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Ft l i l i t nerkesiU 

RÉ8ZBGH GYŐZŐ 

1918 novembere. 
Ez a hóubp a szomorú évfordu  ónk napjait 

ezi. Cigymásu'nn következnek nemze'üak ra?g 
róbilta^á^nak laím^dobbintőob emléaezéBei. 

Október 31-éo míggyilkolják ennek a nemíet-
nek egyik legnagyobb államférfiét:  Gróf  Tisza 
litvánt. Az egyetlen magyart, aki 19]4 ben 
világosan lattá a követkenő meppróbáltatáso 

at és n-m akarta » h<iboru\ Az 1918 novem-
beri ködös napokban azután egy.Tátu'án sza 

adtak reánk a bajok. Novemberhen B fegyver 
H2Üneitel elindul a katasztrófa.  A vesztes háború 
uao i'-ikiigmeretjen ka'a&dojok kezében a 
nemzet elveszíti mindan elíenáiió erejét. A 
fron  ok ulán migontanak idehaza is ezek a 
világcialok. A gyóíelmes cs*tákbó hazaözön'ő 
ma?yar katoas e dohálja a fegyvert.  Egy karenv 
népnyk a<ad egy hadügyminiszter5, aki „nem 
akar iöbb ka'onat Iá ni". Éi fo.'ycaa  u'í e to 
vabb? M.nden nov mberi n>p 1918 b»n reánk 
i zabad.tott vn'.tmi olyan ^se-niay", a ' i lynek 
követkozM'íoyrtií, ker-'k 22 e->z'endeig '-rtz ük. 
M den novemberi nap egy egv tövia a ieiküak 
ien ameiy oí' a nem'.eíet elindította történél 

ra Q"i kgau yosabb raagprób>tl(a!,á8»i felé. 
Minden m-tgyar ember tiazrábtn van azzal, 

,nit iiozo f  1918 no.'eoíbere. Mird-in neuzedé 
Ucü »»ó:a keservesen m?gfiî8tett  h nov. mberi 

ntp.>'i kiinuyelmtta igéért. Aa országúikat azét 
dtribol'á '•. A megmaradt cionka országot p a 

J g g azActot'a a vöröa u*aiom árka. L -g 
jobbjainkit nyskizta lo a kon.muniata terror. 
A dana me.tryarok véres houteeten höinpiily 
gerte h^napjkon ker^asiü1. 

Ma világoean Iá*ja miuden magy w, hogy 
; :idrz a szegyen nem tőrténh'tett volna ve-
Uü -i soha, ha k-'-zbin raar*d az a fegyver, 

iyer eldob'unk 83 1918 novemberi bo'ocd 
uokbaa Mi történhe'etr volna, hí vtéz caa-

veszteni magunkxt. Éberen órködünk nemzeti 
c 'íjainkon. 

Eíek a gondolatok ez 1918 novemberi 
n^pok szomorú emlékezéséből fakadnak.  Es 
oct kell égjenek mind«íL magyar ember lelkén. 
Minden fcishitüséget  l eküzdve arra kell tanit-
ssoxk, hogy n'ccaen az a szenvedés, nélfcü'ö-
zés, amit mindannyiunk ne viselnénk el jósziv 
vei H nemzetünk jobb ée szebb jövóje érde-
kébea. EÍ a szebb jövő most bomlik. A magunk 
öntudata és fegyal&e  bontja. Aki ezt nem érti 
meg, »'<i zavarja a nemzet erőfeszítéseit,  a?, a 
elkekbín ujabb 1918 at akar előkészíteni. Ezi 

jól jegyezzük rarg éa eszerint harcoljuk meg 
a mostani idők magyar feladatait. 

Időszerű irasok. 
Oh h iúság . 

Soha nem hinné az ember, milyen bajok 
forrása  lehet a hiúság. Elmondjuk. A lapunk 
„Városfejlosstés*  címen egyik u'óbbi számá 
ban azzal a kérdéssel fog  almozott, hogv a 
városnak uj fejlődesi  irányt kell biz'osiíani. 
Megemlítettük vitéz Bakó Gíbornuk a tervét, 
amely ezt az uj fejlődési  irányt a gimnázium 
mögötti élen elvezető úttal akarja kiképezni. 

Egy pillanatig sem állítottuk, hogy ez a 
viroa nem fejlődik.  Azt mondottuk csak, hogy 
a mai belterület nem k^pea kifogn»,  helyet 
biztosítani egy a háború u áu váraató lendü-
letesebb fejlődésnek. 

Lett erre nagy vesz» delem. Tőbb, mint 
Moszkvában és Leningrádban. Voltak, akik 
azonnal uaegáUapi oiták, bogy ezt az uj fejlő-
dési vonalat n-'m ia vitéz B^kó Gábor találta 
ki. Ezt már előtte mások megálmodták, fel-
fektettek,  kiterítették. 

A sértődés nyilvánva ó. Hangot ia adtak 
aeki. Söl meg sem állanak az elpő hangadás 

gondok után a magyar dal melegében öntuda-
tos, magyar életet kívánnak. Más nem műveli 
az egymást megismerés rendszeres összejárá-
sát. Ezért egyre inkább hiányzik az egycélú 
ság. Ltisaan ott tartunk, hogy egymásnak min-
den a'/avát rosszul értjük, félre  értjük. 

Aki érzi ezt a hiányt, annak gondolkorni 
kell a tennivalókon is. 

Nagy Imre festőművész  és a csiki 
kisiparosság. 

Csíkszereda és Vidéke Ipartestülete Elöl-
járósága Bakcsy Károly elnökletével gyüléat 
tartott. A gyűlésnek egyik határozata figyelmet 
érdemel. Kezdeményező, a jeget éB közönyt 
megtörő határozat, amelyet fal  kell jegyeznie 
a vármegye kulturkrónikásának. 

Az ipartesiület leszögezi, hogy az iparos-
ság a szakmai érdekek minden nehézségein 
tul kulturális kötelességeket is ismer és tölti 
telhetőleg támogat. Megállapítja, hegy ennek 
H vármegyének nagy székely művészei közül 
egy Nagy látván, egy Márton Ptrenc elhunyt 
anélkü', hogy közöaségi életünk őket foglal-
koztatta volna éa székely teremtő müvészetük 
va'amelyea alkotásukban közöttünk maradt 
voln». Nyomtalanul eltűntek és a csiki közös-
ség számára aemmi sem maradt utánuk. 

A csiki iparosság pé'dát kiván mutatni a 
cjiki jövőnek, a székely művészet megbecsü-
lésének. amikor elhatározta, hogy a ma éíő 
legnagyobb azékely festőművészének,  a csik-
zsögödi Nagy Imrének, igyekezni fog  legalább 
egy müvét megszerezni az iparos vagyon gya-
rapítására. 

Az iparosság éppen olyan öntudatos, mint 
értékes határozata maga helyett beszél. Az 
évszázados iparos szervező erő ezúttal is méltó 
muradt nagy múltjához. 

rk f:  ívonu'nak habárainkon Senki a iáb*t |n i i Lao'ársunk haaübjttin tovább fújják  a 
tehette volna a leskelődő joi^o,.. k mondják számunkra, hogy ez a vároa 

n̂ m áll egy helyben. Felsoroljak a várható ós 
általunk is megemlített összes középitkezése-
ket. — Ne beszéljünk felre.  Magunk is tudjuk 
jól mi történik ebben a városbsn Senki nem 
tagadja, ami értékes kezdeményezés. — Nem 
kicsinyeltük mi le senkinek az érdemeit. Csak 
azt mondottuk és állítjuk ira is, hogy mind-
annak a fejődésnek,  amire számítunk, a jövő 
Szeredájának számára nem elegendő a mai 
két főútvonala  á'tal felölelt,  réazben ingová-
nyos belterület. És még azt merészeltük papírra 
írni, hegy miután éveket vesz igénybe egy 
városfejlebztési  terv keresztülvitele, azért hát 
dolgozzunk eiőre. 

Ez volt az egéez. Hiszen nincsen is itt 
semmiféle  szakadékos különbség gyönyörűsé-
ges jövőt ígérő fatornyos  falunk  sorsáírt való 
aggódásainkat illetőleg. A hiba csak ott van, 
hogy BZ újságírónak máskor jobban körül kell 
nézni ozon nevek között, akik még vitéz Bakó 
Gáboron kívül a város jövőjének önzetlenül 
gondolatokat tzoktak szállítani. 

Nem talál a szavunk. 
A fenti  írásból is kisugárzik valami kis 

keserűség. Bajok vannak akörül, hogy aok 
minden kérdésben nem talál a szavunk. Miért 
van ez? Megmondjuk röviden. Mert szétestünk. 
Nem vagyunk együtt. Nincsen közösségi éle-
tünk. Ha ismét megkontráznak, akkor is mond-
juk, hogy a város falai  között nincsen említésre 
érdemes kulturmunka. Nincsen egy hely, egy 
célirányos tevékenység, amely állandó jelleg 
gel dolgozna az összehangolásunkon. Az egyet-
len daláidánk volna, ahol emberek a napi 

(>gynr főidre  nem 
Dbégeiiik köíü'. 

1918 novembere léhát figye'.meiteiő  roin-
magysr izmára. Vigyázfuak.  hogy az 

et hdó fegyvert  ne engedjük k cáavarci a 
'uniibői eoha. Ne hallgassunk eoba másra, 

a nemzeti múltnak a tanító szavára. Ez 
világosan beszel. Mindent csak a magunk 

bői Senkire nem 3zámi"va. Csak a magyar 
r. összefogás  szeretetére alapozva a ma-

r jövendőt. 
I-imé: világb&boiu pusztít körülöttünk. Ma-

is vérzünk becsülettel. Az egykor e!do-
puakát megmarkoltuk. Visszaszereztük vele 
'118 Dovemb-írf  ben eldobott területeket, 
gyar honvéd eokezer kilométerekre har-
világot fenyegető  vörös rém ellen. Es a 

rmtt másik fele  itthon teljesiti mindazon 
•dsségeket, amikkel ezt. a háborút meg 
nyerjük. 
1918 novemberének minden napja arra 

hogy igenis ezt a háboruf,  amibe keve 
•link, meg kell ryerní. A harctereken és 
on egyaránt meg is fogjuk  nyerni. Mert ha 

ro, skkor jól ismerjük, mi következik. Ennek 
emzetnek életében 1918 nem következhetik 

ibbé. Ez egyforma  a szenvedéssel ós a sor 
idató halállal 

Fogadjuk meg. magyarok, ünnepélyes, 
- r t fogadalommal,  h o g y öntudatost! n csináljuk 

V> íig ennek a héborunak azokat a parancsait, 
"mit a tür énelmi sors ezúttal reánk szabott. 
A véráldozatban, a nélkülözésben magyarok 
maradunk mindenkor. Olyan magyarok, akik 
nem hallga'unk többet soha 1918 novemberé 
nek id 'gen hangjaira. Nem engedjük megté-

A. Nep- 68 Cs&ladvedelmi Alap 
— Csikmegye tükreben-

Eddigi beszámolónkban ismertettük a Nép- és 
Családvédelmi A'ip szervezetét, módszereit éB eljáráei 
r«nd<zerét általánossé.ghan. J-len stámuokban p?dig 
beazáno'ót sdu->k a* Alap eddigi tevékenységéről. 

Az Alap 1941 évi m'lkndéaa csonka eBZtendőra 
korlátozódott, ugyanis működését ju lus 18-án kezdette 
•aen s >-z eddig rendelkezésére á ló időnek nagyrésze 
rendszerbe i kérdésed megoldásával telt el. A folyó 
munkának, mely é.'l előkészítésből (adatfelvételeaés, 
atb ), a Fzcrosin vatt végrehajtásból (állatok kiosztása, 
tölcsiinök adása sth.) és gondozásból (ellenőrzés, ta-
aács tdás, atb.) jsleüleg első fázisánál  tartunk vagyis 
as előkészítésnél. 

Ai előkészítés fontos  munkája a járási szcclá;is 
gocdozó-jők valamint a vármegyei központ irányítása 
mellett a községi munkaközösségek közreműködésével 
történik. A köiségi munkaközösség majd minden köz-
aégb."n megalakult éa a legtöbb helyen megkezdte 
müködiaét. Esen utóbbiaknak egy része már ls aaép 
eredményeket >rt el, annyiban, bogy fáradságot  nem 
kímélve a szociális muoka áldozatos, de lelket emelő 
SBBllemétől áthatva muckálkodott és előkésaitette az 
Alap további eíjárásáhoa a talajt olyannyira, bogy a 
megssgltéBek végrehajthatók legyenek. Élénken ki-
tükröződik eaen munkaközösségi eljárásokból a község 
lakósaioak lelkülete, társadalmának egéaa szelleme. 
Hű tükörképét mutatja eaán tevékenység a község 
lakósságának az által, hogy feltárja  egyrészt a meg-
segítésre szoruló életének mjnden részletét, másrészt 
m»gismerieti velünk azt a társadalmat, amelynek szer-
ves közreműködését a közület nem nélkűlöahetl a 
munkaslker biztosítása érdekében. 

Aa Alap az alább' megsegítés! aiclók lebonyolí-
tását Irányozta elő nz 1941 évi munkatervében: tehén-
juttatás, űfzlborju-ju'tatás,  hússertés, tenyésakoca-
juttatás, kecakii-jnttatás, igás lóíogat-ju'-tatás, kisipari 
éa kiskereskedői kölcsön-juttatá', tejüzemek létesítése, 
hiaiipar feileszUsé  és bizonyos karitatív akciók lebo-
nyolítása. Eaen juttatások során 100 drb fejőstehén, 
200 drb ÜBzőborju, 200 darab tenyészkoca, 50 darab 
Németorsaágból Importált tenyéaBkecske, néhány ló-
fogat  saakérrel kerül kiosztásra arru érdemes 5 vagy 
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enníl több gyerekes családok réssére. Juttat «sen 
felül  aa Alap kisebb ssámban kisipari és kiskereskedői 
-íö eaöuökel is. Ez u.ibbl aaonban nem tartoalk klfe-
jesetten hatást őrébe, mivel esen feladatok  megoldá-
dir t kWiia megfelel6  lotéaményei vannak ea államn'k. 
(IPOK. Öiállésitásl A'ep, stb.) Nagyobb Bssaeg van 

• -Uóiranyosva a megye tejtermelésének feldolgosása 
és értéhnpltése cVjából tejüzemek létesítésére valamint 
a háziipar fejlesztésére  eszkörjuttatás. kölcsönnyújtás, 
el-pazarvezés (gyapjufeldo'gosó  DBBTF) elmén. A kari-

tatív aeg Nyesésre beállított összegeket a gyermek-
<tv-zteté?rii "T fe'raháaá?r»,  fé'eg  pedig napközi-
otthonok fenntartására  irányozta e'ő a vezetőség. 
M ndfZ-arn  f  : UI még több kisebb juttatási mád ls 
kínálkozik sz »rra érd«m?Rek megsegítésére. Különösen 
érdem»B bungsnivozcl aron nagy jelentőségű kesde-
msr-y-zést. aiuoly a röidsegiermei^F t-rtn zöldséges 
lnr« h íre tek ó* kísirmk juttatésf  által főleg  a 
S<f  ö^tl llripl'ép seráa jelentős mértekben fog  hozzá-
járu ol a nem termelő lekékság ellátásának blstosltá-
sábos. 

Úgyszintén említésre méltó o létesítés Matt álló 
faiskola,  am»lv a községeinek eyUmP!c<fa  telepekke1 

vak el áté.Hat "célozz*, a létesítendő baromfi-elrp  és 
angóra nyu' telep, melyek a kérőbbi juttitások érdekét 

hivatva sso'sálrl. Az elmondottak képezik a 
m -gvét « fo'yé  évi munkatervnek, mely a jövőben 
még külörfM.'  ágskkal fog  bővü'ni (házépítés és tata-
rozás. gszdaságl épületépítés és tatsrozás. kishsRion-
barleíhee ju'tatás, gaadaságl eszközök juttatásé, föld-
höz luttsrV, b«'a.s>ágl kö'csönök nyújtása, m-h^ze! 
f'-j'rFFttp".  — KH'í-'n mepe-ir;l».jük még ír Alapnak a 
juhtenyésztés  qvéntitátiv  és qvilititiv  fejleszté-
sére iráryuló  törekvését,  mely nagy mértékben fog 
horzéjáru:ni e m'-gve pyapjntrrmelépének a termérzeti 
ado<ts;-gok meglévő trányábsn kívánatos fokozásábos. 

A fo'-)4  évi munkaterv m-gvalósitáséhoz az egyé-
nek kivá'npttésa csaknem rgészen megtörtént és aa 
év hátralevő hónppial va:nmint a jivő év első fele 
ais'.t mar te.jsg l°adíii^tta'' faylk  a jövő évi muikaterv 
elóíesziwse es a jnt'.atáshoB alkalmas egyedek ki-
vá-dSítása. 

Amint azt korábban is említettük a társadalom 
lfgafgiobb  re BT® megértette a kor hlvi Fzavát és 
mezbo'ua nemes-?!, anyg' , da eml még érnél 1B érté 
ki'S-i'b azume'yi áldozata'-, m dőn vállalkozik muoka-
tár in' azon problémák m*go diához , mely mego dée 
mirdj ' - í . ju-k-pţ ' fom-An  < rd le . K j. ó. 

Haza, Csiksomlyóra. 
Irta: KARDOS ÁRPÁD. 

Amenoyire ki tudom venni, Emiliáék otthona barátsá-
gos képű. magas földszintes,  ni ház, széles száraz kapabe-
járattal. A kapunali azouban kőxzive van, nem hajlik az 
okos próbálkozásra. Demes-bá errn odaáll az ablakok alá s 
az os' ra nyelével elkezdi sürgetni. De az igazak álma 
mily, igen mély. 

— Hagyja csak Demes-bá, ne zargassa szegény kis-
asszonyokat. Inkább arra kérem, vigye magához a csomag-
jaimat, én majd csak elleszek valahogy reggelig. Kisétálom 
magam. 

— No, ázt aztán Bemennyiért se, tekintetes nr, — 
mondja rá a helyi idegenforgalom  élharcosa éa minden ellen-
zésem és röstelkedésem dacára egész marsokat ver ki az 
ablakfán.  Heg is lesz az eredménye. 

— Jövök, jövök — szólal meg egy felriadt  női hang. 
— Lássa no, nem marad az nccán a tekintetes ur. 

Bogy egész Szereda szégyenkezzék miána I 
Megcsikordul a zárban a kulcs, Es én hajnali B-kor 

temérdek utazás uiáo mesélő kedvvel ott ülök a vendéglátó 
szikely házban, l'dit a villany fén  , a környezet, mely a 
szülői báz meghittségét, természetességét árasztja magából. 
Jó tndni, hogy kilémétprre van innen Csiksomlyó, a bucsn-
járó B mint mindig, most in ott viraszt örökké ébren a 
székelység álma és kOrsa és én fölöttem  a csiksomlyói Mária. 
Mellettem két mel'gszivü igazi testvér, Emilia éa Juliska.. 
Gyöngéd figyelemmel  egy p bár csiksomlyói borvizet tolnak 
elfimhe,  tudják mennyit sóvárogtam érte. Ugy hajtom föl  a, 
hajnali úráhnn, mintha fejedelmek  itfJa  lenne. i 

I{°ggel t'rixsi.n, könn edén telek ki a világ legpompá-
sabb agyábf'-l.  Nyomát se érzem a nehéz utnnk. Hamarosan 
szorgalmas ú*atát>o]iFat kezdünk hármasban: Emilia, Juliska 
és a soproni gyüttnient. Mult idők vastag rétegeit csáká-
nyozzuk s napvilágra kerülnek a nzu-tte gyermekkori emlé-
kek, csomó fakó  tényk^p, elmuit öregek szellemét idézgetjük, 
aztán a caikiak talicskézzák elö 22 esztendős oláhságuk 
szomorú, sivár Karsztjának szikladarabjait. Mennyi székelyt' 
n- omoritottak meg, mennyi székelyt sújtottak le. Hogy iul-
doklotl, hugy vérzett sz időbea a remény, mil.en ártatlan' 
sötétség szxkadt Csikországra: Istenem, hát ez maradt meg | 
végitéletnek? Csak Csiksomlyó, a hitvány kia falu,  a ninos-
telen, mint a bibliai szegény asszony, ez adott le fényjele-
ket az elcsüggedt«knek és a somlyói Mária állott, álott 
rendíthetetlenül a szakadék fölött:  Itt vagyok 1 Bizzatek I 

Biztak. 
— Csakhogy megérhettük. Ezerrel több szenvedés ia 

kevés lett volna ezért a tölszabadnláséit. 
Kimegyek a városba. A magyar vároaok m "ggyarapo-; 

dott sorában elég bátul jár. Csorna ia nagyobb, Kapuvár ia j 
nagyobb, dehát Csíkszereda csak egy van. Elmerengek 1—1 
uccaszegletén 1 — 1 ház előtt: erre nem emlékszem, erre j 
igen, akkor nem igy volt, akkor ÍB igy volt. Lelki hátizaá-! 
komban csapa kérdőjel a én folyton  beszélek, vitatkozom 
magammal. A Rákóczi nton jön velem azembe az első ekhóa | 
azékely szekér. Fehér harisnyás atyafi  igazgatja belőle apró 
lovait a mellette élénk szemű fi  csemetéje bámulgatja a 
világvárost. 

— Adjon latén, teatvér, — köszönök rá melegen. 
Kem tndja, hová tegyen, de ezért viaszamondja beoaOlettel: 

— Kiednek ez. 

Akkoriban a azékely szekeresek voltak Székelyföld 
legtürgébb M. A. T. E. 0. Sz. járatai, ök fuvarozták  a bor-
vizet, deszkát, mézédes azilvát, körtét, dinyét. Az idö, a gép 
persze keresztbe állott előttük, azóta kisebb lett a kenyerük 
a hovatovább ntolsó mohikánjai leaznek a gyékénytetős, 
patinás közüti teherforgalomnak. 

Tovább lépegetek. Fölkapaszkodom a Mikó-nooába. Ott 
a régi megyeháza, vele szemben a laktanyának használt 
négyszögletű négytornyn öreg vár, mely elé valami építé-
szeti kifioamodáa  osáklyára való stílustalan hnrkaépületet 
hnz tt. De van itt még keserűbb látnivaló. A megyeház és 
vár között a főucna  tengelyében a város legszebb helyén, 
mely magaslatként uralkodik Szereda alsó része fölött,  a 
lidéreidőket hozza elönkbe. 

Legkevesebb a megértés az anyaországból idekerült 
tisztviselőkkel szemben. Valahogy ngy képzelték el, hogy 
állást osak olyan bennszülött ksphat, eki itt szenvedte végig 
a 22 eaztendőt. A tények szükségességek, azonban máBt 
alakítottak ki a az elégedetlenségre vezet. Ugy érzik, hogy 
„az ejtőernyősök" — igy hivják az anyaországból jötteketI 
— nem értik meg őket s nem értenek a dolgaikhoz. Nem 
vitatom, hogy az idegenkedésnek van némi minőségi és meny-
nyiségi alapja, de lélektani rugóját mégis inkább a féltékeny-
kedésben keresem s hasonlatosságot találok az Erdélyt el-
özönlő regátiak és a tranasylván oláhok között támadt ellen-
téttel. Biztosra veszem azonban, hogy a második évfordulóra 
elveszíti bántó érdeszégét. 

Mikor másodszor térek nyngvóra a szőke Olt partján, 
benyomások nyüzsgő légiói ülik körül sz ágyamat és drága 
székelyeim menetelnek előttem végeláthatatlan sorban álom-
világ kapujáig és szon is tnl. 

A julius másodiki nap egyszerűen, kedvesen kél ki 
bibor nyoszolyájábó). Nem virtuekodik. Nem erőt mutogatóan 
hetykén indul a nagy hegyek ielé, hogy rettentő szügyét 
nekifeszítve  a kék azúrnak, könyörtelen izzásba kergesse 
maga elótt és maga alatt a mindenséget. Nem a jnliasi nsp 
szelíden mosolyog le, tiszta és enyhe volt a ténye, valami 
meghatódottság sugárzik belőle s én hálás vagyok neki 
ezért az együttérzésért. 

Megindulunk a „Szék-utján". Ezen az arasznyi uton, 
mely Szeredét és Somlyót összeköti. Ezen sz arasznyi nton, 
melyet diáklábeink jobban ismertek, mint deákf*-jeink  a tudo-
mányoknak sokat koptatott ösvényeit. Köröskörül a hegyek, 
erdők, rétek. A Hargita, a házak, mind ünneplőben. Es mind 
imádkozik. Balfelé  könnytátyolon át látom Tsploczát. Igen, 
itt szereztük a tűzoltás gyskoilati isme.eteít: évente 2—3 

I izben is fölrepült  a vöröskskas s a somlysi diákok percek 
alatt ott lihegtek n lángbamértott uceákon, hogy segítsenek 
oltani, menteni. Mert ig«n-igen közelállóit szivünkhöz a kis 
falu:  ennek legényei voltak n legbicskásabbak a környékin. 
Előttem a Kissomlyó hegye, a bucsnjárók Kálváriája, m«l-
lette testvérbátyja a liiikkös Nagysomlyó. N> olc esztendeig 
élveztem a két testvérhegy vendégszeretetét, kerestem süni-
jében mBdsrfészket,  mneyarót, hükkmago*, tavasszal zsengén 
savanykás bükkf.l̂ vi  let, amelyik finomságban  vetekszik a 
sófkéval.  Arra jobbra, a dombon tnl Zsögöd, a csiki otthon, 
sok-sok élmény, Klári néném, kamasz idillek, Gábor Anna, a 
kicsi öreg templom. Mind-mind megmozdul bennem. Amott 
meg a delnei ten'pl m. Es a mindenekelőtt való, a somlyói. 
Mint ahogyan a hold húzza magéhoz az alvajárót, ugy huz 
engem most ez a templom. 

Ott vagyunk a téren. Egymást bámuló, nem ÍBmerő 
régi cimborák, gézengúzok. A hatalmas templom két tornya: 
óriási mutatóujjak a csillagos Isten ielé, aki egyedül diadal-
mae az időn, népeken és cselszövényeken. íme, mégis mozog 
a föld:  a szivem ajra itt doboghat Csiksomlyó szivében! 
Végre, végre. Kitárom a lelkem, mint pünkösdi bucaun ez 
az Istenház a maga kapuit hogy nyüzsögjenek, tipródjanak 
szent bódulatban ki és be a megszámlálhstatliin búcsújáró 
emlékek. 

A régi 80—100 lakóhizas, vézna kis falu  nem sokkal 
nőtt nagyobbra. Megbújik most is, alázatosan, sután a kated-
rálisnak beillő kegytemplom tövében. Mintha az Urnák isteni 
kedve telnék ebben a megdöbbentő ellentétben: szerény, 
aszkéta keretben lenyűgözően pazar lelki kincsesházat emelni. 
Eldugott kia faluban  caodatemplom öleli magához az eget. 
Sokszáz esztendő nyom'a vállait, de az öregség nem ártott 
neki, nem töpörödött össze, mint a gyermekkorban látott 
nsgyazerüaégek. Büszkén áll most ia a a tavalyi pnsztító 
f'ildrengée  csak kemény karcolással tette érdekesebbé nemee 
homlokát. Mellette hűséges teatőreinek, százados szolgálat-
tevőinek, a Ferences barátoknak öreg zárdája. Ez elől, saj-
noH, eltűnt a magas, mohülte kőkerítés, mely titokzatossá 
és méltóságossá tette a kolostort És nincs már előtte a 
templomteret lezáró diákntthon, a szeminárium, internátus, 
mögötte pedig a gimnázium és tanítóképző, melyeket meg 
nem bocsátható rövidlátás áttelepített innen a városba. Kár, 
nagy kár. A bűvös lélektormáló őserőt, melyet a legendás 
vén taln sugárzott ki magából, a hagyománytelen városvég 
gőgös palotabáza sohasem szerzi meg. Az épületek ott ma-
radtak Somlyón, bennük tisztes mnnka folyik,  de a azékely 
nevelésügy örök aele leez az eredeti rendeltetés meglopéga. 

Be megyünk a templomba. Harminokilenc év ntán tekin-
tetem mohón keresi a Nsgy Patronét, aki ebből a csöpp 
faluból  vigyáz századok óta a legnehezebb időkben a szé-
kelyek százezreire. Oit bent, messzi, mélyen a szentély fölött 
misztikus ragyogásban megjelenik a Szentek Szentje. A 
hűvös kőlapon koppan a térdem, összekulcsolódik a két kezem, 
megremegnek ajkaim, szemeimet elönti az áradás. A sokat 
próbált, átélt térfiai  öntndatasság kiesik belőlem. E pillanat-
ban a gyóntatószék - szent varázsában megolvadt, azánom-
bánom diákoeska vagyok, akit földrehnz  a harmatos bűn-
bánat, a fölszabadulás  boldogsága, a szeretet éa hála nehéz 
sodrása: 

— Anyám 1 Éretted jöttem el idáig. Köszönöm. 
(Folyt köv.) 

KIADÓ  SZOBÁK.  Apaff-u'oa  45. szám alatt  ketté 
egymuzba nyíló  otoai szoba irodelyiségeltnek 
asonnai iciadó. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Evangellkaa Istentisztelet. Ilathess Johann 

székelyndvarbelyl evangélikus lelkész értesíti csikme-
gyei híveit, hogy CilkBzer.dábsn 1941 november hó 
16-án d. e. 10 órakor a református  templomban Iiten-
tisateletet óa Úrvacsora onztást tart. 

— A V ö r ö s k o r e a i t o s l k s s e r e d a l a lakuló 
g y ű l é s e A Vörös kereset a cslkl raszek falvai  résaére 
hét hetes hetegépo'ól tanfolyamot  rendezett. A vár 
megy* egészségügyi üzolgála'ára olyan h»ssnos tanú 
!ási lehetőség D'. Abr h*m József  aliepámé tesde-
ményezétf  vo Mint a Vörös kereszt csikmegyei elnöke 
nagy á'dozattai RI> r7?st* m ' ţ est a 7 h"?t»B tan 
fo  yamo-, ;>m»lyet a c i k i falvak  fiatal  leányai, a jövő 
xnyál kozü! 35 en, C Ussereds vároabM ped'g 22-en 
hallgattak végig. — A iaafoly«m  1941 november 6-án 
ikr<otta záróvizsgáját. A vármegye egészségügyét végző 
orvosi karon aa c.őadikon kívül, aa OrBzAgoa VÖFÖB 
kereezt központjának résziről megjelent azon Bzen! 
keressthv bárónő la. — A vizsga eredménye meglepő. 
Aa a tudás, na a gyakorlati és elmé etl ismeret .amely-
ről a vizsgázók btzonyBágot tettek, valóban dicséretet 
erd-mel. A tanfolyam  randesőaége garda* elégtétellel 
Iá h itta, hogy ez a nép milyen nagyszerűen vissza-
flieii  a vele való törődést A vizsgázók fe  készültsége 
pedig Mato->ltj« a tanfolyam  rendező Dr. Abrahámné 
azon e'gondo'ását, hogy a tanfoivamot  végaő fUt&ljalnk 
legyenek ftlvalnkbsn  ra egeszsógüryl szolgálat hasz-
nos köz'isségl munkáséi. — A tanfjlyam  Ünnepélyes 
bef  j zésév^l rv galakult Cslkfcaeredában  íb a Vorös-
ke e>7t v'rosl fiikHzöv^lBégs.  Az alakuló közgvülést 
Szása G ró p > gárm^ster hívta öasse. A közgyűlés 
egyhangú I» k̂ H- dénsel a következő tlsatikart válasz-
tolta meg E nék Szifz  G rő polgármester, társelnök 
özv. D - N»vy B*n|pé. Aíp'nHkSk: B ró Ferenc főss-
p-rrR. Dr. Pitner A-pádné. Tl'kár: Dr. Btlló Jinos. 
Qirdnok: C'lhy Karo'y. J-gy«ő: GM I onka. P'ns 
árrok: B r ha M rc'e. Elecőr: F 'rencz Gyárfás. 

Orvo': D É theB András H'ámvlz»gálók: Hol ó Gá-
»•0-, T .kíci L <joo, R*rzegb Győző. Válapzimány: vitéz 
Ny«r«es G u v téz B kó Gtborné, Dr. Gaál 
Badaré, Fe-t" Fírercn -. F">nk Mlklésné. B áő AkoB-

é, D-. L^vár G u á n i Dr B ó Jicosná, Dr. T uber 
J:zs« fne.  Dr Erő-s P -ur"1 . D -. Bnáez G 'őné, Gver 
(várffj  A'^dirnA. A »dic Z> •*r.oi. Farkas Pál, F^rkaB 
Pál né, A'hert 1 -«ÍM»», D- G>' J> sef,  Pstaky Jig^et, 
Kává"1» J rőn- D G örrypt D ' - 'otosn 4 . Gá Ivrsoé, 
D . D r d e s F x ö v AMSÍ p f - v o > :  Mi'ilós Ar 
[)"due, C á *ar F x i a , Seb miit Jino-n<-, Apponyl 
Mtrglt, D- 8z4hó Z n á n , D \ Kirdi I '.vin, Soly-
mos-y Karo'y, B t ' c : y Ki o y . 

— D a l p r ó b a , z e n e i t a n f o l y a m  S rkhdi kar-
nigy ben-gségeből f  tgyég'ul . I<y a da'epylet jövő 
b«tiól reod-z resen mun»at-a kezd. A mnnka program 
•í'RŐ ro^gbsf-z^o  értekealrte» 1941 november 12 ón, 
szrrdáa e?te 8 orakor t*>rtja rz ípatteetUiaib'r, amelyre 
> tagokat ern t»l is megblvjt az e'nüksfg.  Az ecye-
sUiet tervbe vette egv z r n 1 t^nfo!vam bevez téBé', 
imn'ynek cáija as lgszi és mlrd n Idegen befoly&stó: 
mcn*eB f  ji z -nénk me4l->merés» ÓB esen keresztül 
töz'iseégl anv^léB A tanfo'yamra  nemcsak tagoka'. 
h><nem m'nd'n magyar tMtvrr 'n^et stlveaen látjuk, A 
tanfolyamat  beindító első megbeszélés tehát november 
12 jn este-

— K i t ü n t e t é s . A N'tn*t Birodalom Vezére. 
Pót» Antal dr. mloi'a>erl t- nécsoetak. a Német Bas-
raod I. 03i ál\u > ItUntetéis.t adoTtiányosta. Dr. Pótf 
Aital a háhoru e őtt Gyalókav Sándor főispán  Idejé-
ben, mint főlspnl  i-kar váro-uokban teljesített kői 
Igazgatási szolgálatot. KltOMemében CBlkt barátai éa 
Ismerősei la jótiváuatalkat tü'dlk. 

— A H . K i r K e r a s k e d e l m i H i v a t a l Kiren-
d e l t s é g e i a 7730—1941. U B sa randiét értelmé-
ben a Köz-fl'á  ^si Miniszter fennhatósága  a'att „M. Kir. 
K^aoii»'* 1 F ; tiyy^ ős-ig" néven fo'ytatják  m^kfd  sü-
ket, A Köee'.'ásas: F >lfl»y  Vőség hatáskörét ké'őob ál'a 
pitj&k meg a att olvasóinkkal annak ld-jAn Ismertetci 
fogjur. 

— Érteken 1 ot. át E d ' íy. P u t CsikmegyeiTagn 
í j á n a k i-lnnf  o°csa, folyó  hó 3 á l értebealetet tar 
tott. ame yFD Dr Ko umhán JóíB'f  elnök gvengélke-
dést foiyián  D- C iptk L jos kanococ elnökölt, — > 
'olyó ügyek tárgy Vása közt lesf-intosabb  volt a ne; 
kata<at'>r e'kősz tés^nnk magtiríya 'ása Aa előterjesz-
tett kérdise^bi* pót ásu1 mAg töbh vétetett f-il,  külc 
aösen a ház'ip i*ra voiatkosólag. E határoztatou, bogy 
amiat a központtól a jóváh-igyó váUsg nnegérkesié, t 
kibocsátandó ivek véglegeB megatövegr ziae előtt ma-' 
egy Bséleaebbkörtt megbessólóst tartanak, tekintette, 
esea Dgy nagy horderejér i. 

— November 15 én tartja megnyitóját e-
Cíiksomlyoi .Kaláka' Ssékely Leanyffiiskola 
A Cilksomlvól Ssékely Liánynépfőisko  ába november 
10 én, hétfőn  r-ggal Iratloinak a nivendékek. Ae Bnn 
pélvea megnyitó november hó 15 én szombat d. e. 1« 
órakor lesa November hó 15-én d. e. 10 órakor Ven 
Sincte a csliso'n'yói kagytemp'omban, utána megnyit 
aa Iskola termében. Bi^kelv himnusz. Gróf  B'thlen 
György né aa Erdá'yi Kath. Nőszövetség elnökasRsooy' 
megnyitója. Dr Abrshám J zaef  alispán b»sséde. A: 
iskola a cslkl népoktatás tttkrében. Miklós Gergely klr. 
tanfíiügyeló.  A« lakola neve'ő mu>i'<éj i. Költő Jull< 
veaető tanítónő Z <ngj Ktlákaraó. Fábián Mihály aza-
valókorusa. Előadják a növendékek. Miért lőttem nép-
főiskolába.  Növendék beszéde. Kaláka Indu'ót éneklik 
a növendékek. As lakola szervezéséről bessámol Zacha 
fi  ág Flóra uoelália teatvér. Ztouó: Sáador Imre álz. 
pttspSkl helytartó. Himausa. 



45 « iáa . C S I K I L A P O K 3 Ik «Kai 

— Kinevezée. A Kormáoyzó nr ŐrőméltÓBága 
sanádi Dr. Tcrök Zután budapesti kir. büntetőtervény 

-ZIKL tirót HÍ «patinl kir. jArásbirégíg elnökévé nevretf 
AÍ njonao kinevezett emlk Gyer»yótö'gyeg Bzliiliite 

r í 'd. casnádi Török Antal fl»,  F rezidi D- 8 ndor 
L -eló Budapest nyűg. főíxpltán>ar,>,T  neve! fi*, a bud, 

i kir. büntstótörv nysz ík eg;in Iegíehetsept g*bb 
ji. Fiatal korában elért izép él ásáhos saererc<ét 
nuck ÉG grg*u<á'unk. 
— A kereskedők figyelmet  felhívjuk,  ho<y 

•29100-1940. K. K. M a., r e a l e i eőirja » Ura 
a elhelyezett Aruk aríioak feltüntetését.  U<yan 

T rendiét e óirja, hogv a kereskedő köte'es rr 
r b?n é'u-iiépra ki rű'ó ele'raicikkekről árj«gyziket 

: Sg»pftecl.  T-bá", ba a kereskedő o'yan elelmlszert 
r , f-m  ynek ára a hatásági árjegizékfn  nitcen 

•intetve, a latésági árjegyzék mellé kl ke i függessze 
a pó'á'j-gyz-kfrt  amelyet Í lá kell Írjon. Ezeket az 
iţyel'fcet  jól olvasható m dou éB oiy*n helyre kell 

.^gesztem bogy ahoe a közönség könoyen bozzá-
. ser. M rd n clak sr-t msgán ez éiui vagv az 

IOÍ rogfitett  függőjegyen  ifi  kell tüutekLi és o!y>.n 
«•t.c-el vagy számozással ellátni, melyből az áru bo-
-t«si ára, illetve a beszerzési számla megállapítható 
y n. A keresiedó bfat-rzésí-it  számlával köte'eR 
tn nl a t>ren szr.m'éket egy éven át megőrizni köte-

• Aí arkirmáryb'ítt s.<ág ezigoritott árelii t?őrzjsr< 
kiadott rendelete fo'ytAn  sz erre hivatott közegek a 
;>y,t eőirásoke.t ellenőrizni fogjak,  tehát micden ker̂ a-
. dó saját érdekében a legpontosabban tartsa be ezeket. 

Elszökött a katonaság elől. B r inw L-jos 
iu- á.ifiirdői  20 eves fl  i'&l »mber az őazi soroeáa e ő' 

-z r olt Koasniabs. O Dac szoobyn h' msrram viasza 
i.a .ci- ni s me^bán^a f-ittét  j^n kfzeit  « hatósAgok 
e ó i. B-r ínnrt moss a törvényszék 3 hónacra Itótt®. 

J zan saekelyek mozgalma. Bác'jóteef-
h, n -pjan egy érd-*»* mozea'nLat bdito'-

m g s> B'i o înábó' B cíká^a telepi ett até'ieiytk. 
k le iu u-ha.'uk al»pjövét, amelynek tagjai és 

.• tói csnpín jozin székely k 'eb-tnek. M ĝhaió 
. -,-néu-'f  között tört«>ot a moz?a,om m -s iodn'áfa. 
\ .a o'ak n»pjan vakor,'Jllagíhiaru m -r d tukovin.il 
mt'v ir .-•ra','6í emiótere, >t f<s  u valamennyi f  nőtt 
f-srrt«  k»ttó kivdtd'efel:  é<tő gvrtVfval,  Unô p' rubá 

; p <tt az oiiarhiz ho y a! <obo el.r-nea t-i k it te-
jy^n. A fiu  r.epy crök" r uc ut mordo't a p-tMoká-
ií, esup»'' o^bsayva kor'á ozt.<k iB^öjtis- tArzvát 
v-n ni ceha-y pohár anrrel v<gy -om'. A jiSzs'ff»  vi 

ku u-nái egy ó e egy áímjn-ti nai?biin fosj»  fiii5t>.i 
il n is fi-zk  ?>, :cn3t<rriiét, köoyvtérat. r d ;ját. Ist 
l -as cţ.ii szoi'tb'.n az intvén -a »« d»"i«gvar és ki-
es y ti-uprak*4r is, amivel a r»gi avod t'«aí.k pá'it-
ká á' f)gia  pó o îi KB uj 'óissffilva  n í p E ; a» o !4ri 
fűi  da on vo.t « alapítvány lé e'it-ndö bu'-
.a-báa'aos. ann'y fogad  «In«t o^me-ve» «g'sz e etér\ 
s l-oi pídi' síztendókra vagy p dlg hón-po-íra t«ttek 

•'ről-úlőr-t m ijd ra-g fognak  ujiî n1. A li'gol óes-
a-..: a fVu ItsikttSz • tatte, avi h vei élén eg*se életére 
ieraoodJtt s dohau?ról es a pohárró:. A jóea'-ff̂ lvlak 
m >ci m »ho« nemcak taiiiók, d ^ a v̂ 'ilk egyli'.t lete-
p • :t 7 t̂ z>k kizüi is tobba.i csstlakojt<k. J ivő v >-
íruap J izs íárskjz^^ga. I't<-nes is cathkcz I 
: a mojgalomhoz. no<y a többi bá<?itai f»lut  meg-
' ihesse c-gyreszt a ku tnrotibonok alapitágában. rc*s 

' p»dig az alkohol eUenl tUüdelemben, «mslylk 
lka forrnájibsn  «nnyl filu^ak  á-ta ra<*e ez eg^ss 

A bács* i székilyek biztoasn ;udják, hovy f.z  ő 
; i tna'< n̂ m fog  s bailas', seri a vlcce'ódő rossz 

. > i.oa>\ ajm psd g a ro-tsz pVdábaa, egy-ném Îy 
Ttízstő pi 'c'-jía1»* botia-tztó bordóiban, ams'yiken 
; hasonló mozgalon ker»tztB végódott. 
— A osikezeredai evaDgeliumi református 

JÍIÍZ felkfrl  valamennyi r formains  cótHgját, bogy 
b z Nőrföv«tsf-géiiek  ujraalsiu'ó kozgyii fB'rp 

nov: írb-r 10 'n, hf.tfőr  d u. 4 órakor a t< ncp'oir 
iiben megj-í enii srivsski djf  nek. Az ulr 'alakuló 
ülést a folyó  évben Callfz  rfd̂ ba  köiifzö  t n-py-

u reforî átos  vtl'ásu hivő teszi azllkségutaé. 
— Faardrégi'ö a biróaüg előtt. Bálint J ikab 
M hánkf  Ifi  ga-d ikfD*>  >-gy n gyedoi fáeri  15 
he'vett 17 P csőt K̂RT AÍ srel'enőrzéH g y o r s a n 
t. B i intőt s; or.r.ii !-t»r éztattsk s egy tii órán 

— íörct'nyBB >k 'gyrsbiraja már itélkf  z»tt Is felette, 
ti elzárásra i.éitek, az enyhítő körülményék a'-

TD másával. 
— A visszacsatolt erdelyi réatek háziipa 

-• i a1 k foglalkoatatasa  es komoly jövedilemfor-
tntő uj ip-irígán-k raegaaervezése ( rd.;kébfn  az 

yréazi Gifdasági  T.nács. — mltt már rövidesen 
Id-l^n jeleztük, — elhatározta, hoyy « ai ipar 

olosltésá'a tesz lépéseket Erdélyben. Köaiudo-
bosy E dá y, különösen p-dig » Btftkelyfö  d bő-

n̂ a sl-ltck előállításához szükségea faanyag 
Ü<yea m ater- maerekbeu sircs hiány a gzékeiy 
»kb"r, vagy a gio.vány-tiröleteken. A ei kószitóa 
pirl technikája rmdklvül kevés lelsaereléat igényel. 

' ntiekr̂  Mblvta a kormány illetekua tényezőinek 
mM fz  Erd-lyréazi Q zd'ságl Tanícs, a hová s 
•de'mi miníss:erium bejelentette, bogy hajlsodó 

''(Xj pár slkészletvt rendi.ni-
— Magyarorazag kormtnyzójinak ado-

linya Madaras bacsinak. M»dar<B báctit, atiBzafa 
•tek aẑ ke v Nrigó-müvAsBét magas kitüntet-s 
Migyarorará' Kornaányzój< egy gyönyörű, clmtr-
átott ezüst órával ajándékozta meg, azért a Bzép 

«-e-ifa  Írókészletért, autel>et Madaras bácsi készített 
licdolbth jeléül » Kormányzó urnák. 

= Halalozaa. Ötv. Bándl Inréné aaüK T x. 
Erisébűt 73 évea korában, folyó  óv november hó 6-én 
meghalt Caikbánkfalván.  Kitorjedt rokonság gyáaaolja. 

— Saéobenyi nagy tanítványáról. Klebelsberg 
Kunó grófról  emlékezik meg kegyeleten MÉITÉSÁGÍA' 
Korri»Q ula a Tdkür NOV̂MB̂RL számában. EtenklcGl 
közli II lap a nrves vadáttiró, Mnderap'CH VÍT>"»r poBt-
HUMCV, ei-trét. Qibriel A'-zirlk SẐOT Erzséhetrő , Bíabó 
Zoltán » temetők po ẑls r.51, Jíjczay J'̂TIOA » revnnnsl 
mauzóleumokról, Kádár Erzsébet a repü'ő afszonynkról 
és K»xa D'zaő a régi YÁRM' GYEI bör'öoökről Irt é'de 
kes és tanulságos cikket. A szfplroda'mi  rfsrben  T I-
rök Sándor és R̂NAY György novelláját, valamint Bir-
közi Gyerzy versét köz i a iz 'p kiállítású fo'yólrat. At 
uj Bíémot LG sok MÜVÉFFL raj» és fénykép dlaii I. A 
Tükfr  R vt-y Jízs f dr hnerkesztésében éa a Franiiln-
TJRRU.AT Máriásában j>l'-NIR meg. 

— Köszönetnyilvánítás A gvlmeshükki áüaml 
Iskola Igazgatósága lapunk utján is megköszöni S buda-
pesti Erzsébet leányárvsház^ak azt a testvéri szeretetét, 
amellyel adományaikat, rub segély flfeet  eljuttatták A? 
T-kola szegény gyermekei r ssére. 

— Jégkorong-tea. V-R uok oagyrevü légko-
ro-'gü'ő ogyesüieta noveirber 15 én (szombatot) este 
8 órn or teaestet rendaa A Hust»r B̂ N. Jígkorongötőlnk 
ebben A szezonban teljes lendül'-tb?! «kariak ismét bo«nl 
EZT A gyönyörű sportágat, {.melyben ciak nemrégen is 
városunknak világrere vo T Kérjük a közönség«t, bogv 
A mostani teaestet ia támogassa ŢFT a nngv célt meg-
érdem ő szeretettel. 

— Kinezezea. A Kormányzó ur Ő'őméltóaAga az 
I;azság0gyn!inii.-zter ELŐTF-RJESKTÉĜRE Urbaccsik Ernő dr. 
pa=ttzentprzsebeli ÜGYEIDET a pyerByÓFzentmlklóf  I iáráa-
birósáphnz járásbirósá UEVZTE ki. 

— Pappá szenteles K'ÍSZIOÍ K'r% ünr̂ pén 
1941. oViób r hó 26 Rimában p ppá PZOTE'ÍÉK 
Dóczy G,örgvöt, ;IZ 'I'SÓ sz n >n!S« á dozitát Mind C-
szentek nai ján muíatta ba. Ae ujmlâ s pap Díczy Kíroly 
ciik«tered»i LATÉS gyermeke. ( RPUD̂IVÜL tehetséggel 
ÓS kita'tó 9»0'gaÍ0nnral küídött célja elérégéig. 

— HibaigasitaB. A íru < asámunkbó'I as- DSHIBA 
folviwn  A FámVtóságu Asszoiy tél CE«R<VY AKC'ójira 
történt NEVANRÍBO! kimarsd B >VC»Y Gyárfás 
4 P tgő ad IMÁIVÁ, NM«'veí most bsivreigaaliunk 

— Kótötanfoiyam  Csixazeredíbrtn. 0 i'goH 
N -p ^s Cs» adcídíitti Ai»p báiilpt.'i fa  üsy»!ő.-<éef. 
Csiksz >rf>da  megv-i városb -n 1941. navs-mber 17 tő1, 
1941. duc m>'r 13-ig terj dő időre ( z oiáibat) 
hetes ki'őianfo'yamot  r-od r. A ttrfa'vam  h«|ig'táaa 
d it-Kn. Oktatót a Hkzi<p <ri fe  Ug» e'ős^g M-rosvAsár-
be'yről r.'ndsl ki, a kötérbez seüVsDgeg ty^pju-ói C»lk-
várm"«ye ház ip tri f  ilűgyelőségn gocdoskedik olykép-
pen, hozy az adott nnyigot beszern^si áran bocsátja a 
hallgatók rendelkezésére A kölőtanfolyam  sikerét bla-
tositj » sz is, hogy atcllemi irányítását dr. Abrshám 
Jóesefoé,  rz a'ispír n»je vállalta. Eí'n ts! fo  yam meg-
rend-taüaével a Httilparl Fvü^ye'őiég előai()ídi:ani 
akarja, egy C lk«z r.'dt m. városban legjobban meg-
felelő  háziipari foglalkozás  betanulását, ra*'y lehetővé 
t»nné, hogy a lakósság saját szüks'gieteíre szo'gáió 
cikkek eiőallltásábozszüiséges hjzzáfrtést  megszerezve 
a háziipari fejlessz-,  ker-srtre ti-gyeu szert és SÍZŰÍ 
magának jobb mee-éibetést biz'ositson. A tatfol.vsmre 
jelentkezni lehet Df,  Másfsy  J zs fpé  városi szosiállB 
go dozónőnél, hétköznFpo'*on 8 -10 óra között. 

— Eiőad&g a Madár világról. November 11 én. 
kedden est» 8 órwi keídett»! ae ipnrteatülevl kaszinó 
he'vlségéb n P^'di Giza a M cek Egytsü'et m«dár-
v4dő osztályának "'nö-a vetiisst képes e'ó dást tart a 
Madárvilágról. Ac Erdélyi Kárpát Bgys ü'et C'Us^ékl 
Osz'á'ya fe!hlvja  vtro'uck közönaégének figyelmét  erre 
•z érd"kes előadásra és kéri, hogy azon nagy számban 
jelenjék meg. Bel^pti-dlj tincs. 

— Csik varmegyeTör vény hatoaáea Iskolán-
klvüli Nepmüveleai Bizottság» 1941. november 
10 én d. e. 11 órakor a várm^vy hăz taani'caierniébon 
taríja alakuló kötgyűiéBét. 

— Érvenvtelen Hargita fürdő  telepének 
parcellazasa Ha-g'.ta fürdő  területét C-'csó tr'z-ég 
"gvlk idő'tözi blzo.'sága a román megBeáiláa ld>iéD, 
építésre alkslmag telkeire parc'lláfta  ég azoVat eladta. 
Moat Cslkcsicsó község megbírásából Gál Józaof  dr. 
C'ikvérm-Jgye tiserl főügyéi-z-1  pert indított a p rce'lá-
íás ellen. A biróság helyt adva Csicsó község kerese-
tének, m?gáll8pito'.ta, bogy az ldő>özl bizottság által 
készített parcellázási terv érvénytelen, mert azt a ro-
mán közigazgatási törvény a'apján a belügyminiszter 
annak idején nem hagyta jóvá Az érdekn:t«k, akik 
villebelyeket kap'.ak azonnal keressenek érintkezést az 
tlgyben Csicaó községgel. 

— A .Csaladl Magazin' nal, Uj melléklettől 
bővült a Silnházi Migavin. Bókay Jáaoa v-zércikke a 
kritikusokról. Bibay^ü'önSa novellája, Max Schmellng 
elmondja, mi történt K-éta körül, a budapesti amerlksi 
követ feleségi  a viiág egyik legnagyobb portr4f-'atő-
nőja Ho7y készült a hanglemez Tolnayról éa Karády-
ról. Fendrik Ferenc aziahá»i reg nyi .Este 8 kor" « 
Nimzetl Bziiház nagyalkerü raüsordirabja : „Törtetők" 
alágerkotta-melléklet, disz'tlk uz uj azámot, melynek ára 
a „Kla Magazin" éa .Csa'ádl Magazin' mellékletekkel 
együtt 80 fillér. 

— Szorenoaótlenaég. Máthé Árpád cslksaentta-
máai legényt aulyoa azsrencaátlenaág érts. Fscsusatatáa 
alkalmával a bokáját egy rönk ugy ösisetörte, hogy a 
lábfejét  levágták. 

Csikszépvizen felvétetik  őskeresztény j 
mérlegképes 

Könyvelő vagy kőnyvelőnő. 
Ajánlatokat 

eddigi működés és fizetési  igény megjelölé-
H "vei „̂ EEGRTSIZLIATÓ 25809' jeligére 
BLOCKNER J H;rdítő!rodába, BudapeBt, 
VI, Vilmoa-cságâ r-ut 33 kéretnek. 

— A tűzifa  ára. Csikvármegye alispánjának 
rendelete Fzerint a tűzifa  árát a következőkben álla-
riiották meg. I. Ô Z*. hükk tűz'fa  öle: 50 P. II. osat. 
46 P. III oszt. 43 P. Friss v á g á s ú : I. oaz*. 44 P. I". 
oazt. 39 P. Fenyőfa  : 28 P. 26 P., friaa  vágású fenyőfa 
öle 24 P. 

— A Pesti Tozade uj száma részletesen beszá-
mol a költségvetésről, az egy* minisztériumok költ-
ségvetési E'őirányzatáróí stb. É'dekcs tnforméc'ók  szá-
molnak bn az ériék- éa árutőzsdéről, az állami beru-
házásokról, A vezető állások betöltésére vonatkozó végre-
hajtási utasításról, FT textüp'ac átRzerveaéaéről. Köz I a 
lap DÍ>drlch Pollmann a Volkafürsorge  vezérigazgató-
jának nyilatkozatát, a német-magyar biztosítási kap-
csolatokról 

— November 9 én Budspeat ia áttér a jobb-
o'ds I KÖZLEKED̂SRF-. Ez»el moat már az egész ország 
t>r'ál»te a jobbra hajts, balra előzs szabályt követi a 
fcö'ui  közlekedésben. 

— Súlyos Ítélet aruhalmozás és árdrágítá-
sért L°pu*k Idejób'-n fl-ye  meztette a közönséget a* 
M'grágitVsal kapcso'atoa seigoru rsndelkezéBekre. Ismé-
telt»n u'elunk arra, hogv a kormánynak leghatározot-
tabb szárdékaaz árak körüli recdcsizálás éa bki nem 
- rti meg, se súlyos árat fizethet  l-epzsi >ágáért. Elmúlt 
béten már a csíkszeredai rendőrség detektivcBoportja 
lefülelt»..  SIK'ódi A bért vajkeregkfdőt.  e.klnél 100 kiló-
nál nagyobb mennyiségű vajat találtak. A nyomozás 
e'ő ililtotts aroVat -> vásár'ókat ff,  akik a vajnak meg-
áll- pito t 4 P 90 fl'lí'rrt-3  Ara helyett 7 Pergőnél is 
m pa-»hb fir  dl fltett--';  » vajért Ae árdrágítókat arec-
dő-i-ég Ftonrai b'rósfg  elá á'itot'.a, amely Bltíódí 
rt r< k 'rrtktdőt 4 spi bőrtÖDrtí, 100 Penvő pérz-
'̂iR'r^r , B évi poli tl; i jogvafztésre,  ip^rijng"délyének 

5 ívrw v în f  füfge-Bt̂ sér»1  ítélte. Brandner György 
cu risz: R i a vnjat drágábbsn fiz  tt« s moxlmált 
rná'. 15 N̂PL fogb-  zeal Su|to>ták. NOIZ lfj.  Fazakas 

JIZS-f nví.r idiD'igyarósi vajkíszl őt srintén 4 bónapi 
FOÍ;HÁRRH ítélték. 

— Az olaas hadikő'csön jegyzések, ARO-̂ 'y-
n?'s köt7étyelt a „B»rc\ d'I alía" bocsátotta ki 1950. 
sz°piemb>r 15 lki lejárattal, eredményeit most tették 
köz'É Rs«"rlnt a jegvzések ös-z>ge m-ghaladja a 20 
RAL-iiárd lírtt, poutosan: 20 milliárd 216 míHió és 82 
ezer Hr*. A iapok r»ámu-atnai arra, bogy ez több mint 
5 mill'árddal haladja meg az e'mult f«bruári  jegya'a 
össreprét. smely 15 milliárd 272 MLL'íó 884 ezer lira vo t. 
\ h-d'kölc3Ön-je?yzők között vannak É zak-Afrika,  az 
É;eí Bti?et"k, Goidar olaszai ia, bebízonyllva ezzel 
a'doíatos hűségüket as anyaország iránt éB rendíthe-
tetUn hitüket a véĝ ő győzelemben. 

— Angol nőket vezeti Churohill a frontra 
a D ÉTK.ef<  uj szímáaak címlapjáa, de a lap belsejé-
ben is van rangeteg időszerű tréfa, amely e hétre is 
bUioaíto.ia .a nevetnívalót. 

— Felemelték a had jţondozo tak illetményeit. A 
H vatftlo^  Lap 1941 október 18 i t i száma közli a hadirokkant 
é« k*dlözrecy ! k llletm^nvelnek felemelése  tárgyában k'adotí 
r ndeletet E ren le l e l 1941 ÍUUQS 1-től kfzdódfileg  a hadigon-
dozottak Illetménye t a következőképpen állapítja meg. A tiszti 
fllátAsl  ' so-'ortban : 1 iáradéko^ztálvn hadirokkant járadéka 
havi 240 P II. j. o. 96 P III. I o. 40 P IV. j o. 4 P. Ötvf  n-
ötöd k élftéz^-t  betöltött tiszti özvegy 30 P. Ötvenötödik élet-
évet h» n»ai töltött Ili P. Altisztek : 1. j o. 120 P. II. j. o. 70 
P III. i. o. 30 P IV. j. o 2 P Legénységi állomány: I. o. 
80 P II j o 48 P. III j. o. 20 P. IV. j. o 2 P. Ötvenötödik 
életévet be nem töltött hadiözvegy járadéka havi 10 P. Ötven-
ötön felül  havi IB P 

A csiksomlyói Salvator szülőotthon 
a M. k'r B 'ltg-.'mlnl'zieriummal k ö t ö t t szrrződése 
érteimében, 1941 É̂ Í december hó 1-től kezdődőleg 
ingyenes ellátásb an rész ISII mindazon szűlóanyákat, 
kik szegényjogosultgáíukat a felvételnél  hatósági 
szegéoyaépi bizonyítvánnyal Igazolják. Nem szegény-
jogos gzü'őacyák sz eddigi fizetési feltételek  mellett 
vétetnek fel. 

Azonkívül tudomására bozea RZ érdekelteknek, hogy 
minden hétköznap reggel 8—9 között rendszerint! 
orvoal vizsgálat van váraedós édesanyák részére. 
Figyelmezteti aa áldott állapotban levőket arra, bogy 
eaen előzetes vizsgálat, ha nem ls kötelező a szülé-
szetre való felvételhez,  de saját érdekükben feltétlen 
megkívánható. A nap többi óráiban terheseket A ház-
ban caak egéazen kivételes, halasatáat nem tűrő ese-
tekben vlzBgá unk. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott C*ikc«ofo  tán Közbirtokosság Igazgató-

sága, a blrtoko'ŝ .G tulajdonát képező mintegy 2517 
bo'd vadászteri"! etet 1941 évi november hó 16-án 
délelőtt  10 órakor, a közbirtokosság székházában 
nyilvánoB Árverésen, a legtöbbet Ígérőnek bérbendja, 

Feltételek »a igazgatóaégnál megtekinthetők. 
Cslkcsomortán, 1941 november hó 1-én. 

Domokos Ignáo, Potros Károly, 
kb. pénatárnok. kb. elnök. 
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Legmodernebb villanyfelszerelések! 
Elektroteohnlkat cikkek, aaereléal anyagok, 
lámpák, elektromos ffltőberendezések.  Gril-
len villanyfóid  garnitúrák. Vlllanyreaók 
már 6 98 Pangótól kaphatók. 

Mindennemű zaerelésl munkák a legpraoliebb klrl-
telben kóasfilnek  Biró Láaaló elaktro'eotmllnn 
veaatáae mellett. HegTendeléaek felvétele: 

Saekely Oepkareakadalml Vállalat, 
Vákár Lajos, Caiksaerada oégnél . Telefon:  88. 

M E G H Í V Ó . 
A „GYEBGYÓI ELSŐ BANYATABSULAT* 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 
1941 évi november bó 23 in délelitt  9 irakorra 
Qyergyószentmiklósre  (Központi  szállódé)  össze-

bivom. 
Gyergyóiaantmiklóa, 1941 október bó 22 ón. 

Dr. QiU Endre, 
elnök, bányaigazgató. 

Tárgysorozat: 
1 Binök-bányalgsagató jelentése a Gyergyól Első 

Bányatérsulat Jelenlegi helyaetérő'. 
2. A Dltró orotval ezéntelep klhasanálására kötött 

bérlett aaeraódéa bemntatáaa. 
3. Tisztikar éa lgaagatíiág megválasztása. 
4. Indítványok. 

Gvergyósalamás község elöljárósága. 
1807—1941. Baém. 
Karáosonyfa-eladási  hirdetmény. 

8barnás község eladja a község hivatalon házá-
nál 1941 évi november bó 10 in d.  e 11 órakor 
*e«dódó nyllvánoa BBÓ- ÓB Írásbeli árverésen a salamért 
köasógl legelőt rendes évi tisstltáia és ritkítása során 
kikerüli és karácsonyfának  alkalmon mintegy 5000 
drbot kitevő vadmtői fahérferyőfát  dirabonklnt meg-
állapított 30 fl'léreB  blkláltéei ár mellett. 

Bánatpéns a kikiáltási ár alapján Hssámltott 
ÖBRB-vételárnak 10°/o-a. 

Aa árverési és eladáfi  feltételek  BalsmáB krz'ég 
clő'járóságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

írásbeli ajánlatok aa érverés megkezdése e.ótt 
aa árvereaó blaottBág elnökéhes nyújtandók be és 
2 Pengó bélyeggel bélyigzerdőV. A megajánlott fianreg 
hetükkel is kllrandók és aa ajánlatban kijelentendő az, 
hogy ajánlattevő tz árverési és szerródésl feltételeket 
teljesen i'tnerl és magát ároknak aláveti 

Gvergrósslamás, 1941 október bó 30. 
Csiki Vlnoze s. k , Zsolnay Albert a. k , 

köre. biró. körjegyző. 
TíberApatakl Közbirtokosság Ifasgatósága. 

Bzám: 200-1941 
Árverési hirdetmény. 

Tekerőnotak község közhlrtokoseág» • czh'rré 
tesal, hogv 5800 kat. ho'd területre venatioaó *>°dá-
szRti jogát 10 <*vre. ez 1941 évi november bó 24 én 
délelitt  11 órakor,  a bHeo^rká'án nyilvánn» ér ' r í u 

alá bocsátja. A frU'.et  2800 kat. hold legelő, 3720 
kat. ho'd erdő. 

A vadállománv: nyul, róka, farkas,  mrdve, őz, 
szarvas. vadnfcak*.  rvrat, vdnáva. 

Kikiáltási ár 1000 Panrő. Vasúti Al'omás hei-.hen. 
A részletes árverési feltételek  Tekerőpatakcn » 

köaséghásánál. a hivatalos érák alatt megtekinthetők. 
Egy Pengő 20 fl:l*r  h»kH'd<ise ellenéb°n az árverési 
feltételek  egv pVdánvát megküldlük. 

Tekerőpatak, 1941 október 9. 
Antal Joasei, Benose Ágoston, 

közbirtokossági jegvző. közbirtokossági elnök. 
Ditró kösség elöljárósága. 

3314—1941. szám. 
F a o l a d L á s l l i l T d e t m é n y . 

Dltró kcaség előljár'-iága 1941 évi november 
bó 21-én d.  e 9 órakor  D'tjó töo*Khé>áná! tertard' 
nylIvároH érverésen eladja a M '̂oáe pataki erdőber 
található 1441 darab Hzéldöntö:', ker"=ekedeliri cira 
elkéBsltett 1203-93 köbméter uc és ].>genvef(  0' ő fajét. 
As árverési fiitéte'ek  a a. kir. Brdófeltgyn  őség 
gyergyóa'falvi  klrecd>ltségénél Gyergyósren m'kióíon, 
valamint DMró község elöljáróságénál megtekinthetők. 

Di ró, 1941 október bé 30 án. 
Cniby Tamáa s. k„ Pováasay Láaaló a. k., 

biró. főjegy?ő. 

Faeladási hirdetmény. 
Cilbpálfalva  kösség kössed bírója elárvtr z'Ml 

a köz»é* hlvataloB kásánál 1941 évi november bó 
25 én délutin  2 órakor,  a celkpálfalvl  KSrblrlokos-
sástól H-rskovlcs Izsák dofláne.l  faker«sWdő  át tal 
megvásárolt és ledöntött, BtrutFo't, c'rcs 1308 kübméter 
fenyő  gömtfát,  köbmétereoklnt 10 P<-ngő kikiáltási ár 
mellett, emely kitesz 13080 Pengőt én 1338 Crméltr 
bükkfát,  Brméterenklnt 2 Pengó kikiáltási sr mellett. 

A fa  faksiik  CMkpá falva  II határréaa Kaakeny-
sarok dűlőben. 

A kikiáltási árnak 10 aaáaalékát árverezni rzán-
dékozók kötelesek a községi pénatárba btflsetnl. 

As árverési feltételek  a köaaégl elöljáróságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, 

Csík pálfalva,  1941 óvl november bó 7-én. 
Salamon Vendel, 

köaaégl biró. 

58-1941. "tóm 
Faeladási hirdetmény. 

B l̂borl teli'pItvénvt'H koaMnoia^g eladja Bí-
borban lecő Kulturbáznái 1941 évi november hó 20-án 
délelőtt 10 órakor k'zdódó árverésen a Csikvármegye 
Bzárhegv II h. rcBi (őssége határában levő erdejének 
mintegy 20 55 k:>». ho d területén kihasználásra enge-
délyeséit Inc- éi jegenyefenyő  faá'!oman>át 

A vágás területe a belborl országúttól 2 klióméter, 
a M. á. v. maroshévlal állomásától pedig 28 kilóméter 
távol :-ao van. 

Aa el-dás tárgvát Vip-ző faál'omáqv  törzsenként) 
b»méréB SB rint 1—1679, 1—2700 sorssámmal eüátctt 
4379 drb nettó 8224 köbméterre becsült és 1784 drb 
oct o 930 LSbméu rre bccnUIt, öa;ZiSPn 6168 dv»b 
4154 köbméter fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár köbmétereoklnt 24 Pengő, báaat-
péna a kikiáltási árnak 10 saáaaleka. Klhassnálásl 
Időtartama 1948 áprlJIs 15. 

Aa árverési óa sserződÍBl feltételek  aa erdőbir-
tokos alóllrott képviselőjénél, továbbá a Gyergyó-
szentmiklóson a gyergyóalfalvl  m. klr. iJ'dőfelügyelő-
ségl Kirendeltségnél rendelkezésre állanak. Aa eladónál 
éa a kirendeltségnél megtekinthető a részletes becs-
lési munkálat Is. 

Olyan ajánlatok, melyek ob árverési éB saeraő-
désl feltételektől  eltérnek vagy bánatpénznél ellátva 
nincsenek, figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli aárt ajánlatok a ssóbell árverés meg-
kezdése elótt aa árveretó blaottság elnökénél njui-
tandók be. — A megajánlott összeg ssámokkal éB 
betűkkel IB kiírandó s aa sjánlatban kifejezendő  as, 
bogy ajánlattevő aa árverési éa tz -rzódésl feltételeket 
teljesen Ismeri és mevát ezakohfc  aláveti. 

Gyergyóbé bor, 1941 óvl október bó 30-án. 
Parasska György. Herlov Ilyés, 

elnök. j'gyzó. 

November 1-töl C i l ,P i e r w , .T 4 r 0 l 4 l l^k e i I .é . 
közönségének aika ma lesa meggyősódnl arról, hogy 
divs'szükségletelt a legjutányosabben 

uri és női divatüzletemben 
sz' rezbetl be. 

Újonnan nyílt ü'lot'-m gaed"P választéka fővárosi  Ivénye-
t-"t is t lelégit. Szolid árak, előzékeny, pontos kiszolgálás. 
Szíves p'.rtfog'et  kir: 

S Ó F A L V I J Ó Z S E | F 
2 - 2 Csíkszereda, Vereai Elek-féle  ház 

Öröltetök figyelmébe 
Gabona-lappal rendelkező 
őröltetők részére 1941 novem-
ber hó 3-tól mindenkinek 

saját gabonáját 
külön buza, rozs és árpát 

vámra megőrölünk. 
CBak tisztított gabonát vessünk át 1 

Tisztelettel: 

Gál Ferenc és Társa malom 
1-2 Csíkszereda. 

Székely Gépkereskedelmi Vállalat 
ivi sg Vákár Lajos, Caiksrereda Toi. 88. 
Irög< pek es saainc-ifl-gep^k  gv>»ri ie-aka>a. 

Régi irodagepek ajj*a'akUa*a. 
Tejipart-, Takarmányozási, Mezőgazdasági- és Ipari 
gépek. Oolyóa oaapágyak. Neumann éa Terltas 
varrógépek. Kerékpárok. Légoltalmi olkkek, tflaoltó 
felsaarelóaek  óa mindenféle  mflaaakl  anyagok. 

Gyári képviseletek. 
Vlllsnyfelszerelésl  anyagok ée vIHamossági cikkek. 

1 - 2 

Üzlethelyiség  felezertlézeel  (fűszer)  eladó  ózv. Oél 
Károly  né, Csíkszereda,  Vir  utoa 36. 

Csikszerediban,  a Tisztviselőtelepen,  Szopos Honn 
villija  eladó.  1—n 

Gyergyó-Galécás kösség elöljárósága. 
1807-1941. azám. 
Karácsonyfa-eladási  h i rdetmény. 

Gtlócás község eladja a község hivatalos hár.á-
ná1 1941 ivi november bó 15 in délelitt  11 órakor 
kesdődó nyilvános szó- és írásbeli árverésen a gal/c^l 
községi legelőt rendes évi tisztítása és ritkítása során 
kikerülő és karácsonyfának  alkalmas mintegy 15 000 
drbot kitevő vadonnót feh r̂fcnyófát  darabonkint meg 
állspl'ott 30 fi  lérea kikiáltási ár mellett. 

Bánatpéns a kikiáltási ár alapján klsaámltott 
öSBS-vételárnsk 10 Hsácaléka-

Aa árv-Tífl  és eledá?l feltételeket  a Silamás 
község körjegyzői Irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

I'áflbeli  ajánlatok az árverés megkezdése előtt 
az árverező bizottság elnökéhez nyújtandók be éu 
2 Pengős bélyeggel bélyegezerdők. — A megajánlom 
öSBBag belükkel ls kllraodók ós BB ajánlatban kljelen 
tendő aa, hogy ajánlattevő aa árveréal és szrrzódiei 
feltételeket  teljesen ism- rl és magát azoknak aláveti. 

Gyergyó-Galécás, 1941 évi október bó 30. 
Sátán János a. k., Z'olnay Albert, 

községi biró. kerj^gyfő. 

Hirdetmény. 

Biám: 58-1941. 
ÁrveréBi hirdetmény. 

Káarnn|trp*r C-tkvártnegv» K dóUrlokosfágl  Tár 
su'Ma 3393 kat ho'd-t t l-^ő h»va»l erdős vadáss-
•*rül-(-• «s rá zhaa n ;vUmö'cs meg gabona A* 
'irágezed^sl Jogit ea 1941 évi deoember  bó 20 in 
délutin  S órakor,  a kfozon'mpéri  közbirtokosság háiá 
ban n>»giHrt-rdó rylWénos árverésen 1941 évi t u |us 
hó 1-én kerdódő és egymáfután  következő 10 evre 
a legtöbbel i?érőn«k Mrbxedja. 

Kikiáltási ár é«l 800 Penpő 
Bánatpénz a kik 1 ál á?l ár 10 Bsázaléka. 
Vadállomány:  Nyn1, ssarves. vsddissni, medve, 

ős, nysat, vidra, róka, ferksB  éB sok máa nemes vad 
Aa árverési feltételek  sa erdőbirtokos sági Igaz-

gatóságnál bármikor megtekinthetők, eaek másolatát 
aa Igasgatóság 2 Pengő boküidése után aa érdeklők-
nek kívánatéra íregkB'dl. 

Kásaon-lmpér, 1941 október 21-ón. 
Brdőblrtokowág IgszgatÓBága nevében: 

P é í í p J : £ n U 1 < Fereno Sándor, kl>- B l a 8 k - kb. péagtárnok. 

Cslkpálfalvü  K zMitelosség I'arg<tó>ára kc'z 
blrrá teszi, hogy a tu ajdonái krp z5 vadászterülete* 
az I BŐ és Il ik h -tárré*rev..r ame v 4340 kat. bn'd 
t^ritloţ vagyi - i-z I 'ő r s» 1371 hnld, a II-lk p rli< 
29B9 Kolda' t̂ sg l,i Ar^-r'n utj >n 1941 évi december 
hé Idén  délután  2 óra Lor, 10 roásc'átíi évkr i 
b"rbn-dja. »rr'>,v i • zdőd1*' 1941 évi december 15 én 

véwr'di* 1951 "'u-'iu 30 
Kikiáltási ar évaokint 230 P mő vavyN- 10 évre 

2300 P T-IV Bs»eg«e< 10 B«ás>IV.-át bánat 
ip->r t: 4 az í'rv -'éi' megkeidér--e e'étt a közblr-okoüs e 
Ipinz áreoka bne^b-a let-endő At árv-résl felt>*telfi-
|a knc^irtokosnág igazgatÓBá^ánál meg ekln hetők. 

C l̂kpálfalva,  1941 évi november hó 5-én. 
Ferenos Imre, lh. ehöt'. 

Gv r.T\ósr.'-n)és kf-Még  elöljáróságétól. 
1593-1941. srám. 

I Faárverés i h i rdetmény. 
! Gv-ergvó âi mán - öz-íg dőMíróeí.ga 1941 er 
'november  hó 18án délelőtt  10 órakor  k'tdf  ^ 
nyl'vácos ts zárt Írásbeli árverésen, a köísAíh^ís 
hlv-4ta'o= h«lvlsSff«be-n  elF,d|a a kfzBégl  erdő Tinov 
Kránga-telől val-imlnt ugcnnllyen nevezstS erdőslege ó 
'«rületen található clrc* 800 köbméter saél á'tal k: 
döntött, CBucstör-'s"R és eszelt fákat,  mely n*gyrépsb<' 
a község által fetpncoltatott. 

I F^ntl fen'ő  cömbfa  mennyiség kikiáltási ár 
;uzy abogv ven i^lenieg as erdőn, köbmé«e-enfeent  1 
, -»az ilaennegi Pörgő Bánrtpéna a ktkláUéPl árn 
10 Hzáz ílAka. Kiti"»ercá'ásl idő'frtam  3 hónrp. 

I I- Hhei zár hján'atok a erébell árverés megV' 
|dése ® ő t as fcr"  rt-rő Meot'ság elnökéhez nyujtand 
| he és 2 P.'ncT')« b v\»urgí! bnlyegz-cdőv. A megajáa! 
.KftfŜ g  belökte! i-t kiirardó és sz ajánlatban k j»'»-
t-rdő, higv as ajánlattevő ẑ árverési és psertíd -
feltáteleVe;  tpijeseii Ismeri és magát azoknak aiáve' 

Aa á'v^rési és fzer'őd^si  feltételek  az előljár 
ságnál és a Gyergyóalfalvi  m. klr. Brdőfelügvelóse> 
Klrendeltsésnél Gyergyószentmiklóson, a hivatalos ér* 
alatt megtekinthetők. 

Gfergyóialamás,  1941 október 25 ér. 
Csiki Vinoae • k , Zsolnay Albert a. k.. 

k. biró. körjegyző. 
M W W y t f W  erwMf  e w w w w w w w w w an 

• ^vmmummvumvmk s^ 

S M O D E L L K A L A P O K " 
tla í s p s i k é i t a j formák  oloaó 

K árban, 
K VBNCZRL T Á N Á R N Í N A L 
* Ugyanott kéaiftlnok  mlndon-

S aomft  női kalapok eiaörendfl 
I « T H koaaáadáaáTal. Kihfik 

ItalaklttM a legrivldabb Idő alatt. 
OBiksaoroda. Olaanáa lu-nooa 111. aa., 
a SArkáa Uio lében 
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