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A háború és az erkölcsi é let . 
Mire tanít a háború? 

Helyea az általános megállapítás, hogy a 
háború gyenge iskolája az erkölcsöknek s bizo-
nyos, hogy a legnagyobb csap4a, amely BE 
emberiseget valaha is érheti. Kock ra van 
benne téve minden órték: anyagi és Bzeliemi 
javak, melyeket évszázadok epuettek, máról-
holnapra rombadőínek. O oaó lesz a legnag,obb 
érték — ai emberélet is. 

A testvérgyilkos Kain szelleme dolgo'ik a 
háborúban s ott által&nos pusz'itás, mely nem 
kiméi Bemmi értéket — felébreszt  és táp á j» 
az emberi lélek szomorú örökségét: a romboló 
ösztönöket. 

Sok erkö'oi sötétséget, a lélek Bok ria?ztó 
vonását mutatja m*>g a háború: nemcsak a 
kötelesség alól kibújók, árdrági'ók és áruhal-
mozók, a nemzet élei halál haroából is hasznot 
húzni akarók gyászos csapatara gondolunk, 
hanem azokra is, akik ugy vélik, hogy nyugod 
tan folytaihatják  most is egyéni kedvteléseiket, 
az élvek hajszolását, szétrepesztetik üvölté-
sükkel a koc <mák falát  — akik aggoda'omban 
és együttérzésben összerezzenő és forró  fohász 
ban felsíró  lélekkel nem gondolnak arra, hogy 
mig gondtalanul baj'ják párnára fejüket,  mások 
nak, a kapu előtt Arködöknek keiéhez, a der-
mesztő hidegben, odafagy  a pinka. 

Másfelől  a háború, mint egy nemzet élet-
erejének és erkölcsi épségének legfőbb  próbája, 
olyan erényeket vet felszínre,  melyekről eze'ótt 
tán alig voit sejtelmünk. Aa erkölcsi erőnek 
hősi példáit lá'juk a külső éi belsA fronton 
egyaránt. S azokon kivül, akiknek nevét fel-
jegyzi a napi krónika, hány névtelen hAse és 
vértanuja van a háborúnak nemcsak a fronton, 
hanem az otthon apától, fiútól  vagy vAlegény 
tői megfosztott,  tragikus árnyba borult vilá-
gában is! 

Honvédéin < a harctéren adják az erkö'csi 
sz4p legmagasabb pVdáit a hősi önfeláldozás 
ban, mások meg inhon gyakorolják as önzet-
lenség, áldozatkészség, a tevékeny szeretet 
erényeit a sebesültek, betegek ápolásában s a 
honvédek hozzátartozóiról való gondoskodásban. 

A háború vihara ledönti a társadalmi és 
más válaszfalakat  a az egész nemzetet egy nagy 
testvéri közös munkában és erőfeszítésben 
fogja  össze. Megtanítja a nemzet fiait  egymás-
nak mély és igaz zzeretetére. Megtanít min 
denkit arra, hogy egyedül nem állhat meg, 
hogy családjára, szomszédjára, honfitársára  van 
utalva — s ha boldogulni akar, akkor le kell 
tennie önző céljairól s önzetlen, egész lélekkel 
oda kell á'lania a közösség szolgálatába. 

A háborús idők szűken mért ruházati cikkei 
és élelmiszer adagjai ránevelik az embert le-
mondásra, igénységre, egyszerűségre: oly tulaj-
donságokra, melyek békeben is nagy értékeknek 
bizonyulnak. 

A jelennek aorsdöntA nagy napjai vissza-
visznek bennünket történelmünk más viharos 
századaiba, a töiök idők végvá'i harcaiba: el 
hozzák közénk a Losonczy Istvánok, a S<on-
diak, Z'inyiek lelkét B a végvári vitézek lelkű 
letében a tettek erejével mutatják meg, miként 
kell becsülettel élni és halni a hazáért. így lehet 
a háború a nemzetnevelés hatalmas iskolája. 

Mikor pedig látjuk, hogy kockára van téve 
minden, amit egy nemzet egész életében anya 
giakban éa szellemiekben alkotott, sAt kookán 
van a nemzet léte a fennforog  a veszély, hogy 
minden elveszhet, ami nekünk értékes e földön; 
akkor mindenkinek meg kell éreznie éB értenie, 
hogy ni a haza, mi az a nemzet éa a haza 

szeretet. Akkor mély meggyőződéssé és elhatá-
rozássá lesz az áldozatkészség B nem a szavak-
ban, hine-m tettekben nyilatkozó honszeretet. 
A hasa iránti ragaazkodasnak e faja  tud bízni 
— a veszélyek örvényeiben még inkább — a 
Gondviselésben s igy e bizalommal együtt a 
legmélyebb forrása  a győzelembe vetett törhe-
tetlen hitnek. A. V. 

Országos gyűjtés a honvéd-családokért 
AmidAn az ort z ag első asszonya, Kormányzó 

Urunk H tvese augusztus hó 10-en rádiószózatot 
intézett a magyar társadalomhoz a Szovjet-
Oroszországban harcoló magyar honvédek ré-
szere megtartott téli ruha gyűjtés erdekében, 
bejelentette, hogy a tél folyamán  mozgalmat 
indít a hídba vonultak itthonmaradt családjának 
társadalmi támogatása céljából is. 

Azóta Bok áldozatot szedett a háború s a 
megdicsőült hősök élén vitéz nagybányai Horthy 
István Kormány«óhelyetteBOnk vonu't be a hal 
hatatlanságba. Édesanyja az ország elBŐ asz 
szoaya hozta tehát a legnagyobb áldozatot a 
hazáért s most ez a gyásBbaborult anyai BZÍV 
lordul a migyír szivekhez, hogy enyhítse a 
hadbavonuit katonák családjának sorsát. 

A szeretetteljes kérő es hívó szó, mely az 
áldozat és kötelesség jogán BIÓI hozzánk — 
mindnyájan érezzük 1 — kőtelező erejű paranoB. 
M'-t: aki ilyen fesefgep  á dozatot tett a haza 
oltárára, annak nemciak kérni, hanem köve-
tetni is joga van s a*, hogy felhívásának  min-
den erönnkel eleget tegyünk, nem osupan 
emberség, hanem egyéni becsület kérdésé is 

A Kormányzó hitvese által bejelentett ak-
ció január 17 tői február  7-ig gyüje pénzadó 
nányokat a hadbavonultak családja részere. 
Ujev napján száll a gyengéd hivo szó minden-
kihez, tehetősebbhez és szegényhez egyaránt, 
hogy hozza meg filléreivel,  vagy pengőivel a 
maga kis áldozatát annak a nagy áldozatnak 
ellenében, amelyet mindnyájunkért hoznak a 
harctérén küzdő katonáit és csaladjaik, még 
nemzetünk első családját sem kiveve. 

B< a gyűjtés valóban több egyszerű jóté-
konykodásnál, ame'ynek gondját par ülieres 
adomannyal el lehet vetni. Adnunk kell, minél 
többet, erőnkön felül,  hiszen a társadalom emberi 
és magyar érzése ilyen alkalmakkor uyilakozik 
meg s ebben a gyűjtésben is eldől a nagy kér-
dés, hogy igatan es őszintén akarjuk-e a jobb, 
boldogabb jövendőt. A Fóméltósagu Asszony 
szivbemarkoló szózata arra int mindenkit, hogy 
szálljon mbgába, feleljen  tettekkel arra a Kér 
dósre, hogy méltó módon megtette-e kötelességét 

Adjunk, mert mindnyájunk jövendőjének 
ós bo dogsáeának adunk ! 

Tudnivalók a pengőnkről. 
B!sósa°mu tadalvaió a pdngóró. ai, hogv annak 

értéke es váaarióereje, elsősorban tőlünk függ.  A pengi 
ma Köaépeurópa legnemesebb va'uiaja. KöBaönhetó ei 
sorai, hogy b bábom ötödik eiBiendcjében a magyar 
gazdasági vUiOD)Ok égési Barépábao legjobbnak mond-
hatók. 

TNtaát súlyos kötelességek h&'nloak reánk a jö-
vőben Is. B tlső fegyelmünkkel,  gazdasági arcconaluik 
ontod *tos erósltésevel mlndsn magyar embernek he 
lyen kell álinla. A h«z-fiia  háborús gaadaaágl maga-
tartás megköveteli mlndeakltől, hogy áiéreaza a (enni-
valókat. Tudjon türnl, beo'staaaal, takarékosan élni éa 
ne vonja kl magát a gazdasági követelmények teljesí-
tése a'ol. 

Figyeljük csak meg pénzügyminiszterünknek egy 
pár gondolatát arról, hogy mikrppen kell megtartani 
gaadaaágl egyensu^uakat. 

— A gazdasági arcvonal feladata:  minél iSbb 
értik»(  termelői,  hogy ellensulyoahassuk a háborúval 
elkerülhetetlenül együtt] 4ró értekpussiltáat és hogy 
h«avód«*|nak mladaa Igényénsk taljai kielégítés? Btáa 

minél több árucikkel láthassuk el a polgári lakosságot. 
B törekvésünk megvalósítását több, rajtunk klvBI álló 
akadály nehezíti, főleg  a külföldi  nyeraanyaglnség, mi-
által aa Itthoni népesség ellátásában elkerülhetetlenül 
áruhiánynak kell mutatkoanl. Orsaágunk ma sokkal 
többet termel, mint békében, de a hadsereggel  ét 
háborúval  u j nagyfogyasztó  lépett  fel  a piaoon, 
eaért jut kevesebb a polgári lakosságnak. 

— Az áruhiány következtében most termóasete-
sen nem váaárolhainnk annyi árucikket, mint aaelőtt. 
Bat aiutáu alaposan kihasználja a suttogó ellenséges 
propaganda. ' 

— Így keletkealk aa ellenséges hírverés éa a bel-
földi  spekuláció köaös aknamunkája nyomán a ing-
forgalom,  b feketepiac,  amelyen keresetül meg akarják 
aavarnl árrendszerünket. Bi aa aa ut, amelyen keress-
lül pénzünk vásárlóerejét és népünk lelki egyensúlyát 
meg akarják támadni. 

— A szélez néprétegek ma nagyobb pénzmennyi-
ség felett  rendelkeznek, mint békében, mert nagyobb-
mérvB a foglalkoztatottság  a gasdaságl élet minden 
aaektorában éa ennek folytén  emelkedett a keresők és 
csökkeni aa eltartottak saáma. A háborúz áruhiánnyal 
nemben tebát ma nagyobb vásárlóerő áll. Be a bely-
aut ad alkalmat arra a beállításra, hogy p'önünkkel 
baj lehet, p^dig semmi esetben sem vásárolhatnánk 
több árut, mint amennyi van. Aa okot tehát csak aa 
áruhiányban kell keraBni, nem p-dlg a pénaben. 

— A M így ér Ncmaetl Bank hetenként pontosan 
klmutatjB, mennyi bankjegy van forgalomban.  I kimu-
tatásokból bárki megállapíthatja, hogy ma több bank-
jegy forog,  mint békében. 

— L ihetne ngyan a forgalomban  lévő péumeny-
nyisóget talán egynegyedével vagy egyharmadával 
csökkenteni, ha a nagyközönség egyréaze nem teaau-
rálná a keién lévő vásárlóerőt, hauem aat elaltatná 
a gyűjtőcsatornákon, a takarékpénatárakon és banko-
kon keresztül a nemaetgazdaság vérkeringésébe. így 
azonban pénzünk egyrésse nem végai el a saDkségea 
gazdasági feladatát  és e meddő bankjegyek helyébe 
másokat kell kibocsátásunk, hogy a termelésben lenn-
akedás ne álljon be. Ez aa egyik leifóbb  oka annak, 
hagy legutóbbi rádióbeszédemben rávilágítottam a ta-
karékosságnak és annak fo  itosságára, hogy megtaka-
rításainkat a pénalntéaetek utján bocsássak a termelés, 
a köa rendelkezéseire, mert a köznek és önmagának 
ls kárt okoa BZ, akt parlagon heverteti vásárlóerejét. 

— Van aangban a ptaaérték kérdésének egy má-
sik oldala ls. M gertem, hocy ea a nemiedék, mely 
-gylaben már síelte as 1 fl  ciót, tünnyebben kerül lé-
lektani tényei 6k b- fo  yaaa alá. Épp in eaért hangoz-
tattam mér töbMiben. hoiy aa e>só világháború óta 
sokat fej  ődött a p'naügyl tudomány és aa államhata-
lom eiutt»1 rendelkealk mlodama eaaköaök felett,  me-
yek aa |i fl  eló meg» ő"«<-r9 alkalmnsak. N-f  felejtsük 
«1 tovább», hogv ai íifl  elé negyedsaáaaddal es^iött 
ciak akkor jelentkeaelt. -mitor aa áliam erjét a for-
radalmak már aláástak. B úttal a háború fliansairo-
z«sa la egésaen más midsaer aaerlnt történik, mint 
akkor, eiiőiorba.n éppen aaer', hogy elkerülhessük as 
akkori hibákat. Án elaö vllághtborut tudvalevően főleg 
kö ciönökkel flnanszirozták,  ma a fo'yó  adóbevételek-
ből Igyeksaünk a terhek nagyobb résaét fed»zn<.  Nt>m 
saabsd végül flgyelman  kívül hagyni Bat a fontos  kö-
rülményt sem, hogy 1914—16-ban meghagyták a gaa-
daBágl élet liberális saabadsagát, mlg ma aa állam-
hatalom Irányi'ása alatt áll a termelés, forga'om,  fo-
gyasatás, tőkepiac és tőzsde s Igy a spekulációs erők 
nem aavarhatjak meg a kormány célkltüaéseit. 

— Ha vége less a háborúnak és termelésünk Is-
mét nagymértékben a polgári fogfaaatáa  rísaére fog 
dolgozni, meg fog  azUnnl a mai áruhiáiy. Addig azon-
ban, amíg ea bekövetkealk, takarfkoakodaunk  kell a 
pengővel, vagyis el kell tennünk arra aa Időre, amikor 
újból megfelelő  árumennyiség áll szemben a péna-
menayiséggel. Bhh^i termésaetesen fegye  meaett gaz-
daBígi magatartás kell, mert ctak Így védhetjük meg 
B peniót ama támadásoktól, amelyek a pénaoldalról, 
az áruo'da ról és lelki o'dalról érhetik. 

— Bat a céltudatOB viselkedést meg kell köve-
telnünk mindenkitől éa köaösen kell fellépnünk  mlnd-
aiok ellen, akik akár politikai okokból, akár pedig ha-
sionleséaből meg akarjak Ingatni áHhatalosaáguakat. 
Aa értékelés bonyo'nlt lelki fo'yemat,  melyet csak hlg-
•adt Idegállapotban végeahetDak el helyesen. Csak 
nyugodt légkörben éa a J3v6 Iránti blaalomtél eltelve, 
saját eróikb-n blava éa fegyelmeaett  egtségbe tömö-
rülve harcolhatjuk végig gaadaaágl harcunkat. 

Arról van ssó, hogy a pengő értéke klaárólag tő-
lünk függ,  a ml megfesaltatt  munkánktól éa lemondá-
sunktól, a győzelembe vetett megingathatatlan ki-
tünktől. 
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A mult esztendő háborús mórlege. 
Iámét elmúlt egy háborús esztendő. A negyedik. 

Lípllnk BE ötödikbe. Nehéi volt. Lehet A Jövő még 
keményebb lesz. Mindegy. Amint viasza tekintünk meg 
kell állapítanunk ait, hogy a jövőtől nem félhetünk. 
Egy olyan hiborua esztendő áll mögöttünk ami biza-
kodással tölthet el. Az úgynevezett suttogó propaganda 
aem tudja letagadni azt, hogy az egéss világon gyóse 
deimeskednek csapataink. A honvédségünk ls dereka-
san kivette részét a nagy keresztes háborúból. Kor-
raányzóbelyettes urunk hősi áldozatával bizonyítottuk. 
bo;y a magyar nemzet ósi katona erényeivel igyekszik 
méltó hc'yet biztosítani a nagy küzdelemben. 

Tekintsünk végig az 1942. esztendő háborús mér-
legén. LegyUnk büszkék és rendületlenül hlgyjünk 
fegyvereink  végső győzelmében. 

Keleten: 
A főellenség  a bolsevista hatalom ellen vívott 

harc volt méreteiben a legnagyobb, hatásaiban a leg-
jelentékenyebb. Ezeket a harcokat a szovjet téli támadó 
hadsereg ellen vívott védőharcok vezették be. A német 
hadsereg ezt a legkeményebb próbatételét sikeresen 
állta meg. A szokatlanul szigorú tél és a kíméletlenül 
lurcbavetett, téli háborúra jól felszerelt,  óriási Bzovjet 
tömegek nem tudták megtörni a legmostohább viszo-
nyok között sem a kiválóan küzdő német csapatok 
szellemét. Amikor ez év május 12-én K^rcs félszige-
tén támadasba lendüit a német haderő, akkor is birto-
kában volta1" t»2 előző év nyarán és őszén elfoglalt 
összrs fontom  támaszpontok, kitűnő alapot nyújtva az 
uj támadáshoz. A keresi csatában 26 szovjet seregtest 
s^mmlxUlt moţ, 169.000 fogoly,  284 harckocsi, 1397 
löveg és 3894 gépjármű került német kézre. 

Timasanko a keresi támadás ellensúlyozására 
Chartainál indítót; május hó 14 én 3000 harckocsival 
hatalmas páncélos-tömi'gtámadáet, amelyet a német 
ludvezetés utolérhetetlen művészettel engedett Cbar-
*uvtól délre elóezor éryécyesQin', hogy az igy kelet-
kezett zsák száját hirte1 en bezárva, aa ott lévő teljes 
orosz erőt, 38 szovjet seregtest egycsapásra semmi-
eltaen meg. Oi> 24000 fogoly,  2026 <öv.!g es 1249 harc 
kocsi voi: a n«m«t zsákmány. Juoius 9-én SzevBSzto-
pol oBtromára indu'nak a német éB BzövetBégeB csapa 
tok. 22 napi p-vdatlanul h' Vea ostrom után el is fog 
In'j-k — a modern haditechnika minden vívmányénak 
felhasználásával,  2580 kiserőddel és több mint 112.000 
aknával megerősített — várost. 

Junius hó 25-én a némst és szövetséges csapatok 
io ne sámadasra indul Bocit vezértábornagy vezerlete 
alatt és 10 nap alatt elért a Dont, elfoglalva  Voronyezs 
városát is. Az áttörési szakaez északi szárnyán küzdő 
magyar csapotok junus hó 28 án kezdik a támadást és 
Tim. majd StarioBkol városának elfoglalása  után zár-
kóznak fel  a Donra. Bock előretörésének megállítására 
a szovjet nagyerejü támadást intéz Voronyezsnél és 
Őreinél. A támadások azonban hatalmas vesste*>égekkel 
és teljesen eredménytelenül omlanak össze. B ck csa-
patai viszont delen is támadásra indulnak, elfoglalják 
Yorosilovgrádot, de egyidejűleg az északon témadó 
zöm is hirtelen délre fordulva  tör váratlanul a Kauká-
zus felé  s igy megkerüli a Timoienko jól kiépített 
vedőállásait. Julius hó 23 áo már Rosztov városa is 
német kézen van, majd a hó végére Proletárszkáján 
át elérik a Kubán folyót. 

A német támadás most már két irányban halad. 
Az egyik Kulacson át Sztálingrád felé,  a másik viszont 
Armavlron át a kaukázusi olajmezók felé.  Augusztus 
végén már az Elbrusz csúcsán leng a német hadilobogó, 
más csapatrészek mélyen a Kalmük földön  a Kispi-
tengerig törnek előre, mlg az éBzakl német támadó 
hadsereg Sztálingrádot éri el. Igy alakul ki a keleti 
harcvonal mni helyzete. Voronyezstól, a nagy Don 
kanyarig a Don vonalán állanak a német és szöve'sé-
ges csapatok. Sztálingrád városrészét tartják megszállva, 
majd attól délre, Abganerov-on át csatlakoznak a kau-
kázusi arcvonalhoz, amelynek szélső pontjai Mordok és 
Ordzsonokidze nyagati szegélye. Innen nagvjában a 
Kaukázus gerincén halad az arcvonal, amely Nororosz-
szijszk tói, a szeptember 11-én e'foglalt  nagy Fekete-
tengeri kikötő árostól keletre, éri el a tengerpartot. 

A pzovjet a n°met ezévl otT:nziva következtében 
elvesztette a híres Donee medencei iparvidéket; amely 
80 millió tounányi évi kőszén termelésével, hatalmas 
ipartelepeivel, az óriási szovjet Iparnak is egyik leg-
jelentősebb tényesóje volt. Elvesztette ezenfelül  legter-
mékenyebb gabonatermő vidékeit, állatállományának 
igen ja.'entös részét, a Kaukázus gazdag olsjmezőlnek 
egyik leggazdagabb olaj városát, Majkopot, használhatat-
lanná váltak a Groznij i kutjai és Sztalingrággal elvesz-
tette Déloroüzország legjelentősebb Ipari központját, 
valamint n Volgát, mint hajózási utvonalat: a Bzovjet 
forgalom  főUtőerét! 

Azok a kétségbeesés diktálta tömegtámadások, 
amelyeket a szovjet hadvezetés a tél beáltával indított 
a fojtogató  német acélgyűrű széttöréBére, eddig nem 
vezettek eredményre, de világosan mutatják, bogy ma 
már a legkétségbeeBettebb erőfeszítés  Is Indokolt a vörö-
sek részéről, mert helyzetük katonBllag ós gazdaságilag, 
valamint közlekedés és a hadviselés bármely szükség-
lete szempontjából egyre tarthatatlanabbá válik. 

Afrikában: 
Az év elején nz angolok éppen abban a helyzet-

ben voltak, mint mo;t. Wavel tábornok támadó had-
serege Agedabiáig szorította viSBza Rommel hadsere-
gét A m iglepetések tábornoka azonban hirtelen vissza-
vágott és egy hét alatt Tobruk közelébe vetette vissza j 
a támadó angolokat. Május végéig marad Kömmel uj | 
védőállásaiban, amelyeket uj erőkkel tölt fel.  Máltai 
egyidejű, Bsakadatlan bombázással való lefogása  köz-' 

ben. Május végén hirtelen előretörve, Tobrukot elmei 
lóave, Sldl el Rezeghlg tör előre is nagyszámú brit 
erőt kerít be. Hatalmas anyageata veszi kezdetét, Két 
heti harc után Rommel csapatai Blr el Hahelm-ot ro-
hammal beveszik és az egész angol védőállást felso-
dorják. Hatalmas Iramban vezeti tovább Rommel táma-
dását: Tobruk, Bardla, B r el Gobl, Sldl el Barranl, 
majd junius 29 én Marsa Matruh a győzelmes előre-
nyomulás állomásai. Julius 6 re megérkezik a támadás 
végBŐ állomásához és az El Alameln és az El Cattara 
depresszió között rendezkedik be, hogy utánpótlását 
újra szervezze Szeptember első napjaiban u|abb előre-
törést kisérel meg az «gészen rövid utánpótlási vonal-
ról táplált Angol htdrereg, azonban támadása még 
sikerrel nem jár. 

Október 23 án éjjel indítja Montgomery tábornok, 
ez uj angol hadseregparancsnok támadását, ami hatal-
mas áldozatokat követel a támadóktól, de végül is 
sikerrel jár. Rommel tábornok kiüríti El Alamelni állá-
salt és a fenyegető  bekerítés elől sürü utóvédharcok 
köz'jtt vonul vissza újra Agebadlai, illetve El Agheilai 
állásaiba. Erre már csak azért is szükség volt, mert a 
francia  árulás következtében november 8 án hajnalban 
nagy angol hadihajókötelékek támogatásával amerikai 
csapatok szállnak partra francia  Északafrikában,  Algír-
ban, ConstantinébeD, Marokkóban egyaránt. A francia 
látBzaleÜenállás hatnar megszűnik, de hamar bekövet-
kezik a tengely viBszacsapása Is. A tengely csapatai 
megszállják Franciaország eddig meg nem szállott 
reszelt és Tuniszban, a Földközitenger második GibrBl 
tárában villámgyorsan erős hídfőt  alkotnak. Az ovato' 
ssn előrenyomuló amerikai-angol h dBered csak decem 
ber elejére ér Tuniszba, ahol márazd 'ő összecsapás 
alc ílmával vereséget szenvednek. December 11-ig tart, 
amig Montgomery tábornok hadserege annyira felzár-
kózik az El Anhelai német-olasz védőállásokra, hogy 
kelet felől  is támadást indiihat az éBzakafrlkal  tengely-
csapatok ellen. Az időközben újra megerődített tenge'y-
csnpBtok a támadást visszaverik. 

' Nvugaton az ellenség minden partraszállási kísér 
lele csődöt modott. 

A tengereken a jipánok az egész világ csodála-
latát kiérdemelve verték az angol szászokat éB ott álla 
nak India kapujában. 

Ezek va'ósógok és olyan ténvek, amelyeket elvi-
taznl nem lehet. Az uj esztendő küszöbén vegyük 
számba ezeket a hiborus eredményeket és bízva bíz-
zunk abban, hogv aa Ilyen eredménnyel küzdő népeket 
legyőzni nem leirt. 

Naptárak 1943 évre! 
Székely N°p naptára 
U| Namsedék 
J i forrás  „ 
Képei frlas  „ 
Nsgy képes „ 

P. - 2 4 
P. -
P. 120 
P. -
P —60 

beszerezhető 
M. blr. Dthinv N<(fMU>g. 

András Mátyás krónikája. 
(Cslkl székely krónika ) 

S<jtó alá randesett kézirat 
Irta: lófS  aaikazentgvőrgvi  Jóaa  Jiooa. 
Binkfalvl  ember, illetőleg Keresztes Vencsl ked-

ves székely testvérünk múltnak, hagyományaink, tör-
ténelmi su'yu emlékeink s kiválóképpen a cslkl ssé-
kely krónika iránti meglepő érdfk  ődése, valamint en-
sek as örökbecsű székely krónikánknak tanu'mányo-
tására ós köskinccsétételére Irányu'ó értékes fe  hlvása, 
lármafa  verése, őszinte s céltudatos tevékenysége késs-
tetett arra, hogy egyik előző IspsiámunVban fel  árjám 
a ssékely krónikával kapcsolatos munkálataimnak 
eredményét. 

M uíán erről kedves ssékely testvéreim Immár 
tudomást vettet, es alkalommal részletesebben meg-
smertetem késlratomat, abból a célból, hogy olvasóink 
szíves segítségét kér]-m a munka mlolőbbí megjelen-
betése érdekében. 

Ai előzőleg sdott értesítésemet azonban előbb 
oémlleg javítanom kell. OgţBnts a nyomdal b»c"lés 
«^rint a mu^ka 25-30 nyomtatott iv less. kb 400— 
500 oldal. Elért ast az alénlatoi. bogy 2—3 pengővel 
siámithatom a kötetet 1000 elífliető  előzetes jelent-
kezése, Illetőleg a kötet árának elóaetes beküldése 
ellenében, módosítanom kell, m'u'án a nvoirdol. a kli-
sékkel, BsállltásBal stb.-vel Jéró klsdások 5 - 6000 p^ngő 
körül fognak  motogní s Igy a kötetenként 20 pengős 
árn könyvet ezer elősetes megrendelés esetén csak 
5—6 pengővel számolhatjuk, hogy a költségeket fedez-
hessük. 

Célom mindenképpen as volt, hogy a lehető leg-
olcsóbban juttassuk a monlát ssékely testvéreink ke-
sébe, de a nyers költségnél olcsóbban nem rzállltbat-
jnk súlyos réflsetés  nélkül, amit nekem kellene visel-
nem, annak, aki egy féléve  éjjel-nappal dolgostam a 
munkán, ami máris tetemes költséget követelt a vilá 
gitás, a forrásmunkák  bessersése, levelesés atb. miatt 

Ennélfova  elgondo'ásom a», t'Oív azok a taéJre-
lyek,  akik 1943 évi március l-ig 48.002 ssámu csekk-
saámlánkra 5 pengőt b'fl«etnek,  a munkát ebben ar 
árban fogják  megkapni. E megoldást pedig as a súlyos 
körülmény teszi ssükségessé, bogy a munka magán-
kiadása esetén a nyomdal költségeket egy-egy Iv kl-
nvomásakor kell flsetnem.  Mintán B munka bolti ára 
90 pengő Bircd, Így kívánom megkönnyíteni beiasr-

séfét  a tiéktlv  tanítói, papi és tisztviselői karréssére. 
Természetesen, ha sa ezer előfizetés  be nem ár-

ksznék addig u Idfllg,  a beflietett  Ssazeget visszaté-
rítjük postai oton és akkor a kiadó viselvén a kocká-
aatot, oinpán 600 póldányban nyomhatjuk, mert a gya-
korlat ast mutatja, hogy 800-400 pé'dány biatosaa 
elkel aa onaátban aa értékes művekből s Igy 20 pea-
gős árban a Uadó megtalá'Ja rsimitásalt «a hassaát Is. 

Kérem tehát kedves székely olvasóinkat, hogy 
levelezőlspon értesítsenek mielőbb arról, hogy vállal-
koznak-e gyűjtőlvek keielésére, llletőlég aa előflietők 
megszerzésére, a tömeges megrendelés, elójegyaés és 
ellntéiés érdekében? A beérkesett válaszok után aa 
előflintési  felhívást  fentlek  értelmében klbocsátjuk. 

Bsntuián megismertetem a munka tartalmát: 
Maokimaak Aadrás Mátyás krónikája elmet sd-

tam, egvrésat azért, hogy kWaakithaaaam annak a tu-
dománytalan támadássorozatnak feledésre  saánt keser-
ves éB bántóan 'zomoru emlékeiből, amelyek a .Cslkl 
ssékely krónikát', mint Ilyent, a guny tárgyává tették 
s megsemmisítés cHaatával halálra ítélték; máarésst 
asért, mert e aalklasallárd történeti alapokon nyugvó 
Írásos értékűnk nemcsak Csíkot Illett, hanem as egósa 
saékelységet. 

As eióssó megírására ós a mnnka átnéaésére a 
ssékely tőrténeiir&s ma szinte aryetlen kiváló nagysá-
gát dr. primőr csIksaentBimonl Bid»a Miklóst, mélyen 
llsstelt kedves, Jó barátomat kértem fel. 

A fejesetek  a követkesők: 
/. rész. 

1. Bevezetés. 
2 Négy csékely tudósnak, akik András Mátyás 

krónikáját tudományos védelemben részesítették, élete, 
munkásságuk és arcképük. 

3 András M4tvás krónikájáról általában. 
4 András Mátyás krórlkéja másfél  saásad iro-

dalma W* r'ben. 
6. Andris Mátyás krónikájának 1796 évbeli ha-

misítással gyanúsított vádlottjai, akiket mind felmentett 
a történelem igazságszolgáltatása 

6. A Sándor-család genealógiája András Mátyás 
krónikájában. 

7. A „T<tAr-per". Bzámos ssép képpel. 
8. András Mityás krónikáénak a) eredete, b) szer-

kezete, c) hitelesítési módja, d)  írásmódja, e) címzései, 
t) Bzernályoevek stb. 

9. KI voit a króMka sserkesstóle? A saerkeaató, 
mint a krónikalráa őszinte ós becsMetea képviselője 
és mintaVípe. 

10 Léteatek-e András Mátyás krónikájának hl-
telesltéi? 

11 A'drás Mityás, n cslkl „törvényes ember*. 
12 Diék éa diáktalan emberek. 
18. A Terra Turcorum András Mátyáa króniká-

iéban. 
14 Babonbán méltóság. 
16 Zandlr fejedelem,  aa elsó Arpád-törssl ra-

bonbán 
16. A Cslkvacaárcsl megett levő Rtbonvár (ké-

pekkel) 
17. A Szék, Nem és Aj András M Uyás króniká-

jában. 
18. As örököaöd^sl jog Ssákelyorsságbsn Asdráa 

Mátyá* krórlkája sssrlnt. 
19 A r bonbán SrikösSdési Jo( éa a fluMayaág. 
20. Kormáayaaerveset Mátyás Aadrás króniká-

iéban 
21 A székelyek áldozó noharáaak története 

a) 1633 lg, b) napjainkig. (Aa áldoaó pohár szép ké-
pévei.) 

II.  réaz. 
1. Bsép régiségek András Mátyás krónikájában. 
2. R dagas. A .gót király* oklevele. 
8. Anacharsls. a SVythák N«bou Fíleln je. 
4. Bouda Nabon Fileln, aki Budvárát építette. 
5. Karrsaib Kán Nabou. 
6 Sá-donr István leánvának. Drnslllának meny-

nyegsA|e Ké'mán Hsaiéval, Lészió király fiával. 
7 Tr|ssdls (Hiromssék) András Mátyás króalká-

lában 
8 „ápuginarlus*, Apogenárlus. (In ÍUO apuglna-

rlo custodlebat). Egy rddlg msgfejthe'»«lennek  és ért-
hetetlennek Ismsrt klfejesós  András Mátyás króniká-
jában. 

III.  rész. 
1. Andris Mátyás krónikájának edd'g Ismert má-

solatai és köskéa»n forgott  kéalráaos emlékei. 
2 Aa u. n. Rivld Krónika. 
8 András M >tyás kró-ivájáiak fordításai  latin 

és magyar nyelven, a) As 1776 beli magyar fordítás, 
b) as 1695-bell latin ssövegü másolat, kiegészítve aa 
fddlg  Ismert latin aaövegü máso'stokban levő eltóré-
sekke!; c) Zitonl Aranka György fordítása  és jegyze-
telése, mint törtánaii-oda<ml emlék j d) dr. Eades Mik-
lós fordítása.  (Hasáhosaa egymás mellett köslöm mind 
a négyet. Könnyebb ttteklatés ós a tanulmány meg-
könnyítése céljából. 

, , IV  rits. 
1. Andris  Mityia  rekontiruilt  kriaikéja. 
2. B ife|esÓB. 
E rövid tartalom] sgy.ékből elképsalhető a munka 

nagysága történelmi fontossága  ós ssükségessége, ma 
annál lnkább amikor öt nyelven megjnlenendő mun-
kák viszik külfö  dre a legképtelenebb valóUansáfnkat 
ósmultuokról és András Mítyás krónikájáról ia. TSbb 
dolgot tndományoB esnkönökkel megfejtettem,  Illetőleg 
megmagyaráztam, amlkrAI aa akadémikusoknak fogal-
mok sem volt, mlat pt. sa .apnglnarius' mivoltát. 

Esekntín kedves Bsékely testvéreim kesébe, sal-
vébe éa goodjába teszem le András Mátyás króalká-
jáaak dicsőségét, eltsrjesstéséaek módját éslehatóségót. 



c s í k i l á p o k 8 lft  «Mal 

üzenet Oroszországból. 
Tibori Iipot bosott a posta eaerkesatóségünkbe. 

Csíki honvédek Írták valahonnan Oroszországból. Sie-
rdtnttel haaaiofldolnak.  Olvassuk sslvesen aaaket a 
sorokat B»y pillanatig ae felejtsük  el, hogy • ml drága 
honvedünk la váraik, a magyar vér Iámét ott hall n$u-
g»l védelmiben a maaue keleten... valahol Orosz-
arsságban Bt fogadjuk  meg, hogy kBteleaaéggel ott 
vsgvuik egéia lelkünkkel a m^seae Idegenben vrn 
kedd honvédségünk mellett Nem hagyjnk őket cser 
tinn soha. Bppen olyan áldoaattal éa hóal kölelesBégge 
villnljuk ldahaaa a háborút ssenvedéBílvel, ha kell. 
jélkűlöséselvel, mint amilyen becsülettel adja életéi 
1 honvéd érettünk, a magyar jövAért. 

Lássuk, mit írnak a fink: 
Câiki  Lapok  tek. SterkeMitíiigének 

Ctikatereda  (Caikmegye) 
942. XII. 14. 
Kedvet  Gyötök*m! 
Újra Itt vagyok már 6 hónap];, ahol sok-sok év-

vel eselótt valink 1 Aaas hogy Jóval bennebb I Mvel 
<mberelm kSaBl calklak Is vannak, légy jó, kü dd el 
.livlink üaenetét saeretett hoaaátartoaólnknak. Bz vünk 
u.nden melegével ssDIA földünkre  gondolunk és teljes 
nrinkkel azon vagyunk, hogy távol tartsuk a romlott 
/iiág kovászát, a bolaevlamnit drága haaénktól. Isten 
felünk.  Éljen a Kormányáé Ur, éljen a hasa. 

Bato» Z.  főhadnagy,  azd.  paraootnok. 
Dr. Kétamárky  Pere no hdgy,  izdpkhelyettee. 

Balig» Alhert  Mra., azolg.  veteti. 
Koráo»  Jóteef  trmeeter. 

Qyőr  gypál Fere  no (is. 
Gergely  Lajo» bonv. 
Jéaoay  Ferenc  érv. 
Simó Liatló honv. 
V«aa Dine» bonv. 
Taroaa  falvi  Károly  irv. 
Hadnagy  Jóteef  hoov. 

Eőrdőg  Gyula »tkv. 
Pil Láttló  »tkv. 
Győne Andris  td. 
György Bálit» bonv. 
Jakab  János bonv. 
Benedek  Lajo» »tkv. 

Unger Ferenc bútorasztalos 
Calkizereda, Rákóozl nt 49. 

Á l l a n d ó a n r a k t á r o n : 

10 ért téUlláa! 

Modern hálók «a ebédlak. 
Kombinált hálók «a ebédlók, 
rózsafa  éa diófa  fnmlroB 
patent r&kamák komblnálr», 
kénaeilonok éa hajlított aiékek 
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Szövetkezeti mozgalom. 
Cslkaaereda város tejtermékkel való ellátásának 

bizteaHására a város po gármeat»re, a vm. m. klr. 
gsad ftlügyelAség  veaotAje éa a Szövetség cslkm°gyel 
klreadaWa*ee aa ala»t| felhívást  bocséjtotta kl Csík-
szereda, Ztögöd és Taploca tehéntarló gaadálhos: 

Palbivi»! 
Cslkaaereda város ée a kBrayeiA falvakban  ter-

melt trj és tejtermékek értékesítésének biztosítására 
valamint Czlkaaereda város tejellátása céljából Cslk-
sier-din a .Szövetség" O tadaságl és H tslssövetkeee-
tek K-tapontJáaak a kebelében alakítandó tejelosató 
ssöveikeaetbe való belépésre. 

Felkérjük a saöveikeaetbe tömörülni ssándéko-
sókat, hogy a csatolt feltételes  aláírási Ivet ellenje 
gyesol salveakedjenek. 

Begendő Jelentkenáa esetén a |övA hó elején 
megtartandó köagyllée id-jérői a Jelentkrsőket nsy 
személyesen, mint a nspl apok utján értesíteni fogjnk. 

Mint értesülünk a Calkeaeotmihályboa tartozó 
Ajnádon Is m egala kai a tejaaövetkeaet. A Jelentben*-
sek folynak  éa aa alakuló közgyülóat még januárban 
megtartják. 

A Calkdáafalváa  megalekn't telsaövetkfast  Január 
elaejéa megkesdl működését. A dánfelvl  kSipontboa 
előreláthatólag tartoaandó köaaégek C'tkmadaraa, Karc-
falva,  Jsaőfalva,  Baeattamáa és Baeotdomokes. 

A ,8aövetaég" KSapoit Kolosavár jannár hé 
folyamáa  a Cdk éa H iramaaékmegyel H telsaövetke-
iel«k vaaetóival értekeaJelet fog  tartani, amelyaek 
célja as, hogy a sslvetkesetl veaelők köaelebbl érlnt-
keaéabe kerüljenek a „Szövetség* Köapoatjával és 
tájékostatást kapjanak annak további c*ij*lrél. Aa 
értekealet helye: Oyergyósaentmlklós, Csiksaersda, 
Sspstsaealgyörgy, Késdlvásárhely és Btrót volna. 

As értekeaéa pontos Idejétől és helyéről m«g 
hivő éa napilapok utján aa öaaaea saövetkeaell vesető 
ket értesíteni fogják. 

Feloszlásra kerülő gyár, Üzem 
gépi, vaaanyagberendeaéaét leRmagaaabbao *4aá-

•ólom oaak nagyban 

Rendszeres falalátogatásokat  véges 
• i Emke népművelési szerelvénye. 

Az Bmke félssáaeaer  pengős költséggel beszeraett 
közművelődési sserelvénye hetekkel eselótt megkezdte 
muakáj it és esldelg Bonchlda, Nádnísaentmlhály, Kö-
telnnd, Alsóisuk, Apablda, Klskályáv, Bsuff^bunyad, 
Saássfenes,  Válaszul, Birsanjfalu,  Vajdakamarás ós 
K^Jántó Msségeket kereste fel,  ahol filmbemutatóval, 
banglemeaelősdásokkal, éneklés-tanítással, lsmertetA 
előadásokkal, játék- és mesedélutáanal, senel bemuta-
tókkal, történelmi Ismertetésekkel stb. kapcsolatos kul-
turális ünnepségeket rendestek Unghváry Sándor köz-
művelődési szakosztályi titkár Iránvllása mellett. Aa 
ünnepségeken a kolossvárl llagyar D ákssövetség fa'n-
járó taglal Is több ízben résntvnttek dr Szekeres Ltoaló 
vesetésével, as Írók kösOl Biaödy Oyörgy, Baabédy 
Ltazló, Kiss J«ő , Asstalos Jtaoa, Voress Péter és 
mások vettek részt a kulturális munkában, egylaben 
pedig Kiss Károly klr. tanfelügyelő  Is meg|elent az 
előadáeoVop, belekapcsolódva a munkába. 

A kulturális ünnepségek Iránt miedsnütt rendkí-
vül nagy érdeklődés nyilvánult meg ÓH a ssétsaórtan 
élő magyarság, anHyek köaött aa előadások alkalmá 
val naptárakat, könyveket, folyóiratokat  Btb. osatottak 
kl a kiküldetek díjtalanul, mindenütt lelkes örömmel 
fogadta  t i Bnke már régebben megkeadett faluláto-
gatáaalnak folytatását.  A népművelési szerelvény, amely-
nek munkájáról közelebbről aa Illetékes lényraők tá 
mogatása melleit még saámos honismertető és tanul-
ságos fl  met, hinglemsaeket stb. kopunk s amely rá-
dióval, hangszóróval, bangoaan besaólővel van felsse-
relve, továbbá vándorkönyvtárral, a jelek saerlnt aa 
erdélyi magyaraág önlud «tosltása és lelki mrgerő'ités» 
terén as Bmke régi hagyománvalhos méltó munkát fog 
vAgaaal. K<iaelebbró<, ha BZ IdAjtrás kissé javul, aa 
Bmke népművelési sserelvénye távolabbi vidékekre ls 
ellátogat és belekapcsolódva a Csíkszeredán, Maros-
vásárhelyen, DiSfn,  2i.iahoi, Bcpslsaentgyörgyön stb. 
megalakult vagy megalakulás előtt álló fiókok  mun-
kájába fogja  mindenütt B dély földjén  hirdetni és ter-
j°satnnl a magvar nemz*1 művelődés eseményeit. 

Rendelet a szórakozóhelyek és válla 
latok világításának korlátozásáról. 

Tilot  a kirakntriligitii! 
Fontos kormányrendeletet köaöl a Hivatalos Lap. 

A rendelet mindenek előtt kimondja, hogy az úgyne-
vezett féléjjeles  közvilágítási lámpák csak este nyolc 
óráig éghetnek. 

A házszám-táblákat éa az üzletek kirakatait vilá-
gítani tlloB. A gyűlések és előadások helyiségeinek vilá-
gítását a legsaükaégeBebb mértékre kell korlátozni. A 
szállodák, vendéglők, kávéházak, kocsmák, szórakozó-
helyek, egyesületek világításra a fogyasztásmérőjük 
legközelebbi leolvasásától kezdve csak 70 százalékát, 
a vállalatok, üzemek bármilyen célra csak 90 százalé-
kát hasaná'hatják fel  anoak az áratnmennyiségnek, 
amelyet 1941. juliusától, 1942. juliusálg terjedő idő 
alatt fogyasztottak. 

Azok a vállalatok, amelyeknek ez idő alatt fo-
gyasztása nem baladta meg a tízezer kilowatt árát, 
nem kötelesek csökkenteni, de több áramot nem fogyaszt-
hatnak, mint amennyit 1941. juliusától 1942. juilusáig 
fogyasztottak.  Kimondja a rendelet, higy villamos 
fürdőberendezést,  villamoskályhát, hősugárzót csak az 
vásárolhat, akinek arra az Ipari Anyagblvatal enge-
délyt ad. 

A rendelet büntetőBsankciókat is tartalmaz, de 
ezek alkalmas ás án felül  a korlátozó rendelkezéseket 
megszegő fogyasztót  aa iparügyi minlester az âramfo 
cyaastá«ból m»ghatározott időre kl is aárhal)a. 

Közkívánatra! 
„SEMMELWfiia"  az anyák orvosa 
olmü filmet  kedden, jannár hó 5 en 
délután fel  5 és este 7 15 kor még-
is me teljük: a főszerepben  Uray 
Tivadar és Simer Erzsi. 

TURUL MOZGÓ. 

bíró andbas 
Balatonaient|ryórfty 

A farsang  tartama alatt osak szerényebb 
mulatságokat engedelyeznek. 

A belügyminietter  nem tartj»  idSsterünek 
bilok  éa tmoeitéljek  rendezését 

A belügyminiszter rendeletben közli a rendőrség 
budapesti és vldekl főkapitányaival,  aa aliapánokkal és 
a köslgaagatáal kirendeltségek vezetőivel, hogy a je-
lenlegi vlssonyok köaött bálok, és táccestélyek rende 
sósét nem tartja időczsrQnek. Éppen ezért felsaólitja 
a hatóságok vezetőit, hogy bálok és táncestélyek ren-
dezésére engedélyt ne adjanak. Nem emel észrevételt 
a mlnlsater as ellen, ha a rendőrhatóságok a farsang 
tartama alatt néhány szerényebb keretek köaött ren-
desendő farsangi  mulatság, vagy est megtartását enge-
délyealk. Ezek a mulatságok és teaestek azonban leg-
feljebb  11 óráig engedélyezhetők. A mulatságok meg-
hívóit aa engedélyesó rendőrhatóságoknál be kell mu-
tatni és a meghívók a papírral való takarékoskodásra 
tekintettel csak a legszükségesebb tudnivalókat tartal-
mazhatják. 

1948. március hó 10-től kezdődően a rendőrható-
ságok semmiféle  mulatságot, vagy eatélyt nem enge-
délyeahetnek. A belügymlnlsater felszólítja  a rendőr-
hatóságokat, hogy müködsaUk területén a köaönaéget 
a rend siet tartalmáról megfelelő  módon tájékoztassák. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Onnepélje» keretek  kilőtt  nyilt  meg Ceikrákoeon 

a hirombinapot téli  gazdasági tanfolyam. 
Qeraovlcs Jóasef  m. klr. gaadaaágl munkaügyi 

felügyelő  és a kösaég vezetőségének fáradoaáaát  siker 
kofonásta,  mart a három hónapsa téli gaadaaágl tan-
folyamra  48 gasda jelentkeaett és látogatja szorgal-
masan aa előadásokat. 

A tanfolyam  ünnepélyes megnyitása vasárnap 
volt, mely alkalommal a hallgatók katonás rendbea 
a templomba vonultak ssentmleehallgetásra. Lásaló 
Imre, a falu  érdemes plébánosa ssentbessóde kereté-
ben bnsdltotta a megjelenteket, hogy vállalt kötele-
zettségűknek pontosan és lelkiismeretesen tegyenak 
eleget, bogy eaáltal Is példát mulassanak a falu  többi 
gaadálnak. A templomból a hallgatóság és a leveate 
Ifjak  as lakolába vonultak, ahol Oaraovlcs Jósaef  m. 
klr. gaadaaágl munkaügyi felügyelő,  tanfolyamveaető 
űdvöaölte a megjelenteket és felkérte  Koaán Imre m. 
klr. gaada-ágl felügyelőt  a tanfolyam  ünnepélyes meg-
nyitására. Koaán Imre megnyitó bensődében hossaaaab-
ban foglalkoaott  a képaett gaada uerepével ugy bé-
kében, mint bábomban. Klhaugaulyosla, hogy a gas-
dáknak, Bklk Idehasa a hátsó frontnak  Igen fontos 
sservel, olyan blatosan és jól kell keseljék aa ekét s 
a termelés minden esskösét, mint amilyen blatosan 
kesell a magyar honvéd a fegyvert  aa első fronton. 
Banek as esaköse a tanulás s est célossa ea a tan-
folyam  ls. Mtjd kérte a tanulnlvágyó gaadákat, hogy 
a tanfolyamveaetőnek  ssersssenek örömet aaáltal, hogy 
aa előadáaokat saorgalmasan látogatják éa tanulnak aa 
ott hallottakból. Felemlítette, hogy a megsaállás Idején 
ls volt ebben a faluban  több hetes „falumunka"  Lásaló 
Imre plébános és munkatársai keademényeaéaére s ek-
aor Is megtelte Cslkrákos magyar kötelességét, mert 
as előadások alkalmával a terem mindig asufolva  volt. 

Htsonló szellemben buzdította a gaadákat Simon 
Ferenc Igazgató tanító a ígérte zegitsógét és támoga-
tását. 

A hallgatók nsvében Fodor BUlnt, a kösaég bí-
rája a követkeaő bessédet mondotta, — mely bizonyí-
téka, hogy a ssékely gasdák sseretnek éa akarnak 
tanulni, hogy a hátsó frontnak  még kiválóbb katonái 
lehessenek: 

Mélyen  tiettelt  Gazdasági Felügyelő  Urak! 
Jóleső érsés tölti be lelkemet ma, amikor Ölöket 

és Ö lökön kereBstül a Föidmlveléaügyl nagyméltósága 
Mmlsater Urat üdvözölhetem. Hálatelt salvvel gondo-
uak és mélységes kössönettel adósunk neki, aki ránk, 

cslkrákosl gaadákra gondolva, engedélyeata e nehéa 
időkben a meaőgaadaságl tanfolyam  rendezését Tud-
juk ast, hogy milyen nagy ssükségOnk van rá. A 22 
éves román megssállás alatt a világ haladó aaekereről 
lemaradtunk Egyedüli ember aa Itt most megjelenő 
Kosán Inre felügyelő  ur volt, aki a nehén Időkben éa 
meg neheaebb körülmények köaött utasításokat ado-
gatott, flgyelmeatetett  és sok eaetben még korholt Is, 
bogy tanuljunk, as njltásokat tegyük magunkévá, mert 
ellenkeső esetben Igen ssomorn napokra ébredünk fel. 
Ma, amikor saabad BSÓ Jogán besaeihetek, ugy a hall-
gatók, valamint kösségem nevében hálás köasönatemst 
fejesem  kl. 

FöldmlvsB ország vagyunk a ha aat akarjuk, hogy 
drága haaánk a többi főldmlvea  országokkal verseny-
cepas legyen termel vény ben, ások minősége, mennyi-
sége tekintetében aaokkal egy sslnvoaaloa álljon, sőt 
aaokat felülmn  ja, akkor nekünk, gazdáknak lgea-lgen 
sokat kell tanujunk. 

Jslssónk: minden édeB basánkért, annak dicső 
ségéért és boldogságáért 

Ma nem nyugodhatnak bele abba a ssóláslgébe, 
hogy as apám la Így conálta éa Jó volt, én Is cslná-
om és talán jó less. N -m saját magunkra vagy In-
kább ugy fejeahetném  kl, aaját kárunkra tapaaata'juk, 
hogy hs eaen aa nton haladunk és a világ haladó sae-
<t-rebe bele nem kapissaodunk, tudatlanságunkban 
pnsaiulunk el. Bőből a tudatlanságból emel kl bennün-
ket pb a most Itten áldasával mognylió tanfolyam,  me-
lyet Fiidmlvelésügyl MlnlBster Ur p inat nem kímélve, 
régiünkre megrendes, amiért a kapvlaelelében meg-
jelent gaadaságl felügyelő  urak fejeanék  kl nevünkbea 
hálás éa sseretetteljes kösaönetünk éa ragasskodáaunk. 

M ptdlg O «zda-teztvérelm ragadjnk meg aa al-
kalmai, baaináijut kl ami ránk nésve Igen gyümSl-
csöxő töke. Kapaaakodjnok fel  egy ailvvsl, egy lélek-
kel erre a tudás titka felé  rohanó ssekérre, mely el-
vlaa bennünket aboa a tndáahoa, abba as általunk Is-
meretlen világba, melyet ma mladea öntudatosan cse-
lekvő gazdának tndal kell. 

Sseretettel űdvöaöljük a ml Qaadaságl Blóadé 
Urunkat és akik e tanfolyam  veaetéBében résst vesz-
nek és a ml csekély tudásunkat emelik, Időt és fáradt-
ságot nem lsm-rva lameretelnket gyarapítani Igyekez-
ünk. Fal tehát Q isda-testvérelm a munkara éa a ssebb, 
boldogabb jövő megteremtésére. 

Isten éltesBe a Főméltóság Kormányáé Urunkat, 
Isten éltesbe a mavaa kormányt, Isten éltesse a Gaa-
daságl FolOgye'ő Urakat. 

Zongorát vagy pianinot bérbe veszek. 
Oim: M. klr. Dohánynagyáruda, 
Csíkszereda. s-a 

Dughagyma megérkezett. 
AOK.  által  rőgtUett  árban beszerezhető,  mig a 
kéanlet  tart, AroferraR.  T  -n él, Maroevfárbely 
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A városi tanács Üléséből. 
Cslkssereda megyei város képviselőtestülete Siáss 

O. Gsró polgármester elnökletével 1942 december hó 
80 fn  közgyűlést tartott, amelyen a követkesó városi 
ügyöket tárgyalták. 

Cilksiereda város 1948 évi költségvetését 2 millió 
245 es<r psnjő bevétellel állították össse, aa elmu I 
évi 1 millió 300 eaer pengővel ssemben. As 1948 evi 
költségvetés 1 millió p»ngó többletét a Méatel-p épí-
tési költsége teczi ki. E t e a calra as állam 400 eier 
peagó segélyt ad, mlg 600 eaer pengőt a város kölcsön 
ntján teremt e.ó. — A varos 260 eser pengd költség-
gel befejezi  n vágóhidat. 110 eser pengővel as állam 
bossájárnl a költségekhez, mlg a blánysó összegről e 
város kölcsön utján gondoskodik. 

A város jövőbeli f»Hődését  szolgálja a telkek 
vásárlására előlránysott 100 eaer pengő, ebból 70 eser 
pengőt sslntén kölcsön vesanek. 

A városhás további bővítésére 80 eser, Levente-
Otthonra 30 eaer, közellátási köitsegekre 10 es-r, 
tisztviselők flsetésrendasésére,  háborussegélyére 120 
ezer pengőt irányoztak elő. 

ZsSgödfUrdó  rendezésére, villannyal való ellátásra 
100 eser pangót veitek fal. 

Általában megemlítjük, bogy a városi költségvetés 
megbecsülni való igyekezettel gotdoskodlk. Cslkss-reda 
fej  ődéséről. Végeredményben a semmiből, mert tudju', 
hogy a legsaegenyebb városok kösé tariosuak. Bioek 
dacára a vams vesetősége mindent elkövet a fejteestes 
érdekében..Éi ismertük el sok eredménnyel. 

A kösgyülés a továbbiak során: mentőállomás 
felállításához  autószionel Jaru't hoiza. — A ssoigai 
állásokat atsserveste és emberséges megélketésükró 
gondoskodott. — A po'gármester rtssére bavl 80 pengó 
külön munkaátalányt *a*vasott meg. — Hirom városi 
közkút létesítéséhez 1400 pengővel hozzájárul. A kői 
kutakat a kösagészségogyl intésül letesui mintegy 50 
eser pengő költséggel. — A Beeíe'yföídi  laentelep epi 
tésére 16 eser pengős tervpályázatot ir kl. A földmlvc 
lésügyi minisztérium által rendezendő k«t fősótaofolyam 
részere a városi ovódáfcan  fűtés  lés vl á diáit ad. — Aa 
erdőből 16.öl iüsifat  bccaat rendelkesasere a ssá'loda 
belei muikélatalnak fo'i  tatárára. 

508 olclalou 814 kép clisziti az Erdélyi 
Oazda 1943 évi uaplárát. 

Az ünnepek előtt hagyta el a sajtót az Erdélyi Gazda 
1 '.»43 évi naptára, mely az EMGE majdnem százeaztendSa 
fennállása  óta az egyesület legnagyobb terjedelmit, legha-
talmasabb. gazdagabb, változatosabb éa tanulaágoaabb ut-
mutató kiadványa. 508 oldalon 310 kép azemlélteti a gaz-
dálkodás helyes irányét B matatja be az év belaS magyar 
éa háborn» eseményeinek fontosabb  mozzanatait. A könyv 
azonban caak névleg naptár. Mert valójában minden magyar 
gazda nélkülözhetetlen tanácsadója. !t3 oldalon az ország 
mezőgazdasági életének, az EMGE vezetőinek éa a magyar 
irodalom legjeleaebb Íróinak cikkei, elbeszélései éa versei 
olvashatók. A növénytermeaztéai éa növényvédelmi rész 
7* oldal, as álattenyéaztéa, takarmányozás és állategészaég-
iigy 75 oldal, a zöldmező 7 oldal, a gyümölcstermesztés 20 
uldal, a^zöldaégkertészet 15 oldal, a szőlészet, lorászat 10 
oldal, erdéazet 2 oldal, gazdasági épitéazet 10 oldal, a Fala 
Asszonya 55 oldal, az egyesületi mozgalmi élet 75 oldal, 
az év krónikája, a fóldmiveléailgyi  minisztérium, annak er-
délyi kirendeltsége éa birtokpolitikai főosztály  azemélyi be-
osztása, orazágoa vásárok, postadíjszabások, okirati illetékek 
és a többi fontosabb  tudnivalók 50 oldal terjedelmet fog-
lalnak el. 

A naptár bevezető részében Konkoly-Thege Sándor 
töldmiveiéaügyi államtitkár, Teleki Béla grót, az Erdélyi 
Magyar Gazdaaági Egyesület elnöke, Szász Pál dr. a Dél-
erdélyi Uagyar Gazdasági Egyesület elnöke, Almay Béla 
vk. alezredes, vitéz Szász István, Demeter Béla, Atzél Ede 
br., Sallay Mihály, a növénytermeaztéai részbén Biktalvy 
Ferenc, vitéz Biró Gyula dr., Antal Dániel, Szopna András, 
Krémer Andor, Balogh L4sz1ó, Seyfried  Ferenc, Kntby 
Sándor dr. Tóth Tibor dr., G. Nagy Ködre; a növényvé-
delmi rovatban Kadocsa Gyula dr., Húsz Béla dr.. Gölner 
Jánoa dr, CsürÖB István állattenyésztés ás takarmányo-
zásról Nagy Miklón, Szegfl  I>énee, Puy Aladár, Csáky Ger-
gely éa Tó'h Tibor dr.; az állategéazségtlgyi réazben Szabó 
Albert dr. éa Szeghő D'nes a zöldmező rovatban Szopos 
András és Antal Jó/.a-f:  a gyümölcstermesztési kérdésekről 
Koiponay Kornél és Cnyrey Lajoa, a zöldségkertészet tárgy-
köréből Caerey Lijna én Kuthy Sándor dr. ; a szőlészet-
borászattal Eőry István <lr. togUlkozi*. Az erdőgazdálko-
dásról Frőhlich Gyula, a gazdasági építészetről Kás. Ká-
roly irt figyelemre  méltó cikket. A lalu áaszonya c. rovat-
ban Kuthy Sándor dr. kimerítően tárgyalja a helyes táp-
lálkozás módját. — A szépirodalmi réazben Tamási Aron, 
Nyirő József  és aok más közismert iró írásai emelik az 
évkönyv azinvonalát-

A naptárt Demeter Bíla. az Erdélyi Gazda szerkesz-
tője állította össze. Bolti ára 2 pengő. Azok az EMGE-
tagok, akik befizették  1942 évi tagdíjukat, 1 pengőért kap-
ják. Megrendelhető az Erdélyi Gazda kiadóhivatala utján 
(Kolozavár, Majália-u. 24 az.\ az EHGE vármegyei kiren-
deltségeinél, a gazdaköri reaetőkoél, d« kapható üzleti for-
galomban ia. 

Mérlegképes könyvelő 
órakinjrveléat  éa hivatali  ügyek  (OTl,  adó) 
intézését vállalja  Csikazeredibaa.  — Cím a 
Vikir  könyvkereskedésben. 

ELADÓ agy (ebesen  uj, 85 kgr.-oa  kováos-satu 
Csíkszereda, Kossuth  Lajos utca 47. az. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— IDEHAZA  MINDEK  MAGYAR 

TUDJA,  hogy a templomokban  azért Szólhat  a 
Jraraotoori ének, mert Ti  áldoatos  lilékkel  biz-
tositjátok  az otthon nyugalmit  — üzente katoniink 
nak  a Kormányzó  Ur  — Vitéz na gv bányai Horthy 
Miklós  kormányzó,  mint Legfőbb  Hadúr,  karacaony 
előestéjén  17 órakor  a kővetkező  üzenetet  intézte 
az arcvonalon küldő  katonáinkhoz:  „Honvédek! 
Kedvei  fiaim/  Kariosonv  ea'éjéo,  a Megváltó  szü-
letésének  ia a ocaladoait ünnepe o azeretettel  is 
elismerissel  gondolok  reátok.  Ti ma a messzi orosz 
tilben ünnepeltek,  de  idehazm  minden  magyar tudja, 
hogy a temp'omokban  csak aaért aaólhat a karé-
oaonjri ének, mert Ti  áldozatos  küzdi  lélekkel  biz 
tositjátok  as otthon nyugalmát.  A Ti  itthonmaradt 
osaládotok  körébe  is kigyúl  ma a fenyőkön  a sze-
retet melegítő  fénye  a a magyar társadalom  min-
din  lehetőt  elkövetett,  hogv karáosony  estéjén egy 
kia őröm  kőltőzzik  a Ti  otthonaitokba. Valameny-
nyien értetek  imádkozunk  és Hazánknak,  a keresz-
ténység ezerévei védelmezőjének  igaz ügyéirt 
Lélekben  veletek  vagyok  ii Isten  áldásit  kérem 
harcoló honvédségünk  minden  tagjára!'  fejezte  be 
karaoaonyi  szózatat  a t'őméltósigu  Ur. 

— Eljegyzések. Algner Gittát e jegyeste Bprencs 
Pál Csíkszeredából. Mlodsn külön ertezltés helyett. 

— Bi Ibók Erasébetet e j egyezte Cilksseredán 
M >rkoBSy G >za gépsszmeraök, Bodp^st. 

— K«fá3  O gát eljegyezte Bprencs Ferenc Csík-
szeredán. 

— Credo-gyűlés. A Cr do-Egy»sBlet 1943 ja-
nuár 8-án, vasarn»p, a ssentmUa utan '/«12 íor »s áll. 
^ieml iskolában gyűlést tan, melyre a tagokat és as 
érd .'kiódóket tlsstelettel meghívja as elnökség. 

— Héaassagok. he te Icu és Antal Andor 1942 
évi d»Ccmoer hó 26 ao tartottak esküvőjüket C-ti-
•)Sf  rddan. 

— C.iía.r Rtaiza és Karda Ölín 1943 január 
2-án lartják estüójüket C-iksseredan. 

— Moalhirek. .A clg«n>y c. fi  oo jaonár 6 án 
d^'után fai  3. 6 es oru 7 6r<> 15 perckor; január 
7-40 d« u'.an r->l 5 3S este 7 óra 15 p rckor; jiou<r 8 an 
iste 7 óm 16 p rckor. „H rom c^ogó* i^ouár 9 a r 
dé u án 5 es este 7 or» 15 perc-or 10-«n d--tutau 
f-l  3, Isi 5 s «st* 7 nra 15 percV' r 11 este 7 óra 
15 parcior. .OroBa'ánkölykot" jaru r 18 én i>pt- 7 óra 
16 peic*ior, 14-in d^ uian íni 5 és si-te 7 ara 15 p ;ckor. 
Kd.eikeió mlsor: .Ulért", „Csókolj m^" , „O s»g-
iraitás*. 

— Oraaágoi müvesai pályását A „Gtbor 
Arcn 8<0b0'hU0 tság" a 8-<pslss ntgyörgyöa íelA.ti-
taodó Gábor Aro szoborra orBságos müvessl pályásá-
tól bírd st. A saotormU Gthor Aron legendás szekMy 
tgyuaős emlékét van hlvatvi megörökíteni. A p «'yáaó 
müvéss teljesen ssabadon, minden megkötöttség neikü: 
terveshell m«g müvét, vegve acoab^n flgvelembe  est, 
bogy müvéíal alkotásával legfőképp  m a Bsékeiy 0 -
•rőt, a keleti v*gvára^ vlifz  48 bonve-d azékely 
határőrét keit kldom-oritanla A pá yáaa'ok díjazásira 
a szoborblsovsái 11000 ( Isenegy »-') o n^ó. irányaott 
elő. As első dij 8000, - második 2000, a továbM bat 
dl| p idlg egyénkén. 1000—1000 p-n*ó A pályaművek 
Badipisten 1943 evi marcim né 31 lg n>njtandók be, 
A pályásat reasietPtas feltételei  bassereshetők Sipsl-
ssentgyörgyön a „Gibor Aron Bsoborblzotlságtsl.1' 

— A rk. ÍAglmnazlum diákjai honvedelnk 
karáosonyara. A karácsonyi ssünidó kesdeie e.óu 
par nappal nagy inosgalom voit ésslelhető a fiuk  «B 
diáklányok körében ll-igértéBBe! és lelkesedéssel kap-
csolódlak bale a honvedek karácsonya érdekében meg-
indu l orsságos tevékenyeegb1, s as egyeB ossiályok 
BBorgosan bordiák a füstölni  valót és a könyveket. A 
leg öDban odaad ál legkedvesebb könyvüket, s Uen 
sokan ssebpénsükből vásáro tak a cigarettát; 21 drb. 
könyv- és cigarettacsomagot késsltettek s mar el is 
küldték a haiciórre. BzentlvHi a flmnfz  um a Miklós-
napi ünnepély jovcde'm-t, 86 P. 42 '.-t, as lf).-l  szö 
vetkezet 82 P.-t, a III. b. o^stály 17 P. 20 f.  t adott 
át a Vonta K-tr^ssinea honvedelnk Biamám. Felem°'ó, 
hogy a ml ü link megértő lelke együit duatian ossz* 
minden érző magyar szívvel hós honvédelnk iránti ál-
doíitfeé.z  szeretetben 

— KAaellátáal tajekostato. A m. tir. Kiz-
ellá'.ásUgyl M nlszter karöltve a többi mlglsaieretkel 
megállapító.ta a mézaskaitcssüieményor, més^iraléc-
ipari ksssitmények ea cukrásssüteméByek, as 1942 tv| 
larmssü napraforgómagból  etóállliott naprafurg0ol>  j, 
a bu orkereskedelemben siámlih'tó eladási, a gyli 
mölcils és BBsaltasilva, aa egyes főselek-,  gyümölcs, 
paradicsom-és sH d >orsókoas.)rv legmagasabb eladésl, 
a vágólóbéi, calkóbó', ssamárbó', csacsiból, össvsrbó 
és öBsvcrc Uóból nyert hus éB meil9ktermókek leg-
nagasabb, aa O aszorazégból behozott japén és Ka-
rolla-rlas, v«lamlat a beifd  dl tRrmesd rlss bén-o ást 
termékeinek, a bnza- és roz°őr>emeoyek és mtíml mel-
léktermékek legmagasabb malmi, nagykerék* dől : • 
fogyasztói  árát. Bsabüyozts a m^sőjasdaságl termé-
nyek ipari feldolgozását,  a hns és hu'készítmények 
forgalmát  és es állacdó közellátásügyi szakértők al-
kalmasását, működését és dlJásását. Módosította a 
rádlóvevókéBsOlék forgalmát,  a busa kiőrlési arányát 
és a petróleum árát Kerlátosta a villamos enersla 
felhassnálását  Rendeletet adott kl a kötött élelmlsssr-
gazdálkodks költségeinek fedenésére.  Eltiltotta a ke 
ayérgabena késldarálón vagy tatsrmányőr'ógépen tör-
ténő órlésót. A fentiekre  felvilágosítást  és mtgyarása-
tot ad a m. klr. Köasllátásl P^IBgye'őiég, Cstkssereds, 
Bseatlélek a. 8 sa. Telefon  107. 

ViMf 

— A VörAskereast Javára. Karda Ödön ke-
reskedő újévi üdvözletek megváltása elmén lapunk 
utján 50 pengőt Juttatott a Vöröskeresst javára. 

— Halalosaaok. B>csn Blekné Ko umbáa I'ona, 
1942 decsmber 27-sn, 48 éves korában. K wionfe  tlscn 
einatálozotl. E bunytbau Dr. Kolumlián Jóssef  felsö-
hásltag testvéréi gyásio ja. 

— Sjmty Jmcilka, Ssmay Jinoa marosvásárhelyi 
r. k. gim-i. tanar 6s feleség?,  Somay Jjnosné Papp 
Ibolyka, P<ipp J inoa csiksseredal főgimn.  volt igasgatO 
teanyaaa.t tUfli,  mu i év karácsony szombatján, 4 és 
fél  hónapoi korában, M troBvásárhelyen elhalt. 

— Pdltzmann Rifcsrt,  a csíkszeredai katolikus 
fóglmu*clum  volt tltkara a mult hsien Budapesten el-
hunyt. A román megszállás alatt küzdelmes eletével a 
kisebbségi sorsvállaláBt példásta. 

— A oslkl Iparosság állást foglalt  a villa-
moserAköspont tlgyeben. CilkBsereda és Vidéke 
I,>arieBtül9te a ciUl kisiparosság nevében hallatta a 
-savát a vl'lamos'TÓkörpont elhelyezése tárgyában 
Nyomatékosan rámutatott arra, hogy ennek as eró-
zospoütca't elhelyezése csak Szakelyndvarhely környé-
«én történhet. E< a Bidkelyfóld  érdeke. Ebben a kér 
désben teljes egyhaagasággal támogatja ea magáénak 
vallja a Kaláka Munkassbvetkeset véleményét és ál-
lásfoglalását,  amely ugyancsak arra kéri *z Illetéke-
seket, hogy a viliamo-ieróxöspontot Udvarhely környé-
kén Aultsak fel.  A cslkl ip^roiság visisantaslt minden 
o>yan kesdemónyescst, amety ezsel a tervvel ellenté-
tes uS olaBltja az elnökséget, bogv a S<ék9ly Kerületi 
Kireskedetm! és Iparkamarának 1942 d'c-imber 29 en 
tartandó vélem^ayetó bisoitságl gytttasén a leghaiaro-
sottabo&n képviselje esi aa átláspontot. 

— Jftegengedeat  és színleges lparüsés, 6r-
dekeltseg ea mankaval la ias a zsidótörvény 
kor lat al között. A s ohmann randjaerrel ssemben 
hosott uj-»bo jo^ztbályok rsndilvül aktuálissá tesslk 
a fend  elmen m ţ)elent muikát amelynek sseraől 
Dr. Groiamann Frigy es és Dr. Vári R zső bud>pestl 
dgyvodak, akik jalen mualá.u.ban is arra törekedtek, 
hogy gyatorla'.l uttsutalással saolgállsnak mlndenkl-
nak, aUk ezekkel a törvényes reodtslkesésekkel vonat-
kosásba kerülnek. A ml) tar'S'manaa a megengedett 
éi szlo eges iptrüz^Siel Rapc OÍJIOH rende.'eleket, mba-
l^aillaKokat es ások alapos és avatott magyaráaatát 
a legujitb birsi, közlKHBeatáiii jo^ayaiorlat krpetn. 
I<mtr>btl as alkalmazottak ukinteteben kiadó t leg-
ujibb rendeleteket, valattln*. ások vSKrehaji»Bára ki-
adott u a^ltatoist és az értelmlBégl bormányblrtosság 
teij'is gyakorlatét, l-im^rieti sz üzlethelyiségek bérle-
tire és áthelyezésére vonatkozó rendeleteket, végül 
as Hgtnökök jogállásának rendszeres feldolgosását, 
u^ybogy a muakát egyetlen kereskedő Iparos, válla-
lat ós syakorlail jogass sem nélkülözheti. A mü ára 
10 P'ntt , MjtrrendtlhetA kiadóhivatalunk utján vaty 
H szerzőnél; D' Qro zmann Frigyes Badip^t, VII., 
ErzBébat körűi 44 11 Ceekkszámlassám 34431. 

— Falusi tehetséges ssegénysorsu tanalók 
mtganvisBgaja a oaiksaeredal rom. kat. „SegítA 
Maria* gimnáziumban. A nemrégen megszervezett 
F^lu^l Tdacts^gmantes intatmínye lehelóvé ttszl, hogy 
a szeg^njBO'BU, ds tehetséges falun  gyermekek állam-
költségen veg'ssék taea'mányalkat Abba a szirencsés 
helyzetbe jutottunk, bogy az anyagi nihézsAgek nem 
jslentensk akadályt ások számára, akiket a Mindenható 
tjbetaéggel n'dott meg. A c*lksneredal róm. kat. .Se-
gítő M «rit." glmnáslnmnan 12 sz génysorsu falusi  gyer-
tnek tanú1 Igy áliamkoits^gua EÍSÓ pillantásra kevés-
nek tűnik ez a szám, dî fr.h9tőbb,  ha tekintetbe vess-
Bsük, hogy en aa Intazmeny ebben as évben kesdle 
meg működését. A gyors ekek között többen vannak, 
akik tu>koro"ak. Eseknek lehetővé tesslk, hogy a glm-
násintn I —II. osstályát egy év alatt végezzek el. öt 
l'yen tulkoroa gyermek vizsgázik e héten as I. osstály 
ny agából. Lapaértakor a magénvliagálatok m^r folynak. 

A catkaaeredal klr. járásbíróság, 
mlot telekkönyvi hatóság. 

2761-1942. tkv. ssám. 
Árverési hirdetmónj-kivonat. 

Dr. Kolumbán József  ügyvéd által képviselt Szin-
tes I tván ctt j-nőfaKI  'akós végrehsjtatónak, Lnrécs 
György cslkaarczfalvi  lakós végrehajtást Bsenvedó ellen 
indított végrehaJtéBl Usv^hen a telekkönyvi hatóság a 
vegrehijtéal árverést 229 Pangó 13 fillér  tókeköveteléB 
és járu ékal behajtása végett a Karcsfalva  községben 
'ek*ő S a karctfalvl  62 FS. tijkvben foglalt  A+5. rdss. 
1692 hrsaámu knacálo ln»»t anból végrehajtást Bsen-
vedó nevén álló 3880—10752-ed rész Illetőségére 200 
Pengő; — aa odavaló 2$96 sz. tjtvben foglalt  A + l 
rdss. 72—74/7. hrssimu togatlanbbt (mely a tijkvben 
bejáró utcánk van f  ilidntelve) B. 25 q-alattl végra-
haltáat ssenvedő nevén álló 1/42 rées Illetőségére 620 
Peigő, as odavaló 3099 sa. t'jsvben foglalt  A + l rdss. 
7452—1/1 hrssámu s » oégrshajtást Bsenvedó nevén 
•»'ió ssantó Ingatlanri 360 Pangó esennel megállapított 
klklálltásl árb-n e'rerd'.ie. 

Aa árverést 1043 évi január hó 18-ik napján 
dilelőtt  » órakor,  K rczfalva  kösseghasaail fogjak 
megtartani, 

Az árverésre kerülő Ingatlan és Illetőségek a 
klkláltési ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem 
•dhatók el. 

Báiatpóas a kikiáltási ár 10°/e-a, amelyet a maga-
sabb Ig'ret, ugyanannyi °/o-ára kell klegéssltenl. 

Cslksisreda, 1942 évi angussiui hó 6. napján. 
Ssopos Lajoa a. k., 

klr. táiáabiróaági aUlaök. 




