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Magyar kötelességek. 
As időt megállítani nem ;ehet. Az e zten 

dók peregnek. Eiibre'ínek. n«moe.;'knek é e-
tét merik n e k a váirakoaó ovei. Ma na\ -'s 
jOnaek egymásután. As egyket temetjük, a 
másikat szorongó őrzésekkel, sejtelmed bi«!a»o 
dássai várjuk. 

Háborús esztendőből iepünk át a máiiiiba. 
Nem tudjuk mit hoz számuatrv Do mindig 
bizakodással hangoztatjuk, hogy bármi kóv 
keshet reánk, ha minket magyarok»' tgyü.t 
talál, egy vélemenyen, egy szerateitea, akkor 
nem fólbetüak  semmito;. 

Es a magyar nemsedák sokat Bzenvedett. 
A osont;a hasában t-s szétszaggatva inu^büu 
hőd se a multat s jSvendót. Bar m?g"anu tünk 
volna beldie annyit, hogy a 'örien -i m v.uaroz 
hat akármilyen keményen, az egymása» ktspaaz-
kodó, a teatveri szeretetben eggye kovbcjuIo 
dott nemzeteket megingatni nem tudja. 

A nagy eorefordu  o 1914. evetöi •>. i.-zdv* e.. 
a magyar nemzedék oaiuaija netnze ün. .orte 
neImének iegcnegrázob!) rószet. Ma iámé: ttgy-
verrei a kezünkben o:; állunk a ncpe.. nugy 
küzdelmében. Az a foladatuutc,  hogy kivereked-
jüS nemzetünk jövő ezer esz te ideje:. 

Nagy és súlyos feladat.  É j ez miuden ma 
gyárra egyformán  kötelességet parancioi. 

Ha máskor nem, de Ujeeztenda k-zdeten 
fel  kell mérni ezeket a köteleas ;g;ket. Pod o 
san tisz ában kell lenni azz*i, hogy i.i Ubujni, 
felreálmi,  megtorpanni senkinek uiuca joga. 

A kocka el van vetve. Osl állunk a v Ing 
legnagyobb vérőzönében. Bgyíc e n vagyuQb. 
kötelezve. És azt aliani ke;l. ^indjn szenve-
déssel, lemondással és áldoza.v^laiasaiW egy-
emberként együtt kell éreznie minden magyar-
nak a célért. 

Most nem lehet idője a fontolgatásoknak 
sem az aggodalmaskodó mellebeszelg leseknek. 
É etünkkel, vagyonúnkkal ott a heiyünn a be 
osület siolgálataban. 

Nagy idők ezek. V-gcrodinéoy lien kitün-
tetés számba mehet ebben eini. Hi s lönine-
lem ránk biz; a a nemzetünk juvoj.t me-vsr; 
kedd küdates*, aknor fojadjuí  azt öri:njlmi 
nemzedékhez illő komolysággal es a kiválasz-
tott büszkeségével. 

Vigyázzunk arra, hogy magyar eletünk egy 
pillanatra se veszítse el mu-najának, küzdel-
mének colját éB az abbnn va ó hitet. Enlonii. 
lünk mindennap a kisebbségi magyar társadalom-
nak arra ai ön udatara és egységes gondolko 
sására, amivel a magyar feltámadást  hntn. Ei ' r t 
•olt minden magyar munkája, élete es küzd jiaie. 
Ne vessitBÜk el ma se a magyar társadalomnak 
est as egyoéluságát és annak érdekeben min-
den erejét minden nemzeti értékét áldoini tudo 
egységes akaratát. 

Óriási erőt jelent ai egység. Mindent, Ezt 
igy tanaitok meg, igy id^gsődótt beieniv a nug 
próbáltatáBUnk hősi korában. Legyünk azon, 
hogy továbbra is őrizzük m g au yuakoa», 
boldogulásunknak ezt a lenduő ertek-r. 

Általában minden migyír kötelesség-íz^ 
rüen gondolkozzon nemzete jővőjan. Rividuen 
rádöbben arra, hogy ma sumoa kivüi a-nk nk 

'nincsen. Csak a magún* erejeben, cink az 
egymást segitA és egymást szerető magyar 
testvéri Összefogásban  bishatun*. Ni keressük 
alt, ami szétválaszt, csak ami öasaehoz. Ne 
éloszük 'soha ai ellentéteket. Magyar ós magyar 
kOsOtt oe legyen külömbaég. Legyen ugy, ahogy 
Mt láttak. Oaak agy magyar zzámitaon. A dol-

gozó magyar. Mindenei aoayiterjen közönünk, 
ti'iat .•» í-.üyen hasznos a>uu*at vegez a íietnz 'te 
rdünbfn .  Sjrauiive! tjbhbt. 

l y;n goudolmtol,ki.i ktíioledjünk egymás-
hoz. Bizel a le ei.kel épiig-usUk a magyar ur 
sada.mat, amelyet mind^u p ucán átütő erőben 
kell tartani. Njm íi-ap .dbe.UaU mer; soha n.jai 
:ehe't tudni, mikor azoii'ja o«lekvf)urj  ezt a 
UDada'mak a aemset e.eicrdeüe. 

A Fomöltóságu Asszony szózata 
Mdgyarorszag napéhez. 

A'í áldozat dd a kóioiöaaeg jo^au lll % ok 
•jiinduu igaz magyart ujabb a.dozatonra. 

N gytdiü K8Ziond j :boü jar a vi:agszt>rte 
íoaib iió baooru s hazauk immár aiáuudi&. avt 
t gyvertí: rjaztvevojd. Siduvodoja, d j miüdjQ 
m gp' jhaitaiaa eiienere is a ue-uZüt orokksvaio-

hivő tiaicoia a nepek sordai eidomo 
n.Ucd-jiea>aei{. A iiaboiU, aiűjiyet uz Ur.^iou 
i<kir.i'auo; -tyritíig poifeuri  oJIŰÍU B«CUI 
ic;tioiii:ri«, íusuiar a uii liic'Uu^beu is vihar^u, 
^'•rieiheieil nUl azedi u dozatt>u mvn. k^^üi, 
r.kiH Q^'illDii u ie^drag ibbik. Sjü ..aya, ve.viu 
t-gyüi. iudji, m^yta nuiy u : k, a küies<.i, tmulyoi 
tiurdoiUj»; ineg^logaioii beuuukât a Miuuen 
titió a mi mindüyajaa eg/uh. vagyunk a fajiln 
luiabuD, mi urczzüü IcgjuOOan, uii az, inagyar-

Bppen t í t ín aiOit, amikor arról von szó, 
hogy iiidggyug)itbU^. a tiaouru tu<.Ui azu 
aat, t.ui^iycke. tmbtn erővel meg i<_-uct gyo-
^yiiitiii, jogunk van korai, Bút ketLÜdo. kt-al 
M g szero^nók erimeai a aíMeici.. egyonmnt 
sjtíoibd szeraiQ'.'nk nezii: mindenki voi a huzza-
laiezai a kérdést: .Puieljl Megtetted o te is 
aotuiesJogodét a ha^aetc, en^hnoued o azok-
nak a bánatát és goudjat, akik tiozaatartozoju 
kat, atyjukat, fiaik  a', leatvereiiet, csaiádjua 
tttJiaszat es rjmeayscgót, vagy pedig egyetlen 
tenyerkeresOjUtfet  vtaziiblitk el a bcüallei 
inirZ'jjâa ? Live ted-u a goudoi azoknak a vA lai 
rol, akiknek ciaiadfói  mos. is odaaUuu harcol 
nak a mi bizionsagujkei-t es eiaLUukörb?" 

Vaiaszoljon erre a k^rdasre miud^nki be-
ciüieta e3 íe:ni:uaij.-eto ozerint. Nd azav^kaal, 
no az együuerzes hangoztaiasávai, hauem ne-
rnttQ, cjoie»edetekkel. 

Amikor ez év aujiisziusában azzal a natúi-
:el foria.tam  a larjsdaiuinhoz, hogy adjon min-
d nki .bhdiségd szerint ten ho.mit, meduze 
oroaz í j .dö j hircoió v^reiak resztre, kérő 
szavam meghallgatta» salait. Most meg többet, 
mjg biuaodegedabbd i kerek: a h^doavonuitak 
csaladjainak, a* euibjrfeleiti  áidozaaal hai colok 
itthonmaradottainak. 

Jinuar 17 tői február  7-ig oraaág zjrte, 
minden eddtginel nagyoboaranyu gyüjtjsi ren 
dezünk a harcterén lövők uthoumaradottainak 
támogatására. Kzuttai pen^t niiruuk : a telietó 
aökiói ezrekot oa azazakat, a szegenyebb^któl 
tí.ljreket, de mindeukiiói üerüuk. 

SJk könnyet akarunk letöró.n1, a gondo . 
arada;at feliartoztatui,  tetiái anyagi cróink haiú 
raig KerjUí a laraadaiom támogatási . Ojudoi 
junik ana, hogy a magyar haza ezer ea ez r 
osaiadja njmaa ea zoaazó neüUi uovauyabb 
aenyéirel aggodalommal ea öoinegiag^di.Siai 
adói naponkiat a magyar igazaagaak, mert 
hozzaiartuzuja mindnyájunk fennjiaradasaart 
harcol, 

vagy szolgai. Qjndoljuak katonáinkra, 
akiknek fegyvereit  m-gacílozz*, baiúraágat es 
nőaiesaegót fokozza  az a .udai, k jgy itthon min 
d«nki rési* valtai azaladjonak gondjaiaól. 

A létünkért éa népünk igazságáért folyó 
harotsí filgg  miuden. Az állam ezert minden 
tlnert a haoorura áldoz es a lehetőseg hatarain 
Odiüi goadoskodik a harctérén levők itthon-
inaradottairúi. De ez meg nem eleg I SzüBegea, 
hogy maga a taraadaiom vegyen reszt az áido-
^ b i D ; Keli, hogy az áldozatot egyenlően 
oaazuk meg s ennjk az emberi harcnak egyet-
len erőd ai dny ea fegyvere  van: a jó szívvel 
adott fl.lerek  éa pengők tömege. 

ki a gyüjtaa tönb, mint jótékonykodás, 
több miní emb-jri együtterzea megmucatasa. 
Moat latjak meg, hogy mennyire szereti népünk 
minden rotegd, lakoaaagunk minden egyes része 
családját es aze a nagy kűzóaaaget, amelynek 
tagjai vagyuak a amenyel együtt élünk vagy 
pusztulunk ebben az országban. 

Adjatok! Avassa a magyar társadalom est 
az alkatmai nemzeti áldozatkészségünk legszebb 
uaaepdvoi Adjatok, hogy a legtöbbet áldozók 
nozzt»;aruzűU, gyermekeit minei erőaebben és 
melegebben o.eije át az orók Hungária istápoló 
karja! Adjatok, aogy az elkövetkező nemzede-

í  a.daaaal emiekezzen^k a ma élőkre, akik 
a BzareLe, ea a jójag erou is mozgoaitani tudták 1 

Adjatok azért a Magyarországért, amely-
nek u.jöveteleeri imádkozunk I 

OudapeaC, 1942. december hó 31-én. 
HURTHY M1KLÓSNÉ. 

A Nemzeti Megújhodás pártjának 
gyüiese üsiKszeredaban. 

A M .̂ yac N .-mtó.i j^ujaodas partja Cslksaare-
d^baii 1943 j »nuar 6-an djiuiótt 10 oraaor gydieat 
laiioti ua Ipir.au.li.ot KasainohalylBegsban. A gyntssen 
joido vo t vifsa  linredi Bin, a N^msdii Mignjhodas 
pirtjánaa oraaaguj ainóca Mmter M aiós, Fnai Kuman, 
Bj.ar Iiivsn kdp«isatóa ea Vincia Aadras ny.aitaoor-
uagy alserdieoen. A gyűlést Siakac* Bsiasa csltbor-
aaovol gaada ayltotia meg, aai a gyUlea elnöal tlaatét 
to.totte be. 

A gyuláién «ihangaoll bsBsádek Ismertették a 
Njidsbií Mdgujhodas partjának csikitttaáselt. 

CiUvarmegye magyarsaga aa Brdalyl Pari cél-
aitúadaat aaorini vsaz r«sal aa orsságapltó mnntában. 
U ŷ laan.ta ennek a magyenek magyar nepe aa eimnll 
íaoaoun, aogy mindent egysegeBen. A poililsát la. Kst 
ujüís óvkizod pollilcai iiaoiajaban aa egyseges maga-

as ve.reve leit. A vissaatöreB órókemiekU ünnepen 
aa ugysdg Qntud.̂ taval aiakitoita meg az Erdélyi Por-
tot ea annak vou&:veaetese szerint egeaa leiaevel és 
oiaaimsvai atlott a magyar kormány meiló. Asóia la 
OK a<i sa megjyóaódassei hiszi, hogy eai a kormányt 
.amogitnl keit aa Idős járaaa szerint egyre nehazedő 
muaaaíaoan. 

Idézzünk ciak aa Brdilyl Piri programmjáből. 
As oseraics Migydruraaag tesierói iesaalitotl éa 

ket evtizid idegen uraimanak tlizpróbajii kiaiiott er-
dj.yi majyarsag megtauuiva, mii jeieni a magyar ba-
zau alva, oiüi, a klieobsagi sors megpróbáltatásaiban 
megacjioaúdotl erkolctl erejat ós eiaaant akaratai aa 
jros as független  M<gyaroraaag felepitesenek  uolgá-
.ataba kwauj* á.iiiant, hogy aa maiiukeppen töiiheaae 
oe a foidrajal  adotiaagai ea történelmi mnnja folytan 
ó. inegiüdio nuataaai a Daaa völgyeben. 

A moat dúló h&borusan a magyar honvédség 
jraje ogymasutan hadüja vissza Baem Itlván blrodal-
mauak eiezaaiiou daraojali. Bjtnmi aidosattói sem 
laduac lenai vimaa, Hogy faUzibadltó  honvédségünk 

M gyarorizag örök jogait dr«eaydaithesse. 
A Kárpátok kosaoruala esiravea magyar földet 

nagyar d.otinraeí leEintjlia es legelső kótaiesseglkak-
jd» as> íarijuí, aogy eaen a ti  djn minden magyar 
Kamira oí.aoai, muaiál, kenyarai ea magyar mllvalt-
idgei uia'.oausuat. 

1. Te.iVen ragasskodásaal gondolnak a kisebb-
jegi Botdbaa velünk együtt uziovedjtt daierdalyl ma-
gyarokra «a nem nyugaannk addig, amíg sorank veg-
.ogod mjgo.diat nem nyer. 

2. Aa olihoansból klBsStt óz hozzánk menekült 
vérelnakel a magyar kenyerei testvériesen megoaatjnk, 

9, A Ktrpátakoiiu'J magyarokat sürgősen hasa 
ksil td.epiüíailal. 
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4. A visszacsatolt magyarság számára o) honfog-
lalást sóvels:ilaa B a kei eviiaed alaii anyagi éa er-
kölcsi j araiból kisammlzBtl magyarságot aa 01 meg-
illető jogaiba akarjuz vlsBaahetyesnl. 

5. Mjgyar országon beiül mlndan épltó magyar 
erői osdz.j ksli fogai,  mag keii sserseani es olyan nem-
sdll muaka aio gaiaiába kuli állítani, amelynek erad-
mjayaíjppja megszületik a minden magyar életet ea 
óriszst mjgaaaafogialó,  vedslmeaó éa magtarló mag-
ii ja i; magyar &llam. 

Amiai .átható a pártprogram egy pár részletéből 
la, magyar ambjr BSAMARA ennat SZÍOO calkilüaésekel 
alig lanal adni. Alítanak uaagiraióaitasa blsonyara fó-
GONDJA a jri^jj.osonanm is. D j hauura van. Ei ugy 
erdazii*, hogy űdiúoí a r °gl fdgyeldm  piraacn saa-
rloi ma siacs agyeb fdiadaiunk  mint aa, nogy bizalom 
mai nigy t̂iak aioiaik a magyaroknak muaaajabaa, 
akit epp.-u aien alaatt éB idieióssíggel váliaijas a ném-
áét sorjanak lntaaaséí. 

Bour Ij;vâa mpviseló ur faisió,alásában  a gyil-
leg folyamán  s«i moid;^, hogy 4 tstnjri aa Erdotyt 
Parinak a szervezdiui aa i'gyynat nam moadhai ciaí 
ajnyi-, bogy abbal fcuepati,..  Jal laita, aa ugy lattá 
jonaí. Kbjo nem ig >n Jsnat sdnKtodk bsleszo.aaa. Azon-
ban a a*o arasím ía;ar száíszavuan fóíuoyos  poilílzat 
ktnyliatkosasa számúak:» nim valami meggy ózó erejii 
tdiet. 

AmAor a Nemzeti Migujhodás pir.jának efik-
azjridai gyul'jdjról bdszámoiu íz, n<»m nahgaihaijut el 
azt a meí<>áiőJ;aiioíet, aogy n<;m Idó-urirt ma az 
emb r^i. leu.-it po iitEil gytttaifcödísok  lal>) oango.nt. 
Van  ea less mag nektuu emg Oyaa oujuak, amelyek 
agységas, egy akaiu.ol itpvtow.6 nemiuit-t kivannak. 
Erra *eszh.ju?k U-. H >gyjtu a po,tiltanak azc aa er-
laioui, amily n h . u j m r a vjlo toreíveot jb.oni. Ni 
a hatalomért roav.juax es^kann a viharos Idóaben, 
hanem a b^ialm»! tamogassns Diaalommal és miadi>ii 
eróaí'.í. íalel6sse,ítBlj.:s mutu:^ban. 

Uj magyar élet felé menetelnek 
a székely lövészek. 

Nagyszabású, ejységea m íat&a mígmozdu.as 
játszódul! ie C U,ured ia. Uj tUzilkarl raijszioil a 
„CiiMzsredal Sielsvy L.vó * ̂ yéjület". A gyü asuo 
racgj báró aizji Eu-) IX. ktriii-r.i íói«veBzm<iRKr, 
vhbt V .->;iui Fjrenc í j ug. c^ndurdzndcv, a Icljvasz 
me.tar hiiyeueSd tb Adarjtta Fjrenc culivarmegyei 
lo.aaimeait-r is. 

A kitüiuti idopjniban gjoroegymiitu-ánban, kato-
nás fcgyi'.>mtEB.  votulliK ful  a cóze:l fii  vak: Ciik-
somiyo ea Ciik'ap öcs» ö.eszTl íb ngy, hogy a Vigadó 
nagyterm'il m?gi(i:Wi<ék aa ífdck'ődói. 

A halárór-iörzi ki'.ünő t jakura a gyUiéa m.gkes-
disSlg IndniókBi játszott a ezz%; katoaás jsiieget kapott, 
ami( mindvégig mag is t a r ta ,a gyh>fca. 

H szeisiy ntán a kníomasnekar a székely imád-
Bágot jatsíolla, m jd Szárz O^rgeiy polgárm Bt̂ r nyi-
totta meg a gydléBt Csíkszereda poigarmeBiere többek 
kötött megállapította: 

— Ae=rt gyttitbnk össze, hogy ősi szekeíy kato-
na' szellemben lomoiy és céltudatos munkát végezzttnk. 
A LiveazevyU:» uj vezetóseget \aiaezt s esze! uj, ten-
diietes munkába fog-  Ety-nlro székelynek sem szabid 
e felejtenle,  hogy é H irglta kaio daiáo, n Kelet Kár-
pátok b :re aiütt itnmár második ezredév óta -zaka-
datlaoul kösdó uinroknyi nsp Ő4Í katonai roid z ron?k 
kbíi i-ih 3íl feanirinr-dasát.  Az • rő î kitoibi a apotoa 

''•>, tiEí és kaibka reiid-taerDen óiő ssívely-
B^gat n'.-m tudta m°?ooa(:<ni az dó< vihara. A mu *. 
nagyszerű bizooyságti »rra iatenef,  hogy minél e.őfcb 
tórjüu v vî st!» ó 1 h.«íí rm uy-lok, katonai ulettormsnk-
hoi. A sadkelyocp oiindig szi rttlo a frgyveri,  a fegyel-
met es ti hasat Hí vaiarcisor Baüiseg vo't erra a 
ss restre, most a nemzit tendóz élvonalába került. 
A „C4lwstered.il Si-i.e'y Liveszegţle;" Óól hagyomá-
nyoz airpjta, túroiion akarattal, cíl'ud'tosan t-isr és 
l9g i'ud 'ni miadíB muy roV nt Ójüi boidoijn.fsáért. 

P.ijí jtm -s'e- D-h-- s r-« » tby<ry4iéH B ró ZoUáo, 
Qii Aa^i 'lr H -fc.  y Q. goihui je ü:6Msoit 
ságot kU d Ll. 

Ad rjár. csiil övépzm s\.*t megrázó K̂ sséd 
Wereteben muiit r« mif>y'-r  kot- í̂ónségfkre.  Tjt.bak 
közölt ha'ártiüOi- s- Usz ţvzl: 

— A fegyver>ise'  », n f^ţyv'  rforgatis  k-ito'esBég I 
KulütiJsaa magyp.r tmb»r számári »z. Uiguikkal szem-
ben a ».orí m"gmu: tta, hogy milyen kegyetl tud 
l^nni »*emb n, aí;l k^nny'müen eldobja a 
fegyvert.  1918 ban, az noérh>t?t «n katonai eré-
nyekkel rJ'jd- iazö mtgyaruknak s-t:dó kiáltotta odi: 
„Nem aksrok katonát látniI" Bet a b^ctr^ens^gnt 
örökre kl kell trröirl « noms.-'t ríletébll. Ili 22 
delg szenved'-li.'.:;, 22 ?Rztendón trr salll, hordoztuk a 
köonyn'mli, fn  ^lóifn,  ld-g«n Irip'.üntás r.'tienet*-i ke-
rasztjót s bef  sa-«k9di» an tottog^sok küz'n; j 'r<uk 
a ké;- ár J)l tudjuk, hoţy s dzíí-iységTt maifd'i 
ezeréves őst szervezdie v^dw m»g. Ctlunk: a mai 
p^ripo'ltlkas hîlyz-f)?n  m!>gtalá'ju< a magúik pártjá% 
a tett°k pAr ját: » muyír hoivédség^t. Uiyanakkor 
örök fl<y4  ni)4ie;éík iit domborodik kl előttünk aa 
igazság: a f  ;yv-)r: natncuV foţini,  h-tnim saükaég 
eaetén ci3iekad|tlok is vVţ a jmk üotndatoaan, 
m9S3zam^nó fjgyilcamel  a magyar honvédaég pótke-
rst3 raadi'kiaiséri a h* as Idő h<v fegyverrel  a kéz-
bia öimtgaat m i i ^didik a fjldüa'tön,  migui^ 
diauünt i onmí fa  i;!. Mlalu amurask hlvatáitadil-
tsi kall óatntiáita v.ialal a soni' . Tulaiosltanl kell , 
alndaa ssiktly atyiakűa Islkéban: „így as egástérl, 

egéssért egy* elvét, mert nem ssért ssBlettflak,  hogy 
ssolgák legyünk, hanem, hogy uralkodjunk a vérünkkel 
ástatott, a vérünkkel ss:rsett földön.. 

A nagy lelkosedéssei fogadott  hesséd után Ataél 
Kde báró eaelkodett szólásra általános figyelem  köze-
pette.. Erdély fólövészmestere  rövid vlsssaplllantást 
vetett a múltba, majd kötelességteljesltésre hívta fel  a 
hallgatóság figyelmét: 

— Uj magyar társadalmat kell kialakítanunk s 
eg>ra világosabban domborodik kl mindannyiunk előtt, 
hogy nemcsak puskával, banem erkölcsi erővel Is el 
teli kesdanl a harcst. Pillanatig se tévesssük szem elől: 
minket Idegen hatalom tohatem győsött le, han^m — 
történelműni; szomorú lapjai blsaayl'ják — a belső 
egyenetlenaág dóniöit Igen sokszor nyomorúságba, mert 
ss «rvölcstdiensagcJ polcra helyeztük éa megtOrtüi otíl 
lijg kell mondinu-.k és megmondhatjuk nyíltan: 1918-
uan az irt vesz'ettük el a báhorui, mert itthon Cdirett-
fogók  vo!tak. Minket nemcüsk a f  jgyver t^sz erőssé, 
hanam as igazság uralma Is. Aa igaaság, a beciilíet 
íaijes értékű uralmâaa* kiteljesítése azonb >o nemcsak 
a tisztviselők doige. Nt'pHck'rt <sn\6 aggódás népünk 
mlndi-u flmik  kiitmessep:-. M rdtnaţluobnak a n.»gy 
magyar elet Utőeiec kell tariiituak n kesbnket. 

B^sréda további során megállapítja báré Atzél: a 
magyar nip o'vbp, mint a jó csikó, mindenki meg 
akar|a log^go'El. Na tűrjön a cilkó, vossen ie a hátá-
ról mlod-mUt, aki n 'm oda vn'ó. Megrázó erővel bizo-
nyltja: n* hojba van a* ember Bzakad^tlanu1 Iit'-nhfis 
fohustcd  k f'  g tlj i: rohasem vi-ţieelfr.  V m olyan 
emutr, .ai mtt«lo;idi « as o tár eiótt, hosy eoha többd 
nem iszik s a lemp cinból ep.yRacsco a koccmaba megy. 

— M miodant IgértUnk mi is 'zoror.gfticiá^in, 
kisí.'bbaúgt BirEuak gyö ródáSel kbarpotta — mosdja 
emait hangon a ezónok. — Hioyszor Imádhoziunk: 
Iiun«m I napjában, ctak egyszer essnm, honvédelnk 
lOv.i lábal alá paroá-at raíunk, csak még egyss^r 
legvMo M^gytrorsségI Vágyaink részb^a t» j.;eüuek s 
döhbtiae: -een tapasataij t a nyitóit ssemmel jaró ember: 
aeifi  nem "íar st-micit cslnór.i. A b e l dötma e'ótt 
mindtn-ţian t"nt-ér*k vo Iont s m 8«. ftb»s  farkasok-
boa bm-oalótn órdl uit , acsarkodunk ^gynái ei:tn. 

Higjjntz fii  etZ'l az átkos fo'vamaMat.  A ijuni 
nagy, Kóaoa barcvonaiba. Ne fe'<-ji>Utr:  bogy egy k.s-
toa < karcoiba'soa az src^onalon hátul 10 ember btCiü-
lei'.-s  uiutkaiara van szükség. Oyin egyfelliell  élrtet 
kell ítr-mi-noní, mily bec-ületr-, hltro, töte ességtel-
j->6Í;éííe n»v»i ea mtndín esabadidejüket igenybe veszi 
a sí iíPÍyeVn«í. 22 cv-in k^rees UI naponta i.m:ékcztet 
•e< tiorbicci^l, atu'onoya.t, börtönnel m< minden 
egyéhbei, hogy m«x\an.k vatyunk. Mtgln n ^ l jtettöni: 
mlcd-tnt. Meonţivcl löbb Aa tróitiljcseob fi^yelmez^e-
tósru esz sz&zieg ezután I N-i Nledjatea: aísoak a 
népnek, msly 'dsganoket Ültet a nyaká n, ld^g^nacnek 
engedi at gozdasagl ólett>rat és nem taiporodik — aa 
litL-n sem boc'át meg. Az Ilyen nnp pipma'u!. 

N plinknek elíóeoroan fomagát  keil megerősíteni 
»z <4íei mlader vonóién. E/V"t>en magyarnak sem ssa-
b.d ayomorupájba «:nl;). Ei a fáid  a mienk. Idege-
sein >k Betitni vonat"9»'isn»a s>m engedhetünk át 
vereiést. 8f>nt  Iitvar, irtóztató felháborodás*!  forog  t> 
síribban ós buiogányá. keresi, higţ miiyen szólamokat, 
.Vlannlko ó* megnyilatkozásokat, elvakai adnak a 
szíjin i :d'gi>nsk saját boldogulásuk B a magyar oeu 
sat einyomásaárd)kéb-3a. Ni tovago játok j «'usavaton. 
Tartsátok szeme'ő .t a célt aa az igazságot. Gytlöljétak 
aa tlidniza.tk a korssalényeket ls, akik nem magyarok, 
ahogy ók gyűlölnek »a ü'diznek titeket. SteresBOtek 
egymást, fogjatok  össza és magyar testvéreiteknek 
bccjaasatok rendi!Ses">aéra minden lehetőt. M:nd<n 
CHd.á'sedet előtt goadallátok míg: basziáltot-í, vagy 
ártotoi a tervezeti lépesse), Ci^lekedettel a magyar-
ságnak, m rt uj honfocaláat  zeil végeznünk ezen a 
fódio.  Liiegjan mlidíg értelmetek előtt: o'plni 
jövöj} nem nagy találmányokból, hvtem fhi  á'doavo 
vér;s ver^jtázéből Hiatul naggyá éa maradandóvá 

üpp'n eaért a kbteleBSé<?n felül  k^ll dslgoanl 
minden mvv^rnak, am -.nnylt oak tu.l. Évssáaadokon 
ál álmokat éllek őseink, vrrVdozatoeat hoztak, bogy 
utód.iis eméerh<>z méltó életet eij n̂ fc.  Eteket aa á1-
doaatokat mind-mind semmibe vennők, ha r»jiunk ke 
rê akUI nem t 'ja Ülnének az őil élmoz 

Fiind i.uatt: emiak- atetnl minden magyart, hogv 
Cilk^zereii határa B iproan&l van, 8iprooe pedig Gyl-
mi'.Dil I Kivessétek t-hát na ezeréves magyar eaamet. 
A katoaihltnek emeljetek oltárt a leikiuecbm. N< al 
fcudj^tok  senkivel. En.ékeztessetek minden magvart: 
o'y n feladatok  eiö .t á'.'usk, melyeket caak m< mduik 
megoldani. Faieiősek vagyuik n muakánkóri. rabat el 
kall végeaal. Ei>rt minden mag'/ar léteknek » magyar 
katonahtt lángo'ó oltárává kell váltoanlal.. fejeat"  he 
saüanl nem akaró tap iorkfa  köaepatie baró Alaél Ede. 

Gál Antal dr. jelő'őbliotiaégl elnök jbvaa atára 
közgyűlés egvhargulsg A .sal Aron gimnazlnml tanári 
választolta njból az enyl«t elnökéo»k. Alelnökök: Ssása 
G ró potgárneater, vhés M kiós G irgaly tnnf 
«>s P itt  B-ndor váró I tlestvlseló; lltnárok: V cs»y 
Gyula pAr.cettt etl J ujeó é« N->m?s I-ilván dr türc^ny-
aséki jegyző; jag^zők: P l .ír litván es Duta J nosl 
Ali. iak. tanítók; ügyész: Go Antal dr.; gazde Bíró 
Ziltán; pinatárnok: Végh Miklós; ellenőrök: Gá<p«r 
Gibor es B ró Gábor. A tlsaiikaron kívül 12 tagu vá-
lasalmány tlstosltja a jó ügymenetet és aaerveaést. 

Mígválasatottak nevében Antal Aron elnök kö-
SiönHel mond és ígéri: komoly, székelvekhez Illő 
muntát akar és fog  végesni az egylet. Ugyanakkor 
tar s* kötelességének minden ssékely a lehető leg-
jobban támogatni as rgypsüietft,  mert est követeli B 
Jövő. Cillövéssetben éa szellemi t*ren egyaránt Jó ké 
pesltésekksl munkába állni a eiékelységaek. 

Vitéz Vattai Pereac aj. csendórezredee aárósaa-
vában lendületes munkára, kölcsönös támogatásra hívja 
fel  aa egyeaület taglalt. A lendület legyen olyan, ami-
lyenre esekben aa Időkben ssükség van. BI kell vé-
gesnl as uj honfoglalást.  Mltd>n magyart megfeleld 
helyre és életkörülmények kösé kell Juttatni. Beért 
kdadsnl kell, küzdeni kötelesség. A fegyverrel  klvjklóaa 
bánni tudó, a fegvver  fölényét  érvényesíteni tudó 10-
vésaekre van ssüksége ennek Ba országnak. Teljes ér-
tékű magyaroknak kell élvonalba állani a azebb, Jobb, 
magyarabb, minden magyarokat egyesítő lövendő mi-
előbbi kialakítása érdekében. 

Hossza tepjzuhatag után vlgyáaaba merevednek 
a férfi  tk. mélységes oendben Indu\ aeng, aug, tör 
liter (aámolya elé a magyar hlmnuss... A asemekben 
öntudat, határofott  cól éa aeáudók ül. Felejthetetlen 
benyomásokkal a Rikóczl-lnduló hangjainál távoanak 
C-tlkssereda lövész.!, sorakoznak és ütemes lépésekkel 
lódulnak a boldogabb magyar jöverdő felé,  melyért 
áldoaaloYat kell hozni. Ferenor Oyirfát 

Feloszlásra kerülő gyár, íizem 
(ţept, veaaoyagberendezését legmagaa>bban váaá-

rolom oaak nagyban 

BIRO ANDBAB 
Balatonaa'nccySrgy 

Minél előbb kössük meg az 
olajosmagvak termelési szerződését! 

Az Ipari növények kötelező termesstéséról kiadott 
kormányrsndnletnek megfelelően  a Futura és az Olaj-
magértékesltő Bsövetkezet már zovemberben ssétkU-
dötte a olajmagvak t^rmelésere vonatkozó sstriódéses 
felhívások  Bt. 

A már tömegesen beérkezett termelési szerződé-
sen alapién d cember elején aa ólomaárolt olajlenvetó-
mag sa-HkUd-Bé Is megkeidódöt'. Az Idejében je'ent-
kesó o.'Hjmagterm '̂ők részére a vetőmagvak lessálll-
tása m g K téli Időszakban megtörténik és Igy n gaa-
dák a megfelelő  mlnó^egll vetőmag blrtnk&ban vetési 
nuntá;atalkat a legmegfelelőbb  Időben elvágeshetlk. 
A korai vetés mind'eni'or fontos,  de különösen nagy-
jelentőségű as ol j'i-nmag és napraforgómag  termelé-
séné'. 

As or zég minden réssében eibelyezett tlsztltó-
t^lepek taijes Hiemm°l vi-gz'.t a nagymennyiségű olaj-
en raţ, naprafO  'íómag, szója és ricinus vetőmag cél-
jára tört-nő tlBStliását. OUjíenvetómag csak a nseg°dl 
K'üdor-, L )ü- és O ejnöwny TerroeRatéal Kísérleti Ic-
ti.set hivatfc'oB  ó omaárával kerül forgalomba.  Napra-
forgó  sBÓj ivetőma'ghól aa előirányzott vetésterületre 
a ezlioK'ţcs mínnvlség igen nagy rósaben nemesített 
f.ijtakbó'  á'l resda.fceséBre,  rlc'nnstermelésre pedig 
legnag"obbré('ai a hűvös nyarakat jobban bitó tüske-
mentes, nemesített vetőmagot osstanak ki. 

Biztosit^ van, hogy aa a gazda, aki Idejébra 
tirmelual satraódiiBt köl, keltő időben megkapja a vető-
magot. 

Fontos eaért a termelók sürgős jeleatkesése, a 
legalkalmasabb vetőmag blatosltása és kellő Időben 
történő leszállítása szemponjából, meri bér a velő-
miirvat aa or.'BS< egésa területén arányosan eloaatva 
tárolnak, a fennálló  Faáültásl torlódások fl<yelembe-
víteiévi I Bsámltanl lehet orr', hogy B vetőmag leszál-
lítása as ttlosztó áüomásoktól hosssabb Időt vehet 
Idénybe. 

Napraforgómagra  és ricinusra a termelési u t r -
•ód s -k.'t a Fu ura (Badapast, V. Vigadó n'ca 6) 
Oiajlnomagra fH  szójire a sserzódéaeknt as O ajmac-
*rték(<Blt6 Szövetkezet (Budapest, V. Vigadó utca 2.) 
köti. 

Termelési sserü^dést lehet asonban kötni bir-
mely olajosmagra a Futurs köspontjánál és bármely 
vidéki megbízottjánál is. 

A saeriódése? t^rmniőiet es évi Jnnloa 1. u<án 
60 pengő tormelésl elől»g és leszállított termésdk után 
-rőtabarmány-vástrláti jogo u'tség Illeti meg. Ugyan-
Ciak m egilleti íi termeiőket k»">8«tráMs ho dánként 80 
«llogr^mni pitidé ls, amelyet 1948 január 15-lg n Patt 
Nl'rogiúymüvek rt. körzeti kep lsclőlnél, a termelővel 
sanrzódéat kntő vállalat igazoló» alapján lehet be-
«a^resni. 

Mndan gaada »aját érdekében gondoskodjék te-
hát a termelési ss< rőd>s sRrgns megkötéséről, mert a 
hataridók elmulaaa áaából jóvátehetetlen hátrány aaár-
maahat. 

A termelési sa°r<őd is»k kötésével kapcsolatosan 
a Földművelésügyi Mlnlsater Or körlevelet lnténett aa 
Ssszes gazdasági telügyelőaágekhea Is, amelyben fel-
hívja a fi  <yelmet as olajmagtermeléai sseraódéaak Ide-
l-tben való megkötésére, Illetve a nem saeraődéaea 
a'spon termi ő gazdáknál a vetőmagnak kellő Időben 
.'é«tpénnért va'ó hesziraásére. Tarméssetesan a tnr-
•nalAsI sz rsődést nem kötő gaadaságokat a 4780/1942 
M. B. sa. rendi'etben blntosliott kedveaméayek (tol-
ciönla vetőmag Rao'gá'tatása, műtrágya, erőtakarmány 
és hészpénsslóleg juttatása) nem illetik meg. A nem 
aaeraód-̂ ses termelők a vetőmagot kéttspéasért a Fu-
turánái ls hossereshetlk, aa llletékea hatóságoknál azoa-
ban okmáaysaerBen lgaao'nl tartósnak, hogy a aaeraő-
dés megkötése, Illetve a vetőmag beaaeraéao Iránt a 
saűkaégea Igénylési kellő időben megtették. 

Tanulólányt felvesz 
m " T W i á i - B T e a t e , 
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• O I A I K . 
A* anyag imádata. 

Csodálatos, hogy mennyire besalvóduti »• emberi 
lélekbe •* anyag aseretete, Imádata. Bat fcisooyl<Ja  ai 
egéaa élet,annak minden ritmusa. Padini müven kö-
rültekintő okossággal tudja megvédeni :<z ember a bir-
tokában levő aayagol,s»Jtt lu'ajdonát,legy d -a akármi 
Babenl Igyekesetéi a törvény segll Ieg->eebber, let-
Jobban, legnemesebben. Iţy vsn ea rei'djín mlod*r 
tSrváuytlsileó társadalomban. Da aa ember lélekből is 
áll. Lilék taaal as embert emburré, lélek nélkül a tes' 
csak bnlla. Bibéi fiaként  kővetkealk, bogy a lélekte 
ls van sok féltenlvaléja. 

Ha tehát as embsr társadalmi életiben Benyír* 
kl tndta építeni as anyag ?édalmót ml d-tg voaatko 
sásban, akkor a lélek klacsulneb védelmiről sem Ban-
ta ad megfeedkesnle.  Sajnos, a lelki kincsük, annak 
Időtálló tőkéi ma még nem kapják meg aat a véd:) 
met, amit érdemelnének. Asóri jár annyi eebzettleikü 
ember a világban. 

Aaonban nemciak as *gy<onefc  van lelki g^dag-
aága, hanem vsn elsősorban anck a Paent életköre", 
ségnek le, amelybe valaki belesstttatlk és eaáltal b<ie-
tartoalk. 

Műiden magyar a magyar élesköaösségbe estiklik 
a eaért saent kőloless'ga munkálni egész el»téb«n, er? 
jáhes mérten, a magyar életközösség kincseinek gya-
rapítását s annak telj is védőmé' a kártevők 6lleo. 

A magyarnemzet lelki alnct^l, gMdugBága elUn 
vétőket, a hasaárulókat. a Dímeet DecitUetenek fost 
togatólt sem fujtja  mladlg a törvény kárlnlhetet'en 
szigor* s társadalmi magvetés. 

Mostanában gyakran lehet hillasl megtévedt l«-ikö 
magyarokról, akik elhagyták a magyar haaát s ktt föl 
don a haaa ellenségeivel együít do goanak aa oreság 
pnss n'ására. 

Jó lenne, ha eseket — a rendsserint pírzíol 
megveti, tndatos vagy elsaédült — áru ókat brötre fel-
dobná magából a magyar életközösség cs >örv-?ny ili-
lanáel attó', hogy valaha is h4B<t*rheegenek a magyar 
hasi ?a*nt fdldjere,  aaok közé a magytrok köa=i, ai.it 
odaadó, áldozatos salvvel, hősiesen válajék a nagy 
Idők nagy terheli I 

Az „Aladárok*. 
Nemcsak kfifödón,  da itt benn aa orasAg terJ-

letén Is akadnak magyarok, a'dk súlyosan veiének a 
minden magyarok áldott éd-aanyja, a magyar basa 
ellen. „Aladaroknak* hívják és vicceket csloa:nak ró-
luk, pedig a mai Idők nem alkalmasak a v'ccesre. 

Kl ne tndaá, hogy aa „Aldárok" a namaot élete, 
fennmaradása  érdekében a>koiott törvényeket — busás 
hasnontrt persse — segítik íljá znnl, kerü gatul. 

Ők a neháa magyar sors lelketlen vámszedői és 
nem elnáaasl meg tréfát  érdemelnek. 

Vájjon mdják-e aa „Aladárok", hogyha azok 
győznének, akiknek glblcelnei, ml történne ve.Uk?! 

ó i volaáni>k as elsők, akiken kegyetlen es em 
bartelan bossant állnának aaok, akikutk penaeból most 
minden jóban dúskálnak es pjidajutka! bomlasztanak. 

Mliyen ssánalomramálto aa, atl a neháa tnagyar 
aorsban nem tud helytállni Igaa magyarhoa meitcan. 
A múltkori világháborút ls aaért vessieiiu* el, mert a 
nemael sírásói kitáró, aalvóa propagandalkkal elvették 
a magyar lélek tttsálló, örök nagy erejét a taalyotte 
csügged aat, türelmetlenséget égettek bala. 

Magyar, aki saerell őseit óa utódait, magyar, aki 
aggódva dolgoalk uerettel életéért, saerell és hü ha-
aájáhoa, mert tndja, hogy minden vétek, minden ben, 
melyet vét és elkövet a hasa ellen, saerettel alu hnzia 
kl aa ősi magyar földet  s aaokal lassítja a romiaeba. 

Kár  a fáradtságért. 
Valaki a dnaau>U:l magyar vegekről Irigykedve 

ssőt emelt a saekelyek knltnrvágya elln. Sjzailotla 
a asékely főidre  szükséges Iskolákat. 

I<en ám, de a sa ikelyeknek la esaébe jut egy és 
• á s do'og, ha Ilyesmit olvasnak. BsaUkbe jnt péidau> 
aa la, hogy a gyötrelmes megesáiiás alatt nam jutót; 
Ideje arra a mostani sopánkodának, hogy aaót em-vj-n 
a uékely Ifjúság  tömeges elbuktaiása eilen vagy 
uékely intelligenciának itljes bálérbeasorllása e len. 

Ba a tény sokat megmond. Megmondja, bogy ai 
irigység honnan ered. Oanaa, aaosió!, akik TrUnoni 
klmnnkálták, aaoklól, akia mloden magyart halair* 
Ítéltek a trianoni határokon kívül és beim, aaoklól, 
akik gnssba kötötték és Irtották a magyart 111 i<, ott 
is, egyóaletBen ée egy cMnaital. 

K»r a faradságért.  N m lehet ókét verni Bsékelj 
4a magyar kösé aa Ilyesmivel. Erősen és meiegen fogja 
a uékely kán a magyart es magyar kea a aaákeiyt. 

A kormány salvesen és örömmel adja a ssekaly 
ségaek a saükságes Iskolákat s epp esari nem erdeae 
seaklt aa, bogy aa Iskolákat kl irigyli és kl eoíal'ja. 

Bgyébkánt aa Ilyen ssók mögül erősen arad 
propaganda p'atn-'k Illat*, 

KÜLÖNFÉLÉK 

Unger Ferenc bútorasztalos 
— — ~ ~ " " C a l k u e r e d a , Bákdoil-ot 48. 

ál landóan rakttron: 

10 «Tl Jótálláal 

Modern hálók 4a ebédldk, 
Kombinált UUk «a ebédldk, 
lAiaafa  éa diófa  tnrnlroa 
patent rOkamék kombinálva, 
k«»z anionok ía hajlított iiékek. 
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— Megjutalmazott oslkl paaatorok. A fSId-
mlveléBÜgyl kormány aat 16 cil^m^nyei p,aatort ki-
tüntetett ebben aa esitendőoen. Psasjataiomban résse-
slleit pássloremberek-'t. akik kötelességüket » legfon-
tosabb helyeken lelj-al'ltr. A cdkl (övőü»? leţblatoBabb, 
legjüvedclmaBŐbb trunr-alerBletén do'gosDbk: as állat-
"'t.yépatésflnk  és leeeiőceadálkodásnak elvova ában 
B«»k a c iki pásitorok. A k'ptett p^alorao es a ssafc 
s«"rüen kenuit legelőn naey n^maatgaad^ságl ertei. 
fordul  meg. A komo:y, c*!'ndatos állattenyeastAs a'spj» 
«sen a tét t«nyfl(Ő3  á I. Bzirt érthető, ha a fö'dool'e-
lésöeyi tormtny egyre nagyobb jehalósíget tuitjdo-
oltvs támogatja a páaalorW^ptés és a le;alógaadá:^o 
d s ttry^t. C-lkvártnegya g sdaságl íletsben már 4v«k 
ó'a megindult a tervFS'rii mnnka lege'ójAvItáennk n^p 
'aerfisltAsáert  Siakeló^dáBok il.andó tanítása flíy°l-
mealütl ós sürgeti a Cilit ga"dát »s álIattenyéBattBre 
r»!ó bereedeaked^nr?. B-ne^ termésaeteRen tev-lsó 
k^lH^n a lagwlókkri r;>Hss<-res tc'ród^s, fizosnak 
tlsflUsa  és jtvUAsn O'V'ta hefi>kt'-tés  er, ami t>n?á-
e»n vlwía'.-tB í!ms-Iiib•»ry f  • j »>-ulá^ában. Cjik-
megye hi'yieténM fogvi  Igau ehatmas állaitjnyfl^s 
tésre. Bgyebün'.! "1-ci mlct rrdőok ea i°£t>]ónk. H 
okotan g^tdálkodunk teln. alttor ulsősorbsn ma^un' 
áíjnt b- Hinht. Becsüljük m"ţ i'hf.t  a Formún<;n3H egi 
»a Igyekeaelét, sm'.ve! fi  c-IM a íitit-ryamié-it t mo 
galjs és ennek a földn îf  meíerős1 eio'üA'j-:. 8a" 
resoHk ''s itssto'jQk «zo^nat h muníj^t, aki -1 -1: do! 
20" k^s? ís fi  ciki levegfihös  rmrssttcdíi Á'dnrt !,•>•{. 
-me hljto'ltii » ciki fSId  örök e'-tM. A H'l 'r^t 

pABr o-ot kovB't-rő*-: nev^gy Kr^'^lv Ar.-,n"4 (C ik-
ss'n dom^koi-) 40 8'ócs Jizsef  (Csikjer.őf-iv-)  C-ók 
Márton ((M*-d* r, v.) vl --* G">l Gy ir^v (Q -'gvóid 
ifi-rópitat).  H >' '"-ón J -̂nos ea FJ.- p A' >u(C»l?m. 
d r« ) 70 - 70 Timar D meter (K-ste'et) K'tstáiy Js-
nns (C'lk«Be'iidomoVoí>) Kt'mán Ard'iş (CtUfka-cfaiv)-) 
Aat»1 lm"» G ergy P-«»arc (G^erirvó:ek-rőp-ii«l) 
80—80, B<jkó Mbály (Gp«rívódliró) 90, Nylku Pá 
(C<ik-ainyó) T okó Ardr;í« A'b rtA (C se^red ) és 
Ansi J nos (Qyercyószent"<Jk'ó') 100—100 es B ru 
Márton (CslkBzeatdomoko ) 120 piogó lUiaimnt kiip-ak 

— Klneveaés. C^lkvármegye fó'.spínj»  Dr. U ir-
ton Gábor ciilB!-rtm4rlonI Ügyvádat cslkvármegyoi 
tlastele'b»l| rőtizyá'zé neveate kl. 

— A Segítő Slárla főglmnánlumba  a tani-
táa Jannar bo 25-en keadődik. A ctfcszeredai  r. 
kat. B'gltő Marii fSţlnnAiiusi  tg»z;>tÓ4.iga ho?' 
a kaiáesonyl ssUnidí 1943 js>-uir24 ig teri (b ̂ f.rolae), 
A rendes tanitás 1943. január hó 25-in reggei 8 óra-
kor kezdődik. — Ugyancsak jar.uár 25 mi Sívzdödnnt 
as előadások a csiksoxlyói MsjlMb licenm és tapitó-
képző iaíézetben is. 

— Székely klvánaághangvorsenyr* készül 
Csíkszereda. A Baékely Hitárőftőns  ctUsseredal ze-
nekara munkájának eg.v'k legszebb állomása a tervbe-
vett és m»evalósltás előtt ái:ó .Baskely kiván'ájh'Dir-
versen>u.Bl)ba a nagyszabású munkába is Igazi Bâ kvly 
ku''uráll8 megnvllatkoaásbt be akarja vonni a ztnekar 
a Budapesten, Koloesvárt ás más városokban b ő or-
szágos, afit  enrAp>l hirS xaékely mUvóízikel: Koríh 
B drót, Palló Imre dr.-t, Hibfzu  ZV.'.án dr.-t, Tompa 
Pofit  és másokat. A miikor lalg-vérlg t-a^kely lais, ugy 
ssinlln ssákelyek lesantk n ?s?r>pők. X fokát  ssen-
vedett, de az tdók vlhnrit mindenkor fáifiissn  álló 
nép lelkének legszebb virágait küldik Cdkaaer^dáról 
a rádió hullámain a Don mellett barco.ó, h- 'vtáMó hoo-
védslnkhez. A mUsor elót^siltís" m-ekesdödöit. A t- t-
d-z^st vállaló sz kelyek mára legköralehbl napokban 
megkereBlk tehdiségüW revén a magyer VuilurA is élet 
első vooalában ál'ó test' Pr'i'-e», hogy mlndan erejük-
kel támogassák ezt a megmogdu'áBt, ame'y mályvereiü, 

m«gyar műsorral eksrj« ssórakoztalni k oaáln 
kitt. A Bcékely Hi'.Árőrtörzs fncószeaakarit  naity saa-
retettel, hlvatástudallal késiül c "kltöiósf.  megvalÓBl 
ására. A Baékely klvánsághangversen^l előreláthatólag 

február  köcepe Uján rundcai» meg. 
— Orvoai klnevez»sek. A belügymlnlsst.-r 

C^lkTármeitye êrtHetAn dr É ih->s Bidra cslkoz^dal 
ís dr. Pongrici P t«r gver»;yóozentinl';lÓK| vároíl or-
vrsoktit, dr D^nes Jánoa e»á'h «yl, dr. B ekes Sándor 
e-heaaotdonio'tosl, dr. Gi^l T más gyergvóalfa  ni, dr 
M loár Jifsef  dltról, dr. PV Girő rnyórerüniel, dr. 
T sa^ny! L'saió gvergyób-^ASl, dr. T ns^nyl Lí^s'ónf 
dr. Sseldi Mária gv-'rgió!) k:'Bl és dr Z>l-'>rlág Icván 
vyluMBbükkl kÖ«»*gl orvosokat, dr. B Pál cstt-
•euttamásl, dr. Boro^ Vldt horssAtl, dr. F j^r M»nó 

J -oi kercfalvl,  dr. G rnárd J t ó c<Usa-> tBlmonl, d'. 
H bman 8 -rdor «esabl, dr. Hornb^^ru Llí'u a ei 'p 
v il, dr. I cr»h Z > Un madéfnivi,  dr. K'l-iió Jinch tü 
insrádl, d' L^cct Valér tyertycbódo-l, M rta Gyu án-
dr. U j G «bri-"la gylmefk>»p'okl,  dr S óch Pil cilii 
azentmárioni -'s dr. Tccu V<l r cU»rom \^l körorvo-
okat ni 1943 ev| január h<i Ít.-dfldí  batel v 
• ami tlss t-.i-lÓBke min6jtit.f^  Ran-I eg Id jill'g d< 
Élthes Badr- váro»l orrolt, dr. Pá G rí köci'-gí or 
041 éa dr. G 'rnnrd J nő knrorvost a VII. flz<  tA«i osz 

t^lvha, dr. Dtnps J .poh köas^gl orvos;, d- H'-taroan 
Bándor és dr. Thco Vilár kürorvoeokat a VIII fl<e 
* a< o-ztáiyh», dr P n«r<cz P >:er városi ort st, dr. 
Fletes BVdor, dr. G 1 T<má°. dr. Mo'nár J^ee-f,  dr. 
T s^n- l Ltssló, dr T ssényl Lá dórié dr. Sseld llá 
r i és dr. Z tkarlta Is ván köcŝ -gl orvosokat, dr. B r-
kos 8irdír dr. Boro* V da, dr, F jár M^nó J \ o=, 
dr Inra Zi'tta, dr. K-Ip'ó Jo^cblm. dr. Leccs 
j s M rtz G.uáné dr. U.j Gtbrlella lörorvoiokat a IX 
flaetésl  osziáyba kinevelte. 

Vitéz nagjbénymi Horthy  itiklóui:  .Aa ál-
dozat éa a kitalauig  jogén birok  miodaa igaa 
magyart  ttjabb  áldozatra/" 

Január  17-tél  február  1-ig oreaágoa gyűjtie 
a boorédoaalédokértl 

— A képesítés nélkül alkalmaaott Bépla-
kolal tanítók vlasgalatal. A valláa- sa küaoklatáa-
igvl miniszter reudeletel adott kl, mely aserlnt as Er-

dily>>eii képeBltés nélkül alkalmazott népiskolai tanítók 
fa  1948- évben Jelenikeahetnek különböaetl éa osaiály-
viiBgaiatra. — A vizsgálatok sikeres letétele alán a 
tanító teljes tanltáképealió vlasgálatoi tessnek. Aköaép-
Iskola VII. és VIII. osatályát végaett tanítók a kolozs-
vári ál:, tanltókepső lntásetben. Illetőleg ugyanott aa 
áil. tanító fiképiő-lniéaelben  1943, óv február  óa junlus 
haváb»9 küiüotiöaetl vizsgálatot tehetnek, továbbá 
junlus éa december hóban teljes tanltóképesltő viss-
gáláira becsáthatók. Aaok aa átmenetileg alkalmaaett 
tanítók, akik a küaéplskola IV., V. vagy VI oaatályát 
végoztek, az 1943. áv majui savában a sadkeiykeresst-
url áilami lauúocepső-lnteaetben iz becsáthatók osz-
tály vlaagMatra na I és II osstaly anyagából. Aaok 
a tani'ók, akik eddigi tQnu'mányalk során a tanító-
képző htéset I. vagy II. osztályát már elvégezték, a 
II .'M III., Ille'őleg a III. ós IV. osaiá'y anyagából 
z'ncu hz 1943 ev znajuB havában tehetnek osatály-

vii^g .ia'o». A IV. osztály anyagából sikerrel vlasgásott 
NnUci eg;- -v ít>Viltivel bocsathatólc külöaleges kepe-
-íltő viztgú'atra. A vissgálatrabocsátáal as érdekellek-
n*)k srlá:l:e»Dieg irt és aa álíomáshelyttk sserlnt 
Illetékes tantér, klr. fólgaagaióhoz  címzett folyamod-
vAnybúo keii térolök. — A májnsl osztáiyvlzzgálatra 
lolentkenó. máiclus hó 1-tg nyújtják be kérvényükét 

mükcdSsl hslyüR ss>rlnt illetekez klr. tanfelügyelő-
böa, akt °st as állomásh^lyükhcz legközelebb eaő 
nnltók-p»ó igiag^tójának megküldi. A ssékelykeresat-

url állami tBDltókfpcő'.ntfczet  Igaagalója az osztály-
vtzsgxUtok tárgyait éa anyagát la larlalmazó réssle-
t -B t^jekoriatót, a -Izsgálattal kapcsolatos egyéb fel-
vliágo>ltáKt szívesen ed. A levélbeli megkeresésben 
válaaabilyeg is csatolandó. 

,Levetted-e  a gondot  azoknak  a válláról,  akik-
nek ottladfii  a mi biztonságunkért éa életűnkért 
harcolnak  ?' 

Tedd  meg kőteleeaégedet;  adakoaaál  bősége-
sen a bonvédoaaládok  javára. 

— Gyogynövénygyüjtől tanfolyamok.  A m. 
klr füdmiveldsügyl  mlnlsaterlum erdalyl kirendeltsége 
m?gblata a kolozsvári m kir. Gyógynövényklsórletl 
Iitézetet, hogy foyó  év Jannár éa február  havában, 
valambt ju'lus hó ebjén ls gyakorlati Irányn gyógy-
oövóoygyüjtől, tarmeBstól ób beváltó! tanfolyamokat 
rendesaen. A tanfolyamok  Időtartama 6 nap, aa azokon 
való rész 7étel teljesen díjtalan. As elszállásolás és el-
látásról azonban a rAsztvsvóknek saját magnknak kell 
'íondoskodslok. A réssveielt január 15-lg előre be kall 
i"bntenl i< m. klr. GyiigfuftványLlaariatl  Iatéaetnek, 
Kolozsvár, Monostori nt 3, címre. A tanfolyamok  he-
yet és Id°j4t a jalentkeaésak alapján a fenti  Istésat 
iLétőbb fogja  kijelölni ós a jelentkeaőket felvételükről 
értealtenl, A tanfolyamok  előreláthatólag Kolozsváron 
4s M >rosvásárhelyen lesza^k megtartva. Kellő asámu 
jelentkezés e»et4n esetleg más erdélyi városban Is. 
Tekintettel a gyógynövénygyüjtés és értékeziléa rend-
kívül nagy nemséigaadasági jelentőségért, a kirendelt-
ség nyomatékosan felhívja  a figyelmet  a tanfolyamon 
való részvételre. 

„ Adjatok,  bogy az elkövetkező  nemzedékek 
áldással  emlékezzenek  a ma élőkre,  akik  a asere-
tet éa a jöaég eriit ia mozgóaitani tudták." 

Országos gyüjtéa a bonvédoaaládokért:  január 
17-til  február  7-ig. 

— Haláloaaaok. iizv György Iitvánné asülelett 
Iicse Ríea, e9 éves korában, folyó  bó 4-én Cslksse-
redán meghalt. 

— Kard a Zsóka hossaas ssenvedés után Czlk-
szeradib-n 1943. január hó 6 án meghalt. Egy sokat 
sranv.-dett, értékes flata!  életet váltolt meg a halál 
oehtg beteg»*gébó'. Városuak társadalma mély réss-
vóttel o-tioilk a Karda-család veszteségében. 

„Solt könnyet  akarunk  letörölni,  a gondok 
áradatát  feltartóztatni,  tehát anyagi erőink  hatá-
réig kérjük  a táraadalom  témogatiaát.' 

Mindent  a honvédcsalidoknak,  minden  állért 
a bndharonultak  hozzátartozóinak  1 

Megrendült Bzlvvel tuda t juk , bogy 

Qáspár Lajosné 
s z ü l . F I L P I D A 

1943. évi január bó 2-án, traglkuB hirtelenséggel 
elhunyt. 

Tetemét a BudspeBt — rákoskeresztúri uj 
temetőben 1943. évi január hó 7-én helyeztük 
örök nyugalomra. 

Nyugodjék békében! 
A gy&Bzoló család. 
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„Mnaek  az emberi harenak  agyatlan  araimé 
nyes tegyvere  n a : • jé szívvel  adott  űllirek  ét 
pangók  tömege 

Bizony ittuk  áldozatkiszségOnket  éa magyar-
ságuaitat  aszal, hogy minden  felesleges  ültért  a 
hooyedek  osaladjmaak  juttatunk. 

— A oaikl medonoeben aa av folyamén 
n w g l n d u aa aramsaoigaltalae. Vhm Pamry Niván 
muusaieri oaatalyfOauB,  a saezelyfOidl  ViilamoamttV'-'t 
H>. .ga»gdioaags,nuk <1 napjiúan iaiogatési feli 
Maroj>addrneiyea, ataoi a villámod.táal munzaiaiok már 
megiaduiiaa. A Mirosvasarhaiy aa Cjlzszareda köaóiu 
vonalvezaidk epiittua a tavasszal megindul, agy bogy a 
caizi meddOCBbea az ev folyamao  mar lobo tóraaiben 
maglódat a loiyamaioj aramszOigaiiaiaa. 

„Arassa a magyar tiraadalom  azt as alkal-
mat aamsati aldotatkészaigünk  legszebb ünnepével' 

A napokban megkezdődik  az oratagoa  gyűjtés 
a hoavedusaladok  javara. 

— NOvenynemealtd eiakaltlsatkepaö tan 
folyam  Magyaro varon ea Hatvanban. Boro Bá.ffy 
Dmidt ío:dmiíU.d«ugjl mlniaaittr cihaiarMln, bogy Mj 
gyarovarun ea H*bVano<>u novenyn«mefciió  «saauiiísi-
(aaei nevaiiei a novunyacmeBiió gazdaságos ea kisar 
un laiaaiajnyeK reszurv. A nat.gaiOk Magyaróváron, 
anol 6 hun e.mdieU iiíepaeaotn reaseatiinba, bat 1 200 
pengó uaaioodijai aapnaát, a Hatvani tartós* odasufc  ai.ui 
padig, aüúl 9 noiiap.g gy «tonali aU>.p*t*i nyernek, 
Oavuuia tdijea euatasl ea 60 pangói napiak. A lan-
folyam  vt>g=>o vizsgái loazno» ea biao<i>iik»i>yi aapnaa. 
A tanfolyam  jaouar 15-dn kezdődik ez november 30-ig 
lari. 

„Adhatok,  hogy a legtöbbet  áldotok  hozzátar-
tozóit,  gyermekeit  minél erótebben et melegebben 
ölelje  at az örök  Hungária  istápoló karja!' 

Minden  magyar oaalád  kötelessége  támogatni 
a honvedosaladokatl 

— Kössöne.nyilraniiás. Mi ádázon jo o>-rilok 
aa lsaioröaj*ubh, l .* aisiy gyaaauuibáu loazvc.iiííh 
fd.ítrea.^K  ecu.on mondó* ha^is lodzonoict. 

Bccze K i k, -.aolio. 

.felelj!  Megtetted-e  te ia kötelességedet  a 
hazaért.  Feleijen  erre a kérdaare  mindenki  beonú-
lettel  ea lelkiismerete  szerint Ne  szavakkal,  ue az 
együtterzes  haagoztataaaval,  hanem nemen: cse-
lekedetekkel.' 

Cselekedj!  Adakozzál  a honvédesaládok  ja-
vára. — 

— A m. Jur. KOselutasügyi minlaater s 
lóbl-i mloluai3rei<«.o egyúu ratd leint ado.i ai: lom-
lando közBattuaegieil ciaaek in Oákiazanaz Dlaloziíoaar^, 
a bdrsimeró ksbstiiekeí i ^ í i y b u i t «ncsövci mt&órst>*l 
hataridejenek megbosazajoiiás&rt» ea a itxtliipar í-iíjöb 
agáinál folyamatban  levó (dlar?iazámoióa lez&t&iin. miau 
billkéigHBca văii Idilaroaftsra;  sznbaijoit:» a kék 
kúayerdfgabona  J 'gyec bevanasat és megaíi&piiO la sz 
1942. ávjaraiu UiOit Ida _s lja-kiic, va:amini * ik.»si:.>''. 
és cjépeu magiensaait?abol áatatad udiaüi zessüii len 
kóc es lörutisnaaaima legmagasabb eladaai arat. Fal. 
viiugoaitaat barminak ad a m. sir. Kiabálás: F nügyuló-
Scg, Csíkszereda, S<ea:ió.es-u. 8 Tj'efjn  107. 

. Adjatok  acért a Kagyarorsságért  amelynek 
eljöveteléért  Imádkozunk  !• 

A hoovédoinlédok  tamogatáaára  adott  minden 
űllér  az eljövendő  Jíigyarorstág  záloga. 

— Karady Katalin elmondja érdekes dbkben, 
hogy mlzéot lett moslsstaésznő a SslnbAal M igazin 
legújabb ssámában, amely győnvörfl  mélvnyoméau kép-
ben mn*at]a b» Bu'la B ma, Vanssry Piroska, Péger 
Ailal, Muré'l LM. Lisár Mirla, F«nyea A les, Lo^oicy 
Qyorg* es RigoM<tds, Somogyi Nusl, K<rtdl Katalin. 
Lilatiwr Ka min karACHC^Mi. M»rlnt> Eaillla a bíée-
neil gnnlrád I id»J'bdl beesel el krdves történeteket, 
S:mor Brasl »s Ko"écs Kéroiy torinói emlékeiket ele-
venítik fel,  Zlbhy Irón beaaémol stokolml tspasstala-
(ttiról éa irgalmas riport tárgyalja egy csóknak a tör-
ténetét, amelyet O ty Mtgda és Bsabé Sindor vált az 
Aavavn» színpadé". A Salnh&zl Magazin olvasói közül 
többdn ftl'.nek  arra a kArdwe, bogy milyen lery«n 
aa idollá férfi  -s sa Ideális cő. Ered»ll párlat ludóM-
táa a francia  fóvároa  ae»iiemi é* ealnbéal életét ad|a. 
A legfrlsebb  íizlnbá.l h'rek éa képek, a legújabb fl'mtk 
kriilkrj), ujsaerB rtjlvények, gazdag dlvairovat ós a 
kUlön gyermeknjság teszik teljessé a színházi maga-
zin uj seémat. 

„4 tehetősektől  ezreket  éa százakat,  a szegé-
nyebbektől  Silónkét,  de  mindenkitől  kértnk.' 

Az .Országos gyűjtés  a honvédoaaládokért• 
a badhnvorultak  hozzátartozóinak  gondiát  enyhíti 

M. kir. fz^keyföldi  állami méntelr p 
katonai ohzchc parancsnokság. 

Mugleoesea Csíkszeredán. 
490/1942 azára. 

Hirdetmény. 
A III. sz. honvéd lóváséríóblzottiág alébbi pro-

gritnm tzenn? lóvá^árláíotnt tart Erdelyben. Megvé-
telre k'-riiinok 160—170 cm. maga» ka'.onai bAtnslcnak 
és 140 cit. i mu hHiormk Rlk«!m->s k a r c éa he-
rél lovak 4—8 évei korban. Ár 1200—2000 P 
J 'nu >r 9 en u. 2 órakor sorozás Caik^wedán. 

10 én d u. 1 urakor roroz is Hnelte' udvarhelyen, 
11 • n 10 órak or so' ozás 0 * lándon, 
11 >'n d. u. 1 órakor sorozás B iróton, 
12 «D de. 10óra'<or sor^aá-Seo^i-^ze-ítgyrirgyö1, 
12- n d. u. 1 nrakorsor.uá9 G'd'ifalván, 
13 án de. 11 ífako'  •o oíSsK') diviisírhelvn. 
15 snd «.9 iralfnr^oroz  wG. oriivosiî nimiklABoo. 

O kHt r.'da 1943 évi január hó 5 én. 
Hyerlyánff  ttle?redes. 

Dughagyma megérkezett. 
0.4K KÍtal  rögrite'i  srh -.n bes7erezh9tö,  mig a 
készlet  *nri.Agrof»rrHRT  nál, Marosraairhaly 

3 A m. klr. Ipsrlgyl Mlnlaster ur klkftldöttje. 
4. A budapesti mérnöki kamara klktldöttje. 
6. Magvar Mérnöki és Épttésaegylet klHldOttje. 
6. Magyar Mérnökök éa bpltésaek Nemzeti Szö-

vetségének kikflldönje. 
A kltllaött pályadíjak a kővetkezők: 

I. dij 
II. dij 

III dij 
6 megvétel, amennyiben a bírálóbizottság 

arra órdamea terveket lavnalatba hoa, 
á 1000 P, Összesen 

3000 P 
2400 P 
1800 P 

6000 P 
Együttesen 12.200 P 

A bírálóbizottság, melynek határozata végérvé-
nyes. a beérkezett pályaművek elbírálását asonnal meg-
kezd1, legrövidebb idón belül befejezi  és as eredményt 
döntés uián Bzonnal kihirdeti. 

A város a pályaterveket a bírálat befejezése  után 
a bírálat jegyzőkönyvmásolatával együtt a városháza 
képvlseiőíeotület gyüléaterméhpn »s azután a Migyar 
Mérnök és Epitészegylet szekházábao nyilvánosan ki-
állítja. 

A díjazott éB megvásárolt tervek Csikszerrda me-
gyei város tulajdonába mennek át ée azokat a végleges 
tervek elkészítésénél külön djazás Dél«ill tetsaéB sze-
rint felhasználhatja.  A kiaili<ásu á > 15 nap alatt dijs-
nasb-i, illetve megvételben nem részesült terveiéi a 
varos mérnöki hivatala tulajdonosainak klsdja, Illetve 
megküldi. 

A pályázó pályatervének beadásával elismetl, 
hogy ezen pályázati hirdetményt magára nézve min 
denbnn kö<e'"zőn^k elfogadja. 

A fentieken  kívül a tervpályázatra nézve a 
79.049/1908 K M ez. alatt W-.do" tervpályázati sza 
bályzAt és az >'zt modositó 6762 1936 Ip. M fz  ren-
deletben. tovibbé annAk 19 200/1941 Ip. M. sz. alatti 
kíegosKir«seben fog:aitak  tz iranvadók. 

CflkHZer̂ -d»,  1943 évi január hó 2-án. 
Sz O ii-r-ő  * k  , polgármester. 

nUost,  amikor  arról  van aaó, hogy meggyó-
gyítsuk a háború sebei közül  azokat,  amelyeket 
emberi erővel  meg lehet gyógyítani,  joguofc  van 
kérni,  sőt  kérnOok  kell!' 

Január  i7—februir  '7:  országot  gyűjtés 
honvédoaaládokért. 

— Találtatott 1942 decrmbtr htvaban 1 d.rib 
koré'rpórpumpj, 1 d-.r»b 1 d r»b p^nztarc-i 
es 1 d inb retikb'.. Iiaao '. iu «jdoiosaii a. csUszirs 
dal rendór$Hpitanysagon hivatalos Orák alatt aivehelik. 

„Gondoljunk  katonáinkra,  akiknek  fegyvereit 
megncéluiza,  bátorai gát és hó* elégét  fokozza  az 
a tudcit, hogy iteúoa mindenki  részt  vállat  o>alád-
juk  gondjaiból." 

A hoovédosaladok  javára megindított  gyüj 
tésre adakozni:  e'bőreada  hazafi  ta kőtelesti'g! 

— Meghosssabbitottak aa erdélyi faterme 
lest kö oaönök vlsízaflsetesl  h t t a r ide je t A ti-
larme-QaiekoayHnb e.őatotdl"»)» ĉ <)ábOt t-z E daly 
re<z: Qigdaságl Tiuaci kösvetienüi a vissaacsaio as 
Uián javasolta a fo  dmWeleBlipyt mtnlszWaek b faki-
txrmeiő vallalatok k> caön^ -l vi é megse<lt4sót. A 
M igyar N mziil Bkokkal I- .twsvh kormaojzat öt-
mll.iós hlteikeretá; olatosiioit a fakiiermu:ó&o«3.  Ax 
erd^ksltek alig töriaszth >il>.»k az Ilyen al»pon f  .ive'.t 
kö c-önökü», mi ri ha n f^term^lést  al ih veg><shetvik, 
a BiV.uaei neh'.as<igel fann*.i  o t >í. Esert sc 'í.ségoB-
nek tátsentt, hogy aa '-radei lejárati Idő, 1942 d-c-m-
ber 31. mej,nosBzabt>lliaaséií. Aa Erdéiyrészi Gud<«íf-i 
Tanacs llyenértelm'i ksrésael fordult  a fó'dmbvalésögyl 
mlnlasterhíz, jivasolva a vlssz^flietésl  határidőnek 1 
évvel vi'ó maghosszabbítását. A fó.dmlvelésBgyt  minisz-
ter méltányolta a Tanács kérésit éa örtesltatte aa 
Brdéiyréaal G«ad»sÁgl T các ol sa ötmfliós  hitelkeret-
ben felvett  kölcsönök lejarail idejűek 1943- december 
81-lg türtánt mefhc-BzabbltsBáiói.  Igy njabb egy év ál 
aa érdekeltek randelkeaas'rs, hogy a kö.'caönöket vlsBza 
fliethessék  b ennek most már meg Is less a lehetősége, 
mart a saeretfatva—dedal  vasul megnyitása megterem-
tette a fakássletek  értékealiaaének egyik legfontosabb 
feltételét. 

Csiltflí  -rei^ ut 'íyei város polgármestere. 
115-68/1942 ikt. hk. 

T e r v p á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
C-iü s-er da megyei vaio< polgármaster-' nyílva 

Inoi n<'va'áirá!tos torvpitlyázatol hirdet a •- íéke yfó'd' 
m^i'i-'l-p r6bb énttleta'nek 1:200 méretarányú 
tervvázlataira a mellékelt tervezési Irányelvek a'apián. 

A pilyázaton ré zt vehet mlnd"n magyar honoa 
épitéazmérnílr, a mérnöki kamara tagin, vsgv aki 
• J izief  Néd ír mii"gyet- m«n. illetőleg a József  Nádor 
mii z-iiti f-B  g.edisági tudomágyi egyetemen oklevelet 
szTíe't. 

A pálynzat11» voiatkoz^ h'rd"t4s tervezési irány-
elvek és h"lyszinmja 1943 é<i iaruárhó 15 tői krz'lre 
a vároai mérnöki hivatalban h'vatalos órák alatt dij-
mectesen Átvehető vatrv a poataknltaég megküldje 
eseten n páiváznl széndHozók kérhetik azok mesklil 
d^sé:. E"b> n az esetben 1 P. értékű postabélyeget Vell 
megVii d»nl. 

A pályázatra vonatkozó f>'lvilágosltásoVat  cstk 
1943 évi februir  hó 1 ig lehet Iránban kérni. Ilyen-
irányú l'ér-lroftre  a iel> tt határidő után i váro-t mér 
niiki h'vati'a irA-b^n f-í'--*l  ós a válaszoVat a j ösbzhs 
pátyázókna'-' megküldi. 

A pVymuV Ak kt»llitája (k"ratez»s, ü pgszés stb. 
rao'.lőttoev-) li'h-tő l"ee2V^erUhb l'uy- n, az «tspraj-
fo^at  és mMszeteket fek  'te ;u»sh1 kifejtve  f^ket  b-t'ip 
felirás-al  ke!! beadni. A hoTi'otz t»i r'-isok nyomdil 
koss'ÓHre alkn'maH módon ĉ ai.- Mete-feb'r  szinben 
te zithe'ó, írnyeiolással. A lapokt-t könny'b^ '/"zelés 
cúgutt lehnióleg e y -n'ó nagyra vá<va, kemény papi-
ro-tra ke'i felragasztani;  minden lapot, darabot név-
aláírással és 'atc'mmel ellátva, iiisiec-omagolva éa 
l"pecsét-ilvf>  „Tervvázat a széknlvföldl  mént-lep 
épül teire" felirattnl  logk^^óbb 1943 évi márciun hó 
1-én dé!l 12 óráig i-lirnnerrónv el'enéhin a vároai Ik-
tató hlvsta éban (Váró hézv Ko""Uth Laios u') azemé-
Ive'en vagy m^b'zott u*ján kell b>adnl. Pos*án be-
adott terveknél a po al b-'iiyegzőre vonatkozik a b <-
tárldó Ennélfogva  ann >k minden kétséget Mzáró fel 
tüntetésére a pályázók salát érdekükb-'n legyenek fi 
gy 'lemmel. 

At elkésett, továbbá a nem kívánt rajzukat tar-
talmazó vagv hiányos pályaterveket a bírálóbizottság 
a bírálatból kizárja. 

A bírálóbizottság elnöke Száaa G. G«ró Cslksae-
reda m. város polgármestere, Illetve hivatali lHyettesa 
dr. Bálás Ká'mán, polgármester akadályoatatása esetén. 
A bírálóbizottság taglal: 

1. Gondos Gyárfás  városi főmérnök;  póttag dr. 
Kovács Antal. 

2. Gyertyánffy  Aladár mén«skari alezredes; pót-
tag Igaa Kálmán ménaikari főhadnagy. 

M g n w N M t a 

Ciikvármegye K-izigxzgstftBi  Bizoitsuţa 
KisajatltáNÍ AlhiíOttt-á'/átóI. 

Szám: 640-1942 kt>. 
Blrdetmény. 

A m. k<r. honvt d -Imi miniszter ur 648.460/1942/14 
s^ámu leirităvAi a m kir. ktnuuár részér.1 a hozzá bv 
mut-itoti kisajá'iiitsi .-Tíben es összeirá-b-in m»gje ölt 
M<it.»noV m; irflzi"-z«?ţ;rt>  a i.issj»iitá«i jo^ot sz 1939. 
II t c 105. § i 1 *p;»n e reni -lt» az^ai, hogv e meg-
lelölt terül-vk »z 1939. II i c. 105 § á'iak 6. bekez-
d " " orielm-'b'n jeten hatarozata alapján eiornal bir-
iot*iM vehe-ők. 

Cüsv-trm.-gy-. önigazgatási bizottBégán • k kisajá-
titá-i a bizottsága a ui kir. honvede:mi miniszter ur 
ii*irnta »)><pj*n a iu kir kirc.itár réiznre Dr Vasú Sán-
dor i ej- Hiiiií: i Viorii-» >u' jrionáhan álló es a 
4433 ;< ' i ti te b u 3749/2 hrzi stému 1225 négy-zcgöl 
teru.t u, Deites A'ii»t es aeja Fer^icz Veronika tu aj-
don.iban »11 • 4534 tkvi b :̂»>hen 3749'1/1 hrzi számú 
1049 n"gy.tsogö. W t!"tü, K .rda Geró Karda Ákos, 
Kardi M.riíka. Katda Erzaebct, Karda Csaba tulaj-
donába illó 639 tkvi bati*tb*n 3749/1/2 hrzi saámu 
2 ho.d 1346 negyüzögöl terliletii, özv. Fejér Antalné, 
F jér K^liuá'i, Fejér Györgv, Fejér Albsrt. Faj ír Gábor, 
F^jér E ni!, Fdjér F -renc Fttjér Imre. Fejér Dóra tulaj-
donúban á:;o 4510tkvi betűben 3749(1/3 h-zl saámu 
710 !t«g szógn í rülatü és 3015/9/1 hrzi számú 5 hold 
479 négyszögöl terii eiü. Ado ilá^c Gergely tulajdoná-
bau »<10 4623 tkvi heiéih>n 3749/1'4 hrzi számú 2 
ho d területű, K )Z<n I nra tu ajdonáb^n ál'ó és a 4612 
tkvi bőiéiben f-lvalt  3749/1/5 br<1 szá-uu 2 ho d terb-
l ;tii, B-tbát Oitftvian  tu «ldonát képező és a 4527 tkvi 
bdtétben felveiti3749/1/6/3  hrai számú 1 hold 216 négy-
"zögö: teriili'tü. a rooan al'am tulajdonában ál ó éa a 
4316 tVvt t e<Btben f«'veti  3015/1 hrzi sz*mu 330 négy-
szögöl teriiieib, a 3016/1 hni száitu 2 hold 1133 négy-
szögöl t rületii, a 3016/2 hrzi azámu 390 négyszögöl 
lerüiKtü, Amhrua Borbala férj.  Vasai Bartókn» taialdo-
aaba^ á>-ó es az 1330 tkvi betétben felvett  3017 hrzi 
számú 103 négyszögöl t»rüietH, Ferecei Karotyne, 
Va^at Riza, Va-zt Mari<, V-t-zi Regina ea Vanzi Imre 
ulajdonabun » lo a.i i'Z 1452 tkvi beu tbr-n f  Ivett 3018 

hrzi szarru 217 négysz ig'it torttlntil Ingatlanokat — a 
r<ita i>vó <iDtil-t»»*| eeyütl — az 1881. XLI. t c. 33. 

a éi a 7890/1930. M. B. s-Aidu reád le 5 § a ala-
pjai az elrendelt bisxjatltási nljárás törvéoysserü le-
f')lv«Hta<ara.  IIKdve a kii-ajátilási terv megállapítására 
Dr L '?ár Géza vm. főjegyző  elnöklate alatt, Dr. Gal 
Jozaef  vm. tiszti főügyész  és vitt z Bakó Gábor m. kir. 
mUszaki tanacso^, a c-ikuzered.i m. kir. államépitéazeii 
h vatal főnökéből  álló bizottságot, valamin; Nagy Ilona 
cailtszeredai lakolt, mint a bizottság jegvaöjét kiküldi, 
eixbut Calkszereda m. váró* városhásan megtartandó 
bizotoHgi tárgyalás határidejéül 1943 evi j a n n i r 
bo 38 napjának d. e 9 orajat tüai kl. 

Erről a közig-zgatási blro'taáv kisajátítási albi-
eottsága érdökeitnl.. t — az 1881. XLI. t. c. 36. {-ábao 
foglaltakra  való figyelmeztetessel  — tudomás, a kitű-
zött targya'áson való megjelenés és ott a kisajátítási 
terv, vagy a felajánlott  ár ellen való felszólalás  mellett 
netánl kifogásaik  meglétele végett azzal a figyelmes-
tHésael értesiti, hogy a kisajátítási terv és össaelrás 
Csíkszereda m. város po'gármesttrl hivatalában a tár-
gyalást megelőzően 15 napra közszemlére less kitéve 
s a bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett 
akkor is érdemben határos, ha az érdekeltek nem Je-
lennek meg. 

Csíkszereda, 1942 évi december hó 28. 
Dr. László DettS 

főispán-elnök. 




