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Mindenki annyit ér és számit, 
— amennyit országunknak ad. 

A magyar élet számára Kállay Miklós 
miniszterelnök ismét megmutatta az irányt. 
Olvassuk el a magyar miniszterelnök nagy 
siabásu beszédét és ahoz tartsuk magún 
k at. Ne riadozzunk, ne határoiatlankodjunk. 
Figyeljünk a vezetés siavára és bigyjQnk 
abban. Ne tétovássunk. A nemzetnek nin-
osen más utja, min a határozott vonaltar 
tás. Kapkodással, határozatlansággal caak 
elvesini lehet. 

Kállay minisztereinők legutóbbi besié 
dét minden magyar emberhez intézte. — 
Ezek a szavak ósiinték és nam tagadják 
a kflssBbOn  álló nehézségeket, fihez  mér 
jük jövendő maga'anáaonka'. Egységben 
és szeretetben fogjuk  késen egymást. Csak 
igy maradhatunk meg. 

— Álláspontomat, felfogásomat  és irá 
nyomat — mondotta a miniszterelnök — 
május 29 én szögeztem le és azt változat-
lanul követjük hagyományos és a nemzet 
érdekeinek és becsületének megfeleld  kai 
politikánkat és ezzel változatlanul remAljQk, 
hogy a jelenleg folyó  htro fegyvereink  és 
eszményeink győzelmével fog  vég'ódoi. 
A ml sorsunk, bármennyire is kis játek-
szernek látásunk a világ nagy hatalmassá 
gainak küzdelmében, porszemnek annak 
méretei köaött, hiszem éa vallom, hogy 
nagyrészben aaját magunktól függ. 

— Nem mozdulok semerre as egyedül 
biatos, becsületes sziklaalapról, a kizáróla-
gos magyar gondolat, cél éa jövő vonalá-
ról. Elsősorban a világhatalmak mérkőzé-
sébe politikailag semmi, katonailag alig 
lehet beleszólásunk, de aa a kevés is 
semmivé válik, magyar létünk és sorsunk 
nélkülünk döl el, ha a belsó rendben nem 
adjak meg a magyar jövőnek azt a lehető 
séget, hogy a kibontakozáskor katonai, 
politikai, gaadaaági, táraadaimi éa lelki 
erőinek teljében álljon itten, hogy Kösép-
európának zűrzavaros problémái kOsött ia 
érvényesítse a maga szellemét, akaratát. 

— Ha a nagyhatalmak gigantikus Ot-
köiete elseperne bennünket, vagy olyan 
túlerő támadna meg, amelyet legyőini a 
magyar hősiesség sem tud, akkor lehet 
mentségünk a világ éa Önmagunk elótt, de 
ha belső rendünk bomlik fel  és eszel 
súlyosbítják helyietünket ós kilátásainkat, 
ea dönti el ellenünk Borsunkat, ha életün-
ket mi magunk adjuk fel,  akkor nlnca 
mentség aaámunkra ÉB ninea irgalom ennek 
a nemiedéknek a magyar történelem itélő 
azéke előtt. Mert az 1918 aa példa, az 
egyenetlenség, a gyávaság, a hitványság 
uralomrajntáaának példája, már egyszer 
megmutatta, amit sohasem hittünk, bogy 
ea is lehetséges. Bnnek megtörténnie nem 

— Ami erőt, elhatárolást az Ur Isten 

nekem adott, aat ezzel szembe is fogom 
állítani, de a sikerhez az ország minden hü 
fiának  aegitBégét kérem. 

— As ország kül- és belpolitikáját 
irányítom és viselem a fdlelőaaéget,  de a 
beiaó rendért éa nyugalomért mindenki 
felelős  és mindenkinek viselnie kell a fe-
lelősseget. E sősorban ennek a parlament 
nek. B szent ügyben elsősorban az ország 
törvéayhozóihoz fordulok.  Azt kérem, mind 
nyájan minden szavunkban, nyilatkozatunk-
ban oaak eat az egyet mérlegeljük. Nem 
art, ha ügyelünk arra, amit kimondunk, 
amit leírunk. Nem kerek elismerést sem 
magamnak, sem kormányomnak, sem pár-
tomnak. Bizalmat kérek éB kérésem kizá-
rólag az ország Ugye. Vannak máris tapasz-
talataink, hogy a meggondolatlan állásfog-
laiáa milyen elítélendő, ellenünk felhaez-
náiható következményekkel járhat. Kész-
séges örömmel szögezem azonban le, bogy 
orsiagunkat — és erről megvagyok győ-
ződve — ez a tiszta szeltem batja át, ea 
•mi visszatart és beiső erőinknek, uttiső 
auiyua*nak pitiére ez is marad. Tudom, 
nogy a belső rendnek küldnailó tényezői 
is vanaak: a Közellátás, a megeihetes 
lehetösegei, a szociális kiegy ensuiyosottság. 
Bnnivaionk van eiég, nem BOÜ, bőségről 
bio sem lehet, de ketió besioigaliatassal, 
beosztássá! ea sieiositással baj nem lehet. 

— Tudjutc mindnyájan, hogy aa élei-
meieai árut egyreaie a feketepiacon  van, 
egyes kategóriájú mas cikkeknek  a szabad 
piacon horibilia ara van. Bz olyan háborús 
tünet, amely mindig jelentkezik, de a küz-
delmet eazel azemben felvenni  éppúgy 
haborua kötelesség. Aiisőaorban a lesújtot-
tak Begitsegére kell Bietnünk. Bzek a fix 
fiaetésüek,  ahová sorosom ai állami, a 
köiületi es a kis magántisitviseiőkön kivül 
a kötöttberü munkasokat és a mezőgazda-
sági, elBŐaorban gaadaaági cseledeket. 

— Pénzügyi hdyaetunk sokkal jobb, 
semminthogy a jelentkező kilengések ebben 
találhatnának indokoláBt. Az élelmiszer-
ellátásban baj nem lesz, a tüzelővel is meg-
vagyunk, ha elég szűkösen is. Lábbeli-
<. Itatásunkat osak a legrasiorultabbakra kell 
határolnunk. Ruhanemű tekintetében őszin-
tén meg kell mondanom, sajnos kéBiletcink 
nyersanyagban minimálisak. Ami van, aat 
a legmegfeieiően  kiutaljuk. Aa ellátás terén 
mindent megfessünk,  ami módunkban áll 
és kötelesBegünk, de mindenki vegye tudo-
másul, hogy a háborúnak, amelyre nem 
késaüitünk, ötödik éveben vagyunk és mé-
gis megvagyunk, talán sokkai jobban, mint 
sok más orsság. 

— A defetúmus  a lélek betegsége, 
aa idegek összeomlana, a baoiilus hordo 
zója, kOsveaietyes. Saját erdekében, a 

jövője érdekében mindenki kerülje, hor-
dozója ne legyen s azt, aki erre hajlamos, 
adja át a hatóságnak. Bz ellen a belső 
össei-omláa ellen a mindennapi életben, 
nemzetünk minden rétegében küzdeni a 
legnagyobb honpolgári kötelesség. 

— A háború minden szooiális forra-
dalomnak a cúrája. A háború alatt lap-
pang és utána tör ki. A kóresetet felis-
merni, az orvoslást és a megoldásokat a 
kellő időpontban előkészíteni, ez az egye-
düli helyes és lehetséges ut, amin járha-
tunk. (Nagy taps.) 

— Törhetetlen hittel éB elhatározással 
állok a poszton, ahová nemzetem sorsa 
kijelölt. Munkatársakat hivők éB keresek, 
sokat, az egész nemzetet. Munkatársaimmá 
avatom azokat, akik bíznak bennem éB 
követnek, de azokat is, akik bírálnak. 
Mindenki annyit ér és számit nekem, ameny-
nyit országunknak ad. (Viharos taps) KB 
mert sokan vagyunk, akik igy gondolko-
zunk, mindenkinek bátran kiáltom itthon 
és a világban, hogy eB a nemzet magyar-
ságában, nemzeti érzésében Boha i lyu 
egységes, ilyen nagy nem volt. (Viharos 
•apa.) Bzért bízom és kérek biaalmat. 
H isszan'artó viharos topi) 

Két nagy magyar művész 
hatvan éves 

Kodály Zoltán. 
Az első világháború előtti utolsó béke-

években akkor szokatlan útra vállalkozott 
két tanult zeneművész: végigjárta hazánk 
tájait s lejegyezte a nép ajkán élő nép-
dalokat. Tettünknek nem sok jelentőséget 
tulajdonítottak a magyar zenei világban, 
mert a magyar népi zenét a cigányzene 
egy válfajának  B érdekes, de értéktelen 
és művészietlen terméknek tekintették. A 
kutatók mást hittek. Z >nei néphagyomány-
gyüjtésűk aa utolsó aikalma9 órában tör-
tént, amikor még gazdagon virágzott fal-
vainkban ázsiai eredetű sajátos mélykul-
turánk. Bartók BMa éB Kodály ZoUán a 
művészet és tudomány eszközeivel a ma-
gyar népzenének világhírnevet és külön-
leges megbeosUlést szereztek. 

A mester, Kodály Zoltán most hatvan 
éves. A csuosról visszatekinthet egy gaadag 
élet munkájának megért gyümölcseire: 
szemlélheti szellemének diadalát. A kül-
föld,  a sajátos magyar művelődés érvé-
nyesüléséért harcoló fiatal  magyar mUvéBii 
nemzedék után a hivatalos magyar kultúr-
politika is magáévá tette Kodály nézeteit. 

É etmüvének jelentősége kettős: mű-
vészi és művelődéspolitikai. A mUvésset-
ben ö fejezte  ki példaadóan a népiség 
lényegét. Amit aa irodalom, festészet,  szob-
rászat még osak próbálgat, as nála töké-
letes eredmény : a művészi alkotás anyaga, 
«lapja, alkata, szerkezete, szine legyen a 
magyar népkultura sajátos gazdagságába 
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ágyazott, a ml asonbaa legyen magasrendű 
müvéBzi termék. Minden ujabb mQvésietnek 
Kodályék tevékenysége ssolgáltatta as Osi-
tOniést. 

Bnnek folyom&nyaképen  as egóss ma-
gyar művelődéspolitika megújhodása Ko-
dályék munkásságának kössönhető. Mldón 
a trianoni nemset rájött, hogy a népek 
fennmaradása  nagyrésst attól is függ,  hogy 
mioBoda külön ssellemi értékehkel gaida-
gitják a nagy emberi kulturát s midón 
biionyiték kellett a magyarság Ónálló kul 
turlétének igasolására, akkor már késien 
volt Kodályék páratlan magyar lemernü 
vésiete s a külföld  csodálattal adóiott 
neki. Aitán as Énekló Ifjúság  tiieireinek 
ajkán megsiólalt Kodály kezdeményeséaére 
tisztább, magyarabb Biellemünk Ígérete 
ként a népi dal. Mostani knltusiminisi-
terünk pedig Kodály Zoltánt kérte fel  as 
egész iskolai énekoktatáB anyagának OBI-
szeállitására. Bbben a tanévben a nép-
iskolákban már köteleid énekgyüjtemé-
nyének hasinálata. 

A mflvéss  a SíékelyfOldet  s különösen 
Csik vármegyét apróra bejárta. Népdal-
gyűjtésének nagy sommája épen oaiki 
s iármaiék Vármegyénk népe adott leg-
több mélyről fakadó  nedvet B meghatároió 
szint ennek a mOvéssetnek. Hatalmss mü-
vek gaidag soroiatába beépítve kapta 
vissia ssellemi anyagát. Téglák helyett 
kapott pompás épületet. Kodály egyik leg 
híresebb müve épen a „Székely fonó*  mely 
a aiékely népi élet színeinek egy estébe 
való tündöklő süritéBe. 

Tompa László. 
Született Betfalván,  .majdnem Betle-

hemben" székelyek kOifltt  szerény szé-
kelyként a mostan forduló  hat évtizeden 
keresitül hordoita magában ei t a „majd-
nem betlehemi" meghatározó szerénységet.. 
Közéleti pályára lépett, a 2 i év alatt BZÜ 
kösen és kitartóan éldegélt, Székelyudvar 
helyt soha el nem hagyta B ma: ugyan 
olyan BiOkös és szerény, csendeB nspokat 
él udvarhelyi hálában. Közben: egy gaidag, 
mély, hivalkodáB és önreklám nélküli te-
hetség költői tevékenysége során kifejezte 
a síékely életérzéBt. Szinte észrevétlenül 
nőtt meg költésiete a peremre siorult ki-
csiny nép SIÍVÓB mondanivalójává. Veraei 
nem robbanók, nem kiabálók, nem lepnek 
ránk nagy szóözönnel, de aaijjasak, mint 
a begyi nép, hó alatt is élnek, mint a té-
len löldelö fenyők  a kevés Biinükkel a 
marcona, zord táj hangulatát hordozzák. 
Költ&i anyagban, alkatban s formában 
egyaránt a székelység legbenBÖbb lénye-
gét mondják e iek a költemények s a 
bennök rejlő ssimbolumok, a .Magános 
fenyők  és a .Lófürösztők." 

Bizony, Tompa László a magyarság 
s Brdély egyik legnagyobb élő költője s 
minden idők székelysegének el nem felejt-
hető kifejezője.  S mert végtelen szerény : 
nem ismerik, verseit nem árulják, nem 
siavalják. Saját magunkat becsüljük meg, 
ha a székely értékelés éa sieretet méltó 
helyére áliitjuk fajtánk  e nagy fiát. 

Kodály Z->ltán ée Tompa László ma 
gyarnak, Bzékeíynek hatékony Bze'lemi 
fegyvert  adtak a keiébe- Meg kell ragadni 
est a hatvanadik évet, hogy nemietünk két 
nagy fiának  tudomására hozza a székely-
ség ; él bennünk a megbecsülés es irán-
tuk való büszke szerete*, Csik vármegye 
népét kőiéiről érinti a két nagy művész 
egyénisége s művészete. Meg kéne találni 
méltó formáját,  hogy a vármegye közön 
sóge köasönetét munkásságukért kifejene. 

(P'.) 

Bocsánatot kérünk. 
Hol itt a hiba. 

A Székelyföldi  Müvéaaeti ÉT megrendezé-
aéról mindenki hal ott. A cél aa, hogy a magyar 
művéssi életet egymás közelébe hossnk, jobban 
megismerjük egymást a kulturális életűnkön ke-
resetül. A kormányzat szándéka kétségtelenül 
messse tekintő, nagyvonalú éa áldoaatoa. Baep-
tember 20-a éta Csíkszereda városában is egyik 
a másikát érik eaek az értékea éa tervszerű mü-
véaaeti események. 

Valami azonban hiányzik a ml réBsűnkról. 
Hiányaik aa a lelkesedés, kulturális életűnknek 
az a bekapcsolása és hozzáadáaa amely hivatva 
volna lendülettel a tömegekhez elközvetltenl B 
Müvéaaeti Évet egéBS tartalmával és magyar eset-
iemet eróailó céljával. 

Mert akármennyire is az ellenkezője látszik, 
ennek a városnak valamikor mozgalmas és egé-
szen komoly művészi teljesítményekre felkészült 
élete volt. Zenei munkája, mükedveiése sokszor 
olyan feladatokat  oldott meg, amely j«val meg-
haladta a kisvárosi lehetőségeket. Elmondhatjuk 
nem szégyenkezett miatta a magyar kultura. 

Gondolkozni lehet azon, hogy ml történt itt. 
Amig a klBebbségl idők alatt mioden elismerést 
megérdemlő, pezsgő mnnka folyt  sz összes őr-
helyeinken, addig ugy mondhatjuk, hogy ma nyo-
mába sem járhatunk akkori öotudatoB, tevékeny 
életünknek. Dalos életünk egyaaerüen kimúlt, 
mtlkedvfléaünk  semmi életjelt nem ad. Általában 
az egyesületi ssellem és testvéri együttélés egész 
közösségünkből hiányzik. 

Ne sokat kerteljünk. Ma ott tartunk, hogy 
megfelelő  nivon nem 1B tudnánk ellátni a Müve 
eseti Év helyi kereteit. Három éve nem dolgozunk. 
Azaz, hogy éppen mindenki tulzBufoltsn  igénybe 
van véve. Mindenre jut aaért idő. Egymás lehe-
tetlenné tevéBére, egymás jelentgetéeére, befe-
ketltésére, az önzetlenül dolgozni akarók' ak agyon. 
bunkózáBára. A világon mind nre caak éppen arra 
nem gondolunk, bogy a történelemnek ebben a 
r-tlenet.'s viharában keressük egymás Bzivét éa 
kezet. Csináljuk még ma, nehogy holnap már 
későn legyen. 

Háromfilléres  várkastély. 
Hirooifilléres  várkastély kerül a magyar 

mllemlékek sorába az aranyosm ggyesi várkastély 
műemlékké nyilván! áaával. Egyik legBzebb mű-
emlékünk ez a vár, amelyről 1278-ig Írásbeli fel-
jegyzés ninca. Valóazinüleg a szatmári várhoz 
tartozott, amely a magyar királyné tulajdona, 
később pedig »z Árpádházi királyok vadászterü-
lete volt A XIII. bzázadban Jákó-vároak nevezett 
kastély gyakran cserélt gazdát. A világháború 
után Aranyosmeggyes ÍB román kézre került és 
Mária román anyakirályné lett a tulajdonosa, aki 
később egy leuért, vagyla három fivérért  „eladta* 
fiának,  II. Károly királynak. Ettől kezdve pusz-
tulá-uak Indult H vár. 8 amikor 1940 TEN Ara-
nyosmeggyes vÍBt-zatért Magyarországhoz, A vár-
kastély telji sen romokban hevert. A magyar kul-
turkormány azonnal hozzáfogott  a törlen'eimi em-
lékmű meglnvitásához, amivel a napokban készül-
tök el. Ezzel egyidejűleg műemlékké is nyilvání-
tott. k az aranyoameggyesi várkastélyt 

Nem akarunk gyűlöletet ébreszteni szom-
szédaink iránt. De azért lehetetlen nem (ondolni 
arra, bogy mennyi értékünkből kiforgattak  abban 
a kedvező történelmi fordulóban,  amelybei a ha-
talom a kezűkbe csúszott A háromfilléres  vár-
kastélynak az esete arra figyelmeztet,  hogy ne 
felejtBűnk.  Különösen ma, amtkor tu f;lől  annyi 
'űzet okádnak felénk  c-iak ezért mert az ilyen 
báromfllléree  üzletek egyréBaét É«zakerdéllyel el-
veBBtettek. 

Több komolyságot... 
A h-iboru kezd egészen komolyra fordulni. 

Nem hiszem, hogy akadna valaki aki nem igy 
lá<ja De éppen legfőbb  Ideje annak, hogy végre 
éazhe in kapjon ez a társadalom, amely szegről 
végre még nem sokat tapaszta't a modm véron-
tás borzalmaiból. M-irt abocy mi csináljuk az nem 
Illik ezekhez a roppant időkhöz. Nézzük meg az 
utc ink hangulatát, ezt sz öltözködési ledvet ÓB 
pompázáat amibea különösen a gyengébb-nemünk 
nem akar alább hagyni. Nem való ez ilyn vész-
terhes e-ófesziteBek  között. Nem hiszem, hogy 
például Németországban vagy az'élethalál küz-
del mnek más földig  sújtott nemzetei között még 
eazébe juthatna olyan Ízléstelenül divatozni mint 
ahogy eirefelé  merészelik. Tassék csak megnézni 
a divatkreációk agyalását. Most, hogy a aaörme 
áru kincs lett mindenki ezüst rókába pompázik, 
esldeig egéssen kisméretűek voltak a muffok, 

Ma ugy megnőttek, hogy egy egész család bele-
költözhet Folytathatnánk tovább eaatelenkedé-
Beinket Európa nagyobb városai romokban he-
'vernek. Városok vannak amelyekben egy-egy 
bombázás után hmieaer tfalott  marad a romok 
alatt Ea ml öltöaködűnk, dlvatgondokban szalad-
gálunk. Enyhén ssólva, Istenkísértés amit csi-
nálunk. . . 

A kolozsvári Nemzeti Színház három-
napos vendégjátéka Csíkszeredán. 

A Székelyföldi  Müvésieti Év prog-
ramja keretében 1943. november 24—26 
és-26-án a kolozsvári Nemzeti Síinhái 
élgárdája háromnapos vendégszereplésre 
Csikszeredaba érkezik. 

A síinház kitűnő müvéssi egyiüteBének 
előadásában Biinre kerül Tamási Áron: 
Énekes madár c. székely életképe éB Moliére: 
A fösvény  c. vígjátéka. A háromnapos sor 
rend bövetkpzö: November 24-én estej: 
7 órai kezdettel Énekes Madár. November 
25 én pste : A fösvény.  November 20 án 
délután ifjúsági  előadásban ssinre kerü l : 
A fösvény  éa este É-iekes madár. 

Közönségünk figyelmét  felhívjuk  a 
Székelyföldi  Művészeti Évnek erre a rend-
kívül értékes eseményére. 

Jegyek a három előadásra előre vált-
hatók aTanitók szöv. könyvkereskedésben. 

Háború. 
Keleten tovább tartanak a szovjet hatalmas 

erejű 'ámadásai. Most novemberben egy eszten-
deje, hogy az oroszok támadásba kezdtek. Azóta 
azt mondhatjuk, hogy megállás né kül zúdítja 
elképzelhetetlen arányú tömegeit a német vona-
lakra. Embírb'-n eB anyagban oly n szédületes 
ez a roham, amelyet még nem látott a világ. 

Egyre inkább nyilvánvaló, hogy ersel a bor-
zalmas erejű hadigépezettel szemben csak a né-
met hadiipar és katona-szellem vehette fel  a har-
cot. És látjuk nap-nap utáa azt a hősi küzdelmet, 
amelye > az orosz hengerrel szemben folytat  a 
német haderő. 

Hiába állunk a tél küszöbén, ezek a táma-
dások nem Bzünnek Böt egyre fokozódnak.  A né-
met felderítés  megállapította, hogy óriási szovjet 
csapatösszevonások vannak torább folyamatban, 
amelyek mioden eddigi méretet felül  múlnak. A 
németek nagy érdeklődéssel figyelik  a szovjet 
szokatlan erőfeszítését. 

Általában német katonai körök teljeB való-
aágbsn látják a veszedelmet, mindazonáltal biz-
tosra veszik a végső győzőimet Qöbbels biro-
dalmi miniszter caak a mult héten jelentette kl, 
hogy a német népnek minden esélye megvan a 
győzelemre. 

A keleti arcvonal helyzetével kapcsolatban 
a Német Távirati Iroda katonai tudósítója a kö-
vetkező megállapítást teszi: Változatlanul figye-
lemreméltó az a következetesség, amellyel a né-
mít vezetés kitér minden dön és elől, mert már 
több, mint feltevés,  hogy a németek határozott 
célt követnek azzal, hogy mindenütt teret enged-
nek ott, ahol az ellenség nagy tömegekkel lép fel. 
A Kiev—Zritomlr térségen vivott csata ujabb fél-
reismerhetetlen bizonyítéka ennek a felfogásnak, 
A keleti arcvonalon sehol sem avatkosott be hu-
zamosan a harcokba a német tartalék, jóllehet a 
tényl g megleiő és még lehetséges többi had-
színterek figyelembevétele  melleit is elegendő 
csapatnak kellett még rendelkezésére állania. Ae 
európai ipar m-jdnnm kizárólag a német véderő 
szolgálatára dolgozik ÚB hónapok óta csúcstelje-
sítményeket ér el. Mindebből világos, hogy aa 
emberrel és acyaggal való takarékosság megha-
tározott cél. tzolgál. A németek nyilvánvalóan 
arra törekednek, hogy ne csak 1944-re őrizzék 
meg teljeserejü hadlgépesetüket, hanem a végső 
döntő harcban is fokozott  katonai erővel sújthas-
sanak le. 

Amialatt a német hadsereg a világháború 
legtervszerűbb e'Bzakadó munkálatalt hajtja végre 
és ezalatt olyan pótolhatatlan veszteségeket okoz 
a szovjet tömegekben azalatt Távolkeleten a ja-
pánok feltűnő  had sikereiről érkeznek hírek. A 
japán légierők október 27-lke óta a Salamon szi-
getek körűi! térségben 44 hadihajót pusstitottak 
1, ezek közül 6 repűlőgépanyahajó éa 16 cirkáló. 

Ezenkívül megrongáltak 87 hadihajót, kSstük 8 
repűlógépanyahajót és 11 cirkálói. 
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Művész honvédek kiállítása. 
.. x e , , 1 4 M »*w«»kban la bemutat-
koaó festőmüvésa  honvédelnk GyergyóSBentmlkló-
son li megreadeaték nagysikert kiállításukat. 
Katona mBvéaaeinket a Vároa megértő szeretettel 
fogadta  éa kiállításukat Téth Mátyás polgármester 
nyitotta meg. 

Sarra véve a tárlatot, ott léi jak dr. Vb j tank 
Fereno orvon, hadaagy éa Doér Ferenc bdp őrm. 
vlsfestméayelt.  Mlg Va]taak lelkiismeretes apró 
lakoss ággal, aalate jepános meaeaaerBBéggel festi 
Cdkaaeatlmre tájai», addig aa ntébbl nagy fris-
aeaéggel éB fiatal  leadBlettel adja a Tatroa-vBlay 
•aepaégelt, katona-életét 

MBvéanpályát választott Halmágyl Roland 
karp. honvéd, aki fővárosi  tárlatokon la fa>p 
eredménnyel saerepelt. Bóadás médsaerében Igen 
váltoaatoa. Olajfestményekben,  vlafeatményhen, 
tnss- éa kréta rajaokbaa BrSkltl meg mondani-
valón. 

Háromuékl otthonából vonult be De»ő Mik-
lós főhadnagy,  kl derfla  anlnekkel keaeli ecsetét. 
Vlafestmóayel  Cslkoraaág eaersalaB világát tárják 
fel.  Képeiből vásároltak éa haionló érdeklődéi 
van több máa mB Iránt la. 

Karácsony Jánoa hidiagy Cigányleány clmB, 
mesteri késsel kfesBIt  olaj tanulmányáét, vala-
mint Halmágyl Csikl-táj dmB tempera festményét 
a város vette meg. Karácsony Gyergyó sattiStte 
és nagy tehetségD, vérbeli mBvéaa. B tsake lehet 
Gyergyó, Nagybányán mBkBdő flára  UJ Irányú 
meréea salaelvel nagy lelkiélményekfői  less tanú-
ságot Bár ő aa olajnak mestere, Itt túlnyomó 
résst vlafestményelvel  sacre pel. fi  JUk bele ké-
pelnek hangulatába magunkat u a C'Ul-tájak ott 
honában leasBak. Igy megértve, ő ls otthon fogja 
éresnl magát kBrBnkben. 

Vákár Tibor főhadnagy,  mint grffitus  éa 
mint terveaó építészmérnök mntatkoaott be egy-
uamélyben. Htrgltáról, valamint a Székely föd 
templomairól kétaűlt ceru«a rajaal és viif-mtmény 
tervei valóban haaalak. Épdletel a Székelyföldié 
nőttek kl. Hat kUBnbBaó epBlettervet mutat be, 
mindegyik a Saékelyföld  ssámára, mindegyik 
annak levegőjét tBkrBal. Nagyvonalú éa sséles 
városreadezől látókört tBkrSa vljsaa Kolossvár 
uj vároaháaAnak távlati képe a Ssamospwton 
(ssénrajas.) 0 Jelenleg a is4ke*rővároa városren-
desésl Bgyosstályán mflköd'k.  Kir, hogy kevés 
megváBáro ható képe van 0 ipületek tarveséiét 
tartja életcé'nnk. 

Nincs rongyos könyv, 
ha idejében  bekötteti!! 

Uj  ée elrongyolt  könyvet 
aeépen ée tartóton  beköt 
a 

Vákár könyvkötészet 
Calkaiarada, Apsfl  u. 15. 

Székely legénynapok. 
A ssékely leáayok városbaösönlóse napjai 

Inkban mind nagyobb méreteket ölt Csak Buda-
pesten 6000 lányunk ssolgál. Kb. ennyi él a több 
nagyvárosainkban ia. Legtöbbjük már gyermek-
fejjel,  as lBkola padjaiból kerttl a nagyváros lasa-
erkölcsű eletébe, amelynek fertőjétől  leggyakrab-
ban csak a véletlen menti meg. Ennek Baomoru 
következménye — melyre példát mindnyájan tu 
dunk — már-már népi betegBég nyomaira mu-
tatnak. Magyar édesanyák vesznek el. Aaok az 
édesanyák, akiknek lelke és teste teremti vagy 
temeti jövőnket. 

B halasathatatlan orvosolást váró kérdéstől 
Indíttatva a Kalot Erdélyi-Egyházmegyei Titkár-
sága v. Miklós Gergely tanfelügyelő  ÓB V. Gál 
Ferenc oépn. titkár urakkal abban állapodott meg, 
hogy folyó  hó 26-án (vasárnap) megyesaerte .le-
génynap" megtartását javasolja. Eaen a napon a 
megye minden községében, kla ünnepség kereté-
ben tiltakozik a legénység a lányok városba-
vándorlása ellen. 

A Bzékely legénynapok nov. 26 án mlndpn 
clkmegyei községben megrendezik a következő 

MBsorral: 
1. Hiszekegy. Kösös ima. 
2. A helybeli Kalot legényegylet előadja a 

„Kételkedés" c. Jelenetet. 
3. „A halálra táncoltatott leány" c. ballada 

előadása. 
4. Népdalok. Előadja a legények kara. 
5. Beszéd a Bzékely legényekhez. 
6 A legények határozathozatala abból a 

szempontból, bogy a i agyvárosokba eltávozó leá-
nyokat nem veBStk el feieeégUI. 

7. .Királyfi"  c. vers szavalása. 
8. Helyzetismertetést és tájékoztatót tart a 

vármegyei táraBdalml egyesületek elnökségének 
és az EMKE nek központi kiküldöttje. 

9 Záószó. 

H u m á l t far&más.  oaéplókészleteim 
kl&ruBitom 

720-tól 1200-asig meglepő olcsón. Kérjen ajánlatot I 
Tjrort iVHDiQ mtlBzskl olkkek vétele «a aladáaa 
DU1U AIlllilAU aj éB hasinált állapotban 

BALATONSZENTGYÖRGY. 1 2 -

24 éves évforduló. 
November 16-án mult 24 éves fordulója  an-

nak, bogy a nemzeti hadsereg bevonult Budapestre. 
Bnnek a magyar nemzedéknek minden tagja tudja 
mit jelent ea a nap nemsetBnk életében. Feliá-
madáaunk kezdetét. 

1918. novemberében eldobtuk, a fegyvert 
Egy esatendő alatt a nemzetet mennvl szenvedés, 
milyen sok megaláztatás érte. 1919 november 
16-ig az uj magyar nemzeti hadsereg budapesti 
bevonulásáig majd a vtesaatérésig megtand'hatta 
minden magyar azt, hogv a fegyverbea  élete utolsó 
csepp véréig ragasskodjon. Ha valamikor igaa 
volt as, bogy a fegyver  mindent jelent, akkor 
ma valóban súlyos értelmet kapott es az elv. 

Mögöttünk kemény megpróbáltatások állanak. 
Valamennyit aaért ssenvedtük el mert egymásnak 
estünk éppen akkor, amikor öesse kellett volna 
fognia  minden nemseti erőnek. 

Boha el ne kövessük többé <zt a hibát Ma 
ismét forr  a világ, örizittk meg abban nyugal-
munkat Minden magyar vigyázzon magában arra, 
bogy amikor kell akkor egységes ütőerében je-
lentkeaaen a nemset 

Erre tanít es az évforduló  és arra Int, hogy 
becsBIJBk meg egymást Aa események saágndó 
irama ma-holnap próbára teás. Ne áltassuk ma-
gánkat haoem becsületes komolysággal késsUl-
jünk fal. 

dosan éa lsléBesen, főbejáratánál  egy fehérbőrű 
fauyóiBraBekból  ácsolt ssékely-kapu, égetett be-
tűkkel ráírva: „Csaba királyfi  erőd." 

Huszonnégy ssékely-bonvéd harctéri otthooa. 
Ugy fogadtak  bennünket, mintha otthon té-

vedtflnk  volna be a galambduros kiskapun, vala-
melyik Hargita-aljat faluba.  Éppen reggel volt. 
Aa Illatos, forró  fekete  kellemes Illatot árasat 
szét a fenyófplu  ssobákban. A falakon  fűrészelt 
desskákra „pingált" rajzok, valamelyik katona 
csinálhatta, egy másik ssobában hegedű, har-
mónlka IB akad, meg egy-két oross balalakja. 

Délre klBüt a nap. 
A flatalarcu  zászlós-parancsnok levelet Ir, 

valahova a MaroBmrntére, néhányan kártyáznak, 
a ssobában már ,'eterlilk" BB asatalt, CBüjkákat 
.szerv: roinak,' meg .tulacsfedóket"  és sa egyik 
anrokiúrból előkerül B jófajta  marosmenll bor is. 
Valamelyik flnuBk  csomagja jött. Hát mikor bont-
hatják meg Jobbkor, mint most: amikor vendé-
geket k pttt az er*d 

„Jól nőnk és sokat pÉltMk rátok!" 
(U. klr. 2 honvéd hadttadóaitó azd. Szabó Sándor lla.) 

Hányssor olvassák odahaza a aöldsalnü tá-
bori lapokon est a rövIdreBzabott, tömörenirt 
mondatot. Sokssor caak eat éa semmi mást. 
Mintha fölöslegesnek  tartanák Itt künn aa oroBi 
falukban  elánért honvédelnk, bogy tBbbet Írjanak, 
másról beszéljenek; hlssen ebben as egyetlen 
mondatban elmondtak mindent. 

Talán igaauk ÍB van. 
Legalább IB es jut eszembe, mikor valahol 

ott az erdővldék gyomrában, e ködösenvirradó, 
októberi hajnalon betévedtünk egyik erdélyi hon-
védtsred .Csaba" erődjébe. Köröskörül meg 
ssürbe köd AI a gőgösen égnekmeredő vörös-
fenyők  koronáin, mint valami bodoran usaó ptp i-
fflst,  ugy buj!k a fák  köaött, gomolyogva, lBBaan, 
m'Jd^em méltóságteljesen. Kilétről a Prlpjet meg 
a Diyeper háromszögöt mártlBstu'; a félve  kelő 
oross nap kesdte ssátmorssolni a sselesreterpaBa-
k'djtt ködcsomékat. 

As erőd ott áll aa ut meg a patak keress-
tesődésnél. 

Körülötte kiirtva as erdő és a ledöntött fa-
tBnkBk fölött  busfdlk  a kétsoros, isbges drót 
akadály. Egy-két meghagyott fatBrssre  a határ 
jelső óriás-betBk hirdetik: eseken túllépni halált 
jelent. An erőd előtt veaet a megrongyolódott 
ut; másik oldalon mélyrevágott medreben ballag 
a laaauvlaB folyó. 

A támpont dombtetőn áll, keletnek baiódlk 
'ovább aa erdő, nyugatra már tarkasslnB saáató-
földek  ls váltakosnak vége álbatatlan rétekkel. 
Kösségnnk, vagy valamifele  telepBIésnek nyoma 
sinea. B(y°dü', élnek Itt honvédelnk, erdeyl 
emberek. Vörösfenyő-tSraiekből  ácsolták az erő 
döt, magaBralpliett támfalakkal,  köröskörül ki-
vágott lőrések, a hld Irányában kiépített sarok-
bástya. O-t áll a géppuska, aátorlappal betakarva, 
aebogy a nedves reggel meg a kSd roasdásra 
áztassa. 

Aa erőd udvarán áll aa egy tömbben épült 
kiseidd, gyeptéglával ktrOlrakva, formássá,  goa-

Három hete nem láttak Idegeat 
Most mlndsnki örBl. Mindenki mond valami 

kedveset, híreket adunk nekik, képeslapokat meg 
néhány nálunktalált újságot és ők Is bessélnek, 
megerrdoek a Bslvek, valamennyiüknek van va-
lami elmesélni valójuk és mire felkelünk  a jólzü 
rulyás-ebéd mellől, már tudjuk, bogy Balogh 
Péternek moBt saűlntett meg a harmadik fla, 
Adsm lett B neve, a B ijtééknél már leszüreteltek 
es kl'.űuó mustjuk lett. aaután a csíki Portlk-
házhan meg lakai volt: férjhez  ment a legfiata-
labbik Porlik-lány. 

Igy tart egész estig. 
OdakBnn as erőd előtt állnak aa órasemek. 
A kályhában jólsűen pattog a hasogatott 

fenyőfa,  kellemes meleg árad ssét a szobában, 
as emberek deaakaágyakou ülnek, kigombolt zub-
bonyban, kényelmesen pipáinak ÓB sűrűen fújják 
a füstöt.  Fekete eBte feküdt  as erődre, aa égen 
csak egy-két csillag látsalk a felhő  lyukakon, 
eső BBaga érzik a levegőben. 

Kéaő ŐSB vac. 
.Elindul>am szép basámból, ssép kerek Er-

délyországból .. .* 
Eszel kezdlék. 
L kerülnek a falakról  ar hegedűk, kettő van, 

a harmonika IB hullámaik már és aa egyik fiu  a 
karc u balslajkán kíséri bugó színekkel a mnét. 

Odtbasa Is zenészek valamennyien. Zsne-
BBeressmmal saülettek a világra és ott aa erdilyi 
bercek romantikus völgyet között, meg hegy-
óriása! árnyékában szívták magukba a borongó, 
meg ntólérhetetlenűl kedves és hangulatos nótá-
kat á t Itt Bsssetalálkostak. 

Azóta senessóra ébred és senessérB fekszik 
le as erőd. 

Cnupa fókedv  és csupa hantulat lett a „Csaba 
királyfi  támpont." AB emberek könnyebben vi-
selik as eg> hangú, ld»gklmerltő és fárasztó  erőd-
•zolgálatot, gyorsabban múlnak a napot és a 
hetek ís türelmesebben várták a neheaen írkeaó 
postát. Mert as Ide bisony ritkán és Ittasan jut 
caak el. 

Aaután ami nótáink küvetbesBek: .Hullám-
aik a busa teuger .. .* meg „Élnaauyám kSsae 
fel  a kendőt a fejére... '  As a „Niocsen annyi 
tengercslllag BS égen . . ." Ugy Bírnak a nóták, 
bogy belekönnyeiünk valamennyien. KlaértetieBen 
mely csBsd van a fedelekben,  a sovány fénytt 
viaBsmécses pislákolva ég as BBBtalon, odskűnt-
ről aeba-néhabeleslr a nótába a nekivadult csí-
pős őaal uél. 
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Da ciak aebány percig tari ea a neklbnsult 
caeod. 

Plllaaalok alatt kiperdül egy táncoló flatai 
calkl legéay a már látja la a csBrdöngölőt, nekl-
vetkeave, Ingben. A tSbblek körűiéi Ják, tapaolaak 
neki. Ugy klvlrágalk a hangulat, mint egy iiűret-
utául buciun. Éi a aeae játaaa! a talpalávalót. 
Aaatáa kBvetkeaaek a nóták, a jótorku legények 
fujjék,  aeklplroaodva, Jókedvvel éa még aa üreg 
Balogh Péter la ebbahegyta a levélírást, padig 
Ádámról Irt, a harmadikról. 

J» y k e r ü l ü n k a d e a a k á k b ó l ö a i a e r ó t t á g y b a . 

Is amikor a csend laaaaa ráül aa eródre, 
ana gondolok, Igaauk la van a rövldsoru tábori 
lapokban: Mit la Írhatnának máat, egy ilyen nótáa 
eate utáa, a Caaba királyfi  támpontról. 

,Jil vagvunk éa aokat gondolnak rátok.* 

KÜLÖNFÉLÉK. 
K a t o a a Tözsaf. 

Ma náiölvenkéi év», bogy a kccskptnétl 
takácsmester háaában elsőt pls.ogott a magyar 
drámalráa tündöklő csillaga, bogy fényévéi  maj-
dan beaugároaaa nemsetét, kereaatttl saárayaljon 
határain, dlcsóaéget hirdessen génluenának. Fegv-
veraaj, vér, könny klaéri moat aa evfordn'ét, 
glgásal erők küadenek aa uj életért, de a as«n' 
as öröklét magaaságában saároyal harcol időt 
felett.  Katoaa Jóssef  aaelleme másfél  asásadon 
tul is a nagy Igaaságok, aa eseréves megyar sors, 
magyar jövő váltoaatlan erejB tanúságtétele, hitet, 
blaedalmat sugalmaaó forrása.  Aa emlékeaés 
büsska öröm, reményt adó segítség most is éa 
mlndenknr. A mai évforduló  Ismét össseeslk a 
salnbáaa évadnyitójával. Nem véletlen, as uj lgaa-
gató tervsaerü akaratmegnyllvánuláaa, bogy Ka-
tona Jóssef  városában as évforduló  napján nyis-
son és a Bánk bánnal Indítsa el mBvésal mun-
káját. Meleg ellameréasel kösaöntjttk a ssfp 
tervet, aaeretettel fldvöaöljttk  gárdá|át, kívánjuk, 
megkaphasson mlndan lámogatést müvéssl ssán-
dékalnak megvalósulásából. Abban a rem'nyben, 
hngy a megnyitó egyben programadás la, tudatos 
a cíl: nemcsak aaórakoatatnf,  hanem fejlesatenl 
a nemeaebb gondolatok, mélyebb éraéaek iránti 
érdeklődést. Iimét lehetőség adódott arra, hogy 
ujabb köaönaégréteget neveljünk a lalnjátuái 
saámára. Nem aaabad elmulasatanl. 

— A oalkaaeredal dohánynagyaruda 
éauton ls felhívja  a dohányklaárnsok fl 
gyeimet, hogy a birtokukban levő 81- állam-
sorajáték sorsjegyeiből ast a mennyiségei, ame-
lyet eladni nem tudnak, nebogy ebből kifolyólag 
károsodás érje őket 1943 november 80-lg küld 
jék be a .Dohányáiu-soa Orss. Bsövetaége Buda-
pest Márla-u. 30. aa." elmére, hogy aaokat még 
elhelyeaheasék. A Ssövetség a sorsjegyek ellen-
értékét postafordultával  megküldi. 

— Reméljük nom kell kénynaerhea 
nyaln i . . . Kállay Miklós mlnisaterelnök a Háa 
egyik mult heti ülésén nyllatkoaott egv Interpel-
lációra adott válassáhaa a nemaeli kérdáaben le-
Bsögeste, bogy a magyar alkotmányának nagy-
saerÜBégét semmi sem blsonyllj a Jobban, minthogy 
egy nemaetlaégl oraaág felett  uralmat tudott gya-
korolni éB sohasem kellett kányáéért alkalmaanla 
A magyar arculatnak nfcm  is felel  meg aa aa 
elv, hogy én üaaem a te állampolgáraidat, meit 
te ütöd aa enyémet. DB ha rákényaseritenek ban-
nttnket, akkor meg . kell tenni I Hlssl aaonban, 
hogy a délerdélyl kérdésben Románia megértőbb 
magatartáat tanúsít él nem kell kénysaerltó eaa-
köaökhöa folyamodéi. 

— Talált és boasolgaltátott gasdátlan 
tárgyak értókeelteeo árverés utján; A cMk-
aaeredal m. kir. rendőrkapitányságnál beszolgál-
tatott gaadátlan Ingóaágok, mivel aaok jogos 
tulajdonosaik által ealdelg át nem vétettek, a f 
évi decamber hó 3-án d. u. 15 80 órakor a m. 
klr. rendórkapltányaágon I. em. 10 aa. helyiség-
ben megtartandó nyilvánoB árverésen eladásra 
kerülnek. B gaadátlan Ingóaágok köaött kocsikötó 
lánc, aapkák, pénatárcák, eaernyők, 1 drb gyer-
mekkabát, női késltáaka, kerékpár pumpa, harapó-
fogó,  saevüveg stb. tárgyak találhatók kb. ösBae-
sen 160 Pangó értékben. A felsorolt  tárgyak 
árverése flarabonklnt,  vagy együtteBen történik. 
A legtöbbet ígérő a vételárat aaoanal késapénahee 
klflsetni  kötelea a törvényes forgalmiadé  éa 4 5°/e 
árverési Illeték egyidejű lerovása mellett. B <n»t-
pánit letenni nem kell. A m. klr. rendórkap'tány-
aág ean'on értesíti as érdekelteket, hegy ea al-
kalommal elkobaott, vagy gBzdátlan f»rvverek 
eladásra nem kerülnek. Cslkrsereda, 1943. évi 
november bó 11-én. M. klr. rnndórkaptienyaág. 
A kapitányság veietóje: Farkai Pál m. klr. rendőr-
tanácos. 

— • osUuaaraOal varaláU. fónöke 
kéri aiekat aa utasokat, akik f.  évi jullua 81 nn 
a 16 óra 66 perckor Marosvásárhelyről 8 -pal-
saentgyörgy felé  utaltak aa 6616. si. vonat 11-od 
osat. köavetlen kocsiban él D dán át lettek 
asállllva aaért, mert a kocsit Koloisvár felé  irá-
nyították, — köaöljék nevüket éa lakcímüket a 
cslkaaeredal álloméi főaökséggel. 

— A oalkaaerodal vároai aaálló d i n 
kertjének munkálatalt már mogkoadtek 
Calkaaereda megyei város képvlselóleatülete, — 
mint Ismereten —, Saáaa G*ró polgármester elő-
lerjesatésére jóváhagyta a Vároai Saálló körüli 
nagy terület llgetealtâsl terveit. A terveket hely-
aslni sasmle ntán a fővárosi  kertésiet késsltette 
el. A terv gyakorlati kereaitfllvltelét  a várói 
müssakl osztálya megkesdte. Pontos felmérés  éa 
kijelölés alap|4n merlrdnltek a munkák. 

PÉNZT 
JEGYRE? 

Igen 1 
Állami sorsjegyre! 

HUZAS: DBCBMBER 3. 

— UJ poatabélyegek kerülnek forga 
lomba. A kereakedelml éa köstekedésl mlnisster 
a Budapesti Közlöny vasárnapi aaámában rmde-
letel sdott ki, maly uj általános forgalmú  posta-
bélyegek forgalombahocsátásáról  Inléskedtk. — 
Biaerlnt november 22-én a távolsági levelező-
ippok viteldíjának egy bélyeggel való lerovására 
18 fl  léres címletű, általános forgalmú  bélyeget 
bocsátanak forgalomba  éa a jelenlegi általános 
forgalmú  — eddig nagy alakban kéBiült 30. 50, 
80 filléres,  valamint 1 pengős postabélyegeket 
ujrajau, klsalakban készült — poBtabélyegekke: 
cserélik lel. A rendelet tartslmaaaa a bélyegek 
pontos müsaakl leírását IB éa kimondja, hogy 
november 22-től keadva a bélyegek bárhova eaéló 
postai küldemények bérmentesítésére felbaaa-
nálbatók. 

— Ditró kösségbon as állatvásar no-
vember 33 én éB klrakéváaár nov. 28 án leaa. 

— PrObaroadSrók felvétele.  A m. klr. 
rendőraég vldskl főkapitánya  f.  évi december hó 
2.-án reggel 8 órakor a m. klr. rendőrség koloss-
várl kapitányságának épületében a rendőrőraae-
méiyaet kötelékébe való felvételi  aoroaáat tart. 
Fenti aoroaáaoa megjelenhetnek eaok a 21. évet 
betöltött, de 26 évnél nem IdŐBebb, nőtlen, töké-
letes erős testalkatú, legalább 170 cm. teatma-
gasságu, katonai kiképséaben résaesült, büntetlen 
előéletű, mBgyar állampolgár, a magyar nyelvet 
aaóval éa IrsBban bírja, pályáB&tl kórilmöket 
ugyan még nem nyújtották be, de jövőjükről a 
m. klr. rendőraég kötelékébe kívánnak gondos-
kodni és rendőri pályát válasatotlák élethivatás-
nak. A jelentkeaő aaemélyl okmányai! éa erkölcsi 
bison>ltványát feltétlenül  vigye magával. 

— Haláloaások. Cslksz inlslmonl id 8 «ép 
Lajos blnotos 82 éves korában, végelgyengdtéa 
következtében meghall CelksaentBimonbae. 

— Ö»v. Kakasy Oyu'áné 76 évea korában 
meghalt Cslkkonmáson. Halálát 11 gyermeke 
gyászolja. 

— Köaaönetnyllvánltáa. Fogadják hálás 
kösaönetünket mindazok, akik felejthetetlen  Ka-
tónk elhaláloaáaa feletti  fájdalmunkban  résavé-
tűkkel felkereatek. 

ŐÍV. Császár Károly  né és gyermekei. 

• csíkszeredai m. kir. mezőgazda-
sági szaklakola patkanyozó 
kutyákat keres. 

— Saélhámos labdarugó JátátooSí A 
kisvárosi labdarugó sport körűi nem ritka Jalea-
•ég n ssélhámns típus. Kgy ilyen .lómegjeleű tsB" 
flital  futballsta  tűnt fel  nemrégen Cslksseredábnn 
ls A nagy lendülettel dolgosé csapatunk kapva-
krpott a kitűnő játékoson éa Igyekeatek Ideeae-
geanl. Atláat köreitek a T<más Adalbert névre 
hallgató Idegattnek. akit Láen'é K. István fakeres-
kedó alkalmaaott. Bövld Idő ntán a flatai  ember 
nyomtalanul oltűnt. Asóta egymásután |elentkea-
nek aa oraaág külBnbBnő résselből a vevők, akik-
nek Tamáa Adalbert ur árat adott el. Bzldelg 
mintegy 20 eser pangót vett fel  a .tehetséges* 
futballsta.  A ssélhámos ellen oruágoa köröaéa 
folyik. 

— Kanyarójárvány Csikssentdomo-
koion. CilksaentdomokoB köaaégben nn utóbbi 
hetekben kanyarójárvány lépett fel.  A betegség 
már as Iskola falai  kösé is bajutntt. As Illetékes 
körorvos megtette a eaOkséges lntéaked^seket a 
betegség lekűidése érdekéber. A járvány le-
fo'vása  enyhe. 

NYILTTilR.*) 
Alulírottak kijelentjük, hogy édesapánk: 

Jakab J)ssef  nţng. vsautas adósságcslnáláealért 
semmi néven ueveaend* felelősséget  nem vállalunk. 

Ciikaaentimre, 1943 évi november hó SO-áa 
Farkas  Arpádné  szúl. Jakab  Mária Katalin, 

ifj.  Jakab  Jizsaf. 
*) K rovat alatt közlötUkárt nea vállal falalőa-

•éget • Saark. éa Kiadó. 

A cslksaeredsl blrtokvalóaltó blaottaág elnökétől. 
Ssám: 11.749-1943. 

Hirdetmény. 
A m klr. pénaűgyminlsaterlum a koloasvárl 

kataszteri helysalneléal felügyelőség  utján Calk-
Baereda (és volt Ziögöd) városnak a román meg-
Baállás al-itt tönkrement föladó  kataaaterl birtok 
iveit, blr'ok va'ósltáB uján újból elkésaltteti. A 
be'yes adókivetéshez éa a pontoa földadó  nyll-
vántartáshoa fűaódó  igen fontos  kös és magán-
érdekek biztosítása végett, eau'oo la falhlvnm  a 
város határában lévő földbirtokosok  flgyelmét, 
hogy a névre esőlé külön felhívásra  a város-
háaánál (második emelet 20 BjtÓBaám) n meg-
jelölt időben, salát jól felfogott  érdekében, ok-
vetlenül jelenjenek meg. 

A veaetésem alatt álló blrlokvalósitó blaett-
ságnak meg Ml állapítania, bogy a telekköayvl 
kivonatban felvett  telekkönyv tulajdonoa és a 
földréssloinek  tényleges blrtoVosBa aaonos sae-
mély-e ? Tényleges birtokosnak aa lesa tekintve, 
aki aa Ingatlant aajátjaként birtokban tartja még 
akkor la, ht tulaldonoB joga telekkönyvileg be-
jegyeave nincs. H* a blrtokvalóaltó blaottaág: 
megállapítja1 bogy a telekkönyvi tulajdonos éa a-
tényleges blrtokoa nem aaonos ssemély — fel-
fogja  bírni  a tényleges  birtokost,  bogy a 
földrészlet  birtokláaáboz  való jogosultságit 
telekkónyri  bekebelezisre  alkalmas  okirattal 
igatolja.  Amennyiben an érdekelt eiael nem ren-
delkeanék, őt a földadó  aaempontjából mégla 
ténylegea birtokosnak kell tekinteni, abban aa 
esetben ls, ha a városi polgármesteri hivatal 
(polgármester) blaonyltványával lgaaolja aat, hogy 
tudomáaa szerint aa Illető a kérdéses földrésa-
lelet élők kösöltl Jogügylet (pl. vétel, csere, 
ajándék) vagy öröklés, vagy elbirtoklás, vagy 
telekkönyvi kivonat alapján magaaareate éa aal 
békésen birtokolja, vagyis annak hasmálatábaa 
perrel vagy zárlattal megtámadva nlnca. A Hó-
ban levő okmányoknak már Jó előre való elké-
ssltésére nyomatélrosaD felhívom  an érdekeltek 
flgyelmét. 

A birtokos személyében beállott váttoaáa 
bejelentésének elmu'asstása esetében na uj tény-
leges birtokos szabálytalanság miatt pénzbír'ág-
gal büntetendő, miért la felhívom  aa érdekelteket, 
hegy aa Idéaés alkalmával Jelenjenek meg bir-
toklási állapotuknak a földadó  kataaaterl*munká-
latokban való helyea felvétele  végett és a asQk-
sAges adatokat, Írásokat adják át a veaetése alatt 
álló blaottaágnak. 

A blrtokvalóaltó bizottság müködéaét a vá-
rosbáaában (II emelet 20. Bsámu ajtó), már meg-
kesdette. 

Csíkszereda, 1948. november hó 16.-éa. 
Beosey Lássló a. k., 

ny. pO. titkár, földadó  nyilvintartiai blitoa, a birtok 
valóaltó blsottaig elnOke. 

Nyomatott öav. Vakát Lajoaaé könyvnyomdájában, Calkiaereda. 




