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A nép papjai. 
Hányszor hallottak az elszakítottság haszonkét esz-

tendejében a küzdelmet sorsukért. Hányszor dobbant meg 
a szívünk érettük, amikor Uelytállva magyarságukért, közös-
ségünk minden kockázatát vállalva elsősorban és mindég 
elsősorban óket érte minden önvédő mozdulatunkért, minden 
kiállásért magyarságunk és hitünk megvallásáért minden 
kockázat ég következmény ! 

Sorsunkról hányszor döntöttek elfogultan!  Hiszen ók 
jelentették az iskola és a szószéken keresztül a magyar 
szó eleven hallhatóságát, el nem némulását, igéikben testet-
öltött életünk mindenoapiságáhan is szellemi örökéletüsé-
gunk szárnyas gnudolatképein keresztül magyarságunk 
örökkévalósága, történelmi halhatatlanságunk éa igazaágunkba 
vetett hitünk minden bizonyossága I 

l)k voltak a mindenkor jelenvaló magyarság legbiz-
tonságosabb bizonyságai. Ök voltak a vigasztalás éa az 
életerő, ők voltak lelki és közösségi életünk legkipróbáltabb 
folytonossága  és hányszor, de hányszor voltak ők pauasz 
és zoks^o nélkül a példaadó mártirium I 

Természetesen elsősorban ők érezték meg minden 
magyarságunknak állandó kockázatait. Őket érte a meg-
rövidülés, az üldöztetés és a jogtosztás. Iskoláinkat bezár-
ták. szószékeinket sokszor elvették, ősi egyházi javainkat 
elkobozták. Papjaink jövedelme, melyből azelőtt az állami 
támogatás törvényes életlehntfiségén  át élhettek csak meg, 
telére, harmadára, a negyedére csappant, mert az idegen 
uralom (ordított aráoyban változtatta meg a kongruát, az 
egyes telekezetek papjainak havi állami törvényes kenyér-
pótlékát. 

Megélhetésük, szabadmunkálkodásuk biztosítása min-
dig egyet jelentett a magyarság sorsának legdöntőbb élet-
lehetőségével, A falvak  elhagyatottságában Ok a vigasztalás, 
a segítés, a tanácsadás forrása,  ők az el-e'gyengülő nép-
lélek kiapadhatatlan erőtartaléka, a meggondolatlanságok 
pilianataiutn a józan mérséklet és a CBüggedésben a lelki 
.jjászületés. 

Erdily földjén  nincsen magyar ember, aki ne tudná, 
int jelent mindannyiunk számára a magyar pap. Erdemeik 
méltatására, értékük megállapítására éB nemzeti hasznok 
minősítésére kevés minden szó és telesleges minden bizony-
K..Jás. Egész Erdély magyar társadalma egyetlenegy hatal-
mas szolidaritás az S munkájuk és külön-külöu az ó sze-
ntélyük telé. Aki velük mostohán bánik, az magával az 
egész Erdély magyarságával szemben tanusit teljes közönyt 
és nemtörődést, Sőt mindannyiunk megalázásán és mellS-
zéxén keresztül a magyar nemzeti aoraaal éa birodalmi 
i r endőnk gondolatával szemben. 

Erdély politikai életének hivatott vezetói most fordul-
tai a kormányhoz az erdélyi papok aorsa ügyében. A kor-
u ány illetékes tényezői most döntik el az erdélyi magyar 
,'»,"'nág kongruájának, megélhetése törvényes biztosításának 

gyrl. 
Egyidejűleg a magyar állam túlzott jogtisztelete a 

mzetközi jog teljes és szószerinti méltánylásával meg-
et te folyamatosaq  azokat a papi állami kongruákat az 
; -s felekezetek  papjainak, melyeket az előző államhatalom 
bpitott meg és melyeket sz folyósított.  Igy történhetett 
•ş. hogy a kérdéa rendezéséig idegen nemzetiségű papok 
rk'apták korábban élvezett magas kongruájukat, mig a 
papjaink — bár helyzetük, valamint jövedelmük még 

miig jóval a máa nemzetiségű papok jövedelme alatt 
i ^radt. 

Szükséges, bogy a magyar élet, a magyar állam, te-
a magyar adófizetők  közösségének gondviselése sietve 

nagy hálával viszonozza, de legalább a legminimálisabb 
.-.-gélhetóa szakszerű határáig biztosítva a magyar papok 
-nládjának ezreit, azt a sok áldozatot és nemzetnevelő 

. 'kát, mit a megpróbáltatások esztendőiben a papok részé-
n.indig maradéktalan hajlandósággal kapott meg. 

Erdély magyarsága azt kéri éa várja az illetékes 
1 • iivezök döntésétói, hogy ennek a kérdésnek a megoldása 
4 maradéktalanul, szívesen vállaltan és késedelem nélkül 
- intsen közmegnyngvást egész Erdély népe számára. 
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Szentmárton a tisztviselők „Eldorádója" 
A Cs kl Lapok 1941 évi szeptember hó 7-tkt számában 

egy vezérolkk jelent meg Sz, '. aláírással, „ \ cs'.kszentmár-
onl j i áablróság" c mmel, nulyhen a oslkszontmártoni klr. 

lárásblróság áthelyezé-é lek ké uésével, mondjuk felvetődött 
gondolatával po emlzál a olkk. .. vagy amint ő mondja, annak 
még a gon lolata ellen 1B büzdiinl fog,  sőt többes számban 
mondja Igy: „küzdeni fogunk'  I 

Minthogy a mostani reális Időkben elinalt a Donqnihatt 
lovagok küzdelme, amikor még délibáb szélmalmok ellen la 
fülvestlk  a harcot, hiszem, hogy Sz M árnak alapos oka lehat 
arra, hogy ezt a olkkst mglr ta : E zlk Szentmártonban ls, bogy 
a jiriablrőeág körül nlnos mind n a rendjén I 

A fenti  olkk olvasásán* mindenki azt h'hetné.hogy Szrnt-
márton—Csekefalva  a llsztv Brlők „Eldorádója" s osak a bíró-
ság jelenlegi tisztviselői nem érzik és nem tadják felfogni  és 
megérte il ezt a nagyszerű he'yzetüket, — de a olkk Inkább 
feireértés  e, m'nt megértésre alkalmas és hogy a dolog rendes 
vágányba terelődjék, agy érz^m, ehhez a kérdéshez hozzászólni, 
nekein van a legtöbb okom és jogom a éppen azért arra kérem 
a Tok Szerkesztő arat, legyen szíves szorítson helyet lapjában 
az én soraimnak Is ott, abol az Sz M ar olkke megjelent; í 
vezé'olkk'k helyén I 

A f^ntl  cikkben arról van szó, hogy Sz'ntslmon község 
i járásbíróságnak Szentmártonból hozzájuk való áthelyezését 
kérte. 

T rtozom Szentslmon községnek éa az Igazságnak, annak 
kijelentésével, ho^y Szeritalmon eözség n»m rlvá"skónt jelent-
k zxtt és nem a já ásbl: óságnak oda való áthe'yezését kérte, 
hanem mivel az elöljáróságnak tudomásáét isítt, hogy Szeut-
márton nagyobb ösezeget kér a jelenlegi bírósági épület áten-
gedése ellenében az á'lamtól, — Szentsimon község díjtalanul. 
Ingyen ajátilja f»l  a község legnagyobb épü etét a biróság 
elhelyezése oéliá a Szents'mon község tehát nem ko kárálni 
akar Sientmá'tonnv), hanem a magyar haza Iránti áldozat 
ke-sióget kívánta felmutatni  akkor, amikor az államot egy 
25000—30000 Pengő» kiadástól akarta megkímélni és Ingyen 
és uijtalanul ajánlota fel  a község legnagyobb épületét a járás-
bíróság elhe'yezésének céljára, — ezért Szentslmon község 
sak dicséretet és elismerést érdemel és nem mély felháboro-

dást, amint ast a oikklró ar Írja, — ha segítségére akar sietni 
a szegény magyar hazának I.. H.szen ugyanezt az áldozatkész-
séget muta'ta Cslkszentmá tor-, — Csekefalva  község ls akkor, 
aulBor a roman járásbíróság téljara felajánlotta  dljtaiar.ul ai 
erdőbirtokosságok tulajdonát képező Dr. Cslszé-féle  épületet. 
Ui azonban összehasonlítást kell tennünk ebben a tekintetben, 
— "Z áldozatkészség tekintetében, a k-t község felajánlása 
közöt*., uem nehéz eldöbtenl, kinek a javára (Sík az érdem: 
Egyik község a magyar hazánek ajánlja fel  díjtalanul a maga 
sz rény segítségét, a másik község a román államnak I Én ugy 
é-zem hogy Sz. M. ar alkkében az összehasonítások kérdését 
nem idézte fel  sze.r*ncBés"n. mert Szentmártrn—Csekefalva 
községek még Ilyen diitalan felajánlást,  a mai napig tuitom-
m 1 a magyar államnak nem tettek. 

Más kérdés az, vajioi m°g£ilel-e az egészségi állapot, 
avagy rossz u'ak szempontjából Szánts! mon község a járásbíró-
ság elhelyezésére? S hogy rzzol üzemben „Szentmárton éB 
Csekefalva  milyen nagyszerű utakkal rendelkezik, milyen 
egészséges, száraz, szép fentf-ikvő  községek, hogy párjukat 
rgész Kedélyben nem lehetne találni" ? — ebben a kérdésben 
nom vitatkozom a lkklró Sz. M úrral, Inkább elhiszem nek', — 
hár m'evagyok győződve arről, hogy Erdély más részein ls 
vannak Szentmárton—Csekefalvához  méltó szép községek, — 
de nagy.abecsülöm b oikklróhan a tzülőföld  Iránti sz.?retet éa 
képzeletének magasröptű szárnyalását. Elismerem, hogy Csake-
falvának  nagyszerű borvlze van a talán eire Inkább lehetne 
alkalmazni azt a megálianltást, hogy ebben a teklotetben nincs 
párja egész Erdé'yben, kivéve Borszéket, Kánont, Málnást, 
Csiksomlyót, Élőpatakot, Iíomoródot, Szejkét. Elhiszi m s saj 
nosan laiom, hogy van Szentmárton—Csskefa'vának  teje, vaja. 
ruroja s sok illatja és illat' terméke és éppen itt vállnak el 
ata nk Sz. M. cikkíró ur felfogásától: 

Mert bár sok teje, vaja, túrója és más állati terméke van 
Szentmirton—Cseki faiván  azoknak, akiknek földjük  van. illat-
jaik, ha omfialk  vannak és házaik vannak, mégís nem átalják 
1 drb tojásért 18—20 Bllért, 1 lltnr teiért 28—32 ti lért I véka 
rozsért vagy búzáért 10—12 Pengőt, I véka árpáért 8 Pengőt, 
egy szentslmoai vasúti illomiara szóló aiekér fuvarért  0 Pen-
gőt kéiol, akkor, amikor azért a szentsimonl favaros  oaak 
8 50—4 Pengőt kér, pedig neki még kési éjjel kell viasza, 
hiza-monn'e. mlg a szentmártoni fivaros  az utasával együtt 
érkezik ha*a; van szivük 00-80 Pengőt kérni 3—4 Bzobás 
hkásokért azoktól a szegény tisztviselőktől, aklnnek a lakpén-
zük legfeljebb  havi 18—20 Pjogő. 

111 tlsztvlsilók, akik ide Szentmárton-Caekefalvára  vala-
mely k miniszter „ejtőernyőjén" i t jutottunk, nem hozhattunk 
magunkkal teheneket, baromfiakat,  juhokat, lovakat és h-zakat! 
Mi reá vagyunk utalva megélni abból a szerény rzetésből, amit 
nekOnk az állam jut at Minekünk nlnosenek más jövedelmeink 
a szerény fizetésűnkön  kívül, mint volt a romin tisztviselők-
nek 1 aiből tndja fedezni  azokat a maximált árakon jóval túl-
menő magas árakat i s megfizotni  a tisztviselő, akinek havi 
fizetése  108—144 P-ngő között viltakozik. de ha valamelyiknek 
500 Pengőié lenne la. az sem képes rei I Minden lelkiismeret 
furdalás  nélkül kérnek el 1 maiért 8 Pengőt, 1 oslrkéért 4—5 P 

A lakást, azt ngy adjik kl, tisztelet a kivételnek, hogy 
a kertet a gyümöloosel és néha még 1—1 szobát ls, a 3—4 
szobiból, maguknak tartanak meg a bérbeadók a legtöbbször 
fózó  éa melegítő kilyhik nélkül kívánják bérbeadni. 

Jgon I vannak flrea  lakásai, újonnan épült hizal Szent-
márton—Caekefalvinak  s ennek daoira a fenti  áraknál oloaóbb, 
megfeleli  lakást nem lehet kapni, mert teljesen hiányzik az 
ildozatkéazség a lakisokat bérbeaió hiztulajdonosokból. 

Nem tudom, tndja-e Sz. M. olkklió or, bir tudnia kellene, 
hogy bir tejszövetkezet vajgyirtó üzeme van a kettős község-
nek, vtjat nem lehet kapn>, mert azt snlyoaabb, magas iron • 
a maximiit iron jóval ielűl, mia vidékre, a városokba szállít 
jik inusn éa a fürdőhelyeket  l i t j ik el velel 

Van-e tadomása a cikkíró urnák airól, h-gy a járásbíró-
ság vezeti t'aztvtaelójének felesége  hónapok óta lyukas talpú 
elpiben Jár, matt a kettős községbe étkezi talp mennyiség a 

bennszülöttek és a gazdálkodók közfitt  lett Jól vagy rosszul 
szétosztva s abból a „jöttmentek éB jövevények" féléves  igény-
lésük daoira sem kaphattak semmit ? 

Van-e tudomása arról a cikkíró urnák, hogy a tisztviselők 
éz a jirásblróság hivata'a már hónapok óta nem kap világító 
kőolajat-petróleumot és kénytelen fél  7 órakor este világítás 
hlinyiban lakisában sötétbea tartózkodni, mert a községben 
érkező kőolaj nem lesz rendszeresen éa egyenletesen felosztva 
és ezzel önkéntelenül ls kénytelen az elsötétltéal rendeletnek 
már fél  7 órakor eleget tenni. 

Van-e tulomisa a olkklró árnak arról, hogy a tiszt viselő-
kar legtöbbjének „és ebbSl a csoportból még a vezető tisztvi-
selőket sem kell kivenni" gyakran eli 'orlnl, hogy tfibb  napon 
il n'nis házuknál egyet'en falat  kenyér sem * talán a jó szom-
szédok könyörülnek meg rajtnk s küldenek át egv—tgy drb 
kenyeret, mert addig, amig Szentmirton—Csekefalva  gazdái 
kodól os k nehéz pénzeken hajlandók túladni gabona termé-
nyeiken, — a községbe érkező lleztmennylaég eloaztisa aem 
S'kerül arányosan. 

De még azimoa és szimtalan hason'ó tényt hozhatnék 
fel,  hogy milyen „tejjel és mézzel folyó  Kánaánja és Eldori-
dója" ez a kettős község, „az Ide-ejtett" tlsztveselól karnak, de 
uem klvinom tovább folytatni,  csak annyit jegyzek még meg, 
hogy esek a jelenségek nem a háborús viszonyokra vezet-
hetők visasa. amint azt Sz. M. rtkklro ur állítja, hanem vissza-
vezethetők a kettős falu  bi'ns'.illüttel iidozatkészBégének 
hiányára s talán némelyeknek kapzs'ságira és a gyors meg-
gazdagodás utáni vágyára ls. 

Ha ea a keryér és egyéb szükséglet mérséklet vagy 
unnak teljes hláLya, a háborns viszonyok okozta állapotokra 
volna visszarezethe ő, egyetlen szavnnk 8'm lenne, — mert 
ml s tudjuk mivel tartozunk hazinknak : türelemmel és nél-
külözéssel is, ha a háborús viszonyok ugy kívánják ; de ami-
ko. látjuk, hogy ugyanakkor, amikor ml tisztviselők nélkülö-
zünk, a kettős község lakói között akadnak élelmlsz» halmozók 
és árdrágítók — akkor méltán háborodunk fel  éa aokkal mél-
tóbban. m:nt a olkklró nr Szentslmon község áldozat készsé-
ges ajánlatán, E kettős községben nincsen pékműhely s aki-
nek nem áll módjában a lakásán sűtnl meg a kenyeret, az ne-
hezen vagy sehogyan sem juthat egyetlen darab kenyérhez 
aem, mert nlnos honnan vi ' i rol ja azt meg. 

De nem vagyunk sokkal jobban a másik legfontosabb 
közszükséglútl olkk a hus-ellátás kérdésében sem. A maximált 
áron felül  és csak akkor kaphat az ember hust, amikor a hen-
tes és mészárns nr-k akarják, de nem akkor, amikor az ember 
vásárolni szeretne! 3 aki szereti a berbéoshust, — az még 
taláu kétszer vagy háromszor is hozzájuthat Ily módon havonta. 

l lyjn kö.ülmények között, azt hinné az ember, hogy ha 
nem s'kerül saját lakóhelyén bevásárolni azt, amir* szüksége 
van az embernek, hát vasúton vagy autóbuszon közelítheti meg, 
keresheti fel  azt a legközelebbi várost, vagy helyet, ahol be-
vásá-lisalt elvégezheti Min hogy Szentmárton-Csekefalva  nem 
v.sa.i állomás, autót&xia kell elutaznia 4—6 Pengő többlet 
költséggel, hogy elérje a személyvonatot, visszafelé  ugyanannyi 
a költség, tehát Összesen 8—12 Pengővel tfibb,  mint a vasúti 
állomással biró községek lakólnak. Ha pedig valakinek olyan 
nagyravágyó hajlamai lennének, hogy Cs kszeredin tul akarna 
utazni a sobos vonattal és nem elégednék meg azzal a Sz. M. 
olkkiró ur szerint a világ légó vezeteaebb útjával, amit Csík-
szeredától a nagymezőn i t Szeatmirtonlg megtehet és esetleg 
egy más távo'abb eső városban vagy helyiségben lakó család-
tagja, — rokonsága körül valamelyiknek Bulyos betegágyához 
vagy éppen temetésre kollcne sietni, akkor éjjil kell Tusnád-
fürdőre  vagy ''slksreredára utaznia autótaxi val, hogy a reggel 
6 óra tájban Induló snbes vonattal tovább utazhasson ; vagy 
ott kell meghálnia! H i ped'g véletlenül távolabbi községből, 
avagy városből sebes-vonaton érkezne meg az éjfélkor  Cslk-
szoredábs érkező sebas-vonaton a óhajtana azonnal Szentmir-
touba jutni, akkor nyugodtan meg kell előbb hilnl ott, ha 
ugyan kap lakist, vagy olutaznla Tusnádfürdőro  s ott meg-
hálál, mort a sebes vonat még Szentslmon községben sem áll 
meg. Ha azonban mindenáron a sebes vonatot akarja igénybe 
venni utazásánál és Irtózik a drága szállodai vagy fördő  szo-
báktól, ugy egyetlen autótaxi at Csíkszeredába reggelt 6 órai 
sebes-vonathoz Sz-ntmártonból, vagy Bzentmirtonba az éjjeli 
síbesvonat Csíkszeredába érkezésétől mindössze potom 18—20 
Pengőbe kerül V — de ml ea, egy 108—144 Pengős fix  fizetéssel 
biró t sztvlselőnek, — amellett a nagy élvezet mellett, hogy 
Cslksz intmártonban lakhatlk, mikor alig 5—6-szor kell meg-
tonnte egy hőnapban ezt az élvezetes utat éa akkor az egész 
fizetését  elutazta mert az autóbuszoknak még tévedésből alnos 
összeköttetésűk a Csíkszeredába érkező vagy onnan Induló 
s^bes-vonatokkal. 

Hát kl merné tagadni, hogy ezek nem lennének a leg-
élvezetesebb utak? 

A vasúttal éB a szentslmovl keményíti gyárral kaposo-
latbsn mondja Sz. M. olkklró nr nagyon helyesen, hogy a 
blróaigl személyzet nem pltyókis zsikokból ill I Tökéletesen 
igaza v a n D e nem la fejős  tehenekből, hanem személyekből, 
akik az i adott azarény fizetésűk  keretein be'-ül keresik a 
megélhetés lehetőségeit. Ezt a lehetőséget kell részükre meg-
teremteni s akkor blzonvira a helyzetűkön való változtatással 
a bíróság áthelyezésének gondolata la nyom nélkül meg fog 
szűnni. 

Igen I Alva van a feladat  I A oslkszentmirtonl—eaeke-
falvl  benszűlötteken múlik, ha ezt a feladatot  kellőképpen meg-
oldani nem tnlj ik. - Ml tlastvtaelik az i gazda-köreikbe, 
szövetkezeteikbe, közbirtokosságaikba azlveaen illünk be de 
oda, ml magunktól, hlváa nélkfll  nem mehetűuk, mert nekünk 
tisztviselőknek aem földjeink,  aem erdőblrtokunk, aem azfivet-
kezett üzlet-résielnk nlnosenek 1 Ml a kűlönöaen ml, Jiriabtró-
sigt tisztviselők ideérkezégűnk Idején, azonnal megtettük a 
velünk hélAtt szervezi készséggel, erővel a a kultura iránti 
hajlammal azt, ami tőlünk telt, hogy a közérdeket még az 
illám maginérdekének látszó tények f81é  la emeljük, daoira 
annak, hogy mir az elaő megjelenésűnkkor sem volt módunk-
ban a kettős község élelmezését szolgáló intézményekben el-
helyezkednünk, mert a blróaigl tlaztvlaelőtől nem itallották 
azok közül egyesek 3 Pengőt kérni az ellátásért és napi 3 
Pengőt kérni a lakásért, ami havi 180 Pengőt tett volna kl éa 
ezzel szemben a tisztviselők fizetésn  108 -144 Pengő ós kény-
telenek voltunk az önellátáshoz fordulni  éa tisztviselői étkez-
dét illttanl fel  éa oda Idegen viroaokból szállítani a azűkaégea 
élelmet, mlg azt az élelmezési rendeletek lehetetlenné nem 
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tették. Az étkezde a Járásbíróság vezetőjének kezdeményezésére 
•lakalt meg és az A á'dozatkéazaégéből volt az, Ingyen és díj-
talanul 5 hónapon at lakásának 2 szobájában, Ugyancsak A 
hoita Oaaze, a biróaági Ifjabb  tlaztvlsalók segluégével az Ifin 
sági egyesületekbe óhajtotta tömöríteni a kettőa kSzség Ifjú-
ságát éa felnőttéit  és felvette  egy kaszinó egyes Illet megala-
kításának eszméjét. Uegazereztette annak alapazabályalt, a 
bírósági tlaztvlaelók hathatós segítségével 2 öseaeJSvetMt ren-
dezett ezan egyeattletek érdekében a hogy legyen azt hol el-
helyezni, elvállalta a régi román osendóraégt épület kijavítását, 
amelyet azon, az ott lOrtént tOzeaet okozott éa bérbe vette a 
községtől az épületet, kijavíttatta azt, amelyet pedig a községi 
elöljáróság a kijavítási költségeknek as épület értékével arány-
ban nem állónak mondott magaaaágától való (élelmében leakart 
bontatni. ̂ Közben Járt, hogy a kettős köaség a tüiesetból ki-
folyólag  a Javítás teljea öaazegét 187 pengőt, kártérliéa símén 
a biztosító Intézettől megkaphassa. 

A kaazlnóhelylségek ma ia ott állnak, de látogatatlannl, 
mert nlnoa 3 ember — tsalád a falában,  aki egymással teljea 
barátságban élne. Sót a kettős kOzaég előljáróaága la egymáa-
aal állandó vitákban él. 

Az épület tehát a fentiek  szerint ugyanarra az időre kettős 
hasznot hozott a községnek, hozta a házbért, vagyis a javítás 
összegét és hozta a tüzbiztositó kártalanítási összegét. 

Ugyancsak ó, a csíkszeredai kir. törvényszéki Elnök ur 
közbejöttevei és pártoló segítségével keresztül vitte, hog Dr. Csi-
szér Miklós-féle  épület, amelyet pedig a kettős község erdobir-
lokossága díjtalanul ajánlott tel a román járásbíróság elhelyezésé-
nek céljára, tehát jogutód, a m. kir. járásbíróság is, fennállásának 
egész ideje alatt, tehát hosszú évtizedeken vagy századokon át 
használhatta volna azt, — felszabadította,  kiköltöztette abból a 
járásbíróságot, hogy azt a kettős község közbirtokossága bérbe 
adhassa s magának havonta 1941 január 1-től kezdődóleg 70 P. 
hasznot szerezhessen. Bérbe vétette a kir. járásbíróság céljára az 
állam által a község tulajdonát képező és jelenleg a bíróság el-
helyezésére szolgáló épületet, hogy a kettős községnek havonta 
ezzel 100 Pengő, évente 1200 Pengő és évtizedek alatt sok-sok 
tízezer Pengő jövedelmet biztosit. Ez az épület még ma is a 
kettős községé éa ennek dacára, abba, az állam, az ő általa a kir. 
törvényszéki Elnök urnái tett közbenjárására, több ezer Pengó 
beruházást, alapos javítást és falak  építését eszközölte. — Végül 
ugyanennek az épületnek az állain által való megvétele és a köz-
birtokosságok által a román bíróságok részére ingyen kierőszakolt 
bútorzatnak az állam által való megvétele érdekében lépéseket tett 
és a felettes  hatóságaihoz, a csíkszeredai kir. törvényszéki Elnök 
ur utján, ennek kedvező javaslatokat terjesztett fel.  lit lehet talán 
áldozatkészségről és közérdekről beszélni, mert azt hiszem, talán 
egyetlen bennszülöttje sem végzett oly tevékenységet a kettős falu 
érdekében, hogy annak annyi jövedelmet és hasznot szerezzen, 
10 hónapi rövid itt léte alatt. 

A mi lelkiismeretünk, tisztviselőknek lelkiismerete nyugodt I 
Mi, megtettük a magunk kötelességét a kettős lalu iránt; de 
egyetlen tevékenységünknél sem láttuk ott a Sz. M. cikkíró ur által 
említett segítőkezet. Mi most is készek vagyunk a feledés  homá-
lyába burkolni a velünk tisztviselőkkel eddig tanúsított méltatlan 
elbánást I 

Megnyugtatjuk különben a cikkíró urat s megnyugtatunk 
mindenkit, hogy egy járásbíróság áthelyezése nem olyan egyszerű 
dolog, mint a pityókás zsákok elfuvarozása  Szentsimonba vagy 
onnan Szentmártonba. Oda legalább is miniszter-tanácsi határozta 
vagy tőrvény kell! 1 

Akik tehát a bíróság áthelyezésének gondolata ellen küzdeni 
akarnak, vegyék kezébe a kettős községbe került tisztviselők meg-
élhetésének problémáját, mondjanak le maguk is és mondassanak 
le másokat is az 50 - 80 Pengős havi házbérekről, mérsékeljék 
azt a tisztviselők szerény lakbéréhez viszonyítva. Nyújtsanak mó-
dot arra, hogy a tisztviselők is hozzájussanak legalább megélhe-
tési standardjuk színvonalán álló árakon a gabona magvak, tojás, 
vaj, luró, pityóka, tej, lejfel,  csirke, tyúk, léce, liba megvételéhez. 
Szűnjék meg az élelmezési anyagok felhalmozása,  gondoskodjanak 
a liszt és egyéb élelmiszerek, a petróleum, cipőtalp és cipöjcgyek-
nek a rendeletek értelmében való helyes elosztásáról, amelyek 
szerint a tisztviselőnek mindenkivel szemben elsőbbségi joga van 
és hassanak oda, hogy mérsékelt luvarok utján közelíthessék meg 
a vasúti állomást, ha már Szentmárton—Csekefalvába  vetette 
őket a sors és küzdjenek és vegyék munkába az országgyűlési 
képviselők vagy más magas hatóságok utján a világháború alatt 
meg volt és az akkori földbirtokosok  kapzsisága és a román ura-
lom rövid-látása miatt felszedett  és Csikszentmárton—Csekefalvát 
is a vasúti hálózatba belekapcsoló sinpárak újbóli és mielőbbi 
lefektetését,  mert a tisztviselők csak a vonatokon és nem az autó-
taxi és aulobuszokon is tudnak féláru  menetjeggyel utazni és 
akkor magától fog  megszűnni a bíróság áthelyezésének minden 
gondolata! Addig pedig ne csodálkozzanak azon, hogy a bírósági 
tisztviselők vagy akár a község jegyzői is külön-külön, avagy 
együttesen elkívánkoznak a megélhetésüket lehetetlenné tevő és 
azt semmivel elő sem mozdító községükből. 

Az újság cikkezés pedig semmikép sem alkalmas vélemé-
nyem szerint erre a küzdelemre, mert ami eddig csak a kettőnk 
néma titka volt, községeké és tisztviselőké, az most már többek 
nyilvános témája lett. Véleményem szerint Sz. M. cikkíró ur nem 
szolgálta a kettős község érdekeit akkor, amikor cikkét közzétette. 
Egy személyes összejövetellel, közös szükebbkörü letárgyalásával 
az ügynek s a nyilvánosság kizárásával, talán könnyebben lehetett 
volna eredményt érni el. Dc semmi esetre sem szolgálta és erősbi-
tette az Sz. M. ur cikke azt a jóakaratot és buzgalmat, amelyet 
a járásbíróság vezetője eddig tanúsított a járásbíróság elhelyezé-
sere szolgáló épület javítása, átalakítása s a községektől való 
megvétele ügyében. Sz. L. 

Időszerű csiki kérdések. 
Budapest, szeptember hó. 

A ditrói föszolgabiróság. 
A ditrói főaiolgablróaág  BBerveasé, Illetőleg a 

gyergyótölgyecd főzzolgablróságnak  Dltróba áthelyeaéae 
olyan hlr.elec éa észrevétlenül ment át Csik vármegye 
közgyűlésén, hogy a cslkl közvélemény alig vett tndo 
méat róla. Pedig ea a kérdés nem alárendelt jelentő-
ségű, mert a gyergyótölgyesl járáa köaaégelnek fontos 
érdekeibe vág. 

Véleményünk aaerlnt ea a kérdés nem volt kellő 
képpan előkészítve. A* áthelyeaéa a tervezett módoc 
nem megokolt. Baen kívül veszélyeket és hMrânţokat 
jelent a megyére néave. Nem  is biiszúk,  hogy aat 
az áthelyezést  a magya vezetősége kezdeményezte 
volna! 

Ha a főaaolgabiróaágot  Ditróba helyealk. akkor 
a nagy jövőjű BorsaékfOrdő,  Tölgyes, B*káa, Holló éa 
Bélbor a köaigaagatáa résééről jóformán  megközelít-
hetetlen lesa, valóságos viaszafejlesstiae  a közlgaa-
gatáanak. Ilyen áthelyeséare hatvan év éta aepkl aem 
gondolt. Ilyen  áthelyezést  a kormányzat  nem fog 
jóváhagyni 1 Da a megyének aem állhat en érdekében. 

Talán Bákáa, a legnagyobb köaség lakóaaága a 
kitűnő békáal münton jobban megközelíthetné Gyergyó-
ssoatmiklóat, ha a községet a gyergyósaeatmlklóil 

járáshoz csa'o'nák, tz esetben aaonban aa a veanély 
forog  fenn,  hogy a ttlgyasi  főstolgabiróságból 
szolgabírói  kirendeltséget  azarvaznek. 

Jobb lett volna tehát, ha a vármegye vezetősége 
levette volna a kérdézt napirendről. Jó erre egyet 
aludni. 
A tanítóképzők elhelyezése. 

A Cslkl Lipok ju'lus 18-lbl 28. számában vezető 
helyen kifejtettük,  hogy mlzd a két tanítóképzőt miért 
kell Cslksom'yóra helyezni. Kifejtettük,  hogy Cilk-
zomlyót egy nagy székelt földi  közművelődési  köz-
ponttá  kell kifejleszteni.  Idí kell helyezni a ciki ízá-
kely muzeumot Is. 

A tanítóképzőket súlyos blba máshová helyezni. 
Cslkiom'yónak erre cserzett joga van, de eat kivánja 
a kegyhely több évaaáaadoB hagyománya, a gyönyörű 
fekvés,  az egészséges levegő, a kitűnő Ivóvíz éB nem 
utolsó helyen aa ld»g*nfo'galmi  érdekek. 

UUven meggyőaőp.n irta Kardos  Árpid  a Cílkl 
L-.pok 29 ik számában: 

„Csiksomlyó  olyan kinose nemcsak a megyé-
nek. hanem az égést  Székelyföldnek,  melyet meg 
beotűlni,  felemelni,  lelkét  kiteljesedéshez  segíteni 
kötelessége  mindenkinek,  aki a székely  kérdés 
jelentőségével  tisztában van. A Mindenható  ezt a 
helyet egyenesen lólekformálásra,  székelv  kő* 
kintsnek  teremtette1'. 

A meglepetéasa- rür.n ÓH tltoksatosau Györgyé-
•zentmlklÓBra helyezett tanitónők'prőnek tehát CBIS-
i-omlyón a saabbnél-eitebb te'kek valamelyikére keli 
székházat ép'tenl Gyt-rrvóssantmitlóz éppen olyas 
vrünk éB stlvürk, mint Cslkwreda vagy Caltsoinlió 
GyfTfyóíneBtmlí'ófon  létei 1 fűnk  gyári vagţ neg ip«rl 
üsemsket. Bizal bőségesen kárpótoljuk a várost a 
r»nltórőképiőrrt. 

L tujabbBn arról értesültem, bogv a tanltóképiőt 
gyl-ásl restről a csíkszeredai főgimnázium  kertjébe (I) 

akarják felépíteni!  Áronnal a CíiliFzeredal kir. törvény-
saék ju Ott rezembe, melyet a m»gletó börtönépület 
kedveért pont a kesVeny ut Bzéiére kitettek és ezz'l 
agvorc'ípták az épti'etet és a Mltó-u'cát I 

Ni ób százszor ne csináljanak 11 ven Baörryü ter-
veket I Oit van a sok aaép telek Csiksomlyón! Ot 
vo't a tanítóképző, ne vigyék el e nng»aentelt helytől I 

Veaetólnk re Induljanak el n moBt jelzett téves 
utak oo, mert a megye érdekelt Fu'yoBan sértenék. 
A osikszentmártoni járásbíróság 

áthelyezése. 
Bat a kérdést la ury dobták bele a közvéle-

ménybe, hogy mlcdecre jó, ciak egyetérté&r?, össze-
tartásra és a köaérd >k szolgálatára nem 

Szőke  Mihály  a tőle megszokott alapossártral 
szólott a ki rd**h •«>, KB «rra adott „rövid  válasz' 
azonban a kérdést egyszerűen Szentmárton éa Sient 
slmoi érdíkharcává t-ü yeszil le. 

Cilkt>aen«mér onr<t a ktr járási Íróságot előrelátó 
vezetőink annak ld j'Q központi  fekvésénél  fogva 
helyeztették.  B sz mpj'tból C4lbBsnnt*>mcD rzóbj 

sem jühit, ra-ri ney , ; v n áh'iyes^a felette  Bér̂ 'm f̂ 
volna Cslkmenaaxg. C i-H«jn<g>örirv, BV'kf-tlv»,  C-ttr-
aaentmártOD, Csekefilva,  Koz-aá», Ltzárfalva  éa aa ít 
kásaonl töveégri» néave, melyeknei a távolság  na 
gyobbodna  is a közlekedési  nehézségek  sulyosbbod-
nánek.  Ht egy l'yen terv m»ţvjl0eu hatna, rövid időn 
belől az a v jaeelv fenyegetné  a megyét, hogy a 
kászoni  őt  község  Uá'omszékhez  csatolását  kérné, 
ami be 1B követkeabe'ne. 

A megye állandóan k«rte és követelte, ho/v 
Cdkszents'mon—C ikzzentmsron—Káfiooaltlz-  K z ti-
visárh^.y rend'B nyomtávú va'utat építsék ki, m«ly 
H romaiét rddiff  neheaen m'geöBelltbető répáét khtné 
ósere Csíkkal. Ea a terv a Széfeelyudvarhn'y-Cs  k-
szerrda vm útvonal H-'pltése után, melyet ea 1895 
VII t.-c. 1. § a biztosit éa ame'yr» belátható Időn sor 
kerül, szinten meg fog  valósulni. E őre keli tehát lát 
nunk éa nem ssabad olyant tennünk, ami a megve 
vagy annak egy tekintélyt B ré^ae joţos érdekeit sérii 

A kormányrat mai álláspon'ja szerint a c-lk-
aaantmáronl kir. járásbíróságnak BuentBlmonra átheiyr-
aéaéról esidő-tserlnt szó sem lehet.  Annak ott kell 
l-uni, ahol a járási fő'aolgablrÓBág  tzékh«|vH van 
Ez«n Mhl tudni kell, hogy a fogházat  (caltinsan a 
.tőmleo'-e>)  Szentmártonon EZ ÁLAM fp  'etie, igy rgy 
áthelyezési kérés m*r eleva e lv i akadályba ütköalk 

Míg vagyunk pyőiődve, begy ta ithelyiB H kér-
désével kcmoíyan Htm a maiye v-aetődéga. eem a kir. 
törvénvsaék k'váló elnöke n>m foglalkoznak. 

S«ó lehetne talán arról, hogy Tuwüdtürdő, Tus-
nád, Verebes, CjatÓHzrr, Szentalmon, Sien'lmre f's 
Szentkirály vaBUtmen<l községekből egy hatodik  fő 
szolgabiróafg  alakíttassák  Szentsimon  székhellyel, 
melyet vasútial valamennyi erdekeit köaség könnyen 
megköae lthetne. Egyelőre rzonban pgy alka'mea pilla-
natra kell várni. As állam moat láaasan SB<-rveai a 
felsaabadult  és még a kösel Jövőben felaaabsduló  terv-
ieteket. Kérdés, va|jon egy uj fósselgablrónég  saerve-
aéaére nlkalmas-e a mostani Idői? 

Aa előbb említett vaautmentl könaégekben gyári 
éa ipari üzemeket kell aaerveanl, épp^n a vasúti fő-
vonal előnyei folytán,  Saentalmon már megkapta a 
keményítőgyárat és ha vezetősége ügvea éa élelmes, 
még kaphat többet ia. Ml őszintén klváojnk további 
fejlódéstt  éa megerőiödéaét, mint aa a'calkl résaek 
egyik vezető könaégének. 

Érdekeinket ugy kell aaonban össaeegyestetnl, 
hogy ssékely a ssékelyt, köaség a községet, megye á 
megyét lehetőleg no sértse I 

Rendőrklrendeltségeket 
a szorosokban. 

B°ndéaaetl, kBsblatonaágl és katonai okokból meg-
valósíthatónak tartunk olyan tervet, bogy Gyergyó-
tölgyesen, Uzvölgyben és a gylmesl saoroanál m. kir. 
rsndórklreudeltségek álllttasaanak fel.  Eaekről caak 
akkor leaa BZÓ és a belügymiolsster eaeket caak akkor 
fogja  felállítani,  mikor a románokkal a határforgalmi 
egyeaaéget megkötik. 

Tusnádi  Eltbes  Oyula dr. 

A M i k i m l j t í ÍIM«. 
Különöa lelki örömben és felemelő  lelki vigaszban 

volt réazük azoknak a híveknek, akik aaeptember 14-én 
Csiksomlyón megtartott Mária napi bncaun iBten segedel-
méből résztvehettek. 

A bensőséges ünnepség hét réazből állott. A szómba 
délutáni vecaemyéből és a vasárnap délelőtti iateni tisz-
teletből. 

Az áhítatos közönség már azomhat délután a veeaernye 
előtt megtartotta a nagytemplomot. Ifegkapó  volt a hívek 
közöa Mária éneke vecsernye előtt éa után. Ott a csoda-
tevő Szüzanya lábainál hallani a bivők tömegétől a régi 
Mária énekeket, magával ragadó lelki élmény. 

Van egy égi anyám nekem, 
Aki soha el nem hagy engem, 
Neve Mária, 
Aki az én életemnek, 
Vezércsillaga. 

Másik: 
Szivem árva hazám nélkül 
Ninca tanyája, 
Nem lehet boldog soha. 

Másik : 
Magyarország pártfogója, 
Védőkara hazánk óvja : 
Magyarország pérttogója, 
Az én hazám szószólója. 

Ugy szeretem a hazámat, 
Mint az édes jő anyámat, 
Annánk nekünk Mária. 

Azután jöttek ismertebb Mária énekek: 
Máriát dicsérni 
Hivek jöjjetek, 
Mert ö fogja  kérni 
Fiát értetek. 
Üdvözlégy Mária 
Mondja minden sziv, 

A nagy templom fél  homályában, a Boldogságos Szűz 
tiszteletében megerősödött lélekre, valóságos balzsamként 
hatott a templomban összegyűlt nagy közönség közös éneke. 

Az áhítatot fokozta  F. Szabó Pina Szent Ferenc 
rendi atya magas szárnyalású, veoaernyeelfitti,  könnyekig 
magható szent beszéde a csiksomlyói Mária tiazteletéről. 
Különösen megkapó volt beszédének az a része, melyben 
azt a jelenséget elevenítette fel,  hogy 1913 évben, tehát 
28 évvel ezelőtt távozott el a Szüzanya lábaitól az Anya-
országba a moat ebben az isteni kegyben réazesült. 
hogy mint a caikBomlyói Mária tiszteletére készített zászló 
kísérője, a szabad Székelytöldön hirdetheti eiTŐl a szószék 
ről a Mária tiszteletét. 

Veeaernye után a késő éjjeli órákig gyóntatás volt 
Vasárnap délelőtt a nagymise kezdete előtt P. ManBvéi 
Ferencrendi atya mondott magas röptű azent beazédet, szin-
tén a Mária tiszteletéről. Kihangsúlyozva, hogy addig nem 
veazhet el ez az ország, amig Mária oltalma alatt áll a mie 
az ifjnság  követi az ő szeplőtlen életét a mig az öregek 
ragyogó példát matatnak az ifjúságnak  Mária tiazteletére 

Az Isteni tisztelet ut&n következett a csiksoml>< 
kegytemplom részéra a Székelyföldről  kiszáraazottak gyí 
téséből és adományából készített gyönyörű művészi kivitet 
Mária zászló templomi felavatáaa.  A zászló egyik oldalai 
a csiksomlyói Mária képe áll, alatta ezzel a ielirásBai 
„Csiksomlyói Mária caak Te segítetté1.* A másik oldalon 
amely Magyarország egész cimerével van díszítve, ez ^ 
felírat  áll: .Kegyeknek Anyja, ne engedd elveszíteni Iste-
nünket, hazánkat.* 

A zászlót a Szent Ferenc-rendi zárda főnöke  azé( 
beszéd kíséretében vette i t a kegytemlom gondozáaába. 

Mi, kik a szombati éa vasérnapi Üitatoaságokna1. 
tanúi éa részesei voltunk, a csiksomlyói Mária tiszteletébe: 
még jobban megerősödve, — Istenbe és a Székelység jol> 
jövőjébe vetett erős bizalommal — megnyugodva tértűr-: 
viaszB otthonunkba. Bartba Balázs. 

Áldott légy Mária, 
Nyelv mondja éa sziv, 
NagyaaBzonynnk, 
Hazánk reménye 
Bua nemzeted 
Zokogva esd atb. 

A Fogarassy Leánynevelő Intézet kapu-
nyitása Gyergyószentmiklóson. 

Az elmalt vasárnap Gyergyóazentmiklóaon a 8 ú r ' 
szentmiséről tóduló közönaég büszke örömmel állott m>x 
hogy olyan látványban gyönyörködjék, aminőben e kis vár. -
lakóinak eddig még részük nem volt. A zárdából ugyani 
ekkor vonult fel  hosszú sorban a .Veni Sancte"-ra indu! 
leánysereg. Ez magában megszokott, évről-évre ismétlik', 
dolog már 65 éve, mióta az intézet fönn  áll. Uj éa me. 
lepő volt azonban, hogy az eddig ia imponáló tömegű leán;. 
sereg moat majdnem megkétszereződött; no meg, hogy » 
polgári iskolás serdülő leányokhoz most egészen felnit 
nagy leányok ia csatlakoztak. 

Az ajonnan megnyílt lioeum nüvendékei keltették 
kellemes meglepetést. A közönség csoportokba verődött * 
ngy tárgyalta e nagy eseményt. Előkerültek a közelmúlt 
emiékai. Fölemlegették azt a sok aggodalmat, amit azárun 
iránti ragaszkodás kiváltott mindannyiakból, mikor azum! 
mon levő ellenséges hatalom rosszindulatát kellett az int -
zettel szemben lépten-nyomon tapasztalniok. Moat aztán 
annál nagyobb az elégtételük. A zárda nem veszett el, sít 
erősödik, fejlődik,  amint megérdemli. 
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Mig a templomon kívül ei a kellemes izgalom nral-
kodott, bent a templomban elhelyezkedtek a leányok. A nagy 
plébánia templom azinte megtelt velük. László lgnáo ífi-
esperea meleg hanga tagalmas beszédben üdvözölte a régi 
és uj növendékeket éa egyben programot ia adott nemosak 
az nj iskolai évhez, de az életpályához ia, amit ez uj iskola 
beállitáaa jelent. Bnzditotta a leányokat, hogy áldozataikat 
hozzák szívesen az nj éa azebb magyar jövőért. 

Könnyek ragyogtak a leányok szemében, hiszen a 
legtöbb „nj" növendék .égi növendéke volt a zárdának, 
ahová moat oaak visszatértek, AZ emlékezés érzékeny húrjait 
László iőesperes nr nagy m&véazettel pengeti. 

Miae végeztével a zárda udvarára vonnlt a aereg. Itt 
a magyar Hiszekegy elénekléae ntán Strasaer Janka, a 
licem II. oaztályn növendéke szavalta Biró Bertának Ma-
gyar leány o. versét, majd László lgnáo fóesperea  üdvö-
zölte Petres Kálmánt, az intézet igazgatóját, aki azintéu 
.hazatért", hiszen évekkel ezelfltt  ugyancsak tevékeny részt 
vett az intézet fejlesztésében.  A tanári kar újonnan érke-
zett tagjainak üdvözlése után Petres Kálmán igazgató mon-
dott tartalmas és msgyar érzéstól áthatott beszédet. A tanító-
női pélyára készülő lányok elé két példaképet állított : 
Széchenyit és Szent Erzsébetet. 

Azután még Benedek Margit, a liceum II. osztályénak 
növendéke szavalta el Kiss Meny bért versét a Magyar zászló-
ról. Az ünnepség a Himnusz éneklése ntán záazlótisztel-
gésael végetért. 

Az ünnnepség végén érkezett a Mariánum testvér-
intézettfii  kedves, meleghangú aörgöny, melyben latén a a 
Magyarok Nagyasszonya áldását kérik az uj iskola meg-
nyitására. A testvéri érzésnek a közvetlen megnyilvánulása 
mély hatáat tett tanárokra, tanulókra egyaránt. 

A zárda kitárt kapui becsukódtak, hogy e rövid, de 
bensőséges ünneplés után megkezdődjék a komoly munka 
immár nemcsak gyermeki lelkek, de komoly tanitónfl-jelöltek 
nevelésében, tanításában. Veni Sancte Spiritua.... 

Emlékezés a hadifogságra. 
Igen gyermekem hallottam a szelet, 
Ennél vadabb szél fujt  Kraszuojarszk felett. 
Zöugett*, rázta a barakokat. 
Seperte végig a btvas tájakat, 
Evríl évre hullt a hó fehéren, 
S ml foglyok  vá'tn-k vártunk rabkenyéren. 
Arcunk fakult  álmok árnya suhant, 
A szlnflnk,  lelkünk mind mélyebbre zuhant 
Babszobánkba a téli nap benéz, 
— En Istenem Igy szenvedni ml y nehéz. — 
Hány tél hajtja még ráck az éveket 
Mlg a havas szél fuj  Krasznojarszk felett  ? 
Hét tél. hét nyár, mlg haza jött Apu, 
Mlg logolyo'Srágban kinyílt a kapu. 
S a sürltó, havas kraaznojarszkl szél, 
Már csak üres barakoknak beszél 

Bilizsvne Hm*e  Olga 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Citnadomátii/ozá*.  A Fóméltósigu  Kor-

mányzó ur tutaidi  Éltbes  Oyula dr.  egyetemi 
magántanár, m kir.  kormány  főtanácsosnak,  a „Csiki 
Lopok"  hosszú idő  o át volt  főszerkesztőjének,  Pest-
vármegye jelenlegi  árvaszéki  elnökének  a belügy-
minisztériumban közel  két  évtizeden  át kifejtett 
nakavatott  és értékes  munkássága  elismeréséül  a 
miniszteri tanácsosi cimet adomáryozta. 

— Eljegyzés. Dr. Vitáiyos G*B a CRIV?Z«redai 
ái'aml köatórháa igazgató Bebéazfőorvoaa  és BzAnyl 
M >rU jegyesek 

— A gyergyól tanitónőképső igaagatejává 
i püspöki fóanba'óíég  P-itres Kálmán tanárt, a m-ros-
v sárbe'vl rém. kath. fl:'eve'ő  reger'ét r.evezta kl. 
_tidi Papp Dénes csikazered»! bittanár. 

— A saékolyfAldi  ügyvédi kamara köa-
vyüleae. A négy aaékely vármegyét t>yj*|t6 székely-

ül Pgyvédi kamara Marosvárárhelytn, 1941 Baep 
mv(.r bó 21-én tartot'a felBrab?du'éB  utá:l elsA fc  Sz-
ülédét D .̂ zilahi Sebe» Janó kamarai elnök v;z»tÓ8e 
liett. KBlön jelentőséget adott aa Bnntpi kösgyülés-

->. hogy annak keretében a aaékely vármegyék li-
. dőltei egyhangúan állást foglaltak  BB flgyvédl  és 
t> ;:z<gáitMó bliotts^g MaroBváiárhalyen való vlsRsa-

i.BBa mellett. A kösgyMés bessémolójától bitűnlt, 
Í> a azékelyfödl  kamarának a "l'ágégéB elótt 361 
•1« volt, amelyből 244 magyar, 27 nemet, 47 román 
411 zridó. Ma a kamarának a visszatérés ntán egy 
ei 208 tagja vap, étből 166 magyar, 17 román és 
leldó. 

— Csikssereda lakasépltesl kölosöne (Mk-
•/rreda vároB polgármaatereDtk Ssá*B G»rőnek elő-

SEtéaéra, a város 260 eaerP níői kö'c-önt kapott 
ztthelA lakísok építettére. A fcö'csöo  fedesetét  és 

• jrleBgtéoét a tlsstiUe AI lakbérek képeznék. A kölc«Sn 
T.ikén'i fehaaználását  a vároal tanécs legköaelebbl 
•Jlése határoaaa meg. 

— Évnyitó ünnepségek a halyball iskolák-
ban. A helybeli középiskolák aseptember 22 én flnne-
"Myea keretek köaStt megnyitották aa 1941—42. tan-
vet. A róir. kat. Majláth tanltóképaAben aa ünnepi 

megnyitót Biró Farenc fő)Bperes-plebános  mondotta, 
si aa évet Bséch»nyi «'pltő magyar ssellemébon nyi-

totta mag. A tanítóképzőbe 47-en Iratkoatak be. — A 
főgimnázium  tanévét P'takl Jíaeef  lgaagató nyitotta 
meg, aki a belratkoEott növendékekben szólva, köte-
l"86ogteljeBÍtéBről a tudással felképsfllt  magyar hiva-
tásról beszélt. — A főgimnáziumban  kBael 500 a be-
iratkozott növendékek Máma. — A polgári leányiskolá-
ban BB évnyltás alkalmáról Bakó Kálmán lgaagató 
emlékeaett meg. Bbbei aa likolában 240 a belratko-
aottak uáma. 

— A képviaelAhásban Erdély legégatAbb 
kérdésalrAl Interpellálnak M Erdélyi Párt kép 
viselői. AF Erdélyi Párt vezetősége elbatároata, hogy 
a parlament elé visel azokat a legBBrgősebb kérdése-
ket, amelyek Erdélyben elintézésre várnak én amelyek-
ről Illetékes kormány tényeaAkkel a képvisel Ak már 
tárgyaláiokat is folytattak.  AB erdélyi képviselők négy 
interpellációt már be 1B jegyeztek. Teleki Béla gróf  a 
marosvásárhelyi és koloasvárl mnnkás otthonoknak a 
Nemaetl Muokak9zpont ko'ozsvárl tagoaata, illetve a 
Hlvalátaserveset marosvásárhelyi tagoaata réssére való 
átengrdéBe tárgyában. Vita Bándor aa ipari munkásság 
érdekelt védő muokafelügyelőségek  felállítása  táriyá-
baa, Ltss'ó Dásaő BB erdélyi magyar lelkésaek állam-
segélyéaek BfirgAa  éB méltényoB rendenéBe tárgyában, 
Váró Gvörgy dr. a saékelyföldl  vasútépítések tárgyá-
ban interpellál. AB erdélyi képviselők Interpellációjuk 
elmondását BB ŐBBÍ Blésssak első interpelláclós napjára 
kérték. 

— Plébános változások Csíkban. Calkvár-
megye t r jlatéo a püspöki föllatóság  a következő 
plobánnnl áthelyezéseket Illetve klnevesóseket eazkö-
zö't> : Márton Antiit Qyergyóaifa'uból  Lüvétáre, Völgyi 
I'Ivánt Hódosról Gvrtióaifa'uba,  Fdgl Mátyást Ho-
ri osra ; Molnár L^rér' Kirácaonyfa'váról  Ss9ntlfnrére, 
Kováca B «lávát Sfntlmr  ről B:eatkatoln&ra, Borsos 
J >no«t I yefalvíról  Kozmát r aóa L<blcd Antalt Kozmás-
ról OjtOBba. 

— Cslkssareda város saülatésl adatai. 
Általában eat mondhatjuk, hogy a vlBBaatérés öröme 
jótékonyan jelentktzik a város BBÜletési adataiban. A 
vlgRaatéráPsel blstosabb alapokra krrBlt magyar élet 
határozottan éralk a BiUleten arányEsám javulásában. 
M g 1940 ben Sassesen 68 Bsliletést jegyzett fel  a 
városi anyakönyv, rddlg a mai napi?, tehát 9 hónap 
iiatt már 82 nzBletésaél tartunk. Ebből 64 itthon, 
28 városi ssBietéa a aomlyól egészaégháiban történt, 
aa hv ?ágélg biztoara lehat verni, hogy megkétSBereaA-
dlk a íru't evi ssBletések száma. A calkaomlyói egésa-
s4gháaban 1941 évben a mai napig 168 SEBIÓBI eset 
történt. 

— AB Erdélyi Part Caikvármagvai Tago-
satában orőteljea munka kezdődik. Aa Erdélyi 
PArt CalkvármQgvel T igozatának aaervel elhatárolták, 
hogy ez ősz kezdetével ismét felveszik  népflnkkel  a 
legBBOroBiibb kapcsolatot, amely a nyári munká'atck 
Idején azllnetelt. Basel kapcaolatosan a Pártveaatőség, 
Albert litvánnak a vároal számvevői állásba való távo-
zásával, helyibe a párt kö»pootl sserveaő titkári állá-
sára Stőke Mibály nyug. fó'dnives-iskolal  lgtagatót 
blv'.a mag; a járási Baerveaől titkársággal Ferenca 
Gyárfás  hírlapírót bízta meg. Elkezdődik essel népűnk 
«ssdasápi, erköi'cel erejének a Mmérése. AB Erdélyi 
Párt ösaseáUltJa a vármegye népi kataszterét, mint 
minden további munkának alapját. Eat a hatal-
maa, de egvhen felbecsülhetetlen  munkát Riőke Mihály 
titkár vá'laltn m«gára s ezúttal ls kérjük népünk 
vese'Őit, SB űrdélyl Párt minden tagját, hogy lelkl-
lamere*t»l álljon as adatgyüjló.i r'odelkeséB^rn. 

— TenyéBB apróvadakat ad a földmivelés-
ügyi minisster. A fö.'dmitelésUgyl  roiolazttr as apró-
vad >k tlpaactitáaának megakcdályosaBa cé'jíbói ked-
ve'mónyeiáru tonvésa aprovrdakat bocsát a vedása-
táraaságok vagy bérlők rendelkaaéSír). AB apróvadak 
Igénylési bejelentésát a vármegye ssékhelyeken saékelő 
vtdássatl felügyelőségek  legki Bőbb november 261g 
kö.elesek benyújtani. 

— A mehek költésrothadása Erdélyben 
erőben elterjedt. Est a vesaedolmes fertőző  betegséget 
i yenkor lehet legkönnyebben felismerni,  mert tz egész-
aégea fl«sltés  kikelése után a Iép»n maradt el[u7ctult 
flisitiB  ssembeötlik. A lö tésro-hid^»t vegy gvaouját 
a m. klr. földmlvolésBgyl  mini ztrr 90000—1936. BS. 
rond^lete szerint azonnal be ke'l jelen enl >z Illetékes 
kösdégl elő járéaágnek, vároBban a polgári hivatalnak. 
Bejelentésre köteles a lu'ajdonos vagy as, aki a máhek 
felügyeletével  és kescláaével megblcatlb. A bejelentés 
elmu aRBtása klbégás éB szigorú pénzbüntetés jár érte. 
Kates esetben a gyaous fi  ásítást BB Egyetemi Állat-
recdíaertanl Intéseinek (Kolozsvár, Mlkó-kert) lehet 
heküldanl. A vlaagálat és saakvéleménv díjtalan. 

— nalaloaáaok. Orögdl N«?y M klós dr. n^ug. 
Máv. falUgyelő  1941 Baeptember 20-án ssIvsaA ĥ déB 
következtében birtelen m>gb&lt Kolossváron. E hunyt-
ban D.\ Nagy Andráa CBiksaer̂ dsl orvos felesége  Nagy 
Marlanne fd-iBapJát  g.áBEO'ja. 

— Csiszár Ferike, 20 évea korában, folyó  évi 
gs< ptetnber bó 23 én meghalt Csl&ssnntkIrályon. Cil-
-f--r  ViliEOi körjegyző és neje I'cze Anna legnagyobb 
ţyermekUeet gyászolják elhunytban. 

— György Bála gylmeabönéplokl állami tanító 
46 éves korában, fo'yó  évi saeptember 23 én elhunyt. 
Tem^téae 26 én Zaögödben ment végbe igen nagy 
réazvét meilett. E hunytat felesége  Gál Magduaka, 
3 gyermeke, ösv, György Lisérné édesanyja, 7 test-
vére valamint kiterjedt rokonBég gyássolják. 

— OJV. Imets Lijosné Tusnádon 1941 SBeptcmber 
24-én 76 éves korában rövid Bsenvedés után meghalt. 
H tlálát gyáasolják as Imets, Ferencay, Darvas éB Péter 
családok. — Imets La|os a losoncapátfalvl  posztógyár 
BaemvesetA fAüsatvIselOje  édesanyját gyáaaolja meg 
haltban. 

— Snlgornan tartsak be BB elsötétltésl 
rendeletet . A vármegye területén a legaalgorubb 
elsötétítés van érvényben. Esért ismételten figyelmen 
tétjük a lakósaégot, hogy ehhes tartBa magát. Nem-
csak aaért, mert a hatóságok BBigornan büntetik mind' 
aaokat, akik nem tartják be as elsötétltésl rendeletet, 
hanem, mert eat követeli a fegyelmsaett  magatartásunk 
éa a háborús helyaet komolysága. 

Ez a ruhánk a komolyabb hölgyek 
részére készüli s a lüvel-művell 
költészet egyik legszebb magvaros 
ülvüzele. 
Az „i VM-PI.Ö" hangtalan színvallás 
magyarságunk melleit. Ideális öltö-
zék olyan alkalmakra, amikor ma-
gyar ruhái ír elii a szokás - éa a szív ! 
Kizárólag nálunk kapható! Kérje 
részletes Umerletünkfl. 
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— A vármegyei tlBstvlselők ;drágaaágl se-
gélye. Dr. Ábrahám Jóssef  a vármegye alispánja a 
>z-ptember 9 lki kczgyBiés elé terjesztette, hogy a 
vármegyei tlBstvlaelők részére egyszeri drágaBági Be-
gály cimta, egy havi törseflaetéB  fele  réssét éB két-
szeres öaszegB caaládl pótlékot kíván Juttatni. 

— Kadveaményeaárn onkor a méhek ete-
tése oeljából As Idei esatendő méhészeti ssempont-
ból kataBBtréfális  volt, ugy, hogy igen Bok méhcflalád 
még a beteleléshes ssükséges mézet sem tudta be-
gyBjtenl, Így ások cukorral való etetésre ssorulBak, 
Mint érteBflltünk  az Erdélyréssi Méhésa EgyesBlet eaért 
már korábban kéréssel fordult  a Földmivelésflgyi  Mi-
nUsterhes, kedvesményeBáru 6 Baásalékos homokkal 
denaturált cukor engsdélyeséae érdekében. AB nj cukor 
ám előreláthatólag magasabb less, mint eddig, de 
kg.-ként bb 110 Pengőt nem fogja  meghaladni. A 
cukor Iránti igények ez Erdélyrésai Méhéss EgyeBÜlet 
(Kalosévár, Májális u'ca 22. BB. jelentendők be. AB 
egyeBttlet a megrendelés feltételeit  késnséggel kösll éB 
megrendelő lapot la küld (válaBzbélyeg mellékelendő). 

— Bövid hírek a megyéből. As utAbbl Idő-
ben Dánfalva  köaaég erdőrésseln kilenc ökröt ölt meg 
a medve. — A légoltalmi liga koloasvárl kerületi 
felUgyelAsége  Cslkueredában légoltalmi tanfolyamot 
rendeaett, amely aaeptember hó 27-én bBfejesődött.  — 
Bege Imre gyergyóalfalvi  lakóst gyermekrontáa miatt 
a törvényaaék egy évi fegyháara  Ítélte. — Dani Bán-
dor csatóssegl lakéit súlyos teati aértéeért egy hA-
napra Ítélte a törvényaaék. — Váradl Albert Béla 
csalás miatt 3 hinapot kapott. — A csikmegyei méhé-
szetekből egyértelműen aa a panasa, hogy a méh-
családok ötven Bsáaaléka a rosss Időjárás miatt el-
pusatnl. 

— Milyen pályára alkalmas Karády ? dm* 
mel nagv képes r portot kösöl a Bzlnháal Magaaln nj 
Bsáma, Karácsonytól Húsvétig Fedák diktál a Bsent 
István körúton, Vassary Gábor hnmoreaakje, Képet 
riport Amerika nj táncőrUletéről, díszítik aa u] saámot, 
melyben ujabb Mlhova feladat  éa gyermakmelléklet van. 



4-Ik oldal. 

— Adományok a aaókelyfóldl  árviakáro-
BUltaknak: Öiv. Dr. Molnár Láaalóné 6 PengS, Mol-
nár Lássló 6 Pangó. 

— III. Oraaágoa Proteatána Nepok Buda-
pesten, 1941, október 24.—november 7. Fóüonepsé-
gak: Oitóber 40—31-én. An Oraaágoa Bethlen Gábor 
Szövetség aa Idán la magrandeal aa Oraiágoa Protea 
tána Napokat. Reformáció  emlékünnep a Vigadóban, 
a Ddák-térl, a Sailágyl Daaső-térl éa a Rákos-utcai 
templomban. Vidékről felataaók  réBiére 50 ssáaalékos 
vaauii kedveamény, továbbá Budapestről kilsdu'va 
egy laben bármely állomásig oda éa visaaa további 
kedveamény I Vasúti igazolványok vásárlása a lelkéssl 
hivatalokban, Illetve aa Ibuss fiókirodáiban  és blso-
mányosalnál vagy aa állomási Ibuss pavlllonokban és 
a Hangya flóklntéaetelnél.  M. F. T. R.: 60 ssásalék, 
H. É- V.: III. oBitályon oda-vlnsaa utasásra II. osal. 
jegy órfényes.  Kedvesményes elBsállásolás. Protestáns 
Testvérek 1 Bieretettel hlvnnk benneteket s kérünk, 
hogy tömeges megjelenésetekkel tegyetek tanublaony-
ságot a magyar protestánsok élő öntudatáról. — A ren 
dasóbisottság. 

— Aa Ipartestület elhelyeB: 1 cnkráas, 1 
kéményseptő, szobafestő,  2 vasönlő tanoncot. Eten 
kívül Nagy Kálmán jáBíiadányi asztaloshoz elhelyes 
4 mllbatorasatalos segédet. 

— A SBékelyek kéabe vettek a tollkeres-
kedelmet la. Erdélyben tiseser kiló ssámra ment 
veszendőbe eddig a rengeteg liba-, kacsa- és tyuktoll 
A szekelyek nem szívesen adták oda idegen vándor-
kereskedőknek as ősBsegyült tollat, inkább elétették 
vagy cél nélkül gyűjtötték. A Földmivelésügyi Mio'ez 
tórium kezdeményezésére most an Erdélyréssl Hangya 
Ssövetkeaetl Köapont megszervezte a toligyüjtést s 
Marosvásárhelyen felállította  a tollgyüjtő köspontot. 
Széaelyföld  és egéss Erdély minden városában gyűjtők 
szedik össze a tollat, az öasiiegyttjtöit anyagot Maros 
vásárhelyen osztályozza1: és BB Orazigos Tollklvltelí 
Egyesülés segitségevel külföldre  Bsáliitják, ahol a ma-
gyar toll nagyon kereBett cikk. A parajdi sóvldéken 
és a Saékelyföid  más területeitől már nagy mennyi-
ségű tollat gyűjtöttek öiBse a székelyek, mert kiváió 
kereseti lehetőséget blitosit saámukra aa eddig hasaca-
vebetetlen toll és pihe eladása. 

— A aaegedi egyetem klüate a méltóságos 
oimet. A ssegedl Horthy Miklós egyetem tanácsa 
határoaatban köaölte az egyetemi ifjúsággal,  hogy az 
Intésmény falai  kösött esután nincaen méitóságoaura-
mosás, hanem mindenkit egysserü állása és tudomá-
nyos rangja aserlnt, profesBzor  urnák, d«kán urnák 
vagy rektor urnák kell szólítani. 

— Segédlelkész! athelyeaéaek Csikvarme-
gyében. As erdélyi róm. icath. püspöki főhatóság 
Csikmegye területén a következő segédlelkósti áthelye-
zéseket eBskösölte: DoboB Áront G ergyóaifaluból 
Caikaseredára, Várbeli litvánt Calkaaeredárói Bsékely-
udvarhelyre, Ábrahám Árpádot GyergyóBsenimlklÓBról 
Kolosavárra, Simon Iatvánt Marosvásárhelyről Gyergyó 
szentmiklósra, Kóraenes Taraáat Marosvásárhelyről 
Gyergyóujfaluba,  Fasakas Jissefet  Gvergyéujfaiuból 
Gyergyócsomafalvára,  Kállay Lajost Gyergyócaoma-
falváról  KézdlBsentlélekre, Barlcs segédlelkésst C-iik-
ssentgyörgyről Gyergyóujfaluba  és Péter Lisslót 
Dltróból Zatelakára. 

— Ismét eaabad a FRLBB kenyér árualtáBa. 
A kormány rendeletet adott ki, amely szerint hatályát 
vesati aa a junius bó 26-án kiadott rendelet, hogy a 
kenyeret elkészítésétől ssámttott 24 órán belül forga-
lomba hoani, a béraütéare átvett kenyértésztát padig 
B sütést követő 24 óra eltelte e'őtt kissolgáltatnl tilos. 

— A Csíkszeredai Vadásztársaság felhívja 
tagjait, hogy 1941 októbar 10 lg flsesaék  ba hátrálékos 
tagsági dijaikat és as 1941—42. vadaaBévre előleg 
elmén 100 Pengőt, mart ellenesetben a társaságból 
kilépetteknek tokintetnek ÓB elienök bírósági uton B 
behajtási pereket folyamatba  tessBŰk. Erre a lépásre 
asert volt szűkség, mivel másképpen aa árverés alá 
kerülő vadásaterüieteket nem tudja blatoaltanl a vadász-
társaság részére. 

— Adományok a Fflméltóeágu  ABaaony téli 
aegélyakoiójara. A Főmáltóságu Asaaony téli segély-
akciói ára 1 apuok ntj án a következő adom áoyok érkeztek: 
Öav. Dr. Molnár Maiióné 6 P., Molnár Láasló 5 P. 

— A Pesti Tőzsde u! gsár<Sb-.n dr. G bhsrdt 
Dimokoe, Dillinont A-pád nyila'loiUk. É-dekes riport 
számol be r.z ingatlan piacról, aa uj epltkeaésekról, 
ha értéktőzsdéiéi, ez iparvállalatok, bnpiok nj tranaak-
cióiról, a vidéki hitelélet legújabb eaem'oyelrő', stb. 

— Köszönetnyilvánítások Mind-zjin»*, jMk 
falejihoieilea  jí firjem,  á'djttlalkU jó ádaaapánk teme-
tésen résstvette*, ravatalát vlrágoítirsl halmozták el, 
Bi3;*tetü'zkal, részvétükkel n*gy bána'uikban mnll«t-
tönk voltak, eznton m^nduic háláa köszönetet. Calk-
Bomlyó, 1941 ssept. 20.Öiv. BállntJánosné és gyermekei. 

— Hmdaaoknak, akik drága Ferikénk elvesztése 
fölötti  fájdalmunkat  részvétükkel bármily médon Igye-
keztek, ernton mondánk hálás kössönetet. Calkrz'nt-
klráiy, 1941 szeptember 26 Cslssér Vllmöj körjegyző 
és caaládja. 

— Mindazoknak, akik felejthetetlen  drága férjem 
elvesztése alkalmával ért mélysége* fájdalmamban  oss-
tostak, hálás kössönetet mondok, ösv- György B41áné. 

— Még négy plnguint hajaaolnak aa angolok 
a Spltsbargákon, Arany: Caaiádl kör-ére Irt pompáa 
angol paródiát Lovásay Károly és egésa sereg kacag-
tató tréfa  van a népszerű Drótkefe  e heti számában. 

C S I K I L A P O K 
~r 

30. 

Székely Kerflleti  Kereskedelmi és Ipar-
kamara közleményei. 

A MAV. Igasgatóságj 1200 Q kosárfonó  .Iskola* 
fűflveBSSŐ  saállltísára nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Ajánlati határidő folyó  évi október 10. Érdeklődni lehet 
a M W. besB»rzíal főosztályánál  (Budapest, VI. Andrássy 
ut 76 III 336.) 

KERESEM a gyergyÓBsentmlkiÓBl Pál család 1682-bó 
BBármdflóeredatlclmetesn9meBlevelét,melyetbörttI-
belűl másfél  évvel eselőtt egy ssékely ember meg-
vételre ajánlott fel  a marosvásárhelyi Teleki-téká-
nak. Aki megmondja, kinek a birtokában van aa 
oklevél, 60 Pengő jutalomban réaaeBÜl a Cslkl Lapok 
BBerkesatőaérében. Kezdő BBBVBÍ : Nos StephanuB 
Dal Gratia R-x Poloniae aa adományon neve 
(Pál György aaásadoa) a szöveg elején Igy Bserepel: 
Gaorgll Pai de Gyrgio ZantmlkloBfa;wa. 

TUBARÓZSÁT  kéri  Ezer kilométer,  hogy irjon, 
legalább  lapot. 

70-1941. vh. ssám. 

Árverési hirdetmény. 
Aiu írott kir. blr. végrehajtó közhírré testem, bogy 

Chlndea Demeter gyergyóazentmltrlósl Ügyvéd által kép-
viselt Dándu Dameter es táraal vaslábl lakósok javér» 
936 Pengő 38 fillér  tőkeéa jár erejéig a gvergyóssfent 
mifclósl  klr. járásbíróságnak Pk. 6673—1941. SB. vég-
zésével aa árverés elrendeltetvén és ann«k megtartá-
sára határidőül 1841 évi október hó 9. napjának 
délelőtti 10 órája tűzetik kl Vaaláb kösségben * 
M. 1. V. állomás rakterületén, ahol nyilvános árveré 
Ben, késspénzfiietén  mellett a legtöbbet ígérőnek 17 ÓB 
fél  vagon utburkolás céljára faragott  kockakő lesz 
eladva 

Gyergyóssentmlklós, 1941 éti szeptember bó 22 
Saentpétery Lasaló 

kir. blr. vé<tr"h»jt0. 
Gyimesbükk község elöljárósága. 

Ssám 4096-1941. 

Árverési hirdetmény. 
Gyimesbükk kösség (Csikvármegye) elöljárósága 

köshlrré tessl, hogy a politikai község es as egyeBek 
tulajdonát k/pmő mintegy 20.000 kat. bo'd terület v»-
dásaati jogát 1941 évi október hó 18 in d e. 10 
órakor a köangbájfioál  tartandó nyllvánoi fizóbeii 
árverésen 10 évr^ ha?z°nbérbe fogja  adni. 

K kláltásl ár e?y év™ 160 P^ngő. 
Árverési f  liélelek a hivatalos órákban a község-

házánál megtekinthetők. 
G;lmasbtikk, 1941 évi snptembír hó 10 én. 

Antal G. András Kováos Gábor 
biró. Jegyüő. 

Ü z l e t h e l y i s é g k i a d ó , Csíkszeredán, Apafi, 
uooa 22. Értekein! ott a tulajdonossal. 

É p i t é s i r a j z o l ó elszámolási tervek rajzolását 
értő felvétetik  azonnali belépéssé. Felvi 
lágositást ad a kiadóhivatal. 

l ^ p r P Q P l f  azonnal i b i^pésre íiorcjmi' 
r v e r c o c r v hölyiségbs, egy megbízható 

Karanc'akép->8 fiilaleüibf  r' v.igy házaepár'. 
Óim megiudható a kiadóhivatalban. 

Szám Ib4/1941. 

Faeladási hirdetmény. 
A Síárhegyi közbirtokoaBág eladja a tulaj-

donát képező és a II rész Árkoza nevű erdő 
részben feltakarított  306.85 köbméter fenyő 
gömbfa  széltörését a közbirtokossági irodában 
1941 év október hó 8 án délelőtt 10 
ó r a k o r megtartandó zárt írásbeli árveréstn. 

Áfának  kikiáltási ára köbméterenkint 24 P 
Az árverési feltételek  bármely időben » 

közbirtokossági irodában 6s a gyergyóaifalv, 
járási erdöfe'Ugyelőaégnél  Gyergyósientmikló-
soQ megtekinthetők. 

Síárhegy, 1941 évi szeptember hó 25-ón. 
Sajgó József 

eln f̂r. 
Keresztes István 

iegjző 

Ket iskolás leánykanak lakást adnék, ösv. R ĉz 
Gyui^né, Calkfz  redn, Gábor Arcn-u. 3 a— 2 

Egy darab  Bymeoibuli, törzskönyvezett  ipától és 
anyától származott  16 hóuepcs bika borjú eladó. 
Ir.cze  Lázárnál,  Csíkszeredában,  Pető6  Nándor-
utca 12 szám alatt.  3—3 

1162/1941. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Csiks'eutlélek hrdőbirtokossági Társulat 

eladja a CsiksBentléiek—Fitód tizesi iskola 
termében 1941 o k t ó b e r 14 é n d . e . 9 ó r a -
k o r kezdődő árverésen a Csikmegye Csomor-
tán II. határrész Hoepzuhavas nevü erdejének 
mintegy 6,06 kat. ho d területén 1940/1941 évi 
rend >a vágás kihaazoálásra engedélyezett 2089, 
drb. faállományát.  j 

A vágás területe a csikszentmihályi ország-1 
ultól 22 kilóméter, a M A. V. Csikszentmibály 
állomásától pedig 24—25 kilóméter távolban 
van. — 

Az eladás tárgyát képező faállomány  tör-
zsenként bemérés szerint 507 drb. gömbrud 
min'egy 2028 f.  méter éa 1582 drb. bányufo, 
mintegy 566 m1 fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 15 (cizeaöt) Pengő m1 ként 
és a gömbrud 13 fi  Iér fm.-kint.  Btnatpáaz a 
kikiáltási árnak 10'/o a. Kihasználási időtartam 
6 hónap. 

Aa árverési és szerződési feltételek  az 
erdőbirtokos alulírott képviselőjénél, továbbá 
Csíkszeredán a m. kir. Szép viai Krdófelügyelő 
Kirendeltségnél rendalkez^sre állanak. A m. 
kir. Szépvizi Ordőfelügyelő  Kirendeltségnél 
angtekinthető a rószlntes becslési munkálat ia. 

O yan ajánlatok, melyek az árverési éB 
Bzarződési feltételektől  eltérnek, vagy b nat 
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem 
vétetnek; utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnöké-
nél nyújtandók be. — A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó B az aján 
latban kifejezendő  aa, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződést feltóteleket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Cslkszentlélek, 1941 évi szeptember 17 én. 
Mihály Imre Hozó Albert 

b - e»"8k. b. péoBtárnok. 
Vákár Lajeané kfarnyemdájlkaa,  Oaikuaredz. 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat 
Tel. 88. Vákár Lajoa, Csíkszereda Tel. & 
Versenyen kívül 
átló OROM gyors-
m é r l e g e k ked-
velő részletflie-

tés mellett. 
í r ó g é p lerakat. 
Legkiválóbb né-
met gyártmányú 
k e r é k p á r o k óa 
v a r r ó g é p e k . 
HeaögaBdaságl, 

tejgazdiaági 
g é p e k , 

golyososzp ágyak, 
mfizzaki  anyagok 
permeteaó szerek. 

HssanUt Írógépét beoaeréljfik. 
Trlumphator éa Original Oihner a z á m o l ó g é p e k 

l e r a k a t a . 

r w H E G E D Ű Ó R A K A T 
ooaaex'vatoriumi m ó d a s e r 
szerint, j u t & n y n s a n ad: 

A d á m l c x a L a s z l ó n é S p r e n c z G i z i 
Cslksaereda, Honvéd-aooa 32 szám. 

VÁKÁR, CSÍKSZEREDA 
könyvnyomda, könyv, psplr-, iró- és 
rajzaierkereskadss, könyvkötészet 

Apafi  Mihály-uto* 16 

Szülők flgyelmebe  I 
Az Iskolai év kezdete alkalmából tisztelettel van szo 
renosém a o. é. közönség éa t. Rzülók szíves ügyeimébe 
ajánlani ajounaa é'kezett árokkal dasan l e i sze ren 

könyv-, írószer-, tan- és 
rajzszerkereskedésemet 

Legjobb mlnöségil körzők, könyv- és tolltartók, Iró- e-
rajzszerek, kltüná gyártmányú h-gedQk, hegedUhnrok. 
begedll-alkatrészek, festékek  és lestőszerek, valamin' 

mindennemű Iskolai felszedést  oikkekben. 
Das választékban kaphatók irodai lazerelésl 
olkkek, dlszlevélpapirok, papirklllOnl'gessé-
gek. disz- és ajándék mflvek,  legjobb ma-
gya- lfjusági  Íratok, Ízléses helybeli és mű-
vészi képeslapok, Irodalmi ás zenemüvek. 

Könyvnyomdámban 
minden e szakmába vágó 
mnnkák Ízlés -s, oslnos ki-
vitelben, j u t á n y o s árak 
mellett a legrövidebb Idő 

alatt készülnek. 

Könyvkötészetem 
elvállalja mindennemű 
kolal, üzleti és más köny-
vek Ízléses és olosó bekö-
tését és azok tartósságét 

garantálja. 

JutanyoB árak! Pontos kiaaolgálás I 




