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GYÓZÓ

A be fold! nemesség eredete szerint k-'tfóle: ma
ö iszRgezve a most röviden előadottakat, a saékeiy
gyar, vagy székely oemiatég. A Bzekeiy nemessé- rem^.isrg -t éa rendi állast Magyarországon egyedül a
gei a ni,i;-yar nemebuégiö öil r s meljr.hnló jogi kb- m.kir. Belügyminiszter igazolhatja. Hiába lobogtatja
ömbdogek vataaztouáK ci. ^ JV'Íre » jogfej ódéa fc'lan vniaki !' keaeben a nemeBl oklevelet, mert ez BZ Ő
Aa eltiiii isaestetése.
dósa (IjyL-lemuel vo.t s ^ e kát nemeeaég soha Bem n°mesBégét egymagában nem bizonyltja. Bizonyítani
Közli: Tusnádi Elthes Oyula dr.
vait cgíyo es Kzoaodsá. A <iaekbiy nemoss^g különle- kell azt, hogy a megadományozottnak törvényes leBudapest, rzeptember bi
BZC-melyl jogosnak vo>t aa ctsubssige, mely untak származottja. Ht nem igy voion, akkor bárki egy közCslkmegye felszabadulása óta szátroKan kf.r^sn"k ges
otrioLoBbi: a Szekelyföidö - megillette s részükre a iöayvtórbói, vagy levéltárból eltulajdonított, vagy a
fal éa kéruek felvilágosítást székely nemességük Ignzo Magyar
Szent Korona egese területén nemesi kiváltsá- törvény rendelkezésének ellenére megvásárolt nemesi
láza tárgyában. B BŐ gondolatom aa volt, bogy ba ín gokat btsionltoti.
oklevéllel igazolná aat a nemességet, mely ót nem illeti
nemesaégl lgaBO'áiról Irok a Caiki Lapokba, a román
A saékeiy nemeaek áltilé&oaságban aaonban n?m meg. Nem elegendő a saékeiy rendi állás, vagy nemesnralom alatt kialakult erdélyi felfogás kiryót-bétát fog
reám kiáltani éa azonnal beteges oimkőrsággal vádol váltak magyar nemesekké. a.trt a király vagy aa orssíg- ség Igaaolására a helyi hatóságok blfonylata, vagy bármeg. Nos hát én eat a vádat érett megfonná* u=an gytiies sohasam nyilvánította őket bzoknak, köaülök melyik hatóság képviselőjének nyilatkozata (kijelenvallalom és székely testvéreim sürgető éa idöezerű csak esetenklnt egyesek szereztek magyar nemeeséget, tése), mert ilyenre a helyi hatóságok Illetékességgel
kóréaeinek aa alábbiakban ké z éggel te zuk olegel.' vagy magyar fónemcsB get iblön f.-jedelml vagy klraiyi i s hatáskörrel nem rendelkeanek. Különösen fontOB ea
Az ősi név jelenti az őefoglalást, az occupátiót. adomány alapján. Ezen a jogállapoton Migyarorsiágoak Cülkban, hol a vármegyei magánjavak a ssékely határőr
Ma különös footoseága van, nurt ez adja meg jogun- es Erdeiynek us egyesüiesa sem változtatott, Igy a gyalog- és huszárezredek fiuágl leszármazóit illetik.
Meg kell állapítani, hogy az eddig követett rendkat Magyarországhoz. KÜ fó.'dün a nevek hangzásából székely nemességet íüetőle;' ma ÍB ások a törvények,
és a nnvek irá-ából Ítélik meg a n?^>B<>tÍ6^gl és népi jel- (örvényt-s szokattok es rt-adi leiek hatályosak, melyek n szer nem volt helyes és nem volt megnjugtató. A
leget Európa legnagyobb ée le&n>li?eltefcb nr mzetel féltő mohácsi veez siótil M^gyarorúzá^on, m&jd a később jogosultságot nem hivatottak megállapítani a magángooddal őrztt m?gnemzeti jnllegüt^'.m&lyuek l^Mfeje- óiiáilóvá vs>:$ Erdéiybcn os a tizlitebb érielcmben vett javak bizottság a, vagy a helyi hatóságok (főispán,
alispán, főszolgabíró, községi elöljáróság). A székely
zóbb téoyef ője t ppeo az elő -, a család• ás a melléknév.m«gyar kiraiysagban egyarant trvenybtn voltak.
A nevűéi ls erősebbep f jeri kl at ŐMségt-t és
A szűkeiy nembBBtget c nemzetnek sifckeiyföldi nemzetből való származást kizárólag a Belügymierede i*éget n nemesség és ezek k'.'zrtt is a legfőkép- eisó boofogtalast, vagy a Hzekely reoddk közé va:ó niszter állapith&tja meg. Ez r-a eljárás nemcsak törpen a azékely nemesség igazolása, mely a több mint {elvétel aital lehetett megszerezni. A Bzezeiy renddk Vriiyi'B, da egytdul megnyugtató, mert aa Országos
ezeréves ősfoglalást, a törzsökös és tiszta leszár-zbze való felvetei Mátyás király 1473. évi oklevele Levéltárban őrzött ertdetl rendi jegyzőkönyvek és okmazást jelenti.
értelmében a zzekely rendi szemléken, vagy pedig a ira'ok alapján, mit den befolyástól menten történik.
A világháború előtt M igvororstégon büszkén unle- kSBŐbbl gyakorlatban külön e c.dból kiálilioU fejedelmi Rég bb ls voltak szahálytalan és téves helyi hatósági
gettet, bogy a Szemere da geoer*- Huba és a Sziboics- oklevellel ls történhetett. A rendek kosé a székek r jsdi- mtg .lliipltáaok ós moat Is közszájon forognak a magánmegyel Kállay-Cáw&d honfozla'ó ea hogy i yen caa'tdazemiein a törzsökjB Bzekeiyeket es azokat a magyar javak vezatól, vagy az igazgatótanácBOBoknak kiBaemelalig vau már Magyar országon I Mliţen fi.őrnjü tévedési nemesetet vették fel, akik valamilyen jogcímen Bzefcely tek kősót; olyanoknak a nevri, akik okiratilag nem
Ma már tisztázott kérdés, bogv BB ŐBfotlaló azékely orözsig (bücreditaB slcuilcb) birtokába Jutottak és ez- tudják Igazolni ssékely Bzármazásukat és a magánjanemes^ege, tárgyi b'zo-ijitékoííkal i<mo hatóan, több által a Bzskely nemzet tagjaivá felvehetők lettek. A va'tbea jogosu'tságukat, vagy legalább ls e jogosultsámint ezeréves és Európa Ipgrégltb c-bvdj*iv»l vete- azékely örökség oiyan különl igeB jogi természettel biró guk felette aggályos és kétes
kedhc-tlk. Da mindenesetre régibb, mlo* hárca^ly magyar szekeiyfóldl kivaitságo11 ntrueal birtok volt, mely tuiajEgyezerre véget vet tehát a plebeusvitáknak az
családé és foikal régibb, mint a hwcígeké, a grófoké
~»iuiek a mapyr nem>^ blrlo. iól eitérő és t< Istte eg.edúl baly&H eljárás bevezetése, t. 1., hogv azokban
ES a bsr4it1
tlöi blriokjozokai biaioslto'-t. A székely rendek közé as esetekben, ahol 'a szakiiy nemesség és jogosultBág
A sgf ke v n m-svi* < g\ et jel- ni a tomrkos saé- utoljára a XVlll. század elején tőrtént felvétel. Azklfo#4s tárgya, vagy aggályos, a kifogásolt egyén kötekeiy néppel. RítidVivü! fon'oa érdekünk, bo<> nreiely <tiaceonyabo rendbelieket magasabb rendba i-.zln'.én a 'eztbe-iék nemeasegének belügyminiszteri Igaaolására.
oemessegét itftden arra jogo u t széie'y Cit.lád igaiolja. Biékik recdlBzamleln avagy fejedelmi oklevéllel ithetett Be kell vezetii azt &z eljárást, hogy a magánjavak
EmlékezzUnk csak Borcsa 0 rgely főgiran. t»nár tse- fslvecnl.
tisztviselője. Igazgatótanácsa csak az lehet, össtöndijat
tére, kinek gyermekét a románok románnak nyilváníAz .una eademquB nobliilas" eivének érintetlenül és Bsgelyt az alapokból caak aa kaphat, aki jogosulttó.tát >8 romM) Iskolába kényszerltették.
hagyásával a székely nemesek között szintén rendi ságát és rendi állását belügyminiszteri engedéllyel lgáMikor egy zz kely őal neme°ségót Igazolja, eszel kiiiömbség alakult ki. A székelyek bárom rendje ősi zo'ja. Egyelőre, &mlg aa Igazolás megtörténhetik, csak
legyenek válaBathatók és alkalmaahatók, aklkkötelességét teljeBlti 1. önmaga, 2 családja, 3. azékely jogi intézmény, melyet Mátyás klráiy 1473-ban cUs- olyarok
l
faja éa 4. magyar nemzete iránt
tnert. Ezen randik : főrend (piimorl rend), a léfőrendne : jogosultsága nem vitás, akinek rendi állása,
Különös szerencsénk, hogy akadt egy lelkes marna- éa a gyalogrend, meiyeknvc tagj&l a primorok, a nemessége ellen észrevételt és kifogást senki sem
lordamegyel székely honfitársunk, v.tíz ákoafa'.vi Szi- lofők es a nemesek. Ezaket — Illetve az ezekheztesz. A segélyezéB legyelőre ugyanigy 1B történhetnék.
lágyi Liszló dr. mloiszlerl osztálytanácsos, aki a tartozó egyes családokat — állandóan megkülönböztet- Tegyék közzé a megválasztandók, as alkalmazottak és
a BogA'yezendőz neveit, hagy 15 nr-p alatt előzetes kibelügyminisztériumban a, nemeBségi ügyek előadója és ték s megkülönböztetjük egymáBtól.
legyen beadható azok elleu, akiknek jogosultsága
i»gklválóbb ssakériőji. Évek bosszú torán át as 0;BzáA czakely rendi állás Igaiolása iráutl kérelem fogás
goa Ltvéltárban a mmazaégl Ugveket, a rAgl okirato- előterjesztése ueoteben az izenkinti egyenes éa tőr- jggilyo-i. A kifogásolt egyén mindaddig, mig belügykat, HgakmunkáVat, n aeéksly rendi ie^yzőt ö»yvnket és vényea leszármazást egy olyan őstől kell hiteles miniszteri okirattal rendi állását nem igazolja, nem
a sz?,,6iy u^mesueg kerdézé: alaposan t*eu mánjózta, adatokkal bizonyiiani, akinek kérdésea rendi állá- alkalmazható, mog nem választható és segélyben
"íéincd tudományos könyvet éz tanultEâţiyi adott kl aát azékely törvényhatósági (széki) bizonyságlevél- nem részesíthető.
N jfrl köszönhetjük, bogy a székely nemiség eredetét, ben, avagy a Mária Terézia korabeli székelyföldi
Napyot néene KB cidélyl szósz egyetem vezetőjo^i helyzetet, rendi állását az igasságügytriniazterrel, általános nemesi összeírásokban székely jogon elis- ségi-, ha közművelődül vagyonától olyanok kérnének
IÍ nbliigymlniszterrel és a honvédelmi miniszterrel elis- merték, hogy akit nemeaaégigazoló perben törzsö- részesedest és öaztöcdijakat, akik arra nem jogosultak.
nu rtetie, az Igazolási eljárást és ai anyaköny vi feljogy- kös székelynek ítéltek, vagy pedig annak az iga- Az uj alapszabályokat ugy kell megalkotni, hogy az
teaeket országos rendelettel, egyaégssen szabá yoitatta. zolása szükséges, hogy a folyamodó valamelyik ősi vagyonhoz csak azok a családok legyenek
Szilágyi lameretése után a székely nemességről és kétségtelen elődjének rendi állását a m kir. Belügy-jogosultak, akiknek visszaadták a vagyont.
a> igazoltatás! eljárásról riMden az alábblakat közlöm : miniszter bizonyítottnak nyilvánította. Hi a kérelFelesleges talán hangsúlyoznom, hogy egyetlen
Ezidőszerlnt a m kir. Belügvmlnlsater aa orsaá- mező nem tud ennek eleget tenni, akkor a nemnsség
székely értékéből nem von le semmit aa a tény,
ro-i nemesi főhatóság, mert az 1848. III. t.-c. 6. §.-a Igazo'.ó pireknél mar körülírt bizonyítási rendszerek: a calll
ő a raagánjavakhoa nem jogosult. Attól sem kell
értelmében a m. kir. udvari k*pceliá'l« és a m. kir. gyökeres vagy a gyakorlati bisonyltás között választ- ha
hogy az ismertetett törvényes igaiolásl eljábel>tartótanácz hatásköre, az 1868. XLIII. t. c. 6. §.-a hat. Miodiét esetben an elődöknek a Bzókely rendak tartanuok,
pártokra saaki'ja a cslkl közönséget éB újból felszerint ped'g az erdélyi kormányzat jogköre a m. kir. közé történt felvételét tnnusttó rendi szemle jegyző- rás
'.áme^ztja a r^gl rendi társadalmat. A ciki torzBÖkÖB
nalnleít?rimnra ruhiz'atott a a mlolsiteriumok egyet- könyvek, Illetve az esetleges f-j> delml oklevél Lyujta- székelyek
eddig is békében éltek az itteni betelepedetértő UgybeoBatásB fo'yién 1867. óta e felmsrü'ő nemesi n^k alapot a rendi állás elismerésére, természetes tekkel. A nemesség
egymagában ma különös jogot nem
ügyekben a m. kir. Belügyminiszter határoz, aticek Azonbin, hogy gyhkoriati bizonyításnál magasabb rend biztosit s*akiaek, „bőcskődésre"
nyújt alapot legBtaltozege a m. kir. Omz^Kos L<>véitúr. Az anyakönyvi •illés caak akkor állapítható meg, ha a rendi szemle feljebb egymás megbecsülésére éssem
arra kötelezi az illeutsFíiás 67. § -ának 280 932—940. B. M. sr. rf»nde!et jegyzőkönyvek tanúsága szerint a caalád összes ágai tőt, bogy becsületességével, hasaszeretetével,
retdslkeaése szt-rint BB állami anyakoryvbe oskls olyan ugyanazon rendhez tartoztak. A m. kir. belügyminisz- mival éB megbízhatóságával példát sdjon mindenszorgalhonfivitézi elmet, nemességet, főnemességet, (prímorságot, ter bizonyítványt ad Magyarország területén a nemenl társának. A Székelyföldön különösen fontos a ssékely
lófőséget.v agy gyaiognfmességet) vagv e ónevet saa jogokat biztOBltó székely prlmorBágról, lófőoemeBségról, nemesié* Igazolásának kérdése, mert ez az ősi bonbed és keil feljegyezel, amelyet a B>lügymÍDÍczter vagy nemességről annak a folyamodónak, aki ezen foglalást bizonyítja, CBlkban pedig eaenfelül vagyoni
igazolt. Téves és nagymértékben ssabálytalan volt tehát feltételeknek eleget tezz.
jogosultságot jelent több mint hatvaneaar hold őai
az a Csíkban régebben követett gyakorlat, mellyel a
A saékeiy nemea családokat a székely örökségük- földhöz éa egyéb vagyontárgyakhoa. Nemaeti érdek
kÖBBégl elöljáróságok és sa alispác derűre borura igazoltehát ahhoz, hogy a székelyek kivétel nélkül
ták egyes cslkl családok nemességét. Ea Igazolásoknak ről, illetve lakóhelyükről vett előnevek h a BS nála Iának füaődlk
ÓB
mielőbb
Igazoltassák a belügyminiszterrel ősi nemesjoga
régi
jogaseraő
gyakorlat
alapján
megilleti,
mely
nem volt törvényes jogalapja, de tudomásom szerint
ségüket.
Csíkban
eaael elejét veaaik annak la, hogy
jogosultságukat
V.
Ferdinánd
király
1843
ban
kelt
rena kiállított Dem»Bségl bizonyítványok Igen gyakran tévejogosultak akár Jóblsaemüen, akár kalóakod*ssal
sek is voltak, sógorsági, komasági viszonyon alaputak, deletével általánosságban elismerte. E legfelsőbb ren- nem
vagyoni előnyökhöz jussanak, amelyek jog ssemert aa ÖBBzes eredeti rendi jegyzőkönyvek az O.szá- delet követkeatében a m. kir. Belügyminiszter aa ÖBB- olyan
rlnt nem illetik meg óket.
gos Levéltárban feltalálhatók, igy a helyi hatóságok BSBB tőrsBÖkÖB aaékely családok előnevét lgasolja.
Nincs akadálya annak, hogy kellő bizonyítékok
megfelelő edatok és okiratok hiányában akárhánysaor
Aki Baékely nemességét éa rendi álláaát lgaaolnl
tévedésben voltak a folyamodó családok rendi állása alspján egy családnak több előnév használatához VBIÓ óhajtja, elsősorban szerezze be nemcsak a Baját, hanem
iJónemeBBégp, lófőiége, vagy gyalognemessége) felől. jog i lgaaoltaaaék, mely BBetben aaok a használat kor egyenes ágon felfelé az atyja, a nagyatyja, B dédatyja
A világháború előtt ez ahpon segélyben és ösztöndíjban rendje sserlnt követik egymást.
és a szépatyja születési ÓB básaBságl bizonyítványait.
rézsesültek Cslkmegye Magán)avalból olyanok ia, akikA saékeiy családok címerüket ls Igazolhatják. Ha gyermekei vannak, akkor a gyermekei azOletéal
nek aa alapokhoz jogosultsága aem volt, vagy legalább Eonek kizárólagos alapja aa 1848. előtt folytatott régi bizonyítványát IB be kell saereanle, feltéve, ha aaoknak
ls alaposan vitatható.
a nsm?Bségét és előnevét is lgaaolnl akarja. Csak aa
Jogszerző gyakorlat vagy clmeres'evél.

A székely nemesség igazolása.

8-ik oldal.
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88 saám

verejtékes, áldoaatos munka éa imádság hála Istennek
lgasolt őalg felfelé kell beaaereanl a bizonyítványokat. ható egy XVHI. Baáaadvégl ö S B B e l r á a , amely a saékeiy eredményeket érlelt.
.. , „ , .
Aa anyakönyvek Csíkban aa 1720—1780 évekig VIBSBB- határőrearedekben akkor uolgált Bsemélyek teljes
Ezylk
fénylő
Blker
volt
aa
la,
amikor
1940 saepnévsorát
tBrtalmaaaa.
menőleg általában megvannak.
tembar
5-én
elindulhatott
a
Nemaeti
Hadsereg,
hogy
Mindenekből tehát ml következik? Követbealt
Ha a bizonyítványok kénben vannak, akkor a
birtokába vegye áizakerdélyt s benne a Székelyföldet.
folyamodé Irjoo egy pár aoroa kéréat a m. kir. belügy- an az egyedül helyes elgondolás, hogy a celkl magán- Örömkönnyek és virágok bul ottak a Namaetl HadBereg
minlaaterbea lntéave (Budapest, Vár), melyben a mel- javakat vissza kell adni asokuak, akiknek a vagyon elé. Nem csoda. A honvédségben, az áldott Magyar
lékelt blaonyltványok alapján kéri aaékely nemeaaégé- eredete éa jogi természete sserlnt abboa jogOBU t- Htaa érkezett hasa Brdély óit főldjér».
nek, rendi állásának (főnemes, lófónemes, gyalogos), aága van. Ez a vagyon eredeti székely őafoglalás.
A Nemaeti Hadsereg dicsőséges elindulását zásznemesi előnevének (ba van, nemesi cbnerének) igazo- tehát a vagyon caak a székelyeké lehet. Ea jogi ér- lókkal, virágokkal, Iitentlszlelettel ünnepelte CsikSBelását. A kérésben jelölje meg aaármaaáal köaségét, telemben kit ért a m. kir. belügyminlaater, a 6010— reda. A templomot megtöltötte a tisztikar, frontharcos
hol őseinek aa 1848. előtti Időkben földbirtoka volt éa 1941. M. B. rendelet 1 §aés kit értünk ml „székely* és honvédek küldöttsége, a város, a vármegye tlsatcsaládját (lehetőleg ősének nevét), ki valamelyik rendi megjelölés alatt? A törzsökös, a született székelyt, viaelő társadalma élén vármegyénk főispánjával. Ott
Jegyaókönyvbe fel van véve, vagy abl 1848. előtt a kSa- aki vagv a primori, vagv a lófő- vagy a gyalog- volt mlndouk!, atlk itt maradtak az őrhelyen, a bajban,
segben fóldblrtoko9 volt. A kérésre 2pengős okmány- rendhez tartozik. Jogi értelemben aki nem igazolt szé- a viharban, aalk itt őrlődtek irodákban, műhelyekben,
bélyeget kell ragasztani. Aa anyakönyvi kivonatokat kely nemes, aki nem tudja Uazolnl az előbb említett kis és nagyobb őrhelyeken és életük kockáztatásával
a kiállításkor fel teli belyegeanl 1—1 Pengős bélye- rendi állások valamelyikét, aa nem tekinthető szorosabb őrködtek az óei rög fölött, BB ŐBI portákon. Ott voltak
gekkel. Sa estiben mellékleti bélyeg nem BBÜkaógOB. értelemben ÓB a magánjavak jogosultsága ezampontjá- azok, akik szántottak, vetettek, kcet fuvarovtak, de
A körönre levehetőleg egyik sarkánál fogva rá kell ból „székely nek.
t maredtak. u t voltBk féiflak, asszonyok, akik nem
A vagyon visszaadásának és a lograultság meg- iengedők
illeszteni még egy darab egy Pengős okmánybélyeelvetzul a zengő magyar szót, a magyar
get, mely a aiállitaodó nemességl biaonyltványra kerül. állapításának ea aa Igazi helyes utjai
ajkakról.
Ha a nemesBég igazoltnak látszik, a Belügvmlnlsater
Helyes volt tehát a szeptember 9-iki közIgen, ott voltatok Ti Hfoök mind a saentmlBén,
felhívására éa aa általa küldendő btfiaetésl lap flhaezgyűlésnek az a határozata hogy nem választja
Ti, akis itt maradtatok a Itt maradásotokkal őrlatétek
nálásával személyenként 10 Pengőt kell beküldeni
meg az igazgatótanáceosokat ós az önkormány- * »zentlBtváal Haza egy Baent ba áldott darabját, a
a Nemzeti Musbum javára nemességi díjban. A Esak- zat visszaállítását kéri. lgazgatótanáososokat
Siíke.'yföldet. Ott voltatok s hálás sztveíokből saárvéiemeny elkesslteset aa Országos Levéltár blvata'ból csak a belügyminiszter által igazolt székely
nynlt a hozzunnés én*-k, a magyarok Istenéhez. Boba
végzi el.
nemesek közül a belügyminiszter által elismert aem lehet elfeledni aat a Hymcust, amsly BBlvetekből
éa igazolt jogosultak választhatnak. E kérdés- ezen az évfordu ón zengett Koou* tői homályos szemHa valakinek kezében az 1848 előtti hiteles Irat,
ben a törvényhatósági bizottság nem jogosult tagjai mel nettem a zsúfolt templomot, benne a hálaadókat
községi elő.járó»ágl blrtokegyezsegl okmány, ssékgyüaaavaz *ti joggal nem rendelkeznek.
lesi bizonylat stb. van, mely IgsBolja, hogy c'aládja
B meghatott saivvel tértem a Magyarok Istenét, bogy
1848. előtt birtokoa, avagy nemea vo't, egymagában
Mivel a székely székek közöttük Calk--Gyergjó— ádjon meg Titeket, Hősöket a nagy latén minden
elegendő a Bsékely nemesség igazolásához, ha a tör Ká«zonszék paétely rendíj°(ryrőfc<n\vel a M. kir. Or- örömmel, mindan bo'dcgsággai, Titeket, bogy itt mavényes lesaârmaaast anyakönyvi kivonatokkal Igazolja. szágos Ltvéltárbxn megvannak, helyesen C'fleked'itt rad at k..
J M. B.
Tájékozásul hangsúlyozni kivárom, bogy a 6010— Endea Miklós, mikor „Csik - Gyergyóé» Ké'zon1941. U. E. számú renda'et 1. §-a fz-rlot sz uryu*v* szeknk t ö r t é n e t * * clmü m u ^ é j á n i 520-540.
sett „Csiki Magánjavak" önkormányzati kezi'ésénf-k o'dala'n kraöite ae 1702. é l lepá 'a'*nonihh C-It—
hoiyreá'.litáse céljából válasatandó Igazgató tanács tsgjsi Gyergyf—Kászoni-eoi i r-ndi öíBse'rás', melybec- caakkizárólag Csikvármegye területen közaégi Uletőségg<>i nem ipli>dnn cnlti nemes csmlád fel van v^we. AZ
Vi>szt caetjlásuck
az államipltoszeti hivatalÓB Ingatlan vagyonnal bíró, feddhetetlen előéletű 540-549 o'daltfcoo pedig kízölvei v n »B 1809. évbeli ban azsttdUJao, láixs munka foiylt, hogy siralmas
.Summás egybeszedéstne'y
Csik—Qirgyi— kczl-krd^Hl viszonyúinkon javítás történjen. Htlával
székelyek lehetnek.
A vagyon jövedelméből pedig csak olyan Csik— K**zonsaék legvagyonosabb nuna családi»lt Loz'l én tön el m<gas kormány á doBatkóRzsége, amellyel a
Qyergyó—Káazonazekl törzsökös székely családok a Napo'eou e'lenl hsdj*r»t célj Ira szo.'gá't E o agy- cslli leromlott utalnk ujrt^pinséi lehetővé teszi. Legfiuági lessármazól részesülhetlek, akiknek elődei as ér tói b tonv véből a sr>r^ő egy-egy példá yt a cslk- ujaiiDen 400 000 Peugőt utalt kl az utvö'gyi, igen
ottani Bsékely határőr gyalogság és buBfláretredekbsn pser dal timnázlu«n tanári köiyvi árának és a Csík- fontos u sziikKSB kornrerü átepitéei muoku'atalra, a
szeredül Kaszinónak ajándékozott, egy példányt p'dig melyek vlt>z Bitó G>bor áilamépitészetl főaöí éa
ténylegesen azolgáltak.
én Tusnád község Ifiuasgl kenyvtárának edtrm. bol a Antal látván BI ikassmérnck V>;BPTÉBÉVE! meg IB kezA saékeiy nemzetnek a Hárx&skönyv ssernt ls közönség
rend»lkeBéíére állsnst. E könyv sürgőséé dődtek. Annak a 22 tm. bosszú u'-szakasznak korszerű
elfogadott alaptörvénye BB, hogy minden székely beszerzendő
volna a vármegyei Irvéitar és a magán- átí pattról v.n ?zf, amely C^ikgaentmártont—Ak'os
kiváltságos nemes. Azt a tényt pedig, bogy v*hki javak
résaérp, mert hiteles tájékozást nyújt. Átzúgó! ca»rdával köti ösmsh ; s am lynek ez<akérrel való megBzékely nemes családból esármaalk, ealdősaerint kizáró- alig v>n
már 'gy pér pé'dány. Cdkba leen kevés iMvesfh z még a c iki emberek közül ls csak a legl*x a baltizymlplsater jogosult lgaaolnl éa ea a
b»)fi'e. A Bservő r<mn; Budapest, XII Budenz- bátrabbak, a lege'azénlabbak vá Uh ostul: megbor280.932-1940. B. U. tzáxu rendelet szerint cak a jqtptt
32 A könyv ára 16 P a^ő- Poslekölts g fli»terdó. zadva 'Ztn n'fíitasa iora'-eacii-ret ölő kátyúitól,
belügymlolszier bizonyítványa alapján jegyezhető be ut
A
könyv
beíaerethe'ó meg a Vákár könyvkereskedő- eödr i'ói, tövei tömkeleg"i^:,
az anyakönyvekbe.
ben i a .
J >leoleg mintegy 500 ^mb'r dolgost* a« útszakaMindesettől az következik, hogy RZ Igazgatószon, de rövid Időn belől oz'A- rumit 1000 muikásri
Mindesetet
hővbhen
fz^rettem
volna
elmon
tanács tag jel és a vagyon jövtdslméhől részesülőt? dici a szeptember 9 ón t.^no'.t törvbnyhMÓFágl köz- íaaporodik, mert
útnak 1942 április htvára kész
csakis o'yan ?B«mély»k lehetne'»,. aticnek törzsökös gyűlésen. S jnop, pzo'gálatl beosztásom a megjelenés- kell l^nn!"
BsekeljBeţet és rzzei tapcBolatos nemesi voltát a ben megakadályorott.
A muibiÍJtk köiött van egy ftz^g d muiká»belügyminiszter névre szőlő bizonyítványban megcszt."'^, 150 c o-ţrâd: kubikus, a többt a cail l szekelyek
állapította.
k'zU: Ltr&í «1.
Alább küalöm Szilágyinak „A székely nemesi
B.nn"k u ma káBtábornük a befoţadâeâra a RugátAkik
itt
maradtak...
rendi társadalom" clmü müvéből a caikl határőrtetőn rtu 1 Bz^ki-Bzon négy hnrak t&brrok épültek s BI
Sok
embernél
örök
vágy.
előre
tudni
és
megezredekre vonatkozó Igen érdekes megállapításait: A
slelm zéüUlröl ÍB gondolkodás történt.
Bzékely nemaet ősi rerdl szervezetétől meg kell külön- ismerni a J.iverdő*. Áronban latén bö caesége elzárta
Aklos csordát a Kőkerttel, az országhatárral
böztetni a Báró Buooov Adolf-MiHós tábornok által azt az emberak előtt, mert sotseor a léiek gyöngesége, iparvaFUt köti ösaze, amelynél kijavítása is folyamstMária Teráaia Idejében 1764 ben fe'állltott s a Saékeiy- nem bírná elviselni, aa eléri meglátott sorscaspásokat. bm v«n.
Ht valaki előre ur-gmondott* vo'na pl. mlndsBt,
főldről kiegészített két gyalogezred éa fél huszáréiredet,
kerül a cíod-'zép vadregényes Uzvölgy köamslyet BZ ősi aaékely rendi sservezettől független, ami 1918-ban történt a magyarsággal, Bok, hasát Igaa zelebb1{VboczárV.
attól eltérő éa a Székelyföldnek csak egy résaébeo szívből az«r»tő magyar eldobta volna aa életét. Kl
As u| ut nelfő torban ka'onal célokat szolgál, de
létező, bácal osztrák katonai főparancsnokság alatt álló bitté volna azt, bogv a legendAs magyar kard, világra- gardafági
PK mpou'.kól is felhecBülbetetlen, mert sz
alakulatok vo'.tas. AB ezredek tlsztiktrának éa felettea szóló harctéri diadalalt. az ország szétdarabolása kö- usvö'gyi htialmas
erdŐHégeVn*>t könnyebb, gazdasá^oparancsnokságainak nem állolt jogában, hogy a beso- veti ? I
i.H^b tlbnsrn'iásU te^zl lehetővé. Nem utolsó SZHIE
rozott székelyek nemesi rendi álláaát megállapítsák
A hosBsu háború rz fedései baleatték a lelkekbt pániból lontOH a luríszllts, idegeoforgaloml és sport
vagy ason változtassanak B esetleg egyeseket a gyalog- a csüggedést B eat a nebéa lelkiállapotát a Nemzet- borgáB^at tekintetében i«.
rendből a lófórandbe, másokat a lófórendből a gyalog- nek, ne ország ellenségei, minden vonalon ÓB minden
rendbe tegyenek át. EBsknek a katonai parancsnok- eszkÖBsel csak fokozták és tlhasanálták. ígérgettek,
ságoknak a hatásköre nem terjedt kl a po'gárt köa- rémhíreket terjeaatettek, Buttogtak — atárciak mosA nemzeti öntudat jelentősége.
igazgatásra és bíráskodásra a Intézkedéseiknek még tanában — dolgostak a harctéri, katcnal sikerek
Irta MÁTÉ-TÖHÉK GYULA.
kevésbbé lehetett hatása kösjogl téren. Ezért hibás és oemmlvé tételén. A magyar kard hatalmas ereje ezt
közjogunkkal legélesebben ellenkealk aa a nézet, hogy soká bírta, de végre IB, az aa aknamunka felőrölte a
Minden nemzeti cikkemben, röpiratomban, beRz4deim
a király vagy a fejedelem által mlndié'Demü össaes legszentebbet, a szentistváni ország egységét. Vándor- ben, nemzeti levelezésemben vörös Ionéiként végigbuzódi
l^aárnnrólval együtt egy bizonyos reedbe emelt bot juto'-t sok m9gvar késbe — csakis a magvar ke- hatalmas vezérNZÓlamként kiáltom:
székaly valamely máa rerdaek s tagja lehetett azért, inkbe — a aa pgé'z kicsire taposott trianoni MagyarMügyiirok 1 Az Isten ezxrelmé^rt, nemzeti öütudzto'
mert közjogunktól ld*gen CBÍBzárl és klráyl katonai ország adott otthont, haj'ékot, kenreret, a levált réezek nemze'i öntudatut, nemzeti öntudatot 1... Sokkal erőaebb tis.
hatóf-ág Ide vagy oda Borozta. Annik Idején maguk a buidosó msgţarjalnak. A bujdosókban, az i lpu«z alt, telftet és lílelm^' paranceolóbh, határozottabb, hitvalló m>.
katonai parancsnokságok Bem tu ajdonltottak a soro- «zétronc'o'.t. ez»nilstvánl Mary«rorr<rágot szer t'e, vé- fryar nemzeti iiu'udalot kell tnuta'iiuiik ors/.ág-világ el'íi
zásnak llyoo hitárt, amit bizonyít, hogy, például dőim "zie a Csonka H-*vs, pedig nbkor. ott ÍB Ig^n gyér bel- éa biilpolitikaiUg, magyarok én kiilönŐBen nem majgy.1772 ben e<v széke y gyalogezredbe!! vitéz hivatalos volt a korota, később még a .Ptneó" IP. Bzoitltje rnk, de mÍDdenekelölt én mindenekfelett ellenünk fanntibuH.i:
iratban „primipilua gyalogi Jtatosá'-nak írhatta ma- ost ea, bogv a tommunlsmus megdőlte utin, mlr,d- Ri-parkodi) belnő én külső ellenségeinkkel szemben! l l r "
gát. Ez világosan igazo ja aat a tényt, bogy aki lófőnek ösíze pár tZ'r korona „f»h4r pínz" msradt rz A'l m jogyezziik jól iii^K msKunknalt, hogy a nemes léritfl
saUiâteit, as a szekely gya'egezredben ls lófór»nd kaBSzájában, aa a .fehér péna*. melyért még aa utcai sohasem olyan hatásos mint a e.selrkvfl, erőtől duzzal
tagja maradt. Mindenki megtartotta tehát korább) árus sem «-dott Bemmit. A kommuoizmuB adta a R f hâ' harcos, bösi nemzeti öntudat varázslatos, lenyűgöző ere
uemasi rendi állását, függetlenül attól, hogy a közjogi péiBt" a B kommunistáknak sem kellett.
Ninee olyan parányi kis hetvenkedő, nagypipáju és ke' 1
jogkörrel aem biró katonai parancsnokság hova BÓroata.
A vörösek embertelen du éet, rablást, gyilkolást ilobányu nentzetecakn, amelyiket az igazi, mélységes éa szé
3
ölelénn
nemzeti
öntudatunk
meg
ne
félrmlitane
és
valósát:'
Téves volna tehát egy olvan felfogás, hogv a vittek v4;h B.Artat!ap p<tpoV«i. KrlBztua menyaBBBony»lt
szakoly husaárok utódai mind lófők, a saékMy gvalog- apácákat, katonatlaat»bet, a n^vy és kls>mbtrok egéaz népi súlyára le nntn szállitana! De nincs a világnak olv.
ezredbeli vitézek utódal pedig mind gyalogrendü ne- léglóját gyilkolták le, bogy ne állbasaon talpra a N imaet hatalmas nagy nemzete ae, melyik ne inkább barátjárixmesek, mert a valóság aa. hogy ac osztrák osászári
Da a magyarok Istene nem hagyta el Népét moat óhajtson bennünket, ha minden magyarból a mindenre elsz^
katonai paranosnoksigok ae ősi székely nemesi aem. EkU'dStte neki aa ország M'gmantóiél, aki í*l»te még a nemzethalálra is kész nemzeti öntudat kráterját ei,
rendi állásra való tekintet nélkül tisztán az egyéni kockáztatásával fogott bozaá az orsiáfépl'ő munkábos kilövelni I....
alkalmasság és a vagyoni állapot alapján soroztak Eţy magyar Író tat Irta aa Orsság Uráról, KormányHalálos komorsággal igaza van Ravasz L&azlónuk
a Székely főidőn mindenkit oda, ahol a ezUkséghezzónkról, hogy 0 aa a tengely, mely körül aa eaeróvea egyik legnagyobb nemzeti éa történelmi bölcselőnknek ineu
mérten legjobban feltudlák haasnálnl óket. Igy a primőr orsaág forog*. B Valóban, huszonkét év alatt soksaor zeti filofoznsonknak), amikor halkan suttogja az önt'el»..:
családok tagjai köaül Ia huszár vagy gyalogos katonai éreate a magyar, hegy Kormányzónk nemcsak as ezer- magyaraág fülébe és lelke legmélyébe:
szolgálatra kötelezték azokat, akiket a Bzékelyaéggnl
„A nemzeti öntudat megbetegedésébe szoktak lefrhnBaemben általában tanuBltott mostoha éa elnyomóira éves Magyarországnak, de Európa létének ls egţik
marabb belehalni a nemzetek !.... Mindennél tontosabb teiisl
törekvő bánásmódjukból kifolyólag erre reá kényaBerll- legeróaebb, legnagyobb tengelye.
B aa orazágépltő munka eündltáea után la milyen a nemzet öntudatínak erősítése éa biztosabbá tételei"
hettek. Természetesen katonai szolgálatot teljesítettek
ea ezredakben olyanok ls, akik nem voltak azékelyek nagy kálváriát Járt még sokáig a Nemaet 1 A külföld
A nemzeti vallásosság éa a vallásos nemzeti rajongásig
ellenőrizte katonai, gaidaségl téren egyformán az tel fokozott magyar fajszeretet szent igéit hird»ti meg, a lei
éa nem is voltak nemesek.
u|raéledő Nemzetet, »nn»k még lélek aetvételét IB. Nem nagyobb élő magyar iró, az uj magyar gondolatvilág mag»
MttgJegjzam, hogy a M. blr. Országos Livéltár- lehetett hadsereget tartani s nem lehetett ngy dolgoanl. iskolájának alapilója éa atyamestere, Szabó Dezső alábbi
baj , Erdélyi Főkormányszék 88lb* jelzM alatt talál-ahogy a nfmz t érdeke sst kívánta. De a kitartás, a külön-külön szózatában:
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„Nem volne-e érdemes az alárágott, agyoncsalt, elbátorA nemzetet kíméletlenül kényszeríteni kell, hogy a hogy meritsen belőle hitet, önbizalmat a magyar sors elhivatalanított fajba megépíteni egy uj öntudatot, mely egy nj trianoni csapás isszonyu történelméből okuljon és vonja le tottsága iránt. Fogadjak izlvünk «ziretetébe ezt a felelevenített
échenyi szellemet, ismerjük m g, tanuljuk meg abból, hogy
életépítő ereje lehetne I ? Ha ezt az öntudatot sikerül most belőle a legbalálosabhan komor tanúságokat és aszerint is Sa világ
népei között »lsők vagvoDk. akiknek sajátos, minden
beléje igézni: az élet minden lehetősége előtte áll!*
éljen, ha még oly tehetós is valaki I
Idegenségtől őrizködő népi tulajdonságaiból, egymást támo„Uh, ha a magyarság valaha visszaébred saját lelkében!"
Vannak lappangó lelki és szellemi mérgek, melyek a gatva, osodák születhetnek.
„Egy életforma van csak: az époszl... Naponkint dög hadban álló nemzet belső erejét, erkölcsi erejét cseppenkénti
lik, aki csak magának él s a télelem a legostotiább„ halál I" észrevétlen adagolással, lassankint sorvasszák! Ez lehet
ÜrjitS arányú a magyar öntudatlanság... már szinte leheletszerüen-tinoman ravasz, de annál mételyezőbben hatásos I Lehet erősebb-durvább is. Különféleképpen adagolják
uemzeti öngyilkosság I"
Az uj magyarság öntudatra ébresztéséhez feltétlenül szerte az országban. Lépten-nyomon.
A legelső, legfőbb és legalapvetőbb feladata minden
szükségei nj magyar, hősi életfelfogás, az uj magyar nemzeti és történelmi bölcselet lánglelkü és lángszellemü szavai magyarnak, nemcnak a kormány felelős szerveinek: idegenezek ! Méltók minden magyar szivbe való bevésésre és köve- ségekkel megmákonyozott nemzetünknek visszaadni ősi matésre ! Tetemrehívás a nemzet sorsáéit oly halálosan felelős gyar öntudatát. A tehér izzásig kell acéloznunk a nemzeti
öntudatot!
fériiaknak !...
Ehhez mindenekelőtt saját egyéni nemzeti öntudatunSzent magunkbaszállással mélyedjünk el, merítsük meg
lelkünket, történelmi lelkiismeretünket, nemzeti telelősség kat kell mintaazerüen, példaadóan felépítenünk és mindenütt,
tudatunkat e két taiíestvérünk vértforraló, keserűen intő mindenkor felmutatnunk. Csak igy adhatjuk vissza másoknak,
örökérvényű magyar igehirdetésébe! Mig nem késő, mint oly nálunknál fogyatékosabb öntudatu magyaroknak, az elferdült,
sokszor volt történelmünkben! Mert igenis őrjitő arányú H ördögi gúnnyal kiölt vagy meg sem született öntudatot! 55-ik
magyar öntuda.lauság!... Már szinte nemzeti öngyilkosság! évemet taposom, büszkén vallom be, hegy még mindig naprólA fenti mardosó idézeteket kell hosszú időn át, milliószor, napra hatalmasabbá edzem, keményebbé kovácsolom nemzeti
naponta, minden felületesen rohanó magyar lelkébe égetni! öntudatomat!
Minden nemzeti összejövetelen, minden egyetemen és középKimondhatatlan erőtenger az, ha az oly sok szónok
iskolában, (különösen a leányiskolákban, ahol a jövő magyar által lebecsült 13 millió magyar lélekben szellemben és
élet édesanyáit kell roppant nagy magyarrá nevelni!) minden áldozatban egységes, öntudatos, szent közösség ! Itt is négy
egyház szószékein is ! Még a fülledt, ideges levegőjű szalon- bennünk a hiányosság! Szétoldhatatlan erő az, ha a 13 millió
jainkban is!
magyar miuden tettével, minden lelki, szellemi és anyagi
Nemzeti öntudatunk legbevehetetlenebb fellegvárunk és kincsével igazán, minden képmutatástól és hazugságtól menlegtöbb szellemi és lelki iegyverünk I Alapvető nemzeti tesen kész és képes mindenségét, nemzetét és hazáját szeretni I Önmagánál, családjánál, mindennél jobban szeretni!
életmegnyilvánulásunk.
Tettekben, kiállásokban, harcokban és áldozatokban. Egy
Hogy mennyire nem ébredtek még igen sokan ezekre ilyen magyar nemzeten a világ leghatalmasabb nemzetei sem
az örök aranyigazságokra magyar életünkben, azt abból is lehelnek tartósan és véglegesen úrrá! Semmiféle tekintetben.
látom és bőrömön érzem, hogy én évek óta, pártokon felül
A magunk életét, magyar életet kell élnünk minden
állva, mindennemű pártpolitikától és napi politikától mentesen, harcot folytatok szóban és Írásban szunyadó magyar- téreu éa minden tekintetben.
ságunk, nagy szétzuzhatatlanul szilárd nemzeti öntudatra
Nemzeti öntudat az, ha nem holmi Európai Egyesült j
ébresztéséért és ezért igaz magyar megbecsülés helyett tel- Államokról álmadozunk. 11a minden tettünkkel a magyar'
jesen alaptalan és jogosulatlan zaklatásokban, méltánytalan öncélúságot, ánállóságot, tiiggetlenséget, szabadságot örök
meghurcoltatásokban és mélyen sértő megaláztatásokban van életet szolgáljuk vakbuzgó rajongással. Pl. mostanában na- j
részem... A Nemzeti Figyelő magyar szószékéről kijelentem, gyon elharapódzott a középosztályban nem magyar, külföldi, i
hogy engem nem lehet ijesztegetni, megfélelmiteni, mert ne- igen tetszetős képes folyóiratok vásárlása. E helyett az erre
kem is megátalkodottan makacs magyar, megszállottan szent a célra áldozott, évente sok százezer Pengőt a magyar művemeggyőződésem, hogy .a félelem a legostobább halál "...
lődés oltárán, egyetlen magasszinvonalu magyar tolyóirat
Pogányian konokul kemény tából taragtak első fogla- életére kell harcbavetnünk!
lásu, honszerző őseim, hun elődeim !.... Rendíthetetlenül és
Nemzeti öntudat az, ha nemzetünk legveszélyesebb
rettenthetetlenül harcolok tovább magyar nemzetcsaládom ősi óráiban, a legfélelmetesebb történelmi válságaink próbáraöntudatra ébresztéséért, lángragyujtásáért ! Bár mélységesen tevő idejében is, évek hosszú során sem esünk lemondó
tudom, hogy „Ezerszer Messiások a magyar Messiások !" kétségbe. Megőrizzük nemzeti önbizalmunkat és hitünket
Szent esküvéssel kijelentem nemzeti küldetésem elszánt tuda- Acélos akarattal küzdünk még a gyáva emberi lélek és
tában : rnind»n látszólagos megaláztatást nemzeti vallásos gyarló elme előtt leheletlennek látszó viszonyok ellen is.
>ukoldalú. jól kihasználható modell.
rajongás szent hevületével felmagasztalásnak veszek ! Nem Mert csak egy lehetetlen vau : a halál befejezett ténye ellen
vonulok vissza, harcom fegyvereit nem hajigálom el hitvá- győzni!
Azaieladata.mintaz rak magyarrunyul ! Minden földi kínszenvedés keservét átszellemült meghájának: tiszteletei, parancsoló külNemzeti öntudat az, ha bármily magas, még sokkal
szállo'tsággal vállalom! Mindhalálig ! Ha kell a vértanuságig I kecsegtető állásunkat is van szivünk otthagyni és ha kell,
s5t kölcsönöz... egységes megjeleTeljesen totáli«an|i tudatosan!,.. Leszámoltam minden üres, minden hivatalos hatalom és segítség nélkül is viaskodni a
nést biztosit... minden alkalommal
!di, emberi hiúsággal!
nemzet jobb, magyarabb jövendőjéért s ezt a harcot tel nem
iel leltei venni s mindig elegáns. SzínSemmitéle ragyogó elismerés, se megszédítő pályafutás adni még akkor sem. ha az teljesen reménytelennek látszik is.
házba.
hungversenyte és társadalmi
n-m képes megtántoritani ! A magyarok Istene szent kezébe
Még akkor sem, ha az előnyök helyett hátrányokkal,
eseményeknél ezt viseli aki magyar
raktam le soha sem nyugvó, örökké a hitregénk Csodaszarva- áldozatokkal, sőt tetejébe még üldöztetésekkel is jár !
— s aki ad magára! kizárólag nását úzÖ-hajszolú, tűzhányó lelkemet! Egész azentuli földi
Az utolsó két év története megcáfolhatatlanul bizolunk kapható I Kérje ismertetőnket.
; -.lyárnou : ,Egy életforma van csak : az éposz I" Magainnak nyítja, hogy vége az uri, kényelmes nemzeti öntudat idejének.
-gyáltalán nem, csak a nemzetemnek élek! Pedig régen érzem,
Nemzetek csak minden áldozatra kész, vad, fanatikus
igv nincs nehezebb dolog a világon, mint magyarnak lenni
AI agyai-országon! Vörösmarty lángkardu szavai a vezérjeligém: dinamikus nemzeti öntudattal elpusztíthatatlanok, halhatat„Hazánkat újra meg kell váltani!' A sok nemzeti lanok.
Csak szatócs magyarkák, üres magyaikodók nem látntu latianságtól, a fojtogató-fullasztó idegenségek szelleme
i lelkisége béklyóitól, a legiulabb haláltól, a nemzeti ön- ják ezt be.
A történelem harciszekere siet, sőt mostanság a repülőgyilkosságtól !
Mindezt azért említem meg, hogy bebizonyítsam, hogy gép sebességével száguld.
Mi, történelmünkben oly gyakran lemaradt, laasujáráau '
•mfiak hirdetem, hanem példakéut, súlyosan szenvedőleg,
magyarok sem késlekedhetünk továbbra is. Mert örökre
-,-iekvően élem is a magyar nemzeti öntudatot !
lövőbe tekintő szemmel látom, hogy oly magasfoku jóvátehetetlenül, lekésünk.
Mozgósítsuk, ébresszük fel, rázzuk fel, gyujtsuk lángra
zeti öntudatra kell, de torradalmi gyorsasággal ébrednünk,
,v Európa bármely legfelébredettebb, legöntudatosabb a magyar nemzeti öntudatot.

dinzete!
E helyett mit látunk szerte a hazában?.... Felső- és
íposztályunk, de évről-évre falusi népünk is, a legmagyamagyarok is, a rádió és mozi terjesztése folytán eldo. a magyar dalt és a magyar jellemmel, a magyar szel.--I és lelkiséggel teljesen ellentétes, színtelen és jellegen nemzetközi nótáknak hódol be. Evvel együtt jár nemtáncainak kihalása és a világpolgári, éjjeli mulatókba
„zajba táncok bevonulása életünkbe ! Osszeegyeztethető-e
;t.!ez a msgyar nemzeti öntudattal ?
Juliusban olvastam az ungvári Kárpáti Magyar Hirlaphogy nemzetünk ifjúsága ott, a magyar történelemnek
csupán 5—10°/o-át isme.i! Ki tudja, hogy milyen toii áll a magyar történet ismerete, a magyar földrajz és a
nagyar irodalom, e három nemzeti tantárgy tudása a cseh,
:: ii és Bzerh uralom alól felszabadult területeink ifjabb
z'dékeinél, akik az utóbbi '20—22 év alatt jártak isko....'... A felszabadult Nagyvárad könyvkereskedései kirakata a legjobb magyar irodalom müveinek híre-hamvát sem
•tett látni, mivel nincs véletlen, tehát aljas tervszerűségtörtént ez. Meg koll nézni fővárosunk legszebb könyvesjai kirakatát, több idegennyelvü, külföldi könyvet látunk,
iát magyart!

Széchenyi I s t v á n .
Üum pe van ma minden magyarnik. Százötven esztendővel ez?lőtt, eze' a napon ajándékozta a Teremtő Isten &
magyar nemzetnek Széchenyi Istvánt. 1791 szeptninber 21 -éli
született meg a Legnagyobb Magyar, bogy életével, hatalmss
munkásságával ntmnta ója legyen uiiudeu idők magyarjának.
Másfélévszázados születési évfordulóját ünnepli tehát a
nemzőt egy olyan < mhernek, aki vrgyonával, lángeszével, mindeD gondolatával és cselekedetével ép:tő magyer volt es legnehezebb időkben azért lépett erre az eiátvult földro, hogy „a
nemzet so-átia iktrssa az a 9 nrli'ót, amelynok kirekesztése
onnan elkerülhetetlen halált hoz«ud auyaföldüukre - . Született
nzért. hegy felrázza tespedésél ö' a magyar életit, hogy Izzó
fajsEoretetében a magyar főúr odakiálthassa korának : „Nem áll
e-ős lábcn az olyan 'ársadalml osztály, amely az o-szág minden javát húzz . ós semmi terhé* nfm viszi."
Amikor legnagyobb volt a szükség, akkor adta <")t nokünk
a Gondviselés, hogy ollnditója legyen rgy küzdelemnek, amelynek kizárólag az volt a célja, hogy ezt az erényekben olyan
gazdag népet taultsa és belek.posolja a magyar főid munkájába,
mert arn'nt mondotta „nem hegyfk mered» kl, folyók melység',
tengerek szé'essége. várak erőssége teszik a haz* valódi erejét
éa barátságát, hanem az most már csupán azon emberektől függ,
kik az országot lakják*.
Széchenyi a magyar közklnos, akl'ől mindenki tndja, hogy
minden volt, nul kellett Közgazdász, mérnök, útépítő, tudós,
rkl szakadatlan munkában épített és egymásután teremtett!
meg örökéletű müveit: a Lóversenyek, a Tudós Társaság, a
Kaszinó az Alduna és Tisza szabályozás, a gázhajórás é« lángeszének minden alkotása egy célnak állott a szolgálatában :
felemelni és méltó helyére áilttan! a magyar népet,
A magyarnemzet a mai u-héz m-gpróbáltatásában ösztönösen érzi, hogy a 150 éves Széchenyinek egész megépítése,
minden tanítása olyan érték, amely ennek a népnek jövőjét
jelenti Azért nynl máma anemzjt akkora szeretettel Széohenyl
ntán és Igyekszik a szellemét elvinni minden magyar osaládhoz. Ezt a célt szolgálja a Szé henyl emlékbizottság mankája,
amely elhatározta, hogy inától kszdődőleg sorozatos Széchenyi
ünnepeket rendez az orazág minden részében és ennek a tra-

KÜLÖNFÉLÉK.
— "ik kapták meg Csikvármegyeböl a nemzetvédelmi
keres tet. A Hvatalos L»p 1941 julius 14-1 száma mintegy
ezer nevet taitalmaz akiknek a Kormányzó ur Őfőméltósága
a nemsit édelml keieszt t adományozta. Oikvá-megyéből
a következők kapták meg ezt az értékes kitüntetést: Dr László
Dezső Cs'kvármegye főispánja. Páter Szőcs Dénes cslksomlyól
házfőnök. Dr. Bar'ha Aitila pénzügvigazgatóhelyettes, Györgypál Gábor pénzügyi tisztviselő Gáspá- Árpád tanttő, Gáspár
Gábor temetkezési vállalkozó, Péter István tanító. Angi István
orsz kép viselő, Lá"zlő Ignác gyergyól főesper-s. Domokos
Pál Péter t«n tóképző igazgató, "Albertint Zoltán és Alhertini
Géza —
— Megalakult a gyorgyoszentmiklósi L ö v é s i E g y e s ü let Gyergyószentmiklós városban ls megalaknlt a Lövész
Egyesület, a székely ifiuaágnak ez a hasznos nemzetvédelmi
szetveze"e. amelynek éjére a következő tlsitlkart választották :
blnök Csathó Ári'ád bankigazgató, ügyvezető elnök Dr Brastai
György Rezső vá-osl jegyző, főtitkár kozmást Kajtsa István,
titkár Záiug L. István. Járási elnök László Ignác föesperes.
— Évnyitó as áll elemi népiskolában A csíkszeredai
m klr. áll. elemi nép skolában az uj 1941 — 1942. Iskolai évet
szeptember hó 22-én reggel fél nyolc órakor Veni Sancteval
nyitják m»g. Gyülekezés az Iskola épületben,
— Kinevesósek A püspöki főtanhatóság a csíkszeredai
róm kath főgimnázium Igazgatójává Pataky József marosvásárhelyi tanárt, a csíkszeredai Majláth róm. k»th tanltókénző élére pedig Dr. Rijk* Géza temesvári gimu tanárt
nevezte ki.
— A kormrny»ó Siklódy Lórino asobrássmüvész
műtermében S'klódy Lőrlno szobrászművész a magánalkalmazottak biztosító lntézote balatoolelle' H o r t h y Miklós üdülőjébe a kormányzó élotnagyságu mells obrát mintázz»- Őfőméltósága a művészt műtermében meglá-ogatta és a készülő
művészi munka felett Siklódy Lőrincnek teljes megelégedését nyilvánította.

Nemzeti közgondolkozásunk sem áll a történelmi helyet által parancsolt magaslaton. Nem sziklaszilárdan kifortt nem tüzes és lendületes, hanem fakó, halvány, ingadozó.
Mindenféle legképtelenebb, szemérmetlen álhír, rémhír által
-dkileg könnyen befolyásolható! Különösen, nem egységes,
hanem megoszló, kiváltképpen a zsidók, de mások által is
szétzilált. Pedig manapság aemcsak történelmi, hanem az
-gész földkerekség sorsát eldöntő, soha nem létezett, roppant
világtörténelmi idők kellős közepén, gyupontjában élünk!
— Köszönő'nyilvánítás Nagybátyám elhunyta alkalmáIgy tehát szellemi és lelki honvédelmünknek vasfegyelmünek
val Kalamár Elekért, akik részvétüket nyl'vánltották fogadják
kell lennie is azt vasmarokban kell tartanunk I
gikus sorsn magyarnak életét elviszi különösen a magyar falába, érte bálás köszönetemet.
DARADICS IMRE
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a gyergyéaaenimlkiÓBl Pál család 1682-ből
hogy enen felhlváa nem telj">ltése eeetén haladéktala- KERESEM
származó eredeti clmereB levelét, maivet körülnul pert teaaek folyamatba. Nem vonatkozik ez a felbelül másfél évvel sselőtt egv seékely eazda meghívás azon tényleges birtokosokra, akik a „C iki Mv
vásárlásra Miált Mfrosváiárbeiyen a TeleH-tékágónjavak'-boa tartozó vslame'y Ingatlant » velem,
bsn — AcimereB nemesi levőért a C»lkl L^pok
mint a javak Idtlglenea kezelésivel megblso t minlsz
BzerkPBBtőaégébnn 60 P *ngőt kitiftüok. A« oki-^él
•ari kikü.'dölttl kötött aaerzíd'aefc alapján birnak.
kezdő sorai: Nis Btephatua D I Gratia R x Po
Etekre nézve ezen szerződések readelkeséajl irány
loniae Btb.
adik".
— Három halálos Ite et Sepsiszentgyörgyön. A sepsi4 N-im terj'd kl a tárlat és z4rgondnokl keaeléB
szentgyörgyi kir. törvényszék rögtönltélő bírósága 1941 ezept
13-án bárom hilálos Ítéletet hozott kötéláltall halálra itélto «son vagycntérgyakia, melyeket a iom<n áHam Illetve Kezdd tisztviselőnő ^rBÍLtKVBVé.
Lakatos Tódor, Kováoi Gusztáv és ÖtvOB István olgányokat hatÓBégai állami csokra Bsiát birtoklásban meghagytak,
számolóképességgel azonnal felvételik helyhell nagy
azért, mert az elsatétitéal Időben lopáaon érték. A bá-om
vállalathor. — Osakla jó felfogású és állandó életvádlottat az Ítélet alán azonnal felakaeztották • aepa.szent- melyekre néave a „Cslkl Magánjavak" önWrmányaatl
keaelésének helyreallláaa rendeltetett el
györgyl ügyészség udvarán.
pályára reflektáló komoly ajánlkozók jelentkezzenek
6. Nam terjed ki a aárlat és aárgondDokl kezelés
— Iparoaok figyelmébe, a tanonosaeriödésről Az
a Vákár paplrűzletben.
Iparügyi mknlazter rendelete Bzerlnt tanonczszeriődéaeket oaak azon Ingatlanokra sem, melyeket a román hatóségoV
az eaztendónek májú, junius, julius, angusztus, szeptember és bármely módon házhelyek céljára elidegeaittettek A .TransBylvania" Bank HéBavénytáraaaág éroktóber hónapjaiban lehet kötni. Elért felhívjuk az Iparoa éB
tesíti beteteeelt, bogy a konveralóa törvény
kereskedók figyelmét, bogy ehez a rendelethez alkalmazkod- és amelyek be ia építtettek, de ezen Ingatlanokra IB
hatálya alá OBŐ rágl betétek még nem esedékes
janak, mert különben a tanoncaik egy esztendőt elveszítenek, elidegenitéai éz terhelési tilalom áll fenn. Figyelha az őszön a szegddtetést elmulasztanák.
musMem tehát különösen
azotat, akik Caikszereda
rész'etelt központjánál valamint cslkBBeredal éa
4
— Figyelmeztetés. A kolozsvári Bostalgazgatóaág Szi- véroB terülAtén a r gl gaidaségl felsőnépiskola célján»
gyargyészentmlklÓBl fiókjainál előzeteBen kifizeti.
geti Albin postatiszt tezetéaévul Csíkszeredái Is felállította «zo'gált Nslola és egyéb helHŐ^gekból házhelyeket
a rádió ellenőrző osoportot, melynek feladata az előtizetök
felkeresése, a vételzavarok ellőni panaszok kivizsgálása, haly- kaptat. vagy akik ezer teikekft I ármiféle c'men tul»|- Két Iskolás leánykanak lakaat adnék, öav. RÍC:
Mzinl tanácaadáv, kisebb és azonnal helyrehozható hibák díj- docul mígszíredték, bo<y azokat el n*> (dagi'Di'sék
Qyul^né, Calkfzerode, Oátcr Aron-u. 3
1—2
mentes kijavítása vagy auiak rendbehozásara szakszerű útba- vagy meg ne terhelj
nrrt e tl'a'om megsaag BÍ
igazítás adása A poata ezzel a működésével a rádióhallgatók törvényszerű következményekkel jár.
Asztalosok figyelmébe!
érdekében kíván szolga atot tenni. Azonban, hogy ez az nj
6 A rendelet ^rte'mében a rárlat alatt álló vaszerv eredményes munkát le tndjon felmutatni, szilkaég van
Aa E. K E. C iH Oiztálya a Hargiiafördőn t p M
gyontárgya*
lu'ajdona,
blrtokléna
vagy
aa
siokbó
'aló
a közösség megértésere és támogatására la. Ezért a helyhell
postahivatal kéri a rádlóelőfizetőkct, hogy a oaoport tagjait klnlégltéa Irént további rend^lkeaéslg aem a .C-lkl .Ua Banozo" turistahha épülotaantaloa munkált
megjelenésükkor fogadják szívesen
Bem a aárgondnok ellen pert ind tani, vallatatba adja.
— Halálozás. Nagy Galaezl János nyng Igazgató-tanító Magánjavak",
Érdaklódil és a terveket megtekinteni Frank
végrehajtást
elrendelni
vagy foganatosítani nem lehet
50 éves korában a bndakeazl-1 szanatóriumban elhunyt folyó
oyan jogalapon, mely a aárgosdroknak az 1. alatt Mlklóa mérnöknél lehet.
hó 15-én.
— Bálint János nyng. erdőhlvatall tisztviselő életének megjelölt vagyontárgyak kezelésébe való bevezetése
E. K. E. Csiksaéki Osztálya.
77 tk évében, szeptember 16-án elhányt Calkaomlyón. Temetése előtt keletkezett.
ls-án délután volt Igen nagy részvét mellett.
7. A zárlat alá eső Ingatlanokat a rerd^let erejéFaeladási hirdetmény.
— Kul'nrulm a aaékely havasokról, A magyar filmiroda klkQldött filmriportere, Nagy Láazló Httoanyán. Gyer- nél fogva senki sem jogopu t elld°g>>nltenl vagy megAlulírott kÖEbir.'o1 kospági elnök a CalkBzentlélekgyószentmlklóson és a környékezd havasokban, Zsögödfürdőo, terhelni, mert erra ué*v* tilalom áll f-'nn
tleeei IH^OW me let termében 1941 évi október
Gyimesközéplokon és Ko vásznán helyszíni fel vé elek st készí8 Aa elldeeeritéal és terhelési tVa'om li'er)fd Fl>ód
tett az erdei má'na-, 81tídei-és áíonyaszedő székely leányokhó 6-án délután 2 órakor, a II od batárr^Ba Borda
ról és legényekről. Az uj knltnrfilm részletes n bemutatja az végrebajtáB utjáe vagy máB batónígl rendelkezés slspján nevű erdőrészből 67 m' scéidöntött fenyőfáját nyílt
va'ó jovFZ 'rzéare 1«, valamint a háfbi-Ivek céljára a árverésen eladja.
erdei gyümölcsök szedését és feldolgozását,
— Székelyföldi művészi ösztöndíjakat létesített • román hatóságok által kioltott és beépített ingatlaKlfeléltáfl ár rn' tiot 14 P Pgő.
kultuszminiszter A vismaosatolt Székelyföld te'mészetl szép- nokra la.
Az
árver'>Bi feltételek bsrmlly időben megtekintségeinek éa népi sajátosságainak negianieitetése. vaWinlnt az
9. Mlodaaon ingnthnok,a melyeknt a .C :li M - hetők n veietŐRégnél.
anyaország és a Székelyföld művészt kapcsolatainak klmélyltése céljából Hóman Bálint knltuaiinin'szter „Székelyföldi gánjaval" vo't igaiga<ótasác <f a C<!tmfgye éBs«kl
Cai'rFzont élek, 1941. szeptember 18-án.
ösztöndíjakat" létesített- Az ösztöndíj elnyerésével a pályázó határán f-kvő fclrtokteptból 1922 év sz ptímh^r 19,
Aihály Imre,
mii vész kötelezi magát, hogy két hónapig a Székelyföldön 20 , 28., 30. nepHn kelt adásvételi tcerződésekkel
tetszésszerlnt kiválasztott, de a fenti óéinak mindenben meg- vagy b'rmlkor 1923 év február 26. nepia "lőtt olsdott,
kb. elnök.
feleli aika'maa heiyen log dolgozni. Unokája befejeztével
ped'g művéizt tevékenységük eredményeit kötelesek leninek sem rárlat a'á n*m tartoznak, sem elidegenítési és
Egy kereszthuros rövid zongora eladó.
az országos Irodalmi és művészeti t.náosnak bemntatni A terhslM tilalom alá nem r8D»k.
kiosztásra kerüld 12 Ösztöndíj adományozása előreláthatólag
10 Akik 1940. év augusztus 30 nspjn e'ő't a
C r n a kiadóhivatalban
hármas csoportokban történik majd Ai egyes csoportban dol- „C i't M -gániavak" htz toroió erd^^f kbft' fa'örrpg' '
gozni óhajtó pályázók ezt kérvényükben meg ls jelölhetik. Egyvá«áro
tak
'
s
a
szerződéseket
a
9410—1940.
M.
E.
egy ösztöndíj összege 500 Pengd, amelyhez még ks ön 100
Szám: 113—1941.
Pengó utazási megtérttea jár. Az ösztöndíj Iránti kérvények a sránu rendelet ("Tie mAbtri bn nem jelentették, azokkoltuszm'nlszterhez olinezve, iz országos Irodalmt éamüvéazetl nak e szerződéíteken altpuló jogaik már m^EBziintekHirdetmény.
tanáosnál haladéktalanul nyújtandók be.
nak tekintendők. A«oo erdő >ia»kre. vonatkozó'ag pcdlp,
CsIkvscsárcBl kökB 'g elöljárósága közhírré teszi,
— Mezey Váriét feleaegül veaai Ajtsy Andor P Nagy melyekn'k faanvtát bárki 1940 tv tusuuiua 30
hogy H község tulajdonát képecó üzlet- (bolt) helyiséképes tu!óslt»s a legelőkelőbb szalonok divatbemutatóiról.
1
Yaszarv Gábor o!kke, Megyery Ella tudósítása a velenoel tilm- napji élőit bárm' " jogi v»gţ terméozftpe szemé'ytó get, 3 ó"re oyitiroi árveré.^n h»fi;nnhérbe »dja.
klállitáiiról. Négylábú sztárok a^utyakiállltáson almU érdekes megvásárolta PP a CZ riód st a rend-let szerint SAA1941 évi szeptember ho 28 an délután
riportok gazdagítják a Színházi Mag-zln uj számát, melynek bélv zeriSen bej°'nnt< tto. ne eledóknak r, saerződéseken 3 órakor a kczségh**aDal.
ára a Kla líag-zin melléklettel együtt —60 P,
alapu'ó jogM a 6010—1941 M. B sa. rendelet 6 § B
K kiáitftei ár évi 100 P <n«ő
— A falevél osodaja olmen közöl Igen érdekes tudoEţyeb feltételek megtudhiió1; a községi elő járómányos cikket a Búvár szeptembert száma. Cikket Utak még «lapján a zlrso^dnokr-i mennek át s ezért e Btersó
ezenkívül Demjén József, Hollandkeletindia világkereskedelmi déseknek felülvlaegálati eljárása sorén az eledé mlct ságnéi.
jelentőségéről, Gáspár Gyula, a magyar feltalálókról, Balassa saeriődó fél helyett a aárgondnok jogosult éa kötelezett
Zárt Írásbeli ajánlatok a kitűzött határidóig beLászló távolielderltö repülőgépekről, Faragó Péter a távolba- nyilatkozatot trnnl.
bdindók
látás mai kérdéseiről, Újhelyi István a magyarországi gyíkok11 A 78464-1940 F M. siámu rendelet a fo'yó
ról, Simon Pál Dakarról, Erdélyi G zilla Constans ocászár
VacBírc-i, 1941 évi sz-p'^mber bó 12 én.
bronzmellképéről és Erdős Jenő a deb'eoent ételekről. Ebben évre ea Uaemterv raerlnt eardékes vágás kötelező kla számban nyitotta meg a Búvár uj diákrovatát, a Kla Búvárt haBználását rendel'e el DB erdőt irtok OBoknak, me y Fodor Agozton B. k ,
Peterffy Gyula a. k„
A szép kiállítása folyóirat Cavalller József dz. szerkesztésében rendelet V'gr»h-tjt4«a Iránt a cxikmngyei m. kir. erdő
községi biró.
körjegyző.
és a Franklin-Társulat? kiadásában jelenik meg.
felügvelŐBég 1011—1941 BBám alatt intéaked«tt. B
3-3
randeletban megszabott kS wi^xutte^ n nCMUM<g»n1 drb. National Reglator cassa,
|avak*-hoB tartozó ^a a 6010—1941. M. E r>nd>!et
A Budapesti Közi ön v folyó évi auguaatu* 13 Ml al pjáo zírlat alá vett enló<<aekre nem vonat^GBft.
2
furniros ruhás-szekrény,
183. Biámában aB 1940 XXVI törvénycikk 3 ssaka- rai-rt eaakre néave a korábbi blriokláa a aárlat folytáé
I
mosdóállviny
márványlsppsl,
saában foglalt felhatalmazás alapién 6010—1941. M B. megsrüct.
I
kompiét
keményfa
háló márvány
számmal kibocsátott rendelet tárlat ea zárgondnoki
12. A raodslet a zárlnt a'á vett vagyontárryak
mosdóval.
kezeiét alá helyezte mindazon vagyontárgyakat, tulajdonl viszonyéit nem rendezi. Ennek véglegeB elmelyek a .Cslkl Magánjavak" néven ismert vagyon- döntései későbbi feladat.
Ertekeani:
P o t o t z k y trafikban.
állományból 1923. év fabruár 26. ntpia ntán más ter13. A aárlat alá tar'ozó cagvonra vonatkozó minmészetes vagy jogi személy birtoklásába bocsáttattak. den kérés, értesitPR, köa'^a vagy hivatalos megkt résén
A Mlulvzternlnök nr a K'zoktatápligvl Miniatűr úrral alulírott, mint a „C-l-i M gánjavak" aárlat alá e»ő
ogyetertrisben 26 668-1941. Ein. B/3. V es K. II vagyonának kiz lás.vol :cegblaott zárroidook elmére
szám aiatt a aárgoadnoki teendőkkel eng'm 1 Izott meg, küídírdó, ami a m^zánlevelaktől va'é megkülönhr'zkönyvnyomda, könyv, papír-, iró- éa
mely m^gblzáB alapján a következőket hoiorn köz tetéa éa távollétem «untén u áikü d*s cVját sro'gá'ja.
rajtsaerkeresksdás, könyvkötészet
tudomásra:
C-ikfaer?da, 1941
Baeptember hó 8 án.
Apafi Mihály-utoa 15.
1. Ason Ingatlanok, követeiének, egyéb logok vagy
Dr. Fal Gábor,
vagyontárgyak, melyek 1923. év február 26 napján,
a „Caikl Magánjavak" zárlat alá vett vagyontárgyalnak kezeléaével megbízott zárgondnok.
Szülők flgyelmobel
vagyis a „C'iii Magáujavak.' te jeis vagyonállományának a roman állam javára való elkobeása napján e
Az iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van szedarab tymenthali. tőrzaköryvezett apától ia
reuosém a n. é. közönség éa t. Hzülők szíves ügyeimébe
vagyonhoz tartoztat: és mindazon követelések, egyéb Egyanyától
származott 16 hónapos bika borjú eladó
ajánlani újonnan érkezett árokkal dúsan felszereli
jogoz vsgy vagyontárgyak, me yek e vágjon tu!ajdonlacre
Lázárnál
Caiktzeredában,
PetőB
Sándorjogából, birtoklásából, vagy keseléséből keletkeatek,
utca 12 tzám alatt.
2—3
könyv-, írószer-, tan- és
de 1923 év február 26. napja után román hatósági
Intézkedés kevetkezteben vagy jogügylet folytán bárC»i«8tetttamás köta^g elöljáróságától.
rajzszerkereskedésemet
mely terméssetes vagy jogi személy tényleges birtoklásába bocsáttattak — a fent megjelölt rendelet erejé- 2330-1941. "ztm.
Legjobb minőségII körzők, könyv- és tolltartók, iró- és
rajzszerck, kitűnő gyártmánya hegedűk, hegedűhnrok
nél fogva aárlat éa aárgondnoki keaeléa alá helyeztetik.
Árverési hirdetmény.
hegedű-alkatrészek, festékek és festőszerek, valamim
A aárlat ÓB aárgoodnokl keaeléa alá etó erdők,
mindennemű Iskolai felszerelési olkkekben.
Calkaaenttamás
t
ősség
(Cdk
vármegye)
8990
legelők éa kaBsálók kosé tarlósnak Vasláb, Ditró, holdat klt*vő vadáBBterületének vadássatl jogát 1941
Dus választékban kaphatók lrodaMszorelésI
Hodoe, Oalécaáa, Salamáa, Bilbor, Holló, Tólgyea. október hó 96 ón d. e. 9 órakor, n községben
olkkek, dlszlevélpapirok, paplrkűlönlegeaségek.
disz- és ajándék művek, legjobb maBékás köaségek, saámos görög keleti, gör. kaiholikus megtartandó nyl'váooB árverésen, 1941 jnnlus 30-án
gyar ifjúsági iratok, Ízléses helybeli és műéB máa egyházközségek, VBlamlnt magánosok résaére kezdődő 10 egymáantán következő évre, a legtöbbet
vészi képeslapok. Irodalmi éa zeneművek.
1923. febrnár 26. után kiosztott ö'sses területek, Ide- ígérőnek bérbeadja.
értve a báabelyek réaaére klozatott, de be nem épített
A kikiáltási ár 166 Pengő. Bánatpénz 16 Pengő
Könyvnyomdámban
Ingatlanokat la.
Könyvkötészeten
8
60
fillér
minden e szakmába vágó elvállalja mindennemű i?
2. Aa 1. alatt megjelölt bármely vagyontárgyra
Vadállomány: nyu\ őa, vaddisznó, farkas éa róka
munkák Ízlés '8, osinoa ki- kolal, üzleti éa máa könyelrendelt bármely biróságl vagy más zárlati keneléz a
Aa árveréal feltételek a hivatalon órák alatt megvitelben, j u t á n y o s árak vek ízléses As oloaó beké
fenti rendelet érteimében megsaünlk.
tekinthetők a községházánál, Illetve 1 Pengő előzetes
mellett a legrövidebb Idő tését ia azok tartósaágát
3 „Jalen hirdetmény a aárlat alá eső vagyon- beküldése ellenében soVcsorosltott példányt kü'dünk
alatt készülnek.
tárgyaknak a aárgondnok részére birtokbaadás Iránt
garantálja.
Calkaaenttamáa, 1941. évi aaeptember bó 12 én!
felhlváBoak tekintendő éafigyelmastetem a ténylegae .Mark
János,
Radotaky
Károly,
birtokosokat, akár jogi akár termésaetea aaemélyek,
Jutányos á r a k !
b W
Pontos kisaolgáláBl
— Meghívó a oaikkosmial oriiágaánló
éa hősAk emlékművének felaaonteléaére. Calkkozmás nemea ssékely köaség lakóssága 1941 évi
Baeptember hó 28 in, aa onaégaéaaló éa a vliágbábornban a haza védelmében elesett hősfial emlékművének fel?z.<nteiéae alkalmából Ünnepélyt tart, melyre aa
érdekeiteket e.nton la meghívja a rendezőség.

Eladó:

Hirdetmény.

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA

'

v. jegyző

My«uteM Vikát Uleaeó Weyvn,emdi|4ka* Cslkmredn.

