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A naszúdi romín határörezred vagyonának mentessége. 
Memorandum a kamarához és szenátushoz. 

Csikszervda, szeptember 1. 
A csiki székelység évszázados jogai és az 

a hatalmas vugyontömb. mely „Csikvármegyei 
Magánjavak" név alatt inieretes, veszélyben 
vannak. Mig Románia eteö törvényei, igy az 
1919. évi 3911. sz. éa 1920. évi 2478. sz. 
erdélyi agrár törvények a volt határőrvidéki 
ezredek vagyonát, a lakosság nemzetiségi jelle-
gére való tekintet nélkül, mentesítették a ki-
sajátítás alól, t'hát mentesült ugy a naszódi 
2-ik román határörezred, mint az ugyanolyan 
jogi természetű csiki 1-ső szákelv határőrezred 
vagyona, addig a „Monitorul Oficial"  julius 
30-iki számában megjelent uj erdélyi agrár 
törvény a román kézben levő naszódi 2-ik 
román határörezred vagyonát kiveszi a kisajá-
títás alól, ellenben a magyar kézen levő csiki 
1-ső székely gyalogezred vagyonát a kisajáti-
tandók között hagyja meg. 

Lapunk szűk terjedelme nem engedi meg, 
hogy a vagyon keletkezésével, fejlődés  törté-
netével és jogi természetével bővebben foglal-
kozzunk. Ezt Csíkban amúgy is a legtöbb 
ember ismeri. Elegendő, ha rámutatunk azon 
körülményre, hogy 70 000 hô d erdőről és ka 
szálóról van szó, mely circa 80 millió értéket 
képvisel. 

A csiki székelység ezen közművelődési 
rendeltetésű vagyona ősfoglalás  volt, melyet 
1869-ben királyi adománylevél ju't <tott vissza 
birtokunkba, mindenkor felouztbatatlanul  és 
elidegenithetetlenül. 

Az uj erdélyi agrár törvény alig egy hó-
nappal előbb lett ismeretes. Látva a törvény 
előbb említett sérelmes intézkedését, a vár-
megye igazgatótanácsa azonnal akcióba lépett, 
memorandumot szerkesztett az országgyűlés 
két házához s annak megdönthetetlen érveit 
okmányokkal támogatja. 

Szükségesnek találjuk, hogy az igazgató-
tanács a memorandumot a Magyar Szövetség-
hez ÍB eljuttassa, ezáltd is alkalmat és módot 
adva a Szövetségnek, hogy illetékes belyen 
szavát érvényesítse. 

A csikvármegyei magánjavak az utolsó 
százötven év alatt sok viszontagságon ment 
keresztül, de az igazság mindig győzedelmes-
kedett. Rátette már kezét a kincstár is, de 
megtartani nem tudta, mert nem volt jogcíme 
hozzá. Minden igénylővel Bzemben az ősfog-
lalási jogcím és évszázados birtoklás vissza-
adta azt egyedül jogos tulajdonosának, a csiki 
székelységnek. Erős meggyőződésünk, bogy az 
igazság ezúttal is diadalmaskodik s mihama-
rabb elmúlik az a veszély, mely a hatalmas 
közművelődési rendeltetési! Vagyontömböt az 
®J agrér törvény részéről fenyegeti. 

Az igazgatótanács memoranduma a kö-
vetkező : 

Évszázadokkal ezelőtt a koronás király s 
a haza iránti kötelességek teljesítésével szer-
zett vagyonúnkban ért súlyos sérelem az, amely 
csendes, békés munkánkat félroléteti,  s arra 
kényszerit, hogy ünnepi köntösünkben az ország-
gyűlés szine elé járuljunk. 

A sajtó vázlatos tud isitásai során csak nagy 
általánosságban szereztünk értesülést az er-
délyi  Agrár  tőrvény  parlamenti tárgyalásáról. 
A törvény teljes egészét a -,Monitoiul Oficial" 
julius 30-iki számában történt megjelenése 
után ismertük meg. 

Csikvármegye magánjavainak igazgatóta-
nácsa, mint „a csikmpgyei  volt  I.  székely 
határőrezredet  alkotott  községek  tulajdonát 
képező  javak"  t'ö\'u\cü  „Csikvármegyei  Ma-
gánjavak"  legfőbb  intéző testülete bizalommal 
nézett az erdélyi agrár törvénynek javainkat 
illető rendelkezései elé, mert teljes mértékben 
tudatában volt annak, hogy Nagy-Románia 
képviseletében összeült orezigsyUles az állam 
történetének e nagyszerű pi'lanaiábannépének 
érdekét egyformán  >\s ignzsác^in, minden 
tekintet  nélkül  arra, hogy a/ úllam  egyen-
jogú polgára  melyik  nemzetiséghez  tar-
tozik  — fogja  mérlegelés alá venni. Semmi 
kétség sem férhetett  e feltevésünkhöz  akkor, 
amikor a békeszerződésnek a kisebbségeket 
illető rendelkezései legliberalisabb végrehaj-
tását a kormány minden tagja, s különösen az 
ország külügyminisztere ismételten hang-
súlyozta. 

Sajnos, a most kihirdetett agrár törvény 
rendelkezéseinek már egyszerű betekintése is 
arról győz meg minket, hogy éppen a legfon-
tosabb kérdésben, a kisajátítandó objectumok 
megállapítása kérdésében az újonnan csatolt 
területek román és magyar nemzetiségű pol-
gáraival szemben — miként az alábbiakban 
bizonyítjuk — nem egyforma  mérték  alkal-
maztatott,  a bogy ez a nem egyforma  mér-
ték  velünk,  csiki  székelyekkel  szemben 
súlyosan igazságtalan. 

Mi nem akarunk más hitben élni, minthogy 
az országgyűlés a régi királyságbeli viszo-
nyoktól teljesen eltérő, speciális viszonyainkkal 
nem minden tekintetben lévén ismerős, jóhi-
szeműen tévedett,  s ezért tiszteletben tartva 
az állam törvényeit, kötelességünknek tartjuk 
e körülményt feltárni,  s kérni, hogy a rajtunk 
esett sérelem orvoslása is törvényes uton 
közvetlenül az országgyűlés által, mint az 
egész nemzet képviselete által történjék. 

Hosszú fejtegetések  helyett az ügy meg-
ismertetése érdekében álljanak itt röviden csu-
pán a következő tények. 

I. Ausztria—Magyarország között egyfelől 
és Tőrökország között, másfelől  az Erdély-
Moldvai részen 1769-ben uj határrendezés vite-
tett keresztül. (7- és •//. melléklet.) 

E határrendezés  alkalmával  Magyar-
ország több olyan területet  szerzett  vissza, 
melyek  ezelőtt  e két  ország kőzött  villogás 
tárgyai  voltuk.  Az igy szerzett birtokok Erdély 
egépz keleti hosszában Besztercze-Naszód, Csík 
és Háromszék megyék határain és ettől délre 
is keskeny sávban feküsznek.  A visszaszerzett 
birtol.o'c lele tt egyes erősebb községek és ha-
talmaskodó családok által az első években 
gyakorolt foglaltok  panaszokra adtak alkalmat, 
amelyek  elintézéséül  az akkor  uralkodó 
II.  József  1783. év május 27-én 3.680. sz. 
alattke>.  legfelsőbbelhatározásávala  vissza-
szerzett  havasokat 

„a határőr katonaság javára és előmenete-
lére adatni" rendelte  ; 

s e rendelkezés  folytán  a határőrezredek 
hatóságai már az 1184. év tavaszán a kér-
déses  birtokokat,  és pedig  az első  székely 
gyalogezred  hatósága  a Csikszék  határ-
vonalába eső havasokat,  a naszódi  II.  román 
határörezred  hatósága pedig  a Naszód  vo-
nalába eső havasokat  tényleg  birtokukba 
is vet'ék,  s attól kezdve azokat 1851-ig egy-
formán  és zavartalanul birtokolták, mikor ÍB 
Ferencz József  császár és király a naszódi II. 
romáü hnUrör^zred által birt vagyont január 
hó ..2 én kelt legfelsőbb  elhatározásával őrök 
időre  a Naszód  vidéki  II.  számú román 
határöt  ezrednek,  az első  székely  gyalog-
ezred  é ta/ birt, s a Csikszék  határvonalába 
eső birtokokat  pedig  (alpes  revindicatao) 
1869. ev február  hó 16 án kelt  királyi  le-
irattal  őrökre  és feloszthatatlanul  az első 
székely  gyalogezredet  alkotott  községek-
nek adni  rendelte. 

II. 1851-től kezdve a naszódi II. román 
határőrezred leszármazói az ő vagyonukat, s 
18ü9-tól kezdve az I. csiki székely gyalog-
ezred leszármazói a saját vagyonukat a mai 
napig tovább bírták és használták ('///. mel-
léklet) B a maguk alkotta statutumok alapján 
a reájuk kifejlődött  autonom jogkörben  annak 
jövedelmeit felhasználták,  megoldván azok se-
gítségével azokat a feladatokat,  amelyeket 
minden időben a lakosságuk boldogulása érde-
kében megoldani szükségesnek véltek. 

III. 1918. november havában a román királyi 
csapatok megszállása, december havában a 
gyulafehérvári  határozat, s 1920. évben a tria-
nomi béke létrejővén, ugy a naszódi II. román 
határörezred vagyona, valamint az I. csíki 
székely gyalogezred vagyona Románia teriile-
tebe kebeieztetett be, B az román állami fő-
hatóság alá került. 

Bár 1918. novemberétől a trianomi béke-
kötésig Nagy-Románia részére egy egész uj 
helyzet állott elő, s bár a megnagyobbodott 
ország teljesen uj tájékozódást kellett keressen 
a megváltozott éB megnagyobbodott feladatok 

z, a most keletkezett  Nagy-



9. OMAL C S Í K I L A P O K 38. aán. 
Romániának első  tőrvényei  mégis tiszte-
letben tartották  a o aszódi  11. romao határ-
őrezred,  s az I.  esiki  székely  határőrezred 
évszázados  jogait,  úgyannyira, hogy amikor 
a demokratikus kifejlődés  követelményei az 
agrár töryény megalkotását tették szinte pa-
rancsolóan sürgős szükségletté, az 1919. évben 
8911. szám alatt alkotott, s 1920. évben 2478. 
szám alatt módositott erdélyi agrár rendelet 
törvények 2. cikk, 2. szakaszukban ugy intéz-
kedtek, hogy a lakosság  nemzetiségi  jelle 
gére való tekintet  nélkül  a volt  határőr 
vidéki  ezredek  — tehát ugy a naszódi, mint 
a csiki — havasai és erdői  a kisajátítás 
alal  kifejezetten  kivétettek.  A .Monitorul 
Oficial'  julius 30-iki számában megjelent uj 
erdélyi agrár törvényben történik az első  lépés, 
amely nemcsak, hogy nem respektálja a szer-
zett évszázados jogokat, hanem a román kéz-
ben levő  naszódi 11. román határőrezred 
vagyonát kiveszi  a kisajátítás  alót,  ellen-
ben a magyar kézben levő  I.  csiki  székely 
gyalogezred  vagyonát a kisajátitandök 
kőzött  hagyja meg. 

Az itt röviden előadott s az -/• 'II. 'Ili- alatt 
csatolt okmányokkal igazolt tényállás tehát 
világosan mutatja: 

1. bogy a naszódi II. román határőrezred, 
s az első csiki székely határőrezred vagyo-
nának keletkezése ugyanazon történelmi 
ténynek  eredménye; 

2. hogy maga a tett szolgálatokon alapuló 

királyi  adományozási  tény mindkét  va-
gyonra egy és ugyanaz (1783. év május 
27-én kelt 3680. sz. királyi rendelet); 

3. hoyy az 1784. évtől megkezdett tény-
leges és jogos birtoklás a mai napig mindkét 
vagyonnál egyformán  fennáll; 

4. hogy a vagyon jogi természete, célja éa 
rendeltetése mindkét vagyonnál minden időben 
azonos volt; 

s ennek dacára  az erdélyi  agrár  tőrvény 
azok tekintetében  különböző  intézkedéseket 
állapítván  meg; 

a naszódi  II.  román határőrezred  vagyo-
nára kisajátítási  mentességet  állapított  meg, 
ellenben 

az I.  csiki  székely  gyalogezred  vagyo-
nára ezen kedvezményt  — hinni akarjuk 
csak tévedés  folytán  — nem terjesztette  ki. 

Bár vagyonunk a királyi adományozó levél, 
a kifejlődött  gyakorlat és autunom statutumok 
szerint feloszthatatlan  és elidegeníthetetlen, 
ha a kisajátítás ugy volna a törvényben elren-
delve, mint minden más kisajátítási ár a min-
denkori  értékben  állapittatik  meg, s ez az 
érték  azonnal, a birtokba  vétel  előtt  az 
állam törvényes pénzében fizettetik  ki,  a 
magánjavak igazgatótanácsa talán nem emelne 
szót, s uem járulna kérelemmel az országgyűlés 
elé, mert kisajátítani rendelt birtokaink ellen-
értékét a valódi értékben megkapváo, megma-
radna annak a lehetőség?, hogy az örökséggel 
együttjreáruházott feladatokat  is megoldja. 

Az agrár  tőrvény  azonban a kisajátítási 
árat az 1913. óvi árban, s havasainkra  éa 
erdőinkre  vonatkozóan  ott is a Korona  és 
Leu közötti  viszonylatban 2:1-hez állapit-
ván meg, reánk  nézve nem fog  más tör-
ténni, mint vagyonunk  kilena-tizedónek 
ellenérték  nélküli  elvétele,  amelyet  az 
Antant hatalmak  által  a kisebbségek  védel-
méré felállított  törvényes intézkedések  tu-
datába/) nem vehetünk  tudomásul,  s sajná-
lattal bár, de kénytelenek vagyunk kijelenteni, 
hogy kérésünk elutasítása esetén — nem te-
hetnénk  egyebet, minthogy panaszunkat  a 
nemzetközi  itélőbiróság  döntése  elé ter-
jesszük. 

Az országgyűlés falai  között az igazságnak 
kell uralkodni. Ebben az igazságban valóéról 
hitünk adja a tanácsot nekünk, bogy az ország-
gyűléshez forduljunk,  hol kérjük, hogy a leg-
sürgősebb  törvényhozási intézkedéssel  az 
erdélyi  agrár  törvényben  a naszódi  II  román 
batárörezred  vagyonközösségének  birto-
kaira  megállapított  kisajátítás  alóli  kivé-
telt,  a mi tulajdonunkat  képező  1. csiki 
székely  gyalogezred  vagyonközösségének 
birtokaira,  röviden  „Csikvármegye  magán-
javai"-ra is kiterjeszteni  szíveskedjék. 

Csikvármegye magánjavainak képvissletebsn: 
Csikszereda, 1921. évi augusztus hó 17-én. 

Gaal Endre dr., Györgypál Domokos dr., 
Celkvkrmegye magánjavalnak igazgatója. Calkvkrmegye magánjával lg. tauigsinak alaOka. 

Csikszereda, szeptember 2. 
A Magyar Szövetség csikmegyei tagozatának 

elnöksége a következő felhívást  teszi közzé: 
Brassó, Háromszék és Csikmegyék gazda-

sági tanácsosa a Csiki Lapok aug. 14-ikí - zá-
mában közzé tett hirdetményben.felhívta  mind-
azon birtoktulajdonosokat, kiknek birtoka egész-
ben vagy részben az erdélyi agrártörvény 
alapján kisajátítás alá esik, hogy a törvény 
65. §. értelmében a törvény kihirdetésétől 
számított egy hónap alatt az illetékes járás-
bírósághoz 4 példányban kiállított nyilatkozatot 
nyújtsanak be. Ez a határidő augusztus hó 
30-án lejárt. Tudomást szereztünk arról, hogy 
a kisajátításra kötelezett birtokok tulajdonosai 
a nyilatkozatokat nem nyújtották be, valamint 
arról is, hogy a községi elöljáróságoknak a 
nyilatkozatok céljára szükséges nyomtatvágyok 
a letelt határidő alatt nem küldettek meg B 
igy azokat a birtokosoknak nem adhatták ki. 
A törvény szerint az elöljáróságok kötelesek 
voitak a birtokosokat augusztus hó 15-ig a 
nyilatkozatok benyújtására felszólítani  s az 
űrlapokat is kitöltés végett átadni. Minthogy 
azonban ez a felszólítás  a megszabott határ-
időig nem történt meg s az űrlapok is még 
sok községben ki nem oszttatak vagy csak pár 
nappal elóbb adattak ki, — figyelmeztetjük 
és felhívjuk  az érdekelt birtokosokat, hogy a 
nyilatkozatokat 4 példányban az erdélyi agrár-
törvény 65. §-a értelmében és az alább meg-
jelölendő módon töltsék ki és a legrövidebb 
idő alatt az illetékes járásbírósághoz nyújtsák 
be. A községi elöljáróságtól hivatalos bizonyít-
vány veendő ki arról, hogy az elöljáróság a 
nyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívást 
mikor kézbesítette írásban és hogy ugyanott 
a nyomtatványok meljik hónap hányadikától 
kezdve voltak kaphatók. Ezen bizonyítványt 
a nyilatkozatokhoz kell mellékelni és a nyilat-
kozatban a kérdőpontok után hivatkozni kell 
a bizonyítvány rövid tartalmára és számára, 
hogy a határidő elmulasztásának oka abban 
is feltüntetve  legyen. 

A nyilatkozat beadására kötelesek mindazon 
személyek, egyházközségek, egyházmegyék, 
kolostorok, Iskolák, községek, közbitokosságok, 
alapítványok, bankok, vagyonközösségek, ke-
reskedelmi társaságok stb. kiknek vagy melyek-
nek birtoka egészben vagy részben kisajátítás 
alá esik. Hogy mely birtokok sajátitatnak ki, 
arra nézve a következő tájékoztatást nyujtjuk 

1. egyházközségeknek 32 kat. holdat meg-
haladó birtoka, mely 1918. december 1-én 

plébániai sessio, kanonika portio redeltetésé-
vel bírt; templomi kántorok részére 8 kat. 
holdon felül  és iskolák részére 16 kat. holdon 
felül  maradó azon mivelhetó föld,  mely 1918-ban 
a tanítói javadalom rendeltetésével birt és 
ezen célt valóban Bzolgálta is. Továbbá temp-
lomoknak 10 kat. holdon felül  levő birtoka. 
A 10 holdon aluli ily birtok is kisajátítás alá 
esik, ha az egyház község 300 és a fiókegyház-
lözség 100 leieknél kevesebbet számlál. 

2. Kolostoroknak 30 kat. holdat meghaladó 
birtoka. 

3. Az örökbérletbe adott földek  és taksás 
birtokok. 

4. Falusiaknak "uérbeadott és általuk öt 
éven át megszakítás nélkül bérben bírt földek, 
melyeken ők házakat, malmokat építettek. 

5. Azon 50 holdat meghaladó birtokok, 
melyebnek tulajdonosa 1918. dec. 1 óta más 
országban lakik. 

6. Gyógyíthatatlan elmebetegek és életfogy-
tiglan gondnokság alatt álló egyéneknek összes 
birtoka. 

7. Bankok, kereskedelmi és részvénytársa-
ságok minden birtoka, ha 1918 előtt nem mező-
gazdasagi célra alakultak s a birtok ma is 
nem ezea célra szolgál. 

8. Falvakban  30 holdat,  városokban  10 
holdat  meghaladó  minden  birtok,  mely 1904 
éa 1918 évek kőzött  összesen 10 évben 
haszonbérbe volt  adva.  Továbbá a folyó  úv 
május hó 1-én haszonbérbe adva levő hegyi 
és havasi birtoknak 50 holdat, lapályon levó 
ingatlannak 100 holdat meghaladó része. (Bér-
beadottnak tekintetik a feles  vagy részes mü-
velésbe adott birtok is, ba a tulajdonos sem 
Bzántással, Bem maggal nem járult hozza). A 
jelen 9. értelmében nincs kisajátításnak helye, 
ha az említett tíz év alatt a tulajdonos vala-
mely ideig kiskorú volt, vagy a birtok kény-
szerbélet után adatott ki. 

9. Azon birtokból, melyet a tulajdonos maga 
mivelt és mivel, havasi vidéken 50 holdat, 
hegyi vidéken 100 holdat és síkságon a föld-
igénylés nagysága szerint 200, 300, 500 holdat 
meghaladó rész. 

10. A közbirtokossági, községi legelőkből, 
hegyi legelőkből s legelő céljára alkalmas er-
dőkből az egyes igénylők részére szükséges 
terület, ha nagyok a fóldhözjuttatás  iránti 
igények. 

11. Községi legelők létesítésére a magáno-
sok kezén levő legelő éa kaszálóbirtok, mely 

meghaladja a tulajdonos marháinak eltartásához 
szükséges területet, de egy tulajdonosnak lega-
lább 50 kat. holdat érintetlenül hagyva. (Osz-
tatlan birtok ugy tekintetik, mintha egy tulaj-
donosé volna). 

12. Közbirtokosságok legelő és kaszáló 
területe, ugyanezen célra, mennyiben a rendes 
marhaállomány eltartásához szükséges terület 
meghaladja. Erre a célra a legelőnek alkalmas 
erdő is igénybe vehető, ba máskép a községi 
legelő nem volna létesíthető. 

13. Községi erdők létesítésére vagy kiegé-
szítésére tulajdonosouként 200 holdon felül 
levő közbirtokossági vagy bármoly más erdők. 

14. Terméketlen területek, szakadékos lej-
tők, posványos helyek ha kisajátításra kerülő 
egyéb birtoktestnek részét képezik. 

Az 1—9. pontok alatt felsorolt  birtokokba 
beleszámittatnak a szántók, kaszálók, legelók, 
hegyi tisztások, vagy bármely olyau terület, 
mely ezen célokra alkalmas vagy az árvizeknek 
kitett földek,  melyek legeltetve volak. Ugyan-
ezen pontokban megjelölt birtokokba nem 
számittatnak bele a belsőségek, gyümölcsösök, 
bekerített kertek, erdők, és mocsaras helyek. 

A törvény 65. §. szerint kiállítandó nyilat-
kozatokat a hivatalos nyomtatványokan 4 pél-
dányban kell benyújtani azon járásbírósághoz, 
melynek kerületén a kisajátítás köteles birtok 
fjkszik.  Ha tehát valakinek vagy valamely jogi 
személynek a gyergyószentmiklósi járásbíró-
ság területén van a kisajátítás alá kerülő 
birtoka, akkor azt oda kell bejelenteni, ba 
pedig mindkét járásbíróság területén, akkor 
mindkét járásbírósághoz. Célszerű a nyilatko-
zatokat lehetőleg pontos adatokkal kitölteni, 
mert ellenesetben téves intézkedések könnyen 
tétethetnek. A nyilatkozatokba bele kell fog-
lalni azon birtokokat is, melyeket a tulajdonos 
1918. december havábau birt. 

A nyilatkozat román nyelvű kérdőpontjainak 
helyes fordítását  a Brassói Lapok augusztus 
27-iki számában foglalt  felhívás  tartalmazz». 

Kiskorúaknak és gondnokság alatt állók 
nevében a bejelentést a gyám, illetve godnok 
nyújtja be, haszonélvezettel terhelt birtokra 
vonatkozólag pedig a haszonélvező. 

A magyar Szövetség  csikmegyei  tago-
zatának  elnöksége  a nyilatkozatok  kitöl-
téséhez segítséget  nyújt mindazon  szemé-
lyeknek  vugy erkölcsi  testületeknek,  illetve 
közbirtokosságoknak,  egyházközségeknek 
stb., melyeknqfc  megbízottai folyó  hó 9-én d. 
e. 9 órakor Csíkszeredában a gazdasági egye' 
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sttlet hivatalos helyiségében (felcsiki  főszolga-
bíróság hivatali helyiségével szemben) az alábbi 
útmutatás Bzerint jegyzékbe foglalt  következő 
adatokat magukkal hozzák: 

1. A telekjegyzőkönyv száma, a helyrajzi 
számok és rendszámok. A telekkönyv szerint 
feltüntetett  összterület, továbbá részletezése 
annak, hogy mennyi abból Bzántó, kaszáló, 
legelő és erdő. A tulajdonos által bírt külóm-
bözó helyen fekvő  birtokok számát is fel  kell 
jegyezni s annak mivelési ágát is (szántó, le-
gelő stb). Fel kell tüntetni, hogy a birtok 
tényleges állapota a terület, mivelési ág Btb. 
tekintetben megegyezik-e a telekkönyvi ada-
tokkal 3 ha nem, mleyek Hz eltérések. Azon 
birtokokról is szükségesek ezen adatok, melyek 
nen állanak a tulajdonos nevén, de telekköny-
vön kívüli tiúajdonosát képezik, továbbá azok-
ról is, melyeket a tulajdonos 1918. december 
1. óta másra ruházott. 

2. Jegyzékbe foglalandó,  hogy a birtok 
tulajdonjoga, esetleg haszonélvezeti vagy hasz-
nálati joga kinek javára van BZÓ szerinti szö-
veggel betáblázva telekkönyv szerint. 

3. A tulajdonosnak mely birtoka volt 1918. 
dec. 1-én és folyó  év május elsején haszon-
bérbe adva, mennyi ideje s most is berbe van-e ? 

4. Mely birtokok azok, melyekből a tulaj-
donos a törvény szerinti maximumot megtartani 
akarja? Ajánlatos, hogy közbitokossagok és 
egjhazközsegek ezen kérdöpontra vonatkozó-
lag birtokossagi választmányi, illetve egyház-
tanácsi gyüléBeken a legsürgősebben hataroz-
zanak azért, hogy necsak az elnökség döntsön 
ezen fontos  kérdés felett. 

5. Mennyi a kataszteri tiszta jövedelem, 
föld  adó ? 

6. Adásvétellel szerzett birtokoknál a vételár 
összege és a vétel időpontja, továbbá nyilat-
kozat az iránt, hogy mely birtok ellen vagy 
tulajdoni vagy birtokháboritási per folymatban  ? 

Csíkszereda 1921 szeptember hó 1. 
A Magyar Szövetség csikmegyei tagozatának 

nevében: 
Dr. Fái Gábor, Adorjáh Imre, 

elnök. jegyző-

A leányok továbbképzése. 
3. Utoljára a községi polgári leányiskola 

34 oldalas Értesítőjének tárgyalását vesszük. 
Nem azért, mintha a másik két közintézmény 
mellett tul messze haladna, hanem mert most 
módunkban áll az előbbieknél érintett néze-
tünket jobban kifejteni. 

Év elején beiratkozott 190 rendes és 11 
magántanuló, év végére lefogyott  177-re, illetve 
8-ra. Előmenetel dolgában a II. osztály vált 
ki, amennyiben hárman kaptak elégtelent csu-
pán a németből, a többiek jó tehetségű tanulók. 
Gyönge osztály ,az első, mert ott több tárgyból 
6 bukott meg. Érdekes a IV. is, mert szinjeles 
egy 8inc3, mig az érdemjegyek közé a rajzo-
lásból egynek egy 5-ós is becsúszott. 8 ha a 
tantárgyakat szemlélem, a német, román, szám-
tan és természetrajz volt a legnehezebb dió. 
A magántanulók közül kettő nyert elégtelen 
osztályzatot két tantárgyból, mig 6-nak sikerült. 
Szóval előmenetelben kielégítő az eredmény. 
A tanulók legnagyobb százaléka magyar anya-
nyelvű és róm. kath. vallású volt. Az Értesítő 
közli a legújabban jóváhagyott intézeti fegyelmi 
szabályzatot, mely a valiasos éB erkölcsös ér-
zéBt van hivatva ápolni a leányokban. Egészsé-
ges iskolai szellem ez, mely a női fiatalságot 
a tisztaságra akarja ránevelni, nehogy az élet-
ben oly könnyen elessen. Csak a liliomos leikü 
nők nevelhetnek tiszta nemzedéket, csak tiszta-
erkölcsü anyák nevelhetnek liliomos gyerme-
keket. Adja Isten, hogy *az intézet kitűzött 
célját elérje s szellemét növendékeibe bele-
nevelhesse I S hogy ez nemcsak papíron volt 
meg, de életté is lett, mutatja, hogy külsőleg 
is kifejezést  adtak vallásos érzületüknek. A 
Bzentgyakorlat, ima, körmeneten való részvét 
éB Bzentségek felvétele  mind a buzgóság fok-
mérője és a vallásos szellem ápolója. Ennek 
köszönhető a növendékek magaviseletében ész-
lelt eredmény, mely főleg  jónak mondható. 
UármaBt csak egy nyert. Ajánlatos volna az 
intézetben a Mária Kongregációt meghonosítani, 
est már másodízben szorgalmazom. 

Nagy súlyt kellene a városnak fektetni  az 
Önképzőkörre jellem és erkölcsös dolgozatok 
kitűzésével kellő honorárium mellett, hogy igy 
bennök lelkesedni tudást neveljünk s ambiciót 
keltBünk, mert ez a város érdeke. Nem mind-
egy ám az, ha tettrekész, vagy neinbánomos 
az ifjuságunk.  Ezt kellene tenni év végén ÍB 
jutalomadás révén, legyen az akár pénzbeli, 
akár könyvjutalom. Nem Bzabad önzőknek len-
nünk, nem elég a mának élni, a jövővel is kell 
törődnünk, mert a holnap a mi ölünkben nő 
nagyra, vagy marad korcsivadók. Az inter-
nátus beléletéről nem nyertünk betekintést, 
csak jövőre nézve találunk tájékoztatást. E 
helyen is felhívás.van  közzétéve a kézimunka 
tanfolyamról.  Az Értesítők régibb évfolyamait 
végiglapozva, különöskép azt vesszük észre, 
hogy a IV. osztály főnöke  minden évben 
ugyanaz. Más intézetekben egy-egy tanár fol 
szokta vinni osztályát az alsóbból a legfelsőbbig. 
S igen helyesen, hadd lássák, hogy ő mint tud 
nevelni. Egy irányítást nyerjen a fejlődő  lélek, 
egy kertész ápolja a fiatal  csemetét, mert a 
személyváltoztatást hamar megsínyli. Hiába, 
minden ember más és más. Azért szeretnők, 
ba már jövőre ez a változatos rendszer divatba 
jönne a minden osztályfő  növendékeit négy 
évig kezelné s ő adná át őket jó tanácsok kí-
séretében az életnek. 

Mag mást ÍB észlelünk a porlepte Értesítők 
forgatása  közben. A „látogatások" cim alatt 
kegyelmes Főpásztorunk, hőn szeretett Püspök 
Atyánk nevét soha Bem látjuk. Pedig ő az 
ifjúság  barátja, minden tanulót keblére ölel, 
minden intézetet meglátogat, csak ez az iskola 
nélkülözi meleg szeretetét. Ez az iskola ugy 
látszik mostoha, apátlan-anyátlan árva. Igazán 
nem tudjuk ezt felfogni.  Ez az iskola ifjúsága 
ia rászorulni eme fópap-gyurmekbarátra,  mert 
a róm. kath. valláau a túlnyomó benne. Talán 
a téves információ  B a rossz fáma  tartja távol 
tőle Erdély lánglelkü apostolát. Jöjjön el ide 
ia kegyelmes Püspök Atyánk, szerető leány-
lelkek tárt karokkal várják; aranyszavait hal-
lani akarják, hogy telítve legyen szívok igazság-
gal, az Élet igéivel I 

Végül az emiitett koedukáció kérdésével 
végezzünk. Az uj iskolareform  csak közép-
iskolát ismer, igy a polgárit a gimnáziummal 
egy sorba emeli. A gimnáziumban a fiuk-leányok 
együttes nevelése az eddigi tapasztalatok után 
az igazgatók szerint is nem kivánatos. Mégis 
mint kellene a leányok továbbképzéséről gon-
doskodnunk? Tegyünk egy hatalmas lépést, 
fejlesszük  ki a polgárit leány középiskolává. 
Történjék ez fokozatosan,  egy-két osztállyal 
bővítsük ki minden évben, hogy a nagy köl-
tekezés elkerülhető legyen. A román közoktatás 
úgyis egy színvonalra helyezte. A Magánjavak 
nem hiszem, hogy vonakodnának ettől B remé-
lem, anyagi áldozatokat is meghoznának érde-
kében, mert ahogy tudom, a tanügy lelkes 
barátja B meleg pártfogója.  Ki is merne ebben 
kételkedni? S igy a Magánjavak ércnél mara-
dandóbb módon tennék nevüket emlékezetessé 
a kulturtörténelem lapjain. Itt ninca helye a 
fontolgatásnak,  jöjjön a tett, mert a sok köntör-
falazás  minden jónak a halála. Igy a vajúdó 
koedukáció kérdése is a középiskolák terén 
gyökeres megoldást nyerne, enélkül elhuzód-
hatik sokáig, nyavalyoghat ós nyikoroghat; 
rendes mederbe, helyes keretbe soh'sem juthat. 
A tanitóképezdében pedig állítsák be ideig-
lenesen a női tagozatot, mely az apáca zár-
dában is nyerhetne megfelelő  elhelyezést. Azt 
mondják pénzbe kerül. A kultura magától a 
parlagból nem emelkedhetik ki. Áldozat, pénz, 
munka kell hozzá.. Vagy máshol a közelben 
létesítsenek egy róm. kath. tanitónőképzőt. 
Ezen máskép nem lehet Begithetni. Mert el-
végre a magas Státusnak is az a célja, hogy 
intézetei nívósak legyenek s ne vérszegények. 
Vagy igy, vagy sehogy. A kísérletezések, a 
nagy nekiindulások sohasem mozdították elő a 
tanügy Bzekerét, mert az ifjúság  nem kísérle-
tezési eszköz. Egy be nem vált rendszer mér-
hetetlen kárt okoz a jövőben. Pedig nagy 
gondot kell ifjúságunkra  fordítani,  főleg  a 
leányokra, mert náluk észlelhető a nagyobb 
térfoglalás.  Hány polgári iskola van Caikban, 
mégis Szeredában is mily népes. Népünk kul-
turális faj.  A kulturéhséget is csillapítani kell, 
különben szellemi tehetságére károsan hat 
vissza es. 

Három Értesítőnk taglalását azzal a sokszor 
elcsépelt, de örökérvényű igazsággal fejezem 
be : Szeressük az ifjúságot  s tegyük műveltté 
minden áron, mert akié az ifjúság,  azé a jövő. 

F. Bóthy Apollinár. 

Gsikmegye gazdáihoz. 
Az „Erdélyi Barázda" felhívása. 

Csíkszereda, szept. 2. 
Marostorda és Udvarhely gazdakő-

zönaége több hónappal előbb égető szük-
ségét érezte annak, hogy létérdekei 
megvédése céljából megalakítsa a főld-
mives szövetséget, melynek zászlói alá 
egyszerre 16.000 kisgazda sereglett. Ma 
már mindkét íöldmives szövetség élet-
erős és rendkivüi intenzív működést 
fejt  ki. Van egy erős és tartalmas saj-
tójuk, a Marosvásárhelyen megjelenő 
Erdélyi Barázda, mely a Földmives Szö-
vetség hivatalos lapja. Szerkesztője GáB-
pár József  ny. földmivesiskolai  igazgató, 
ki kiváló gyakorlati és elméleti képzett-
ségével a legjobb szaklapot, tájékozta-
tót és utmuLatót adja a mindenkitől el-
hagyott gazda kezebe. 

A két székely vármegyében azzal az 
intencióval alakult meg a földmives 
szövetség, hogy Gsik- és Háromszék 
székely kisgazdái is követik őket. 

Moat elérkezett a két testvér me-
gyének a felhívása  hozzánk. Alább szó-
szerint közöljük. Ne legyen ez a pusz-
tába kiáltó szava, hanem mozduljon meg 
vármegyénk sok ezer kisgazdája, gazda-
köre és tömörüljön a szövetség zászlója 
alá. Itt vannak a csiki és gyergyói gaz-
dasági egyletek, vegyék kezUkbe a dol-
got. A vezetőazerepet átvehetik mindjárt 
a csiki részekben Csiktaplocza, Várdot-
falva  és a többi társközségek jól szer-
vezett gazdakörei, a gyergyói részek-
ben pedig Gyergyószentmiklós és a többi 
sok ezeres székely nagyközségek. 

A mozgalom azonnal induljon meg, 
hogy még ez évben teljesen tető alá 
jusaon a szervezkedés. Késlekedésnek 
nincs helye, a tétlenség most halálos 
biln minden kisgazda érdekei ellen. 

A feihivás  a következő: 
Csík- és Háromszék gazdanépe! 

Marostorda és Udvarhely gazdaközönsége a 
folyó  évben a földmivelő  érdekek munkálatára 
és védelmére mint egy test állott fel  s meg-
alakították vármegyéjükben a földmives  szövet-
séget s a megalakulás után kezetfogva  egy 
mással, hathatós munkához láttak. Mintegy 
16.000 székely gazda lépett szövetségre, hogy 
a háború okozta károkat eltakarítsák B a ro-
mokon uj gazdasági helyzetüket megteremtsék. 
A testvériség szentséges szeretetével felvér-
tezve fogtunk  a gazdasági kultura és érdek-
védelem kiépítéséhez, működésünket különösen 
a földmivesek  érdekében fejtvén  ki. 

Nehéz helyzetünkben, mit a nagy világ-
törvényszék adott nekünk, minden székely gaz-
dának szüksége van jó tanácsadóra, felelős-
ségét átérző vezetőkre, hogy az uj helyzet 
szabta útvesztőkön mindnyájan eligazodhassa-
tok. Szükségetek van egy meleg tűzhelyre, 
hol a faj  szeretetet erősebbé tehetitek, mert 
alaptermészetünknél fogva  a sors nyomorúsága 
ezt támadja ki legelőbb. 

Uj államjogi helyzetünkben az uj állam-
polgári kötelességeink teljesítése számtalan 
olyan, eddig nem ismert kérdést dob felszínre, 
melyekkel szemben különösen a kÍBgazda nem 
képes eligazodását megtalálnia. Minden isten-
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Adta taapnák amúgy is meg van a maga meg 
szokott küzködése, mit alig tudunk már kivédni, 
mi történik tehát akkor, ha ezen mindennapias 
életküzdelmekhez még olyan nehézségek is 
Járulnak, melyeket a kölcsönös fel  nem ismeréB 
és meg nem értés szokott nyújtani e válságos 
gazdasági helyzetben. 

Hozzátok fordul  Ősik'és Háromszék népe a 
már megszerveződött másik két székely vár-
megye gazdaközönségének képviselete a ma 
roBtordai és udvarhelymegyei testvérek meg 
hagyásából, hogy ti is vegyetek fel  a szervez-
kedés munkáját, alakítsatok meg vármegyétek 
fóldmives  szövetségét ÓB lepjetez velünk össze-
kötetésbe lehetőleg még ez ev folyamán,  hogy 
a Székelyföld  gazdasági eletbeveródéae legyen 
egységes s abban jusson nektek is jog eB kö-
telesség. Nem szabad csüggednetek es nem 
szabad aludnotok 1 Fennmaradásunk és jövőnk 
az erősebbó kovácsolt gazdasági helyzetünktől 
van függővé  téve a sors által. Az erosebb gaz-
dasági rendet pedig csak mi vagyunk képesek 
megcsinálni egy táborral, egy akarattal, külön-
ben elveszünk tudomány neikül és einiakarás 
nélkül. Fel a nagy es szent elhatarozásokra, 
áldozatokra 1 

Minden község gazdanépe szervezze újból 
gazdakörét, a gazdakörök pedig gyűljenek össze 
és alkossák meg a vármegyei fóldmives  szö-
vetséget s mikor ezzel megvagytok, kapcso-
lódjunk össze egy gazdasági egységbe. Minden 
községnek van lelkes gazüaüa, aki kibontja a 
zásziót, minden vármegyének van egy feríia, 
aki kezébe veszi a szövetség szervezését. Kö-
vessétek! És ha valamire van útbaigazításra 
Bzttkségetek, forduljatok  hozzánk, mi készség-
gel megadjuk azokat. 

Gáspár József  s. k., 
* nuu.ionUmgyel fSldmWea •>0T8Ueg elnök». 
Orbán Balázs s. k., 

a BAroatanlaiiiegyei füldmiTea uOnbéc i(al(aU>ja. 

Gál Imre s. k., 
M udvarhely megyei ftltmlvM BsüvdUeg eiaöke. 
Varró Elek t?. k., 

AB advarbelymegyel f  öl dm 1 TOI zaöveueg litkkn. 

Nevezetes dátum 
leBZ Románia és a mi életünk történe-
tében szeptember elseje. Nem kell, hogy 
feljegyezzük,  ugy Bem feledjük  el, sőt, 
ha akarnók se tehetnők, mert emlékez-
tetni fognak  rá a végrehajtók, akik 
ezután bizonyára naponként fognak  tisz-
telegni nálunk, miDdaddig, amig csak 
valami elvinni, elkótyavetyélni való 
akad, mivelhogy nem iesz olyan adó-
alany, aki képes legyen megfizetni  azt 
a sok adót, amit most vetnek ki reá. 

Az adókivetések történetében is pá-
ratlanul áll, hogy egy állam egyszerre 
ennyiféle  és ily súlyos adóterhet zudit 
aon polgárai nyakába. Mindenkinek jut 
belőle bövön s tartunk tőle, hogy azok 
hatása alatt sok minden áll meg és 
megy tönkre. 

Az úgynevezett fényűzési  adó — azt 
hisszük — haiáios csapas a színhazakra, 
mozikra, hangversenyekre, kisebb ek-
zisztenciáju zenészekre, de alaposan 
megrenditi a kávéházakat, vendéglöket, 
kisebb fogadókat.  És alig hisszük, hogy 
legyen kereskedés éB ipar, amelyikre 
ne gyakorolna káros befolyást. 

Hogy egy pár példát említsünk: 
államilag engedélyezett színházak, mo-
zik, közjótékonyságot szolgáló hangver-
senyek, mulatságok és más mutatvá 
nyok 16 százalék adót fizetnek.  Tehát 
egy 100 lejes páholy jegy után 16 lej 
az adó. Magánmutatványok után 32 
rtáBálék. Az adó nem a tiszta jövedelem, 
hademaz összbevétel után jár. 

Atf  t lef rDHtályu  kávéházak éB ven-

déglőkben a számla összegéaek 10 szá-
zaléka. Ezen kivül a zene működésének 
engedélyezéséért naponként 100 lej. 
Másod osztályú vendéglök- és fogadók-
ban 6 százalék és naponként 50 lej 
zenélés engedélyezési dij. Természete 
sen a záróra és adók érintetlenül to-
vábbra is megmaradnak. 

Bzeken a dolgokon fogunk  tudni 
segíteni. Elhagyjuk a színházat, mozit, 
kávéházat, vendéglöt. Leszünk korán 
lefekvó  rendes emberek. Tőnkre megy 
egy csomó ember, aki ezekből élt. Ea 
a nagyot markolni akaró államnak nem 
lesz ki fizessen  kereseti adót, apadni 
fog  a fogyasztási  és más adó. 

Ha pedig adót kell fizetni  a szőnyeg, 
a női kalap, a selyem, a csipke, a lakk 
cipő után, ugy fogunk  berendezkedni, 
hogy olyan olcsót vegyünk, mely nem 
esik adó alá, mert nagyon-nagyon ke-
vés olyan boldog ember van, akinek 
módja legyen az uj adót is fizetni. 

Ennek megint mi lesz az eredménye? 
Az, hogy csökken az ipar, kereskedelem. 
Jönnek a bukások és ezzel kapcsolat-
ban az állam jár megint rosszul, elma-
radnak az egyes adók is. 

Avagy lehetőnek gondolja valaki, 
hogy egy kis gazda megbírja fizetni  a 
kereseti adókat, a vagyon dézsmát, az 
áUat forgalmi  dijakat és más adókat, a 
melyeket a terményekre s állatokra vet-
nek ki? 

Nem. Tönkremegyünk, elszegénye-
dünk valamennyien 1 Ennek pedig az az 
oka, hogy túlbecsültek minket s annyi 
mindenféle  terheket róttak ránk, hogy 
nem bírjuk el. 

Az állam pedig nem akarhatja ezt. 
Segíteni kell rajta. Idejében, most, a 
mig nem késő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wekerle Sándor halála. Wekerle 

Sándor, Magyarország több ízben volt miniszter-
elnöke, petiteken este 73 éves korában, Buda-
pesten, a Vörös Kereszt korházban, hosszas 
betegeskedés után meghalt. Wekerle volt 
Magyarország összeomlása előtt az utolsó alkot-
mányos miniszterelnök, a kinek nevéhez több 
nagy olkotás fűződik.  A néhai nagy á'lamfer-
fiut  dánosi kedves birtokain helyezték örök 
pihenőre. A temetésen IV. Károly király és a 
kormány is képviseltették magukat. 

— A csiksomlyói szentferencrendiek 
kegytemplomában a boldogságos szűz Mária 
nevenapján, szokásos búcsúval kapcsolatosan 
három napig tartó ájtatosságot fogunk  tartani. 
Sorrendje a következő: Szeptember 10-en 
(szombat) d. u. 6 órakor bevezető szentbeszéd; 
litánia. Szeptember 11-én (vasárnap) d. e. szent 
mise: 6, 7. 8, 10 órakor, 8 és 10 órás mise 
után Bzeutbeszéd, d. u. 6 órakor szentbeszéd 
es litánia. Szeptember 12-én (hétfő)  Maria 
nevenapján d. e. szentmisék; 6, 7, 8, 10 
órakor; 8 és 10 órai szentmise előtt szent-
beszéd. d. u. 6 órakor befejező  szentbeszéd 
és áldás. Gyónni lehet-mindennap reggel 6 
órától este 6 óráig. Székely tesvérek jöjjetek 
a székelység Nagyasszonyához, ki Bzázadokon 
keresztül vigasztalta és ved te őseinket I 

Zárdafóaökség. 
— Az állatárak. A szerdai állatvásáron 

várattanul áremelkedés állott be. Főként az 
ökröknél volt ez tapasztalható, melyeknek párja 
átlag 1000 lejjel magasabban keit el, mint egy 
héttel ezelőtt. Ezzel Bzemben Erdély többi 
piacain tovább zuhannak az árak. Igy legutóbb 
Marosludason az országos vásáron nagyobb 
szállítmány marhát szedtek össze ^ Romániába 
való szállításra, kilónkent egy leu árban, élő 
súlyban. Legtöbb helyen a marhahús kilója 
2—8 leu, csak nálunk még 5 leu, mellyel ve-
zetünk egész Erdélyben. Legalacsonyabb a 

marhahús ára Maroshévizen, ahol kilóját 1 
leuért mérik. 

— A Csíkszeredai Takarékpénztár 
R.-T. uj részvényéi nyomtatás alatt állanak. 
Minden egyes részvény birtokosnak érdekében 
áll a tulajdonát képezó, de a társaság könyvei-
ben nevére át nem irt részvényeket még nyom-
tatás előtt átíratni, hogy az uj részvények a 
tényleges tulajdonos nevére állíttassanak ki. 
Eszerint átirandók az öröklés, Adás-vétel vagy 
ajándékozás folytán  birtokba jutott és még 
ipindig a régi tulajdonos nevén álló részvények. 
Érdekében all ezt az uj tulajdonosoknak azért 
is megcselekedni, mert az uj részvényeket ki-
zárólag a részvény szerinti tulajdonos kezeihez 
szolgáltatja ki az intézet B viszont 1921. évre 
osztalékot csak az uj részvények osztalékszel-
vénye alapján fizet.  Minden átírást vagy vál-
toztatást folyó  hó 15. bezárólag az intézet 
készséggel eszközöl. 

— Sopron népe nem akar tudni az 
elválásról. Sopron: Két nap óta igen erős 
a polgárságnak s általában Nyugatmagyaror-
szág egész lakosságanak szervezkedese. Az 
osztrák tervekkel szemben a soproni polgárság 
maga is kezébe vette sorsának intézését. — 
A soproniak „Nyugatmagyarországi Szövetség" 
címmel tömörültek. Céljuk, hogy Nyugatmagyar-
ország maga döntsön hovatartozandóságárol. A 
szövetséghez ezrével érkeznek bejelentések. 

— Altábornagyból mozifelügyelő  Bu 
dapestről jelentik: Csanády Frigyes altábornagy, 
aki a háború alatt hadosztályparancsnok volt, 
nemrégiben nyugalomba vonult és polgári fog-
lalkozás után nézett. Az egykori hadvezért egy 
józsefvárosi  mozi felügyelőjének  hívta meg. 
Csanády altábornagy az állást már el is íoglalta. 

— Köszönetnyilvánítás. A Csíkszeredai 
Ipartestület éa Iparos Nőegylet 1921. évi aug. 
14-én megtartott nyári mulatságán felülfizettek: 
Cseh István, Vécaei Gábor 64 64 leüt, Biró 
József,  Öprea Miklós, Latzina Károly 40-40 leüt, 
Al. S. Viadoné 38 leüt, Szekeres József  28 leüt, 
Dóczi János 24 leüt, Kovács Dávid, Karácsony 
János, Péter Gyula, Miklós Gyula, Bedó Ákos, 
Magyari Andor, Tele Simon, Haviing Gyula, 
Orbán Gáspárné, Czáka Béla, Császár Félix, 
Kovács Lajos 20 20 leüt, Solymosi Károly 16 
leüt, Veigel Ferencné, Kürti Lajos, Waczel 
Ferenc 15 15 leüt, Biró Smdor 13 leüt, Ádám 
Jozsefné  12 leüt, Vass Gáza, Orbán Juliska, 
Teklesz János, Hajdú Gergely, Bálint József, 
Gál István, Szabó Lajos, Hemmer Rezsó, Rancz 
János, Berkeczi Árpád 1010 leüt, Haviing 
Gyula, Mnndel Bála, Szabó Ferencné, Rudics 
István, Kujbus-z Jano3, Mihály Ágoston, Mai hó 
István, Kánya József,  Hodosi Károly, Filó 
Károly 8 8 leüt, Morvái István, Csató Dávid 
7-7 íeut, Damokos Jakab, Szekely Simon 6 6 
leüt, Romul T. 5 leüt, N. N. 4 leüt, Bartha 
Miklós, Hochsild Károly, özv. Müller Károlyné, 
özv. Hajaód Józsefné  3 3 leüt, N. N. 2 leut. 
Mind a két testület ezúton is köszönetét fejezi 
ki a nemesszivü felülfizetóknek. 

— Mit fizet  az állam a gabonafélékért  ? 
A minisztertanács foglatkozott  azzal a kérdés-
sel, hogy a hadsereg ellátására esetleg szük-
ségessé válható rakvirálások esetén mit fog 
fizetni  a gabonafelékért  és elhatározta, hogy 
a rekvirált buza árát 16.000 lojröl 18.000 
lejre emeli fel.  Megvitatták meg a többi gabona-
nemű árát is: igy 14.000 lejt fognak  fizetni 
a zabért, 16.000 lejt az árpáért, és 18.000 
lejt a babért, lencséért síb. 

— Hói érdemes tanitónak lenni. A 
közoktatásügyi miniszter mindazoknak, akik 
Cadriilaterben, Dobruzsában tanítói állást vál-
lalnak, öt évre földet  biztosit igen olcsón, 
azonkivül teljesen kamat nélküli kölcsönt fo-
lyósít házépítés céljaira és kötelezettséget 
vállal, hogy az esetleges fosztogatásokért 
teljes kártérítést fiáét.  A Dobruzsába pályázó 
tanítók kétszeres fizetést  kapnak, öt év után 
pedig még külön 25 százalékos fizetési  pót-
lékot is élveznek. 

— Liberális uszitás. Viitorul támadja 
a kormányt kisebbségi álláspontja miatt, a 
melyet Gróza, Goga es Take Jonescu nyilat-
kozatai alapján vesz bírálat alá. A lap szerint 
a kisebbségi felekezeti  iskolák centrifugális 
törekvésekkel a kommunizmus melegágyai. A 
lap támadja Grózát és Gogát, akik nyilatko-
zataikkal felháborítják  a kisebbségeket és fele-
lőssé teBzi a kormányt ennek minden követ-
kezményeit. 



36. ştim. C S I K T L A P O K 5-ik ol&L 
__ Beiratkozások a kereskedelmi is-

kolába. A marosvásárhelyi fiu  és női felső 
kereskedelmi iskola igazgatósága értcsiti a t. 
szülőket, hogy az iskolai beiratkozások f.  év 
szeptember hó 1., 2. és 3-án lesznek. A tanítás 
szeptember 5-én veszi kezdetét. A beiratási 
díj 51. a z évi tandíj pedig 300 pu. Internátus 
a jelen tanóvben nem lesz. Megkeresésre az 
intézet Igazgatósága gondoskodik a tanulók 
elhelyezéséről. Tanítás csak a délelőtti órákban 
lesz, mert ama nehézségek, melyek az utóbbi 
tanévekben a délutáni oktatást ÍB szükségessé 
tették, megszűntek. A jelen iskolai tanévtől 
kezdve a közokt. miniszteri rendelet értelmében 
a keresk. iskola 4 évfolyamból  áll. Mindazok 
tehát kik, most lépnek az alsó OBztályba, csak 
4 év múlva juthatnak az érettségi bizonyítvány 
birtokába. Intézet'ink a közel jövőben előre 
láthatólag átalakul közgazdasági középiskolává, 
melyben az ifjúság  az eddigi kereskedelmi is-
meretekkel kapcsolatban még mezőgazdasági 
és ipari kiképzést is nyer. Bárminemű egyéb 
érdeklődésre az intézet igazgatósága a legna-
gyobb készséggel szolgál felvilágosítással. 

— Leszállított árak a moziban. Polgár 
Ede, a csíkszeredai mozi bérlője helyes intéz-
kedést tett akkor, amikor a közönség érdeké-
ben a mozi helyárait általában 20 - 30°/0-al 
leszállította. Ez intézkedés azt célozza, hogy 
a közönség sűrűbben látogassa a mozit, mert 
a kiadások, mit főleg  a filmek  drágasága okoz, 
igen jelentekenyek. A közönség bizonyára mél-
tányolni fogja  a bérlő áldozatkészségét. Az iij 
helyárak a következők; 6 Bzemélyes páholy 
42 lej, & személyes páholy 35 lej, 4 személyes 
páholy 28 lej, páholyüléa 6 50 lej, erkélyülés 
tí-50 lej, I. hely 5 lej, II. hely 4 50 lej, III. 
hely 2 lej. 

S P O R T . 
A bajnoki mérkőzések sorozatát vasárnap 

4-én kezdi meg a CS. A. K., amikor is a Har-
gita TeBtedző Egylettel küzd a bajnokságért 
az alábbi ÖBSzeállitásban: Szamorzia—Henger, 
Szabó—László, Farkas, Molnár—Qriger, Fejér 
II., Kun, Miklós, Teutan. A bírói tisztet Suciu 
brassói biró látja el. 

• 
Ca. A. K —C. F. R. 6:0 (4:0) A szomszéd 

Madéfalva  ambiciózus vasutasai játszottak va-
Bárnap a mieinkkel. Hatalmas fizikai  erőt kép-
viselnek és ha játékteknikájuk ia fejlődik,  erős 
rivaláaa lesz a csiki csapatoknak. A goolokat 
Kun (3), Fejér (1), Miklós (1), Teután (1) adták. * 

Ezen a héten lefolyt  bajnoki mérkőzések 
eredményei. Brasovia: Hargita 3:1, M. T. E. 
Ivria 2:2, Coltea: Olimpia 20. 

A sorsolástól eltérően a Brasovia 18-ikán, 
Kisasszony napján jön városunkban. 

Kereskedelmileg képzett óvadék 
képes egyént jól jövedelmező 
önálló vezetői állásba juttatnék. 
Ajánlatokat .október 1" jeligére 

e lap kiadóhivatalába kérek. 

No. 1226-1921. 
Hirdetmény. 

Bodó István mezőbirónál 1921. augusztus 
19 óta be van hajtva: 

1. egy drb 4 éves fehér  szőrű ökör, bal-
fiile  begyén rézdrót van CBavarva. Lánccal 
felkötve  harang. 

2 egy drb fakó  szőrű 3 éves üsző, bal-
fUlén  elöl két róvás. 

3. egy drb 1 éves fakó  Bzőrü ökör, dthely 
augusztus 1-től van felfogva,  mindkét füle-
hegye visszatürve. 

Ha fentnevezett  állatok tulajdonosai nem 
jelentkeznek, szeptember 19-én Csikszent-
domokoB községházánál az állatok el lesznek 
árverezve. 

Sandoralnic, 1921. szeptember 1-én. 
Solnay Sándor, Kurkó Sándor, 

••-jegyző. biró. 

Eladó egy 23 hektós fenyőfa kád, 
mely hámbárnak, vagy tímárok részére 

1—s alkalmas. Megtudható a kiadóhivatalnál. 

Egy jó családból való flut  tanu-
lónak azonnal felveszek,  Filó 

Károly vegyeskereskedő, Csikszereda. 

K p r e * c o l f  a s z t a l o s s e g - é d . e -r x c I c e t . Nánásy Imre asztalos-
mester, Gyimes-Tarhavas. 2—2 

Albert Lajos (Józsefé)  csikszenttamásí lakós 
udvaráról elloptak egy egész vágás és 
egy fél  vágás szekeret. Nyomra ve-
zető jutalomban részesül. 

Mindennemű román — magya r -
német— és francia-nyelvű 

F O R D Í T Á S O K 
készitését elvállalom 

tea Káról; rám. iroMpnató, Csikszereda. 
A „Merkur" kereskedelmi ügynökség Csikszere-

dában a következőket ajánlja: 
K Í N Á L A T . 

1 drb valódi Wertheim & Comp gyártmányú 
pénzszekrény No 2*ös. 

1 drb Wiese-féle  gyártmányú No 2-ős pénz-
szekrény. 

1 drb Angol aoél No 3-as pánoél szekrény. 
1 drb Remington írógép, üzemképes 

2 drb BBénaprós lóerőre. 
Nagyobb mennyiségben piros fedőoserép  leg-

jutányosabb árban. 

REGATUL ROMANIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

Nr. 5334—1921. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye alólirott Subprefectje  Csík 

vármegye hivatala éB tisztviselői 1921—22. évi 
faszükségletének  biztosítása céljából árlejtést 
hirdet s felhívja  mindazokat, akik a szállítást 
elvállalni óhajtják, hogy eziránti írásbeli zárt-
ajáulataikat legkésőbb 1921. évi szeptember 
10-ig a vármegye Subprefectjéhez  nyújtsák be 

Összes szükséglet: A vármegye hivatala 
részére egyszázhetven öl. A tisztviselők részére 
168 öl elsőrendű minőségű bükk tűzifa. 

Részletes feltételek  a hivatalos órák alatt 
a vármegye Subprefectjénél  megtudhatók. 

Mercurea-Ciuc, la 18 August 1921. 
Otetea m. p., 

p. Bubprefect,  primnotar, 

Legjobb beszerzési forrás  I 
Gyógyszerek, kötszerek, gummi-
áruk, vegyszere k,liköreszenoiák, 
illatszerek, féaüáruk,  fényképé-
szeti és toalletoikkek. 10— 

Szám 2270—1921. vt. 

Pályázati hirdetmény. 
A városi tanács a városi vágóhídon eszköz-

lendő javítási munkálatokat nyílt pályázat utján 
óhajtja eszközöltetni: A munkálatok között 
szerepelnek: 

1. Emésztőgödör létesítése; 
2. Cementbeton burkolat javítása. 
3. Vakolat jávitások; 
4. Kórlát kerítés készités. 
5. Fapad'ó javítás. 
Bővebb információk  a városi mérnöki hiva-

talban szerezhetők meg. — Pályázati határidő 
1921. évi szeptember hó 5. napjának déli 
12 órája. 

Mercurea-Ciuc, la 26 August 1921. 
Tetiu Aurel s. k., 

primar. 

Sz. 114-1921. 

Faeladási hirdetmény. 
Tekerópatak közbirtokossága eladja Teke-

rőpatak közbirtokosság iroda helyiségében 1921. 
óv szeptember hó 20-án délelőtti 10 óra-
kor tartandó nyilvános szó- és írásbeli árve-
résen a tulajdonát képező Il-ik határrészben, 
Pertinis éa Somlyó feje  nevü erdőségekben 
levő az erdőgondnokság bélyegzőjével lebélyeg-
zett száraz, száradásnak indult széltörött, CBUCB 
törött és még aitermelésre engedélyezett fenyő-
faanyagát. 

I. csoport: Pertinisi fatömeg  Békásra hajló 
rész 180 kat. holdon van, mintegy 2422 drb 
körülbelül 2500 köbm. Kikiáltási ára köbméte-
renkint 10 (tiz) leu. Bánatpénz 2500 (kettőezer-
ötszáz) leu. Ezen fatömeg  Békáatól 17, Piátra 
Neamtól 60 km. fekazik. 

II. csoport: Somlyó fején  levő fatömeg  300 
kat. holdon fekszik  mintegy 7558 drb körül-
belül 7500 köbméter. Kikiáltási ára köbméte-
renkint 15 (tizenöt) leu. — Bánatpénz 11250 
(tizenegyezerkétszázötven) leu. Ezen erdőség 
Tölgyes ÉB Bisztricza völgyétől 13, a ditról 
vasútállomástól 31 kilómóterre fekszik. 

Kihasználási idő 1923. év május hó 1. 
Zárt iráBbeli ajánlatok a Tekerópatak köz-

birtokosság elnökségének az iroda helyiségben 
1921. év szeptember 20-án délelőtt 10 óráig 
adhatók, vagy küldhetők be Tekerópatak Csík-
megye közbirtokosságának cimezve. Árverési 
és szerződési feltételek  a Tekerópatak közbir-
tokosságánál éa a tölgyesi erdőgondnokBágnál 
hivataloB órák alatt megtekinthetők. 

Elkéaett bánatpénz nélküli, vagy szabálysze-
rűtlen ajánlat figyelembe  nem vétetik. Utóaján-
lat nem tehető. 

Írásban beadott ajánlat boritékán olvasha-
tóan jelezni kell, hogy abban 1921. szept. 20 án 
eladásra kitűzött I-ső, vagy második csoport-
beli fatömegre  ajánlat van. 

Ajánlatban a megajánlott összeget számmal 
és betűvel kell kiírni, azzal a hozzáadással, 
hogy az árverési és szerződési feltételeket  is-
meri és azoknak magát aláveti. 

Valeastramba (Tekerópatak), 1921. évi aug. 
hó 25-én. 

Molnár Márton, 
kb. jegyző. 

Páll Lajos, 
kb. elnök. 

! 
i • 

Az Első Csikszeredai Faáru Bútorgyár és 
Kereskedelmi Vállalat R.T. Csikszereda 

P I w ó l l a l • bútoroknak, üzletberendezéseknek és egyéb fa-
D I V e l 11 d I . B z a k m ához tartozó megrendeléseknek előállítását. 

M a n á n n c r t l / é s ' P a r 0 8 0 k részére faanyagok-
w. g Ö. II o l \ n a k gépen való megmunkálását. 

D o Is-tó t a r t - szekrényeket, asztalokat és székeket n d M d l U I I ICU l . fenyőfából,  egyszerű és festetlen  állapotban. 
2 -
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6-Ik oldal. C S I K I L A P O K 36. ACám. 

Felsőkereskedelmi iskolai magán-
vizsgákra előkészítek. Cim: 

megtudható a kiadóhivatalban. 

A hölgyközönség figyelmébe! 
Tisztelettel értesítjük a hölgyközönséget, hogy szep-
tember hó 10-én Oimnáiium-ut 44. SB. a. egy egészen 

ÜJ NŐI-RUHA SZALONT 
nyitottunk, ahol minden igényeknek megfelelő_ruhá-
kat készítünk a legméliányosabb árakon. Costfimök, 
alkalmi, estélyi és házlruhákat bármilyen kivitelben, 
őssi és tóli kabátokat, továbbá saiaon újdonságokat 
*-5 T É I J E K ^ X J ^ - F O I C B Ü N 
Nők és kislányok részére készítünk iskolai kabátokat, 
ruhákat és kötényeket is. A legújabb divat lapok 
állandóan állanak a próba-szalon rendelkezésére. — 
Tiszteletteljesen: a DIVAT SZALON. 

Fordítások: román és néiet nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. — 

2 * £ a y e r J á n o s , főgimn.  tanár, 
volt törvényszéki román és német hites tolmács. 

l ? a i B I I ©s. | 
3 FOQOBVOS Î 
• Rendül naponta d.e. 9-12 és d.u. 2—6 óráig ^ 
2 Csikiwereda, Mikó-utoa 34. se ám. ^ 

Eladó 2 bútorozott szoba 
C s i k s o m l y ó n képezdész tanulóknak, 
vagy képezdész leányoknak nagyon meg-
felel.  — Ugyanott esetleg koszt is kap-
ható. Értekezhetni a Fogyasztási Szövet-

kezetben, Csiksomlyón. 1—2 

FELVESZEK 
4 gimnáziumot, vagy középiskolát vég-

" zett fl-cit  t a n n l ó i i a l í : , teljes 
ellátássá!, vagy megállapodás szerint. 

Jakab István, divatkereskedő. 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás - nélküliek, sin - fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun-
:—: kák átdolgozását készíti :—: 

Waczel Ferenc fo£tecMtns,  Csíkszereda 
(dr. Pál Oábor ügyvéd házában). 1 

Sz. 928—1921. 
Fa-árverés. 

Tekerópatak község 1921. évi október 
hó 4-én délelőtt 10 órakor nyilvános szó 
és zárt Írásbeli árverésen eladja Tótsarka és 
Karmaiura nevü erdejének 160 kat. hold terü-
letén eladásra engedélyezett fenyőfa  ós bükkfa 
faállományát.  A kitermelésre bocsátott fatömeg 
mennyisége a tölgyesi erdógondnokság hozzá-
vetőleges becslése szerint 21600 mB fenyő  és 
3400 m3 bükkfa. 

AZ erdő Piatra Neamttól 50 km. távolságra 
v.an. Kikiáltási ár a fenyőfának  m® 19 leu, a 
bükkfának  ürmérercnkint 4 leu. 

Bánatpénz 42,000 leu (azaz negyvenkettő-
ezer) ieu. Zárt irásbeii ajánlatok Tekerópatak 
község irodajában 1921. óvi október ho 4-én 
délelőtt 10 óráig nyújtandók be vagy po&tán 
küldhetők be Tekerópatak (Csikmegye) község 
elöljáróságáuak címére. 

Az árverési éd szerződési feltételek  a birto-
kos Tekerópatak községnél és a tölgyesi erdő-
gondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
bármikor betekiLthetők. 

Az elkésetten, bánatpénz nélkül, vagy nem 
szabályszerűen kiállított ajánlatok figyelembe 
nem vetetnek es utóajánlatok nem fogadtatnak 
el. — Írásbeli ajaniatot tevőnek ajánlata bori 
tékán olvashatóan jeleznie kell, hogy abban 
1921. évi oktober hó 4 napjára eladásra kitű-
zött Tótsarka és Karmatura fatömegére  aján-
lat van. 

Ajánlatában a megajánlott ösdzeget számmal 
és betűvel kiírnia kell azzal a hozzáadással, 
hogy az árveresi és szerzódéBi feltételeket  is-
meri s azoknak magát mindenben aláveti. 

Tekerópatak, 1921. évi augusztus hó 24-én. 
Tódor János, Bencze Ágoston, 

notar. primar. 

KOZMÁSI GAZDAKÖR hídmérleget keres 
megvételre. Lehet uj, vagy használt, 
melyre ajánlatot kór SZÁNTÓ LŐRINC, 

gazdaköri elnök. i_8 

Pályázati hirdetmény. 
A nagykászoni r. k. iskolaszék a központi is-

kolához a segédkántori-tanitói és afeltizi  isko-
lához egy tisztán tanítói állásra 1021. szeptem 
ber 20 íki határidővel pályázatot hirdet 

I. A segédkántortanitó javadalma: 
1. 96 kalangya, (mo6t 74) ősz-, ugyanannyi 

tavaszgabona kepe 288 leu. 
2. Készpénz kepe (ospora) évi 28 leu. 
3. 50 terű vegyes tűzifa  50 leu. 
4. Stóla, évi 46 leu. 
5 Misealapitványi kamatokból évi 4 leu. 
6. Fizetés kiegészítés államsegélyből a Ft. 

Egyh. Főhatóság által meghatározandó összeg-
ben — leu. 

7. Természetben lakás (1 szoba, 1 konyha, 
pince, közös sütő, csűr istálóval). Lakás újjá-
építése tervbevéve. 

8. Veíem -nyes kert. 
Kötelessége: Az összes segéd kántori teen-

dők végzése és a részere kijelölt osztályok 
tanítása. 

Kántori oklevél megkívántatik. 
II. A (tisztán) tanítói állás jövedelme 
1. A r. k. iskola pénztárból évi 40 leu. 
2. Kászonfeltiz,  Kászonaltiz és Ká-zonim 

pér községek pénztárából (félóvenkint  utólag) 
együtt évi 400 leu. 

3. Fizetéskiegészités államsegélyből a Ft. 
Egyházi Főhatóság által meghatározandó ősz-
szögben — leu. 

4. Természetben lakás (2 szoba, konyha, 
kamara, pince, közös sütő, majorságot fásszinnel. 

5. Veteményes ós gyümölcsös kert. 
Kötelessége a részére kijelölt osztályok 

tanítása. — Nők is pályázhatnak. 
Felszerelt folyamodványod  Róm. Katholikus 

Plébánia Kászonaltiz cimre küldendők. 
A nagykászoni r. k. iskolaszék. 

Í
Fthér bór- ós vászoocipőihez és 
k'-ztyüihez csak „ P a t y o l a t " 
•] iatos feheritőt  használjon 1 

••16— 3' Keminőseg! Nem árt sem-
milyen anyagnak I Vigyázzunk a névre! 

Alcsiki MQmalom ós VillamosmO r.-t. 
H E H G E R - 1 9 Ű | H A I i P 

Csikszentmártonon 
legmodernebb felszereléssel  a t. kö-
zönség rendelkezésére áll. Gyárt : 
kiváló minőségű finom  szitált lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 

takarmánylisztet. 12 -
Vámörletők gabonáját azonnal 

feldolgozza  és kiadja. 

Csíkszeredai  Takarékpénztár Részvénytársaság 
®®®®®@® áruosztálya. ®®®®®®® 
Az Erdélyi Bortermelők Szövetkezete helyi fióktelepének 
• v e z e t é s é t á t v é v e , értesítjük a t. vevőközönséget, hogy 

elsőrangú uradalmi fajborok, 
zamatos asztali borok és flfl  HH 
kiváló minőségű palack borok 

á i i a n a l e f l ó l s t e l e p ' ü . o . l z ö x i  r e n d e l k e z é s r e . 
Boraink fajtisztaságáért  és kitűnő minőségéért szavatolunk. 

Kőlcsönhordókat a legjutányosabb áron adunk. 
Csíkszeredai  Takarékpénztár R. T. Áruosztálya. 

4— 

Cenzurat: Dr. VASÚ, prefect 

Tanító urak figyelmébeI 
A folyó  i sko la i t a n é v r e szükséges 

Felvételi-, i 
előmeneteli-mulasztási-, x 

látogatási- és haladási-naplók é 
már elkészültek és kaphatók I 

Vákár könyvkereskedésében,Csikszereda. | 

tyemateít Vákár könyvnyomdájában, Czlknaredákas. 




