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Székely sors kérdések. 
Bz volt a címe ama hatalmas botzftdnek, 

amelyet P. Lukács Mansvét u szeptember hó 
13 ikl Mariit bucju alLcImából n csiksymiyói 
kegytemplomban,aszókelyseg parlamentje eióit 
elmondott. 

Köszönjük neki az igaz és bátor e».ót, Kö 
Bzónjük neki, hogy világgá kiáltotta a székely 
nagy akarást, hogy világosan megmondotta min-
den BZékely teatvérénbk: Miűrt kell harcolni a 
Don mellett es itthon. 

Miért halgaBsunk, miért titkoljuk? Mikor 
ellenségeink ellenünk acsarkodnak s ország-
viiág előtt hangoztatják, btzonyitják, ellenünk 
való Bzándekaikat. 

P. Mansvét mondja: „Azért harcolunk, ami 
a miénk volt, sok százezer m»gyar testvérünk 
feiszabadi'áaáerr,  magyar levegőhöz vuló ju'ta 
tásaért. Vuló igaz. Minden utp haza sie', fgyu-
sUlni akar, jogunk vtn nekünk is hozza. 

Harcolunk a magyar, a székely élettérért. 
A becsi döntés a szekelysjget zsáioa dugta, 
a zsák fojiogat  t> ha a zsák szájat betaiainák 
fogni,  megfulladunk  benne. Niuoa életterünk. 
Caiki székelyeink a saját maguk készítette 
deszkát szekéren vittik a szász földre  ea a 
zsidó nem uaedie le a fölét.  A KUiUllö mente 
ellátóit kukoricával és borral s nem eheziünk 
B nem itiunk lóiét. A azász ipar bőaígea piacoi 
kapott a gazdagodott. Nekünk magyar lestvé 
reiukre, a magyar éieuérre szükségünk van, 
követeljük, életünk árán is megszerezzük. 

DJ ez caak egyik oldala a székelység küz 
delmeuek. A jelenlegi terület nem birja eltar-
tani a azékulységet. A bzúkely népi fölösleg  a 
a haza telepítendő magyarsag részére terület kell. 

„Mi telepiiéat óa pedig egységes telepítést 
akarunk — mondja P. Maosvd:. Ez albtt ertjük 
elóször a folytatólagos  telepítést, mely a szé-
kelyseget nem szórja azét. Mely széle.', erős és 
hatalmas sávban a Székelyföldet  összeköti az 
anyaországgal. Értjük máaodBzor a bőkezű, a 
jövő népi megerősödést szolgáló telepítést, ho*;y 
az egészségtől duzzadó, azaporasággal megál-
dott 10—16 gyermekes Bzékeiy család minden 
gyermeke tovább terjeszkedhessen s meg a 
déduiok&k ia hatalmas területen verhessenek 
gyökeret.' 

Ki végsi el?, hol az anyagi erő hozzá? 
Kérdik a számítók. Megmondjuk. A harcurről 
gyözelmeeen haza<éró honvédiereg fogja  elvé-
gezni. Megmutatta a bukovinai s*Akelys"g haza-
teíepitóBével, hogy ért hoz&á. Éppen azért az 
előkészítő munkához azonnal hozzá keil kez-
deni, hogy a háború befejezése  után nyomban 
meg ÍB valósuljon. 

íme. Bz minden igaz székely jelenlegi küz-
delmének oiija, ezért él s ha buli mégis hal. 
Hisszük, hogy P. Mansvét szava nem fog  a 
pusztában hiáben elhangzani, hanem a nyomá-
ban uj élet, aaebb magyar jövő támad. M. H. 

Csikmegye iskolánkivüli népmüvelése. 
Vármegyénk népművelési munkája ismét 

uj lendülettel megindul. Gál Ferenc a vármegye 
népművelési titkára nagyvonalú munkatervet 
dolgozott ki a következő esztendőre, amelynek 
főbb  vonalait a következőkben ismertetjük. 

Isten nevében ismét hozzáfogunk  ahhoz a 
.munkához, amelyet magyar népünk szellemi és 
anyagi fölemelésééri,  a Szentistváni Magyar 
ország kiteljesedéséért minden magyar népmü 
velő azzal a tudattal véges, hogy orazága és 
népe aoraa aa A keaébe van letéve. 

A hivatalos irányitássa! megszervezett nép-
miveiői munka eleö éve rádöbbenlett azokra BZ 
ijesztő hiáuyokra éa lélekrombolásokra, amelye-
ket a huiz évi idegen ura'om az egész azékely 
nép, de különösen ifjueágunk  leikében maga 
u'án hagyott. A két évtizedes tervszerű szellemi 
es erkölcsi színvonal sfllyeeztéBt  egy év lelken, 
oktató és növelő munkájával, bármilyen szépek 
és reményekre joposifók  ÍB a k.rzdő eredmények, 
nom pótolhattuk. Az első évi munka legfőbb 
ercdm nye a népművelés szempontjából az, hogy 
az elemi oktatás és nevolés területén felmertük 
azokat aa óriási hiányokat, amelyeket reDdaze-
res, talán több év: odaadó, lankadatl&n, lelkes 
iskolánkivüli níptnCvelöi munkával feltétlenül 
pótolnunk keil. E nélkül az alapvető munka 
olvégzAR'i nélkül a legjobb caetbeu ia oea^ 
részeredményeket érhetünk el, amelyek népűnk 
általános müve'ődéai szinvi'na iína!, emelésére 
kt üő alapot n"m «dónk. A most m'-ginduló n*p 
művelési mucka fő  fü'adatavá  a alap.a 
mi>retrrjeaztő 'anfolyamok  megszervezése 
lesszük. 

Aza'apisiueretterjuíiz'ö unfolyamokat  elsö-
-orbaua levente ifjúság  kitrébduszrrvezzük uiep, 
hogy ez által hivatásos honvAdeimi szerveink 
n.'k hathatós segítségei nyujtaunk ífjuaágunk 
katonai kiképréiében. 

Tanfolya-nok  befej.jzéae  után a tavasz 
folyamán  a Unult népi é-jeki-k felhasználánávul 
kerületi éa vármegyei dalos ünnepélyeket 
rendezünk. 

A tanfolyamok  éra'erve 80—82 óra Foglal-
kozási idó a hét 2 munkanapján az esti orak-
bsn 2 — 2 óra. 

Az iskolánkivüii népművelés munkája nem 
szoriikozkatik egyedül az alapismeret terj nztö 
tanfolyamok  megrendezésére. \ rani n>:héz idők-
ben különösen szU'<a"gi<H, hogy a fa  u-ii és városi 
szeles néprétegek, szellemi irányítása cs veze-
tése biztoa kezekkel a nagy nemzeti célok 
irányába történjek. Űrre a legkedvezőbb alUI 
mat a népművelési előadások, illetőleg össze-
jövetelek nyújtanak. 

A népművelési előadásokat hetenkint egy-
szer, legalább vasárnap délutánokon rendez/ük. 
hizek az előadások a falu  egéaz közönségének 
azólnak. 

A népművelési összejövetelek máaik igen 
fontos  anyuga a heti krónika. Bnnek keretében 
a hírlapok és rádióhirszolgála'. alapján ismertet-
jük a hot legfontosabb  bel- éa külföldi  esemé-
nyeit, hirc'.éri híreit atb. A heti krónika alkui-
mét, nyújt arra, hogy helyes megvilágításba 
állítsuk nemzetünk sorsdöntő eseményeit és 
ellensúlyozzuk az esetleg lábrakepott auttogo 
prupaganda káros rémhírterjesztései', egyszóval, 
hogy kiépítsünk egy erós.cjeiekvő belsó frontot. 

A népművelési összejövetelek műsorának 
gerincét tehát ez a három pont toazi: 1. Nép 
művelési szakelőadások, 2. közérdekű rendele-
tetek ismertetése, 3. heti krónika. Bzt az anya 
got a hallgatóság hazafias  érzését, faji  öntuda-
tát fejlesató  és egyúttal szórakoztató műsor-
számok keretébe helyezzük. 

A népi hagyományok ápolása igen fontos 
rénze a most meginduló népművelési munkának. 
Hagyományok nélkül gyökértelen minden maga 
tiabb művelődés. Halnszthatatlan teendőnk szel 
lemi ^s tárgyi hagyománykiocsünk sürgős össze 
gyűjtése. Mulasztásaink eaen a téren már eddig 
is alig helyrehoahato károk okozói voltak. 

A szellemi néphagyomány ápolására igen 
jó alkalmat nyújtanak a műkedvelői előadások, 
műsoroa estek, ünnepélyek. Bzek műsorába 
mindig iileaaaOk bele a népdalt, a népi tánoot, 

népi játékot. Törüljük műsorunkból végképpen 
a nem nekünk való, iziéat rontó, városi sain-
padokra szánt idegen szellemű fércmunk&kat. 
A népművelési titkárság készseggel áll rendel-
kezésre bárkinek, aki a müaoiok összeállításá-
ban hozzá tordui. A népművelés céljaival ellen-
kező műsorszámokat, színdarabokat pedig nem 
fogjuk  engedélyezni. 

Kulturális egyesületeink állal hassunk oda, 
hogy a mar 'díváinkon is lábrakapott idétlen, 
íztesteien, nemzetközi modern táncok helyett 
az ifjúság  térjen vissza a magyar ízlést éa lelki-
aegot kifejező  őai táncainkhoz és dalainkhoa. 
A „Kalot" és „Kaláka" népfőiskolák  munka-
programmjukban igen nagy súlyt helyeznek a 
hagyományműveléare. A népfőiskolai  tanfolya-
mokat végzett ifjakban  a helyi nepmüvelési 
vezetők igen értékes munkatársakat találnak a 
hagyománymüvelés terűn. 

Nepmüveiéai szempontból igen nagy jelen-
lötjágU-jK a gyermekek részére rendezett mese-
déiutánok. Uzek célja a gyermek szabad idejé-
nek helyes felhasználásáról  való gondoskodás. 

A népkönyvtáruk tovább fejlesztése  a helyi 
népm. bizottságok elsőrendű feladata.  Ebben a 
lakiototbun ne várjunk mindent a kormánytól. 
Nuh4z, háborús tdök- t élünU, a közpénzek min-
den egyeB íiliórének a nemzeli önvédelemben 
megvan a nagy helye. A magunk erejéből, 
társadalmi ulon igyekezzünk anyagi eszköaöket 
terem te oi nemzeti kulturánkat oly hatékonyan 
szolgáló népkönyvtáraink fejlesztésére-

Hogyan érhették el 
a szovjet bombázók Budapestet. 

Al: ilyen, hogy sokat csodálkoznánk azon, 
ho,;y miképpen tudták úlörnt a szovjet bombák 
n főváruauakat  a mersze idogen frontról,  inkább 
vogezzüttk egy rövid kis azámitáat a frontot  — 
a fővárossal  összekötő távolságokat illetőleg. 
A inai bzovjet front  körülbelül -UOU kilóméterre 
fektzik  Budapesttől, az orazág szivétől, tehát 
a szovjet repülőknek, ha támpontjukra a bom-
bázás után viasza is akarnak térni, legalább 
4<j00 kilóméért kellett összesen berepülni. 
Azonban ilyen hosszú éjszakai uton mindig kell 
számolni eltérítő szélviszonyokkal, továbbá el-
tévedéaekke), azonkívül pedig a bombadobáanál 
is elte'ik bizonyos idő, ugy hogy feltétlenül  5U00 
kilóméért kellett repülni ogyfolytában  a azov-
jet bombázóknak. A mt»i bombázó repülőgépek 
óránkint 600 kilómétert tudnak megtenni, tehát 
az 6000 kilóinéterea utat 10 óra alatt tették 
meg. N-iizUlr, hogy állunk a bombamennyiség-
gel, amit magukkal hozhatnak? N>m valószínű, 
hogy a szovj.ti bombázó» hasznos tehurbiráBa 
sokkal több legyen, mint 50U0 kilogramm. Ebben 
az 5000 kilógrammban benne kell lenni a sze-
imMyze', as üzemanyag éa bombasuiynak együt-
tesen. A 0 főnyi  személyzet súlya együtt fel-
téüenül kitesz 600 kilót, amig a 10 órai repü-
lésre keil körülbelül 4200—4500 kg. benzin. 
Ugyanis két darab 1500 lóerős motor egy óra 
alatt körülbelül 600 litert fogyaszt,  tehát 10 óra 
alatt 6000 litert, aminek súlya 4600 kg. körűi 
mozog. Tehát végeredményben bombák elhelye-
zésére ilyen hosszú u'.on már alig pár kg. sza-
bad auly marad. Ee is azt bizonyítja, hogy a 
azovjet bombézók magyarországi látogatásának 
nem is aneyirs katonai, mint inkább rémület-
keltő jellege van. 

Nom vitás az, hogy még gyakran meglá-
togathatnak az ellenséges repülők. Készüljünk 
fel  erre, a háború viselésnek fegyelmezettségé-
vel és elsa&ntaágával. A haboru végűi ia áldo-
aatokkal jár és eat vállaltuk abban a pillanat-
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ban, amikor máa ut nem maradt aaámukra, mint 
a háborúba való belépáa. Aa ia megtörténhet, 
hogy fájdalmasok  leaanek aaok aa Dtéaek, ami-
ket még el kell viBeljQnk. Minderre készüljünk 
fel.  Hoaaá kell aaokni ahoa a gondolathoa ia, 
hogy ea a háború nem a hirtelen fellobbanáaok 
alapján megy. Néha alattomoa fegyverekkel 
klladik éa be van állítva egymáa elfárasatáaára 
aa idegek rombolására. Tehát néaaQk a dolgo-
kat eaen a saemttvegen keresztül. 

Hangsúlyozzuk a háború negyedik évében, 
hogy mi még mind mai napig háborús saenve-
dést nem éreztünk. fit  vagyunk kényeztetve éa 
nagyon hajlamoaok vagyunk a békételenkedésre 
abban a pillanatban, amihelyt nem minden a 
békebeli idók. pontosságával és kényelmes bő-
ségével történik. Pedig a háborúban ki kell 
sokssor Bökkennie mindenkinek a rendes kerék-
vágásból. A mostani ellenséges berepülésekből 
merítsünk kitartó erAt arra, hogy a mai háborút 
a külsA és belsA frontnak  egyllttes hősiessége 
és kitartása kell a győzelemig végig verekedje. 

Harnilavár es Haraitaváraüa jeitepes székely község 
kepviselötesíuietenei: búcsaja 

bölöni Miké Ferenc ny. m. kir. Igazságügyi államtitkártól 
és vérértől. 

Imposána réaavét nyilvánult meg böliinl Miki Fe-
renc ny. m. kir. IgazaágUgyi államtitkárnak Budapes-
ten f.  ev aaeptembt-r 13 án d. n. a Farkasréti temeti 
ben történt temetése alkalmából; Budapest elókeló 
társasága, az öaaaea lgaaaágUgyminiaaierek, akik alatt 
llikó Ferenc államtitkár szolgait, mind meg|elenlek. 
Ott voll aa egéaa IţasBâgUgymlnisaierium, a BjiBgy-
mlniaaterlum, a Sajté ellenóraóblao'.tBág mlndon tagja, 
a m. kir. Kúria elnökének vezetésével a kurlal birak, 
a m. kir. Közigazgatási Bíróság birui, a budapesti kir. 
ítélőtábla einökevei az ltélóláblal bírák a budapesti 
kir. Tórvényaaek éa a peatvtdékl kir. TórvenyBzek 
összes birál éB ügyészei. 

Józan Miklós nnitárlua pttapök végezte hatalmas 
papi scgedietiel a gyász szertartási éa mondott hala -
in as Baárnyaláan gyönyörű b ŝaédei, mellyel eibucaus-
talta Erdély nagy flil.  Aa Igazságüg} minisztérium ra 
zzéról Dr. Vladá' Qábor államtitkár kucduzott el a 
nagy halottól. A Hunnia eveaőaegylet neveben aa elnök 
mondott azeretettejeB búcsúztatót. Az Erdélyi FétfUk 
neveben Dr. Cianádl Oyóriy moadott szívhez szóló 
Iatenhozzádot aa elhunytnak, aki BZ élete minden 
azakában Erdélyért élt, az erdélyiek Begltóje, támasz* 
éa hatalmas oszlopa volt. 

A Hargltavár éa Htrgltaváralla jelképes aaékely 
kösség képviBsIóteatüleie nevében Dr. Sándor Lissió 
várőr a kővetkeaő gyássbeanéddel bucduatalta a Bsé-
kelyBég nagy halottját. 

Kedves Várőr testvérünk I 
A Hirglta vénjei és öreg várőrel és Hargllavár-

alja JelképeB Saékely Köaaég képviselőtestülete nevé-
ben bucsuzunk Tőled Várőr teatvérünk I Abban a pilla-
natban, amikor földi  életed befejeated  és aa örökké-
valóaág hónába köllöaöl. 

Benaőaégea hála tölti el azlvünket éB kösBŐnó 
szavakkal áldjuk életedet, melynek minden cselekedete, 
ténye aaékely nemaeledérl, Erdélyéri és saékely leBt-
véreldért buzgólkodott, i 

DICBŐ és nagynevű őseid példájáboz híven, éle-
ted toba el nem halványuló célja veit Erdély felvirá-
goztatása és a székely nemzet eleBelt népein való 
Begitéa. 

Halkssavu, de a tettek embere voltál. Iimerl?d 
aa élet keménységét, mert a aaékely R Bslklák embere, 
aki houáaaokotl a kemény élethes. 

Amikor a Baomorn megsaálláa következtében Er-
dély flai,  — arra számítva, bogy rövid Ideig fog  az 
egéaa megeaállás Isrlaal, — vagonokba költöatek éa 
a szigorú telet fűtetlen  kocsikban töltölték, hoBBSu 
hónapokon keresztül, akkor voltál igaaán a tettek 
embere. Éjjel-nappal fáradoztál,  bogy mindenkinek el-
belyeaéBl, megélhettél, kenyerei tudj adni. Veaett'.d a 
szervezést, ulbalgarltáaokal adtál, vlgaBztftltál,  bátorí-
tottál, reménységet önlöttél a cBŰggedők be és minden-
kinek igyekenlél aegllaéget nyújtani, akár tartoaott 
boaaád, hatáskörödbe, akár pediglen máa Igaagaláal 
körök hivatása leli volna a segítség. Hányszor jártál 
Izmerellenül, rangrejtve a vagonok saomorn utcái kö-
aőtl éa hnllgallad a panaaaokat és hentad a aegltaé-

Îel anélkül, hogy elárultad volna, hogy tőled jön aa 
Idáa, a vlgaantalás éa a felemelés. 

A vérünk legaaerényebb lagje voltál. BaerényBé-
geddel caak nemes gondolkosásod volt egyenió. Mindig, 
ha megakadtunk várouokban, ha tanácsiéianok voltnnk, 
ntbalgaalfásoddal  lamét nllndnlhattunk. É tél a fajodért 
és annak mladen élelnjllvénu'ésa érdekelt. Mindig 
büszke voltál székely fajú  származásodra, Figyelted 
aa erdélylek életét és aa anyaorsságban való műkö-
dését. Mindenkiről, akit felkaro'tál,  tndtad bol dolgo-
slk. hogyan válik be éa a aaemed rajta volt n vérei-
den. Da nemcaak III aa anyaoraaágban, ahol azabadon 
éltünk, hanem a megsaálláa nyomorát és ssenvedéselt 
vizelő otthoniakról la bőaégea volt a gondoakodáaod. 
Tndtad hogyaa kell aegllaéget nyújtani nekik éa kinek 
kell a segítséget küldeni. Boha aem zaűalél meg bna-
dllaal, lalkealleai, a jobb jövő reményaégél élesstgetal. 

Sohasem csüggedtél, mert sallárd akarattal és kemény 
Jeliemmel áldott meg a Jó Isten, hogy vezéroszlopa 
es ereje légy a saékely nemsetnek, melynek dicső fla 
voltál és moBl egész Erdély éB a Bsókely nemzet min-
den lelke a legnemenebb flát  siratja Benned, aki Idő-
előlt hagytal Itt bennünket, AB öreg várőr testvéreid 
kössönlk Neked, hogy bölcs tanácaalddal mlcdlg mel-
lettünk voltál, útbaigazítottál és Begltoitel anélkül, 
hogy Baját belBŐ megelégedéaeden felül  bárkitől valaha 
is hálára vagy elismerésre számítottál volna. 

Ha jót tudtál tenni éa a Jótéteményeid jó talajra 
találtak, ártatlan mozoly tette derültté az arcodat, 
szinte érezte aa ember, bo^y buniőeg hálát Bdsz a 
Jó Istennek, aki megsegített téged, hogy Jól gyakorol-
hass az emberekkel. A rzékely lélek és a székely erő 
minden nemes tulajdonsaga meg volt Benned. D cső 
őseid hagyományaihoz híven a legnehezebb időkben, 
melyekboa hasonlók Erdély történelmében alig fordul-
lak elő, a legaaomorubb megaláaiataaok köaepette 
mindig voll biztatásod, mindig tudtál reményi kelteni 
éa ujabb éB ujabb küzdelmekre tudtál bennünket buc-
ditani. éB nem hagytál csüggedaal erőre jutni közöl-
tünk, akiknek egyetlen földi  vágya voit megernl, bogy 
Erdély újból Baabad legyen ea a székelyek ezsbad 
hazanak Baabad fial  leheBBenek. 

Varór testvéreid közül sokan nem érték meg ezt 
a dlcBŐ pillanatot, a Teremtő aionban begyes volt 
borzad ea rensesltet: abbtn az örömbbn, bogy a fel-
aaiDsduias ilt-ő resalctEnik örömeben resiehli te'. Ez 
volt a Td jutalmad önkiién ea nemes narc ideit. 

Mi, akik kevesen meg megmaradtunk a varőrák 
lelkes norábol, nem alrva, banem emienedet aidva 
bucsuiunk földi  lelemedlő, a lelked azonban, amig 
ml eltlnk éa a kévetőinkben, amig ók élnek, mindig 
aldáal termőn éB bnzdttón fog  elnl. 

Ha.aok az Úrhoz azád azért, hogy adott Tegüdel 
a aaeaely nL-mzetnez, kis országunknak, — dició elő 
dóknek dicső ea nagy utódját. 

Amig Baékeiy ember el e hon öleben éB erezte 
kezjd emeieaél, tamogataaat, nem felejti  ei dicaó te-
kintened lgeretel, a.donl fogja  a nevtdei, aa eleiedet 
ea t> Hiukely fajuuk  iránt aoba meg nem iogoil hü 
segédét. 

Neműben öltél, mindent megt.;tl<il, ami földi  em-
bertől kitolt, BBekely teaíVerniddit oa mindnyájunkért. 
Aidott emieked lebegjen sírod felett  és szivünk örök 
nalaja legyen kiaeiőd nz egbe veaetó utadon. 

Isten Veled felejthetetlenül  aaeretetl és ŰBatell 
Várőr testvérünk. 

Nem íajult el u, székely vér. 
A honvéd vaaerkar főnökének  műit he.i harctéri 

jelentése kapcsán ugy a magyar rádió, mint a Bujtó 
nagy ellamereaBei emiékeaetl meg vltéa Qáll Sándor 
őrnagy hadllettelröl, aki a roaBoyóI aáaalóalj élén aa 
ellenaegeB túlerővel szemben vitézül védte hadállásait, 
majd nagy eréllyel, astvós személyes bátorság! val, 
dalolva vitte egyik aaáaadát támadásba a a túlerő 
ellenere javunkra döntötte el aa ülköaetet 

Viléa Qáll Sándor csikmegyei, gyergyóalfalvl  eaü-
leléaü, jtltnleg öavegy édesanyja Sepsibaenigjörgyan 
lakik. Éd̂ s testvere Feter litván csíkszeredai kir. tnn-
felűgyelóséghez  beosztott ií.-lauiló feleséginek  Gáli 
Irmának. 

Már aa első világháborúban 17 éves korában 
önként Jelenkeaett kalonaaaolgálatra, most IB Maroa-
váaárheúról azé'l kérte magát a rozsnyói zászlóaljhoz 
áthelyezni, bogy mini aktiv tiaat a harctéren ht>rco'-
haBaon. 

Tolajdonoan a katonai érdemkeresztnek, 2 rlgnum 
laudianak, aa öasseB legénységi vlléaségl érmeknek, a 
német vaakereBalnek. 

Klaér|e Isten segedelme további dleeő küzdelmei 
btn. Bilaakék vagyunk vltéa Qáll Sándor atyánkflára. 
Eonek Igy ls kell lennie. Minden magyarnak aa őal 
vitézséggel éa katona dicsőséggel kell verektdnle, ba 
a sorsunk iBmét harcba kéoyhzeri'.ett. Végeredmény-
ben a Qáll Sándorok vitézsége fogja  a uj helyünket 
blzlozltanl a jövő Európájában. Minden magyar ncm-
aedeknek megvan a maga kemény feladata.  A mienk 
kitüntető módon BZ, hogy nemzetünk /egoagyobb sora-
fordulójában  ujabb cz:r esztendőknek a megtlapo.-ól 
legjbnk. Ezt a frlsdstot  C3ak áldozaloa hŐBl ielekfrel 
lehet betölteni. A nemaet mlcden Isijének készen 
kell állania arra, bogy megfeleljen  ennek a történelmi 
küldeteaoek. Legyen boldog, bogy a mindennapi ezür-
keBégbői kiemeli a nematttpltes köteletsége. Kitonn-
nemael vágjunk. Boba ue feledkezzünk  meg arról, 
hogy nemzotUnlöt a történelem soha nem engedi egv-
folytábsn  sokáig megpihenni. Né legyünk klnhliüek. 
B zznnk zaját magunkban és haicoa küldetésünkben. 
Értsük meg egjforma  öntudattal, bogy háborút meg-
nyerni caak ugy lehel, ha minél több köaöutnk a 
tltéa Qáll Báidorekoz haBOnió bátor, elBrást éB köle 
lesBégot minden pok oa kereanlül teljedtő mugyar. 

Figyelmeztetés a horgászokhoz. 
A OBlksseredai horgása egyesület a tagok 

tudomására hozza, hogy aa egyesület vizeiben 
egyszerre 2 vagy több horoggal halászni szigo-
rúan tilos. As es ellen vétAk, amellett, hogy a 
halArök a kapott utasítás szerint a felszerelést 
elkobossák, as alapszabályok elleni vétBég miatt 
aa egyeaQletbAl való kisáráanak teszik ki 
magukat. í-i 

Rózsaszín levelezőlap az arcvonalban. 
Honvéd hsdl tudósi tó-ssássd, 

Perenos Oyaiféa  hdp. őrmester. 
Nagy nap van. Postát kapunk. Vllágháborua baj-

társaink Jól ludják, mit jelent a posta a harctéren. 
Csupa ideg minden ember, vájjon honnan, mit honnak 
a róasassln tábnrl lapok. A lélek muikája nem látásik 
an arcokon. Nem türelmetlenkedik senki. Még moat 
hajlik lefelé  a n*p. Ide aötétég elölt nem lehel honul 
aemmlt. B 'látott területen veaet egy darabig aa ut. A 
vörösek minden mozgást figyelnek  ÉB lőnek. 

Egyre sűrűbben fordulnak  bonvédteklntetek a nap 
felé,  mintha eletleinék: njugodj le már A fedenékek 
mélyen 1 1 gondosan elkészített helyen világítás áll 
majd rendelkezésre. Kési delem nélkül kerülnek a leve-
lek kézbe. A szolgálni mér kl VBn oeztva. Mindenki 
tudja, hogy levelet elolvssása után kit kell leváltania. 

Lüssan, némán, eejte'mesen közeledik az eatn..., 
szürkül n táj... Néma, csöndes minden. Hajnalban ke-
ményen éa határoaoltan utasította vlwaa védelmi aaa-
keszuak a vörösök vállalkozáBát. A Donon Innen csak 
balolt éa fogoly  kommunlala katonák maradlak... 
A többit vUszBkenyezerltette lói megszervezett tűzerőnk. 
M̂ g órákon át ugattak a .Cslm-tumok', a vörös akna-
vetők ea el-eltódűltek sz ágyuk, de tüzéreink rájuk 
feViidtek  éa e némították őket. Aaótn ók ia éberen 
fi<y*:net.  Nlrci klaárva: éjfél  u án újból próbálkoznak. 
A maihoz hinor.ló'in roBSrul járnak. Egyelőre békéz, 
csöndes a léj. Hég a falevelek  euitogáBát is lehel hallani. 

Egyenleten morgást hoz felénk  a ssél... Ismerőa 
bangók. Moxt jön a konyha és a poala. Minden 1 péaű-
ket aggódó saeretettel kísérjük. 

Iaaadva, homlokuVat törölgetve érnek holttérbe s 
egyben biz'onaágba » kihdÓB meleg veceorát éa a pos-
tát hoaó ba|lársalnK A le-elek, levelezőlapok ÉB máB 
küldemények saépen osztálvoava vannek. Papírlapok 
vá'asziják ul egvmástól a borítékokat éB kartonokat... 
Vsctoránfckal  egyezerre k;pjuk meg várvs-várl pos-
tánkat .. 

F.-üvelem én rend vnn Itt. Senkinek eem jut ê aébe 
ii ő^zir postat OIVHBII és szntAo v^ceréznl. Parencü-
CO'KCHI aa élen — írért itt mlrd-nkl fg>  éa ugvanaat 
a nobzlot eszi, legénység éa llnst köaött nincs különb-
nég eaen B tér>n — megaiokott „kényelemmel" e>a!k 
mindenki. A n̂ mn caönd'l kitnálkocogás és egy-egy 
köhögés pzakltja meg néha. 

Aztán laBBan fed^aikba  voou'nak a honvédek. 
ü:lök, ismerős kézvoné̂ ok fölé  bnjió fejek  találkoznak 
a rajlámpák fénye  mellett. 

Nagy h i'om levelet. levelerólppo>, ujnárot aaoron-
gatok a k z mben. Ma kl"dóa vo t a posta. Ujsázjalmat 
a sacrelvényre dobont. Majd holn' p elolvp.Bom. Felesé-
gem, fltiu,  birátslm és Inraeróselm Írásaival a fény 
mellé guggo'ok. Szí re'otlel, mélységen áhítattal olvasom 
a Roroknt. M<ly éB ntzy érztHek bu'Amaanak most a 
lelkekben, nincs a világnak olţan műszere, amivel le 
lebvtne mérni. A férj  felségével,  tp< fiával,  anya gyer-
mekével, szerető kedvéével beszélget. Itt-ott egy-egy 
HÓhaJtén h=-l alszik. M-'SRse, bazaaaáll a lélek. Mlnd-
enylan emberek vagyunk. 

Qyors eg< máKu<ánban kerülnek Jobb-kéa mellé aa 
elolvasott papírok. Mir barátaimnál és Ismerőseimnél 
tartok. Ecylk oaalálytárBim bo '̂zu versben köszönt éa 
ad .jó tacácsokat* Az ötletes lráa holnap majd kéaről-
kézre jár. Méalk teméoy és okos vzékely flBSsefogásról 
számol be. E gondolom: Istenem mekkora á'dáa volna 
egyaaer már — onnyi szenvedéa, arját kárunkon vnló 
tann^B u'án — okosnak lenni I Most elkomorodik aa 
arc. felhő  kerül a lélek elé. Személyeekedét-ről, Irigy 
Bégről kupak egyezerre több oldalról la bírt Hát nem 
Itd ok, n<m akarnak megváltozni BB emberek? Ugy 
lásilk, még mindig tnlaágoBan Jó dolguk van. Nem 
tudják, nem akarják belátni, bogy magyar a magyar-
nak nem lem lehet ellensége, hogy megbocsáthatatlan 
btláloa tUnt követnek el aaok. akik egyéni .felfogás', 
úgynevezett . Ivek" éa tudja Î ten, ml fllyfena  alapján 
árkokat buanak akkor, amikor a meglévőket la be 
kellene tömni. Pártnak ódnak, vlanálykodnak, árulkod-
nék akkor, amikor minden magyarok soraa köaöa a 
• it n foltétlen  köaöa eor-o* csak egyaégesen Ieb9t meg-
építeni éa Jó Irányba blaloaltanl. 

Nary felelőilenaég  eâ kbeu aa Időkben kiállani a 
rorbó1. M t mlndeatlnekk a nngy magyar menelopz'op-
bsn vvn B helye. Mt mlndenkloek vállalni kell minden 
mngyBrok köaöa és oszthatatlan Borsát. Nigy vesnély 
'deién ninca belye a komoly baladáat gát'ó 
ellentéteknek. A felfogásbeli  külömbségek caak klvéte-
leaésre vonatkorhstnBk. Másképpen egyaéges legyen a 
felfogáa,  aa akarat. Miért kall erjmás ellen menni, 
rontani, cBak aaért. mert „én másképpen akarom*. 

Itt egységeaek aa emberek. Itt an lgan bajtárai 
«aeretet Jegyében saUletnek gondolatok és tettek. Ott-
hon 1B nagy munkaidő van. Elérkenett na öasaefogás, 
KB egymásra támasskodás ideje. Aki nem érti meg, 
<tkl külön utakon Jár, aki félrrál  és másokat Is erre 
csábit a nagy menetből — az önmaga felett  batároaoll. 

Riadót jelen BU őrség. Mély ráncok körvonalai 
ülnek aa arcokra. NsgyBierü fegyelemmel  máaodpetcek 
alatt mlnd>nkl a helyén van A hold most tusaik an 
égre, megvilágítja ea egésa tájai. Busogást, moagáal 
hun a Dontól felénk  n szél. Ogylátazlk limél vállalkon-
nak a vörös betyárok.. 

Egyelőre néma, csöndes mlodin. De a magyarok 
k'ssea állanak. Fegyelmeaelten, öntudatosan teljesíti 
kötelesBégét minden magyar. Lehet éa kell tanulni belőle. 

Bekeos, jó karban eladó. Cím a kiadóban. 
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Elöértekezlet a fából cukrot készitö 
gyár létesítésére. 

Folyó bó 8-áa a helybeli IparleatBlet helyiségé-
bea ac egési< Stékelyföldet,  de kBISnSaea Csíkot Igen 
közelről érdeklő facnkorgyir  létesítéséhez "/y  előérte-
kealet tartatott Dr. Kolumbán Jicsof  aa Etdólyl Párt 
Itteni elnökének veaetése mellett. Ugyanla arról van 
Baó, bogy a fából  — bármilyen kBlönösen la bangalk — 
cukor kécaltheló éa aa első ilyen gyárak Németorsság-
ban éa Plnnorsaágban már la Baemben vannak éa er 
Így kéaifllt  cukorból be la mutattak aa értekezleten 
egy doboaaal éa akinek tetasett meg la Hatolhatta — 
meg la kóatoltuk aokan a a rendea cukortól alig kUlcn-
böatethetó meg. 

A facukorgyártás  Barglua német tanár találmánya. 
Dr. Ko urabán egy budapeBtl okleveles vegyéaamérnBk 
adatai alapién Ismertette a cnkorkésslléa technikm 
réaaét éa a gyár lótealtéaéhea ssBkBéges pénaöaareg 
ról részletes előfzámliáat  köaölt, amely aaerlot 10 000 
tonna nyers facukor  iiruicleal köitBége 5 millió 460 000 
pengő, lq nyerscukor elóállltéal önköltBége 54 P6011'. 
A lissta hasion a fenti  mennyiségnél 2 millió 200 000 
pengőben állapíttatott meg. 

Tekintettel arra, hogy nálunk a Fz t̂séges fa 
bnllsdék, kavics, méeskó, v's stb. nagy menny Uepbin 
éli rendelkezésre, egy iiyen gyár létesítése órláal köz-
gazdasági bordprővel blr, tfröcösen  ha tekintetbe 
vesszük, hogy a cnkron kívül igen érl*kea hizlaló é* 
nevelő takarmányok kerülnek kl, mint mcllékteimskek. 

Erdőinken járkálva, hányszor sóhajt fel  a l*g-
egysz«rlbb gazda 1B, bogy de kár annak a sok csutak-
nak, ág-bognak aa elpusztulása, kárbavessése. 

A facukorgyár  létesítésével jövőre ezek mlcd 
trtékesBInek. 

A meghívottak nagy érdeklődéssel hallgatták az 
előadottakat és mindeniknek ea voit a megjegyzése, 
miért IB nlrcs elég pnza, mert egydttl celoánámrg 
(• gyárat, Bitói azonban nem keli frlnttnk,  mr>rt egy 
Ily in gyar létesítési h"z nem egy-két sB<-b azükaégra, 
iti kp l, bogy az pgész varmegye, (ót az e*i bz B i n s y 
föld  összefogjon.  M-ganosok közU:et»k, azbvelkrzettk, 
eg>ealilel^k, községet, tgybásnk. magánjavak, köahlr 
lolodságok módot nyernek egy blztoa besszol nyújtó 
befektetéshez,  eaért a kérdéesrl lehelő tegkonoiyab 
ban kell foglalkoarunk,  a bár as állami támogatás 
lebetósegel ls megvannak, először nekünk kell meg-
moadulcunk éa megmutatnunk, hogy mBguckban ia 
komoyan akarunk alkotni. 

Es Ugy felsalnen  tartáaáboa és a Baükséges elő-
kéaaUietek megtevéséhes egy aiükebb körtt bizottságot 
választoltak meg, amelynek tagjai: 

Dr. Kolumbán Józaef  BB Erdeiyl Párt calkl tago-
zatának elnöke, HaáSB Geró polgármester, Antal Áron 
a magánjavak ig. tagja, Dr. Kovács Káro'y ügytéd, 
az Erd. Part Itteni főtitkár?,  Dr. Diradlcs Félix szö-
vetkeaetl elnbk, Bardoca Mirton nagy kereakedő Haent-
simon, Oál Imre nafykercakedó  Coikssertda, Dócay 
András nagykereskedő Calkszer-da, Bikcsy Karoly 
Ipartestületi elnök, D . Kvrda Ferenc szövetkezeti el-
nök Bzsntdoirokoa, Dr. Qaal Alajoa orez. képviselő 
Gyergyéazentmiklos, vltes Bálázz Bándor kozbirl. elnök 
OyergyÓBsentmikiÓP, C-aió Árpád banklgaagaló Gy.-
aaentmikióB, BiriFa enc óesparji, vitéz Ultlóz G <rgely 
klr. tanfelügyelő,  Gál F.renc népmbveiódaal titkár, 
Kako'By István erdőigBagató, Dr. Rikosay István ügy-
ved, HJIIÓ Gábor kdsblrt. elnöz Csikssereda, György 
Gábor 16 «peres Kasaonaltla, Baőko Mihály hltalsaövet-
ke<eli aloöa Ca'kcs«*ef»ll  B 

Hozzászólás a szövetkezeti szervezkedés 
és a magánkereskedelem közötti ellentétek 

kérdéseihez. 
Manapság suk HZÓ etiik a szövetkezeti mozgalom éa 

a magánkereakedelem érdekeinek ellentétes állásáról, lla ezt 
az ügyet tárgyilagos szemlélettel igyekezünk elbirálni, nem-
csak a jelen, de a mult adottságait ia figyelembe  kell venni. 
A kérdéssel csak azok foglalkozhatnak,  akik nemcsak szel-
lemi, de gyakorlati tértin ia ismerik ugy a szövetkezeti 
eszme, mint a magánkereskedelem gazdasági vonatkozásait, 
amulyuk nemcsak az egyén, de az állami élűt fejlődésére 
is nagy liatáat gyakorolnak. 

Kezdjük tebát okfejtésünket  még az 1!) 14 ken kirob-
bant világháború előtti időkre visszamenőleg, amikor a ma-
gyar haza ke-etei minden rendű és rangú polgárnak gond-
talan megélhetési lehetőséget nyújtottak. 

Öntudatoa magyar kereBkedóosztályról aljban az idő-
ben nem beszélhetünk Ebből következik, bogy keresztény 
magyar kereskedelmi tisztviselői kar sem létezett, mart az 
egész ország kereskedelmi hálózata idegen kezeiben aratta 
babérait. Kereskedők vagy kereskedelmi alkalmazottak egye-
sülete volt ugyan, de ezeknek vezetAí vagy tisztviselfli  kö-
zött keresztény magyarok caak elvétve akadtak. Ez a tétel 
még iokozottabb mértékben érvényesült Budapest lővárosi 
viszonylatban, m»;rt itt legjobb talaja volt a Galíciából át-
szivárgott elemek elhelyezkedési lehetflaégének. 

A budapesti klagáatiazt viselők éa Kereakedelmi Al-
kalmazottak Egyesületének IUI 1 évben rendezett farsangi 
báli meghívójában a garmadával lelaorolt lővédnökök, véd-
nökök, főrendezők,  rendezflk  és máa elöljárók között még 
elvétve aem olvasható keresztény magyar tag neve. Nem 
azért, mintha a tagok között ilyenek nem lettek volna, ha-
nem azért, mert nem volt kívánatos, hogy a kulisszák mögé 
máa elemek betekinthesaenek. 

Ez az egyesillat éppeo olyan rideg üzleti vállalkozás 
volt, mint mindea egyéb, amely vezetőinek fényes  éa gond-
talan megélhetési lehetSaéget nyújtott. Hogy miképpen ope-
ráltak ax ilyen és haaonló egyesületek, Üljön itt a követ-
kaaö pálda: 

Egy akkori budapesti tekintélyes axövetkezeti intéz-
mény mintegy 200 keresztény magyar alkalmazottja meg-
hívót kapott egy fontos  gyűlésre, amelyet a Magántisztvi-
selők éa Kereakedelmi Alkalmazottak Egyesülete hívott 
egybe. Az ülésen majdnem teljes számban megjelentek at 
alkalmazottak, ahol arról tartottak szónoklatot, hogy min-
denkinek erkölcsi kötelessége belépni az egyeaületbe. A 
tagsági dij eaekély 2 korona havonta éa ez buaáaan vissza-
tért I az egyeaület áldásos tevékenysége mellett. Kövidesen 
a lagaágí dijak beazedéBe után ujabb gyűlésre kaptak meg-
hívót az ujonan belépett tagok. Ezalkalommal megtudták, 
hogy az Igazgatóaág mostohán bánik az alkalmazottakkal, 
kevés a fizetésük  éa ezen csak ugy lehat segíteni, ba az 
alkalmazottak ultimátumot küldenek éa ha követeléaeiket 
nem teljeaitik, sztrájkba lépnek. 

A szövetkezet igazgatósága természetesen elzárkózott 
az ilyen követeléaek teljesítésétől és kilátáaba helyezte mind 
a 200 alkalmazott elbocaájtását, ha az egyeaületnek továbbra 
is tagjai maradnak, Mondani aem kell, hogy aemmi ok aem 
volt az elégedetlenségre, mert mindenkinek jól biztosított 
megélhetése volt. .ló üzlet volt azonban az egyeBÜlet ve-
zetőségének, akik egyezerre havi 4U0 korona bevételhez 
jutottak anélkül, hogy valamit ia kockáztattak volna. 

Ez csak egy eset a aok közül, akkor BZ ilyen éa 
hasonló egyesületek tevék enyaége ebben merült ki. Nemzet-
nevelő munkát természetesen nem ia végezhettek. Keresz-
tény társadalmunknak legkevesebb gondját képezte fiainak 
a kereskedelemben vagy iparban leendő elhelyezése. Erre a 
fontos  munkaterületre legjobb esetbrn azok kerültek, akiket 
az iskola utján kiközösített a társadalom és akik nem le' 
bettek elég öntudatosak és szellemileg képzettek, hogy az 
elafl  helyet kiverekedjék magukuak. 

A szövetkezeti mozgalom még kezdetleges volt. Ezer 
ellenszenvvel és gáncsoskodásBal küzdött. Azok az egyé-
nek, akik minden vihart kiállotlak, nem felülről,  hanem alul-
ról indultak el azokon a rögöa utakon, smelyukuek egyen-
getése még napjainkban is kemény próbára teszi a hivata* 
lókat. Nyugodtan állithatjuk, hogy a mBgyar nemzeti és 
keresztény kereskedelem öutudatositásának lolyamata a szö-
vetkezeti munka eredményéről származik. 

Ilyen elflzmények  uián zudult hazánkra l'Jl-1 év jjyá-
szoa fejezete.  Közgazdasági életünk iiáuyitása teljesen ide 
gen kezekbe volt letéve. Ezt a könnyelműséget keserves 
áldozatok árán lizetle meg a nemzet. 

A Székely Kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara közleményei: 

I. A pénsttgymlnlsiterluin megengedte, hogy 
külföldről  a badapsatl 70 aaámn postahivatalon 
koreaatül érkeaő postacsomagokban fekvő,  kül-
földön  kiállított számlák illetékét a számlák cím-
zettjei azoknak rdszükre történt kéabesltéa után 
aa átvételtől aaámlloll 30 napon belül róbasBák le 
ós a felragaastoit  bélyegeket hivatalos felül-
baiyegzéz helyett kelettel irhasBák át. 

II. Október l ével határozat lép érvénybe, 
amely Intézkedik afelől,  hogy miként osztják fel 
a kerdsztény kijelölt texillnagykereakedSk vevő-
csoportjának hányadát BB egyeB nagykereakedök 
között, A határozat hatálybaléptélg a gyárak aa 
árut Baabad elhatárosáauk szerint osatbatják ssét 
a kijelölt nagykereskedők között, arányozan aa 
ország minden réaaére. A hadbavonnltak Bzletel 
előnyben réssesltendók. 

A aiövetkezeti eszme harooaainak hivatalos körükben 
vajmi kevés volt a száma, de annál több gáncsoskodás ÍB 
ellenvetéB igyekezett lehengerelni azt a nemzetépítő munkát, 
amelyet kizárólag a szövetkezeti gazdálkodás tudott volna 
kialakítani. 

Igy hatalmasodott sl iölöttOnk mindjobban az idegen 
érdekek szolgálatában álló kereakedelem, amely nemosak a 
polgári életben, de a katonai hadtápazolgálatbao ia mind-
jobban éreztette hatását. A cél megvalósul. A világ minden 
táján dícsflséget  arató honvédaereg háta mögött orgiát ül-
tek a nemaet sírásói, a gazdaaági élet irányitói. 

Darabokra azakadt azét az orazág. Az ntódállamok 
söpredéke zudult rá a védtelenül maradt magyar területekre. 
Nemzetközi hóhérok hada zsákmánya lett minden érték, 
amit htsies küzdelem árán még megmenthetett a magyar. 
TetSiokára hágott a lánckereskedelem, amelynek eszköze lett 
a töke nélkül még itt-ott vergődő kereaztény magyar ke-
reskedő ia. Szervezetlenség éa nemtörfldömaég  uralta a lel-
keket a az ár sodrása elmosta, leiazapolta azokat a kevéa 
kivételeket, akik egyénileg igyekeztek a tisztesség éa be-
caületeaaég határain maradni. 

Ebben az ádáz küzdelemben a szövetkezeti eszme hor-
dozói ia elernyedtek, da osak egy pillanatig a azután an-
nál aoéloaabb akarattal küzdöttek a célért, amelyet magok 
elé tűztek. A szövetkezeti tábor élénkülni kezdett éa szer-
vezkedése nyomán kialakult a kiaebbaégi szövetkezeti élet, 
amelynek müködéae elé, aajnoa, nemcsak az elnyomó idegen 
hatalom, de saját kereakedö véreink ÍB hordták az alatto-
mos akadályokat, hogy megsemiaítsék azt az intézményt, 
amely kizárólag éa egyedül állott a magyar nemzeti eazma 
szolgálatában. 

A küzdelem nehéz volt, de állották a harcot a ha 
időközben sok kÍB azövetkezeti boltocska kihallott a mü-
küdA szövetkezetek sorából, ez annak a harcnak volt a kö-
vetkezménye, amely ellen minden védekezési lehetőség ki-
merült. A büntetlenül maradt bűnösök kárörvendve vettek 
tudomást inindtin elmúlásról, mort ezáltal önző, egyéni ér-
dekeik megvalósultak. Nem fájt  nekik, hogy ezzel legtöbb-
ször egy magyar felekezeti  iakola hívó caengetyüét ia el-
némították, mert a nemzethez semmi máa érzelmi közösség 
nem fűzte,  csak az, hogy vesszeu, pusztuljon miuden, ami 
nekünk, magyaroknak öntudatoa neveléat nyújt ezen a földön. 

^Folyl. k&v.) 

III. Egy a folyó  évi auguastua 81 kelt rea-
delet végrehajtási utaaltáaa a textilárukat elő-
állító vállalatok termelvónyeinek eloBztáaával kap-
csolatban ugy intézkedett, hogy a kereBstény 
kiskereskedői vevőikkel kapcsolatban bizonyos 
•dótokat jelentsenek be. 

A T xdl Kötponl most a réssletes adat-
Baolgáltaiástól el kíván tekinteni s elegendőnek 
nyilvánítja, ha a ssóban forgó  vállalatok köallk 
a kereaatény kiskereskedő vevőik névsorát vár-
megyénklnt tagolva éa annak a (eljegyzésével, 
bogy a jövőben eaak küaül kiket óhajtanak vevó-
(ónt megtartani, kiket nem s kikkel ssemben 
erd-iktelenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
G á b o r A r o n . 

A nagy ágyuöató Gábor Aron emlékét a székely-
ség ssoborral akarja megörökíteni. As 1848—49. evi 
magyar aaabsdságharc székely bősének emlékművére 
uegalaknll HepsUaentgyörgyön a Gábor Áron saobor-
blsottság dr. Barabás Andor alispán elnökletével. — 
A belügymlnlBster most a szobor költségeinek előle-
remtéstre országos gyü|téat engadélyesett. Adakornl 
lehel a 71836 sa. alatl nyitott poiiatakarékpénslárl 
jaámlára a .Gábor Aron ssoboralapu-ra. 

Ezeket a sorokat figyelmébe  ajánljuk minden 
tsékely testvérünknek, bárhová la vitte el as élet útja. 
A Baékely vároaok híresek arról, bogy egyikben sem 
állítottak soha semmi maradandó emléket a nagyjnlnk-
aak. Legalább moat igyekessünk pótolni eBeket a mu-
lasaláaokal, amikor egyre vllágoaabbbá válik, bogy a 
muiiaak öntudatos megbecsBlóse a jövőépítés legfon-
tosabb alapja. 

• * 

Gábor Ároa asobránat a felállítását  Bepslssant-
työrgyön terveat a szoborbizottság. Eszel kapcsolato-
san aaonbin megmosdnlt Kéadlváaárhely éa magának 
követeli a saobrot. Molnár Dónes dr. kéadlváBárhelyl 
Igyvéd megkereséssel fordult  a ssoborblsottaághos, 
•melyben kifejd,  hogy ások, akik a aaabadaágharc 
04 ágyúját Gábor Áronnal BZ élen megBntBMék. vala-

j u i D u n s g E S C E S 

iúegekéit-
fi  \XMMÍML  kíMlhXjiÁiX,  \ámÍL  uiiíhríw.'  MMÍ  / 

mennylen mind kózdlvázárhelyiek voltak. Tburócay 
Mózes, Baacavay János, Id. Molnár Jósaláa, Nagy Bán-
dor, 7 réaöntó, lakatos és esatergályos, Molnár Jósaef, 
14 salótromgyBjlő és gyártó, Gabriáayl Jóssef  gyógy-
szerózz As négy gyuiacsgyárló társa, Tburócay Dani 
ÓB 9 tölténykéaaltó, KUngleln József  ás 12 Iparoames-
ter, közöltük HUkös Aron aa ágyuk modelljét kéaalló 
saékely, akik majd két eaelendőn keresetül ellátták a 
aaabadaágharc ágyuerejét a munka, a tehetség, BB 
áldosatos bátorság főereje  mégis csak Késdlváaárhely-
rői került ki. VegeaetBI pedig felemlíti,  hogy a aaa-
badaágharc honvédiBsérsógének magvát a kándiváaár-
helyl katonaiskola növendékei adták, ami caak alá-
támasztja aat a követelést, hogy Gábor Árosnak a 
zzobra Kéadlváaárhely főterét  kell ákealtse. 

— Figyelmeztetés.  Az elsötétítés  ideje  alatt 
elkövetett  lopás,  rablás  ás más bűntettekért  halál-
büntetéssel,  felakasstással  büntetik  a tettest vagy 
tetteseket. 

— • oalksomlyól „Majláth' liooum és ta-
nítóképző lntéaet bentlakó̂ növendókel folyó  hó 
26-án költöaaek be az latéaetbe. Veni Bancte aa özz-
Bses belratkoaott tanulok Jelenlétében Baeptember hó 
27-én reggel 9 órakor lesa a caikaomlyói kegytemplom-
ban. Utána a tanév megnyitása. Baeptember 28-án 
reggel 8 órakor readea taaitáa. 



4 4k oldat. C B I K I L A P O K 38. Mia 

— Halul Horváth Irtván featömüvéaa 
képkiállítás». Ertékea művészi eeemény zzlnhelye 
volt aa IparleaMUetl kaszinó helylzége. Baük baráti 
Urban mutatta ho kópéit Halaal Horváth litván fővá-
roal featömüvéaa  Aa rajztanár, aki eaévl öaatöndijával 
Cslkmegyél választotta mttveaal mookája tarüetéül. 
A kiváló tehetségű művész a Hjiwigh fürdőn  telepe-
dett meg és annak gyönyörű környéke különösen gaz-
dag munkásságra serkentette. Tdbb mlat 40asebbnél 
saebb képa beaaél aa Ollnak fenaégoa  hangulatáról, 
a Hargita aljának hol napalltéaos, hol alkonyati, hol 
reggeli tájairól. As ember caak egy müvéén magiátasain 
kereaatül érzi, hogy milyen gnndagok vagyunk. Halasi 
Horváth képein látsalk, hogy a művész lelke zsufolá-
alg volt témával a calkl tartóskodásának minden nap-
ján. Különösen nngy mestere a fény  és árnyék Játéká-
nak. amiben nagyszert krétakeaeléae olyan tökéletes 
művészettel adja meg a cilkl levegő Izét. Halasi Hor-
váth látván a fiatal  magyar mflvésseknek  egyik leg-
kiválóbb teheiBége, aki minden figyelmet  megérdemel. 

— Bljegyies. Csáuár Kaié és lfj.  Bzlrkovlca 
Károly legyenek, Calkssereda. 

— Felhívás. A IIagyar Vöröskereszt csikmegyei 
szociális ssakoaalálya kéri a véradásra Jelentkezett 
nóket, hogy a kézbesítendő behívókon * jelnett időben 
éa helyen salveskedjenek pontosan megjelenni vérvlzs-
gálalra. 

— Házasság, CslkvacBárcsIl Bzánthó András a 
csíkszeredai Hingya-raktár főnöke,  Dr. Bzánthó Vitua 
sepalazanlgyörgyi ügyvéd fia  folyó  hó 19 en esküdött 
örőkbUaégel Hinta Teréake urieánynak, a honv. kleg. 
parancanokság llsrtviaelőnőjének — Ciikaztiredán. 

— A Magyar Vörőakeresat Megyei Valasst-
mányanak tajekoatato lrodaja a Varmegyeházán 
(földaalnl  10. Baamu saoas) működéséi megkezdte. — 
Hivatalos órák hétfőn,  szerdán ea pénteken délelóti 
9—1 éráig. 

— Épitkezeaek a város területén. Csikaae-
reda város lerü'.elén a kövatk.aő uj epitkeaéaek van-
nak folyamaiban.  Amint beazámoliuok a kél emeletes 
vároa'. szálloda már tető alatl áll eB a belBŐ beBzero-
léBl mnnkálaloknál tartanak. — A Vigadó mögötti tér-
Bégben neki kezdtet a kel emeletes Máv palota epité-
B9baz. Jelenleg az :>iap föld  munkálatai teljoB erővel 
elkeadődtcz éa meg az Ő4Z fo  y.tmáu leiő alá búzzak 
az épületei. — AM*gán|avak bef.jeate  a régi törvény-
siók eplllstének átalakítási muakálalalt. Eíiei la egy 
aaép épülettel gazdagabb lett várownk. A varoB aze-
pésaeti erdek TU ennek BZ tpilleinek az érvényesülési 
ls megkívánja, hogy aa elölte levő kerltest lebontsák 
és a fákat  kivágják. Eiael megnyílik egy ler, amely 
ugy ahogy aa uj törvéuyaéket la kimenti a z-mfolmagl 
érzésből. Rá koii n̂ znl » rigl törvenyaceki épülni ódon 
homlokzatára éa meglátjuk, hogy t-loJAb* vaióseggai 
klnálkoaik egy müvíeai tlvltelü köakul. M g kell való-
Bltanl. Mageri az áidozatot. Aa uj törvényszék épüle-
téről IB lévén BBÓ, régóta aértl a aaemet valami. Meg-
írom moat. Aa uj törvényaaék kapujának b -i- póje fölön 
egy szörnyeteg-feje  acsarkodik e belepőre. Hat ea ml. 
laléateien dolog. Nom lilik arra aa egyébként gyönyörű 
épületre. Mi értelme volna, ha csak nem aa Igazság-
kereső ijeBalegeléae. A jó lalesero fog  va.l .ni annak, 
aki majd egyik javítási alkalomm .1 „'eepUi" onnan. — 
Folyamatban levő épitki-aea még a Horthy Uiklód ul 
átrendeaéBe, amely aalntén nagy erővel halad. 

— Halalozaaok. Özv. Baca Károlyae BSŰ'. Botár 
Anna 7ö éves korában, bonsaantsrió betegség követ-
beatében meghalt aaeptember hó 12 én, Csíkszeredában. 
Slaptember hó 14 én nagy részvét meilntt holy- etes 
örök pihenőre a calktaploczal cailádi airbo'tha. 

— Id Papp Károly c-tlksieredal malomtn'ajdonoa 
éa kereskedő, éleidnek 76 evebeo, 1Ü42. aaeptember 
hó 13-én rövid, de súlyos ssenvedes után meghalt. Aa 
egtaz életéi aaorgalmBB, becaülelea munkában töltötte. 
Fiatalos moagékonysággal dolgoson egészen az utóbbi 
•apókig, amikor fartőzéabó1  eredő íírffiérgeaóa  követ-
keztében amputálni kellett egyik lábát. A többaaörl 
aebéaai beávatkoaási aa Időa aarrvezel nem bírta kl óa 
Baeptamber 13 án meghall. Halála mely részvétet keltett 
vároaunk régi társ*dolinában, "hol áldosato?, becsüle-
tes noteleaseg-it o román metrBiá'iás Id jén hűséggel 
teljeeiió polgá-naz ismeriUk. Tjmeteae eaeptember bó 
15 6a vo:t vároBunk •öaönBégen>.k nngy részvételévé.. 

— Szetazaggadla a tüaeriegi lővedek. Afei 
nem robbant i'JeerEigl lövedék hataloa Baerencsétleu-
HBget okozott. JátBztdozó gyermekek Mutseágou ilyen 
tlizaraégi lövedéket találtak, amelyet léibe doMak. A 
lövedék felrobbant  éa Tompos Lujoj 16 évea Has a 
repeaadarabok eaelteplék.Nem lehet elégga hangoetalnl, 
bogy ilyen háborús időkben vigyázol kell a löv déliekre. 
Igen gyakran előfordul,  hogy n gyakorlatozó katonaság 
a legnagyobb gondoaaág mellett la elhagyhat Ilyen 
robbanó aaereket. A ráülök kötelessége, hogy vlgyáaa-
toaságra Inlsék gyermekelkel. 

— Blmbóhuliaa. Péter Adoifkát  Péter Adolf  éa 
neje Birió Kóaálln catkmadéfalvl  lakóeot 20 es fél 
hónapos kis (Ucakája folyó  hó 15-én járvány áldoaa-
tául eaett. 

— KöasAnetnyilvanltások. Ismerőseinknek éa 
Jó barátalaknak, akik bnldogult édesanyánk önv. Bica 
Kárelyné temetésén résatvetlek, vagy réaavétüknek kl-
fejeaést  adlak, eautonls bálás köBsönelet mondunk. 

A gyiatoli  családok. 
Ezúton hálás köenönetel mondnnk mindazoknak, 

kik felejthetetlen  jó férjem,  Illetve édeaapim: Id. Papp 
Károly elhalálozása éz temetése alkalmával réaalvéiűk-
nek bármi módon kifejez  isi adtak. 

ózr. Id.  Papp Károlyoi 
áa Papp Károly. 

— Mozi hírek. Az előadások kezdete az eaetle-
gea további Intézkedéalg minden vasárnap délután 2 80 
perc, 445 psre és este 7 óra. — A kővetkeaő heti 
műsor .Vera Nlkolakája' című film  folyó  hó 19 én, 
asombalon «sie 7 órakor. 20-án vasárnap délután 2'30 
perc, 4 46 p< rc es este 7 órakor. - Szerdán folyó  hó 
28 án „Otfaonlakáz  kiadó" című film  este 7 érakor, 
csütörtökön fal  5 éa eate 7 óra, pénteken e»te 7 óra-
kor. — .Aa ördóg n*m alszik" című film  27-én eate 
vasárnap délután 2 80 ptre 4 46 pero és este 7 óra, 
28 áa hétfőn  este 7 óra. A következő belek filmjei 
„Egyetlen éjszaka*, .Hilál tánc,, „Algír*, éa .Dankó 
Pista*. 

— Pénzt kap kezdetű hirdetésre felhívjuk  olva-
sóink figyelmét,  meri pénzt kap, aki OTBB D'ana-AÓB-
borasezzes üvegeit vlsasavlssl kereskedőjéhes, kinél 
vásárolni szokott. 

Utasásnál 
s változó életmód zavarja az emésztést. 
Ez émelygést és lejlájiíl okoz. Tehit 
ns lelejtse, hogy t , 1 \ ' A l i 3 k 
a kedvelt hashajtó. V l e ' 1 " " 1 " 

— Arazabalyoatal köalemények. A m. kir 
Köaellátáaügyl mlnlsattr a kbvetkeaö cikkek árait 
szabályozta: eör fogyaBztól  ára a vendéglátó Ip írl 
üzemekben, bab, borBO, lencse, keserű csIllagfŰrlmBg, 
lóbab, hajdlia, mák As cirokmag készletek bejelentéig 
BB aár alá vétele, 1942 évi tvrméaü l s kenderkéri 
legmagasabb termelői ara. knkor.ct forgalmának  BB:V 
bályosása, fri-is  i>uíioji8 It-gmag.isabb eudásl ára, 
elő és vágott baromfi  .eruiék'ck legmagaBBbb termeié', 
nagykereskedői es fogvasatél  ára, vágómarha és 
marhahús, burgonya. Felvtiágnalláai bárkinek ad a m 
kir. Közellátási Felügyetődég C'lkeiertdi, Sieotlélok-
utc i 8. azám. 

— HUvelyez termenyek bajelentéae és 
aaralavetele. A K-ireakíd^ml es IparKa^iarn fel 
hívja svon kereskedők figyelmet,  akik bab, bor.ió lancao. 
kt8:-rll ctl-i!tţfUmag,  lObib, h^jdiu^, máz v <gy cirok-
mag forgslombabozatR'tttH.  fugUlkozjak,  bo<> n f. 
sorolt terményekből 2 q át, illetó ug máktól 1 q n 
meghalndó v-.n uirioiukbin, köifiesok 
k-szleltltel aM gy»r H jv-iiyes ea O i)o raKtfv.AílUt--'Í 
Eg; «»Ulí>sbe« (B idape-it V. Alkotiuauy u. 27) a ren-
deloihez Crialotl mellékletnek aiegfele.ó..n,  a rtndslet 
haln!vb«lepésen<ii! nipjátói számítolt 8 n' p alati, a 
ki-BŐtit megsztrzett kiBíietjket, valamint aa elekben 
na eaeptember 10 nepján megievő kesaiel^kbui t e-
köv.itkeió minden va toi^st pedig havonki.it » bónap 
5. napjáig bejeiontnni. Ha i. biijeu-atoti ktsilet nen: 
a bejelentő tUi .jdoo», u tu ajdocoa nevét & boj»l. nt-ié-
ben külön fel  kell lilotcim A b jel^ntfHÍ  kötalezettsée 
aU BBŐ ké^aett k sz-ptemberhó 10-tói kezdve zár ulá 
boiyeiettn^'k tekintendőit eH aiokat felhasználni,  iileiő-
Ibg forga  ombthozul Cftak  .> koaeilátadögyl mminster 
rendeikt-resti széria*, hzibad. — A K-im-tra a rendi-
Intel m-gvli.dótte a kcrúiotbeli ker snedó társu:<itok-
n^k ÉN B rosH-fi  :tokcirti ts a b.-je ' nt.V-b-Z ritük=.'g H 
ny o iit>tiv<tnymln.áját ik nijiiek.-.tH. Az erd^n'ódő-, u<y 
a K tmaránni, mii': n K r t̂ddö T trsu ^to.'nal -i.i 
B íruj^-flókoinál  nyerhetaek bővebb fiHliitgo-iliá  ,t. 

— A zertézek özszelrasa. 1 im r̂eteB, hogy 
közeiláiá-il miniszter elrendelte » szabad Berteniéiel̂ k 
összeírását és zárolását. Minthogy az intézked-'<s cMjé.t 
többen tave-aen ârit.meztek, a m. kir. KözallátaBi 11 
vatol eaulou köaii aa erdekeitekkel, hogy a a-tah-d 
serieBtélelek ösaaeirasa es aároiáaa nem jelenti ato. 
Igénybevételei. Aa lnl-zkedea caupân szt a cá:t nol-
gáljs, hogy a Hivatal a ZürteBhlaialáa, takarmányelin-
tás és a ssirtermel. i ordsaso.i foatosBagára  való tokln-
tettjl lájjkoiódáBI rZjrL-Eseo, mert aa ornaág aslrollá 
tását a f.  nn̂ liO seriésáliomány figyelembevétel  j me.ibtl 
MBgyerorsaág egéaa területen egységeBun és kcz o.'g 
nyugvásra rendezik. A m. kir. KözillatáHl Hivatal lehal 
felhívja  a aertéstarló éB hislitló gaidakat, bogy H fenti 
cél elcréBe erdekébtn logyetík Bugltaégere a lenyeftz 
tes és a hlalalás fokozott  mértékben való tovább fo  y 
tatásával. 

— Szörényi Éva eaküvöjeröl nagy képea, 
hzlceá riport íjiinh&zl Miguzm uj iisjmábbn. K-tr d, 
Katalin uj olditlárót mu-attojik be, mint á-jorf-ó. 
Hí'fi?yl  L'ii.A tum t̂eaerő nagy kép ja tudó<l'.4'. A 
„I'uíii-d i xpre.'s" cimli nagysikerű etindirab t .'.-|tz'> 
reBZ". A p-<e:l vt *>.'lő dlvjtss.tiorok ós;l-'s:l uagy o, -
mutn r.irói c.rd -keb ki-pek éa ludóBliai-. Viccl-p, rejt-
Vínj rovat, g>eraiek.ujsng díszítik ui uj számt>i 

— A Fezti Tőzade nj BzámAb.-.n K r̂esstes Fî ch-r 
Ferencné, Kalemcu Keretc (N jgykeutsn»), Dr B ro 
Z'illán írtak cikkéért. A Vigsalnbáa raaavenyirana-k-
cî jAró), aa erdélyi utlplroel vírB^nytárgyalasról, az 
Erdélyi Földgáz r. t. megnlakuláuArol, Btb. érd-kes 
clkzitz Bzimoinak be. 

Budapesti nagy vállalat 
keres maiml-lrodal, p.-nzlntéseli, vagy egyéb ketiske-

delmi gyakorlattal bíró 
férfi-  éa nöi tisztviselőket. 

Menaa ebéd. VégiegekltéBesetén nvugd'jaB állás. Ajanla-
tokat .Biztos Jövő' jeligére a Vidakt Napilapok Ond» 
sági Ejyeslilifle  (Budapest, IV. Saervlta tér 3) tovtbbll. 

Csikvármegye Köalgzzgatásl Bizottsága 
Klsa|átltásl Albliottságától. 

435—1942. kb szám. 
Hirdetmény. 

A m. kir. honv delml miniazier ur 48,769-1942. 
eln. 14. számú leiratával a ra. kir. klncuár részire a 
gyergyóbékásl (Almásmetó) laktanya cüjalra szolgáló 
es noazá bemutatott khajatltásl tervben és összeírás-
ban megjelö't IqgailsEoV megszerzésére » klaejálltásl 
Jogot ez 1939. II. t c. 105. § -a alapián olreadalte 
azzal, hogy a megjelölt területek aa 1939. II. I. c. 105. 
S -ának 6. bekezdése értelmében Jelen határoaata alap-
Ián asonnal birtokba vehetők. 

Csikvármegye köalgaagatásl blzottaága a m. Ur. 
honvédelmi mlnlsster ur leirata alapján a gyergyóbé-
kásl lakianya területének céljára saükséges András 
Jóssef  éB neje született Bnsllng Katarion tulajdonába 
álló és a felsőtölgyesl  2035 Bzámn telekjegyzőkönjv-
ben felvett  1120/2/1/8/6 nelyrajzl számú 100 nsz.-öl 
területű Ingatlan, Huber Dávid és neje Berkó Lenke 
tulaJdonÁban álló éB B felsótölgynal  1946. azkmu telek-
Jeg>zőkonyvben felvett  1120/2/1/4. beiyrazl Bzámu 345. 
iisi.-tl területű Ingatlan. M'ndel Etelka éa Mendel 
Dionlsla ferj.  Frledmann Károlyné tulajdonában álló és 
a fj'BŐtölgve&l  1713 Hẑ mu t̂ lek jegyzőkönyv ben felvett 
1120/1/1/1/g. és 1120/1/1/1/b. helyrajzi Baámu 60. és 
154. nii. ol terű etű ingatlan, valamint Blmon Simon 
ea ni-je O ivrüescu Na'alia tulajdonában álló éa a felaő-
'ölgynHi 1715. aaámu lelekjegyaőkönyvben felvett 
1120/1/1/1/i. helyrojsl aaámu 400. nai.-öl területű ingat-
anra n̂ zve az 1881. évi XLI. i. c. 33. §.-a éB a 7890— 
1930. M. E. ízimu rendelet 5. §.-a a.apĵ u az elrendelt 
kisajállláti eijáras törvényazerti lefolytatására,  Illetve 
kiBajáliláai terv m> gálispitáfaára  Dr. Lkzár Gáza vm. 
főjegyző  e.nöklbte ulntt, Dr. Qal Józaef  vm. tiaallfő-
dgyeBB ea vil̂ z B«kó Qábor m. kir. müsaakl lanácBOB, 
a ctlLnaercdal m. kir. áuamépltéi-aeti hiv. főnökéből  átló 
blroüaágot, valamint N így I ona cslksseredal lakóal, 
mint a bizottság j'győjet tuü'dl, egyben Qyergyó-
békán kömierhusitn meĝ urtaedó bizotteáitl targyalás 
h.i f.nflnjelii  194a evi oktober ho 8. napjanak 
deli 11 órzjat tűzi ki. 

Errői it ftuzigicgHt-tal  blzot'stg ki«MÍÁ<tiéei aM-
zoitsbgi erd keletet — ua 1881 évi XLl t. c. 3ti. 
§-ábitn foglaltakra  v-iió fiiye  mezteléiiBel — tudomás, 
H kitüz.ill tárgyaláson vein megle'enea éa ott a kisa-
játítási terv, vagy n felajánlóit  ár elien való fjlszóiiláa 
me:; ne'.anl mfjgimik  m^tet; i.? végett naaai x 
Ügyelmeatctéíŝ l érleli.i, bogy a kisajátítási terv éB 
óssitilrnH QyergyóbJkái ktiis >gh liknál ^ tárgyalási 
m :g:'lőzőfn  15 cvpr3 lözKzemlore íeaz ktteve B a bl-
*ot aig » ll6»j»tl;i*-1 t'-rv m-gáiupltása felett  akkor 1B 
i-rd-,mb n h»táro*, h> r-t i-rdekelti'k nem jelennek m-jg. 

Calktuereda, 1042. nteptember hó 14. 
Dr. Ltazlo Dezzö, 

fő̂ pHn-e'noÍ!-. 
C Ik-n-r-da me;-.ei vároa pol̂ ármeatere. 

130—42 — L'J42. Ikt. HÍ. 

Hirdetmény. 
Ctil' Riceri da megvet vur'is ro ««rtn-isiere söahlrré 

txssl. ho»y >i S:eit Uitily sopl országos 7á-<ár aa 
» á'itii ntp'ikon lê s ntcgttrlva. 

A á .r iit ptember bó 26 —28-án. 
Kirakóváiár aaeptember hó 2U én, 
Cj|kHtort'd«, 1042 évi saeptemher bó 15-̂ n. 

I'o gármester mb.: Töke Beni ak., 
adb. főnök. 

Jó karban lévő koosit keresünk meg-
vételre, két ló után. PelOBiki Saékely 
Brdóipari éa Gaadaaági Saövetkeaet, Caik-
asentdomokos. 

427/1042. vgftt.  saám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Z tkarlés Janó ügyvéd áital képvlfe'l,  Bíró 
Ignác ÍKvára, — lakía ellen, 816 Pengő — fillér  tőke 
es több kúvet'-iéa ÓB járu ékel erejéig, amennyiben a 
követaleare Időközben r.jasletiuetéH történt, annak 
bsezámilétAviil, a cdLasend-i kir. járáablrósÁg 1936 
ivi C. 10936/3 í>zá.nu végẑ nável elrendelt kieléglteel 
tMgrühájtaa foiytán  v tgrensjtAn nî nvedótól 1942 évi 
juoiuH hó 30 4n le'og'tit, 1230 P n̂gő — fi  iérre 
hecsUlt ioiújj^o.r^ n cílksz-r- Jai kir. járáibiróaág Pk. 
2479—1942 ni. vézî s v-l as 'rv.Téa elrendeltetvén, 
xnaak :>s 1908 évi XLl. t.-c. 20. § s alapján n következő 
megnevezet;: Dr. Z.karlá-i J:aó ügyvéd általképvUelt 
B ró l,n<.c jüvara 816 Pengő — fl  lér B Járulékai, 
továbbá a fogluláti  J '>gyaókön'. vbői ki nem tUnő máa 
fag!alt.'-tói;  jnvára l>! az áiv-réa megunását í>!r ;ndelem, 
do csnk r.rrtt aa oaetr̂ , bt klelégltéel joguk ma la 
fennáll  éa ba ellenük balazztó hatályú igénykereaet 
folyamatban  nincs, — végrehajtást Baenvedó lakásán, 
Caltcsiciió kösségben leendő megtartáeára határidőül 
104a evl saoptombor hó 281k napjanak delelAttl 
10 oraja tüaetlk ki, em tor a bíróilag leloglelt ingók, 
u. m.: 1 Bárgt ökörtlnó, 50 drb faragott  fa,  80 darab 
fedódeBBka,  200 drb l'c, 5 öl bükkfa,  1 koc», 2 aüldő 
a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább 
a becsár 2/3-ad réBzéétl, készpnnafisetéa  mellett el 
f.igom  adrl, még akkor la, ha a bejelentő fél  a helysai-
nen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot 
Iráiban nem cylívánlt. 

Cslkazeredn, 1942 évi szeptember hó 10-én. 
Mlhálka JOasef 
kii. blr. végrehajtó. 

Nöi divatszalonba Begédet és tannló 
leányokat felveszek.  Apafi  nt 4. si. 
Olti Jóssefné. 

I n u M Vákár ItaJaané UiynfMUlUu,  Cilkuweda. 




