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Az Erdélyi Párt. 
Csikvármegye népi minden nehéa időben 

a< Öntudat éa fegyelem  népe volt. Bmél a nép 
nél aoha aenlti fegyelmezettebben  nem értetie 
meg azt, hogy az egységben félelmetes  erő van. 
A kisebbségi idAkben 19 példAt mu'ato volt a 
osiki székelyek egység smagVartása. A» idegen 
fAhatalom  nem egyszer cwdá'ta meg az öuszr-
tartásunknak nsgyezerü erőpróbáit. Gondoljun 
bOaakén vissza esek^n a hő î időkre, á j hiiţy 
jQnk abban, hogy a mi népllnk nagy cseleke 
detekre képes. Bit bele ke I nevelni a fajtánk 
mioden egyedébe. Tudnia keli, hogy s z é t é g 
gatvs, megosztva nem érQnk semmi', de egy 
véleményen, egy gindolatban egyesűlva á'O ö 
erót jelentünk. A hindu hAícj szavai szerint: 
ha tiz ember naponkint ugyanazzal a hittel és 
akarással egy csii'agzatba tekint, akkor ez világ 
hatalmat jelent. Éi igy is van. A közös c^lk-
tűzésekben egységes társadalomnak n kezében 
viUgforaáló  eró van. B :eket a gondola'okat 
saeressUk ezekkel foglalkozzunk  és népUnkm 
szoktassuk hozzá. Csikvármegye székely nópe 
ma a kifelé  v<«-ó egynégét azB dVyi Fariban 
éli. Aí Erdélyi Pírt to j«9 m*-ggyA.Adjaév^l a 
mtgyar kormányt tánH>f>a  ó poiiikai tny^g 
Nem hisszU* magyar ember letezh^SBen, aki 
eaekben a komoly történelmi időkben nem ezt 
a magatartást vallja. Nem azokat a nupakat 
éljük, amikor itt mindenki szab djára engedheti 
a maga egyéni elképzeléseit. Mi történeimet 
osináló nemzedék vagyunk. L°gyűnk büszkék 
erre. N^m minden kornak adatott meg, hogy 
nagyságával egy nemzetnek a számára jövőt 
építsen. Mi ilyen jövAt épitó generác ó vagyunk. 
FelelAs9k vagyunk azért, amit csinálunk. A 
magyar kormány bizonyára éppen olyan fele 
lÓBBéggel, éppen olyan magyar szívvel és aggó-
dással áll a helyén, mint bárki közöttünk. Étért 
az Erdélyi Pártban tömörült csiki magyaraág 
hite Bzerint épitö munkát végez akkor, amikor 
teljea népi erejével támoga'ja aat a történelmi 
munkát, amelyet a történelemi aors a mai 
magyar kormányzatra rótt. L<*het eat a lü'del-
mea felelősséget  lesből aaemlélni ÓB as isme-
retlen jövAre magunkot elska u yázottan tartani. 
Nem a saékely egyeneslelkQs^ghez tartozó 
álláspont. A világban nagy élet halál küzdelmek 
folynak.  A mi nemzetünk is hozzá van kötve 
ennek a páratlanul álló mérkőzésnek a azekeré 
hea. B->ciOlet do'ga, hogy azt vég-iA erófeszi 
tésael támogassa. E*y perore se feledkezzünk 
meg arról as elvrAI, hogy ennek a kü detésnek 
csak akkor felelhetünk  meg, ha magunkot terv 
azerü okossággal ugy neveljük, hogy bármi 
következzen a vihgban aa minket testvéri 
egyetértésben éa tökéletes egységünkben talál 
jon. Aa Erdélyi Párt ennek a gondolatnak a 
letéteményese a ehea teatvéri szeretettel várja 
minden magyar támogató munkáját. 

Egész emberek. 
A nemzet vérzik. Minden magyar aaeme 

ott van aD>n kanyarban. Készen állunk min-
denre. Akármit hozzon a holnap, fel  kell legyünk 
késtü've arra, hogy aat kötelességgel vállaljuk. 
Kibúvó niocî. A patkánykodásnak, számitga'ás 
nak aa ideje lejárt. A kocka el van vetve. Eii 
egyaaer tudomásul kell venni. Ht vérezni, ha 
fáanl,  vagy éhezni kell mindegy. A háború le-
mondásokkal, szenvedésekkel jár. ÚJ tegyük 
keaQnkOt a aaivünkre még ml komolyan egyiket 
aem éreatük. Sírni aaonban tudunk. A legkisebb 
vállalásra telve vagyunk keserűséggel. Njm 
•élté ea egy katona nemaet flaihoa.  Tisatában 
kell leul aaaal, begy * háborn vlialóaéhas 

szívósság kell. Nósaük caak meg milyen hatá 
rozott, céltudatos áldozattal viselik a háborút a 
nagy nemzetek fiai.  Eoból tanutni lehet. Fel-
emetó az a hósi erAfessités  és gyfizniakaras, 
amivel a háború szolgálatában áll a nemzetnek 
minden fla.  Naponkint hadijelemeseket olvasunk 
Büszke örömmel láthatjuk, hogy a somogyi vagy 
a kunsági magyar katona mekkora beCiUietiei 
es katona diososeggel aii a helyűn. Ez köteles-
ségeket ró r<jana la, akik idehaza megsem va 
gjunk kiteve annyi veszedelemnek. Nekünk 
csak az a feladatunk,  hogy idehaza vigyázzunk 
a bolsó rendre es (egyetemre. Mindaz, aki ezt 
nem 6rti meg, elieuseg. Bjuitanzio es nyugtalan-
uodaaával aruiasi követ tl. Értsük meg joi: a 
haWu nem játok. Ebben a haooruban meg mi 
saukeiyek ugycZOivau semmit nem áldoztunk, 
azokhoz a népihez kep: ut amelyeknek egyikt-
masika mar az öicdi* háborús esztendőnek 
vessed *imeii és kűzde.meit valialja. Nd nyug 
laiankodjunk tehát a habomnak kenysserűaegti 
miau. Megértéssel fogadjuk  azokat, mert a 
győzelmei nem ndj&k ingyen. — lhboiui meg 
nyerői Ciat egész emberekkel 1 hat. 

A csikszereda-székelyudvarhelyi vasút 
Irta  Tutaadi  E.tbet  Oyula dr. 

UidapjBi, dicamber 12. 
Erről a vasútról miydaddig, amig meg nem 

valóbul, nem lehet eleget írni es bedseini. A 
saabadelvü kormányok nagy mulasztása es még 
nagyobb tartozása ea a vasút. 

Jogállamban ritkán történik meg, hogy egy 
törvényt ne hajtaanak vegre. Nem arról van 
szó, hogy a törvény coljai tévesztette, hogy 
Közben elvesztette volna időszerűségéi, vagy 
fontosságát.  A sok évtizedes halasnaanak cjak 
egyetlen komoly oka volt: a politika! 

Mar az első viiághaboiU eiőtt köztudatba 
ment, hogy a ezabadelvü kormányok az ailam 
zsirjabúl csak a nemzetiségi vidékeknek juttat-
tak, vasutakat is Ctiak a jo magaviseletű aemze 
tisegek, a Bánatban, a Baeszaban es Djividek 
roman lakta vidékein építettek. A nagy gazda 
aagi előnyökhoz aserc jutottak ezek a virágzó 
videkek, mert nemzeteegeik hü csatlósaik vol-
tak a mindenkori kormány nak, amit legfőkép-
pen azzal juttattak kifejezesre,  bogy kormány 
parti kepvtseioket (u. n. mameiUkozai) kü.döt 
tek az orssággyUieure. Esek voitaK a szabad 
elvű kormányok biztos kerületei; kormányzá-
suknak alappilléréi. 

A EztbadelvU kormányok tehát tudatotan 
hanyagollak el a aainuasta fajmagyar  videke 
ket é j eze» között is elsősorban a Székeiyföl 
djt é j a nagy Alföldet.  Mindzet vidék rováson 
volt a kormánynál. Eiek voltak a híres kuruo 
kerületek, amelyek — pena éa paunka ide, 
vagy oda — tuinyomó töbosegben függetlenségi, 
TEHÁT eilenaökt képviselőket választottak. JJI 
tudjuk, hogy a aaekely elvette a penat, meg is 
ma a palinkat, esetleg láncolt ia egyet a omk-
dzeatkiralyi rezesbanda elölt, de  mikor  „sza-
valni" kellett, akkor szive szerint vaiaaauui. 
A sziv szavának aaonban megitta a levet. A 
Kormánytól nem kapott aemmifele  komoly segii 
seget, legfeljebb  egy pár tyúktojást küldöttek 
kikeltetni, ö maga tovább rongyosodott éa nagy 
tömegesben vándorolt el. 

A felszabadulás  óta aa 1806. VII. törvény-
cikkbe iktatott caikszereda—asekeiyudvarhely-
vaaut megépiiéaét Csikmegye törvénybatóaagi 
biaottaága eisöisben májusban, máaodiaben pedig 
a december 9 én tartott koagyüiéaen kérte. 
Hdlyeaabbet, okoiabbat nam la verhetne a mai 

kormánytól, mert kétaégtelen, hogy Caikmegyé-
nek ma ea a legégetőbb éa legfontosabb 
Közügye. 

Negyven év óta hiába kérte, könySrgött 
érte éa követelte a varmegye. Aa 1U10. evi 
román betöréskor a botrányosán rossa vaauti 
összekötieteaelt ea a hátsó vasutvonalak hiánya 
miatt, a kormány  rendeletére,  ki kelleti ürí-
teni aa egeoz jjseKeiyfoidet,  mert nem epitették 
meg az 1895. VII. törvénycikkben megepuendA 
szárnyvonalakat. Merhetetten anyagi kar ea meg 
(óbb szenvedés haramiott a kiürítésből a sors-
üldözött, amúgy ia szegény S*ekeiy(öldre, mely-
nek flataisaga  ugyanakkor uztzrevel küzdőit ea 
verzett el az orusz ba-ctnezottön. Mt tiazián 
>a jux, hogy ha kiépítették  volna a Székelytöld 
vasúti hálózatát,  a szorosokat  aránylag  igen 
csekély  katonai  erővel  biztosan lehetett  volna 
vedem!  A KiurnesoOt uzarmaau aarertek kis 
reszebol meg lehetett volna építeni aa ösaaea 
szokely azaruy vunatakai, ha a szabadelvű kor-
mány OK nem a n^mzeiisegekei, hanem a meg-
bízható szekely nepet tamogaitak voina. 

A szereifatva—dedat  vaauiert a kormányt 
Válóban a Itgnagyobb elismeres éa köszönet 
illeti. Kétségtelen azonban, hogy a vaBUi kitpi-
toBtí  elsősorban  az orttzag katonai és gazdasági 
'•rdeKe von es csak azután a saenelysege. 
tíizel szemben a saekelytö.di hátaó vasútvona-
lak, aa u. n. szárnyvonalak kiépítésé elsősor-
ban a azekelyseg es Oiak azután az ország 
erdeke. A székelység feiemelkedeaet,  gaidaaagi 
megelnetéset, az elvándorlás csökkenését, a 
telepítési es tömörüiétti kerdes gyökeres meg-
oldását jelentené annak a hat saékelyföldi  vonal-
nak gyors kiépítésé, amelyet a kereskedelmi 
és köz.ekedestlgyi miniszter a Csikmegye tör-
venynaiőBagahoa intezeit leiratban megjelölt. 

Churchill  angol miniszterelnök a napokban 
mondotta az angoi népnek: a a nemeteknek még 
sok milliós hadseregei vannak es sok millió 
hadifogoly  dolgozik a németek részére.' Mi lett 
voina, ha az elBŐ vilaghaboruban mi ia a aok 
millió orosz hadifogollyal  kiepiiettük volna 
vasútvonalainkat es nem etettük volna hiába 
a tetlenségre kárhoztatott, táborokba zárt 
foglyokat!? 

Most pedig milyen hitleri  mozdulat lett 
volna, ha a szereifatva—dedat  vasul husson-
hetezer munkásat átvezényelték volna a Hargi-
tára es folytatták  voma ott a Csíkszereda— 
szekelyudvarhelyi vasút kiépítései! Ha a neme-
tek tudnak a háborúban vaBUiakat építeni, mi 
ia megtehdtnók, ha csökkentett méretekben ia. 

Leghelyeaebbnek tartanék, hogy Csikmegye 
törvényhatósága aat kérné a kormánytól, hogy 
az 1895 VII. törvényoikk felujitaaakent  ea ki-
egesaitesekent iktassa  törvénybe  aat a leg-
szükségesebbnek es legegetöbcnek általa ia 
eliameri hat aaékelyföldi  aaárnyvasut megépí-
tését, amelyeket leiratban köaölt a vármegyevei. 
Állapítsa  meg az építés  sorrendjét  és idejét. 
Nd»unk saokeiyeanek nem aaabad ellenteteket 
tamaaztani a sorrend megállapítása miatt. FA, 
hogy aa öaaaea aaékelyföldi  vaautvonalakat 
12—16 év alatt megepitaék. Ezt  kívánja  az 
ország katonai,  gazdasági,  laji és politikai 
érdeke.  Kirje fei  Csikmegye törvénynatosagi 
biaottuága a székely táratörvényhatóságokat ia 
haaonló felirat  ktt.déaére. Ha azután a törvény 
hatályba lép, éberen kell Arködni a felett,  hogy 
aat végre ia hajtsák. 

A ojlkssereda—aaékelyudvarhelyl vasút 
Csík éa Udvarhelymegyék háziilgye,  de fontoa 
érdekei füaAdnek  megepitéaehea Háromszék Aa 
Maroatorda megyéknek ia. Nam elég tehit 
Csikmegye legutóbbi felirata  aom. Állandóan 
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napirenden kell tartani a kérdést. Vármegyénk 
fó.apánja,  a] főrendjei  és oraaággyUlési képvl-
aelél testületileg jelenjenek meg a minlaater-
elnök, a kereskedelem- és kOslekedésOgyi mi-
niaater éa a péazügymlnlaater arak eldtt, adják 
dk át a vármegye decemberi feliratát  éa kérjék, 
hogy legelsőnek  a csikszereds—székelyudvar-
helyi  vasutat  építsék  meg, melyet 47 évvel 
eaeiétt tOrvény rendelt el és amelyért Csik 
megye állandóan küzdött. 

most látjuk éa éreaaOk igaaán, hogy Teleki 
Pál halálával mit veazteit a SaékelyfOldl  Sa] 
noa, elmúlásába bele kell nyugodnunk és tOrhe 
tetlen erével kell haladnunk aaokon aa utakon, 
amelyeket Caikmegye törvényhatósága decem-
ber hó 9 én tnrtott kOagyQléaében helyesen 
jelOlt meg. 

Ugyanekkor jöhetnek a nagy koraaertt 
korbáa épitéaének elókésaitó muakálatal ia. Sió 
nem eaett róla, hogy aa eaame nem uj, mert aa 
elsó világháború előtt a csíkszeredai nagy kor 
háa tervei teljesen készen voltak ÓB Jóváha 
gyásra a vallás és kövokta'ásügyi miniszterhez, 
mint a magánjavak vagyonreiOgyeleti hatóság-
hoz, valamint a belügyminiszterhez már felter-
jesztve voltak. Az épiikeaóa megkezdése köz 
vetien küszöbön vö t, de a kitört világháború 
megakadályoata. Érdemes volna a kéns (erve-
ket és ügyiratokat felkutatni  s ha elvesztek, 
meg kell keresni az elókésaitó munkálatoka'. 

Meplakolt a Kaláka Mintaszövetet « o e i Fiókja. 
1942 d> Ci-mber bó 17-i>d H-nlő? rsjtcénv tört-nt 

Heg»'»- ult Cilcszerediban a Killka Mnnka Stöv»tk" 
zet Csikmegyei Fiókja. L>puk hieábjaln mór ism>r-
tettttk a Kaláka Munka Szöv.-lkez-l célkilflzázelt  er 
elgondolásul;. Eintk a Siövetkeaeinek cMlltBzésel 
ezitely emberek agyiban aaBletelt meg. B-.fk̂ îy  (Din-
iek baráti kora hozta l>-tre a lEozga'.mat atz.l a H-
moodott munkatervvel, hogy a Baékelyfó'd  felemeltét 
Baolgálja 

A Kaláka Munka Bíövetkeaítre nagy hltatáa »ír. 
A székely vármegyek egységbe gondolkoznának Hala 
kltáza. A Sitkilyfcld  megvalóaltáara váró gbadieágl 
kérdaseioek mndiaerbe foglalási,  azoknak megfelelt 
tu'lyal való képtlieletn a korcányzniot; felé. 

Ki sz a b"ly »t, bogy mladan v!díkn»k î t-snek 
n sokrétB ba|al. Esek ninciec-k feldo'gczvp.  Ezek a 
bajok még caupkn a demagofi  inak igen jói f'  któ köa 
hnyel. Bamml egyebek. H ányiit as a komoly szervBnk, 
amely aa egóaa Biékslyfóld  jötójél nézve, lervzztrBen 
átfogja  a gaidsaágl megerósödésUnk alupjalt. 

Egy példit állítunk Ida A Cdk—udvarh-lyl vasút. 
Ma eaaal a visuttal miaslagol mlnd-in törekvés. A 
gyergyói képviselő a maga voksait Igyekezik megszol-
gálni, an udvarhelyi az ó körteiének ébss száját gyö-
möszöli, a azákely vasúttal: a hár»maaékl nemzeti 
Baerancsétlenaéget kiabál, bi nem Btról lesa ennek 
a vaantnak főiránya. 

Nam tudjuk eldönteni a bajaink orvoBláaának a 
Borrendjét Bem. Eaért aallkaégea a nagyobb terBleteke' 
átpillantó öaFZ' fogó  Baerv. Ea lenne a „Kaláka*, amely 
ben jóikaratu, az egyetemes saékely érdeket látó, 
bectBletes ea4rt a népért a váraóg Jogáu aggódó szé-
kelyek veszik kézbe aa U{>eket. 

Hiszen mz ott tartunk, hogy > gy komoly, gyekor 
lati munkásnak a saámára még elfjgadhaló  terveket 
Beat tudnak bemutatni. Mir p-dlg enéleBI eredményre 
zem számíthatunk. 

Mledm székely embsr ugy tekintse a Kaláka 
Munka Szövetkezetei, mint a zaját életének, jövíj toek 
kovácsát. Timogaszuk, szeretettel kspcsolódjunk bele 
a muakakörébe. Knaél élelrevalóbb elgondo áa ailg 
született. Amilyen ru'lyai alálámasz jut a tekintélyét, 
olyan eredménnyé fog  do'gozoi. émtBnk. 

A Kiláka Munka Biövetkeaet Cdkmegyel Flt'k 
jának mega'akliáaára d csmber 17 én, Scsbó litván 
érkeaett le. Iimir|Bk ezt a mérnökkari ctlki aséke'y». 
C<upa munkekészaég ÓB a aaékelyaégérl lobogó gya-
korlati ember. 

Lipmk hasábjain már lamorMtBk a „Ktláka* 
Siövmkeaet mibenlétét. Biabó litván msggyóaó lelke-
sedéssel baszilt arrV ma Is. Nigvsaámu hallgatósága 
egyformái  val'o'ia mafátaak  a „Kaláka* cMt liflaéaelt. 
Bok ígérettel mindta kl a ,K»láta" Máska Baövelkesat 
Csikmegyei Fiókjának megalakítását és as abban való 
célok támogatását. 

HtngozlalJnk, bogy a .Kaláka" ellndu'ásál minél 
szélesebb körbe átvinni és nfpl  mozgalommá kedvel-
telni kötelesaég. öröm néanl aal a törekvést, am-ly 
egyaéges condolkezást akar megépíteni a gyakorlati 
síkon li fildg  egységet ctak aa úgynevezett és a 
kélköznapl értelemben vett po'ltlkában sürgetlek. Ma 
nevelJBk magunkot egységre a köaös bajainknak felis-
merésében. Emelkedjünk a közösségi életaek arra a 
mtgaaaágári), ahonnan egyaógsa aalvvel ludjnk áttekin-
teni fojnnk  Jövő atJ «It. 

A .Kaláka* Uuaka Szövetkezet mától kezdve 
legyen mlodeu calkl aaékely aaámárz a bizalomnak, a 
megnyugvásnak a helye. Aa a biztos hely, amely bea 
ssáasaáaalékoaaa megblabal, mert abban érette, a 
Székelyföld  nagy IBrténelml elhlvatáaáérl dolgosaak a 
fajtáiénak  legkiválóbb •ukáial 

A Ka'áka Ma akaszt ve'kezet Csikvármegyei Plék|a 
Baakérlö Bzotizágot válaaztott vltéa Bakó Gábor állam-
eplMaaeM főméreök  elnökletével, amelynek blvatáaa 
•aaa áUaadóaa nyUvántartani a vármegye fejlőd  >aével 
kapcaolatos saékely érdekeket és aaoknak megvaléal-
láaára a aaflkaégea  aaakvélemények pontoa kidolgozása. 

A megalakult K«láka Bkövetkezet csikmegyei Iro-
dájának cél|»lra Dr. Koumbáo Jóaa l a aa|át házában 
dljmenteaea Irodahelyiséget ajánlott lel, ahol a Szövet 
krzat munkéjat aaonnal meg Íz kezd'. 

Unger Ferenc bútorasztalos 
Caikaaereda, Bákócsl-üt 40. 

Állandóan rak tá ron : 

Modern hálók te ebidiók, 
Kombinált hálók ia ebédlók, 
rózsafa  ós dlóla furnlros 
patent iDkamók kombinálva, 

10 óvl Jótálláa I kiaa aeilonok óa hajlított asiksk. 
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S A S O f  B f t l l . 

A harcierektn kemény harcok fo'ycaV.  Aa oro-
azok anyagól éB embert nem kímélve Igyekeznek ered-
ményt elérni. J->llemió a saovjet eaalelen rohima'ra, 
hogy egvetlen ba-c' aaakaaaon az elmn't bárom hét 
alatt 1668 harckocsit vesztettek. Minden nroBz roham 
ÖBPZ"omlott a tcog-IJCIpatnk hősi védelmén. 

Ez a mhényaoros hlrsdáa la mutálj', hopy bős 
H l̂rk a kemlnv oroaa télben ml'yen bő'lesen teljesítik 
t ő l e i e n A mndó bcrco'ibsn és vá la'-koaâsokhan 
<0 r d!c 6'*f>  Bsr.ziek » mtgrar r.'vrek. AT.Int a 
nőire' vd-rőí p r»rL r̂okéiig mi it h t̂en közölte, n 
m'.GVIR cisp^tok e DJO középső piekessén erős bar-
cotbxn löbb erői boisethl* ál'án. 26 klserödöt éi 25 
védelmi berendeaéct elfoglallak,  illetve elpusztítottak. 

A mxgvar honvédség harci tZ'lleme kliBnő. Fiaink 
na örök mtgyar katona erényeivel ver-kedn-k n Don 
meilett. IţyektaaflnV,  hogy ldehazi>, < há'só frontokon 
mél'óik legyünk a magysr bonvídh'a. 

A híborn keménien áll Afrlkábsn  ii, aho1 n-mel 
éa o'ass cnp<!oi kB'd'nek aa egyre eiótöló sngol— 
am°rlkBl nyomássá . D > elkeseredett a 'e-xámo'ás a 
tengereken, abo' a német—olo'Z tenger-1 «ttjirók na 
eg'Bz vlHg c<odá'aiát micu felé  Irányit'a ór ásl vees-
le.'̂ gekel o.ónnak HB angolBaása h >|óaAen<ik. 

Találgalásokksl van tele a vl ág »• afrikai  hed*-
be'ysettel kapcioUtban. Lwdonban éaWisblngionb-n 
la érzik, hogy az események egyre kevehb» alakulnak 
az eredeti kívánságok aserint. A lám dó Montgomery 
előbb alkalmiakodő fe'e  lett, aki Rommel váratlau 
aakkbuiásáhoa kénytelen Igazodni, majd a teogxly 
egyre nyomasztótb léglf  Ól ínyét értzve, ma egy-«gy 
vereaéget la kérytilen eliztnvt dal aa immár t*mp-
dásra la vállalkozó tengelycupatokkal zzembeo Rím-
mel becsapta ellenfelét  és mig azi a bitet kellette, 
bogy Bi Ag> l'ánál ellenállásra rendezkedik be, egésaen 
má tervekel do goiotl kl. A taktika, mely t Rímmel 
W w il, Cnnningh tm, mijd K'chle éa Aucblnieck tá-
bornok ae regeivel ssemben követeti, őket mindig elóre-
boctál-'a éa aaulán megverve, eaullal la kezd vezie-
delmeaen jelentkeani. Mind -n-astre |elenlőa » helyaetre 
aa egyébként nem lóslásokra berendenett berlini ka-
tonai vslemény, amikor aal moodis, hogy áfrlkábt-n 
.olyasvalami történik, ami nem elónyöa ea aago'okra 
níave". Miniromery Bi Attilánál asámllott aa össze-
caspiara, de Rommel megint elkerttlle eat a találkoiól 
éa Líbiában egyelőre kl nem «zánltható, valóaalnBleg 
döntő hatáau fordu'atot  kéaalt elő. 

Tunlaa mellett aa eaőa Időjárás változatlanul kis 
•elleti a döntést. Annyit kéteégklvBI meg lehet álla 
pilanl, bogy llt a keidaményeaéa teljesen n tfngely-
csapatok kesében v«n. 

Hst szállít hajét elsflllyssitsltek.  tizenötöt 
meggyújtottak vagy negrangâHak a Japánok. 

A j pín csBBzarl fóhadlazáiláz  mott kiadón ki)B-
ii ménye aaerlnt lapán repB'ő'r d cemb»r 6 én éa 10 >n 
megtámid ák Chutagongot. A r pttlők 7 ellenseges 
saállltóhajót elaBllye>atel ek, tlaet su'tosan megron-
gállak és négy vagy öl ba|ót felgyűltöt'ak.  L'glbarc-
baa 10 ellenséges repfl  ő<épai le őti-k Bok bomba-
ta'álatot értak el a pályaudvar is « klkötóberend»sé-
a>kben. Egy vonatot felgyújtottak.  Két japán repllőgép 
nem téri vlassa. 

As elleaaégtek a cbllt'gongl vlaek-*n aaenvedett 
nagy veaateaégel — mint Jspán katonai körökben 
köallk — elaősorban azzil matyarázhstóV, hogy a 
nagy ellenaégea hajókaravánl Ide] ben felfedezték. 
Vadászokkal védelmeaett nehéa bombázók haladékta-
lan bevetésével alkerBU a hajókaravánben haladó 40 
hajónak löbb mini a falét  elsBllyesa'eal vagy o'yar 
su'yoaan megrongálni, hogy aaámolnl lehel leljsa pusa 
luláankkal, vagy kiesésével. As ellenség foVosotl  te 
vékeayzégo azaz a vidéken egyébként arra vall, hegy 
Igvekeaett Japán erőket elvonni a B«lamoa-zstgetek 
vidékéről, vaay legalább Is India éa Burma hitáráo 
Indítandó hadműveletekkel fel  akarla apróatd a Japán 
erőket. India keleti határvidékén aa ellenaég láaaa elő-
kéaaBloteket leaa. Baek a klaérletek aaonban már eleve 
kndirc elé aéanek.mert a Jtpáa haderő mlndsa eahe 
Idaégre felkéaaBlt  éa mladinBII aaonnal haláaoaan 
aaállhzt aa«mba megmosdolásávaL 

A Oalkanereda Város i EgéssségTédelmi 
SEÖvetnég gyűlése . 

D camber 12 én, aaombaloa tartotta a Vároal 
Bgéaaa gvédelml Baövels«g eaévi reados közgyBléeét 
a Vármegyeház dísztermében. A köagyBlézt megelőzte 
a válaezlmáayl gyBléa, amelyen a tlaztlkar eltávoaott, 
Illetve elhelyezett tagjait ni tagokkal helyettesítették. 

A köagyB'ÓBl Dr. Ko umbáa Jiasef  felBŐháal  tag, 
a Biövetsfg  elnöke nyitotté meg. aki a BaOvelaeg 
nagysaerB, nemaatmentő oi jáaak megvalóaltaae érde-
kében fokoaott  mntkára hivla fel  aa Eféssségvédelml 
Uaövelség tegj .It Dr. Ko'nmbán J ztef  bevezető sza-
val ntán Ssopos Albert Dgyveaető főtitkár  telte meg 
ielent*Bét, majd Dr. Billo János Járási tlaatlorvoi, a 
Saövetaég társelnöke Ismertette le'keaen a SaövetaAg 
cJlkllBzéaell. tm BiAeaaégvédelml Biővétség az 1926 
ben megindult általános egéBzségvéde'mi Intézménynek, 
a zild^sresalea egészzégv'delml munkának táraadalml 
sserve. 1925 elölt la folyt  az országban egéaaségvédílml 
munka e Stefánia  Saövetseg keretében, d» ennek a 
muikája kiaárólag ciak a ciccsemővédelem lerBletére 
eaorltkocott. A z i dktrasaloa egeasaégvédalml mnnka 
ezsnklvfll  felölel  minden egéaaségBgyl problémával való 
foglalkoaást,  mint példíul tOdő-és namibeleggondoaást, 
klsgyermekvédelmel, lako'ások, evodások védelmét, ler-
besanvák védelmét éa a család aaoctálla védelmét. 

Dr. B«nó Jánoa részletesen Ismertette aa Egésa-
aégvédelml Siövetség munkáját a Zfdkereszt  orvosi 
éa vfdóaől  muakája mellett. Az orvoa a aöldkereeales 
tanéc 'adóban tartott tanácsadásai éa a védőnő család-
látogatásai aorán f  jlkutatja a betegségeket, di igen 
sok o ysa Bsoclalla és egyéb problémával találkoalk, 
amelynek m°go'dásál klsárólaros egóaaségBgyi mun-
kája miatt elvt'gmni képtelen. Esőknek a problémák-
nak megoldása az Egész^égvédumi Saövetaég feladata. 
A feadtio;  kosi tartoslk a ntp.öal otthonok vezet'Be, 
aafllé'B'tl  vándo-tn'tkok, babokéitn^yé'-, aöidkereastes 
CU*or ssappan k'o-a'áai. B tez ed-sánták helyett se-
gliő bö gyek klje ö'ése es sz4mt»l-n olyin kerd-B meg 
eldi-ta. ams'yet a S.övctseg ciík a 'S-sadilom alde-
zitoz muokéjáva* tud m-gveÓBltanl. Eaért k-:rl a t<r-
Bad-tlmal, bojy kspc tolódjon bele a Salvetaégnek ebbe 
aa egéaaaégeB magyar jö> őt tp\tt  munkájába, hogy B 
busamriióa msgytrság álma való-ág lehessen. 

Miután « köagvBIée elfogad:»  as E rA'aségvéde'ml 
Saövetaég 1943 évi k( 1 aAgveieset. D-. Ko'unbáo Jó-
asef  etnők knaaüaetet mond Dr. Billó J inoa értékes 
e^sd^áért, merköezint a jelenlevő hallgatóság érdek-
:ód.ia-it éa lsm»te ten k-rva a tár<tad-i'om támogató 
muil' j»', h b̂ B rvll -"«t b"sár|a 

Hit tenmk, hoe Csikuereda a csíki szekelyséfL 
uellemi központja lenyeo? 

A ,N <maeti td ti dec-'mber 10. aaámásan 
„A mi eiettink Erdélyben" c cikkben nagy teklnté ytl 
trój 1 aa Idei Státus gyttléaae! knpcso atosan rzól a ta-
ollóképrőrő la. «mely már irtegloduláaában Is a ván-
dor á't kezd e. l(elglen'Ben Koioa-vArt egy évig ven-
d4gPE r p-ll n MárUnmibKn, m ĵd onnan vatélkedéa 
nyomon Oysrgyóaasntm klóar.H kerílll, ahová a pp. He'y-
urtó Ur nem skarla, BZ Irg. nővérek főelő  Járója moat 
s-m ób-<Jt|n. város Ingyen telkei aján'ott fel,  a voll 
ku!tu>eminlra'er Qfergyó>aentmlklóa  törekvéséi lámo-
gstva, i.a épi keiesh'a iervr»jaot és költségvetést kért, 
eddl< nem va ósult m ĝ sem a telek jogazarfl  ajáadV 
koaáaa. sem aa épllk â a. P d g ha oa épltra, vagy 
bár a kibó-llAa to'á< késik, a vAgHükaéi-bea 77 
( aí'ben 109) növrtd kknl megindu'l Unllónőképaő 
«Isorvsd, az osztályok aaeporltáza lehetetlenné vá'lk, 
ujabb jilentkezók felvétele  lehetetlen, tehát Erdély 
katolikus  magyar társadsima  taaitóoiképii  aélkűl 
marad ' 

E cikk a Státus-gyBléa lakomákról aaóló Jelentése 
alapján íródott a nekünk, akiknek éreinflnk  kell, hogy 
mit Jelrnl en ez Iskola n-ţmiail Bsempontból la, a mai 
háborúi Idókb-in It meg kell éreanBnk aat, hogy nem 
miradhslunk tétlenek. H> azok, akiknek ölébe hullott 
a nagy Hoc éa nem tudják lavuikra fordítani,  nem 
tudnak mellé állani, ae a kérdje, bozy e nagylgéretB 
InPrm^nyt eagedlUt e elsorvadni f  C ikaasredának és 
Cslkvármegvének vannak Igen JóhlrB és befolyásos 
embsrsl, aktkaak edd < l< aok aiép terv slkerBIt 

Igv őrömm-tl látjuk Csíkszereda lendBletes fejlő-
dését. Ások a tervek la megvalóauloak, kmelyek már 
Calk megye aa^khelyícek nagy Jelentőséget adnak. 
C-tlksom'yó becsaló sa4v tl o'y kedvező helyzetbe jut 
e kled város, hogv amint hajdan a calkaomlyól bará-
tok u Jtn élte Bie'lemi életét a székelység, ugy mős-
im tói fogva  e szwpst fig|a  Ismét betölteni aaaal, ha 
ulból Iskoláink azékhelye lesz e aaent hely. 

Amint an elmu't évben e lap hasábjain aaé volt 
arról, hogy a tanítónőképző is Ctikeomlyira  kerBI-
jön, ngy moat a tél fo'yamán  lcdo'jon meg e lap ha-
sábjain a nazy és életbevágó moagslom, hogy minden-
"on kerBHön ea intéiet odt, ahol a tanítóképző, a 
K4LOT éa a KtLtKA Iskolák már teljwltlk aa'pié-
gea hlvatáaukat. Iaduljoo meg u|ból a verseny a két 
vároaért: Calkaom'yó vagy O 'ergyószeatmlklóa legyen-e 
-a Iskolának a ssékhelye? D< terméeaetea, aem aaél-
tnalomh*rcc*l, baaem haihalős, komoly éa már a Jövf 
laVolal évre la kihaló hatékony muakávai. Lilkeaedé-
sBnk na legyen a magyar aaelmalángl Vármegyénk 
főelőljárói,  kepvlailőlnk, főrendlháal  tsijilnk éa a fé-
vároabaa élő lelkea fl  lsk a téli Időbea haaaaáljaaak 
fel  mladea befolyáai  aa lilet*kea helyeken, hogy Calk-
aomlyéra k«rB'J9n a tanliénőképaő Isi Qyorgyé mlat 
kies vidék, OyiUos tavával, aa Idegenforgalommal  Is 
me|kapja uámlláa«ltl Oa.-B.-l, 
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Figyelmeztetés 
• aertésváflásekkal  kaposelatkaa etterjseztett 

valétlaa Urakra. 
Aa or*a*g egyeB részein a kft  vélemény félrsve-

setézére valótan birokét ter|esstettek al o'y»n egyínl-
s>gek, akik a sert ás vágásokat hasanálták fel  PI nró-
fegyvprül.  oiekkdl kapc>olatosan a m. kir. Klaeliátáa 
ügyi Mlnioaier, hogy a lentieket megcáfolja  hassnosnak 
találta a kövelkeiők lek Baltiét: 

A aerléehlalalás engedélyesésével a KösellátáR-
Btyl If'nlaater  aat a célt akarja elérni, boay min*; 
könnyebben lehelévé vá ják mindenki ssámára éa min 
dea egyea hástartáa réaaére a aaüiaégea sslradék éa 
aertéahaB beaeeraéae. 

A Küaellátáaügyl MlnlBzternek eal aa latéakedéiét 
akarják moat egyea rémhlrterjesatők megakadályoarl 
aaaal, hogy valótlan híreket terjesztenek n bessolgál-
tatandé aatradékmennytaégröl, a magánoaok által blilalt 
sertések 1> foglaláséról,  átoknak kösvágóhldon való 
lavágáaárél éa laaynaáaárél. 

Uladeaekkel a rémhírekkel ssemben a Kösallátisl 
Hivatal kfa'l,  hogy ea 1'yen rémhíreknek aenki hitelt 
ne adjon, mert e s*-rtéíhla!elásáról kiadott rend»let ma 
ia érvényben van éa marad la. A magánfotyasstáar* 
kerfl  ó aertéaek levágáaát etahályotó rerd-let p0nt0f>an 
előírta. hogy elei aertéanél 8 kg , a továbbiaknál pe-
dig mlndőaaae 6 kg. leir a beeio'gálta'andó mennyiség 
Eaen felöl  semmiféle  egy'éb leadási köteleaettaég nem 
hsa. Ások a hírek ls va'ótlanak, hogy a s-rtéat köz-
vágóhldon kell levágni, továbbá m»g kell ntosalés a 
bőrét beaiolgáltatal. A magánvág tásotnál ílyn meg-
kötöttségek nlncaenek. 

A rérohlrterje«B'ó*nek tehát aenki hitelt ne f  d|on 
é.s Inghe'yaiebben teasl, ha a*okat sa egyéneke', akit 
Ily va'óllanaágokat terjeaztenek, a hatóaágok keiére 
juttatja. 

— « • » — i M ' H t — a—i 
Értesítés. 

Tisztelettel  értesítem  a m. közönséget, 
bogv Caikazeretlában  a Komiuth-utca 
tl.  HXúm  alatt  (az Óvód*  átmleneben) 
lévi Hlekea-féle  klíityvkerenkeilést  én 
hirlapirodát,  l!)4ii. évi december  hú 
10-ével átvettem.  — Valltlkozaeomhoz 
kérem a negyköriniégizivei  támogatását 

!—3 Tisztelettel:  SXAltÓ  l'K'l. 
• •• •sa( isssa«ssssssas<ssM<ai<s«issts a 

Árdrágitási ítéletek. 
A cilkzzeredal usaora blróaág: Biahó Dtaesné 

Bigács Anna catksienttamáel i»kóal. meri 34 tgr. bur-
gonyát 10 P.-ért adott el, 100 P. pánsbBnietéare, vagy 
20 napi fogházbBntetéare  Itelte. 

Tofán  Piter gverrvószontmlklóal lakóa 1 drb 175 
kgr. Fulyu 600 P-ért sdott el, ezérl 2 hónapi 
fogház  éa 200 P. pjoabBntetéare liélte. Kötele»t« «a 
Ilelet klplakátlroaáaára éz a sertésárát kepszA 367 P 
50 fillért  elkoboata. 

Koaa'l J-nosné O'áb B:rl gyergyéssentmlklóel la-
kóa 26 kgr. Ilatt-t At. 28 kgr. árpét kgr.-ként 66 f.-éri 
adott el, aaért 60 P. peaabBatetéare lett ítélve. 

Calbl Ferenc gyergyódltról lakóa az általa örzött 
Juhok utáa a Juhoagazdák által termiemben zzolgál-
tatal kctaleaett kenyér kgr. |« uián 60-80 II lárt köve-
telt én aaedett be, aaért 100 Pengő p mspttntetéare 
lett Ítélve. 

S'klédl Andráané B íjkó Ama gyergyészentmiklósi 
lakoat báa'fó"  széptanai való Üsérked4a mi «ti 1 hónapi 
fogház  éa 100 P peiz^Batetéfr  -; B«rtha Jkcoané Mea 
Julláaaa éa Bartha Mirtoané Puskás I ona gyergyé 
tekerépatakl lakósoket a ssippanoak a megeagedett 
áron felBI  v-«ló eladása miatt 1—1 he-i fogházra  Ítélte. 
Valamennyinket kötelezte, bogy aa Ítéletet falragaazoa 
klfBggesssék. 

Simon I'tváneé Bt áss Jolánon rvergyódllról 
lakós 1 drb 120—130 kgr. sert»féri  400 P kert. asén 
40 aapl fogházzal  belyifeallendó  200 P. pénabflnte-
teare lelt llélve és kötelezve aa Itéleiaek a közzágben 
valé kiplakátoaéaára. 

Tulit Andráané PoaatU) Mária 40 deka iróavajat 
deláaként 10 fl  láré't árusított, eaért 20 aapl fogbásaal 
helyettesítendő 100 P. pénzbOntetésre Ítéltetett el. 

Bartók Árpád kéadlaaeatlélekl lakéa 100kgr. árp*< 
adott el a megengedett árnál maraaabb áron, eaért 20 
aapl fogházzal  helyeltezliheiő 100 P. péazbBatetéare 
lett Ítélve. 

Márton Péter kázaonfeltlzi  lakóa a JnhaaUot kgr.-
ként 2 P.-vel drágábban adta el, ezért 50 P pénz 
bBetelésre lelt Ítélve. 

Vassl Oynláné Sándor Irén kássonnjfalvl  lakés 
8 kgr. aajiot kg.-ként 6 P órt adott el, eaért 1 heil 
fogháara  lett ítélve. 

özv. Bwedek M hályaé Kerasatet Erzsébet nagy-
tusnádi laké* 1 drb 47 kgr. au'yu aertéal 168 P -ér 
adott el a 116 P megeagedett ár helyett, eaért 100 
P. piaabBnietew, vagy behsjihatatlaaaág esetén 20 
napi fegháara  ítéltetett. 

György 0 Jön czlkiawtlmrei lakéa a házlfőtt  as>p 
paat a megengedett legmagaaabb árnál 6 «tnru dra 
cábbaa árusította, eaén 2 hón'pl fogháa  és 200 Peagő 
péaabBatatésre lett elítélve. Kötelezték aa Ítéletet 
a ktatgbea falngaaaokon  klflggeutaal 

Szövetkezeti mozgalom. 
M nt értesülünk, erőien megindult a megyében a 

szövetkezeti hálózat kl>pitése. melynek áldásos ered-
ménye. hogy rövidesen megmutatkozik, bizonyos és 
éppen esért nagy érdeklődén kíséri aaokat aa élőké-
aalló munkálatokat, Bmnlyek megyesaerte fo'ynnk  egy-
röpsi a .Szövetség" csUroegyel kirendeltsége eB a ha; 
tŐBágok, másrészt pedig aa érdekelt közsógek vezetői 
között. 

A gazdazági felüsyelőség  azervel mindig a l"g-
nrsezebbmenó támogatást nyu|iják a tzprveaésekh"a 
ea Itrveaerűen oktatják a gardákat a tejtermelés fon-
tosságára. Bégen vtjndó Bgy a megye tervsserB ellá 
<á*a tej éa tejtermékekkel. 

Aa elmúlt télen tartott eaüatkalásio* tanfolyamo-
kon sz egyea saakelóadókon klvBl a Saövetaégklren-
deliség veietőj i Is tartott előadásokat aa okssertt tej-
guzdálkodáBréi és a tejaaövetkesetek ssBkségességéról, 
tleme've ast, hogy ml mlodent kell a mai gazdának 
elkövetnie a gaadaaágl átállítás terén. 

A minden téren megindított mosgalomnak meg Is 
van aa eredménye, amennyiben aa összefogás  és a 
szervezés mbd»nBtt megbda t. Ligfontosdbb  a moa 
galomnak az a résae, amely vároBalnk t já látáxát bls-
tosltanl törckstlk. B teklatetb>-n legfontosabb  Cslksae-
r ida és Qyergyósaenlmlklós, ahol a katonaság es a 
tisztviselők aöme tömörBI, akik nlcctenek salrral sem 
eilátva. 

M«g a tavasz fo'yamán  megalakult a tejsaövet-
k'Sit Sientlélei, Fltíd és a ssomBardos tlsedrkben, 
«hfont  a Bsövetkeaet működését nem ludia megkes-
denl m'ndaddle, mlg meg nem alaknl a köspontl tej-
elozztó és feldolgozó  Csiksaeredán. E mek megalakn-
lásáhos saBkságeB Cil»t>-ploczí ea Ziögöd községek 
csatlakozta*. A m^gk ẑdelt szarveaésl mnnkálalok 
annyira hiiludlak, bogy előreláthatólag 1643 január 
->!HŐ napjaiban megtér |a alaln'ó köigyBieaei, amelyei 
majd a lapok basát jtin köso ni fogunk  aa érdekel-
lekkel 

I lóiözben Q .ergyó>zentmlklós éz környékén meg 
kezdőd )tt aa ailaml állatakcií, amely bczsásegltl a 
gatdakat olc-é és tcrsakönyvezett állatokhoz. Bókkal 
gaad .Bágô abban jön kl a gaidp, ha takarmányát te-
je Ő áilulhlval elell fe1. 

Államsegélyben cak rcövetkezet. k r̂ saeaUlhet-
nek éB n i;lam levezzl támogaió kezét azokról a fal-
Vikró', H-nnlyek ennuk a k r̂disnek nagy j ;l>-nlöaégét 
nem laiják be. Azo<n»k a kózaegeknek ghzdil*, akik 
ast m-H ni m érd m Ik, az állam nem segíti. 

• • 
• 

Örömmel írt-sülünk, h igv Cslkas ntmlhály határ-
őrség bajtárrl egyealliete a kössSgben bltelazövHtkesui 
ahkllá'ál határozta el As elaknió közgyBléa karácsony 
máeodn.pjin, december 26-án tartják aa lakoia nagy-
termeben. A azervezisben a brj'árzl egyesület segítője 
8 mon Fjrecc lg. tmltó, kl fáredh  iiatlan munkával 
ip.rkodolt a község minden lakóját a cél aio gálaiéba 
allltanl 

Aa alakuló közgyűlésen réaztvesa a 8iövet»ég 
köapont nevében éa m gblaásából Csiky M hály, a Biö-
vetzág Citkmegvel Klr'nd îiüég vezetője ÍB. A gyüléa 
keadete délután 2 óra. Tárgvaozoaata: 1. Jdgyzőaönyv-
veaetó éz két hltelealtó k ĵ löléae. 2- A aaövetkf  zet 
megalakulásának kimondása ós aa alapszabályok el-
fogtd.sa.  8 IfasgatÓBági  tagok megválasz'ása. 4 FM 
Ügyeióiisotlságl tagok megválasztása. 4. Pelügyniőbl-
aotlaági tagok m°ivál>.ea ása. 5. A megalakult szövet-
kezetnek a 2150/941 M. B pztmu reodelet alapián 
^Bkcd) „Beöveiẑ g* Oisd<ságl él Hile'ssö'-'-tteselek 
KÖsponijaba va'ó b l̂epásének klmondáas. 6. Iaditvá 
nyok. Aa alakuló köagyüleard ezn'on li mlndjn érdek-
lődőt meghív éa zzlvesen iát és elvár 

a Sierveuő  Bi.tottiág. 

K e a y T t t i a k . 
Jó  forrás  — Igaz  magyarok  évkönyve. 

A Mtgvar Népművelők Tusaságáoak legojtbb ki-
adványa „J1 forrás  — I|aa magyarok évkönyve* el-
men Jeleni meg, gaidagabbá téve tddlgl klad á̂nyloak 
eorát. 

Aa ember forgatja,  néal aa Evkönyvet s valami 
édaa, meleg óraés, as önm melegsege veaal hatalmába 
a lelkét. A könyv angáross* a saeretettel végaett mun-
kának lüaét s aat a stáidékot, bogy valóban örömet 
akar adni mindenkinek. 

Mennél tovább saemléódBnk a könyv gazdasá-
galbi-a, annál Jobban megfogta  aaalvBaket. Nem caoda 
lgaa baaasaireló salvvel merit a dicsőséges magyar 
mn'lból, a kOed-dmes Jelenből s ezenkívül ellát zok-
zok hassnos tanáccial, tudnivalóval. 

Aa É 'könyv legoagyobb hatalma mégis aa, hogy 
minden sora a családé, a magyar caaláde. Salnte látni 
ac'aiádot a meghitt otl̂ onbaa, amint együtt gyen} ör-
köü'i epr )« nagyja BB Éíköoyv hiteseiben. 

As É;könyv aok szépsége közül kiemeljük as 
alábbiakat. A naptárrész tökéletes, ea ped g mindennel 
többet ér. A aaemelynevek mutató|a pláne klnca, bi-
as«n még a nevek saármaaáaát ls megmondja s Igy a 
kerasateláakor a BiU ők még arra ÍB gondot fordlthal-
oak, hory igazi magyar aevekkel ékealthesaók a menny-
oraaágbél érkeseH rpró msgyar angyalkákat. Ds ml 
Ivea aranyoz a .Cílzió" bezaedel N igyanyálnk naptá-
rából aengett liyea kedvesen a aaé a u<y éreaaük. 
bogy egy aagyoa régi éa egy nagyoa Jó ismarőa be-
szél hozzánk. 

.Nemaatpo'ltlka* elmen örökkön fénylA  gondola-
tokul találnak a Pápa ó isentségétAI, Kormányzó Urunk-

ról, Antal Ittván éa Himan Bállat miniszterektől. .A 
cnlád, a magyar élet, magyar lélek, a tudás hatalma, 
a dolgoaó család tájékoztatója, a magyar sorakérdések, 
as azazonyok' rovatai. Nemes olvasnivalókat találnak 
nagy emberelakró', nevrastesen Rkkécslrél, Bzécheayl-
ről és KossuthrAr.Hirom naplemente" elmen. 

É i mennyi a vers, mese, tréfa  a kicsinyeknek és 
mennyi valóság, Igaaság a nagyoknak. A ssebbnél saebb 
olvaanlvalókat a képek teázik teljessé, dlasessé. Leg-
első helyen találjuk oraaággyarsplté Kormányzó Urnak-
nak és Hitvesének arcképelt. 

A naptárról a babonások aat szokták mondani, 
hogy a régi naptárt nem ssabad megtartani, azonnal 
el keli égntal, an u|at pedig nem saabad kéabe veaal 
Jacuár elsejéig. Beszélhetnek a babonázok akármit, 
erről a naptárról biztosan tudjuk, bogy aki megveszi, 
nem vár vele u|é<i{, hanem aaoaaal olvasni kezdi z 
ha már letelik aa Id-Je, akkor sem fogja  senki elégetni, 
mert mondanivalói örökértékBek, olyasok, amire mla-
dlg szBkség van, emellett szépek, Rstvet-lelkel betöltők. 

Bzép a naptár, mart akár a múltról bezaél, akár 
a jelenről ssől, aa igaaság saent erejével tesai est 
Mondanivalói aalvből, magyar ssivből fakadnak  és ma-
gyar saivhea, magyar aalvbe találnak. 

Az Éjkönyv ára csak 1 pengő 20. Kapható mla-
denütt. 

Betegek 
zvakraa uéknkaMaban la u ok lak 
aianvadal. Svaaker gendoikadnl kall 
OanMl kaakeMnl a j« antekhrM. 

A Hargitaváralya  folyóirat. 
A saékelyaég egyetlen fo'yólrBts.  Kevés anyagi 

»röve' nagy h*a*8s°reló mnnkának áldoaalos mnnká-
lója. A legnto'aó száma IB BB erdélyi bércek, selymes 
filvek  Illatát s a saékely BSŐ sengését tükröst. A cím-
lapon .Klrdrdet várok* címmel i>>y édefssavu  vera 
klnáij* ssépHécát. Kirmányzó U'unk návüűnepáről 
Adám Éva Ir'. lríFokat találunk „Hagyomány — Már-
ton Aron püsp-ik (a ujában — EUiványosvár kntja — 
Az a cslkl szákelykrónlka — Néhány szó a család-
nevekről" c'm»ken. Aa egéaa aaámot meghitté, barát-
ságossá stóplil a folyóirat  fösaerkssstőlének  M«rglt 
lánva psküiője. Aa eaktlvől saerttrtáBl Dr. Ábrahám 
Ambru', a n^gytndós egyetemi tanár, premontrei ka-
nonok végeate s he<>aédjs, valamint az Ifjo  bo'dog pár 
arcképe h ea olv-"éri mo-'olyoz. A foyélrat  gaadag 
<nrtalmái klegésaltlk a .Lármafa,  a Különfélék  és a 
Qábéságok rovatai. 

A l<-p fószerkesstője  lófő  cslksaentgyörgyl Jősa 
Jtnoe. M-«rendelhető a folyóirat  Saeged, Csemegl u. 
4 BS. E éBietésl ára fél  évre 6 p. 60. 

A Nemzeti  Könyvtár  füzetei. 
Mikor még a „ponyva" ( élekmárgező írások, köny-

vei) a legjobban garázdálkodott, amltor még hatalmát 
nagynak, erőmnk, mngdönthitntlennek érezte, elindul-
tak latsm, azép-n a N'maatl Könyvtár füzatel.  O yanok 
voltak, m'nt aok «ok tiszta, egóazaégtől aogáraó, édes 
arca maryar kislány, ti.flu.  Iiduláeukat és érkeaésüket 
gunyoa flitorok  és gyanút Jóaolgatáaok fogadták  és 
jilesték a .ponyva'-front  építő', munkáiéi. 

Da a fötetak  csak jöttek, egyre jöttek. Nem ár-
tott még nekik, hogy kora elmu'áwkat rebesgették. 
É< Din féltek  Bemmltől, mert magukkal boaták a lel-
ket esépre, jóra, nemesre formáló  őserőt s a világ 
legnagyobb hatalmát, aa Igazságot. A füzatek  tehát 
|ötiek, moso'yogtak, hoztak fájdalmaa  emlékeket a 
dicső maltból oku'ápu1, hoztak lelket álható büszkesé-
get történelmünk saéz "dalból, de boatak vidámságot, 
magyar moeo'y', a magyar lélek derűjéből. Nem csoda, 
hogy Palnte ésarevétlenü' mindenki annyira megsaeretta 
őket. Most már alig tudjuk kivárni érknaéaüket. 

Eid'g 82 füant  jilent meg. A 82. fBaelxt  Tömör-
kény litván Irta, at Islg-vérlg magvar Iró „ö-eg reg-
ru ák" clm«n. Mennyi édes, Bzlvdtrető, apró történetet 
sd a fUa-tl  Mtg külön tanulmányt 1« talál beane aa 
olvasó „Mit érünk ml magyarok' elmen. 

B soay, sz ilyen olvaanlvaló erőt ad lelkeknek 
a aki olvasna és főleg  a lelkébe Is vesal, ason nem 
fog  a suttogó éB lélekmérgető propaganda, sőt még 
ast Is meglá'Ba, bogy a háború szenvedéseit mennyire 
felfoVossák,  klhassnálják alattomosan a baaa ellenségei 
a magyrríág romlására. 

A Nemsetl Kőnvvtár füzetei  kitartásra, tBrelemre 
tsnltják aa olvasót. Ebből érlelődik, ebből érik a va-
lóban saebb ÓB bo'dogabb JővendA. 

A fizetek  ára 24 fillér.  Kapható mlndeafltt.  de 
elő la lehat fialni  rájuk. J M B. 

2—4 középiskolát végaett aaeredat vagy a kSrnyékrtl 
való flgyea  fiat 

könyvkötötaoDlónak 
üzetáaael lelveea 

» Vákár-nyomda, Oalkaaereda. 

Jé,  használható állepótban  lávö kévekötő  aratégáp 
teljee*n aj váiznakkal  ál egy marokrakó szin-
tén h iT.nálbeti  aratógép eladó.  Pelvilágoeitáet 
ed  a kiadóhivatal.  a-s 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— PÁPAI  ENGEDÉLY  alapján, püspöki 

rendelkezés  szerint az idei  karácsony  éjjeli 
mise minden  katolikus  plébániatemplomban 
december  24-én este 6 órakor  kezdődik. 

— Haaaaatg. Gebuia Józaef  éa Ciéka K'a:i 
Calkaaertdaban 1942 december 6-án háaaaaágot kü-
lőttek. 

— Nagy Imre featömüvéaa  klállltáaa Ma 
roavaaarheiyen. Nagy Imre feaiőmBvéai  1942 de-
cember 17-től 1943 január 4 lg képkiállítás! rendea 
II iroavásárhelyen a Knlturpalola belyWegében. A nagy-
saerfl  anyagra éa lgaai mttvéaal értéket Jőienlő klálll-
táara feinlvjuk  a aaekely fő  vároa kősönségót. 

— Qyör vároa ollamorfl  ajandeka ogy oaikl 
honvednek. Rikocsy B>ta bonved, boraaetl lak ós 
ezev aaeptember 6 án megmáaata a békáéi eaoroBnak 
égnek meredő gyönyörd Biiklaőrláaát, aa „0.térkövet 
Aa életét kociáitalő flital  honvéd aaját köllaégen egy 
magyar zisziól késalitetelt éa saaal kicserélte BB 0.' 
tártó legmagasabb csucaán még mind g olt lengő ro 
mán aáBalől. Bal u történetet meghallotta egy győri 
társaság, amelynek taglalt Erdé'yoranág BZ 'pBégel Ide-
vonzottak a nyár folyamán.  A flital  cdkl honved me-
rész vállalkozása ann) ÍrJ meghatotta a téraaBág tag-
jait, hogy h-snérkezve Győrbe, gyűjtést Indítottak a 
bonved meg|uii>imaaáaára. A gyűjtés eredményét, 100 
pengőt Ajtony litván Q>őr Bzab. kir. várca főiexyxoĵ  
most egy lelkea levél ktBéreteben azzal a ker.'BBei 
küldte meg Dr. Lásaló Dsaső Csikvármegye főispán 
jáuak, bogy ezt az össaaget juttssaa el Rtkocay Béla 
katonai pararcmokának ts ttnnepélyea keretek kbaöti 
adassa át a bősleB vállalkoiáB luiaimoaáBsra. Aaótn 
má; megtörténi ea ia. Lásaló DJKŐ fóiepán  gondoa 
kodolt, bogy Rtkocsy BJIB hsztfl-B  bltor cselekedetét 
a bonved kötelékek is megismerjek. 

— KARÁCSONYI  ISTENTISZTELETEK 
CS1KS0MLYÖN.  A etiksomlyoi  kegytemplomban 
a szokásos éj leli  szentmise éa ezertartas  aa ismert 
rendelkezések  értelmebea  december  24 én este 6 
órakor leaz. 25-én, karácsony  ünnepén delelőtt  8 
ea fel  11 órakor  lesznek  szentmisék  prédikációval. 
Második  és harmadik  ünnepen ugyanez a sorrend. 
Az ünnepek alatt  reggel  7 orátol  gyóntatás.  A de 
o ember 24-én, délután  0 órakor  tartandó  szentmi-
sét a vilagbékéért  ajánljuk  lel  Szeretettel  hivjuk 
a vidék  lakosait  is, jöjjenek Ctiksomlyora,  bogy 
minél többen o«'romoljuk  a béke Fejedelmet  és Ki 
rály nőjét,  hogy adjon  rendet,  bnkesseget  a világnak. 

FERENCREND1EK 
— Harooló honvédeink éa hozaátartozolk 

folyó  évi karacionyát a m. k>r honvd* ml mlnlszlé 
riuo rendelete alapián a 126726 az cin. LOK utast 
lása aaerlnt városi leventelfju*agunk  3 Ütemben köteles 
megrendezni Aa elaő Illemül leventelnk már clvegea-
ték yaaai, bogy a hsreiéren lévő honvédslnk hozzá-
tartozóit meglátogatták és a aegélyraéa mérlékebea 
zzttkBégeB környeaelttiBu'mánvokBl eivégealek. A má-
sodik Illem a pénaaatTZBB a „Honvéd'.arflcsony  eíjslra 
jövő hét fo  yamán lidul meg hogy a s-gélyetésre ra-
Ziorult culádtagokal mepiijándékoahasaék. B cél el 
érrBa caljából betlehemjárasoknt kell végezni. Fi-lhiv-
jui llzztelettel városunk hsztfiaa  köaönaégél, hogy bet-
lehemes leventéinket megtrtő baereletlel fogtdjtk  éa 
e nemes cél elérését péoabell lámogaláenkkal blatc 
silsuk. Igy tpUih'-t kl aa aa aranyhíd, smely bennünket 
harcoló honvádelnkkel köt 0Esse. A h:rmadik blemei 
leventéink december 27 és január 3-ka köaött végeik. 

— Moalhirak. D'cembcr26 én d^'után fél  5 ÓB 
eate 7 óra 15 perckor. 26 én fel  3, fél  5 éa eate 7 óra 
15 perckor, 27-én f*'  8, fel  5 éa eate 7 era 15 p-rckor 
.Vigra" c fi  m. 1943 lanuár 1 én fél  3. fel  5 fa  eate 
7 óra 15 perckor, 2-án rt-li 7 óra 15 perckor, 3 ái 
fél  3, fél  5 éB eata 7 óra 15 perckor .Hal hét boldog-
aág" c. filmek.  Követkető mttsor .A c'gánj", „Hirom 
csengő*. 

— Meghalt Falei F. Bertalan. F i»l Faseken 
Birlalan hlrlspré, ho-wat* bet-gesk^dé u'.ái maghalt 
Gylmegbötkör. Fgy sokat »z nvedelt emh> r tért meg 
a sírba, tî imeBblikkön temettek el. Aa ojaégirók kép-
viseletében a alrnal F.rsnca Gyárfás  lucusialta el. 
A minden tám«aa nélkül nnrdt 80 évea édesanyjáról 
az ujságlróazarveaet gocdostodlk. 

— Aa alkohol öl, bntlt es lealjasit D eem-
ber 14 én. hétfőn  cilksaered>l állal.ásarrói hacfeé 
tsro l egy azekér.-n .régi Jó szokás »zerle<* löbb re-
aaeg flilaiembcr.  A cilc«ót hld alatt a Haembejövő, 
aaibályoi o.d-.Ion bfj  4 Czell aőrgvárl szekérnek bsj 
toltak. A réeaeg Ipgeayek koc°irudja felit)  á'aalta a 
sörgyári kocBla egjlk lovát, Ugy látank, a kártolorók 
nsgy aéreiemnek vették, hogy ea velBk megesbetet', 
mert leBaáillak éa a sörgyári kocslal az álla'uk meg-
érdemeltnek minősített ttatl f-ntite^b-n  részesítenék. 
A réaaeg ember termaaaetrajaáboi inriosU, hogy » (•• 
lelóaaéget nim meri vállalni t-it-l-ir*. Eiek a du"i«) 
kodók la i*y teltek. Miután a toelsl IB jól helyben-
hagyták, tuvább hsjiotlak. A garétda legéoyeket a be-
lóság keresi, hogy kéarekt-rttéaBk után enyerheaték 
„jóivégzeti munkéjuk méltó Jutalmát I" 

— ÜZLETHEONYITÁS  BSrüzletemet  et 
Apafft  u 28 szám alatt  (Fejér  Béla  ur házában) 
az udvaréin megnyitottam, ahol az elotiki  járás 
hoz tartozó  községek,  valamint  Csíkszereda  vároa 
és  Somlyó,  Csomortán,  Bzantlélek,  Mindstent  kőt-
eégek  által  kibootátott  pirosssinü talputalványok 
beváltása  esskösöltetik. 

Csiki  Albert  birktreskedi. 

— Aa Irdélyréaal Hangya Szövetkezetek 
Maroaváaárhelyt Központja a maroBváaáfh"lyl 
.CaabK* moziben 1949 d^csmb^r 20 án, vasArnnp dél-
előli 11 órakor fl  md eaba^ntatót rendez és bemutatja 
a .Bzivetkezetl mutka Erdélyben' c. tultnrfl  mjét 

Ufy  ttopja b. Ss .1 o |fii. 
ISlfS.  piultiió •li.ar, eiqaratf. 
•é9*t a gombnromAara mútiSSá 

UtimuKuS! 
fuibnímtiÁ  (i&muJzbrtű 
JiRA!  6S°f  Mmdenvff  tíaphaHJ 

— Karaoaony eate zkdlóaaozatot Intéz a 
harooló honvedekhea a Kormányzó. A Kormányró 
u- Ó'ómellóaága, a L-gfe  súbb H dur, karsc«>ony eő 
este|«n, december 24 én rádlóazózslot Intíi harcoló 
flilboz.  A Kormán-, »ó nr asóaMát kövelót n U«eo a 
magyar anya, bltvts, tp•>, má'ka'a gvtrmek. Hingót 
kan B msgyarvld'k aalnee, fellegaetes,  régi néprio^áta, 
a B 'tleh-m-járáa la ngy eredeti aaékely népi páaaior-
játek elő díBável. A mny«r karéconyl rruz>lkávBl 
átBkőlt m'''er>  „1942 tvi hrnv.-di-príc or^ér.' c'wnH) 
d ember bó 24 en 17 Inkor pugározza a rád A Budi-
pest I. mUaors. 

— Halaloaások. H tjdu Andrásné, életének 64 Ik 
évében, fo  yó hó 4 en eibni>t C-Uszeredábzn. A ki-
sebbségi ntegpróbáltatéa éveiben tevékeny répát vett 
a C -IkHzeredal Ipirofnő  -gylet muiküĵ han. Mint ennek 
aa is'g-vArig magvsr iotéamépy előljáróságáaBk lapj<t, 
fáradtságot  nem l-tm1 ró bnazalomma1 do'goaott a kö-
aöBség érdekében. Emlékét őrlzzUk mez, meri rAseo -
gált arra mindenkor n közt ssolgáló önzetlen munkái 
életevei. 

— Fótl»z'--LERDŐ K PP ,ndrásny lázárfa'vl  srn-v-
mle a plf'baroí,  net- n»b 75 ó d̂ Boa p p-tAgAn'it 52 
évében, 1942 d ember 14 uo meghalt Calkaa<-red<>hao. 

— Kózeilatáal tajakoatató. A m. kir Kis 
elláiAaBgyl Mliisater ksrötivea lársmlnlsaterekkpl sas 
báhosin ea oraaAg ppy 'B vidékein a horgonya b»niol-
gállitáaát. a lakáBok éa mas helylaésok fUtéae  ĉ ljá-
ró történő ibzelőanysg b,B«^r«<»it (a f̂ lbaBználásAi 
kor'á'osla ea megállep:'o:ta »z 1942 évi haaal termésű 
lBrmsgból e'őil l ott I ro nj Itoo ajkecc > és lakklen-
oi 'j legmtgaFabb cyári ehd'-sl ér't F HIAgoa láat 
bárkinek >-d i> m l i' KnvUáiái.1 F»I«2>- őt'g, C k-
BATFDA, Hirtntlélei u 8 Telefon  107. 

— Diosfiaégeeen  harooló h^nvedeink mel-
lett titeket la haro^a hívtalak. Vttéa earybüconl 
N 'gy Vilmos vez'.rezrfd  -s, honvédelmi miniaater a 
leveutékhea vBBém p̂ d->lhin a rád'ón ál besa'd't In-
tézett. — Miodnyá|an lu'ljilok, — mondotta a mln'sz 
ter —, bogy a dicsőségesen bnrci'ó honvéd"ink mel'ett 
titeket IB harcra blvlalak, hogy megvívjátok Itthon » 
sierelet catéját ég easel az Id I karAcsonţt a h rcoló 
honvédeink éB eaok hozzAt»rtoaól aâ mára kedvessé 
legtétek. Nincs harc akedá y nélkül éa igy még a BB"-
reletn-k ls vennék aked l̂val, vannak vsgy leh>tn>k. 
de r. paerutet mind n akadályt legyőz. Essél a gond >-
lattal Indulatok br>rcba. a Bzeretetnik eaael a pH|asá-
val. Nem blsz'm ugvan de ba mégis kénes salvetkel 
lalálkoztiá'oV, oitrotro játok meg «r ok Bt Ifjú  Baltelek-
kel éa lelketek melegével, meglátjátok. m»)d felenged-
nek. Mldd'g lebegj n előttetek a cél, bogy eia-il a 
munkával könnyeket 'öröltök le a 'ájd i'omlól, bánattól 
hprézdáa arcilrél, bogy n kgtlfla'ébb  öröm caengő 
bpcgáaát viaaltek vele B fö  dri Piállott H'retet jéBio 
át körülálló kis mngy-r teslvér̂ lteknnk és mosolyt a 
h.rcól megkeménjed It honvédek a'cár a. 

— Felhívna a magyar lfjnaáahoa  haderön-
klvüll motoros repülövepvesetöl klképzeare. 
A m. kir. honv dlé^ierók piranc nokeégi e mo'oroB-
g pveBitő (pllóti) z m l̂yzet kiegéatltéaél 1943-hxn la 

BŐRorban önként jelentkező Ifjakból  éh-jtja biztoal-
t»ri Elért a M*gy«r Aero Brövetség u-.'án felhívj 
bazárk Ifjúságát,  j-t!en<ke«fék  felleges  katonai sao<-
(áialr-t repi'óg'pveai-'őoi k. P lólaklképaésre Jelentkea-
h toek a 17 'lelévlltel b •tft'töit.  de 21 élntévBket ml 
n-m lép-tt l'jak, allt aa elemi Isto'a 8 oastályát, ill. 
a köa plat oiak 4 O'závAt Blkerr»! elvé»»zték. A 
„Hirbv Mlkléa" repB daksd̂ mlAra jelutberő n»l p -
dlg a glmréilum, vagy nzael egvent rtekfl  máa kön- p 
tslo1» 'egfoiaőhb  osatéljái*^ flvgaéaét  k'<l Igaso'nl 
Aa 1942 évi d c-mber hó 31-lg, illetve 1943 evl fel-
mér bO 1-lg beérkező kervényeket a M gyar Aero 
Siövetnég elbírálja és a követelményeknek megfelelő 
folyHizodókat  meshitéro'ott ntpra repttiő ssakorvoai 
vlasgálalra k'j-< ö l A kl|«löltekel a vizsgálatra Ingye-
nes utasáBra Jogosító b'blvéjeggyel a honvéd légjerő1 

parancsnoksága blvja be. A fentiekben  köaölt feltéte 
lekben mindenben megfelelő  jeleutkOaők részére réas 
letps felvllágoaltást  nynjt és kérésére díjtalan tíjikos 
tatéi ad az özsaea hoaaécaato't motoros repfl'ő  kiképző 
keret, Maroaváaárhely. R pBlőlér. Aa érdeklődők fel-
vllágoatláaért Ida fordn  jaaak. 

— i tanítók nagygyttléao. Calkvármegye taoi-
tósága Mién Mlklős G*rgely kir. lanfelflgyelő  elnökle-
tével 1949 dec°mber 17 én nagygyfllést  tertott Cslk-
assradában a Vlgsdó termében. A tanítóság gyBlésa 
klbangsulyozia, hogy a mai Időiben mlzden magyar-
nak egyaegea m^gatHrtáesal kell a netra t̂ kfladelmét 
támogaaaa. Hitet lett amellett, boiy a tanllósig bBen 
taljealtl nemaetneve'ő kötelpBBégét. 

— Felhívás a köaónaéghea: lebetöleg na 
átázzék karaosonykor I Illetékes helyről a legnyo-
matékosabban felkérik  a kczönBéget, bogy n karácsénál 
utasázokiől az Idéa tartókodjék. A háborús viszonyok 
miatt a M.W-nak az Idén semmiképpen Bem áll mód-
jában, hogy miként a mullban saokáeoB volt, karácaoey 
előtt és után különvonatokat állítson be és as Ilyen 
törllmények között eseleg jdtnlktző tömezezebb for-
galom esetén a MAV aemmlképpen sem indja biztosí-
tani a kprAcsnovfcor  ntapók megfale'ő  elh"lveaéaét. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mnnkatarsalnkhoa L púik a legaalvesebben 

lálj-t a kOiső munkaláraak levekenységél. Az egész-
séges és ibktető köaélei meg la kivanja aat, hogy mi-
nél többen dolgoaaanak egy hali l»pnil. Egv heti lapot 
a küzösBégl életért lelkesedő lo'lforgató  emberek aaok-
lák váltoaetossá tenni. Ui eaasl az elgondolással sal-
veatn látunk hasábslnkon bárkit, aki B köaérl önzetlen 
lélekkel dolgozni aksr. D i Ismételten kijelentjük, bogy 
egy n'gyo chlBB ujaégnak saStek a keretei. Aa írást 
>hhea kell aaabnl. Egyébkent pedig megismételjük asi 
a már gyakran hangoztatott elvet la, bojy egy heti 
|pp«ab a krr<ltl nem birják meg a tulaágos lermskeny 
kbltól tevékenységet asm. Költeményeket n> m kérünk, 
Htzal évtlrtd -lrn el vagjuok látva. ÖIBZI fogva  a mon-
danivalóinkat, kérjük munkatírihlokat, bogy közölni-
való gondo atakat ne sz*bj4k bo.HBzabbr.i egy nyom-* 
latolt h'fftbrál. 

Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
Jţ-pl, v.ĥ I ynglien-i Ji zi-ít l I''fţn:Miţ-sH  tiliplj ' Asft-
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Tiinulúlúnyt  Mvesz  a Vákár  nyomda 

i Kereskedötanuló felvétetik  Imre Árpád fiiszeriiz-
letében, Csíkszereda. 3-:i 

1IÍ2 -1942. vgbl BBám. 
Árverési hirdetmény. 

D-. Balogh Lajos U'ivéd által képviaull, 
lmrs Jtnoa javars, — ellen 692 P. 80 fl  lér tíke óz 
löbb knvatpiea és járulékai erejelg, amennyiben a kő-
vetet"lisre Idóköaben reBBleiflietea  történi, annak bs-
H'ém'tâ ávB1, a csicsai r̂ dal tir. jértahlróság 1941 évi P. 
3348/7. pa4mu vegsésevel c reudelt kielégítési véfcre-
li •) foiytáü  vé̂ reh«l<áBt Basnvedötól 1942 évi márc ua 
bó 20 án lr̂ fog  all 1390 P. — fl  lérra b csB't 
gotra a cslkeaer'.dil Blr. járásbíróság P*. 877—1942. 
aaému véra'"S'ivel aa árvtrts elrendeltetvén, annaz aa 
1908 évi XLI i c 20 § a alspján n kővelkeiő meg-
neveaei*: Dr. Bi'ogh L-josBgw'd á'tal képvUelt, 
Iirri -I uoa javára 592 P<ingő 80 flltr  B járulékai, 
ovabba a foglalási  j gycőkönyvbői ki nem tBnő más 

foglallatók  Javára la aa árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra aa esetr t, ha kielégítési joguk ma Is 
fennáll  én ba ellenBk balssató hatályú Igéuykeresel 
toly m-tbsn niccs, — vgr hijiáBt szenvedő lakáaáo, 
liaietehen: C-lkaitpvls Kóatelek leeedó megtarléaéra 
halárldőtli 194a evl deoomber hó 33 napjanak 
délután Straja tüauilk kt, amikpr a bíróilag lefoglalt 
ingót u in.: 1 bor ú, 1 tarka tehén, 1 aárga tehén, 
8 drb juh, B egyéb IngéFágokat a legtöbbel ígérőnek, 
de lega *bb a bicsár V, ad réaaéért kéatp^niflielée 
mellett el fojOll  ednl, meg ekkor la, ha a b.j-'eot* fél 
a h -lyssmen nem j 'one m>g, ba caak ellenkeaő kíván-
ságot Ir Bbsn nt-m nvllvanlt. 

Cilkaai-rrdt, 1942 évi november hó 25-én. 
Mlhálka Joazof, 

kir. blr. végrehajtó. 

VÁLLALKOZÓK! 
bArmnnkkank 
nvilváobaitkeáhos 
xsflhkAoyv 
(alobtakOnyv) 
kOIOn havi i s heti 
beoazt4«flat 
kapbttó. 

• Vák&r uyoiu la éa ktnvvkereaked^Hben, Calkazeredin 

Zoneorat vagy piaoiDot berbe veszek. 
Cim M. kir. DohánynagyAruda, 
Osikezereda. i_3 

Vitézi címeres ás frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár nyomdában készülnek. 

Váhfc 




