemek elköltöztetéaét. A Kaukázusban 
a német csapatok, felhaBBnálva  a kedvező saél-
irányt, felgyújtották  a ateppék száras füvét  B 
tOzsel ée fQBtfellegekkel  Ősik ki állásaikból a 
bolsevistákat. A birodalmi erAk már alig 120 
kilóméternyire vannak a nagy kaukázusi hadi-
uttól B ennek egyik CBomópontját, Ordasonikioae 
városát már kOBvetlenül fenyegeti. 

A New-York Times katonai munkatársa is 
megállapítja, hogy a szovjet helyzete még as 
eddiginél is kedvesótlenebbre fordult.  Sstalin-
grád ÓB Moszkva kOct megszakadt az össze-
köttetés B igy a vároa reménytelen helysetbe 
került. A német osapatok északnyugatra Kiess 
kaja, délnyugatra pedig Kojulnikovo irányából 
harapófogóba  aroritották Sztálingrádot. AKauká 
ausban már Bzintón igen kOzel folynak  a harcok 
az olajkOspontot képesé Oroznyhos 

Illetékes német helyról közlik: Itteni politi-
kai kOrOkben különös figyelmet  szentelnek annak 
a ténynek, hogy már egész gyalogos hadosz-
tályok, valamint német gyorscsapatok kierősza-
kolták a nagy Don kanyaru atban az átkelést 
a folyó  túlsó parijára. Ezzel összefüggésben  a 
Wilhelmstraesen a sajtó képviselőinek kérdésére 
válaszolva hétfón  délben kijelentették, hogy 
essel as átkeléssel most már megkezdődött a 
sztálingrádi döntő osata. 

As angol birssolgálat kOzli, hogy Churohill 
minissterelnök hétfőn  este 8 óra 40 perokor 
repülőgépen visszaérkezett középkel6ti és 
mosskvai útjáról. 

A Földközi tengeren lesajlott brit hajóka-
raván BserenesétlenBég során megsemmisült 
Bagle brit repülőgép-hordozó éa két cirkáló 
elpusztulásával kapcsolatban Angliában ast a 
követelést támasztották, közOljék as eddigi 
amerikai és brit hadihajó veszteségeket. A brit 
tengernagyi hivatal most közli a vnfs'es^gek 
162 hadihajóból álló ÓB 031 400 tonnát kitevő 
BIBA részletét. AS elvesztett 152 hadihajó közOtt 
van 6 csatahajó, 6 repülógéphordosó, 21 cirkáló 
éa nem kevesebb, mint 83 romboló. 

A britek ÓB amerikaiak tényleges hadihajó 
vessteségei eddig tObb mint 300 hajóra rúgnak. 

Mint a francia  kormány megszállt területi 
főbizottsága  jelenti, a franciaországi  német fő-
parancsnoktól szombaton este a kOvetkesA 
üzenetet kapta: 

Elismerésül asért a fegyelmezettségért  ÓB 
higgadságért, amelyet Alsó-Szajna megye, elsó-
sorban pedig Dieppe kornyékének lakóseága 
tenusitott augUBStuB 19-én, amikor as angolok 
partrassálláat kíséreltek meg a Csatorna francia 
partján, a megye elöljárójának rendelkesésére 
bocsátottak tízmillió frankot,  amely elaA sorban 
a háborús károk pótlására, másodsorban pedig 
as angol bombák polgári áldosatainak első 
támogatására fordítandó. 

De Brinon nagykövet vasárnap reggel iga-
soita a katonai parancsnok üzenetének kózhes-
vételét éa egyebek kOsOtt a következőket 
kOzölte vele: 

— Döntését a franela  államfő  és tábornagy, 
valamint a kormányfő  tudomására hostam éa 
felhatalmaaásom  van tőlük arra, hogy megérté-
séért és támogatásáért legmelegebb köszönetü-
ket tolmácsoljam. A kormány külOnOaen méltá-
nyolja aat as elismerést, amelyben a normán 
diai tengerpart lakósságát részesítette, amely 
fegyelmesetten  éa higgadtan pontosan alkalmas-
kodott as államfő  éa a kormány által előirt 
ntasitáaokhos. 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
n é v j e g y e k 

a Vákár-nyomdábao készülnek. 

G a z d a - n a p . 
Auguzaiuz 80-án fetoaabaduláauuk  második év-

fordulóját  ünnepeljük. Bbból aa alkalomból városunk-
ban gazdanap leu. A mult évben ci Sepsiszentgyör-
gyön tartatott meg, mozt rajtunk a sor, hogy méltó-
képpen ünnepelj Ok e nagynapot. A gazdanap műsor» 
a következő: 

1. Megnyitás. 
2. Onnepi beszéd BZ évforduló  alkalmából. 
8. Aa együvátartozás Jelentősége aa Erdélyi Ma-

gyar Qardazágl Egyesület keretein belül, tartja Ked-
ves Ferenc klsgaada. 

4. Cslkvármegye gazdaaági Irányelveiről értekezik 
Bzóke Mihály nyug. fdldlves  lak. igazgató. 

6. Növénytermelési munkálatok elrégaéséről elő-
adást tart Oaai BAndor gazd. felügyeld. 

6. A takarmányozás Jelentfiségét  lamertetl Kováss-
nay Jánaa angyaleal földbirtokos. 

7. A háborús ellátás érdekéb?n értekezletet tart 
Bperjeaay Kidre ÉIIOB kirendeltségi veaetó. 

Eaen előadások délelőtt e vármegyehás nagy-
termében lesznek, délután a termény kiállítás an áiiami 
elemi iakeiB termeiben, az áMatklállltás ugyanezen 
Iskola udvarán leBs. 

Kívánatos volna, hogy e nagy nap emlékére 
mindnyájan jelenlünk meg és külsőképpen is mutassuk 
mec, hogy aoba többé nbaao'gák n»m akarunk l>-nnl. 

Csíkszereda történeti múltja. 
A Vároaok  Lapja az alábbi érd ikes történeti 

megvitatásban mutatja be a ml kedves v&rononkat: 
A honfoglaláB  Idejében, amint aat Iliman  Bálint 

legutolaó kutatásai kimutatják, a magyarok jelent AB 
tömegei n tölgyééi, gylmesl éa ojloal ezoroáoi:on érték 
el a később ssentisvéninak nevea»tt orazág területét. 
Ebből a megálapiláaból világosan követk'.-clk, bogy a 
c-tfei  medtneat a magyarok köavctlcülll a bónfogialéa 
lde|eben rendszeres települt sekkel eláraaatotték. 

Hogy Cslkssereda települése mikor kelntkeaett, 
arra vonatkoaólag történelmi nyom nlrca. Acikfiaere-
dal vér történetéről tanúst odó okiratok aaerlnt 1658 ban 
már város voit, mert ebbbn aa évben Izabella  kirslytő 
védlevelet ad kl, amelyben Oppidum  Zereda  nevén 
saerepel, tebét határoao'.tan várost/ak van jelölve. Fel 
kell tetelesnUnk, hogy ebb*n aa Időben Csíkszereda 
mér legalább 160 éveB mucira tekintett vlsssa. E(v 
1427-ben kibocsátott oklevél emitea» tea: srré1, hogy 
valamennyi székely Pfókbtn  egy-egy véros van. Mint-
hogy o clk szék mindékor önálló volt, valéailcünnk 
kell tartanunk, bogy a caikszak városa már a XV. 
Bz&zad elején alakult meg. 

A vároa nevét hagyomány szt-rlnt onnan vetto, 
bogy telepitől Baerdal napon kezdték elaő hazaikat fel-
epli -nl. Más felj  •gyzísok szerint Csikszereda  neve 
onnan ered, hogy a városban már b XV. asázad elej&n 
minden saordai napon rerdklvül látogatott hatlváaárt 
tartottak. 

Izabella  klr lynfi  oklevélben a város polgárságát 
minden dezama, dij, kamarai Illeték és mhs edi fUetís 
alél felmentette.  Csíkszereda  Izabella  királynőtől nyert 
kiváltságai lapján a ssékely váro»ok köaött egéaa 
sal&tos bMysetei töltött be. Különben a vároa nagy-
Rácéra la következtethetünk, m»rt tudjuk azt, hoţy a 
XVI. zaáaad vógéu Csikszereda  élén főbíró  állott, ekl 
a vároB Ügyeit 12 oxkU'.tel Intézte. 

Csikszereda  kiváltságait a későbbi erdélyi feje-
delmek megerősítették. I?y e'fifzör  1608 ban Báthory 
Qábor ad a városnak kiváltságlevelet és ebben BB 
Izabella  királyod által nyújtott Öasses előnvöket to-
vábbra la blsloelija Csíkszereda  polgárainak. Va'ásainü, 
hogy Báthory Qábor Csikszereda  kiváltságait asért 
erősítette meg, hogy easel a cslkl székelyeket meg-
nyerje magának és egyben kiatoaltsa azt, bogy a szé-
kelység védelmet nyujtion Érdél" 'öbbl népeinek a 
keletről ntlod gyakrabban fenyegeió  tatár éa oláh be-
törések ellen. 

A város fej  ódésére rendkívüli hatíssal volt a 
calksaerrdal vár felépítés».  Ennek a ma U fenaéllé 
várnak a bolyén az elaő erősített hely 1611-ben épült 
Eit építtetője utén Mlkóujvérnak neveztek, mert Mikó 
fereno,  a csíki isoieiyek főkapitánya  í pillett«. Ez a 
Miki  Fereno,  Bethlen Qábor erd'lvl H"del»mnek 
legmeghUabb, kiváló tehetségű jo>hkene volt, nklt 
aaámos esetben küldött B török portáboa, az O'atrák éf> 
cseh udvarokhoz követnek, legtöbbször legkényesebb 
külpolitikai ügyekben. VsiésalnUn<k kel! tartanunk, 
begy Bi<tr»dán nom a Mlkó F-.-renc által épített vár 
volt aa eUő, mert különben oktalannak mutatkoanék, 
hogy azt a várat Mtkóu|várn*k nevezték. Da kliünlk 
abból ls, hogy Csikszereda  területén aa 1611 ben épült 
vár helyén már rég< bbun la vár állott, mert régebbi 
okmányok említik, hogy a cslkl terület egyik falva  a 
városbos tüslfál  éa ökörfogatot  volt köteles rendsssre-
sen sselgáltatnl. 

A Miki-osalid  történetében a csíkszeredai vár 
gyakran saerapei. A Miki-osalidot  Rikóoti  la salve-
aen támogatta, ugy hogy a váras laaaan ssép fejlődés-
nek indult. Nemcsak Rikóozi  Qyirgy, hanem ennek 
fla  IB megerősítette Csíkszereda  saabadalmalt, de aa 
erdélyi fejedelemség  köaött duló barcokbaa Csikszereda 
mégia aokat zaenvedatt. Több alkalommal cierélt gaa-
dát a vároa egésa addig, amig 1661-ben a törökök 
Miki-virát  be n«m vették és ott rendkívül su'yos 
pu«allténokut nom végeztek. Amikor gazdája, a három-
széki Domokos Tomis  oalkl főkapitány,  aki leányágea 
jutott a Miki-osalid  birtokába — törökfogaágból  haza-
jött, fényét  várát teljeaen romokban találta. A várat 

felépíteni  nem állott médiában, mert mindössze néhány 
esztendeig volt ldehaaa ás újból bujdosni veit kényte-
len. Iflkóvár  rombadölt és a török auiyoa puaatlláaal 
hosaau ideig megiátaaettak rajta. 

Amikor a caáaaári csapatok Erdély  megszálláza 
során a 8sékelyföldig  eljutottak, elertek a csiki me-
dencét is. A Székelyföldet  elérő caássári eaapatok 
vesére gróf  Steinville  tábornok volt, akli Csíkszereda 
lestől körayeaele annyira megnyert, hogy a lerombolt 
várból a maga asámára várkastély építését keadte meg. 
A vár még epen maradt falait  saethordták, hogy aa 
építőanyagot minél kevesebb fáradsággal  saereaheaaák 
meg a várkastély oéljalra. A törökdulás éa a romok 
azéthulláaa rendkívül károkat okozott, teljesen eltűnt 
a rágl várnak minden nyoma, úgyhogy annak alapsatát 
aem áll módunkban megrajaolnl. ValóaalnU pedig, hogy 
a czlkaaeredai vár nemcsak erózségénel fogva,  hanem 
épltéBsetl kiképsése révén is egyike volt a legértéke-
sebb Bzékeiy ózváraknak. 

A törökök klsaoritáaával Csikszereda  fejlődéaa  la 
nyugodtabb idők elé néz. A város kiváltságait Appaű 
Mihily  fejedelem  ls megerősítette. Tőle saármaalk 
egyébként a cstkaaeredalaknak aa a joga, hogy a asom-
zzados Taplocza ez Zsögöd határában erdókitermeiós-
e>il fogialkosbatnak.  Ez aa 1674 bői Bsánnazó jog ké-
pezi miadaa alapját a vároa keaóbbenl tejlődasének és 
aan^k aa iparklalakuiáanak, ameiy Csikszeredit  még 
napjarnkban IB olyannyira jellamal. 

Csikszereda  nepa még sokáig kénytelen volt a 
Habsburgokkal  küzdonl. A polgárság nem tudta as 
»dét rjtdeB'-n fuetnl,  ezen.ivül éieren ulleoia;il Miria 
Terézia  o<yaa Irányú klaerletelnek, bogy a calzi aae-
zeiyekat az úgynevezett aaekely határórséghaB Baer-
veaae. Lakossági töbaaör voit kéaytelen a varost el-
hagyni vs a kóKoll hegyekbe, aőt a Karpálokon túlra 
ls bujdoBOtt. Vaiótalnü, hogy egy Ilyen bujdosásnak BB 
eredménye as a hihetetlen kis lakósságsaám la, amely 
1787 ben as első nepsaámlálás talált. Csíkszereda 
lakéas&ga még a nepszámláláBtól la felt,  meri ebben la 
a ctáKaarlak keliemetlenküdasell látta csupán és inkább 
a hatarokon tu ra koltöaött arra aa Időre, mlg a nép-
ssámlálás megtörtént. 

As ujabb korban a járáablréság felállítása  volt BB 
elaő tlibmereau Csikszereda  centrális helyzatének. jiat 
1679-ben rohamos merteknen növelte az a körülmény, 
hogy a vármegyei rendszer véglegez kialakulásával 
Cjl&saeredi Ci'.megye kÖBigaagatásának központja ls 
>ett. Néhány ev alatt mogepttit a vármegyeháza, ugy-
aogy 1886 iái kezdve a megyeszékhely azerepét már 
mindenkor Csiksserada töitötie be. Kifejeseare  Jut ea 
a vároa leiekszámának fejlődésében.  A vároB lélekszáma 
1867 be mlcdóaaae 9 fővel  több, mint eser, 1880-ban 
1697, a századforduló  éreb n már 2868 lakéaa van, 
1910 bvn pedig 3624. Igas, bogy nem egé: zen 4000 
fővel  nagyvárost meg aligha képaelbetbnk és mag 
1910 ben is, amikor Cslksaeredáaak 8621 lakása volt, 
a vároa a lagklaebb erdélyi vároaok koae tartozott, mert 
nálánál tlaebb lélekszáma csupán Hálssegnek, Illetőleg 
Abrudbinyinak  volt. Amig aaonban a többi erdélyi 
városok fejlődésé  as ulolaő estlaedekben rendkívül 
IHBSU volt, Kdd.g Cdlksabrjd'j nép^sógu 1869. éa 1919. 
köaött 190 3°/o y.i emelkedett, amlhea hsaon:ó mérők-
ben egyedül Díva  lelekBaáma növekedett a Királyhá-
gón iu l ltrű!t)l(-n, de Újpest,  S. ombatbely,  Kaposvár, 
Zólyom  és Budapest  klveleleval aa egész orsságban 
ilyen rohamoa aranyu fej'ődáat  Btholsem találunk. 

Calkaziircda várohl jellege mellen zzól különben 
aa a körülmény, hogy a aaáasdfordoló  előtti években 
klépüit ssékely körvasút révén nemcsak megyeBsékhely 
lett, hanem ál amépltesaetl hivatal, királyi törvényBsék, 
erdőhlvatal PB aaámos Iskola települt le a városba. As 
eredetileg Caikeomlyén létealtetl glmaáslumol is Cslk-
aaeredára helyeslék át, ahol a vároa különözen zzép 
és koraaerü épületei biztosított a gimnázium céljaira. 

Cslkzzareda történetével kapcaolalbBn emlltóat 
kell teán! az ntolsó Wtlzedek eBeméuyelről la. Amikor 
1916. auiu-ztmábau az oláh ctapaloknak sikerüli 
Kárpátok koszorúién átlépni, a gylmesl szoroson kereni-
illl betört o.ahoz Calkszeredal ia elpuaslitoilák. A várost 
kl kellett üríteni. Bár csak átm"nellleg tartott a kIBil 
tés, a vlsszatel̂ pltbit lakósság súlyos saomorusággal 
volt kénytelen tudomásul venni, hogy az oláhok a várost 
felgjujtották  c-. enack jeli ntős résaét felégették.  Ami-
kor 1918 ban az o ahok maiods-or elértek Csíkszeredát, 
mégkeidfidati  t\ 22 evas rabság ta ssomoruaág, am: lyrn 
Erdély  öaaaei városainak keraBatúl kzilett esni. Aa 
oláhok lohetetíenné telték a magyar anyanyelvű lakós-
ság életét. Súlyos msgprébáltatAfioknak  tették kl Cslk-
asereda po gárUgát la, akinek, Eijnos, nem állott mód-
Iában eaeket a aaenvedssektt könnyíteni. Calkasereda 
népe sokat aaenvedett éa épp9U esért boldog örömmel 
üdvözölte 1941. augvztuaának végen a máaodlk bécsi 
döatéat, amely a azakelyzéget iz felsaabaditotta  aa 
Idig-jn elnyomatás alól és Csíkszeredát lámát magyar 
uralom alá helyeate. 

Czlkzzereda la aaok közé a vároaok köaá tartozik, 
amelyről a legrosssabb akarat sem állithatta aat, hogy 
nem magyarok. Ha a lakósság anyaayelv saerlnll meg-
oszlását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy 1900-ban, 
mikor 2868. volt a lélekzaám, BB oláh anyanyelvűek 
saáma mlndöBsae 62 ugyanekkor 49-en német anya-
nyelvűnek vallják magukat éa mlndOataa 7-en vaaaak 
olyanok, akik a magyar nyelvet nem ismerik. Aa 1B10. 
évi népjaámláláa a vároa megmagyareaodásáaak további 
ut|át JeJöll. Mir oaak 44-ea vallják magukat oláh anya-
nyelvűnek, a néurt anyanyelvűek saáma 46, a lakóa-
aág többi réSBo aaonban Ismét magyar anyaayelvü. Aa 
oláh öntudat aaonban már erőaödött. Amig 1900-ban 
7-an mondották, hogy aem tudaak magyarul, addig 
1914 bes 84-aa voltak blsakók arra, hop magyu ke-
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•yent sunet, de msryzrul nem tadnitr. Aa oléhség 
öntudatának növelés* Cil̂ zz<>redta a Jelen ssásed ele 
Jén ledul» tehát mpg. 

A népesség vallás saerlntl megosslásét aa 1900 es 
ia  1910. éves adatok «iertat vlzsgáhatjuk. A Intéséig 
tBbbBége mindenkor rémíti hatol» na volt. áa 1900 ae 
népszámlálás a lakósság egyikedéről klmntatjn. hot/y 
reformálna,  a zsidóság stáma ptdlg kb. 60/cnek felelt 
meg. 1910 ben pedig as arányok kb. ugyanazok, mint 
aa előző évtizedben. 

A lakósság számbeil fejlődésével  együtt növeke-
dett a lakóházak száma Iz. a századforduló  évében 
Csíkszeredán 897 lakóbáa van, 1910 ben pedig 464 
lakóház szerepel a kimutatásokban. A lakóházak épület-
anyagénak nagyobbrézna fa,  klsebbrésae kő vagy tégla 
A leien század elaő tizedében a vályogházak száma la 
növekedett; A tetóaoyag nagyobb többsége uzynevesett 
kemény tetőanyag, a hézaknnk csupán kisebb hányada 
van ssuppal, vagy deszkával födve. 

A lakósság foglalkozási  edetalt vlzegá'vz, meg-
állapíthatjuk, hogy Cslk'serdéo az Ipirforgalommal 
foglalkozó  nép«e*g már 1900 bun felflimg't*  a többi 
foglalkozásokban  r?sFto. vők számát. Az őaterir.nlésni'k 
îonban mégis Jelentőit szerepe volt, a lakóüségnak 

közel 20°/o-a mezőgazdaságban taláita meg állandó 
fogía'kozását.  A tn'sjdocképpnn Iparral fog'aíkerók 
saám a 180. Az Iparvállatok azámB ugyanekkor 139, 
ezek között szouban nagyobb lyervál alatot egyet sem 
találunk. A váiiaiatnk többeég* 1—2 ipgidet foglalkoz-
tat, 6 nál több Begéddel mlodtíBBze 7 Iparvá lalat dol-
gozott. 

Az 1910-ben végzett nApszáml̂ á? PZ Ipnrforgnlml 
lakósság további jelentői növekedőéről tanú"! odeek 
Nagyobb m r̂t4kben a köi3zo'gá!3tu eaabadfcgiiilkozá-
anak azáma növekedi». A várói lpirár>ak f-'j  őd̂ B-' ró' 
azoah îi tanúságot tesz az a körülmény, hogy már 180 
jpsrvá lalatot mutat kl a 8t*tl?ztlka és nem a klsehb 
Iparvállalatok R'Am» növekedett, benem feltűnő  orátiv-
bau éppyu a nagyobb Iparvá'lB'atot etíms. I?y 1910 
ben Cs!kBiered>-nek tey gyArlIporl Jellegit vsllalatu Is 
van, nevezetesen egy fitréeztelrp.  amely 40 rcunkfonsk 
adott állandó foíialkoz'a'á.t.  A köẑ plpsr) Jellegű vál-
lalatok aráma IB növekedett, különöeen a 3—6 segéd-
dal d-jlgoió vállalatoké. 

Cslkzzereda Iparosai köaött nagyobb ezámmal 
találunk olyanodat, nklk o ruházati Iparban, BZ aaz'a 
IOB Iparban és a Bzállodáa éa veoiUgUté Iparban vannak 
foglaltoitatva.  A szársd (IFŐ évtizedében kü'ŐDŐsen a 
vendéglátó Iparban foglalkoztatott  munkásság száma 
növekedett, ami kapcsolatban volt azzal, bezy Cnlk-
szereda a snázadfordo  ó után Idegenforgalmi  jelentő-
ségét Igyekezett mindjobban növelni. 

Érdekes megumllettl, hogy CMVpzereda nem a 
vármegye legnépesebb községe. T>bh o'yan községet 
találnak, amelynek néppsnAgaváma m 'gha'ad'a Csíksze-
reda népességet, mégis CalkBBEredácak Jutott a megyé 
ben a legelső HRLV. HO*BIU Ideig A vármegye egvMlen 
vároBa volt, mert Qyergyóizealmiklóa  csak aa 1900-as 
években kapott városi rangot. 

Csíkszereda kiváltságos helyzetét világosén mutatja 
as a körű-meny bo;y a vérmegyében a legtöbb Iskola 
Itt var. Államilag b«gé:yezett gazdasági lB>o'a, felső 
népiskola, a polgári iskola vpn a városban, á felső  nép. 
Uko'át a vároB tartja fnnn.  Étdakes, hogy C lkszeredáo 
az 1900-ze években az ösRzea t-ntöt-lr-seV lat pl Aha 
Jártak. A város fejlődése,  mint már többssör említettük, 
szoros összefüggésben  volt ţâczpontl helyzetével, melyet 
nzgy mértékbea hátráltatott ugyan az, hogy Calkaomlyó 
nehesen törődött bele abba, bogy a vármegye Bsék-
helyét Innen elhslyesték. 

Csíkszereda Jelentőségét as oláh uralom alatt Is 
megőrizte. Ezt bizonyltja ta a körülmény, bozy 1980-
ban a vároa lakóeeégánsk számmá a hozzátartozó 
Zaigiddal  együtt már 4807 fő  voit. A vároa utc»l 
államban rezdeaetlct, különösen nagy gondot fordít» 
nak arra, hogy azok fitoroKkal  legyenek telítve. É'de-
kee, hogy az nto'aé buiz étben milyen foJíód'R'O  ment 
keresztül e tetIntelben a vároa, mert a századfordulót 
megelőaő években a vároa belterületén sem fát,  sem 
kerteket nem lehetett találni, ezzel szemben ma gyö-
nyörűen fárltoll  utal éa kerjel vannak. 

Calkszer di Jelentősig* t fokozta  ţa. ho»y a saé-
kely körvzint ls érinti, Btjnos, a csíkiaknak hátrányára 
azo'gál, hogy a gylme*l i zárnyvonal nt-m C-lkazeredá-
nél ágazik ki a körvaru<bél. A cslkiz r dalsk ezzel 
szemben még a magynr uralom éveiben r mellék, hogy 
legalább Szikelyadvarballyal  Jutnak vaeutl ös-zeköl-
tetéahoz. Bajnos, ea a reményük nem valósult meg, 
csak 1940. végén biztosította a magyar uralom Cslk-
aaeredáaak azt, bogy Bzékelyudvarhellyel Homorúd 
keresztül eutébniz-ősuzakőttetést nyerjen. Cdkzser da 
fejlődése  a magyar nra'om alatt bizonyára fokozódni 
fog.  ái polgársága ebben a fejlődésben  meg fogja  ta-
lálni a maga lehetőségeit. A város különösen Idegen 
forgalmi  adottságai és környékének gazdag erdőségei 
révén számíthat jelenlősebb fejlődésre.  Egyelőre négy 
hátránya ez, bogy a ssékely körvasút nincs közvetlen 
kapcsolatban Magyarorsság többi részeivel éa Igy Idegen-
forgalmát  nem tudja teljes mértékbon kiépíteni. T*rmé-
aaetea, hogy a forgalomkiesés  Csíkszereda polgárságát 
éraékenyen érinti. Megvan aaonban minden remény arra, 
bogy eaeken a nehéaégeken la tul tudja magát tenel 
Cstkaaereda polgáraága ia a vasúti kapcsolatok révén 
Idegenforgalom  számottevőbb mértékben fejeződik  is-
mét kl. akkor Calkssereda aa oraaág egyik legielentó-
aebb Idogenforga'ml  köspont|a, ayanlóvéroa lehet. 

Csukott méhesssin, 20 drb kaptárral, 7 élö-
mnláHJai, teljea felaaereléaael,  elkOlMiéa 
miatt eladó, Botár Góaánál, Calkaomlyó. a-a 

Kitüntetés. 
A Kormányáé ur őfőméltósága  1942. év Ju'lua hó 

14-én kelt legfelsőbb  elbatárosáaával elrendelni méltóz-
tatott, hogy vitéz Saékely Peienc tart. hadnagy, eslk-
jenőfalvl  vezető Jegyzőnek a világháborút követő sae-
mények következtében elintézetlenül maradt kitüntetési 
Javaslatai alapján, háborna érdemel utólagos ellsmeré-
séű dicsérő ellzmorése tudtul adasaék. 

Egyidejűleg megengedni méltóstatott, hogy eaen 
dicsérő elismerése látható Jelét a szalagra feltüsött 
hadi dlsslünényes és kardos 8. osntályn vaskoronarend 
kisebbített alakjával viselhesse. 

Nevezett ezen kitüntetést aa 1918 évi Junius hó 
16-IU Aslágé előtti ütközetben tanúsított kiválóan bátor, 
kiválóan ügyes és páratlan magatartásával érdemelte 
kl, amikor géppuskáival, mint szakaszparancsnok an 
első bullámmal tört be aa ellenséges angol rajvonalha 
és dacára a legénység nagy veszteségére, utolsó percig 
tartotta ez állást és aa ellenség által több ízben meg-
kísérelt ellentámadást sikeresen visszaverte. 

Mikesben a túlerőben lető ellenséggel aaemben 
visszavonuló caapattestének visszavonulását ügyesen 
fedezte,  ellenséges gránáttól Bulyoaan sebesült és angel 
fogságba  került, de még az nap — dacára Bulyos sabesü-
líaere éB nagy vérveszteségére — az ellenség megis-
métlődő támadásain és arcvonalán Bgyeern át küzdötte 
m.tgát és fogságából  sikerült megmenekülnie. 

A világháborúban a volt brassói m. kir. 24. konv. 
tyalogrzred kötelékében megszakítás nélkül 84 hónapi 
frontszoigáiatot  teljesített éa eaen Idő alatt vitéz éa 
cái.'alkozó magatartásával a legénységi nagy eaüst, 
klH ezüit, bronz vitézségi érmeket, valamint a tiszti 
Slgnurn LindUt órdemelte kl az ezred és hadoistály-
parancsnokatnak több ízben kifejezett  dicsérő ellsms-
rese mellett. 

Utazásnál 
a váltoió életmód isvsrjs sí aanéixtést Er émelygéat <• le|liji«t olroi. TaKit ne (elejtse, hogy rtVV'WV s kedvelt haehsiti, VI"^ 1 ^" ^ 

E l h a g y t a m . . . 
E hagytam a Seíkeljfildnek 
VsdregénveB t-'Ját, 
El est, ami od t köt még, 
Fgy temető elhanyagolt 
Kidőlt, bedőlt. 
Nshány kopjafáját. 
Mig vonalom elsiklott a 
H'gyek, dombok mellett: 
Ugy éreztem, hogy a lelkem, 
Az a fájó  könnyes lelkem, 
Egy elvesztett 
Kla világot temet. 
Vissza néztem — ezlkla, erdő, 
Mintha bucsnaódna, 
Ágaskodva, emelkedve, 
Mosolyogva lomblenghtve, 
Utoljára 
Felém Intett volna, 
S én, e képet, drága klpet 
A sslvembe zártam, 
Hálát adva Istennek, hogy: 
Felszabadult szülőföldem 
Uj tavaaaban — 
Klvlru'nl láttam. 

ritji Szikely  Albertni  Boc Rőailia, 

Miképpen kell az erdélyi gazdáknak 
gabona-vetömagot beszerezni. 
A fóldmlveléaflgyl  mlelaaterium erdélyi kirendelt-

sége felhívja  aa erdélyi gazdaközinség figyelmét  arra, 
hogy a vetőmagvak: buza, rnzs, árpa, zab bessersésl 
módját és lehetőségeit az 1942 évi termésű vabona 
caéplése, Beámbavétele, őrlése, valamint ez 1942—43. 
évi gabona én llsstforgalom  saabályozáaa tárgvában 
kiadott 3600/1942 M B számú kormányrendelet (meg-
jelent a Bud p-tl Közlöny 1942 Junluz 12-lkl 181-lk 
Bzámábaa) 36. §-a szabáiyosza. 

A rendelet értelmében a gabonatermésből első-
sorban a ve'őmagot kell biztosítani. A gazda, akinek 
volt ngyan termése, de ez minőségénél fogva  nem 
alkalmas vetőmagnak, terménvél ugyanolyan mennyi-
ségű és asonos n9mű gabonavetőmagra más gasdával 
kicserélheti. 

A vetőmagot szolgáltató gaada a vetőmagvlzB-
gáló Intéaet előírásainak megfelelő,  Igv legalább 98 
ssázalékoz. tisztaságú, 96 */»-oz cslraképeaségfl  és leg-
feljebb  0.2'/o Idegen magtartalmu buze, rozs, őssl árpa 
vetőmagért métermássánként 2 P. felár  felzzámllására 
Jogoznlt. 

Az a gazde, akinek a vetőmag céljára szűkségez 
gabonája aem termett meg, vagy vetőmag szükségle-
tét csere utján aem tudja fedeaal,  a községi elöljáró-
ság (polgármester) Igazolványa alapién a Hombá'tél 
v&»árolhat vetőmagot Bbben as eantben a 2 P. felárat 
felssámltanl  nem lehel, csupán a Hombár blsományoe 
jntatéka elmén kell mázsánként 1 pengőt fizetni. 

Minden gazdának saját érdeke, hogy a szükséges 
velőmagot fenti  módon, kellő időben, kőavetlenül sze-
rezze be. 

A szatmári Irgalmas Nővérek jubileuma. 
A szatmári Irgalmaz Nővérek aaáa ezzteadős mun-

kásságát ünnepeliBk. Ebből aa alkalombél emlékezzünk 
hálával és szeretettel ana a nagyszerű szolgálatra, 
amelyet ea a rend elvégzett a aaékely neveléa körűi. 
Köael hét évtizede, hogy aa Irgalmaa Nővérek látják 
el a gyergyóasentmlklósl leánynevelő Intését vezetését. 
Ebből az Időből nehéz 22 esstendő esik a nemaet nagy 
megpróbáltatására, amely Idő alatt annyi lélekkel és 
magyar szívvel vitték a gyermek nevelésünköt. 

Az Brdélyi Párt gyergyói Járási tagoaata s eeea 
keresztül aa egész magyar közéletünk a száz esztendős 
lublleum alkalmából melegen köszöntötte aa Irgalmaa 
Nővéreket kérve a Jó Istent, hogy munkájukat ugy 
Jutalmassa amint aat megérdemlik. 

Az Erdélyi Párt a Jubileum alkalmából a követ-
kező átiratot Intézte az Irgalmas Nővérek saatmárl 
anyaháza elmére annak Igazolásául, hogy es a magyar 
társadalom nem volt és nem less hálátlan AS Irgalmas 
Nővérek munkája Iránt. 

Aa Irgalmaa  NSrirek  Aoyabiainak, 
Szatmárnémeti. 

TiaataleadS  Aoya! 
Az Erdélyi Párt gyergyói járási tagoaata, mint a 

megszállás alatt működött Magyar Párt és Magyar 
Népkösösség utóda, a napilapokból értesült a saatmárl 
Irgalmas Nővérek fennáMáaánek  100 éveB jubileumi 
ünnepségeiről. 

Qyergyó magyar társadalma szót kér ezen ünnep-
ségeken csak azérl ÍR, mert a boldog emlékű Fogarazay 
Mlbály erdélyi püspök által alapított leánynevelő Inté-
zet keretében működő apácák munkásságának Immár 
66 éve tanúja. Ez a magyar tárzadalom nemcsak a 
leányiskola alapítójára gondol hálás léleVkel, amiért 
pppnn a szatmári Irgalmas Nővérek gondjaira bízta 
alapítását, de el nem mnló hálával köszönti a Jubiláló 
Rendet a 66 év és kűlönöRen a közelmúlt 22 évnek 
szoa munkájáért, bogy velünk voltak, a mieink voltak 
B oly tekintélyes részt vállaltak a katóllkus ssékely 
nőnevelésből. 

Qyergyó magyarsága sseretettel zárja szivébe az 
IrgalmsB Nővéreket, akik közel hét évtlsed munkájá-
val vésték be magukat a székely nép történetébe és 
ssékely sslvekbe. 

K rjűk Tisztelendő Anyát, méltóztassék hálás 
kössHn̂ tünket fogadsl  és a Rend tlsstelendő tagjainál 
tolmácsolni, azon ígéretünkkel, hogy az eljövendőben a 
Rendet, de különöaen annak gyergyói házét fokozott 
támogatásunkról biztosítjuk. 

HSZBAZS kiSszünléssel: 
Dr. öaál Alajos e.'oőir, oraz. gyűl. képv. távollétében: 

Csaté Árpid  sk, Burjia tk., 
tagozati alelnök. titkár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A honvédség téli ruha gyűjtése a leg-

teljesebb sikerrel folyik.  Örömmel ssámolunk be 
arról a lelkeicdésrő, amivel Cílkvármegye lakossága 
a honvédség téli ruha gyűjtését fogadja.  Amint Isme-
retes a gyűjtés megszervezése során a mnlt héten 
már rnlodso magyar caaládot felkereatek.  hogy a fel-
ajánlott holmikat elijegyeasék. Bűnek során négy lel-
kesedéssel mondják a gyűjtésre felkéri  nők és férfiak, 
hogy végig ta  egész vármegyében mekkora szeretettel 
és magyar kötelesafgindáaaal  folytak  a megajánlások. 
Egész m gható Jelenetek között adták oda sokssor 
egészen PZBgény emb'irek egyetlen téli meleg Bapká-
jnkot és általában nem akadt sehol egyetlen család, 
amely nem rótta volna le háláját és kötelességéi a 
a vír«ő magyar honvéddel szemben Öröm erről hallani 
éB ezt a bírt elközvetltenl a magyar tárnadalom sséles 
rétcgelhna. Einek Igy IB kell lennie, hiszen végered-
ményben mindezt, «mit adunk és áldozunk, a magyar 
jövő érdekében tesszük. Minél Inkább megértjük aa 
áldozatnak mindenkire egyforma  kötelességéi, annál 
blatoaabb és reményteljeaebb a magyar Jövő utja. — 
Fogadjuk tovább la ez eddigi megérlézsel a gyűjtő-
ket és adjunk mindent, amit csak adhatunk as életét 
áldosó hoovéd részére. 

— A oslkszeredal Állami Polgárt Leány-
iskola Igazgatozága köall: 1942. szeptember lén 
rond s óa magántanulók JavltévlzBgáleta. Bzept. 2-án 
felvételi,  kűlönbözcll éa pótlóvlzsgáletok. Siept. 8 és 
4 én magántanulók írásbeli vizsgálaté. Szetember 6. éa 
7-én pólbelrésok. Saepl. 9. és 10 én magáatanulék 
aaóbeli vlzagálata. — Baeptember 20-án aa Iskolai év 
UnnepVyeB megnyitása. — A bennlakás megnyitása 
blaooytalan időre eltolódolt, mivel as iskola épületé-
nek egy réssé még foglalt  — A magántanulók Írásbeli 
vtssgálathoa hozzanak Írószereket és tintát; Írásbeli 
dolgosaihoz szükséges nyomtatványt as Iskolánál kap-
nak. A vizsgázóknak személyazoaoaaágukat la Iga-
soinlok kell. 

— 37 ntása önként ujjáépltette egy haro-
téren küsdfl  honvéd talajvlabon megrongált 
hanát. Bagyom Ödön báli (Bácska) lakós ealdelg min-
den alkalommal, amikor zaükség volt, bevonult a bajai 
utászokhoz. Jelenleg la az orosz harctéren kflid.  Egyet-
len vagyona, a kicsi háaa moat talajvíztől megrongá-
lódott és a kis család hajléktalanná lett. Felesége 
ekkor a bajai utászokhoz fordult  segítségért A baján 
gyakorlatozó Jutási műzsakl századból önként Jelent-
kezett 27 kőműves és ács, akik díjtalanul újraépítették 
Bagyom Ödön harctéren küzdő honvéd házát, amely 
ssép takaros ház lett A megépített házat Bzeat István 
napján ünnepség keretébon adták át 
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— A Katolikus Nözzövetzég otlkaomlyól 
Salvator aaUAlnteaete tudomására hoaaa aa érde-
kelteknek, hagy áthöltőaés miatt folyó  ,é»l zzaptember 
15-tól kesdve aem vahet fel  aaülóanyákat. Aa ulolzó 
felvételi  aaa aaeplember 14. Aa iatéaet munkája előre-
láthatólag körűlbelől bét hétig fog  uttnetelal. Műkö-
dénél lemét oalkaaeredal o| otthonában fogja  megkea-
daaL (Mikó-ucca 5., régi törvényaaék épület.) Ái laté 
•et megnyitásét Idejében hoiank a köaönség tudomására. 

— Belratkoaaaok a tanítóképzőbe. A Calk-
aomiyera átaélloaóit von csíkszeredai rom. kaL llajiáih 
liceum ea taaliókepaó lntéaetbe aaeplember 1-tdi kezdve 
lehet belratkoanl Caikzomlyóa. Aa első ouiáiyba 4 kö-
aépiakolái véglett taanlókal veaanak fel,  mlg Jeiaóbb 
osztályú végaeilséggei magasabb oaatalyba lehet át-
lépni. A beírás alkalmával 80 P. fizetendő.  A tandij 
évi 100, a oeanlakáai dij padig évi 610 pangd. Mind-
két Oaaaeg-havi előzetes resaieiakoea Is fiseihetó.  Jo 
magaviseletű ea eiómenetolü lannlók ssagenyBegi blao-
nyliváay alapján dljkudveamunyeri foiyamodnataak. 
A küioabiaati es a javltóviasgaiaiok szeptember 7-en 
reggel 8 óraior kendődnek Causomlyóa. A lanliaa 
keadetei később kbaöijük. 

— Panaaa. Bok oiyaa terméBaelü pan aaa van, 
amia aagyoa könnyen lehel aegiteni. A viiagon semmi 
egyeb aem aaükaeges hoaaa csnpan éraók. Bgy ilyen 
gyoiaaa megoldaara váré ligy p áldani aa, bogy aa 
aiiomáaon nincsen aa éjjeli vonalra varé koaonaegaek 
váróterme, Bokaaor 8 éa 4 órás keaeaeft  vannak, nln 
csen aboi eltölteni aa ldói. Aa ujssakal órákban a a ar-
ára rendelet miatt a varosban aem lehel agyonütni 
eaeket a kinoa órakal. Igaaaa nem tenne nagy dolog 
ogy rendes, dssia várótermel beállítani aa uiasé kö-
aoaaagnek. 

— • városi aaalloda bokréta Ünnepe. Csik 
aaeredaban moai epnió várost ssálloda mnnkaiatai már 
annyira előrehaladlak, hogy aaeplember 6-en ünnepélyes 
kereteit közön megtarijaa a bokréta ünnepel. Bgyaao-
vai a szállód* fedei  alau áll ea gyors ütemben kezdő 
dlk aa epülei beiaó munzéja. A saáilodat október ho 
első feléoen  átadják u forgalomnak. 

— A javító es magánvizzgákat, valamint 
a pótbeiraaokat a rk. gimnáziumban több tanár-
nak katoaai szolgái-ta miatt nom ssepl. 1—7-lg fog-
jak megtartani, hanam később; a határidői a lapok-
ban köaaá fogják  lenni. 

— A kenti heroog repülősserenosetleneeg 
áldosata lett. György, Ken. herceg?, V. György 
angol király ötödik gyermeke, aa angol birodalom 
uralkodójának testvéröcBe repUlóssorencsetlenség kö-
velbeslében meghall. A gép 12 masa koaül eţy aem 
maradt életbon. 

— Labdarugó mérkAaéa vasarnap délután. 
Augusatus 30-án da után 4 órai keadeitei Cslzsser^da-
baa a városi epjripályáa labdarugó márkásául tart a 
Ca. T. B. és Oyergyóaaantmiklósl Sportegyesület csa-
pata. Calksaareda a kővetkeiő tizeneggyel áll a mór-
kóaéahea I Kopaci—Híjdu—Wicaal II., Píter—Bogos 
Cseralk—Jeney—GícaeSzabó II,—Medgyes—Wi.czai 1. 
Tartalék: Mezei éa R.jz. Kérjük a kózózajgei, hogy 
támogató aaeretetét ne vonja mag Ifjuságunk  lelkes 
aportmunkájától ae. 

— Hatalmas kárt okoaott a hargitai erdő 
ttta. AB egéaz calklmedeaca szemtanúja leheteti annak 
a nagyarányú erdőlüanek, amelynek fdstoszlopal  aug. 
27-éa délután olyaa Ijeaatő méretekben gomolyoglak 
aa ág felé.  Amint megállapítást nyeri, a tüs Cilcaó 
köaaeguek egyik vágterűlct >a pusaliiott, a hargitai 
fürdő  területétől nem la messse a Koisuth ulkla alatti 
völgyben. Bsen a réasan Calcaó községnek mintegy 
80 holdat kitevő váglerüiele tekaslk, mag a mull év-
ben kitermelt famennyiséggel.  A Ibz elpuiatltolla aa 
egésa 80 holdon fekvő,  elkéssiteit állapotban heverő 
nagymaanylaágü faragottfát  és tüslfát.  A kár igen nagy. 
A nyomozás azerint as erdőtüzei gondat:anBag okozta. 
Balráayban tovább fo'vlk  a vizsgálat. Caodaíatoi dolog, 
hogy meanylru leikiUmerdileu»K tudjak itnnl HS em 
berek. Mostanában nem egy bo.>,u iáicadtak erdő-
tüzek, amtlytkiől kidorüit, hogy .. su t ább goa 
datlanságból kKietkiztek. L^h'lj> mindnkl, milyen 
felbecsülhetetlen  kárl okozna! u Löun>o:mU einbsr an 
egéaa köaöaaeguek. 

— Erdélyi f&a  tanfolyam.  Aa BrdJlyrésal Fa 
termelók Saövetség- meg a ciuit epzteadóben akciót 
ţldllolt illetékes helyen aa erde yi faválla  atok aaar 
ember utáiipóiUiának szaktanfoyam  rardezesevel tör-
ténő megoldása érd zeban. A Biö'eis^j tárgyr,<aaal-
aak eredményeképpen a B«d>puati Kóssöoy au.̂ utaius 
22-i 189. ssáuábaa magjelent ezen faatanfoiyam  ren-
deaésére vonatkozó rendelet. A tanfolyam  7 hónapig 
tarl, elméleti es gyakorlati rizsből all. A tanfolyamra 
30 hallgató nyer felvételt.  A tanfolyamon  vn ó réBzt-
vétel dljmenlez. A tanfolyam  hallgatói a tanfolyam 
Ideje alatt mindaddig, amig aaon rizst voaanek, havi 
120 pengő tanulmányi zagolyben réB«Htiiac*. A tan-
folyamra  csak aa 1941. évi XV. t.-c. nikalunsása 
aaempoatjából nemasldóaak tekintendő, legalább akö-
aéplzkola VI. oaalaiyának elvegzései Igazolni tudó 
80. életévái mag nem haladt, a visszacsatolt Brdély 
területén lakó, büntetlen előéletű magyar állampolgár 
nyerhet felvételt  F*!hlvjnk mlndaaokat, akik a fentebb 
megállapított feltéleiekoek  megfelelnek  éa a faipari, 
illetőleg fakereakedeiml  zaakmában való elhelyeake-
déare hajlamot éreanek, a tanfolyamra  való falvétel 
Iráatl kérelmüket folyó  évi saeptember hó 10 lg Iráa-
baa nyújtsák be (Budapa t̂ V. Klotild u. 10/e.) A kér-
vények bélyegmeatesek. Aa Erdélyréssl Filermelók 
Ssövetaége kéaaaéggel ad aa érdeklődőknek további 
felvUágoaltáaokat  (Bndapsat VI. Andráazy ut 28.) 

— A otlkzzeroda—hargltaffirdól  autóbusz -
járatok menetrendje. Mindennap indul C Iksaeredá-
ból aa állomásról 8.06 perckor, Hargltafürdőre  éri ezlk 
9.20 órakor. C-tak szombaton, Ünnepnapot mngslőaő 
hétköznap, vefér-  és Bovepaap 17 80 órakor, Hirglta-
fűrdőre  érkealk 18.46 órakor. Hargltafűrdóról  C»lkéae-
redára mindennap Indul 11.46 órakor, érkezik 18.00 
órakor. Caak ammbaton, ünnepnapot megelóaó hétköz-
nap, vasár- éa Uanepnap ludul 20.00 órakor, Cslksse-
redára érkezik 21.16 órakor. — Saakeiyudvarhely éa 
Hargltafürdő  köaött ujabb intéakcdáa uerlnt autóbuza-
járet nem köalekedlk. 

— Saeptember hó B-én keadfldlk  a tanév 
a néplakolakban, A vallás és közoktatásügyi minisz-
ter aa 1942—48. tanévre a raadelkeaéze alatt álló, 
tahál állami, községi, társulati, egyesületi, érdekeltségű, 
magán és laraellta népiskolákban aa iskolai év keade-
lél saeptember hó 9 éhen állapította meg. Bgyidejüieg 
felkérte  as egyháai főhatóságokat,  hô y a baióaégua 
alá tartozó népiskoláira vonatkozóan nasoafóau  renda,'-
kezzenek. B rund uzezea a 8 osatnlyu neplairoiáz ieiaó 
tagozatának ssorgaiui ldejot nem érinti. 

— A Gylmesbükkl Vadaaztaraaaag felblvja 
lagjall, hogy akik saarvas éz mtdve leiövéare igényi 
tartanak aat Írásban a társulat jegyzőjénél, 1942. év 
augusztus hó 10 lg Jelentsék be. 

— A gyergyosaontmiklOai róm. kat pol-
gári lakolaban ea leanyiloeumban a javító- oa 
különbözeti viaagáiatozal 6a. pl 3-áa tartjuk. A mag â-
vizsgálatok Irásbail reaze azepl. l én, azóbe=l raaze 
aaepl. 4-éa lezz. — Poibalratások a Polgári Iskolába 
és líceumba Bsept. 6 éa. V«nl Bankta ssapt. 8-án d. e. 
9 órakor. — Igazgntóség. 

— Orvozok flgyelmebe.  Aa Ordzágoz Táraa-
dalombiztoailó laiézeib.'k a csíkszeredai kerületi pénz-
tár llletekesaégl lertileién azerveae'.t Bzakorvotl és 
körzeti kezelóorvor.l éllá-okra vonatkozó pályázati hir-
detménye megjelent Ai érdeklődők felvilágosítás  végott 
forduljanak  a calksasrrdil kerülatl psn^'árboz. 

— Haláloaáaok. ÖÍV. Fodor Iaréaé szli:. Fodor 
Brfsébet  82-lk eletávabea folyó  év nutuiz>ui 22 én 
meghalt CsUrákosoo. Halálát gyerm^kol testvérei és 
számos UQoka gyaaaolja. 

— Biró Kálmán fóidolrtokos,  bosszú Idolg vo't 
községi bíró <̂a közbirtokossági elnök augnsztns 
24-en meghall Cilkv*csarcaiban. 

— KAaaönatnyllvanltaa. Eiuson 1H bálád ka-
BiDnetet mondunk tnindaioknaV, akik felíjlhetetien 
édesanyánk Iltetv9 teBivérüak: ÖÍV. Fodor luréne 
eaUI. Fodor Ter itia ehainlozása alkalmával rasavétük-
cuk bármi módon kifejeaést  adtak. Fodor család. 

— Gyűjtsük a gyógynövényeket. A fóld-
mlveléBÜgyl minlear rium klrendtit*pga a fenti  elmen 
ujabb kl -d'áoybin n j ' oztutĵ  Brdily n^pél a gyógy-
növuaygyiij'.M > s .̂ ridi -lna J-nt^segAröi. Az Id-.-gen 
Impérium a'.i'.l n zy ŷ:>cv?n\U.'y Brd-tlytie.i te ĵ nen 
eih.myagoll kérd. a volt. A urvadeilaujj «!i< esy tvl 
muaka a ótn aaonban rohamlíptnkkel halad előre, Ae 
év tavaszán tn«gr.niifawti  kilenc gyógyoövenybevaliol 
tanfolyamon  mlntvgv 800 beváltó nyeri klkupz <st. — 
A bo váltók nrtdmacyes muniéjinak alapfeltétel!)  gyöj'ő-
tábor klzepa-jse. A gyüjtótábor kiképzésének m-g-
könayllésének és a gyógynövények Ismeretének nep-
azdrüsiléaét azolgálja a fö.dmlveléaügyl  mlnlsatf-rlam 
erddlyl klroodeltBégenek lesnĵ bban megjeleni 11. sa. 
kiadványa. A népaierü mni'iit Dr Kopp Blemer klr, 
fővegyass,  a koiozsvári m. kir. Gyógynövényklsériotl 
Intézet vezetője állította bssz-t kenő gonddtl éa körlii-
t'jílnlesBei. A m!ni-igy 70 oldal terjedelmű köoyvecake 
magába foglalja  mlndaaokat az iamareieket, amit egy 
kezdő gyűjtőnek tudnia knil. 

— Hegzaünt aa Erdélyi Mepmüveléal Bi 
aottzag mUködéao. rö.oz^i^j'j^yi idIjI-h;'r ro- -
di tjle az Krd4'yl NjpmMVrfié.-l  Biiotiaag muokHjut L.i-
sattüete. 

— A magyar taraadalom népaz >rU ropUlóhpj&oak, • 
M«gyat Bs&roy-uttk angUBZlaal inisodlk iiéldáoya ni >;]t)ltíut 
A lap exaiul la hu tükre az egÖHz vil4|; repU:aeMnuiAuyu:aok, 
de eiaflaorbaa  honvéd ropaló nk harotArl te-ékenyaógAiél ai i . 
mot be. Itég.arAak hAal h.rn., Izgalmaa buvotâaui, orgyast-ru 
laljea:fcmioyal  a harotérrél frlaa^a  érkezett ered ti t ' i 'ó ' l t i-
aokbko tiral az olv-.a6 o'^, aki bHHzbeBAgg.:l v.heil ezukbfll 
tadoiukKal. bogy .«paláink pompkn.D megállják helyQkvt * 
nemietek örAai küzJrlmAben Voronyaza hoiubAz&na, tkvolfel-
doritó  reiittidlnk gydzelmes láglharczl: meftjnayi  árdi-k^H ri-
port az alaé vonniból. Bialta Tibor r«paíAat̂ Eretea Lög<hkbora 
olmQ baazáqiolójk a lap álla-dó érddkeaaége. uelyefc  az agéíiz 
magy.r aajtó axlvaaen aa gyakran használ lel iorráamnnkiaak. 
Vitéz Szentnémedy Kerano repdlA vaaérkarl ezradea as angol-
axiaaok máaodlk aravonalának légi részivel foglalkozik  éa jat 
érdeke* mogéllapltiaokra. Sport-cpllléaank é* léglerénk egy k 
érttkea, a azovjetlfonton  héai Laláit halt tagjának emlékét 
örökíti meg Baozkó La|os Néhány kla köz'amény a magyar 
sportrapftléa  burkaiba vrzetl al az olvaaét éa az oraz&gaz-rte 
íolyd éplté munkái ól ad képet. Udvary J -ud repOiâArnagy 
repQlAhirol tamét az egéaz vllftg  aviatikájának kereaztuietsza-
tét adják. A kallöld repQligépIparának lagajabb gípalt, Igy 
aa olaaa Fu t G. 12. Képet éa a nagy franola  vlzlgépeket la-
martatl Nagy ErnA. Számos kitUnA lelvétel ia képea oldalak 
tarkítják ai amngy la változatoa njaágot, amely fiatalnak,  öreg-
nek egyaránt élveietea éa tanalaágoa olvaamány A Jánoay 

aegjelené Magyar " 
iazaéssel 

paat, VU , Klrály-n. 93). 
l á t v á n axaikaaitéBéban m e g j e l e n t 
lér. Motatványiaárnot kéazaéggel kai 

agyar Szárnyak ára 50 tiI-
lid a kiadóhivatal (Bada-

— Kiért ninoa alamialam hajó P A B ivár a oft  osztási 
axáma Írja: Aa alomlnlam kúnoynaége éa aallárdaága lolytán 
kltOnéan megfelelne  hajók épltéaére. Hogy mégaem haainálják 
arra, annak aa ai magyarázata, hogy aa alamlnmmot a aóa 
vla, igy a tenger viza la megtámadja éa aránylag rövid ldó 
alatt wpaaalltja. Ujabban aaonban már olyan ötvözete van aa 
alnmlnlomnak, amelye! a aóa vla nem támad mag a ez alkal-
masnak Igérkeatk hajógyánáara li. 

MEGHÍVÓ 
„Tu.mi id id . " F a r d ö a z ö - v a t l c a z t t t 

1942 évi szeptember hó 6 én 
d. e. 9 órakor, Tasnádfürdőn, 
as .ELDORÁDÓ" kisterajöban 

évi rendes közgyűlést tart, 
meiyro a tagokat ea érdekeiteket eaannel meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. As igazgatóság éa felOgyelAbiiottaág 

jelentése aa 1941. OiletóvrAl. 
2. Aa 1941. évi Ozletév mérlegének meg-

áliapitása. 
3. Aa igazgatóságnak és felQgyelAbiaott-

sugnak felment  vény megadása. 
4. Aa igazgatóság sorsolás utján való fei-

ujitáaa, iiietvd uj tagok váiaBBtása. 
6. Fa.Ugyeióbiaottság valasatăsa. 
6. A fürdAt&rület  bdrletenek és a Saövat-

kbzet újjá szerveiesének kérdése. 
7. Indítványok. 
A zárszámadások a szövetkezet iroda helyi-

ségében megtekinthetők. 
TmnádfUrdóa,  1942. évi augusztus 28-án. 

Az igazgatóság. 
Csíkszeredában, Hargita-utca 17. Bzám alatt 

egy drb lakarektUahoiy egyes sOtóvoi és 
három drb melegítő kályha eiado. 3-1 

604/1942. vgnt. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr Zikariáa Bálint ügyvéd álial kepvlaeit, Ke-
rekeB Lajoa javára, — lakós eiien, 679 Pengő 96 fliler 
lőke ea lobb követeisa es Járu ekai erejéig, amennyi-
ben a követelésre tdőkóaben réaaieiflaeiés  történt, 
annak beBsámltasával, a cslksaeredal kir. járáBbiróaág 
1936 evi C. 4336. sz. vegzéaavdl alrendéit kieleglieai 
végrehajtás foiyian  vegrebajiáat szenvcdóiői 1942 évi 
auguiz'.u* bó 10-an lefoglalt,  1060 Pengő — fl.iérre 
becauit ingóaagoüra a csíkszeredai kir. járasblróaag Pa. 
3168—1942. ea. végaésevei as árvsrea elrandellalven, 
annaa. aa 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a a;apján a követkeaó 
tnegneveauii: Dr. Zikarlás Biiiat ügyved állal ktp-
vliult K TdkeB Lijos ja^ura 679 Pengő 96 fillér  a 
jarulokai, továbbá a foglalási  jagyaókonyvbói kl nem 
tUnó mas faglaitalók  javára la aa árvxd* megtartását 
eirend'-'l̂ m, de caa'< .rra az «astre, ba kielégltesi jogút 
ma u fdonáíl  em ha elieaüz halasztó batalyu igény-
korcsot fo;vamalDan  nincs, — végrehajtást zaenvedó 
laáásén, C-lij <r<ó(aiva köaaében i.-tndő megtartására 
h nár dó-.ii 184a évi saeptember ho as ik napjanak 
delelötti 12.30 oraja túaetií kl, am kor a biróllíg 
:t-fogl»ll  Ingok, u. m. 1 veres tarka tehán, 1 Veres laraa 
borin, 1 fflkute  ±oc \ 30 drb foi>a<:|  desaka, 2 tarka atr.éa 
a i-lţyob ingoaâţokat a legtöbbet iznrőnúk, da legaiábri 
a bect'tr 2/3-ad resaé^rt, kéiap>ntflieléa  meliatl el fo-
gom sd.i, iBífi  ali.or ls, ha a bejelentő fél  a helyszi-
aun nem jeienns meg, ha caak ellenkező klváuzágot 
Írásban nim nyilvánít. 

Csíkoz ir-d>, 1942 évi augusztuz hó 24-én. 
Mihalka JOaaef 
klr. blr. végrehajtó. 

Keresek megvételre jó karban levó h íd -
mér lege t , melyen 2000—3000 kgr-ig lehet 
mérni. Zakariás Z György, Qyimesbükk. 4— 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat 
Tai. 88 Vakár Lajos, Czlkaiereda Tel 8«. 

QYANTA helyett szijoaaszás ellen 

A Közüllátási FDLUGY-IAaig által kijelölt eladási telep. 
OSÉPLÚTULAJDONOSOiC, IPARTELEPEK. 

A U. Klr Anysghlvatal közöké valamenny. közsillitáal 
IclOgyelÓBéggel, hogy a azQköa gyan takéas le t mia t t 
g y a n t á t nam booaáthat rendelkeiéar*. £ g y b e n ie lh lvta 

a kljílölt cégeket, hogy g y a n t a nelyett 
ASLIPPAL lássa el aa igénylőket. 

Ktzárólagoa képviselet éa lerakat A SLIP azljeaaaaáa 
gátló-a. Le7élmegkereaéare 2 kliógiammoa doboaban 

utánvéttel szállítnak. 
Törött vagy hasznavehetetlen, hibás Írógépét megjavít-
ják, ajiá alakítják éa átépltJOk. Hlnden tlpnaa Írógép 

éa azámológép Javltáaa, havi karbantartáaa. 
Uj Iró- ÓB siáaológépek klzárólagoi képvIaelBte. 

— MARTON  FERENG  ÉLETE  É3 MŰVEI. 
A o agy iiéknlv  képiómüvitl  megrágó  an kiidal-
oa« Hete.  — SS  «zines ée mé/jrnjomáau kippel.  — 
Ara 5 Pengi. Megrendelheti  a Vákár  könyvkeres-
kedésben. 

lyaaateU Vákár «ajezzé klayrayaialájákaa, Ozlkaznreda. 




