
LV. évt. Cslksaereda, l04*váprlllaTts; 1«. saim:»"! 

CSIKI 
FaltUa Um4A: 

Oi». VÁKÁB LAJOBNÍ 
agtn 4 na 
r t l i m 

•UfintM  U: 
Ptagi 6.— KegyaáéTn . Puc ' U» 

, 3.— PáMáayoakéaU irt U Ulti 
KBllOMie aer 12 Paa«i. 
Maft)alealk  mlcdaa Taaárnap 

Nyílttéri kBilezsáayak 41|a ui iül i l 1 Fn|< 
l U n M •«• liitiik Tiu» 

OiiltMU áljak a logoUaAbkaa laáaaitUtaak. 
Kiadóhivatal: CilkaMiWa, Apafi  lUhály-uaaa IS • 

^arataucB 
Í vitéz Bésaegh Győző 

A cselédkérdés. 
Cslkvármegye törvényhatóságának leg-

utóbbi közigazgatási Ulésa foglalkozott  a cseled 
kérdéssel, 

Nagy jelentőségű Ugy. Bátran mondhatjuk, 
bogy létkérdéB. Csak as tudja felfogni  annak 
egéss súlyát, akinek gasdasága van, aki rá van 
kénysieritve a mesőgasdaságl cseléd tartására. 

<Nem lehet tehát stsiklani a dolgon. Meg 
kell oldani a termelésnek est a részletét is, amely 
a takarmánnyal, vagy a vetőmaggal csaknem 
egyenrangú tényezője az eredményes gazdái 
kodásnak. 

A nemzet háborúban áll. A kasdelem élet-
halálra megy. A fegyverek  harcával teljeaec 
egyenrangú a termeiéa erőfeszítése.  A háborút 
as nyeri meg, aki BB utolsó fegyelmezett  zászló 
aljat adja éa akinek uiánpőtiáaa a legöntuda-
tosabban megoldja az első éB hátuisófront 
ellátását. 

Bbben a háborúban tehát minden kősősség 
a legtökéletesebb formáját  kell kihozz». Itt 
nincsen egyéni élet. Nincsen oaelédi sor vagy 
egyéb. Mindenkinek dolgozni kell ason a halyen, 
ahová a sorsa állította. Akár a tank acei kam-
rájába, akár a mesőgasdaaági saerssám mellé 
állította a sorja, tudnia kell mindenkinek, hogy 
a helyén egéss emberként kell ellássa munka-
körét, mert ha nem elvesztünk. 

Minden oselédtartó gasda teli van keserű-
séggel. Bnnek a keserűségnek nem éppen utolsó 
sorban okosója a oselédkérdés rendesetlensége. 
A gazdának sok mindenféle  háborús kénysserrel 
meg kell kUsdeni. Megérti. As idők olyanok, 
hogy ast csak irányított életmenetei lehet 
átvészelni. 

De feltétlenül  kell következtetni, hogy a 
rendkivQll idők a cseléd kötelességeit ÍB meg-
kössék. Nem lehet ast elképzelni, hogy amíg 
ma a nemset ssine-java a katonai fegyelem 
torvényei sserint ha kell életét áldozsa, addig 
idehass éppen a mezőgazdasági termelés olyan 
fontos  frontján  a munkaerő kérdése a jó béke 
idők cseléd-szeszélyének íratlan törvényei sze 
rint alakuljon. 

Mint ahogy a katona nem hagyhatja ott a 
harctéri posstját, ugyanngy a mozgósított nem 
setvédelem parancsával kellene idehaza munka' 
helyére állítani az egéss polgári társadalmat is. 
KülOnOsen a mesőgazdasági termelés meneté-
ben, amely a háborúnak a legfontosabb  hajtó 
erejét, — a kenyeret kell előteremtse. 

Nem lehet tehát a gazdát kissoigáltatni a 
cseléd visssaóléBeknek. Hiszen egy kis ellen 
ségas propagandával megdolgosott és áthangolt 
.Öntudatra ébresztés* sok zűrzavart okozhat, 
Mint ahogy általában sok ilyenfajta  jelenséggel 
találkozunk már a csiki cseléd fronton  is. 

Elejét keil venni a meglepetéseknek. Ne 
tűrjük ast, hogy évközben a gazdaságokat el 
hagyhassák a munkaerők. Felháborító esetei 
ismeretesek asoknak a követeléseknek, amelye-
ket a cselédek, gasdáikkal szemben támaszta-
nak éppen a háború okozta megssorltások 
kOsepette. 

Mindesek elcsúsznak a jó békevilág gond-
telanságában. De nem tűrhető ilyen időkben, 
amikor minden narancshéjra vígyásni kell, ne-
hogy ason felboruljunk. 

A magyar munkásnak akár as ipari, a'tár 
a mesőgasdaságl termelés mellett dolgozik tudo 
másul kell vennie, hogy munkája a nemseté, 
MMly jövőjének bistositásáért minden idők 
iHrtresebb háborúját visell.flbben  a kűsdelem-

ben minden hely fontos.  A géppuskák vagy az 
ekeszarva mellett öntudatos, kemény murku 
magyarokra van ssUkség, akik csak egy célt 
Iá nak: a győzelmet. 

Csikvármegye közigazgatási gyűlése. 
Caikvármegye 1943. április havi kósigaz 

gatási bizottsági ülései Abraham József  főispáni 
teendők ellátásával megbisott aiispan elnökle-
tével a mult szombaton tartotta meg. A vár-
megye eiső tisztviselője megnyitójában kegye-
letes ssavakkal emlékesett meg dr. László 
Dessö főispán  haláláról. Értékes közéleti mun-
kásságának méltatása alkalmával rámutatott 
arra, hogy ezt a munkát mekkora szeretettel 
es megbecsüléssel vette körűi ennek a várme-
gyének Bsekely lakóssaga. Láasio Dezső min-
denkor a helyen állott. Nem kereste soha a 
feltűnést.  Csendben és szerényen végeste azt 
a köteleBseget, amit a magyar Ugy rabisott. A 
kisebbségi idők védelmi harcából éppenugy, 
mint a visszatérés építő lelkesedasdból egyarant 
kivette a részét. Ábrahám Jóssef  alispán javas 
larot terjeszt elő as elhunyt főispán  munkássá-
gának jegysőkönyvi megörökítéséről egyben 
kéri a töryényhatoaágot, hogy dr. László Dezaó 
főispán  arcképét megfestesse  és a varmegye 
hás d.sstermeben elhelyezze. 

Dr. Ábrahám Jóssef  szavait a közigazga 
tási bizottság tagjai felállva  hallgatták végig 
majd egyhangú lelkesedessel megszavazták a 
javaslatot. 

Ezután következett dr. Ábrahám Józaef 
alispán jelentósa a vármegye általanoa helyze 
teról. Megállapítja a jeientea, hogy Csikvár-
megye köibiztonsági és muakaűgyi helyzete 
kieiegitó. A kőtólelmezes terén merUinek fel 
nehésaégek, amelyeket Igyekeznek kikUssőbÖini 
A zsireilátásba hiányok mutatkoznak, amit étel-
olajjal pótolnak. Jelenleg is nagyobb mennyi 
ség érkezett a közellátás biztosítására, azonban 
es sem fedesi  a ssűkségleteL Ugyanes a hely-
zet a húsellátásunkban is, azonban a helyzet 
még mindig kielégítőnek mondható éB számot-
tevő bajokról beasélni nem iehet. 

Kolumbán Józse f  dr. felsőházi  tag, az E rdélyi 
Párt orsz. alelnöke, aa alispáni jelentéssel kap-
csolatosan ssóvá tette a gyergyói- részeken 
szétszórva élő magyarok sorsát. Tudomására 
hozza aa alispánnak, hogy az ott élő magyar-
ság elhagyatottságában elvándorlással segit a 
helyzetén. Vigyázni kell erre, hangostatja dr. 
Kolumbán Jóssef,  meri ea nem felel  meg a 
magyar érdeknek. A Gyergyóban szétszórva élő 
magyarokat segíteni kell ea minden rendelke-
zésre álló essközzel támogassuk, hogy ne hagyja 
el azUlőföldjét.  Kéri aa alispánt, hogy ebben a« 
Ügyben erőteljes munkát indítson és mint a 
Magánjavak elnöke hasson oda, hogy a székely 
vagyon bérbeadandó területeit elsősorban ezek-
nek az embereknek megsegítésére juttassák. 

Dr. Ábrahám Jóssef  válassában kijelentette, 
hogy a kérdést jól ismeri és már a Magánja-
vak igasgatósága foglalkozott  is as Üggyel. 
Tisztán látják ast, hogy es a magyarság támo-
gatására szorul és igyekesnek a kötelességnek 
mindenképpen megfelelni. 

Vités Nyerges Gyula pénzttgyigazgató a 
külföldön  éio viiiatulajdonoaoknak a villáival 
kapcsolatosan kOsli ast a megállapítását, hogy 
a mult évben igen sokszor még as adókat sem 
fizették  meg. Figyelmeztet), hogy a jövőben 
olyan embsreknek adják bérbe ezeket az ingat 
lanokat, akik meg is fizetik  az adókat. Biután 
vités Nyerges Ismertette • vármegye adóügyi 
helysetét. A kivetstt adók előírása megkezdő 

dött s az folyamatban  van. A befizetések  ren-
desen történnek. 

A vármegyei főorvosi  jelentés során dr. 
Oeday József  ismerteti a vármegye egészség-
ügyi helyzetét. Bgy kiütéses tifnsseset  fordult 
elő Tekerőpatakon. Ujabb megbetegedés nem 
történt. 276 eBetben vegestek kényszerfertőtle-
oitést. A varmegyei kórhásak as elmúlt hónap-
ban zsúfoltak  voltak. A sOldkeresstes munka 
hivatástudattal végsi feladatát.  Március hónap-
ban 300 ssüietés történt és 21« haláleset. — 
Házasságit 146 esetben kötettek. 

A vármegye kösegéssségflgyével  kapcsola-
tosan ki keil hangsulyosni ast a lehetetlen 
helyzetet, ami a kórházaink befogadóképessége 
körűi mutatkosik. A csíkszeredai köskorhás 
beigyógyaasati osztályának ágyszáma magában 
is osekely. Bz a forgalomhoz  inerten csekély 
számú ágy ÍB ugy van elhelyezve, termessete-
aen a szűkség miatt, hogy a fóepűletben  as 
agyaknak csak egy hányada foglal  helyet, az 
agyak többi réssé pedig az eddig fertösó  osz-
tálynak használt kűlOn pavilonban foglal  helyet 
As itt fekvő  betegek napi tObbssOri visitelese 
es kezelése meglehetős nehességeket okos, 
hófúvás,  olvadás eső esetén az orvosok számára. 
Sürgősen segíteni kell esen as áldatlan hely-
seten akármennyire háborús időket is élűnk. 
Bz elsórendd érdeke a varmegye közegészsé-
gének. 

Dr. Gál Badre ssóvátette, hogy a fOld 
Jövedelmét adózási szempontból felemelték  pe-
dig Csíkban előssOr is sok a silány fOld  s ason-
kívül a mesőgasdaságl termékek ára rögaitve 
van és második éve nem emelkedett, míg az 
alatt az ipari termékek árai felszaladtak.  Kéri 
a panzUgyigazgaiótól, hogy méltányolják az 
adókivetésnél ezt a helyzetet. 

Vitéz Nyerges pénzűgyigasgató a válassá-
ban kifejti,  hogy bizonyos mesőgasdaságl termé-
kek ára emelkedett s est adózási ssempontból 
nem lenet figyelmen  kivűl hagyni. A méltá-
nyosságot igy sem tévesstik ssem elöl, amikor 
a földnek  holdankénti jövedelmét 60—70 pengő 
között állapították meg. 

Vitéz Bakó Gábor mttszaki tanáosos a vár-
megyei utakról tesz jelentést. As utainkon már 
megkesdödtek a kavicaoiási munkálatok és rövi-
desen elkezdődik a hengerlés is. 

Vitáz Miklós Gargely tanfelügyelő  jelen-
tése beszámol a vármegye tanügyi helyzetéről. 
A vármegye két gimnáziumába 33 gyermeket 
irányítottak tehetségvissgáiásra. A leventék 
réssére 46 rádiót vásárollak. As Bmke a vár-
megyei népművelési bizottsággal 46 el&adást 
rendezett a csiki falvakban. 

Bozin Imre gazdasági felügyelő  előadja, 
hogy a vármegye vetómagellátását bistOBÍtották. 
Kilencven vagonnál tObb tavaszi vetőmagot 
osztottak szét. As apa- és tenyészállatok be-
szerzése részben már megtörtént. A ssűkBóg-
lotek további fedezésére  ujabb intéskedéseket 
foganatosítottak.  As ngsrrendsser megszűntetése 
mindenhol kívánatos. Néhány aloslki kOiség a 
mozgalom ellen foglalt  álláBt. Bseket a határo-
zatokat a gazdasági felügyelőség  megfelebbeste 
é igy még eredményes döntések történhetnek. 
A főldmivelésQgyi  kormányzat 5 darab rétgya-
lut és ugyanannyi réthasogatót bocsátott Csik-
vármegye rendelkezésére. Ezekkel az értékes 
éa hasznos gépekkel már megkezdték a mun-
kát. Nigy a gazdasági eseledhiány, amin a 
fennálló  rendeiitesések és törvények keretein 
belül aegitenek. 

Dr. Gál Jissef  vármegyei tlsztifőűgyéss 
javasolja, hogy 30—30 holdas gaadaaágok ré-
ssére blstositsák a cselédet, mert • termés 



a-lk oiiai. O B 1 K I L A P O K 16 MáB. 

hlstositása fontos  államérdek. Ai alispán a ssük-
sóges lepáseket megtessi ebben a rendkívüli 
fontossága  ügyben. 

Botár Bala a vármegyei árvaügyeket ismer-
teti, Oal Károly dr. Ogyéssségl elnOk Jelenti, hogy 
a vármegye kösbistonsága teljesen kielégítő. 

Botár János varmegyei főállatorvoa  jelen-
tése sserlnt a megye állategéssségOgye telje-
sen kielégítő. Egyetlen vessettség fordult  elő, 
amit a határon átssaladt moldovai vessett eb 
okozott. 38 községben megtartották as előirt 
tavassi állatvissgát, Csekély mértékben métely-
kor jelentkesett. A bajok megakadályosására 
megtelelő mennyiségben ós minőségben Dísztől 
áll a gudák rendeikosésére. A vásárok nagy 
felhajtás  mellett sajlanak. A mult hónapban 1113 
ssarvasmarhát adtak el a megyében. Külföldre 
egyetlen állatot sem Bsáliitoltak ki. 

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság 
K O L O Z S V Á R 

Alapíttatott 1872. évben. 

FIÓKOK: Cslkaaereda, Gyergyóssenlmlklóz, Zllah. 

LBÁNY1NTBZETE: Sillágysomlyól Takarékpéaatár rt. 

BETÉTEKET JegeMayösebb  kamatosásra elfogad. 

V A L T Ó K Ö L C B Ö N Ö K E T f o l y á s i t . 

Á T U T A L Á S O K A T as orsság bármely piacára eszközöl. 

A vasúti díjszabás felemeléséhez. 
Nagyjelentőségű ea kiídjezatttn háborús intézke-

dés az, amely az áiiamvaaulakon a maganerdekil uta-
zások Bzemélyi díjszabását átlagosan mintegy ötven 
százalékkal felemeli.  Zsindely Fareuc kereskedelem- es 
közlekedésügyi miniszter az uj rendelkezett annak 
hBngau:yozásaval jelentette b h o g y • z korlátozó in-
tézkedésnek tekintendő. A háborús igénybevétel követ-
keztében ugyanis személyszállító vonataink túlterheltek 
s a zsúfoltság  már nemcsak az utazók kényelmet, 
hanem a vasúti üzem biztonságát it> veszélyeztette s 
eaért kellett a jegyek arát pótdijakkal növelni. 

Bok 'iülföldi  államban ma tilalmazzák a magá-
nosok útjait vagy engedelytől t-szik függővé,  mag or-
szágokban ped'g a tarifa  részbeni feteraeiésevel  igye-
keznek a közönségnek azt a réezst, amelynek nem kell 
feltétlenül  utaznia, a vasutak igénybevételétől vissza-
tartani. Ezt aa utóbbi rendszert vezette be a magyar 
kormány is, bár az utasforgalom  korlátozására na>uuk 
sem ez az első intézkedés. A vonatok számat ÍBméteitea 
csökkenteni kellett már a múltban éa a közönséghez 
többször 1b intéztek felhívást  a felesleges  utaagataa 
megszüntetésire, majd egyea nyári és idényhez kötött 
utazási kedvezmények megsaiintetesére került sor. 
Miután azonban ezek az intézkedések nem vezettek a 
forgalomnak  a háborús viszonyok közepette szükséges 
csökkenéséhez, ujabb korlátozásokhoz kellett folya-
modni. 

Az ujltáa nem jelenti azonban sem as áruszállítás, 
Bem pedig a poggyász- ÓB exprejsáru Bzállitasának 
megdrágulását, mert ezek a fuvardíj  tételek változatla-
nok maradnak. Da nem jelenti azt sem, hogy azok, 
akik foglalkozásuk  helyét naponta vonaton kereBlk fel, 
ezután hátrányosabb heiyzetbe kerülnének, mert a mun 
kasok, a tanulók es a köztisztviselők kedvezmenyes 
menetdijai ezután is a régiek lennek. Ugyancsak I»J-
Vintettf.l  vo t a kormány az ország távolabbi reszelnek 
jogoa igényeire, amennyiben a 401 kilóméteren feiüll 
utazásoknál a moat bevezetett pótdijakat egységesen 
állapították meg, tehát a tavoiabbi területek aránylag 
kisebb terheket foguak  viselni, a 851 kilómStnren feiÜii 
utazásoknál pedig egyáltalán valtozatlan marad aa 
eddigi menetdíj. A szcmélyidijszabás újraszabályozása 
tehát nem jelent áitalanos drágulást, hanem ctak kor-
látozó intezked*iH, amelyet a háborús helyzet tett 
elkerülhetetlenné. A gazdasági elet fuvarköltségei  vál-
tozatlanok maradnak éa ugyancaak az eddigi kedvez-
ményes módon uiaznak továbbra is mindazok, akiknek 
utazásához jogoa szociális érdek fűződik. 

Igy a Máv uj larifa-retormja  ugyanakkor, amikor 
rajtunk kivüi álló kényszerítő körülmények folytán 
egyesek utazását drágábbá tette, a szociális érdekel 
mesaaemenően érvényesíti. Ez különösen azért fontos, 
mert hiszen a fuvardijak  emelése erŐBen visszahatna 
mind a termelők és a kereskedelem, mind pedig a 
fogyasztók  helyzetére ÓB bizonyos tekintetben az árak 
emelkedését vonná maga után. Erről azonban ssó sem 
lehet, mert a fuvardljtetelek  továbbra ia as eddigiek 
maradnak, sót az államvasutak termelői és fogyasztói 
érdekek előmozdítására Igen jelentős mórtékll fuvardíj 
csökkentést is hajtanak végre az elkövetkező tavasai 
időszakban szállítandó tüzifakBldeményeknél.  Kétség-
telen, hogy sz utóbbi fontosnbb  a sokszor csak egyéni 
kedvtelést vagy szórakozást szolgáló utazgatásnál s 
amíg az egyik oldalon a közönség többet fisat  viteldíj 
elmén, addig a másik oldalon aa egész ország tüzelő-
ellátása javnlni fog.  A Máv tarifaemelése  tehát tulaj-
donképen nem jelent drágítást a legszélesebb népréte-
gek ssemponţjâbâl, hanem a szociális gondolat ujabb 
ZrvÉqrssltásét. 

A Székelyföldi Méntelep 
tervpályázatinak tanulságai. 

Vákár Tibor oki. épiUauérnik, 
t tflaáibadnagy  JegyaetelML 

A Magyar Mérnökök és Épltöuek Namzoti Szö-
vetsége Vákár Tlbsr oki. áplteaa mérnököt, t. tüsér 
hadaagyot, a Székelyföldi  Méntelep bíráló Msettságl 
tagjai kösött (elölte s bár ő mint tervező esért nem 
vebetetl rézzt a palyásaton s igy mint iiyen behatóan 
foglalkozhatott  a kérdéssel. A kerdasbe esnten kapcso-
lódott be és a kialaknít néz «leket az alábbiak aaerlnt 
telte tanulmány tárgyává. 

Bgy hónappal eaelótt aajiolt la Cslkaaereda má-
sodik nyilvános pályázata. Nagyméretű könépitkesések 
megindulását jelentik esek a pályásatok, melyeket 
örömmel Udvöaöl a város minden polgára. Elsősorban 
azonban a kérdés a müsaaki-köröket foglalkoaiatja  éa 
mindenek elölt érdekli aa ösasai Iparosokat, kiknek 
nagy érdekűk fűsődlk  aa épllkeaésekhea. 

A város vesetősége nagy igyekeaettel és áldosat-
kéaaaéggei meg teás mindent, hogy varosa fejiesaióae 
érd ekében a legjofco  terveket aaerezae be. Est dicséri 
agy a multöau leaajiott Székely Huszár Liktanya 15 
epületének, mint ma a Székelyföldi  Mentelep nagy ki-
terjedésű épllkeiasánek tervpályáaatal. 

Bátran elmondhatjuk, bogy a Hlnlsatérlumok nagy 
megértéssel viseltetnek vároBunk Iránt éa mindent elkö-
vetnek, bogy a mnlt öasses mulasztásait a lehetőségek 
határain belül helyre pótolják. — Ha körűi tekintünk, 
örömmel keil megállapítanánk azt, hogy szemben a 
többi aaékely vároaokkal — viaaonylag Cslkssereda as, 
mely a legnagyobb fej  ődóanek Indult. 

A bábolnai, klabérl, mesőhegyesl atb. ménteUpek 
nagy lapasalalattl ntán megépül a Székelyföld  legmo-
dernebb ménielepe. Blsonyoa vonatkosaaban még felül 
Iz fogja  muini előképeit, meri itt — a mérnöki tudo-
mány az aaóta kialakult dsaz.il> újításait ervcoyealtenl 
fogj».  M?sszj fóldönkna';:  ióienyeozuvjs fo,;  ftiggni  a 
most iAtesi'eudő jó vagy rossz teleptől. — Ez.rt la 
volt (i.sősorban heiyes, Ivjgy a város böics veaetóaége 
ea a minisztériumok segédkeze lehetővé tette aa építési 
tervpályázatot. 

• 
• 

A telepen 18—20 építmény fog  létesülni. Egyelőre 
azonban 10—11 épület fog  felspü  nl. Mind csupa új-
szerű hereiidszeoBbl. Épül ejy törkáápület, négy istálló, 
mlntafedeztütísl  állomás, betegló- ea egy elkülönítő 
Istálló, patíoióiptflet,  kocsisain ea két lakó/plílet: Ejy 
a paraccsnoz szamára tiszti i&kásokkai ÓH vendégszo-
bákkal kí  va «pillét ti^zthelyclteal lakásosat fog  tar-
talmazni. — A 2<saőbbl bóvitéskor magtár, takarmány-
csűrök, niinta-fedeatK'-ó  akol, fedeti  iovardu, melynek 
merete 30X70 m. ICCDK — tpű-n?.. Aaou kívül nylto.t 
tniesltmenyek (lovardaslb) és a satiságes össaes gaaga-
ságl cpűoíek megépülnek. 

Megemlítésre méltó, hogy állatorvosi laboratórium, 
óvóhelyek, jégverem, bidmerleg slb.-vei szerelik fel  a 
telepet, melye* együttesen és réssietelben is a Saúkeiy-
föld  gasdáit (UionttságoO vac hivatva kiszolgálni. — 
Minden lólenyénatöntk rúndelkezéMére áll, dt példái és 
mintát ls fi>gn»c  a telep épületei mutatni, hogy a 
gazda kis otthonát éa gazdaságát miként reudease be 
gazdaságosan ea korezi*rÜen. 

Eteknek a kívánalmaknak a legjobb megoldásai 
és legsikerültebben a tájjellegbe beillő terveit kívánták 
a tervesók nyújtani. E ezekből a beérkeaett körülbelül 
16 tnrv köafll  válasstotta kl a bíráló blaottság a leg-
megfelelőbb  pályásatokat 

Nem volt könnyű a válasstás, mert ba mflssakl 
ssempontból löbbe-kevésbbé jól meg is oldották a fel-
bdatnkat — esztétikai, külső megjelents szempontjából 
eltérők voltak a vélamónyek. 

Ast lehetne mondani, bogy a Siakelyföld  hanţu-
latát, a táj jellegét a.lg sikerült a pályásóknak m g-
(öaelltemök. Sok Igyekeael éa sok aaeretet van bennük 
a tárgy Iráni, ds egy föld  Mókásainak — epitésseti 
stílusának sl «eroa alt, almasásábos nem elegendő a mü-l 
vésni véna. Abuz szülbegea, hogy aa embereknek köae 
legyen a föidböa.  Ktpcsolala, lelki hozzátartozása és 
mindenekelőtt beiyl ő=l ösalöne kell legyen. Nem lehet 
tehái közmegeUgedéare sikert elérni, hogy aa ember 
aintazóaek használja eat a földel.  Ét nem lehet még 
kevésbb.i soha ezt a földet  nem látva nagyvárosi Iro-
dákban rsjio va taij?sen jót lerveanl. 

A bizottságnak döntését moat ne ligylik kritika 
tárgyává, banem ahelyett a kép teljessége kedvéírt 
tárgyilagosan nézzük a nyertesek névsorát. — I. dl|, 
Toldy Jiuos Esatesgom, U. dlj Birdon Alfáéd,  III dlj 
Hanait Pal terve volt, a megvételben pedig névsor 
«terlni a Qoszieth Lsjos, Kopeczky Rióul, Mlbaiff, 
Lóránt, Tnlmar Jinos éa vagűl Rlmner Jánoa terve 
rssseaült. 

• » • 
A pályásók sok érdekes uj gondolatot adtak, volt 

aki iker aaerüen éplietle egybe as istállókat, mások, as 
esekbea tartozó legénység épületéi nem saét saórva aa 
laiálók padlásain, hanem fagyelem  ssempomlából ls 
nelyesea egységesen külön épületbe helyeai. Volt aki 
a terep emelkedő voltát h asznál la kl ügyesen, hangu-
latos ea jól elosztott belső admialsalrácló! blstosltva. 
Jó gondolatot ad as átterveaő ls, kl elkerítve, külön 
nelyet bocaájt a ló mosás céljára. 

• ) • 

Mladea tekintetben vigyáasl kell, hogy mit, hol és 
hogyan építünk fal?  Msrt tudjak nagyon jól, hogy a 
aagyépltkesések ntáaaásra találnak. És eseknak jóságá-
télfűgg  zoksser egy egéss körayék, vagy épssséggell 

egy egéss városrész vagy falu-jellegének  kialakulása Is. 
Iskolát csinál a jő épület vagy éppen ugy, a l í t a ross-
ssul sikerűit tákolmány ls. 

Nem lehet egvetérleni póldánl aaaal a tervvel, 
amelyik aem vesal figyelembe  sem a táj jelleget, de 
még a terep alaknlatalt aem. Igy salnte lépcsőkön kall 
a járműveknek aa emelkedéare felköalekedjenak.  Nem 
helyes a fölöslegesen  sok bejárati kapu, mert nehés 
aa ellenőrzés, vagy helytelen a saálfogó  nélküli Istálló 
éppen ugy, mint a sservetlen alaprajz. Nem hagyható 
figyelmen  klvűl a tájolás a ssél Iránya, vagy aa Bem, 
hogy aa épületek (a mélyebb fekvésű)  magos talajvla-
zel rendelkező tereprs k erű In eke vagy aem? A teljesen 
kőből épített homloknál sem szerencsés, aem caak as 
orom falak  ssarkesetl saempontból való megoldhatat-
lanságát tekintve, hanem a szigetelési nehóaségek — 
hűlő felület  —, vastagabb falkerezztmetzaetek  keiei-
kesése miatt, a hátrányok ssempontjábói ls. Meggon-
dolandó, hogy két utcás lstáiló-readssert létesitűnk-e ? 
Mert ea, előayei mellett jóval drágább a köaép utasnál, 
ahol a lovak (aem köaépan, hanem) két oldalt nyernek 
elhelyezést; a mai általános ssokás sserlnt. 

Nem kösömböB, aőt esztétikai rzjmpontból első-
rendűen fontos  a homloknati megje enéa. Vannak, aUk 
caak oromaatos épületeket lervtslek, Kiek föltétlen 
messze állanak a ssékely földtől,  bár mar esek köaU 
is látunk némi törekvést és belátva eddigi álláspontjuk 
téves voltát ma már magyar konttyal gasdagltják eddigi 
ldegen-aiájjer sselleml homlokzataikat. 

Követelnünk kell, hogy ma a nagy namzatl ébre-
dések korában ne hossanak idegen elemeket meg aem 
értő emberek. Aa emberek elmnlaak, as idő lova ro-
han s aa utódok értetlenül állnak a kérdés előtt; bogy 
kerülhetett Idegen elem erdélyi földünkre?  án egyének 
harca meg fog  ssünnl, de örökké fog  emberöltőkön 
keresőiül állni sa epüle:. S élő tilalomfa  less, ha ross-
zam sikerűit és saegyene aa alkotóknak a keaerűaége 
aa utódoknak. A tervezés hlbáa lépéseit a szakértők 
fsjóan  látjuk. A hozzá nem értő jénltsemfl  kösönaég 
padig megszokva a roBsaat, később követendő példá-
nak fogja  hinni aat. 

• • • 

Legyünk tehát mindannyian figyelemmel  Bsűlóföl-
dünket díszítő minden létesítményre. Mlndaaaylaak 
heiyea állásfoglalása  adja a jövő kifejlődés  alapjait. 

Hîlyss volna, ha a telephea veaetó útvonal klépl-
tésői blalosltanán;. M.<g kell javllanl a Zsögödről be-
kötő utat éppen ngy, mint megépíteni Cslkssereda Irá-
nyába is a bekötő utat. H ilyes volna, ha a kerítést 
éppen ugy sti.mben lerveanank meg as épületekkel 
ösaahangoan, mim a belaó berendesasek es bátorok 
részieteli is. 

Ahogy a székely föld  népviseletében, szokásaiban, 
bescédstien és az élet minden megnyilvánulásában meg-
őrizte a H trglla levegőjét, ugyan ngy kell ebrenőrzödala 
epü eieiok erintetienaagére la. Cslkssereda mulasson 
pe,dát a többi városnak s reméljük, hogy példája! kö-
vetni fogja  Hiromsaék, Udvarhely s Gyergyó ls egy-
aránt s kl fog  alakuml ssarte a Síékely földön  építé-
szeiben is as ami a mienk. A Székelyföldnek  kell le-
gyen treje meg menteni a multai éa kltermelol a jövő 
űpiiéazeiei. 

HargliBfilrdó,  1943 évi április hó 16. 

Az újraéledt Törökország. 
1225 tájáu egy 50.000 főnyi  oBzmanli nevesetü 

törzsköteiék mongol nyomasra elóaaör Örményországba, 
majd Kia AzBlaba vándorolt, hol veglegea basát nyert. 
E nép az iszlám halasára jelentós néppé alakult a 
törtenelem folyamán  a három világréazen küzdött bá-
rom evsaasados harc adta meg a török nemzet világ-
történelmi jelentőségét. D < terjeszkedésüket végül meg-
állította a magyar nemzet ea a kereBStény Európa 
komoly ösBsefogasa  B a .beteg ember" egymásután 
veszti ei birtosait Így a világháborúban elveaatl összes 
ázsiai és afrikai  területeit Aoalólla kivételével. S ekkor 
mar megindult a lavina. Ha ekkor nincsen egy férfiú, 
a sévresl békében elveaatl végső területeit la. Éltkor 
állt elő azonban Musstafa  Kemál (Atatürk) tábornok, 
a világháború hós tisztje, ki megállította hazája ba-
nyatlasat, aőt magasabbra ia emalte aat a nemzeti 
egység és az urópai kultura jegyében. 

Első tette: 1921—22-bea tönkreveri nagy ellen-
felet,  Görögorszagot H az előző években porig alásott 
Törökország győateaként diktálja a iausBanne-l béke-
bz.írzódési. Az 1986 évi montreuxl tárgyalásokon meg 
a Boszporusz, Dardanellák felett  is visszanyeri régi 
jogait. 

A külső tokint ly kivívása, biztonság tehát meg 
volt. Di ekkor következsit Kamal nehezebb munkája: 
Bzarelett hazája lakoasága eietmódjanak, gaadaaágl 
lrányauok, nevelésügyének, kormányzatának gyökeres 
megváltoztatása. Bz estiben nem bizonyult be a ,nemo 
eat profete  In patria Bua' mondáa, mert a török nemzst 
rövid évek leforgása  alatt bizalmat aaavaaott Komálnak, 
minden reformját  asenteaitetta éa c«elekedet! Is. Egy-
másután követkeanek a különféle  törvények. 

A szultánságot eltörölték, a kalifátus!  és as öasses 
dervisrendeket hasonlóképpen. A háremek megszűntek, 
a turbán- ós fáiyolvisetóBt  eltiltották. A mohamedán 
Időszámítás heiyébe a Gergely-naptárt veaelték be. 
Igen sokat fejlődőlt  az iskolaügy, nemrég a tőrökség 
96%-a analfabéta  volt, ma igen sokat javult es as 
arany. B a vezették természetesen a latin abc-t la. A 
világnak talán legnagyobb lakosaágcserájél hajtotta 
végre Kemál. 1400.000 nyl nemzetiséget tett kl Török-
országból (görög, örmény stb.) s ugyanakkor kb. 760X100 
törököt telepített vlsasa. 
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Gasdaságila« Is hatalmai a fejlődte.  A lakoaaág 
aO0/.-» Mldihlveléaeel foglalkoatk.  Eonek a földműves 
lak0«ágnak a segítségére hitelszövetkezetek, főiskolák, 
segélyakciók alakultak, úgyhogy Törökorsság ma mar 
a Közel-Kelet elad gazdaangi tényezői között áll. Pedig 
területének mindössze 16°/o-a megművelhető rész. 
Szmirna fügéje,  Szamson dohánya, as adanai gyapnt, 
olajfa,  gyümölcs világkereskedelmi cikkek. 40 evvel 
eaelótt még faekével  aaántott a török kúgaada, ma 
pöfögő  traktoroktól vontatott acélekek vágnak barázdát 
aa értéket jelentő török fflldbe.  Ugyanígy fejlődött  az 
allatteayéaatéa ia. 30 millió juhának éa kecskéjének 
gyapjából aaónyeget ea mohairt (ejtsd: moher, aa ao 
góra kecske selyemfényű  felszőre)  készítenek. 

Analólla talajklncaei kiaebbméretll, de viragaó 
ipari éleinek ia megvetették az alapját. Bányásznak 
többek közt cinket, chromot, mangánt, tajtékot, rezet. 
Vaa és szán aaonban kjvéa található a ez akadályozza 
meg a magaaabbfoku  gyáripar fellendülését.  A szónyeg-
azövéa és festés,  aaeaafóaók,  textil es cukorgyárak a 
legfontosabbak.  A vasútvonalak éplteeére le igen aok 
gondol forditanaz,  8000 km. a hoeeeoságuk. 

Törökország területe ma 763.000 négyzetkilomé-
ter, latólnak száma pedig 16 mi no. NépaUrttaége tetiát 
21 négyzetkilométerenként. A lakossag mohamedán 
vallású. Egyetlen nagyobb kisebbség a kurd. Közigaz-
gatásilag 60 vllayetre oaziották fel.  A mai haboruban 
Törökországnak igen fontos  kulcshelyzete van. Három 
érdekterület: a tengely, a brit éa a szovjet ütköző-
pontján fekszik.  A Földközi tenger forgalma  éa közle-
kedéze pedig úgyszólván teljeaen az ó kezében van. 

Az ország fővárosa  Ankara 160.000 lakossal. 
Komál valóban mindent meglett, hogy haaajának uj eB 
méltó székhelyet emeljen. A régi maláriáé mocaár he-
lyén ma sporimező terül el. Timur ŐM bástyafala  nak 
közelében ma stadionok, amerikai Btilü épületek emel-
kednek, a forgalmat  autóbuaaok bonyolítják le. itt 
vannak a minisztériumok, az einök paiotája. A követ-
ségi épületek közt megtaláljuk az 1931-ben épült ma-
gyart la. 

Törökország legazebb varoaa mégia letanbui ma-
rad. 800.000 lakoaaaval a Boazporuaz ea az Aranyszarv 
melieit fekszik.  Hiába, amióla Ankara a főváros,  aok 
tekintetben viaazaeBett. De hirea baaárai ma ia felkeltik 
az érdeklődést B az Aranyszarv vizében tükröződő 
minaretek éa B hamisíthatatlan török élet sok turistát 
vonz ide. A világforga  ómnak éB a nemzetközi keres-
kedelemnek továbbra ia lerméazeteaen egyik legfőbb 
központja marad Levante területén. 

Kemál pasa 1936 november 10-én örök álomra 
hunyta le ssemét. Da biztoB volt abban, hogy utódai 
követik az ő utjai: a belső épltéat ea küleő teljes 
semlegességet. G. A 

Erdélyi képviselők a képviselőház megválasztott 
bizottságában. 

A képviielóbái ma daie.őíil ülésen megválaBs-
tották az egyes blsotliágok tagjait. As Erdélyi Pari 
réaséról az egyes biaottságokba a következő képviselőt 
kerültek: 

Állandó össseférhetetlenaégl  blsottság: dr. BarihA 
Ignác. 

Földművelésügyi blsottság: Batblen László gróf, 
Bodaár Sándor, Brauaecker A K » I báró, Docnahid, lit-
ván, Enber Qéaa, Kiss Kálmán, R iduly L <joa és Tjiesl 
Bala gróf. 

Gaadaságl blsottság: Beke Ölön, Bilön Ziltán dr, 
Polonkay Tivadar. 

Ifanaágfigyl  blanttaág: Bartha Ignác dr., 8 Bíró 
Istváa dr., Mlkó Imre dr.. Pataké B emér dr., Szilagyi 
Oivér, Varé György. 

Krvényl blaoitaág: Arvay Árpád, B illat Jóssef, 
PAffy  Károly, Veacsel Antal. 

Könyvtári és mnssnat blsottsác Albrecht Daaaó, 
Iliké Imro dr., Török Andor, Vita Sándor. 

Kialcaigatáal és köslekedésl blsottság: Bik» 
Ödöa, S. Bíró Istváa dr., Gaál Alajoa, Paiffy  K sroly, 
Saabo János, Szentkeresstby Bála báró, Saiiágyl Ferenc. 

K laigaagatásl bisottaég: Brauoecker An'al báré, 
Gaál Alajos, Paái Árpád, Pataké Biemér dr., Bientke-
reaathyBila báró, Török Aador. 

Kóajegl blaottaág: Albrecht Datsó, B. Bíró Ist-
váa dr., Miké Imre dr., Pataké Biemér, Polonkny T.vadar, 
Saiiágyl Odvér. 

Köaoktatási blsottság: Biilnt Jóssef,  Cslpak Lt-
jai, Lásiló Daaaő, Kortamáros Lisnló, Nyitó Jlaaef, 
Tóth Buán. 

Káiügyl blaottaág: Albrecht Daaaó, Arvay Árpád, 
Mlkó Imre, TeleM Bala gróf,  Vila Binder. 

Meatelml blaottaág; Arvay Árpád, BMInt Jínsef, 
Kortamáros Lánlé, Ssentkereaalhy Bila báró, Saiiágyl 
Oüvér, Térik Andor. 

Naplóvimgáló bizottiág: Ctlpak Lajoa, Domahldy 
István, Nyíró Jóaef,  Rádnly L.jee, Szilágyi O lvér, 
Vart György dr. 

Puslgyl blaottaág: Batblen Ltoiló gróf,  Brau 
aaeker Antal báró, Bmber Gasa, MlkO Imre, Paál Árpád, 
Pataké B emér, Szilágyi 0 lvér, Teleki Btla gróf. 

Baámvlasgáló blsottság: Bodnár Sándor, Fajár 
váry Karoly, Tóth Baláss. 

Társadalompolitikai blaottaág: Albrecht Dtnaó, 
Gaál Alajos, Liiiló Daaaó, Baabó János, Váró György 
dr., Veaoael Aalal, Viia Siador. 

Védetó hiaotmág: Albrecht D tzaő, B«rlha Igaác 
Bmber Gása, Kla Ktlmáa, Nyírt Jóasef,  Teleki Bila 
crtf. 

Zárasámadásl vizagálóblaoltaág: Bllöai Zaltáa dr., 
Fajérváry Károly, Paál Árpád, PAffi 'KM* 

86-aa haandolmi blaottaág: gróf  Baitfea  LWalé 

A béke utjai. 
7. A gyónaa aaéndeka. 

Nagyböjtben a beke útjait kéaaitgettük, egyen-
gettük, bogy a világégésből mutaaaunk kiutat,,mikép-
pen lokallaálbatjuk a tüzet a asüntethetjlik meg ,a 
báborut. Miként igaz, hogy minden ut Rómába vezet, 
ugy minden módon es eaakösael szolgálhatjuk a béke 
nagy ügyét Mindenki lásson hozzá a munkához, mert 
mioden dolgos kézre Igen.nagy szükségünk van. Senki 
ae mondja, hogy kezdje, csinálja más, mert akkor 
semmire sem megyünk, hanem mindenki egyszerre 
kezdje éa folytassa  a béke megteremtését Meri aki 
kezdi, nem a gyengeségéről tesz tanúbizonyságot, ha-
nem az erősségét mutatja ki. A bátrakat Isten IB Beglti. 

A tékosló fiúnak  nem abban állt a nagyaága, 
bogy elhagyta az atyai házat, világgá ment es eltéko-
zolta öröksegréBzét, hanem abban, hogy visszament éa 
bátran bévallotia a hibáját, sajnálatos tévedését. Nem-
csak elhatározta, hogy felkel  B haza megy a meg-
mondja: .Atyám, vetkeztem az ég ellen eB teellened, 
már nem érdemlem meg, hogy fiadnak  hívjanak, fo-
gadj be bercseid borába", hanem föl  la kelt s elment 
atyjához és elmondotta. Baiamerie, hogy rosBzul szá-
mított, nem ugy történt, ahogy gondolta. Kaaz volt 
minden elógtetelre, azeretett volna mindent viaszacai-
nalni, meg nem történtté változtatni mindent, de már 
n.tm lehetett. Ha nem rectelte a tékozlást, nem ls 
saégyemetle azt bevallani. Ezért kapta meg atyjától 
a bocsánatot, igy hozta helyre egymáa köaött a békét. 
Saeni letl a béke éa állandó. 

A mai emberiaég ia kereaatuira, válaszútra ke-
rült. Vagy lenni, vagy nem lenni — e keltő között 
váiaazthai. Mas klut, megoldás nem adódik. Caak az 
n baj, hogy nem meri egy aem bevallani, bogy hibáB 
a igy fél  megmondani veikelt. Pedig az emb r mindig 
vall, mindig gyónik: orvosnál, ügyvédnél, bíróságnál, 
vagy mikor panaszkodik. Caak az a hiba, hogy más 
gyarlóságait beszéli el, máa ellen zúgolódik a nem 
maga ellen. Más gonoszsága ót num menti tel. Legyen 
mersze beismerni, hogy leien nélkül élt eddig s azért 
jutott leBti-lelkl nyomorba. Térjen viasza a mennyel 
Atyahoz, tékozló fiu  módjára gyónja meg, vagy legyen 
azemében a banat éa javulni akarás jele, akkor meg-
bocsát neki újra, s hagyja félbe  a háborút, mert egy 
Atyának gyermekei teatvérek a ha ók gyilkolják egy-
mást, ez az Atyának nagy Bzomoruaágot okoz. Csak 
igy maradhat meg az emberiség e földön,  a beke ga-
lambja caak igy jelenik meg a világ felett.  A bűnös 
ember hajoljon meg latén előtt, gyónja meg nagy el-
tavelyedeaeit, vagy legyen azandakában ezt neiamerni. 
Caak igy teáz a baké Isién 
között szent ÓB allando. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A iflanoról. 

Sejnoa, sok írni való akad arról a külsőté-
gekben való tobtódásról,  amely uniat  nem akarjak 
egyáltalán tudomásul veani minoriat a világban 
naponként ezre* éa  etrek  áldották  élettkot  Mit 
érdekli  ez az embereket  Egyik  /elének egytter 
temmi egyéb  gondja  ninosen, mint as, boţgy  milyen 
rongyokban ét  milyen  ezútt  rókákban viritaonbele 
a tavasz ttineibe.  Pedig  elég  biti  példa  van arra, 
hogy mit csinálnak  például  a németek, ók minden-
esetre ugy látják,  hogy ilyen  várat  időkben  az 
öltözködés  it  kifejezésre  kall  juttasson a aagy 
eseményekkel  való bizonyos együttérzést.  A világ-
ban lezajló  nagy tragédiák  nem bírják  a túlságos 
bernyóbaritnyátátt  ét  egyéb  tündöklést.  Valahogy 
uty képteli  el  ea ember, bogy ilyenre  agy egész-
segesen gondolkozó báborut  társadalmat nem ia 
kellene  figyelmeztetni.  Erre magától  ia rá kellene 
jöjjön. Stüktég  volna egy olyan közvéleményre, 
amelybea ne it  merjen mutatkoini a túlságos  ki-
öltőzöttiég.  Ua  egyebért  nem, a kénytaeritf  taka-
rékotság  miatt se. 

ember, Atya ea fiu 

Körösi  Lajos 
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Feloszlásra kerülő gyár, üzem 
gépt, v ţssoyafl  berendezését legmagasabban vásá-

rolom oaak nagyban 

B1RO ANDÜAS 
Balatonszentgyörgy 

Gyiimölcsfavédekezési  akciók Erdélybea. 
Erdély gyümölcalermeaatSBi adottságait mar év-

ilaedjatel eaeióil felismertek.  Eiaal magyaráihato, 
hogy régi Iráaekban gyakran taláikoauak aa erdalyi 
gyümölcs, különösen aa alma gyakori emdtéaével. Bői 
van olyan Siolaok-Doboza vármegyei faiu,  amely na-
vei an alma latin einevesásébői nyerte. Migyardacae 
él Mi ca paidaul valóságos gyümöicsiermeaaieil for-
galmak. A földmivelóaügyl  kormány Jól Umerte est a 
hslysetet s esnek tulajdonítható, hogy mar kőaretienüi 
a felasabaduiás  után, — mar a regi inanant kareiez 
közölt kipróbált módasar alapján, — magaz írveale 
Migyardícae gyümólcifav  ad almai. Riaaben ennek la 
tuiajdonható, hagy a falu  a mull év folyamán  löbb 
mint 800 vagon gyümölcsöt ado.t el 1 millió pengőn feldd 
aron. A helyea gydmóiCnfagondoaae,  a kártevői leküa-
daae Igea jelentós marlekben emelte n termea mennyi-
ségi és minóaégi aalnvonalát Magyardacae uián Kolosa-
váron boayoiitoli le a fóldmiveieaügyl  minisatertuii 
erdalyi kirendeltsége hasonló akciói, bogy e kai erdstyl 
kísérlet, vegyis tapasztalat uián, a folyó  évban 3 ma-
gyében, aaaa 3 nagyobb gyümölcalermeaatéal köapoat-
ban, aaarveaao meg a korszerű gyümöicifagondozási. 
Hiromssékmagyeban Torja, Szliagymegyében Z ianon, 
Udvarhelymejyében pedig Siakelykeressturon. 

Iimeretes, hogy a fennálló  rendaliesesek kölele-
aóvé teázik a gyümölcsfák  gondozását, da amikor a 
földmivelóaügyl  mtnlaslérlum erdalyi kirendalieage erre 
nyomatékosan felhívta  a hatóságok Agyaiméi, ugyan-
aktor anyagilag 1B lehetővé tette, bogy egyelőre leg-
alább eaen a hárem helyea huaa—huaaeaer gyümöicafai 
tlsatogassaaak meg és gondtalanak a koraaorű gyű 
mllcifavédelem  uempiatjal alapján. Ba a munka 
aaonban nemcaak n fatlaatogatáara,  a meeoanltal mun-
kára terjed ki, amalyhei a fatlaatogató  easzösöknól 
60 aaásalákoa kedveamenyt blatoaliett a klrendaltaag, 
haaem a permeteiashea ls kölcióngépeket, ugymlni 
magasnyomású hátipermeleaókel éa motoros parmatesó-
gépeket ingyen, mlg a saükséges védekeaőaayagokai 
60 ssásalékos vetelárkedveaménnyel kaphatták meg a 
gyümolcakeriialajdonosok. A gyümömosfavédekeséii 
akciók lebonyolliáaát a kerieiaetl éa növóayegéuség-
üg|l ssakemberek irányltáiával aa illetékei megyek 
gyümölcstermelő egyeaüietel végzik el. 

Bssek a munkának, amelyből kiveul a réaaét as 
BrdMyl Magyar Gasdaságl Egyeiület la, valóbaa gyü-
mölcstermelés leás aa erodasaye. 

únyermekek 
ónként kérik a hashajttl ba aiár 
egyszer OsrmoH kaptak. A Omol 
iie kltünó éa Mjdalwa aélkSI hal 
Dsrmoll adjoa Ö a , - a . t s i ia 
1* inmtUMt u W a V t t 

— Ai Brdelyl Pari parlamenti oaoporţja* 
nak értokoaioto. Aa Brdaiyl Pari pariamenil cao" 
porija április 18-an a pari nadapssii írodajaaaa éru ' 
keaielei tartott gróf  Taieii Bua oraaágez einót elaőc' 
iele mellett. Az eriezezieien megjeieal baró BtsOj 
Daniel föidmüvaiésügyl  mmluler, aa erdstyl Kepnaeilk 
legnagyobb resae, Mwaooa aa erdélyi feuőbázl  tagok, 
aaitet Telezi Bila Udvóaóll abból aa alkalomból,hegy 
elaóiaben vesanek raaai az Erdalyi Pari parlameail 
csoportjának értekezleten. A feisóaásl  tagoz nevaben 
Maraovita Kaiman biaiosltoita a part elnökei ea a partot 
a faisóháai  tagok őaziaia tamagalaaaroi. Aa einök 
réssleles bessamoiót adóit a parlamenti csoportsak a 
Haz legutóbbi üieaa óla leiajiett tűi- él belpolitikai 
esemanyekról, majd az uj parlameail ttléssaakcal kap-
caelaioa kerdesec megbeaaaieaére ieri ál az ertekealel. 
A parlamenti csoport diesel parivacsora követte. 

— Aprilie 15-tfll  lehet tábori oaomagot 
küldeni. Aprlils 15-tói lenei csomagol kttideai, de 
csat aiflareiag  a harctérről küldött 6 aaelvenyea kék-
színű baiyegjegyea tábori poatai ieveleaólap alapjáa, 
ameiyet a poatán oe sell mai a tai. Vigyázat Kell arra, 
hogy a cao-nag caaz 2 kg. auiyu lehet. A osemagban 
egy kg. eieinemdt lehat eiheiyeanl es caak romiauaa 

i lermeaaetüeaei, dohányból 200 grammot vagy pedig 
800 drb cigarettái, vagy egylaei vagy máaltaL Aita-
.anan n csomagot caaz ssemeiyes naasnaiatra uáat 
apróbb doigekcai lehel 2 cg-lg klegéailieai. 

— Takarékoskodjunk a vlllanyarammal. 
Cainazjreda varoa vliiaayeaaigáiialásai evei Ota eaak 
a lagmodazaraaebb gaadaiaodasaal ludjag biatoaltanl. 
Miadenki tudja, nogy a villanytelep gapel mar régóta 
aicjeralasra saorumaa es hogy mag nem állon mag as 
üaem, aat aonaz lenai luiajdoaiiaal, nogy a lelep ve-
aetóaage emoerfeieitl  muacárai igyecaaic hlauMltaal 
* gepea üiamkapazaéget A kéatiaaegiec mlndeaaket 
figyelembe  kall vennie ka aai acarja, hogy eeetleg 
aram natalii ne maradjon. Nem is bsazaidaz aa oiaj-
sortaieiaai randaietearéi. Eaaa la laiareioaiagra inie-
neit, de eaenfaidi  Cjicaaareda vároa fegyaaiMli  a gépek 
aiiapoia is arra lati, nagy a viuaaylogyaaaiaa leraa 
a legtudaioaaooan vegye tudamaaui a vaio haiyaatet 
Magaliap.iaat nyeri, nogy vannak a várea területen 
oiyaa ajaiajaz, anoi aa monni idóiea Kaiaaaa aaasa-
tecaal emaiaadait az áramfagyasaiai.  Bal aem lehel 
oaiaainl. Faidi zeli vlaagaiai as iiyea eleieket ee 
dgyaaerúen tiitaái ie aa aram hasaaalatai aa liyea 
meggondolatlan haaaknai. N i calliarossuak aktor, a mi-
nor orra aemml aadcasg. Aauias ie teli aultaal leijeaea 
aa utcai vliagiiaai. Brre alocaen semmi aadzaég. Anţgy 
9 óra uian tuduac eiaoiatiieaoea Jarai, agy ayari Idóaen 
áioirjuc 9 oralg utcai villany «Hág lláa aaltttl. Teaat 
iaiaraaoasodjuaá az arammal, mari KŰlÖmaen söleihea 
maradunk. 

— Aa Brdelyl Magyar Daloaasóvetség aa 
Bmko koraiéiban müKödlk tovább. As Brdelyl 
Magyar D Jioaaaovewég matt vaaanap kóagyttiesi tartott 
Ko.ozavaron. l(j. Kovaia Janó saoigablra által ksprt-
aeive vo.t azaa a Caiuaeredal Dal ea Z inaagyejület 
ia, amaiy a remáa megssaiiás idejéa leglevékaayabb 
muakasa voit a romáalai magyar dalesBaövataégaak. 
A kisgyűlés saomoru beszámolót adott A vliaaaiéréa 
ntán megazűni a dalos iieiCat. A dalárdák hánm-
nngyed raaae nem müződlk. Baek köaött haldoklik a 
mi a agy muitu dalárdánk la. Meglátjuk majd a végéa, 
nogy mi aa a hassoaialan ok, ami létleaségre kárhea-
latta eal a nagyasertt magyar kuliurmuikát, amit látom, 
aenkl nem fo.ytal  továbo. Aa Erdélyi Magyar DatM-
aiéveiieg közgyüléze elhatárolta, hegy ragaaakodlk a 
muitjához a eieri nem adl* fel  fűggelleaaégét  Atnlg 
daaiaaódik a jaglsaemáiyuégéaok kórdüe, addig aa 
Erdalyi Magyar Kiamüvolódaal EgyezŰiel aloutályakéat 
mttkOdtk továbo. 

— Maghalt a oilksierodal állomáson. Hét-
főn  meghalt a calkssoridai állomásos Bállal E ral éhet 
86 évaa káuoaujfuvl  leány, akii a keleazvári 
azaaatorlumból uáliltoltak haaa. 



4 ik oldal. C S Í K I L A P O K 16. miM 

— Községi jegyző arak figyelmébe. 
A jegyző urak Bzives figyelmét  felhívjuk  hogy 
aa állítás kötelesek lajstroma elkészült ea 
szükségletüket a Vákár üzletben beszerezhetik. 

— Kettős bajnoki labdarugó merkdnes. 
Aprllla bo 18 no dumán 2 orsl Seadeitei a Cílkaaerídtl 
sportpályán a szákelykeresztnrl uaiiáriua gimnázium 
csapata aa cjikszeftdal  Ljvenleegyesüiet mérkőzik. 
Dj.után 4 Arai kezdetlei a szekelyudvarhalyl Csaba 
S. E ea a calksaeradal Cs. T. fi.  csapatai merik oaaae 
erejüket. 

— Felhívás a saegenyjogos asülöanyakliOH. 
A cslksseredal „Síüióanyak Marla-O.tbooa" — mely 
Csiksomlyároi való elköllöaóae oláo folyó  óvl februar 
hó óla Cslkaaereda, M.kó-ntca 5. aaam alatt lámát 
megkosdle működései — felhívja  miodason várandós 
aayakat, kik aaegónyjogon ingyenesen kívánnak aa 
Intéseiben aaűinl, hogy ssegeayaégl blaonyltványnk 
kiváltásánál egyldejüeg kéijet koaaagük elöljáróságától 
aa Ingyenes gyógysaerrendeieare feijogoiltó  .IgaaoiO 
lapot" la ea aat ismién hoaaak magukkal. Mindkettőt 
dljmenteaen adja kl a községi e,ó.jaróaág. Baen alka-
lomból ujolag felhívjuk  as erdekeitek ügyeimet, hogy 
terheavlságálat videklek ssámara as Intéseiben minden 
hétkösnap reggel 8—9 kóaöli van. Fenti blaonyltvá-
nyokat ajánlatos mar énkor elhosnl, hogy aa esetleges 
ssükeéges gyOgysserekei aa arra jogoaultak Ingyen 
megkaphassak. 

— A kósellátás tarén a köselmultban több 
átfogd  es nagy Jelentösegü nj i tas tör tént . A 
mindennapi kenyér bisiosltaaa uian, moat a ruhásat 
biztosításáról van ssó. Bgysserllalieitek a termelési, 
megállapították, bogy mely ayeraaayagboi mit ea milyen 
mlnóaégnen saabad elóaiiltanl s a fenyUséai  cikkek 
hoaasn soráaak gyártását egyszerűen eltiltották. A ter-
metes ée a ayersanyaggazdalkodas megszarvesese ntán 
még egy lépéal tett tovább a kormánynál, amikor a 
ruhaaatl dakek forgalmát  ssabalyosia. Bat a cell ásol-
gália a lexUlnagyzereBkedóz tijelöiese éa a Textil 
KOapont létealleae. A mostani rendelkeséaek aaonban 
eaaei la tovább mennek,mert eaután a termelt áruk 
utjál mindvégig figyelemmel  klaerl a hatóság éa a siet-
ossiáai fosoaoiiabo  mértekben Iranylvja a gyáriparnál 
és a kereskedelemnél egyaránt. — Aa uj rendoikeses 
kétségkívül mélyen belenyúl az ngyneveaett kereske-
delmi aaabadsegba. Da es nem erlntl a becsületes ke-
reskedő erdekeit, aki polgári hassonnal, ingalls nten 
teljesíti hivatását, a rendelkeseB niját állja a mester-
séges és káros drágításnak, mert as uj rendeletek a 
többi kösött aat la kimondják, hogy a textilétuk fogyásá-
tól árát maradandó módon (bele szőve) fel  kell tün-
tetni. Így a leghatasosabb áreilenórséat tulajdonképen 
maga a kösönieg végal. 

— Világhírek. A mull hétfőn  Hitler fogadta 
Antonescn román államveaetói. — A bolgár aajtó fel-
késalll a kSavéleményt arra, bogy Bulgáriának rövidesen 
fegyveresen  kell belépni aa eseményekbe. Boraaimaa 
leletre bukkanlak a német megsaalió csapatok. A 
ssovjet hatóságok 1939 óssén Lengyelország ösaae-
omlaaa alkalmával a lengyel tlaatek eareit vegeatek ki. 
— 0.a%aorsságban májnsra behívták a 19 éves Ifjakat 

— A Führer éa a Duce találkoatak. A talájkoaó 
1943. április 7-tól 10 lg lartoll. Az átfogó  m*gbeBaé-
lesek során aa általános politikai hnysetet, valamint 
aa együttes hadveseiés minden kérdését is megbessél-
tók. Minden téren teljes egyatériésre jutottak a meg-
teendő rendssabályok tekintetében. A Fúhrer es a Duce 
újból kifejaaéare  juttatták a maguk ea a népeik aaliárd 
elhalárosottságát, bogy a háborút aa öasaeB erők tel 
jes harcbavetáaévei a végső gyóaelemig és aa európai 
afrikai  területet fenyegető  miaden jövőbeli vesaeiy 
teljes kikttssöbölé8éig folyletjak.  Újból megerősítették 
a köaös célokat, amelyeK'l a tengelyhatalmak as euró-
pai clvlilsáció vedslmeben óa a uomaetek ssabed fejlő-
désének és együttmunkáikodásának jogai erdekeben 
követnek. A háromhatalmi egyezményben tömörült nem-
aetek győzelmesek blalosltanla kell Eurcpanak a bákét, 
amely minden nepnek köaös érdekeik aiaplán történő 
együttműködésért kezeskedik éa amely a világ gaada-
aágl javainak Igaaaágoa elosaláaáhoa veaet. 

— öngyilkosság. Híjdu Veronika 74 éves cslk-
Bsentklrályl asssony as O.tba vetette magát es bele-
fulladt. 

— Hirdetmény. Cslkssereda megyei város pol-
gármestere az 1943 evi vedhlmlőollssok és njraoltások, 
valamint a dliteriHOitáaok aorreodjét a kővetkezőkben 
állapította meg. 1943 aprllla 20-án d. e. 9—18 óralg 
a Kossnlh L. n-.cai I. sz. állami lakolánál védhlmtóollás 
és ujraoltáa. Ugyanaanap délután 3—6-lg a aaögödi 
lakosok réaaére a asögödi állami Iskolánál himlőoltás 
és ujraoltáa. 1948 áprilla 27-éa a fenti  halyen és Időben 
ellenórső vlssgaiatok éa as elmaradtak pótolása. 1948 
májas hó 4-én dlftérlaoltás  mégpedig d e . 9 - 1 3 óráig 
a Kossuth Lajos utcai I. as. aliami iakoláaái, d. n. 
8 - 5 lg aaögodlek résaére a aaögödi állami lskoláaál. 
Himlőoltásra köteieaettek mindazok a cseciemők, akik 
1942 március 1-től 1948 febrnár  28-ig születtek s mlnd-
aaoa, akik bármilyen oknál fogva  mlndesldtig himlő 
ellen aem voltak beoltva. UjraolUsra kötoleaetlek 
mladasok aa elemi Iskolának negyedik osstályos lanu ól, 
akik folyó  Iskolai évre beiratkosiak s mindazon alsó-
eaatályos tanulók, akik folyó  évben 12 életévüket be-
töltik. Diftérlaoltáara  kötelesek megjelenni mindazon 
második életevükben levő gyermekek, akik 1941 már-
cius 1 tői 1942 február  29-lg saülatlek. A polgármester 
felhívja  mlndaaon szülők ügyeimét, akiknek a gyer-
mekeik nem Itt ssüleitek, tehát nyilvántartásban nin-
csenek, hogy aa oltásokra gyermekeiket önként elhosnl 
sslveakedjenek, nehogy oiutlan maradva járványos 
megbetegedéseknek legyeaek áldozatai. 

— A saékelyüdvarhelyl ref.  Kollégium 
Igaagatósága köell, hogy as 1940. évben njból meg-
nyitón s BB 1942/48. iskolai évben már as I—IV. glmn. 
osslályokkal mtitodő Gimnáslumnak fokosatoa  fej  ess-
tóse rendjen 1948 SBapiemberben természetszerűen aa 
V-ik esBtalyt la megnyitja. Felhívja aaérl erre a Ko-
légium Igaagatósága különösen as Udvarhely, Három-
ssek, Brdővldék, Maros-Torda ós Cilkvármegyékben 
lakó saüiók ügyeimét, akiknek glmnáslnml IV Ik oss-
tályos gyermekeik vannak, bogy amennyiben gyerme-
kelkel a Jövő Iskolai evre a saekelyudvarhelyt Koié-
glum V-it osztályába akarják beiratal, szíveskedjenek 
e saándeknkat a Koléglum l<aagalóságához egyaaerü 
levelben vagy leveieaóiapon folyó  ev májna 15 lg be-
jelenteni. A Koléglnmnaa lnteraatusa éa kouvlklnsa 
van a a aegliaegre asornló és arra érdemes tanulókat 
a lehető legnagyobb dijaedvenmenyekben és rendkívüli 
segelyekben tndja réSBeslienl. 

— Nyilvános elszámolás és köszönet. As 
újonnan létesült vaalábl rk. piebanla, illetve templom 
raezsre kezemhez a következő adomanyok folytak  ba. 
A szatmárnémeti lrg. sarda K.rály M. Bianda nővér 
köavetltésevel a következőtel adományozta: egy teljea 
mlsernha (caaula, atola, stb.) egy clbonum kopp.ny, 
egy beieglaiogató .burza, atb. Bgy teljesen nj Alba, 
vállkendő, kehelytörló, kéztörlő atb beasereatem 197 P. 
értékben a következő késtpsna adományokból: Agyi-
meal köBSégekbe kiBaállt EMKE eióadó csoport 37 P. 
György pá. Károly, lg. lanltO 20 P. B<kó A inert nyűg 
lg. ianl>ó 20 P. U igy ari Gyóaóae 10 P. K. A. éa ne]e 
40 P. A. J. ea K. 8. 20 P. K. 1. éa neje 60 P. össae-
sen 197 P. További ssives adományokat kbaaönettel fo-
gadok es iiietekes helyre Juttatok. Király István lg. lanlió. 

— Mlflsaiós  kispapnak a glmnáalum VI—Vili. 
osztályaiba, vagy éreitaegtvel, vagy mlaaslósnöveadek-
nek a glmaáslum 1. —V. ossiályalba kérheti falvetelel  a 
budatétenyi, klakunfelegyháaai,  vagy kőszegi missBiós-
hásakba az a jó eiómenetelü ea egeaaaegea taauio, aki 
aa liienl Ige Társasagában hithirdető pap akar lennL 
A felvétel  iránt érdeklődőt Írjanak erre a címre: Szem 
Inre Mtaaalóa Baemlnarlum, Kősaseg. 

— Haláloaáaok. Sass Jánoa (Györgye) 7b. éves 
korában, folyó  bó 10 en elhall, Calkcsaiósaegen. 

— Palres Margit folyó  bó 12-an elhalt a csik-
aaeredal kotháab^n. Temetése 14-en ment végbe a 
közönség nagy rossvéielóvel Cslkvacsárcalban. 

— A Calkvarmegyei Allattenyesatök Bgye-
sttlete 1943 evi májúi ho 6 éu, szerdán Cstksz-redanan 
a Varmegyehaza közgyűlési termaben d. e. 10 órakor 
tartja ávl rendes köagyüiéséi a következő tárgyboro-
zattal: 1. Blnöki megnyitó. 2. Üjy vezető Igazgató be-
számolója aa Egyesület 1941—42 évi aaamadaai evró.. 
3. Számvizsgáló bizottság jalentéa» az 1942 evi zár-
számadásról. 4 Megürült egyasülell tisatsegek betöl-
tése. 5 Számvizsgáló bizottság válaaatáaa. 6.1948 évi 
költBégvalás letárgyalása. 7. Bgyaaületl tlaaivlaelók 
illetmenyügyel. 8 Sídvatségl kikűidittek válaaBláaa. 
9. 'IVnyeszállatértékesltéaból szedendő jutalék meg-
állapítása. 10 Eietieges Indítványok. Aa Egyesület 
1942 évi Bárszámadásál az érdeklődő tagok a kön 
gyűlés előli 8 nappal aa Egyeaüiet hivatalos helyisé' 
gebén megtekintheti;-. H uározatképleleniég esetén aa 
ávl rendea köagyüléai, tekintet nélkül a megjeleni tagok 
esámára, 1943 évi májna hó 12-en tartják meg a fent 
jeíBett helyen ÓB órában. 

— A oalksaentmártoni 28 sa. m. klr. Ház 
tar tási (Gaadasagl) Vándortanfolyam  folyó  év 
áprlilB 11-en tartotta zaróvlaagáját éa kiállítását Boáin 
Imre klr. gazdaBágl felügyelő  elnöklete alatt. A ssep 
azámbsn megjelent hallgatóság nemcsak gyönyOríödölt 
a 21 leány d'csóretaa feleletében,  hanem Bbból sokat 
la lannlbatottl A tanfolyam  előadói voltak: Paloai Irén 
g. tanárnő tanfolyamveaeló,  Czltrovsaky Gizella s. ta-
nárnő éa Szép Ferenc J. tlsatiorvos. A tanfolyam  ren-
dezése mindkét köaség elöljáróságának előrelátására 
vall. Üdvöa dolgot caelekaaenek, ha Ilyen tanfolyamok 
lartáaái jövőre ia elősegítik. A tanfolyam  tartáaáért 
köszönetet mondott Nagy Antal eapsrea. 

— Köaaönetnyllvánltaa. M'.ndaaoknak, akik 
mély gyáaanakban bármi módon rósavéiük-t kifejezték, 
hálás köszönetet mondnak. Tusnádi Dr. K tbss Eodre 
éa a gyászoló család. 

— Nevtelen feljelentésért  egy eeatendel 
börtön. A névtelen följelentő*  közül végre egy tu-
iokrJ került. B -ccie Jitcosnak hívják és gvergyóremetel 
l<itoi. Névtelenül f-ljelertette  Borbély B. Bindor re 
mtitel vajIzéssltót, akivel sae'őit társas vi'zonyübn volt. 
A vádak tiaatáaidtak óa Borbély ártatlansága beigazo-
lódott. Erre Borbély nyomozást Indított a névtelen 
feljtlmtő  ellen. A nyomok rővld«aen régi társáhos ve-
zetlek. Kiderült, hogy a névtelen feljelentést  B ncse 
János essalte kl, BSÍ Dltróban élő Gál Ferecc nevű 
sógorával Íratta ie és nynjlotta be. Moat törvény elé 
kerültek aa emberi aljasságnak esek a díszpéldányai, 
akik töredelmes vallomáaban belamertók miszerint 
beseauból követlék el a névtelen feljelentést  A cslk-
sseredal törvónyanók mu t bélen Itélkeselt felettük. 
Ifj.  Gál Jósaef  dr. űgyézs vádbeasédében rámutatott 
arra a felmérhetetlen  károkra, amit esek a névtelen-
Bégbe burkolodaó becstelenségek okostak. A törvény-
saék végül Is Bencse János remetei lakost egy évi 
börtönre ítélte kétrendbeli hamlavád büntette miatt, 
mlg Gál Ferenc nevű sógorát, «kl a feljelsntést  leírta, 
2 hónapi fogháazal  sújtotta. AB Ítélet Jogerős, as ellen 
lelebbenni nem lehet. As Ítélet Igen helyes és ast aa 
egéss vármegye ép lelkű lakossága örömmel vasai 
! adomáiul. Bs kell legyen a sorsa minden olyaa sötét 
ben bujkáló embernek, aki hasng vádakkal akarja 
tönkretenni magyar testvérét. 

— Rövid Urak. A csíkszeredai városi szálloda 
munkálatai teljesen befejeződtek  és as egéssea modei» 
berendezésű, minden kényelemmel ellátott snálledát 
hnsvétra már átadlák a forgalomnak.  — AprlUs 14-éa 
a Budapest—Sepelaaenlgyörgy köaött kóslekedő s»baa-
vonat két kocsija Nagysajó állomásnál kisiklott Két 
utas súlyosan megsebesült. 

— Ötvenhat pengőért 8 évi foghaa.  Moesák 
Flóra sepslssentgyörgyl Illetőségű rovotlmulta olgáay-
aassony a cslksseredal piacán 66 pengőt lepett egy 
alcslkl asssony kabátja külső saebéből. Néhány óra 
mnlva letarlóstatták. A cslksseredal törváaysaák 8 ávl 
forháara  ítélte a clffányassaonyt. 

Egy ügyes leány felvétetik, 
r k ő a y y n y o n i «1 Ékl r rn 

T ü z i f a i e r m e l é s r e 
alkalmas, jól megközelíthető 

ERPŐT VENNÉNK. 
Ajánlatokat kérjük: Magyar Ka Kissvény-
Társaság Kirendeltsége, Csíkszereda címre. 

1— 

Komoly, megbízható kiszolgálónöt tfirofit 
vendeglöm részere. Oim a kiadóban. 

Brdőbirtokossági Társulat, Ssépvis. 
92/1943 szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Szép víz Grdőbirtokossági Tarsuiata eladja 

az Brdőbirtokosság Szókhásában 1943 évi 
m á j a s 1-én délelőtt 10 órakor kesdödő 
zárt írásbeli versenytárgyalás alapján Caik-
vármegye Qyimes község határában lévő 
.Aldomáspatak" nevü erdejéből kitermelt és 
kihasználásra engedélyeseit, a gyimesi Máv-
állomástól 4 km re, az ut mellett késaletezett 
mintegy 282 drb. fenyőfaanyagát. 

A bánatpénz a felajánlott  össsegnek 10V»-a, 
mely egyúttal az ajámat megtételekor sárt 
boiitékban helyezendő el. 

Kihasználási időtartam a ssersődés jóvá-
hagyásától számított 30 nap. 

Oiyan ajáulatok, melyek bánatpénssel el-
látva ninosenek, figyelembe  nem vétetnek. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 

Bladó Brdőbirtokosság as ajánlat elfoga-
dása vagy visszautasítása tekintetében ssaba-
don határos. 

Az írásbeli sárt ajánlatok as árverés meg-
kezdése előtt as árveresö bizottság elnOkénel 
nyújtandók be. A megajánlott összeg ss&mokkal 
és betűkkel ÍB kiírandó. 

Szépvis, 1943 évi április hé 10-én. 
B. k. Ferenoz Károly Antal András s. k. 

erdóbtrt. jegyző. erdóDlri. elnök. 

Keresünk azonnali belépésre 
szép megjelenesü masszírozó és 
pedikürözóoőt, agyszintén 1 fúrdö 

kiszolgálón öt. Dora-fürdó,  Csíkszereda. 
146/1 <43 Tght. <2ám. 

Arvereei hirdetmény. 
L)r. Kovits K&roiy ilgy rád áltml képvlaalt Karaka* La]o( 

Javira - ellon 300 P — 1 ttika és tobb kfivatelM  ia Jáinlák.t 
•tejéig, amesnyiban a kfivetaltere  liUkSiban lAulatfiwUa  Wr-
tént, iDo>k bet>7.ámittaával a oslkazeredal klr. láriiblióaág 1M2 
évi 4743/2 az végzésivel alrendéit ktelégltéal végrehajtás foly-
UD veg-ehajtiat szuvedátdl 1943 évi lebruár hó 2S-4n lefoglalt 
1450 t — dllérre beoaillt ingóeá((okra a oslkazeredzi klr. Járta-
blriaig Pk. 71U/1943 ez végzésével u érverés elmidaltetvéo, 
anoak az 1908 évi XL1 t.-u. 2a§-m alapjáa a kOvetkwS mear-
uevezett: Dr Knváts Kir oly ügyvéd által képvlaelt Keiakaa 
Lajos javára 300 P — < a járulekai, to rábbá a foglaláal  JkSnyvbil 
kl nem tanA más foglaltatik  Javára la a* árvaiéa m«f|tartá*át 
elraodelem, de oaak ura az esetre, ha kl(lif[izéal  jo^ak ma 
la fennáll  ia ha ellenük halasztó hatálya Igéoykaraset folya 
matban nincs, — végrehajtást azeuvadi lakáaán, Zzlaiében: 
Oylmeakfiâ plok—Háromkaton  leendi negtartására hatáitdőul 
IS4S Ovi áprilla ho SS napjának dilucan S S0 Arija tOnUk 
kt. amikor a bíróilag lefoglalt  Ingók a. m.: I bacna ló, I azOrka 
tehén. 1 plroa borja a egyéb Ingóságokat a legtöbbet IBérinek, 
d« legalább a beosár '/. ad résziért, kiaapiaafizrtéa  m.lleu 
•1 fogom  adni, még akkor ta, ha a bejelenti fii  a helyeslően 
nem jelenne mag, ha oaak «llankasó kívánságot Isiabaa nem 
aytlvánil. 

Csíkszereda, 1943 ivl március hó 31-iá. 
Mlhatta Jo^af, 

klr. blr. végnhalM. 

Egy szakácsnőt azonnal felvesz 
Link Gyula Hutter-étterem, Cslkuereda. i _ a 

Női divatszalonba tamúóleányokat és 
segedeket felvessek.  Apafl-o.  7. t_» 

I I U U M Vékái fcajsasá 




