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Háborús karácsony 
Ezt a aaeretet Ünnepel is a fegyverek  ropo-

gása savarja meg. As egéar. világ harcban ali. 
bs a nemzedék már három fvtizede  elvesztette 
a nyugalmat. Az első világháború ota örö»ös 
nyugtalanság és szenvedés a sorsa. 

A nsgy keresztény Unntp.-n fokozott  mér-
tékben fáj  ezt a vérgózöit világot iatni. Nem 
tehetünk róla. Nyugodt lelkiismerettel állítjuk, 
hogy ezt a vérontást reánk kenyszeritettek az 
ellenségeink. Szemünk előtt bomlott ki ez n 
háború. Más ut nem volt, mint a fegyver.  Ha 
hozzá ntm nyulunk az eletunköt jeli-utó fegy 
verhez, akkor eltipornak, rabszolgaságba ker-
getnek. Mint ahogy voltunk. 

Mi itt ezen a földdarabon  jól láttuk iui voit 
egy vesztes háború u:an a sorsunk. Kabaag. 
BíerHZtT inkább meghalni fegyvertől  a közben, 
mint még egyszer azt a Eotsot meg.-mi. Lt.tun, 
hogy amely nép engedi kicsavarni keiébói a 
puskát, annak nem irgalmaznak. 

Bármennyire is nem akartuk, moat harc 
ban vagyunk. Keresztény lelkünk eg-l'sz in»-g-
épitéae a békességéé, a azeretetiól sugárzó 
karáoaonyt áhítozz*. De ha kell, verekedni ÍB 
tudunk. Külcnöaen tudunk akkor, ha tllensé 
geink éppen ennek a szent ünnepnek a lénye 
gétól akarnak megfosztani. 

KarácBony van. Krisztust váró czenUóg'ja 
ünnep. A oaaládfók  a Djn kanyarban, vala 
hol Oroazoraságban kellórt álljanak. Nem öröm 
ea nekünk, e fokosra  erőnket az a tudat, 
hogy a leggaládabb módon kényszerítőtök 
erre. 

A háború nagy lemondáaokkal jár. A há-
borús karáoaony, nyugalom holyott osak aggó-
dás*, jólét helyet nélkülözést, ál al-ban lelki éB 
testi Bzenvedéaeket jelont. Amikor a karácsony-
fáink  kigyúlnak ebben az esztendőben, gondol-
junk öntudattal a háborua karácsonyunkra. — 
Tiaztázzu: magunkban azt a fülfogást,  hogy 
ezeket a szenvedéseket nekünk vállalni kell. 
Bármi következzem azt jóazivvel, azt kitartásén1 

ut kell vészelni a boldogabb jövónkért. 
Ma gyermekeink együtt verebednek az 

apáikkal. Azokkal, akik már több karácsonyt 
értek a lövészárkokban, akik évek hoaazu aorát 
szenvedték át a hadifogság  lél^köriő kilátás 
talanságában. Együtt állanak iámét azemben 
egy egéaa világgal. Éppen azzal a világgal, 
amely a másik háború után megi'ipoz'B a lel 
künket, megalázott >̂a koldusbotra ju'ta'ott. 

Moat iámét megküzdüUK :tzial az ellenség-
gel, nmely IttlU. év végien a legkegyeileoobb 
békét diktálta ea megkeaeritette eieiünköt. Caak 
ait mondhatjuk ma a fagyvert  kem6nynbben 
markoló gyermekeinknek, bogy mi ezerazer 
megbántuk ait a könnyelműséget, amikor a 
tólüuk távol esó idegen hangokra hallgatva el-
dobtuk a fegyvert.  Do ezt a könnyelműségün-
ket megszenvedték a gyermekeink ia, akiknek 
egész életét megnyomorította az Idegeneknek 
es a vétke. 

A karáoaony asentség<>B közelségében az 
a hitünk, hogy nekünk est a háborút vállalni 
kelleti és est végig verekedjük a győzelemig. 
Eddig pedig nagy as ut. — Szenvedést, lemon-
dást fogunk  végig élni. Arra kérjük Istent, hogy 
erősítsen meg minket ennek a kemény feladat-
nak vAlialásában. A ma született Kisded bisto-
lan velünk van ebben as igazságos harcunkban. 

Egymásért. 
Kttr&caouy a szeretet ünnepe. A háborua 

karácsony ezerszeresen b'áhuzza a keresztény-
világ legazebb ünnepének ezt N lényeget. Baj 
ban vagyunk, verzüuk. liyenkor illik egymaa 
közelébe húzódni, hamar maakor nem ia tesz-
BZÜk. — 

A harcban átló nemzet élete sok tanú sagot 
nyújt. NezzUnk ojak a harcterek Me. Tanul 
juuk vaiaoiu abboi a világból, aboi a húst naiat 
kOztl jar az emberekhtz. Megitatjuk miiyeu nagy-
szerűen egymaa közeiuoe herUiuek ott a magya-
tok. O.t nlüCjoa gyüiöikOdes, kouyokleB ua a 
maau karara toudüio ökiozodóa. Ua caak egy 
szabály ismeretes, tfgymaaert. 

Kzi az elvet megszivieihetneuk idehaza. 
Különösen karaCiony^or aieg tuaabb időszerűek 
ezek a gondolatok. A polgárt oíeibeu naponként 
luiüa'jun mennyire eivauuuai az aiiapo.oK. Mar 
egészen ismeretlen az egyuiasou va.ó aegues-
uek a támogató azetieme. arzekttienek vagyunk 
a inauiu ai;>gyar testvérünk bajai iránt. Nju&ud-
tan iLoouhaijuM nem sárrétjük egymást. Nom 
erdekei egyrnos eiete. Nagyon eiv*n fogtaiva 
oiiad uki magával. Csa.i tuagavai. Mas nem 
azamit. Altaiaban ueuki i.ern akar távolabb esó 
ceiok fele  meneteim. Kizárólag a maga ónzú, 
egyént kia elete az iran, ado. A«oniui nem haj-
laudo tekinteni. Sem e1 i. Bem hatra. 

Pedig a msgasabbrtudü közouueg aifogobb 
erteiüiU eelokat tart szem eiöu. O.yan teriue-
dzetllek esek, amelyek az egész nemzetért 
valók. Igen primitív együneies az, ameiyik nem 
lameri az egymásért vaio aldozatussagoi. Ezt aa 
eletet kizárólag a azerotei Bzabaiyai szerint 
lehet biztosítani. 

Karácsony és háború van. Használjuk fel 
az alkuimat, hogy egymaahoz kozeiebb kerül-
jünk. Igyekezzünk megerteni azt, nogy nekünk 
magyarodnak az eieiliak, a jövónk lUgg attól, 
hogy ödszefogjuak,  egyek legyünk en minden 
poklokon keredztúi együtt maradjunk. Ne elieu 
segeakedjünk, ne engedjük magunkat parti 
aiapou ea egyeb idegen hangok altul azitott 
maatlagokon szerte szaggatni, mert elveszhetünk 
Az ido* nehezek, nem tudjuk mit hoz a hoinap. 
Csak egyet tudunk, vihiroa a vüag 6s aki 
egyedül van, aki gyökér nélkül aii az könnyen 
eiuodrudhat. Nekünk magyaroknak caak egytt-
len gyokerüuk vau, aaji megsülhet a ez az 
egymásban való megrogozkodasuu*. Karácsony 
van, haboru vau, togjuü meg jol egymaa kezet 

Ötperces időszerű földrajz. 
Fokváros,  két  ocean támaszpontja. 
Aíriaa lagdeiibb CSÚCSAI koruivitorlaata. A mosiacl 

Joremouyaeg (uitat Caoo Tdrmamosonak, a viharok 
íokaoak nevezte el. A Cabo da Boa ttsporoaza nev 
11. János portugál klraiyioi aaármaaiz. D.aaoak asoo-
Dan legenysege laaadaaa miatt Kap Agumaanál vlaaza 
aellelt fordu  nla. 11 evvel keaóoo Vaeco da Oamanak 
sikerüli előszűr Afrika  korUlb i)oaa>aval Iadiaba eijuinl. 
A poriugáioa aaooban eat aa utal a Jjremenysag fuka 
korai tombolo viharoz miatt nem saiveâ a hasanáuak. 

A hndassali saamponlból rendkívül kedveaó fek-
véaü Fozvaroai a holland Jia van Hiebek alapította. 
Bredeii eg aa Indiaba vlionaaó hajóz aaámára ssolgait 
köabeesö állomásul, aboi Ivóviael, elelmlsaeretei a 
mlDd-oekelőil (rlsa fóaelékfeiekol  vatiek fel.  Aa ere-
deti holland lakozzág francia  hugenottákkal es alnémet 
bevándorlókká! keveredőit. Foatoid gazdaaági enece-
ról a huliaodoknak togaimnk sem volt s egeasen a 18 
azázad vegalg ez a gyarmat a hollandoknak a fokfúidi 
jövedelem batsaorosaba került. 

Mivel as Iadiába tarló vltorláahajók a Jóremény-
fokától  továbbra la meglehetósea délre haladtak, Angna 
hezaau Ideig sem töródött VokvaroBzzi. A brit hajók 

a 18. aaáaadban ugyanla Saent Ilona ssigetén frissítet-
ték fal  ivóvíz- ea elelmlaaertéaaletelkeL Az Bgyesüit 
Államok elvesztése után azonban aa Indiai óceán lelt 
a brit imperializmus legfonlozabb  tevékenységi területe 
B eaert Afrika  deil csncaa a brit expanalóa törekvéaek 
aldozataul eaett. 1795-bea megjeleni a brit flotta  egy 
resae Fokvaros e.óu, hogy a Fokfóldet  .a fenyegető 
fraicK  lnvaaló miatt oilaimába vegye*. A brit flotta 
parancsnoka hatalmaa öaaaegekel áldozott a holland 
•uoidosok megvesztegetésére, úgyhogy Fokváros aagoi 
aeare kerüli. A következő években a hollandok lamé-
ie;lün megklaereitek a varost visszahódítani, de pró-
bálkozásaik Blkerteltnek maradtak, mert Anglia tuda-
téban von annak, hogy Indiai gyarmatai! Fokföld  bir-
toka nélkül nem tarthatja meg. Igy aztán Angda 1806-
uen arra a hírre való vooaiaoaassal, hogy Napoleon 
nng akarja Fokvárost Bsal.m, hal nagy hadihajót és 
50 ssáilnóbajot kö.dótt a Jóremanyaég fokahoa,  ame-
lys.* a varost ós sornyikéi vegervenyeaen az angolok 
birtokába kerítették ea brit gyarmatnak nyilvánították. 

A brit uralom elaő eveiben Fokvároa rohamoz 
ftjlődesnek  lodu i, meri az Indiába tarló brli hajók 
-zeumi iu ko.otlek kl s N.poieoo szint-lional aaam-
üsetasenek tdej n — 1816—1821 — a szigeten alio-
raasüáű nagyazamu aogui «alonasago! Fokvaroabót lat-
lak «I. A 19. ssasidoan veaziell jeiea-ősagebói, mert 
i oyu^alafrual  p>rividékkel folytatott  rabBZOlgakereS-
aeddS iassaui.iai íe je-ea megsaUnl s a tzaaad máso-
dik feleben  epbli Híuesl caaiorna megayliáaa kovel-
»eaieben Fo'vaios tengeri forgalma  la erősen meg-
csappant. A 19 ssaaad vagen a daiafrlkal  gyémánt- éa 
sraoymbzök reifcdez-*sevei  ismát visszanyerte jelentő-
seget, eanltal azonban num mini tengeri kikötő, hanem 
mml az alakúdban levő Diiafrlkai  Unió politikai erő-
Csntrnma. Veglll la a viiaghaborns esemenyek Angliát 
ia arra kesaieliek, bogy Iadia éB Auaatralla felé  a 
OiUdZi ciaiorua űeiyeu iakabo a Jjreinenyaeg iokáa 
ai veaeiő hosezasb, de bistonságoaabb ntal válasszák. 

Fokváros gyors növekedesól lakol Halmának emel-
iPdMHvel bBemieilelheljUk a legjobban. 1891-ben mág 
50 000 volt lakóinak asáma, 1900 ban mar 90.000, 
193tl Oi.n 300 000 (a f.-le  feb  <r ember), jelenleg peolg 
a luavaroui 1-kCBUk szamát 400000-re lehetjük. 

Mâ a a varos klvlllröi teljeaen európai jellegű. 
Főj jllfcgaeteaaeg.i  aa 1100 m°ler magas Tabláa hegy-
leg, melynek Itj.óln gynmölcaöaök terülnek el. Kikö-
tőjét a yesaedclmes ossaknyogall vlbarok ellen hatal-
mas mólók vedlk. Tekintettel »rra a körülményre, 
bogy a fekote  kontiabnanek csnpáa a déli réssé alkal-
mas a fdbfer  emberek ajamára áliandó letelepülésre, 
valósalnli, hogy Fokváros jeientőaége továbbra ls nö-
vekedni fog  a a D ilafrlkul  U.ili önálló politikai fejlő-
dés kiinduló pontját fogja  kepeanl. 

A gőcíiajók 6s r ptt ő:,ep"lc BB Enrópa éa Fok-
vároa koirlti tavolsi;(C. Joinoiekenyen megrövidítették. 
Visco da ü imiiDjí rceg 112 napig tarlóit aa nt Fok-
várostól L «szibODig, Ljodouból pedig a mull saáaad 
töseptig 70 unp'g utaztak FjkvaroBlg. A vltorlá<ba-
jóknav i.'ilvcLO saci miatt a brazíliai part közelében 
kellett hiiadoiuk, amuri la aa aogolok b.ijólk védel-
nit-re Ko da J malrosau b.d tl ittál tL'o'tnk. Lotdon-
bói a Joremaayssg fo.án  :.t Bombayin 120, Sydneybe 
pedig löO nnpij uriOií aa ut. Ma a Uiu al csatornán 
at KOa.̂ kedó poslahijók L ó̂donból 21 nap ilalt érnek 
Fokvá osba, ÍM n p a utt Bombajto a 43 nap Jrtl 
Sjda.yb1) A biu.itl tornán át -2>tó útnál a Jó-
rematyj»'.- fokio  Al B mt.aybe 8400 km-mel = 77 
• zazaiek. K i.kuuaba 7100 tm-mel — 51 aaázalól, B 
.abíi 9000 -in mul = 80 százalék, Mjibournebe 2000 
km-m-ji = 10 aaaa ilei:, Síueabe 1100 km-mel — 200 
saaza'ek hosszabb az ui 

A vliagháboru előtt a brli hajók köaül csak a 
buaát, ércjkul atb. szállító vi orláahajók vették utjukat 
a JáromjuyHDg fokau  kérésziül. Aa Amerikából Kal-
kuttába tartó ha|ók Is eat az ulat használták, hogy a 
magas Stujzl cjstoraal dljtkat megtakarítják. A vi-
aghiborus eaemények, majd as abesszíniai háború 
aaonban befalz3nyltolták,  hogy politikai válságok ide-
jén lanácioaabb a hoassabb utat válaaatanl. Eaért aa 
angoiok már ulkoriban aa ausatrálial és Indiai aae-
mélyforgalom  egy résaét a Jór̂ ményseg fokán  át bo-
nyolllották le. E{yazeramind az útvonal m.-gerősltésére 
a nyugatafcküi  parton Fraetowal és Bv.huratöt erő-
.lökké és Ho taáuomáaokká építették kl, Fokvároa kl-
•öiőját, a Rozmár szigetet és Slmoastowat pedig 88 
ceaUméteres ágyukkal aserelték fel.  Slmonslcwat, 
amely egyébkent nem áll a Dálafrikal  Unió fennha-
tósága alait, csatabajéállomáasá építették kl. A kele-
tebbre fekvő  Perl Riisabeth, But London és Dúrban 
kikltóket izintéa megorósltettfk. 
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A csikszereda-székelyudvarhelyi vasút. 
Ta»aidi  Éltbet  Qyula dr.-nak  a lapba Irt dk 

kelből nagy előhalad áauaknak kell klterebélyeaednle. 
£.aő a vasulügy 1 Mark ea a keadet kezdete. A gazda-
záet életaek a a kulturának ea a vérkeringése. 8 aa 
1867-tól való zoraáiyo*, anHyek mladanbea elhanya 
goliák, aőt elhagyták a Saékelyf9!det:  ebben dobták 
oda aoraáaak, tehát: elleaaégelaek. 

Elég caak egy vaantl térképre teklateal, hogy el 
hűljön aa emberben a vér I Mlcodn aflrB  aaSvevényea 
hálózat van, aemcaak köavetlen Budapest körül — nml 
terméBaetea — hanem tőle 100 éa 200 kilométeres kör-
letben i», a hogy eigyérfll  Nagyváradon erről, mlg e 
Székelyföldön  marad egy megyében egy ssál, mint 
saegre akaastott pnllsakavágő cérnái B mlg as igazi 
vaaut, a duplavágányu  Budapesttől Poaaonylg, Pop-
rád-fe>tá[g  a lann Zimonyig éB le Fiúméig fut,  keletre 
még Nagyváradig sem tneráfzkdlk,  hanem Baolnoknál 
már megiorpan és végei O'ynn aa egésa, mintha 
Ausztria Erdalyt felkínálta  volna a B <1 kánnak I Buze? 
a trianoni évek alatt magyar katonai körök számára 
turáni körök megcsinálták a Magyarország múltjának 
és jövőjének megfelelő,  abbos méllé térképét, a kö-
vetkezőt: r.mlt atoEban caak mint a különböió kor-
mányzatokra jellemaőt említek fel,  — Pozsonytól Gá-
láéig, a Kárpátoktól az A'dunulgl 

Pozsonytól Győrön. Bndapoaten, Szolnokon, Nagy-
váradon, Kolozsváron, M irosvásárhelyi-n, Sjiékelyndvsr-
helyen, Csíkszeredán át Galaclg — négyeB vágány, 
egy-egy, oda-vlaesa, távolaági gyors ssemályforgalcm. 
egy-egy, odavÍB'ia, h'-lvi 68 teheráruforgaiom  réBaére 
Körül pedig, köael a batárokhoa: körforgalmi,  elsőkor 
ban kaionnl cé o-rs: P.issonv—NyltrB—Kiasi—Mun 
kác'—Mirmaro^íiijat—Surnb .asar—Jászvásár—G 
lac—B'alla—Br^S'ió—Nagy-ti-ben —Vírsec— P4tert v 
rad—Paci—NngykaHzae—Saombatbely és lomét Po 
saony—kötfcti  halérmentl vonsl: — A Maţyf.r 
B.rodalom honvid^ml vasu jil 

Magyarországnak  most m-g kall  matatnia, 
bogy nam fél  attól,  bogy másnak ópit vasúti há-
lózatot.  hanem iganis: magát látja el a keleti  vé-
geken  ie, ugy, amint ellátta  észak,  nyugat és dél-
felé. 

A Bsékjly kürvv ut ApUtsekor a cslkl-rz tk<v z 
épltőNlügye!ó.i>'gs éa oastálvmárrókséfa  — H^pvizen 
vezc-tv-̂ a át a gylmfn!  von-«l — SsépviJen volt. Egy-
előre Midéfal'éról  ter.>-ztek * n.iolkién éa Bí<-pvln 
köiöttl m-ítő? fel:  'a Cserooidal,Slmóío.da'a, 
Sivárutj i lábánál, fel  Csligéstelnk, a vízválasztó l. 'p.y 
meredek lábáhos (ihol a aaerpertln-crszánut ílmegy 
a begyen, F. "4lokra. Itt egy rövid akuton ment át, 
a Madéfbivátói  idalg teljééin Fik tc-rBletrn, vízmentes 
magas talajon, egyse* vonalban nyo:r|e'tett, te j Ben 
kssa te.rv, állomás- *! ott, abo: meat * Dibái-t;stvérak 
gyárépBletel vannak. A eiint: n keez Harglla-vseutlterv 
megépítésekor pedig (Scékoiyudvarhely—Calkezertdn) 
Sier^dábál jött volna a voual T«p!oca—Dalne, Bor-
z«va és Bsentmiklóa mellett Bẑ pvlzre. 

A do'og azonban ngy állott és m» ls uzy áll, 
hogy Szépvizre  a világon mindenki  irigykedett 
Mién? Azért, mert mindentől f^renste  — éa elesve 
Isi — a blc-tt patakparti faházaa  Saépvlcfalvábó;  vá 
roskát építettek, tjieiete.i házakkal — aa örméoyek. 
A Bpastről ji>tt urak — mérnöktől felfelé  — nem akar-
tak tudomást venni aa nrl életet ólő gaadag es leg-
nagyobbrészt mliv-lt ürményekról. Igaz, hogy ők sem 
a psatl uratró'. L "hel, hogy *a Igen ambiciózus t?ch-
nlkusok rrndvlvll'it la akartak aikotsl h a M.v. Igaz-
gatóságánál Bad -p a'.en klrfo  p.oeott «erveket — avval 
a csatbkiáüásse.', hoiy: „M gmutítjuV, Siépvlz nem 
kap vaiuta'.l" — f;  rulettek » ineg^pltNul elrend-lt 
tervet, má<d'/at rügiöaiiztek : M .d .̂fi  véról Ssjntml-
háiyra a oor .t fel  n hegyeken a egyik heeyről a má-
sikra olyao hidakkal, mint a Krakó-bld U, am«ly aa 
a 'u j t ró nttoattől 64 méter m-i-ura err->lkedik a o'yan 
alstiuít.il, amelynei hoB-un (1200 méter) kétszeresénél 
ÍB löbv<:-~< itnnak, amit a Fzpvlzl begyen Rt FC.I.U» volna 
fnrnl.  1 és t'.l  mi ié koronával dMfávb  vo't a iév?fzl 
vaiut, ani'ért t- sőh1) as ^plt-.ave- rő.-Tí > u von figyel-
mi: la k-'p.'>. D- ni^ci lrá Vs  ,iu-zt i I* 

M nt di - a nyári rr.U îdii'.en lrod-1 munkát 
adott Ko'̂ c'jevicrt főfelügyelő  i nk.or megknckáctat-
tam a kérd -̂>: a H -:fHán  át leh t- »-e vi-unt ( ph-ní. 
Azt mondti « a«?ni.VI-j ör«g ur: „Fiam.' Ahova egy 
kivet  le tudok  tenni, oda  vasatat építek.'" 

Hi SI°red <t.:' Fdlső!otl{ mo<t S3M ÉP̂ EOÉK M-G 
B réfl ter'B rnoa a', nkkor »Z é'docell kiizs GÓLUNK 
a elsŐBirban SS^pvlsok keil m g-pitvrla a vli!amoi> 
vasútitI SÍVJUJK bit egyébről LA, mint a gőzöstől 

Hogy mezyénVb o Szer^darek a fejlődéfe  as 
egéaa Csíknak >* i-z egCss Sct'kxivfö'da'-k  Is érdeke, 
tudju'... Di Iáit ok meg aat Is, hogy Sser^da H'ődé 
Bének nem kell a'm Gyergyósz»n'.mlk!és, â m Bn'pvlr, 
sem Bz'tnlmáriou, sem »somHaéd»öí8>g», még Som yo 
sem á̂ dozntot honon Mirt ba pl. ml Ssépvlzra járás-
bíróságot, vagy polgárllakolákat igényiünk, azt nem 
Sserodától Igényeljük, hanem azt mondjuk, hogy nml 
ott van, maradjon mag, sőt adjanak neki felsőkeres-
kedelmi iskolát és királyi Táblát. Somlyót se csöke-
vény Intézményekkel pőio'ják a főgimnáziumáért,  ké-
pezd fjéért,  b̂ n̂ m ott van a Bseatpéter-egyházmegye 
óriási vagyon» a mo'doval: mllkovl&l őtl Bséaely Püs-
pökséget Som-yirj á'lltsák vissza s csináljanak hozzá 
Papnevelőt. (Nam cjiládfő  ne.elő I) 

Oyergyéüzeatialklésnak ls, Ssentmártosnak la 
olyaat kell Igényelnie és teromtenln, amit nem Sacre-
dátél kívánnak el. DJ Siaredáaak minél magasabbra 
kell emelni aa Igényelt a eal aa államoo, a vármegyén 
UvU aió | a MagóalMéknak Is ki ksU elégiteale, aalat-

begy a saépvlsl régi 8 tlcesi nagy havasodból ls 
u| gaadagokat kall teremteni, hanem közlekedési és 
kulturális vállalatokat és lntésményeket. 

Erdélyt  a székelység a vérével szerezte  át 
tartotta feon  Mindig klpusstltottak, kifosztottak,  vé 
rünkért még caak a mindennapi kenyerünket s»m kap-
hattuk meg Bin«k egyszer már legyen végei Üdvö-
söijBk és köveaatlk Eithes Gyulát és az É has Qyu 
lékatl 8t. Bálát  Bála 

N a p t á r a k 1943 évrel 
Saékely Nép 
Uj Nemaedék 
Jó fórrá* 
Képes frlBS 
Nagy képes 

naptára P —24 
P. --80 
P. 120 
P - 3 0 
P. — 60 

beszerezhető 
M. klr. Doháav N«ryárndáb*n. 

Egy láda székely föld 
a dardzsilingi sírban. 

Kelemen  Zsófia  virágot  kertjének  földtakarója 
alatt  álmodozik  Körőti  Ctoma  Sándor 
a meg nem talált  ázsiai  néprokonokról. 

Irta: lóM oslkaientgySrgyt Jiaa Jánoa. 
Egv pzékeiy n?pil°o nap nap ntán hirdette hom-

lokán, hogy »s at év Kőröal Cíoma Sándor eaatnrd^je. 
Valéban co^d^lntta' p'.telten fordult  az érd»Hödó ügye-
lem a nagy székely .udéa kutató f̂ lé,  felelevenítve 
élettörténetének cakn^m minden érdekes moieanetái 
s tiSB'-ázva helytelen vacy tévesen IsmTl t-öel^ioket 
s B(l°lokKt arról a férflaró',  »klnnk minden tettében és 
rounkhlábír, minden gondolatában en akurítában, min-
den n'ilkUlöséBében és lemondásában cak egyetlen 
egy igaz, szi>nt vágy táplálkoaott, nőtt és dagadt: a 
magyarral ro^on népek keresése éa megtalálása. 

Assial u'j^nvk e végcélját: nz njgnrokkal való 
íaiá iozáüHt a végzet örökre ellorínsiolta előle, m*rt 

barmad'k Maérlr.í Hlk»lm'.val váratianu' kidőlt, 1842 
ápri'H hó 6 t-n, 58 éves korában. 

A R»Ptt, apiis tnéietli fél  flu  — aklaek ^oha egy 
rc>; n"m maradt nrrn, hogv Hi°l'd'ek.nti>tU pz-me 

f^Lnakarijon  egy vlrági>zá:on, akinek soha .-fv  percnyi 
ld jj nem a*>hoz, boiv aalvét megdo'c bantatbasBa 

ró moeo'ya vagy ssepsége — csak ery szerelmet 
l;m rt, i hasa, a esülőföld  iránti diadalmas sserBlm :t. 
És ho<y ici'yen nagy volt e saern!e<n aalvében, nrról 
KőröBl C'oma Sándor lett unublsoovságot mie:őtt ni 

gvlato'nt az ország terülntét. Mi tón Nagyenyedról 
több azaz km-s-h gyaloglé.H után Brtssóba érkeaett, 
nem tJrt kl a köselében Imő Bstilőfalnjába.  Kőrösbe, 
honi m egy. te^en ment 'ovátit) Butnr -stbe, Konstactl-
nápo'y falé.  N r̂a be BZÜlőfi'ujibn,  rri'-rt 'ireale 
hogy nem tudna c'siskiidnl attól hs Imádott rltgtól, 
nme'yben édesanyja már 10 éve pihent s amelyei ta-
lán csak u trmetéakor látott ntoljára. É'este, hogy e 
kli-'.rő kizökkentené nagy u'ja vonalából, iervf  loot meg-
TalóM.á'ából s m?nt eiigoru elhalároaottsággal tovább, 
ho7j- többé Rohaüe látha aa meg éd-a Pfülőföld|ét,  a 
haaa földjét  g hogy porall idegen föld  fogadja  be b 
nem aa a föld.  ahoi élt a nbol meghalnia kellett volna. 

Micsoda lé'.ektépdeaő, gyilkoló érzés i> betett az, 
bogy ugy megy el egyet.eD'gy aserelme mellett, bory 
mégegyszur nem láthatja viszont s micsoda mardosó 
«raéaaé fokoródoll  es a boaazu ut Matt, a boesiu két 
éviized robotos munka köatpnlt? Él meni a kitűzött 
?sent, dicső célpont felé  as évekig tartó sétaniján a 
vévláthatat'an Időben éa térben, hogy 23 év mnKa. 
1842 év fehruárluaahan  hnrm&dlk k'zérietképpen 68 
••na korában magpróbé'jon i végcélhoz juml, a jugu-
rok or-săgâban. 

Eunek a rr.-ţfoţhatat'an  s m gr«|rolb»tatlan ér-
aSHD'k nopvil-'íázaddB'á Hr^eedett fájdaima  vejrvüit 

aSM álm^.b', amelynek te jea d i .e előtt * snr' Ic-
i rii vég -g az »iooik«pul, bogy mi-gnylBZa a a dard 
saliio-'l t imelő t . . . 

D • ta;áo rv n rn3gma»yará»h itA'ia? áraés vezette 
1909 december 26 >-n, pootosnn Kórii-i Csoma Sándtr 
-rt t"D j> i-'b ilá oaít-t év ntk «sázodlk évfortluuján 
E. M L ffert,  ai Asl .tic Siclely 1' Binţal tag|át arr* 
i) goadoiair.a, hoey megkerrsae Kőröa (a megkeresés-
ben t é t w n Kőröifalve)  elő!i<lrá"éeát avAgelt, hogy a 
község küldjön Citoma Sándor 126. születésnapiénak 
< mlékére hazai földet  éa egy majvar feliratú  emlék-
táblát, minthogy aa asxoi Aaslal Tin Bág nagy em-
lékünnepélyt ki'ánt rendezni ezalkalomból. 

Kőrös (1904 óta Ciomakőrös) közaégi «lő jVróaága 
le'jealtKttfi  m'cd a két kftrést  és ogy láda fö  d«t kül-
dött D-<rdiiii|ogbe. Az éd-ta azülőfalnbell  fö  det F renc 
Tamás akkori községi bíró feleségének,  Kelemen Z ió-
fláuak  pooipáa vlrágoskerijéből vették. 

Kelemen Ztófla  Bsjálkesülag neveli színdús virá-
gainak bérijéből vett e kis ládányi föld,  amely érté 
kes«bh m'nd-1) klrc->nél és édesebb minden gvönvör-
nél. 1910 tavassé'ól termeli a dardaaillngl temetőben 
100 éve pihanő Körösi C<oma Sándor komor, sserel-
met nem látott, ass^éta lelkének és megd'.C'ŐUlt ssel-
leméank aa — álomvirágokat. 

Haiyar pfillát notat a Donnál artálltf Imii 

Tanulólányt felvesz 
a TrdkiEdkr-syoi 

Honvéd hadltndóaltó-i 
Ferenoa Oyarféa  hdp. órmeeter. 

A hatalmas vízmosásokkal azeldelt oro°z pusztán 
semmi sem állja alját a szélnek. Kavarog, porzik a hó. 
Az égalján vörös felhőfoszlányok  jelennek meg. Ujabb, 
tán keményebb Bzelet jeleinek. 

A Don nyugati partvonalán magyar honvédek 
előretolt megfigyelőkben,  táboriörsökön teljesítik köte-
lességüket: éjjel-nappal vigyáznak, semmi aern̂ kerUII 
el a flgyelmöket. 

Buodákban, kucsmákban és jellegzetes orosz nzőr-
csizmákban végzik feladatukat  szolgálatban, készültség-
ben levó honvédelnk. Ninci mozgás. A túlsó oldalon 
nyitott szemek tapadnak a partra s ba célt látnak — 
lőnek. Sokszor vaktában la lövöldöznek. 

A mi fészkeink  is minden eshetőségre kézzen 
állnak. Géppuskáink, tűzfegyvereink  fagymentes  fede-
zékekben lesik a célt. Ha valsmi fe  tilnik, villámgyor-
san kinyílik a lőrés, egyetlen mozdulattal helyére csú-
szik a tiizgép B már kelepe1, nzól a fegyver. 

Sokszor órákon át kísérleteznek puekéa csatárok 
egyea lövegekkel, mig megszólalásokra bírjak a vörü 
*ök valamelyik tüzelőállást változtatolt tüzgépét. A 
felderitéBoek  ez a módja nagy türelemjáték, de a ki-
tartás rendazerint eredményt hoz. 

Máskülönben azigoruan ragaazkodnak arcvonalun-
kon az utanltá-hoz c?ak célra kell lőni I Célra és 
eredmtnnyel! 

Nappal — általában — nyugodtabb aa é'et. Saját 
felderitóink  gondoaan átvizsgálják a terepet. Pontosan 
megnézik: L- m ke zilinek-e valamire a .szomszéduk*? 
Ha igen, — i-lesé̂ eH h <lyen pTcekeo belől jelentik B 
tüzéraégiin', h-i k»ll, bombázó r'plMőgépeink máris 
kbidizik, hordjál: is a „csomagokat". Hány, meg hány 
gondosan elkeszitett voröa támadáB om'ott ÖBSze tüzé-
reink és nehézbombázóink nagyszei lien iranyitott tliz í-
ben, CH'ik azért, mert közel felderitőnk  idejében éBzre-
vettr a gyülekezést, eröátc-ioporto^ltást. 

Kisebb vállalkozásoknál, melyeket annyira ked-
velnek a xörösök, az Rlőretoit megfigyelők,  táboriöraök 
faladata  az állásaink felé  igyekvő ellenseges csoportok 
feltartoztatána.  Je're Rzempillantáa al-tt megelevenedik 
a veizAlyrztf  tett véd-'mi körlet. Az éjpzakában hizva, 
söirHég lep'e alatt iiöze edő „bolslk" azt aem tudjak, 
mikor kerültek zárótüzbe. — Géppuskák, aknavetők, 
grán.-ttvetők. párcltörők a ha szlikRég vau rá, kiaérő 
lövegek „huznxk* a ré-ztvevők számára örökidőkre 
emltk"zeles> „vörö-i bakanétát*. Legtöbb feladatukat 
meg "em tudjak még kezduni. mert vannak, akik elirul-
jái--. Mi=iuk önként jelentkeznek parancsnokságainknál 
a előudják, hogy kényszurbő! jöttek át a Donon, kém-
kedésre nem vá!|»lkoro»k. 

A mi oldtlunloo is nagy a vállalkozási szellem. 
Ha vninmelyik ellenséges tüzgép tutaázosan Bokát ok-
vetetlenkedik — önkéntesekből álló harcjárőr megy át 
éKzrev.-ilenül a folvón.  megközelitl a fészket,  rajta-
ütesael támad. A célként ki9z»melt tlizgép megŝ mmiBÜl, 
vaey a mi oldaluokra kerlil. R-mgeteg géppuskát, 
• .h^zpuskát, aknavetőt, gránátvetőt, még több golyó-
szórót és géppisztolyt zsákmányolnak igy. 

Komolyabb vállalkozások aorán, melyekben több 
roharajárór dolgozik összhangban kiserődöket, mélynég-
ben tagolt erősítési rendszereket göngyölítenek és rob-
bantanak fii  honvédelnk: 

A magyar viriu-, az egyéni bátorbág gyöngysze-
mei kerülnek felpz'nre  egy-eiry ilyen vállalkozás alkal-
mával. 

Sokazor előfordult,  hogy az előretolt megfigyelő  a 
támndas pillan-tában kézigránátokkal lelt ládát dobott 
maga elé s egvedüi (elvetm a harcot, megállította a 
támadókat ugy, bogy 3—4 emberből álló harcjárőr 
az'án 30—35 főből  állo vörös csoport maradványait 
üldözte a Donig. Mtgkor a folyón  egyedül átkelő kato-
náak erirtkefl  adatok megszerzése uián arra is talált 
módot és alkalmat bogy az Hleraér megfigyelő  műsze-
rét, vagy más értékes fegyverét  elhozza. 

A Don partján bátran, d r̂ekaaen, őpeib-z méltóan 
viselkedik a magyar katona. Pé'dáját otthon ia követni 
kell a mun. a, az ÓBHrfturtft",  egymáa megbecsülése és 
szeretete arcvonalán. A belső arcvonalnak ia épolyan 
nirvKégi-Buek, teltrekésznek éB köieleaségte jesitőnek kell 
Kînni-, mint n donm -nti bonvédekenek. Ma katona min-
denki. A ketona pedig minden időkben éB mindenhol 
kötel.'SHéget teljesít. A kötelességét nem teljesítő, a 
narancsot megszegő ka ona Borsát mindenki ismeri. Az 
is parancszxegö ÓB kíitelessegteljeBités elől bújó, aki a 
oelső arcvonalon rémhíreket terjeszt, árdráglt éz máa 
módon bomlaszt. A katonasors nyílt és egyenes. Min-
denkinek vállalnia kell ezt a sorsot, mert nemzetünk 
utján csak egységes menetben, egyakarattal, fenntartás-
nélküli köteleaségteljesitéssel jutunk célba. Nem kélBé-
ges: ĉ lba akarunk éB célba fogunk  jutni I 

Ne felejtsék  az otthoniak: a belsó arcvonalon 
xokkal könnyebb, jobb éa kockázatnélküll a munka, 
mint a külsőn fegyverrel  a kézben, ssásezer életveszély 
között harcolni. 

íoo r«i iS U U U B I 

Folyó  hó 18-án ette  0—7 éra között  Ctiktte-
rediban  a Hajnód  vendéglő  előtt  elveezett 
egy fekete  báránytiröt  bunda. Nyomra  vezeti 
ÍOO  Pengő  jutalomban  rénettl.  — A Vákár-
Osletben  jelentendő. 



12. anáa. C U K I L Á P O K 8-Ik «Mal 

Nagy Imre. 
Aa B müvééi, aki a festőművészet  modern hang 

Baereléaével talán legkorábban szólaltatja meg művé-
szetében népi környezetét, Nagy Imre, a csikz-ogodi 
„gazda". 

Nem érezte jól magát Pestei. A Miskoii» uián 
egyidelg még keresgélt Szolnokon, Kecskeméten de 
nem talált magára. Egyre jobban érezti: magában « 
Hargita hívását. Hazament, de fokáig  nem volt kedve, 
ze ereje festeni.  Gazdálkodott éa méhéaakedett. össze-
nőtt a földdel,  a munkával, a Bzékely néppel, a tájjal, 
a növényzettel es sz állatokkal. Két-három évi milvesz: 
tetlenaég után lelkében frlfrissűlve  a emberségben meg-
gazdagodva nyu t újra sz ecsethez a feBtette,  amit ez 
idó alatt élt, látott s ami belesimult a lelkébe. Énjének 
éa környeaetének fáradságos  dolg"B életét. Igy jutott 
el a székelység mély lelkebez a rajta, társain ÓB volt 
mesterein ik vissz a táró emlékein kereBztül BZ egyete-
mes magyaré ághoz. 

A azékeiy parasztság küzdelme elete, végtelen 
távlatokba tekintő nyugalma elevenedik meg festmé-
nyein. Nagyvonalúan, szelesen húzott ecsettel fe»t, 
mindig csak modanivalójának s az ábrázo't dolgoknak 
lényegét vetitve elénk. Olajképei drámai erővel, nyers, 
sokszor trutália ŐBsintaséggel szólaltatják meg B vetí-
tik kamény. erőteljes, zománcos színekben vaazonra a 
c-tiki havaBok szegény szekely népének életet. Régeb-
ben réskarcokat ÉB famntszeteket  ÍB készített. Az olnj-
featéB  mellett a tollrajzban is utolérhetetlen virtuozitá-
sig fejlődött  B az akvarell területén IB kiváló ered-
ményei vannak. Vlafestményei  ujezerüek, olajfestmé 
nyeinek sokazor nyera, de mindig erőteljes éa kif-jező 
koloriztnusa itt halkabbra hangolódik, anélkül, bogy 
erejéből veszítene Eztk is, mint olajképei-. tájképek, 
emberek, áratok. Sokszor torzit, gúnyol, n\eraen. őszin-
tén beszél. Máskor elhalkul. Finomabb tónusok, köny-
nyebb játékos szinek, vibráló levegő, rejtelmes táj si-
mul ki ecaetje alól. Nagy Imre művészete z székely-
ség életének gazdag, bukolikup költészete. Művészeté-
nek megértéséhez éa szeretetéhez csak az juthat el. 
Akii Bartók Bála Fából farxgott  királyfiának,  a Kék-
szakállú hercegnek akkordjai, avagv Nyíró JózBtf  es 
Tamási Áron iráasl ÍB vonzanak és megráznak olykor. 
A Baékely népmesék éB balladák titkos törvényei sze-
rint keletkeznek Nagy Imre képei, csakhogy már nem 
a nép egyszerűbb, hanem modern Európába beleillesz-
kedő magvar nyelv csiszoltabb hangjan. CN'ezolt ó« 
modern ez a nvelv, bár nem elflnomult.  Megőrzi a 
csiki havasok éies levegőjének B a Bzékelynep arcélé-
nek, történelme által is acéllá edzett lelkének kemény-
ségét, de őszinteségét is. 

Amikor Nagy Imre B általában a népiség k feje-
zéaáre törekvő művészek aiilusvilágát akarjuk megha-
tározni, körülírni, nem szabadu1 hatunk a hasonlc j«l>egü 
éa cé u Irodalmunkkal való egybevetéstől. K'Honosén 
áll ez Nagv Imrére, akinek mUvéazetében ugyanaz a 
székely ballada, mesevilág ée ŐFÍ humor szólal meg, 
amely Tamási Áron költészetének a legmélyebb forrása. 

Jelentősége nem merül ki művészetének önértéké-
ben, hanem fokozódik  sbhan a szervező munkában, 
amit különösen az elmúlt G—8 évben fejtett  kl az er-
délyi mazyar müvésaeti élet megszervezése, valamint 
itthon müvéazetlinkkel éa szellemi életünkkel való össze-
kapcsolása érdekében. 

Egyedül él. Tanítványai nincsenek. Egyedül, mint 
a többi erdélyi magyar művész. A kiállításokon való 
gyakori azerepléBe azonban igy ia elegendő volt ahhoz, 
hogy az ifjabb  erdélyi müvéBzek tanuljanak tőle, ami 
meg ie érzik nem egynek moBtBnábBn kialakuló Btilusán. 

Művészi felfogásában  nem találunk Bemmi atilua-
kereaéat, a legkisebb Bpekuláclót aem. Pillére a termé-
szet ó-t aa élet, amiről nem egyszer kemény, de min-
dig őszinte véleményt mond. Ez talán egyik jellemző 
vonása: nem veszi tudomáBul a dolgokat, ahogy van-
nak, véleményének értékesítésére mindenkor törekszik. 
Ezért nem máaoija, hanem újra alkotja tárgyát. E-zmék 
és Bzimboliumok az ő művészetében ia vannak, ezek-
nek azonb«n nincs olyan hangsúlyozott jelentősége, 
mint Aba-Nováknál. Nagy Imre inkább elbeszélő, még-
pedig epikuaan ömlő, bol vidam, hoi drámai, ballada 
hangon. Felületes kritikusok szeretik Aba-Nóvák hatá-
Bát keresni benne Tévednek. Bizonyos, hogv közük 
van egymáshoz, nemcsak korábbon vázolt közös indu-
lásuk, banem későbbi önezetalálkozisaik miatt ÍR. JO-
nébányazor rr.eglátogatták egymást. K-t kölc onü-ten 
hatottak ÍB egymáara. Mindez azonban caak apró rész-
letekben nyilvánul — mindkét részen. A lényeges 
különbség Aba-Novák két- éB Nagy Imre háromdimen 
zlÓB felfogásában,  A'ba Nóvák jelképi törekvésében éB 
Nagy Imre eséles elbeszélő módjában van. Sokalakoa 
kompoaiclőt festenek  mindketten, de meg kell látni, 
bogy Aba-Novák valahány alakját ertelme irányítja, 
Nagy Imre emberei inkább érzelmílények. Aba-Novák-
nál megáll a jelenet, megáll a cselekvés — ezért leez 
Jelképpé, — Nagy Imrénél hömpölyög, mint a széles 
mediii folyam. 

Még nem Jutott el a falfestményig.  Formavilága, 
monumentális érzéke éB képszerkesztése azonban ugyan-
ezek nagy felületre  kínálkozik, nagy távlat után vágya-
kozik. 

Az utak néha találkoznak B ugy látszik, hogy ma 
a magyar költészet és festészet  ntja újra össz«t»lál-
koanak. Ezelőtt tlz évvel még leginkább az esztéták 
éz .RtllnB törekvők" elméleteit olvasgatták legszlveneb-
ban lfjn  mUvészelnk. Manapság már Kodályról, Bartók 
ról, Szabó Dezsőről, Adyról, Móricz Zsigmondról. Erdélyi 
Józsefről,  Kodolányiról beszélnek és vitatkoznak. A 
meddő esztétika-viták háttérbe szorulnak. Intuitív ere 
JBk pedig Inkább gazdagszik a költéssel, mintsem az 
esztétika, kttlöaBson aa ál esatétlka által. 

Nagy Imre a klttlnö ssékely feztőmBvész  éppen 
moat nyitotta meg képklállltáaát Marosvásárhelyen és 
aat a saékely főváros  műértő kBsönaége a legnagyobb 
Baerelnttel fogadta. 

Értesítés. 
Tisstelettel  értesítem a m. I.  kizöneiget, 
bogv Caikaxeredában  a Kossuth-utca 
11. szám alatt  (az Oviit átellenében) 
livő  Elekes-féle  könyvkereskedést  is 
Mrlapirodát,  1942. évi december  hó 
10-ével átvettem.  — Vállalkozásomhoz 
kérem a nagyközönség  szives támogatását 

Tisztelettel:  SZABÓ  PICI. 
.eaesM*M«aaaaeaNaiaaaaéaaaaaaeaeé 

O a t k l A l i k . 
Vakáolót levél. 

A MAGYAR BETLEHEMES MOZGALOM 
Kedves  Fiuk! 

Csaknem 60 magyar betlehemet vitetlek haza. 
Örömmel Irom e sorokat, mert tudom, hogy legaiábh 
60 aagyar családban valóságosan la átélik a betlehemi 
jelenetet. AnnAl maradandóbb ez sa élmény, amennyi-
ben a magyaros betlehem alakjaiban magyar pász'o-
rok hódolnak a klczi J ausnak. M g felállhfátok  a ma-
gyar béliemet, e Borok segítségével gondolj u'ok a .Ma-
gyar Ballehatnea Mozgalomra", mint amelynek a ma-
gyar betlehemet köszönhetjük. 

Betlehem, kicsiny falu  a Scentfőldön.  Aa Uc Ji-
ans születésének belyo. Már az e.bő Időibrn nagy szn-
retottel votték kőiül. A hagyományok szerint már sz 
xposto'ok tpmp'omot építettek e helyen. H-drlán csá-
szár hogy &z Ur J zuara való emlékeaéat kitörölje a 
hívek leikéből, Adonla-nak enelt aaobrot e helyen. De 
N«gy KoBBtanlin caáBiár es éde.sanyja a barlsng föle 
bazilikát építtetett, n aalklpjáBzól faréBzeit  pedig ezür.be 
foglalva  Rómába hozták ea a „SzentjászolBazilika" c 
temp'omba helyeztek el. 

B itlebemel Igazi élménnyé Bzent Ferenc K-tte. 
Talán lEm*rllek a .Grecc6-I karácsonyéj történetéi. 
Bient F-re.ncM 1223 adv-ntj ín erős vágy fogta  el Bet-
lehem után. Ét ekkor Hzüiet tt meg lelkében a gr'ccól 
csodás éjsaaka gondolute: Betlehemet valóaégoBsn át 
élnll E határolta, hogy éjféli  mlaét mnndal a greccól 
birinngban. A falu  n'pél kivezényelte a barlangboa. 
0«öl, aaamaral kerített, jászolt helyezett eléjük, a já-
szol mellé egy hajadont ültetelt, ali mellett egy ;lsz-
tea farfl  állott. Fáklyák féuye  mellett kezdíditt az 
élféll  szentmise. Evangéliumkor maga Saent Ferenc 
prédikált oly meleg áhítattal, bogy még uz ajkul: la 
megnyalta Jáaua nevénak említésekor. Aa átváltozta-
táskor maga a kicsi J«us jelent meg a szent ostyá-
ban. A greccoi éjszaka valódi Bitlebem vo t. 

Ettől kezdve a Betlehem mlndmütt bejutott a 
lemp'omokba. Mivel aaonban a nép képzeleteinek éa 
es játékának aaabad teret hagytak, a betlehemes gon-
dolat lassankint elfajult.  O ysn mellékkörülményeket 
áliltottak a Ballehem mellé, ami már nem Illeti a 
templom méltóságához. Eaért a templomból Inoasn kl-
saoralt a piactérre, majd a háaakb*. Nagy mnnkájéba 
került aa Egyháznak, mig újból vlsBzaál Itolta a Bal-
lehem nemea gondolatát ea a Bulehem elindulhatott 
qyóicdelmes útjára. Felmérhetetlen aa a lelki gaadag-
ság, imit a B)li?hem gondolata r-dott a lelkeknek. 

A felvilágosodás  koraaakában látták a győzedel-
mes betlehemi gondolatnak erejét, ezért mindent meg-
tettek, bogy az emberek lelkéből kiöljék vele együtt 
a httet. 

1803 ban Bijororsaágból indult kl a betlehemjárás 
letiltása. 1812-ben a llitó ri-Ld'-lkeaések m»gssUotek 
de tlz év eleg vo'.t ahhoz, hogy a betlehemes gondolt! 
elhalványodjon éa a meleg éraáa klveasaen a telkekből. 
A mull «sásad második falában,  különösen a hlder-
Tt' ler kor meghitt családi köreben jelenik meg u|ra a 
Bitleh-m régi megbittsagábe templomban éa családi 
sz.nleiţben eryaránl. 

A Migyar B-tllehemss Mozgalommal kapcsolatban 
meg keli említenünk a p'csl fsr  -ncrendlek B-lleh?m 
késaltő üzemét, abol ezentferencl  lélekkel késaltlk 
templomaink aaámára a ssebbnélssebb B tlthemckel. 
(A miasp a magysr r»dó hangfelvételben  mutatta be 
e uem klsarányu Baam belpő életét éa le>*e élménnyé 
a pécai fcrencrendl  templom Betlehemét) 

A nagy Batlehemea Motgalom tulajdonképpen 
1938 ban Indul el, amikor Budapeal"n forgalmas  pon-
toznál álliianak fel  B-tlIehetnel. A páaatoroa Bnlehe-
met a Gallérlaaobor alatti vlaeaéa medencéjébe, a há-
romklrátvost p*-dlg a belvárosi ferencesek  templománál 
állítják fel.  Majd kartonból kivágható Iveket terjeaa-
lenek, BŐI fából  és kerámiából IB késaltenek magyar 
vonalú betlehemet. 

Saeresd a magyar betlehemet I Forgasd a ,Bst-
lehemea ee°rmesterkedés" c könyvet (Kiadja a Ma-
gyar Bnlehemeaek Baövetsége, Bp IV. Bistya u. 11) 
me(l<ad mily nsgy örömet aaerael vele a caaládoak 
éa ea|át lelkednek egyaránt I 

Calkiz *reda, 1942. XII. 21 én. 
Kegyelemtelj sa karácsonyi Bnnepekel kíván: 

8'ikelv  Litzli  bitteair 

A Diákkaptár. 
B*k értékes Ifjúsági  mozgalom vert 

gyBkerel ez utolsó évttaedekbea. KBlfBIdről  " 
jellemnevelő cserkészetet, zvájcl talajból fakadt  a 
saoclálla éraéket fejleaaió  vőröakereaztea munka. Da 
a gaadaBágl nevelés ABC-Jét a .Dlákkeptár'-moagalom 
gondolatát éa annak módaaerét magunk tormeltík U, 
azért la áll hozzánk legközelebb valameaayl IQuaágl 
mozgalom között.11 — Baeket a Borokat Irta egy év-
vel ezelőtt azóta dlcaőséges hősi halált hall Kormáoyzé-
helyetteaBnk a Diátkaptár-mozgalom évi jelentésének 
bevezetéaében. 

Moat legutóbb, Debrecenbea Antal látván nemaot-
védelml propaganda miniszter határozta meg, hogy ml 
a mozgalom legbsnsőbb lényege és Jelentősége. 

— Ba aa Intéamény — mondotta a miniaater — 
nemesek önmagában és Önmagáért fontos  a nemaet 
saám éra, nemcaak azért a gazdasági munkáért, amll 
kifejt  és azokért az anyagi eredményekért, amiket el-
ért, hanem elsősorban azért a Mellemért, amit magá-
ból áraszt éB »zW az erkölcsiségért, amit működésé-
vel megvalósít. A D ákkaptár aaelleme a legtlaatább, a 
legnemesebb köznaaégl aaellem, amely aa egyén tevé-
kenyaégél szervesen és össabangsatosan kapcaolja bele 
a nagv célokért folyó  köaös nemaetl munkába, aaél-
kül, hogy BS egyéniségei megaemmlalt'né és aa egyéni 
keademényező erőt — mlndan emberi éa közBzaégl 
fejlődés  e nélkülözhetetlen motorját, elnyomná egy 
lélektelen ko lekilvlzmuB sivárságában és ecyhangu-
riágábaa. Aa aa erkö celség pedig, amely a Diákkap-
tár működéséből kiárad, már aanak a háború atáa 
minden bizonnyal elkövetkeaő gaadaBágl rendnek aa 
erkölcse, amely gazdasági rendnek aa erkBIcae, amely 
gazdasági rend vezető eBzmél a betlehemi bölcsőben 
születtek meg és amely gazdasági rend aal hirdeti, 
hogy nem az ember van a gazdaságért, hanem a gaa-
daaág van as emberért. 

Vigyázat  f 
A Darmol hathajtót utánozták. 
Ügyeljen, mert minden tablettán 
• ..DARMOL" uftnak  ét T alakú 
bevágásnak kell lenni. Kimondot* 
taa eredeti caomagolitban kérj* 

Zongorát vagy planinot bérbe veszek. 
Oi m: U. kir. Dohánynagyáruda, 
Csiksiereda. a-s 

A Dl&kkaplér-moagalom tehát egyik lényeges 
intézménye a magyar gazdazági jövőnek éa fejlődéanek. 

Az BIBŐ négy évi munka legléayegeaebb ered-
ménye BB, bogy bár megmaradt a Dlákkeptár nevelő 
lellege éa munkájának játékos Bsine, da mindig gyak-
rabban fordul  elő, bogy a Diákkaptár a játékos Jel-
legű munkán tu menősn Igen komoly feladatokban  ls 
részt vállal, különösen közellátási vonatkoaásban. — 
A különböző, eddig fel  nem hasanált növényi, állati, 
Ipari nyeraanyagok, hulladékok gyBJtége, de termelése 
terén la mlod'g fokozottabb  aaerep Jut a Dlákkeptár 
müködéBének. 

Da Igen Jelentős a Diákkaptár mosgalom négy 
évi fejlődésének  Iránya Is, amely arra mulat, hogy a 
kaptárkodéa sulypontj* a diákok egyéni teljealtmé-
nyeről a csoportmunka felé  tolódott el, amit a nem-
aetl köaöraég általánoB háborús helyzete la Indokolt. 

Az egyes Iskolák kaptárkődé diákjainak csoportjai 
mindig inkább egymással önszemBködve Igyekeznek 
működésűket klf-jtent  és mindinkább fordul  flgyelmBk 
a közösen kielégítendő köaöaaégt érdekek (elé. Bnnek 
a fejlődésnek  legSBebb blaonyltéka az aa akció, amit 
még az 1940-as év végén kezdeményeztek a kaptá-
rosok, amikor a nagy nyomorúságban ainylódő Gyergyó-
csomafalva  Baékely község megsegítésére tlaenklleno-
eaer pmgő kamntmentea kölcsönt adlak össse oraaá-
goa gyüjtéa alapján.. Ugyanakkor nemcaak 19.000 P. 
knlcaönl folyóaltottak,  banem gondos helysalnl tanul-
ni ányoaés alapján megállapították aal a beruházási 
programmol IB amlnuk végrehajtásával a ssékely kls-
aég nebéa helyzetén segíteni lehetne. Ea a beruháaáal 
program klterj°dl a lejértékeBllés lobb megzzerveaé-
sére, a termésátlag emeléaére, a Maros vlsének a kár-
tevések elleni megfelelő  Baabályoaáaára, a jobb legelő-
gaadálkodásra, bútoripar teremtésére, műtrágya be-
saeraésre és aok máa fontos  gaadaaágí szempontra. 

Hogy miképpen tudja a Diákkaptár mozgalom aa 
Ilyen elhatározásokat flaanBalroanl,  arra érdekesen mu-
tat rá a Dlákkeptár öBBBSBltett mérlege . Aa 1941 év 
végén lezárt kimutatás aaerlnt 1940 október elseje és 
1941 aaeptember BO-a közötti egy év alatt a kaptár-
kődé diákok által gyűjtött összes jövedelem 8aea°(e 
pontosan 1,076806 peogői tett kl an előző év 700.000 
pengőivel egemben. Ebből aa özazegböl 660000 P.-t 
a legkülönbözőbb bérmunkákból gyGJtötték a kaptár-
kődé diákok, az úgynevezett gyűjtőmunka eredméaye-
t*po*n 77000 pengőt azereztek, termelő munkából 
86 000 pengő aaármazotl éz a k»p»árk8«B«aégek által 
létesített különböző vállalkozásokból 210.000 pengőnyl 
jövedelem keletkezett. 

Az 1941-ea évben elért töhh mini egymilliós 
Diákkaptár-jövedelemből kereken 606000 pengőt fodltol-
tak a kaptárkődé diákok tandíjára, laaaaeréuek éa ruhá-
sat! BBÜkségletelnek fedeaénére.  H«sznoz közöaaégl 
befektetésre  fordítottak  kereken 60 ezer pengőt, amely 
össaegbeo például benne van a GyergyócMmafalve 
aaámára adott kamatmentes köicaön Is. Kiráaduláare, 
cserkéBBláberoaáBra fordítottak  kereken 70.000 pengőt 
éa a kaptéroB diákok saórakozáaára Bazzeaen 66000 
pengőt An utolsó tétellel kapcaolalbaa megjegyzi a 
jelentés, bogy .Jellemző a magyar dláV fallelószégér-
zetére, hogy aajál keresményének alig 7'/.-át költötte 
csupán ssórakosásra és válrményBnk szerint hiba volna 
ezi az arányszámot még lejabb uorllanl." 



C S I K I L A P O K 

Ebben • nagyseerfl  diákkaptár arankában rőaat-
veaanek a calkaaeredal Begttő Uln i főgimnázium  diákjai 
la. A klataégi sael lenben vali neveléanek egyik leg-
kiválóbb eaakBae a kaptáron diákok mozgalma. SiB'6 
éa tanítvány háláa lehel ennek a neveié munkának. 

f í i u  a a i l i t i a * . 
Nem palotába kWdle el 
bíborban, gyémánt hintáján, — 
a nem aelymek drága kBnlBae 
elmúlt e anegíny bus nnyánl 
Biakedt ruha áa aok IBvIa, — 
erőtlen fáradt,  tSrt tagok, — 
láakutak mélyén BU aaemek... 
Maris volt és hallgatott... 
Mária volt és szenvedett... 
Palota helyett latálló 
ajtója nylll meg caendeaen, 
bogy a Jáaaol Baent oltárrá 
a a aord tanya templom legyen 1 
Hogy legyen fagyban  ls meleg, 
friss  remény, nj hit, uj Ima, — 
a a rongyos pásztorok kBs5lt: 
Jéius anyjává Mária, — 
BzBz Mária, BS Bldöiöltl 
JénuB, Ĵ SUB, Te nagy kereszt, 
kit bordnak bflazkén  vállalnk, 
magyar Ballebem Bnnepén 
SÍBB anyád jtazol-ágya int.. 
Ml tudjuk, hogy a Golgotn 
Ialen — Borsoddal összenőtt, — 
ne hagyd el hát e nemaetet 
a soraod utjain le.vót, 
kl mindig érted Bsanvedeti I 
A pásatorsalv éa koldna-blt, 
ami Bsámunkra megmaradt, — 
Karácsony aengö Ünnepén 
aaereed e krlsBmal — magyart 1 

Dr. vitéz Oeratffj  «/ezredes. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aa Erdélyi Pár t gyergyói gyűléséi. A 

karácsonyi ünnepek alatt na Erdélyi Pírt fcppvlseiől 
a gyergyói köaseg'jk lako^ágát látogatják meu. Aa 
Erdélyi Part felkeresi  n vyirgvói magyar tömegeket 
la, hogy ezekben a nehéa idAkben a vezuiők éB n pünt 
köaött egy pi lanatra Be versien el a kapcsolni. M r> 
erre nagy eaBkség ven. Mlnd-nnél fontoaabb  ptdlg aa, 
bogy vlgyáaaunk aa egyaéges magat-rlásunkra. Ver-
|Bnk vlaszi minden olyan kiaérvtat, ami e belaó me-
gjár front  megbontására törekszik. As Erdélyi Part 
ma e cslkl magyarságnak az a saervraete, amelyben 
egységesen kell gondolkozzon éa cselekedjen. firiBÜk 
meg est a háborús időkben o'yan fontos  elvet. TomuY 
meg a klsebbaégl helyaeiünkben bevált fegyelmflnköt. 
Nagy aaBkaég van erre ma, amikor forr  a világ Na-
pBnk veaetól a karácsony ünnepek alatt a gyergyói 
népet keresik fel.  Tájékoalatják, elviszik a kitarlé.Bo»k, 
a győzelemnek a bitet. Fogadjátok Ptcretetle'. Az E-
déyi Pírt gyergyói körű'|ér réhzt vPBznek Kies Kai-
mán, Dr. Cslpak Lvos, Dr. GMI Alajos képviselők, 
Ltoaló Iznác főrendiből  tag, Dr. Kovács Károly, aa 
Erdélyi Part cilknngyil tagolnának főtitkára  éa Sióké 
M.hály, a párt titkára. 

— Eljegyaéa. Bálint Ibolyka ée Daák Oyula 
főglmnáalniul  tsnár C-ikszereda, jagjvigck. 

— Doktorraavatáa. Dr Bpretcr György adó 
hivatali tlsatvls'-lőt t koloasvftri  egyetemen jogi dok-
torrá avatlak. 

— Minden kedden eete közmüvelAdeal elfl 
adáa. A közönség figyelmét  fa'hlvjuk,  bogy a váronl 
népművelést blzotaág minden kedden este köamüve 
lód-Bl előadást tart a városbnza nagytermében. Kérjük 
a köaönságel, látogassa szorgalmasan eaeket az alkal-
makat. L tgalább szente'j-»n egy napot annak a gondo-
latnak, bo^y egymáshoz kiépítsen valamelyes lelki 
kepe ol. Hi"s< n ez utóbbi idóbtn egéreen "Ivndultunk 
egymáatól. E b. n a váró bat nlncen Beri'mi olyan élő 
valőaág, tho bi emberek rgyméseal talá'koinának, 
OBBzejönnének es elbsazóigetnénck. lfy  tcrtechel nieg 
az, hogy egyre távolabb esünk egyik a másikétól 
Caak nézzük uton u fcKn  egymást N'fcs  Is stmml 
kezdeményezés arr«, bogy egymás köf  .lébe kerU j ink. 
Gyakrabban teli la alkottunk, hérmi médon nltumit 
kell teremteni arra, bogy a v»ro-, a falu  kötőn ege 
gyakrabban találtoizon, gondolatait kicserélje, mert 
ahogy ma van, •>• semmiképpen nem jó. A várca aaá-
mára egyelőre ennél jobb alkalom elrcaen, mint a köa-
mfivelődeal  előadások látogstáaa. Építsük ki hetenként 
ezeket a keddi estéket, próbáljunk egymás értékeihez 
közelebb látni. 

— A kezdlvazárhelyl Kaszinó 100 év ez 
fennállásának  emtekünnope. A kétdlvásátbelyl 
Ktaalnó 1942. évi dec.-mber bó 27- n BanepU m g 
fennállásának  saáztvea évfordn  óját. 

— Nem lehet rádiót hallgatni. A rádió hall 
galilnk egyre elkeaeredettebben panasaolják, hogy a 
kBlönféla  gépekkel hovatovább jobban aavarják a vé-
telt. Nam lebet eat lürnl. Síimtalsnsior panaszoltuk 
már esi a lehetetlen állapotot. KirjBk a postát, lépjen 
közbe erélyesen, hogy a vlilanygépeket blokkolják. 

— KOzzönetnyllvánlaz Bzu'on la hálás közző-
netel mondnak mlndazokoak. akik felejthetellen  test-
vérem, Illetve nagybátyánk: KIBB András, láaárfalvl 
ayug. plébános elhalálozása alkalmával réssvétBknek 
bármi mtdon kifejezést  adtak. 

Oav. Dávid Ignácné éa caaládja. 

— Háaaaaág. Potov««ky Angyal és Dr. Bőszegh 
Tamáa m. kir. állatorvoa 1942 december 30 án háaaa-
aágot kötöttek CaibaaeatgförgyBn. 

— Ozlksaereda varoa aalrellátáaa. Calksse-
rada vároa vezetősége mindent megieşa a lakosság 
közellátáaának bla'.osltáaára. T'rméeaeteaen nem aza-
bad elfelejteni  egy percre aem ast, hogy mégis háború 
van és a nehéa felad  «I mégsem megy a békeidők bls-
tonaágával. Bit a köaönségoek Is egyszer tudomása1 

kellene venni. Ét ehbea szabja lobbanékony hevületét 
és mindent olyan BB'vesen bírálgató magatartását. Sa&ez 
Gerő polgármester JeWnleg tárgyalásokat folytat  700 
darab hlaott sertéB lekötésére. B tárgyalások már any-
nylra előrehaladlak, hogy december végére 60 darab 
blsott sertésnek a leszállítása már teljesen blstos és 
minden kilátás meg vau arra, hogy a többit IB Blkerfli 
megsserezal. A december végéra várható 60 darabból 
álló pzállltmány már Bokát fog  Jelenteni vároaunk aalr-
ellátásában. 

— Eljegyzés. Pálmay Baby (Miskolci) és Balássy 
Lásaló m. zlr. hadnagy jegyesek. (Illődén kBlön érte-
sítés helyett) 

wai 
«a «Uf»**  áa fwatölgd  cl| 
•aivorvéfet  ét hamut, • 
nytstátro működd 

UamuKulí 
fütbn&rdii  (iMtmhíftű 

Kitüntetett Ipari munkáaok. A csikszsreda 
•piirl'atülel i'lóíjsróság 1942 d'C'mher 20 én Bnnepé-
lye» keretek krz;>tt nyújtót'.» Atna Ip irUg\I mlHuater 
d:> Z"kl -veiét é.a 100 p 'ncő jutalmát Aranyos B-ndor 
hentes én mészáros itgedn-tk. valamint P'tri.a I T^C 
vM.'nyüseml alt aln:szo'lnhir. Nevezettek 30 "V'u ke-
rexi 'il! egyfo  ytábsn BBolg îták gnrdéjuk»t. 0 yan m<'g-
bec^ttlnlvaló tény. ameiy melleit a társada'nm sem me-
het e! aió DélMll. Aa Bnn^pségen Bséas G rő polgár 
muati.r nyújtotta ál a k'- Uo ̂ ttisulet. öjiuditos ma-
gy.'r gondolatokkr-l köszentöltc a bét kitüntetett mun-
kást és I-ttc-n áldását kérte családjukra, további bs-
csblot'd muakájukra. 

— Hirtelen halai. J<kab B-indor voll városi 
'i< atvlBelő 1942. évi d ci mb> r hó 21 ón Cslksaeradaban 
hirtelen tregbalt. 

— Calkvarmegye kialparoaaiga lelkesedéa-
sel támogatja a Kalaka Mankaazövetkezetet. 
CdkvArmegye klsiperosaága l> !U óbbi gyűlésen álláat 
foeialt  a lupnnk által la több latén Ismerteteti Kaláka 
tlunkaazövelkeael n-ellett. Amlat Ismeretes, a K-tláka 
esékely embrrek tömörhléHn a drága Baékelyföldüntért. 
Hogyre ál'ana bát a .zikely ipiros mcl ej«. Bsá^z 
Garő polg^rmeater, m'nt ••<* lparbatósá< f"je,  megjönni 
ea iperoBBáz 'eju'nhll cylileBen éo sann a'ka'T-.t Is 
felbaBan l̂v».  kérte a kla p rosságot, hogy a K >14' » 
moagalomrs firveljen  fel  és aal pverotettel támogseBa. 

— Aa EKE Caikszéki OaaUlyanak tamo 
gataaa Asemui napokban m<gen';id-tl turista < án-
durgvüt'ía során, m>ly«t az EKE Cslksaéki 0 até'v 
rendezett a melyen riailvett'k a Megver Turistáit Or 
oiáitOH Slöveiaégén-k, valamint i a E'delyl Korpát 
EíyeBÜlet bolocsvárl kösponljá-iak vaetól, aa onatá y 
tudomi'Ari hoztik, hogy az 0-"aégoi Sport K>;rpont 
HZ Uz B; ' .c h*-z l-.-rend'Z Pére, aa eg/e«k6| ház fel-
eaereleeére és s hot -i plngréaáEC klJavüRnAr* nag\ohb 
pénaöaezes: lu'nlâxat fc'z^n''tolta.  A'urlstaut'-k je se«»re 
ozlotén nagyobbmérv i túmogatáBt h 'lysleV kilátásba. 

— A lábbeli keszletek bejelentéae. A Bié-
kely K rti »-1! K- r»i-t'd lm' e» Ipa-tpmara kitt |, bogy 
a kbzniiatéaagyi miit<ari> r or iri; d< o c p.'B», c«lan-adia 
ip-trcBt — gyárost — ml-d n kijelölt es kl rem j 1:->Ü 
nhbe'lker- Hkfdót  ax 1942 evl d c mb-r hó 31 n bir 
inkában levő lábbolltietam! bej^lept^s^re Voieleate A 
bf  j^lentésbea saütB^ges nvomtstiányok a Kamaránál » 
K^reakedő társu'atokaál, B rot fl>'otnál  et> Ip .rteatB-
leteknél d'jtalannl batnelr be»ser zhelók. 

— Talaltatott. Fo yó hó fo'yam^a  1 dwsb kar-
ón és 1 direb hordó l*lá'lttott. l<atolt tulajdonosa a 
renrtőr̂ rtp't-inVii'ffOtl  élv. h'»!! 

Unger Ferenc bútorasztalos 
t'Hlkizereda. IUkóoil ot 49. 

Állandóan raktkron: 

10 évi jótállási 

Modern hálók és obédlík, 
Kooiblnilt bitók «a ebMtik, 
rózaaía éa dlóla larnlroa 
patent rOkamók kombloálva, 
kist asiloook éa hajlított aiékek. 
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Faeladási hirdetmény. 
Dltré kOaaég elöljárósága 1948. Jannár 

hó 10-án délelőtt 10 órakor, Ditró kOzség-
háaánál tartandó nyilvánoa árverésen eladja a 
.Fülöp Andráa* pataka erdőben található 12 276 
darab luc éa jegenyefenydfát,  mely fatOmeg 
66200—1942. A. K. rendelet feltételei  aaerlnt 
kerQI eladásra, mintegy 46. kat. ho*d területen. 

Aa árverési feltételek  a m. kir. Brdófel-
Ogyeldaég gyergyóalfalvi  kirendeltaégónél Qy.-
saentmiklóson, valamint Ditró kOaaég elöljáró-
ságánál megtekinthetdk. 

Ditró, 1942. évi deoember hó 21-án. 
Kováoa Jánoa •. k., 

kőaa. bíró 
Povázaay László a. k., 

v. főj  gyző. 

Feloszlásra kerülő gyár, iizem 
g^pl, va8«tDy*gbereodezéaét legmftgaAabbno  vás4« 

jolom onk nagy bán 

BÍRÓ ANDRA9 
Bal atouBzentgy örpy 

85-1942 rzim. 

Faeladási hirdetmény. 
Bélbori T. I. pitvényes Közbirloko-aég eladja Bél-

bor kizségben lévő Ku'turhásnál, 1B43. évi Január 
hó 4 en delolAtt 11 orakor keadódő árvereaen a 
Csikvármegye B-tlbor községe határában levő Ru'Z-
«•'•« n«- ti erdősnek mintegy cca 7 kat. hold területén 
1941—42 évben kihaezná aara engedélyeactl fenyő 
faállományát. 

A távát területe a bélbori oraaégultól 1 4 s fél 
kilómét-r, a Má . marosh^vlil állomásától p.-dig 28 
kllótcé-er távolban van. 

Aa eladáa tárzvét k.'p ző faálloosány  1—2826. 
sorsaámmal ellátott 2828 dirab luc- és jegenyefenyófát 
tsrta maa. 

B^nalpéna a megajánlott árnak 10°/u-a. Klhefz-
náléHl Időtartam i egv év. a jóvóbsgyáBtól saemltva. 

Aj árv'Tétl én saerződérl feltételek  aa erdőbirto-
kos u'lro't képrlB^lójen-ii, továbbá a gyerg; óa fa  vl 
n\ tir. Erdófal.  K rend áll tendelkeaéere. 

0 ytn ajánNtok, melyek sa árverési éa aaeraődéal 
fell-ite  éktől ell- rntk. vagy bánatp^naael ellátva nin-
csenek, "lembe b m v.-tetnek, utóajánlatok el zem 
fog'-dt  .'.nak. 

írásbeli aárt ojánletok a saóbell árvrréa mepkn-
d»se elótt »a árver-aő b'zot<z<g elnökéné1 nyújtandók 
T o. — A megajánlott örsaeg saámotkel én belükkel !a 
kilr ndó a az ajánlatben kifejeaendö  ar, bogy ojánlat-
tevó aa árverési sacrródéal feltéleleket  tel|eaen 1h-
merl ég magát azoknak aláveti. 

Gyergyóbéibor, 1942. évi december hó 17. 
Piratzkó  O.rőrgy,  Herlóv  Jlyét, 

erd. bírt. e'ntik. erd. birt. jegyző. 

2—4 ktiz*plnko)át végzett ezeredal vagy a kórnyékról 
való llgyea tiat 

k öny vkötótanalónak 
(;zeténBel lelveaz 

a Vikár-nyotnda, Oslkazereda. 

197-1942. vght Btém. 
Arveréai hirdetmény. 

Dr. G tl J -.anof  iirjv^d iltal képviselt, Nagygalacal 
Jiz-tef  javára. — e 1-n 2276 P. — fillér  tőke éa több 
követelés i a jártt'jki.i ereiig, amennyiben a követe-
lésre ldótni '-n rcsí1.- fl  tetis történt, annak besiáml-
tA"*v«i. » Chi-pser ü ti kir. járáshlró"ág 1941. évi P. 
4808/10. saámn vét'ztoevel e'rendall tl"ierltéi=l végre-
h fo  ytát véereh^iiá0» ss?nvedőlől 1942 évi novetn-
• ó 23 Aa lefoglalt  6651 P. — fl  lem b csü t 
gokraacsIk'ientmárioMktr járásbíróság Pk. 2798/1942. 
'stmu v4ra^sével as árveris elrendeltetvén, annak a a 
1908. évi XLl t -c 20 § « alapján a kővetkeaő meg-
0>)vea»tt: Dr. Gtl Joo«r Hgivíd által képviselt, N*gy-
gilnczl Jórsef  javára 2276 Pengő — Bllér a JárulFkal, 
továbbá a foglalási  jegyaőkdnyvböl ki nem Iflnő  máa 
foglaltalók  javára la aa árverés megtartását elrendelem, 
di csak arra aa nstlri, ha klalégltáBl joguk ma IB 
f»nnMl  ós bt nllasük halaaató hatályú Igénykereaet 
folyamatban  nincs, — v«<gr.hi|iá8t szenvedő lakásán, 
tiaietéhen: Tu nídfbrdő  községben leendő megtartására 
ttaiárldóUi 1942 ávl deoember hó 81 napjanak 
deloldtt 11 óraja tflaetlk  kl, amikor a bíróilag lefoglalt 
utoaokat u m.: 1 kaltőa ágy, 6 ágybetét, 10 é||ell 

-tzet-réoy, 14 ruhaaaekrény, 6 sodrony s egyéb Ingósá-
gokai a legtöbbel ígérőnek, de legelébb n becsár '/,-ad 
részééri kőazp^ntflaeléa  mellett el fogom  adni, még 
akkor la, ha a b> jsleni* fél  a helyszínen nem jeano meg, 
ba czak ellenkező klvánsáeot írásban nem nyilvánít 

Calkssentmárton, 1942 évi december bé 11-én. 

Mlhálka Jdaaof, 
kit. blr. végnkajtő. 

Vákár hthmé Hayvqaadéláhan, 




