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Még  javában áll  a vihar, 
hörögve, bőgve  törik  a föld, 
hat halomba hullik  a hulla, 
dőlve  révülnek  embermezők... 
a nagyuzsorás kaszás arat, — 
lét,  vagy nem lét  vasbuzogánya 
dönget  ódon  vártalakat... 
5 e förgeteges  zivatarban 
most eget kér  a szeretet, 
borút tör át a napsugár: 
a migyar szivek ünnepén egy 
nemzet feszes  vigyázba áll. 
A hódoló  ország kéri  most 
a mérhetetlen  égi Urt, 
hogy szent csókjával  áldja  meg 
az első  magyar férfiút! 
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Az önbizalmat  és hitet 
O adta  vissza minekünk 
amikor  összetört  az ország 
s mint Márius  Carthagó  romján 
sírva  keseregtünk. 
Volt  Jézus-Máriát  kiáltó, 
volt  gátkötő  és magvető, 
a romokból  hazát alkotó 
és ősi  zászlót  lengető. 
Volt  hadvezér  ki  önvéréből 
magának  babért kötözött, 
ki  a nemzet roncsbajóját 
biztos kezekkel  kormányozta 
Triánon  szirtjei között. 
Volt  vérző  apja nemzetének, 
melyért  drága  áldozatra 
a szebb jövő reménységéi, 
édes  üát odaadta. 
Volt  Botond-öklü  csatabárdos, 
ki  őrt  állva az ősi  vártán 
sulytó kezekkel  zuhogott 
a trianoni rablók  állán. 
6 az egység,  hite hitünk. 
Imádságunk  bátor szava: 
hogy magyarnak  lenni büszkeség 
és Isten  szent akarata. 
Hogy  csupán önmagunkba  bízzunk 
éa lajtánk  örökéletében, 
egy Hazáért  éljünk-haljunk 
a vállat  vállhoz,  kezet  kézben. 

Örök  Hazánkat  az Isten  alkotta, 
nem törhetik  szét muló viharok: 
Ha  lelkeinkbe  zúgva deltázódnak 
közöny-zátony  és dac-iszap  között 
hit-forrás  szülte  gyöngypatakok. 
S ha Krisztus-tövis  vág is homlokunkba 
s körül  is vesznek gond-komondorok,  — 
Isten  védi  a Messiási  népet, 
mely hit-gyökérbe  megkapaszkodott! 
Aüumos mákonyméreg 
a magyarra hiába ásít, 
ha kalákás  samuráj szellem 
tért  tölt  Krivántól-Orsováig! 
Ne  sírjatok  l Legyetek  poklon  át 
hős összefogás  és dacos  diadal, 
kürülostromolt  indulni  merők, 
uj hajnali kürt  és egyedül  magyar! 
Kiszélesedett  látóhatár, 
amelyben uj mag vetése érik, 
történelem-termő  akarattal 
a magad  embersége által 
itt  élned  halnod  kell 
egy ujabb ezredévig!! 
Ne  féljetek!  A magyar sohse félt 
kegyetlen  vészek  bárha összezúzták, 
sirágyából  mindig  feltámadott: 
az támad  fel,  ki  járja Krisztus  útját. 
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Országgyarapitó  Urunk  1 
Köszönjük:  példád,  tanításod, 
szinzáporozó szegedi  hited, 
uj emberségű  magyarságod, 
a missiódat,  s a kereszted, 
vizek forrását,  vállát  hegyeknek 
és azt, hogy a vésztzengő  Kárpátok  alatt 
— mi ezerévig örök  fellegvár  volt  — 
vérszent hazánk magyar haza maradt. 
Áldjon  meg Isten  nagy Hadar 
mindezekért  lélekjavakkal. 
hálás népeddel  összeforrt  élő 
rendithetetlen  akarattal. 
Piros szivekből  kötöttünk  im ma 
örökké  élő  hálacsokrot. 
Amit egy nép Urának  adhat 
e kincsnél  nem lehet nagyobb!! 
Előad'a  a költő  Debrecenben a Csokonai S'.in-
báiban rendezett  Miklósnapi  díszelőadáson. 

A becsületes munka megbecsülése. 
Meghitt, bensőséges Qonepet alt Csik-

uentimre kOiaég uékely lakossága. Ko 
váea Károly dr. Caik Tármegye főispánja 
aa elmúlt vasárnap nya)totta át két gasda-

sági munkásnak a fóldmivelésügyi  minlss-
ter diBBoklevelét éa 160—160 pengő 
ajándékát. 

A két kitüntetett munkás neve Sio-
pos Imre 48 éves osiksientimrei lakos, 
harminc esitendeje, hogy beoadlettel ásol 

gálja a csiksze ntiairei Jakab osaládot. On-
n«,n vonu t be katonának 1914-ben Galí-
ciában elfogták,  végig szenvedte a hadi-
fogság  minden nyomorúságát és amikor 
a háború végetért ismét beállott a régi 
munkahelyére amely saivesen várt* a 
megbízható, a munkaadó gazdájáhoi min-
dig hűséggel ragaszkodó beosnletes em-
bert. 

A másik aloslki gaadaaági cseléd neve 
Antal János 40 esztendős osikaaentkirályi 
lakos, aki szint? gyermekkora óta ugyan-
azon a helyen özv. András GyOrgyné osik-
szentkirályi gazdaságában keresi meg a 
székelysors minden időkben nehéz kenyerét. 

A földmüvelésügyi  kormány ennek a 
két derék, becsületes székely embernek, 
a ragaszkodó munkáját éBzrevette éB aat 
példaadó módon kitüntette Pénzben 150 — 
160 pengő jutalomban részesítette éB diaa-
oklevelben ismerte el becsületes dolgos 
életüket. 

Kovács Károly dr. főispán  személye-
sen vitte el e két egyszerű munkásnak a 
kormányzat elismerő ajándékát. Ünnepi 
alkalom gondoskodott arról, hogy aB egész 
község lakossága lerohassa tiszteletét Szo-
pos Inre és Antal János iránt akik ugyan-
azon a helyen három évtizede megosBtják 
kenyéradó gazdájukkal ai élet egyre fo-
koBodó terheit. 

Milyen szép is ez az ünnepi alkalom. 
Három évtized egy és ugyanazon a he-
lyen. Ma amikor egyre kivesaöfélben  van 
a kenyéradó iránt megbecsüléssel visel-
tető munkás tipusa. Igazán megérdemli es 
a két derék székely ember, hogy levegyük 
előttük a kalapunkat. 

Csikezentimre község műsoros nép-
nevelési délután keretében adta át aa ün-
nepelteknek a földmivelésügyi  kormány 
ajándékát. Petőfi  életének, kOltéssetének 
ismertetése, Peti fi  dalok éB szavalatok 
képezték a műsor számait, ennek a me-
leg ünnepségnek amelynek hangulatában 
Kovács Károly dr. átnyújtotta kitüntettek-
nek a kormány elismeresét. Beszédében 
hangoztatta a főispán,  hogy legyenek bÜBB-
kék erre az ajándékra amelynek a célja 
az, hogy megbeosfllje  munkásságukat. Le-
het, hogy a kormány pénzbelileg nem 
tudja ugy megtisztelni munkás mu'tjukat 
miniahogy aat szeretné éB megérdemelnék. 
Htboru van, sz ország sok nehésséggel 
küzd. De nyugodtak lehetnek, hogy min-
den pénzbeli értéknél nagyobb éB tObbetérő 
az a szeretet amivel az egéBB magyar tár-
sadalom kOrűlvesBi példátmutatd értékeB 
munkásságukat. 

Álljunk meg tisztelettel a kit ssékely 
ember beosületes munkás élete előtt. Ezek-
ben a rohanó, ideges háborús Időkben 
szenteljünk egy pár pillanatot annak a 
gondolatnak, hogy a jól elvégsett máska 
a legnemesebb értelmű nemzetvédelem. 



- k oldal. C S I K I L A P O K 4 . ám. 

Nemzetvédelmet! 
irta: Maié*TMk  Ojvlt. 

L&sannk tiaatánl... Láaannk élesen I... 
Lássunk vakítóan világosan I... 

Antal István nemzetvédelmi minlsster 
saeptember derekán, minden beesOletea 
magyar igaa örömére, élesen kardot rán-
tott a nemset nsgy nyilvánossága előtt as 
u. n. .békepárt* báránybőrbe bojt, bujtó 
gatő bolsevista aaellemi és lelki akna-
munkája ellen 1 . . . Kijelentette, hogy eaek 
a .békeangyalok* lakat alatt vannak, mert 
a — sajnos — nagyon hiszékeny magyar 
ságot akarták hamisított égi mannáikkal 
megmérgezni! - . . 

A miniszterelnök as országházban no-
vember 12-én a kővetkezőt nyilatkoztatta 
ki: .gyáva, hitvány, hazaáruló, aki hatá-
rainkat, orsaágunkat és szabadságunkat 
nem védi éB akárosak mérlegeli ia ebben 
aa esetben aa erőviszonyokat, a lehetősé-
geket I'... Az sem védi a hazát, a nem-
zetet, aki idebasa, minden ellenséges be-
hatolástól mentesen, békésen élve, hitvá 
nyul, gyáván mindenáron békét és csakis 
bókét akar I . . . Az ilyen féreg  a háború 
ellen, a hadviselés leltétlen szüksége ellen 
lásitja a könnyen befolyásolható  és félre-
vezethető, lázitól... 

Tudnunk kell, hogy a világtörténelem 
örökké érvényes közmondása sserint: „Jaj 
a legyőzötteknek I 

Vagyis jaj azoknak a nemzetek fialnak 
és leányainak, akikben megroppan n tör-
ténelmi kitartás gerince, a mindenáron 
való ellenállás és szent áldozatkészség, sőt 
önfeláldozás  szelleme és hitványul, hason 
csussva békéért könyörögnek!.. 

Lássunk tehát világosan! Rövid 
orrunk hegyén és talán néha kiaeé korgó 
gyomrunkon, vagy foszladosó  ruhadarabun-
kon, a mai napon tull... Évekre eiőre te 
kintsQnk I... Meg a békeéveken ÍB tul 1 . . . 
Hogy mi lesz vdünk akkor, ha nem tar 
tunk ki mindenáron!... Micsoda borzalmas 
sora vár reánk?!... 

ügyes igaa hazafiak  1918 ra emiékez-
tetik a feledékenyeket  11 .. 

Erre azt keil válaszolnom I... Halálos 
tévedési... As ellenség kegyetlenül levonta 
a tanulságot 1918-ból és még egyezer nem 
fogja  ugyanazt megtenniI Nem! — 1918 
nál és a ránk zuhant Trianonnál is meg 
sokkai kegyetlenebb rabszolgasors bilin 
őseibe verne I... 

A hazai BBiklaszilárd lelki front  meg 
bonthatatlansága érdekében as összes nem-
zeti szervezeteknek tanácskozniok és elha-
tározásra kell jutniok abban, hogy mi a 
teendőjük a magyar honvédelmi, történelmi 
fegyelmeaésére  t 

A harc, as áldozat, a győzelem lelki-
ségét és vaaakaratát kell minden magyarba 
égetnünk I... 

A kitartás mitden áron, még kényel-
münk feladása,  még életünk árán is az 
egyedül becsületes és okos ut a mi békénk, 
a magyar béke elérésére! 

A háború a nemzetek életében a balá 
losan legkomolyabb korszaki 

Lenni vagy nem lenni! . . . Élet vagy 
halál! 

A nemzet sorsáért ebben m i n d e n 
magyar felelős! 

Botorosott s z o b á t vagy s z á l á s t 
azonalra keresek, kösretitöt díja-
zok. Knropa étterein föpinoérje. 

Az Erdélyi Párt hírei. 
A 21 évet teljeskoruság bevezetéséért. 

Az Igazságügyi tárca költségvetési vitájában 
as Brdélyl Párt szónoka Bartha Ignác dr. a tel-
jeskoraság kérdésével foglalkozott. 

Elmondotta, hogy a román törvényeknek 
megfelelően  a 21. életév betöltésekor állt be a 
teljeskornság, igy ások, akik 1940. angasstiu 
80 lka, vagyis aa éssakerdélyl részek visszatéré-
sének napja előtt töltötték be 21-ik életévüket, 
toljeskornak lettek, viszont aaok, akik e dátnmon, 
hacsak egy nappal 1b tul érték el 21. életévüket, 
már csak 24 éves korukban lehettek teljeskoruak. 
Ma már majdnem aa egéss világon minden or-
sságban a teljeakonuág beállásának időpontját a 
21. életév betöltésekor állapítják meg, mondotta, 
de itt nálunk az Is előfordulhat,  bogy 16 éves 
feleség  nagykorú, a 23 éves férj,  a családfenn-
tartó pedig kiskorú. A kiskorúság a cselekvési 
képességet korlátozza, Bok gazdasági erő szabad 
érvényesülését akadályozsa meg éB nem jelenték-
telen réteget függőaégi  vlssonyban tart. Minda-
mellett a büntetőjogi felelŐBBégrevouás  már a 18. 
életévnél bekövetkezik, A cél az kell bogy legyen, 
hogy a kiskorúság minél előbb véget ér en, mert 
a 21 éves teljeskoruBág esetében nemcsak a gyám-
hatóságok dolga logyna jelentós mértékben, ha-
nem jelentékeny vagyonfelazabadulásaal  megélén-
külne a gasdasági és a kereskedelmi élet la. A 
legfőbb  ideje már, hogy az Igazságügyi kormany-
aat nálunk IB érvénybe léptesse a 21 éves veljes-
koruságot. 

A házbérek rögzítéséért. 
A továbbiakban a lakásügy kivételes sza-

bályozásáról szóló rendeletek anyagának egységes 
szerkezetbe foglalásának  szükségességét hang-
súlyozza, amely irányba a munka már megkez-
dődött. Kérte, hogy a háztulajdonos beköllözhes-
sék a saját házába, majd kiemelte, hogy a baz-
béreket az 1989. szeptember 1-i állapotuk szerint 
rögzítették és az azóta beállt általaoos drágulás 
miatt indokolt volna a béreknek legalább 30 szá-
aalékos - melése. 

A közellátásért. 
Az Erdélyi Párt szónoka a közellátási tárca 

vitájában rsmutatot a fekete  piac veszedelmére. 
Az ellene való védekezés egyik legalkalmasabb 
módja az volna, hangoztatta a párt, ha a nyers-
anyag kiutalásokat közvetlenül a fogyasztó  ke-
zéhez juttatnák. 

Az állatlgénybevétel a gazdák számára túl-
zott terhet jelent. As a gazda, aki intenziven 
nagy állatállományt tart, sokkal pulyo^nbh ter-
heket vlHel. Helyesebb volna, ha a besző'gáltatás 
a kataszteri tisita jövedelem alapján történnék és 
a gaada előre tudná, hogy milyen kötelezettségei 
vannak. 

A BzénabeBzolgáltatással kapcsolatban han-
gostatta sok a panasz. A kivetés a kataszter 
alapján történik, de nem nézik a változásokat. 
A bízott ágok saját kényelmük miatt nem a leg-
közelebbi állomáson veszik át a szénát. A gaz-
dákat be. is rendelik átvételre ás Bokszor a bi-
zottság nem 1B jelenik meg ott. A beszolgáltatott 
szénát aem kezelik kellő szakszerűséggel. 

A moldvai magyarokért. 
A külügyi tárct költségvetésében sz Erdélyi 

Párt nevében dr. Csipak Lajos szólalt fel: 
A határokon tul élő magyarság helyzetével 

foglalkozott  és hangsúlyozta, hogy nyilatkozatain-
kat cselekedeteknek kell követnie. Ereznünk kell 
az üldözöttek nehés sorsát. Nem kívánjuk tőlük, 
hogy a végtelenségig szenvedjenek. Mt Dalerdélyt 
magyar földnek  tekintjük. Neküok kötelességünk, 
hogy ottani magyar vt reinket kérjük, hogy e>t a 
magyar földet  ne hagyják ott, de erre őket időt-
len időkig kényszeríteni nincs jogunk. 

Beszélt eaután a keletről nyugatra kivándo-
rolt magyarokról. Felidéste a világháború előtti 
liberális korezakot, amelynek legnagyobb bűne, 
hogy Bzázezerszámra vándoroltak ki a magyarok 
a tengerentúlra és ugyanakkor még nagyobb tö-
megekben jöttek Galícia felől  az uj bonfoglalók. 
Ezeket a véreinket azonban mindig Bzámontart-
juk, mert ennek a 13 milliós magyarságnak el-
kallódnia nem szabad. Ezt a munká' a külügyi 
kormányzatnak kötelesBége elvegezni. Olyan lét-
feltételeket  kell teremtenünk, hogy a kint élő 
magyaroknak kívánatos legyen a hazatérés. El 
kell következnie a nagy magyar földreformnak, 
fődet,  kenyeret, életlehetőséget kell kapnia nem-
csak minden haaal nincstelennek, banem a távol 
Idegenbe szakadt magyar véreinknek ls. 

Felhivta a Ház figyelmét  a moldvai magya-
rokra. Ismertette településüket éa hangsúlyozta 
hogy a Moldvában élő m a g y a r s á g számarányánál 
fogva  Is megérdemli, hogy sorsukat kezünkbe 
vegyük. Mai becslés Bserlnt 90—100 ezer magyar 
él ott, akik közül 65 ezer ma is magyarul beszél, 
pedig hányatott életük, a sorscsapások alatt nyelvi 
kincsük megőrzése súlyos nohéssóget jelenthetett 
ssámukra. Esekben a magyarokban él és lobog 
a nemseti öntudat — mondotta —, amit nem 
lehet többé' eloltani és eaek a szegény magyarok: 
várnak. Tudomásuk van a Bukovinából kltelepl-
tettekról, bíztak, reménykedtek, hogy azután rájuk 
kerül a sor és egyrészük fel  is készült Egy Ilyen 
csoport Csiksomlyón is megjelent éa hozta az 
üzenetet, mennyire várják aa otthonmaradottak 
az intózkedéBt. De jöttek a nehéz Idők ÓB nekik 
még mindig várniok kell. 

— FelteBzem a kérdést: hiába várnak-e? 
Tudom, hogy minden magyar ember eat feleli 
Ezeknek nem ssabad hiába reménykedniük. Most 
nem Igen tudunk sokat róluk, mit teBznek, ho-
gyan élnek, de nem nehéz elképzelni, hogy hely-
zetük kétségbeejtő. El kell készítenünk a tervet 
a telepítésre és aa uj településnek a bukovinaiak 
telepítésével ellentétben, Erdély területén, a Sza-
mosvölgyben kell végbemennie. E település helyén 
földet  kell juttatni nekik. 

Beszéde végén bizalmát fejezve  ki a kor-
mányzat iránt. 

Minden községet felkeres  az Er-
délyi Párt csikmegyei tagozata. 

Az Erdélyi Párt Csik vármegyei tagozata 
elhatározta, bogy december első napjaiban a csiki 
részek községeit, december közepén pedig a gyer-
gyól falvakat  látogatja meg. Elsősorban aaok a 
községek jönnek számításba, amelyek nem ren-
delkeznek vasuitil. A pártvezetőség a községek-
ben megtartandó értekezletek során tájékoztatást 
nyújt a', általános b lyzetról, vázolja a tennivaló-
kat én  ismerteti azokat a kisebb feladatokat, 
melyektt a helyi tagozatok vezetőinek a lehető 
leggyorsabb éa Jegerélyesebben meg kell oldani. 

A Vitézi M ünnepélye a Kormányzű ur uevenapjao. 
Csikvármegye Vitézi Széke 1943. évi 

december bó 6 án Kormányzó urunk név-
napján a Vármegyeház dísztermiben d. u. 
5 Órakor ünnepélyt és vitézi avatást tart, 
melyre városunk közönségét tisztelettel 
meghivja a Vitézi Szék vezetősége. 

Tanulmányozzuk Keletet. 
Irta: pókakereazturl éa oalkazentlrarel Székely tíyörgy 

Nyugatimádaluok sokBZor annyira tu'zott, 
hogy szinte megfeledkezünk  a magyarság ke eti 
eredetéről. A magyarságnak nagy hibája, hogy 
as idegenek utánzása ÓB imádata Igen erősen él 
lelkében. 

Köszönhetjük ezt a káros Idegei áramla-
toknak és több olyan tőlünk távolálló faj  kép-
viselőjének akik az utolBÓ századók folyamán 
országunkban meggyökeresrdtek és a vezető ál 
lásokat mapukhoz ragadták Igen Bok esetben. Ha 
egy fiatal  ember nálunk elvégzi tanulmányait és 
van pénze és ösztöndíja kimegy tanulmányútra 
Berlinbe, Párisba vagy Londonba. Véletlenül sem 
történik meg azonban, bogy valamely velünk ro-
konnép fővárosába  látogatna el. Pedig az Anka-
rába, Tokloba, Helsinkibe vagy Urgaba e'jutott 
magyart ugy fogadják  mintáz atya hazalátogató 
flát.  Az izmiri nemzetközi vásáron mutatkozó 
szerfelett  n»gy érdeklődés is ast bizonyltja, hogy 
a török nép lelkében igen erősen él a teBtvérieB-
ség tudata. A magyar pavilion művészies szépsége 
ÍB természeteden nagyban hozzájárult a nagy lá-
togatottsághoz, de a törökök természetesnek vet 
ték, hogy az északi rokontól csak -*zépet ÓB nagy-
szerűt várhatnak. 8 ezt izmirbeo meg ia kapták. 

Az indiai mogulok közt naev mozgalom in-
dult meg, hogy a háború utáu Budapest legyen 
a szellemi központjuk és ne a töllük Idegen Páris 
vagy London. 

Ml szerelttel várjuk a keleti rokonokat és 
reméljük elterjed az a szellem, amit Körösi Csorna 
Sándor, nagy azék«ly testvérünk lobbantott lánggá, 
hogy a magyarságnak Kelet felé  kell nésni, ha 
Nyugaton élni akar. 
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fuchs József festőművész 
képkiállitása. 

Mult Hámunkban jelentettük, hogy 
1943 december 10 én a vármegyeház kis 
termében megnyitja képkláiiitását Fuohs 
József  festőművész  » csikeseredai főgim-
názium tanára 

A kiállítás értékes anyaga akvarel. 
A csiki tájak szebbnél szebb változata 
elevenedik meg a művész lelkén átBzürvn. 
Mintegy ötven darab kép kerül kiállításra. 
Elmondhatjuk, hogy egytől egyig kiváló 
művészi munka, amelyet érdemes figyelemre 
méltatni. 

A képkiállítás megtekinthetó napon-
ként delelött és délután a vármegyeház 
kistermében Közönségünk figyelmét  külö-
nösen felhívjuk  azzei kapcsolatosan a kép 
nek mint a lakásunkat diszitó értékére. 
Olyan sokszor elárasztják házalók a pia-
cunkat mindenféle  selejtes, értéktelen és 
haszontalan dolgokkal. Inkább semmit a 
' i ira mint iiyon képet. Többet árt a lakás 
szépségének, hangulatának ointBem gon-
dolnánk. 

Karácsony elótt, az ajándékozásnak, 
a szeretetnek ünnepe elótt különösen ide 
irányítjuk közönségünk figyelmét  Fuoh? 
képkiállitása f«lé.  Értékes, tökéle,tec mű 
veaei alkotások kerülnek szemeink elé, 
amelyeket megbecsülni kötelességünk. 

Országzászló — Hösiemlékmü. 
Tanulmány  a Oyergyóazentmiklóaon  felállí-

tandó  emlékmüvekhez. 
Vákár Tibor oki. épltéaimérnBk. 

Sa. Mvároa mérnBke. 
Oyergyószentmlklós fekvésénél,  helyzeti 

adottságánál és sok máa körülménynél fogva, 
mely a messze környéken elónjóket blatoslt saá-
mára, olyan esakraökkel rendelkezik, melyek 
méltán megadják de ugyanakkor megkövetelik 
vesetó saerepét Qyergyó medencéjeben. E«t a 
vezető szerepet aaonban egy vároa ugy tudja 
blatosltanl magának, ha külsejében la valóban 
városias — vároa megjelenését tudja nyújtani 

Nem elég tebát büszkén olvasgatni a tér-
képe, » ?árna n«r<-R<?Ahos mért négybetűs 
GYEHGYÓ9ZBNTMIKLÓS megjelölést, vagy ié-
letsztmai aaemeiótt tartva, a megye székhely 
fale  lxklcalny'óen legyinteni. Nem elég a város 
rangjával, a közületek és teatűletek eaámáeak 
•okanágával és pusata létével megelégedni. Egy 
szóval nem elég a város épületeinek falain  belül 
leélni életűnket éa a saűk termek a arobák mé 
rétére korlátoaett látókörrel megelégedni. Ehe-
lyett kl kell lépni a aaabsdba éa a kűlBŐkepei 
adta nagynbb távlatból la keresni a szépet, a jó 
városképet; egyssóval magát a varoBt. 

• 
• • 

. Nemcsak a város polgársága, de a ssakem-
ber la a kérdésekbe való belemélyedea után lát-
hatja aaok aokaságát és a rendenés tömérdek 
felsdatát. 

A lap hasábjain esnttal nem kívánok sséles 
városrendenésl, vérosssabályosásl és városfejlesz-
tési kérdésekkel foglalkoanl,  mert annak anyaga 
OyergyóBsentmlklós eaetéb>n Is köteteket tehetne 
kl. BevenetéBként most csupán a vároa vesetó-
Bégét és a jövö sorsát sslvén vlseió polgárokat 
foglalkeatató  oreságzáaaló és bÓBlemiékmO kér-
déaébea klváaok városraadezöl és épltéaamérnöki 
saempontból hoanáBaóInl. 

Vaaaak, akik szakértőkként és főlényes 
blatonsággal .tudják' megítélni a müvéss aae-
tnélyl értéke It, éa „megválásától" aa emlékmű 
helyét. I'merik a költségek megfelelő  nagyságát 
éa tlBstábnn vnanak aa intésnek és gnid'Bágoa-
ságnak helyen Beanhangjával. Amilyen veszedel-
mes lebet egy Ilyen .ssakértőnek* a befolyása 
a köavéleményére, ugyanolyan nagy mulaantás a 
valóban saekrmber réaaéról as elzárkózás. A 
megoldások akkor érlelódaek helyesen, ba aaak-
emberek eat mlaél aaélesebb rétegben, minél tár-
gyllagesabbaa a aagy ajllvácoezág elótt vitat-
ják meg. 

Ugy énem tehát asólnl kell, bogy a mind 
ayájaak áldssatkéSMégébél, — kívánsága ssoiiat 

és mlndnyájnnk megelégedésére létesül|enek. Nem 
aaabud tehát akadályokkal nehéaségeket gerdltenl 
a megvalósulás útjába, da nem sssbad saakérte-
íem nélkül eiHamarkodal sem.' 

Egy hősi emlékmű és egy oraságsásalé fel-
állítási médjal különbözők lehetnek: Létesíthetők 
egy téren együttesen, Bservesen, egymásba kap-
csolva. Biutial a két gondolatot klfe|eaő  alkotáe-
nak össahangban kell martdaia. Nem Így abban 
aa eaetben, ha a vároa kűiönbóaó egymáatól tá-
voleső terén volna an elhelyeaés. Ba esetben a 
tér külön ösanbsngjB a cél. Bgy harmadik el-
helyeaéBl mód ia javaaolbató, amely a kettő kö-
aött átmenetet jelent; éa-pedlg egy téren, egy-
máatól külön, egymással épiiésaetlieg szerves 
kapcsolatban, Btilua éa hangulat egységben meg-
tervesve. As Idő- és a megvalósítás nehésségelt 
a város Illetékes tényeaől ha le tnd|ák küzdeni, 
ugy föltétlen  eaaménylbb a külön téren való ei-
helyeaés. 

Ha keressük Gvergyóaientmlklós tereit a 
Kossuth Ltjos-téren kivül más teret alig találunk. 
Még a Pdtőfl  iér naveahatö — megfelelő  kialakí-
tás után — térnek. An utcák találkozásait szem-
lélve a rendenés és Baabályoaáa után, már több 
egéaaségeB tér kislakltésAt lehetne felsorolni. 
Bs°k köaűl megemlítem aa Ipartestület mögött a 
fürdő  előtti nt klsaelesed^st, a glmnáalnm előtti 
klalakltatlan telkeket és végül aa örménytemplom 
körüli ntcsaUabosáaokbél klsdódó ereket. Ea 
utóbbinál több térről la lehet beBsélnl, melyek 
köaűl a templomtól nyugatra, a levente- kaaaárcya 
közötti réazt tsrtom legmegfelelőbbnek. 

Baeknek mindegyike megérdemel azt. hogy 
oecBak hivatalos minőségben, hanem saelnsebb 
művészi körben la foglalkozzon  velők a aaakértó, 
a mérnök, a vároa rendező. Csak a művésalleg 
rendaaett utv^setés, térkialakítás után követ-
kezhet a siobíá'iművésa és a tsrvezó-épitész-
mérnők egyBttes műnké] <; aa emlékmű a Beol or 
alkotás*. Mioden további mnnka éB Így a ker-
téssetl klaiakltáa ia csak disz. amely föltétlen 
emeli egy tér «épségét, de ba a tér-kialakítás 
és a szobormű elhelyezése hibás, esek Bemmi-
ben, vngycsak igen klB részben tudják helyre-
hozni an elóaetes müaaakltervek mellőaését. 

• 
« • 

Egy térnek mEsaakllRg megfelelő  megjele-
nése es ss-p alatuláea klvánatoB^n maga u'áo 
vonja a dlszl'ó elemet; e taobrot, aa emlékművet. 
Eaért kés*nfekvó  mindenki elótt, mindkét emlék-
műnek a főtéren:  a Kossuth Lajos-téren való 
elhelyezése. 

A Kotzutb  Lejoe tér: keleti  szakaszán 
közel  a oauoehoz kell  az orazágzáazlót  el-
helyezni. Aa utsaárl-lr' da kis éptl etn ugy ea 
ecetben, írlet mlrd»n máB t-örUlmecy figyelembe 
vételével, a t4r áttekintésének btziosltf.Ba  érde-
kében föltétlen  megBaűnteterdő MegBBÜnleterdó 
a háromssög csúcsában lévő transzformátor  — 
osslop ls. 

Aa orsságaiaa'ónak magasba törő tömege 
a tér keleti c-ucsában való elhelyezését Indo-
kolttá tesal. Iit aa orBzágaásaló körü'járbtué. 
Nincs különösebb fóbomlokaats.  Arcnlalával nju-
ga<l irányba néa, ahol a tömeg ünnepélyek alkal-
mával elhelyezkedik. A nagy tér kös> p -n fel-
vonulásra, ünnepségek tartására megfaioiő  tér 
képsés után bőven van be'v As ekkent létesült 
oraaágaáaaló mögött, aa 1700 aa évek fehér  tem-
plomtornya látható, melynek msgssbatcrő ko-
moly vonala megfelelő  hátteret biztosit. Aa 
orsalgiáeiló karcén tömegével nem vágja e' a 
tér átlátását a ő maga nem kíván föltétlen  kö 
aell hátteret. Ba a mego'dáa a jövőnek azt a 
tervét aem aárja kl, hogy a Koseu'-h L-jos nevét 
viselő tér valóban megkapja a reg óhajtott 
Kossuib Bsobrot. 

• 
• • 

Ha helyes éraékkel valahova egy aaobrot 
helyeztünk — aa magaulán vonja, mintegy meg-
kívánja, hogy körülötte megfelelő  teret képaa-
aünk kl. — 

A hösiemlékmü mely rendsaerlnt Bsoboralak 
alkalmaaéBában jnl klfejenésra  — t«rméBseténél 
fogva  — megfeleld  hátteret kíván. Nagy gonddal 
éa lsléspei megmlntáiotl saofcor  m-gfelelő  kör-
nyezetbe téve, öBBshangban a körülötte lévő épü-
letekkel éa bellleaatve a lájjelegbe; mosdható 
caak sikerűit elhalyeaésnek. A hőtiemlékmü 
űgurilia  alakja  aa örmény templomtorony 
tömegétől  nyugatra,  a toroaytengelyében,  at-
tól legföljebb  50 m. távolságban helyezendő  el. 
A tervbevett fasornétány  végében, a temp óm 
várfala  a hátteret képeiné és eaael, valamiét a 
tompom épltéaaetl elemelnek segítségével Islé-
sssea Bssshsagbs lehet és ksll hozni azokat. 

Nem kétséges, begy na elhelyesés helyes 
megítélés* és a kivitelre való elókéssltése, a 
város képtnei. es helysslnrajaának, valamint aa 
építési — művészi laiésnek teljes birtoklását 
kívánja. Bem as általános elbelyesésnél, sem a 
részlet megoldásnál éa kiképzésnél nem nélkü-
lözhető a művész éz a müasakl aaakember öaaae-
műkódéae. 

Egy elkerült művészi aaebor roass elhelye-
aéae éppen oly^n hiba, mint jó hatáau térnek 
hibás objektummal való elrontása. Bgy ssobor-
nsk, vogy emlékműnek éppen ugy vaa épltéssi 
klvánalmB, mint ahogy egy jó épBlet sokssor 
megkívánja a vele össshangban alkotott asobrot, 
vagy a társművészetek egyéb remekelnek al-
kalmazását. 

Aa orezágaárzló éB hösiemlékmü létesítése 
GyorgyóssenlmlklóBon Idősaerűbb mint valaha. 
Ma mikor nehéa ldók korát éljük, fokoaott  mér-
tékben szükség van a hitre, aa önbizalomra; a 
haauflaa  éraésuek kőben, brnnnban való klfejeaé-
sére. Gyergyó mcdencéjéban mindig megvolt éa 
meg kell legyen a lelkeaedáa, a magyar köaőaség 
és élnlskaráB tudata Iránt. 

Hirdessék a megvalósítandó smlékművek 
Cslkonaág legnagyobb lélekssámu városában n 
magyar gondolatot, a Bzikely ragaszkodást és 
hóeloBeéget. Urmátczy Nándor ezsméje évtized 
óta ed a fültamadátra  ujabb erőt és hitet. A 
bőM emlékmű éB a trianoni tlltakosás emlékműve 
őrök mrmenlő. Álljon mostmár Gyergyósaent-
mlkló-op Is Nagymagyarorsaág egysegének gon-
dolata 

Csíkszereda, 1943. évi november bó. 

A háború hírei. 
Testvér ne békétlenkedj. Nézd a háborúnak 

borzalmas vórontását. Az orosz harcvonalon éjjel 
nappali szakadatlan rohamokban folyik  a vér. 
Nincs egy pillanat m -gátlás. Amíg te nyugodt 
meleg lakásodban alszol azalatt a német városok 
százezrei válnak földönfutóvá.  Az olaBZ városok 
romokban hevernek. Mindenfelé  Bzenvedés és bor-
zalom. Testvér te meg semmit nem érestél a 
modern báboru poklábol. Ülj nyugodtan, vigyázz 
az Idegeidre, hogy a nemzeted használhasson a 
cselekvés órájában. 

Német fogságba  jutott magasrangu orosz 
tUztck vallomásából kitűnik, hogy az orosz had-
sereg aa utóbbi három hónap alatt több mint 
három éa félmillió  katonát vesztett halottakban. 

A Kiev és Zsitomlr körüli harcokban no-
vember 10—28 a között a szovjet 20 ezernél több 
halottat vesztett. 

Berlint a mult héten a világháború eddigi 
legpj'yoaabb bombázása érte. A bombázáa zorán 
Bzázezrek váltak hajléktalanná. 

Göbbela miniszter kijelentette a német lf]u-
Bág elótt, hogy a német nép nyugodt lehet afelől, 
hogy éjjel-nappal lázas szorgalommal dolgosnak 
ennek a megtorlásnak az előkészítésén és ha egy 
szép napon majd ratőr Angliára a brit nép kö-
Bzönetet mondhit azoknak akik az éjszaka sö-
tétjében rátámadtak békás városokra B tűset és 
pusztulást, halált azenvedéat ssórtak asszonyainkra 
ÓB gyermekeinkre. 

Hitler vezér beszédet mondott az elmúlt 
napokban a hadsereg, a haditengerészet és BB 
alakulatok mintegy húszezer ujonnán felavatott 
tlsatjéhea. Hangoztatta, hogy Németország ezt a 
háborút megnyeri mert emberileg éa anyagilag 
abban a helyzetben van, hogy biztos a győseime. 
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A Kolozsvári Nemzeti Színház 
vendégjátéka. 

A Biékely Müvéaaeti Bv keretei kő 
lOtt értékes művészeti esemény volt a 
kolosavári Nemaeti Színház vendégjátéka 
Csiksseredán. A kolosavári aainéssek él-
gárdája felejthetetlen  napokai saersett kO-
•OnségQnknek. Megjelent a osiksseredai 
előadásokon báró Kemény János a ssin 
hás művészi felügyelője  akinek áldozatos 
mnnkássága ismeretes aa elmúlt kisebb-
ségi időkből. Mint aa erdélyi irodalom 
gasdagkeaü mecénása sietnünk előtt vál-
lalta a történelemnek legnehezebb idejé-
ben aat a munkát amely irodalmunkon 
kereaatül asolgálta nemzetünk megmara-
dását. A rendkívül meleg színházi eatéken 
előadásra került Tamási Aron: Bnekes 
madár c. ssékely népi játéka es Moliere: 
A fösvény  c. vígjátéka. Mondani ia alig 
kell, hogy az előadások a legparádesabb 
szereposztásban Igaián tökéletes művészi 
élményt nyújtottak. 

Használt farámás  oseplökészleteim 
kiárusítom 

720-tól 1200-aaig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot I 
mlluakl cikkek vétele ée eladta* 

aj éa haaioâlt állapotban 
BALATON SZENT GYÖBG Y. 13— 

KÜLÖNFÉLÉK. 
d s M l E ém x a a g o l c a a é l i r ü l . 

A elmek éa rangok tnltengó ós laléatelen 
haaanálata ellen aa önérzetei magyarokkal együtt 
küldünk. Nem akarnak moat ea ellen dörgedel-
mei cikkben kirohanni, mert látják, hogy a dör-
gedelem aok, da a megvalósítás kevés. Eiért 
volna egy uarény javallatunk: ismerőseinkkel, 
rokonainkkal való magánleveleiéi kőiben ue Ír-
juk kl ogymái tekintetei él nagyságos elmeit 
Többen vagyunk ugy, hogy minden borítók meg 
cimiéiénél bosssankodunk. Különösen vissza-
tetsző a flatai  leányoknak küldött leveleken a 
.nagyságos urleánv" c!m. Cél'serübb, Islésesebb 
es ssebb volna: Nagy JánoB tanár nraak, Kis 
Matild urleányaak. s»b. Tudjuk, hogy első isben 
tán udvariatlanságnak vasal est a ml köafelfogá 
aunk, de ha köaöljük levelesé feleinkkel,  hogy 
eljárásunk tudatos, mindeneseire lendítünk annyit 
célunkon, mint egy jól megirt, de könnyen el-
felejthető  cikk. 

— Tanügyi kitüntetés. A Kormáaysó Ur 
a vallás- és kösoktatáiBgyl mlnlaater eióterjesa-
tésére vltéa Antal Aron cslkBieredai róm. kat. 
„Segítő Mária" gtmnáalum Igaagatól címmel fel-
rubásotl rendes tanárnak és Spániel Vlocs ma-
rosvásárhelyi állami leányglmalsluml ret dia ta-
nárnak — nyugalomba vonulásuk alkalmából — 
a köaéplskolal oktatás saolgálatában saersett ér-
demeik elismerésiül a tanügj i főtanácsos  gimná-
ziumi igaagatól elmet adományosta. — Vités Antal 
Aron negyven építendőn kereaatül szolgálta a 
neveléa ügyet. Hstalmaa Idő. Kese alól nemae-
dékek korültek kl. Nevelő munkájának nagyrésse 
a kisebbségi megpróbáltatás eutendelre esik. A 
kitüntetés valóban arra érdemes embert ért, aki 
egv emberöltőn keresztül székely gyermekeket 
tanított ssékely öntudatra. Felkéezült, képzelt 
tanár, aki értékéé Irodalmi munkáaságot ls feltett 
kt. Kitüntetését mindi nOtt csztatlin örömmel 
fogadlát. 

— Deoember 31-ig flsasso  bo adóját, 
kot saáaalokot vissaateritanak belőle A 
péaattgylgasgatóség felhívja  at adósé közönséget, 
hogy adóflsstó  kőtelesettségelknek december bó 
végéig tegyenek elegei, mert ezáltal nemcsak 
haaaflas  kötelességet teljesítenek és elősegítik sz 
orsságépltő mnnka eredményeaaégét, hanem ma-
guknak ls jelentős hasanot, előnyt sseresnek. Aki 
ugyanis december 81-lg bcflietl  adóját, megtaka-
rít 6 ssáaalék késedelmi kamatot, 3 száialék 
végrehajtási költséget, sót a folyó  évre kivetett 
adójának két Másaiékát viwsa is téritik. As 
adókat aamcaak snméiyesei lehet be fi  vetni a 
köaségl, városi és kerületi adópénztáraknál, ha-
nem csekken Is be lehet küldeni. 

— Vármegyei kinevel ések Osikban. 
A belUgymlaiaater Czlkvármegye lürvénvhatósá-
gáhos Bigéi Mihály dr. vármegyei aljegyző cslk-
sseredal lakost vármegyei árvasaékl ülnökké; 
Bankó Lásaló dr. vármegyei fogalmasó  sa|é 
saenipéterl lakoal vármegyei aljegyzővé, Máaya 
Ernőt vármegyei aljegyzővé n-viata kl. 

— Palyl ţa t orvoal állásokra. A belügy' 
mlnlzster pályáiatl éa áthelyeiéil hiidatméayt 
bocsátott kl városi orvosi, küsségl orvosi éa kör 
orvosi állásokra. Czikmegyébon a következő állá-
sokat töltik be: a gyergyóajfalul,  gylmeskösép-
lokl és a káaaonaltlal körorvosl. 

— Mégy  asomélyre vágható agy kövér 
aartéa, da két laemélynel 8 kg. lalrt be 
kall adni. A hivatalos lap legutóbbi ssáma kőill 
a kVieiJáláaügyl minlsster ujabb rendeletét a ser-
tés és salradek besioigáltatáiok, valamint forgal-
mának n)a»>b saabályoaásáról. A rendelet értei 
móben a 20 kg.-nál neheiobb élősertés december 
1 tói keidve caak a rendelet előírása sserlnt 
eiabad majd eladni és megvásárolni. Sertésvá-
gási engedélyt csak annak adható kl, aki a vá-
gástól ssámltott egy óvl Időtartamra a háztartá-
sából tartozó ÖBBBSS laemélyek ailrjegyéról le-
mond. A báatarlá-boi tartozó minden négy ize-
mély után egy-egy lertéire kell vágáil engedélyt 
kiadni. Hi neonban a háitartáahoi tartozó ne-
mélyek ssáma négynél kevesebb, aklor as enge-
délyes a rendes 4 kilón felül  annylsaor két kilót 
köteles besaolgáltatnl, ahánnyal a háztartásából 
tartóié uemélyek ssáma négynél kevesebb. Mivel 
alaprendelet aaerlnt egy-egy küvérsertés ntán, ha 
as egy csalidnál as első, négy kiló sslrt kell 
bezdni, ugy mosdjuk egy kéttagú családnál a 
sertésvágási engedély c<ak akkor érvényes, ha 
a 4 kilón felül  még 2—2 kilót bevaolgaltai a 
családfő.  Két tagu családnál tehát 8 kiló a be-
szolgáltatást mennyiség. 

— A nomsotot a Jövő Európájába csak 
vesetőrélegeink olyan aidoaatkéeasége mentheti 
át, amilyent a Jobbágyfeissabsdltás  óta nem lát-
tunk, de amilyent követeink — mondta a Hás 
előtt — Taleki Béla ai Brdélyl Párt ornágoi 
elaőke. 

— Maradjanak Idahaaa a ssekoly leá-
nyok óa logenyek. Szelőit ket héttel Cdlkvár-
megye minden könégében leáuy-napot rendeltek. 
Ezen elhatárolták a leányaink, hogy aa óal földet 
nem hagyják el és órlskednek a nagyvárosok 
erkölcsrontó világától. A mult vssárasp tovább 
folytatódott  ea aa öntudatos ssékely munka. Mist 
a ssékely legényok mordották kl a saót vár-
megyeszerte. Bsierint batároaatokat fogadtak  el, 
melysserlnt mlrden legény kötelességének Ismeri 
aa ósi földből  való ragaaskodást. Igyekeznek Ide-
haza megteremteni a megélhetést egymás ssere-
teten éa támogatásán keresetül. 

— Mogkoadödött a köasaolgálatl al-
kalmaaottak ea nyugdljaaok kodvoame-
nyoi ntaaasi igaaolvanyainak érvényesí-
tése A köisrolgálatl alkalmaiottak és oyug-
dljaaok felérő  utaaásl kedveitréayre jogosító 
arcképei Igaiolváuyalnak érvényesítését a koloss-
váM üiletveaetőség december 1-én meckeidte. 
As érvényesítési idósiak 1944. február  16 lg tart. 
Ugyancsak 1944. fetruár  15 ig hasanálbattk uta-
aásra aa 1943. évre érvényealtett arcképis iga-
solványok. A tényleges asolgálatot teij"si>ó alkal-
maiottak igazolványainak trvényesltése hivatali 
felsóbbségük  utján történik. Aaok a nyugdíjasok, 
akik a nyugdijat a központi llletménvhivataltól 
él a honvédelmi mlchiténum ssámfsj<őségntő: 
kapják, aa arcképig Igazolvány érvényt-sltéséhez 
ssükséges űrlapot kérelmezés nélkll posta utján 
kapják meg. A többi nyu (díjasoknak a szükséges 
igaaoláat aa Illetékes Dyugdljiaámffjtóblvataltói 
kell kérni. A kapóit űrlapot! potttosan kl kell 
tölteni s annak bátlapián olvavha'ó tudnivalók 
szerint eljárva as űzleivea°tós°g menetdijkrdvea-
m 'nyi cscp>r j hoa keli bi'0}u)tanl, v°gy postán 
beküldeni. Aa érvényesíteti arcVépea Igazolvá-
nyokat a bivata'Dknak blvataiból dljátMáuyorva, 
a nyuţdija.otn.ik hivatalból parióurntesen posta 
utján kü'di m g aa Üzletvezetésé?. Az lgnaolvá-
nyok érvényesítése a bjérkesésló- fián  l̂ ott, leg-
fe  jtbb 2—8 ospon belül megtörténte, a személyes 
kósbenjárás, sürgetés felesleges.  As érvényesítés 
módozatairól bővebb felvilágosítási  készségesen 
nyújt bármely állomás főnöksége. 

— A sielvlhar kárai. A szélvihar vár-
megyesserte ragy károkat okoiott. A városbar, 
a köz légekben sok fedelet  lodort le, épületeket 
rongált meg. kerítéseket dőolött kl éa erdőinkben 
Is teklntélyna a farontág  A kőalgaigatáa mos 
írja össze a károkat és a ssükséges anyagok kl 
utaltatá'áról legrövidebb uton zoodo^kodlk. 

— Maghalt «av* lovagndr. Mjéa.Aa* 
tainé. Hosssas betegség utáa 1943 aovember 
26 <áa meghalt 841 éves korában Cslksseredáa 
Sav. lovag dr. Fejér Antalné aaül. Saáva Margit. 
Husonnvolc évi Sivegyaóg utáa megtért, a calk-
somlyói Ferencesek kriptájába, afhii  lovag dr. 
Fejér Antal oslkaieredal ügyvéd a Saent-Faranc 
rend Jótevője, konfrátrrs,  pápailovagi • Cslkl 
Lapoknak volt fősierkeiitóje,  — saeretett félje 
mellé. Hivatalát hat fóiflkórban  lévő gyermeke, 
egy asizoay leáays, meayel, veje. unokái, déd-
unokát nagysnáma veszi körül. Hiányzik a ravatal 
mellől a hasáért hősi halált halt Gábor nevű lla. 
Könnyekig megható a kötelességét maradók nél-
kül teljesítő, áldosatos édesanyának a temetése. 
Fdldl küldetését ngy elvégeste, hogy mintaképül 
szolgálhat minden időknek. A koporsóját a gyö-
nyörű családon hitül ai egéss város társzdalmá-
nak saeretete, megbecsülése vesai körül ós mély 
réaavéttel kísérte el fSldimaradványeit  u olló 
u'.jéra. 

— Ha besaélJOnk sokat, haaam osolo-
kodjOnk. As egységünkről prtdtkaljaak keve-
sebbet es gyakorlatban tegyünk annál többet. 
Segítsük és támogassuk egymást az alet minden 
vonalán. Ba aa Igaal egyaég utja. Mindenki jól 
látja, hogy BS életben nem est csináljuk. Az 
egységről benélOnk, miköiben egymás siámára 
csak a legritkábban oaináljnk a jót. Vlgyáunuk 
éi fogóikodjunk  meg egymáibaa aagyobb és ia-
tudatoiabb sseretettel. 

— Klkéaaül aa u j vágóhíd. A városnak 
egyik legégetőbb síükBtge ai uj vágóhíd. Amint 
Ismeretes, aa épület már évek óta tető alatt áll, 
da a berendelés költségei hlányostak. Moat as 
állam erra a célra félmillió  p«ngói kölcsönt bo-
csátott Cslkssereda város rendeikesÓBére. Eaiel 
rövidesen elkéaiül városunk legkorsserűbb köz-
szükségleti üzeme, amelyre már tovább várni bi-
zony nem lehet. 

— Törvényaaékl hirak. Hlldayánssky 
Andor 26 éves magántisztviselőt hlvataloa hata-
lommal való vlssaaéiea miatt ót hón*pl fogháara 
ítélték. — Orbán J*noa csiksomlyói njug. járási 
csendórőrmasiert 300 pengő péaibüntetéire ítél-
ték, mert 6 véka roaaol él 2 véka busát 21 kiló 
•uróart adott el. — Tompoa S tudor cslkiiépvlil 
32 éves esküdtet 3 hónapi fogháara  Ítélték, mert 
a kósbesltétre rábízott pénieket ellopta. — La-
katos Vilmos CZICBÓI gazdát árdrágításért 600 
pengő pénzbüntetésre ítélték. — Keiemea Bí-
láné ssül. Káló Ida homoródaimáal kérdik adót 
1 hónapi foghásat  kipitt, mert 6—7 pengős tt-xdl 
anyagért 28 pengőt kéri. — Bir tos Károly 40 
évea gylmaaköaeplokl többszörösen büntetett nap -
Bsámost öt évi fegyhásra  llélté^ — Farkas Andor 
tekerőpatakl 26 éves vasútiért lopás (-rt 2 évi 
börtöare ítéltek. 
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