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Egyszerűséget. 
A háború kötelező takarékosságra iot. A 

nemsetvéde em érdekeit szolgálja uz őntudn'oB 
beosztás. Minden polgárnak u«y kell az életét, 
rendeznie, hogy abban a legkörültekintőbb mó 
don érvényesüljön a nemes egyszerűségre való 
törekvés. 

A közszükségleti cikkek nagyréasét a hon 
védelem igényli. A honvédség mindenek előtt. 
As életét áldoaó katonának minden szükségle-
tét elsősorban kell előteremteni. Az hiáoyt nem 
szenvedhet. A hátsó front  ezért dolgozik-, lemond 
s ha kell ssenved. 

Itt asonban még nem tartunk. A háború 
ötödik évében még úgyszólván semmiben hiányt 
nem ssenvediünk. Mindenünk van, jól élüntt 
Hátainkat, osaládainkat elkerülte a háborúnak 
vériáldozó megpróbáltatása. A közelláíáauak 
előteremti mindenkinek a tisztességes napi adag-
ját. Még a tele kamarák Bem lartozuak a ritka 
ságok kősé. 

Hallgassunk tehát és minden percen adjunk 
hálát as Isten kegyelmének, hogy eddig a 
pillanatig megkímélt a romlástól. 

Értsünk meg azonban valamit. Bz igy aem 
mehet a végletekig. Vaiahol nekünk is bele keil 
kapcsolódnunk a totális háború menetébe. Ami 
alatt milliók áldozzák életüket éa nemzetet 
egéss vagyonukat leghősibb módon adják oda 
a végső győzelem hitével, azalatt itt is át keli 
állítani az életmenetet ennek a célnak a azol-
gálatába. 

Elsősorban a külső életformákra  vigyáz 
zunk. Ne lürjük meg a kirívó ellentéteteket. 
Nem lehet ma megengedni azt, hogy bárki ÍB 
kösöttünk bármiben is kiváltságot élvezzen. 
Tessék visszahúzódni a azoba-konyha Icgprakti-
kusabb egyszerűségébe. Járjunk jó példával 
elől aa élet minden vonatkozasában. 

Seprüzzük ki magunk közül a divatnak 
minden haszontalan feitOnöségét.  Mi szükség 
van ma arra, hogy fejérnépeink  a papagály 
Bsinek legoosmányabb változatában kergessék 
a divat ssessélyeit. Tessék megnézni a német 
nőket. A formaruha  tisztes egyszerűségében éB 
islóBes komolyságában ott áll a nagy elet halál 
küzdelem munkahelyén. D3lgozik a nârnet nő. 
És ec a szerep komolyságot kiván a ruházko-
dásban is. 

Németországban nem lehet látni ugyneve 
zett divathö gyet. A német nép halálos elszánt-
ságából nem illik ez a maskarádé. Éj nem 
akad német nő, aki a miénkhez hasonló kiöitö-
zöttséggel, oicomásottaággal az utcára miré-
sselne menni. 

Bs igy is a helyes. Minél öntudatosabb egy 
közŐBSég, annál maradéktalanabbal végrehajija 
est as elvet. Németországban a nő nem merá-
ssel drága piémbundában, eaereket érő prémek-
ben mutatkozni. Nemcsak azért, mert a jőlet-
nek ilyen kifelé  való tüntetése ma ízléstelen, 
de különösen asért, meri önmagátdl érzi, hogy 
as cffile  drágaságok ma nem az otthoni kénye-
lemnek melegét kell fokossák,  hanem a 40 
fokos  hidegekben megdermedt katonák testet 
kell vödelmessók. 

Tovább folytathatnánk  a mi utoáinkmk 
asokat a viaazatetsző klrlvóaágáit, amelyek 
semmiképpen nem illók a világtörténelemnek 
esekhes a soha nem látott erófeasitéseihez.  Da 
ennyi is elég ahhoi, hogy megértse es a tár-
sadalom a lényeget. Tessék mindenkinek ugy 
aa nteáo, gint a négy fal  kösött visszakunkorodni 
aiscysserüségnek, a példátmutató takarékosság-

nak a formáihoz.  Igy szolgáljuk ma a l»gig»?abb 
módon a tarsadaimi békének, még tovább a 
végső győzelemnek ügyét. 

A hősök árvái. 
Kaliay Mtklósne, a miniszterelnök hitvese 

fáradhatatlanul  szíven viseli a hadiárvák sorsat. 
Az a nagyszerű agilitás, ami e kiváló magyar 
asBZony lelkéből fakad,  kell, hogy átjárja az 
egeBZ magyar társadalmat. 

Soha többé meg nem történhet, hogy egyet-
len magyar gyermek mostoha aoraban etjen 
Hazánkb»o, ameiytrt az apa húaiesen harcolva 
hóBi ha au halt a haboru küzdőtérén. 

A magyar törtenelem lapjaiu örök időkre 
fel  lesz jegyezve ez a földrajai  meghatarozas: 
Don-kanyar. Éd amikor ezt említeni fogjak  a 
messzi idok ieaat>rmazoit magyarjai, tudni fog-
jak, hogy e fö.drajzi  meghatározás egyben a 
magyar törtenetem hőai küzdtlmenek o>yan 
terUiete, ahol bőaegesen itta az ellenséges fö.d 
a draga magyar vert. 

Ei tudna-e viaelni egy nagyrahivatott nem-
zet, de meg a nemzetek legalsóbb rendje is azt, 
hogy nőseink gyermekei elkallódjanak az anyagi 
gondok, az elhagyatottság, a neveietienaeg, a 
kellő szellemi es fizikai  erövei va.o fei  nem 
vérteaetlaeg utveBztöiücu. Miért imádkoznánk 
hát akkor minden áldott nap a radiö ejfeli 
imadságaban a draga mt»gyar vérért, ha nem 
setünk legkiválóbbjainak leszármazottjairól, te-
hát a legjobb magyar vér módjairól nem gon-
doskodnánk meltOaeppen. 

Kallay Miklósne njmes magyar asszony-
szive nem elégszik meg azzal, hogy mindannyian 
eiérzekenyedve gondolunk az árván maradt 
magyar gyermekekre, a hadiarvakra, hanem 
elere állt egy kivalú szervezési munkának, 
amellyel iniezmenyesen kiván gondoskodnr 
hőseink árváiról. Haia, tisztelet es a legnagyobb 
eliamerés kitéri az egeaz magyar tarsadalom 
részéről a miaiaztereluöknének ezt a faraüozá-
Bat s azt üzenjük neki egeszsegea gondolkodású 
vidéki közvéleményünk köioböi, iiogy mi ÍB 
támogatjuk nemea muakaját a gondoskodni fo-
gunk rola, hogy na akadjon uonki közöttünk, 
aki az e.et gondjában hideg közőnydadeggol 
haladna el e nemeaszandeau törekvés tökeieies 
megoidáaa mellett. 

A magyar társadalom nem most adja as 
eiaő laaujdiet annak, hogyha kell, minden nemea 
caeiokedetre kéaz. Hala Isieauek veszteségeink 
korántsem oly nagyok, hogy a hadiarvak arány-
talanul nagy szamat keltene gondozasuakoa 
venni. A magyar tarsadalom meg je fogja  erezni 
anyagiak teren a hadiárvák gondoaaaara for 
ditando anyagi igény eke;. 

Meg lehetne ezt a kérdést oldani intésmé 
nyes rendezéssel ia. Lahe, hogy ez is sorra 
kerül. DJ sokkal szebb és méltóbb volna a 
magyar társadalomhos, hogy ezen a téren az 
önaentes megajánlás Bzep példáját állítaná a 
hasai éa küifóidi  kdzvúlemeny ele. 

Mindenki lássa meg: íme, igy gondoskod 
unk mi magyarok, bőaeiuk árva gyermekeiről 

Vákár Tibor városrendezési előadása. 
Kjioasvar nj varoahasáoak elh l̂yezesevel kap 

csolatbsn március 15-on Vakar T,uor, varmegyeuk 
ssülötia, nagy ea általános érdízlódoare ssamultartu 
előadást tar tolt Koioasvaron a Magyar Mirjök ea Épi-
láss Bgylet Kolossvarl 0 taiaiya Viiaesijen. 

Tóbb évtlseda foglalkoztatja Ko oasvár zsakem 
berelt aa a kérdss, hogy vajon hol vo na a legmtlióbo 
helye at u| vározaása elheiyesésének. 

A varos vesetőaége, a müsaaki körök Vákár Ti-
bori, Bndapest székesfőváros  oki. éplióaaméraikét Is 
fdikbriBí,  bo^y fogialkoasoa  a kerdassel, asóljoa heasá 
u-s legyen javaslatot mint városrendesó, hol legyen aa 
a| varosbaza, mik legyenak as elhelyeséssel kapcso-
latoi fő  jb szempontok éa. milyennek képsell aa épület 
megoldáséi. 

Tanulmányainak eredményét térképtervekben mu-
tatta oe álláspontjai a rajzok kdvetkeselességovel 
igazolta ÓB az uj cpiiiet távlati képével megnyerte a 
hallgatóság érdeaiOddBot éa rokonsseavét. 

Hatarozoit Javaslatot lett egy belvárosi vlspartl 
sétány letesitesü mellett a Szamea mellett való eihe-
lyeseare. Bzt mdgdtóaóen, da a városhasa elhelyeaése 
ordekeben aa egeaa kornyéket a belvárost readeate éa 
megnataroata a (óatvonuiasl utvonalakat épen ugy, 
mini a naagnlatos oelaó gyalogutaaat. 

LiddUk mar moai, mit a saempontek aa nj váres-
báaáaai, aogy meitóa Képviselje a várost Brdély fő-
varosaaak rajongói előtt aa meitó háaa legyen a városi 
otvataioknak, ahova a varos minden poigara mlat saját 
baaaba ken nogy belepjaa. As epttiet Bsabadonatlóan 
a Siamos par.jao epuijon keuó e.őterekkel. A Mátyás-
it r eu as u) városháztér kOavetien Oasaektueieei nyer-
j e k , As epmet jo varoicapsaempontjanói ugy heiye-
aeedó ei, nogy a ralawaa a legioon Iránynál megvaió-
cujoa. A baepuea mod ja, a lajoias, BSdilraay, megvllá-
gitaa akusatlaa stb. aifogastalaa  legyen. 

VdiOban a Vátar-fele  terv mladeaekaek megfelel. 
A városház e ón nanguiaioa ssamoaparti seiáayt iá uak, 
a fóuejarjtot  egy loroay uralja, mely messse Jelal aat, 
aogy egy tortaneimi oreg varoa lfju  varoshaaahoz kö-
aetcdüaz. B jodóaeges U aiaau dlzaudvar asoigal a 
fooycB  fogadáiozra,  aa ó /ar fele  eptti a postapalota 
opuieiel parkokkal koruiveve, mlg végül aaemoea a 
Szamos luiao partján a Fellegvár tekint bűaaken a 
varod uj haaára. 

A ssaksserü javaslatot és Indokait tapa fogadta 
s Vakar Tibor aióadasa ntan kUrlstaiyosodai látasanak 
a velemenyek. Lokorok, újságok foglalkoatak  aa uj 
msgo daaaai B nő a taoora aaokaak, kik várót alak 
jovojeoe nem aaüakeblü kiavonainaaggal, hanem eser-
evdS eibi«saraddal tekintenek előre. 

A vliaeateu Doák Braő mérnők Is előadott Koés 
Ktroly is aaólt es oestdltec mag aekaa masak. « * 

• 
A szezely városok városrendesó rajongójának si-

kerében mi ia oaatoannk a ngy ereaaűk, hogy ha asm 
la varosreod ja esi vltara, da a varosreodeass problé-
máinak mego.daBára sadkeiy vároaalsknak la aatksége 
van. N >m laBdt kozómbsz egyikünknek tem, hegy 
Szekuiyudvarneiy varoa aaepBégelt miként aknaaauk kl, 
d .ptinz jatgyorgy gyors varosfaj  .ődaset miként késall-
ju« oió, vagy K izdivasarneiynec aalate aa orsságbaa 
tgyodd'aiio dajatod varodl lelapttlóBst kik fogjak  meg-
értő seaael fejleszteni. 

Ndkuok cilkszersdiiaknak a város mlndsn polgá-
rának egyarant ügyetnünk kell arra, nogy varosnak 
egesassgdd arculatot kapjon. A gyors fejlődsz  alatt 
osm ssjDad m^gíeudzesnunk a aaaaaaerü irányításról, 
avaros tudatos fejiejateserói,  a saaba yázásról, a road-
szarról. MJCI amaiiatt, nogy jé terveket szaraüak be 
ayuvauos tervpaiyáaatok ntjan s hasakat terveaüak és 
dztilodat epitiainok, ügyétől kell arra, hogy aaok jél 
oeiyeataaseuok ei. B amit terveztetünk, aa hoasaak, a 
varoüuazboa tar.oiaon, as no tegyen a városban Idegen, 
egyszóval beleilleszkedjek tajjauegűnkbe. TarméBsetl 
kincsjlnzet Qyergyooan ia haasaa jnc kl, hogy ne legyen 
ma boinep UyartyoaseutmiaiOa caak a Qylikoatónos 
ve/ctó atutaaonaty, hanem a legnagyobb aaaceylélek-
saamu sziseiy varos erMnydsüuoa epsn ujy. mlat 
M iroavasarhdtyen, domborodjak kl a saekely főváros. 

Vakar Ttoor büsske lelkessdássel volt Miroavá-
sárheiy marnóae s aat akarta, hogy öl ev muiva a 
varos értékélt — városkép zaempoaijaból la — caedálve 
.árjaz az idegenek. Az ertetleaaeg, aa anyagi kuturálls 
odaezsúguk, as eióaedsttietlea talaj vagy a kosvetlen 
o.ó.Jaroi vonak-a aa oka, aat most ne kntasBUk, de 
tény at, hogy visBsaiért kel évvel eaelőit a fő^árashoa, 
mart nem msnt a mnaka ugy, ahogy ő akarta volaa. 
U .ro^vasáraeiy ndmesak epiiassmarnök ndlkttl maradt 
**aor, hanem mag ma ls hianyait varosreadaaóis. 
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Feloszlásra kerüld gyár, llzem 
gépi, VMaayagbaiendinéaét leguMfasabban  várni-

tolom caak s^ybaa 

1HIBOiAjNDJU.S 
BalatsaaMDigyacir 
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8 A K O V 1 I 1 K . 
A Donec éa n Dnyeper köaött négy héttel eselőtt 

történt döntő fordulat  éta • Szovjet egyre nagyobb 
áldozatokkal teu erőfeszítést,  hogy a harctéri keade-
ményezést Iámét a keaébe vegye. fennek  ellenere a 
német hadsereg ée a fegyveres  SS kötelékek változat-
lanul aa egéaa arcvonalon ural a csatatereknek. A 
vörösek immár nem tartalékok tüabevetésável, hanem 
egyes seregtestelk átcsoportosításával igyekeztek főként 
a Ladoga-té és Leningrad környékén lekötni a német 
csapatok erejét. Bár ezek a támadási kísérletek arany-
taiannt nagy áldozattal járnak, ersdményt sehol sem 
bostak a Szovjet azamara. A jelentésekből szemlátomást 
kitűnik egyébként as is, hogy a tavasai harcokra elő-
késsltelt namet léglhadmüveletek ia eróteijesen meg-
indultak. Megállapítható az is a jelentésekből, hogy a 
négy bet óta t -rvszerüen folyó  német előnyomulás nem 
követi a vörösek takdkátlan példáját ós nem mindenütt 
használja ki aaonnal a kinalkozo helyi lehetőséget, 
hanem mindenkor tervsaerü arcnooalösszsfüggést  biz-
tosítva, időnként állásait megerősítve éri el kiittsdii 
célpontját. A német offsnsiva  délről északi irányba 
fejlődött  ki, a csapatok Bjelgorodtól északra, Kurszktól 
délnyugatra, nyugatra és északnyugatra gyors ütemben 
haladnak tovább. Az előnyomulás a legutoboi napokban 
is igen nagy területnyereségre tett Bzert. 

Dlttmar altábornagy mult hétfőn  a rádióban elő-
adásban ismertette a téli csata eredményeit. 

— Ott, ahol támadásban vagyunk — mondotta — 
a záróhadmüveletét alakítjuk azoknak a sikereB ellen-
támadásoknak befejeséseként,  amelyek Charkov vissza-
foglalásával  érték el tetőpontjukat és amelyok a szövet-
vezetés betörését az újonnan megvont elhárító arcvo-
nalunkon át nyugat fale  a Dnyeper irányában rendbe-
hozták.. Ezek ÍB befejezésükhöz  közelednek, mert a 
legközelebbi jövő harci eseményeiben mindenhol érvé-
nyes az évszak törvényé. 

— A Szovjet tomegrohama eiőbb vagy utóbb 
mindenhol megállott még mie:ótt hadműveleti célját 
elérte volna. Az elhárításban mutatott szívós kilarias 
a legnagyobb mértekben áthúzta az eilenseg minden 
ssámitáBát. Ma fel  kell tenni a kérdést, vájjon ketaég-
telen támadó sikerei délen felérnek-e  azokkal a Bulyos 
veBZtBségekket, amelyeket a közepBŐ és az et-zaki sza-
kaszon szenvedett. Éppen azért, mert a harcot az egé?z 
arcvonalon a Kaukázustól a Ladoga-tólg egyaéges 
egésznek kell tekinteni, a Szovjet kétségtelenül maa 
mértékkel fogja  mérni a don u vidéki és a Kaukázusban 
elért nyereségét, mint azzal, amely belekkel ezelőtt 
különjelentéseiben kicsendült. 

— A százmórföldekben  elért nyeressg kétségte-
lenül messze elmarad attól, amire törekedett és amit 
legalább elérni remélt abban az időben, amikor a hadi-
szerencse folytán  ölébehnlloit a Volgánál ea a Donnal 
a meglepetés folytán  elért siker, Keletukrajna meg-
szállása és az itt harcoló némft  csapatok megsammi 
sltéae, valamint aa általános győzelmes előnyomulás» 
vonatkozóan ahhoz fűzött  várakozások azonban alapo-
san meghiúsultak. 

— Ne tévesszük Bzem elő!, hogy a Szovjet nagy 
téli támadása alatt kesdetben milyen figyelemremeltó 
teljesítményeket ért el messzireható mozdulatokra be-
vetett kötelékek vezetésében is. Elismerjük, hogy vala-
mit tannlt tőlünk. A hatalmas téli küzdelem utolaó 
szakasza annál inkább megmutatta hadműveleti képes-
BÓgünk határát. Továbbra is érvenyes az a tény, bogy 
a Szovjet ia alá vau vetve minden támadás csucspont-
liirvényének, különösen pedig azért, mert nem ismerték 
fel,  melyik aa az időszak, amelytől fogva  támadóerejük 
megszűnésre van ítélve. Nyilván bel, esett abba a leg-
nagyobb hibába, amelyet valamely vezetés elkövethet, 
nevezetesen BZ ellenség lebecsülésével. Nem az a döntő 
tény, hogy eszel súlyos vereséget szenvedett, hanem 
az, hogy miképpen történt. Erős, de egyébként magára 
hagyatva harcoló kötelékek megsemmisítése tanulságos 
arra, hogy döntő időben bogy»n mond csődöt a FZOV-
jetvezetés. 

— A Szovjetnek azok a kiróríetei, hogy a Donec 
mellett helyreállítsa a helyzetet, más tekintetben is 
kedvezőtlenek ránézve. Számos köte!éki-t sietve más 
szakaszokról vont oda ahoiyett, bogy — mint előbbi 
hadműveleteiben — a tartalékból vette volna az erőket. 
Ez elaólzben mutatja, bogy nem kimeríthetetlen az a 
tömeg, amely rendelkezésére áll. Mur pedig eddig ép 
pen ebben rejlett a Szovjet tulajdonképpeni nagy ereje. 
Ha ezen a térun mo.it határokat ebet észrevenni, en 
nek jelentőségét bajosan lehet tu becsülni. 

— Az ellenségnek emberben ea részben harci-
eszközben való számbeli fölénye  volt. Ez elsősorban a 
ml teljea hadvezetési fölényünknek  útjában állott. Ha 
azonban ez az akadály eltűnik, akkor sok minden, talan 
minden további magától adódik. Bizonyosra vehető, 
hogy vezetésűnknek a legutóbbi he'.ek hadműveleteiben 
tanúsított okoa mértéktartása, amellyel baicotó erőink 
kímélését éppúgy szem előtt tartja, mint az ellenéé* 
megsemmisítését, ahol alkalom nyílt rá, kétségtelen 
előnyöket biztosit számunkra. 

— tleréazBÓg és mértéktartás a mindkettő a maga 
idejében volt az, amely est a kétségtelen sikert meg-
adta. A Szovjet ssámára pedig nyilván súlyos gondot 
okos, bogy ml történjék most, téli támadásának siker-
telensége után. 

Az altábornagy igy fejeste  be érdekes előadását: 
— Nem hagyjuk figyelmen  kívül, hogy a nehéz-

Bégek még nincsenek véglegesen klküsaöbölve ÓB tar-
tózkodunk túlzott megállapításoktól; a mostani tél 
eseményeiből Bsonban levonjuk azt a bizonyosságot, 
hogy a legszívósabb ellenséggel szemben ls a céltuda-
tos, mértéktartó, meréssségtól irányított akarást és a 
kemén^viaaaavágáara képes fegyverforgatót  nem hagyja 

A béke utjai. 
4. A szeretet. 

Kógi, jó bevált közmondás: amor omnia vincit — 
a szüretet mindent legyőz. Szeretettel minden akadályt 
le lehet küzdeni. A szeretet hihetetlen erőt önt az em-
berekbe, ez képessé teszi az embereket a legnagyobb 
áldozatokra. Akit szeretünk, azt nem bántjuk meg, 
nagyon vigyázunk magunkra, nehogy megszomoritank 
őt. A világ minden kincséért nem tennők olyast, ami 
nem-letasesét váltaná kl belőle, nehogy kegyeiből ki-
essünk. Ha pedig aat eszleljük fájdalommal,  hogy már 
szeretete megcsökkeni iranyuukbau, azonnal az okát 
kutatjuk, fürkésBsUk  B addig nem nyugszunk, mig az 
elhidegülés Indítékát meg nem tudjuk. 

Ha embertársainkat szeretjük, béke honol köztüak. 
A szeretet a békességet kedveli, ott erzi jól magat. 
Ha ez megszűnik, azonnal a béke is eltűnik. 

Most hiboru dul a földöu  a népek közöst. Keresik 
az okai politikusok, diplomaták, az orszago vezetői a 
katonai nagyságok, de mind maahol tapogatozik, pedig 
nagyon egyszerű s nyilt titok a mozgató erő: az em-
berek nem Bzeretik egymást, a népek gyűlölködnek 
egymásra. Miért van ez ? Miért nem szeretik egymást, 
mert nem szerelik isteni. Eitávoiódiak tőle, nem akar-
nak róla tudni. Mivel isten az ember szivet szeretetre 
teremtette s anaikül nem élhet, azért történetesen na 
Őt nam szeretik, máat szeretnek. Saent Ágoston kere-
ken kimoudja: az vagy, amit szeretsz. Ha fö.det,  va-
gyont, szenvtdélyt, veiket szereted, azzá válsz egéBzen. 
Ha Istent szereted, l*ien gyermeke vagy B jó dolgod 
van. A bűn szeretete teremti meg a háborút, mert aki 
nincs szeretetben, halálban BÖteisegben marad. 

Áltól kezdődött a mai embernek a boidogtalan-
aaga, amióta kíhüit a szíva Isten iránt, megszűnt a 
szaretele. Aki- Istent nem szereti, felebaratjat  aem szív-
lelheti. Aki ellenkezője! állítja, az hazudik. Hogyan 
vessünk végei a hiborunak? Kezdjük szeretni Isieutl 
Knez.ua L'.Ujkoak is ez vo.t a terve: „Tüzet jólttm 
bocsajtani a fö:dre  s nem akarok mast, mini bogy 
langra gyúljon I Mihelyt Istent szereljük, tisztán latunk, 
világosság táund lelkünkben, solt vetkeink elauk tárul-
nák s kezdjük azt megvetni a Iatenert elhagyni. Nom 
akarjuk többé megbántani. Az ilyen szeretet a bUnöi 
sokasagai la befedi,  illetve elégett a megtisztítja a BZivet 
egészen. Ez a bt ket Bzerzi meg az egész vilagnak. 
Lspjünk ra a nagybójibeu a szeretet útjára I Látjuk 
Krisztust a kereszimon s a Kálvárián s megtudjuk, 
hogy ezt értüok, bttueinkert, a bjkességert telte, mert 
minket végtelenül szereteti, igy a szore.e.e mindent 
legyőzött: ez hangoja sávünket is szeretetre lstea s 
egymás irsut s akkor a béke beköszöot a földre. 

Kóröti  Lajo« 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
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BETÉTEKET legelSayőaebb  kamatosáéra elfogad. 

VÁLTÓKÖLCSÖNÖKET f o l y ó s í t . 

ÁTUTALÁSOKAT as ország bármely piacára eszközö'. 
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a veszély megtűrt és elhárult Európátéi. 
A Fdbrer jelentésében x német nép a berlini 

Z*ugb*nsbae vasárnap dé'u'án 1 órakor ünnepélyesen 
ülte meg B Hősök N»pját. Aa ünnepélyen réeatvett 800 
sebesült, a birodalom és a párt vea'ióíége, u birodalmi 
mlnlssternek éB a birodalmi vesetők. a fcöraetveao'ők, 
az államtitkárok éa más waelő saeméltlaégek. 

A Fdbrer a következő beszédet mordotl*: 
— HMa a teleti harctéren kliadő katoná nk áldozat-

késts-gín -k, elkerüli aat a válságo', xmelyben a német 
btdsereg m«g nem éid«mclt sors következtében krrült, 
'eküzdeBi. aa j-rcvocalat megfziáidltani  éa bevezetni 
azokat a lépéseket, amelyek » következő hónapokban 
megint biztosítják a sikert a végső gyóselemlg. 

— A mögöttünk levő tél «loial ithalja a legkisebb 
kétséget la a küzdalem súlyossága faló'.  A keleti eatep-
pék még egyFzsr Európa ellen hengergették óriási 
tömegeiket. A későbbi történelemkutatás feladata  lesz 
elismerni, bogy ml'.yea nagy volt ezen a télen a vesz ily, 
amely lerohanással fenyegette  a világ legősibb művelt-
ségének fdldrésaét.  H» ez a veszély most megtört és 
essel elhárult Európától, ea elévülhetetlen érdeme ásók-
nak a katonáknak, akikről ma megemlékezünk. DJ ha 
csak bepillantást la vetünk aaokba a roppant előkésed 
letekbe, amelyeket a bolsevizmus világnak megsemmi-
sítésére végaett, borzalommal Izmerjflk  fel.  hová Jntott 
volna Németország és a földréss  agáss többi réssé, ha 
a aemsetl aaocláliata moagalom 10 esztendővel enelőtt 
aem ragadta volna megáhos a hatalmat as államban 
Aa nem kesdie volna meg a német véderő újjáépítését. 
Msrt ba sséthasó marxista-demokrata pártrendiserllnk 
maradt volna hatalmon, as oraaágot Balső- salának ea 
a rohama agy elsöpöri volna, nuni a vihar a pelyvát. 

— Mindinkább világosan felismerhetjük,  hogy ss 
a viszály, amelyben Burópa aa első világháború óta 
kertit, lassúnként olyan küzdelem jellegét kesdte fel-
ölelni, hogy nat osak a mult legaagyobb törtéaelml 
eseményeivel lehet összehasonlítani. Aa őrök aaldóság 
könyörtelen háborút erduakolt ránk, amely ha aem 
tudjuk feltartóatatnl  Enrópa halárai előtt a rombolás 
elemelt, est a fSldrésst  egyetlen romhalmazsá vállestatja. 

— A német katona és vele együtt a ssövetaégss 
katonák aaokat sz örök emberi Jogokat védelmesik, 
amelyekből sa ősidők óta minden érték uármaslk, 
amelyek nemcsak Európában, hanem aaoa meease tul 
menően egyáltalán aa emberi knlturáaak mai klfejlő-
déaéi megadják. A barbárrág e keletről fenyegető  vilá-
gán kivül ugyanígy tanai vagyunk as ngyanesnel a 
világgal Baövetkeaelt ngyneveiett Nyugat sátáni rom-
boló dühének. 

Bllenségtlnk háborns céljait sok kőaieményból, 
beszédtől éB nyílt követeléBből Ismerjük. Az Atlantic 
Charin aaóhalmaza tz-kkel szemben tppen annyit ér, 
miat amennyit ért annak idején Wtlzon 14 pontja a 
rákövetkező Versailles! szerződéssel szemben. Miglnt 
Churchil, a háborns u'tltó a parlemenlárla angol ds-
mokráclában, amikor 1986 ban — tehát még nem mint 
Nagybrithnnia felelős  vess tője — kijelentette, bogy 
Németországot megint el kell puMiltanl. Bázel meg-
mutatta a Jövő .fejlődés*  útját. Ugyanebben a demo-
kráciában moat bérköveteléseket hangoztatnak, ame-
lyek már moat e'őre vetik annak a háboruuláal Euró-
pának állapotát, amelynek megaemmlaltésére töreked-
nek. És céljalkat teljea mértékben fedik  bolsevista 
szövetségeseik. Mindkét résaről oly tüntető megnyil-
vánulásoknak vagyunk a tanul, amelyek földrészünk 
minden nemaeti öntudattal bíró népinek, köztük első-
sorban Baját népünknek kiirtását követelik. Teljesen 
egyre megy ebből a Bsempontból, hogy akár angol 
vagy amerikai lapok, politikusok, népssónokek és Iro-
da1 mérők emlitlk-e mint legfontosabb  háborús célt 
népünk elpu<etitáaát, gyermekeink elvételét, fitlnk 
megtennék telenltéaé', akár a bolsevizmus pollukája 
gyakorolja-e egéss népiség, fejők,  nók és gyermekek 
rövid uton történő lemeaaáriáeái. mert a végtő hajtóerő 
ugvls annak sa átkoaolt fajtának  örök gyűlölete, amely 
ev!>arrd*k óta miit liten valóságos ostora, mindaddig 
gvötrl a népeket, mlg ez*k aa önmaguk elBzásásáaak 
Idején UJM és újra Bzembaszá'.lnak Isgatólkkal. 

— Umótlem egykori jóslatomét, hogy e háború 
v-g n nem Námetorsaág leza s nem a vele asövelke-
a-tt aüamok lesznek a bolsevizmus áldozatai, hanem 
azok aa orazágoV és n pek, amelyek mindinkább a 
zsid óság keaébs -'dva magukat, egy napon SaBaeomla-
nak ée eaael klez°nvedoek a bolsevizmus mérgétől, 
nmti'yel szemben a legkevésbé sem i-nmunisok már 
csík avult társadalmi mrdsaerük miatt sem. Nem a 
n=inteti Ffociailrmu*  vajy a faalsmus  uralma lesz aa, 
atue ybői blrirondó B-m ro«r»d. hani-m egy régi világ-
fa  ttaii.m fog  rongeyá seskidarni. 

— Hősötre emiókfzil  mindig csak annak van 
joga, akinek nem kellett előttük Bségyeskesnl. Ennek 
aa esztendőnek tele azonban a német népet nemcsak 
hogy n»m indította defetlemusra,  hanem valamennyi 
*rej-'nek totális mozgósítására veietle. Bseknek aa 
erórosk bevet^ae lalenleg még folyamatban  van. A 
hvdlseyaet'jrmnléa állandóan növektdlk. Aa arcvonalra 
mr ió^zámra öaönlenek » fliial  katonák, ^zabáddá vált 
fóifi.i  és feVplllt  harcolok, ö.-egck, Ifjak  EB flit.l 
gyurm^ek ve?zi;. kéabe otthon aa e hárltó fegyvereket 
a az ellátás nagy mnokéJái)nn aassonyok és ieányok 
száiezrel támogatják ő;"t. Igy alakul ál mindinkább 
a ntmet védi rő ircvonala nemzetté. M nél döntőbb 
míreteket ölt ei a mérkősés és m'nél inkább meg-
alkuvás nélkűi folyik,  annál bosaaabb less majd a béke, 
smelyrs külörjö^n fö'drászünknek  szüksége van sebei 
begyógvitására. Aa Igaal nemaeti érdekek szolgálatában 
»z Igaal ku turnemaeiek jövője nem lesa aem saldó-
bolsevlsta, stm zzldó-kspltailstn, hanem as Igaal nem-
aeti érd' k--k szolgálatában az igazi népkösSsaégra fog 
törektdnl. 

— A n emse ti ccoclállata állam, amelynek kes-
dettói fojva  ea volt a cM>ltttaé*e. e háborn ntáa fog 
csak lg»zin fáradhatatlanul  annsk a protromnak meg-
va óiitásán mnakálkodol, mely végső foton  aa oaatály-
ellentétek teljes klküaaöbölésébes ós as Igasl szociális 
kösössér kl i>|táséh>z kell hogv veztssen. l yen módon 
aa aa 542000 férfl,  akit ea a második világháború 
• ddlc tő.Unt halottakban követelt, nem hiába esett el, 
bancm va amennyien örökké köaöttünk fognak  élni, 
mlct egy eaebb kor múlhatatlan bősei és úttörői. 

A Fttbre- hesséde után a Führer éa klserete meg-
tekintették a keleti arcvonal köz^p ó saakasaáról aaár-
mazó jelvényekből éa képekből össaeállhott kiállítást. 
Bközben a dlezverdégek aa Uoter den Llndeaen levő 
hősi emlékműhöz vonultak. Hitler aa emlékmű belse-
jében ko?sorut helyesett el és néhány pillanatig Idősltt 
ott. As emlékmű elhagyása után a Pdhrer egyenként 
fldvÖBÜlte  a hadirokkantakat. Mindegyikkel krsst zao-
rltotl és elbeszélgetett velük. A nagy téren ÓB es Unter 
den Lindenen sűrű sorokban álló berliniek esrel meleg 
Ennepléaben réasesltették a Fűhrert. 

E ladÓ* 1 Qllet>>nreodeaés áruval együtt, 
* 1 cimbalom, 1 cserépkályha és 

különbőzé bútorok. Clm a kiadébaa. t - i 

Egy dada ás egy szakácsnő felvétetik. 
Ajánlatokat fizetési  igény megjelölésével 
a balánbányal Napkösi Otthon oimAre 
kOldeadAk. 
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Csikcsatószeg rossz példát mutat. 
Évek óta tartó par ez, amit a csíki kúriilmóoyei. 

között folytatnak  az egyes helyeken divatos nyomásos 
gazdálkodás megszüntetésére. Amint ismeretes, u fö  d-
mttveiAeDgyi kormány tervszerűin akarja rávl-zetni a 
gazdókat annak megértésére, hojjy a fo.d  itidoin.nya 
ma már egyáltalán nem látja ciiszerüu k a nyo.oá>oa 
gazdálkodáshoz való merev ragaszkodást. Különösen 
aem ilyen háborús időkben, amikor mindtn talpaiattnyi 
hely megművelése létkérdés. 

Csikban több vidéken folytatnak  ilyen nyomásos 
gazdálkodást, amikor a földeket  „pihentetik*. Az érek 
ota megindult rendszeres munka eorán sikerült meg-
értétől ennek az elvnek tarthatatlanságát Legtöbb ht-
iveo a községek gyűléseket hívtak üsBze es elhatároztak 
a nyomáaoB gazdálkodás megszüntetései. Legutóbb 
éppen Csikszentalmon gaadatursadalma foglalkozott 
ezzel az Üggyel és a baladó gazda termóaze.evel f  l-
fogta  a fontosságát  ennek a nemzetgazd magi tiorüemiek 
es megszüntette a nyomaaos gazdálkodást. 

Nem igy Csikcsatószeg, ahol a községi biróval 
az élen a legsötetebb merevséggel szálltak azembo a 
azabadgazdáikodásra való aneres gondolat&vai es íranba 
loglalva ugy határoztak, hogy ők pedig tovább ragasz-
kodnak a nyomásos gazdálkodáshoz. 

Nem lehet csak ugy napirendre terni az ilyeu 
meggondolatlan «határozatok" fólott.  Vannak agyneve-
zett jóindulatu sötétségek, amelyed a jo békeidők nyu-
galmában nem Bokát rziinitó korlátoltságok maradnak. 
Nem Bokát számit. Megpróbáljak ei.eoe Küzdeni a fci-
világositáanak, a tanítsanak küiönfeie  módszereivel. 
Erre azonban ilyen nehéz heiyaetben nincsen idő. A 
nemzet minden tagjának felkeazülve  kell aliaci. Most 
nincsen helye sokat könyörögni egymasaak. Vagy meg-
érti mindenki az idők követelményeit ea köieiesaegcit 
vagy pedig meg van a mód arra, hogy erre kénysze-
rítsék. 

Végeredményben a azabadgazdálkodáa éa nyoma-
tos gazdálkodás használ illetve nemzetgazdasági karai 
már a fö  d ludomanya uaztazta. Hjgy erről Caikcdaio-
szeg nsm hajlandó tudomáat azerezni, arról nem ithet 
senki. Ha az a aok jóakaratú ezUaikaláazoa gazdakép-
zés még nem teremtette megCsikcaatoazegen a haladul, 
fejlődni  és tanulni akaró gazdatlpuai, azon mo-t nem 
kell tovább alránkozni. Majd eljön annak is az ideje, 
hogy kéaen fogjuk  az elmaradottakat éa tölc<errei 
kezdjük fejükbe  tölteni a világosságnak, a tudasoAk 
áldását Addig ia azonban sz idők parancsolnak es 
nekünk igazodni kell azokhoz, mer- különben lemara-
dunk. 

'AKERESKEDÖK 
FIGYELMÉBE! 

Feuyo gereuda, 
f̂ r  vó deszkg ls 
I < nyA lein ez, 
Kcyőgömbfa  ts 
i t t y ó p a l l ó , 
íeoyö léi éa fe-
nyő hcvoJer-re, 
feayó-  és bükk- KÉSZLETBEJELENTÉSI IVEK 
/«•Áru kimu- k-ph«*ófc tlt&Hfl  v«!ó t'lWttrnh), CN fc*/  'f  ftT> 

Megalakult Vaslábon a katolikus 
egyházközség. 

Vasláb községben március 21-én római katolikus 
egybáskősséget alakítottak ások a hivők, akik ezldelg 
sajnálatosan éresték a hitéletnek és az egyházi közös-
ségnek a hiányát. A győuyörüssi'p tavaszelejl napou 
már kom délelőtt érkestek as ünnep meghívott rósst-
vevól, de ssásssámra érkestek az érd-iklódók. Jslen 
volt aa Bnnep alkalmából Vaslábon Lász ó I.nac fő-
espsreBplébánoB felsőházi  tag, Puskás Imre. a gyergyól 
járás fóssolgablrája,  Csathó Arpéd gyergyói-acntmikioel 
banklgaagató, Felcser Miklós tekeri pataki plébános, 
valamint a gyergyól köasógek papjai és képviseletei 
és Végül Munároe Antal mlasziós lelkésa, az uj egy-
háskösség első lelkipásztora. 

Oaaepl aaeatmise után Puskás Imre fósio'gBblró 
elnökletével ült öasae se egyhánkösseg mega'.al u ását 
kimondó népaa köaryüié", egyházközségi gondnokká 
válautották Messv Istvánt, aa egybáatanács tagjaiul 
pidlg vltéa Kósa Tamás kösaégl főj3gyaót,  Györgypi 
Jóssaf  igaagató-tanitót éa klvülök még tlannharom 
kössérbell fBldmlvelót  vagy kisiparost. As egyházköz-
ség 986 taggal alakult meg a fej  ódéaének alapjait, t. 
jövőt bistosllanl tudja. Ünnepi beaaédében LÍSBIÓ Ignác 
főesperes,  felaőháal  tag meggyősó erővel mutatott rá 
Vasláb kisségnek ana a pionír tserepére, amelyet a 
megelóaő aralom a gyergyól ssékely magyarság felé 
előretolt romáaajku KÍSÖBSégnek saánt, de — amint a 
főespsree  Is megállapitotta. — ez as ékveró sserep 
eredményre aem vezetett és az elmélyültebb hitélettel 
Vaalábra Is bevonult a lelkek megnyugvása éa a fele 
kesetl béka. 

Aa egybáaköaaég megalapítása aa egyháal főha 
tóeágek érdeme, de sokat huzakodtak annak létre-
hlváaa érdekében Puskás Imre dr fósao>gablró,  vltéa 
Kósa Tamáa köaségl fójegyaó,  valamint Caathó Árpád 
gyergyéaaeatmlklósl banklgaagató és a község tehető 
•skk magyar gasdái. A kis egyházközség aa óskeress-
téaység ssegéayiégével Indul lélekbóditó ós lélekárasztó 
ntjára, hlaaaük, hogy a kis ssékely magyar egyháal 
kMsség templomának alapkőletételéről ls mihamarabb 
•msámfflhetnnk.  klsaen a hitélet fajlesstésébes  ma 
teljes zsellezal, erkllesl és aayagl fegyverset  kívánatos 

Egy század áttör a vörös páncélgyUrün. 
Honvéd biditadóaltA szazad. 
Dr. FBry Lajoa hdp. órmestar-

Csak agy rövid lélegeetvételre állt meg as állo-
máson a aakatolva, llhsgve rohanó aebeáüliaaálliió 
vonni. Magyar katonákat vlaz haz . gyógyu á ra a nagy 
tioiRqvlBia téli támadás hősi elháritóharc ilboi. Orvosok, 
vnr'-ksresstes testvérek járják a kccsikat. 

Ki-a Tóth Pater tizedessel beaaálgetek arról, ho-
gyan vftgták  át magukat sz ellenség gyürtjen. Aa ó 
záfndjuk  voit az a Mfonyos,  a szovjet p:op*ganda-

hlradásokban sserepió .hidoiztsly", melyeket a vörösek 
ialjes"n bekerítettek es amelyre a teljes m.'gaemml-
aöles vár. A századnyi erejű magyal honvéd azonban 
a felbecsüihatctipn  erejU enensegon hősioa hatcak utan 
Ei-mz'ülvégta msgát. 

Aml' or a nagy bekéri.ókirérlet délről megindu.t, 
izemben és középén cs'tk kisebb egységekkel támad-
tuk a bo aavlslák s csak fokozatosan  wrjrdl it 3 Quic 
s doni frontazakaszra.  Aztán hlitţ-i^n bolsevista num 
mut htirii'ocsik rohanlak u.óre éa Mkerlilt több h -lyen 
állasainkba belörnlöir, e/.v  lly n betürea vágta el nai 
a századot ls, smi-yí>:>n Kiss Tóth Peier tizedes volt 
;t mé-.od k ÉfikuBzj.  rjEC rokheiyutles. 

Ugyanakkor a víbiieBégBlkkíl Lem törődő vörö-
sek tasakról is d'/elé t aL.y.-rod.ok a eleg áimeröjü 
gyűrűbe szorították a századot. 

Az utolsó puskagolyóig. 
Huokbot stokoü, kipróbált, egylól-egyig ma-

gyarokból á ió legénység volt. Megasot tak a harcol. 
Síemrenbeues rélkbt iudiak falmoznl  a legnagyobb 
túaben, felugrónak  a tankra ea budootaz u kézigránátot 
vagy pu-zia szórakozásból atjáriaa odaátra éa elloptak 
a bolal flgyelőt«t. 

A saaaadparancanok iamerietto a helyzetet B utána 
áliáBalkal megeróiltve minden egyes honved azzal aa 
elBaánlBággjl loglalta el helyet, hogy aa atoiso puaka-
goiyoig küsdeal fog.  Kora hajnalban minden oidairut 
megmoadu t a szovjet gyűrű. 

Aa élmányek átélésé szinte újból atiaalk Klsa 
Toih Pj-.eren. 

— Siürze mozgó tömegek közaledtek felénk  ret-
lanoteB gyorsaaaggal s ml nem ló.tünz, csak akkor, 
•mikor mar ugy la Bzoit, hogy a fejüuare  rohanna». 
Mtadon lóvta uizioa vol . E^ysaerrd n»pp«ii viiagoaaag 
.ttmadi. A magasra tórő lantos kosi az egó o.aj szaga 
ustOit a levegőben. A hatcaocslz nyomabao uiOtoió 
.OiBevlsia gyaiogaag ls m<gnairalt. Izaadiuox. \<*m-
jieonyiűnkrói azakadi a virrjtetí, pedig harminc fok 
torlli jári a hldog. Ujibb hnuam kotuueaeu. Vaióaagoe 
nozgo acelfai,  ameiy miudea o.daiau hány la a tuasi. 
A panc-sioaok két beiy> n betérlek a>laaalnaoa. Aa u.can 
előretörő Bzörnyetegre egyszerre negy magyar Katona 
ta ráveti magát. A kéilgr&oat hamarosan megatiUja. 

Idegesen aaivj a a Cigareuat. Laini az aic^n, bogy 
most nem a sebeauiisaáiiiio vonai feber  agyan feaszia, 
lanem ott van a azakaBsanai ea M. J. zaaztoa aaa&aaz-
parencanokávai együtt a fa  u de.i resact tartj >k. 

— AíJtán nagyobb azUoe; ^uvcikeaetl — foiytalja 
szavál. — Koabfn  nchanyazor atkiatioitáí hozzánk a 
ooiBevlaiak, begy adjuk meg magnaaul, meri kO:n,ól-
unk mar ailndeau m^ţaiita magái. Mtiidec fjihuasra 

inj tó vn.aaai &d.oo>. Pjrsze fegyvortei.  £ocdte csOd̂ jO 
diizncpcrkóliei knpmuit s utaca bort. Jjn-dvtank voii, 
u^y ereaittz, bogy a pokoiUoit ordog Jk^ei ia feivenneoa 

h,rcatl AsariUk ia, tud.uc la, nogy kivágjuk ma-
gunkat. Ejcd utan meg egyre aaivia a fogai  a muaaaa, 
nat tovaoo epiieltUk a toriaazokat, akudaiyokol ugy-
aióivan a bo.aevlstak szemeiaitara. 

Az ujabo támadást túajrecg ^ezdle meg. Uoaazut 
ióttak, az Igaz, de a romuu .ó.i fa.ut  a.iooduau tua 
alatt tartottak. Attól kezdve i-gyre támadtak. Kel nap 
alatt llzt-negy tamadast veribn* vlaaza, noha a gyutta 
egyra Bsükhii körülöttünk. A harmadik nt>pon parau 
caot kaptunk, hogy S-iói detre torjuk ál m^guukai aa 
eiienBegen a vegyük fol  aa erimkezeul az oltani ma-
gyar csapatokkal. 

Harc  minden t&lpalattqyi  bolyért, 
— Feikésaüliünz aa utoiaó nagy probară. Meg' 

vártuk, amíg újra tamadnak u boiaeviatak, aautan ke-
letnek elleotamadaat sainlelve aa eiaó eaaxaga deifoie 
kitört. A terep igen kedvező volt eaamuakra. Majdnem 
mlnd'Ut magunkkal vlutlok, Ciaí a diszautnkat BBJ-
oáiuk. Mire a bOiBÍk eaabekap.ak, bz e.aó aaakaaa 
elerle aa erdői, amelynek iu>ao oidaian mar a mieink 
voltsk. Utzrúl-basra voaununk vlaaza a második aza-
aaaaaal. Minden lépésnyi beiyerl meg kellőit harcolni, 
de ezerszeres erői adóit az a tudat, hogy ha alkero.t 
aa áttöréa, elerJük a mieinket. Btói iaaaaa tudiuna oaaa 
tovább jutni, hátulról meg mar belőnek a faluba  a 
harckocaiE. Saerencae, hogy nehaay jól eiheiyeaett 
aknánk megtette a baláai. A vagen, uilknr a Baaka 
ssommal en ls vlaaaavonuiiam, aiióitek a combom a 
össaeroskadtam. Nem voit idő kóioaasre, rasaorl.ouam 
a kenem a oajlársaim felvaltva  támogatlak. Ea von a 
legneheaebb I A aebeaültekkel aaoakeiat ea meg noaaa 
harcolni la, o dalt meg halra la. Suerun I A *aas»d 
ávvagta magát a szovjet gyűrűn. Az tan eikabuitau 
elaludtam eB eaak a vonat aakatoiaaara ehrediem lei. 

A mozdony pöfög,  megrándul a hosasu kocalsot 
ós lassan, nyikorgó kerekekkel elindul n sebesültszállító 
vonal haaafelé. 

Pásztortanfoljan  éi tima CsíbziatiMYa. 
A csikaaepviai jaraa paaatoral raaaere taafelyamet 

engedelyeaetl a Féídmlveiesügyl Minlastérlum Erdélyi 
Kirendeltsége Csifeasonimihaiyoa. 

A tanfolyamot  66 pásaior hallgatta végig éa tett 
tlaagát, A tanfotyam  előadói Kosán Imre m. sir. gas-
daaagi felggyeió  es Balla György, az E. M. G. E. Zéid-
mezóttgyosaialyának ellenőre voltak. 

A tanfolyamot  a hallgatók pontosan látogatták éa 
aaon megjeleni lobbaaör a könaég bliaja éa gaadaaági 
eió.jaroja. A vlasge maiolus 19-en délután voit, a 
viaagabisioal teendőket Boaln Imre m. klr. gaadaaági 
felügyelő  lattá el, melyea megjaieat Soo Denee plébános 
veactesevel O.ah Károly k. jaó, Kaaa Iaiváa k. hlró, 
löob kepviseióieatttieti tag, koaoirtokoaaágl Igaagatóaágl 
lagoi, Ferenc Simon lgaagatóiaaiió aa több köaaegl 
veautő gaada éa kereskedő. 

Koaán Imre üdvönölte Boala Imre vlaagabiatMt, 
a megje>ent veselóemoerekei, méltatta a tanfolyam 
jelentóaegét éa ellameresBei nyliatkoaott a flatai  és 
öreg pasatorokról, akik aaergaimasan jártak aa olő-
adaaokra ea komoiyan tanultak. 

A vlaagán haiároaotl éB ertelmes feleleteket  ad-
tak B ennea alapjan remeinl lehel, hogy esek aa egy-
aaerü derek asekeiy emberek nagyban hoaaá fegaak 
jaru.ni a legelők megjevliasahoros aa állalienyeaaiés 
fejieazteabhea. 

A vizsgabiztos örömét fejeste  kl a hallottak fölött, 
Saőca Antal paBatortanfoiyamnaligató  pedig kbaaönetet 
mondutt taraal ueveben a Feldmivelesügyl Mlalaateraek 
a tanfolyam  engedeiyeseaeeri, haiajai ayllvaaltolta aa 
előadóknak, hogy oly BBlveaen foglalkoztak  velük, aa 
egyaaeiü, termebzet oien eló emberekkel a Ígérte, hogy 
a tanuiiazai munkahelyükön vegre la fogjak  hajlani. 

8 jó Djuea plébános busdiiotla a paaatorokat a 
becaüteiea munkara s keaükreoiaotl nagy kttasogi va-
gyonnak — ailatailomanynak jé goadenaaára. 

Magemiiiesremeltó Bsep dolog, hogy erre a tan-
folyamra  mintegy 90 paasier jelentkeaeit, de csak 66 
baiigathatta, mint legnagyobb saamu a fennáüé  rea-
delkezeaea szerint es n tanterem befogadosepeaaégo 
miau. 

Gyermekek 
önként kérik a hashaJUt ha atar 
egyizer Darmolt kaptak A Oraa l 
iz«.kltflnó  4a fájdalom  aéUdi hat 
Darmolt adjon On, 
ia gyarmakalnekl 

Záróvizsga. 
A magyar Sz bérlánnk, a gyergyól medeaeóaek 

éppen hideg éghajlata miatt az orazag többi résiétil 
t- je-í̂ n elütő gBadálkodása van. SttrB és saepora népe 
aranylag kevés saantófőldön  fls  földművelést,  virágáé 
állattenyésstése ped'g a nsgtkllerJedaaB legelőkre éa 
kassálókra támaaakodlk. Aaonban mind a földművelés, 
mlod aa állattenyénalés sok Javításra ssornl. Bhhe* 
pedig szaktudás sankséges. Esea saaktudás megsnar-
s-'B're létesített 1941 őssén a m. klr. Foídmlveléaügyt 
Mlnlaster Ur a gyernyószentmlklózl m. Ur. téli gaada-
ságl tanári bízta meg. 

A folyó  hó 21-én dr. Gábos Dinen mlnlsaterl 
vlasgabiatos elnökletével megtartott ünn»nélyes sáró-
viz^gán nagyssámu vendég jelenlétében 24 fehérhnria-
nyág (nmcsak gyergyól, hanem cslkl, zót háromaaákl) 
pzikelyflu  talpraesett feleleteivel  teli tanubiionyaá|ol 
arról, bog; ezen Iskola létezllésével a magyar FBld-
mtveléil kormány a legjobb befektetést  tetlo. 

Bá'lnt Pál Igazgató beszámolója alán dr. Gábes 
D nea nyitotta meg a vlasgáiatot. Aa elméleti vlaega 
i< folyása  uián as lf;uságl  gazdakör tartott dlaaliést, 
amely nagy megeiégedézt váltott kl a hallgatóaág zá-
raiban. 

Aa ünnepély a mlnlsaterl vlasgabiatoa aáréssaval 
u*án a Hlmauassal faj^eódött  be. 

Borbély iparra ogy tanúiét keresek. 
Q o n d o a V i k t o r , O a l k a i e p vlx. s-a 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Április  3 tói minden szombaton délután aa 

üzletele  zírra  lesznek. 
— Uarolua 29 én érvénybelep a nyári 

ldöazáinltea. Marcim hó 29-én éjjeli 2 órakor aa 
óráüat 8 ónra kell beállítani. 

— Kltttntotéa. Foreaca Gyárfáz  hadlludéaltót a 
Kormányzó ur aa ellenség előtt tanúsított kiváló szol-
gálatainak elismeréséül, a magyar eaüat érmst a h*dl-
szalagon edományoata. A legfelsőbb  batároaat 1948. 
február  hó 4 én kell 18. saámn honvédelmi klsMaybea 
Jelent meg. 

— Aövld hírek. Mároiua 20 tél aa ordélyl kls-
hórök gyUjiAsat a Gobui helyett aa Amberl vette ál. 
— Április 10 lg a 2 vei kesdódő táboriposta uámokra 
csomagot lehet kütdenl. — Dabreoanbnn elfogták  éa a 
cslkaaeredal ügyéaaségrd ssállltották H*JJa Imrét a hír-
hedt saékelyföldl  betörői éa vadháanaiársát Pál Irént 
argaadaBág miatt a osiksseredal tBrvéaysaák most kát 
»s fAl  évre ítélte. — A cslkaaeredal Segítő Mula glm-
náalum Igsagatósága elbatáronta, hogy a 4—8 oaatályae 
taau ók részére rendes előadásokat vesel be aa Ipari 
;s kereskedelmi élei ismertetésére. Aa első előadást 
Váesey Gyuta rádiómérnök, Iparteatllatl jegy BŐ ayltetta 
neg. — A Soproni Nyári Bgyorem Idei tanfolyamát  a 
Műegyetem rendeai meg ebbea aa évbea la. Aa elóadá-
aok Jullua 1-éa keadődaek éa hátam hétig lartaaak. 
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— O r e d o - g y f t l é B .  A Credo Bgyesttlet 1943. 
áprilij 4-én, vasárnap délelőtt '/«12-kor ni áll. 
elemi Iskolában gyűlést tart, melyre a tagokat 
óa a i érdeklődőket tisztelettel meghívja as 
elnökség. 

— Csíkszereda népsenesaeinek i ldosota 
a honvéd oaaladokert A Főmeltóságn Aaszouy 
kezdsméajeassei a bouvedcsaládok folsegliésére  aa 
egoaa orsaág haaaflaa  lelkesedesael fogadta.  Gaadig 
éa aaogéay egyaránt igyekezett kivenni a réaaét a 
mongaiomból. (Jsikssertda város nápaenéaael Mlczl 
Miska elnökletével elhatározták, hogy egy magyar 
aétaest jövedelmét fordítják  a nemea célra. A varoa 
társadalma megertó ssereiettei fogadta  március 28 án 
a Vígadé nagyformában  eszel a asaadakkal megrende-
aett nagyssabásu nétaestet, amelynek 17 aaámbál éllé 
hatalmas milaorat lelkesen iapsoua veglg. A 40 tag-
bél ailo egyeauett cigányzenekar Mlcai Miska kitűnő 
vesetésével tökélelea művészetet nynjtott. As ezt be-
vesetőoeszédel Dr. Kovács Karoly mondta, aki lendü-
letes saavakkal baeaeit arrél a lelklaágról, amivel a 
magyar aeneaselnk belekapcsolódtak nemzetünk éle-
tebe es a köaeimoit aaenvedaselben ls kitartottak mel-
lettünk. Aa eat magytr jelleget Gal 1 onka ssékely 
balladáknak müvessi aaavalatával, Billiók Araika ked-
vesen elóadottmagyar népdalaival, Puakáa Márta kalona-
versek átélő hangnlatávai, Hiirvath Sándor saavalattal, 
Vajna Sarl gyakorlott énekaaámaival, Balogh I ona 
saekely nóták müvéasl énekleseve), Farkaené Kozák 
Margit kellemes köavetlenséggel előadott kalonsdaial-
val biztosították. Eat a müvessl értékű keretet Micti 
l.oaka, Farkas Irén, Mcal Maria éa Gábor Jolán együt-
tese, majd Msereiner H^mza Margit nagy tetssesael 
fogadott  lAncszámal egeaaltettek kl. KtllöGös6n kl kell 
emeijük Pater Janoa csűrdöngölőjei, amelyül meg-
csodálni való technikával táncolt. An eat asép eraö.csl 
es anyagi sikerrel aárn.t. 

— Ujabb hlssterla. A báborns társada'om 
elkepeaaiódn bisate naá ind íi<udi. Mjt a kereskedők w 
klhaasnái|ak a kóausaégnet ez. a gyeugejtt. A 'vgbaszoa-
talanabb bovll porlékara csak ra aell mosdani, bogy 
.kerem rövldezou est Is zárolni fogjak*  és 24 óra alatt 
szétkapkodják sz etzltndók óla robedó árnjat. Vasé-
ro.nak, gyűjtenek, ba,moanak an emberek Bokazor min-
den Igaa ok nelkűl. Ujabban a barnasainli kél ölersers 
rohanlak rá. Nem ludom mit akarnak vele. DJ a fel-
nőttől a gyermekig s az aggkorig mic dan fajta  agyn 
ember foglalkoslk  essel aa nj iparral. Kerdezősködes-
Bol sikerült annyit megailupUaui, hogy a gyűjtés bizo-
nyos csllal történik. Állítólag citr darab i.yen barna 
két filléresért  egy biciklit adnut. Ki adja, miort es boi 
adja arról uam szól a btsaed. Miud-.n sotre ferdéken 
ea az u| vállalkozás, amely 20 pengő ért-tű 2 II .ere-
sért biciklivel kedveskedik >t z>lij ők kofcyiömegeou.'-. 
Oitoba egy vállalat lebet. KULBI meg csak a munka-
társak ostobábbak, akik cgéiz n»p lotnak-fuinak  a 
barna 2 filléresek  ntán és mai- sikerűit is kipusztítani 
eat a pénznemet a piacról. 

— 60 saáaalékos otaáaal kedvezmeny a 
tenyéasaliatvasarlasok előmoadltaaara. M-g-
jeleal a mesőgasdaságl kiállításra bejelentett tenyész-
állatok katalógusa. Az esévl mezőgazdasági kiállítás 
éa tenyéaaállaivásár elmaridása folytán  aatUBégesse 
váll, hogy a tenyészállatokat viicfrjinl  szAtd'fozok  a 
klálillásra bejelentett á'iatok megieilnt^sa és megvá-
sárlása cé jából kfilöoböeő  tenyészetek' t felkeressenek. 
A kereskedelemügyi mlnlsstcr az BI1GE k e r t r e s 
tenyáaaállatváaárlók részire utaaá*) kFdttzmáoyi Hz-
tosltott a magyt r királyi éllumvaeu'skon és a kezelé-
sében levő beiylárd^kű vasutakon. Ugvsn at a kedvez-
ményt meg*d:ák a többi hnz?i vaEU'sk és a hajózási 
vállalatok is. A ktd'ezmény Igeoyb véte^rr- jogosító 
vaauti igazolványok a Máilitáa rocd lőblaolts^jtágál. 
a vármegyei gazdásági egyesületeknél, as á'Ut'enyesitö 
uBvetségeknél éa « vármegyei al'a teny^có "-jryczü-
leteknél Bzerszhttók b? d-nboiiW,r.i 180 pengőért, 
ame'y össaeget t-s igaio:vány v^pylésn Alkalmából 
postai bélyegekben v*j\ poénul* ván.oti itgce szerűbb 
beküldeni. Aa Igaaolvány egv.' r- rl krdvr-zmeny B u t -
i l a u jegosii se tndu'ó vm u'álloinr.iró' a kl-ánt fa  as 
Igasoloanyba beirt rtorl- j"-î Hi ^'onssrn (Bud pest 
kivételivé) s viaszt. As u»»za>>i me^-aak tani orm 
lehet, Budapesten at történő utará'.kor li az u'"-1 n 
ciatlakosó legköaslebbi vomttal t rtozlk aa utazást 
folytatni. 

— Baromfiol-akoiót  saervea aa EBIGE 
Erdély népies baromfiieiyésztésc  ^'d 'kében * fddmt-
veiésügyl mlnisat-riua; erdulyl kir.-cdeltségiai-k tsmo 
gatásával aa BMGB a mu t évb»n mint .barouflá:  atciot 
boayolltott le. Aa eddig elert komoly eradmenvelre 
való tekintettel, a fö  dmlvei«i,üiyl minisztérium ebben 
as évben Is megbízta as EMGB-t az akció folv'>»»áeá-;il. 
Aa igénylők tehát ebben as évben la az EUQB-tői kn 
pott tervr«ja alapján ÓB utasítások szsrlat epiiit mlota-
ólakhos 60 zsásilékos köllsegin''gtérllé^be'>, lllető eg 
államseteiyben résanaű.nek. Az össaeg nem hsladh tj • 
meg aa 600 pengőt. Bíjuieniosl h»tfcr  dó jullui 31-lg. 
Aa Igónylesekei. as BMQB llletékea kirondslteégeibea 
kell eljnttatnl. 

— Hit Jelent a reglstertonna vesateaég. 
A bábom sok uj fogalommal  lBmrrtet m< g. Napoitnnt 
hallunk aa elleaséges bajóaásnak reglrstertoena v<-Bzt«-
ségéről. á-dekes megvilágítani ennek gyakorlati értel-
mét. Pátdanl 17 essr tonna hsj'l r aat jelenti, bogy a 
h hajó 26 eaer tonnányi súly befogadáaára  k^pea. — 
Minthogy egv írnak-Afrikában  kflsdó  hadosstáiv napi 
jatkaéglete 600 tonna, Igy a példa sserlnt egy 17 esrr 
tonnányi ha|ovaaateség aat jsleatl, hogy egy hadasa-
tálynak 60 napi anyaguUuéglete kerül a tenger fene-
kén egy Ilyen márstl hajé megtorpedózásával. 

— ötvenegy földműves  Ifjú  nagy sikerrel 
vlasgánott a ssővetkasetl boltosképső tanfolya-
mon. Aa Brdilyrészl Hingya Szövstkezetek Mtroa-
vásárhelyl Köapon'ja ebben aa évban máeodlsben ren-
daste mec bo toaképit tanfolyamát,  milynsk vizsgáján 
összesen 61 erdélyi földműves  lQu vimgásott le i ikerrel 
<a Indult maţ egy uj élotpálya f,<lé 

Hirdetmény. 
Caikszeredában a Mikó utoában levő azon 

be nem épített belsőségek, mnlyek a .Csiki 
Magánjavak' hoz tartoztak és román uralom 
alatt kiosstattak, a 0010/1941 M. E. rendelet 
alapján sárlat alá vétettek a a folyó  évre a 
.Csiki Magánjavak" hivatalos helyiségében áp 
rilis hó 4 én (vasárnap; d. u. 3 érakor nyilvá-
nos ezóbeli árverésen bérbeadatnak. 

Csíkszereda, 1943 március 26-án. 
Dr. Pál Q&bor, 

a BC«lkl Magánjavak- ikigooduoba. 
724/IH42 Tght. si&Di. 

Arvaiesi birdetzzieny. 
U-. Mát hé Líezló ügyvM által képvlw-lt Magyar Mező-

gazdák Javá a 2800 P — I tóko é* tsbb kovete ét na jlrnlék I 
•rejé<g, ainannythsn a kevewlés.-e IddkOzhen lAszIrtlizetés tör-
tént, anoak beszMinitksával a oBlkRzeredal klr. járásbíróság 
19*2 évi 4117/2 sz végzésért! olren'elt kialé l̂tésl végrehajtás 
folytán  végrehajtást szunvedötdl 19*2 évi december It6 30-án 
UfjgUlt  5200 P — fillérre  bp:v Uit Ingóságokra & oslkezer, dai 
kir. járáaDlidsig Pb. 4711/194' .-•?. végzésével az árverés el-
rendeltetvAu, annak az 1903 évi XLI t -o. 20 g-a alapján a 
kOvrtkezd megnevezett: D Máthé László ügyvéd által kép-
viselt Magyar álezógazlák javAra 2800 P - l « járulékai, 
továbbá a foglalási  jliönyvliál kl nem tüoí más (og'al'atób 
javára ia az árvetés mpgtartá'íát ejrendeiem. 'I-I anak arra az 
esttre, ha kielégítési joguk ina la fennáll  és ha ullenUU ha-
lasztó hatálya 'gébykeresat FOTYAM t̂bün DÍ'JCS, végrehajtást 
flzrnvedA  lakásén, Bzietéh^n: Cs k aĵ looén leendő megt-rléBára 
haláridóul 10*3 evi április ho S napjá ak dele ót' a orSJa 
tiizetik hl. amikor a buóiiag lefoglalt  Ingók a ra : 2 Lt-h <n, 
1 igás szakér s egyéh Infróségokat  a leg'ühliet igé.-ouek, de 
IrgaláVfh  a becsár "/,-aü részéért, ké(«2pAnzü/. tén iu I ett el 
fogóin  adni, még a^aor is, Iii n bejelontó f«t  a h- lysziu> n nem 
jelenne meg, baoask ellenki-zö kívánságot -ráshan nein L yilvánit 

Csíkszereda, 1H43 óvl február  hó 2ü án 
Mlbalka J^uaf. 

kir. blr. végrehajtó. 

Felhívás. 
Utoljára hívjuk fel  uzon részvényjegyzőket, 

ak ika jegyset t reszví>nyek t>rt'-kének befizetésé-
vel még egészben, vapy részben hátralékban van 
nak, azt legkéBŐbb 4 héten b"lól kifizetni  szíves-
kedjenek, ellenkező esetben kénytelenek le 
szünk az alapszabály 4. §. a szerint eljárni. 

A Hargita  Bank R. T.  Csíkszereda 
a_2 felszámoló  bizottsága. 

Hirdetmény. 
Tiszta keresztény származását igazolni tudó, 

teljesen megbizhatő, gépírásban jártas, irodai 
gyakorlattal rendelkező, vagy arra hajlamos 
hölgyet, illetve lányt keres azonnali alkalma-
zásra, fix  fizetéssel  a csíkszeredai 79. honvéd 
bevonulási kö/pont. 

Jelentkezni l ihet ajánló levéllel ÓB okmá 
nyokkal felszerelten  a fen'i  parancsnokságiéi 
reggel 8 h. tói 13 ig és dé'u'án 16 h.-tói 18 >g. 

E l a d ó kcmbinál: hi ló éa teljes t b 'd öberen 
dezés, uj fősökályaa,  valamint pgyéb ház 
tariáBÍLÍkkek. C-tiksz redt,Bolyai u. 10. 

84 -1943. vght. saám. 
Árverési hirdetmény. 

D1. M'IHÉ LVJZIÓ finvíd  »:t«L t-»NV'BELT Nigy-
galacai Józsefné  javára 63 P. 32 fl  lér tők > és tö»h 
vriveloies és járulékai ereidig, emnnnyiben a követe 
leare Időtröa'jen reszletflteiés  történt, annak b°Bzáml 
tásávDt. a csirsaeredzl klr. |éráeb:ióság 1937. évi 
C 8604/9 számú végzésével «'randáit kiniArltéM • éare-
bijtHS fo  yiát vépr*h«ttáit Bzenvcdótől 1943 óvl la'uir 
có 18-a lafog'alt  23437 P.— fl  lérr* bfc.d  f  trgSH-goVra 
a cslkszeredeil klr jnrásbiró».^ Pá. 96/1948 sa. 
vága^sével aa árv ris elrendeltetvén, anoak sa 1908 
évi XLI l.-c 20 § -a alapján a következő megnevez»»: 
D.. Mtthé Linzo Ug-véd által kcpvl elt NagvgaUc^l 
Jizstfai  javára 63 Pengő 82 ttl<rs j i r n ^ 1 , <ov4bbá 
a foglalási  jegyzótönyvbö' ti nem tűnő mán foglaltatói 
tavára la aa árverés megtartását elrendelem, da cs>k 
arra aa eBetr-1, ha kielégítési joguk ma la fennáll 
ha elleaűk halnsató hatályú lg^nykereset to'yam tbtr 
nlocs, végrt ha|tást szenvedő lakásán, U»l«»t«ber: 
Csíkasögödön leendő m^gtsr.ására határ'dőBl 1848 évi 
április hó 6 napjanak delelöttl 8 80 óraj* tűzetik 
kt, amikor a utrúiiag lefoglalt  bútorokat, 1 hárma-i rnhs-
ssekraay, 1 fogas.  1 négysBŐgű asstalka, 1 éjjeli Baek-
rény a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérő sek, de leg-
alább a becsár '/,-sd résaéért, készpánzfiaetés  m^lleti 
el fogom  adni még akkor la, ha a b»jMentA fél  a 
helysalnen nem jalenne meg, ha caak ellenkeső kíván-
ságot írásban nem nvtlvánll. 

Cslkaaereda, 1948 évi február  hó 26 án. 
•Ibálka Josaef, 
kli.btr. végrahaJM. 

Eladó hálószoba és egyib bútorok, 
Caiksser^da, Vöröstnsr'i u. 8 

11—1942 vght s-ám. 

Árverési hirdetmény 
Dr. Kováta Károly ügyvéd által kép iseit Larker Jóssef 

Javára — ellen *48 P. 28 f.  tdke és tObb kóvevaléa és járulekai 
erejéig, amennyiben a kfivetelésta  IdőbSzbon láastMbseláa 
tOnént, auaak beszámításával, a oslkaientmártom klr. Jiiáa-
bíróság 1942 ivi 6S/2. számú véglésével elrendelt kielégítési 
végrehajtas folytau  végrehajtást saenvedótól 1942. évi faoruár 
hó 4 napján lefoglalt  1B43 f.  fillérre  bnesilit i. góságokra a 
osikssentinártonl kir. jaiásbiróság Pk. 252—1942. Saamu vég-
zéaével az árvarés elrendeltetvén, annak aa 1908 é n X I X h-e. 
.0 tj.-s alapján a kOvetkezA megnevezett: Dl. Kováta Károly 
Ogyvél által képviselt Larker Jójsef  j a v á n 448 P. 28 L s Jár. 
továbbá a foglalási  jegyzókOnyvből kt nem tOnó máa loglalta-
tók javára Is az árverés megtartását elrealalam, da «aak u r a 
az esetre, ha kielégítési joguk ma ls fennáll  és ha ellentik 
halasztó hatalya Igénykcreset folyamatban  ninas — végrehaj-
tást szjovedó lakásüu, Üzletében: Tasnád'Brdö kOsaigbaa 
leendó megtartására li.iácidóul 104B é»i apri l J  ho 3 0 nap-
jának delelött l 10 o ra ja tüzutlk ki, amikor a bíróilag kfog-
lAtt bútorokat, sodronyos vaságvak, pahala szekrények,kemény-
fa  asztalok, székek, éijeliszukrenyek, sezlonok s egyén ingósá-
gokat a legtöubet ígérőnek, de legalább a beosár '/, ad részéért, 
készpénzüzetés mellett ol fogom  adni, még aksor ls, ha a 
bejelentő fel  a helyszinau ujin jelenne meg, ha osak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Oslkszentinárton, 1943 évi márolus hó lb-án. 
Mlhálka Josasr. 

klr. bír. vegrehajtó. 

122-1942 vght. ssám. 
Árverési hirdetmény. 

Dr. Matbá Lásaló ügyvéd állal képvlaelt Nagy-
galacl Jiaaefne  javara 700 Pongő — fliler  lőce ÓB töob 
követelés és járu ekai erajelg, amennyiben a kJvete-
lesre ldőzöabec raaaietflzjiea  lóriéul, annak beaaámi á-
aával, a csikazoredai klr. járásbíróság 1931 evi C. 8604/7 
esámu vegzesevei eirandalt kieiegltesl vegrehajtaa foly-
tán végrehajtást szenvedőiői 1942 evi februar  hó 16 an 
iefog.au  135Ű P. — ti isrrs bee.U t ingóságokra a csik-
szeredil klr. jaráhblroaag Pa. 794—1942 ss. végsesé-
vel aa árveres eirendditetven, annak aa 1908 évi XLI. 
t. c. 20. § a alapján a köveikeaö megnevesetl: Dr. 
Mithe LtaZió ügyvéd áltat kjpvisolt Nagygalacl Jó-
aaefné  javára 700 Pangó — fl.ier  s járulaaal, továbbá 
a foglaiasi  jegysókOayvból kl nem tűnő más foglalUlók 
javára ÍB aa arveres megtartását elreadelem, de caak 
arra aa eaetre, ha klelegltéai joguk ma la fennáll  éa 
ba ei'.enűk halasztó halá.yu lgénykereaet folyamaiban 
blues, — végrehajtást szenvedő lakásén, halaiéban: 
Ziógódőn leerdó megtariasára ha ándóUl 1848 évi 
aprllia ho 6. napjanak d. e. 10 óraja tnaetik kl, 
nmitor a bíróilag lefoglalt  bútorokat, 1 rekamür, 1 
aezt»i, 1 ruhasaekreny, 1 fogas,  1 kony vssekreny s egyéb 
ingúsagozai a legtöboet igaróaek, de legalábba becsar 
'/• részéért, kanip atfiíetes  mellett el fogom  adni még 
akkor H, iu a Dejeleutő fei  a helysalnen nem jalenne 
meg, ha csak eiknkezó kívánságot írásban nem nyilvánít. 

Csíkszereda, 1943 óvi februar  bó 26 án. 
Mlhálka Jöaaef, 

kir. bírósági vegrehajtó. 
404/1942 vght. szám. 

Arvareai hirdetmény. 
U.-. Máthé László ügyvéd által képviselt Nagygalaozl 

Józselné j .v i ra 350 P. — fillér  tőke és tSbh követelés & járo-
lékat ere/ ig , amennyiliau a követelésre Időközben részletfizetés 
történt, annak besszámitásával, a csíkszeredai klr. járásbíróság 
1937 ért C. 8604/8 az. végzésivel elrendelt kielégítést végre-
hajtás folytán  végrehajtást szenvedőtől 1942 évi Jultna hó 2t-éu 
lefogla  t 23137 P — tiliérre beosttlt mgóságok-a a eslksseradal 
kir. jbíróság Pk 2896/1942 sz. végzésével az árveiés elrendel-
tetvén, annak az 190S. évi XL1 t.-o. 20 g-a alapján a követ-
kező inegnevezutt.: Dr. várhé László agyvéd Utal képviselt 
Nagygtlaci József  né javára 350 P — f.  s járulékai, tov.bbá a 
foglalási  jkönyvcől kl nem ttlnó más foglaltatók  Javára la as 
árverés megtartását elreudel-m de caak ar a az esetre, ha 
kielégítési joguk ma Is fennáll  és ha ellenük halasztó hstályu 
igénykensat nincs. — végrehajtás* szenvedő lakásán, üzleté-
ben: Zsögödőn lemdő mpgta t^sáia határidőül 1848 Ovi aprUta 
hó e napjának délelőtt i 10 80 órája tOzetik kl amikor a 
hl óilag Irfogl  It Ingói u m : I könyvsze>réoy, 1 fogas,  1 
ssital, 2 ka-osszék, 1 ruhaazekrény s -gyéb ingóságokat s 
l 'gtcbbat ígérőn, k. de legalább a becsár '/, rétzáért, kőaspénz-
lizatie meilett -1 fogoui  adui még akkor ls, ba a bejelentő fél 
a h«lyszn^n a cin je enns umg, ha csak elíenkező kívánságot 
írásban nem nyilvánít. 

Celksze eda, 1943 évi febrnár  hó 26-áo. 
Mlhálka Jóaaaf 

klr. bír. végrehajtó 
21/1943 vght szám 

Arveresl hirdetmeny. 
Dr. Máthé László ügyvéd által képviselt Orbán Vanoel 

javára 1000 P — f  tőke éa több követelés és jarnlékal erejéig, 
amennyiben a követelésre időközben részletfizetés  tS-tént, 
annak beszámításával, s oslkszeredsl klr. járásbl óság 1942 évi 
3690/2 az. végzésével elrenl-ilt kielégítést végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedőtől 1948 evi január hó 19-én lefoglalt 
1400 P — fiiérre  becsalt Ingóságokra s csíkszeredai klr Járás-
bíróság Pk 130/1943 sz. végzésével sz árvetés elrendeltetvén, 
• nnak az 1908. e ' l XLI. t -a. 20 g-a aUpjáo a következő meg-
uevezett: D ' Máthé László Ügyvéd áltál képHaelt Orbán Ven-
cel Javára 1000 P — f  s járulékai, továbbá a foglalási  jkönyvből 
kl nem tűnő más foglaltatok  javára ls sz árverés megtartását 
elrendelem, d i . sak arra az esetre, ha kielégítési Joguk ma la 
fennáll  ős ha ellenük halasztó hatályn Igá ykereset folyamai-
b d nlnos, — végrehaitást szenvedő lakásán, üzletéban: Oatk-
rilr eon leenlő megtartására hatá-ldőül leás Svl április h ó 
8. napjának dólut nl 1 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag 
lefoglalt  Ingók n m.; 1 tnhén, 1 borja. 3 Juh s egyéb IwAaC 
gokát a legtöbbet ígérőnek, de legalább a beosár •/, H a U r t , 
készpénztizetéa mellett el fogom  adni még akkor ls, ha a bs-
lelentő fél  a helyszínen nem Jslrnna meg, ha eaak ellenkező 
kívánságot Írásban nem nyilvánít. 

Csíkszereda, 1043 évi február  hó 26-án. 
Mlhálka Jóaaaf 

klr. blr. végnhaJM. 
l i m i l H Vékái mmiHiUa, 




