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ügesUiUnk, de nemcsak malerlália tényeaőket kívánunk, alapjaiban kell újjáteremteni, amolybea a társadalmi
oanem oUóiorban jfkiekel, hiBzeo penaíiől országot nsztályok aaarvesen kapcsolják egymáahos éa klküaaönacvvár-di gvüieseo T l»ki B<la tr. országba elnök epl;cnt n-m ichei. Mindennel fooiosabn a beiBŐ er- böiik mlndaat, ami közüliünk ma ls olválauló vonal.
besaódet moidott. Ssavai masnit hatóan mutattak iá aü cai rend sa an eg^aaeges köahangu>at A köaveie- A köseleiüukben néha Bzüleléel előjogok hnagostatá
meny ht<j umoa srrn, hogy helyBeiét, vagy a világ sával la találkozunk. Ba is elismerem ezt, hogy minta háborús idők töie'e-iéjjnire.
alaiuiaast elfogultan, vagy BaelBÓaégeBen ások, akik nem tudom hány őst és családfát kl tudnak
Ennél komolyabban f-s fe|e!ős3égíí>l|®Bahbeii IrÁnvtdoigsiosk
j
mutainl, előjogokkal rendelkesnek, de csak olyaa érmulatni alig lehet. Es meg kvll ériai m'ndsn K fajtá- H je meg.
Aa iiyen áramlatok károBak sa ország érdekeire. telemben, hogy jobbén éa tökéletesebben kell saolgálját aaerető, nemsat? törekvés-i; éber sietnive! fipvr- ó
magyar embernek, hoiy ma nem lehat rü'lin n t a l c Bseri múlhatatlan, hogy a magyar küsvelemeny be- ják a közt és többet kell áldoasanak érette, udnt máaok.
— Aa ls a magyar felaalaos életforma következesaladgári. Egy fzivvp), egy 'rlekke! a v?i<i'őink- felé, sajal nemzeti éle.enek beiaó világába tekintsen
mögölt sorakoaiuak fal. B IrnSéi az aki m gftr n először, a mu.tból pedig marilatn erői. tanuisagot éa ménye, bogy nem eleg teljes aa értelmiség éa a népbilet
mal
kutd^melbez
És
lássa
meg,
hogy
a
maga
tömeg köaötil kapcsolat. Sokan, ha hivatásuk, vagy
felelősség elől éB a felelőtlen krltlaálás kényelmébe
beiaó ele'ének alakuláBa inkább függ aa 6 le fogáBá.ol kenyerük faluhoa köti őket, ast aa élet bflaletéaéaek
menekül.
-B munkájától, mint a kiaarólag kliaó tenyezókiól. tekintik, pedig belőlük élnek és ómlattnk vaaaaKFel
Erdély magyarsága as E-ddlyt Párt kötslífcét»?" LaBéa mí g, hogy itt bizonyos reformokra feltéllen
öntudatosan kell vallja ast a felfogást, hogy mn .mö- iszUkaég van. A:t psd g Benti Be áliltaa, bogy a bá- keli tehát frissíteni a magyar értelmiséget, de ont eaak
gött a magvar kormány mögött V =-11 álijon, amelyet s bom »iaii nem Icbet reformokai kezdomenyezni ÉB a nevelés tudja blatosltaal. Bat a pótlást aaoabaa
tlaata magyarokkal kell végrehajtani éa pedig a faluból.
Kormányzó Ur blsa'ma a n mseM írunsn élér-- Állított.
vesrehajv. nl. Msrl Igen nagy azuknak a aaama, ame— A zsidókérdésről már többet beszéllek, mint
Nlncs»n jogában Berkinek f-*'r.» kalandosul. M rt 1 y p o yezkel b z >ny nem uhet a háború veget bevárni,
nehézségek kö öti mis sem lud sokkal eredményesé meri laiao éppen tóittz függ a ml háborúnk Jó kime- amennyit cselekedtek. Ma egy kla tulaáaaal aat lehet
ben dolgosni, mint 9hogy BST as élen álló kormini netele. Maafmól pedig fel kr<U kesaü nünk a háború mondani, hogy könvetve felmentettük a asldéaág egy
elvégnl. Csak erőinket gyengi'jtlk, blsonv!a'".nsá.?oi u.anl óriael feladatok mego dasara Mert vájjon kl ta- relegöl aa adóflaetés alól. Magvonták aa iparengedéBBltunk, ha a veastésben kételkedünk s sít pártokra gadná aat az igaanágol, hogy csak a kellően feikeaattii lyét. adót tehát nem flaet, essel nemben feketéa víssakadásaal gáncso'jok.
or-zág ke.pea adott helyaelekbtn aa őt joggal megil- gan köii aa Üzletelt. A kerezztény iparos, vagy keresNe c'lnáljuk eat. A'ljnnk testvér! azeretrtiel. lető helyei elfoglalni éB a ráváró Bserepei betölteni. kedő pedig a hivatalos haasoakulecsal dolgozva, mindenkeppen alatta marad a versenynek. Kétségtelen,
egységes magatartással mlcd n eshetőségre felkészülve.
— Aa elmondottak — állapította meg gr. Tolekl hogy foidblrtokpolliikBi téren komoly lipéaek törtéatek.
Ai Erdélyi Párt orsrágoa elnöke legutóbbi bestédében
kemény állásfoglaláasil megmutatta BB utat. Sorakoi- B na — egyben meg ls halároaaák a kormanypariboa A kérdést lényegében és nem felsslaesen kell megvaló vlaaonyunkBi, amll talán aaaal lehelne kifejennl, o danl. Nam névra, hanem ladáara uóljea aa átálllláa,
annk fel mögötte és kövessük
hogy szoros egyaegben tevékeny együttműködés, egy a máalk padig aa, hogy láaanak hoaaá a aaldóaág létAlábbiakban FZ ímelvényket iru-atunk be BS jobb éB boldogabb MagyBrorazagért. Egymáat a leg- számának csökkentésében. Mlndaaokat, akiknek nlaínsoa
Erdélyi Pírt országos elnökének betz'déiő', ame'ynek aagyobb tUzicletben lariva szolgájuk B fajtánk ügyei. magyar állampolgériáguk, most aaoaaal, a hábont alatt
hangja mlnd°n m-gyar lelkéből szól.
A kormányférfiak állandóan a belnó front to- ki kell telepíteni. Eisel máris sok kérdés oldódott meg.
Beszélgessünk aorskérdV Ibkrő! —mondotta
Te- vábül —
eróaltsaét
Bzorgalmaziák. Eiz-<1 tlaatában kell
x
leki Béla"—. mert csak Igy prőardlk n k zöBRégi BZ I
mindönkinek, hogy mlt^zben a hoovedtk aa elelem, am^ly beenünket össsnt»rt Bizonyos; '-ozy va- lenni
Ukel áldozzák a íaieai fioiton, ug>ai<oiyan meriektien Bornemisza Gézát iparügyi, Zsindely Ferencet kereslamennyien ugynnugv látjuk a magvnr k'
rd'?ekrt IB n'<yen
iront a d u . ' , <rác.yt> ttr. A bciaő front kedelemügyi miniszterré nevezte ki a kormányzó.
r
a követendő lépé«ek°t Ennek a rncrg\ö : 'd BT''czor jí.,na-.na Lbeiaó
>m tom ut, Dzi árd zep.el, han^m kiiiönböao
A hivatalos lap mult keddi száma a következő legfalban nincs földrajzi határa, mert az E d<lyl Pírt a Hit mik Bgysoges
krpe eB m^gatariaaa. Az Brdeiyl sSbb elbatarozásokat közli:
mBga nrzstell aa egyet°mes magyar erd-»tflh z m 'rl l'.rt is u ; a frontot
azilérdujs,
r.mllor
óaainien
f-i•és alkalmaaaa. Alapvető poM'lkal tételünk, hogy M» tarja a helyzetei a kormányzat eiótt éa nyl.ian meg.
A m. kir. miniszterelnök előterjesztésire dr. Varga
gysror*z\g egy éa o°z'h«*ntkn. Est s tirtén^lml adott- moudj.i, hogy hol, milyen blanyot jtleotkejLek BB mi- Józeef m. kir. titkos tanácsos, a kereskedelem éa köxlekedéaságot p°dlg sem kBI'ő f-rő"zabkn', pem belfő kardé
Ugyi minisztérium vezetéaével megbízott iparügyi miniaitert
Bekkel, vagv akár rártsaampontokbő: Is írego'atsni lyen Kzeri<j7eil hibák aítdi.yózzák a muaaa leij^Bse- iparügyi miniszteri álláaától, továbbá a kereskedelem és
M rl minden kikhazöbolt li.öa es nelyrebozott ieg- közlekedésügyi minisitériam vezetése alól saját körelmére
nem lehet. Ht a történelem mérhetetlen caapassi i rő
ssakkal óiét Is választották, az mlrdmnylPtor össze- klsebo 'órea la eaak a szent celi, a magyar győaelmei felmentem.
forrott. Esnek köszönhetjük ml h, hicy visszatérünk. Hsolgáljf,
Bornemisza Géza m. kir. titkos tanáosos, nyugalmazott
— A hiányodat két ;zóbsn fejaahe>jük kl: áldó
— A töröi vesa'd^lem Id'j^n as rrd < yl fejorie- satkaszi' g es f> l-lósaeiitrz.-'. M od^z, i.mi ma baj t.a iparügyi miniszter, az Ipari Munkaszervező Intézet elnökét
lemaégban élt töretlenül a magyar éilam-i-rm". At n-bezdeg az oraiájban — turmerZsitBjn a a bhhurub m. kir. iparügyi miniszterré és dr. Zsindely Ferenc mioisztarerdélyi f íjedilem^g atorb^n <oh"S>m thrfV'D-tt HJ- at'hézaegek nelküi —, ennek a kei tlanynak a lo.yo elnökségi államtitkár, országgyűlési képviselőt m. kir. kereslön államiságra, trlrrinsi-ze epyfpl'<-tt( m-gében a ma- maoya. As, bo ă y a hivatalokban BOk belyen annyi ne kedelem éa közlekedésügyi miniszterré kinevezem A nevezetgyar áll-ml élet mind-ion téoyeiő't, am*>yek»t m*s h-aieggjl taiaiiosnn«, annak a jole, bogy kO>an nem tekhez intézett kézirataimat ide zárom.
területek ró HU«t «b. E-nek a toriéne'mi i-iko'ânst m'rlk az tgyek loi ziaének feleióaaegut vaiiaini. BókKelt Budapest, 1043. évi mároiuz hó 29.
köaaönbetl Brdalv, ho?y az ld»gen megszállást n nem- kal B^játosabb heiyzittel iDláikoruon a guiditagl eiel
HOBTHY a. k„
aetlüredék erkö.csl blrtok.^Homéoyának tisztaságaim vo-ia'án, ahol mit legadjuk, vlaszaeleaek la előfordulKállay Miklós a. k„
véssalte át. As Így ssi-rsett tapasztalatok péroquitab nak. Ez az, ami or an emb'-rek nem udjak eajai erBornemisza Géza személye egyike a legismertebbeknek
Erdély történelmi hseyrimánvalval (•* o' .an egvetem s d-ikt-l-et t.Iér-ndiiDÍ a köznek én ml d.kt eaak ea
kincsei a m'gynríágrak, amelyek aa ország bír-n y - ţ y n i hsamon át ttelnek mvg. Ugyanez a fcifo^aa a legntóbbi idt magyar politikai életében. 1895-ban született
részében la jó tfrmőtniaira tg<á'nak. E»t az eletfeifo- jellemzi a ker ?aked>lir\l vonalat, amaly aa a;aiii.aa> Közéleteti szereplése a forradalmak ntán kezdödött, amikor
aást magyarabb eiptBa* mlélelnek ls leb'-tce revuinl. tévesen (-rteimesl éB aat hi>-al, hogy a jogoalivannyai hazatérve a harctérről, megalapította a műegyetemi tissti
Hiaaen ml lebnt máa a cél, írlithogya a mazyar^ég
-tzáttá-a büb^rurslmal t>j <nd izoaiak. Azi niaau, hugy záBzlóaljat, majd a Hnngária Bajtársi Egyesületet. Ennek tiz
Baját történelmi életkeretében nagy n inz«tl kö d t A erab-r áraslkni ludas es muuia né.kü mbaeanainBtjuk éven át vezére volt. Az elsS világháborúban számos kitünBÓbea híven méltó emb»rl életmódot élh'Bs^n A« Er- U<y»cc'ak a föl'-lóssegftEBt hianya na, ha BOk fcoz- tetést szerzett, mint ZknavetS-osztag parancsnok az olaaz
délyi Pírt terméazeteB»n Ismeri munkaeaaköaeit es le- ponti nlgoado ás a vegreha|tás rendjén nehéaeegekbi barcmezBkön, majd kitüntetéssel szerezte meg a műegyetemi
hetőségeit, ds aat is tudja, hogy a pártoklelentősé:<ét Ütközik, mert nem ugy saervealk uat meg, ahogyan diplomát is. Egészen fiatalon lett tanársegéd a műegyetemen,
majd a Salgótarjáni KAszénbánya szakértőjeként egyre fontonem a bata'ml eaaközök adjnk m g, hanem silnte kell. Alnóbb sservek nem faradoinak aion, hogy
egyedül ea a asampont, bosy vfjjnn a párt a nem?*! törvényt és b rendeletet aa elethea alkatmaaaák. Az sabb szerepe lett a vidéki városok villamosításában. A Hnntalaléból rő<t-e kl éB annak aa elettörvér yelt követi. önzés okozza a sok vlst-zsaaagoi, a löbbl koaott a au gária Villamoaaági R. T. igazgatója latt, fi szervezte meg a
As E-délyl Párt saánHBHrülng vavy területileg kled- icat em égetett feketepihcot la, aai.or valaki aaeri, Talibor-centrale azerzódését, majd 1932-ben Bndapeat törvény,
nek mondható, de gyökerei a n>pl eleltó haj ottai hogy önmaga jobban jöjjön kl, iu lepi a törvenyea ára- hatósági életébe bekapcsolódott. A Kormányzó 1935-ben az
kl. A párt aaonban nem a saámfserBségre törel »zlk. fat és eaáital megróni ja aat ez a.apo>, amire aa egeaa ujjáalakult Gömbös-kormány kereskedelmi miniszterévé, majd
baaem a mlnó'écre. Akinek más a njeigvőfód^e — háborna gazdasági rend zűrünk feitpaii. A dozaikeaa- egy félévvel később iparügyi miniszterié neveste ki. A keresmehet. Nem tartjuk vlsasa. Eiy< dül o>t lepünk fai én ség khll tehát ahboz hogy a kbsjOl becsülettel tzot- kedelmi minisztériumot két és fél éven át, az iparügyit pedig
eaak ott gyekasünk elejét venni politikai bomlási fo- talbBBPuk 6B felelóaBeg kell ahhor, hogy a magyar három éven át vezette. 1938. végén vált ki Iarédy Bála
lyamatoknak, abol a távozók ssélsóségeB irányokba kérdéseket a magyar nemzst erdezelnok Bsolgalatáha kormányából és iámét a gazdasági életben vitt irányító szeterelődnek.
Al'1'i.nk. Eit a két alapvető gondolatot kell az egeas repet. Az Ipari Munkaszervező Intézet élén irányította az
magyar
kcz-.letben minden eazzósael érvényesíteni. ipari üzemek hitelellátását, háborús átszervezését ás moderniJfa minden megyer embernek a korminy
zálását. Észak-Erdély gazdasági élete erőteljesen érzi ezen a
mögött van a beJye.
Súlyos saavakkai liletle gróf Tjletl Bala aat a téren intézkedéseinek eredményeit.
— Hogy ml Is a mostani Idők gyakorlati politi- a felszínes magyar életformát la, amivel minduntalan
kai parancsa, aat f-deslegea részleteznem. H szén egy- taiá kornak Tulsok már aa ünnepség, «unokát ünne- Ziindely Fereno 1988 óta tagja már a kormánynak.
Zsindely Ferenc dr. 1891-ben született, édesatyja a
öntetűen valljuk, hogv ma minden m«gy-r rmbane* pijük magunkat — mondo:ta. — Ü^n prs igenis,
a kormány mögött van a helye Ast a kormánvt krll '«ükaég van Hisaen aa ösaaetarloaáa erzeaet ápolja. komáromi törvényszék elnöke volt. A világháború kitöréseaalvvel-lélekkel seglteoOnk. amelyiket Kormányáé U uit Es az ls n-gvon BB> p, ha fekeleaBln^ms magyarban kor önként jelentkezett katonának és 3 évet töltött a harce neh 4 z Időkben a H .a* gondjainak "ls»lAs r« rend- l. •>on m gjelenünk. B.j essz akkor HiarmaeU be:ó.e, téren. Számos kitüntetést szerzett. 1915-ben Komárom várMindnyájunknak egv a törekvés-i és p-dig az, hozy mikor rat hUaaük, hogy ezzel elegei 1B letlUak min- megyében azolgabiróvá, két év mnlva pedig vármegyki ala kormánysat as o'saágnt ebből a hatoru^ól dladal- den köt9lezntlBégünknek. Vege an ünnepsegnek, haatt jegyzővé választották. 1919-ban a kisebbségi ügyek miniszmaaan Mveaesae. Tudjuk, hogy ea ml y-n rattenetisen mennek a rásatvevői, levetik aa Onnepióruhat es más- tériumába keéült. 1921-ben pedig a pénzügyminisztériumba.
IdsgBrlő munkával éB felelősséggel jár. 8 lemélyazerlnt nap már sokan éppen ugy ssaladaak eaak aa egyem, Az uj magyar nemzedék első politikai megmozdulásától
alkalmam Is van közvetlen köselrői látni aat a mun- önző céljaik után, mint aat előbb tették. E< kell ér kezdve tagja a képviselőháznak, ahová a komáromi kerület
kát és a hihetetlen erőfeszítést, nmlt a miniszterek nünk tehát ast aa erkö'cst szinvonalat, ami öniudato- küldte ba. Mint a pénzügyminisztérium képviaelfije fontos
aabbá testi a megyar társadalmai b amikor nem an megbízásokkal több kereskedelmi éa pénzügyi tárgyalásos
kifejtenek.
ünnepléaben, hanem a tudatoa nemaetdpité^ben ismeri vett riszt Prágában is Biosben. Az 1931., 1985. éa 193».
— Feladatunk egy réssét Jelenti Erdély gaada- fel
küséletl hivatását. íme, eat a nemzetet ngyaaóiván ivi kipvisalö választáson aagy ragaszkodással mindig Köaági aJjáéplMae la. R«goteg anyagi segítségben ró-

A.z Erdélyi Párt

2-lk oldal.
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márom «lavaiói koldték be a parlamentbe. A Házban szaktudásával, lelkiismeretei mnnkáaaágávalfiatalon tekintélyt éa
elismerést sxenett Sok jaraalat előadója éa a költs égveté•ek 18 előadója lett Hoiaaabb ideig alelnöke volt a kormánypártnak, zujd 1938-ban koltaaaállamtitkár, Teleki Pál gnit
miniszterelnökségekor padig, mint a néhai nagy államférfi
bizalmas munkatársi, minisiterelnökségi államtitkár lett —
Fontol poaiaiijábaa megmaradt Birdossy László éa Kállay
Miklóa kormányaiaki tiaakor ia, egéaaaa a mai napon történt
miaiaatari kinevezéséig.
Varga József

életraji*.

Varga Jóssef dr. négy éven át töltötte be aa
Iparügyi mlnlaaterl aaéket, bárom éa féléven át pedig
egyben kereakede ml mlnlaster is volt. A politikai éleibe
1939-ben Teleki Pál gróf kérésére kapcsolódott be,
akkor lett iparügyi államtitkár, majd nem egéssen
bárom bónap mnlva miniszter. Képviselővé Szegeden
választották meg Tdleki Pal gróffal együtt. Az államtitkári ssókbe a műegyetem tanari katedrájáról került,
ahol mintegy bnsaesatendóa tudományos munkásságot
fejtett kL Kutató munkájával európai nevet saerzett,
minisztersége Idején nagy szakértelemmel fejlesztette
tovább a magyar gyáripart és fáradhatatlanul irányította a haditermelés átállítását. 0 szervezte meg az
Ipari Anyagblvatalt, mint kereskedelmi miniszter pedig
elsősorban a székelyföldi vasútvonal és as óbudai
Arpád-hld megépítésével, valamint hatalmas útépítési
tervelnek megvalósításával tette működését emlékezetessé. Amikor most saját kérésére megválik a két
minlBstéiium vezetésétől, értesülésünk szerint fontos
további megblaatás vár reá.

L A P O K

mslengetnl, ba minden magyar ember, aki szivében Is
«ral a rokonságot a flinik felé, egyénileg Is megkeresi
a ssálakat feléjük Ht egyébbel nem, legalább aiztl,
hogy levelező társat keres magának, akin keresatűl
alkalma lesz majd megismerni Igazában Is a flan nép
lelkét.
Az előadáa egésa tartalma alatt as a jóleső érzés
töltött el: bármilyen kicsiny Is aflan nép, mégis öröm,
hogy rolonl szálakkal kapcsolódhatunk ebes a mindenképen derék, munkás, becsületes néphez, amelynek
hősiessége, kulturáltsága aa egéss hatalmas n»ev világ
előtt tlaatelelet parancsol.
D. M.

A „azinházi válság"-ról.

14 saám.
Iró és köaönség között akkbr, ha sem az ő lalésűk
sserlutl darabot hosask as Irók vagy nem aa ő Íróik
Írják a darabot.
Egyébként mindenki todj», hogy a magyar kösiaség, akár a fővárosi, akár koloaavárl vagy bármely
szlnháazal rendelkező város közönsége a világ legműveltebb, legfinomabb ízlésű, hosaáértő közönsége B
mégis rá akarják erósaskolnl, boty neki csak a léha,
a felületes, a valakit vagy valamit állandóan gúnyoló,
taposó aalndarabok kellenek. Csak eaek tetssenek neki,
csak ennek őrül, csak eat „érti* meg.
Ugy látszik, nemcsak a gazdasági, hanem a lelki
frontnak la vania'i aladárjal. aaok, akiknek pinaasal
mögül mohón mosolyog a régi pozíciókra éhea rombolók hida.
DJ a magysr tériedalmat nagyon megtanította
AB ÖB>aeomláB, » rombo'ái, B kommunizmus kínja, aa
a kin, mily mindi* és mindenho , a határokon Innen
és a batároVon tul Is csak a magyarságot Irtotta,
őrölte, pusztította.
Etvóbként aa Igen lehetséges, hogy a szlnhás
vl'ágáben, életében is órnshe'.ők a háboruokosta hiányok. de ne akerjaa ezt ürügyként felhassnálnl Benkl
arrn, hosry vlassacs mpésssn a színház vl'ágába aaokat,
akik eljátszották játékalkat a msgysrsággsl saemben
s esért nem kellenek a lélekben megnin ó, a lelki
terror alul ftlaaabedn'nl akaró ea vágyó öntudatos
magyar közönségnek.
Legnifbbm már odáig jutott a .rendeaői válság',
hogy a randitől tanfolyamom sem tartják elegendőnek
a rendssől válság megoldására a saakvélemények.
R-ndxvől Aksdémi^t proponálnak. LMkui ember arra
la kíváncsi < oln», hát « S'.lnl Akadémián miért nem
tanltaosk rendezést Is?
N^gyoa ké'aégeB ezekszerlnt, bogy aa Akadémia
e'eg^ndő lenne-e. lehet, hogy ez BB segít rajtnak, mert
olyan .'ebetségtaleneknek" vagyunk kihtrezve.
M lyen jó Is volt pár évvel ezelőtt, amikor a közöltünk é'ő IdegMiek rendeztek nedűnk magyaroknak
Nnfo'yam és Akadémia nél! ül mlrd-nt éa terméesetesr>n jó V0!T minden, még RS I', amikor minden
tnuiknposztról Inszorliották a magyart. Ei ellen nem
"zilt aentl, nem ls mert vo'n*. N'm csoda, mert klszen
•ni msgyarok n ' n c ^ k .íeheta^gtulenek" vagyunk, ha-em b C4?nlvAlósn jóbi^zuműek Is nţysnnylr?, hogy
kpp-'sek vigyünk a tő'flnk magyaroktól ellesetteket,
o't^ru'tskat ugy fogadni, mintha soha aem hsl ottuk
vo'na s ráwru'náqk a tanításra, oktatásra
Bryéhként rz élet épp a rnpokbas felelt Igen
CJsttan^^iit e r r a n nagv
etódáRbatatlan rendezői
vüs'vra Eţvl^1 Btvca terv-i< rűvésr
N-tgyasasonjuisr
;
TTiáró' ho'rjipr' reid«*,öl >.&nforam 'a akadémia né'kűl
's*' rnai 'zó egyik fő. 'roil szinhácbin. Bi lgeo frsppáne
a PoVat h«nţoatatott „r?nd9BŐI válaágra*.
Byory, o»gy do'oic i bűvészet, r.ok mindenre
':?p»», <io olv.n pz^iafín-s még slrc'. «mely
n
- In odi n" I 'h"»rn iátnl
J M B.

É M-h-,l$lh. rcst vhja a nemaet. Ba aa élet-ba'áiharc tok áldozatot, kemény, elszánt akaratot és hősi
helytállást kíván — sőt követel — nemcsak a harcolóktól, hanem aa Itthonlevóktől; mindenkitől.
Minden neppal nő a hőalWo'tsk, a rotknntek,
as árvák ép öavegyek nagy száma. Csatatér ma as
egésa f i'd Igy a ml á'dott, Ba^nt magyar földünk Is.
Msgbatott szívvel látja a nemzet, bogy nem psnnszol
kodlk senki mzo"!fcötű), akik a legtöbbet rd'ák a ba
aának én nem pironkodnak azok sem, rkik Itthon a
legnagyobb á'doa^tot vállalják a soha nem plh<)DŐ
munkával.
Mégis állatidé a panasa olyan frontodon, ahol
semmi ssűkség arra, a «zlnbázl fronton. Állandóan zerg
a panasa, hogy Bilahízl válság van.
A sok psnara salnto kötelesévé teszi minden
hazaszerző magyarnak, hozy IUbó számba vegye
crluntálódjík a b"ly*=;rői,
mnnoyibon felel meg a valóságnak aa a sok és á!:aadó panasr.
Március 28-án, vasárnap délután flan vendegek
Akiflgy«lemm<;l kíséri <> ezlnháaab életét, i-rrő'
látogattak ol vároBuakha éB egy előadás kereteben a Fo'xat hirdetett azlnházl válságról semmit s>em seiszolgálták aflna—magyar rokonság és barátság ügyét. lelhe\ vagjls a színházi ^rágnak nyrms ünc*. Hiry
rotrdn sündsr/b 60—100,
A budapesti Rokonnépek Iitéaetsnek megbízásá- le leh»tne, mikor majdnem
r
ból tartott most körutat Vleno Si vanolnen flan tanárnő *őt'200as szírlival m gy. M* egyik, ho't>p * másít
és Viijo Tarvonen flan tanár ús velük tartott Zongor .mlnl'.és jubilál. Nem c*ukt« br kapuit egyesen színház
Badre. a Bokonnépek Intezetének vezető tanara is. sem. Vtunak salndara^otr, írók, Haer°p'ók «8 le'.fóképlöaőnség Is. 0 es szlnhás h legjobb xksrattai
Vlljo Tervonen flan tsoár magyar nyelvű beszed pií von
tndni, a leghíresebb sztárekk«< sem 200t^ nló
bea Ismertette népeink rokonságát éB rámutatott 8000 ic-m
év előtti elválásunk óta lefolyt történelműnk azonor- ailáKt produkálni, mint például a „Mmí i fihudnogy" c.
ságára. A finn nép ugyanugy mint a magyar, ütköző- operett, amely tuiju'.o-t a 200 előadásán i>.
Ezek a tények egytől-egylg a sziahszi válság
ponttá lett nyngat és kelet között. A kelull oarbnrizmue
mindig a flan nép eliená'lásán kellett meg.örjöo. A ke- "'len hlzonyltanal: B mlgiem szűnik meg a sok pon&ea.
ressténységet a köaépkor folyamán vetie fel a sziávok- Lígulnbhan ^rendező! vslsíg" kluért.
tól, tehát a flsnek vallásilag kezdetben inkább a keleti
Akik piPsszVodno1-, elfeledik, bogy háború v«n.
egybás saellemköréhea tartóst ak, később azonban bogy •ralkor mlsden mu^k:>frortcn «z i tfcon Ifvó dtiigcrík
a svédek hétezázévez uralma megkezdődött, <t flnn 2—3 embe' monv«jAt vi ; í j i k ÍS végzik. A p-^naí-r
aemaet kereaatenyscge mindinkább nyugativá vál>. kedók uzy 1"*jeIí', nseo^lvűi ezt "?m ludjtk, hojr>; a
Bsért a nyugaliváválásért busásan tellett megfizetni női éf Ifjn^áiT rauoiéjít milyen hatalmas irA-iyolb^n
vérrel és emberrel. Természeti Ben a svtdtk m<nt leg- lirényll » magynr é?nlak»ras, f'ppen a re^d-lvü'l vlsznkeletibb népüket mindig afinn nsmsstet használ'ák ftl «yok mlstt.
védő pajzsul as állandóan fenyegető veszedelem: aa
M r- volna tehá' csoda, ha hiányok mutat*oz
oross ellen. Finn lőriéneitudóaok kimutattak, hogy a
frontoi ls?-Vaţy Ittrn, ozsn a tér.n
hatasáséves svéd nr<!om id-Jenek minden tizedik evére nin*k .i stiab^al
i
s
ju'ott valamlfsle harc. As oroBz uralom a fljn n< matt n<-m Riah-d l yesmln° f óforduol?
ssámára talán több békét bozetí, de Igaal urmaşii élet
Azanbi-ii ez -'^ne! s p ü"«Enkcat. t'.rmllcr.? rejekkor aem fejlődhetett ki. Végre azonban HZ Ur Iíten tetten le, di bizonyos mell^kzínsréje h«lln::iel^. A p-iakarata folytán 1917 ben, a cáriamu^ összeomlásakor
alkerűlt a flineknuk függetlenségüket harccal éa vér- nasao^ migV. az őrség villái slrmni^s az ubba bsl'.J 'lr-n ő'i u pia --o!» BietţmlMivinak a mu't vaáldosattal ugyan megszerezni. 1917 óta Fionorsság nyugodilnema'^sráB hallatszik.
rmlkor tn'se Bután
viittgsl '»rt<\tt s gazd^ssgi
Pedig minden hiába. Az öntudatos m*zy t ;A.vga- eii-ţ'P
megsaabadulva elnyomóitól, Igyekezett állami életeneí
tsr
A «.M 'o r l n é r 2 hói., pon kerwziSi minden
minden vonalán salvóssággal, kltartassal es előjutnl- dalotn már n m r jong az Id'gen lelklBé«r>s b riV ő »
62 M-d «'üt, hai'ţAtta mlrd-tzon tudnivalókat,
akarással építeni. K est nep lévén, nem frósa»kos r uchata'om erd^Vch mnakáló PzInbriaV^rt. N;m ra !vi >re mi-d-n 'óra - n'ó o d á i j k PzCksége van.
közökkei, hanem a kuliura mludan esetben eióbLravtvó
rajouj ís n«m teli rr>ki. Ét nem vágtódik <soV ut'-a Pnnina'-ág, feíyelem, érd"?- ód's mnt'Uoíott, amllbeessköselvel akar élni.
s e m , m t t v ^ n z i ! elmen a ss'npsdjkró! c=nfvUt .1 i'onjlío't n.rrp'n a|i?«rült vl'agá'*nv, Bm-l>en a mlAflanok történelme — mondta még bet s«de során a va'lá't, a híZft°B?re'eie;, 'i cjs'ád 3> mrS sa '-psógt it, "iReter! blzto'l tl"rt»t B-'b' Güiyv ?aid tsnár tölSt»« tf, •íti Dr. Q itiri L ur.ő ée S'ŐVr M>bály gaad.
Vlijo Tarvonen — nom országok Mgáaáíáró! saóló
ti'f'retél--p -rti-f ^-t mog Ko osüvárró).
események Borosata, hamm ilt-rió éa önm-gs t-raj^ek a dicső maltrit éa minden';, mindent, ami kef-ifér.v Is', o (I 'r»ZR
'rlrcso vo't, fetnceo ma it ét tincse
állandó morsBoiodásái jelentő önvcd^'i^i harcok < pisze. mavy.'>r
Sír-nt m'R* ut' n ll^gypr H nr-'-egy e'énekléBs as önvédelmi haic nem aaUnt 19l7-'.e!, nem, mert 1 -bz mlcdcrökre.
s'v*! vette kzdütí! a "ineío, m-iid M rton György
B»i«os Ismét megkezdődött sohasem látott hevességgel
Akkor aem vo't színházi vá.ság. A'í^or sem, ami- jegyző, tiDfo'v mv z'tő pz^m ilt h • a tacfolyam életéről.
• 1939-ben. A téli csatában tspassvlt hó^lesseg-rt meg- kor a pşp, a kntonp, a hlró, a t-inltó, a taoár vagy
Breb» György línoepl b-si^d kíséretében nyitja
tanulta csodá'nl a világ a maroknyinál Is klaebb flon föld m'pín-t eltorzított fl furáit vitték, vihetí-ik neln- m"g a viasgát ** kikérdez mlcden egyea gsadát, akik
1
nemzetet. 106 napig tarló nagysserli, pbidát mu ató p»dr<, akkor Bem, mikor oló n'ízyj-ilnV ellen mltid -nbo , -.rtókeo faleletekhen váissaolnak.
hősiességgel vivőn c«aia ellenere le a moaakv«l beke legelBŐRr.rbsn a Frlnpidotró; Intlí'oHak hnj«zát.
A 8i 4 l.e ; y himnusz elónskiésével befejezéBt nyert
leszakította Karéiiát, Flonorsaág legértékesebb darabját.
Akkor
nem
volt
szlnbázl
válság,
akkor
s
mmi
4
vlíB'j'ii
rész, ezután a tonfo'yam gazdakörének dl°eA nőmet—oross bábom megindulása ota a n<mel saövelségben htreoló finnek vlsBaasstreaték Karjalát és baj nem volt, amikor mrg'eketetl gyalázni és ki lehe- gi51 se kövotkecett. E^t T mir B "k eli.ök nyitotta
TTi»g köevet'-n aasv»kknl. Üryesen szavaltak: Szabó
mindazon területeket, amelyeket a mosat vai béke tett csnfolrl mlrdent, BIEI magyar.
K*ro'y ^s Erő a Arp';d t^nfoTemba lgstélr. Körben
Oroszország ssámára sajátított ki.
A^tor bizony hegy;tn völgyöa l^tods'oTi volt, 8nbó Gvörgy vlzusblz oi hlvsta'oB köru'ján szeraett
Vlljo Tervonen egása eiősdása alatt áthatott kö- akkor minden Fagyon jó volt.
txpir.rt&lstRl alapján megrázó pzsvaskel icsetelte a
s9a sorsunk tragr-d:aja. RsudeltetáBŰnk évsBáaadokon
Dsfl^yeljUk meg a ma egyiV-m*slk oldalról saál- m-i helyzetet, f gyelmnzt^tve mindenkit kSteleBBégének
egy volt: fennmaradni nyugat és kelet kapujában, élni
bec>a *te» te j eltéére. Bzakécs Balázs gazdasági
megfelelő történelmi helyen ea harcolni nyugat javáért loogó Balcházl kritikákat Is. Igen ao^at moadajak ós " őljáró, Dr. Gsjárl László g. Igazgató és Bötösl Jónagyon
el
lehet
rtjtuk
gordoltotnl.
minden eiieuBsolgáliatás nélkül. Bs a kis nt-p valóban
(B f n-p reu-p ebános szintén a lelkek mélyebői mePúidéul a ma«yBr éllnm czinházalt, amelyek a rített, aa lgtsl meggyőződés éa aaerntet hangján szép
kiváló. Bármilyen klcal la, nagyaserűen megailotla helyét a népek nagy versenyében. Bat mutatja a moslsni 'i^p, jó és nemiN ősi magyar lelkiséget, lelki felelős- bess?dikben emelték a tanfo'yam |elentőségét.
háború la, do a békés muoka éa a sport terén Is ugyan- séget sngároszák. á'lmdéao oktatják olyatoV, nUk
Siabó Károly a tanfo'yamhallgatók nevében monaat tapasztalhatjuk. A n msetkösl sportoilmplászokon maţuk Is oktatásra szomjának aok mindenből, állsndott köszönetet mindazoknak, pkik a tanfolyam létra»t
minden alkalommal előkelő helyesést ért el aa orszá- dósn gyámkodni akarnak felettük, állandóan feladató'?
gok rangsorában, maga mögött hagyva nem egysatr és járandó utakat jelölnek kl és meg számúim, min1 ha hozisábnn fáradoztak. E ső helyen említvén meg Kántlssaer—busaszor nagyobb népeket, atlk boaaátéve még hlseny as állami azlnháaak rá lennének azo-u vt. Ba^k tor György községi jegysőt, a tanfolyam vesetójéL
évszázadokon keresnlOI harc, kűadnlem nélkül éltek, szerint a krlikák zzorlnt bármit ia boa rz áll'm szír.A tanfolyamnak nagy erkölcsi ereje domborodik
háza, az semmi sem jó, as semmi ssm megfelelő, as
minden fejlődési lehelőaégűk mellett.
ki abbsn, bogy 62 ember minden nap eate 8 órai
semmi
sem
tökéletes.
Viljo Tarvonen tanár ntán Vleno Bllvenolnen flan
Lsgntóbb Siphokies-drámákat hozott a fóvároal oktatást hsllgatott, aminek ható ereje a kSsség fejlőtanárnő rdott elő flan népdalokat. Aa énekezr mok mán
Zongor Badre vetített képes előzdáat tartott, amelynek Nemaeti Bslnbáa s akadt krlMkue, aki azt mondo ta, dáBében meg fog nyilvánulni. Etyben beblaonyult BS
sörte flanorsságl élményeiről számolt be. A vetített bogy a .köaönaég n?m érti", .értetlenül bámu'j&* éa ls, hogy ha a község vezetői, pap, jegyző, tanító Bszss
képek eléakhoaták aa Bser tó oraaágáaak saópségeit. kifejtette azt Is, bogy évaaáasdobkal töanlebbrői hozott fog, minden akadályt le ludnak győsnl. Lakatos Imre
örömmel láttuk a képek vetítése során, hogy a flnn dráma la túlságosan meaaze van ahoz, hogy figyelmet, tanító, egyben levente oktató, Márton György jegyaő,
néplöltSaködóe és a flan falusi háaak berendeaése érdeklődési kelthessen. As Ilyen kritika nem más, mint
mennyire hasonlít Jellegben a ml ssékely népűnk vl visszautasítás* a lóleknemealtő, komoly daraboknak s Bögösy József ofperez ép ugy meg voltak terhelve'
köaflgyekkel, mint máshol s ba mágia falujukért tudseletéhea és háaHrareadeséséhea. Zongor Badre elő- ennek a ssándtknak ráerő'snkolása a közönségre.
adásában a m hívta fel a hallgatóság fljyalmát, hogy
A Tamási-darabra Is ráfogták a telt háa mellett, tak ennyi többlet-munkát áldoani, csak dicséretet éra flaa—magyar barátságét osak agy lehet testvériséggé hogy a kOsSaség sem érti. Igy mélyítik az ellentéteket demelnek.

Finn rokonok Csíkszeredában.

Gazdasági tanfolyamvizsga
Csikszentmiklóson.
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főiskolások táncalt Ambrus Károly KALOT-veaető taultot'a be. Szépen saiva'tak Fazekas Róza, Szopoz
Boriska, ügyesen sser. p-jllCístóssegls énnkkri-tánccal.
A KALáKA-nauot Mo'nár Láaár plébános aárésaavsl Z.cbarláa Fióra KALAKA-vzetó kösaönete
ntán a Hlmnuassal zárták be.
A K A L A K A leánykörök mintát kaplak aa lgaal
saétciy rendezeti», a tanú mányi nap sikeréért pedig
a fáradhatatlan báalgezdát, Finta Árpád Igazgatót IIietl a köBsőnet.
Befejezésül a népfőiskolát Virágh Lá'z'ó moal'u'ajdono; látu vendégül aa „Us B?nce" elmü film
bemutatásával. Majd saétoaalott a leányaereg, akik &1ücő vezetőikkel a Bsebb jövő ígéretét adják.

S-lk «Ital
— Badapeaten hirtelen elhunyt Dr. Élthea
Andráe orvoa feleaOge. Tnssádl Dr. Elihes Andrásné szül. cslkdánfalvl Antal Ida 1948 március 29 ón
Badapeaten na Uj Bseat Jáaos kórháabaa váratlanul
elhunyt. A caalád által kiadott gyáazjeleatás értelmében as elhunytai 1948 április 4-én a oalkkarcfalvl
templomkerltéaben édesaayja mellé helyealk őrök nyugalomra. L îl kéért aa engeaateló aaentmlsét április 5-én
8 érakor Calkkarcfalván, április 6 án reggel 7 órakor
a cslksseredai plébánia templomban mntatják bo. A
halál híre városunk társadalmában mély réaavátet keltett. Az életerőz urlnssaony eaak a napokban utaaott
el a fővárosba betegségének gyógykezeltetésére. Orvosi
vélemény aaerlnt műtéti beavatkosás vált azükzégeaaé.
A műtétet a beteg sslve nem bírta kl és váratlanul
elhunyt. E.hunytban vités Antal Aroa főglmn. c. Igasgató testvérét gyássolja.
— Hoalhlrok. F. hó 6-án, keddsn, 7-ón, szerdán
Krüger apó. F. hó 9-en, pénteken, 10-en, zzombatnn,
11-en, vaaárnap, 12 én, hétfőn Negyedialglen Jón: Egy
csók aa élet, Édes a bosaiu éa Alkalom.

5. A bűnbánat.
„Van ss emberiségnek egv régi éneke, mely
bölcsődéié éa- búcsúztatója le, rn-ly nincs Ionéira
ssedve, benem a aziv órze'melbn hangzik; t i a dal
BS elvessltetl paradicsomról ssóó ének. Aa emter
kereal Istent föltartóatatbatianui; keresi, inert eiv-nzlette, s bogy elveaatetle, na fl] neki. B fá dalom oszélea éa mély, mint sa értelmea lét e földön; ea a
f.j dalom a legmélyebb alBphnllám, mely végigvoou
eleseti ember életében; a csaták, harcok, poi.;tal
átváltoztok csak a felület sodrai és bankái, alaUuk
törbetetlenül emelkedik és száll n nagy vallási és lelki
Aram.' A nagy Probásaka eranylgea^ágsl e szavak,
melyek minden idóben érvanyesek és döntők.
Csomagolásra régi u j s i g kilószámra
Amióta sa ember kikerült BE éd^kenijől, szót*
kapható Vikirnil.
egy vágya van, egy gondola! fojl tlkoaiMj-), egy c'bevlll, Izgatja, hajt|a: hmét »UBZ"krrülni a partdl
u'omba. Ez'it lUz I mindu .uIm", ni'iid xi megpróbál,
amit kta-Z2l, vagy máBOk tenác olr.ak neU. Mindenki
A Székely Kerületi Kereskedelmi
bo'dog szeretne lenni, egy som bo doglalar. A jobb
es Iparkamara közlemenyel:
jivóért, a boldogabb ho'nBpert bocaájuo<nak tmbtrek,
Amiq űh alszik
népek bábomba, mert art vélik, hogy tz'ei IB hátha
A Saakely K>rüietl Kereskedelmi es Iparkamara
» Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmit nem
m?gt'iálj»k a p-radlcsom'.trM. 1Kissé vfegiás te el- közli, hogy a fo yó évi februar bo 28-an megjelent
lavarja él mégis eifétól reggelre («
lentmondó: máso V lagil'ioli'ávs , ertéki k, rpll.' tek 12 500/1943 Ip. M. az. rendelettel bajolontendó a BSIUti bittosan hal Fájdalom nélkül haji,
lerombolásával akarnak a romokon bo dogság pMotat znr.1, a aaiüezÖBtból kenattli fjlgyariman>ok ea aa
kínnyj ej teljes iirülést Idói eló. Eztrt
kellemes hatású . m • • t« tA%
épiieoi. Efelett ne codáiroavunk 1 A tioldogi>ugvujy eaiiaihu .adskok, termeezuteaen ugyanolyan bejeientóhaihajttuer a V l i V A a V l >
annyira erót vett t emberein, hogy ez eg ez a c'- •.poloj jelent<-ndók hn a M Kr. Ip*ri Anyogbivatalbos
v-'tte az eBzük^t, már Jón.eu! O'm gocdoit odnaí, mlci- (Buiiap ai, II Fó u. 68. ea.), miui a bejeieniesre köie— A oalkl vltéal saék társadalmi munkaja.
den esskezt megragadnak, hogy c?lt er|en<-k. Aruyíra i'ieit egyén aa>agofc. A b^jelenieabes Battaaegea nyomA calkl vlteai aaék társadalmi btzoiisaga einatározta,
m»nnek elvakultságukban, hogy m*g a gyii; o ó, nem latványoa a Ktmaránái díjtalanul k-phatók.
hogy járásonként, sót faiucsoporlonként felvilágosító és
le en esaközöket Is meg^ng^doetónek tartanak, ha c 1— AB Orssagjáraa legújabb asama köall Pávai
hos veseinak, szerintük a c:l mt-gszentell >z eszközt. Vajna F renc fógeuiogua erdesua ciaket a Tinanyl utmuialó gyűléseket, össsejöveteleket rendes vltéaek,
aemsetvédelmlkereBsteaek és tűzharcosok réaaera. Aa
A hanţoi párad c9)mkort-kereséat>ea nemű a j » » Nemaetl Pirkzai t:apcaolatban a hajdani gelairek meg- értekealelen vltéa Nyerges Gynta dr. penaDgyigaagató,
Krlaitos eaavát: Iiic-n orez.g* b ncetek var, tertsatfjk fúrásáról, bcdiattoi az njsaglrok Bupronl udunóazaltó- viiés Miklós Gergely tanfelügyelő éa vltea Bróaa Baabűnbánatot, mert i ü önben mlndoyájao elvftztek. S » tanak alapkőijnisleró , aa Idegenforgalmi1 tanfoiyam dor BBéklartó vesanek róaal.
Mlatyánkban Is i.rra tanította az embereket, hogy sarmioáriumi e óadaaainak megkezdeaeró , a Bzezely— Népművelési előadások. Aa egéaa vármekérjék: jöjjön el a te országod. Tsbát nyu^odteii fáidi miivoisBetl hetek tervtrál üb idegenforgalmunk gyére kiterjedő a népünk szellemi éa erköloal feiememegállapíthatjuk, bogy aa emberiség rosaa helyen ke- eaámoa aktuilÍB kérdéséről. Gazdag hírrovat ea könyv- lesét önsetlenül aaolgáló népművelési előadások során
resi aa elveBallatt piradlcsomot. U/y ahogy toii, nem rovat élénkíti aa u) szamot.
aa Emke helyi válasstmányaaak kiküldöttjei márclua
leli meg soha. Hs visszamenne Ázsiába, ott eem ta28 án, vasárnap delelőn a gylmesl köaaégeket kerestek
lálná mrg s nem lenne bo dog. K»r a sok veszódséfel. Mindhárom könségben nagy számban összesereglett
KÜLÖNFfíLÜK.
gérl a a btínís tsz'-özüktst tegve le kezéből. Lássa be,
a ép odaadó figyelemmel és lelkes érdeaiódassel hallbogy mindez tok bübó semmi rl. Na-máshol, más
— Mikor kell a házasodási kölcsönt kérni'/ gatta a felvilágosító és bnsdlió ssavakat, E.óadáaokat
országában, máa portéjin keressük aa édenkcr'.er, ha- Az érdekeit űaio<agoc es a sajco is Múouöea iel- tartottak: FaiBÓiokon: Kiráiy István, Ba. Caeh látván,
nem a Baját lelkünkben. Azért vo'iak az ós eü ót hívta a házasulok ügyeimét arra, hogy a házaso- Klogyörgy Jóssef, Gnbódy Mirglt. Kosepiokon: vlten
kezdetben oly bo'doirok a vo t kertlakhulyük patHdi dási köloaöot a házassag megkötése elótt kell kerai, Antal ron, Csedő B sia, Bocakor Ferenc, Uesey Ibolyka,
esőm, mert ott vo't Itten ve:lik Ahol I«t?n v«n, o t aagyon sokan mégis csak honapokkal a házasság Páldy Róbert. Gylmeabűkkön: Albert Vitmos, Ferenca
hanoi aa édsn, boldogság ÓB be VB, A bünöa emberlBPg megkötése után folyamodnak e kölcsönért. Mint- Jjaaef, Antal István, Puakás Márta, Biilbók Peter. Gyitérjen meg, larlron bűnbánatot, hagyjon f•• 1 a h»ho- hogy « jövőben az ilyen elkésett kérelmek telje- mes plébánosai: Antal Jóssef, Fasakaa István és György
rntáasal s mindjárt megtalAj* lelkei >c BB eivi-e .ut< sítése még kiveteleaen sem lehetségesek, az Orszá- Lijoa nagy saerelettei fogadtak a kiküldötteket, munp radlcBomot, mert ott van Isitn országa i». Jijjcnrr. gos Szootális Felügyelőség ujolag 1 elhívj a a háza- kájutérl maleg köszönetet mondtak és vendégül látták
msr saját kárán arra fl nagy igszsagr», ho^y minden sulok ügyeimét, hogy kérelmüket saját erdekükben őket.
hatalom onotn felülről saármszik a a b.At>l ia Iiien a házasságkötés tervbevett időpontja előtt — lehe— Két mlntalogaldt léUsltenek Csík mecsak a bünbáoó embereknek adja me?.
tőleg 60 nappal — terjesszék elő.
gyében. Csík varmegye Lótenyesstő Egyesülete Gaál
— Harmlno udvarhelyi vlteai oaalad ka- E.drs dr. elnökletével gyüiézt tarlett, amelyen többek
Körösi Lajos.
pott vlteai földet. Matciua 29-en a CcUeasreaal köaött két Igen fontos határoaatol hosiak. Az einik
>.omasroi 30 udvsrbeiymegyei viiezt csaiad itidu.t ei alőierjeBziésére aa egyesület lgesgalójanak Bauer ny.
Feloszlásra kerülő gyár, üzem
B ;Hiú>rc) vnrmegyebe. Ei. a 30 csaibdoi a Bjozurca méneakarl alearedest választolta meg. Aa uj Igasgató
^ozolübun Iuvó Bf.cbor fdle aioesgyaron leltptilk le, a lótenyésstés terén kiváló aaakember. Ugyancsak as
gépi, vnaany&gbartt^dazéHét L.jgmagiaibbao
ahol 10—18 bo.d főidet kapnak ea eaenklvui egyhar- einiik előterjesztésére több honzássóiás után a gyülas
loloiú oaab uagyb&u
madíanzuou aaeaagyariutbjdoooaoz leaanea. A teiepiieei egyhangúlag elhatározta, hogy a töraskóayveseli kanBIRO ANDRAS
llea Oiaii Ernő, Háromszék ea Udvarhely varmegyek cán és lesaármaaoitjaik réBsare két, teljesen elkülönített
T
B&latoQazen .«yörey
mictalegelőt rend-a ne. Aa egyik legelői Csobaaoavit-sz: t>a t£Sapiiauya ns-rvosie meg.
— Caikmegyel nevek a nagy kommnniata vö.'gyében, a Cslkl Magánjavak állal erre a ce.ra renAz ugesz Erdatyro uueij dó u^ay kuwuiumata daikeséare bacsáton területen, a masikat a FekeleKALAKA leánykörök tauulinán}7i perben.
p^r t^rgyataaai muil aedden kezdte meg a zoioaBVan bagymáson fekvő Popper báró féle birtokon akarjak
Kirvuny:Zdk. Saokelyföidi vonaikozaaban a purnek 186 bermdeanl.
összejövetele Csikszentimrén.
vad ottja van. Aa alabblakbau koaöijak a CjUvaruic— Alaptalanul feljelentették. Aa alaptalan
Mt'C'iU' 28 an, vasárnap Caikssennmrc kózaég ac g/fbői vád alá helyeseitek névsorai. A caikreuniuomo- jslentgetesnek legujibb aidoaata Karessies András
alc^lkt K\LAKA Uánykörök tnlfVkov'ttuafc. seí helye i08i vad.ottus : Latacs Marion aaürenabo, Q>0tfl A Oert cslkkarczfalvl iegyaó. Aien Jelentenek fal, hogy a
volt. KALAKá-jelvenyea ni ms-'.l săssi6k alatt voiu - fű dmaveg, J^noe Oabor fo dművea, Kuuo latvau ÍOitl krzseg Jakóasága raaaare tintáit gyapotfoaálból illeiak fei C-iikaaenlimrb, S<en:klrály, C^tó^.bg, Sz "t mlivea Citkmanaaagl, B-Cj Djmokoj Máí p^yainuukaH, tékteleneknek juttatott éa hogy blaonyoa árpamennylraérion, Tu>nád li-anyui éa a C*ik,om yol KáLAKA Kriataiy Domoaoa uriaaabo, Bjroa Atoane haztariasbatl, aéget Is aaétOBatott. A lörvényssék most foglaikeaeit
Si-kaly L?áoyoépfőlskola nővendekel.
Kisa Marion földműves, Sa>oo Daniét napszaiuoi, Szabó aa üggyel éa büncaalekmeny hláayaban Kareaatea
Valóságos aásp'óerdő diaiitetle a sset imrel t' mp- Dinlcir.a haatar.ásheu, B >ca Djmozoane nactariatiue.l, Andráa jegyzőt jogeróaen felmentette. Saomoru jeleaaeg
lomot a reggeli mlaén. Képviseltette magát Udvar Kristály Djmo»osne naaiariaaoeii, Siabó Iure nt>p- a népűnk körében az liyen JelenlgeteBre való hajla-eamoa. Oyi-rgyobodos: Lebovlla M.aaa keicpfeliigye.é, mosBág. Különösen á jegysók snenvednek emiatt. Nem
helysaék és Marosasék Kaiaka kerülete is.
A délelőtt komo'y e'őadá'oa megballgi-téBával, U tUa Voim napasamos, Qiapar Jjaaaf napsaamoB, elég aa a hatalmas munka, amelyei a jegyaől kartól
énekórával telt el. B óadók voltak: Mo nár L.aárple Barioa Z iilan maganilezivlaetó, Kiuda Isivan gepiaaa- megkövetel a háborús ellátás eaer gondja, meg meg
Mihaiy gep akaloe, 1ÍJ. KcCaeii Isivau kő- kell küadenl a folytoooa gyanúsítással la. Nem való ez.
bánod, Finta Arpéd iitaagutó, kö-a -tl f UgV ő, B ndi toa, Paltan
Antai lüre maganiiaziviaető, Batogft 0/U>a A fegye me^etiaág elad követelménye as, hogy belátó
Balázs s. lolkeBS (CKÍ saentmár OD). V.ioane SIM» 0 t- faragó,
Peaia Jjzaef gaiór, F&r*aB Iitvao nap- módon magbecaüljttk a munkát. A Jegyaő pedig aa, aki
lla (Csikssentklraiy) K-iemen A dómé (Taenád) C.i- napasamos,
i-zamoa, Bzalbtri J.noa napszamoa, id. Fekete István
kl Bírta n^pfőlnkoias, 11 ro?l Josstf knutorun'.tó es gy^rimuokaa, ifj. Fekete Invan gyarlmunkas gyergyó- a belső front élvonalában ma emberfeletti mnakái kell
Z cnarlás F ora Bfoclá:lB leftvtr, a KALáKA-körök bodosl. Qyóaaimikioa: Davldovlca Bei* fuvaioao, fijr- elvégaaaen. A jegyaő ia ember a ha ea a munka elmegtorpan, arra míg nem aaabad a gyanúsításvesetője. Aa elbangantt eiőadaaok kfiroeaiécy világné- va'h M asane naziariaatiuii, Samuk Uandjrua naaiartaa- akad,
nak, a jeiantgetéanek mocskát ráfelelótlenkednl. 11a
zetre, öntudatos magyar életre, lankadatlan teáaykcrl beli, Gílier Martonne héatariaabeli, Schmll Uargii saivea9n
kannak rá mlndsn baji aa Jegyaóre. Ha nlnca
munkára, ssékely népi hagyományaink sieretetbre buz- varrónő, Pjliak Israel gyarlmunkas, Schmll Aodraa valami, annak
okvetlen a j agyai aa oka. Pedig nem
dították a jelenlevő leánvseregci. A leánvkörök veantói lanu ó, D»r«as Jjasef napasámoa, Uertlner Baia óraa- igy áll a dolog. H iboru van a ea a bajok megaokasobeasámoltak munkásságukról, majd .KaLAKA'-abéd seged, Tannencopf H irmaun gyarlmunkas, M^ael Sándor dásáral jár vllágsserle, kedves ssékely testvéreink,
követkeaetl, amit a hozott anyBgbOi a sedves ssent- gyáriaiunkáa, Gruber Maiyaa Gyergyóaaentmlk.óa. Var— Forraaalemeaek találtattak éa aaekat tuimrel KALáKA DBBionyok kéazlletlek el F.nla Arpádné hegy es vldake: Uralsa Laaar napasámoa gyergyóvarlrányllaea mellett, mlg a szentlmrelek venetőle a mun- hígyl, Zoiián litván fogttc&nikua kosmasl, H>raan lajdonosuk a cslkaaeredal rendőrkapitányaágon keliő
kában fáradhalallsn óvónő ss lekolateremból saeteiy Pater paaator ldacspataki, T .nkO Imre fdruaamalom- lgaaolás mellett átveheti.
ebédlőt varáasolt. A népfőlskolásokat reggelire egyik tulajdonos gylmesköaéplokl, M tnduia Janó fakerjstedó
— Poloskairtaa éhentetéssel, A Búvár mártársuk édesanyja Krisló Paterné látta vendagüi anyai calkBBentalmónl, Taub Móric aaztaioaeegod gyergyóvar- CIUBI aaáma Írja: A vároai háaak kellemetlen lakója,
aseretettel.
begyi, Btaga Péter földmüvea gylmeaköacpiokl, Tanké a poloska nagy koplalómttvéBs, de csak hidegben. MiDHután KALAKA bemulató kövitkezett. Krisló Bsta földmüvea gyimeaközapioki, Paatea György fald- nél hidegebb van a lakásban, annál tovább blijo tápBsster nrpfólskolás beveselőle után valamennyi cso- müvoz gvergyóbézasi iaaoaok. Kovács Imrene naaiar- lálék nélkül, mert anyagcsereje nagyon megeaökkea.
port ssékely ssámokkal sserepelt. Biép volt a.tusná- lásbell, Major Janeané hástarláabeii calkaaeredai, O.ah Ennek Ismeretében könnyebben elbánhatunk vele, osak
diak s a saeatklrálylak éneke. Fástól a Baentmárionlak Péter földműves, Oiáh Paterné hásiartaabeil, Boroa msg kell fordítanunk a dolgot. Minél magasabb a hőmagyar táaca. Megkacagtatla a köaönaégel Caiti Berta -tron molnár calkaaenllamáal, Siern Henrik fakereekedó, mérséklet, annál kevesebb Ideig birja a koplalást, mert
anékely meséje és Burján Antal—Kóaa Ifarglt vidam Simon Joaaef földmüvea, Qai Imre földmüvea dliroi, anyagcseréje fokozódott. Nyári hőhaüám idején, ha a
balladája. Ssünnl aem akaró tapssal fogadia a asufo- Siócs György géplakatos gaiocáslüressleltpl, Kopac sugarakat aam fogjak el és aem is Mellőztetünk, a
lakásban 30 fokra ls felaaöklk a hőmérséklet. Ha most
láalg megteli knltnrhán kösönsSge a calkBomlyól nep- Aulai kOBBÖrűs, llasei Láaslé famuakás.
még be la fdlOnk, felmehet 46 fokig ls. Ebben a hőfőlskolások aaékely láncalt, akik esaei a bemutatóval
— Halaloaáa Bodor György köaségi pénatárnok ségben egy nap alalt éheahalnak as élóadlek, ha nem
a jelenlevő KALAKá-körökkel kedveltetlék meg aaokat Ambrus Karoiy, Kovács Rsglaa, Burján Antal folyó évi maróim 28-an, 66 evos korában Gylmesfelsó- jutnak táplálékhoz. Sil a palákból hamarabb Ukolaok
a flata'.ok, eaak la oipaaatalaak.
hármai verbunkja mlvéaal leljealtmény voii. A nép- lokoa meghalt.

4 Ik oldal.

C S Í K I

—ÉpAlotátalakltás, illetve légoltalmi asükaégóvohelyek letealteaevel kapoaolato« adö

Csik vármegye Közigazgatási Bizottsága Kisajátítási
Albizottságától.
kedveamenyek elnyer «-rí vonatkoz* 1400C0/1940 80—1943. kb. szám.

P M r n d net Jutá'ya 1948 dacimfcer 811< megoo»e
aaabbiitatott. Fe hívjuk aa erdekeit háau ajdonosokat,
hogy bejelentéseiket a várofci adóhivatal által adandó
felvilágosítások eaerlut, e kedveamény elnyrose érdekében a várod adóhivatalnál tegyek meg.
— Gyilkosság. GylikOit a testverkérUs Abor
Jsnő eslkmadaraal 28 eves legeny megülte Sióca László
hasont om legényt* rsat. Aa ügyet rövidesen tárgy s iura
tüal a törveaysaek rendea büntető ttmacaa.
— • m. klr. Közellátási Felügyelflseg
(Cslkssereda, Szentleiek n. 8 aa.) mlod^n astrdan doi
eióit 9—14 ea asombatoa dneióít 9—13 óralg, kozelláléal ügyekben a közönség rjnd=Ueabsere áll.
BlrgÓJ esetekben, elsősorban vldaki faioknek a többi
batköanapozon la szo.gál 9—14 óralj feivllagoaltassai.
— Parnatöltelek gyekenysaArből. A Búvár
márciusi ssáma Írja. A gyatany bnaogáaya me^r^S"
után apró aaóróa teimajtekre esik Bast. Bs i taőrozet
olyan iagy, mint a vat;:<. Kiünően itbct ve;e ptreá
tölteni, paplant készíteni stb.; kllllaöatn uikjinut
erre tollai kevervt, — áliatl szórókkel keverve rémemé
dolgoaható fel. Bgy magyar feitaáio falak hőnzigeleléeáre basanálja fel a iyekt>n) szőrt. KülönúB u bcviilk
a „vlkená'-hitzak szigetelésére; a-jm áthii ni, sem átforrósodni nem engedi a falakat ea a bargot ÍJ tompllja.
— A baranyhua fogyásától arattak enieiasót
a m. klr. arhivatai nem bogfdeiy^ate, íurga ombahoinl
caak a 120 000—1941 A. K. aa. rándeietbsu megállapított áron BZ'.bad.

14. ssám

L A P O K

1 7 1 n A A • 1 Ozletbarendezés áruval együtt,
m t t U U » ! oimbalom, 1 cserépkályha és
különböző butoro'.. Cím a kiadóban. 3—8

Hirdetmény.

A m. hír. Honvédelmi Miniszter ur 78.ao41b42/eln. Sz. 8—1943.
14. számú leiratával a gyimssfelsőloki laktanya területének
Hirdetmény.
biztosítást tárgyában Csikvármegye közigazgatási bizottságs
kisajátítási albizottságának 68/1941. kb. száma véghntáro.
A csik mindszenti erdőbirtoioaaági társulat
zatát felülbirálat alá vette s anoak során a 24.361/1941. vezetúaege közhírré teasi, hogy a tulajdonát
eln. 14. számú rendeletéhez csatolt kissj&titási tervben ösz- képező egy da<-ab kiselejtezett bikát és egy
szeirísban szereplő Dobál Antalné szili. Hzebeny Irén, valamint Antal György, Antal István s Antal Anna gyimes- darab kant 1 9 4 3 é v á p r i l i s h ó 11-én d é l felBÖloki lakosok kisajátítási jogot engedélyezd rémét ha- at&n 2 ó r a k o r a kösséghása hivatalos helyitályon kivlll helyezve az egyidejűleg leadott ujabb kisajá- ségében eladja.
•
títási terv és összeírás szerint újból elrendelte az 193H:
Csikmindszent, 1943 március 30-án.
LL-t.-o. 106. §-iuak Ü. bekezdése alapján és felhívta a bizottságot, bogy s kisajátítási eljárást az 1(181: XLI. t.-o.
Imre András
alapján tegye folyamatba.
erblrt. elnök.
Csikvármegye közigazgatási bizottsága a m. kir. Honvédelmi Uíniszter ur leirata alap án s gyimeBlelsflloki laktanya területének céljára szükséges Antsl György, Antsl
latvén és F. Antal Anna tulajdonéban álló éB a csikszeutmihilyi 1126. számú telel:jegyzőkönyvben felveit 11.'.181/2
Botár Miklósnál, Csikszentmihály (Lövész;.
helyrajzi számú 51 kat. hold 517 négyszögöl területű ingatlanból a 11.981/2/1 szám alatt felvett 1 kat. hold 313
Csíkszeredai járáa főazolgabirája.
négyszögöl tertiletii ingatlanra, valamint dr. Fejér Istvánné
szül. Szebeny Irén (Dobál Antalné) tulajdonában álló és a 1660—1943 szám.
csikszentmihályi 2680 számú telekjegyzőkönyvben l'elvett
llílü helyrajzi számú tíi'ti négyszögöl, 111)92 heljrajzi
számú 2 kat. hold 1326 négyszögül, 11.989 hrez. számú
A 2 6 4 0 - 1 9 4 1 . M. E. aaámu rendelet 7. §•
1 kai. huld'192 négyszögül, 11.99J/1 hrsz. számú l kat.
áóak
intézkedése alapján felhivom a marosföi
üold 1.058 négyszögöl, 1I.Ü91/2 hrsz. számú 2 kat. Iiolil
l.Oö'.i négyszögöl, 12.438 hrsz. számú !i kat. hold 11156 M jnr villa, Georgectcu vitla, dr. Qaicu villa,
négyszögöl, 12.440 hrz. Hzámu 2 kat. hold 1340 négyszög- Anna (Kohn) vili®, Dobó viüa, Matik villa,
öl 12.443/1/1 hrsz. 4 kat. Imid 687 nAgynzögöl, végül UdricVi v:l-f, Cucu ház tulajdonosait, valamint
12 466>2/a lnsz. 549 négyszögöl területit ingatlanra nézve a fentebb f-j nem súrolt idegen állampolgárok
az 1881. ívi XI.l t.-c. HU. S.-a is a 7890 1980. II. E. sv..
;
rendhlet '>• fj -s blapján az elrendelt kisajH1itá^i eljárás tör- tU Kjd 'nát k: p^.ft íptlii'tHk 'u ajdono-ait, hogy
KOLOZSVÁR
vényszerű lefolytatására dr. házár Géza vin. lőjegyzH elnök- BKvtv^ynen, v.-tgy ez tbályazcrtt meghatalmalete alatt, dr. Gál József vm. tisztítSUgyész és vitéz Bakó zással rr- delke^ő trif-gbizottjuk ál*al az épflleAlapíttatott 1872 úvbeo.
(iábor TD. kir. müBZski tanácsos, a csibszereilai M. kir. állsm- tt-k h-tszno^itása iráni 1943. <:vi májua hó 1 ig
épitészeti hivstal főnőkéből álló bizottságot, valamint Jakab in'-zkedj'-nek t s ;nnel« megtörténtét a fenti
FIÓKOK: Calksaarcda, Gy-rgyőnzoosmlkios, Zwsii.
Erzsébet csíkszeredai lakóét, mint a bizottság jegyzőjét kiküldi, egyben gyimebfelsőluk községházán megtartandó bizott- határidőic: hatóságomnál igazolják.
LEáNYlNTEZETE: Siliágysomiyaí T-zaréjpásziár r: sági tárgyalás határidejéül 1643 e v i a p r r i s QO 2 0
Amennyiben a hasznosítás és ennek igaDayj'riH* d - l e 6 t i l 9 ó r j-.'- tűzi ki.
zolása
nem történik meg 1943. évi május hó
BETÉTEKET legeliuyőaebb kamatosáéra r főjed.
Erről b köziíRv.ga*áni bizottság kíssjátitási albizott- 1 ig, h« épQ'etibn^k értékesítés céljából való
síig érdekeitekei — 'udomás, s kitűzött tárgyaláson vsló ig -n» bevételét el fogom rendelni a hivatkozott
VÁLTÓKÖLCBÖNÖKET < o i y o r i t.
megjelenés és ott a kisajátítási terv, vagy s trlsjánlott ár 2540-1941. M. E. sKámu rendelet 7. § a alapján.
való felszólalás mellett netáni kifogáuai megtétele
ATUTALABOKAT <a oraág birTia y p:-.ca>-s e«z«Kv, ellen
Cjúszercd<ta, 1943. évi mAro'u^ hó 26 án.
végett azzal a liieyi-lmeztetéHsel élthsiti, bogy a ki^ajáiitási
terv és összeiiáa ti)is<esl'"Uőlok küzségházánála tárgysiánt
Szattam&ry J ó z s e f
in^selözően KJ napra közszemlére lessz kitéve s a bizottság
főarolgabiró
a kiaajátitási terv m gállapitása mellett akkor is érdemben
Cslkvárm.gye Közigazgatást Bízott
Kisajátítani határoz, IIR SZ érilekeltek n»in jelennek meg.
Albizottságától.
Csikszeieda, 1943. évi március hó 26-án.
92/1943. kb. szám.
Főispán helyett:
Tiszta koresvtf ny származását igazolni ludó,
l)i. ÁBÍiAHÁM JÓZSEF,
te j aen mesbizbató, gépírásban jártas, irodai
alispán.

Egy kis hegyi cséplőgép eladó

Felhívás.

„Transsylvania" Bank Részvénytársaság

Hirdetmény.

Hirdetmény.

A m. kir. Irereakt-delen és koz eked siigy: miniszter ur ad 20528/1943. XI rzámu leirativsl
i vrr
megye közönsége roszare & C^iinzejtdomo1- oi b .lánbányai bekötőút céljára szo'gaió ÓH a vonr>tk>'Z4 kisajátítási összeírásban cs tervrajzban feltlint > :t iogatlanoV, Illetve Ingatlanrészek meg.zerzéRére a kisajátítási jogot eneedé'vezte a esze! líspiv-o'.B*'fu
1881: XL1. te. 32. $ áiak mi-od'k be* zdés'b.'i! m>gjelölt feité ei'.'K egyikenek, vnţţ másikának frun'orií -un
esetére az idézett törvény 33. §
alapján az e óbb
jelzett ingatlanokra, illetve irgitlinrész- kte a lisaiati'áai ejáráat elrendtlte.
Csik vármegye l-ö/igazg^tási bizottsága i. m. kir.
kereakedelem ús köz-ki-di-sügyi mim-zier ur
irxt»
alapján a CMkszen domokis b:iláobAoy i betöíőut cóljára szükségbe és x XMnjá itt i fs-ze r»"ben f l-oroh
ineatitnotrii nézve ez 1881: XLI. c 33 § a én a
7890/1930. M. E. számú rend-Írt 5 § a aiapj-m
az
e r-ndelt kisajátítási e i j á ^ lörvny-zerii iefo!yt<ii.áaárK
Dr. Lázár G*zt vm. fójegtző e'uökl t> alatt, D-. Q--!
József vm. tiaztifóÜKyéKe e* vitá* Bakó G.^bor m. tir.
müsz-tki tanéc-os a cíik-zredai m. klr. áliaraépitészeti
hivatal fónö'éból élió bizottságot, valamint N»?y Aod
rás vm. irod»segédtÍBZ'e>, mint a b'zottnáu jeg- zéj t
klküdl, egyben Csiki-z ntdomolio-i lözségházr>n m
tartandó bizottsági tnríyalá^ htláridej' Ul 1943 évi
április hó 19. napjának d. A. 0 óráját tlizi ki.
Erről a közigazgatási bi/otwA» kis\jâtitn«l a;Lizottsága érdekelteket — az 1881: XLI t. c. 36 § ábun
foglaltakra való figylnuzteté s-l — tudomás, a kitűzött tárgyaláson való megjelenés és ott a kUijátitásl terv, vagy a fe'ajánloit ar ellea való fei^zólalés
mellett netáni kifogásaik megtétele végett tzthl »
figyelmeztetéssel erteslti, hogy a kisajátítási terv (>
összeírás Cslksz'ntiomokos községházánál n tárgyalást megelőzően 15 napra közszemlére l*-sz kitéve s
a bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett
akkor ÍB érdemben határoz, ha az érdekeltek n>*m
jelennek mag.
CsikBzereda, 1948. évi márciu-< hó 24.
Főispán helyett:

Dr.

gyakorlattal rend»lkazö, vagy arra hajlamoB
hö'pyet, ilie've lányt keres azonnali alkalmaArvamai hirdetmény
zásra, fix fizetéssel a csíkszeredai 79. honvéd
D
áth>'< László llirveéd álul képviselt. M>^y,r M«z6- b e v o n u l n i központ.
ga 'ák Szttv ir.vir» 1400 P — í tíka ál tübl) kfivet"lés es ) .
rutékai n e:éig. ameunyir-üu a követelésre IdAitö^.hea lé'^'eiJ l n kezni lehet sj^n'ó levéllel éB okmáti-'et'-s tö
annak heRzámlt&nával. a krloznvárl kir jârHţ'nyokkal
félszeresen a fenti parancsnokaágnái
bi i*ság 1942 éi-l 5925 st. tí-pzéMevr-1
elrenl-'lt
végr-hajins
fo y'Ăn vefr -rhn-tást szon^elntd1 1942 évt dnoumber bó 4 A-.
reggi-l
8
h tói 13-ig és délután 16 h tói 18-ig.
l»fu*l,lt 3000 P hecs ' t inKÓHágokra a csILsir, t

214/1942 vght. szám

•::á'ton' k r járásbíróság Pk 2946/1942 KZ. végz'»A<>el t? árverís . IrenHe'tft én, cunak a?. I9U8. é > XLI t i 20 1- n' lilái-. a kflretb"ső n'egtiev^zeít: Dr Má>h^ l.ánzló Ueyv.'^ által
ktpvis lt, X)"py«r M-zfiga dák iavára 1400 P. - I « 'árolákul,
to-'áhKá a f 'glaláal jköny vbó'
ki nem tQnA más foglsllatok
A marosvásárhelyi m. kir. középfokú gaz.ará'a
'Z á-r«rés ur-gta1 tásit ^lrendelnm, J- HKü' -.rm az
..petrt-, hu kisegítést jognk ma s f' nuáli és ha elln. Uk liaNsz'ó dtaiigi tanint^z t 1943—44 tanéve első évfoh«tályu
ylcereset fotvamntb n nlncn. — vég cha táat S'.eu* y-imftrn a tanu'ó»' felvéteti előjegyzése megvedó .rkaeán üzletében: ' VkcftatÓBZ'-g KL/AÉG' en leen 'A in''£tartániv a h-iA i iiol 1843 rvi spritis hó 17 napjának dol- kezdőd et. Ptílv-te're jelen kezhe<nek gazdálut ni 2 órsjs tQzet'k k>, amikor a b ctag cfoglalt 'ngók Lodót, földb^rlöV ea föidbirtokoBok n^gy közép
u m : 2 d.b ^árga teh--n, 8 > gyéh
lncó águka'< a !• giö' bet
u
tgártinak d.i li'g-lábh a beosár a/a létizáért, káflzpénzrí/etéH vagy po'sr^ri iskolát, végzett, e r ő t e ' j s eserveuiellsit el foeum aiicl luég akknr m, ha a li^iel-n ő léi a zetll fl»i. Érdeklődőknek részletes táj^kostatót
holyazli r t •• ni j. 1 n:iu invg, ba o.sak elLnkvző Hvái fc&Kct
k<*BZ8éftg'1 küld H ti.nin^zet iga'gatósága,
Iráaban nem nv lvá':lc.
Marosvásárhely, Széchenyi tér 44 II. emelet.
CslkszoL'Diárton, 1943. ' Vt márc^ns hó 11-éu
Mlhalk. J ssef
Telefonszám: 7U4
klr hír vágn-h'j'.ó

ÉRTESÍTÉS.

32/1943 vght !>zám

H3—1943 vght szám.

Árverési hirdetmény

Dr. Máthé Láaz'ó UgyvAd á'tal kép Isi t Migvar \Je/áDr Máthé László Ugyéd álti' képviselt Magvar Mezór-zdák S ívetkez. te j 1 4 0 0 P — 1 lóké <''s ifibb knv;• vlás és )á'u'*kal erejéig smennyib n » kSv t-'fs e i lfiköz- tardák Siflvetkezetu Jtvára 1400 P. — lillér tóke és tBbh köveb.'n rAnz'e» z-<táa tlt-tánt, nn^k h. száiiiiiáeávi>l a koluzavári teién én iá nlék«l érméig, aoiunny.ben ^ követelésre ldókOsben
klr. iárá^biióeág 1942 évi 6811 számn végzénével elrendelt részletfizetés történt, ann«k besszámttásával, a kolozsvári ktr
kielégítési végrehajtás folytán vé^r. Ii^j'ávt szenvedA ól 1943. járásbíróság 1942 áv| 5928. az. végzésével elrendelt végrehajtás
évi fehoá- hó I zapján Idoglalt 1680 P. - fii'érre Unsillt lolyttn vée • h»|ránt szenvedAtél 1643. évt f brnár hó l-én le
I'góságokra a csikszautmá-iont kir já:itih<róiég Pk 243/1943 fogla t 5500 P —fillérre bennült <ngós*gok'a a celkssentmár•sámu vészéffév^l az árvcr*-a e rendi'ÍTtvÓQ, annak as 1908 évi tonl klr. jhiróság Pk 246/1943 BZ. végzésével az árveréa elXLI t-o. 0 fi.-e alauján a kflvetk, z6 megnnvezoit: Dr Máthé rendeltetvén, aaaak sz 1908. évi XL1 t.-c. 20 D-a alapián a
l.ászló Ugy vét által kép viselt rt'npyir M.-zAgaz^ák javára kfivetkezö megnevezett: Dr. Váthé t ászló ügyvéd által kép1400 P. — í. H jár. továbbá a foglalási iegyzAköoyvbAIfci n«rr,vlie't Magyar MozAgazdák javára 1400 P — f. s járulékai,
tQnA mán logla'tatók javára ls az árve-és megta-tsaát elr nd"- tov bbt a foglaláil ikSnyvbAI
o e m tttnó más foglaltatók
lem, de csak arra az esetre, ha k elégi éal lognk ma is 'enuáll javá-a Is az árverén m gtartását elrendel -m. de e*ak sr's az
és ba etleoQk halsRztó hatvlyn igényk' reset folyamatban n'n-s • setre ha kielégítési joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó
— végreh-ttá^t aznnvedA lakásán, Oz'etében: Oslkosstnnzegen hatálya igénykereset folyamaiban nincs, — végrehallást ezen1948 éprltis 17-én d e. ia r ra, rtsiktusnádon leendA meet--- vedA takáxáo, Üzletében: CstkosatAssegen 1848. Sprll'n 17-én
tá>ára
1048. évi áprll s hó 17. napjának -lelatánl d e. 12 80, osiktnsnádon leindA megta t>sár> liat'rdAUl 1B4S
Abraham Jóssef 3 órájahaárldAal
tflzetlk kl, tinikor a blnSIlag Ufoglalt ingók u m.: ó»l "prllls hó 17. napjának délutáni 8 80 órája tOietlk kl.
alispán.
2 inh 1 kerékpár, 1 hosszusiekér, I szán. 1 hízó sortés, 10 ni1 • mikor a blróilsg lefogl.lt Ingót u m : 30 drb. Juh, 2 drb.
faragott fa, 1 fehér tehén s egyéS Ingóságokat a legtöbbet sá'ga tekén. I feke e tehén a gyéb Ingóságokat s l'gtobbet
igé'inek, de legalább a bernár •/, ad részéé t, kászpénzfizités igérAn'k, de legalább a becsá- •/. rénzáért, késspénzflsetéa melmellett el fogom adni, még akkor ts, ha a bejelents fél a lett el fogom adni még akkor ls, ha a bejelentA fél a helyszíhelyszínen nem jelenne meg, ha osak ellenkező kívánságot nim nem telenna meg, bs essk ellenksmA kívánságot Írásban
nem nyilvánít.
megjelölésével, írásban nem nyilvánít.
Oatkasentmárton, 1943 évi március hó U-én
Cslkszsntmárton, 1913 évi márclns hó U-én.
Otthon oimére
Mlhálka Jóasef,
Hlhálka Jóaaef
klr. bit. végrehajtó.
S- 3
kit. blr. végrehajtó.
>h|i||iÉlÉ|l>ii,
Vákár

Egy dada és egy szakácsnő felvitetik.
Ajánlatok, Ásatási igény
a balánbányai Napközi
küldendők.

Arvarási hirdetmeny

