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Ingatlanokra, azaz: hánakra, városi telkekre Is vonat- vagy egyék Ingatlanukat, hanem aat a megszállás
koBlk. A rendelet elaó és ln«fmtoqabb IntéaVedéKe bb, Ideje olatt csak oly módon vesatették el, hogy ezael
Aa latenl Mester mltd'g nyíltan basséll s Je'ent hogy a felssabadult területen 1941 március 16-án meg- suiyoa anyagi kárt szenvedtek éa az nj tulajdonos
meg a nép e'őtt. Neki nem volt titkolni valója. Pilátus indítja a tnlekfeöcyvl forgalmat. Mlndrfdd'g ugvsi^s a pedig aránytalan hassonra tett szert, eaek a kárvallott
a tádsVat alaposan kivizsgálja éa hAtároBottan klje- telekkönyv forgilom kü ön rerd3let alapján szünvtelt, magyarok kártalanítást követelhetnek s vlsssa tiívetellenti: ,Éi sfmml vétséget sím ta'áo^ ebben as em- bejígveé^eket a t>Iekkönyi htiósá-roV n«m eeztöso'eak. heiik vagy az ingatien egy réssét, kívánhatják máa
berben*. Még vlsft hoznt. kt.aei mojv hotry még s«emb~- Es ez állapot most m?gsxtint a márc us 16 tói ke;d?e módon való kártalafeitásu^at. Est a kártalanítást ea
meglódul a taleköajvl Illetékes járásbíróságnál keli kérelm«anl, amely az értUnóbben klfejeaae Igea lté!Mét„Ei ! ártatlan vagyok * megyar Jog szabályai sserlnt
r
ennek aa lgwnak vér-«tó:". Di Pl á'us megtorpan, hatóságok munkája s ezsel E l^ly lakóssóga egy lépes- dekelt folok bevonás&val egyezBégt tárgyalást tart. A
mikor a nép RzemtelenU' ráfenll: „ás 6 vére r^J nik sel ezen a téren is közelebb jut a rendes és normáils járásbíróság határoaata ellen csak egysnerl felfolyamodásnak van helye, a királyi Ítélőtáblához.
ésfiainkon I. Aat bllte, ho?y a tömegnek Igaaa van B élnt f-^'é.
Szabályozza a rendsiet a külföldiek Ingatlan
Ugyanekkor az em itbtt rende'st egvld-ijülng él»tbe
A tévedett. Majd amikor el akarta bocséjt?nl taabadon
J>zust, de a saldék cat ordították: .Ht eat eibocsáj lépteti az Ingatlanokra 'oaotlo.-ó összes magtár jog- sasrzásét is. Ebben a vonatkozásban fenntartja a román
tod, nem vagy a csáeaár barija*, eklor már Pilám* szabályokat, a magyer telektöiyvl r?rdtertást és a jojasabáyoknak a hatályát a felssabadult területen,
elvessltl jósán gondolkodóé*. Nam törődik felesége j^lzáioKioera von»tíosó önsz*s magyar loitszabályokat da mlg a román szabályok tiltották aat, hogy magyar
álmával üzenetével, ro'aan a vesztébe. Fel aa á'lás- le A jövőb»n tehát a telekk' ryvvel krpc o aioi összes smb^r lngatlaut szeressen még az esetben Is, ha román
veeBtéslő', bogy olvasattl a korcot. N m mf-r a«rkír< icunká'etok ugyanezon rz^bá'yok sacrint fognak tör- állampolgár volt, addig a magyar rendelet kimondja,
Bogy f> Msaab&dnit területen fekvő meaő vagy erdóállán', m-rt már nem ura önmagának. Eddig ne ér ellen ténői, mint ís enyaorss^gban. n
úszott, felvett? » rerseay», h«rco t ellene, moet m*r
A továtbl«kbsn « r''Dd»' t p'y-.n lotézk^d iB»Vet gaid-iságl ingatlant külföldi állampolgár csak akkor
«zerr.zlM, ha erre a fó dml? jlésögvl miniszter, s belügypodród'»" szembrl gt-ar'^sAg ba'iáma-müffával r:\gedj». hoz. nmelyk 4 — mint f>.n-'«tţt f ültettük — bhetővé
P.látn« J=zu»t t< nvlswi »oren »»«»»n s blborp^i^at'ie t»f.zl> a rom r. uralnm a'»tt e kő ete t éB as lng»t;a- es ho^vjdeimi miniszt^rreí egyetértve engedélyt ad.
E;e« az 1440-1941. b*. minlsateramö»! rendelst
oltó: itttpp a n ~pn k h'malfi'j-: Ecc* bnma I —Íme sz
kapcs^iMos i/vz-ác-a.arg>Ki i; ra gBZÜrtetéBét
nmberl J tu t Fsadon e^ővef-tte. Hiábn vo't botét' t* Jóváté'f ét Mi*d «ifh e ótt h ng u yuzea a rendelet, i^gfoaiot.abb ea leglényegesebb intézkedései. Régi mabllinc*. J »n«flínbs.d veit le'WIeg, P'átnspaV kezAn hiffv i suttal nem kíván Intézkrdni a román arrár gyar sere m tke-, so'iat szenvedett erdéiyl magyarokon
nem vo!t rab áic, de a leiket sa emberi : gnn»sz*á( reform sor.^n kls".já ltott Í0<at:qn0'ta vonatkozóan kikövetelt igassagtalsniágokat fog orvosolni ez a rennugtötöttp. Jwns Is mondhMt* volna Piiáiu ró:: Nézze- még p'dlg asér', mert ta^aeí nz ü»y)t egy külön delet, amely végső eredményben az ezeréves magyar
jog tz jllomét ea uralmát állítja helyre azokon a terűtek, Ime sz «mbcr: Éi nem msfiam'ó' jöttem ide, mer rend»i-t f->g|» szabáiycznl.
leieken, ahol több mint tot évtiaeden keressifli a balelővezettek,
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IngBtian
lgaaüágoiségátfl^ogtusiea. Éi vseyox ssabad, Pilá ui i román m»gnzállás alatt vaieme'ţ töste^iül tn*k, köz káni erőszak, ünkány és mohiság uralkodott.
a rab. Pilátus J^zusí hcp.u'aija r ccprek: Imi ae intésstnek vsgv ítrzírd 'kü C'lt szo eáló e'^pltványnkk,
emberi A nép dühösen válasio': P^nsltteHsék m<>gl vfsjy ps"tlfg a Rimtn N^üií' I B.nk*v.k lu'í'jdo'ében írógép |avltás, jókarbanUrtás
HOLCZER-nél
1
H;.romn>p íru'v 1 o'.t lá'.íu"" ? f»'tAT. 'ilt J ?ust volt t* való i eroq int-izm n,<k ejvii-'ő ezt aa iróakoreaatényflaem, • nagy trafik mellett.
Blotéiaa Eom us felé vezeó
n'on T l.VkozU két tzomoiu gatlant alrár edá* '>ét°l. n br -xum
v
tanitiánvá^sl.
11* f-j t l<-hr-rgavztvafc .'i :<rin>k hasa. fe-d s alpján 1939 mire us 16 1 f ţimigsţi'rezti»:
Föiinaiiiioiiiüí március 15-ili mepslje.
érTény''*j'n D> «nrény'e'fn
Hoss£jU<r f>ü«-gíd'V, m"FVlf»e«talj» én í j'v'.isí.irrM j; ő;et.»» x* lDPB'ía'uz
Hasa érnek. J?zu<t tovibb aksr Ir'adnl. A W ó *t-V: bgA«|Mo i>e. r? 'B akkor Is, b* ah k' 1939ro^rcluí16 Ik
A bosBEU ribaáj u.ás, Bsabad hasiban, saubad
„MsridJ velünk, mert estei'd k n h.=D\as,ik a nsp". o°pja e őit ju ott teljesen r>-gy rí-z-ien lcgy.cesen leiekkel, először ünn> paíte »z ősi intézut ifjúsága ea
U>,á' állják, véére * Si l iet .-.rósíb'io '.oiiwáaik eu- o'VÍO Injţ^tlr- tu -jdoDÍ-,i, i - ' í a ioicás m-gnsMIás tbOárl kúra tnAiciUd Idusai, a 4tl-as idóz márciust
rspja előtt a
ged, bemegy s essik v«iök. A k»nvórssig-i?kor meg- eiítt, BKaz 1918 ok'/ber hó 27
l'juuág* vórieien, de bőai harcának éa dl&dalának emtir. á!l*mklncit»r, más m»gytírfeöztesvCiet,
közlntéaet iâfceselet s a román bört«nbói való feisaabaduiá*n*k
ismerik öt, de el is tfinlk esemök elöi.
:
a >.pltváoy tu'ajdorâban első márciusát. OJI ssofeáB szerint aa ünnepélyt aa
Aa élet perondlén ml Is telálioiun'í Jiauss$l, v««y köaárdekü c4it szolgáló
f
vsfţy önként, v»gv ba n m «karju^, ugv n hptegeér, voit. Ei a r?odeltez'ís ~hát annyit lelent, ho,?y ha öiikcpxőkor retid^zie meg, még p dlg u>y, hogy ea
esera"C»ét!<?n«4£* ^"e^t Ő:o»ré. Vsjíon, hegy báauaV v^Ukl bármely utoo 1939 m«rc'u< 16 lki u'án egy Dicstiltnéra vá ia mind vez^ódégnek, mmd a köarevele: Pilátus módiira, v;-ry ssidóí;at u^roîvo
sg^rot- Ilyen krtte'tül^ti v.>ţy n ^pl^invi birtok, báz vnuy mUkódó Ifjúságiak. Bm^őséges, tartalmas, haBaflaa
esetleg r.^y clya? üDncpoiy voil — ifjúság éa kÖBbnség egybeforrt a nem
nók, ha xlMkarodne. e'po'rtu'is'* e!ö:0ntr, vegy ei tele* tu' JdoojogiSi me»z<?ezte, vagy
e;
emm&u'al ísnitváayo's padijára mirasits'ju^-e lel- 'nţat'en van a tutv.jdo&Abftp, &iit y a rónán meţBaâ'- iármas, banam komoly, áldosatra éB tettrekész hazalás előtt a magţnr á'lamé vngy valamely megvár köz- szeretetben.
künk bvn ?
'ntéti»'^ volt, ugy est bi Ingatle.nát Mvesztl,
)l!?tve
A miisor minden egyes pontja lgaal gyönyörűanick tulajdonjoga vlsssa^ciil a magyar á°Oaintlncs'.£rra. séget tzír.'clt aa Unnepely lelkes közön&egének. Az
Kormányrendelet
Ilyen eset zzámtslsn adódik Erda'yben, bisrea a fjutágl enekkar a Síózátoi, a Himnuszt énekelte s
— amikor csak tehették — elvették vagy néhány pompás kstona-dalt, a kiváló karmesteri képesaa erdélyi birtokok ügyének rendeaéaérfil. rnmánok
kisajátították a m«ey»r művelődési, felekeaeii, gazda- ségekkel megáldott Ssrkadl aene- ÓB énektanár vezeAmióta as 1940. rc#usiIub 30 1 bécsi döntéssel Bágl éB egyéb Intézmények Ingatlanéit s Igen soVtzor tésevei, kinél — a letűnt uralom alatt — senki sem
vlsssacss'o't ko<i»tt es e»d-'yl orsaégréReek Ismét b a legnagyobb kíméletlenséggel ugvatólvta tHÎj.vjei- szolgálta nagyobb hőséggel is hozzáértéssel amagytr
magyar S«ent Korona védelme »iá tferölt-W, « m gyár legyenesen julotta» eleknek ez Ingatlanoknak tulaj daUullurát. Fegyelem, tudás, magával ragadó ösBihang
kormány a lehetó inggyortabb ütemben boc^átia kl donábn
es lelök ársdi a müví-sai tökéletességgel előadóit
arokat a reodeletrke', "melyek eon^k a felsnibadult
Külön lutézkadlk a r?nd:let an u^ynev^sett .csiki eneketből. D.ma JiiB'f I. o. tanu ó Hubay: Csárdaterületnek as éU tvísionyaltn » magyar jog és a magyar magánjavak"-» vonatkozóan Is és kimondja, begy az e j-.leneteben — F.cke F<-rl tongorakleérotevel — egy
törvények sfaMem^neV m sfnleiór-n raobályoacák és javakhoi tirtoió in?Ml noknál, amelyek a m-gszvl^áo bonlskotú zenül taien.un saikrált csillogtatta m<g.
amelyeknek célja as, bogy résaben mielőbb megindu'- <;aít a román állara tu'ajdonába
át, vláiíaa kell B-droís P^l VI. o. a N -msati dalt, Ba áBsy Béla VIII. o.
jen a b*kéz, njujodt flet ea'n a területen, réssbee állítani a romáa megsiáliés előtti áilapotot. Ezek a „Erdsly feiiamad." cimtt költeményt szavalta mély
pedig, hogy Jóvát^teB^en<>k ások BB igatságtalanaágot, Javak tehát Ismét a cilkl saékelyság tulajdonába ke- atér*?Hs:-l én nagy hatással. Botár Levente VIII. o. t.,
amelyeket sz erdélyi magyarénak keserves tudón- rülnek.
ön'cépzójörl elnös ünnepi beszéde kiemelkedő pontja
két esatendói kereentül na elnyomó rónán uralom
Nag'.cn rok erdilj i embert érdskel éB érint ennek V0:t ti mlíaointk. Mj>yen megragadta a fiatal Bzócok
répáéról el kellett ezeevtdole.
a nagyjd.Vnt^éi-U mlnlsaterelnöirl rendeletnek ez az « biilgntóság leixét, midón eimondla, hogyan ünnepeita
Néhány napnal a e óit, február 23 án a Budapesti Intézkedése, amely kimondja, hogy ekieek i a amely a (íz l e l j ifjus^j biifdié n.ző és munkában égő haaaKöslöny elmtt Űvatalos lspbsn Igen fontos mlcleater- Ingatlanát, földbirtokát, bi zát v?gy te két a rom^n szerete'.ttil a 20 ov*b börtön március Iduiíli. Állandóan
alatt hatósági lHiy»z)iral vagy ba'ópóvl •'.gotl a cemseíl érzbB VaBta-tCae ezíiken a márciusoe nö^l r»cdelet jelent meg, amelynek cáija aa. bogy a
román uraiom alatt IgauéKtn'aru' elvatt isgotlaaok lntízt tdée kleezkÖBlésével vs!i'- fenyegetés hatass ni> tt ÍIOD ; s ast kívánta, hogy a márciu&i Ifjúság hősi lelkét
i-índűietót vigyük bole a hétköznapok építő munól Bsámltott
Ü»y6t aa igaaságosBág és méltányo.wág elvalneh meg- vették e!, azok a recd'let h«1 álvfc^p
falelóen rendeiz». H'szen köztudomásu tény, hogy a ngy év alatt, vagyis 1942 február 22 lg a rajtuk esett káján.
románok a megsaálláa huszonkét éve alatt az erőszak, IgassAgtalaoBág és rnyegl kár jóvátételét kéreilmezbe
Bár az Uanspély délelőtt volt, mégis a tornagyakren kegyetlenség, ravaszeég és elattomoaség mlrden tik, l'letve lngst<nnuk e'ld^genltéB^t kerepettf 11 támsd- termet Bzépszámu közönség töltölte meg, amelynek
eszközét Igénybe vették, hogy a teljesen kiwfoliráitatott hatják meg tg II etékes te'ekkönyvl hatÓBCgná . Ei a soraiban o;t voii Dr. Lásaló Dezső főlspáo, Dr. Karssy
magyarságot vagyonából kiforgassák és földönfutó bol- megtámadási határidő csak hatvan nnp » rendelet Sándor törvényszéki elnök és felesége, Dr. Todor Jinos
duzsá tegyék. Bőnek a kitűzött célnak aa érdekében hatálybaMpésétól ezámltve akkor, hi a megtámadási tanácstlnök, Lsor csendőralezredes, Farkas Pal rendőraemmlféla törvénytelenséxtól, fondorlattól nem riadtak kereset hirmsdlk személy ellen irányul.
kapitány, Stása Q^rő polgármester, Dr. Antal Tivadar
vlssaa, a hatóságok szenr t hunytak vagy többé-kevésbé
Nagyon sokszor előfordult a román uralom alatt, városi lójegyzö. A polgári leáuylakola is — tanárai
segédkeant la nyújtottak minden olyan alkalommal, hotryfea mér egy magyar embernek a birtokát a föld vezetésével — résslvett aa üanepélyen.
amikor egy jobb sorsra érdemes magyar megkárosítá- reform során nem tudták elvenni és valamelyik román
Aa 1 'yen ünnepélyeknek Igen értékes éa marasáról vagy tönkretételéról volt szó.
ember Baemet vetett erre
a birtokra, pf.uz»rücn meg dandó kihatása van közönségre és Ifjúságra egyaránt.
(
Elért üdvözli örömmel naircsak n felssabsdult fenyegette a magyar b rtokost, bogy valamely román E»y egy liyen ünnepaly nagy mértékben ápolja a kaperdélyi terület közvetlenül érdekelt Inkópsáve, de az hatóság fogja elvenni blr'.oiát és Igy a mxgyar potom csolatokat es összetartást társadalom éB Iskola köaött:
égisz magyar közvélemény ls az 1440—1941. iz^mu áron volt kénytelen a román Javára megválni birtoká- a társadalom érdeklődése bucdiiólag hat az Ifjúságra,
rendeletet, amelynek lényeges lntszk< dé»«lt minden tól. Baek sz Igazságtalanságok az Itt Ismertetett ren vlsBont PB Ifjúság lelkének liyen alkalmakkor való
erdélyi embernek Ismernie kell, hiszen nagyon kevés delet lntéskedézel alapján most megszűnnek és mód megnyilatkozása, mint valami friss tavasai áram — Odltőcsalád vaa a felszabadult területen, amelynek vala nyílik arra, hogy az érd kelt magyorok — még pedlz leg hat az élet küzdő harcosaira s talán — fáradt
melyik tagjától a románok a legkülönbösőbb eszközük legtöbb esetben kisemberek — fondorlattal vagy ható- vándoraira. A közönség megérsl Ilyenkor aa eaaméaylkel el ne vettek volna valamilyen Ingatlant.
sági kén: szeiel elvett birtokukat visszakapják.
aég, aa IfJul lélek tissta és fölemelő lehelletét — es
Erről a rende'etről elsősorban ast kell tudni,
A rendelet továbbmenóleg ngy Intéskedlk, hogy uj erőket sngáros belé s megérleli benne a meggyősőhogy nemcsak a mezőgazdaaági mlvelés alatt illó akiktől nem hatósági kényaserrel vagy Ilyen hatósági dást, hogy érdemes mindig éa mindenütt munkálkodni
(».)
lagatlanolta, tehát fJIdWrtokokrz, bsaem az efyíb latéztsdéMk kilátásba htlyssésávsl vették el bltfo>uVat a az7bb magyar Jövendőn,
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Értesítés.
A azékely megyék tóelláti»a ügyében felmerült panaszok ügyében illetéket helyen eljártunk ét a következő felvilágosítást
nyertük:
A katonai közigazgatás tartama alatt a m. kir.
honvédvezérkar fónőkenek 1940 évi október 29 in
köazétett 17. tzimu kitirdekü paranoia értelmében
aa erdélyi rátaekbon aa étió árát 25 SUérben, a
poralaku marható árit 15 üllárban állapította meg
kilónként. Et a sónak legmagasabb ára, melyen
felül aenki tem adhatja. Ila tehát valaki a tót
ennél drágábban árusítja, akkor ezt jelenteni kell
a közigazgatási hatóságoknak,
Gondoskodás történt arra nézve it, bogy közlekedési aavarok esetén is a lóellátái biztosítva
legyen át ezért Marosvásárhelyen is Sepsiszentgyörgyön nagyobb mennyiségű si elraktároztaisék.
Budapest, 1941 március 16.
Adorján Imre,
Pál Qábor,
Angi István,
országgvülési képviselik.

Ejesz m tartú UM-gorozattal
Mólt városink köztete
március M e m M m i .
Egész nap tartó folytonos ünnepségek között és
ünnepi hangulatban üite meg v>ro.;niik közöns^e az
első magyar ezabadaág Ünnepet, melyet bru'á ls és
megtorló eszközökkel elfojtott a gyalázatos megszálló
uralom. Pedig 1848 március 16 tke éppen számukra
is ugy megbozta a dicső Bzabsdségot és emberi jogokat, mint a »«abad.<ágssíTetetben mindig eiő.járt magyar nepnek. Érthető tehát, bog? egyszerre íáesiódieeb^
öltözött a varos, mindenkinek t-rcju boidogBág és
büszkeség honolt, magyaros disz- és egyenruhád méltóságos azínfo tjal dobogtatták meg a sokat szenvedett,
könnyes meghatódottségra bemar hajlamos eaékel>
sziveket.
A szabadság ünnepinek raggolén, ünnsp^yes
keretek között, Pnlchurd Janoa főglmoéz uml iao*r,
cíerkéstparancsrio* vezetése alatt a 186-os .C-taba"
és a 307-es .István pap" csarteázcncpnioií fe; vo?i«ái
aa or.«aagaásaiót és állandó őrséget AMtottak a fagyom
márciusi időben büszkén és szabadon lengő ereilyé.»
aásaló alá.
Ugy a róm. kaíh., mint n reformi.ut templomban
ftuuepalyez szentmisével, lstentlsi.-.e!uttel smU^aürfe
mog Biró Farasc fŐJBparts-penános és Kovács P+
ref. leik tsz a tokáig nélkülözött ttan?p ben-ő^gorő!
és maeiiRstoisaágárói.
H«i záPzlc-aljunlr katoni Ifjuí iga kivonul a kórház e;ó tl térre, az egész zászlóalj, köztik * néhsny
hattel ezc- ő t átképzésre bahlro'.t leginytcgg?), me'y
büszke lehet arra, hogy a magyar Raab-deá; nagy
törienalE'I emléklinn»pés tehetett eakíit Hor by k r
mányzérrt és a magyar nemzetre. Eskü után az3va!ókórusuzerbi.n felhangzott a Magver Hiszekegy, majd
Szabó Istvás százados, a h.vMaloi Bitben Utol\evó
Virág alezredes, helyór^Kp*r:<t.canok helyett, ea az
örök tevékeny, rz p'elkü, f>ját és nemzeiét finetlkusoo
szerető Igtzl Katona lsmi-rfetia a ztBsIóalj <-b a nagyazátBU po'gárl közönség előtt a nap jslentó.iét. A
ritka es nagy blkenedeeiiei lefoyt linee-pséget katonai
szavalatok tarkította. Aztán, a S-fózat («iénekiéei! után,
katonai dlstf^lvoDUiás következet, mely megkutatta,
milyen csodálatos tcljeeltméBj-re kéBZletl a fs?b*d,
független, őszinte haeifl-.a Idlesedés r. párh.tes katonákat.
Alig volt vége a dlsamtnetn<-k, már 1« a sugárutak kwesiteződés^cál, a városháza előtt felállított
hármas erefclyéB országzászló előtt meg&eedódött az
ujabb ü.\-u;paeg. Eirek ós ezrek állták körül sz orazigzaezlót, bo> ?édség, tűzharcos alaluhtoV, cserkárti^í',
istoUk a&aiók aUti. S*rkadl Elek k*rn»gy vezényletével faltsrt a D >':'rdí ós n kczöas'g kebe'Afcől p
székely bimouaz: „Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünkf U, 'DA B ró Zohâo PBHvaltt t-l a .Talpra ma
gyarl"-t, mély hűtést gyakorolva a h*)igb>ó>-ágra. A
Magyar H szekegy u án Dr. Kováis K -ro:v BÍJ'V d. az
Érdemi Part f ó l i á r a mondott ttsnpl tosz d*t. R gt,
büszke ünutpi hangu'at költözött a frve*hx, ;nr>or
mejterl színoU k~*Baé£g?l i-lroopdoíía: mit ia ünnepel a magyar nép méroiua 15-én.
— Ma-' nemzetek — moodotta több;k között —
ágyudörg iától v'.Buhtngcó napot vé'asatottak legnagyobb nemzeti ünsi-pövké. A mnsryor n mint ezz'rl
szemben, nemzeti öa'uditánsk ébr«di'<eAt tette nemzeti
Üaueppj. E?ea a capon blzotycftodott be, begy amit
a nemzet fegyvert..-! nf-m tudott kívlvul, azt megszerezte nemzeti öntudattal, egységével in egyetlen Bsent
akarásával.
A nagyhatású beszéd e'haegzáaa után, a közönség elénekelte a H mnuszl és <.zz-;I aa UifC"pség-aorosa<
délelőtti résae véget ért.
Este ünnepi est vo't a Vigadóba:!, melyet SarkBd
Biek karnagy vezetésével nicM-ilan előadott „Nyl'áni
a Hunyadi László" cluü d<lmühól v. z»tett be. A Csik
sseredal Dal- és Zeneegylet annrk^ra valósággal reme
kelt. As ünnepi besaédet Dr. Cilpak L ijos kanonok
mosdotta.
— A mai Idők — mondotta többek között —
újból márciusi lelkeket és leikesrdiat kívánna*. M>
Igazi, márciusi áldozatos lélekkel kell és szabad csai
uj magyar asebb életet élni. BI kell tOutatnl a nemie
életéből a haszonlesőket, a származási ÓB családi Ss'zé
köttetéa, név utáa élősködőket, a rágalmazókat, a m á
kenyerére, megélhetésére sandán plslogékat. Le kel
boataai a aemaet testében erőszakosan felépített válazzfalakai Ne a olm, a rang legyen Irány idó, hssem a
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teljesítmény, a munka, a nemzet oltárára hordott Igasl
munka. Arra keU törakedul éz minden áron megvalóBltaol, hogy minden magyar egy táborba kerttijön.
Minden magyar kenyere es megélhatése legyen blatosltva, mert ehea mindenkinek kétségbevonhatatlanul
joga van. Igne testvóris.'gnt, csakis nemsetl érzésekei
szolgáló és ipoló sajtót, minden magyart megbecsülő
társadalmat kell formálni a közel százesztendős táv
Intból filénk sugárzó első márc us Idusának fényében.
Az uj magyar életben uj és merész hangokat
megpendítő ünnepi beszédért a közönség BZÜnrl nem
akaró tspssíl Üncepelta Dr. Cslpak kanonokot. Palotás
tánc köve kvzett esután, melyet a főgimnáxlum foltó
o áztál) oi növendakel ÓB ez állami leánylBkola növendékei láncoltai: ignsl magyar vlriUBSal és temperamen
tuuma). Aa említeti kél iskola gyermekkara adta eiő
következőiben Kodály: Lengyel LV«z'ó clmli da^milvé;,
ami tomboló sikert aratod. Mtjd P. Szőc* Dánas, a
cilisomiyól feroncssek főnöke esav.alt nemzeti éirredenta költemányakst, maşteri előadásban. Az iiunepi
estet a Dalárda 260 tagu énekkara áital előadóit
katona-nóták fojeztaft be. Ugy az óm-kk.ir, mios vezetője B irkadl Elek karnagy, valósági?»! kr'jmekehek. Aa
üatiKpság-soroaat az e^eítlyés oreságz > z ó bevoaá^ával
ért véget.
Albert István.

A székely sziv.
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iithetetlen és kiapadhatatlan kincses bánya. A múltkor 30
kilóméterea vaaut ingyen megépítését vállalta, ma a „Caiki
erdflüzem galócziai tisztviselőkara éa munkásai adták oda
egynapi teljea keresményüket", ami nem keveaebb mint 137'2
Pengő az árvíz aujtotta terűletek népének megsegítésére.
És ez igy megy a Székelyföldön életünk kezdetétől.
A székely szív segítséget, ezzel áldást tud kiosiholni. a legmakacsabb lehetetlenségből is. De igy van ez jól hála latén.
Egy nép az ilyen áldozatoaan véghezvitt caelekedeteken keresztül bizonyítja be örökéletre rendelt voltát.
Ninos más mód most sinos, mint az, vegyük elő lukas
éa lapos — székelyül mondva — igen vékony pénztárcánkat, (sz Alföldön bukszának nevezik a pénztárcát) azt a
bukazát. amelyről mi olyan jól tudjuk, hogy ninca benne
egyetlenegy fölösleges fillér aem és próbáljunk benne keresgéloi. Egészen biztos, hogyha kalákás szivvel fogunk keresgélni benne, biztosan fogunk találni beons mégis, olyan
filléreket, melyek életet, áldást hoznak a Hargitaváralja c.
folyóiratra, melynek tüzét osikszentgyörgyi Józsa János oly
áldozatos azivvel élesztgeti. A régi példányokat talán odaadnák oloaóbbau a ezeket azét lehetne osztani, a magyar
szótól, szívtől elzárt falu népe között a aki ezt megtenné,
érezné, hogy igen aokat segített, kétazereaen segített.
A Hargitaváralja megrendelhető osikszentgyörgyi Józsa
Ján >a telelő a szerkesztőnél Szeged, Csemegi u. 4. sz. alatt.
Jó kalákát II
J Warton Berta

Városunk vendégforgalma.
Nehéz homályba knazik a jövő mondotta annak idején,
Előbbi számainkban jeleztük, bogy a vármegyei venegyik örökszép versében „Erdély próiátája*, Ifoményik Sándor. Költői aziv hirdette igy azt a meglendítő valóságot, dégforgalmi szervezet működésbe lépett. Mindenki örömmel
melynek neve, Trianon. Igazabban, mélyebben senki sem olvasta ezt a hírt, mert jól eaett látni azt az anyai gonIndta kitejezni a Trianon nyomán támadt magyar aoraot, dosságot, amellyel az országos szövetség, az OMVESZ
ügyünket felkarolja éa belekapcsolja vidékünket az ország
az összeomlást, a költőnél.
Valóban golgotai aötétaég borult a magyar Hazára, oly életlüktetéaébe.
Az első komoly lépést a szervezkedésben a megye
feketén, oly súlyosan és oly fájdalmaaan, hogy miatta, sem
a történeudőket, a tennivalókat, sem egymást nem láthatta székhelye, Csíkszereda tette. A polgármester vezetésével
meg a magyar. Igy a nagy magyar éjszaka tanácatalanaága összeült Idsgen- és Vendégforgalmi Bizottság a mult napokban tárgyalta városunk ilyenirányú lehetőségeit. Általában
lett úrrá a lelkeken.
Hanem aztán eljött, az Istentől a M gyar Nemzq bol- az a vélemény alakult ki, hogy lakia szempontjából nagyon
dogulására küldött és rendelt, legendia Fővezér éa az Altöld gyengén állunk. A városba érkező vendégek nem férnek el
szivében, Szegeden, megtörtént a nagy kezdés, a houfoglalói, a szállodákban és gyakran az utcán virradnak meg. Az
honalapitói muaka. Ezr. az áldott kezdést pecsételte meg az ilyen helyzet csak vá.osunk rossz hírét keltheti. A legköa nagy kézfjgáa, a legendás Fővezér éa István püspök tör- zelebbi javulás az elszállásolás terén csak a nyár végém
ténelmi kéztogisa. Ennek az elindulásnak nyomán, azakadozni várható, amikorra elkészül a hatalmas, kormányaegitaéggel
kezdett az a golgot-ii aötétaég, mely elindulásnak elsA leté- épülő városi szálló.
Addig ii a város lakossága kell, hogy könnyítsen a
teményese — az alig életre kelt — Nemzeti Hadsereg volt.
Abban az időben történt, hogy a csonkára sebzett Csanád- helyzeten. Tudjuk, hogy a tavasz beálltával rengeteg anyavármegye tanítósága Makón gyűlt ösaze tanítói gyiléara. A országi és idegen lepi el Csíkot a főként Csíkszeredát.
gyüléa szónoka volt, az áldott Mjimeti Hidaereg egyik tagja, Ezeket s vendégeket el kell szállásolnunk I Nem lehetetlen
egy katonatiszt. Beszélt hozzánk tanítókhoz a mi áhítatos dolgot hiván a vendégforgalmi szövetség, hisz városunkban
azivvel hallgattuk. Azt mondotta többek között, hogy olyan és közvetlen környékén minden lakásban elfér egy vendég,
a magyar aors, amelyről azt lehetne mondani, vége a usgy aliár egy éjszakára ia. Természetesen pénzért adja lakását
magyar éjszakának, hiszen kezd már derengeni. Oly kicsi mindenki a fizetővendégnek.
A megyei előadó irányításával megalakult a helybeli
ugyan még ez a derengés, hogy látni ia alig lehet, inkább
caak érezzük, de mégis, ez a dereng a, a magyar virradat szervezet előkészítő bizottsága Buszek Gyula tanár, városi
hírnöke. Költő, Erdély költője hirdette meg legigazabban a előadó vezetésével. Einek a bizottságnak a oélja a lakossá*;
magyar éjszakát a a Nemzeti Hadsereg egy hős katonája megszervezése, tagtoborzás és az alkalmas lakások össze
hirdette meg legelőször a magyar hajnalt, mely a legendás irása. N'gv munka, amelyből a városnak mérhetetlen haazon
Fővezér lángoló szivéből sugárzott azét, a magyar életre, a ígérkezik, üoodoljuuk csak arra, hogy Rahón egy nyáron
50.000 ember tordalt meg. Mennyi pénzt jelent annyi ember '
magyar aorsra.
A derengés nyomán, már itt is, ott ia pásztortüzek Csik irányában az érdeklődés még nagyobb.
Epen ezért a vezetőség telhivja a városi polgárságot,
gynltak ki azerte az országban, ezer akadályt győzve le s
a pásztortUzek lényénél, már jobban megláthatta egymást a hogy jó dőre rendezkedjék befizetővendégfogadáara a az
összeirók látogatásakor már kész tervvel fogadja őket. Miomagyar, de a tennivalókat is.
den osslídnsk van egy vendégszobája, ebédlője vagy egy
Ilyen kíosi, de erős pásztortűz volt a magyar éjsza- alkalmas benyilója, amelyet ággyal, heverővel, mosdóval és
kában, a „Hnrgita váralja" jelképes székely község meg- szekrénnyel el tud látni nyárára. Csak bejelenti a szervek
valósulása. Oh milyen jó volt fizetni az adót, a jelképes
azékely községnek, mely az otthont vesztetteknek forró, nek, hogy hány embert tud elhelyezni, esetleg ellátni életestvéri kézfogást jelentett. Ha olvaatunk valamit a jelképes lemmel s a szervezet az érkező vendéget oda irányitja.
faluról, szivünkben az igazi Hargita s az aljábau azétszórt Talán már a legközelebbi jövőben tudunk vendéget küldeni.
Ez a szervezkedés semmi megterhelést, adótöbbletet
s rabságban sínylődő székely magyar falvakért való aggodalom reazketetl. A Hargitaváralja jelképes székely község nem jelent. Sőt jelentékeny hasznot és előnyt nyújt az
varázsát még azok ia érezték szerte az országban, a trianoni OMVESZ tagjainak, ha azok valamerre nraralni mennek.
hazában, akiket aorauk munkájuk messze tartott a község
A Bier- ezkedés nem jelent versen yt a hivatásos venéletétől.
déglátóknak (vendéglő és szálló). Ök ia be fognak iratkozni
Ennek a varázslatnak a nyomán gyuladt ki egy másik a azervezethe. Figleljünk a közeljövőben megtartandó közpásztortűz a .Hargitaváralja" című folyóirat, a jelképea g' ülésre I Magunk ióléte saját ügvünk, tehát tömörüljünk
(Sz—a—1.)
község hivatalos közlönye. Felelős szerkesztője osikszent- érdekképviseletünkben, az OMVESZ-bení
györgyi Jósa János lett, aki áldozatoa szivvel, soha nem
pihenő munkával őrködött és őrködik, hogy a pásztortűz
Lövész-zászlóalj kiképző tisztjeinek
ténye, el ne halványuljon. Pedig nem csekély akadály és
tanfolyama.
nehézaég adódott a kezdet kezdetén is, sőt, egész életén
keresztül a folyóiratnak, mely 1936-bBn indult. Főszerkesztő
Dicsőséges felszabadulásunk után nagyon megazoktuk
Szaosvay József, ez a lelkes, kötelességeket ismerő áldozatoa éa megszerettük a magyar katonát: a honvédet. Fogalom
székely, aki annyi önzetlenséggel és taiszeretettel áll a lap ez ma is, a bátorság, becaület, hüaég, hazafiaaaág éa közélén a vele együtt a lelkes írógárda mindent megtesz, hogy rend, valamint állambiztonság védője, megszemélyeaitője. Ma
a lap élhessen. A folyóirat ma is él hála Istennek, de a is imádságos hangulattal, hálaadó bizalommal nézzük a manehéz anyagi viszonyok, a papirhiány, még lehetetlenebb gyar honvédet, amint nagyazerű felszerelésével, szellemével
helyzetek elé állították és állítják a lap áldozatos szívű éa fegyelmezettségével masíroz az ucoán és biztató erősséfelelős szerkesztőjét osikszentgyörgyi Józsa Jánost, aki a gét képezi annak, hogy erre a földre többé idegen hatalom
lehetetlennel küzdve áll flrt a lap élete felett.
nem teheti lábát.
A határbiztonság azonban máa, óvatoaaági intézkeMeg lehete engedni, hogy kialudjék az a pásztortűz,
a Hargitaváralja cirnü folyóirat, mely oly elbűvölő dalt tudott déseket is követel. Erre a célra alakította a honvédelmi
zengeni az igazi Hargitáról a mindenről, ami ehez tartozott? miniazter a lövész-zászlóaljakat, hnnek oktató éa kiképző
Mit kell tebát érte tenni? Segíteni kell rajtfc. Hogyan? tiaztjei tartottak moat egyhetes tanfolyamot Vály látván
Először is, nem szabadna a Hargita váraljának egyetlen századna éa Rovó Ferenc hadnagy vezetésével. Az oktató
éa kiképző tart. tisztek és altisztek kiválaaztása, közaégenhátralékos előfizetője aem lenni.
Másodszor meg kell venni a régi évfolyamok példányait kénti ösazetoborozása Paocaovai Dezaö alezredesnek, a közkönyvtáraknak főleg. A régi példányok igaz krónikásai a ponti járási és Csíkszereda megyei vároai katonai parancareménytelen időknek s mint ilyenek, disz, értéke minden nokaág vezetőjének nagy körültekintését éa azervező képeskönyvtárnak. Ha a régi példányok elfogynak, az áruk bizto- ségét dicséri. Megszoktuk és magunkénak valljuk ezt a
végtelen kedvoa, nagykulturáju, csapa aziv és lélek embert:
aitaná a folyóirat további életét.
a magyar katona megteateaitőjét. Ninca olyan ügy, amelyben
Harmadazor nj előfizetők ia kellenének. Igen ám, de hozzá fordulnak, eaaék az illetékességébe éa hatáakörébe
de ehhez pénz kell, már pedig hol lennének leglukaaabb vagy nem, — ne igyekezne segíteni A tanfolyam, melyei
leglaposabb pénztárcák, ha éppen nem az igazi Hargita alján Vály
István százados éz Rovó Fereno hadnagy vezettek, a
a hoaazu rabság gyötrelmei miatt ? I
legteljesebb siker jegyében folyt le. Bebizonyították az öreg
8 1 n a m b,
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Liazló vizet takasztot katonák,
.
hogy még él bennUk a kötelességérzet éa készek
kősziklából «, a székely sziv pedig, még soha ssm tagadott minden percben fegyvert fogni azent éa sérthetetlen hatámag agyeUaa Aliért sem, l g * agjtőL Aaaikaly » v U » . niak aagvMéatfe.
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A tanfolyamot bajtársi v m m zárta be. Megjelent a ják a népgyűlist, melynek dantenle kell a híres 19 pontnak saabadsig, egyenliaig éa testvérlaig Jelszavai alatt márolna
emelize tekintetében. Ea máznap, márolna lS-in 15-ének szellemében, attól keidre tOrtint. Hazánk hűtlen nem62 tanfolyamhallgatón, Vály István százados Aa Rovó Fe- határozattá
in'gtOrténlk a nagy eaeminy; a Nemsstl Mozeum elitt fel- aetlaégelt, tótot, horvátot, szerbet ia oláhot felizgatva Biosbil,
reno hadnagy oktatótissteken kívül Panosnvai Dezső alesre- vonul Pest népe, aa oda torkoló n-oák aem kipeaek a felvo- a magyarság ellen belforradalmat Idéztek eli, hogy a régi
dei, városi 4a járási katonai paranoanok ia. Vaoaora közben nult tömeget befogadni; mindenki Jelen akar lenni a nagy rendet, fegyveres erit véve igénybe, állítsák vissza. A klfejHellwigh Viimoa tart. tttaérfőhadnegy, polgári paranoanok történelmi eaaménynél. A mozeum lipoaijire állva felolvassa lidott 48—49-ikl azabadaágharo a máreluz 15-lkl eaimik magJózsef a nevezetes 12 pontot, hogy: Mit kíván a magyar védelmezése volt elad sorban.
Üdvözölte a magyar honvédség megjelent tiaztjeit. Háláját Irinyi
nemzet ? Szabadságot, testvériséget i s egyenlisiget 1 Es minóiragaazkodáaátfejezte ki bajtársai nevében ia. hogy egy- dent, ami egy szabad államnak alkatéi-.me. A követelések
AZ elmondottak voltak a nagy nap tSrtinetl eseményéaaer már magyar pnakát kaphattak a kezükbe. Biztoaitotta kOzOtt szerepel a népképviselet, a Jogokban és kötelezettségek- nek részletei rövid összefoglalásban. Ebbil a történetból sok
mindent
tanulhatunk.
ben
egyenliaig,
a
Jobbágyi
viszony
megszüntetése,
az
országSket, hogy a magyar pnakát többé aoha le nem teázik éa
magyar hatóságok által magyar törvények sseilnt veseA márolna 15-lkl eszmékért küzdi Ifjúság örOk mintaa magyar határt örökre megvédik. Későbben Lázár Józaef, nak
lise, magyar hadsereg. Idegen katonáknak as országból való
marad a magyar ifjaságnak. Pest ia Buda Idegen katoa Oyergyói JSIaö Takarékpénztár igazgatója köizöotötts fel eltávolítása, aióláa i s gyülekezési szabadság, cenzura eltOrliBe képe
által volt megszállva, da nem rettent viasza as az Ifjúság
mint lövésioktató bajtára aa oktató tiaztikar jelenlévőit. és unió Erdéllyel. A fellelkesült nip OrOmmámotban emelte naság
életit Is kookára tenni a márolusl eaamik gyózelméért. A
Erre Panoaovai alezredes, katonai paranoanok meleg Havak- néphatározattá a pontokat s határozta azok eliogadt.tánát az haza, annak üdve volt a szeme finye Es mennyien tudtak
i s az uralkodó részé.ól. Aztán Patifit kívánta halkal teletűzdelt beszédében ismerte el a aaékely katona éa országház
lani a nip, aki elszavalta Nemzeti Dalát, melynek refrénjét kOzDIOk meghalni, börtönt szenvedni eszméikért, elveikirt,
vitéaaég erényeit. Egy eaiv éa egy lélekként dobban össze minden ve'sszak végén utána mondotta a n i p : Esküszünk, melyek a hasa fogalmával voltak egybekapcsolódva. Tanuljunk
tilük hazafiul erényeket I Önfeláldozást, Bnsetlensiget; a márma Magyarország minden polgárának lelke : flrt állani a hegy rabok tovább nem leszünk I Aztán megtörtént a ielvo- clUHl
a szabadság, egyenlisig i s testvériség nagy eszhatárokon éa megvédeni a hazát. Utána Kozán Imre tart. nnláB Pest városa tanácsházához, atanáosnak a niphatározat- miinekIfjak
a bajnokai. Megtanulhsttnk ml ls ss átélt huszonkét
való hozzájárulása végett; majd ennek m"gtörtén'-e után
hadnagy, oki. gazda köszöntötte ismételten az oktatói tiszti- hoz
iv
alatt,
hogy
a legdrágább kínos: as ilet aem ir semmit a
Budavárába vonult a nép. hogy a helytálló tanács terjessze
kart éa nynjtotta át a tanfolyam emlékezetére készített fény- fel Bécsbe a király eli a niphatározatot. Kitérésnek a köve- szabadság, egyenlisig i s testvériség eszmél megvalósulása
képeket A teljes éa Őszinte bajtársi találkozás aoélként telés elil már nem volt helye- A türelmetlen nip már hatá- nélkül. Az elvek gyózelméért áldozatot kell hozni minden
A mároius 15-lkl eseminy ntán történtek la
forrasztotta össze a tényleges és tartalékos tiaztikar minden rosatokat Is hajtott vigre aznap, hiszen kinyomatta a Nemzett nemzedéknek.
cerzora megszüntetése nélkül, börtönajtót nyittatott kl, egyenesen erre utalnak. A magyar kelti mondta: a lelkes
egyes emberét és eszel dokumentálta, hogy Magyarország aDalt
atátusfogoly Tánoslos Mihályt, az embert Jogokéit küzdi eljár isel alihalmához a s rigl finynil gyújt nj szövétneket.
kész, figyel, vár is ha kall, oaelekszik Nagymagyarorazág Irót börtönéból társaival együtt kiszabadította.
Az 1848 márolna 15-lkl eszmik védelmében elhalt hisOknek
sirhalmal vannak a Székelyföldön la: s Nyerges hágótól a
vissza állításáért.

Az események további folyama volt hogy márolna vége SzikelyfOld kapujáig, a fejiregyházl slklg, a kOkOsl hídtól a
feli már feleliz magyar minisztérium vezette az ország ügyelt; a marosvásárhelyi ssikely vértanuk temetijilg; ods Járjon el
magyar emberek magyar törvények szerint. A nagy fellendü- gondolatban i s lilekben az ifja nemsedik, ott gynjtson a régi
lés oS'k néhány hónapig tartott a márolas 15-lkl nagy eszmék fénynil nj szövétneket s akkor hittel ia bizalommal tekinthegyizelmiben, mert a beosi Intézikfirök megdöbbentek a tör- tünk nemzetünk nem kétes Jövije elé, a második ezredév
Irta és elmondotta Dr Nagy Jenő Cnlkasen'márotnba-. ténteken. Kiadatott a Jelazó: mindent vlsszaoslnálnl, ami a küazObén.
A magyar törvényhozás 1927-ben tOrvioybe Iktatta, h"gy
1848 márc as 15ét nemzeti ünnepnek ryllván'tja. A tOrtinilml
IlUtkalÜlM i u i « aea
nevezeteeaigO nap. mint nemzeti flnnep, osak ekkor került be
a Corpus JnrtBba, de nemzeti ünnep volt a magyaréig lelki- A fólduek hűséges Bntretóje,
ben -ion raptól fogva, melyen a nemzet i'etiben messzi Bár testét ekével hasogatja
jövire kiható tSrtinetl eaeminy lejátszódott. Volt már nemzeti ünnepünk ketti la. A klrályaág-alapltó Szent István király Mégis czirt él, küzd és fárad
napja ia április ll-'.ke. Utóbbit a hal alom, as ettil függésben
levi kormánytinyezik — kormány ia tSrvinybozó testületek Aa ezüstkalászos ssékely gazdal
fíoxzávalok: J dkg raj, 12 dkg cukor, I lójá
— Iktatták törvénykönyvünkbe, mintegy letompltására 1818
7, csomag Dr, Oelker raniliakrémpor, kb. 5-6
As ősi rögöt már máskép szántje,
márotna 15 nek.
evőkanál te/, 23 dkg linii, 2 teátkanál Dr. Oelk
Vájjon ml történhetett 1818 mirőlns 15 in, hogy néhány É-ott kalászát másképp eratja,
tülipor. — Sáléi: 50- 75 dkg alma.
év híján szái év óta ünnepli a magyar nemzet ezt a napot U^art már nem hagy — zölddel trâţyâs
fíetxóráthot: kecét porcukor
minden évfordulón; mii t Iktatta törvénykönyvünkbe a magyar
A habotra ketvrl vajhoz hozzáadjuk a cukrot,
törvényhozás nemzeti ünnepnek ezt a napát, melyet 1848 ntán Az ezüstaBlássos székely giida I
tojást ét kb. 2-3 etökonál lejjel elkeveri krémkét szomorú idiszak: a miit század ötvenes ivei „golyó éa
pori. A Dr. Oelker tütöporrnl kevert, áltziláll
bOtél korszak", az O'ztrák „szoldatvszka" ép ngy num tudott Tduulnl vágyik, deres fejével
litzlel a lejjel felvállrr hozzáadjuk. A léula
kiírtén* ama yareég lelkéből, mint Ungyaiorazágn-k az anyaoly tünl legyen, hogy ettí-ua kanálról Zsírozott
országtól 1918-ban elszakított cgy-ia részelrrf rán> h 'zedett rab- JÓKüdvÜn ül aa lsko'apudba.
torta/ormába lölljiik, lej^márlott evőkanállal
szolga-sorénak kit évtizedet meghaladó korszaka ?
Bisakén felel, ka kérdik a vlzsgá?,
tímára húzzuk. A negyedekre vágott almaEgy n] nemzedik nitt lel Erdilyben i s Keletmagyar- Ai ezüstkalássos székely gazdal
gerezdeket hottzában felkarcoljuk ét a lésztnr
országon ls; ez a nemzedik azonban vajmi keveset tnd a
rakjuk. 45 percig jő meleg tűiében títjük.
történelmi nevezetességű nap eseményelril, az eseményeknek A kard és eke mellé könyv karül
M'i'.'jilh-jríyrrí Aicrififtúr, ingyen iá'Ui
töiténelmünk egy korszakát lezáró t-a egy ujabbnak megnyitó
hatásáról Nem Irható Benti róvásárt a magyarság köiébil ez Igy készül fel a legnagyobb baicra,
D,-. OETKER 4. '
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a tudatlanság. A sors, mely »z erdilyl magyarságnak osztály- Ezskkel védi ősi örökét
riazül jutott 1918b»n, némaságot raranosolt reánk ; egy e'ejtett szó, egy óhaj a joV.b jOvi Iránt, a dlosiséges magyar tör- As ezüstkalássos asékeiy gatdi I
ténelem egy-egy kimagasló eseményének o-nk említése le,
Molair Béla.
rgy-esy papírra vetett lvUes<tA emlékezés. gonaolat/Qzéi vagy
célzás: 'gyet jelentett volna az irredenta pOr.-?l, vagy rendirl
c;ak ml próbájuk Itthon fontos Borakérdéseinket Pató
brntálltással.
Pdl ur módjára intézni, pedig hasznosabb munkát véHuszonkét esztendi rabságából falszabadulvi, a jobb
F ViszibaduUnak a Udírc lyomáj alól s szép lassan geznénk, ha an egymás elleni Intrika éa rágalmazás
jövóbe vetett, kikezdeni nem engedett hitünket osaknem tgy
negyedszázadon át érintetlen tlsztaságb.a mentve át: emlé- a mindennapi rendem életet keadjilic élni. Most, amikor helyett tudásunkat A közjó azolgátatába állítanánk.
kezzünk 1848 máraina 15 re s tekintsünk bele történelmünk m*g mindent betakar a hó fehér itp e, van Időnk gonA tavasz a nyakunkon van B ez nagyon ls Időegyik legszebb lapjába, ahol erril Írva van. 1848 márolna 15 dolkozni a Jövőnk fuiett. A Cilkl Lapok régebbi szá- szerűvé tessl a kérdés megvalósítását a hlssem, bogy
jelentőségét összesűrített rnsgáltapltásnan, találó i s k'fejezi
szavakkal igy határozhatni meg: záróköve a régi, de annyi mait böngészve, olvanom dr. E thca Gyulának egy mindenki sslvesen támogatja városunk veaetőségét, ha
rilosiségben gazdag Magyarországnak i s kezdeti idipontja a cikkét, amelybsn nagy ez -ratetiel nyújt perspektívát Ilyen tráayban a kezdeményező lépéseket megtenné,
haladás szDksé:BzerO törvénye érvényesülésének, mely elil a c'lkl székely fö d fejlődéséről, különösen pedig ki- mert minden lehetőség adva van arra, hogy Cjlksaehazánk éa nemzetül k nem térhetett kl ha osak a népek világ- emeli Ciiksseredának a Jövőben való elhivatottságát. rsda fJrdőváros legyen, azonkívül a lakósság legnaversenyében lemaradni nem akart. Ez pedig nem jelentett
volna kevesebbet, mint elzárkózást a legajabb kor feltartóz Bs tényleg, az u] á'lamalekulatösn Cjlkaaeredanak gyobb részének a biztos megélhetést ls jelentené.
hatatlmul elinyomiló eszmél, az nmbel jr>(tok igazságos ki- m^gvnn minden lehetősébe ma, bogy aa orsság IdeBiró Jóttef.
terjesztése elil, ami a remz 't i-rilnek egység-sen Igénybe- ^nforga'mának körpontja legyen. K imája, ásványvizei,
vételét jelentette, anagyohb, a tökéletesebb siker éa eredmény fdrdől, óiordu! levegője mifd, mlcd arra predesztinálérdekében — a közOs h,za lavára.
ják, hogy mindtzok, akik basánkban üdöinl vagy gyóKell egy futó pllantást vetnünk a mnlt század kOzepét
moge'óió viszonyok». Bizonyos eltérésekkel ez Európa m'n- gyulást keresni éa pihenni akarnak, a ml Istenaidoita
As Erdélyi Párt csikmegyei szervezete közhírré
dau államában ugyanaz volt. A XV százai végén lezárult vidékünket felkeressék.
teaal, hogy budapesti képviselői cioportunk kiaárólag
középkorral nem szűnt meg a: ugyanazon emberek kflztl ragy
A város körül mindjárt három borflzfürdó várja olyan
Bgpekben nynjt csak segítséget a kérelmezőkellentét jogban, társadalomban és anyaglakban. Egy kisebb
csoport minden országban, a joggal bírók esoportjs, szexben aa üdülni vagy gyógyulni akarókat, azonkívül pár kiló- nek, amelyek a vármegyei tagozati elnökség (vármeméterre
a
szomszédságában
van
a
Hargita
aa
ó
kóna Jogból kirekesztettekkel; egy falói nr, másfél41 szolga; amazok
gyei Irod») véleményezésével és ajánlásával vannak
javakban livelkedik, emezek a szűkölködik; a megkűlönSO - ^ödreiv il éz a legjobb borvlzforrásalva), odább a Bgent- ellátva, — kösvetlen leveleket tehát Beakt na Intézzen
téti elnevezés : nemes-ég i s jobbágyság Ez a megkülönböztetés imrel Blldöiflirdó s nem massse Tusnád és B Oyllkosló,
a parlamenti csoporthoz.
adja azon kornak képét. Az újkor 300 esztendis reformáló mslyeii a fürdő- és üdülőhelyek koronái.
irányzata nem bírta áttOrn' a kOzépkor ezen maradványát. A
A várroegyel tagozati elnökségek, ha a kérelm- :ő
TvihM
van
elég,
mire
fal
hívjuk
a
nyaraló
kösönség
XVIII-lk század vége felé az ell. n'ét a kit o*z*ály kOzött már
Ügyének állásáról közvetlen tudomásuk nincsen, kérjék
türhetetlenni vált FianclaorBzágban 1789-ben kitört forradalom Atyáimét, azonban gondoskodni la bel), hogy aa it nya- be a járái vagy közs.-gl tagozatok véleményezéséi.
megsemmisítette aztán a nagy ellentéteket; ám ez hatáa nélkül raié vendig, kl a pénzét lit hagyja, meg ls legyen
Általában neveljük rá tagjainkat arra, hogy mindenkor
nem maradt Euróna többi országára sem. Az ajltásoktól megdöbbent három o rópa! nagyhatalmasság aztán Összefogva. eléged re. Mert tudva való dolog aa, hogy aBserlnt gya- előaz'-r ezerezzék meg a helyi tagozat Igazolását és
1815-hen megsemmisítette a franola for- adalom sok vívmányát rapszik vagy fogy a fürdők látogatottsága, amizepen Ajánlását B aszal jelentkezzenek akár személyesen,
ai emberi jogokéit vívott h<rook eredményét s 1848 febrnár azoknak közössége megelégedetten fejezi be nyaralását. akár le-élben a vármegyei központnál A vármegyei
20-lfc egy ujabb középkori-féle visszaesés lett úrrá FranolaNe várjuk miudif a hivatalos helyről jövő kezországban. Ezt borította fel a második franola forradalom.
d^ményeaést, hanem próbáljuk ml magunk megvalósí- tsgozntl elnökségek a vidéken lakó kérelmesőket lev.
ö-ök di'Biségire a m>gyar nemességnek — nílank Is tani mlnd iat, ami, valljuk meg őszintén, küiönbon IB lapon értesítsék, hogy hová terjesztették tovább kévolt jobbágyság — nem «olt a helyzet oly klélezt-tt • kit
réseibet.
osztály köiött, mint a nyugati és délnyugati államokban tó- városunk vitális érdeke.
N.omilékosanfigyelmessé kell tenni mlndasokat,
ként. 1824 ben, minden alnlról jOvi nyomás nélkül magának
Amint megalakult Cáibsn a közblrlokoiságok,
a nemességnek egy elszánt oscportla lépett a Bikra az embert erdőtn'ajdonoBok, faklterme ő«, saövetkeaeteí szövet- akik különféle állásokért, kleeveséBeké't folyamodnak,
jogok kiterjesztése végett A vármegyei házak termal, az or- sége, épen ugy meg lehetne alakítani a csiki fürdőt: hogy az e óiri szeméiyl lapokat okvetlenül el kell látszágház hangosak már a jobbágyság megszQntetése, a korszerű
nlo!; az illetékes főispán ur ajánlásával, tehát ne gonállami, társadalmi i s gazdaaági reformok megvalósítása végett, szövetségét ls, egymást támogatva és egymás érdekeit dolják, hogy ez Erdélyi Párthoz való fordulás felealeSzéchenyi, Wesselényi, FelaibOkkl Nagy Pál, majd Deák Fe- megvédve.
guBsé teszi a törvényes folyamodást eljárást Képvisereno és Kossnth Lajos, utóbbi az u n „reform párt" ilin
Vannak — hála as égnek — arra termett balköveteliznsk némelyek szinte fenyegetőznek a pozsonyi or- neologus szakértőink, kik a azttkaégeB technikai felvi- lőink egyébként ls Igen el vannak foglalva aaámos
szággyűlésen a kisebb tOredik i s az nralkodó hatalom ellen,
közérdekű ügyben való utánjárással, nem lehat tehát
amikor 1848 február 20 lg halad tlire az Idd, amikor már lágosításokat megadnák vagy vállalnák annak kivite- azt kívánni tőlük, hogy minden tagunk magánügyében
végbement el ózó szervezkedis ntán Pesten az Ifjúság egy lezését, csak a városvesetőségnek kellene a szükséges Bsemélyesen Járjanak utána a különböző minisztériuvezeti-osoportis kezébe vesz' országos Ogyekben as Irányítást. kesd ményeső lépéseket megtennie, hogy az meg Is
A párisi forradalom nem áll meg »z oraiág határán valóaullon s rövid ldőa belül a Hargitának calkl me- mokban aa ügyeknek. Kivételesen méltányos esetekben,
belül ; a tüs terjed kelet feli: felgyújtja a szom'zéd államokat, dencéje hazánk egyik leglátogatottabb sport, turista, amidőn a vármegyei tagoaatl elnökB 'g est Indokoltan
Belgiumot, Bvájoot, az olasz államokat; Itt-ott fellángol Német
kéri, erről Is szó lehet, de általában parlamenti csoország is, mígnem aa uralkodóház által dédelgetett Bécsben kllme.lkus és gyógyfürdő helyévé, vároBuak pedig portunkat menteBltenl kell attól, hogy magáaérdekek
ls mároius 13 án a forradalom lesz nriá s Bécs oocált is vir fürdővárossá alakulna. Essei egyben a fejiódéal lehe- miatt lóason-fuBson. Ilyet nem lehet kívánni törvényfesti p'rosra; a császári katonaság a a fegyveres polgárság tősége ls meg volna alapoava.
hoaólnktól, akiknek más a hivatásuk.
mirkizik meg. Ily elizminyek ntán a pesti Ifinság, mely a
Mindezeknek a megvalósítását nagyban elősegíti
megújhodó Magyarország JOvi állami, társadalmi i s gazdasági
Budapesti Irodánk annyit mindenesetre mindenkor
újjászervezése céljából 12 pontban foglalta Oaaze reform-tar- a téli és nyári sportok kedvelőinek azon lelkes tábora, megtesz, ha a vármegyei elnökség kéri, hogy aa érdeveit, érezte, bogy a vigsi elhatározások küszöbéhez irkesett. amely állandóan és önsetlenül fáradoalk városunk sport
Mároius li-in délctán ipen tanáoskosott a pesti {Ifjúság ve- is turlsstikal életének fellendítésén s mint Igaal pio- keltek kérvényeit (ha azok kellően fel vannak bélyezeti csoportja a történelmi nevezetességű Pilvax-kávéházban, nírok, áldosatok árán Is próbálják mások figyelmét gesve, amire nagy gond fordítandó) benyújtja as Illeamikor berohan egy fiatalember Pozsonyból hajón é kezve a
tékes mlnlesterlumnál, vagy más bndapestl hivatalban
elkiáltja: Biosben kitSrt a forradalom 1 A tanáoskosó Iflak felhívni a ml kies fekvésű és a termésaet kincseivel s az Iktatószámot közli.
egyike, Petófl feláll a .nemzet közvéleménye asitalá'-tól, a megáldott földünkre, hogy esáltal a város IdegeaforTovábbi eljáráat azonban nem vállalhat, mert aem
terem kOsepire lipve odsasól az Ujaknak: Uraim, nlnos tObbé ţalmát la növeljék.
ügyvédi Iroda, azonkívül as Erdélyi Párt nagy erkOlcil
késed elmeskedisn^k helye, Itt tenni kell; nem látják, hogy a
Mindig
megilletődünk,
valahányszor
látjuk
várolorradalom a nyakunkon van ? As ncoikon Izgalmas tOmeg.
súlyát általános órdektt kérdések elintézésére kell fennA tanácskozik bezárják a kávéház ajtóit a késő éjjelig tart a sunktól való szeretetteljes gondoskodását aaon véreink- tartania.

Ünnepi beszéd 1941 március 15-én.

Csíkszereda fürdőváros!

Az Erdélyi Párttól.

sugheazéMs sttatsaek,bogy máaaap, zsárslns lö-áa megtart-nek. Uk más helyre kőltösködtek al saülóföld|Bkről s
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— A legnagyobb Öregdiák Ulálkoaó Csikaomlyon. MérelusS 6n Budapseten a VadáMkBrt srfJló
Cdkvsrmegyí» ailapáajáuak felhlrásérs m«eye- aérga-ermében r s ^ J ö m k « Aey^orrgágban élŐ Baéaz^rte mt gltdult a gySjtéB a» árvlzpujtotta vldéfrsfe keiv-k ho-y eihatiroEzék, mltor tartják m<>g a Székelyc^scm'yil
''kÓBBágának felsegltésére. A héten rérzint az Brdélyl föld fe'szab'dulísinak erőmérő
Párt Irodájába, ré^elnt a lapunk pa-rt'-sztősfg'íhe be Öregdiák talMk^z-U, Er.e I?g«lkf,lizaiíebbBrt kínálkozott
4 n*irl szafcidfláeldő, Rtr.iVor a tl?zlvi^:ős; íj cagy
fokt alábbi öossegekrt ryugtátzuk
10 Piügő —fl lér részben ré-ztvh<tník fz Unní-ps g-'er As e-rtekfB'et
Gá< Imre
10
P
on
6
—
fillér
megO'&P'to'ta íz BnEcpsésf-b t>oroz«»iit. A diáktalálkozó
Borbalv B rou .
10 Pengő — fl! ér napját <u iui bt 6 ára tUste kl. AB Bnnepseg a cslkLajos Dimo'-os
10 Pergő — fl'^r
Tatnéi< B'n dor .
jom yói k >R».tf mp ombar, f>B"-ct msue', . z^ntb'íz d
6 Pangó — fl'lér
B rcotítinl D.-ifiő
d-1 k'zdódiV, m^Jd a rósz vevők a cs^ss redal glmaá!
1 Penző —fi ér slumba vonulnék, ahol Bdvózllk a tanárokat, agy fittel
Fodor László
1 Pengő — fillér diák éa egyik tanár pedig az öreg diákokat. Az ÜnnepBl'ló Q aa
Call'Bzered*! íSvószt^ofolyum
ségen ének, aanossámok éa szavalatok la lesanek. Aa
87 Penpő 20 fillér öregdiákok m*g? oizornszák az elhunyt tanárok sírját.
résztvevői
Kinevezték
D 'lben Cziksaer^da ÖIBZ°S éttermMbsn dlrz -ibéd, délután
I
Cslkvármegye törvényhatósági bizottságának tagjait.
klráudu'ások le»nek a Kis- éa Nagyzomlyóra, a Harbű 4 -j.
gitára atb. Aa Bnnepiégeken előreláthatólag Igen nagyA m. kir. belügyminiszter 112.043- 1H41.—III. a. szám alatt
A Darmol hashajtót utánozzák.
9íí)mu
köaeos^g v»u ré^zt. Az elóké*zBlet°kkel P<«p
kelt rendeletével értesítette Csikinegye főispánját, hogy a megalaÜgyeiion, mert minden tablettán
kulandó megyei törvényhatósági bizottság tagjaivá íőispám előterGáza rendórfőtanácsos, Pál Andor és Antal Áron tanár
a „DARMOL" siónak és T alakú
jesztésre az alábbi 120 egyént nevezi ki:
bevácásnak kcil lenni. Kimondotvatnofe megbízva. Antal Aron a budapesti tárgyalásoDr. Pál Gábor orsz.-gyülési képviselő, Dr. Csipak Lajos r.
tan eredeti ctomagolásban kérje.
s a már rÓBat v;tt.
katb. kanonok, Dr. Kolumbán József ügyvéd, Dr. Pitner Árpád törv.
— MIBBÍÓ Caiktaploosán. Lukács Mansvét febiró, Antal Áron lanár, Dr. Kováts Károly ügyvéd, Dr. Búzás Márton orvos, Dr. Györgypál Domokos ny. főispán, Dr. Nagy And'ás
f . rc -.-i •ttv-., m Fz-t'e'J ^r>rb"D ism«r5 iS* reves missziós
orvos, Dr. Daradics Féli* ügyvéd, Dr. Eröss Péler ügyvéd, Ur.
-" (• Cslktap oc^^n márc us hó 9—16 napján 8 nepos
Karda Isván ügyvéd. Bakó Kálmán tanár, Gál Ferenc malomtulajmi Bi'-t •*r-o*t. BfciBonycsodott, hogy a lelkek epedve
donos, Biró Ferenc róm. kath. főesperes, csíkszeredai. Dr. Elthes
Gyula árvaszéki elnök, budapesti. Dr. Gaál Alajos orvos, Dr. Már— A vármegyei Vitézi Szók közli, ho?? r *ivánt£k k 22 é^eü o'-áh elnyomalutt kl'forBlbflte leton András ügyvéd, László Antal városi főmérnök, ld. Nóvák Béla
Vltéal
Bíék erdnyi fir nd i
B«k m g,er sé-íér? s nül rţ4ju? rtgedt erkölcsi és lelki sssanytőlés plssokiparos, Vákár József örm. plébános, Madaras Balázs kisbirtokos,
ld. Szász István kisbirtokos, Géczy István gépész, György F. Islván pfl^pökl he!?tRTtóz*g 86—1941. **. alatt e r. cd -Ito hosv tis: vo'ó mt-rlf í u'.ást. Aa állandóan z ufoit tetrp ómban
kisbirtokos, László Ignác r. kalh. lőespercs, Pál Vencel kereskedő, a p-ebánlák a Viteti R-ndb > való í^ivtoSh.í BBÜkseges szomj «I Isif'rt'fl fofff d u\ s testi és le kl szabadság
Dr. Benke Antal ügyvéd, Márk István nyomdatulajdonos gyergyóürck lí' lt i^s megtis tult lélekkel, uj erővel ís erős
szentmiklósi. ld Keresztes András kisbirtokos, csikszcntkirályi. Dr. kerosBt'eveleket lr.(yenwn élü'^ák k'.
— Szókelyhii Budapesten. A Harglt*->.4ralja •Vh-tárózáankkal Indu'unk el a ss^b-dfág utján egy
Czikó István birtokos, csikmindszeiiti. Dr. Karsay Sándor Ifirvsz.
elnök, csíkszeredai. Hozó Albert kisbirtokos, csikszentléleki Ferencz i-ud^pfííi jflki-p'-í fz.'k.iy Itörtac a tnfgo -Teledett sa hb. bo!doî'4h!) Magyarország " majdan esy örök élet
Lajos Józsefé kisbirtokos, csikcsomortáni. Gaál Tamás róm. kaih. -zlUR<rf,'stet b'ítáaa Blatt rry „StíkRÍvbés" lét^si- MépitéK»™ A ssehb jövő és fz i'rök élet reményét P.
esperes, Adorján Imre orsz.-gyülési képviselő, Fodor Pál kisbirtoM n-sv-^nfk k^fz'isb^jBk. I<ten fi;?sse me«r.
kos, P. Szócs Dénes zárdafőnök, várdotlalvai. Márkos Endre róni. téa'nek tervével fjg'?.lt02 k É • U;tí; iiníí S/'-rilt a
katli. plébános, Gegö Dcnes kisbirtokos, csiktaplocai. Péter József fő ? ros 60000, r karm-icv 20000 p
s,élv. s^n
jegyző. Búzás I nre r. ka ll csp. plébános, csikcsicsói. SárnssyBéla la<t m g " Cflra A kSzv-iil «.ő-ttrosév, <«;én V^russ
ig.-taniió, mádéfjlvai Kovács Lajos kishirtokos, vacsá'csi. Kovács Qito'roMci®»1,i'rif AndráS'ív M uín.iS Ard--*-:, u
Béni ig.-tanitó, görocsfalvai. Fodor Gáspár taniirt, csikrákosi. Fazakas Imre kisbirtokos, m.nlarasi. Gidró Alajos birtokos, karrfalvai. palotái át ak-rja meţvâ^-to-ai, m^ yjek «r- 250.000 P
Tel. 88.
Vakár Lajos, Csíkszereda
Tel 88.
Kozma Ágoston Józsefé kisbirtokos, jenöfalvi. Agoslon András kisAi «pB etl ei a >özieg irodái, term?l mioi->i<i
birtokos csikszcntlamási Dr. Karda Ferenc fakereskedö, Boros s/kz frékely ré'^ér^ (%<:áso:f nyernének rOh^yrV.p:.
Antal kisbirtokos, Karda Áron kisbirtokos, csikszentdomokosi. Zsók
— Antal Áron nagv sikere a Ptzmany
József kisbiilokos, dánfalvai. Ábrahám József kisbirtokos, Domokos
Irodai és hordoahaté írógépek mindan árban.
Jakab kisbirtokos, tusnádi. Albertini Zoltán kereskrdö, tusnádfürdői. EgyeaOlat budapesti irodalmi ünnepen A
As
Párt megyei tH»ozatán»v veaetősége
közi aa uidv<éitekkel. hogy a Magyar Vasmflvok éR
Qfpgy4rak O-seágoH BgyeaB'ete Budip?st, V. Akedi
mtal u. 1. II. 3 kert-B a trafót rppB!ő(*p?yárbsn
képzett esztergályosokat, eziTrBámíaiatoaotat e-d ra
pü őg'p bâdoţcsoat. Mivel blzo yára megyínk területén Is Vflonok manekflit zzékeiy testvéreink, ^t tk a
brassói r> pUlőgépgyárbsn doboltak
fenti szagokban,
kérjBk, bogy vegvék azt tudomfcu1. Említett gyár bér
mennyi tzakmunkást h*j:andó aikalmasnl. Aa ajánlko
zók v «gv forduljon k'zpootl rodánthoz, vagy p dl*
egyenesen aa emiitett gyárhoz Hab-rth litván igsagrtó
cüntr» küldve ajAnlatukat, hivatkozva a közötte ás
Albrecht DJS«Ő képviselő kösött történt megbeszélésre.
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Székely Gépkereskedelmi Vállalat

Régi gépét becseréljük.
Ifj. B. Kovács Ignác kisbirtokos, verebesi. Lukács Dávid kisbirtohirJ.sp'ríV o^sztjoi Pjimiuy-egyesl)
•
kos, szentsimoni. Darvas Albert kisbirtokos, csatószcgi. Dr. Nagy •í/i'oi'U i Irók
•••.te
március
13
r.cd«fite
nt»-g
riria'nil
Bcnsp
t
»
Jenő ügyvéd, csikszcntinártoni. Kovács Pál ref. lelkész, csíkszereSzámológépek, Puoh éa BKV motordai. Péter István ig.-taniló, Szőke Mihály kisbirtokos, csikcseke- bud p«ti Vlíndób'-u. Az B.'ü'ipt'y fő »<g ez i'rd^lrl
kerékpárok.
falvi. Száiithó Lőrinc, kisbirtokos, Mátyás István (Udvari) kisbirto- kartájak xl»at- etére rerd eódó- v s a niüHor legnagyobb |
•
kos, kozinási. Dániel Ágoston ig.-tanitó, lázárfalvi. PélerGyula Bénié réB3it la «R erlélvj t-rm^s ííí).: ;á t-itía. M'-íyíokit a!
:
Varrógépek, autók.
kisbirtokos, bánkfalvai. Incze Domokos r. kalh. főesperes, Tompos
:
Lajos kisbirtokos, csikszentgyörgyi. Adorján Ferenc kisbirtokos, nagvjMen ő-rpvl Írod-Itci B-oep n Ao!»l Aroi fő irn.
o
Erdélyi József kisbirtokos, csikniénasági. Barllia Ferenc r. kath. t«n-.r tr;pvts(<itf>. fel ott P(r- &zév>ly t.'riryu síb-BZ'''4Takarmány-, bnrgonya-füllesBtók.
esperes-plebános, kászonujialui Veress Adi'ii kisbirtokos, kászon- sét o!"a-ţ> f-!. Brd 'lji
•
-zoo^Bth.in
Ar-s,'
Aron
hírIcltizi. Péter B. Ferenc kisbirtokos, kászonallizi. Boldizsár Dénes
y töriét>e.it-uból *(» t, K-mikisbirtokos, kászonimpéri Csutak András kisbirtokos, kászonjakab- neve nagyon résd A ez
Mindennemű m e z ő g a z d a s á g i g é p e k .
íalvi. Gergely Viktor g. kath. esperes, Gödri Árpád vasúti főelle- toi ezék^'.y nyíren ra«< ri, m ly f-ij><ii^r;t'irő tacusnőr, gyiinesbükki. Tankó János (bigyó) kisbirtokos, Tankó Béla ^odí nirpia-jlésfliv»'. a<áoi:vaa pá'yad j'-i fíyart na
(nákó) kisbirtokos, gyimesközéploki. Gál Imre kisbirtokos, csik- erdélyi p-ílTáj«'o<:u'. Bzek as eibeazsiés sk m gérdaTejipari b e r e n d e i é s a k .
szépvizi. Erűss Vilmos kisbirtokos, csikszentiniklósi. Szakács Balázs kisbirtokos, borzsovai. Dávid Kálmán kisbirtokos, delnei.
Foty m% »nili*or már son *g?rdit «ih nk
„Rex" gyorsmérlegek.
Ferencz Imre birtokos, pálfalvi. Koncz Antal birtokos, csikszent- •e-mail asadá'yt «•• id p a hat i om e n--omc poiltlviji,
mihályi. Máté László ny. jegyző, gyimes'elsőloki. Benedek Lajos
kisbirtokos, Gáli Mihály kisbirtokos, Ba'ázs F. Imre kishirtokos, dUfc- s kftté'biit od li^^Ulj^a^k mUd n m:tgyar kccépVeszünk elhasznált kc-rékpárgnmlt.
Kiss Albert (varga) kisbirtokos, gyergyóilfalui. Ágoston János fü- WVo t könyvtárába. H >«y nmnaylre n^n c slód uok
részgyáros, Csata Miklós kisbirtokos, Rokka'y Dénes kisbirtokos, An- 'l Arau tnha'.S'ífében, szl ifjabban blţonjitjţ:ţ b
Qalyóaoaapágyak k é p v i s e l e t e .
gyergyócsonialalvi. Dr. Lörincz József r kath plébános, Fülöp Ákos pesti lepo'tn'k a Pá'Tíny Irodalmi tim- p-A- Iro" j
kisbirtokos, Mészáros Sándor kisbirtokos, Dr. Gaál Endre magánj.
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igazgató, gyergyódilrói. László Gergely gépész, ditróhrtdc ií. Balázs
Ferenc kisbirtokos, kilyénfalvai. Dr. Pál Gerő orvos, Szibrt József uj «t'-á'-íy tehKts^gft, »• • oysa ts<-r4cy.-n ue;húzóig.-tanitó, Puskás Lajos kereskedő, Fejér Ferenc kisbirtokos, Lacz- dott mostacélg a g«.-r«ds.l íno)tuz;um irD-ri á'láíi^ba?'.
!
kó Ferenc szabó, gyergyóreinelei. Angi István orsz.-gyül. képv. birMEGHÍVÓ
tokos, Sajgó József kisbirtokos, Oláh Tamás kisbirtokos, gyergyó- bolo'.t egf kis akarattal m-r r^iB irode ml nagyestr-.lnlí
szárhegyi. Gál József kisbirtokos, tekerőpataki. Bánvász Sándor '• öz'iit Hlhtlno. D ' ő m»ifm_r.-.di közditU^k «*áke!yn--t.
az
„UZU*'
Műmalom
e s F a l p a r i R.-T.
kisbirtokos, Rácz Vince r. kath. plébános, gyergyóujfalui. Balla f'l-*i uép^ novn éj-nfb, tőért tat a fciadttto a nehí-a
Antal kisbirtokos, gyergyósalamási. Portik G. Ferenc kisbirtokos, idődben fotîoiiabsin'slf t-rtoH^ ab rgjaüi atnMc'ó
chikszen'E'áríoni
bej. cég
gyergyóvárhegyi. Bernád István kisbirtokos, vaslábi. Tódor Antal
kisbirtokos, gyérgyótölgyesi. Csibi Ferenc kisbirtokos, eyergyóhollói. git síénél. A bndtpesti d>caér«t móitoftilnmcrfts^ tehet- 194L évi április hó 2 »n d. e. 10 órakor
Vadász Károly tanító, borszéki. Ungureán Simon, kisbirtokos, bé- síiének, m«l.v m-g sok dcaő^é;.-Kt fog hornl Csíknak
Osikszentm&rtonon, » vállalat irodájában
kási és Polgár Imre kisbirtokos, gyergyóbélbori lakóst.
én a siekel.v nemc-m k.

tartandó
— Aa idei 50 Jubilárie meaflgaadaságl ktállitas aiialrattói » Bsross StovelB^ţbe tf mrrölt ről
Biai óV. Illetve női wm ouín síácto ok tr á/clus 30 áo
dé'uián 6 ór»l k*üd«ttvl h B roii BzjkhA»ban, BudaTárgysorozat:
— Erdély gyáripara impozáns külön pavillont p-B'. VIII, Maííum-uic? 17. n vidúkl rőt szpbC.k és
1. Az a apssbbályok valamennyi rendei
állit fal a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A májon '•aa'oiriu sjdonnsok réezérn e»«ktnal d:vBil;rn)uti»tét ren2-án megnyíló B u t a ş i i Nemzeti:özl Vasár -gyík fíc'.ljs d-Bűtt, strelyen bfmu*»tjÉk es uj IKVSFEI én nyári kezétiének » változott viszonyokhoz képest
a visszacsatolt terttieiek gazdasági jelentőség-wik de- d:?at Irányát mintegy 160 kdiöebEső szlnll. alakú for- szükséges és a magyar Kereskedelmi Törvénymonstrálása. A vásár erdélyi csocortiában an erdélyi májú modeilbrn. Az érd<fc> s divatbemutatóra szívesén
gyáriparfch. 1000 niiyzeim^mvl türHIettt p*v|' ont látja a v d *M bartír^aVat a dlv.-'tbrmolsló renderŐBége. nek megfelelő módosítása.
2. Az igwzga'óság és felügyelő bizottság
áliH fel. A p .viüos tf>!|<uj Hp">t foí n nj^rl Krd 'ly
— Fdvámhlvatal Haroavátárhelyon. A m.
sok oldVin yyá'l'ptrl tcrm?!ésír6!, am';' :b;& kttionnscs l lr, Kv-poitl v .ml« zs,'»téBáp, Mtrosváaérh>i.y'-D m. kir. tagjainak el^oicdiiáea, uj igazgatósági és felnagy 8z*r'p.'t ji^zl. * vas-, tex'l -, t őr-éB bútoripar, FővAmhívstalt iillio^t fs! a i;-y « cváréd'ői m. kir! ügy i-'ő bizottsígi tA^ok vál«B7íása.
a k^r^mia, porc vláa és samof-gyártáK. avrgyétz^tl ói
A közgyillíeen osak azok a részvényesek
cel'U oz 'ip^r, valamint az étalm'nsgrlpir. Az erdilyl Fővám hivatalt a maro iváiárbMyl Fő vámhivatal klrenvohetnpk r>ezt, akik részvényeiket, vegy a
cipőgyárak u| anyagokból k^ia'i t c péket és ciütu^kat déltfl^tjévé RBArţpz'o át.
fognak bsmu'.alní, »ar;!yekn')V a talpa fából, fasőréaze
— Ezüstkalászos gazdikat avatnak Z«ögö- Sociniateit Btticiră Rouâiă brttssr.i fiókintézete
pedig S9rt,iah>trből Lánz'ilt.
dfln és Somiyon. A c.felr. Fa'djiível-tt-ftgyl M eiaz ílíal kiál i'.otí letáijegyeit legalább 3 nappal m
— A 90 éves Dobánvjövedék a Budapesti t?r feanhttnsAgt sl«tt é"ó ea a cMkşEered-l ro. Jlr. kftzgyü és előtt a társság pinztáíánál letétbe
Nemzetközi Vásáron. A M Kr D>hi>íjjiv«d;k mér- cazdiségi iskola tanári t^RtBlete ál'nl tartott 130 Fa! helyesték.
e m 1 ín ttanipilte 90 évi>s fumuását. A Bid p ail C'lkrsö<;ndl és 191. sz. ciítfsomlyól 8 hí napon téli gsiAz igazgatóság.
N-ratzatköal Vásár ,100 éves ma^ar vá'ln'atok" c-o- d«Bá«i tarfolvam Z>Sgöd3n a 2 i z e'errl o^pi«to ában
portjában nagyob^saahfcu kBHn pivií'onhan foija be- március hó 23ái, d.^lu:án 3 órakor. C dk sornyin p
Biékháa
nagvierméhfn
március
bó
25-én
délniőtt
10
mutatni a M. K'r Dsháayjüvedék art a hatalmas fejIdézés.
lődést, amelyet a d«h4nyfa'dirgORá'a. mDvéPzl csoma- órakor HnnepVya<<-n haz-ítu'. Ugyanakkor a paép Fa^mu
1.
golása és gyártmányataik népis^rü l'és'j terén elért. tanfoiyt mot vézzo.tt hsledal vágt ó gapdákat .«aBatka'áízos gsadákká" adatja a M. kir. Fd'dm!vft!éKflgv| M)
69/1941 srám. Magyari Albertnek Cáprescu
risB'er u' kípvlfe'ptében m<3^j>.iorő vie geb aios. — A
ellen indított perében tárgya'áa április
Jól be vezetett lakatos- és vizvezeték- nyilvános és lnsyn-sz-tróUcíep>ly iraidafâţl, hazfflas Dobra
7-én
a
c<K8íerid*I kir. jiráBbiróságnál. Idézve
műhely, berendezeasel — elköltözés miatt és saór^koztotó t irtaimon tárgysoroaata Igen értéket
Cápreecu Dobre.
Bürgőeea átadó. Ugyanott kalösfiMe bu'orok és kedves percsket nju]t minden érdeklődőnek.
— Orsiágotvésór Oyergyóanentmlklóson
a.
és egy rádió olosóu eladó. Kossuth L. u. 10. A gvergyiss^tmUIósl
tavaszi or<zá;o*vásár 1941 öv
407/1941 SEám. Gegfi Bélának Căp^escu
épnlls 8, 4. ég 6 án Ioüb megtartva és p-dlg 1941 ér
Keresünk azonnali belépésre ji kézírással rendel- április 8 és 4-én az országos állatvásár, április 6-én t Dobre ellen indított perében tárgyalás április
heti, gépírásban jártat, irodai gyakorlattal kiratóváaár.
7-én a csiksseredal kir. járásbíróságnál. Idézve
CăpreBou Dobre.
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